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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلس القضاء االعلى 
االربعاء، تعرضه  زيدان امس  فائق 
لـ«االبتزاز السياسي«، فيما اعتبر 
جتربة النظــام البرملاني في البالد 

»فاشلة بامتياز«.
وقال زيــدان في حــوار خاص مع 
أحد مراكز الدراســات، إن »جتربة 
النظام البرملاني فاشــلة بامتياز 
وهذا الــذي ترونه دليٌل على ذلك، 
إلى نظام  النظام  نحن مع تغيير 
رئاسي وليس شبه رئاسي، لدينا 
جتربــة قريبة لنا فــي مصر وهو 
النظام البرملاني في جتربة )اإلخوان 
املســلمني( فشــلوا ورجعوا إلى 
النظام الرئاسي، انظر إلى نتائجه 
االيجابية، مصر دولة فقيرة ولكن 
وحدة القرار ســاهمت بالنهوض 
بالدولة وبنــاء مدن جديدة، وضع 
اقتصــادي مختلــف، وضع أمني 
مختلــف متاماً، هذا منــوذج حي 

ميكن االستفادة منه«.
وضــع   2005 »دســتور  أن  ورأى، 
انعكاســاً  تشــكل  مرحلة  في 

لرأي معارضة سياســية للنظام 
الســابق، وقــد أثبــت التطبيق 
املاضية  الفتــرة  العملي خــالل 
أن كثيــراً مــن النصــوص التي 
تضمنها الدســتور باتت بحاجة 

إلى تعديل«.
وبــني، أن »أبــرز املــواد التي هي 
بحاجــة إلــى تعديل املــادة 76 
كانت سبب  التي  الدســتور  من 
االزمات السياســية بعد ســنة 
2010، فقــد فســرت احملكمــة 
االحتادية في عام 2010 هذه املادة 
لظروف معروفة في وقتها ونحن 
ال نتفق مع تفســريها ألنه كان 
تفســيراً خاطئاً، وكل احلكومات 
التي شكلت بعد 2010 ال تستند 
إلى هذا التفسير أي أنها شكلت 
من قبل الكتلة األكبر، بل ُشكلت 

بطريقة التوافق«.
شخصياً  “تعرضت  زيدان  وأضاف 
لالبتزاز عندما رشــحت رئيســاً 
ل محكمة التمييز وتأخرت عملية 
التصويت ســنة بســبب االبتزاز 

السياسي”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وكيل الوزارة لشؤون التصفية 
والتوزيع، إطــالق جتهيز مادة النفط 
االبيض للعاصمة بغداد واحملافظات 
الوســطى واجلنوبيــة علــى وفق 
اليوم  اعتباراً من  الوقودية  البطاقة 

اخلميس.
وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية 
والتوزيع حامد يونس في بيان امس 
االربعــاء ان حصــة النفط االبيض 
ســتكون بواقع )100 لتر ( للعائلة 
الواحدة، وســتكون هناك حصص 
أخرى يتم االعالن عنها على وفق ما 
تقتضيه الظــروف اجلوية وحاجات 

املواطنني .

وأكد أن منافذ التجهيز ستباشــر 
اعتبــاراً مــن اليــوم العاشــر من 
تشرين الثاني احلالي، جتهيز العوائل 
واملواطنــني بحصصهــم من مادة 
البطاقة  واعتمــاد  االبيض  النفط 

الوقودية في عمليات التجهيز.
واهاب الوكيــل باملواطنني مراجعة 
منافــذ التجهيز التابعة لشــركة 
في  النفطيــة  املنتجــات  توزيــع 
بغداد واحملافظات املعنية الســتالم 
الوزارة  وكانت  املقــررة.  حصصهم 
أطلقت مطلع الشهر احلالي جتهيز 
مادة النفــط االبيض للمحافظات 
الشــمالية والغربية بواقع 100 لتر 

وفقا للبطاقة الوقودية.

تجهيز المواطنين بحصص النفط االبيض 
حسب البطاقة الوقودية يبدأ اليوم

رئيس مجلس القضاء األعلى: تجربة النظام 
البرلماني في البالد »فاشلة بامتياز«

أكد تعرضه شخصيا لالبتزاز السياسي

كتب محرر الصفحة االولى
امس  املركــزي  البنــك  أعلــن 
االربعــاء، ارتفــاع االحتياطــي 
دوالر  مليار   89.90 إلــى  النقدي 
للمــرة األولى في تاريــخ البالد، 
فيما أشــار الى ان موازنة العام 
املقبل ستعد على سعر الصرف 

احلالي.
احسان  البنك  وقال مستشــار 
تابعته  الياســري في تصريــح 
االربعاء،  امــس  اجلديد  الصباح 
 2023 العــام املقبل  إن »موازنة 
ستعد على أساس سعر الصرف 
احلالي املعقول الــذي نتج وفقاً 
حلسابات بني وزارة املالية والبنك 
املركزي«، مبينــا ان االحتياطات 
النقدية للبنــك املركزي تكفي 
متويل عمليات االســتيراد لفترة 
22 شــهراً، وهذا األمــر إيجابي 
للعــراق ويجعله يعيــش فترة 

ارتياح«.
»االحتياطيــات  أن  وأضــاف، 
النقدية بلغت 89.90 مليار دوالر، 
وهــي املرة األولى التــي تبلغها 
على  املركزي  البنك  احتياطيات 
اإلطــالق«، متوقعــاً أن »تتجاوز 
الـ  حاجز  االحتياطيــات  تلــك 
90 مليار دوالر فــي نهاية العام 

احلالي«.
وأشار الياســري، إلى أن »حجم 
املصــدرة  العراقيــة  العملــة 
للتــداول يقــدر بـــ 83 تريليون 
دينار أي ما يعادل 58 مليار دوالر، 

فــي حني تقــدر األوراق النقدية 
لدى اجلمهــور واملصارف بحدود 
ســتة مليارات ورقة نقدية يتم 

تداولها«.
يوم  املركزي  البنــك  أعلن  وكان 
عشــر  للحادي  املوافق  األحــد 
من شــهر أيلول املاضي، ارتفاع 

األجنبية  العملــة  احتياطيات 
لديه إلى أكثر من 85 مليار دوالر.

واورد بيــان للبنك املركزي نقلته 
وكالة األنبــاء العراقية )واع(، إّن 
»احتياطيــات البالد من العملة 
األجنبية وصلت إلى أكثر من 85 
مليار دوالر، وهو أعلى مســتوى 

حّققه البنــك املركزي منذ عام 
2003«، في إشارة إلى العام الذي 
احتلــت فيه الواليــات املتحدة 
البالد، ونتج عنه تغييرات كبيرة 
فــي سياســتها االقتصاديــة 

واملالية.
 وجتدر اإلشــارة في هذا الصدد 

الى ان املتغيرات التي شــهدها 
العــام احلالــي على املســتوى 
اجليوسياسي، سيما بعد نشوب 
احلرب الروســية األوكرانية، أدت 
الى ارتفاع أسعار النفط، وبنحو 
جعل مؤسســات مالية كبرى، 
حتذر مــن ان برميــل النفط قد 

يتجاوز عتبة 300 دوالر، اذا أصرت 
واشــنطن على زيادة العقوبات 
على روسيا، جراء احلرب الروسية 
األوكرانية، ومن هنا حذر محللو 
الشــهير  االســتثمار  مصرف 
»جيه بي مورغــان«، مما وصفوه 
بـ«ســيناريو كارثــي« قد تصل 
فيه أســعار النفط العاملية إلى 
380 دوالرا للبرميــل إذا دفعــت 
العقوبــات األمريكية واألوروبية 
تخفيضات  »تطبيق  إلى  روسيا 

انتقامية في إنتاج اخلام«. 
وجــاء هــذا التحذيــر قبل يوم 
املركزي،  البنك  توقــع  واحد من 
وصــول احتياطــي البــالد من 
العملة الصعبــة الى 90 مليار 
دوالر امريكي، على لســان نائب 
محافــظ البنك املركــزي عمار 
تصريح  فــي  افاد  الــذي  خلف 
رسمي في الثاني من متوز املاضي 
ان »من املؤمل أن يصل احتياطي 
الى  الصعبة  العملة  من  البنك 
90 مليار دوالر أمريكي«، موضحا 
70 مليار  »منتلك اآلن أكثر مــن 

دوالر«.
لألرقام جند  الدقيقــة  وبالقراءة 
ان احتياطي البــالد من العملة 
زاد حســب تصريح  الصعبــة، 
الياسري 19.90 مليار دوالر خالل 
الشــهر احلالي عن شــهر متوز 
املاضي، وأربعة مليارات وتسعني 
مليــون دوالر حاليا عــن ما كان 

عليه فـي أيلول املاضي.

بزيادة بلغت اكثر من 19 مليار دوالر عن تموز الماضي

االحتياطي النقدي من العملة الصعبة يصل 
89.90 مليار دوالر للمرة األولى بتاريخ البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نشــاطات  مســؤول  حــّذر 
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
في العراق من مخاطر التغير 

املناخي على البالد.
نشــاطات  مســؤول  وقــال 
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 
فــي العــراق، ممونور رشــيد، 
املتواجــد حاليــاً فــي مصر 
للمشــاركة فــي مؤمتر األمم 
املتحــدة 27 اخلــاص بالتغير 
:«العراق واحد من  أن  املناخي، 
بالتغير  تأثــراً  األكثر  البلدان 
جهة  مــن  خاصة  املناخــي، 
األمن املائي، سيتراجع سقوط 
األمطار في مناطق من العراق 
بنســبة %27 خالل السنوات 

العشر القادمات«.
وبني ان »تراجع نسبة سقوط 
األمطار الذي ينجم عن التغير 
املناخي ســيؤدي على األغلب 
املياه،  فــي  موقت  نقص  إلى 
تقليص  إلى  بدوره  يؤدي  وهذا 
مســاحات األراضي الزراعية، 
حيث لن تتوفــر املياه الالزمة 
للري ما سيؤثر بدرجة خطيرة 

علــى العراق« مشــددا على 
ان »الــدروس التــي نتعلمها 
والالعبيـــن  احلكومات  مــن 
الدوليني تفيد بأن أمام العراق 
هـذا  ملواجهـة  طـــرق  ثالثة 

اخلطـر«.
ان  األممي  املســؤول  وأوضــح 
أول هــذه الطــرق هي »حمل 
مشــكلة نقص امليــاه على 
محمل اجلــد والتزام املزارعني 
واســتخدام  بالتوجيهــات 
النظــم املتقدمة كالتنقيط 
والــري املغطــى وغيــر ذلك 
مــن النظم. يجــب التفكير 
والعمل على حتديد مدى جناح 
الزراعة بهــذه الطرق، فهناك 
العديد من التقنيات الزراعية 
احلديثــة التي نراها عن طريق 
والتي  واملنظمــات  الوكاالت 

يبدو أنها ناجحة«.
وأضاف أمــا الثانية »أن يعرف 
اجلوفية  امليــاه  كمية  العراق 
التــي ميلكها وكيــف ينتفع 
وإعادة  لالســتخدام  منهــا 
السماح  بدون  االســتخدام، 
املســتخرجة  املياه  بتبخــر 

وجعل هذه املياه تدور في دورات 
يتكرر اســتخدامها خاللها« 
مشددا »يجب استخدام املياه 
لها،  مخطط  بصورة  اجلوفية 
التي  املياه  تلك  وحتديد كمية 
تســتخدم في أنظمــة الري 
بالتنقيــط وكمية املياه التي 

البشري  لالســتخدام  تذهب 
علــى ســبيل املثــال، كيف 
ميكن اســتخدام امليــاه التي 
لتذهب  البشر،  يســتعملها 
ذلــك لالســتعمال في  بعد 
الزراعة ثم إلى النظام البيئي، 
واستخدامها مرة أخرى، يجب 

العمل بنظم تدوير املياه«.
 وتابــع أما »الثالــث فيمكن 
الدول  مــع  التحاور  للعــراق 
علــى  باالعتمــاد  اجملــاورة، 
غزيرة،  وبيانــات  معلومــات 
ويبحث معها مشكلة تراجع 
مناســيب مياه نهــري دجلة 

والفرات«.
وقال رشيد: »هذا يعتمد على 
إنتاج  البلد وعلــى  اقتصــاد 
الغــذاء، كان العراق الســلة 
الغذائية لــكل العرب، لكنه 
بات يستورد الغذاء من اخلارج. 
إذا قام العراق بتنويع اقتصاده، 
على  فقــط  يعتمــد  ولــم 
عائدات القطاع النفطي ونّوع 
عائداته لكــي يكون القطاع 
بالعائدات،  يأتــي  قوياً  اخلاص 
عندها ســتزداد فرص العمل، 
يكون  ولن  االقتصاد،  وينتعش 
العراق بحاجة إلى معونـــات 

غذائية«.
واســتدرك بالقــول »لكن إن 
اســتمر على نهجــه احلالي، 
ســيكون هناك أربعة ماليني 
معونات  إلى  بحاجة  شخص 
غذائية، أرجــو أال يحدث هذا، 
ألن احلكومــة العراقية تعمل 
على هذا التهديد، وأنا متفائل 
ألن الشعب واحلكومة واعيان، 
وسينوعون االقتصاد ويحولون 

دون وقوع هذا«.
:«البيانات  قائــال  وأســتطرد 

التــي حصلنــا عليهــا من 
تشــير  االصطناعية  األقمار 
إلى أن %3 مــن أراضي العراق 
وبعض  بالتصحــر،  مهــددة 
اإلحصائيات يشــير إلى تلف 
%16 مــن األراضــي العراقية 
بســبب اجلفاف، لكن التغير 
أن  إلى  اآلن يشــير  املناخــي 
أن  أي   ،3% هــي  النســبة 
النســبة ال تتجاوز %9. هناك 
إلى  أيضاً  أدت  أخرى  أســباب 
املناخي  والتغير  األرض،  إتالف 

ليس السبب الوحيد«.
ونــوه الــى ان »إحصائيــات 
الدولية  الهجــرة  منظمــة 
نزوح  حــاالت  أن  إلى  تشــير 
حصلــت بفعــل التصحــر 
وكان هنــاك نــزوح، وخاصة 
أغلب  ألن  األهوار،  مناطق  من 
مســاحاتها قد جف ما دفع 
الســكان للتوجــه إلى املدن 
بحثاً عــن فرص عمــل، وقد 
أشــارت دراســات منظمــة 

الهجرة الدولية إلى ذلك«.
يسعى  »العراق  ان  وكشــف 
لطــرح أزمــة ميــاه مناطق 

األهوار وتراجــع الزراعة وآثاره 
علــى حيــاة العراقيني على 
طاولــة البحث، هــذا املؤمتر 
مهم جــداً للعراق، لكي يبنّي 
أنــه متأثر بالتغيــر املناخي، 
فالعراق بحاجة إلى املساعدة 
التغيــر  ليواجــه  الدوليــة 

املناخي«.
قوي  موقع  »للعــراق  وأضاف 
في بيــان الطاقــة املتجددة 
ويخطــط لتقليــص انبعاث 
بني  تتراوح  بنسبة  امليثان  غاز 
 ،203 العــام  1 و%2 بحلــول 
وقد أعلــن أنه في حال تلقيه 
املســاعدة الدولية يستطيع 
تقليص ابنعاث امليثان بنسبة 
%15، كذلك، أعلن العراق عن 
مشـــروع إنتاج 12 غيغاواط 
النظيفة، وهذا  الطاقــة  من 
للعراق املشــارك  جيد جــداً 
في هذا املؤمتر، ألنه ســيكون 
مســاعدة  إلــى  بحاجــة 
وبهذا  اآلخريــن،  ومشــاركة 
يســتطيع أن يبنّي بــأن لديه 
التغير  ظاهرة  ملواجهة  خطة 

املناخي«.

العراق سيواجه ظروفا مناخية أشد صعوبة وأمامه ثالثة حلول لتوفير األمن المائي
في تحذير خطير لمسؤول أممي: 

تقريـر

الجمهوريون يتقدمون في مجلس 
أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثالث دول 3النواب ومنافسة حادة بالشيوخ

6بينها العراق

خاص - الصباح الجديد:
يتحدث نــواب عن عــزم احلكومة 
املوازنة  مشروع  إرسال  في  اإلسراع 
للعــام املقبل، مؤكدين أن ذلك دفع 
البرملان إلى متديد الفصل التشريعي 
احلالــي ملدة شــهر، متوقعني مترير 
القانــون من دون حصــول خالفات 
عميقة، مع زيادة الشق االستثماري 

لتقدمي اخلدمات.
وقال النائب عن اإلطار التنســيقي 
أحمــد فــواز، فــي تصريــح إلى 
»الصباح اجلديــد«، إن »البرملان قّرر 
متديد الفصل التشريعي شهراً من 

أجل إكمال بعض اإلجراءات«.
وتابع فواز، أن »الدستور سمح جمللس 

النواب أن ميدد فصله التشريعي ملرة 
واحدة، وقد حصــل ذلك في جميع 

الدورات االنتخابية السابقة«.
وأشــار، إلى أن »هنــاك جملة من 
مشــروعات القوانــني املهمة التي 
يريــد مجلــس النــواب االنتهــاء 
التقاعد  قانــون  إقرارهــا مثل  من 
الذي  للعمال  االجتماعي  والضمان 

وصل إلى مرحلة التصويت«.
وبني فواز، أن »السبب الرئيس واألول 
الذي دعا رئاســة البرملــان لتمديد 
قانون  التشريعي هو إلقرار  الفصل 

املوازنة االحتادية للعام املقبل«.
وشــدد، على أن »هذا القانون ميثل 
أن »وزارة  قوت الشــعب«، موضحاً 

املالية بدأت بإعداد صياغات املوازنة 
بأمل أن يتــم االنتهاء منــه قريباً 
الذي  الوزراء  إلى مجلس  وإرســاله 
ســوف يصوت عليه ويرســله إلى 

البرملان«.
ومضى فواز، إلى أن »املوازنة ومبجرد 
وصولها إلى البرملــان، فأن الفصل 
التشريعي ال ينتهي إال بعد أن يتم 
إقرارهــا، ونحن ال نعتقــد أن ذلك 

سوف يستغرق وقتاً طويالً«.
من جانبه، أفــاد النائب عن حتالف 
الســيادة هيبــت احللبوســي في 
بإن  اجلديد«،  »الصبــاح  إلى  حديث 
»ما مييز املوازنة املقبلة بأنها ستزيد 
من نســبة الشق االســتثماري وال 

تعتمد كلياً على املواد التشغيلية 
كما كان في املوازنات السابقة«.

وأضــاف احللبوســي، أن »املوازنات 
السابقة كانت مخيبة لآلمال، ولم 
يلمس منها الشــارع أي تقدم على 

صعيد احلياة«.
ولفت، إلــى »وجــود حاجة ملحة 
لتوفير اخلدمات وأمور تتعلق بالبنى 
التحتيــة وغيرها من القضايا التي 
ينبغي تضمينها في قانون املوازنة«.

وانتهى احللبوسي، إلى أن »احلكومة 
يبدو إنها جادة في االسراع بإرسال 
في  يتأخر  لــن  والبرملان  املشــروع، 

إقرارها«.
بدوره، ذكر عضو احلزب الدميقراطي 

الكردســتاني علــي الفيلــي في 
أن  اجلديد«،  »الصبــاح  إلى  تصريح 
»الكرد ســتكون لديهم مفاوضات 
مــع الكتل السياســية في بغداد 

بشأن قانون املوازنة«.
وتابع الفيلي، أن »املهم بالنســبة 
إلينــا هــو تأمــني حقــوق اقليم 
مثــل  الدســتورية،  كردســتان 
مستحقات الفالحني والبيشمركة 
وغيرهــا مــن القضايــا املتعلقة 
باتت  »األجواء  أن  ويــرى،  بالرواتب«. 
مناســبة اليــوم للوصــول إلــى 
اتفاقات شاملة بشأن حقوق اقليم 
كردســتان املالية، ونحــن نؤيد أن 

إجراء على هذا الصعيد«.

نّواب: الحكومة ستسرع في إرسال الموازنة وتمريرها سيكون سهاًل
تحدثوا عن أهمية زيادة الشق االستثماري لتحسين الخدمات

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
قاطــع فريــق االحتــادد الوطنــي 
الكردســتان للمرة الثانيــة توالياً 
اجتمــاع مجلــس وزراء االقليم ردا 
على تعرضه لالقصــاء والتهميش 
الدميقراطــي  احلــزب  قبــل  مــن 

الكردستاني.
االقليــم  وزراء  مجلــس  وعقــد 
االربعاء  امس  االعتيــادي  اجتماعه 
حكومــة  رئيــس  نائــب  بغيــاب 
القليم قبــاد طالباني ووزراء االحتاد، 
احتجاجا  املشــاركة  رفضوا  الذين 
االقتصاديــة  الضغوطــات  علــى 

ميارسها  التي  واالدارية  والسياسية 
رئيس حكومة االقليم على مناطق 
الســليمانية  نفوذهــم مبحافظة 

وادارتي كرميان ورابرين.
وكان املتحدث باسم االحتاد الوطني 
الدكتور سوران جمال  الكردستاني 
طاهر، قد اعلن في تصريح ســابق 
ان كل اخليــارات مفتوحــة امــام 
حزبه فيما لو اســتمر غرميه احلزب 
االقصاء  بسياســة  الدميقراطــي 
ينتهجها ضد  التــي  والتهميــس 
وعــدم  الســليمانية،  محافظــة 
السياسية  القرارات  في  اشــراكه 

املصيرية لالقليم.
وبينما عقد رئيــس االحتاد الوطني 
الكردستاني بافل طالباني لقاءا مع 
ممثلي الدول االجنبيــة في االقليم 
امــس االربعــاء الطالعهــم على 
التوتــر الذي تشــهده العالقة بني 
احلزبني، علمــت الصباح اجلديد من 
ان  مطلعة  سياســية  شخصيات 
عودة نظام االدارتني في االقليم غير 
مســتبعد مبا في ذلك العمل على 
اقامة اقليم الســليمانية، فيما لو 
والتشنج  التوتر  اســتمرت مرحلة 

بني احلزبني.

االتحاد الوطني يكثف مساعيه لتجاوز 
تهميش حكومة االقليم له

قال ان من بين خياراته االنسحاب من الحكومة



محليات2 اخلميس 10 تشرين الثاني 2022 العدد )5011(

Thu. 10 Nov. 2022 issue )5011)

تقرير

بغداد - الصباح الجديد: 

للصناعات  العامة  الشركة  أكـــدت 
البتروكيمياوية إحدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن فــي ُمحافظة 
البصرة إســتمرار العمل واإلنتاج في 
معمل البولي إثيلــن واطئ الكثافة 
بعد جناح الشــركة في إعــادة تأهيل 
وتشــغيل وحدات وأقســام ومعامل 
مصنــع البتروكيمياويــات بجهــود 
إســتثنائية جبارة وإمكانيــات ذاتية 
بدعم من الــوزارة بعد أّن كان املصنع 

ُمتوقف منُذ أكثر من ١٢ عـام . 
وقـــال ُمدير عام الشــركة عبـــاس 
حيـــال أنَّ معمــل ُحبيبــات البولي 

إنتاجين  يحتوي علــى خطن  إثيلن 
بطاقــة تصميمية تبلُــغ ) ٦٠ ( ألف 
طن / سنوياً ، ُمشــيراً إلى أنَّ املعمل 
أنتج بحدود ) ٣ ( آالف طن من ُحبيبات 
البولي إثيلن واطــئ الكثافة بجودة 
ونوعية ونقــاوة عالية تفوق ماموجود 

في األسواق احمللية .
ولفت املديــر العام الى أنَّ الشــركة 
أســتطاعت رفــد عدد مــن اجلهات 
من القطاعــن العام واخلــاص بهذا 
املُنتج وبكميــات زادت عن الـ ) ١٠٠٠ 
( طن إلســتخدامها فــي العديد من 
األغطية  صناعة  ومنهــا  الصناعات 
أنَّ  مؤكداً   ، البالســتيكية  واألكياس 
اجلهود  ُمواصلة  على  عازمة  الشركة 
والعطاء من أجل احلفاظ على دميومة 
اإليرادات  وتعزيز  اإلنتــاج  دوران عجلة 

ودعم السوق العراقيـة .
العامة إحدى  ديالى  جهـــزت شركة 
 ( واملعادن  الصناعــة  وزارة  شــركات 
١٤٠٠ ( مقيــاس إلكترونــي ُمختلف 
لصالــح كهرباء  والســعات  األطوار 
الوســط و ) ١٥١٠ ( مقياس كهربائي 
، فيما أجنزت  لصالح كهرباء الشمال 
عقــداً لتصليح ُمحولة ُقدرة ســعة 

MVA ٣١,٥ تابعة لكهرباء بغـداد . 
وقـــال ُمدير عام الشــركة املُهندس 
عليـوي  مخلـــف  الستـــار  عبـــد 
بأنُه دعماً لقطــاع الكهرباء وتنفيذاً 
للُخطــة التســويقية للشــركة متَّ 
جتهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء 
الوســط فرع توزيع ديالى بـ ) ١٤٠٠ ( 
مقياس إلكتروني ُموزعة بواقع ) ١٠٠٠ 
( مقياس إلكتروني ذو طور واحد سعة 

( ١٠ - ٤٠ ( أمبيــر و ) ٤٠٠ ( مقيــاس 
إلكترونــي ثاُلثي األطوار ســعة ) ١٠ 
- ٦٠ ( أمبير ، ُمشــيراً في الوقت ذاته 
إلى إجنــاز العقد املُبرم مع الشــركة 
الشــمال  كهرباء  لتوزيــع  العامــة 
وذلك بتجهيزها بـــ ) ١٥١٠ ( مقياس 
كهربائــي ثاُلثي األطــوار والتي ُتثل 
الُدفعة األخيرة مــن العقد املُبرم بن 

الطرفيـن . 
فـــي سياٍق ُمتصل لفت املُدير العام 
والهندســية  الفنية  املالكات  أنَّ  إلى 
في الشــركة أجنزت أعمــال تصليح 
ُمحولة ُقدرة ســعة MVA ٣١,٥ تابعة 
للشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
وقبَل املوعد احمُلدد مبوجب العقد املُبرم 
بن الطرفن دعماً من الشركة لقطاع 

الطاقة الكهربائيـة . 

