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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
عــادت اخلالفــات الكردية إلى 
الواجهــة مع تبايــن وجهات 
النظر بشــأن وزارتــي البيئة، 
والبلديات  واالعمار  واالسكان 
حســمها  يتم  لــم  اللتــن 
فــي حكومة محمد شــياع 
الســوداني، مع إصرار كل من 
احلزب الدميقراطي الكردستاني 
واالحتاد الوطني الكردســتاني 
على أنهما من حصتيهما، ما 
يرجح بأن عملية اسناد هاتن 
بعض  ســيتأخر  احلقيبتــن 

الوقت.
الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
الكردســتاني علي الفيلي، إن 
مع  متباينة  النظــر  »وجهات 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد 
بشــأن وزارتي اإلعمار والبيئة 
اللتن لم حتسما لغاية الوقت 

احلاضر«.
إلى  تصريح  في  الفيلي،  وتابع 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »آلية 
بها  التــي حتســم  النقــاط 
املناصب ســواء الســيادية أو 
االحتاد  استحقاق  فأن  الوزارات، 
أصبح  الكردســتاني  الوطني 

مكتمالً«.
»احلــزب  أن  إلــى  وأشــار، 
الدميقراطي الكردســتاني لم 
يتسلم سوى وزارة واحدة، وهي 
اخلارجية، رغم أن اســتحقاقه 

ثالثة حقائب«

وبن الفيلــي، أن »األمر متروك 
محمد  الوزراء  مجلس  لرئيس 
من  وهو  الســوداني،  شــياع 
سيحسم املوضوع خالل األيام 

املقبلة«.
»احلــزب  أن  علــى  وشــدد، 
ال  الكردســتاني  الدميقراطي 
يريد أن يكون ســبباً في أزمة 
أمام  العراقيل  يضع  أو  جديدة 

عمل احلكومة«.

»احلكومة  أن  الفيلــي،  وأردف 
منشغلة حالياً مبسائل معينة 
وملفــات مهمة، ولذا فأن هذا 
وقت  في  األمر سيتم حسمه 

الحق«.
ويرى، ان »اآلليــة واضحة، في 
أن مــا تبقى مــن وزارات هي 
من حصة احلــزب الدميقراطي 
أن  اعتبار  على  الكردســتاني، 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد 

اجلمهورية  رئيس  منصب  أخذ 
ومنصب وزير العدل«.

ويواصــل الفيلــي، أن »احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني هو 
احلاصــل على أعلــى املقاعد 
داخــل اقليم كردســتان وما 
مناصب  مــن  عليه  يحصــل 
تنفيذية أو داخل البرملان يدخل 
ضمن استحقاقه ولم نطالب 
بأكثر مــن ذلك باالعتماد على 

نظام النقــاط الذي مت مبوجبه 
تشكيل احلكومة«.

ويسترسل، أن »االحتاد الوطني 
الكردستاني ال ميتلك سوى 10 
نقاط، لكــن مت منحه منصب 
رئيــس اجلمهوريــة وهو بـ 15 
نقطة إضافة إلى وزارة العدل«.
وانتهى الفيلي، إلى أن »حزبنا 
16 نقطة ولم يتســلم  لديه 

الثاني  النائب  منصب  ســوى 
العدل،  ووزارة  البرملــان  لرئيس 
وبقــى لــه أن يحصــل على 
اســتحقاقه في وزارتي البيئة 

واالسكان«.
لكــن مصــادر فــي االحتــاد 
الوطني الكردستاني أكدت لـ 
»الصباح اجلديد«، »رفض احلزب 
أن يستحوذ احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني علــى الوزارتن 
حكومــة  فــي  املتبقيتــن 

السوداني«.
وتابعــت املصــادر، أن »وصول 
عبد اللطيف جمال رشيد إلى 
منصب رئيــس اجلمهورية لم 
الوطني  االحتاد  بوابة  عبر  يكن 
الكردســتاني رغــم أنــه من 
ضمن احلزب ألن مرشحنا كان 

برهم صالح«.
ولفتت، إلــى أن »ذلك يدفعنا 
إلى القــول: إن االحتاد الوطني 
ينبغــي أن تكون له حصة في 
الوزارتن املتبقيتن، بأن نحصل 
علــى واحــدة منهمــا على 
أقل تقدير وبذلك ســيكتمل 
االستحقاق بالنحو املطلوب«.

وكان مجلــس النواب قد منح 
الثقــة إلى حكومــة محمد 
باستثناء  الســوداني  شــياع 
وزارتــن وهمــا وزارة االعمــار 
واالســكان والبلديــات ووزارة 
البيئة بســبب اخلالفات داخل 

البيت السياسي الكردي.

بعد ان كانت اشتدت لسنوات على منصب رئيس الجمهورية

خالفات الديمقراطي واالتحاد الكرديين تطفو 
على السطح مجددا بسبب وزارتي البيئة واإلعمار

النفط يبلغ أعلى مستوى خالل شهرين 
6مع إشارات بتخفيف القيود الصينية مصر )تشدد القبضة) األمنية على 

3الناشطين تحسبا لمظاهرات مخطط لها

عباس اركوازي - الصباح الجديد:
يــزور وفد رفيع املســتوى من 
كردســتان  اقليم  حكومــة 
للتباحث  بغــداد  العاصمــة 
مــع رئيــس الــوزراء محمد 
شــياع الســوداني حول الية 
وفي  العالقة  امللفات  معاجلة 

مقدمتها النفط.
وقال مســؤول فــي حكومة 
ان  اجلديد،  للصبــاح  االقليم 
تعول على  االقليــم  حكومة 
الــذي مت داخل حتالف  االتفاق 
ادارة الدولــة، والذي مت مبوجبه 
احلالية  احلكومــة  تشــكيل 

ملعاجلة املشاكل العالقة.
واوضــح املســؤول، ان وفــد 
سيســعى  االقليم  حكومة 
خالل مباحثاته مع املسؤولن 
في احلكومة االحتادية، لضمان 
دينار  200 مليار  اعادة صــرف 
شــهرياً كميزانيــة حلكومة 
في  قطعها  مت  والتي  االقليم، 

زمن مصطفى الكاظمي.
واشار الى، ان حكومة االقليم 
ثابتة  ميزانية  لتثبيت  تسعى 
لها من قبل احلكومة االحتادية، 
اجلارية  املناقشات  خالل  وذلك 
للعام  العامة  املوازنــة  القرار 

2023 املقبل.
االتفاق  ان  املســؤول،  واوضح 
الذي مت بن الكرد واإلطار ينص 
على ان يستمر تصدير النفط 
مــن حقول االقليــم وتعليق 
االجــراءات العقابيــة التــي 
اتخذتهــا وزارة النفــط ضد 
حكومة االقليم، والعمل على 
اقرار قانون للنفط والغاز خالل 

ستة أشهر.
وكان رئيــس ديــوان رئاســة 
وزراء إقليم كردســتان أوميد 
صبــاح قــد اكد توجــه وفد 
وزاري بتوجيــه من رئيس وزراء 

اإلقليــم مســرور بارزاني إلى 
بغــداد، الفتاً الــى ان الهدف 
من الزيارة هــو التباحث حول 
جملــة احلقــوق التي تخص 
اتفقت  التي  الكــردي  املكون 
الكردية  احلزبية  الوفود  عليها 
مع القوى السنية والشيعية 

في بغداد.
واتخــذت وزارة النفــط فــي 
اجراءات  الســابقة  احلكومة 
حكومــة  بحــق  عقابيــة 
االقليــم بضمنهــا مطالبة 
شــركات نفط عاملية بايقاف 
مشاريعها في االقليم تنفيذا 

لقرار احملكمــة االحتادية، الذي 
اعتبر قانون النفط والغاز في 

االقليم غير دستوري.
ويعــد ملــف النفــط والية 
تقاســمه بن بغــداد واربيل 
العقبة االبــرز بينهما، وبينما 
االحتادية  احلكومــة  تســعى 
العــادة هــذا امللــف احليوي 
النفط  شركة  الى  وتسليمه 
حكومة  فان  سومو  الوطنية 
وتعتبر  ذلــك  ترفض  االقليم 
وهو  احمر  خطا  النفط  ملف 
مــا يعــد العقدة االبــرز في 

التوصل الى اتفاق مع بغداد.

 وفد من حكومة االقليم يزور بغداد خالل
 أيام لمناقشة ملف النفط والموازنة

 بغداد - الصباح الجديد: 
شدد رئيس اجلمهورية عبد اللطيف 
جمــال رشــيد امس الثالثــاء على 
واتفاقات  جذرية  حلول  وضع  ضرورة 
في تنظيم استخدام الثروات املائية 

.
رئيــس اجلمهورية في  وذكر مكتب 
بيان، ان »رئيس اجلمهورية شارك في 
املناخ  تغير  مبادرة  اجتماع مناقشة 
في شــرق البحر املتوسط والشرق 
والتي تعقد على هامش  االوســط 
 COP مؤمتر قمة االمم املتحدة للمناخ
27 في شــرم الشــيخ بجمهورية 

مصر العربية«..
رئيس  أوضــح  االجتمــاع،  وخــالل 
اجلمهورية أن« لدى العالم ما يكفي 
من املعرفة والتقدم العلمي الكافي 
ملواجهة  عمليــة  إجــراءات  التخاذ 
مشــكلة تغير املناخ، مشــيراً الى 
»ضرورة ان يكــون هناك جهد دولي 
وافية، ومبيناً  مشترك لوضع حلول 
ان هذه االجراءات ستأخذ وقتاً لكن 
ينبغي البــدء بها ووضــع التمويل 

الالزم لها«. 
وبــّن رئيس اجلمهوريــة أن« التلوث 
البيئــي يأتــي ألســباب متعــددة 

منها الزيادة في التعداد الســكاني 
واســتعماالت الطاقة في الصناعة 
واملواصــالت، وتتأثــر املــوارد املائية 

بنتائج التلوث أيضاً«.
 واشار الى أن« السياسات اإلقليمية 
اذا اعتمــدت املشــاركة فــي املياه 
بطريقة عادلة فإنها ميكن أن تساعد 
في تخفيف آثار التصحر. حيث أكد 
فخامتــه على ضــرورة وضع حلول 
جذرية واتفاقات تساعد في تنظيم 
املائية، وهذا ما  الثروات  اســتخدام 
يتطلب تعاوناً دولياً وتثقيفاً يسهم 

في االستخدام األمثل للمياه.

التوزيع العادل للثروات المائية يحد من 
التصحر ويسهم في حل مشكالت المناخ 

رئيس الجمهورية:

بغداد - الصباح الجديد:
النواب  مجلس  رئاســة  قررت 
الفصل  متديد  الثالثــاء،  امس 
للســنة  الثاني  التشــريعي 
التشــريعية األولى، من الدورة 
االنتخابية اخلامســة واحلالية 
شــهراً واحداً، معللة السبب 
تشريعـــات  باستكـــمال 

الزمـة.
االعالمية  للدائــرة  بيان  وذكر 
التمديد  »قــرار  ان  للمجلس، 
جاء اســتناداً إلى أحكام املادة 
(58/ثانياً( من الدســتور؛ وذلك 

الســتكمال عددٍ مــن املهام 
والتشــريعات الالزمــة، وفقا 

لبيان صادر عن الرئاسة«.
ومــن مفردتي » التشــريعات 
الالزمة » التي تضمنها البيان، 
ترجح الصباح اجلديد ان اتفاقا 
جرى على إقــرار قانون املوازنة 
2023 املقبلــة، األمر  لســنة 
الذي يعني ان مناقشة قانونها 
لن يتعــرض الــى اخلالفات او 
خالفــات كبيــرة، كمــا كان 
قوانن  مناقشــة  عند  يحدث 

املوازنة للسنوات السابقة. 

بغداد - الصباح الجديد:
النزاهة االحتادية،  أعلنت هيئة 
أمــر  عــن صــدور  الثالثــاء، 
باستقدام املدير العام لشركة 
نقــل الطاقــة الكهربائيــة 
الوســطى احلالــي؛ بتهمــة 
تســببه فــي إحلــاق »ضــرر 
ومصالح  بأمــوال  جســيم« 

اجلهة التي يعمل بها.
وذكــرت دائــرة التحقيقــات 
فــي الهيئــة، أن »محكمــة 
اخملتصــة  النجــف  حتقيــق 
بالنظــر في قضايــا النزاهة، 
أصــدرت أمر اســتقدام بحق 
املديــر العــام لشــركة نقل 
الوسطى  الكهربائية  الطاقة 

شــراء  قضية  فــي  احلالــي؛ 
أعمدة متنوعة على حســاب 
مشتريات امليزانية بفارق سعر 
عال مبوجب اربعة عقود، فضال 
عن شــراء محوالت دون جلب 

عروض من شركة ديالى«.
وأضافــت الدائــرة فــي بيان 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 
النجف  »محكمــة حتقيق  أن 
اخملتصــة بالنظر فــي قضايا 
النزاهة أصدرت أمر االستقدام 
بحق املدير العام لشركة نقل 
الوسطى  الكهربائية  الطاقة 
و )9( متهمن آخرين؛ بناء على 
أحكام املــادة )341( من قانون 

العقوبات«.

استقدام مدير عام وتسعة آخرين في وزارة 
الكهرباء بتهمة اإلضرار بالمال العام

البرلمان يمدد الفصل التشريعي الحالي 
شهرا الستكمال » التشريعات الالزمة »

يحتمل إقرار الموازنة خالله

بغداد - الصباح الجديد: 
أفــاد املتحدث باســم وزارة املوارد 
املائية علي راضي، بأن معدل اخلزين 
 12% يبلــغ حاليا  البالد  املائي في 
من معــدل اخلزين العام، مشــيرا 
الى ان الوزارة تعمل على تخفيف 
املواطنن،  علــى  املياه  شــح  آثار 
وضمــان وصول احلصــص املائية 

للمستفيدين والقطاعات كافة.
وقال راضي في مؤمتر صحفي عقد 
امس الثالثاء، إن »الوزارة تركز على 
ملف املياه وملف التفاوض مع دول 
املنبع، وأن هذا امللف شــهد خالل 
األيــام املاضية وسيشــهد أيضا 
خالل األيام املقبلة، فتح صفحات 
جديــدة للتفــاوض مــع الــدول 
وإيران  تركيا  وهــم  للعراق  اجملاورة 
وســوريا، من أجل تبادل املعلومات 
واالســتمرار باللقــاءات الفنيــة 

والزيارات املشتركة«.
»هــذه  أن  إلــى  أشــار  راضــي، 
املفاوضــات تســعى الــوزارة من 
العراق  خاللهــا، لضمان حقــوق 
املائية، وتقاســم الضرر في فترات 
الشــح املائي خصوصاً مــع تأثر 
التغيرات  الكبير مبوضــوع  العراق 

املناخية والتي صنف العراق عاملياً 
كأحد أكثــر خمس دول تأثراً بتلك 
التغيــرات املناخيــة«، منوها الى 
أن »اخلزين املائي انخفض بنســبة 
التاريخي  الســجل  يشهدها  لم 

للعراق للفترة املاضية أبداً«.
وأضاف املتحدث باسم وزارة املوارد 
املائية علي راضــي خالل املؤمتر أن 
»معــدل اخلزين املائــي اليوم يبلغ 
12 باملائــة من معدل اخلزين العام، 
والذي دفع الوزارة إلى اعتماد خطة 
االطالقــات املائيــة من الســدود 
واخلزانات مبــا يؤمن كل املتطلبات، 
ويســد النقــص احلاصــل بقلة 

االيرادات املائية من دول املنبع«.
كما شــدد راضي على أن »الوزارة 
قامــت مبتابعة إيصــال احلصص 
املائية لكل املستفيدين، خصوصا 
إلى كل محافظــات الذنائب التي 
بالشــح  تاثراً  عادة ما تكون أكثر 
املائي وقلة االيرادات املائية بسبب 
عوامــل عديدة، منهــا التجاوزات 

على احلصة املائية«.
وبحســب راضي، فإن »وزارة املوارد 
املائية قامت بحملة كبيرة إلزالة 
املياه  التجاوزات ومنع تلويث  هذه 

من خالل رمي النفايات ومخلفات 
ونواجت رمي املياه من دون معاجلة«، 
امليدانية  »اجلهــود  الى  مشــيراً 
املائية،  التي تقوم بها وزارة املوارد 
املائية للقطاع  لتأمن احلصــص 
الزراعي، أو تأمن املياه اخلام حملطات 
اإلســالة النعاش األهــوار، ودفع 
اللســان امللحي في شط العرب، 
باإلضافة إلى إعــادة تأهيل كافة 
مشــاريع الري والبزل من تطهير 

وصيانة للمحطات والنواظم«.
املــوارد  وزارة  باســم  املتحــدث 

أن  إلــى  أيضــا  لفــت  املائيــة 
»عمليــة رفع التجــاوزارت كانت 
دعمــت بتوجيهــات مركزية من 
رئيــس الوزراء ومجلــس القضاء 
األعلــى واجلهــات األمنيــة ذات 
العالقــة، لضمــان عدالــة هذه 
التوزيعــات ووصــول امليــاه إلى 
بدور  مشيداً  املستفيدين«،  كافة 
التــي »كان لها دور مهم  الوزارة 
التي  االجراءات  من  مجموعة  في 
قامت بها لضمان وصول احلصص 
تأمن  وهي  األهوار،  ملناطق  املائية 

مع  األهــوار،  مغذيات  وتطهيــر 
جهود ســاندة ومهمة من اجلهد 
الشعبي،  للحشــد  الهندســي 
مع  التنســيق  إلــى  باإلضافــة 
الوحدات اإلداريــة باحملافظات من 
أجل اجناح اخلطــة التي تقوم بها 

الوزارة«.
وأورد راضــي ان«من ضمن أولويات 
الــوزارة، االعتمــاد علــى امليــاه 
اجلوفيــة خصوصا فــي املناطق 
الواعــدة واملناطــق التي يصعب 
اليها«،  السطحية  املياه  الوصول 
ونوه الى أن »الــوزارة تعمل على 
املزيــد من املشــاريع التــي تزيد 
االرواء، وتؤمن وصول  من كفــاءة 
احلصص املائية كماً ونوعاً لكافة 
املســتفيدين من خالل اعتمادها 
الري،  لقنــوات  التبطــن  علــى 
باســتخدام اللحاف اخلرســاني، 
وهي تقنية تعتمد في مشــاريع 
على  للحفــاظ  بالعــراق  الــري 
امليــاه، وتقليــل الهــدر احلاصل 
فيهــا، باإلضافة إلى االعتماد إلى 
املغلقة  القنوات  بواسطة  النقل 
الري  واعتماد وسائل متطورة في 

وحتديث شبكات الري القدمية«.

إن  للجميــع  معــروف  وبــات 
أدت  التركية  املائية  املشــروعات 
الى تقليص حصته املائية بنسبة 
%80، غيــر ان أنقــرة تتهم بغداد 

بهدر كميات كبيرة من املياه.
ويذكر ان معدل االنخفاض احلالي 
في املياه أســفر عن مخاوف من 
نقص كمية ميــاه نهر دجلة إلى 
نصف الكمية، بعد أن بدأت تركيا 
انتهت  الذي  إليسو  سد  تشغيل 

من بنائه في كانون الثاني 2018.
وكانت وزارتا الزراعة واملوارد املائية 
قررتــا في وقت ســابق تخفيض 
املوســم  في  للزراعة  املســاحة 
قلة  بســبب  وذلــك  الشــتوي، 
اإليرادات املائية القادمة من تركيا 

وإيران.
ويشار الى ان ُسكان البالد، البالغ 
41 مليون  عددهــم أكثــر مــن 
نسمة، يستهلكون ما يُقدر بـ 71 

مليار متر مكعب من املياه.
وبحسب املديرية العامة للسدود 
في العراق، تشــكل األمطار 30% 
من موارد البــالد املائية، في حن 
املمتدة  األنهار  مياه  تقدر كميات 

من تركيا وإيران بنحو 70%.