)البتروكيمياوية) ترفد السوق المحلية بثالثة آالف طن من ُحبيبات البولي إثيلين واطئ الكثافة 
)ديالى) ُتسوق ُدفعة جديدة من ُمنتجاتها من المقاييس اإللكترونية والكهربائية 

البصرة - الصباح الجديد: 

زراعــة محافظة  أعلنــت مديرية 
البصــرة، عــودة معمــل مكبس 
بعد  احملافظة،  فــي  للعمل  التمور 
توقف دام 16 ســنة، مشيرة الى ان 
املنتج احمللي بات يضاهي املســتورد 

األجنبي.
وقــال مديــر زراعة البصــرة هادي 
انه  حسن في تصريحات صحفية 
“مت تشغيل مكبس التمور املتوقف 
منذ 16 ســنة، بشراكة مع رئاسة 
اجلامعــة، بعــد أن كان الفالح في 

حيرة عند التسويق والبيع”.
وأوضح هــادي أنه “يتــم االن أخذ 
التمور من الفالح، ونقوم بتسويقه 
في الســوق كمنتج محلي، والذي 

بات يضاهي املستورد”.
في  النخيل  أشــجار  أعداد  وكانت 
العراق، على وفق إحصائيات أجريت 
في سبعينيات القرن املاضي، تصل 
إلى نحــو 50 مليون نخلــة، إال أّن 
واحلصار  الصعبة  والظروف  احلروب 
القرن  تســعينيات  في  االقتصادي 
املاضي تســبب في تراجــع العدد 
إلى نحو 30 مليون نخلة بحســب 
إحصــاء تقريبي أجــري عام 2002، 
واستمر تناقص أعداد النخيل حتى 
وصل إلى 16 مليون نخلة فقط في 
البالد، على وفق إحصاء عام  عموم 

 .2014
أما بخصوص انتاج بيض املائدة في 
البصــرة، لفت مدير زراعة احملافظة 
الى “انتاج 74 مليون بيضة شهرياً 

من 56 حقل دواجن”.
ويعاني أصحاب حقول الدواجن في 
محافظة البصــرة، البالغ عددهم 
نحــو 110 حقــول، من مشــاكل 
الى  بتعرضهم  تســببت  عديــدة 
منها  كبيــرة،  ماديــة  خســارات 
قيام جتار بتغليــف البيض االيراني 
وبيعه  عراقــي  بكارتون  والتركــي 

في االســواق على انه بيض مائدة 
عراقي.

يشــار إلى أن العراق شــهد خالل 
إنتاج  فــي  أزمة  املاضية  األشــهر 
عمليات  أثــرت  حيث  املائدة،  بيض 
االستيراد على اإلنتاج احمللي بسبب 
تفاوت األسعار بن الداخل واخلارج، 
ما جعل وزارة الزراعــة تقرر إيقاف 
ارتفاع أسعار  وبالتالي  االســتيراد، 

البيض في االسواق احمللية.
وفي جانب آخر، اشــار هــادي الى 

“اقرار اخلطة الزراعية لهذا املوسم، 
بواقع 34 الــف دومن للحنطة، و20 
11 الف  بزيادة  الف دومن للطماطة، 
دومن عن املوســم الشــتوي املاضي 

رغم شح املياه”.
يشــّكل حتدياً  امليــاه  ملــّف  بات 
أساســياً في العراق، البلد شــبه 
الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه 
أكثر من 41 مليون نسمة، وحّملت 
بغــداد مراراً جارتيهــا تركيا وإيران 
مســؤولية خفض منسوبات املياه 

بسبب بناء سدود على نهري دجلة 
والفرات.

وســبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن 
املياه  أي سياســات بشــأن  غياب 
قد يؤدي إلــى فقدان العراق بحلول 
العام 2050 نســبة %20 من موارده 
املائية، فيمــا اعلن العراق في وقت 
سابق أن املشروعات املائية التركية 
أدت لتقليص حصته املائية بنسبة 
%80، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر 

كميات كبيرة من املياه.

يشــار الى ان وزارتي الزراعة واملوارد 
قررتا تخفيض  العــراق،  في  املائية 
وذلك  للزراعــة،  املقررة  املســاحة 
بسبب قلة اإليرادات املائية القادمة 
من تركيا وإيــران، فيما حّذرت وزارة 
الزراعة من أن شــح املياه بات يهدد 

بانهيار أمن العراقين الغذائي.
يعّد العراق، الغني باملوارد النفطية، 
من الــدول اخلمــس األكثر عرضة 
لتغير املنــاخ والتصحر في العالم، 
علــى وفق األمم املتحــّدة، خصوصاً 

ارتفاع  اجلفاف مــع  تزايد  بســبب 
درجــات احلــرارة التي تتجــاوز في 
مرحلة من فصل الصيف خمسن 

درجة مئوية. 
العراقيــة  احلكومــة  وتراســل 
باســتمرار كاّل من طهــران وأنقرة 
املائية  احلّصــة  بزيادة  للمطالبــة 
للعــراق من نهري دجلــة والفرات، 
اال ان هاتن الدولتن لم تســتجيبا 
لطلبــات العــراق املتكــررة بهذا 

الصدد. 

زراعة البصرة: مكبس التمور يعود 
الى العمل بعد توقف 16 سنة

بشراكة مع رئاسة جامعة المحافظة

قال مدير زراعة 
البصرة هادي حسين 

انه “تم تشغيل 
مكبس التمور 

المتوقف منذ 16 
سنة، بشراكة مع 

رئاسة الجامعة، 
بعد أن كان الفالح 

في حيرة بالتسويق 
والبيع

اعالم صحة الكرخ
اجرى فريــق طبي متخصــص مركز اجلهاز 
الهضمي والكبد في مستشــفى اليرموك 
متميــزة  جراحيــة  عمليــة  التعليمــي 
املستقيم  الكلي مع  القولون  الســتئصال 
الكلي وربــط االمعاء الدقيقة بفتحة اخملرج 
عــن طريق جيــب اللفائفــي ملريضة بعمر 
(63( عـــام نتيجـــة اصابتهـــا بسرطـان 

املستقيـم.
ذكر ذلك رئيس الفريــق اجلراحي مدير مركز 
اجلهاز الهضمي الدكتور امين يحيى القاضي 
راجعــت املريضة استشــارية اجلراحية في 
مركز اجلهــاز الهضمي وكانــت تعاني من 
نزف اســفل اجلهاز الهضمــي وبعد اجراء 
كافة الفحوصــات الســريرية و اخملتبرية و 
ناظــور اســفل و اعلى اجلهــاز الهضمي و 
الرنن املغناطيســي واملفراس احللزوني تبن 
ان املريضة مصابة بســرطان املستقيم مع 
داء البوليبــات العائلي و بنــاءا على نتائج 
الفحوصــات قــرر الفريــق الطيــي ادخال 
املريضة الــى صالة العمليــات وبعون اهلل 
واملريضة بحالة  بالنجــاح  العملية  تكللت 

صحية جيدة .

بغداد - الصباح الجديد: 
باشرت املديريات العامة للتربية في بغداد ، 
والبصرة ، وميسان ، وبابل ، وكركوك بتوزيع 
الكتب املنهجيــة إلدارات املدارس االبتدائية، 

بحضور املدراء العامن للتربيات املذكورة .
وقال بيان أصدرُه املكتــب اإلعالمي للتربية 
امــس االربعاء :”إن توجيهات وزيــر التربية ، 
تلزم املديريــات بضرورة النــزول إلى امليدان 
الكتب  بتوزيع  والشــروع  مباشــرة  بصورة 
املدرســية بشــكٍل )عاجل(، حال استالمها 
من اخملــازن املركزية في الوزارة من دون تأخير، 
والعمل على تأمن النقص احلاصل بالكتب 
الدراســية لتالميذنا األعــزاء خالل الفصل 

الدراسـي األول“. 
ودعت الــوزارة مديــري املــدراس االبتدائية 
جميعهم إلى متابعة حصصهم املقررة من 
الكتب والتعجيل باســتالمها واالبتعاد عن 

السياقات الروتينية جتنبا للتأخير .
يذكر أن نســبة اســتالم الكتب املدرسية 
للمرحلة االبتدائية من اخملازن املركزية وصلت 
إلى مراحل متقدمة والزالت عملية االستالم 

جارية إلى اآلن . 

كربالء - الصباح الجديد: 
تعمــل مديرية بلدية كربالء على انشــاء 
معمل لتدوير النفايات في خطوة ملواجهة 
االخطار البيئية في احملافظة، فيما طالب 
مواطنون احلكومة احمللية بدخول شركات 

مختّصة النشاء معامل التدوير.
وميثل حجــم النفايات الكبير مشــكلة 
بيئيــة وصحية في محافظــة كربالء مع 
غياب معامل التدويــر إذ تخّلف احملافظة 
االف األطنــان مــن النفايات ســنوياً وال 
لها. مواطنون طالبوا  اســتيعابية  طاقة 
بدخول شركات مختّصة  احمللية  احلكومة 
النشاء معامل لتدوير النفايات واالستفاده 
منها بعّدة مجـــاالت منهـــا الصناعـي 

والزراعـي.
أشــواطاً  قطعت  كربالء  بلديــة  مديرية 
املطلوبة  املوافقات  استحصال  في  كبيرًة 
إلنشــاء أول معمل لتدويــر النفايات في 
احملافظــة حيــث متَ تخصيص أكثــرَ مْن 
أربعمئة دومنٍ للمشــروع، فيما حتّدثت عن 
تشــكيل جلان مختّصة لدراسة العروض 

املّقّدمة من الشركات االستثمارّية.
والصحي  البيئــي  التلّوث  أزمــة  تتفاقم 
الســيما بعد أن أظهرت تقاريــر دولّية أَن 
العراق من بن أكثر دول العالم تضّرراً منه 
النفايات واحدًة من  وتبقى مشكلة تدوير 

التحديات التي ال تزال عصيًة على احلل.

اجراء عملية جراحية نادرة الول 
مرة في مستشفى اليرموك

التربية تباشر توزيع 
الكتب المنهجية على 

تالميذ المدارس االبتدائية

بلدية كربالء تزمع انشاء 
معمل لتدوير النفايات 

لتفادي اخطار البيئة

بغداد - علي شحونه الكعبي:
 بهدف النهوض واالسراع بواقع 
عمل املشاريع االستثمارية  التي 
العامة  املديرية  عليها  تشــرف 
للماء في وزارة االعمار واإلسكان 
والبلديات لتقدمي افضل اخلدمات 

للمواطنن في قطاع املاء.   
زار املهندس جنــم احليالي مدير 
للماء  العامــة  املديريــة  عــام 
مشــروع ماء الدجيل املوحد في 

محافظة صالح
 واطلــع ميدانيا  علــى مراحل  
سير العمل في منشأت املشروع  
الذي تنفذه شركة الفاو العامة 
احدى تشكيالت الوزارة واستمع 
من  الى شــرح مفصل  احليالي 
املقيم  املهندس  دائرة  قبل مدير 
في املشــروع و مدير املشــروع 
واهم  العامــة  الفاو  لشــركة 
تنفيذها خالل  مت  التــي  املراحل 
توجيــة املدير العام فــي الزيارة 
الســابقة للمشــروع  احليالي 
اطلع على مراحل ســير العمل 
الــذي كان يســير علــى قدم 
وســاق ومبراحل اجنــاز متقدمة 
احلالي  حيث بلغت نسبة االجناز 
٧٠،٥٪والعمــل مســتمر فــي 
كافة فقــرات املشــروع ومنها  
الترسيب  واحواض  الفالتر  بناية 
الدائريــة وبناية املزج الســريع 
العالي   والدفع  الطاقــة  وبناية 
الكيمياويات  بنايــة  واعمــال  
والورشة واالدارة وبتنسيق عالي 
مشــترك بــن دائــرة املهندس 
املقيم وشركة الفاو الهندسية 

العامــة واوعز ســيادته باعداد 
دراسة وتصاميم حملطة التقوية 
مع مد اخلطــوط الناقلة للقرى 
واالرياف من اجــل تقدمي خدمة 
املاء الصافي الكبر شــريحة من 

املواطنن 
 واكــد احليالــي خــالل الزيارة 
على زيــادة وتيــرة العمل وبذل 
فقــرات عمل  وفتــح  اجلهــود 
اضافية في العمــل  فضال عن 
التعاون والتنســيق مع اجلهات 
اجناز  العالقة لالســراع في  ذات 

املشروع 
 واشــاد املهندس جنــم احليالي 
باجلهــود الطيبة التــي يبذلها 
العاملن في املشــروع داعيا في 
الوقت نفســة الشركة املنفذة 
باالســراع فــي اجناز املشــروع 

السيما وان املشــروع بلغ درجة 
اجنازه حسب جدول تقدم العمل 
،  الفتا الــى  الدعم الكامل من 
على  للماء  العامة  املديرية  قبل 
اجناز املشروع وحسب التوقيتات 
الزمنيــة من اجل تقــدمي مياة 
عالية اجلودة  الى اهلنا في قضاء 

الدجيل .
يذكر أن مشــروع مــاء الدجيل 
املوحد حاليا وبطاقة تصميمية 

تبلغ  ٤٠٠٠م٣بالساعة
ويغــذي  دومن    ٢٠ ومبســاحة   
منطقة الدجيل والقرى التابعة 
لها ومن اشراف املديرية العامة 
للمــاء وتنفيــذ شــركة الفاو 
الهندســية العامــة واجلهــة 
املســتفيدة هي املديرية العامة 

للماء.

اعالم المديرية
تواصل املالكات الهندسية والفنية 
للمديرية العامة للمجاري اعمالها 
في مشروع مجاري كركوك املوحد 
عن طريق شــركة )بــوزو التركية( 

واحملال بعهدتها تنفيذ املشروع..
 املشــروع مقام على مساحة ٢٣٢ 
دومن كمرحلــة اولى يخدم مايقارب 
٨٧٠٠٠٠الــف نســمة مــن ابناء 

احملافظة.
ان املشــروع في حال اجنــازه ينتج 
مايقارب ٣٠٠ الــف م٣ /باليوم من 
امليــاه املعاجلة الصاحلة للســقي 
الزراعي حيث تسهم هذه الكمية 
بتقليل الضغط على املوارد املائية 

ويعتبر املشروع مصدر للمياه.
ايضا في توفير   املشروع يســهم 
فرص عمل للطاقات الشبابية من 

تنفيذه  فترة  احملافظة خــالل  ابناء 
وحتى بعد اجنازه وتشغيله ، كذلك 
يسهم املشروع في انتاج االسمدة 
العضوية واحلفاظ على املسطحات 
املائية من التلوث وحتســن الواقع 

اخلدمي والبيئي .
االعمال تســير بصــورة جيدة في 

املنفذة  الشــركة  وجدية  املشروع 
للمشــروع فــي اجنــاز االعمــال 
املوكلة لها وفق املواصفات الفنية 
املعتمــدة وفــي اطار الســقوف 
الزمنية احملددة لغرض اجناز املشروع 
بشكله النهائي خدمة للمواطنن 

من ابناء احملافظة. 

كركوك - الصباح الجديد: 
أفــادت مديريــة زراعــة محافظة 
كركــوك، بأن انتاج الــذرة الصفراء 
للموســم احلالي بلغ نحو 750 ألف 

طن من الذرة الصفراء.
وقال مديــر زراعة كركوك زهير علي 
في تصريحات صحفية امس االربعاء 
انه “يتم االن تسويق محصول الذرة 
العراقية  شــركتي  عبــر  الصفراء 
والنهرين منذ 12 يوماً تقريباً”، مبينا 
ان “الفالحن بدأوا يتسلمون النصف 

االول من مستحقاتهم املالية”.

وتشــكل الــذرة الصفــراء الغذاء 
العالم،  دول  للعديد من  الرئيســي 
الُذرة  إنتاج زيت  حيث تُستخدم في 
إلى  الُذرة، باإلضافة  والنشا وطحن 
اســتخدامها كعلــف للحيوانات، 
الصناعات  من  العديد  في  ودُخولها 
والوقود  الطاقــة  إنتــاج  ومجاالت 

احليوي.
ويأتي محصول الــُذرة الصفراء في 
املرتبــة الثالثة عامليــاً بعد القمح 
والرز مــن حيث املســاحة املزروعة 
واالنتاج، وأهــم املناطق املنتجة له 

بالعالم أميركا الشمالية واجلُنوبية 
وأوروبا الشــرقية، وروســيا والصن 
في  بينما  أفريقيــا،  وجنوب  والهند 
العراق يأتي فــي املرتبة الرابعة بعد 
القمــح والرز والشــعير، حيث تُعد 
املســاحة املزروعة به ضئيلة نسبياً 
بسبب منافسة احملاصيل الصيفية 

األخرى كالقطن والبطاطا وغيرها.
“محافظة  ان  علــي  زهيــر  وأضاف 
كركوك أنتجت في املوســم احلالي 
550 الف طن داخل اخلطة الزراعية، 

وخارج اخلطة نحو 200 الف طن”.

مدير عام الماء يعلن ارتفاع نسبة 
انجاز مشروع الدجيل الى ٧٠:٥%

مديرية المجاري تواصل
 اعمالها النجاز مشروع كركوك

كركوك تنتج 750 ألف طن من الذرة الصفراء 



3 شؤون عربية ودولية

تقرير

الجديد : الصباح  ـ  متابعة 

أثار لقــاء الفت ضم مســؤولني في حزب 
“العدالــة والتنميــة” احلاكم فــي تركيا 
وآخرين من “حزب الشــعوب الدميقراطي” 
املوالي لألكــراد جدال واســعا خالل األيام 
املاضيــة. ورغم أنه انــدرج ضمن اللقاءات 
اخلاصة بالتعديل الدستوري اخلاص بقضية 
احلجاب، إال أن مراقبني اعتبروا أن له “أبعاداً 

أخرى”.
ولم يسّجل في السابق أن التقى مسؤولو 
احلــزب احلاكــم وأعضائه مع مســؤولي 
احلــزب الكــردي املذكــور، والــذي لطاملا 
العمال  بـ”حزب  باالرتباط  احلكومة  تتهمه 
الكردستاني” املصنف على قوائم اإلرهاب.

وفي وقت ترّقب فيه صحفيون وسياسيون 
أتراك، على مدى األيام املاضية، املوقف الذي 
سيعلنه “حزب احلركة القومية” املتحالف 
مع احلزب احلاكم بشــأن هذا اللقاء جاءت 
تصريحات زعيمه، دولت باهشــتلي، امس 
االول الثالثاء، لتخالــف التحليالت، معلنا 

أن ما حصل “خطوة طبيعية وصحيحة”.
ويعــد “احلركــة القومية” حليــف احلزب 
احلاكم الذي يرأســه الرئيس احلالي، رجب 
طيب إردوغان. ويُعرَف منذ سنوات بلهجته 
احلادة ضــد احلزب الكــردي، إذ طالب مرارا 
بضــرورة إغالقــه، ودعم مؤخــرا إلى حد 
كبير قضية حّله التي مــا تزال خطواتها 

مستمرة حتى اآلن.
وجاء اللقــاء ضمن سلســلة اجتماعات 
بدأها وزيــر العدل، بكير بــوزداغ، وأعضاء 
آخرين من “العدالة والتنمية”، واستعرضوا 
فيها تفاصيل مقترح لتعديالت دســتورية 

تضمن حق احلجاب في البالد.
الشــعوب”  “حزب  وإلى جانب مســؤولي 
التقى بوزداغ والوفد املرافق له خالل الفترة 
األخيــرة أحــزاب املعارضة األخــرى، منها 
“حزب الشــعب اجلمهوري” و”حزب اجليد”، 

وأوال “حزب احلركة القومية”.
وهذا التعديل الدســتوري، كان إردوغان قد 
أعلن نيتــه املضي فيهــا، ردا على خطوة 
أثارها زعيم “حزب الشعب”، كمال كلشدار 
أوغلو، والذي اقترح أوال وضع قانون لضمان 

حق ارتداء احلجاب في تركيا.
وقــال إردوغان في كلمة متلفــزة، في 22 

من شــهر أكتوبر املاضــي، مخاطبا زعيم 
حــزب املعارضــة الرئيســي: “إذا كانــت 
لديك الشــجاعة، فلتــأِت، لنخضع ذلك 
لالســتفتاء.. دع األمة تتخذ القرار”، بينما 
أعرب كلشدار أوغلو عن رفضه فكرة إجراء 

استفتاء.
ويتطلب إجراء تعديالت دســتورية موافقة 
400 نائب، مــا يعني أن املقتــرح يجب أن 
يلقى دعم حزب الشــعب اجلمهوري. لكن 
يكفي احلصــول على دعم 360 نائبا لطرح 

املشروع على االستفتاء الشعبي.

كيف تفاعلت األطراف؟
إردوغان، “حزب الشــعوب  وتتهم حكومة 
الدميقراطــي” بوجود صالت لــه مع “حزب 
العمال الكردستاني”، ما أدى حملاكمة آالف 
مــن أعضائه وبعض قادته في الســنوات 
املاضيــة. لكن احلزب الكــردي ينفي وجود 

هذه االتصاالت.
ويواجــه احلزب فــي الوقت احلالــي دعوى 
قضائية من أجل إغالقــه وحّله، وكان آخر 
تطوراتهــا مصادقة احملكمة الدســتورية 
العليا في البالد علــى الئحة االتهام التي 

قدمها املدعي العام، بكير شاهني، ضده.
ومع اقتــراب موعد االنتخابات الرئاســية 
في البالد لم يحدد “الشعوب الدميقراطي” 
موقعه حتى اآلن، وعما إذا كان ســيمضي 
بها منفردا أم سينضم للتكتل السداسي 
الذي شــّكلته أحزاب املعارضة، منذ بداية 

العام احلالي.
ونقلت كاتبة العمود في موقع “خبر تورك”، 
الثالثاء، عن  ألتشــي، امس االول  ناغيهان 
مســؤولني في احلزب احلاكم قولهم إنهم 
“لم يعرضوا حتالفا على حزب الشــعوب، 
وكذلك وزارة. لم نقــل أيضا: ‘لنذهب إلى 

االنتخابات معا’”.
وأضافت نقال عن املســؤولني “كان الهدف 
مــن اللقــاء إجــراء ترتيب دســتوري، وأن 
حزب الشــعوب الدميقراطــي هو حزب له 
مجموعة في البرملــان. ال ميكننا إجراء هذا 
الترتيب بتجاهله، فيما لم يتم احلديث عن 
أي شيء بخالف ذلك، ولم نقدم أي وعود أو 

مساومات أخرى”.
بــدوره قــال الرئيــس املشــارك لـ”حزب 
الشــعوب”، ميثات ســنكار: “ملــاذا هناك 
الكثير من العواصف؟ ثم بدأت التكهنات.. 

موضــوع اللقــاء واضــح لشــرح اقتراح 
التعديل الدستوري بشأن تنظيم احلجاب، 

وطلب الدعم”.
وأضــاف “ذّكرهــم أصدقاؤنا الذيــن أداروا 
االجتمــاع مببادئنا األساســية، وذكروا أننا 
ســننقل هذا االقتراح إلى مجالس إدارتنا 

من خالل الرؤساء املشاركني”.
وفــي رّده علــى سياســيني فــي أحزاب 
املعارضة أثاروا  في جزء حالة اجلدل بشــأن 
اللقاء تابع ســنكار: “بينما يبدو أنه ينتقد 
املفترض  والتنمية، فمــن  العدالــة  حزب 
أنــه يجرمنا. يقول: ‘كيــف تذهب وتلتقي 
بحزب تسميه إرهابيا؟ إذا كنت تطلب من 
احلكومــة أن تفعل ذلك علــى هذا النحو، 

فما الفرق بينك وبني احلكومة؟’”.
عالوة على ذلك، تفاعــل أعضاء في احلزب 
احلاكم مــع احلديث الذي أثيــر عن اللقاء، 
من بينهم عضو قيادة “العدالة والتنمية”، 
شامل طيار، إذ قال عبر “تويتر”: “يجب على 
حزب العدالــة والتنميــة أن يدير عالقاته 
على نفس املســتوى الذي يــرى فيه حزب 

الشعوب الدميقراطي”.

وتابــع: “إذا كان امتــدادا سياســيا حلزب 
العمال الكردســتاني وحــزب يجب حله، 
فلماذا نتحدث معهم عن الدســتور؟ . إذا 
الكردســتاني منفصال  العمال  كان حزب 
عن حزب الشعوب الدميقراطي، فلماذا كنا 
بحاجة إلى لغة وأســلوب يوحدانه؟. يجب 

أن جنعل هذا املنطق”.
كما كتب محمد متينر، البرملاني الســابق 
عــن احلزب احلاكــم: “يجــب أن يقرر حزب 
العدالــة والتنمية: إذا كان يــرى أن حزب 
الشــعوب الدميقراطــي هو حــزب ميكن 
احلديث عنــه وينبغي إعطاء دعمه أهمية، 

فعليه أن يغير لغته ونهجه جتاهه”.

“في توقيت حساس”
ومــع التعديــل املزمع في املــادة 24، يريد 
إردوغــان ضمــان ارتداء احلجاب دســتوريا 
وعرض هذا االقتراح على االســتفتاء. ومع 
ذلك، يحتاج حزبه أيضا إلى دعم املعارضة 
في البرملــان، من أجل طرح اقتراح التعديل 

لالستفتاء.
وكان الوفد الذي التقــى الكتل البرملانية 

في بقية األحزاب قــد طالب بتعديل املادة 
24 من الدســتور، التي تنظم حرية الدين 
والوجدان، واملادة 41، التي تنظم مؤسسة 

األسرة.
وتركيــا، التــي كرســت العلمانيــة في 
دســتورها، حظــرت لفترة طويلــة ارتداء 
احلجاب في مؤسســات الدولــة واملدارس 
واجلامعات، وكذلك في أماكن مثل البرملان 

ومباني اجليش.
لكــن حكومــة إردوغــان رفعــت القيود 
املفروضة على ارتداء احلجاب في عام 2013.
وقد أنشأ مؤسس تركيا احلديثة، مصطفى 
كمال أتاتورك، “حزب الشــعب اجلمهوري” 

املعروف بأنه مدافع شرس عن العلمانية.
ووفق مراقبني، أراد زعيمه املعارض، كلشدار 
أوغلو، أن يُطمئن الناخبني احملافظني الذين 
يصوتون تقليديا لـ”حزب العدالة والتنمية” 

بزعامة إردوغان.
أصوات  احملاولة الســتقطاب  هــذه  وأمام 
احملافظــني، رد الرئيــس التركي، في مطلع 
الدستور  لتضمني  خصمه  بدعوة  الشهر، 
هذا احلق. وتساءل في إحدى خطاباته: “هل 

هناك متييز بــني احملجبات وغيــر احملجبات 
اليوم في الوظيفــة العامة؟ في املدارس؟ 

كال... لقد جنحنا في ذلك”.
وأضاف “سنرســل قريبا تعديال دســتوريا 
إلى البرملان... ولكــن إذا لم يحل األمر في 

البرملان، فسنعرضه على الشعب”.
التركي، هشام جوناي،  السياسي  الباحث 
يرى أن املوقف الذي عّبر عنه حليف إردوغان، 
لقاء مسؤولي  بشــأن  باهتشــلي،  دولت 
احلزب احلاكم مــع آخرين من “الشــعوب 

الدميقراطي” كان “إرضاًء للرأي العام”.
ويقول “ال أظن أنا ما جرى هو بحث التعديل 
الدستوري حول احلجاب. ما متت مناقشته 
فــي اللقاء له عالقة بدور حزب الشــعوب 

الذي سيلعبه في االنتخابات املقبلة”.
“احلكومــة حتى اآلن جنحت في إبعاد احلزب 
عن حتالف األمة، وجعلته يبقى على احلياد. 
ال نعرف هل سيميل نحو حتالف اجلمهور أو 

حتالف األمة”.
ويضيف جوناي أن اللقــاء الذي أثير حوله 
اجلــدل يأتي “في ســياق اســتمالة حزب 
الشــعوب إلى جانب العدالــة والتنمية. 
بالنســبة لألخيــر يريــد أن يصطف في 
صفــوف التحالف الذي يعطــي له فائدة 

أكبر”.
اعتبر الباحث أن االجتمــاع “هو مصلحة 

بعيدا عما أعلن بشأنه رسميا”.
مــن جانبــه يشــير األكادميــي والباحث 
السياســي، مهند حافظ أوغلــو، إلى أن 
اللقاء “جاء في توقيت حساس ومرحلة في 
غاية اخلطورة التي تعصف بالعالم عموما 

والبالد خصوصا”.
الواقعية السياســية ال مانع  ويقول “في 
من أي لقاءات ولو كانت ألهداف انتخابية، 
ألن األمــر ليــس متعلقا بحــزب العدالة 

والتنمية، بل بتركيا”.
واعتبر الباحث أن األمر “محاولة رمبا أخيرة. 
هل ســيكون ذلك احلزب داعما الستقالل 
تركيا وتوجهها نحو القمة أم أنه سيبقى 
أداة بيــد جهات خارجية”، حســب تعبيره 

وفي إشارة إلى “حزب الشعوب”.

“بني ضفتني”
ولطاملا أثيرت خالل الفترة األخيرة تساؤالت 
عن موقع “حزب الشــعوب” والضفة التي 
الرئاسية  االنتخابات  ســيكون عليها في 

املقبلة، والتي توصف بـ”املصيرية”.
والطاولة  املعارضــة  أحــزاب  من جانــب 
“السداســية” التي تسير فيها لم يتضح 
له مكان فيها حتى اآلن، والســيما وسط 
العبارات التي انتقــدت أي خطوة في هذا 
الشــأن، من جانب زعيمة “حزب اجليد” ذو 

اجلذور القومية، ميرال أكشنار.
وكان نائب “حزب الشــعب اجلمهوري” في 
إســطنبول، غورســيل تيكــني، أثار جدال 
وانقساما، قبل شهر، بعدما أعلن أن “حزب 
الشــعوب ميكن أن مينح وزارة”، في حال مت 

الفوز في االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وســرعان ما جاء الرد علــى هذه الكلمات 
من زعيمة “حزب اجليد”، أكشــنار، لتقول: 
“لن نكون علــى الطاولة حيث يوجد حزب 

الشعوب الدميقراطي”.
أمــا من طــرف “حتالــف اجلمهــور” الذي 
ســيخوض فيه احلــزب احلاكــم وحليفه 
االستحقاق املنتظر فال توجد أي مؤشرات 
فعلية تقود إلى أن “الشعوب” سيكون في 

صف هذه الضفة.
الباحث السياســي جونــاي قال إن  لكن 
احلــزب الكردي “ينظر فــي مصلحته”، وأن 
الســلطة أسهل  إلى جانب  “االصطفاف 
بجانب املعارضة، ألن احلكومة والســلطة 
ميكن أن حتول وضعه بني ليلة وضحاها من 

السلب إلى اإليجاب”.
ويقــول جونــاي: “إردوغان ميكــن أن يقنع 
القضية  العام بسهولة بجدوى حل  الرأي 
الكردية. له نفوذه داخل الدولة، فيما ميكن 
أن يذهب حزب الشعوب لهذا اخليار حسب 

الشروط التي ستقدم له”.
بــدوره اعتبر الرئيــس املشــارك لـ”حزب 
الشعوب” ميثات سنكار، في اخلطاب الذي 
القادمة ستحدد  أن “األشهر  الثالثاء  ألقاه 

سنوات هذا البلد”.
وقال: “يهدف حزب الشــعوب الدميقراطي 
إلــى بنــاء املســتقبل علــى خــط يفي 
مبســؤولياته الدميقراطية في هذا الصدد 
وال يتردد فــي النضال. عندمــا نتوج هذا 
بالتحالــف الدميقراطي العظيم، فإن احلل 
والنــور قريبان فــي هذا البلــد”، مضيفا: 
“نريــد جمهورية دميقراطيــة. نحن نهدف 
إلــى مجتمع حر ومتســاوي. دعونا نلصق 
اجلمهورية والدميقراطية بروابط غير قابلة 

للكسر”.

لقاء (لشعوب( مع (حزب إردوغان( يثير جدل المصلحة والتوقيت

الت: ـ وكا الجديد  الصباح 
البيــت األبيض عــن متديد حالة  أعلن 
الطوارئ الوطنيــة املتعلقة بإيران لعام 

إضافي بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
جــاء ذلــك في خطــاب وجهــه بايدن 
لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي 
بشأن اســتمرار حالة الطوارئ الوطنية 

املتعلقة بإيران.
وقــال: “نحــن نتحــدث عما يســمى 
باتفاقيــات اجلزائر املبرمــة بني الواليات 
املتحدة وإيــران، والتــي أدت إلى إطالق 
أمريكيني قضوا  دبلوماســيني  ســراح 
أكثــر من عام في طهــران كرهائن بعد 
عام 1979، وتنص هذه الوثائق على وجه 
اخلصوص، على مبــدأ عدم تدخل الدول 
في الشؤون الداخلية لبعضها البعض”.
“لهذا  األبيــض:  البيــت  لبيان  ووفقــا 
الســبب، فإن حالة الطــوارئ الوطنية 
1979، وكذلك  نوفمبــر   14 املعلنة في 
اإلجراءات التي مت إدخالها في ذلك الوقت 
أن  الطــوارئ هذه، يجب  ملواجهة حالة 
تظل ســارية املفعول بعــد 14 نوفمبر 

.”2022

الت: ـ وكا الجديد  الصباح 
أعلن الوزير بال حقيبة غافني ويليامسون 
رئيس  حكومــة  مــن  اســتقالته  عن 
الوزراء البريطاني ريشــي ســوناك، في 
التي منحت  أول استقالة من احلكومة 

الثقة في 25 أكتوبر املاضي.
واســتقال ويليامســون مــن احلكومة 
على خلفية االتهامات لــه بـ”التعامل 
غير الالئق” مع أعضــاء آخرين في حزب 
احملافظني بسبب الرسائل النصية التي 

بعثها إلى عدد من زمالئه.
ونشر ويليامســون طلب استقالته في 
حسابه على “تويتر”، امس االول الثالثاء، 
مشــيرا إلى أنه “يتعاون مع املســؤلني 
عن التحقيقات فــي القضية” ومقدما 
االعتذار لألشــخاص الذين تضرروا جراء 

أعماله.
يذكــر أن غافني ويليامســون كان وزيرا 
للدفاع في حكومة تيريزا ماي في 2017 
- 2019، ووزيــرا للتعليــم في حكومة 

بوريس جونسون في 2019 – 2021.
وأصبــح ويليامســون وزيــر الدولة بال 
حقيبة فــي حكومة ســوناك اجلديدة 
منذ 25 أكتوبر املاضي، ولكن ظهرت في 
نوفمبر اجلاري تقارير إعالمية عن إرساله 
رســائل تضمنت تهديدات وإهانات إلى 
النائبة  البرملان،  في  االنضباط  مسؤولة 
عن حزب احملافظني وينــدي مورتون. ثم 
لبرملانيني  تهديداته  تقارير عــن  ظهرت 

آخرين في وقت سابق.

بايدن يمدد حالة 
الطوارئ الوطنية 

المتعلقة بإيران

أول استقالة لوزير 
بال حقيبة من حكومة 

ريشي سوناك

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز العديد مــن أعضاء مجلس 
الشــيوخ اجلمهوريني بسهولة 
في انتخابات التجديد النصفي 
للكونغرس األميركي، بحســب 
التــي ظهرت  األولية  النتائــج 
امــس األربعاء، والتــي ميكن أن 
تفضي إلى عهد يشهد حكومة 
وتقليص ســلطة  منقســمة 

الرئيس جو بايدن في واشنطن.
ومع إغــالق صناديق االقتراع في 
االنتخابــات النصفيــة بعموم 
امــس  األميركيــة،  الواليــات 
األربعاء، فمن غير احملتمل ظهور 
النتيجــة النهائية في أي وقت 
قريب. ويجري االنتخاب على 35 
مقعــدا في مجلس الشــيوخ، 
وجميع مقاعــد مجلس النواب 

البالغ عددها 435.

نتائج أولية
وســائل  إحصاءات  وبحســب 
فــإن  األميركيــة،  اإلعــالم 
اجلمهوريني حسموا 174 مقعدا 
مبجلس النواب حتى اآلن مقابل 
وللسيطرة  للدميقراطيني.   133
البد  النــواب،  مجلــس  علــى 
للجمهوريــني من احلصول على 
218 مقعدا من أصل كل املقاعد 

الـ435 اخلاضعة للتنافس فيه.
الذي  الشــيوخ،  وفي مجلــس 
مــن   35 للتنافــس  يخضــع 
أصل الـــ100 مقعــد فيه، نال 
مقعــدا   48 الدميقراطيــون 
حتى  للجمهوريني   47 مقابــل 
يحتاج  األغلبية،  ولتأمــني  اآلن. 
51 مقعدا،  إلــى  اجلمهوريــون 
واحلــزب الدميقراطي احلاكم 50 

لنائبة  أن  إلــى  بالنظر  مقعدا، 
التي  هاريــس  كاماال  الرئيــس 
تترأس جلســات اجمللس حسب 
املرجح في  الصــوت  القانــون، 

حاالت التعادل.
كما أظهــرت النتائج األولية أن 
نانسي بيلوسي ستحافظ على 
مقعدهــا مبجلس النــواب عن 
كاليفورنيا بـ %82 من األصوات.

األوفر حظاً
واجلمهوريون األوفر حظاً إلى حد 
بعيد في الفوز باملقاعد اخلمسة 
التي يحتاجونها للسيطرة على 
السيطرة  لكن  النواب،  مجلس 
قد  الشــيوخ  مجلــس  علــى 
تنحصر في ســباقات محتدمة 
ونيفادا وجورجيا  في بنسلفانيا 

وأريزونا.
إلى جتديد  وســيفضي االقتراع 

النواب بالكامل  مقاعد مجلس 
مقاعد  وثلــث  مقعــدا(   435(
إضافــة  الشــيوخ،  مجلــس 
املناصب  مــن  مجموعة  إلــى 
احملليــة، كما جتري خمس واليات 
احلــق في  اســتفتاءات حــول 

اإلجهاض.
هذا وأفــادت التقاريــر بتعطل 
وعد  فــرز  آالت  من  العشــرات 
األصوات في مقاطعة ماريكوبا 

في والية أريزونا ما أدى إلى اندالع 
موجة من مزاعم تزوير الناخبني 
عبر وســائل اإلعــالم اليمينية 

امس االول الثالثاء.
كمــا أعلنــت واليــة إلينــوي 
إلكتروني  لهجــوم  تعرضهــا 
في  التصويت  آلية  على  سيؤثر 
انتخابــات التجديــد النصفي 

للكونغرس.
وقالــت الواليــة إن “الهجــوم 

نتعــرض  الــذي  اإللكترونــي 
اســتقرار  زعزعة  هدفــه  لــه 

الدميقراطية في أميركا”.

آالت فرز البطاقات
وفي والية أريزونا، قال مســؤولو 
املشاكل  إن  ماريكوبا،  مقاطعة 
بطاقات  فــرز  بــآالت  املتعلقة 
االقتراع مبــا في ذلك رفض أوراق 
االقتراع الصحيحة أو فشــلها 
فــي قــراءة بطاقــات االقتراع 
بنجــاح، أثرت علــى حوالي 40 
مركــزًا لالقتراع فــي املقاطعة 

التي يوجد فيها 223 مركزًا.
وقال بيــل غيتس رئيس مجلس 
املشرفني في مقاطعة ماريكوبا، 
مســجل  ريتشــر  وســتيفن 
جمهوريان،  وكالهما  املقاطعة، 
إن املشــاكل كانــت مخيبــة 
بإمكان  يــزال  ال  لكــن  لآلمال، 
وإنه  بأصواتهم،  اإلدالء  الناخبني 
لم يتم رفض التصويت. وأضاف 
غيتس: “ال شــيء من هذا يشير 
هذه مشــكلة  احتيال،  أي  إلى 

فنية”.
لكن مزاعــم تزوير الناخبني على 
نطاق واســع انتشــرت بسرعة 
على وسائل التواصل االجتماعي 
وفي وســائل اإلعــالم اليمينية 
على أي حال، وفقا لنيويورك تاميز 

األميركية.
وجــادل العديــد مــن املؤثريــن 
بــأن املشــاكل في  اليمينيــني 
مواقع التصويت ســتؤثر بشكل 
اجلمهوريني  على  متناســب  غير 
الذين فضلوا التصويت شخصًيا 
بشكل عام بســبب عدم الثقة 

في التصويت عبر البريد.

الت: ـ وكا الجديد  الصباح 
الواليات  “بلومبيرغ” عقد  رجحت 
في  اجتماعا  وروســيا  املتحــدة 
لبحث  املقبلة،  األسابيع  القاهرة 

التفتيش  عمليــات  اســتئناف 
املتبادلــة فــي إطــار معاهــدة 
“ستارت3-” للصواريخ الهجومية 

االستراتيجية.

“روســيا  “بلومبيــرغ”:  وقالــت 
تعتزمــان  املتحــدة  والواليــات 
املقبلة  األســابيع  في  االجتماع 
لبحث استئناف عمليات تفتيش 

مواقع األســلحة النووية مبوجب 
معاهدة “ستارت3-””.

وأكد متحدث اخلارجية األمريكية 
التحضير  يجــري  أنه  للوكالــة 

االستشــارية  للجنة  الجتمــاع 
 ،”-3 “ســتارت  حــول  الثنائيــة 
لكنــه امتنع عن حتديد متى وأين 
أشار  لكنه  بالضبط.  ســيعقد 

إلى أنه لن يعقد في جنيف.
وأشارت نقال عن مصادر مطلعة، 
إلى أن االجتمــاع ميكن أن يعقد 

في القاهرة.

الت: الصباح الجديد ـ وكا
هز زلزال قوتــه 6.6 درجة نيبال  
بحياة  فــأودى  األربعــاء،  امس 
ما ال يقل عن ســتة أشخاص 
ودمر عدة منـازل فـي منطقـة 

دوتـي.
وقال بــوال بهاتــا نائب مفتش 
الشــرطة في دوتي، إن خمسة 
إلصابــات  تعرضــوا  آخريــن 
خطيـــرة، عندمـــا انهـــارت 

ثمانيـة منـازل.
وكان مركــز رصد الــزالزل في 
نيبال قال إن الزلزال شــدته 6.6 
درجــة، بينما أفــاد مركز رصد 
أن  املتوســطي  األوروبي  الزالزل 

شدته 5.6 درجة.
ويقع مركز الزلزال على بعد 158 
مدينة  شرقي  شمال  كيلومترا 
بيليبيت الواقعة في والية أوتار 
ووقع  اجملــاورة،  الهندية  براديش 

على عمق 10 كيلومترات.
بعد  إعالمية  تقاريــر  وأظهرت 
الزلــزال أن الســكان شــعروا 
فــي  أيضــا  أرضيــة  بهــزات 
العاصمــة الهنديــة نيودلهي 

واملناطق احمليطة بها.
الهندي  الوطني  املركز  وسجل 
الزلـــزال  شــدة  الزالزل  لعلم 
مقيـاس  علـــى  درجـة  بــ6.3 

ريختـر.

(بلومبيرغ( تتوقع استضافة القاهرة اجتماعا بين موسكو وواشنطن 

قتلى ومصابون إثر زلزال بقوة 6.6 درجة يهز نيبال

إطار معاهدة (ستارت3-( في 

الجمهوريون يتقدمون في مجلس النواب
 ومنافسة حـادة بالشيوخ

النصفية ألميركية  ا ألولية لالنتخابات  ا ئج  النتا
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم 68 لسنة 2022(
1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تأهيل مغذي الطوارئ في الشامية( ضمن املشاريع 
املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )176،845،000( فقط مائة وستة وسبعون 
مليون وثمامنائة وخمســة واربعون الف  دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القســم )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:  
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 
تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )17،684،499( فقط سبعة عشر مليون وستمائة واربعة وثمانون الف واربعمائة 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 شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/17( في بناية 

احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم 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 )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
بتأريخ )2022/11/24( 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 ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )5،305،350( فقط خمسة مليون وثالثمائة وخمســة االف وثالثمائة وخمسون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة 

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

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار 
املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.

12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:
أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد 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 الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

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

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

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

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية 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 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 تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحســب 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 )66 لسنة 2022(
 )Booster Pump( 1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )جتهيز مضخات ماء عمودية
، مضخات شب حاقنة تردييه )dosing pomp( واجهزة حقن غاز الكلور الى مشاريع ومجمعات املاء في مركز واقضية ونواحي محافظة الديوانية( ضمن املشاريع املشمولة 
بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )900،000،000( فقط تسعمائة مليون  دينار 

الغيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )120( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )180،000،099( فقط مائة وثمانون مليون دينار الغيرها

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

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

رابعاً: هوية تسجيل و تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة( او هوية غرفة جتارة )نافذة(
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 وخمسون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني 
الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/11/17( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( في متام الســاعة 
الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/24( 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 )27،000،000( فقط ســبعة وعشرون مليون  دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد 
دراســة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على 
التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 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 تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحســب 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 )69 لسنة 2022(
1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )تنفيذ شبكة كهرباء حلي الزهراء ج 2 في الصالحية( 
ضمن املشــاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )269،982،500( مائتان 
وتســعة وستون مليون وتســعمائة واثنان وثمانون الف وخمسمائة دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القســم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، 

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

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

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

أ - املتطلبات الفنية:  
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 )26،998،249( فقط ستة وعشــرون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف ومائتان وتسعة 

واربعون دينار الغيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/17( في بناية 

احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم 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 )اخلميس( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
بتأريخ )2022/11/24( 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 ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )80،099،475( فقط ثمانون مليون وتسعة وتسعون الف واربعمائة وخمسة وسبعون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى 

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

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار 
املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.

12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه  مع مراعاة مايلي:
أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد 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 الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب وشروط 
معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة.

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

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

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

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية 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 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 تســاوي اســعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحســب 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 )67 لسنة 2022(
1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب )جتهيــز اليات نوع رافعة انارة الى مركز 
صيانة كهرباء الشافعية عدد 1( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية قدرها )180،000،000( فقط مائة وثمانون مليون  دينار الغيرها وحســب التبويب )الباب )58(، نوع االســتثمار )2(، القســم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، 

التسلسل )226(( ومبدة عمل )100( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.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- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )36،000،000( فقط ستة وثالثون مليون 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 او غرفة جتارة)نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة( 
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 وخمسون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ 
أمني الصندوق في ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( 

املصادف )2022/11/17( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتــح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد 
الرســمية املذكورة في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )اخلميس( 
في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/24( 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 ســفتجة صادر من مصرف معتمد 
في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )5،400،000( فقط خمسة مليون واربعمائة الف  دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

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

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

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

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

أ - تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشــراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشــراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي

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

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

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء 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 الســوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل 

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

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

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

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد 
دراسة التوضيح املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل سعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على 
التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة 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 شهادة االستالم االولي للمشروع 

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

)صغيرة، 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
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12745
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )127( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرسة ابتدائية خامت الوصيني 
للبنــني 18 صف مــع التأثيث في قضاء العمارة / قرية عبــادة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعــم الطارئ لالمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،810،000( مليار 

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

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )15،759،000( )خمسة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/23( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)اخلميس( املصادف )2022/11/24( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق 
أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه 
بعــد موعــد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافــذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه 

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

املصادف )2022/11/17( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12755
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )137( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )قلع وفرش احلصى اخلابط واالرصفة 
اجلانبيــة والتبليط حلي القضــاة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية 
االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )393،370،000( ثالثمائة وثالثة وتسعون مليون وثالثمائة 

وسبعون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )120( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )3،934،000( )ثالثة مليون وتســعمائة واربعة وثالثون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/11/28( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/11/29( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/11/22( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12742
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )124( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تطوير وتوسيع كلية الزراعة/ جامعة 
ميسان( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( التبويب )4-1-54-
13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،958،735،000( مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة وخمسة 

وثالثون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )545( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )19،588،000( )تســعة عشر مليون وخمســمائة وثمانية وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/23( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)اخلميس( املصادف )2022/11/24( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق 
أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه 
بعــد موعــد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافــذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه 

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

املصادف )2022/11/17( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12498
التاريخ: 2022/11/6

إعالن مناقصة رقم )114( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء قاعة مؤمترات مدرجة ومؤثثة 
في كلية القانون( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( التبويب 
)54-1-4-13-18-228-2( وبكلفــة تخمينية مقدارها )244،082،000( مائتان واربعــة واربعون مليون واثنان وثمانون الف دينار 

عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )300( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )2،441،000( )اثنان مليون واربعمائة وواحد واربعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/11/20( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/11/21( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/11/14( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

اخلميس 10 تشرين الثاني 2022 العدد )5011(

Thu .10 Nov. 2022 issue )5011(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )39،337،000( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )21،967،380( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
الدرجة )العاشرة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )97،038،248( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )118،185،750( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
بقيادة  وحلفائهــا  أوبــك  رفعت 
املاضي  االول  تشــرين  في  روسيا 
انتــاج النفط اخلــام، مبقدار 220 
الف برميل يوميا، بقيادة ثالث دول 

بينها العراق.
 S&P Global ووفقا ملســح أعده
Commodity Insights ، وجــد أن 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 
)أوبك( البالغة 13 عضو وحلفائها 
بقيادة روسيا، الذي تعهد بخفض 
اإلنتاج مبقدار 100 ألف برميل في 
اليــوم في تشــرين األول املاضي، 
اإلنتاج مبقدار  رفع بدالً من ذلــك 
220 ألف برميــل في اليوم حيث 
اســتعاد العديــد مــن األعضاء 
بعــض البراميــل التــي فقدها 

بسبب االنقطاعات والصيانة.
وحســب املســح فان “املكاسب 
احلادة في اإلنتاج جاءت من العراق 
وكازاخســتان وروســيا مقابــل 
خسائر في الســعودية وأنغوال ، 
حيث شــهد التحالف املكون من 
22 دولة ارتفاع إنتاجه إلى 43.23 
مليون برميل في اليوم، وهو أعلى 
مســتوى له في عامــن ونصف 
العام، مبينا أن “خمس دول فقط 
من بــن 22 دولة مشــاركة في 

التحالف خفضت بالفعل اإلنتاج 
الشهر املاضي”.