خزين البالد المائي حاليا 12 % من معدل الخزين العام ونتفاوض مجددا لضمان حقوقها 
فيما أوردت عزمها فتح صفحات جديدة مع دول المنبع ..الموارد المائية :  تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التخطيط امس  وزارة  أكــدت 
احلكومي  البرنامج  أن  الثالثاء، 
يركــز علــى معاجلــة الفقر 
فــي البالد مشــيرة الــى أن 
ربع ســكانها يعيشــون حتت 

مستوى خط الفقر.
الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
عبــد الزهــرة الهنــداوي، إن 
»الوزارة تستعد إلطالق املسح 
االقتصادي واالجتماعي لألسرة 
في العراق خالل الفترة القريبة 
»هذا  أن  مضيفــاً  املقبلــة«، 
املســح ســيعطي مؤشرات 
الذين هم  جديدة عــن عــدد 
الفقراء  وتركز  الفقر  خط  دون 
وطبيعــة حالهــم واخلدمات 
التي يتحصلــون عليها بطرق 
التي  املؤشــرات  مختلفة، ألن 
اليوم، مؤشــرات  تداولها  يتم 

تعود لسنوات سابقة«.
الهنــداوي فــي حديثــه  واورد 
لوكالة األنباء الرســمية الى أن 
»نســبة الفقر في العراق تقدر 

بن 23 إلى 25 باملئة تقريباً، وهذا 
يعني أن ربع سكان العراق تقريباً 

يعيشون حتت خط الفقر«.
وتابع: »الوزارة بدأت االستعدادات 
األوليــة لكتابة وإعــداد اخلطة 
خلفض  اجلديدة  االســتراتيجية 
الفقر ســتأخذ بعــن االعتبار 
الواقع والتحديــات التي مير بها 
العــراق«، مشــيراً إلــى »دعم 
الفقراء فــي عدة أبعــاد منها 
مجــاالت الصحــة والســكن 

والتعليم، والدخل أيضاً«.
واختتم الهنداوي حديثه بالقول 
الــوزراء  مجلــس  »رئيــس  إن: 
محمد شياع السوداني أكد في 
االهتمام  خطابه،  وفي  برنامجه 
بالدرجة األساس  الفقر  بقضايا 
والبطالة، ونتوقع أن يكون هناك 
خفض  الستراتيجية  قويا  دعما 
الفقــر خــالل الفتــرة املقبلة 
بنــاء على توجهــات احلكومية 
والبرنامج احلكومي اجلديد الذي 
يركــز على معاجلــة ومكافحة 

الفقر في العراق

التخطيط: ربع سكان البالد 
تحت خط الفقر ونتوقع دعما 

حكوميا قويا لخفضه
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جاسم كريم الطائي

إحدى  الهندسي  االعمار  دائرة  أعلنت 
تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديــات العامــة عن مباشــرتها 
بأعــداد املســوحات املوقعية للقصر 
سياحي  كمتحف  لتحويله  الرئاسي 

لآلثار في مدينة بابل أألثرية.  
وقــال معاون مدير عــام دائرة اإلعمار 
الدكتور  الهندسي املهندس املعماري 
محمد حيدر الســاكني أنه مت اللقاء 
مبدير مفتشــية محافظة بابل لالثار 
من خالل وفدا هندسيا رفيع املستوى 
ضم االختصاصات الهندســية كافة 
وشــرح مفصل عــن امكانية حتويل 

بآثار  الرئاسي كمتحف خاص  القصر 
معلم  وجعلــه  أألثرية  بابــل  مدينة 
حضاري جلــذب الســياح وأطالعهم 

على حضارة وادي الرافدين العريقة.
وأضاف الساكني أن الوفد الهندسي 
قام باجراء الكشف املوقعي واالطالع 
على اثار االندثــار واالهمال والتخريب 
بالقصر   الذي حلق  والنهب  والســلب 
خــالل الفتــرة املاضيــة نتيجة عدم 
االســتخدام االمثــل له.مبيننا أنه مت 
االتفــاق على اعداد تقدمي الدراســات 
والتصاميم األولية اخلاصة باملشــروع 

من قبل دائرتنا.
وثمن مدير املفتشــية أآلثار بابل هذه 
الزيارة مقدما شكره وأمتنانه لرئيس 
الوفد معاون مدير عام الدائرة ألدكتور 
الســاكني  حيدر  محمــد  املهندس 

ولــكادره الهندســي ، مؤكدا أن هذه 
الزيارة ســتفتح افاق عمل جديدة بني 

اجلانبني.
ومن جانــب آخر قــدم مديــر هيئة 
أستثمار بابل املهندس محمد جاسم 
زكــم درع التميز للدكتــور املهندس 
املعمــاري محمــد حيدر الســاكني 
دائــرة اإلعمار  معــاون مديــر عــام 
الهندســي بالدور املتميز ملا تقوم به 
خالل  من  الهندســي  االعمــار  دائرة 
أشــرافها الهندسي على العديد من 
املشاريع االســتثمارية في محافظة 

بابل. 
وجرى ذلك خالل زيارة الدكتور محمد 
حيدر الســاكني والوفد الهندســي 
حملافظة بابل لالطالع على سير العمل 
في املشاريع التي تشرف عليها الدائرة 

في احملافظة. 
واعرب مدير هيئة اســتثمار بابل عن 
والهندسية  والكوادر  للدائرة  امتنانه 
التي تشــرف على املشــاريع التابعة 
واخالصهــم  جلهودهــم  للهيئــة 
القياســية  املواصفات  تطبيــق  في 
للمشاريع ومساهمتهم في اجناز تلك 
املشــاريع في االوقات احملدده لها وعن 
امكانية زيــادة التعامل بني الدائرتني 
لكون  العامــة،  املصلحة  يخــدم  مبا 
دائرة االعمار الهندسي لديها سمعة 
طيبة وخبرة كبيرة في مجال االشراف 

على تنفيذ املشاريع. 
واجلدير بالذكر أن الدائرة تشــرف على 
عدد كبير من املشــاريع في احملافظة 
ومنها ثالث مجمعات سكنية ومدينة 

لاللعاب ومركز للعالج الطبيعي. 

“االعمار الهندسي” تعد المسوحات الموقعية للقصر الرئاسي لتحويله الى متحف سياحي 
بعد حصولها على درع التميز من هيئة أستثمار بابل

ذي قار - الصباح الجديد 

لقضــاء  احملليــة  اإلدارة  قالــت 
اجلبايش، أقصى جنوب محافظة 
ذي قار  إنها تتعــرض حلرب باتت 
بشكل معلن وتستهدف جتفيف 
األهــوار، مؤكــدة أن اجلميع غير 

متعاون في إعادة احلياة لها”.
وذكر قائممقــام القضاء، كفاح 
األســدي أن “نســبة اجلفاف في 
اجلبايش وصلت إلى أكثر من 95%، 
ولم يتبــق الكثير إلعالن جفافها 
بشــكل كلي في القضاء الواقع 

أقصى جنوبي محافظة ذي قار”.
وأضاف األســدي، أن “هذا اجلفاف 
أدى إلــى نفوق 3000 جاموســة، 
وهجرة 8000 أخــرى إلى مناطق 
أعالــي الغراف والفــرات”، مبيناً 
أن “القضــاء شــهد هجرتني في 
الفتــرة األخيرة ، رســمية وغير 
رسمية، بلغت بشكل كلي قرابة 

300 عائلة”.
وأشــار إلى أن “إدارة القضاء باتت 
تعتقــد بوجود حــرب عليها من 
أجل جتفيــف األهــوار، وإعادتها 
للعهود املظلمة”، مؤكداً أن “أحد 
الدولة،  فــي  الكبار  املســؤولني 
تساءل ما حاجة العراق باألهوار.. 

أوصلوا لهم )بوري( ماء فقط”.
“هــذه  أن  األســدي،  وأوضــح 
الفكــرة بدأت تتأصــل لدى عدد 
الدولة، وهي  املســؤولني في  من 
عدم إرســالهم اآلليات احلوضية 
بالقول:  مردفاً  األهالي”،  ملساعدة 
نزول  أيــام  منــذ  ننتظر  “نحــن 
هذه  إلرســال  علينا  رحمتهــم 
احلوضيــات لنا، ولكــن ال مجيب 

لندائنا”.
ولفت إلى أن “املناظــر التي تتم 
تُبكي احلجر،  مشــاهدتها يومياً 
فكيــف تدخــل جاموســة إلى 
أنها ســتخرج  )الوحل( معتقدة 
منه، لكن بعد ذلك ال تســتطيع 
اخلروج ومتوت بداخله” ، فيما يقول 

الناشط املدني في قضاء اإلصالح 
، شــرقي محافظة ذي قار، احمد 
طالب، ان “ما مير به قضاء االصالح 
بالوقت احلالي، حقيقة هو كارثة 
إنسانية وبيئية مبعنى الكلمة، إذ 
انه في العامــني االخيرين يعاني 
من جفــاف كبير جدا، انطلق من 
جفاف االهوار التي يعتاش عليها 
العديد مــن املواطنني من اهالي 
القضاء، كونهــا حتتوي على ثروة 
وجود  عن  فضال  وطيور،  سمكية 
مربي اجلاموس، كما طال اجلفاف 

أنهار املدينة الداخلية”.

وذكــر طالــب ان “االحصائيــات 
الرســمية تؤكد نقــل اكثر من 
11 الــف مواطن نفوســهم من 
القضاء إلى مناطق أخرى، بسبب 
اإلصالح خالل  في  الوضع  ســوء 
العامني االخيريــن، حيث الزراعة 
انتهت بشــكل تام في القضاء، 
وفي االيــام االخيرة )اخر 30 يوماً( 
انخفضت مياه االســالة بشكل 
كبير، وبــات مجمعاً واحداً إلنتاج 
املــاء يعمل بنصــف طاقته من 
اصل 3 مجمعات مائية، بســبب 

شح املياه”.

ويشــير  طالب الى انه برغم كل 
زيارة اي مسؤول  ذلك، لم نشهد 
القضاء،  الــى  االن  لغاية  محلي 
رغــم تنظيمنــا اكثر مــن اربع 
وقفــات احتجاجية خالل اقل من 
سبعة ايام، ونصبنا سرادق العزاء 
داخل االنهر اجلافــة، مضيفا “ما 
الزراعة  اهــوار وال  االن ال  نريــده 
وال اي شــيء اخر، نريد فقط ماء 

الشرب”.
واكــد طالــب، “رصدنا جتــاوزات 
كثيــرة من قبــل املناطق األعلى 
من قضــاء اإلصــالح على كتف 

العشــرات  األنهار، حيث مت رصد 
من املضخات املستخدمة لسقي 
املزروعات، ومــا يصلنا حالياً مياه 
غير صاحلة لالستخدام البشري”.، 
ودعــا األجهزة االمنيــة اخملتصة 
لتنظيم دوريــات امنية من اجل 
تأمني حصص القضاء املائية “وأاّل 
يتم ســرقتها من قبــل اآلخرين، 

بحجة الزراعة”.
اإلدارة احمللية  بدورهــا، ســارعت 
شــمالي  الشــطرة  بقضــاء 
محافظة ذي قار، للكشــف عن 
توقف عدد من مجمعات املاء في 

انخفاض  بســبب  البدعة  ناظم 
مستوى املياه من املصدر.

وقــال قائممقام القضــاء حيدر 
غالــب، فــي بيــان ان “ %50 من 
املشــاريع العاملــة فــي ناظم 
توقفت  القضاء،  شمالي  البدعة 
بسبب انخفاض مناسيب املياه”.، 
واضــاف أن “اســتمرار انخفاض 
املياه قد يؤدي الى توقف املشاريع 
بالكامل”، موضحا ان “مشروعني 
من املياه خرجــا عن اخلدمة، ومن 
احملتمل اذا اســتمر االنخفاض ان 
تخرج باقي املشاريع عن اخلدمة”. 

االدارة المحلية لقضاء الجبايش : أهوار
 البالد تتعرض لحرب تجفيف ممنهجة

نسبة الجفاف في الجبايش وصلت إلى أكثر من 95 %

ادى الجفاف إلى 
نفوق 3000 

جاموسة، وهجرة 
8000 أخرى إلى 

مناطق أعالي الغراف 
والفرات وأن “إدارة 
القضاء باتت تعتقد 
بوجود حرب عليها 

من أجل تجفيف 
األهوار، وإعادتها 

للعهود المظلمة

بغداد - الصباح الجديد: 
ت وزارة العمل والشؤون االجتماعية خطة  أعـدَّ
ســنوية للعام 2022 خاصة باملبادرة الوطنية 
لدعم الطاقة وتقليــل االنبعاثات، وذلك بعد 
تشكيل فريق )ايزو طاقة( برئاسة مدير قسم 
اجلودة في دائرة التخطيط والدراسات وباشراف 
وكيل الــوزارة للشــؤون اإلداريــة والقانونية 

الدكتور عالء السكيني.
وقال مدير املركز اإلعالمي في وزارة العمل جنم 
العقابي في تصريحات صحفية امس الثالثاء 
ان الفريــق تولى مهامه ضمــن توصيات فريق 
املبادرة الوطنــي بجرد االبنية وعدادات الطاقة 
الكهربائيــة التابعة للوزارة ودوائرها وارســال 
قوائم اجلرد الــى وزارة الكهرباء، مشــيرا الى 
اعداد دراسة جدوى عن حتويل بناية وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية الرئيسة الى بناية موفرة 
للطاقــة كتجربة ريادية ميكــن اعمامها على 

االبنية التابعة لدوائر الوزارة ومؤسساتها.
واوضح مدير املركز ان دائــرة العمل والتدريب 
املهنــي قدمت مقترحاً لالســهام في املبادرة 
الوطنيــة يتضمــن التدريب ومنــح القروض 
للعاطلني بالتعاون مــع مبادرة البنك املركزي، 
الفتا الى ان هناك مقترحاً من دائرة املشــاريع 
واالعمــار لتنشــيط عمل توجيهــات املبادرة 
الوطنية وكيفية منــح قروض لنصب وحدات 
طاقة شمســية مختلفة، فضــال عن توجيه 
دوائر الوزارة باعتماد املصابيح واالجهزة املوفرة 

للطاقة. 

بغداد  - الصباح الجديد: 
أشرفت إدارة الشركة العامة للخطوط اجلوية 
العراقية امس الثالثاء علــى مجريات العمل 
في قســم خدمات  متوين الطائرات واالطالع 
ميدانياً على طبيعة اخلدمات في هذا القسم 
احليوي ومدى تطبيق خطة العمل لتحســني 
الوجبــات املقدمة على منت طائــرات الناقل 
الوطنــي من ناحيــة النوع واجلودة وســرعة 

التجهيز .
واكدت إدارة الشــركة علــى حرصها بتنفيذ 
جميع التوصيات الصادرة من قبل الوزير والتي 
أكدت على ضرورة االهتمام باخلدمات املقدمة 
وإطالق قائمة جديدة من وجبات الطعام التي 
تتالئم مع ذائقة املسافرين الكرام واملستوحاة 

من املطابخ احمللية والعاملية .
كما شــددت اإلدارة خــالل لقائهــا مع كادر 
القسم املتقدم على أهمية  االهتمام بجوانب 
الوجبات كيميائيآ  اخملتبري وجلميــع  الفحص 
وبايلوجيــآ لضمــان مطابقتها مع شــروط 

السالمة الغذائية املعتمدة عامليآ .

 بغداد - الصباح الجديد: 
اكــد رئيس اجلمهورية عبداللطيف رشــيد 
جديــة احلكومة العراقية فــي التعامل مع 

السياسة املائية.
وقــال رئيس اجلمهورية فــي كلمة له خالل 
مؤمتــر قمة املنــاخ )COP 27 ( املنعقدة في 
شرم الشيخ  مبصر ان :”التحدي االكبر الذي 
يواجهه العراق هو شحة املياه، ومؤمتر املناخ 
يشــكل عالمة مهمة”، مؤكــداً ان “العراق 
اخلضراء  املســاحات  توسعة  على  سيعمل 

لتحجيم االضرار البيئية”.
واضاف، ان “اجلفاف املتزايد في بلدنا يشكل 
حتديا خطيرا ملعيشــة املواطنــني واقتصاد 
الدولــة، والتصحر يهدد %40 من مســاحة 
العراق”، مســتدركاً “أزمة امليــاه في العراق 
أجبرت الســلطات على تقليص املساحات 
الزراعيــة، ونامل من دول اجلــوار التعاون مع 

العراق في ملف املياه”.
واشار رئيس اجلمهورية، الى “جدية احلكومة 
العراقيــة فــي التعامــل مع السياســة 
املائية”، معلنــاً “العراق أكثر الــدول تضرراً 
تبادل  “أهمية  من االحتباس احلراري”، مؤكداً 

اخلبرات بني الدول بشأن ملف املناخ”.

العمل تعدُّ خطة خاصة 
بالمبادرة الوطنية لدعم 

الطاقة وتقليل االنبعاثات

الخطوط الجوية تشرف 
ميدانيآ على خدمات تموين 

طائرات الناقل الوطني 

رئيس الجمهورية في قمة 
المناخ: الحكومة العراقية جادة 
في التعامل مع السياسة المائية

اعالم المديرية 
املهندس يعرب قحطان  استقبل 
العواد مدير عــام املديرية العامة 
للمجاري في مكتبه مبقر املديرية 
امس األثنني عضو مجلس النواب 
العراقــي عن  محافظــة ديالى 

النائب  طه اجملمعي. 
ومت خــالل اللقــاء بحث ســبل 
اإلســراع في اجناز مشاريع اخلطة 
ديالى   محافظة  في  االستثمارية 
ومت التباحث ايضــا في  حلحلت 
املشاكل التي تعيق تقدم االعمال 

وايجاد احللول املناسبة لها.
واكد املدير العام على أن املديرية 
العامــة للمجــاري حريصة كل 
احلرص على تقدمي أفضل اخلدمات 
للمواطنــني الكــرام مــن ابناء 

محافظة ديالــى من خالل إيجاد 
مشــاريع بنى حتتيــة رصينة في 

احملافظة.
مــن جانبه اثنــى النائــب على 

اجلهــود املتميزة املبذولة من قبل 
في  للمجــاري  العامة  املديريــة 
الكرام  املواطنني  خدمة  ســبيل 

من ابناء احملافظة 

بغداد - الصباح الجديد: 
تفقد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمــي الدكتور نعيــم العبودي 
دائرة البعثــات والعالقات الثقافية 
اإلجــراءات  ســير  علــى  واطلــع 
والســياقات األصوليــة فــي إجناز 
معامالت املراجعــني ووجه بتطوير 

أنظمتها املعتمدة.
زيارته  التعليم لدى  وزير  واســتمع 

أقســام الدائرة وشــعبها بحضور 
مديرهــا العام الدكتــور حازم باقر 
طاهــر الــى عــدد مــن املواطنني 
الذين عرضوا له مســار ملفاتهم 
ومعامالتهــم والتوقيتــات التــي 
اإلدارية  السياقات  بعض  تقتضيها 
فــي موضــوع امللفات الدراســية 

للطلبة الدارسني خارج العراق.
ووجــه الوزيــر بأمتتــة اإلجــراءات 

وشــفافيتها واســتكمال وتطوير 
األنظمة اإللكترونيــة التي تختزل 
الوقت واجلهد وتسهم في تخفيف 
الزخم على أقســام الدائرة وجلانها 
اخملتصــة فيمــا أوعــز بتكثيــف 
االهتمام بعمل امللحقيات الثقافية 
ومتابعة شــؤون الطلبة العراقيني 
واإلفــادة مــن مجــاالت التعــاون 

الثقافي مع دول املنطقة والعالم.

رحيم الشمري :
اطلقــت مجموعــات طلبــة 
وشــباب حملة املنحــة حقنا ، 
املنحة  قانون  تفعيــل  اجل  من 
الطالبيــة ، لشــريحة الطلبة 

ونيل حقوقهم املشروعة
واعلن فريــق املنحة حقنا خالل 
مؤمتــر صحفي عقــد في مقر 
االحتــاد العام لالدبــاء والكتاب 
عشــر  ان   ، بغداد  بالعاصمــة 
سنوات مضت على اقرار مجلس 
النــواب قانــون منحــة طلبة 
اجلامعات واملعاهد العراقية رقم 
63 لســنة 2012 ، الذي لو نفذ 
لعاد بالنفع الكبير على الطلبة 

وذويهم.
النفقــات  عنهــم  وخفــف   
الدراســية املتزايــدة يوما بعد 
اخــر ، لكن هــذا القانون عطل 
 ، متعمد  بشــكل  بــه  العمل 
وأحلقت بــه تعليمات مجحفة 
، حرمــت االالف من الطلبـــة 
حقـهم  علـى  احلصـــول  مـن 

املشـروع.
تابع فريــق املنـــحة حقنا ، ان 
بـــررت  املتعـــاقبة  احلكومات 
عـدم تطبيـق القانـون ، بحجـة 
اســعار  وهبــوط  التقشــف 
النفـط واحلـرب علـى االرهـاب.

 وكانت فــي اغلبها حجج غير 
االنفاق  واقعيــة فقد اســتمر 
احلكومي في مجاالت اخرى اقل 

اهمية من التعليم ، ونعتقد ان 
تطبيق قانــون املنحة الطالبية 
ســوف يســهم في احلــد من 
التســرب من املقاعد الدراسية 
، اضافــة الى تخفيــف االعباء 
املاليــة على الطلبــة وذويهم 
العلمــي  للتفــوق  وحافــزاً   ،

واالجتهاد .
وهنــا نعلن عن اطــالق حملة 
ملطالبــة  حقنــا”،  “املنحــة 
القانـــون  بتنفيذ  احلكومـــة 
الطالبيــة  املنحـــة  وصـــرف 
واملعاهـــد  اجلامعات  لطلبــة 

واملـدارس.

 وتضمني موازنــة العام املقبل 
الكافية  املالية  التخصيصــات 
لتوزيعهــا علــى الطلبة ، كما 
التعليمــات  بإلغــاء  نطالــب 
امللحقة مع القانــون ، واعتماد 
االلكترونية  الدفــع  بطاقــات 
الروتينية في  بــدل االجــراءات 
للتقليــل من  املنحــة  توزيــع 
حالة الفســاد املاليــة ، وعلى 
االخذ  كافــة  املعنية  اجلهــات 
املوجبة  االسباب  االعتبار  بنظر 
والعمـل  القانـــون  لتشريـــع 
تنفيـذه  اعـــادة  علـــى  اجلـاد 

فـوراً. 

مدير عام المجاري يستقبل عضو مجلس 
النواب العراقي النائب طه المجمعي

وزير التعليم يتفقد دائرة البعثات ويوجه 
بأتمتة اإلجراءات وتطوير أنظمتها

انطالق حملة المنحة حقنا للمطالبة 
بصرف المنحة الطالبية المتوقفة
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت وكالــة األنباء الرســمية فــي كوريا 
الشــمالية أن بيونغيانغ لم جتــر أي صفقات 
أسلحة مع روسيا وليس لديها خطط للقيام 
بذلك مســتقبال. وجــاء تقرير وكالــة األنباء 
املركزية الكورية بعد أن قالت الواليات املتحدة 
إن كوريا الشــمالية تزود روسيا على ما يبدو 

بقذائف مدفعية من أجل حربها في أوكرانيا.
وقالت كوريا الشمالية في بيان نقلته الوكالة 
“نوضح مــرة أخرى أنه لم يســبق لنــا إبرام 
صفقات أســلحة مع روســيا وأننا ال نخطط 

للقيام بذلك في املستقبل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تيري  الداخلية  األوروبي للســوق  قال املفوض 
بريتون، إن املفوضية األوروبية أرســلت حتذيرا 
كتابيا إلى واشنطن تطالب بتغيير 9 نقاط في 

.)IRA( قانون خفض التضخم األمريكي
وشــدد املفوض األوروبي على أن، هذه النقاط 
تتعارض مع قواعــد منظمة التجارة العاملية، 
مشــيرا إلى أن االحتاد األوروبي ســيكون على 
اســتعداد التخــاذ تدابيــر جوابيــة حلماية 
املنتجني األوروبيني. وذكر بريتون، أنه مت تشكيل 
مجموعة ميدانية على مستوى البيت األبيض 
واملفوضية األوروبية، وأشار اجلانب األوروبي إلى 
وجود 9 مشــاكل يجب على واشنطن إما أن 
حتل هذه املشاكل أو سيتم طرح املوضوع على 

مستوى منظمة التجارة الدولية.  
وقال بريتون إن القانون، الذي يتضمن تخصيص 
370 مليار دوالر في سبيل اجتذاب املؤسسات 
اإلنتاجية للعمل فــي الواليات املتحدة وخلق 
فرص العمل هناك، “ينتهك قواعد املنافســة 

العادلة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت مســؤولة فــي وزارة اخلارجية اجلزائرية، 
امس االول الثالثاء االثنــني، أن اجلزائر تقدمت 
بطلــب رســمي لالنضمــام إلــى مجموعة 
“بريكــس”. وقالت املبعوثــة اخلاصة املكلفة 
بالشــراكات الدولية الكبرى بوزارة الشــؤون 
اخلارجيــة ليلــى زروقي، في “فــوروم اإلذاعة”، 
إن اجلزائــر قدمت طلبــا رســميا لالنضمام 
إلى مجموعة بريكــس”. وأضافت: “كانت لنا 
القمة األخيرة جملموعة  فرصة للمشاركة في 
“بريكس” في الصني، التي دعي الرئيس اجلزائري 
للمشــاركة فيها”، علما أنهــا عقدت أواخر 

يونيو املاضي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأفادت بأن هــذه القمة خرجت باالنفتاح على 
ضــم دول أخرى إلى اجملموعة، مشــيرة إلى أن 
اجلزائر قدم الطلب وقد رحبت كل من روســيا 
والصني باالنضمام. وكشــفت زروقي أن بقية 
دول “بريكــس” تدرس ملف اجلزائــر قبل البت 
فيه، ويتعلــق األمر بكل من جنــوب إفريقيا، 

الهند، والبرازيل.