وأنتجت أوبــك “ 13 دولة “ 29.72 
مليون برميل في اليوم، بانخفاض 
30 ألف برميل في اليوم عن ايلول، 

بينمــا ضخــت روســيا وثمانية 
حلفاء آخرين 13.51 مليون برميل 
في اليوم ، بزيادة 250 ألف برميل 

في اليوم.
وفي اخلامس من أكتوبر تشــرين 

االول ، وافقت أوبك + على خفض 
مليون   2 اإلنتاج مبقــدار  حصص 
اليــوم اعتبــارًا من  برميــل في 
نوفمبر  تشــرين الثاني، قائلة إنه 
كان “قرارًا تقنًيا” يهدف إلى جتنب 

تأثير الركود العاملي احملتمل ، حتى 
لبدء  األوروبي  االحتاد  مع استعداد 
حظر على واردات اخلام الروســي 
في اخلامس من ديســمبر كانون 

االول.

لكــن هذه اخلطــوة أثارت غضب 
متهمــة   ، األمريكيــة  اإلدارة 
التحالــف بتعريــض االقتصــاد 
العاملــي للخطر واملســاعدة في 
متويل احلرب الروسية في أوكرانيا.

وحسب املســح فان العراق متكن 
من زيادة 80 ألف برميل في اليوم 
لتصل إلى 4.58 مالين برميل في 
اليوم ، حيــث ارتفعت الصادرات 
إلــى أعلى مســتوياتها في عدة 
العراق  سنوات، مبينة ان صادرات 
النفط اخلام تقترب بشــكل  من 
خطير من طاقتهــا الكاملة في 
موانئهــا اجلنوبية ، مع محدودية 
املســاحة في مرافق التخزين، مما 

يحد من زيادة اإلنتاج.
غيــر  كازاخســتان  وســجلت 
األعضاء في أوبــك أكبر زيادة في 
اإلنتاج  انتعــش  حيث  الشــهر، 
مبقــدار 180 ألف برميل في اليوم 
إلى 1.40 مليون برميل في اليوم .

وتعافى إنتاج اخلام الروســي إلى 
أعلى مســتوى في سبعة أشهر 
 9.85 املاضي، وضخــت  الشــهر 
مالين برميل في اليوم في أكتوبر 
، بزيــادة 80 ألف برميل في اليوم، 
مدعومــة بارتفاع صــادرات اخلام 

وعمليات التكرير.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبوظبي،  موانئ  مجموعــة  وّقعت 
اتفاقية مبدئية مع مصرف التنمية 
الدولي فــي العــراق )“آي دي بي”( 
املتاحة  التعاون  فرص  الســتطالع 
فــي مشــاريع املوانــئ واخلدمات 
اللوجســتية بهدف حتسن حركة 
التجارة بن دولــة اإلمارات العربية 

املتحدة والعراق.
ووقــع االتفاقية كل مــن: محمد 

جمعة الشامسي، العضو املنتدب 
والرئيــس التنفيذي جملموعة موانئ 
أبوظبي؛ و زياد خلف، رئيس مجلس 
وفقا  الدولي،  التنمية  إدارة مصرف 
لبيــان صــادر عن اجملموعــة اليوم 

األربعاء.
وقــال الشامســي : “أمامنــا أفق 
واســع من الفرص ومجــال كبير 
واخلدمات  املوانئ  وحتديث  لتحسن 
اللوجســتية واملناطق االقتصادية 

في العراق، وال شــك بأننا سنقوم 
عبــر تعاوننا مع مصــرف التنمية 
الدولــي باســتطالع العديــد من 
املشــاريع املتاحــة التي تســهم 
بالتأكيد في تعزيز احلركة التجارية 
بن دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

والعراق”.
من جانبــه قال زيــاد خلف، رئيس 
مجلــس إدارة مصــرف التنميــة 
الدولي: “يســهم متتن الروابط بن 

بلدينا الشقيقن في دعم االقتصاد 
الوطني وحتســن التجارة البينية، 
ولذلك فإننا مســرورون إلبرام هذه 
موانئ  مجموعــة  مــع  االتفاقية 
أبوظبي الرائــدة عاملياً في مجاالت 
اللوجســتية  واخلدمات  التجــارة 
قطاعات  “تــؤدي  وأضاف:  والنقل”. 
املوانــئ واخلدمــات اللوجســتية 
دوراً حيويــاً فــي توفيــر اإلمدادات 
للمجتمع العراقي في جميع أنحاء 

البالد، ونحن واثقون من قدرتنا على 
التعاون في مشاريع ذات أثر ملموس 
وأردف  السياق”.  هذا  في  ومستدام 
تعزيز  بالقــول “هدفنا هــو  خلف 
وتعميــق اواصر التعاون االقتصادي 
والتجاري بن دولة االمارات العربية 
الى  املتحدة و دولة العــراق وصوالً 
حتقيق توأمة اقتصادية بن البلدين 
الشــقيقن من خــالل دعم رجال 
االعمــال والشــركات اإلماراتيــة 

والعراقية”.
يُشــار إلى أن دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة والعــراق واصلتــا تعزيز 
عام  خــالل  التجارية  عالقاتهمــا 
2022 عبــر العديد مــن االتفاقية 

التجارية والتنموية.
وتشــير تقديرات البنك الدولي إلى 
أن االقتصــاد العراقي سيســجل 
%6.3 خالل  معدل منو يقدر بنحــو 

العامن املقبلن.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت شــركة دانة غاز اإلماراتية، 
إقليم كردســتان،  في  تعمل  التي 
إيرادات  انها سجلت  األربعاء،  امس 
161 مليون دوالر في األشهر  بلغت 
التســعة األولى من عــام 2022 ، 

بينما زاد إنتاج الغاز في اإلقليم إلى 
500 مليون قدم مكعب في اليوم.

وقالت الشــركة في تقرير لها، إن 
إيرادات دانة غاز لألشــهر التسعة 
األولى من العــام اجلاري بلغت 161 
مليــون دوالر، بزيادة 24 ٪ عن نفس 

الفتــرة مــن العام املاضــي ، وبلغ 
إجمالــي اإليــرادات قبــل الفوائد 
والضرائــب واملصاريــف األخرى ب 
240 مليون دوالر. وأضاف التقرير أن 
الشركة زادت انتاج الغاز في اقليم 
كردستان بنسبة 11 ٪ بحيث تنتج 

حاليــا 500 مليون قدم مكعبة من 
الغاز يوميا من حقل كورمور.

وقال الدكتور باتريــك وارد، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة دانة غــاز، إن 
دورًا نشــًطا في  الشــركة لعبت 
قطاع الطاقة في الشرق األوسط، 

وخاصــة زيــادة إنتــاج الغــاز في 
إقليم كوردســتان على الرغم من 

التحديات التي واجهتها.
وأضــاف أنــه رغــم العديــد من 
احملليــة  االقتصاديــة  التحديــات 
أن الشــركة متكنت  إال   ، والعاملية 

من  وشــركائها  إيراداتها  زيادة  من 
خــالل خفــض التكاليــف وزيادة 
مســتويات اإلنتاج ، في هذا اجملال، 
النفط  أســعار  ارتفاع  كان  كمــا 
والغاز مســاهما رئيسيا في مزيد 

من النمو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
والثروة  الطاقــة  وزيــر  كشــف 
اخلرابشة،  صالح  األردني  املعدنية 
امس األربعــاء، أن إجمالي واردات 
اململكــة من نفط العــراق خالل 
بلغــت  املاضــي  األول  تشــرين 
405.550 آالف برميــل، مبعدل 13 

ألف برميل يومياً.
تصريح  فــي  اخلرابشــة  وأوضح 
صحفــي ، أن إجمالــي كميــات 
مادة النفــط اخلام العراقي املوردة 
للمملكة األردنية الهاشمية منذ 
األول من شهر أيلول 2021 ولغاية 
نهاية شهر تشــرين األول 2022، 

بلغت نحو ثالثــة مالين برميل مت 
صهريجا   11565 بواسطة  نقلها 
موقع مستودع  من  وأردنيا  عراقيا 
كركوك احلديث إلى موقع مصفاة 

البترول األردنية/ الزرقاء.
ويســتورد األردن النفــط اخلــام 
العراقــي مبوجب مذكــرة تفاهم 

جتهيــز النفط اخلــام املوقعة بن 
والعراقية  األردنيــة  احلكومتــن 
املعمــول بها منذ مطلع شــهر 
أيلــول 2021 ويقوم اجلانب األردني 
مبوجبهــا بشــراء النفــط اخلام 
العراقــي )نفــط خــام كركوك( 
لتلبيــة جــزء مــن احتياجاتــه 

الســنوية من النفــط مبعدل 10 
آالف برميــل يومياً، على أســاس 
معدل خام نفط برنت الشــهري 
ناقصــاً 16 دوالرا للبرميل الواحد 
وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور 

النقل.
ويلتــزم اجلانــب األردنــي مبوجب 

هــذه املذكرة بتوفيــر الصهاريج 
احلوضيــة لنقــل النفــط اخلام 
العراقــي من مســتودع كركوك 
احلديــث في العــراق إلى مصفاة 
البترول األردنية فــي الزرقاء ويتم 
توزيــع الصهاريــج مناصفة بن 

الشركات األردنية والعراقية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
األجنبي  النقد  احتياطيــات  ارتفعت 
الصينيــة إلــى 3.0524 تريليون دوالر 
بنهايــة أكتوبر املاضــي، بزيادة 23.5 
األســبق،  الشــهر  عن  دوالر  مليــار 
رسمية  بيانات  أظهرته  ما  بحســب 
واردة مــن الهيئــة الوطنيــة للنقد 
االحتياطيات  هــذه  وازدادت  األجنبي. 
مبقدار 0.77 في املائة قياسا إلى نهاية 
سبتمبر من العام اجلاري، وفقا لوكالة 

األنباء الصينية “شينخوا” أمس.
وأرجعــت الهيئــة املذكــورة زيــادة 
احتياطيات النقد األجنبي في أكتوبر 
العمالت  لتحويل  اجملمــع  التأثير  إلى 

والتغيرات في أسعار األصول.
السياسة  توقعات  إنه بسبب  وقالت 
النقدية والبيانات االقتصادية الكلية 
الدول الكبرى، انخفض مؤشــر  لدى 
األمريكي بشــكل طفيف،  الــدوالر 
فيما شهدت أســعار األصول املالية 

العاملية تفاوتا الشهر املاضي.
وأضافــت أنه مــن املتوقــع أن تبقى 
احتياطيــات النقد األجنبي الصينية 
مســتقرة عموما مع الدعم الناجم 
عن املرونة القوية واإلمكانات الكبيرة 
واألسس  للتحرك  الواســع  والفضاء 
لالقتصاد  املــدى  طويلة  الســليمة 

الصيني.
إلى ذلك، تعزز الصن بنشاط وفاعلية 
االنفتاح رفيع املســتوى للمشتريات 
احلكومية لتحســن بيئــة األعمال، 
وفقا لتصريحات أصدرتها وزارة املالية 

أمس األول.

وقال قال شــيوي هوجن تســاي نائب 
وزيــر املالية في منتدى الصن الدولي 
الــذي عقد  العامــة،  للمشــتريات 
خالل معــرض الصن الدولي اخلامس 
ستحســن  البــالد  إن  لالســتيراد، 
شفافية املشتريات احلكومية حلماية 
احلقوق واملصالح املشروعة للموردين، 

وفقا للقانون.
وأوضح شــيوي أن قيمة املشــتريات 
احلكومية الوطنية ارتفعت من 100.9 
مليار يــوان “13.96 مليــار دوالر” في 
2002 إلى 3.64 تريليون يوان في 2021، 
مضيفا أن الرقم لـ2002 مثل 4.6 في 
املائة من اإلنفــاق املالي للبالد، بينما 
ارتفعت النســبة في 2021 إلى 10.1 

في املائة.
وأشار شيوي إلى أن الصن تعمل على 
تعميق التواصل والتعاون الدولين في 
وتعزيز  احلكومية،  املشــتريات  مجال 
بناء منصة التعاون الدولي. وتســعى 
الصن إلى العمل مع جميع األطراف 
لبناء سوق دولية واسعة للمشتريات 
العادلة  باملنافســة  تتميــز  العامة 

واملنفعة املتبادلة.
وفي معرض الصــن الدولي اخلامس 
األســبوع  انطلق  الــذي  للــواردات، 
املاضي، تواصل الشــركات األمريكية 
حضورها الكبيــر، وتتطلع إلى مزيد 
السوق  في  والتعاون  االســتثمار  من 

الصينية.
من بــن العارضــن مــن 145 دولة 
ومنطقة ومنظمــة دولية، حتضر ما 
يقرب من 200 شركة أمريكية معرض 

الصــن الدولي للواردات هــذا العام، 
وفقا ملا صــرح به كريــج ألن رئيس 
مجلس األعمال األمريكي - الصيني.

وقال ألــن إن الشــركات األمريكية 
وترغب  بنتائج املشــاركة،  ســعيدة 

في النمو مع املعــرض، الذي يعد أول 
معــرض على املســتوى الوطني في 

العالم حتت عنوان الواردات.
األمريكيــة  الشــركات  تواصــل 
االستفادة من السوق الصينية. ووفقا 

خلدمة أبحاث الكوجنرس األمريكي، في 
عام 2021، زاد إجمالي التجارة البينية 
17.6 في املائة مقارنة بـ2020، وكانت 
للواليات  شــريك  أكبر  رابــع  الصن 
املتحدة في جتارة الســلع، ورابع أكبر 

وأكبر  املتحدة،  للواليات  سوق تصدير 
مصدر للواردات األمريكية، عندما يعد 

االحتاد األوروبي شريكا جتاريا واحدا.
وأضافــت أن أهــم صادرات الســلع 
األمريكية إلى الصن تشــمل رقائق 
ومعدات أشــباه املوصالت، واملنتجات 
وتوربينــات  والطائــرات،  الزراعيــة، 
الغــاز، واألجهزة الطبيــة املتقدمة، 
األمريكية  الــواردات  تشــمل  بينما 
الرئيســة من الصــن اإللكترونيات 
املنزليــة  واألجهــزة  االســتهالكية 

والسلع االستهالكية األخرى.
وقال خيري تورك، أستاذ االقتصاد في 
كلية ســتيوارت لألعمال في معهد 
شــيكاغو،  في  للتكنولوجيا  إلينوي 
املتقدمة،  البلدان  إلى  بالنســبة  إنه 
إلى جانب ســوق الصــن الضخمة، 
فإن األكثر أهمية هو أن الصن تقدم 
خبرات عالية املستوى “ال ميكن العثور 

عليها في أي مكان آخر”.
وقال إنه مبا أن الصن شــهدت تقدما 
تقنيا ســريعا و”تضع بالفعل معايير 
فــي عديد من اجملــاالت”، فإن املعرض 
على  للحصول  منصــة”  “أفضل  هو 
معلومات بشــأن التقدم في مجاالت 
جديدة مثــل التصنيع املتطور واملواد 
اجلديدة واإللكترونيات اجلديدة. وصرح 
“هانيويل  رئيس شــركة  فنــج،  يوي 
الدولي  الصن  بأن معرض  تشــاينا”، 
متكاملة”  “منصــة  أصبح  للواردات 
وحلولها،  تقنياتها  لعرض  للشركات 
وإطــالق منتجاتها املبتكــرة الرائدة، 
الصن،  فــي  االســتثمار  وتوســيع 

وتوسيع الشراكات التعاونية.
ويعد عام 2023 العــام اخلامس على 
فيه شــركة  تشــارك  الذي  التوالي 
“هانيويــل” في املعــرض، وهي تكتل 
صناعي أمريكي. مع تاريخ طويل من 
التطور في الصن يعود إلى عام 1935 
عند حصولهــا أول ترخيص لها في 
شانغهاي، كانت “هانيويل” واحدة من 
أولى الشركات العاملية التي انضمت 
إلى معرض الصــن الدولي للواردات 
األول فــي 2018. في الــدورات األربع 
للمعرض، عرضت شركة  الســابقة 
“هانيويــل” مــا يقرب مــن 100 من 
املبتكرة،  واحللول  واملنتجات  التقنيات 
وأطلقــت عديــدا منهــا ألول مرة. 
وتخطط الشــركة هذا العام لعرض 
أكثــر مــن 60 منتجا مبتكــرا وحال 
جاهزا اآلن تغطي خمســة مجاالت، 
والطيران،  الطاقــة،  بينها حتويل  من 
واملباني الذكية، وإدارة سالسل اإلمداد 

الذكية، وعلوم احلياة.
وقال يــوي إنه بفضــل تأثير معرض 
كمنصة  للــواردات  الدولــي  الصن 
رفيعــة املســتوى، واصلت شــركة 
“هانيويل” في األعوام املاضية توسيع 
وبناء عالقات  الصن  في  االســتثمار 
أوثق مع مزيد من الشركاء الصينين. 
وفي الوقت احلالــي، يتم متثيل جميع 
مجموعات األعمال التابعة لشــركة 
“هانيويــل” فــي الصن، وهــي أكبر 
سوق منفردة للشركة خارج الواليات 
املتحــدة، وأحــد أهــم مصــادر منو 

الشركة.

أوبك عززت إنتاجها بقيادة ثالث دول بينها العراق 
في أحدث مسح: 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الثالث  لليوم  النفط  أسعار  انخفضت 
علــى التوالي، امس األربعــاء، في ظل 
توقعــات الطلــب الصينــي الصعبة 

وارتفاع اخملزونات األميركية.
الوسيط  وانخفض خام غرب تكساس 
46 ســنتا باجتــاه 88.45 دوالرًا للبرميل 
بعد انخفاضه بنسبة %4 خالل اليومن 
املاضين، وانخفض خام برنت 35 سنتا 

ليصل الى 95.01 دوالرا . 
ويُظهر تفشي فيروس كورونا في الصن 
الضغوط التي يتعرض لها االقتصاد مع 
استمرار سياسة صفر كوفيد، رغم أن 
عمليات اإلغالق القاســية واالختبارات 

اجلماعية فشلت في السيطرة عليه.
ومن جهــة اخرى أفاد معهــد البترول 
زادت  النفط  أن مخزونــات  األميركــي 
مبقــدار 5.61 ماليــن برميل األســبوع 
املاضي، وفًقا ألشــخاص مطلعن على 
األرقــام، والتــي أظهرت أيًضــا ارتفاع 
مخزونات البنزين، فيما تترقب األسواق 
البيانات الرســمية من إدارة معلومات 

الطاقة في وقت الحق امس األربعاء.
وكان النفط اخلام انتعش في تشــرين 
االول بعــد اتفــاق منظمــة البلــدان 
املصدرة للبترول وحلفائها على خفض 
اإلمــدادات، في حــن أن قيــود االحتاد 
األوروبي املشــددة على تدفقات النفط 
الروســي الشــهر املقبل وسط احلرب 
في أوكرانيا ميكــن أن تضيف ضغوًطا 

تصاعدية في األسعار.
وكان التجــار يتتبعــون أيًضــا نتائج 
االنتخابــات النصفيــة فــي الواليات 
املتحدة، حيــث قد يــؤدي التغيير في 
ميزان القوى في مجلســي الشــيوخ 
والنــواب إلــى عرقلة جــدول األعمال 
والتأثير  بايدن  التشــريعي للرئيس جو 
علــى العملة األميركيــة، مع احتمال 
حدوث تذبذبات كبيرة في أسعار النفط 

اخلام والسلع األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الدوالر األمريكي  ارتفعت أســعار صرف 
مقابــل الدينار العراقــي ، امس األربعاء، 
في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 

وفي اقليم كردستان.
وقال مصدر صحفي ، إن بورصتي الكفاح 
ســجلتا  بغداد،  في  املركزيتن  واحلارثية 
147000 دينار عراقي مقابل  صباح اليوم 

100 دوالر أمريكي.
فيما كانت االســعار امس االول الثالثاء 

146850 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر.
وأشــار مراســلنا إلى أن اســعار البيع 
والشــراء ارتفعت في محــال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغــداد، حيث بلغ 
ســعر البيع 147500 دينــار عراقي لكل 
بلغت أســعار  بينما  امريكي،  دوالر   100
 100 146500 دينار عراقي لكل  الشــراء 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فان اســعار الدوالر في البورصة ارتفاعا 
ايضا حيث بلغ سعر البيع 147150 دينارا 
لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 

147050 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

النفط ينخفض مع زيادة 
المخزون األميركي 

وتحديات كورونا في الصين

ارتفاع اسعار الدوالر في 
بغداد و إقليم كردستان

بهدف تحسين حركة التجارة بين البلدين

موانئ أبوظبي توقع اتفاقية مع مصرف )IDB( العراقي 

بإيرادات 161 مليون دوالر منذ بداية العام.. 

“دانة غاز” تعلن زيادة إنتاجها في كردستان  

األردن تفصح عن معدل وارداتها من نفط البالد خالل شهر 

تغيرات في أسعار األصول

3.05 تريليون دوالر احتياطيات النقد األجنبي الصينية 
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة في االنبار
قسم شؤون احوال االنبار

العدد/ 6890
التاريخ/ 2022/9/26

))إعالن((
قدم املدعي )زياد طــارق ابراهيم( دعوى 
واملتضمنة تبديل لقبه )الفهداوي( بدال 
من )اجلميلــي( فمن لديه حق االعتراض 
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمسة 
عشر يوم وبعكســه سيتم النظر في 
طلبــه وفق احكام املــادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة في االنبار
قسم شؤون احوال االنبار

العدد/ 6889
التاريخ/ 2022/9/26

))إعالن((
قدم املدعي )طارق إبراهيم حمادي( دعوى 
واملتضمنة تبديل لقبه )الفهداوي( بدال 
من )اجلميلــي( فمن لديه حق االعتراض 
مراجعة مقر هذه املديرية خالل خمسة 
عشر يوم وبعكســه سيتم النظر في 
طلبــه وفق احكام املــادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016.
اللواء 
رياض جندي الكعبي
املدير العام

فقدان وصل 
فقــد وصــل االمانــات املرقم 
 2017/10/8 فــي   1425044
بلدية  مديريــة  عــن  والصادر 
الفهود باســم/ مهــدي عبود 
عليه  يعثــر  فمــن  ســلطان 

تسليمه ملصدره .

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12754
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )136( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تبليط جزء من حي الزهراء مع خط 
ماء ومجاري في ناحية بني هاشــم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية 
االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،278،150،000( مليار ومائتان وثمانية وسبعون مليون 

ومائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )250( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )12،782،000( )اثنى عشــر مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/11/28( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/11/29( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/11/22( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 101
التاريخ: 2022/10/31

م/ إعالن اول

عمــالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن 
جلنة البيع واإليجــار في مديرية بلديات ذي قار عن إجــراء املزايدة العلنية 
إليجار األمالك في بلدية )النصــر( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )30(، 
فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوم 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال 
تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب 
هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر االعالن 

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12750
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )132( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء متوسطة شهيد الفكر 18صف 
مع التأثيث في قضاء العمارة / حي الرحمة االولى( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 
2022/ تنميــة االقاليم( التبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،810،000( مليار وخمســمائة 

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

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )15،759،000( )خمسة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/11/27( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/11/28( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/11/21( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12748
التاريخ: 2022/11/9

إعالن مناقصة رقم )130( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعــادة بناء ثانوية غرناطة 
للبنــات 18 صف مع التأثيث في قضاء العمارة/ حي الرســالة( واملدرجة ضمن تخصيصــات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،510،000( مليار 

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

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

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

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

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

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

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/24( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االحد( املصادف )2022/11/27( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2022/11/20( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1101بلدية النصر1

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1097بلدية النصر2

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1098بلدية النصر3

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1094بلدية النصر4

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1084بلدية النصر5

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1080بلدية النصر6

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1078بلدية النصر7

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1076بلدية النصر8

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1075بلدية النصر9

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1074/1073بلدية النصر10

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1062بلدية النصر11

1,650,000 مليون وستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1049/1050بلدية النصر12

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1083بلدية النصر13

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1079بلدية النصر14

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1077بلدية النصر15

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1104بلدية النصر16

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1082بلدية النصر17

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1105بلدية النصر18

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1064بلدية النصر19

1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت1041/1042بلدية النصر20

1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت1037/1038بلدية النصر21

1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت1053/1054بلدية النصر22

1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2/6/1521بلدية النصر23

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت2/17/1413بلدية النصر24

1,675,000 مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت1039/1040بلدية النصر25

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1110بلدية النصر26

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1/17/1413بلدية النصر27

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1059بلدية النصر28

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1056بلدية النصر29

1،300،000 مليون وثالثمائة الف دينارثالث سنواتحانوت1081بلدية النصر30

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )118،163،250( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )118،185،750( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )127،815،000( دينار 1. مهندس )مدني( / عدد )1(
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

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

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)383،445،000( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى الغراض املفاضلة في حالة التساوي

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

مهنة. 
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قصة قصيرة

متابعةاصدار

شوقي كريم حسن

 قيل ان الفنون جنون..فماذا  عن اجلنون
الذي تفعله القلوب،املباحة بالرفض؟

–١—
(كشوفات العارف)

الكتمان.حــن  بالقول،الشــديد  )العــارف 
“شــافني” اتأمــل  اللوحــة الضامــة لروحن 
حتلقان وســط فضــاء شــذري،حتاوطه غيوم 
شــديدة االصفرار،مجللــة بالكآبــة، دس بن 
يدي مخطوطة مهترئة،تشــع مــن بن ثناياها 
مخلوطات من الروائح اجلليلة الشأن،والسريعة 
التأثيــر فــي االرواح،بــن اخملطوطــة املنقوش 
العارف،رحت  كوفية،وعينــي  بحــروف  غالفها 
انقــل مخاوفــي وارتباكي،ماكنت استرشــد 
والكشف  الذي يطالبني مبعرفته  ملقاصدالسر 
عن مســتور خباياه ؟ولم اختارني دون ســواي 
الــى  االقــرب  واتباعه،ألكــون  مــن مريديــه 
الكشف،واالنتماء،كالهما طريق وعر يحتاج الى 
واملكر،  احليلة  والتأني،وعلــو  الصبر  الكثير من 
وهذا ما اعشــقه الى حد الوله،ســبر العارف 
اغواره ليتمكن من ايصالي الى الدرجة الواجب 
الوصول إليهــا، الضوء الشــفيف املنبثق من 
بن دفتــي اخملطوط،اصابني بالذهول املشــوب 
باالنبهار.حــواف باردة،تصيــب الــروح بصقيع 
التمني،اخذتهــا الى صدري فإمتأل  باالســئلة، 
التي تشــبه شــجرة وارفة الفيء،ظل العارف 
يرى خطوي البطيء،غير التارك لالثر، مبتســماً 
بحبور ممنت،احنيت رأسي ألحييه،ومضيت ،قال—

التتــرك قوال.. التتعثر بثياب فضيلة..وامســك 
صوجلان العفة!!

قلت—اوهذا يكفي؟!!
الدروب توصل  قال—الكفاية  لباحث..ومسالك  

الى الهدي!!
قلت— وماذا عنه؟!

قال—مرشد البتعاد عنه..غايتك ومبتغاك!!
–٢—

)كشوفات السرمدية(
الوقــت بصمــات تتــرك اثارها فــوق  جدران 
،املمنوعة  الوقحة  رغباته  يخترق  االرواح،الاحد 
مــن الرفــض او االختيار،كل مايقــرره مطاع، 
دون شــك او ريبة،اليحق ليَّ االمســاك بذيول 
خباياه،ميــرق مســرعاً مثــل شــهاب، ليأخذ 
ما يحتاجه مــن افــكار وحكايات،يزرع نخيل 
عبوديتنــا متفاخراً،مختــاالً كديــك رومــي.

الوقت اكذوبة البلهاء الساعن وراءه بسيوف 
مــن خشــب نخرتهــا االرضــة دون معرفة 
املصدر،تتأملها  مجهولة  وصية  منهم،الوقت 
فالجتد غيــر العبــث واملراءات،وتــالل مزروعة 

باالوهام، واخلطايا!!
الفراغ اقعدني عند شــجرة الســدر العتيقة 
التــي زرعها جدي الرابع بعــد عودته من حرب 
البلقــان متفاخراً،مــع اعتقاد جــازم اليقبل 
اجملادلــة فيــه او االعتراض،إنهــا اتيــة بذات 
اخلطى التــي جاء بها ادم الــى منفاه املغالي 
في وحشته، ســدرة مباركة،ينصت اليها ليالً 
مرتلــة ما يصفه مبســرة على انــه مجهول 
الكالم  وعميق االســرار،تراتيل خطت بحروف 
متشــابكة مرســومة بإتقان/الجتعــل ليلك 
ابلها/المتنح للواعظ كل رضاك/الترســم درباً 
خاليا مــن اخلفايا/التعطــي االجابات لتمحو 
بسقسقة  الضاجة  روحها  االسئلة/!!،يغسل 
اجلاوي  بالبخــور  الفواخــت،  وهديل  الزرازيــر 
،ممزوجاً مباء الورد،يســقي قاعها بعسل خالص 
مخلوطاً بالقرنفل وزهر الرمان، قاعياً عند دفء 
روحها اململوءة بالوســامة والسرور،يقول—هي 

انثى سدت فراغ وجودها بالتراتيل..!!
ويقول—صوتها عذوبــة نغم حلنجرة محزونة..

مالكم التنصتون لهذا النواح الشجي الفاعل 
بالنفوس؟

ويقول—حن المســت ظهر الضائع في تيهه 

شعر بالطمأنينة واالرتياح.حن تلمس جسدها 
اللدن،تآوه ثمار مواجعه.فهمست برقة اعادت 

توازن وحدته—-مثلك اليجب ان يحزن؟
قال غاضباً—ال اجد لها اثراً!!

قــال مبــودة مقدســة—جتيء..طرقاتها توصل 
اليك..!!

قال بحزن—-متى..متى..متى؟!
احلزن وقت مهدور الكرامة، يعلن اســتحواذه 
الســرمدي علــى منابع القهــر والضياع،دون 
منــح فرصة بســيطة من أجل زيــارة مراقد 
اخلالص،وحيداً،محنــي الظهــر يجلس مراقباً 

التي التعرف عذاباته،والجتيد ســوى  الطرقات 
قاتله،لنفســه  مواســاة  الصمت،وســيلة 
بالتذكر،همــس  البالء،املوغلــة  الشــديدة 
اجملاهيل.. متلعثماً—يالهــا حكاية صنعتهــا 

وحدتي تهــرش عزميتي لتحيلنــي الى حطام 
ميؤوس منه.اخليار صعب..و غياب يقن الوصول  

محنة!!
–٣-—

) كشوفات بياض العاجز(!!
االنثى مرتكز االعالن عن ســعادات اتية، متنح 
الود واالمال اخلالصة،تيههــا مبني على وجع 

الفؤاد ،ماكانت تدري انهما يقفان عند شفتي 
الرؤيا وبان  اليه،فاتضحت  الرحيل،اشارت  دروب 
محيــا االبتعاد،  وجف ضرع العبــارة، مخترقاً 
امســاك  حاول  الفهم،حن  املرتبك  وجودهما 
اصابــع يدها اليســرى املغمســة باســمرار  
فتوتها،تصاعــد وجيــف الفــؤاد ،معلناً عدم 
فهم الغاية،تكركم الوجه املغســول بفيض 
من  ادمييــة االرض، ناظراً صــوب  القلق الذي 
حطم املقصد مبعول من الرغبات،حن شعرت 
بوجــوده االليف،نطق احللق،بــأول آهاته التي 
اذابت جليد الوهم بينهمــا،ال تعرف ما يجب 
البوح به،تلعثمت،حركت يديها بتشنج،تأملت 
امتــداد االخضرار الشاســع املــدى، —-اااااا….

حححح..بببب..ك!!
اخذهمــا الصمــت ليوقفهما عنــد ضفاف 
ارتباكهما،ماكانا يعرفــان طريق اخلالص الذي 
يتوجــب عليهمــا  مشــيه،ثمة الكثير من 
الطرق احملفوفــة باخملاطر، وجــد عينيه جتلالن 
عريهــا احملتــاج الى مللمــة افتضاحهــا، دون 
معرفة بالكيف،تقدمت بتــؤدة خجلة لتضع 
يديه،اليعــرف كيف  بــن  الســمحة  روحها 
اعــادة صياغة كونه  يــدون حلظاته،والميكنه 
املليء بالــرؤى واالطياف،يغمض عينية بهدوء 
مســتكن،عاجزا،فيجده يتوه لوحده وســط 
مفازات وممــرات ومنافي ال إنتهــاء لها،يصرخ 
تأخذني  ايــن  الى  تهشــيم وحدته.—  محاوالً 

خطى وحدتي؟!
يظــل صدى روحــه يــردد متاعــب حنجرته 
امللهوفة لبوح تعلمه ببطء،منذ وجدها تؤنس 
وحدته مســقطة فوق محياه امطــاراً غزيرة 
الفؤاد  الغامضة،احلافرة في  ابتســاماتها  من 
عميقاً،ملرات حاول االمســاك بشــذوات بريق 
العينن املتوهجنت اشــتهاًء لكنها تتفرغص 
مــن بن يديــه مثــل ســمكة،آخذة انوثتها 
العارمة الى مجهول وحدتها،تتمنى لو عرفت 
الســر..ولم اضاعــت خطاه فــي زحمة فراغ 

موحش،همســت—صعب معرفة االين..صعب 
ايجاد الضياع!!

—٤-—
)كشوفات االنبعاث(

املرأة،نخلة باسقة متنح ارواحنا مباهج  تشعل 
ضفاف االسئلة، لتضيء دروب االختيار!!

املــرأة ،عنوان اخلطــوات االولى الــذي الميكن 
نســيانه مادمــت متشــي راغبــاً باملعرفــة 

واالكتشاف!!
كان يتلو بصوته الشجي، تراتيل همومة، دون 
رغبــة بالصمت، تلمس حنجرته وكأنه يتعرف 
عليها الول مرة، رفع عينية املدموغتن بفضة 
املاء، مطلقــاً حمائم االســئلة احلاطة داخل 
جراب عقله،الباحث عــن فرصة اجابة ترضي 
عثراته التي اســتمرت منذ حلظة االبتعاد،حن 
راحت ظــن انها ســتأتي اليه،النه يعرف عدم 
قدرتها على نسيانه واالبتعاد ،تنطفىء روحها 
حن تراه غارقاً في بحار افكاره،فكيف هي االن..

ماعســاها فاعله..من أين جتد لعينيها ومض 
ابتســامة تفتت لواعج فؤاده الذي يستشعر 
ان ثمــة خطــر ات، كلمــا توغــل عميقاً،في 
مكامــن رفقتها،ســاحت روحهــا بكركرات 
مجلجلة عميقــة تلم اليها االطيــار الرافة 
بجذل وإمتنان،الدورب عسرة فهم،واخليار يعدد 

اخلطوات،كلما قال لنفسه.
—حددي االجتاه!!

باذيــال   تلــوذ  خائفــة  تتراجــع  وجدهــا 
القلب  لوعات  اكتشــف  قد  الفجيعة،ماكان 
بعد، لتلــن حنجرته بحــالوة االهات،وعذوبة 
مقاصدهــا، نظرت إليه فجــأة، يقتعد االرض 
واضعاً رأســه بن يديه،محاوالً تشــتيت بقايا 
فجيعته، فأن القلب،وتساقط مطر الروح عند 
عينيه،توقفت اللحظة،ولم يعد الوقت يكترث 

لشيء،همست—أأأنت؟
رفع الرأس القاحل من سواها،هامساً.

—-اااااااااانِت !!

وداد ابراهيم
  

عن دار املأمــون للترجمة والنشــر احدى 
تشــكيالت وزارة الثقافة والسياحة واالثار 
صدر كتاب » السحر عند االقوام السامية 
كامبل  للكاتــب  وتطــوره2022«  اصوله 
طومســون ترجمة »منذر كاظم حسن«  
ضمن« مبــادرة ترجمة مئة كتاب« اذ دأبت 
تلــك الدار علــى تقدمي الكتــب املعرفية 
والثقافيــة املتميزة التي تفتح نافذة وتنير 

العقول ولعل اخرها كتابنا املذكور.

ضابط اخملابرات البريطانية 
 الكاتــب طومســون ضابط فــي جهاز 
اخملابرات البريطانية  ومساعد في املتحف 
البريطاني بدأ العمل في بالد ما بن النهرين 
خالل االحتالل البريطاني للعراق عام 1918 
، اســتطاع ان يتناول دراســة السحر في 
بالد ما بــن النهرين منذ نشــأته وكيف 
ترســخت افكار املعتقدات الشــيطانية 
في عقول الناس؟ وكيف انتقلت من جيل 
اخر منذ ثالثة االف سنة حتى وصلت الينا 
والغربية  الشرقية  اخلرافات  في  وترسخت 
احلديثة ويؤمن بها الكثير من الناس الذين 
يخلطونها بأفكار دينية منها اليهودية او 
املسيحية او حتى االسالمية . اذ يذكر في 
التعويذات الســحرية  كتابه نصوصا من 
املذكورة في االلواح السومرية والسريانية 
والرهبانية واحلكايات العربية التي مازالت 
واملنجمون  الســحرة  يرددها  اليــوم  حتى 
الســيطرة   يحاولون  الذين  واملشــعوذون 
على افكار الناس الســذج الذين ينقادون 

بسهولة لهذه االفكار.

البابليون زرعوا نظاما للسحر
في الفصل االول وحتت عنوان »الشــياطن 
واالشــباح« وفــي الصفحــة 57 يتحدث 
الكاتــب عن  قناعة الســكان بالســحر 
فيقول: كان السكان على اقتناع راسخ في 

جميع انحاء الشــرق األدنى وفي عصور 
ما قبــل التاريخ وحتى يومنــا هذا بأن 
وباســتخدام  اخلارقة  الطبيعة  كائنات 
تعبير عام قادرة على احلاق األذى الشديد 
اجلســدية  واالمراض  العلــل  وان  بهم 
التــي يتعرضــون لها ترجع مباشــرة 
الى هذا القــوة  البغيضــة. لقد ورث 
الســكان االصليون في العراق وسوريا 
والبربر من اســالفهم ارثا من اخلرافات 
واملعتقدات التي تظهر اختالفا بسيطا 
عن بســاطتها االصلية وتلقي الضوء  
علــى العديد مــن االفكار الســامية 
القدمية. على الرغم من انه في معظم 
احلاالت تكون اســماء الشياطن احملددة 
ليس  الســامية  اللهجات  احــدى  في 
لها عالقة اشــتقاقية مع تلك اخلاصة 
باللهجة الســامية االخرى، وتظهر لنا 
االفكار التي التزال متداولة بأن االشكال 

ومصاصي  العفاريــت  مــن  القدميــة 
والشياطن موجودة  واالشــباح  الدماء 
حتــت عناوين مختلفة مــع العديد من 
السمات التي خصصها لهم البابليون 
الذيــن زرعوا واحدة مــن اكثر االنظمة 
تعقيدا وصعوبة للســحر القدمي الذي 

نعرفه. 

 يقود االرواح راعي للطعام
وحتت عنوان معتقــدات ربانية  يتحدث 
الكاتــب عن اكثــر املعتقــدات بدائية 
فيقول: اعتقد احلاخامات ان هناك مكانا 
يسمى االســتراحة والذي اشتق اسمه 
من حقيقة انه مخصص ألرواح الرجال 
الراحلن ويكون عبارة عن مبنى به فناء 
محاط بسور ويجري من امام الفناء نهر 
يقع بجــواره حقل وفــي كل يوم يقود 
»دوما« االرواح الى املراعي لتناول الطعام 
في احلقل  وشرب املاء من النهر ويتعقد 
الكباليون في التقمص من جسم نوع 
واحد الى جســم نوع اخر، ويقول بعض 
حكماء الكاباال املتأخرين ان روح االنسان 
النجس ســوف تتحول الى حيوان جنس 
او الى اشياء زاحفة . ويستطرد الكاتب 
ســرد القصص عن املعتقدات فيقول: 
تصــف احــدى املقاطــع االكثــر اثارة 
لالهتمام في اسطورة جلجامش صعود 
شــبح »ايا باني« من الهاوية، اذ يحاول 
البطل البابلي جلجامش رؤية »ايا باني« 
الذي مات لذلك يوجه »ايا« االله نيرجال 
العــادة   »ايا باني« الــى االرض. فيرتفع 
الظل ويظهر رجل ميت من خالل فتحة 
صنعها الرب في االرض مثل الريح الذي 
يبدو على شكل شبح شفاف لكن في 

شكل بشري. 
وتضمن الكتــاب الكثير من الهوامش 
ومقاطع من ادعية السحر التي يرددها 
الســحرة ومقاطع لكلمات التعويذات 

التي نسخت على االلواح.

متابعة ـ الصباح الجديد:
املعاصر«  الدولــي للفــن  يعــّد »املعرض 
الذي يقيُمــه »متحف كارنيغي« في والية 
بنســلفانيا األميركيــة، واحــداً من أقدم 
التظاهرات الفنية في البــالد، حيُث تعود 
دورتُه األولى إلى عام 1895، والتي تأّسست 
على يــد آنــدرو كارنيغــي، الصناعي ذي 

األصول اإلسكتلندية.
ورغــم أّن التظاهــرة ال تُعقــد بانتظــام 
سنوي، بل كل ثالث أو أربع سنوات، إاّل أنها 
تستقطب أسماء بارزة من املشهد الفني 
العاملي، وقد ُوّقعت فيها مساهمات مهّمة 
بيد كبار الفنانن، مثل السويســري ألبرتو 
جياكوميتي، والفرنســي الذي رحل مؤّخراً 
جان بيار ســوالج، واألملاني أنسيلم كيفر، 

وغيرهم ُكثر.
وتنتظــم، هــذه األيــام، الــدورة الثامنة 
واخلمســون مــن التظاهــرة، والتي حتمل 
عنــوان »هل هو صباحــك اآلن؟«P العبارة 

التي حتتمل تســبة من الشّك واالحتمال، 
واملســتوحاة من تــراث املايــا كبديل عن 
»صباح اخلير« احلاسمة بأّن الصباح قد حّل 

فعالً عند اجلميع.
املعرض الذي تستمّر فعالياتُه حتى الثاني 
من نيســان/ أبريــل 2023، يجمع في هذه 
الــدورة مزيجــاً من املفاهيم واألســاليب 
املوضوعة  التاريــخ هو  املتقاطعة، ليبقى 
األساســية. وفي هذا السياق يقّدم الفنان 
)1939( عمله  العراقــي ضيــاء العــزاوي 
املُعنون بـ«أطالل مدينتن: املوصل وحلب«، 
وهو عبارة عن جتهيز ضخم ينهض بحمولة 
تاريخيــة تطّلبت 48 متراً مرّبعاً من أرضية 

املتحف الفتراشها. 
يُجّسد العزاوي في عمله ثقل ما تعّرضت 
له املدينتان خالل العقــد األخير من حرب 
جرفت املعالم احلَضرية بقدر ما كّرســت 
املنتشلة من  صورًة تطغى فيها الضحية 
حتت األنقاض، حيث لــم يُعد من متنّفس 

القذائف واجلدران احملّطمة  جلسٍد سحقته 
فوق رأسه.

الضخامــة هي توقيع العــزاوي األثير عبر 
مســيرته، ومن هذه الناحيــة ال ينفصل 
جتهيزه الراهن عّما ســبقه، مثل جداريته 
»صبرا وشــاتيال« التي لم تقارب احلدث في 
تفاصيله وحســب، بل في حلظته الزمنية 
أيضاً، إذ وّقعها خالل ستة شهور من تاريخ 

اجملزرة الوحشية )1986(.
مثل تلك الوحشية تنتقل من قماش لوحة 
املاضــي، إلى بوليســتر التجهيز املعروض 
اليوم، لتنقل لنا ما عايشــته املدينتان من 
عذابــات أطبقت عليهما من كّل النواحي، 
باملعنى السياسي للكلمة، ليبقى القاسم 
املشــترك بن التاريخ واحلاضر هو مشهد 
القســوة املنفلتة، أو »حالة االستثناء«، لو 
اســتعرنا من النظرية السياســية بعض 
إلى دميومة من  التي حتّولت  مصطلحاتها، 

الرعب املستبّد.

شوقي كريم: وصايا العاشق !

معرض ُيجّسد ما تعّرضت له الموصل وحلب المنتشلتان من تحت األنقاض»السحر عند االقوام السامية« لكامبل طمسون

ضياء العزاوي.. أطالل التاريخ أم الحاضر؟

سيرة

علي إبراهـيم الدليمي

الفنان التشــكيلي إســماعيل اخلياط 
)مواليد خانقن 1944( خريج دار املعلمن 
فــي بعقوبة عــام 1966، مــن الفنانن 
البارزين في خارطة احلركة التشــكيلية 
أقام   2008 – 1966 العراقيــة عمومــاً، 
أكثر من )45( معرضاً شخصياً في مدن 
أربيل/  دهوك/  الســليمانية/  كردستان: 
كركوك/ خانقن -  بغداد/ وخارج األقليم: 
إنكلتــرا/ النرويــج/ فرنســا/ أمريــكا/ 

بلجيكا/ األردن/ إيران.
1967 – 2007 عمــل مشــرفاً للفنــون 
النشــاط  مديرية  فــي  التشكيليـــة 
املدرسي في الســليمانية – عمل مديرا 
لدائــرة الفنون التشــكيلية فــي وزارة 
الثقافة فــي أقليم كردســتان/ أربيل – 
اإلبداع  جائزة  منح   2004 الســليمانية، 
مــن قبــل حكومــة أقليم كردســتان 
للفنون  الدولية  الرابطــة  العراق. عضو 
الفنانــن  وجمعيــة  التشــكيلية، 

التشكيلين العراقين.
من خالل نشــاطه املتواصل في املعارض 

الفنية التي أقيمت داخل العراق وخارجه، 
ومبا تتســم به أعماله مــن خصوصية 
متفردة وأســلوب متميز في إســتلهام 
وطرح املفهوم املعاصر، وفق صياغة فنية 

وفكرية متوازية.
التي  اإلبداعية  اخلياط  واملتتبع ملســيرة 
بدأها منذ عام 1965، من خالل مشاركته 
ألول مـــرة فـــي املعـــرض السنـــوي 
يلمس  العراقيــن،  الفنانن  جلمعيـــة 
مدى تفاعله اإلنساني اجلاد في موضوع 
جتسيد املعاناة واآلالم التي حتيق باإلنسان 
من كل صــوب على على مر احلقب، وفي 
كل مــكان وزمــان.. معاناة جســيمة 
يتحملها اإلنســان، هذا الكائن العاشق 
أين يولــي وجهه واحلروب  للحياة.. لكن 
الدكتاتوريات  وويالتها وســفاهة عقول 
التي حتكم مصير النــاس تالحقه أينما 

حل؟!.
إسماعيل خياط، فنان ينسج بعضاً من 
خيوط هذه الكروب على شاكلة مرئيات 
توثيقية شاهدة على عصور ودهور احلياة، 
بتقنيــات فنيــة متنوعــة.. فقد كانت 
اجملهرية  لدرجة  املصغــرة  التخطيطات 
بقلم الرصــاص، هي امليزة األساســية 

في جتارب خياط األولى، حيث يســتنبط 
صوراً من الواقع اإلنســاني املأساوي إلى 
بذلك  فكرية مضيئة.. محققاً  مشاهد 

إجنازاً فنيــاً وتأثيراً ذهنياً لــدى املتلقي، 
وبهذا الصدد يكتب الناقد فاروق يوسف: 
وعلى صعيد تقني، فالفنان إســماعيل 

خياط، يعد مــن الفنانن النادرين، الذين 
ما زالوا يحفظون للخــط هيبته، ودوره 

األساس في صنع الشكل.
وبالرغــم من أن أصراره على إســتعمال 
األسود واألبيض يطرح الكثير من املعاني 
املضمونيــة، غير أنه يعد بالنســبة لنا، 
نحن الذين ضعنا وســط األلوان، درســاً 
عظيماً فــي فهم اخلــط، وقدرته على 

إستعادة دوره التأسيسي.
يقول بيكاســو: أنا ال أرســم أنا أبحث.. 
هكذا يواصل الفنان خياط جتسيد املراثي 
التي  الكفيلة  السبل  بكافة  اإلنسانية، 
تضمن تأمن إيصال خلجاته ورســالته 
إلى العالم أجمع، فكانت جتاربه الالحقة 
يخصصها ملأســاة أهله في كردســتان 
والناقد  الفنان  يلخصهــا  الذي  العراق.. 
د. عاصــم عبد األمير: مثلــت لي جتارب 
إسماعيل خياط نوعاً من مقاومة اخلراب، 
الذي أتى على حياة، كان ولم يزل ينتمي 
لها ويبــذل ألجلها ما أســتطاع لذلك 
سبيالً، لهذا يبدو من العبث الكتابة عن 
رسومه دون األخذ بعن اإلعتبار كردستان 
النبع التي متثل له مسوغاً لتنامي جتربته 

الصاخبة.

هذا الفنان القادم من حضارة اجلبل يبذل 
جهده كي تبدو مشــاريعه اجلمالية في 
ســياق نهضة التجديد ويهمه تكريس 
حلظة وجــود تزداد رســوخاً كلما أمعن 
في تأملهــا وتفجير كل مــا أمكن من 

كوامنها.
وفي كل جتــارب اخليــاط املتواصلة، لم 
ينأى قط عن اللجوء للغة التخطيطات 
وأبعادها التكميليــة.. برغم أن التجربة 
الفنيــة األخيــرة إلســتلهام مأســاة 
كردســتان قد أســتعمل فيها مشهداً 
حقيقياً على الواقــع محتوياً على أثاث 
وممتلكات وخصوصيــات وطبيعة مكان 

الفاجعة.
ورحل خيــاط عن عمر 78 عاما عن عاملنا 
2022، في  20 تشــرين االول  اخلميــس، 
منزله مبدينة السليمانية، بسبب مرض 

مزمن ألم به طويالً.
ونعتــه احلركة التشــكيلية في العراق 
وعدد من الكتاب والصحفن  . وبرحيله 
يترك هذا الفنان فراغــا كبيرا ليس في 
احلركة التشــكيلية العراقية فحسب، 

بل عامليا.