كوريا الشمالية تنفي إبرام 
أي صفقات سالح مع روسيا

االتحاد األوروبي يحذر من 
إجراءات جوابية ضد مشروع 
قانون خفض التضخم األمريكي

الجزائر تقدم طلبا 
رسميا لالنضمام إلى 
مجموعة )بريكس)

متابعة ـ الصباح الجديد: 
حتــى اآلن، اعتقلــت الســلطات 
املصرية أكثر من 100 شخص على 
صلــة مبظاهرات مخطــط لها في 
قمة املناخ COP27 املقامة في شرم 
الشيخ، وفقا لصحيفة وول ستريت 
جورنــال التي نقلت عــن جماعات 
حقوقيــة أن احلكومة تبــدو قلقة 
بشــكل متزايد من أن االحتجاجات 
ميكن أن متتد إلى اســتعراض أوسع 
للمعارضة ضد الرئيس، عبد الفتاح 

السيسي.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، 
األحد املاضي، إنه مت إنشاء شبكات 
مراقبــة بالكاميرات في ســيارات 
األجرة في شــرم الشيخ ملراقبة من 

يسافر في جميع أنحاء املدينة.
تســجيل  نظام  إلى  أشــارت  كما 
مســاحة  إلى  للوصــول  معقــد 
“املنطقة  فــي  محــدودة  احتجاج 
اخلضــراء” خــارج املؤمتر الرئيســي 
كمؤشــر آخر على أن الســلطات 
املصرية حتاول احلد من حرية التعبير 

حول القمة.
إلى  النــزول  وحذر السيســي، من 
البالد  اقتصــاد  إن  قائال  الشــوارع، 
الهش لــن يكون قــادرا على حتمل 
 2011 عــام  في  االنتفاضة  تكــرار 
واالحتجاجات التي تلت ذلك بعامني 
والتي سمحت له في نهاية املطاف 

باالستيالء على السلطة.
أبو  وائل  عــن،  الصحيفة  ونقلــت 
اجملد، املمثــل اخلاص ملصر لدى مؤمتر 
إلى  الدخول  إن  27، قولــه  األطراف 
ألي  األحمــر مفتوح  البحر  منتجع 
شــخص، وليس فقط للمشاركني 
إنه يتوقع أن حتدث  املعتمدين، وقال 
احتجاجات في املدينة املضيفة كما 
حدث في قمم مؤمتــر األطراف في 
األمم املتحدة في السنوات السابقة.

الشــكاوى  وردا على ســؤال حول 
حقوق  جماعــات  اســتبعاد  مــن 
اإلنســان املصرية من املؤمتر، قال إن 
االعتمــاد جلماعات  مصر منحــت 
غير ربحية تعتقــد أنها تركز على 

القضايا البيئية.
املناخ  وعــادة ما جتــذب مؤمتــرات 
ليــس فقط قــادة العالــم ولكن 
مجموعــات كبيرة من النشــطاء 
الذين يسعون إلى إسماع أصواتهم 

بشــأن مجموعة من القضايا، من 
العدالة العرقية إلى حقوق السكان 
األصليــني، باإلضافة إلــى مواضيع 

املناخ.
ومن بني القادة الذين ســيحضرون 
اجتماع هذا العام الرئيس األميركي، 
جــو بايــدن، والفرنســي، إميانويل 
ماكرون، ورئيس الــوزراء البريطاني، 
ريشي سوناك، وضغطت حكومات 
غربية على مصر للسماح مبساحة 
أكبر حلريــة التعبير في الفترة التي 

تسبق احلدث.
وفــي الواليــات املتحــدة، كتبــت 
املشــرعني  مــن  مجموعــة 
إلى  نوفمبر   2 فــي  الدميقراطيــني 
بايدن تطلب منه اســتخدام املؤمتر 
لدفع القاهرة إلى حتسني معاملتها 
للنشــطاء وإطالق سراح السجناء 

السياسيني.
وتبنــى البرملــان األوروبي الشــهر 
املاضــي قــرارا يدعو إلــى اإلفراج 
عــن األشــخاص احملتجزيــن فيما 
تقول جماعات حقوق اإلنســان إنه 
عالء  فيهم  مبن  تعســفي،  احتجاز 

عبد الفتاح، وهو ناشــط بارز مؤيد 
للدميقراطية في مصر.

وتقول عائلة عبد الفتاح إنه توقف 
عن شــرب املاء، األحد املاضي، وهو 
اليــوم األول مــن املؤمتــر، مصعدا 
إضرابا جزئيا عــن الطعام بدأه في 
أبريــل، وإضرابا كامــال عن الطعام 

منذ بداية الشهر.
الناشــط،  إن  وقالــت شــقيقتاه 
املصرية  اجلنســيتني  يحمــل  وهو 
والبريطانية، قد ميــوت خالل املؤمتر 

الذي يستمر أسبوعني.
وتقول جماعات حقوقية إن عشرات 
اآلخريــن  األشــخاص  مــن  اآلالف 
محتجــزون ألســباب سياســية، 
علــى الرغم من اإلفــراج عن مئات 
السجناء في وقت ســابق من هذا 

العام.
وحجبــت إدارة بايدن في ســبتمبر 
مــن  دوالر  مليــون   130 أيلــول 
املســاعدات األمنية األجنبية ملصر 
للمرة الثانية وعاقبت القاهرة على 

سجلها في مجال حقوق اإلنسان.
واإلســكندرية  القاهــرة  وفــي 

واإلســماعيلية والعديــد من املدن 
املصرية األخرى، احتجزت السلطات 
118 مواطنــا بتهمة حيازة  حوالي 
محتوى فيديو أو اســتخدام وسائل 
التواصــل االجتماعي لدعوة الناس 
إلى التظاهر فــي 11 نوفمبر، وفقا 
اإلنســان،  حلقوق  املصرية  للجبهة 
وهي مجموعة غيــر ربحية تتبعت 

االعتقاالت بني 25 و30 أكتوبر.
ولــم يرد متحدث باســم احلكومة 
علــى طلبات الصحيفــة للتعليق 

على االعتقاالت.
ويقــول نشــطاء مصريــون إنهم 
قلقــون من أنهــم قــد يواجهون 
احلدث، عندما  بعد  انتقامية  أعماال 
يتحــول انتباه العالــم بعيدا. كما 
يشــعر البعض بالقلق من مناطق 
التــي حددتها احلكومة،  االحتجاج 
والتي رغم أنها كانت شــائعة في 
مؤمتــرات القمــة الســابقة ملؤمتر 
األطراف، إال أنها تثير قلق النشطاء 
املصريــني الذيــن يقولــون إن مثل 
التي تســيطر عليها  املناطق  هذه 
القاهرة بشدة ميكن أن تسهل على 

الســلطات تعقبهم بعــد انتهاء 
املؤمتر.

وحتاول مصر الظهور مبظهر “البطل 
اســتضافتها  خالل  مــن  املناخي” 
املؤمتر، وفقا لصحيفة نيويورك تاميز.

لكن في نفــس الوقت تهدف مصر 
إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتصدير 
الغــاز الطبيعي، كمــا عاصمتها 
القاهــرة، لديهــا بعض مــن أكثر 

معدالت الهواء تلوثا في العالم.
وتتعرض العديد من جماعات الدفاع 
عن البيئة داخــل مصر للمضايقة 
ملنظمات  وفقــا  اإلغــالق،  حد  إلى 
البيئة  حمايــة  ودعــاة  حقوقيــة 

املصريني.
لكن الصحيفة تقول إن مصر أيضا 
بــدأت “حوارا سياســيا وطنيا” في 
الربيع جلعل السياسة أكثر شموال 
الســجناء  مئات  وأطلقت ســراح 

السياسيني.
ومع ذلك، تقــول جماعات حقوقية 
إن مثــل هــذه اإلجــراءات ال تفعل 
شــيئا يذكر لعكس مسار سنوات 

من القمع.

وبينمــا تقيــد اإلجــراءات األمنية 
فإنها  والدوليني،  احملليني  الناشطني 
تهدف أيضا إلــى حماية املؤمتر من 

اخملاطر األمنية.
وقصف متشــددون شــرم الشيخ 
2005، كما أُســقطت  فــي عــام 
أثناء  بالسياح  مليئة  روسية  طائرة 

مغادرتها املنتجع في عام 2015.
ووجد تقرير لهيومــن رايتس ووتش 
في سبتمبر أن العديد من اجلماعات 
أبوابها  أغلقت  أو  قلصــت  البيئية 
في مواجهــة املضايقات احلكومية 
والقيــود املفروضة علــى التمويل 

والعمل امليداني.
ووجــد التقرير أن اجملموعات واجهت 
عقبات ال ميكــن التغلب عليها في 
احلصول على وضع قانوني وتصاريح 

أمنية تسمح لها بإجراء البحوث.
بيئيون  املقابالت، قال نشطاء  وفي 
الصناعــي  التلــوث  ضحايــا  إن 
الذين  املصريــني  مــن  وغيرهــم 
ميكنهم املساعدة في توفير بيانات 
يرفضون  مــا  غالبا  قيمــة  بيئية 
التحــدث ألن احلكومــة صــورت 
كعمالء  والصحفيــني  الباحثــني 

أجانب.
وفــي كثيــر مــن احلــاالت، يقول 
الباحثون إنهــم ميتنعون عن طرح 
األســئلة حلماية هؤالء األشخاص 

من التداعيات.
شــنت  التي  اجلماعــات  وقالــت 
الصناعي  التلــوث  ضــد  حمالت 
واألضــرار البيئيــة الناجمــة عن 
للجيــش  اململوكــة  الشــركات 
مبا   – والزراعة  والسياحة  والتنمية 
في ذلك املشــاريع احلكومية مثل 
العاصمة اإلدارية اجلديدة في مصر 

– إنها واجهت مقاومة شديدة.
لكن خبراء البيئة املصريني يقولون 
إن األجواء حتســنت نوعــا ما مع 
اقتــراب COP27 ، وســاعده فــي 
ذلــك إيجاد قضية مشــتركة مع 
احلكومة لدفع الــدول الغنية إلى 
بــذل املزيد من اجلهد بشــأن تغير 
املناخ. كما دعا املســؤولون بعض 
املدافعني عن البيئة إلى مناقشات 
األعمال  وطلبوا مداخالتهم بشأن 
التحضيرية، وفقا للصحيفة التي 
تقول إن مصر أمام حتد وفرصة في 

نفس الوقت خلقها املؤمتر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر اســتطالع للرأي، في وقت 
متاخر امس الثالثاء ، تراجع شعبية 
الرئيس األميركي جو بايدن إلى 39 
املراقبني  توقعــات  يعزز  مما  باملئة، 
املســتقلني النتخابــات التجديد 
النصفــي                     للكونغــرس بأن احلزب 
الدميقراطي في طريقه ألن يتكبد 

خسائر في انتخابات الثالثاء.          
وأظهر استطالع الرأي الذي أجرته 
رويترز-إبســوس، على مدار يومني، 
أن تأييــد األميركيــني ألداء بايدن 
تراجع نقطــة واحدة، ليقترب من 
أدنى مســتوى وصــل إليه خالل 

واليته.
بايــن  شــعبية  تراجــع  ويعــزز 

التوقعــات بأن يفــوز اجلمهوريون 
النواب  مجلس  على  بالســيطرة 
ومن احملتمل أيضا مجلس الشيوخ 

امس الثالثاء.
بجامعة  السياسات  مركز  وتوقع 
االثنــني  االول  أمــس  فيرجينيــا 
بســهولة  اجلمهوريون  يفــوز  أن 
النواب،  مجلــس  في  باألغلبيــة 

بينما  24 مقعدا،  ويحصلون على 
يحققــون أغلبيــة ضئيلــة في 

مجلس الشيوخ.
من  واحد  مجلس  على  والسيطرة 
بأن  الكونغرس كفيلة  مجلســي 
متنح اجلمهوريني السلطة لتعطيل 

جدول أعمال بايدن التشريعي.
واتسمت والية بايدن، الذي جاء إلى 

املاضي  العام  يناير  في  الســلطة 
وســط تفشــي فيــروس كورونا، 
مبشاكل اقتصادية نتيجة تداعيات 
اجلائحــة العاملية، ومنهــا ارتفاع 

التضخم.
وفــي االســتطالع، اختــار ثلــث 
املشــاركني االقتصــاد باعتبــاره 
الواليات  تواجهها  أكبر مشــكلة 

املتحدة، وجتاوز عددهم بكثير نحو 
أشــخاص  واحد من كل عشــرة 

اختاروا ارتفاع معدل اجلرمية.
وقــال نحــو واحد مــن كل 15 إن 
أكبر مشــكلة كانت وضع نهاية 
حلقوق اإلجهاض، بعد قرار احملكمة 
الذي أطاح  يونيو  الدســتورية في 

بحق اإلجهاض.

استطالع يكشف تراجع شعبية بايدن في االنتخابات النصفية

مصر )تشدد القبضة) األمنية على الناشطين
 تحسبا لمظاهرات مخطط لها
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )63 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تاهيل الشبكة الكهربائية ملنطقة البو مطر 
االولى والثانية في السدير( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية 
قدرها )135،616،000( فقط مائة وخمســة وثالثون مليون وستمائة وستة عشر الف دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة 

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

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - 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 تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )13،561،600( فقط ثالثة عشر مليون وخمسمائة وواحد وستون الف وستمائة دينار 

عراقي الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

)2022/11/16( 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 )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/23( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )4،068،488( فقط اربعة مليون وثمانية وستون الف واربعمائة وثمانية وثمانون دينار عراقي الغيرها ومعنون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )61 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )انارة شــوارع متعددة في مركز غماس – شارع 
الصافي وجزء من شارع االمام علي )ع( وشارع الكورنيش واملواكب في قضاء غماس( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ 
من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )337،687،000( فقط ثالثمائة وســبعة وثالثون مليون وســتمائة وســبعة و ثمانون الف دينار الغيرها وحســب 

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- مهندس كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )33،768،699( فقط ثالثة وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية وستون الف وستمائة 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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/16( 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 )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/23( 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 )10،130،610( فقط عشرة مليون ومائة وثالثون الف وستمائة وعشرة 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 )64 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تاهيل مغذي اخللود في املهناوية( ضمن املشاريع 
املشــمولة بقانــون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانيــة/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )693،749،500( فقط ســتمائة 
وثالثة وتســعون مليون وسبعمائة وتسعة واربعون الف وخمسمائة دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، 

التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.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 كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )69،374،672( فقط تسعة وســتون مليون وثالثمائة واربعة وسبعون الف وستمائة 

واثنان وسبعون دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

)2022/11/16( 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 )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/23( 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 )20،812،485( فقط عشرون مليون وثمامنائة واثنا عشر الف واربعمائة وخمسة وثمانون دينار عراقي الغيرها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )62 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تاهيل جزء من مغذي السايلو kv 11 في غماس( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )731،627،500( فقط 
سبعمائة وواحد وثالثون مليون وستمائة وسبعة وعشرون الف وخمسائة دينار الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع 

)18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - 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 تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )73،162،500( فقط ثالثة وسبعون مليون ومائة واثنان وستون 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 )االربعاء( املصادف 

)2022/11/16( 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 )االربعاء( في متام الساعة الثانية 
عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/23( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )21،948،825( فقط واحد وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية واربعون الف وثمامنائة وخمسة وعشرون 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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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
واسط... اعمار واستثمار

2025-2022
العدد: 29187
التاريخ: 2022/11/8

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي  - تنمية أقاليم رقم 2 لسنة 2022 تبويب 214-18-13-4-1-55-2

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة      
                       

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

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

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

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

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

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

معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / ســكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/11/24 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / 

شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/11/24 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن 
اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون 
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا 

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

و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

15.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

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

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

www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  18-11-2022الساعة  العاشرة والنصف وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
واسط.... اعمار واستثمار

2025-2020
العدد : 29186
التاريخ: 2022/11/8

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي  - تنمية أقاليم رقم 2 لسنة 2022 تبويب 214-18-13-4-1-55-2

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

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

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

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

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

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

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

معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2022/11/23 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع 

احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )األربعاء ( املصادف 23  /2022/11.
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن 
اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون 
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا 

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

و يستبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

15.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

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

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

www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ  17-11-2022  الساعة  العاشرة والنصف حسب ماهو مثبت في ورقة بيانات العطاء  مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )65 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تاهيل الشبكة الكهربائية ملنطقة 
الســورة الثانية والثالثة في السدير( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  
وبكلفة تخمينية قدرها )391،951،000( فقط ثالثمائة وواحد وتســعون مليون وتســعمائة وواحد وخمســون الف  دينار الغيرها وحســب 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.( او املوقع االلكتروني )3- علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قســم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد )com

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب - اوال: الكوادر

1- مهندس كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )39،195،099( فقط تسعة وثالثون مليون ومائة وخمسة وتسعون 

الف وتسعة وتسعون دينار عراقي الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

)االربعاء( املصادف )2022/11/16( 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 يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االربعاء( 
في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/23( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على 

أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد 
في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )11،758،530( فقط احد عشــر مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون الف وخمسمائة وثالثون  
دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة 

الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة 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 الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشــراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا 
بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع 

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

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

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها.
ح - على جميع 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 نسخ اضافية من عطاء الشركة اخلاص باملناقصة )طبق االصل( عدد )2( على ان تكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة باإلضافة الى العطاء 
االصلي والذي ســيتم اعتماده والرجوع اليه وكما محدد في ورقة بيانات العطاء على ان يقوم مقدم العطاء بوضع النسخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة 
بعبارة )نسخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات 

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

16- تقبــل العطاءات التي تكون اقل مــن الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات 
التعاقد دراســة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة 
اللجنــة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 
بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة 

االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تســاوي 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 

إعالن املناقـصة املرقمة )2022-33( اإلعالن االول
)CH3OHجتهيز)مادة امليثانول

طلبية الشراء املرقمة 2022/839
ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لسنة /2022

تبويب املشروع ح/ 3212

تعلن شركة غاز الشمال )شــركة عامة( عن املناقصة العامة اخلاصة 
بتجهيز)مادة امليثانولCH3OH( وبكمية )70,000/سبعون الف كيلوغرام( 
وحسب الشروط واملواصفات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشركات 
التي تتوفر فيها شروط املشاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشركة 
الكائن على طريق كركوك- بيجي للحصول على الشروط واملواصفات 
مطبوعــة على قــرص )CD( لقاء مبلــغ قــدره )150,000( فقط مائة 
وخمســون الف دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة 
فتح العروض في نفس اليوم من تاريخ الغلق في الساعة )الواحدة ظهرا( 
وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويســقط حق املتخلف من احلضور في 
االعتراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في صندوق العطاءات واملوجود 
في استعالمات الشــركة، علما ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الساعة 
)الواحدة ظهرا( من الدوام الرســمي ليوم )االربعاء( املوافق 2022/11/30 
وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال 
عليه املناقصة دفع اجور اإلعالن علما بأن الكلفة التخمينية تقدر مببلغ 
)215،000،000( فقط مائتان وخمســة عشر مليون دينار عراقي وسيتم  
عقد املؤمتــر اخلاص باإلجابة على استفســارات مقدمي العطاءات في 
الساعة العاشرة من يوم )االربعاء( املوافق 2022/11/23 وبحضور اخملتصني 

وذلك في استعالمات شركتنا.
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

مالحظة/
1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 
على مواقع التواصل االجتماعي

2 - ميكنكم أثناء مراجعة شــركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل 
موقعيا.