الراحل إسماعيل خياط.. أيقونة الفن التشكيلي العراقي

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 12866
التاريخ: 2022/11/7

ملحق إعالن مناقصـة رقم )86(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تنفيذ شوارع في منطقة حي النفط االولى وحي االعالم وحي املثنى وحي العزل مرحلة ثانية«

الحقاً إلعالننا ذي العدد )12396( واملؤرخ في 2022/10/31 اخلاص باملناقصة اعاله وبالنظر ألهمية املشــروع وماميثله 
من واجهة تعكس رغبة ادارة احملافظة في فسح اجملال للتنافس بني الشركات الكفوءة تقررما يلي:

1- تعديل الفقرة )ز( من االعالن املشــار اليه في اعاله لتصبح )اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة 
الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو شــريك أو مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي 
عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن 

)13,633,000,000( )فقط ثالثة عشر مليار وستمائة وثالث وثالثني مليون دينار عراقي(
2- التأكيد على ما ورد في الوثيقة القياســية اجلزء الثاني: ورقة بيانات املناقصة تعليمات ملقدمي العطاء اخلاصة 

باملشروع واملتضمنة:
• يكون احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

• في حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%(؛ فيتعني على جلنة التحليل دراسة التوضيح 
املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. 
وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء؛ فيتم طلب خطاب ضمان)خطاب 
ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة 20% وبني مبلغ العطاء الوارد على ان 
اليقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، واليتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة 

االستالم االولي للمشروع،وفي حال اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه(.
لذا اقتضى التنويـه

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 12865
التاريخ: 2022/11/7

ملحق إعالن مناقصـة رقم )84(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
تأهيل املدخل الشمالي ملدينة السماوة«

الحقاً إلعالننا ذي العدد )12395( واملؤرخ في 2022/10/31 اخلاص باملناقصة اعاله وبالنظر الهمية املشــروع وماميثله 
من واجهة تعكس رغبة ادارة احملافظة في فسح اجملال للتنافس بني الشركات الكفوءة تقررما يلي:

1- تعديل الفقرة )ز( من االعالن املشــار اليه في اعاله لتصبح )اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة 
الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو شــريك أو مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي 
عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن 

)20,347,000,000( )عشرين مليار وثالثمائة وسبعة واربعني مليون دينار عراقي(
2- التأكيد على ما ورد في الوثيقة القياســية اجلزء الثاني: ورقة بيانات املناقصة /تعليمات ملقدمي العطاء اخلاصة 

باملشروع واملتضمنة:
• يكون احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

• في حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%(؛ فيتعني على جلنة التحليل دراسة التوضيح 
املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. 
وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء؛ فيتم طلب خطاب ضمان)خطاب 
ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة 20% وبني مبلغ العطاء الوارد على ان 
اليقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، واليتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة 

االستالم االولي للمشروع،وفي حال اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه(.
لذا اقتضى التنويـه

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 12864
التاريخ: 2022/11/7

ملحق إعالن مناقصـة رقم )85(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تأهيل شوارع في منطقة حي النصر االولى مرحلة ثانية ومنطقة ال 6000 ومنطقة موسى 

الكاظم«

الحقاً إلعالننا ذي العدد )12394( واملؤرخ في 2022/10/31 اخلاص باملناقصة اعاله وبالنظر ألهمية املشــروع وما ميثله 
من واجهة تعكس رغبة ادارة احملافظة في فسح اجملال للتنافس بني الشركات الكفوءة تقرر ما يلي:

1- تعديل الفقرة )ز( من االعالن املشــار اليه في اعاله لتصبح )اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة 
الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو شــريك أو مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي 
عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن 

)12,113,000,000( )اثنى عشر مليار ومائة وثالثة عشر مليون دينار عراقي(
2- التأكيد على ما ورد في الوثيقة القياســية اجلزء الثاني: ورقة بيانات املناقصة تعليمات ملقدمي العطاء اخلاصة 

باملشروع واملتضمنة:
• يكون احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

• في حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%(؛ فيتعني على جلنة التحليل دراسة التوضيح 
املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. 
وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء؛ فيتم طلب خطاب ضمان)خطاب 
ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة 20% وبني مبلغ العطاء الوارد على ان 
اليقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، واليتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة 

االستالم االولي للمشروع،وفي حال اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
لذا اقتضى التنويـه

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 149
التاريخ: 2022/10/25

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير االمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم 
االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 
القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بأبرام العقد خالل )30( يوم..
م.ر.مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 147
التاريخ: 2022/10/25

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير االمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقــدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم 
االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 
القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بأبرام العقد خالل )30( يوم..
م.ر.مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 150
التاريخ: 2022/10/25

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عــن تأجير االمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 30 يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغــة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مــع هوية األحوال املدنية 
اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 
12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر 
واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بأبرام العقد خالل )30( يوم..
م.ر.مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة
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مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة1416محل خلف املعارض القدمية / داموك1

ثالث سنوات1940محل تقاطع الزهراء2

ثالث سنوات1303محل احلي الصناعي3

سنة واحدة2833محل رقم )8( مشروع الغراف4

سنة واحدة1932محل رقم )2( سوق الزهراء الشعبي5

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة1673محل رقم )59( سوق القصابني القدمي1

سنة واحدة1616محل رقم )2( سوق القصابني القدمي4

كشك حي احلوراء على الشارع العام 5
سنة واحدةألول مرةركن املدينة الرياضية

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة2926كشك الشارع املؤدي الى اجلسر احلديدي1

سنة واحدة2929جملون رقم )13( طريق الكوت - حي2

سنة واحدة2939كشك منطقة حي اجلهاد بالقرب من اجلسر احلديدي3

سنة واحدةجملون رقم )21( طريق كوت - حي4

سنة واحدةكشك حي اجلهاد قرب الكراج5

سنة واحدةجملون رقم )5( طريق كوت - حي6



اعالن10

محكمة بداءة الكوت
تنوية

احلاقا بإعالننا املرقم 2131/ب/2022  املنشــور في 
جريــدة العدالة وجريــدة الصباح اجلديــد بتاريخ 
2022/10/30 حيث ورد خطأ في تاريخ رقم الدعوى 

ورد 2131/ب/2021 والصحيح 2131/ب/2022.

محافظة بغداد 
تنويه 

احلاقاً باإلعالن املنشــور في جريدة الصباح اجلديد 
بالعدد املرقم )٥002(في  30/ تشــرين االول/ 2022 
نود ان نعلمكم ان املساحة املراد تأجيرها )1٥00م2( 

وليس )٦000م2( لذا اقتضى التنويه.

تنويه 
نشــرت جريدة الصباح اجلديد بالعدد ٥008 في 
2022/11/7 الدعــوى الصادرة من محكمة بداءة 
الناصرية حيث ذكرت رقم الدعوى 22٥2/ب/2022 

خطا والصحيح 23٥2/ب/2022 .
لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
 وزارة النقل الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود

 القسم / القانوني 
إعالن رقم )2 لسنة 2022( 

))تأجير محالت جتارية((
))وزارة النقل((

)الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود( »إعالن مزايدة 
علنية لتأجير احملالت املشــيدة على العقار )1971/161( 

الكرادة((

تعلن الشــركة العامة لنقل املسافرين والوفود إحدى تشــكيالت وزارة النقل عن 
أجــراء مزايدة علنية وفقــا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21 لســنة 2013 
املعدل( لتأجير احملالت التجارية الواقعة في محافظة بغداد )الكرادة املسبح( املبينه 
تفاصيلها أدناه ملدة ســنة فعلي الراغبني ممن له حق اإليجار باالشتراك في املزايدة 
التي ســتجري في متام الســاعة احلادي عشــر صباح اليوم الثالثون والتي تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن مراجعة القسم القانوني في الشركة الواقع في شارع 
فلســطني مجاور نادي القوة اجلوية لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )20%(من القيمة املقدرة بصك مصدق ألمر الشــركة 
العامة لنقل املســافرين والوفود صادر من مصرف حكومي وبراءة ذمه من الهيئة 
العامة للضرائب مع جلب مستمسكاتهم الشخصية )أصلية ومصورة (وال تقبل 
التأمينات في نفس يوم املزايدة .. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 
والداللية البالغة )2%( من قيمة العقد وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يعتبر 
أول يوم عمل يلي العطلة موعدا« للمزايدة ..علما« أن املزايدة في موقع الشــركة 

أعاله .
مع التقدير

الدكتور 
عبد العظيم كرمي غافل
 املدير العام 
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مبلغ التثمنيرقم احمللت

305،750000 ب/ 11

303،750000 ب/ 22

304،250000 ب/ 33

304،750000 ب/ 44

304،250000 ب/ 55

304،150000 ب/ 66

304،150000 ب/ 77

304،550000 ب/ 88

304،550000 ب/ 99

306،750000 ب/ 1010

308،500000 ب/ 1111

3010،250000 ب/ 1212

303،250000 ب/ 1316

303،250000 ب/ 1417

304،000000 ب/ 1518

304،000000 ب/ 1619

301،600000 ب/ بال17
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دائرة التسجيل العقاري في قلعة سكر 
/ اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة:  195/485 احمللة 
او رقم واسم املقاطعة : السراي/ اجلنس: دار 
/ النوع: ملك صرف / املساحة : 24/90م2 و3 
أولك / املشتمالت/اســتقبال وهول وصالة 
داخلية وغرفتني نوم وحمام ومطبخ ومرافق 

صحية واربع غرف في الطابق االول.
مقدار البيع: متام العقار.

ســتبيع دائرة التسجيل العقاري في قلعة 
ســكر /باملزايدة العلنيــة العقار املوصوف 
اعــاله والعائد للراهن عقيــل راضي جعفر 
لقاء طلب الدائن املرتهن املصرف الزراعي /
فرع ذي قار / البالغ 300000000 دينار فعلى 
الراغب في االشــتراك فيهــا مراجعة هذه 
الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لتاريخ نشــر هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمينــات قانونية نقدية او كفالة مصرفية 
التقل عن 10% مــن القيمة املقدرة للمبيع 
300000000 ثالثمائة مليون دينار وان املزايدة 
ســتجري في الســاعة 12 ظهرا من اليوم 

االخير. 
حسني عيسى محمد مالحظ التسجيل 
العقاري في قلعة سكر

 دائرة التسجيل العقاري في 
قلعة سكر  / اعالن بيع عقار

التسلســل او رقم القطعــة:  193/485 
احمللة او رقم واســم املقاطعة : السراي/ 
اجلنس: دار / النوع: ملك صرف / املســاحة 
: 24/90م2 و3 أولــك / مقــدار البيع: متام 

العقار.  
ســتبيع دائــرة التســجيل العقاري في 
العقار  العلنيــة  /باملزايدة  قلعة ســكر 
املوصوف اعاله والعائد للراهن علي راضي 
جعفر لقاء طلــب الدائن املرتهن املصرف 
الزراعــي /فرع ذي قار / البالغ 300000000 
دينــار فعلى الراغب في االشــتراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالــة مصرفية التقــل عن 10% من 
القيمــة املقــدرة للمبيــع 300000000 
املزايدة ستجري  وان  دينار  ثالثمائة مليون 

في الساعة 12 ظهرا من اليوم االخير. 
حسني عيسى محمد مالحظ 
التسجيل العقاري في قلعة سكر

محكمة بداءة الشطرة
العدد: 264/ب/2022

اعالن 
عطفا على قرار محكمة بداءة الشطرة 
املرقم اعاله ســيتم بيع العقــار املرقم 
4409/8 املستشــفى باملزايــدة العلنية 
فعلى الراغب بالشــراء مراجعة احملكمة 
خالل مــدة ثالثون يوما مــن اليوم التالي 
لنشر هذا االعالن في صحيفتني محليتني 
يوميتني واســعتي االنتشــار ومكان عام 
وفي لوحة اعالنات احملكمة مســتصحبا 
معــه تأمينات قانونية بنســبة 10% من 
القيمة املقدرة وقت وضع اليد والبطاقة 
الوطنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور االعالن والداللية. .
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل  
قرب  العقار/الشــطرة-  موقع   : االوصاف 
مدرســة املشــرق مميــزات العقار/يقــع 
الشــطرة  – الوصــف العــام للعقار/دار 
سكن املساحة 300م2  – القيمة املقدرة: 

60000000 ستون مليون دينار.

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
رقم االضبارة/2022/729
إلى /املنفذ عليه/كرمي رشيج جخيور

لقــد حتقق لهــذه املديرية مــن كتاب 
مركز شــرطة سوق الشــيوخ بالعدد 
5740 في 2022/10/1انك مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت 
أو مختــار ميكــن إجــراء التبليغ عليه 
واســتنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك إعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ ســوق الشــيوخ خالل خمسة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
التنفيذية بحضورك  املعامالت  ملباشرة 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل 
عباس جاسم دبيان 
أوصاف احملرر: وصل امانة مببلغ 3540000 
ثالثة ماليني وخمســمائة واربعون الف 

دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
الهيأة االستئنافية

العدد/ 175/س/2022
التاريخ/ 2022/11/8

الى/ املستأنف عليه/ حسني كاظم علي
م/ إعالن

بنــاًء على الدعــوى البدائية املقامــة ضدك امام 
محكمــة بــداءة الرفاعي من قبــل املدعي  )علي 
حواس كــرمي( والتي يدعــي فيها بان لــه بذمتك 
مبلغا قدرة )ثمانية وعشرون مليون دينار( وإلقرارك 
فيها ووكيلك باملبلغ املذكــور في الدعوى البدائية 
املرقمة 777/ب/2021 والمتناعك عن تسديد املبلغ 
املذكور لذا طلب دعوتك للمرافعة واحلكم بإلزامك 
بتســديد املبلغ بالدعوى البدائية املشار اليها انفا 
وحتميلك الرسوم واملصاريف وقد أصدرت محكمة 
بتاريخ 2022/3/30 وبعدد 6/ب/2022  الرفاعي  بداءة 
حكما قضى بــرد دعوى املدعي وحتميلة الرســوم 
واملصاريف وقد استأنف وكيل املدعي احلكم املذكور 
امــا هذه احملكمــة بعريضته املؤرخــة 2022/4/14 
وجملهولية اقامتك قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
وفــي حالة عدم حضورك او مــن ينوب عنك قانونا 
ســتجري املرافعة بحقك حضوريــا وعلنا علما ان 

موعد املرافعة يوم 2022/11/17
القاضي
حسني علي صيهود
رئيس الهيأة االستئنافية في ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3319/ج /2022
التاريخ: 2022/11/7

م/ إعالن
املتهم الهارب: 

ضياء محسن ياسني الهماشي
بالنظر جملهولية محــل اقامتك بالوقت 
احلاضــر ولكونــك متهم فــي الدعوى 
املرقمــة 3319/ج /2022 وفــق احــكام 
)العاشــرة/5( من قانــون األحوال  املادة 
الشخصية رقم 188 لسنة 1959 املعدل 
فقد تقــرر تبليغك باإلعــالن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور أمام هذه 
احملكمة في موعد احملاكمة 2022/12/12 
وفــي حال عــدم حضورك ســوف جترى 

احملاكمة بحقك غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3324/ج /2022
التاريخ: 2022/11/7

م/ إعالن
املتهم الهارب:

 هالل لفته رهيف القريشي
بالنظــر جملهولية محل اقامتك بالوقت 
الدعوى  فــي  ولكونــك متهم  احلاضر 
املرقمة 3324/ج /2022 وفق احكام املادة 
)240( مــن قانون العقوبــات رقم 111 
لســنة 1969 املعدل فقد تقرر تبليغك 
باإلعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور أمام هــذه احملكمة في موعد 
احملاكمــة 2022/12/12 وفــي حال عدم 
حضورك ســوف جترى احملاكمة بحقك 

غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد / 
الرصافة االحتادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
رقم الدعوى : 1154/ب/2022
التاريخ : 2022/11/9

املدعي:  امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعي علية : حامت جاسم محمد
الدعــوى املرقمة )أعــاله( لدى هذه 
ابطال  فيهــا  يطالبــك  احملكمــة 
املرقــم  العقــار  قيــد  تســجيل 
99/13  شــماعية وكــرع وجملهولية 
محــل اقامتــك لذا تقــرر تبليغك 
مرافعة  مبوعد  يوميتني  بصحيفتني 
يوم  2022/11/20  الساعة التاسعة 
وفي حال عدم حضورك او من ينوب 
عنــك قانونيــا ســتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

محكمة االحوال الشخصية 
في الفجر  

العدد : 201/ش/2022
اعالن

الى/املدعى عليه/قصي سفيح 
عواد

اقام املدعي ســيف هالل اســمير 
دعوى امام هذه احملكمة يطلب فيها 
الزامك بأجر املثل ألتعاب احملاماة وقدر 
وخمسون  سبعمائة  مببلغ  االتعاب 
الف دينــار وجملهولية محل اقامتك 
وحســب شــرح القائــم بالتبليغ 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
للحضور امام هــذه احملكمة مبوعد 
املرافعة يوم 2022/11/16 الســاعة 
التاســعة صباحا وبعكسه سوف 
جتري املرافعــة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول .
القاضي
سيف عبد اجلبار اجلنابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2020/1656
التاريخ: 2020/9/14

م/اعالن
الى/ املفقود )إبراهيم خليفة حمد(

علي(  فهد  )انتضــار  املســتدعي  قدم 
طلبــا الى هــذه احملكمــة يطلب فيه 
اصدار حجــة احلجر والقيمومة بحقك 
تاريــخ 2018/3/17  وذلك لفقدانك من 
هذه  قــررت  اقامتك  محــل  وجملهولية 
احملكمــة تبليغك بصحيفتني وفي حال 
تبليغك وعدم حضورك ســيتم سيتم 
اصدار حجــة احلجر والقيمومة بحقك 

وفق األصول .
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 3071/جنح/2022
التاريخ: 2022/11/6

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 حيدر مهدي حمدان الوائلي
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 3071/جنح/2022 
عقوبات  )1/456/أ(  املادة  احكام  وفق 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/12/6 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/3151
التاريخ: 2022/11/7

الى/ املنفذ عليه )عدي حمادي صالح(
لقد حتقق لهــذه املديرية مــن جهة ذات 

اختصاص
انــك مجهول محــل االقامــة وليس لك 
موطــن دائم او مؤقــت او مختــار، ميكن 
اجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة )27( 
مــن قانــون التنفيذ تقــرر تبليغك اعالنا 
باحلضور في مديرية تنفيذ ســدة الكوت 
خالل خمسة عشــر يوما وتبدا من اليوم 
التالي للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضــورك وفــي حالــة عــدم حضورك 
التنفيذ  بإجراءات  املديرية  ستباشــر هذه 

اجلبري وفق القانون :
املنفذ العدل
فائد عبد الكرمي احمد
الكوت  بداءة  احملرر: قرار محكمــة  اوصاف 
املرقمة 2833/ب/2022 في 2022/9/29 )دين(

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2925/ج/2022
التاريخ: 2022/11/7
الى املتهمان : ثامر خضير نعيمة و 

علي حسني عبد احلميد
م/ إعالن

حتية طيبة...
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونكــم متهمني 
وفق  املرقمــة 2925/ج/2022  بالقضية 
العقوبات  )446( من قانون  املادة  احكام 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور أمام هذه 
احملكمــة في الســاعة الثامنة صباحا  
يوم 2022/12/12 وفي حال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابــا بحقكما 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزاع سوادي

دائرة التسجيل العقاري في قلعة 
سكر / اعالن بيع عقار

التسلســل او رقم القطعــة:  196/485 
احمللة او رقم واســم املقاطعة : السراي/ 
اجلنس: دار/ النوع: ملك صرف / املســاحة 
: 24/90م2 و3 أولك / املشتمالت/استقبال 
وهول وصالة داخلية وغرفتني نوم وحمام 
ومطبــخ ومرافق صحيــة واربع غرف في 

الطابق االول  
ســتبيع دائــرة التســجيل العقاري في 
العقار  العلنيــة  /باملزايدة  قلعة ســكر 
املوصوف اعــاله والعائد للراهن زيد راضي 
جعفر لقاء طلــب الدائن املرتهن املصرف 
الزراعــي /فرع ذي قار / البالغ 300000000 
دينــار فعلى الراغب في االشــتراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالــة مصرفية التقــل عن 10% من 
القيمــة املقــدرة للمبيــع 300000000 
املزايدة ستجري  وان  دينار  ثالثمائة مليون 

في الساعة 12 ظهرا من اليوم االخير. 
حسني عيسى محمد مالحظ 
التسجيل العقاري في قلعة سكر 

نادي النصر الرياضي
اعــالن مزايدة

يعلــن نادي النصــر الرياضي في ذي قار عــن اجراء مزايدة علنيــة لتأجير ملعب 
خماسي كرة القدم لنادي النصر الرياضي على العقار تسلسل 653 حي املشروع 
وملدة سنة واحدة  حسب قانون ايجار امالك الدولة املرقم 21 لعام 2013 . علما ان 
موعد املزايدة يوم  الثالثاء 2022/12/15 الساعة 9 صباحا في مقر النادي. ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن واملصاريف االخرى .
الهيئة االدارية لنادي النصر الرياضي

قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار
العدد: 3094

إعالن
بنــاءا على طلب املدعي مؤيد هاشــم جبار والذي يطلب من خالله تســجيل لقبه من 
الشاوي الى العبادي واستنادا ألحكام املادة 24 من قانون البطاقة الوطنية 3 لسنة 2016  
تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق االعتراض على الطلب مراجعة املديرية 

خالل 10 عشرة ايام من تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
العميد/ حيدر عكلة يحيى
مدير قسم شؤون االحوال املدنية في ذي قار

دائرة التسجيل العقاري في
 قلعة سكر /  اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة:  197/485 احمللة 
او رقم واســم املقاطعة : السراي/ اجلنس: 
دار مع اربع محالت جتارية وســبع ســقف 
/ النــوع: ملك صرف / املســاحة : 80م2 و3 
أولك / املشتمالت/ديوان وغرفة نوم ومطبخ 
ومرافق صحيــة وحمام واربع محالت جتارية 

وسبع سقف سكنية  
ســتبيع دائرة التسجيل العقاري في قلعة 
ســكر /باملزايدة العلنيــة العقار املوصوف 
اعاله والعائــد للراهن علــي راضي جعفر 
لقاء طلب الدائن املرتهن املصرف الزراعي /
فرع ذي قار / البالغ 300000000 دينار فعلى 
الراغب في االشــتراك فيهــا مراجعة هذه 
الدائرة خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التالي 
لتاريخ نشــر هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمينــات قانونية نقدية او كفالة مصرفية 
التقل عن 10% مــن القيمة املقدرة للمبيع 
300000000 ثالثمائة مليون دينار وان املزايدة 
ســتجري في الســاعة 12 ظهرا من اليوم 

االخير. 
حسني عيسى محمد /مالحظ 
التسجيل العقاري في قلعة سكر 

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: 757/ب/2022

م/إعالن بيع عقار تسلسل 2332/5 صلبة
ستبيع محكمة بداءة ســوق الشيوخ وعن طريق 
املزايــدة العلنية العقار تسلســل 2332/5 صلبة 
وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا 
فــي قاعة محكمة بداءة ســوق الشــيوخ فعلى 
الراغبني بالشراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة 
10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 
3% والنقبل املبالغ النقدية إن لم يكون من الشركاء 

علما ان  الداللية على املشتري.
القاضي/ بسام فريد حسن

دار ســكن وحتتوي  االوصاف:-1-العقــار عبارة عن 
على:- ســاحة خارجية بابعاد 10م×5م –واستقبال 
بابعــاد3,5م×5م وهــول بابعــاد 4م×5م ومطبــخ 
بابعــاد 3،5م×4م  غرفتــان غــرف بابعــاد 4م×5م 
وكلــدور بابعاد 6م×3,5م وغرفة ثالثة بابعاد 4م×5م 
وصحيات بابعاد 4م×1،5م علما ان العقار مبني من 
الطابوق ومســقف بالكونكريــت ومبلط بالصب 
العادي والكاشــي القدمي ومجهــز باملاء والكهرباء 
-2- مســاحة العقــار: 2،40 أولــك -3- القيمــة 
املقدرة للعقار: خمســون مليون دينار عراقي  دينار 

.) 50,000,000(
4- الدار مشغولة من قبل املدعيني ويرغبون بالبقاء 
بالعقار بصفة مستأجرين بعد ازالة شيوع العقار.

محكمة بداءة الشطرة 
العدد: 34/ب/2022

اعالن 
عطفا على قرار محكمة بداءة الشطرة 
املرقم اعاله ســيتم بيــع العقار املرقم 
العلنية  باملزايدة  املستشــفى   9417/8
احملكمة  مراجعة  بالشراء  الراغب  فعلى 
خالل مدة ثالثون يومــا من اليوم التالي 
لنشــر هــذا االعــالن فــي صحيفتني 
محليتني يوميتني واســعتي االنتشــار 
ومكان عام وفــي لوحة اعالنات احملكمة 
مســتصحبا معــه تأمينــات قانونية 
بنســبة 10% من القيمــة املقدرة وقت 
وضع اليد والبطاقــة الوطنية ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة اجــور االعالن 

والداللية. .
القاضي
عيسى عطوان عبد اهلل

االوصاف : موقع العقار/الشطرة- مميزات 
العقار/يقع الشــطرة  – الوصف العام 
للعقــار/دار ســكن بجزئــني – القيمة 
مليون  50000000 خمســون  املقــدرة: 

دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين 

محكمة بداء بيجي
العدد: 149/ب/2022
التاريخ: 2022/11/8

إعالن
الى املدعى عليه

 )اركان خير اهلل كنو(
أصدرت هذه احملكمة ومبوجب قرارها 
 2022/8/15 في  149/ب/2022  املرقم 
واملتضمــن احلكــم بإزالة شــيوع 
العقــار املرقــم 4988/18 مقاطعة 
19 محطة بيجــي وجملهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بالصحف وفي 
او الطعن سوف  حال عدم حضورك 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 3230/جنح/2022
التاريخ: 2022/11/6

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 بسام كاظم علي حسن
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 3230/جنح/2022 
وفق احــكام املــادة )432( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/12/6 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/641
التاريخ: 2022/11/7

الى/ املنفذ عليه
املدعي/ حسنني خضير سعد

لقد حتقق لهذه املديريــة من انك مجهول 
محــل االقامــة وليس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختــار، ميكن اجراء التبليغ عليه، 
واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا باحلضــور في مديرية تنفيذ 
احلي خالل خمسة عشر يوما وتبدا من اليوم 
التنفيذية  املعامالت  التالي للنشر ملباشرة 
بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر 
هذه املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون :
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

اوصاف احملرر: قرار محكمة بداءة احلي املرقم 
583/ب/2021 فــي 2022/8/21 مقدار الدين 
هو مائة واثنان وســتون مليون وخمسمائة 

الف دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 2832/ج/2022
التاريخ: 2022/11/7

املتهم/ غسان حسني ركب 
الكويشي
م/ إعالن

حتية طيبة...
بالنظــر الى مجهوليــة محل اقامتك 
في  متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقت 
القضيــة املرقمــة 2832/ج/2022 وفق 
العقوبات  )456( من قانون  املادة  احكام 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور أمام هذه 
احملكمــة في الســاعة الثامنة صباحا 
يوم 2022/12/12 وفي حال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمــة غيابــا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزاع سوادي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 595/ج/2022
التاريخ: 2022/11/2

الى املتهم الهارب
 )علي حسن هاشم البو محمد( 

م/اعالن
حتية طيبة.