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

 انشاء طريق احلرية األولى )الغران ( في قضاء12022-9-187
750,000عاشرة انشائي454,950,0009013,648,500 الصويرة

 انشاء طرق متفرقة في منطقة الرجبيبية وحي22022-9-188
750,000عاشرة انشائي585,982,40015017,579,472القدوة في قضاء الزبيدية

750,000عاشرة انشائي612,650,00018018,379,500 صيانة طريق القطنية الغربية في ناحية تاج الدين32022-9-189

 انشاء طريق قرية احلاج حسن مجلي وقرية حجي42022-9-190
750,000عاشرة انشائي534,025,00015016,020,750عبد في ناحية زرباطية

52022-9-191

 انشاء مجموعة طرق ريفية متفرقة لقرى )مقاطع
 – املسعود – الصدر – مدرسة اسود الرافدين –

 اخلضراء – تركي اخلزعل – مدرسة كربالء املقدسة
 – امللعب اخلماسي – ثلنوية الكسائي – قرية زيدان (

في ناحية الدبوني

750,000تاسعة انشائي919,450,00020027,583,500

 انشاء مجموعة طرق ) طريق قرية الكرار – طريق62022-9-192
750,000تاسعة انشائي431,600,0009012,948,000قرية الزهراء ( في ناحية البشائر

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ التأمينات االولية
ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

12022-7-180
 جتهيز وتشغيل وحدة ماء مجمعة باطقة 200 م3- سا لقرية السورة

 وكنجيجة والقرى احمليطة بها مع خط ناقل وشبكة في ناحية
 شيخ سعد

سادسة انشائي2,291,194,00018068,735,820
1000,000

 جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة باطقة 200 م3 -سا في22022-7-181
سادسة انشائي2,561,934,00024076,858,020 منطقة البغدادية في قضاء الصويرة

1000,000

1000,000ثامنه انشائي1,185,462,50030035,563,875انشاء طرق قرية املصاحلية في قضاء النعمانية .32022-9-182

42022-9-183
 انشاء طرق ريفية لربط قرى الشحيمية مبركز الناحية )طريق قرية 6-3
 النصر – الزهراء – قرية 2 باجتاه الزبيدية – مدرسة النذير )قرية توهان

( في ناحية الشحيمية
خامسة انشائي3,247,600,00036097,428,000

1000,000

52022-9-184
 انشاء طريق قرى )شالوك – املعامرة – السادة البو جمر ( في ناحية

الشحيمية
 

ثامنة انشائي1,131,450,00021033,943,500
2000,000

 تطوير شارع احلي الصناعي مقطع 40 في حي الوحدة وشوارع62022-4-185
 سادسة انشائي2,746,777,40026082,403,322متفرقة في منطقة حي السالم )العابرة ( مرحلة أولى في قضاء احلي

عاشرة كهرباء

1000,000

سادسة انشائي2,254,411,60021067,632,348تطوير الشارع الوسطي للسوق الشعبي في ناحية واسط72022-4-186
عاشرة كهرباء

1000,000
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متابعة ـ الصباح الجديد :
خالل  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
تعامــالت األســبوع االخيــر ، إلى 
أعلى مستوى لها في شهرين بعد 
أنباء عن أن الصني ، أكبر مســتورد 
للخام في العالم ، قد تتحرك نحو 
كورونا  فيروس  قيود  تخفيف  إعادة 

الصارمة التي استمرت ألعوام.
برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وسجلت 
زيادة بـ57 ســنتا إلــى 99.14 دوالر 
للبرميــل، بينمــا ارتفعــت خالل 
اجللســة إلى 99.56 دوالر للبرميل، 

وهو أعلى مستوى له منذ 31 آب.
وبحســب “رويترز” ، صعد خام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 74 
ســنتا إلــى 93.35 دوالر للبرميل، 
وارتفع في وقت ســابق إلى 93.74 
دوالر للبرميل وهو أعلى مستوى له 

منذ 30 أغسطس.
وأفــادت صحيفــة “وول ســتريت 
جورنــال” نقــال عــن مصــادر، أن 
السلطات الصينية تدرس تخفيف 
القيود الصارمة املتعلقة باجلائحة، 
التي اســتمرت ملا يقــرب من ثالثة 

أعوام، دون حتديد جدول زمني.
وقــال فيل فلني احمللــل في “برايس 
األسواق  أن  “يبدو  جروب”،  فيوتشرز 
ترى أنه إذا فتحت الصني االقتصاد، 
بشكل  العرض  سيقلص  ذلك  فإن 
كبير ويزيد من الضغط التصاعدي 

على األسعار”.
متضاربة  مؤشــرات  هناك  وكانت 
الصني.  القيــود في  حول تخفيف 
وانخفــض خامــا برنــت وغــرب 
تكســاس بأكثر من دوالر واحد في 
وقت سابق من اجللسة، بعد أن أكد 
مطلع  في  الصينيون  املســؤولون 
نهج  باتبــاع  التزامهم  األســبوع 

صارم الحتواء فيروس كورونا.
وبينمــا تقلصــت واردات وصادرات 
الصــني بشــكل غيــر متوقع في 
أكتوبــر، انتعشــت وارداتهــا من 
النفط اخلام لتبلغ أعلى مســتوى 

لها منذ مايو.
مختصون  لـ”االقتصادية”  ويقــول 
الواليات  “إن  نفطيــون  ومحللــون 
على  التغلــب  حاولــت  املتحــدة 
املعــروض  نقــص  مشــكلة 
بإطــالق مزيــد مــن االحتياطيات 
هذا  لكن  النفطية،  االستراتيجية 
األمر محدود بسقف معني ومعلن 
عنه منذ عدة أشــهر سابقة وهو 

180 مليون برميل”.
كما أخفقــت اإلدارة األمريكية في 
حث شــركات الطاقة علــى زيادة 
اإلنتاج، لكن الشركات جتد إنتاجها 

مقيدا بسبب عدم رغبة صناعتها 
احملليــة أو عدم قدرتهــا على متويل 

مزيد من عمليات احلفر.
املعروض  وضع  أن  اخملتصون  وأوضح 
النفطــي يــزداد ضيقــا أيضا مع 
اقتراب موعد عقوبات جديدة على 
العقوبات  وهذه  الروســي،  اإلنتاج 
أوكرانيا، وقد  مرتبطة باحلرب فــي 
الصادرات  وصــول  بالفعل  أغلقت 
إلى عديد من  الروســية  النفطية 

االقتصادات الرئيسة.
وحــذر اخملتصــون مــن تداعيــات 
جو  األمريكي  الرئيــس  تصريحات 
بايدن بشــأن األربــاح الزائدة التي 
حتققها شركات الطاقة األمريكية 
بسبب احلرب في أوكرانيا، مشيرين 
إلــى أن هذا االنتقــاد زرع حالة من 
عدم الثقة التي أذكت التوترات مع 

صناعة النفط.

وفــي هــذا اإلطــار، يقــول روبرت 
شــتيهرير مديــر معهــد فيينــا 
الدولي للدراســات االقتصادية “إن 
الطاقة اإلنتاجيــة الفائضة تتركز 
والكويت،  واإلمارات  السعودية  في 
والــدول الثــالث تتمتــع بتعــاون 
وتنسيق مســتمر في التعامل مع 
تطورات الســوق، إلى جانب العمل 
حثيثا على دعم وحدة حتالف )أوبك 
+( واســتمراره بفاعليــة في قيادة 
الســوق وإدارة املعــروض النفطي 
بأعلــى مســتوى مــن الكفــاءة 

ملصلحة استقرار وتوازن السوق”.
وأشــار إلــى أن “أوبــك +” تتعامل 
الدولية  املتغيرات  مع  بوعي شديد 
مســتوى  رفع  وتدعــم  الراهنــة 
الطاقة  مزيج  حاجة  وترى  الكفاءة 
العاملــي إلى جميع مــوارد الطاقة 
في األعوام املقبلة، جنبا إلى جنب 

مع تسهيل االنتقال إلى مستقبل 
خال مــن الكربون بحلول منتصف 
القــرن، وبالتوازي مــع حتفيز مزيد 
من االســتثمار في صناعة النفط 
والغاز. أمــا ردولف هوبــر الباحث 
فــي شــؤون الطاقة ومديــر أحد 
“أوبك”  أن  املواقع املتخصصة فيرى 
لوضع  متفائلــة  برؤية  تتمســك 
ســوق الطاقة واالقتصــاد العاملي 
في األعوام املقبلة، ولذا حرصت من 
خالل تقرير توقعات النفط العاملية 
األخيــر على التأكيد علــى الرؤية 
املتفائلة بشأن اآلفاق طويلة األجل 
إلى ضخ  داعية  للهيدروكربونــات، 
تريليون   12.1 بقيمة  اســتثمارات 
 2045 القطــاع حتــى  فــي  دوالر 
وهي فترة قريبة مــن هدف صافي 
دول  ملعظم  الصفريــة  االنبعاثات 
العالم. وشــدد على قناعة جميع 

مزيد  إلى  باحلاجة  الصناعة  أطراف 
من االســتثمار في النفــط والغاز 
لتأمــني اإلمــدادات، خاصة بعدما 
جاء التأثير محدودا لإلجراءات التي 
لإلفراج  املتحدة  الواليــات  تتخذها 
عــن مزيد مــن النفط اخلــام من 
حيث  االستراتيجية،  احتياطياتها 
26 مليون برميل  من املقرر تسليم 
أخرى من السحوبات التي يفرضها 

الكوجنرس بنهاية العام اجلاري.
احمللل  ماثيــو جونســون  ويشــير 
الدولية  “أوكســيرا”  شــركة  في 
لالستشارات إلى أن بداية تعامالت 
األسبوع شهدت حالة من التقلبات 
مع بيانات صينية جديدة تشير إلى 
إعادة تأكيد التزام بكني بعدم حتمل 

فيروس كوفيد.
وأضاف “احلكومــة ليس لديها نية 
لتغييــر نهجها الحتــواء كوفيد، 

مــا يعنــي أن اإلغالق علــى نطاق 
واســع سيســتمر، وقد جاء ذلك 
بالتزامن مع صدور بيانات أخرى عن 
صــادرات الصني في أكتوبر املاضي، 
التي جــاءت أضعف مــن املتوقع، 
ما حفز الســوق نسبيا نحو االجتاه 

الهبوطي”.
وتقول ليز اكسوي احملللة الصينية 
“إن  الطاقــة  شــؤون  ومختــص 
بيانــات الطلب علــى النفط اخلام 
إلى  زالــت متأرجحــة وتتطلع  ما 
منو  لتعافي  داعمة  أنباء وسياسات 
احملللني  يؤكد بعض  بينما  الطلب”، 
ضعف  على  تــدل  إشــارات  وجود 
الطلب على النفط في بعض أنحاء 
العالم خاصة فــي أوروبا والواليات 

املتحدة إلى مستويات 2019.
أن  تتوقع  دولية  بيانات  إلى  وأشارت 
النفط نحو  الطلب علــى  يضيف 
600 ألــف برميل فــي اليوم فقط 
لهذا  نتيجــة  احلالي  الربــع  خالل 
الضعــف والتباطــؤ االقتصــادي 
املتوقع بوتيرة أكبر في العام املقبل، 
الفتة إلى أن مخزونات الديزل وزيت 
التدفئة في شــمال شرق الواليات 
املتحدة أصبحت منخفضة بشكل 
مقلق، “وهناك بالفعل اتصاالت مع 
عديد من أكبر مصافي النفط في 
زيادة  استراتيجيات  ملناقشة  البالد 

اخملزونات”.
أيضــا  النفــط  أســعار  وعــززت 
التوقعــات بتقلص اإلمــدادات مع 
بدء ســريان احلظر الذي سيفرضه 
االحتاد األوروبي علــى صادرات اخلام 
الروسية املنقولة بحرا في اخلامس 
من كانون األول ، على الرغم من أن 
املصافي في جميــع أنحاء العالم 
تعمل على زيادة اإلنتاج. وســتقوم 
األمريكية هذا  النفــط  مصافــي 
مبعدالت  مصانعها  بتشغيل  الربع 
كبيــرة، بالقرب أو فوق 90 في املائة 

من طاقتها.
من جانب آخر، ارتفعت ســلة خام 
أوبك وسجل ســعرها 96.15 دوالر 
للبرميل اجلمعة مقابل 93.51 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك” ، “إن ســعر 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
األعضــاء في املنظمــة حقق أول 
ارتفاع عقب انخفاض ســابق، وإن 
السلة كسبت نحو دوالرين مقارنة 
املاضي،  باليوم نفسه من األسبوع 
الــذي ســجلت فيــه 94.73 دوالر 

للبرميل.

النفط يبلغ أعلى مستوى خالل شهرين
مع إشارات بتخفيف القيود الصينية 

99.56 دوالر للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت مبيعات الدوالر في مزاد البنك امس 
الثالثــاء، لتصل الى الكثـــر من 100 مليون 

دوالر .
وذكــر املصدر ، أن “البنك املركــزي باع اليوم 
خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 104 
ماليني و860 الف دوالر غطاها البنك بســعر 

صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف ان نسبة %80 من هذه املبيعات ذهبت 
لتعزيز االرصدة في اخلارج على شكل حواالت 
واعتمادات حيث بلغت 86 مليونا و410 آالف 
دوالر، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات 
نقدية التي بلغت 18 مليونا و450 ألف دوالر.

وأشار مراسلنا، إلى ان 15 مصرفا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، و15 مصرفا 
لتلبيــة الطلبات النقديــة، إضافة الى 57 

شركة توسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــدت رئيســة البنــك املركــزي األوروبي 
كريستني الغارد بأن تسريع وتيرة االنتقال إلى 
الطاقة املتجددة بإمكانه احلد من احتماالت 

االرتفاع الكبير في األسعار.
وذكرت الغارد في مدونة أعقبت افتتاح قمة 
“كوب27” للمناخ التي تنظمها األمم املتحدة 
في مصــر أن االنتقال إلى مصــادر الطاقة 
الصديقة للبيئة “ســيخفف خطر االرتفاع 

في أسعار الطاقة”.
وارتفعت أســعار املواد االستهالكية مبعدل 
10.7 باملئــة فــي أكتوبر، وهو رقــم يتجاوز 
بشــكل كبير هدف البنك املركزي األوروبي 
البالغ 2 باملئة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود 

األحفوري غداة أزمة أوكرانيا.
وتأّثر سكان أوروبا على وجه اخلصوص بارتفاع 
األســعار إذ أن القارة تســتورد منذ سنوات 
كميــات ضخمة مــن الوقــود عبر خطوط 

أنابيب من روسيا.
وقالت الغــارد إن “أســعار الطاقة املرتفعة 
ســّلطت الضوء على مــدى اعتمادنا على 
الوقــود األحفوري وإلى أي حــد يضعنا هذا 

األمر في وضع هش”.
وأشــارت إلى أن االنتقال إلى مصادر الطاقة 
املتجددة، مثل الرياح أو الطاقة الشمسية، 
ســيؤدي إلى “معدالت تضخــم أقل وأكثر 
اســتقرارا” وهو أمر “سيسمح القتصاداتنا 

بأداء أفضل”.
ورفع البنك املركــزي األوروبي معدل الفائدة 
عدة مــّرات في مســعى للســيطرة على 

التضخم.
وقالت الغــارد مؤخــرا إن تداعيــات احلرب 
األوكرانية وارتفاع أســعار الطاقة تعني بأن 
منطقة اليورو تواجــه خطر ركود “معتدل” 

مع انتهاء العام احلالي وبداية العام املقبل.

مبيعات مزاد البنك 
المركزي ترتفع ألكثر
من 100 مليون دوالر

الغارد: تسريع التحول 
للطاقة المتجددة سيحد 

من ارتفاع األسعار
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رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة الثانية

العدد: 666/ج2022/2
التاريخ: 2021/10/26

الى/ املتهم الهارب
مروان محمد وحادي سليمان 

العجيلي
اقتضــى حضورك امام هــذه احملكمة 
الجــراء   2022/12/1 يــوم  صبــاح 
محاكمتك وفق املــادة 307 من قانون 
رقــم 111 لســنة 1969  املعــدل في 
او  666/ج2022/2  املرقمــة  القضيــة 
تســليم نفســكم الى مركز شرطة 
وبخالفــة ســوف يتــم محاكمتكم 

غيابيا وعلنا.
القاضي
علي فاضل جاسم
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة الثانية

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة في صالح الدين
قسم شؤون أحوال املدنية

العدد/ ج.ص/12749
التاريخ/ 2022/11/8

إعالن
قّدمت املواطنة )نشــميه ثابت حميد( 
طلبا تروم فيه تغيير اســمها اجملرد في 
)انور( بدال من )نشميه(   قيدها وجعله 
فمــن لديه اعتــراض مراجعــة هذه 
املديرية خالل )15( يوما من تاريخ نشر 
االعالن  وبعكســه ســيتم النظر في 
طلبه وفــق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 

موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

الشركه العامه لنقل الطاقه الكهربائيه
 الفرات االوسط

 تنويه
ورد سهوا باملناقصه القدميه املناقصة املرقمة م /12/2022  جتهيز 
محــوالت قـــدرة ) MVA )132/33( K.V  63 والصحيح املناقصة 

املرقمة م/12/2022  )جتهيز محوالت قـدرة 
 63 /50/25  MVA )132/33 /11 ( K.V

لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة الثانية

العدد: 665/ج2022/2
التاريخ: 2021/10/26

الى/ املتهم الهارب
مروان محمد وحادي سليمان 

العجيلي
اقتضــى حضورك امام هــذه احملكمة 
الجــراء   2022/12/1 يــوم  صبــاح 
محاكمتك وفق املــادة 307 من قانون 
رقــم 111 لســنة 1969  املعــدل في 
او  665/ج2022/2  املرقمــة  القضيــة 
تســليم نفســكم الى مركز شرطة 
وبخالفــة ســوف يتــم محاكمتكم 

غيابيا وعلنا.
القاضي
علي فاضل جاسم
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة الثانية

فقدان جواز
فقدت اجلواز االندونســي 

باسم
 AHBINTIICAN 

 MARYAM
علــى مــن يعثــر عليه 
جهــة  الــى  تســمليه 

االصدار

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية / مناقصة انشاء مدرسه ابتدائية 9 صف في قرية جبر الوادي مع التأثيث
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)029/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (أنشائية \ درجة تاسعة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف 
جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 360 يوم.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة $572,039 فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن 
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء 

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

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم ورقم املشــروع واضحا على الظرف مع قرص CD او Flash Memory يحتوي 

على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/29 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة. 

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية
07715924993 /  07714493195

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

WPS وقطع غيار ملنظومة معاجلة املياه WP إعالن للمرة االولى / مناقصة جتهيز أدوات مواد صيانة لـ
1st Announcement for Provision of Supplying WP Maintenance Material Tools and WPS Spare Parts

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)021/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن املناقصة اعاله فعلى من يجد لديه 
القدرة والكفاءة من الشركات املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً 
من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير، وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من 

املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

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

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

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )2500 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من أحد املصارف املعتمدة 
لدى البنك املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي، معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون 

نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
3. في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 

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

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

ج ( خطاب الضمان بقيمة )2500 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات وثائق املناقصة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم املناقصة واضحا 

على الظروف، يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
5. موعد النهائي الســتالم العطاءات هو 04:00 مســاءا في 2022/11/29، وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي 

يليه موعداً للغلق وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 7. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق املناقصة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشــركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حســب الضوابط والتعليمات 

النافذة. 
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية: 
eng.firas@petroalwaha.com 

CC to:  chengqiming@petroalwaha.com 
khalid.jamal@petroalwaha.com

wujie@petroalwaha.com 
haneen.monam@petroalwaha.com 

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

أعالن للمرة الثانية / مشروع تأهيل وتشييد شبكة كهربائية جديدة ألحياء وقرى متفرقة في قضاء االحرار
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)035/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار عن اعادة أعالن مناقصة مشــروع تأهيل وتشييد 
شــبكة كهربائية جديدة ألحياء وقرى متفرقة في قضاء االحرار فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال (كهربائية ميكانيكية \ 
درجة ســابعة(  مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة االجتماعية املذكورة أدناه( اعتباراً 
من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق 

املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 270 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة1,260,248 $   فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مئة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصه.

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

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم ورقم املشروع واضحا على الظرف.
10 موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/29 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 في حقــل األحدب النفطي )قاعة 

اجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
 07715924993  /  07714493195

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

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

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

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

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

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية/ مناقصة انشاء طريق )عمود احلسينية( و طرق شمس احملبة وقرية صدر حوار في قضاء االحرار/واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)034/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال )أنشائية \ درجة ثامنة(  مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف 
جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب 

شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 10 اشهر.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة 815,824 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل صك مصدق 
أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن 
اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشــهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو 

الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء 

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

العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم ورقم املشــروع واضحا على الظرف مع قرص CD او Flash Memory يحتوي 

على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:00 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/29 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ 

العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
 07715924993/  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية / مناقصة جتهيز ونصب وتشغيل وتوسعة وحدات جتميع املياه في مناطق متفرقة في قضاء االحرار
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)033/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن أعادة أعالن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد 
لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال( كهربائية ميكانيكية \ درجة تاسعة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب 
النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 

100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 180 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 634,409 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شكل 
صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية 
اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي 

من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 علــى جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالــغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على 
طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم ورقم املشروع واضحا على الظرف مع قرص
يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد استالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/11/29 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في 
نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/11/22 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات 

قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على الرقم التالي اخلاص بلجنة املساهمة االجتماعية: 
 07715924993/  07714493195
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شعر اصدارات

يتخللهــا خيال ميتــد ملســافات كبيرة 
بــن حتقيق األمنيــة والرغبة فــي الغور 
بأعماق احلدث حتى حتتدم املشــاعر لتولد 
أحاسيس جياشه وشعوراً عارماً بالعشق 
الــذي تخلده الرغبــات احملمومة المتالك 

أجمل ما فيه وهو التحام روحن بجســد 
واحد...فابطــال روايــة )اوراق خريفيــة (

هم من العشــاق الذين غدرت بهم احلياة 
وتقاذفتهم كأوراق خريفية تبعثرها الرياح 
ميينا وشماال وتنام على أرصفة عتيقة في 
شوارع شــبه مهجورة من مدن الضياع 
والتيه والتشــرد والغربة..) أســتاذ فريد 
( وســناء وغيرهم هم مــن جعل منهم 
الرئيســية  املادة  الكاتب نهاد عبد جودة 
لفصــول روايته...) يــراوده حدس خجول 
رمبا شــاهد هذا الوجــه اجلميل من قبل، 
اســتنجد بذاكرة مرهقة دون فائدة، بعد 
رحلة البحث والتقصي عاد خائبا، اكتفى 
بالصمــت واملراقبــة قالــت: كيف احلال 
أســتاذ فريد...بعد أن نطقت اسمه فجاة 
قدحت ذاكرته، قــال اعتقد أنني التقيت 
بــك في مصايف الشــمال قبل أكثر من 
عــام ونصف اليــس كذلك؟ انت ســناء 

حسبما اعتقد. (.  
ولم تكــن باملصادفة أن يعثــر فريد على 
ســناء فهي ظلت تشاغل ذاكرته منذ أن 
التقيا في مصايف الشــمال.. وهو الذي 
عــاد بعــد اختفائها وعودتهــا املفاجئة 
إلى بغداد مكســور اخلاطر واملشاعر...عاد 
يبحث من جديد عن العزلة، ميارس طقوس 
هذه العزلة بحداد ايدي يشغل نفسه في 
الكتابة عســى أن يجد له متنفسا ، متر 
به الساعات طويلة يقضيها في املقاهي 
وكأنــه يخاصم احلياة، وهو يجد نفســه 
املؤملة خيال سوسن  بالذكريات  مسكونا 
بدأ يرى فيه خيال ســناء مــع الفرق بن 
وجــود كل منهن...األولــى كانت حبيبة 
والثانية انسانة بائسة ومريضة ... هكذا 
إذن يشعرنا الكاتب نهاد عبد جودة بحالة 
التمــرد والنفور مما يحيــط بهم من واقع 
مؤلم وخبيث في كل افرازاته التي سابت 
منهم ابسط حقوقهم في العيش الكرمي 

واألمن الذي يطمحون أن يكون هو مفتاح 
الفــرج حلياة أفضــل تخلو من أشــباح 
اخلوف واملوت التي تراودهم في اليقظة...
ولــم يقف األمر عند ذلك بل تعداه إلى أن 
بطل)روايته( ظــل يعتقد بأنه في خصام 
مــع العالم مبا فيه...ولــم يعد عنده غير 
صديق واحد يثق به وهو » كمال »،صديق 
الطفولة ورفيق دراسته في كل مراحلها 
وكانــت النهايــة أن التحقــا في اجليش 
كمتطوعن عاشــوا حلوها ومرها، مرت 
بهما اتعــس الظروف أثنــاء احلرب، حرب 

شرسة سحقت مئات األرواح البريئة..  
لقد حــاول الكاتب نهاد عبــد جودة في 
السردي  ( وبأسلوبه  )أوراق خريفية  روايته 
الواضح واملباشر والكالسيكي ان يجسد 
لنا في كل فصل مــن فصول الرواية عن 
وشعورهم  واحاسيسهم  أبطاله  مواجع 
بحالة االضطهاد والتشــرد والضياع في 
هــذا البلد العجيب األطــوار واملفاهيم..
فهو يتحــدث بكل صراحة عــن مواجع 
الوطن التي نسمعها ونشاهدها في كل 
يوم مشــاهد حقيقية على التلفاز وعلى 
الطرقــات وفي األزقة) أجســاد مضرجة 
بوحشية اإلرهاب، آفة سوداء مدت عنقها 
بوجههــا القبيــح ،عقــول تتحكم بها 
الغباوة، ولوال تدخل العقالء الحترق الوطن 
بترابه وناســه بعد أن ماتــت الفرحة في 
قلوب الناس، اكتوى فريــد بهذه األحزان، 

أصبحت أحزانه مضاعفة (.  
ورغم كل ذلــك فالكاتب نهــاد عبد جودة 
لــم يترك أبــواب األمل مغلقــة في طريق 
طموحات ابطال روايتــه بل أنار لهم الدرب 
من جديد، واســتطاع أن يجعل من الرواية 
وأحداثها ملحمة تأريخية جتسدت فصولها 
بصور البؤس والشــقاء والعذاب واأللم وهو 
ميتزج مع إرادة الناس في جتاوز احملن في وطن 

مازال يدور في دوامة مفرغـة.

محمود خيون 

وصف عدد من النقــاد والكتاب والباحثن 
واخملتصن بشؤون القصة والرواية الروايات 
بصفات  تتسم  بانها  القدمية  الرومانسية 
كثيــرة جدا خاصة وأنها قــد ارتبطت في 
أذهان كل قرائها، فعلــى الرغم من وجود 
التي حتمل  اجلديدة  الرومانســية  الروايات 
أبطاال جدد وصراعات جديدة إال أن الروايات 
الرومانســية الكالســيكية أخذت حظا 
وفيرا جدا من النجاح والتميز حول العالم 
كله، خاصة مع ترجمتها إلى عدة لغات و 
جتسيدها كأفالم سينمائية، حتى أن كتاب 
الروايات الرومانسية الكالسيكية قد ملعوا 
مع جناح رواياتهم ووصولهــا إلى العاملية 
ومنها على سبيل املثال رواية) انا كادنينا( 
لتولســتوي والتــي اعتبرت مــن الروايات 
اخلالــدة وهي تتحدث عن احلرب والســالم 
وعلى الرغم من ذلك إال أنها رواية غاية في 
الرومانسية واعتبرت من أهم روايات األدب 
الرومانســي كذلك روايــة) نادية( للكاتب 
الذي  الكبير يوســف الســباعي  املصري 
له رصيــد كبير من األعمــال األدبية التي 
اتسمت بالرقة والشــاعرية كذلك رواية) 
ذهب مع الريح ( للكاتبة مارجريت ميشيل 
،وعلى كونها الرواية الوحيدة من رصيدها 
إال أنهــا حفــرت مكانــا ضمــن الروايات 
الكالسيكية الرومانسية العاملية...كذلك 
رواية) ال تطفئ الشمس ( للكاتب إحسان 
عبــد القدوس واعتبرت مــن أهم الروايات 

الرومانسية في األدب العربي (...
اســوق ذلك وأنا اكمل قراءاتي لرواية) أوراق 
خريفيــة ( للكاتب نهاد عبــد جودة وهي 
تتحدث بأســلوب مبسط وسلس وواضح 
إجتماعية  عالقات  عن  عالية  وبرومانسية 
تتحول فيما بعد إلى عالقات رومانســية 

تالحم المشهد الرومانسي الكالسيكي في رواية »اوراق خريفية« لنهاد عبد جودة 

تتحدث الرواية بإسلوب 
مبسط وسلس وواضح 
وبرومانسية عالية عن 

عالقات إجتماعية تتحول 
فيما بعد إلى عالقات 

رومانسية يتخللها خيال 
يمتد لمسافات كبيرة بين 

تحقيق األمنية والرغبة 
في الغور بأعماق الحدث 

حتى تحتدم المشاعر لتولد 
أحاسيس جياشة وشعورا 

عارما بالعشق الذي تخلده 
الرغبات المحمومة المتالك 

أجمل ما فيه وهو التحام 
روحين بجسد واحد

حوار

1
»أوكرانيا وروسيا: من طالق متحّضر إلى 

حرب همجية«
ضمن »سلســلة ترجمان« في »املركز العربي 
لألبحــاث ودراســة السياســات«، صــدرَت 
النسخة العربية من كتاب »أوكرانيا وروسيا: 
من طالق متحّضر إلى حرب همجية« للباحث 
األميركي بــول دانييري، بترجمــة يزن احلاج. 
يستكشف العمل الديناميات داخل أوكرانيا، 
وبن أوكرانيا وروســيا، وبن روســيا والغرب، 
والتــي ظهرت مع انهيار االحتاد الســوفييتي 
وأّدت إلــى احلرب عــام 2014. واســتناداً إلى 
التسلسل الزمني، يوّضح الكتاب أّن انفصال 

أوكرانيا عن روسيا عام 1991، والذي ُسّمي 
في ذلك الوقت »الطالق احلضاري«، قد أّدى 
إلى ما يســّميه كثيرون اآلن »احلرب الباردة 

اجلديدة«.
2

»العوسج: سيرة وذكريات«
»العوسج: ســيرة وذكريات« عنوان كتاب 
القطري علي خليفة  والكاتب  للسياسي 
الكواري صــدرت طبعة جديــدة منه عن 
»مركز دراســات الوحدة العربية« في ثالثة 
أجزاء؛ هــي: »أوضاع قطر وأحــوال أهلها 
(-1953 1974(«، و«النفــط ومــا أدراك ما 
النفــط )1974 - 1980(«، و«عود على بدء 

(1983 - 1992(«. يــؤّرخ املؤّلف للتحّوالت 
والسياســية  واالجتماعية  االقتصاديــة 
في بالده على مدى نصــف قرن، وفق رؤية 
تربط ذلــك باألحداث الكبــرى عربياً، بدءاً 
من الثورات التي عاشــتها بعض البلدان 
اســتقاللها،  على  للحصــول  العربيــة 
واحلروب التي شــهدتها املنطقة، وغيرها 

من القضايا.

3
»استراحة بني شوَطني ...«

عن »منشورات املتوّســط«، صدر للكاتب 
واملترجــم اللبنانــي فــوزي ميــن، كتاب 
»اســتراحة بن شــوَطن: عن كرة القدم 
أثناء احلرب اللبنانيــة 1975 - 1990«. في 
هــذا العمل، يكتب مين، الــذي كان العب 
كرة قدم في »نادي السالم زغرتا« و«احلكمة 

بيروت« ولعب في صفوف املنتخب الوطني 
اللبنانــي في تصفيات كأس العالم للعام 
1993، جزءاً من تاريخ بلــده من زاوية كرة 
القدم، من خالل يومّياتــه في تلك الفترة 
التي لُّقب فيها باملايســترو، في إشارة إلى 
بتنوُّع  اللبناني  اجملتمع  »أوركسترا«  قيادته 
آالته املوسيقية من سّنة وشيعة وموارنة 
وروم وأرمن ودروز، وجوقة أحزابه السياسية.

حاوره ـ سمير خليل:

حن يكون الفنان مجبــرا على البقاء في ظل 
أجواء الغربة ومعاناتها، يشده احلنن لبلده األم 
ويزداد شــوقه ألهله وأحبائه، والفنان العراقي 
مهما هاجر وتغرب فــان التصاقه ببيته االثير 

وحنينه يبدو جليا في كل خطوة ابداعية.
باســم مهدي طير حلق صوب مدينة الضباب 
لكنه ومعــه كثيرون أضاءوا هده املدينة ونثروا 
الدفء فــي روحها من خالل مبادراتهم املهمة، 
وباســم مهدي املقيم في لندن هو مؤســس 
ورئيــس  جمعية التشــكيلين العراقين في 
بريطانيا التي تاسست عام 2008 ،  وكذلك هو 
مؤسس ومدير أكادميية الفنون والتراث العربي 

في بريطانيا التي اسسها عام 2016.

عن الغربــة وكيف تؤثــر في ذائقــة الفنان 
العراقي وكيف تعامل معها قال:

بــكل تأكيــد هــي تؤثــر واملهــم ان يكون 
التأثيرايجابيــاً، فكل فنــان عراقي مغترب له 
رحلته التي حتمل من املعاناة الشــيء الكثير، 
وفي حال وجد الفنان البلد الذي اســتقر فيه 
حتولت رحلته الى صور تغــذي خزينه املعرفي 
ليســتلهم منها مايسند جتاربه الفنية ويرفع 
ذائقتــه الفنيــة، وانا ورمبا كثير مــن الفنانن 
نعمل علــى توضيف كل جتربة او زمن قضيناه 
في بــالد اإلغتراب لترجمته الــى منتج فني ، 
فالصبر واالصرار على اثبات الوجود في الغربة 
ليس باالمر الســهل، لكن التعامل مع الغربة 
يحتاج ملن ميتلك االستعداد خلوض هذا املضمار 
فــإذا كانت الغربة مفروضــة علينا او محض 
اختيارنا فهي تعتبر زمن مهم في مرحلة احلياة 
يجب اســتثماره بشــكل صحيح،  وبالتأكيد 
واجهتنــي الكثير من الصعوبــات في الغربة 
حتى وصلت الى االستقرار الذي جعلني افكر 
بتحقيق مشــاريعي، لكن تبقــى الصعوبات 
موجودة كلما كبر الطمــوح وتطورت االفكار 
ولهذا صار حجم التجربة واسع مما يساعدني 

على تذليل العقبات.

*يحســب لــك مبادراتــك االيجابيــة جلمع 
الفنانــي العراقيني فــي الغربة بتأســيس 
واكادميية  التشــكيليني  الفنانــني  جمعية 

الفنــون والتراث العربي في لندن، ما الذي 
حفزك لهذه املبادرات؟ 

احلافــز هو حتقيق اهــداف مهمة من خالل 
إنشــاء مؤسســة ترعــى وتعنــى بالفن 
التشــكيلي العراقــي واألهتمــام باملنجز 
الفني وتقدميه مبســتوى يرتقي لســمعة 
التشــكيل العراقي وحتقيــق املنزلة التي 
يطمــح لها الفنــان العراقي فــي املهجر 
ليكون في مصاف الفنان العاملي من خالل 
تقدميــه بإرقى صورة وإحترافيــة،  لم أدخر 
جهداً رغــم انني كنت فــي اوج اهتمامي 
بإجناز مشــروعي الشــخصي وهو إكمال 
دراســة املاجستير في الفن عام 2008 فقد 
كانت عيني على الساحة البريطانية التي 
تخلو من مؤسســة عراقية تهتم بالعمل 
اجلماعــي وتربــط الفنانن التشــكيلين 

مبشروع ومســاحة يلتقون فيها ويشاركون 
بعضهم منتجهم االبداعي ».,

ويضيــف : هــذا ينطبق على املبــادرة في 
تأســيس اكادميية الفنــون والتراث العربي 
فــي بريطانيا لكن بشــكل اوســع ألنها 
تتضمــن مشــروعا عربيا شــامال جلميع 
الفنــون، وحلاجة مجتمع اجلاليــة العربية 
املتواجدة في بريطانيا لدور الفنون اجلميلة 
في رفــع الذائقة واســتثمار املواهب وربط 
االجيال اجلديــدة بتراثهم العربــي الزاخر، 
فقد حتققت اهداف تأسيس هذه االكادميية،  
أما بخصــوص تعاون الفنانــن معي فقد 
كان للصدق واحلــرص على خلق بيئة فنية 
دور مهم في احتــواء هذا العدد الكبير من 
املبدعــن ولهذا فإن ازدياد تعــاون الفنانن 
معــي زاد عندي حجم  املســؤولية بتقدمي 

األفضل دائما ».

والوطنيــة  الفنيــة  *اهتماماتــك 
او  االســلوب  واالجتماعيــة هــل حتــدد 
املدرســة التي تتعامل بها في اعمالك؟ 

الى اي مدى؟
رمبا تكون كل هذه االهتمامات عوامل مؤثرة 
في صقل اســلوب الفنان ، ولكن للدراسة 
والبحــث والتجريــب ومــن ثــم الثقافة  
البصرية املستمرة هي التي جتعل من اخلزين 
املعرفي لــدى الفنان قــدرة فكرية وفنية 
فــي التعبير عن مواضيعــه، ولهذا جند ان 
الناجحة في ترجمة االفكار هي  االساليب 
التي يبقى وقعها طويالً عند املتلقى وأيضاً 
عند املتابع ملنتج الفنــان ، كانت لي جتارب 
في بداية اسلوبي في الرسم حددت طريقي 
في التعبير عن املواضيع التي اطرحها ، هذه 
التجارب كانت من ضمن سني الدراسة في 
معهد الفنــون اجلميلة ومــع رحلة احلياة 
والعمــل الفني قمــت بتطويــر مفردات 
لوحتي اعتماداً على املدرســة الســريالية 
التــي وجدت انهــا االقرب الــى امكانياتي 
منذ ان خضت جتربة الفن من خالل التعبير 
والتنفيذ لعناصر اللوحة واستخدام حاالت 

الصدمة اجلمالية والذهنية«. 

*ماهــي حــدود عالقتكــم مــع املفاصل 
الفنيــة فــي العــراق؟ هــل مــن دعم او 

نشاطات مشتركة؟
عندما اخذنا على عاتقنا متثيل وجه العراق 
احلقيقــي في مجال الفنــون والثقافة في 
املهجــر كانــت مســؤولية بدأناها ونحن 
مســتمرون بها رغــم عدم وجــود دعم ، 
فمشــروع اجلمعية كان ومازال حتت املبادرة 
الشــخصية التي تعتمد على جهود ادارة 
املشــروع في توفير ميزانية ذاتية في اقامة 
اغلــب مفاصــل املشــروع ، ومــن اهداف 
مشــاريعنا الفنيــة وباالخــص مشــروع 
اجلمعية هــو بنــاء عالقــات وتواصل مع 
العمل  العراق ومع مؤسسات  الفنانن في 
الفنــي التي نلتقــى معها علــى الهدف 
االســمى وهو رفع شــأن الفن العراقي في 
كل احملافــل ، وفي زيارتــي للعراق كانت لي 
بعض اللقاءات مع بعض املؤسسات الفنية 

املهمة في العراق من اجل التعاون في اقامة 
بعض النشــاطات التي ســتخدم الفنان 
والفن العراقي بشــكل عــام ، ونحن نفكر 
في اقامة مهرجان تشــكيلي سوف ندعو 
له اغلب اجلمعيات التشــكيلية العراقية 
باالضافــة الــى العربية للمشــاركة في 
احتفالية جمعية التشــكيلين العراقين 
في بريطانيا ملرور 15 عاما على تأسيسها«.

*بالنســبة لالكادميية، ممكــن ان تطلعنا 
على اهم مفرداتها؟

تأسســت اكادميية الفنون والتراث العربي 
كمشــروع شــخصي وطمــوح عملــت 
عليه انا وزوجتي اخملرجــة زينب اجلواري من 
اجــل ان يتحقق ليجتمع بــه كل مفردات 
العمل الفنــي من االختصاصــات الفنية 
التشكيلية واملسرحية  : كالفنون  اخملتلفة 
واالعالميــة  واملوســيقية  والســينمائية 
باالضافة اجلــزء الثاني في االهتمام بالتراث 
الفنون  بــكل  املرتبطة  العربــي ومفرداته 
التي نقدمها ، ان التراث الفني والشــعبي 
واحلــرف اليدوية هي من اهتماماتنا ونهدف 
الى احلفــاظ عليها كثــروة تتعلق مباضي 
وحاضر مجتمعاتنــا التي متتلك من التراث 
مايجعلها تفتخر بها خصوصاً في املهجر«.

بقــي ان نعــرف ان باســم مهــدي فنان 
تشــكيلي عراقي مقيم فــي لندن اكمل 
دراســته األكادميية في بغــداد وأختص في 
فن الرسم بعد ان أكمل دراسته في معهد 
الفنــون اجلميلة ســنة 1987, له معارضه 
داخل  الكثيرة  ومشــاركاته  الشــخصية 
الثمانينات،  أواســط  العراق وخارجه ومنذ 
وبعــد تخرجــه إســتمر فــي معارضــه 
الى  امتدت  التي  واملشــاركات  الشخصية 
بعض الدول العربية،  وخالل مسيرته الفنية 
التي زار فيها كثير من البلدان حتى أستقر 
في لندن التي توســعت مشاريعه الفنية 
فيها وكان له انطالقة في تنظيم مشاريع 
فنية كبيرة اقامتها مؤسســات عاملية في 
االكادميية وهو  دراســته  اكمــل  بريطانيا، 
حاصل على شــهادة املاجستير في الفنون 
التشــكيلية والتصميــم الكرافيكي من 

جامعة مترو بولتاين في لندن.  

»أوكرانيا وروسيا.. »..«العوسج: سيرة 
وذكريات«..«استراحة بين شوَطين ...«

رئيس جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا باسم مهدي:

نسعى لإلرتقاء بالفن العراقي في المحافل الدولية

عبد الكريم الطبال*عبد الكريم الطبال*

سحاباٌت صديقاٌتسحاباٌت صديقاٌت
ال يفترقْنال يفترقْن
هنَّ دوماًهنَّ دوماً

في غابة الروْحفي غابة الروْح
يتجوَّلَنيتجوَّلَن

في فلواِت الظالْلفي فلواِت الظالْل
أَحياناًأَحياناً

في ربوات البياْضفي ربوات البياْض
يَضحكَنيَضحكَن

يَبكَنيَبكَن
ال مَيُكثَن على حاْلال مَيُكثَن على حاْل

بينما الغابُةبينما الغابُة
واجمٌةواجمٌة

هَي دوماًهَي دوماً
بن إنشادٍ ورثاْءبن إنشادٍ ورثاْء

تُفّكر ليالًتُفّكر ليالً
في أبد الشمْسفي أبد الشمْس

حتلم ُصبحاًحتلم ُصبحاً
باخضرار الريْحباخضرار الريْح

والصديقات كما لم يَشأَنوالصديقات كما لم يَشأَن
يُتهَنيُتهَن

وال من طريْقوال من طريْق
هكذاهكذا

ال الصديقاُت وال الغابةال الصديقاُت وال الغابة
في جّنة الرضواْنفي جّنة الرضواْن

*شاعر من املغرب*شاعر من املغرب

في الغابةفي الغابة



 متابعة ـ الصباح الجديد:
اعتمــدت اململكة املتحدة واالحتــاد األوروبي 
إجــراءات كجزء مــن حتديث أمان رئيســي 
لتطبيــق »انســتغرام«، إذ كشــفت تقارير 
جديــدة أن التطبيــق يتحقــق مــن أعمار 
املراهقني عبر فيديو يظهر  مستخدميه من 

صورة املستخدم.
وسُيطلب من أي شخص يحاول التبديل من 
حساب طفل إلى حســاب بالغ، التحقق من 
عمره إما عن طريق حتميل هويته الشخصية 
أو تسجيل صورة »سيلفي« بالفيديو سيتم 
حتليلها بواســطة تقنية مســتقلة لتقدير 

العمر.
وتتمثــل اخلطــوة األولى في حتميــل صورة 
سيلفي في تطبيق »إنستغرام«، باستخدام 
شــركة »Yoti«، التــي تتخذ مــن اململكة 
املتحدة مقرا لها، وهي شــركة هوية رقمية 

جتعل إثبات الهوية أكثر أمانا.
وتعمل »Yoti« على حتليل صور »الســيلفي« 
لتحديد الفئــات العمرية بدقــة تصل إلى 
98-%99. وهي تعمــل عن طريق التحقق من 
بالفيديو  الوجه في صورة »سيلفي«  مالمح 

وإنشاء تقدير للعمر.
ومبجرد أن تتحقق »إنستغرام« وشركتها األم 
»ميتا« وشــركة »Yoti« من عمر املستخدم، 

سيتم حذف الفيديو.

أما الطريقــة الثانية من التحقق من العمر، 
فتتمثل فــي حتميل صورة من بطاقة الهوية 

الشخصية للمستخدم.
وقالــت تارا هوبكنــز، التي تدير السياســة 
العامــة في »إنســتغرام«: »نريــد أن يختبر 
مناســبة  بطريقــة  إنســتغرام  اجلميــع 
ألعمارهم، ما يعنــي أننا بحاجة إلى معرفة 

العمر - وهذا حتد عبر صناعتنا«.
وتابعت: »هذا هو الســبب في أن إعالن اليوم 
يعــد خطوة مهمة، وملاذا نحن متحمســون 
بشكل خاص للعمل مع Yoti، الذين يقودون 
الطريق في بنــاء تكنولوجيا فعالة للتحقق 
مــن العمر، مع وضع اخلصوصيــة في املقام 
األول. ويكمل هذا العمل جهودنا املســتمرة 
لتحســني تقنية اكتشــاف العمــر لدينا، 
ولتطوير طرق جديدة ملنح املراهقني التجربة 

األكثر أمانا واألكثر أهمية على إنستغرام«.
ويتم تشغيل هذه العملية إذا حاول شخص 
ما تعديل تاريخ ميالده على »إنستغرام«، من 

أقل من 18 إلى أكثر من 18 عاما.
السياسة في  رئيسة  داوسون،  وقالت جولي 
»Yoti«: »إن إثبات العمــر على اإلنترنت ميثل 

حتديا معقدا على مستوى الصناعة«.
وكان التحقق من العمر املســتند إلى صور 
»ســيلفي« متاحــا بالفعــل فــي الواليات 
املتحدة، وهــو اآلن متاح في اململكة املتحدة 

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اكتشــفت »مواد كيميائية ســامة« 
مرتبطــة بعــدد كبير مــن األمراض 
واالضطرابات فــي كل منتج لألطفال 

مت أخذ عينات منها في دراسة جديدة.
ووجــدت االختبــارات املعمليــة التي 
أجرتهــا مجموعــة العمــل البيئية 
)EWG( التــي تتخــذ من واشــنطن 
العاصمة مقرا لهــا، وجود مواد حتتوي 
على مركبات حتتوي على نسبة عالية 
 )PFAS( من الفلــور ومتعددة الفلــور
على األلعاب واملالبس واملرايل والفراش.

وتعد PFAS عنصرا شائعا في املالبس 
واألدوات املنزليــة األخــرى ألنها متينة 
وميكنها صد الشــحوم واملــاء والبقع 

واحلرارة.
لكن العلمــاء حذروا في بعض األحيان 
من أنها ميكن أن تتالشى مثل الغبار ثم 
متينة  أنها  كما  الصغار.  يستنشقها 
وميكنهــا البقــاء في البيئــة لفترات 

طويلة من الزمن.
وربطت املــواد الكيميائية بزيادة خطر 

اخللقية  والعيوب  بالســرطان  اإلصابة 
والتوحد والعقم.