بالنضــر الــى مجهولية محــل اقامتك 
بالدعوى  ولكونــك متهم  احلاضر  بالوقت 
املرقمــة أعــاله املقامة ضــدك من قبل 
وفق  مخيلف(  حســني  املشــتكي)احمد 
احكام املــادة )432( من قانــون العقوبات 
فقــد تقرر تبليغك عــن طريق صحيفتني 
محليتــني للحضــور امام هــذه احملكمة 
في الســاعة التاســعة صباحــا من يوم 
2022/12/5 وفــي حال عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا ســوف جتري محاكمتك 

غيابيا وفق األصول 
القاضي 
عباس تاغي حامد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 1879/ج/2022
التاريخ: 2022/11/8

املتهم/ حسني فيصل كاظم 
ياسري
م/ إعالن

حتية طيبة...
بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهم في 
القضية املرقمــة 1879/ج/2022 وفق 
احكام املادة )453( من قانون العقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمــة في الســاعة الثامنة 
صباحــا يــوم 2022/12/16 وفي حال 
عدم احلضور سوف جترى احملاكمة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
خالد فزاع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 4847/ش/2022
التاريخ: 2022/11/9

الى/ املدعى عليه )زياد خلف شهاب(
م/ اعالن

للدعوى املقامــة من قبــل املدعية )وفاء 
حميد عبد( ضد املدعــى علية )زياد خلف 
شــهاب( بالعــدد )4847/ش/2022( والتي 
وجملهولية  للضــرر  التفريق  فيهــا  تطلب 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتــار لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتــني حلضــورك او ارســال من ينوب 
عنــك قانونا في موعــد املرافعة املصادف 
التاسعة صباحا  الســاعة   )2022/11/28(
وفي حال عدم حضورك ســتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

العدد: 1438/جنح/2022
التاريخ: 2022/11/7

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة:

 زمن زغير سعيد سلمان
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
بالوقت احلاضر ولكونك متهمة في 
القضية املرقمــة 1438/جنح/2022 
وفق احكام القرار )154 لسنة 2001( 
فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/12/7 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 

احملاكمة غيابا وحسب القانون.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي



اعالن12

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

العدد: 4174
التاريخ: 2022/11/8

تنويه
احلاقــا بكتابنا املرقم )4104 فــي 2022/11/2( 
واخلــاص باعــان مناقصة )37 لســنة 2022( 
ورد ســهوا اســم املشــروع )تنفيذ الشبكة 
الكهربائيــة حلي الســراي في قضــاء عفك( 
والصحيح هو )تاهيل الشبكة الكهربائية حلي 

السراي في قضاء عفك(
لذا اقتضى التنويه

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

العدد: 4172
التاريخ: 2022/11/8

تنويه
احلاقا بكتابنا املرقم )4145 في 2022/11/6( واخلاص باعان 
مناقصــة 50 لســنة 2022 )تاهيل احواض ترســيب في 
مشــروع ماء املنصور املوحد ومجمعات ماء سعة 50 م3/

سا )مجمع ماء الطابو- مجمع ماء السادة العرد- مجمع 
ماء بني عارض ومجمع ماء ســعة 100 م3/ ســا مجمع 
ماء اطراف حي احلســن( ورد سهوا مبلغ املناقصة كتابة 
)سبعمائة الف وثمانية وثاثون وثمانون الف وخمسمائة 

دينار عراقي الغيرها(
والصحيح هو )700،883،500( ســبعمائة مليون وثمامنائة 

وثاثة وثمانون الف وخمسمائة دينار الغيرها.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 144
التاريخ: 2022/10/25

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عــن تأجير االماك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبن االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خال مدة 30 يوم تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة 
بصــك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مــدة االعان وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم 

املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بأبرام العقد خال )30( يوم..
م.ر.مهندسني

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/697
التاريخ: 2022/10/2

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 
2022/10/2 برئاســة اللواء الدكتــور احلقوقي عمار ماهر عبد احلســن 
وعضويــة كل من اللواء احلقوقي عباس ناصــر غريب و العميد احلقوقي 
عادل مطشــر جلود واصدرت حكمها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باسم 

الشعب:
القضية املرقمة )2022/697(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض مؤيد داود سلمان داود الكعبي

املنسوب الى/ مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشات
املادة القانونية: )5/اوال( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم علــى املدان )املفوض مؤيد داود ســلمان داود الكعبي( باحلبس 
الشــديد ملدة )خمس ســنوات( وفق احكام املادة )5/أوال( من )ق-ع-د( رقم 
)14( لسنة 2008 املعدل وذلك لغيابة من تاريخ 2022/1/12 ولغاية صدور 
قــرار احلكم أعاه وبداللة املــواد )61/أوال( و )69/أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( 

لسنة 2008
2. طــرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا ألحكام املادة )38/

ثانيــا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب احلكم 
الدرجة القطعية

3. إعطــاء املوظفن العمومين صاحية إلقــاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه وإلزام املواطنن باإلخبار عن محل اختفائه 

استنادا ألحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا ألحكام املادة )69/رابعا( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محســن صالح( البالغة 
)25,000( خمســة وعشرون الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا ألحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابا لاعتراض والتمييز استنادا ألحكام 

املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/10/2.

صندوق  االسكان  العراقي  
في ميسان

 اعالن
)فرحــه  الشــريك  الــى 
جعيــول ســعد( هــو في 
بــة  1مغر 2 /5 4 9 9 ر لعقا ا
الشــريك  مــع  مناصفــة 
)محمــد جبــار  املقتــرض 
شــغيت( الذي يروم التقدمي 
االســكان  الصندوق  الــى 
لغرض  ميسان  في  العراقي 
التســليف والبنــاء لذى مت 
التبليغ خال مدة خمســة 
العراق  داخــل  يوما  عشــر 
النشراذا  تاريخ  من  وشــهر 
كان خارج العراق  وبعكسه 
االعتراض  في  حقكم  يسق 

مستقبا.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 396/س/ 2022
التاريخ: 2022/11/9
الى املستأنف علية / املدير املفوض لشركة 
مدار الفيحاء للمقاوالت / إضافة لوظيفته

م/اعالن
الدعوى  اقام املســتأنف )قيس جاســم فالح( 
ضدكم  396/س/2022  املرقمــة  االســتئنافية 
طالبا فســخ احلكم البدائي الصــادر بالدعوى 
املرقمة 577/ب/2022 بتاريــخ 2022/6/20 والذي 
يطلب فيها الزامكم بدفع مبلغ مقداره ثاثمائة 
وثمانية وثاثــون مليون دينــار وجملهولية محل 
اقامتكم حسب كتاب مديرية شرطة محافظة 
البصرة / مركز شــرطة االمام علــي )ع( املرقم 
8188 بتاريــخ 2022/11/1 ومرفقه ورقة التبليغ 
املتضمنة شرح القائم بالتبليغ في بأن الشركة 
املطلوب تبليغها انها كانت موجودة وارحتلت الى 
جهة مجهولة حسب اشــعار مختار املنطقة 
واجمللس البلدي مؤيدا ارحتال الشركة علية قررت 
احملكمة تبليغكم بواسطة صحيفتن محليتن 
رســميتن يوميتن للحضور امام هذه احملكمة 
في املوعــد املرافعة القادم في 2022/11/22 وفي 
حال عدم حضوركم ســتجري املرافعة بحقكم 

حضورا وعلنا و حسب األصول .... مع التقدير
الرئيس
سامي كامل الزيدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6410/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/9

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ راشد فاخر 

مطر
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاه واملقامــة من قبل 
املدعية )رشــا علي عبد احلســن( 
واملتضمنــة طلبها نفقــة ماضية 
ومستمرة لها وللطفل زين العابدين
 وجملهولية محل اقامتك قرر تبليغك 
اعانا بواسطة صحيفتن محليتن 
باحلضــور امام هــذه احملكمة مبوعد 
 2022/11/21 املصــادف  املرافعــة 

الساعة التاسعة صباحا.
القاضي
عباس معني كاظم

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 )نشميه ثابت حميد( 
طلبا تــروم فيه تغيير اســمها اجملرد 
فــي قيدهــا وجعله )انــوار( بدال من 
)نشميه(  فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خال )15( يوما من تاريخ 
نشر االعان  وبعكسه سيتم النظر 
في طلبه وفق احــكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

 .2016
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 571/س/ 2022
التاريخ: 2022/11/9
الى املستأنف علية / املدير املفوض لشركة 
مدار الفيحاء للمقاوالت / إضافة لوظيفته

م/اعالن
اقام املستأنف )احســان جميل نعمة( الدعوى 
ضدكم  571/س/2022  املرقمــة  االســتئنافية 
طالبا فســخ احلكم البدائي الصــادر بالدعوى 
املرقمة 576/ب/2022 بتاريــخ 2022/8/31 والذي 
يطلب فيهــا الزامكم بدفع مبلغ مقداره مئتان 
وواحد واربعــون مليون وخمســمائة الف دينار 
عراقي وجملهولية محل اقامتكم حســب كتاب 
مديرية شرطة محافظة البصرة / مركز شرطة 
االمام علي )ع( املرقــم 8189 بتاريخ 2022/11/1 
ومرفقــه ورقة التبليغ املتضمنة شــرح القائم 
بالتبليغ في بأن الشركة املطلوب تبليغها انها 
كانت موجودة وارحتلت الى جهة مجهولة حسب 
اشــعار مختار املنطقة واجمللــس البلدي مؤيدا 
ارحتال الشــركة علية قــررت احملكمة تبليغكم 
بواسطة صحيفتن محليتن رسميتن يوميتن 
للحضور امام هذه احملكمــة في املوعد املرافعة 
القادم في 2022/11/22 وفي حال عدم حضوركم 
ستجري املرافعة بحقكم حضورا وعلنا و حسب 

األصول .... مع التقدير
الرئيس
سامي كامل الزيدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6184/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/6

تبليغ
الى/ املدعى عليه

 سهام عبد خلف
الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
واملقامة  أعاه  املرقمة  الشــرعية 
من قبل املدعية )حسن علي عناد( 

واملتضمنة طلبها بقطع النفقة
 وجملهوليــة محــل اقامتــك قرر 
تبليغك اعانا بواسطة صحيفتن 
هذه  امــام  باحلضــور  محليتــن 
املصادف  املرافعة  مبوعــد  احملكمة 
التاســعة  الســاعة   2022/11/2

صباحا.
القاضي

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/12898
التاريخ/ 2022/11/9

إعالن
قّدم املواطن )جنم عبد جاسم محمد( 
طلبا تروم فيه تبديل اللقب في قيده 
وجالــه )العزاوي( بدال مــن )الغراوي( 
اعتــراض مراجعة هذه  لديــه  فمن 
املديرية خال )15( يوما من تاريخ نشر 
االعان  وبعكســه سيتم النظر في 
طلبه وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

اعالن
الى املتهم الغائب/ ن.ع نزار مجبل 

جاسم ناصر البياتي
املنسوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشات

العنوان/ محافظة ميسان/ الكحاء
مبا انــك متهم وفق احــكام املادة )5/ 
اوال( مــن قانون ق.ع.د رقم 14 لســنة 
املعدل لغيابك عن مقر عملك   2008
بتاريــخ 2022/5/29 وجملهوليــة محل 
اقامتك اقتضى تبليغك بهذا االعان 
علــى ان حتضــر امــام محكمة قوى 
للمنطقة  االولــى/  الداخلــي  االمن 
اخلامســة البصرة خال مــدة ثاثون 
يوم من تاريــخ تعليق هذا االعان في 
محــل اقامتك وجتيب علــى التهمة 
املوجه ضــدك وعند عــدم حضورك 
سوف جتري محاكمتك غيابيا استنادا 
ألحكام املــواد )65 و68 و69( من قانون 
اصول احملاكمــات اجلزائية لقوى االمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد 
/ الرصافة االحتادية

محكمة بداءة مدينة الصدر
رقم الدعوى : 1154/ب/2022
التاريخ : 2022/11/9

املدعي:  امني بغداد اضافة 
لوظيفته

مدعي علية : حامت جاسم 
محمد

الدعوى املرقمة )أعــاه( لدى هذه 
احملكمــة يطالبــك فيهــا ابطال 
تســجيل قيــد العقــار املرقــم 
99/13  شــماعية وكرع وجملهولية 
محــل اقامتك لذا تقــرر تبليغك 
مبوعــد  يوميتــن  بصحيفتــن 
مرافعة يوم  2022/11/20  الساعة 
التاســعة وفي حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونيا ســتجري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وفق 

القانون.
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مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة78كشك العزة اجلديدة قرب الكراج1

كشك العزة اجلديدة قرب مدرسة العزة 2
سنة واحدة74االبتدائية

سنة واحدة79كشك رقم )2( العزة اجلديدة3

سنة واحدة104كشك على السدة الترابية4

كشك الفالحية شارع السدة مدخل 5
سنة واحدة196الفالحية

كشك رقم )11( منطقة العزة اجلديدة مقابل 6
سنة واحدة197القسم البلدي

العميد احلقوقي
عادل مطشر جلود

عضو

  اللواء احلقوقي 
عباس ناصر غريب

عضو

اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن

رئيس اللجنة



متابعة ـ الصباح الجديد: 
أعلنت منصــة »تلغرام« إصدار 
حتديث جديــد لتطبيقها على 
الهواتــف الذكيــة، يتضمــن 
جديــدة  ميــزات  مجموعــة 
واجهة  وحتديثات مختلفة على 
االســتخدام، من بينهــا ميزة 

ترجمة املقاطع الصوتية.
وأضاف التطبيــق ميزة ترجمة 
مكتوب  نــص  إلــى  الصــوت 
فضًل  املصــورة،  املقاطــع  في 
للنقاش  عناويــن  إضافــة  عن 
ومجموعات  اجملموعــات،  فــي 
التعبيرية  اآليقونات  جديدة من 

)إميوجيز(.
وميكــن الوصــول إلــى ترجمة 
الزاوية  الفيديو من  في  الصوت 
الســفلية اليمنــى، ولكنه لن 
يكــون متاحا للجميــع حاليا، 
املقطع  ترجمــة  مثــل ميــزة 
الصوتي إلى نص، املقتصرة على 
مستخدمي النسخة املدفوعة 

من التطبيق »برمييوم«.
وتبلغ تكلفــة اخلدمة املدفوعة 
4.99 دوالر فــي الشــهر، وهي 
مثل:  إضافيــة،  مبيــزات  مزودة 
تســريع عملية التحميل، ورفع 
ســعة تخزين امللفات املرفوعة 
4 غيغا  ليفــوق  التطبيق  على 
التخلص من  بايت، فضل عــن 

اإلعلنات.

ومن جهة أخرى، أتاحت املنصة 
النسخة  ملســتخدمي  ميزات 
اجملانية، تتضمن ميزة »توبيكس 
محادثات  إلنشــاء  غروبس«،  إن 
فرديــة عــن مواضيــع معينة 
ضمن اجملموعات التي يفوق عدد 

أعضائها 200 شخص.
ويوفر التطبيق اجلديد إشعارات 
املصغرة  للمحادثــات  خاصــة 
ضمــن اجملموعة، فيما يشــبه 
عمــل القنــوات اجلانبية على 

منصة »ديسكورد«.
وأضــاف »تلغــرام« أيضا ميزة 
يوزرنيمــز«  »كوليكتابــل 
الشبيهة بســندات الرموز غير 
بالتعاون  للســتبدال،  القابلة 
للعملت  »تــون«  شــبكة  مع 

املشفرة.
وأشارت الشركة إلى أن اخلدمة 

تتضمــن أســماًء بأقــل من 5 
أحــرف، وتعمــل بطريقة عمل 
أسماء املستخدمني التقليدية.

وطورت الشــركة أيضــا ميزة 
ملســتخدمي  الليلي  العــرض 
أنظمــة »آي أو إس« مــن خلل 
موازنة األلــوان وإضافة تأثيرات 
جديدة عند التنقل بني احملادثات.
أمــا ملســتخدمي »آندرويــد« 
فأضافــت املنصة ميــزة تغيير 
حجم النــص وحتديثات عديدة 
أخرى متعلقة بتصميمه؛ وفقا 

ملوقع ذا فيرج.
وأضافــت املنصة 12 مجموعة 
من األيقونات التعبيرية اجلديدة 
ملســتخدمي التطبيق املدفوع، 
عن  مجموعة  ضمنهــا  ومــن 

»الهالوين«.
وقدمــت الشــركة فــي ختام 
إعلنهــا اعتــذارا عــن تأخــر 
التحديث، بسبب تأخر مراجعة 
األمريكيــة  »أبــل«  شــركة 
قبل  أسبوعني،  خلل  للتحديث 
إضافته إلى مخزن »آب ســتور« 

لتطبيقات »أبل«.
دوروف، مؤســس  بافل  وأشــار 
»تلغــرام« إلــى أن أبــل تّدعي 
مراجعــة أي تطبيــق خلل 24 
اســتغرقت  ولكنها  ســاعة، 
10 أيــام في مراجعــة حتديثات 

»تلغرام«.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
في أول جتربة ســريرية من نوعها 
في العالم، بدأ باحثون بريطانيون 
إعطــاء دم مت تصنيعه في مختبر 

للبشر.
ورغــم أن اجلزء األكبر من عمليات 
نقل الدم ســيظل معتمدا على 
التجربة  تلــك  أن  إال  املتبرعــني، 
تهدف إلــى تصنيــع فصائل دم 
للغاية،  نــادرة  ولكنها  حيويــة، 
يصعب احلصــول عليها، ولكنها 
الذيــن  لألشــخاص  ضروريــة 
الدم  يعتمدون على عمليات نقل 
املنتظمة، مثل فقر الدم املنجلي.

اختبار  يتم  ووفقا لبي بي ســي، 
كميات صغيــرة تعادل ملعقتني، 
داخل  أدائهــا  كيفيــة  ملعرفــة 
اجلسم، وإذا لم يكن الدم مطابقا 
فســيرفضه  اجلســم،  لطبيعة 

ويفشل العلج.
مشــروع البحــث يركــز علــى 
التي حتمل  الــدم احلمــراء  خليا 
األكســجني من الرئتني إلى باقي 
بالتبرع  األمــر  ويبــدأ  اجلســم، 
العــادي بنحو نصف لتر من الدم، 
مغناطيسية  حبيبات  تستخدم 
الصطيــاد اخلليــا اجلذعية املرنة 
القادرة علــى أن تصبح خلية دم 
حمراء، ومت حتفيز هذه اخلليا على 
اخملتبرات،  في  كبيرة  بأعداد  النمو 
ويتــم توجيهها لتصبح خليا دم 

حمراء، وستستغرق هذه العملية 
نحو 3 أســابيع، وينتــج نحو 50 
مليار خليــة دم حمراء، عن جتمع 
أولي من نحو نصف مليون خلية 
جذعية، على أن يتم تصفية ذلك 
للحصول على 15 مليار خلية دم 

حمراء.
وتدوم خليــا الدم احلمــراء عادة 
ملدة 120 يومــا، قبل أن حتتاج إلى 
استبدال، ويحتوي الدم النموذجي 
املتبــرع به على مزيــج من خليا 
الــدم احلمراء احلديثــة والقدمية، 
في حــني أن الدم املزروع في اخملتبر 
مصنــوع حديثــا، لــذا يجب أن 

يستمر ملدة 120 يوما كاملة.
وكشــف املديــر الطبــي لنقل 
الدم في وحدة نقــل الدم وزراعة 
اخلدمات  لهيئة  التابعة  األعضاء 
البريطانية،  الوطنيــة  الصحية 
الدكتــور فــاروق شــاه، ألن هذا 
البحــث يضع األســاس العملي 
التي  احلمراء،  الدم  خليا  لتصنيع 

ميكن استخدامها بأمان.
البحــث بني فــرق في  ويجمــع 
وكامبريدج  بريســتول  جامعات 
وزراعة  الدم  نقــل  ووحدة  ولندن، 
اخلدمات  لهيئة  التابعة  األعضاء 

الصحية الوطنية البريطانية.  
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ملونشريط

ملجأ للحماية من الضربات 
النووية معروض للبيع في ألمانيا

عــرض ملجأ أملانــي مخصص للحمايــة من أي 
ضربات نووية، يعود حلقبة احلرب الباردة، للبيع على 

موقع »إي باي«.
ويدعم امللجأ الذي ميتد على مســاحة 850 متراً 
مربًعا، ويقع في والية شــمال الراين، غربي أملانيا، 
جدرانا خرسانية بسماكة 3 أمتار. ومت عرض امللجأ 

للبيع على »إي باي« مقابل 1.6 مليون يورو.
ويقع امللجأ حتت األرض، وقد اســتخدم من جانب 
القوات املسلحة األملانية، وهو مزّود مبولد كهربائي 
وخزانات مياه ووقود ونظــام صرف صحي، إضافة 

إلى أبواب فوالذية عملقة، ومستودع لألغذية.
وذكر اإلعــلن اخلاص بامللجأ أنه ســيتوجب على 
املشــتري إجراء عدد من اإلصلحــات وذلك نظرا 

لعدم استعمال املكان لفترة طويلة من الزمن.
32 عاماً إضافية  قلب من متبرع مجهول مينح أباً 

من احلياة
تلقــى بيتر فريكه قبل 30 عامــاً، وحتديداً في يوم 
27 من )كانون األول( 1990، قلبه اجلديد من متبرع 
مجهول. وكان فريكه - وهو أب لثلث بنات - يبلغ 
مــن العمر 35 عامــاً، عندما أخبــره األطباء بأنه 
يحتــاج إلى تغيير قلبه، وظل عدة أشــهر ينتظر 

احلصول عليه من متبرع.
وبينما كان فريكه )67 عاماً( يرقد في مستشفى 
فينزنز مبدينة هانوفر األملانيــة، أخبرته ممرضة إنه 
يتعــني عليه التوجه إلى غرفــة العمليات ألنه مت 

العثور على قلب جديد له.
وتعافى من اجلراحة سريعا، بنفس سرعة إصابته 
مبرض التهــاب عضلة القلب. ويبلــغ فريكه من 
العمر اآلن 67 عامــاً، ويحتفل على الدوام بذكرى 

27 من )كانون األول(، باعتباره يوم ميلده الثاني.
وعن املتبــرع بقلبه، الــذي تلقاه منــذ أكثر من 
30 عامــاً، يقــول فريكه: »لم أهتــم أبدا مبعرفة 
شــخصيته، وما إذا كان رجلً أو امــرأة، ولكن ما 
يعنيني هو أن املتبرع وأســرته قاما بعمل عظيم، 
وأنا مدين لهما على الــدوام ألنهما منحوني 32 

عاماً إضافية من احلياة«.

سبعيني يفوز بأكبر رهان رياضي 
بالعالم قيمته 74 مليون دوالر

 
فاز رجل يبلغ من العمر 71 عاماً مبا يُعتقد أنه أكبر 
رهان رياضي على اإلطلق في العالم ليحصل على 

تعويضات ضخمة تبلغ 74 مليون دوالر أمريكي.
فاز األمريكي جيم ماكنجفيل، بأكبر رهان رياضي 
في العالم، بعدما راهن على فوز فريق البيسبول 
األمريكي أســتروس على فيلدلفيا فيليز بنتيجة 

“4-1”، في املباراة السادسة من بطولة العالم.
قبل املبــارة، راهــن ماكنجفيل على فــوز فريق 
أســتروس بنتيجة “4-1”، ثم جلــس في الصف 
األمامــي على مدرجــات اجلمهور. وشــوهد وهو 

يرقص في املدرجات بعدما فاز بالرهان.
ونشــر ماكنجفيل الحقاً صورة الحتفاالته على 
وســائل التواصــل االجتماعي، حيــث ظهر وهو 
يحمل حقيبــة مليئــة بالنقود وكتــب “هكذا 

حصلت على 74 مليون دوالر أمريكي”.
كما كتب ماكنجفيل رســالة شكر مؤثرة جمللس 
مدينة هيوســن، ولفريق أستروس ولزوجته ليندا 

التي ساندته أثناء الرهان.
يأتي فوز الرجل، بعد خســارته قرابة مليون دوالر 
أمريكي في رهان ســابق في مايــو، و7 مليون في 
رهان آخر فــي فبراير. ومبا أن املراهنــات الرياضية 
غير قانونية في والية تكســاس التي يعيش فيها 
ماكنجفيــل، فإنه يســافر إلــى الس فيغاس أو 

لويزيانا ليقوم باملراهنة.
يذكــر بأن فوز فريق أســتروس علــى فيلديلفيا، 
أدى إلى فــوزه بالبطولة العاملية للمــرة الثانية 
في تاريخــه، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ســتار 

البريطانية.