 EWG وقال ســيدني إيفانز، احمللل في 
ومعد الدراســة، إن اخملاطــر الناجمة 

عنها »تفوق بكثير أي نوع«.
وقامــت EWG، وهــي منظمة مقرها 
بإجراء سلسلة  العاصمة،  واشــنطن 
من االختبارات املعملية املستقلة على 
املنتجــات. ونظر البحث فــي البداية 
إلى مســتويات الفلور فــي العناصر، 
وهو عنصــر كيميائي يســتخدم في 
صناعــة البالســتيك الــذي ميكن أن 
األســنان وهشاشة  يسبب تســوس 
العظام وإحلاق الضرر بالكلى والعظام 
واألعصاب والعضالت، ثم قام الباحثون 
باختبار العناصر العشــرة التي حتتوي 
على أعلى مســتويات مــن الفلور لـ 

..PFAS
وكانــت املنتجات العشــرة عبارة عن 
جميع منتجات األطفال، وال يوجد حد 
للمواد الكيميائيــة PFAS في اللعب 
على املستوى الفيدرالي، ولكن مت وضع 

قيود على كمياتها في مياه الشرب.
 )EPA( وأوصــت وكالة حمايــة البيئة
فــي توجيهات صــدرت في متــوز، أن 
مستوياتها يجب أال تتجاوز 0.004 جزء 
لــكل تريليون )جزء لــكل تريليون( في 

مياه الشرب.
كمــا حتركــت عــدة واليــات حلظــر 
اســتخدامها في املنتجات مبا في ذلك 
املالبــس والفــراش، ويحــذر الباحثون 
من أن التعرض »للمــواد الكيميائية« 
لدى الشــباب ميكن أن يؤثر على النمو 
االجتماعي والبدني للطفل، ويؤثر على 

السلوك مع تقدمهم في السن.
ووجدت دراسة أجرتها جامعة تكساس 
العام املاضي أن األطفال الذين تعرضوا 
لـــ PFAS في الرحم كانوا أكثر عرضة 

لإلصابة بالتوحد.
وميكــن أن يؤدي التعــرض طويل املدى 
زيادة خطر اإلصابة بسرطان  إلى  أيضا 
الكلى واخلصية واملبيض والبروســتات 
والغــدة الدرقية ونخــاع العظام عند 

بلوغهم سن الرشد.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يبــدأ متحف اللوفر الفرنســي، 
حملته الســنوية الـــ 13 جلمع 
التبرعات في إطار مبادرته »توس 
ميسني«، حتى يتمكن من شراء 
علبة سيجار ثمينة كان ميلكها 
السياســي الفرنســي إيتان دي 
شواسيول، أحد أبرز الوزراء خالل 

فترة حكم لويس اخلامس عشر.

ويأمل املتحف جمع ما ال يقل عن 
1.2 مليون يورو لشراء هذه العلبة 
ذهبية اللــون واملزينة بقطع من 
الكريستال والتي تعود إلى القرن 
الثامن عشر، وفق ما ذكره موقع 

قناة »اجلزيرة«.
وســبق أن حصل متحف اللوفر 
على مبلــغ 500 ألف يــورو من 
»جمعيــة أصدقــاء اللوفر«، في 

للحصول  الســعي  يواصل  حني 
على مبالغ إضافية من شــركات 
ومانحني فرنسيني وأجانب بارزين 
بهــدف جمــع األمــوال الالزمة 

بقيمة 3.9 ماليني يورو.
 5600 وفرتهــا  تبرعات  بفضــل 
مجموعه  مــا  وشــكلت  جهة 
ت عــام 2021  مليون يــورو، ُضمَّ
صممها  التــي  التحف  إحــدى 

ميســيروني  أمبرودغيو  جوفاني 
اجملموعــات  إلــى   )1616-1551(

الوطنية.
فيما شــارك في مبادرات »توس 
ميسني« منذ إطالقها عام 2010 
ألــف متبرع،   30 ما مجموعــه 
بينهم 12 ألفــا وفروا تبرعاتهم 

أكثر من مرة، على وفق املتحف.
والقــت حملة عــام 2017 جناحاً 

مليون   1.5 بجمعها  اســتثنائياً 
يورو مــن 8500 متبــرع؛ مما أتاح 
للمتحف شراء كتاب تقومي خاص 

بامللك فرانسوا األول.
شواســيول  دي  إتيــان  ويعــد 
كجندي  خدم  فرنسياً،  سياسياً 
في احلرب النمســاوية املتعاقبة، 
بعشيقة  عالقته  مع  واســتفاد 
لويــس اخلامس عشــر،  امللــك 

وســرعان ما رُقِّي بعــد ذلك إلى 
رتبة فريق ثان.

بعد ذلك ُعنّي سفيراً في فيينا ثم 
في روما قبل أن يعود إلى فرنسا 
لتســلم مهام قيادة وزارة اجليش 
ضخمة،  حتســينات  أدخل  حيث 
وقــاد حرب الســنوات الســبع، 
وأصبح مستشاراً مقرباً وصديقاً 

للملك حلوالي سبع سنوات.
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ملونشريط
350 ألف دوالر..

 سعر بدلة لسوبرمان
بيعت أول نسخة من بدلة سوبرمان بـ350 ألف دوالر، 
في حني كان مقــرراً بيعها في مــزاد علني بنصف 
مليون دوالر، فيما فضل مشــتريها أن يبقى مجهول 

الهوية.
والبدلة هي النســخة األصلية التــي ارتداها املمثل 
األمريكي كريســتوفر دولييه ريف في اجلزء األول من 
السلسلة التي عرضت في 1978، واستخدمت أيضاً 
في جزءيها الثانــي والثالث وفق دار املــزادات »بروب 

ستار«.
والبدلة من النايلون زرقاء ومنسوجة لتكون مطاطة 
ومتينــة خالل التصوير، وتعرض شــعار ســوبرمان 
املعروف بحرف الـ S باألحمر والذهبي على الصدر مع 

قباء من الصوف األحمر.

تزّوج 87 مرة انتقامًا لفشل 
زواجه األول

يعتزم إندونيســي الــزواج للمرة الـــ 88، بحثاً عن 
عشقه الدائم على حد تعبيره.

وأثارت قصة الستيني ضجة واسعة في بالده بسبب 
جتربته الغريبة في االرتباط بالنســاء منذ أن كان في 

الـ 14عاماً.
وكان حبــه األول فتاة عمرها 16عامــاً لكنها قررت 

االنفصال عنه بعد عامني من الزواج.
واعتبــر أنها كانــت مرحلة مفصلية فــي »حياته 
العاطفية«، إذ قرر التعويض عن فشــله في الزيجة 

األولى بزيجات أخرى بحثاً عن »االستقرار الضائع«.
وعلى رغم أنــه ليس رجــالً ثرياً، وإمنا مجــرد مزارع 
متواضــع، على وفق مــا ذكره للصحيفــة املاليزية 
»ماالي ميل«، التي حتدث لها بإســهاب عن فشــل 
زيجته األولى بســبب »سلوكه الســيئ« على حد 

وصفه.

صاحب أكبر عينين في العالم 
يدخل موسوعة غينيس

أفادت وسائل إعالم، بأن “سيدني دي” متكن من دخول 
موسوعة غينيس، كصاحب أكبر عينني في العالم. 
واكتشف سيدني، موهبته في سن التاسعة، حيث 

استمتع بصنع وجوه أمام املرآة.
وأثناء قيامــه بذلك، أدرك أن عينيــه ميكن أن تبرزان 
إلى أبعد من أقرانــه، وأظهر ذلك لعائلته وأصدقائه. 
في البداية، كان والديــه قلقني من أنه قد يكون من 

أعراض أحد األمراض.
لكن حلسن احلظ لم يكن كذلك، ففي الواقع، كانت 

مجرد مهارة استثنائية.
وبحســب موقع موســوعة غينيس فإن حالة هذا 
الرجل لم تتأثر، إذ قــال طبيب العيون اخلاص به إنها 

هدية نادرة ميتلكها سيدني.
والذي يقول عن نفسه: مهارتي هي بالتأكيد هدية.. 

لقد أتت من والدي ووالدتي واملبدع أيًضا.

مصباح عالء الدين يتألق في الصين
قصة مصباح عالء الدين مشــهورة جدا في الصني، 
ويظهر بشــدة في منطقة الســلع االستهالكية 

التابعة ملعرض الصني الدولي لالستيراد.
اجتذب املصباح السحري أيًضا عددًا كبيرًا من الزوار 
الصينيني. بالنســبة لهــذه املنتجات مــن العالم 
العربي، يكن لها املســتهلكون الصينيون بالفضول 
الشــديد ويريدون معرفة الثقافــة والتاريخ وراءها. 
باعتبارها من الضروريات اليومية الشــائعة في دول 
الشــرق األوســط، فإن مصابيح الزيت العربية لها 
تاريــخ طويل. في معرض الصني الدولي لالســتيراد، 

جذب شكله الرائع انتباه العديد من املستهلكني. 
مشغلو هذا املتجر من اليمن، إن هذه املرة هي الثالثة 

التي يشاركون فيها في املعرض.

بغداد ـ الصباح الجديد: 

التاسعة  الدورة  فعاليات  شهدت 
من مهرجان »أنــا عراقي أنا أقرأ« 
أبو نواس«، وســط  في »حدائــق 
بغــداد، توزيــع  70ألــف كتــاب 
مّجاني على احلضور في احملافظات 
املُشــاركة، بواقــع 40 ألــف في 
في  ألف  و30  بغــداد  العاصمــة 
احملافظــات االخــرى والتــي كان 
للبصرة منها حصة 11 ألف كتاب 
اما االنبار فحظيت بخمسة االف 
املنّظمون  كتاب. وهو ما يصفــه 
بأّنــه املهرجان األكبــر من حيث 
الشــرق  اجملّانية في  الكتب  توزيع 
األوسط، إذ ساهم فيها عدٌد كبير 
من املتبّرعني من أصحاب املكتبات 
والكّتاب والقّراء، إلى جانب التبّرع 
مبكتبات شــخصية، مثل مكتبة 
الراحل  السياسية  العلوم  أستاذ 
يوســف حمدان، وجزء من مكتبة 
الباحث الراحل ســالم اآللوسي. 
وبدأت التحضيرات للمهرجان قبل 
شــهرين من انطالقه، حيث ُفتح 
الكتب عبر  تبرُّعات  استقبال  باب 
صندوق خاص ُوضع وســط شارع 

املتنبي في بغداد.
التوالي،  وللسنة التاســعة على 
جنــح مهرجان “العراق يقــرأ او انا 
عراقي انا أقرا” في جمع حشــود، 
مــن املهتمني بالقــراءة واالطالع 

على اخــر النتاجــات االدبية، في 
مكان واحد.

ويرى مدير مؤسسة إجناز للتنمية 
في  للمهرجان  املنظمة  والتطوير 

البصرة صفاء الضاحي أن” الهدف 
من إقامة املهرجان هو نشر الوعي 
احلالية  التوجهات  وسط  الثقافي 
التي  التكنولوجيا  نحو  للشــارع 

ميكن وصفها بالسلبية كما انها 
محاوالت لتقريــب وجهات النظر 

االدبية ايضا”.
اما عضو اللجنة املنظمة ضرغام 

جبــار فشــرح الهدف األســاس 
)طموح  إن  بالقــول  املهرجان  من 
املنظمــني للمهرجان هــو ادخال 
وإعادة  عراقي  بيــت  لكل  القراءة 

الــى ماكانت عليه  القراءة  مجد 
في السابق”.

بدوره بني عضــو اللجنة املنظمة 
للمهرجــان حســني حميــد أن” 
املهرجــان يســاعد على كســر 
القراءة احلالي  العزوف عــن  وتيرة 
والتشجيع على القراءة عن طريق 
بإقتناء  زائر  لــكل  الفرصة  إتاحة 

ثالثة كتب باجملان “.
داخل  للمهرجان  االستجابة  وعن 
اجملتمــع البصــري قال الشــاعر 
وعضو إحتاد االدبــاء والكتاب على 
االمــارة إن “احلضور الواســع يدل 
االهداف  املهرجــان حقق  أن  على 
الورقي  الكتاب  وان  منهــا  املرجو 

والتوجه نحوه مايزال بخير”.
البشرية  التنمية  مدربة  وتشــير 
املشــاركة باملهرجان نورس خالد 
الى ان “التنــوع الفكري والثقافي 
سيتطور الى صدى واسع ينعكس 
بعدهــا على شــخصية اجملتمع 

والطباع والسلوكيات أيضا”.
وانطلقــت مبادرة “أنــا عراقي أنا 
أقرأ” فــي عام 2012 فــي بغداد، 
مــن قبل مجموعة من الشــباب 
املتطوعني من كال اجلنســني من 
محبي القراءة الذين شكلوا فيما 
بعد منظمة حتمل نفس االســم 
التوجه  تشــجيع  علــى  وتعمل 
نحو الكتــاب الورقي والتجمعات 
الثقافية وليكون املهرجان منصة 

تستقطب كل محبي القراءة.

توزيع 70 ألف كتاب مجاني في مهرجان »انا عراقي انا اقرأ” 
كّتاب ومثقفون: الهدف من إقامته إعادة مجد القراءة ونشر الوعي الثقافي 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

البصرة ـ الصباح الجديد:
أفــادت مديرية زراعــة محافظة 
لزراعة  بحملة  قيامهــا  البصرة، 
نبــات »املانغــروف«، ألول مرة في 

احملافظة.
 وقــال مدير زراعــة البصرة هادي 
حسني في تصريح صحفي: »قمنا 
بحملة لزراعة نبــات }املانغروف{، 
الذي يــزرع ألول مرة في محافظة 
البصرة«، مبيناً أن »نبات املانغروف 
يعيش في امليــاه املاحلة، لذا بدأنا 
بحملــة اســتزراع النبــات على 
سواحل السيبة امتداداً الى الفاو 

وسنستمر باحلملة«. 
شتلة  ألف  بزراعة  »بدأنا  وأضاف: 
 150 زرعنا  أولى، حيــث  كمرحلة 
في ساحل السيبة ونأمل ان نزرع 

كمية كبيرة في املدة املقبلة«.
املانغروف  »نبات  حســني  ووصف 
بأنه مفيــد ومهم جداً من ناحية 
االســماك  ومعيشــة  البيئــة 
واحلفاظ على الســواحل، ومفيد 
ويعمل  املاحلة  االراضــي  في  جداً 
كمصــدات للمياه، ويتحمل أكثر 
من 40 ألف }تــي دي اس{، )وحدة 

قياس امللوحة(.
املتخصصــني  ان  الــى  يشــار   

مبثابة  املانغروف  غابــات  يعتبرون 
أنظمة بيئية مهمة، وذلك ألن لها 
العديد من الفوائــد على البيئة، 
حيث توفر خدمات النظام البيئي؛ 

حاجة  في  فإنها  الســبب  ولهذا 
إلى حماية بشــكل خاص بسبب 

كثرة فوائدها. 
وتعــددت الفوائد التــي ميكن أن 

والتي  االشــجار  هذه  تســببها 
زادت مــن مكانتها ومــن أهمية 
أن يتم احملافظــة عليها، وتتمثل 
بأنهــا موطــن جملموعــة كبيرة 
املانغروف  وأشــجار  األنــواع،  من 
هــي نقــاط ســاخنة للتنــوع 
البيولوجي، وذلــك يعود إلى أنها 
توفر موائل التعشــيش والتكاثر 
املهاجرة  والطيور  واحملار  لألسماك 
يعتمد  البحرية، كما  والسالحف 
مــا يقــدر بنحو %80 مــن صيد 
غابات  علــى  العاملي  األســماك 
أو  مباشر  بشــكل  إما  املانغروف 

غير مباشر.
 وتعد اشــجار املانغروف ضرورية 
لضمان احلفــاظ على جودة املياه، 
من  الكثيفة  وبفضل شــبكتها 
اجلــذور والنباتــات احمليطــة بها، 
فإنهــا تقــوم بترشــيح وحبس 
الثقيلــة  واملعــادن  الرواســب 
وامللوثات األخرى، هذه القدرة على 
االحتفــاظ بالرواســب املتدفقة 
من أعلــى مجرى النهر متنع تلوث 
اجملــاري املائيــة في اجتــاه مجرى 
النهــر وحتمي املوائل احلساســة 
وقيعان  املرجانية  الشــعاب  مثل 

األعشاب البحرية أدناه.

البصرة تزرع ألول مرة نبات »المانغروف«

إنستغرام يكشف »عمرك الحقيقي« العثور على مواد كيميائية 
سامة في منتجات لألطفال

اللوفر »يحشد« لشراء علبة سيجار بأكثر من مليون يورو
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اعالن10

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه  

ورد باالعالن العدد 39 / 18767 في 8/ 
9 / 2022 واملنشور في جريدة الصباح 
اجلديــد ليوم 7 / 11/ 2022 العدد رقم 

)5008( اخلطأ التالي :- 
العدد رقم 39 / 18767 خطأ والصواب 

هو العدد رقم 39 / 19767 
لذا اقتضى التنويه

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه

ورد باالعالن العدد 39 / 18771 في 8/ 9 / 2022 
واملنشور في جريدة الصباح اجلديد ليوم 7 / 
11/ 2022 العدد رقم )5008( االخطاء التالي:- 
1. العــدد 39 / 18771 خطأ والصواب هو 39 

 19771 /
2. مأجور تسلســل )7( مخزن رقم 26 خطأ 

والصواب هو 36 
لذا اقتضى التنويه

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه  

ورد باالعــالن العــدد 39 / 18778 في 8/ 9 / 
2022 واملنشــور في جريــدة الصباح اجلديد 
ليوم 7 / 11/ 2022 العدد رقم )5008( االخطاء 

التالية:- 
1. العدد رقم 39 / 18778 خطأ والصواب هو 

 19778 / 39
2.  املأجور تسلســل )6( محل رقم 26 خطأ 

والصواب رقم 36 
لذا اقتضى التنويه

وزارة االعمار واإلسكان 
 دائرة املباني/قسم الشؤون القانونية

متديد إعادة اعالن مناقصة رقم )2022/5( 
)للمرة األولى(

تقرر متديد مدة موعد غلق إعادة اعالن املناقصة 
املرقمة )2022/5( )للمرة األولى( اخلاصة مبشروع 
)االعمال املتبقية ألنشــاء ابنية وزارة التخطيط 
في محافظة نينوى( من الساعة )الثانية عشر( 
مــن ظهر يوم )الثالثاء( املوافــق 2022/11/8 الى 
الســاعة )الثانية عشــر( من ظهر يوم )االحد( 

املوافق 2022/11/20
 mabany.moch.gov.iq موقعنا على االنترنيت

املدير العام

الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية 
بغداد _ الوزيرية

وزارة الصناعة واملعادن 
الشركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية

)اعالن رقم 4/ 2022( 

تدعو الشــركة العامة للصناعات الكهربائية وااللكترونية احدى تشــكيال ت وزارة الصناعة واملعادن ذوي االختصاص 
للمشاركة في املناقصة املعلنة من قبلنا واملبينة تفاصيلها ادناه لقاء املبلغ املؤشر ازاءها وغير قابل للرد.

 

فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة مقر الشركة الكائن في الوزيرية لشراء املناقصة أعاله ومرفق معها كافة التفاصيل 
والشــروط وحسب الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط . ويهمل أي العطاء ال يتضمن الوثائق مع مراعاة ما 

يلي:- 
1- املوعد النهائي لغلق املناقصة )الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االثنني املوافق 2022/11/21(.

2-تكون العطاءات نافذة ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3-تقدمي التأمينات أألولية وبنسبة )1%( من قيمة العطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق وخطاب الضمان نافذ 

ملدة ثالثة اشهر وفي حالة عدم تقدميها يتم اهمال العطاء.
4-سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل أسبوع من تاريخ الغلق احملدد

5-تقدمي العروض بثالثة ظروف مغلقة ومنفصلة )فني-جتاري-املستمســكات( مع وصل شراء املناقصة وبخالفه يهمل 
العطاء وتقدم بظرف واحد كبير ويثبت عليه اسم الشركة ورقم املناقصة والعنوان. 

6-ملئ وتصديق استمارة تقدمي العطاء اخلاصة مبقدمي العطاءات في الوثائق القياسية.
7-علما ان الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

8-التقبل العطاءات الواردة عن طريق االنترنت.
9-ارفاق كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصة لعام 2022

املهندس 
سفيان فوزي شعالن
املدير العام /وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

تاريخ الغلقسعر الشراءشروط الدفعاسم املادة رقم املناقصة ت

4/ م / ص ك هـ / 12022

تصميم وجتهيز وانشاء خط 
تعبئة متكامل ملعمل سمنت 

وعلى شكل أجزاء نصف 
SKD مصنعة

150,000 مائة باألجل 
2022/11/21وخمسون الف دينار
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مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

هشام السلمان* 
يواصل املنتخب الوطني العراقــي للمبارزة الباراملبي  
معســكره التدريبي في العاصمة بغداد اســتعدادا 
للمشــاركة في بطولة كأس العالــم التي تُقام في 
هنغاريا.. ويأتي املعســكر التدريبــي للمدة من الرابع 
وحتى الثالث عشــر من شــهر كانــون الثاني اجلاري 
من أجل اســتعداد وتهُيء الالعبــن الذين اختارهم 
مــدرب املنتخب رحيم فالح  للبطولة وحتقيق النتائج 
االيجابية التي تنســجم مع قدراتهم  والذين ســبق 
لهم ان حققــوا النتائج االيجابية خالل املشــاركات 

السابقة .
يذكر ان املنتخب العراقــي يتألف من الالعبن : عمار 
هادي وزيــن العابدين غيالن  وحيــدر علي ناصر وعبد 
الرحمــن  زيــاد .. يذكر ان كاظم ســلطان يرأس وفد 

املعسكر التدريبي  للمنتخب  العراقي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

مبارزة الكراسي ُيعسكر في بغداد 
استعدادا لبطولة كأس العالم 
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نجاح باهر التحاد 
تنس كرة القدم 

ترك منتخبنــا الوطني لتنس كرة القــدم اثرا طيبا في 
مشــاركته األخيرة ضمن بطولــة العالم التي اختتمت 
احداثها في جمهورية التشــيك، فمن بــن 24 منتخباً 
مشاركاً في البطولة، استطاع اسود الرافدين ان يحققوا 
املركــز اخلامس عن جــدارة، وكانوا أقرب لدخــول املربع 

الذهبي، بل واملنافسة على أحد أوسمة التفوق الثالثة.
اإلجناز أتى بجهود كبيرة ألسرة احتاد تنس كرة القدم الذي 
يعد فتياً، وهو برئاســة الدكتور صفاء صاحب الذي صبر 
فظفر مع فريقه اجملتهد، وأشرف على تدريب املنتخب في 

بطولة العالم األخيرة الكابنت الغيور، اسعد الساعدي.
النجاح الباهر الذي حتقق ألســرة احتــاد تنس كرة القدم 
املثابرين، بعــد حصوله على املرتبة اخلامســة وهو إجناز 
ليس للعراق فحســب، بل للعرب بصورة عامة ألنه كان 
املنتخــب العربي الوجيد الذي اشــترك في منافســات 
البطولــة التي أقيمت في العاصمة بــراغ، فاز منتخبنا 
بجائزة الفريــق املثالي، ومدربه الســاعدي بن افضل 5 

مدربن في البطولة.
املباريات شــهدت تفوقاً عراقيــاً واضحاً على العديد من 
الهزمية مبنافسيه«  إيقاع  املنافســة، فتمكن  املنتخبات 
بلغاريا والنمســا وبولندا واســبانيا وقبــرص والدمنارك 
وسويسرا وأوكرانيا« في حن خسر امام منتخبي فرنسا 
القوي والتشــيك صاحب األرض واجلمهــور في مباراتن 
شهدتا إثارة وندية كبيرتن ليستحق منتخبنا االعجاب 
وثناء النقاد واللجنة املشــرفة على البطولة وتشــجيع 
اجلمهــور الذي حضر ملتابعة البطولة، في وقت اشــترك 
حكمان من العراق ضمن الوفد ليصال إلى املشــاركة في 
إدارة املباراة اخلتامية وهما »ضياء جاسم وعمار نعيم« اذ 
تفوقا بتقدمي األداء الفني البارز واستحقا من خالله الفوز 

بثقة جلنة التنظيم ليسهما في إدارة ختام البطولة.
إجنــاز منتخبنــا الوطني لتنــس كرة القدم، يســتحق 
اإلشــادة، آملن ان ينال وفدنا االهتمام والتكرمي ملا قدموه 
من إمكانــات فنية رفيعة في املباريات التي واجهوا فيها 
افضل منتخبات العالم وأوروبــا باللعبة، كما نتمنى ان 
يتضاعف الدعــم الحتاد تنس كرة القــدم املعطاء الذي 
تأســس عام 2017 بعد جهود مضنية، وان تزداد ميزانيته 
املالية نظراً ملا يتضمنه منهاج عمله من إقامة منافسات 
محلية ومشــاركات خارجيــة ودورات تطويرية للمدربن 
واحلكام املنضويــن حتت لواء جلانه العاملة او منن يقودون 
األندية«رجال وســيدات« وفئات عمرية، التي تشارك في 
منافســات البطوالت التي ينظمها االحتاد الساعي دوما 
إلى اعتالء منصات النجاح والتفوق، سيما انه تسيد قارة 
آســيا بحضور مميز جدا لرئيســه الدكتور صفاء صاحب 
الذي فاز مبنصب رئيس االحتاد اآلســيوي للعبة لسنوات 

سابقة.
حتية لالحتاد املركزي لتنس كرة القدم، الذي تعودنا ان نراه 
دوما فــي مواقع املقدمة ضمن البطوالت التي اشــترك 
فيها منذ تأسيســه مرورا باملشــاركة األخيرة، نبارك له 
ما حققه في مالعب التشيك، وجندد ثقتنا فيه ليمضي 
مبســيرة النجاحات واالرتقاء إلى األفضل في املناسبات 

املقبلة.

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقَد، صباح أمــس وعبر تطبيِق 
العراق  ملباراِة  الفنّي  املؤمتُر  الزوم، 
واملكسيك املقررة اليوم االربعاء، 
وبُحضــور املديــر اإلداري مهدي 
واملُنســق اإلعالمي محمد  كرمي 
وألوان  أطقــم  حتديُد  عمــاد.ومتّ 
التي  باملبــاراِة  اخلاصة  املالبــس 
التاسعة  الســاعِة  في  ستقاُم 
مساًء بتوقيت إســبانيا، احلادية 
عشــرة مســاًء بتوقيِت العراق، 
العراقي  املنتخُب  حيث سيرتدي 
بينما  الكامل  الطقَم األخضــر 
الطقم  املرمــى  حــراُس  يرتدي 
الســماوّي الكامل. أما املنتخُب 
الطقَم  فســيرتدي  املكسيكي 
األبيــض الكامل بينمــا احلراس 

باللوِن األسود.
وســيخصُص اجلانــُب األيســر 
من أرضيــِة ملعــب مونتليفي 
التســخن  عمليــاِت  إلجــراِء 
العراقّي  للمنتخــِب  واإلحمــاء 
حتديــد  ومتّ  دقيقــًة،   30 وملــدة 
باللوِن  باإلحماء  اخلاصة  األطقم 
العراقي،  للمنتخــِب  الرمــادي 
البرتقالّي  باللوِن  ستكون  بينما 

للمنتخِب املكسيكي.
اإلســبانّي  التحكيم  طاقُم  أما 
اللقاَء فسيرتدي  الذي ســيقود 
بإجراء  ويســمُح  األصفر،  اللوَن 
6 تغييراٍت في املباراِة شــرط أن 
ال تزيــد عن ثالثِة أوقــات توقٍف 
مختلفــٍة مــن زمــن املبــاراِة، 

التوقف ما  وتستثنى منها فترة 
بن شــوطي املباراة.على صعيٍد 
العراق  مباراُة  ستشهُد  متصٍل، 
تكرميَ  انطالقها  قبل  واملكسيك 
حارس مرمى املكسيك »غييرمو 
خوضاً  األكثــر  كونه  أوتشــوا« 
للمبارياِت الدولّية بـ 130 مباراة.

وخــاَض املنتخــُب الوطنّي أولى 
تدريباتــه، فــي إســبانيا، وذلك 
منتخــِب  ملواجهــِة  حتضيــراً 

املكســيك وديــاً، مســاء اليوم 
األربعــاء ، فــي اللقــاِء الــذي 
مونتليفي  ملعُب  ســيحتضنه 
في جيرونا في الساعِة التاسعة 
إسبانيا،  بتوقيِت   (21:00( مساًء 
احلادية عشــرة مســاًء بتوقيِت 

العراق )23:00).
استشــفائّيًة  التدريباُت  وجاءت 
في ملعــِب )پي چي أي كتالونيا) 
جيرونا  نــادي  بتدريباِت  اخلــاّص 

والتي شــارَك فيهــا )21) العباً 
هم كل من: جالل حسن، دلوفان 
مهــدي، حســن أحمــد، أمجد 
عطوان، أمين حســن، كرار عامر، 
يونس،  مناف  جاســم،  ســجاد 
أحمد زيروا، هيران أحمد، محمد 
قاســم، حســن جبــار، حمزه 
فائز،  بايش، علي  إبراهيم  عدنان، 
زيد حتســن، أحمد عبد احلسن، 
عالء عباس، حســن عبد الكرمي، 

شــهاب رزاق، وأحمــد يحيــى، 
واألخيُر لــم يدخل في التدريباِت 
وتدرَب  اجملموعــِة  الفعلّيــة مع 
بشــكٍل منفردٍ، وبإشراِف اجلهاز 
الطبّي من أجــل تأهيله ليكون 

جاهزاً في املبارياِت املُقبلة.
العماري، عمار  »أمير  الالعبون  أما 
اوراها« فلم  والكســندر  محسن 
يشاركوا في التدريباِت كون موعد 
وصولهم تزامَن بالقرب من موعِد 

التدريباِت امُلــددِة من قبل اجلانِب 
املكســيكي فــي حجــزِ مالعب 
التدريــب، وسيشــاركون غداً في 
الوحدِة التدريبّية التي ستقام في 
الذي سيحتضُن  الرئيسّي  امللعِب 
اللقاء.. على صعيٍد متصٍل، وصل 
بعد  فاضل«  »اآلي  الالعــب  امس 
حتســِن وضعه الصحــّي، مؤكداً 
إصــراره على التواجــِد والتحاقه 
بتدريبــاِت أمس.وأوضــَح املديــُر 
مهدي  الوطنّي،  للمنتخِب  اإلدارّي 
كرمي: ان اإلجراءاَت اإلدارّية كافة متّ 
حتضيرها بوقٍت مســبٍق من أجل 
تأمــِن وصول الالعبــن، وكذلك 
اإلســباني  التدريبــّي  الطاقــم 
ايجابيــٌة  األجــواَء  وإن  اجلديــد، 
االندفاِع في  وتســاعد على  جداً، 
التدريبــات والظهــور مبُســتوى 
طيٍب فــي املواجهاِت املقبلة التي 
ســتكون من نوٍع خاٍص، خصوصاً 
يقارع  لــم  الوطنّي  املنتخــَب  أن 
منتخباَت الصــف األول منذ فترٍة 
هكذا  فمثــل  وبالتالي  طويلــٍة، 
بغض  بالفائدِة  مبارياٍت ســتعود 

النظرِ عن النتيجة.
وأعلنت قنــاة »الرابعة الرياضية« 
العراقية، عبر صفحتها الرسمية 
على موقــع التواصل اإلجتماعي 
فيس بــوك، أنها قد حصلت على 
حقوق بث ونقل املواجهة املرتقبة 
والعراق  املكســيك  منتخبي  بن 
مشاهدتها  ميكنكم  والتي  اليوم، 
ومباشــرة من خالل قناة  حصرياً 
»الرابعة الرياضية املفتوحة« على 

القمر الصناعي نايل سات.

اليوم.. المنتخب الوطني يالقي المكسيك وديًا 
ملعب مونتليفي في جيرونا يحتضن اللقاء

تدريبات املنتخب في جيرونا حتضيرا ملالقاة املكسيك اليوم

تقرير 

صكبان الربيعي

تتواصل حاليا مباريــات دوري أندية 
العراق املمتاز لكرة اليد في مالعب 
بغداد واملافظــات اخملتلفة من أجل 
الوصــول إلــى تشــكيل املنتخب 
الوطنــي املؤهل للتمثيــل الدولي 
وبالتالــي انتقــاء الالعبن املؤهلن 
للشــرف الكبيــر خاصــة بعد أن 
استقطبت األندية املشاركة البالغ 
عددهــا 14 فريقــا خيــرة الالعبن 
باخلبرة  يتمتعــون  الذين  املميزيــن 

واملهارات الفنية.

نظام جيد ألجراء املباريات
املسابقات في  وقد احســنت جلنة 
احتاد كــرة اليد عندما قــررت إجراء 
مباريــات كل جولة من املســابقة 
مرة واحدة في كل أســبوع إلعطاء 
الفرصة للتحضيــر اجليد ومعاجلة 
االعب  تهيئــة  ثم  ومــن  اإلصابات 
بالشكل املناسب الحتضان املباريات 

إذا ما علمنا ان معظم املباريات جتري 
في مالعــب املافظات التي تتطلب 

التنقل بالسيارة او القطار.

مهمة أندية املقدمة
األولى  اجلولتن  مباريات  وكشــفت 
والثانية ان انديــة املقدمة ونقصد 
واجليش  الشعبي  واحلشد  الشرطة 
ما تزال تطمح ان تبقى في الصدارة 
جــراء حتقيقها النتائــج اإليجابية 
املتميز  الفني  باملســتوى  والظهور 
وتفاعل جنومها الدولين مع ســير 

االحداث.

تشكيالت مميزة 
وعند العــودة إلى تشــكيلة فريق 
نادي الشــرطة بطل دوري املوســم 
املاضي بقيــادة مدربه ظافر صاحب 
جند أنها تضــم خيرة جنوم املنتخب 
الوطني وهم علــي عدنان ومنتظر 
قاسم وحســن علي حمزة وميثم 
عــودة وعلي عبد الرضا وشــقيقه 
ماجد عبد الرضا واحمد مالك وكرار 

كاظم، في حن تضم تشكيلة نادي 
احلشد الشــعبي باشــراف املدرب 
اجملتهد خالد عدنــان، الالعبن منير 

قاســم صاحب اخلبرة الطويلة في 
حمودي  وســجاد  املرمى  حراســة 
ورامي علي  ناصر وجاســم عصاب 

تشكيلة  ضمت  فيما  علي،  واألمير 
املدرب صالح  نادي اجليش باشــراف 
راجي الالعبن الدوليون رائد عبد زيد 

الدين حمودي  وبدر  ومحمد صاحب 
أحمد  محمــد  ومصطفى  ناصــر 
وعلي  احمــد علي  الدولي  واحلارس 

طارق ومحمد علي.

مالحظات عامة
واملتابــع ملباريــات اجلولتــن األولى 
هذا  دوري  بطولــة  مــن  والثانيــة 
املوســم يجد ا فريق نــادي كربالء 
قــد اعتمد علــى املــدرب املعروف 
رعد خنجر الذي ضم ولده ســجاد 
إضافة إلى حســن تركي وشقيقه 
حســن ومعهم الدولي مهند عادل 
وقد حقــق الفريق فوزين على ناديي 
التعــاون والكــرخ واألخيــر اعتمد 
هذا املوســم على املــدرب املصري 
الكابنت  خبرة  وعلى  املرسي  شريف 
املترف احمد ماهــر وهو يطمح ان 
يقدم االمكانيــة الفنية التي توازي 

سمعته ومكانته.
والالفــت للنظــر ان بطولــة هذا 
املوســم شــهدت عودة فريق نادي 
الفتــوة املوصلــي برغــم الظروف 

الصعبة بالشكل الذي ولد االرتياح 
لدى أهل اللعبة.. كما ان فرق اندية 
مشــجعة  مقدرة  أبدت  املافظات 
منها بلدية البصرة والكوفة ونفط 
والكوت  وكربالء  والناصرية  ميسان 
ان هذه  العربي، كمــا لوح  واخلليج 
األندية قــد ضمت العبن شــباب 
اللعبة في  ســيكونون عماد تطور 

العراق.

تقارب املستويات الفنية 
واملتابــع لنتائج مباريــات الدوري في 
اجلولتن األولى والثانية يجد ان تقارب 
مســتوى معظم فرق اندية الوسط 
النتائج كانــت ال يفصلها  ان  بدليل 
سوى هدف أو هدفن، كما ان الالعبن 
الدوليــن كانوا خيــر إضافة لبعض 
الفــرق في دعــم مســيرتها لتقدمي 
العطاء املنشــود وعي فــي حقيقة 
االمر تصب في مسيرة تطوير اللعبة 
واحلفاظ على مكانة فرق األندية ودعم 
حظوظها في التقدم بخطوات واثقة 

إلعتالء منصة التتويج.

أندية المقدمة تحث الخطى للمحافظة على مراكزها 
في بطولة دوري اليد الممتاز

حانب من مباريات دوري كرة اليد املمتاز

 نور الجبوري
يستعد سيدات منتخبنا الوطني 
للكــرة الطائرة للمشــاركة في 
للســيدات  اســيا  غربي  بطولة 
املقررة ان تبدأ فــي األردن يوم 15 
تشرين الثاني اجلاري حيث يستمر 
تدريباتــه ضمن  املنتخــب فــي 
اربيل  املقام مبحافظة  املعســكر 
الذي توفرت فيــه كل االمكانيات 
املناسبة..  الالزمة لتهيئة االجواء 
الفرق  مــن  الالعبات  اختيــار  ومت 
امللية بعد اجراء اختبارات باشراف 
احتــاد اللعبة واملشــرفن واملالك 

التدريبي للمنتخب الوطني.
ومن جانب اخر زار جميل العبادي 
رئيس االحتاد املركزي للكرة الطائرة 
املعسكر التدريبي  واشاد العبادي 
باملالك التدريبي واالداري والالعبات 
من  واالنضباط  العالي  للمستوى 
خالل التقرير املقدم من مشــرف 
الفريق، واعرب عن سعادته الغامرة 
لدى  الشديدين  واحلرص  باالندفاع 
الالعبات لتقدمي مســتويات مميزة 
في البطولة والعودة باحد كؤوس 
املقدمة في البطولة، من جانبها 

النســوية  اللجنة  رئيس  اضافت 
الدكتورة  الطائرة،  الكرة  احتاد  في 
كازال حمــا، ان هذه البطولة هي 
عودة بعد انقطاع عن املشــاركة 
الدولية ونحــن نحقق هذا احللم 
وان شاء اهلل نحصد اعلى املراكز 

في البطولة املقبلة.
اجلدير بالذكر ان منتخبنا يستهل 
منافســاته في البطولــة بلقاء 
الســعودية في الساعة 12 ظهر 

يــوم 15 تشــرين الثانــي اجلاري 
حلساب اجملموعة األولى، ثم يالعب 
لبنــان في الســاعة 2مــن ظهر 
اليــوم التالي، ويالقي فلســطن 
في الساعة 12 من ظهر اخلميس 
املوافق 18 الشهر اجلاري، ويختتم 
مبارياتــه مبواجهــة ســوريا في 
الســاعة     الرابعة من عصر يوم 
الســبت املقبل املوافــق 20 هذا 

الشهر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدُعــو جلنــُة شــؤون الالعبن 
واملدربــن في االحتــادِ العراقّي 
لكرِة القدم ممثَل نادي )النجف) 
إلــى مقّر  الرياضــي للحضورِ 
االحتــادِ يوم غــد اخلميس )10-

11-2022) في الســاعِة )9:30( 
صباحاً بشــأِن الدعوى املقدمة 
املدرجة  الالعبــن  مــن قبــل 
أســماؤهم في أدنــاه، على أن 
يكــوَن املمثــل ملمــاً بجميع 
ويجلــب  الدعــوى،  حيثيــات 

معه كتــاَب تخويل مــن إدارِة 
النــادي، وعلــى الالعبن جلب 
أو  األصولّيــة  املستمســكات 
البطاقــة املوحدة مــع أولياِت 
الدعــوى كاملــة.  الالعبون: ) 
ضياء عباس حســن - يوسف 
رائد عبد الكرمي - أمجد عطوان 
كاظــم - أمير صباح حســن 
- نــوزاد عبــد احلميــد - حيدر 

عبودي).
وتدُعــو جلنــُة شــؤون الالعبن 
العراقّي  االحتــادِ  فــي  واملدربن 

لكرِة القدم ممثَل نادي ) السماوة 
) الرياضــّي للحضــورِ إلى مقّر 
االحتاد يوم غــد اخلميس املوافق 
الســاعِة  عند   (  2022-11-10  (
)12:00) ظهــراً، بشــأِن الدعوى 
املقدمــة من قبل املدرب ) صفاء 
عدنان داود )، على أن يكون املمثل 
ملماً بجميــع حيثياِت الدعوى، 
ويجلب معه كتــاَب تخويل من 
إدارِة النــادي، وعلى الالعب جلب 
أو  األصولّيــة  املستمســكات 

البطاقة املوحدة مع األوليات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت إدارة نادي الزوراء ان تدريبات 
الفريــق بدأت بعــد االنتهاء من 
لالعبن  منحت  بســيطة  اجازة 
والتحاق الالعبن املترفن األربعة.

وقال عبد الكرمي عبد الرزاق عضو 
االدارة، مشــرف الفريق إن الفريق 
ابرز  يشــهد نقص ســبعة من 
العبيــه، اربعة منهــم التحقوا 

للمشــاركة  الوطني  للمنتخب 
مببارياتــه الوديــة، وثالثة العبن 
التحقــوا مع منتخب الشــباب 
الذي يســتعد لنهائيات اســيا. 
الفريــق يجري  ان  الــى  واشــار 
تدريباته علــى ملعبه الثاني في 
الشــاجلية بســبب غلق امللعب 
ألعمال صيانة حتتاج مدة شــهر.
وبــن ان االدارة اتفقت مع ادارتي 

نادي الصناعة ونادي احلدود خلوض 
للوقــوف على  وديتن  مباراتــن 
االولى ستكون  الالعبن،  جاهزية 
مع نادي الصناعة اليوم اخلميس، 
والثانية مع احلــدود اخلميس من 
الزوراء  يليه.ويقف  الذي  االسبوع 
بعــد انتهــاء اجلولة اخلامســة 
لدوري الكرة املمتاز باملركز الثاني 

برصيد 12 نقطة .

دعوة العبين وممثلي ناديي النجف والسماوة
وديتان للزوراء امام الحدود والصناعة

رافد البدري
يعقد االحتاد املركزي للشطرجن اليوم 
وذلك في متام الساعة احلادية عشر 
املوافق  األربعــاء  اليوم  من صبــاح 
)2022/11/9)  فــي بغــداد بقاعــة 
قرطبة فــي فندق ميليــا املنصور 
مؤمتره االنتخابي الختيار هيئة إدارية 
جديدة متثل احتاد الشطرجن العراقي، 
الهيئة  أعضــاء  جميــع  وبحضور 
العامة والبالــغ عددهم 67 عضواً، 
ويتضمــن جدول اعمــال االجتماع 
اإلداري  التقريريــن  املصادقة علــى 
واملالي لعــام/ 2022، وانتخاب هيئة 

إدارية جديدة ملدة 4 سنوات قادمة.
الرياضية  االحتادات  قانون  وحســب 
رقــم )24) لعــام 2021، وحســب 
الفقرة )ج) من املادة )5) من النظام 
الداخلــي لالحتاد، حيــث يؤكد قرار 
24 بعــدم االزدواجية فــي املنصب 
وتسمية الرئيس والنائب، فيما تتم 
عمليــة اختيار امن الســر واألمن 
املالي بالتعين، وسيكون ظافر عبد 
على  الوحيد  املرشح  األمير مظلوم 
رئاســة االحتاد، فيما رشح  منصب 
علــى منصب النائــب األول فرحان 
نصير الوائلي، وعلى منصب النائب 
الثاني عبد الهادي مفتول، وستكون 
الســيدة ســندس محسن حسن 
ممثــاًل عن العنصــر النســوي، اما 
العضوية  املرشــحن على منصب 
فهم كل من: اســعد إســماعيل 

توفيق وعمر إبراهيم ومحمد مهدي 
عبد اهلل وباســم جبارة مســعود 
وبشــتوان احمد وحســن كاظم 
وحميــد خلف ويوســف ياســن 
حســن، حيــث ســيتم اختيار 5 

أعضاء من هؤالء املرشحن.
وســيصوت اعضاء الهيئة العامة 
لالحتــاد في االنتخابــات ممثلن عن 
كل نادي يلعب فــي الدوري املمتاز، 
وممثل عن كل نادي من اندية الدرجة 
ان يكون مشارك في  األولى، شرط 
نشــاطات االحتاد خالل الســنتن 
األخيرتن كدوري الشباب او النساء 
كاس  او  البراعــم  او  االشــبال  او 
العراق، وهنــاك ممثالن عن الالعبن 
والالعبــات، اذ ميثــل الالعبن بطل 
العراق احمد عبد الستار، فيما متثل 
الالعبات بطلة العــرب وداد صباح 

نوري، وممثلن اثنن عن جلنة احلكام 
إســماعيل  الدولي  احلكــم  وهم 
إبراهيم وعبد العزيز اسود، وتشرف 
االنتخابات جلنــة مكونة من  على 
اللواء احلقوقي الدكتور علي عدنان 
والقاضي  للجنــة  رئيســاً  يونس 
صالح مهدي عبد اهلل نائباً للرئيس 
وعضويــة كل مــن: الدكتور مؤيد 
عبد احلميد وحســن علــي هادي 
كلف  كما  حســن،  محسن  ونزار 
التحضيرية  اللجنــة  اللعبة  احتاد 
لالنتخابات واملؤلفة من عبد الهادي 
للشؤون  االحتاد  رئيس  نائب  مفتول 
اإلداريــة واملالية وامجد عالء عباس 
األمن العام الحتاد الشــطرجن وعمر 

إبراهيم عضو االحتاد.

* املنسق االعالمي الحتاد الشطرجن

سيدات العراق بالطائرة يواصلن 
التحضيراتً  لبطولة غربي آسيا

اليوم.. انتخابات الهيئة اإلدارية التحاد الشطرنج

منتخب الطائرة للسيدات

لقطة شطرجن



متابعة ـ الصباح الجديد:
علقت املمثلة املصرية، رانيا يوسف، مجددًا 
على القــرار الــذي اتخذه رئيــس مهرجان 
القاهرة الســينمائي، الفنان حسني فهمي، 
باملهرجان  كود“اخلــاص  بالـ“دريس  املتعلــق 
فــي دورته الـ 44 التي ســتنطلق في الـ 26 
من شــهر نوفمبر اجلــاري، ولغاية الـ 10 من 

ديسمبر املقبل.
اجلريئة  بإطالالتها  تُعــرف  التي  رانيا  وأكدت 

واملثيــرة للجدل اخلاصــة مبهرجاني القاهرة 
واجلونة، إنها لن تذهب للقاهرة الســينمائي 

إن لم يعجبها اللباس اخملصص له.
وأضافــت املمثلــة املصرية فــي تصريحات 
لـ“العربية نت“حول تصريح سابق لها بشأن 
املوضــوع، بأنها لم تقل شــيئا، وكل ما في 
األمر أنهم سألوها )الصحافة( ماذا سترتدي 
فــي املهرجان، كما تســاءلت عــن طبيعة 
الدريس كوس اخملصص، فقيل لها إنها بدلة.

وأشارت رانيا يوســف إلى أنها قالت سترى 
شكل البدلة، ألن كل شخص لديه فكرة أو 
طريقة ووجهة نظر في حياته، وهذا شــيء 

البد من احترامه.
وتابعت في تصريحاتها:” هذا أمر عادي، فالبد 
أن نحترم أفــكار ووجهات نظر بعض، وإن لم 
يعجبني األمر مثــال فال أذهب، وال أحتدث عن 

نفسي ولكن أي شخص آخر“.
وفي شــهر ســبتمبر/أيلول املاضــي، أبدت 

من  الشــديد  اســتغرابها  املصرية  املمثلة 
الشروط التي وضعها الفنان حسني فهمي، 
في دورتــه املقبلة، بشــأن التــزام النجوم 
احلاضرين باألزياء الرسمية أسوة باملهرجانات 

الدولية. 
وعلقت” يوسف“:” مســتغربة بس هنعمل 

اللي يريحهم“.
املمثلة في تصريحــات لصحف  وأضافــت 
محليــة حينها: ”مــا دام اللبــاس هيكون 

رســمي، فســبوني أختــرع ليكم 
بدلة ومــش هتبقى أي بدلة هتبقى 
بدلة باســم رانيا يوسف، وانتظروا 
بدلتي في الــدورة اجلديدة املليئة 

باملفاجآت“. وعلق حسني فهمي 
رانيــا قائال:”  علــى تصريحات 

على راحتها وال همنع أي حد.. 
عاوزها تلبس حلو وشــيك 

ونبقى كلنا شيك“.

رانيا يوسف: لن أشارك بزي رسمي مفروض في مهرجان القاهرة

الديوانية ـ الصباح الجديد: 
افتتح فــي محافظــة الديوانية 
مشــروع مقهى كبير جتتمع فيه 
طاقات شــبابية، تبدأ من مكتبة 
حتمل شتى الكتب بعناوين مهمة 
إلى بازار تتعــدد فيه مبيعات هي 
نتاج مواهب وأكادميية لبعضهم، 
لُكتاب  نقديــة  بجلســات  مروراً 
وأدبــاء وســيجتهد املقهى على 
إقامــة كل الفعاليات التي تُعنى 
وتطوير  أقرانهــم  باســتقطاب 

قابلياتهم الفكرية والثقافية.
ويقــول املديــر العام للمشــروع 

محمــد رحمن: إن “هــذا امللتقى 
يضم فعاليات ثقافية واجتماعية 
الشــباب  وعــي  زيــادة  بهــدف 
الكتب،  ونشــر  باألدب  والتعريف 
من  األولى  هــي  اليوم  وفعاليــة 
نوعهــا فــي الديوانيــة من قبل 
على  وتركز  والفنون  الثقافة  دائرة 
جانبني، الثقافة والفنون باعتبارها 
املبنى األساســي لإلنسان ونافذة 

جديدة للشباب في الديوانية”.
وأضــاف رحمن، أن “حــدث اليوم 
أساســية،  جوانب  ثالثة  يتضمن 
)معــرض للكتــاب وبــازار لدعم 

وفقــرة  الصغيــرة  املشــاريع 
موســيقى وجلســة حوارية عن 
الشباب(". من جانبها قالت احدى 
املشاركات باملشــروع، حوراء غامن: 
اكســكروب  مكتبة  فــي  “نحن 
على  الشــباب  تشــجيع  نحاول 
والذين غالبية توجهاتهم  القراءة 
مواقع  ضمــن  وذلك  الكترونيــة 

التواصل االجتماعي”.
وأشــارت غــامن إلــى أن “مكتبة 
شــتى  على  حتتوي  اكســكروب 
اجتماعية،  )فلســفية،  العناوين 
نشر  دائماً  ونحاول  ثقافية(  أدبية، 
ثقافة القراءة بطرق جتذب الشباب 
وتشــجعهم عليهــا وبأســعار 
رمزية”. وحول أهمية هذا املشروع، 
يقول املدير التنفيذي للمشــروع 
“هــذا احلدث  إن  محمد مهــدي: 
يهتم بدعم الطاقات الشــبابية 
الرياديــة  املشــاريع  وأصحــاب 
الصغيــرة، بإقامة بــازار يتضمن 
أصحاب  الشــباب  من  مجموعة 
الذين حتتاج مشاريعهم  املشاريع 

إلى الدعم”.

بغداد - وداد إبراهيم:
والفاعليــة  واالدراك  النهــوض 
والشمولية التي اعلنت عنها بغداد 
خالل فعاليات معرض العراق الدولي 
للكتاب ولعامني، واالفصاح عن جمال 
وعلم يلف اروقتها وابناء جلدتها ما 
هو اال دليل على عظمة هذه املدينة 
التي اعتــادت الثقافة والعلم واالدب 
والفكر لتضيء لياليها  بأنوار الشعر 

واالغنيات واالناشيد،
بغداد تســتعد من جديــد  ملعرض 
الكتــاب فــي دورة  2022 ، ومن هنا 
تترقب دور النشــر العراقية والعربية 
واهتمام  واملكتبات بحماس  واملطابع 

افتتاحــه، والذي ســيقام على ارض 
معــرض بغداد الدولي فــي املنصور 
ببغــداد، و للفترة من الســابع من 
شهر كانون اول املقبل وحتى السابع 
عشر منه، وحتمل الدورة اسم املفكر 

العراقي "هادي العلوي".
اعمال العلوي في اجنحة املعرض

 و"العلوي -1932 1998 بغداد" عاش 
في منطقــة "كرادة مــرمي" ببغداد 
أكمل دراسته في التجارة واالقتصاد 
عام 1956، وخــرج من العراق متنقال 
واستقر  ولبنان  وبريطانيا  الصني  بني 

في سوريا حتى وفاته".
واملكتبــات  النشــر  دور  وتتســابق 

التي اتسمت  العلوي  لتهيئة اعمال 
وفكرية  سياســية  كتــب  بكونها 
ومنهــا "االغتيــال السياســي في 
االســالم، ومن تاريــخ التعذيب في 
االســالم، وشــخصيات قلقــة في 
االســالم، وفصول عن املــرأة، واملرئي 
و الالمرئــي في االدب والسياســة، 
ومن قامــوس التــراث " وغيرها من 
معرض  فعاليــات  وتعد  املؤلفــات، 
العراق الدولي للكتاب كرنفال ثقافي 
كبير  حضــور  يشــهد  وادبي  وفني 
لألوساط الثقافية واالدبية وجتمعات 
املدارس واجلامعات، وجتذب  من طلبة 
االطفال  والعــاب  كتــب  اجنحــة 

العوائــل العراقيــة لالطــالع على 
احــدث الكتــب والتكنلوجيــا في 
مجال الوســائل التعليمية احلديثة 
العشرة  ايامه  وتقام خالل  لألطفال، 
الثقافية  النشــاطات  مــن  العديد 
واحملاضــرات  والنــدوات  والفكريــة 
واجللسات الشعرية فيما تقوم بعض 
االعالمية  بنشــاطاتها  الفضائيات 
واعالمية  ثقافية  وبرامج  لقاءات  من 
داخل اروقة املعرض  مستثمرة وجود 
الفكرية من  بعــض الشــخصيات 

شعراء وادباء ووجوه فنية واعالمية. 
من مظفر النواب الى النخلة واجليران

  وحملت دورة املعــرض للعام 2020 
اســم الشــاعر العراقــي الكبير" 
مظفــر النــواب" فيما جاء اســم 
"غائب  الكبيــر  العراقــي  االديــب 
طعمة فرمان" وحتت شعار "النخلة 
واجليران" واملأخوذ عــن رواية الكاتب 
املذكور عنوانا لــدورة املعرض للعام 

.2021
تكريس تقاليد القراءة

وتبقــى معارض الكتــب التي تقام 
في بغــداد حركة فكريــة وثقافية 
تســتقطب اليهــا جميع شــرائح 
اجملتمع بحب وحماس خالل ســاعات 
املعــرض التي تبــدأ من العاشــرة 
صباحــا وحتى ســاعات متأخرة من 
الليــل كونهــا تعمل علــى احياء 
احلركــة الثقافيــة والفكرية. وتعد 
واملؤسسات  للناشرين  كبيرة  فرصة 
الطباعة  حركة  لتوســيع  الفكرية 
والترجمــة فيمــا تعمــد بعض دور 
اجل  املعارض من  النشر الســتثمار 
اجراء حوارات بني القارئ والناشــرين 
للتفاعــل الكبير بــني الطرفني من 
اجل انعاش حركة القــراءة، ومجاال 
رحبا ألطــالق املبادرات من قبل الفرق 
االدبية  واجملالــس  الثقافة  وبيوتــات 
القراءة  تقاليد  لتكريــس  والثقافية 
اجلديدة،  الكتب  البحث عــن  وحرية 
االرض اخلصبة  املعارض هي  ان  علما 
توقيع  حفــالت  إلقامة  والواســعة 
الكتب  ونشــر اجنــازات الكتاب  في 

بيئة صاحلة للقراء واالطالع.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

دور النشر المحلية والعربية تترقب افتتاح 
معرض العراق الدولي للكتاب 2022 

يحمل اسم الباحث والمفكر الكبير هادي العلوي..

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
  شــهدت أروقة معرض الشارقة الدولي للكتاب عرض 
نسخة ُمذّهبة ونادرة من القرآن الكرمي تُعد من بني أهم 
وأثمن املعروضــات التي جذبت اهتمام الزوار وعشــاق 
الكتب حيث دُونــت كل كلمة علــى ورق مصنوع من 

الذهب.
وتعــد هذه النســخة الفريدة من نوعهــا إحدى أقدم 
نسخ القرآن الكرمي احملفوظة ويعرضها ركن دار "أديفا" 
النمســاوي الذي يعرض معه أيضاً عــدداً من روائع فن 

اخلط اإلسالمي واخلرائط التاريخية القدمية.
وقال دي بول ستروزل املدير العام والناشر لدار "أديفا"في 
تصريح تابعته الصباح اجلديد: إن هذه النســخة نادرة 
وتاريخيــة أيضاً فهي تعــود إلى القرن الثالث عشــر 
امليالدي وُقد وجدت في العراق وتعد إحدى التحف الفنية 

العراقية نظراً لكون أوراقها من الذهب اخلالص".
وذكر ســتروزل أن تلك الطبعة توجد منها عشر نسخ 
فقط ويبلغ ســعر الواحدة منها 500 ألف درهم ومت بيع 
إحداها بالفعل خالل أول أيــام املعرض موضحاً أن هذا 
الفن يستمد قيمته من عودته إلى عصور قدمية إضافة 
إلى املواد املســتخدمة فيه وهي الذهب اخلالص الذي 

يطلي كافة صفحات هذه النسخة املميزة.

بغداد - سمير خليل:
صدر العدد الثالثون للسنة الثالثة من مجلة خاتون 

مونتريال التي تصدر في كندا عن مؤسسة صوت العراق 
الدولية لألعالم في كندا.

وضم العدد موضوعات متنوعة حتاكي عالم املرأة ومنها: 
املمثلة الكندية اليشا كوثبرت تتحدث خلاتون مونتريال، 

واجمللة حتضر افتتاح ساحة التحرير ببغداد، واملرأة العراقية 
حتافظ على تراثها الشعبي.

وخاتون مونتريال التي يرأس حتريرها الفنان االعالمي ستار 
مصلح، هي مجلة املرأة العربية االولى في كندا وتختص 

بشؤون املرأة ويتم اختيار موضوعاتها مبا يخدم املرأة 
العربية املنخرطة باجملتمع الكندي والذي ال يجردها من 
حاضنتها العربية من قيم وخلق وعادات وتقاليد عربية 

اصيلة.  

نسخة عراقية من القران الكريم 
ُتذهل زوار معرض خليجي

"خاتون مونتريال"..
العدد 30

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

نالت حكومة رئيس الوزراء محمد شــياع السوداني 
ثقة البرملان في اواخر اكتوبر 2022، ببرنامج حكومي 
يقــوم على التصحيح وحل مشــكالت جتذرت خالل 
عقد ونصف العقد، لكــن هذا البرنامج او الروزنامة 
احلكومية ال ميكن ان تغفل االهتمام بتطبيق القوانني 
في املــدن، التي تشــاهد فيها تبعات واثــار التركه 

السياسية واالقتصادية ماثلة للعيان،
والتنظيف،  التنظيــم  ما حتتاجه مدننا باالســاس 
تنظيف االحياء والساحات والشوارع، وتنظيم حركة 
الســير فيها وفك االزدحامات، وهــذا مرهون بهيبة 
الدولــة التي تنعكــس على احترام رجــل املرور في 

التقاطعات والشوارع.
بال شــك بغداد حتتل االولوية النها العاصمة والنها 
تأوي ربع سكان العراق، والعادتها الى سابق عهدها، 
البد من االهتمام بنظافتهــا وجتميل مداخلها التي 

غاب عنها االهتمام منذ سنوات.
لو بادرنا الــى تقييم احملافظني على اســاس نظافة 
مدنهم وما يقدمونه من خدمات، عندها ســنحقق 
تنافس املسؤولني على اداء عملهم بتقدمي  اخلدمات 
وما يريده املواطن، وليس البحث عن املصالح احلزبية 
والشخصية وكيفية البقاء في موقع املسؤولية دون 

منجز.
املفارقة ان مداخل بغداد مهملة ومغيبه وكذا احلال 
في مداخل بقية احملافظات، ولالســف ماتزال بعيدة 

عن احلداثه ومسايرة التطور العمراني،
الغريب ان البلدية والياتها وكوادرها غائبون دون عمل 
يذكر، واملواطن الذي يطلب اخلدمات البلدية عليه ان 
يدفع ثمنها، بينما تتحمل البلدية مسؤولية نظافة 
وجمالية املدينة وهي الطرف املســؤول عن اخلدمات، 
وهي احلسيب والرقيب الذي البد ان يحاسب بدوره اذا 

ما قصر باداء عمله.
تشــويه منظــر احيــاء العاصمة وتركهــا من دون 
تنظيم طال احياءها دون اســتثناء حولها الى اسوء 
مدينــة للعيش في العالم وفــق التصنيف الدولي، 
وهذا العــبء والتقصير تتحمله دؤن شــك القوى 
السياسية، التي ادخلت عناوين املسؤولية في امانة 
بغداد والدوائــر البلدية ضمن دائرة احملاصصة وكانت 

النتيجة كارثية.
محافظاتنــا من دون اســتثناء حتتاج الــى التفاتة 
ووقفه، من احلكومــة واملواطنيني على حد ســواء، 
باعادة االهتمام بها ومبساحاتها اخلضراء وواجهاتها 
العمرانية وشــواهدها، وعلينا ان ال ننسى اننا احفاد 
حضارة عمرها جتاوزخمســة االف سنة، ويفترض ان 

يكون حاضرنا مكمال ملاضينا .

روزنامة الحكومة 

جواد البوالني 

نينوى ـ الصباح الجديد: 
أعلــن مدير عام دائــرة التحريات 
والتنقيبــات لألثــار والتراث علي 
وصول  عن  الثالثاء،  أمس  شلغم، 
البعثة التنقيبية التابعة جلامعة 
ســوريون  بانتيــون   1" باريــس 

الفرنسية"
إلى نينوى مــن أجل إجراء أعمال 
وتوثيق في موقع خرسباد  مسح 
االثري باالشــتراك مــع موظفي 

مفتشية آثار وتراث نينوى متهيدا 
والصيانــة  التنقيــب  ألعمــال 

مستقبال.
وقال شلغم في بيان ورد للصباح 
اجلديد ان "البعثة عقدت اجتماعا 
بحضور  املفتشــية  مبنــى  في 
مفتش آثار وتراث نينوى خيرالدين 
احمد مت خالله مناقشــة العديد 
من االمــور التي تخــص العمل 
املســحي متفقني على مواصلة 

التعاون املشترك بني الطرفني".
"البعثــة  ان  شــلغم  واوضــح 
ستعقد ندوة خاصة خالل الشهر 
احلالي فــي قاعة البهــو امللكي 
يلقيها الفريق الفرنسي تتضمن 
احلديثــة  واألســاليب  الطــرق 
املســتخدمة في املســح االثري 

املسح  في ونتائج 
خورسباد".

بغدادـ  الصباح الجديد: 
والســياحة  الثقافة  وزير  ترأس 
فكاك  أحمــد  الدكتور  واآلثــار 
اجللســة  أعمــال  البدرانــي، 
العاشــرة الجتماع أعضاء هيئة 
الرأي من الكادر املتقدم، في مقر 

الوزارة.
االلتزام  أهمية  البدرانــي،  وأكد 
بالبرنامــج احلكومــي املوضوع، 
مشــدداً علــى ضــرورة تنفيذ 
اخلطة املرســومة لكل دائرة من 
دوائر الــوزارة على وفق البرنامج 
إلرساله  احملدد مســبقاً  الزمني 
الى األمانة العامة جمللس الوزراء.

الوزير  مقتــرح  االجتماع  وتبنى 
البدراني بشأن املطالبة بتعديل 
بنحو  املوظفــني  رواتب  ســلم 
دراســة  اعداد  جدي من خــالل 
للجهــات  إليصالهــا  موجــزة 
العليــا ألنصافهم، الفتاً الى انه 
ســيعمل على زيادة الســقف 

لتمكينها  الوزارة  مليزانية  املالي 
ونشاطاتها،  اهدافها  من حتقيق 

في ظل الوفرة املالية.
وحث وزير الثقافــة على ضرورة 
العمل لتحويل الدوائر اخلاســرة 
إلى رابحــة على وفق اســلوب 

الى  داعياً  جديــدة،  ورؤية  جديد 
فتح آفــاق التعاون مع اجلامعات 
لتخصيــص أماكن لبيع الكتب 
بالوزارة  اخلاصــة  واملطبوعــات 
واصداراتهــا. وطالــب البدراني 
اجملتمعني بضــرورة وضع خارطة 
النظر  لتغيير وجهــات  طريــق 
للثقافــة، مــن خــالل اخلطط 
والنتاجات  املوضوعــة  والبرامج 
الفنية  والفعاليات  واملهرجانات 
واملسرح  واملعارض  والتشكيلية 
والعمل اجلاد واجلهــود واألفكار، 
مؤكداً اختيار األدوات املناســبة 
ســواء مع احلكومة أو البرملان أو 

الشارع.
اجللســة  أعمــال  وتناولــت 
العاشــرة، اضافة الــى التأكيد 
مجلس  رئيس  توجيهــات  على 
البرنامج  بتنفيذ  اخلاصة  الوزراء 
احلكومي الوزاري حســب اخلطة 
املوضوعة، مواضيع أخرى مهمة 

الوزارة  حتضيــرات  أبرزهــا 
الرياضي  باحلــدث  اخلاصة 
كأس  )بطولــة  ألبــرز 
اخلليــج(، املزمــع اقامتها 

في محافظــة البصرة، من 
خالل توفيــر الفنادق وتهيئة 

االماكن السياحية واإلثارية 
من  لزيارتهــا  والتراثيــة 
املشــاركة،  الوفود  قبل 
الفــرق  وتخصيــص 
الفنيــة التابعة لوزارة 

لتقــدمي  الثقافــة 
عــروض افتتاح 

البطولة.

أربيل ـ الصباح الجديد:
كشف مدير نقابة فناني كردستان 
قســم اربيل هيــوا ســعاد أمس 
الدولي  املهرجان  اقامة  عن  الثالثاء، 
للمســرح فــي اربيل خــالل األيام 

القادمة.   
إن "املهرجان سيقام  وقال ســعاد: 
في الثاني عشــر من الشهر احلالي 

ويستمر ملدة سبعة أيام". 
املهرجان  ان "مفاجأة هــذا  واضاف 
هي مشــاركة فرق فنية من روسيا 
وأوكرانيا حيث سيتم تقدمي عروض 
خالل  شــعبية  ودبكة  مســرحية 

املهرجان". 
وأوضــح أن "املهرجــان لــم يتــم 
إقامتــه خالل الســنتني املاضيتني 

بســبب جائحة كورونــا لكن هذه 
الســنة ثم أخذ جميــع املوافقات 
واالســتعدادات"، مشــيراً إلــى أن 
"الدول املشــاركة فيه هــي تركيا 
وروســيا  وإيران  وعمــان  وســوريا 
كردستان  وإقليم  والعراق  وأوكرانيا 
وتونس حيث سيتم تقدمي 14 عرضا 

مسرحيا خالل املهرجان".

بعثة تنقيب فرنسية تمسح موقعًا اثريًا في نينوى

خالل ترؤسه اجتماعًا ألعضاء هيئة الرأي ...
البدراني: نسعى الى زيادة ميزانية "الثقافة" لتوسيع نشاطاتها

أربيل تجمع روسًا وأوكرانيين في مهرجان فني

أول مقهى في الديوانية
 يضم مكتبة وبازار
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