خاص - المركز االعالمي

وتنمية  رعاية  رئيس قسم  التقى 
العتبة احلســينية  الطفولة في 
النصــراوي  منتظــر  املقدســة 
الدكتور  الفنان  له  املرافق  والوفد 
جبــار جــودي نقيــب الفنانيني 
سبل  ملناقشــة  وذلك  العراقيني 
التعاون املشترك استعداداً للدورة 
الســابعة من مهرجان احلسيني 
الطفل  ملســرح  الدولي  الصغير 
للقســم  االعلمي  املركز  وذكر   ،
في بيان، ان النصراوي قدم شرحاً 
ادارة  اســتعدادات  عــن  مفصلً 
التي  الســابعة  للدورة  املهرجان 
يجــري التحضيــر لها بشــكل 
منوذجــي ومبشــاركات مهمة من 
داخل العراق وخارجه،  واشار البيان 
الى : ان النصــراوي والوفد املرافق 
له اكدوا خلل اللقاء على ضرورة 
ارســاء التعاون املشــترك مابني 
العراقيني وقسم  الفنانيني  نقابة 
رعاية وتنمية الطفولة في شتى 
بيئة مســرحية  اجملاالت من اجل 

حقيقية للطفل العراقي.
بزيارة   من جهتــه رحب جــودي 
الوفــد لبحــث ســبل الدعــم 
الطرفني  بني  املشــترك  والتعاون 
من اجل دورة سابعة مبستوى عاٍل 
جداً فنياً وتنظيمياً ، مبدياً دعمه 

واسناده للمهرجان . 
من جهة اخــرى التقى النصراوي 
بالســيد عماد  املرافق له  والوفد 

الثقافــة  وزارة  وكيــل  جاســم 
ملناقشة ســبل التعاون املشترك 
للقســم  االعلمي  املركز  وذكر   .
النصراوي  ان الســيد  بيــان:  في 

والوفد املرافق له التقى بالســيد 
جاســم ملناقشة ســبل التعاون 
ثقافة  فــي مجالــي  املشــترك 
وفنون االطفــال . واضاف البيان : 

مفصلً  شــرحاً  النصراوي  وقدم 
لطبيعة عمل القسم في مجال 
اليه  وماوصلت  االطفال  صحافة 
احلسيني  جمللة  وتوزيع  من طباعة 

الصغير داخل وخارج العراق فضلً 
من  الطفل  لثقافــة  تنميته  عن 
خلل املطبوعــات اخلاصة واقامة 
الكتاب  والندوات ومعارض  الورش 

وتنظيمــه ملهرجــان احلســيني 
الطفل  ملســرح  الدولي  الصغير 
لســت دورات متتاليــه . واشــار 
البيان الــى : ان النصراوي والوفد 
املرافق له اكدوا خلل اللقاء على 
ضرورة ارســاء التعاون املشــترك 
مابــني الــوزارة والقســم عبــر 
مشتركة  ومساهمات  تفاهمات 
توفر مناخــا ثقافيا وفنيا منوذجيا 

للطفل العراقي .
من جهته رحب الســيد الوكيل 
بزيارة الوفد لبحث ســبل الدعم 
الوزارة  مابني  املشــترك  والتعاون 
احلســينية  العتبــة  وطفولــة 
املقدســة في دعم ثقافة وفنون 
الطفــل ،  كمــا واكــد الوكيل 
على ضــرورة دعم الوزارة ملهرجان 
ملسرح  الدولي  الصغير  احلسيني 
الطفل ألهميته وهو يحمل اسم 
شــخصية ثورية كاالمام احلسني 
) ع( ويعكــس شــجاعته أمــام 
األطفال بني سن 6 الى 12 سنة. 

ترأســه  الذي  الوفــد  ان  يذكــر 
الســيد منتظر النصــراوي ضم 
كل من الســيد ميثــم البطران 
الصغير  احلسيني  مهرجان  مدير 
والسيد  الطفل  ملســرح  الدولي 
وســام القريني مســؤول شعبة 
الفنون في قســم رعاية وتنمية 
العتبة احلســينية  الطفولة في 
املقدســة والفنان والسينوغراف 
مدير االنتــاج ومدير التقنيات في 
دائرة الســينما واملســرح سابقا 

سهيل البياتي.

طفولة العتبة الحسينية المقدسة تلتقي 
نقيب الفنانين ووكيل وزارة الثقافة

لمناقشة سبل التعاون المشترك 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
يســعى الرئيس الكوري اجلنوبي 
السابق مون جاي إن للتخّلص من 
كلبني أهــداه إياهما زعيم كوريا 
الشمالية كيم جونغ أون، مشيراً 
إلــى أّن ســيول ال توّفــر الدعم 
املطلوب لــه لتربيتهما، على ما 

أفاد مكتبه االثنني.
وعقب القمة الثالثة التي جمعت 
الكوريتني في سبتمبر 2018، قّدم 
آنذاك  لرئيس كوريا اجلنوبي  كيم 
هديــة هي عبارة عــن كلبني من 
نوع بونغسان: ذكر اسمه »سونغ 
كانغ« وأنثى هي »غومي«، عربون 

صداقتهما.
الكلبان سبعة جراء خلل  وأجنب 
فترة مون الرئاسية، إال أّن الرئيس 
الســابق أخذ فقط جــرواً واحداً 
و«ســونغ كانــغ« و«غومي« إلى 
منزله بعد انتهاء فترة واليته في 

مايو 2022.
أّن  بيــان  فــي  مكتبه  وأوضــح 
السجلت  قانون  ومبوجب  الكلب 
الرئاسية، هي قانوناً ملك للدولة 
وينبغي إعادتها للرئاســة، إال أّن 

اتفاقاً جــرى توقيعه في آخر يوم 
من والية مون يشير إلى أّن الكلب 

بعهدته.
وتضمــن االتفاق بنــداً يفيد بأّن 
توفيــر دعم  احلكومــة عليهــا 
لتغطيــة نفقات تربيــة الكلب 
التي تبلــغ 2.5 مليون وون )1800 
دوالر( شهرياً، على ما ذكرت تقارير 

محلية.
إال أّن مكتــب مون أشــار إلى أّن 
االتفاق لم يُحترم بسبب اعتراض 
قّدمه املكتب الرئاســي خلليفته 
رئيس كوريــا اجلنوبية احلالي يون 
ســوك يول. وأكد مكتب مون أّن 

األخير مستعد لتسليم الكلب.
وأضــاف: »إذا نظرنــا إلى التقدم 

احملــرز حتى اآلن، يبــدو أن املكتب 
الرئاسي ال يظهر جتاوباً في شأن 
ملون«، مشيراً  الكلب  إدارة  إسناد 
إلى اّن الرئيس الســابق كان على 
اســتعداد للتخلــي عــن تربية 
توصلت  أّن احلكومة  لــو  الكلب 

إلى خطة أفضل لهذا املوضوع.
وووفقا لفرانس برس نفى املكتب 
الرئاســي املزاعم التــي تناولها 
أّن  إلــى  مكتب مــون، مشــيراً 
ال  املعنية  الوزارات  بني  النقاشات 
تزال قائمة. وأثــار مصير الكلب 
موجة مــن االنتقادات عبر مواقع 
من  عدد  التي طلــب  التواصــل 
مستخدميها تولي تربيتها. وقال 
الكلب هي  إن  املستخدمني  أحد 
العائلة. فكيف ميكن  أفراد  مبثابة 
سخيف  لســبب  عنها  التخلي 
بونغســان  وكلب  كاألمــوال. 
متثــل كلب صيــد ذات وبر أبيض 
ســميك وأذنني مرّوستني وعينني 
بوالئهــا  وتُعــرَف  عســليتني، 
ألصحابها وذكاء تتمتع به ويعود 
أصلهــا إلى منطقة بونغســان 

شمال كوريا الشمالية.

رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتزم التخلي عن 
كلبين تلقاهما هدية من رئيس الجارة الشمالية

بينها ترجمة المقاطع الصوتية
.. »تلغرام« تطلق ميزات جديدة

ألول مرة في بريطانيا..
نقل دم مصنوع في المختبر للبشر
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العواصم ـ وكاالت:

حقق برشــلونة انتصارا قاتال ضد 
)2-1(، مساء  بنتيجة  أوساســونا 
اجلولة  أمس، ضمن منافسات  أول 
14 مــن الليجا، علــى ملعب »أل 
سادار«.  ســجل لبرشلونة بيدري 
ورافينيا في الدقيقتني 48 و85، في 
حني ســجل دافيد جارسيا هدف 

أوساسونا في الدقيقة 6.
برشــلونة  رفع  االنتصار  وبهــذا   
رصيده إلــى 37 نقطة في صدارة 
 5 وبفارق  الليجــا،  ترتيــب  جدول 
نقــاط عن الوصيف ريــال مدريد، 
فيما جتمد رصيد أوساســونا عند 

23 نقطة في املركز السادس.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن بيدري ســجل 3 
أهداف فــي الليجا حتى اآلن خالل 
يوجد  وال   ،)2023-2022( موســم 
أي العب خط وســط شاب )حتت 
20 عاًمــا(، في الدوريــات اخلمس 
الكبرى سجل أكثر منه.. وأضافت 
الشبكة أن بيدري يتساوى في عدد 
األهداف مع جود بيلينجهام العب 

وسط دورمتوند.
وتلقــى تشــافي هيرنانديز املدير 
الفني لبرشــلونة، ضربة موجعة 
أوساســونا،  مواجهــة  خــالل 
البطاقة  املبــاراة  حكم  وأشــهر 
الصفراء الثانية، فــي وجه روبرت 
ليفاندوفســكي في الدقيقة 31، 
دافيد  العنيف ضد  تدخله  بسبب 
احلمراء  البطاقة  ليشهر  جارسيا، 
في وجــه البولندي، ليســتكمل 
الفريق املباراة منقوص العدد.وبعد 
مرور 13 جولة، لــم يحصل فيها 
ليفاندوفســكي على أية بطاقة، 

حصل فــي مبــاراة الليــة على 
بطاقتني متتاليتني، ليتلقى الطرد 

األول له في املوسم.
مــن جانبه، تلقى جيــرارد بيكيه 
مدافع برشلونة، البطاقة احلمراء، 
»مونــدو  صحيفــة  وبحســب 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فإن حكم 
املباراة خيل مانزانو أشهر البطاقة 
احلمــراء في وجه بيكيه بســبب 
اعتراضه على قراراته عقب صافرة 

الدخول  األول وقبل  نهاية الشوط 
لغرف تبديل املالبس.ولم يشــارك 
بيكيه في تشــكيلة برشــلونة، 
وجلس على مقاعد البدالء، لينهي 
مســيرته فــي املالعــب ببطاقة 

حمراء.
إلــى ذلك، عــّزز نابولــي صدارته 
للــدوري اإليطالــي لكــرة القدم 
بفوز عســير على ضيفه إمبولي 
بهدفــني مــن دون رّد أول أمــس 

الرابعة عشــرة من  في املرحلــة 
املســابقة احملليــة... وأحرز هدفي 
املباراة املكسيكي هيرفينغ لوزانو 
)69 من ركلــة جــزاء( والبولندي 
وأنهى   ..)88( زيلينســكي  بيوتــر 
الفريق الضيف املواجهة منقوًصا 
من خدمات مدافعه سيباستيانو 
لوبيرتو الذي أقصي من امليدان في 

الدقيقة 74.
وهــو الفوز الثاني عشــر لنابولي 

في الدوري اإليطالي هذا املوســم 
مقابل تعادلــني ليرفع رصيده إلى 
38 نقطة في الصدارة.. في املقابل 
السادسة  خسارته  إمبولي  تكّبد 
في املســابقة احمللية هذا املوسم 
مقابــل 5 تعــادالت و3 انتصارات 
ليتجّمد رصيده عند 14 نقطة في 

املرتبة الرابعة عشرة مؤقًتا. 
وفشــل ميالن في انتــزاع النقاط 
الثالث ليســقط في فخ التعادل 

السلبي أمام مضيفه كرميونيزي.. 
30 نقطة  وبــات رصيــد ميــالن 
في املركــز الثاني.. فــي حني رفع 
7 نقاط  كرميونيــزي رصيده إلــى 
وضمن  عشرة.  الثامنة  املرتبة  في 
املرحلة ذاتها تعادل سبيتسيا مع 

ضيفه أودينيزي بهدف ملثله.
»أوبتــا«  شــبكة  وذكــرت 
لإلحصائيات، أن ميالن فشــل في 
حتقيــق الفــوز في 4 مــن أصل 7 
مباريــات لعبها خــارج أرضه هذا 
املوســم بالدوري اإليطالي، بعدما 
تعادل في 3 وخسر مباراة.وأضافت 
الشبكة أنه خالل املوسم املاضي 
ميالن  كان   ،)2022-2021( بأكمله 
قد فشــل في الفوز ب 5 مباريات 
املوسم،  فقط خارج ملعبه طوال 
إذ تعادل في 4 وخسر مباراة.. جدير 
بالذكــر أن ميالن جنح فــي الفوز 
بلقب االســكوديتو في املوســم 
املاضي، ألول مــرة منذ حوالي 10 

سنوات.
وتواجد ســاندرو تونالي جنم خط 
فريقه  تشكيلة  في  ميالن،  وسط 
اوذكر  كرميونيــزي،  أمــام  ملباراته 
ميالن  لنادي  الرســمي  احلســاب 
عبــر موقع التواصــل االجتماعي 
»تويتر«، أن تونالي مبشــاركته في 
لقــاء كرميونيزي، يكــون قد وصل 
إلى املباراة رقــم 100 له بقميص 
الروســونيري.. وخالل مشواره مع 
ميــالن قبل مباراة الليلة، شــارك 
تونالي في 99 مباراة متكن فيها من 
تســجيل 6 أهداف وقدم 8 متريرات 
حاســمة. . جدير بالذكر أن ميالن 
دخل لقاء كرميونيزي، وهو في املركز 
الثاني بجــدول الترتيب برصيد 29 
نقطة، فيما يقــع أصحاب األرض 

باملركز ال 18 برصيد 6 نقاط.

نابولي يعّزز صدارته للدوري اإليطالي

رافينيا يقتنص فوزا قاتال لبرشلونة أمام أوساسونا
عزز به قمة إسبانيا

العواصم ـ وكاالت:
أفــاد تقرير صحفــي، أول أمس، بــأن أحد عناصر 
املنتخب األرجنتيني سيغيب عن نهائيات بطولة 
كأس العالــم املقرر إقامتها فــي قطر خالل املدة 
من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون األول من العام 

احلالي.
وأكد تقريــر ملوقــع »TyC Sports« األرجنتيني أن 
جيوفانــي لو سيلســو، العب فياريال، ســيغيب 
عن مونديال قطر، موضحا أن الالعب ســيخضع 
لعمليــة جراحية ســتبعده عــن كأس العالم.. 
وأضاف التقرير أن فياريال أرجأ إصدار بيان رســمي 
بشأن حالة الالعب الصحية، الذي تعرض إلصابة 

في أوتار الركبة.
ومن املقرر أن يخضع لو سيلسو لعملية جراحية 
بعــد أن نصحــه األطباء بعــدم االعتمــاد على 
العالج، خوفا من تأزم إصابته.. ويعد لو سيلســو 
مــن العناصر األساســية في تشــكيلة ليونيل 
ســكالوني، ويعد غيابه مبثابة ضربة قوية ملنتخب 
التاجنــو.. ووقــع منتخب األرجنتني فــي اجملموعة 
الثالثــة، والتي تضم: الســعودية، واملكســيك، 

وبولندا.

أبو ظبي ـ وكاالت:
احتفظ منتخب اإلمارات للجو جيتســو، برعاية 
شركة »مبادلة لالستثمار«، بلقب بطولة العالم 
للجوجيتسو للعام الثالث على التوالي، بعد فوزه 
بالنســخة 27 من البطولــة..  وأقيمت البطولة 
برعايــة من الشــيخ خالد بن محمد بــن زايد آل 
أبوظبي،  التنفيذي إلمــارة  نهيان، عضو اجمللــس 
رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي بصالة جوجيتسو 
أرينــا في مدينة زايد الرياضية، وذلك للعام الثالث 

على التوالي.
ومتكن أبطال اإلمــارات، من حتقيــق اللقب، رغم 
املنافسة القوية مبشاركة 2000 العب والعبة من 
70 دولة، وذلك بعدما حققــوا 63 ميدالية ملونة 

بواقع، 26 ذهبية، و17 فضية، و20 برونزية.
اليوم اخلتامــي للبطولة، عبــد املنعم  وشــهد 
الهاشــمي، رئيس االحتادين اإلماراتي واآلســيوي، 
النائب األول لرئيس االحتاد الدولي للجوجيتســو، 

وبانايوتوس ثيودوربوليس، رئيس االحتاد الدولي.
وقال الهاشــمي »كانت أبوظبــي محط اهتمام 
العالم على مدار األيام العشــرة املاضية، وجنحت 
في ترســيخ مكانتهــا كأهم مــدن العالم في 
اجلوجيتسو، واملظلة التي اجتمع حتتها الرياضيون 

من مختلف أنحاء العالم«.

عمان ـ وكاالت:
توج فريق األهلي بلقب دوري الدرجة األولى ملوسم 
2022 بكــرة القدم، ليعــود إلى الــدوري األردني 
للمحترفني في املوسم املقبل، رفقة اجلليل الذي 
حل ثانيا بفارق املواجهات املباشــرة، بعد اختتام 

اجلولة 13 واألخيرة من البطولة.
وجاء فوز األهلي باللقب، بعد تغلبه على العالية 
بنتيجــة )1-0(، ليحســم صدارة ترتيــب الفرق 
برصيد 30 نقطــة، فيما حل اجلليــل ثانيا بذات 
الرصيد وبفــارق املواجهات، بتغلبه على اليرموك 
)2-0(.. في املقابل، هبط نادي الكرمل رسميا إلى 
مصاف أندية الدرجة الثانيــة، وبفارق املواجهات 
أمام كفرســوم  بذات الرصيــد، 10 نقاط، ليرافق 

بلعما إلى الدرجة الثانية.
وبالعودة إلى بقية نتائــج اجلولة ال 13، فاز عمان 
FC على بلعما )3-0(، وتغلب الكرمل على البقعة 
)3-1(، والعربــي علــى الطرة )1-0(، والســرحان 
عليكفرســوم )2-1(، فيمــا تعادل احتــاد الرمثا 
مــع الهاشــمية )2-2(.. ومع اختتام منافســات 
البطولة، اســتقر األهلي بصــدارة ترتيب الفرق 
برصيد 30 نقطة، وبفــارق املواجهات أمام اجلليل 
الذي حــل ثانيا، والســرحان برصيــد 29 نقطة، 
بفارق املواجهات أمام الهاشــمية بذات الرصيد، 
واحتاد الرمثــا 23، واليرموك 18، وعمان FC برصيد 
16 نقطــة، والعالية 15، والبقعــة 13، والعربي 
12، والطرة 11، وكفرســوم متقدما عن الكرمل 

»باملواجهات« 10، وبلعما 6.

سيلسو يغيب األرجنتين 
قبل المونديال

اإلمارات تحتفظ بلقب
بطولة العالم للجوجيتسو

األهلي والجليل
يعودان لألضواء

لقطة من مباراة برشلونة وأوساسونا

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

حافــظ كارلــوس ألــكاراز ورافائيل 
نــادال احلفاظ على صــدارة ووصافة 
التصنيــف العاملي لالعبــي التنس 
لألســبوع  الترتيب،  علــى  احملترفني، 
السادس تواليا، في حني انضم لهما 
اليوناني ســتيفانوس تسيتسيباس 

في املركز الثالث.
وتقدم تسيتسيباس مركزين ليصبح 
الثالــث أمام النرويجي كاســبر رود، 
الــذي حافظ على املركــز الرابع، في 
حني تراجع الروسي دانييل ميدفيديف 
إلى املرتبة اخلامســة.. بدوره، أصبح 
أوجيه-ألياســيم  فيليكس  الكندي 
املصنف السادس عامليا أمام الروسي 
أندريه روبليف الســابع، وذلك بعدما 
تقــدم كل منهمــا مركزين.وتراجع 
مركزا  ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي 
الثامن عامليا  واحدا ليصبح املصنف 
أمام األمريكي تايلور فريتز الذي صعد 
إلى املرتبة التاســعة بفضل تقدمه 

مركزين.
أمــا الدمناركي هوجلــر رون، فقفز 8 
مراكز عقــب تتويجه مؤخرا ببطولة 

األلــف نقطة،  ذات  بيرســي  باريس 
ليضع اســمه ألول مرة فــي قائمة 
»توب 10« في املركز العاشر.وشــهد 
ألكســندر  األملاني  تراجع  التصنيف 
ال10  ليغادر قائمة  6 مراكز،  زفيريف 
األوائل عامليــا، ويتواجد في املركز 12 

عامليا.
مــن جانبهــا، تقدمت الفرنســية 
كارولني جارسيا إلى املركز الرابع في 
تصنيف رابطــة احملترفات الصادر أول 
أمس بعد ساعات من تتويجها بلقب 
اخلتامية.. ايــه«  تي  »دبليــو  بطولة 

وتغلبت جارســيا فــي النهائي على 
البيالروســية أرينا ســابالينكا التي 
لتصبح  مركزيــن  بدورها  تقدمــت 
خامســة، لتحقق الفرنســية أكبر 
ثاني  لقب في مســيرتها وتصبــح 
العبة من بالدها حتــرز البطولة التي 
العبــات خالل  ثماني  أفضــل  جتمع 
في  موريســمو  أميلي  بعــد  العام، 

.2005
ورفعت جارســيا عــدد ألقابها لهذا 
املوســم الى أربعة وفي مســيرتها 
الــى 11، لتعود الى املركز الرابع الذي 
ســبق أن وصلت إليه عام 2018 قبل 
أن تتراجع نتائجها بســبب اإلصابات 

املتكررة وفقدان الثقــة بالنفس، ما 
أدى الى تراجعها حتــى املركز الرابع 

والسبعني نهاية العام املاضي.
وبرغم خســارتها في نصف النهائي 
البولندية  زالت  ال  أمام ســابالينكا، 
بعيًدا في  إيجا شــفيونتيك حتّلــق 
الصدارة وســتنهي العام في القمة 
للمرة االولى في مســيرتها، لتخلف 
االسترالية آشــلي بارتي التي أنهت 
االعوام الثالثة املاضية في املركز االول 
قبــل اعتزالها املفاجئ في آذار/مارس 
الفائت بعد تتويجها بلقب أستراليا 

املفتوحة.
األلقاب  على  وهيمنت شــفيونتيك 
هذا العــام ورفعت الكأس في ثماني 
مناسبات، بينها مرتان في البطوالت 
)روالن جاروس وفالشــينج  الكبــرى 
ميــدوز(، وأربــع فــي دورات األلــف.
وحافظت التونســية أنس جابر على 
مباراتني  في  بعد خسارتها  الوصافة 
وفوزهــا في واحــدة فــي البطولة 
اخلتامية التي أقيمت في فورث وورث 

في تكساس األمريكية.
وتراجعت األمريكية الشــابة كوكو 
جوف التــي خرجت من دور اجملموعات 
ثالثــة مراكز لتصبح ســابعة، كما 

خســرت اليونانيــة ماريا ســاكاري 
التي خسرت ضد جارسيا في نصف 

النهائي، مركزًا لتصبح سادسة.
من جانبه، قــال العب التنس األملاني 
كيفن كروتز، إنــه يعتقد أن بإمكانه 
الفوز باملزيد من األلقاب في البطوالت 
األربع الكبرى )جراند سالم( مع زميله 
اجلديــد في منافســات الزوجي تيم 
بوتز.. وقال كروتــز في مؤمتر صحفي 
عبــر اإلنترنت: »أعتقد أن بإمكاننا أن 
بالطبع،  الفــرق.  أفضل  أحد  نصبح 
أعتقــد أن بإمكاننا الفوز بألقاب في 
البطوالت األربع الكبرى. وإال ما كنت 

ألتخذ هذا القرار«.
ولعب كروتز وبوتز سويا في منافسات 
الزوجي في السابق في بطولة كأس 
ديفيز، وســيفعالن نفــس األمر في 
نهائيات نســخة 2022 من البطولة 
التي تقــام في إســبانيا.وفاز كروتز 
في  املفتوحة  فرنســا  بطولة  بلقب 
أندرياس  2019 و2020 مع  نســختي 
ميــس. وأعلن عن انتهاء الشــراكة 
األسبوع املاضي، وقال كروتز إن القرار 
جاء منــه ألنه يعتقد أنه بحاجة إلى 
قرارا  كان  أنــه  جديدة«.وأكد  »دفعة 

صعبا.

ألكاراز يحافظ على الصدارة.. وتسيتسيباس يصعد للمركز الثالث
جارسيا تتقدم في تصنيف العبات التنس

الكازار

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
أعلن مــدرب منتخب البرازيل لكرة 
القــدم تيتي عــن القائمــة التي 
ستشارك في نهائيات كأس العالم 
FIFA قطــر 2022™ والتــي غــاب 
عنها روبيرتو فيرمينو.. وفي املقابل 
ضمت القائمة املؤلفة من 26 العباً 
اخملضرم داني ألفيش )39 عاماً( الذي 
لــم يخض أي مباراة رســمية منذ 

قرابة شهرين.
ويشــكل غيــاب فيرمينــو عــن 

بعدما  األبرز،  املفاجأة  التشــكيلة 
االســتعانة مبهاجم  تيتــي  فّضل 
آرســنال اإلجنليزي غابريال جيزوس 
الــذي كان غائبــاً عــن التجمــع 
وزميلــه في  للمنتخــب،  األخيــر 
النادي اللندنــي غابريال مارتينيلي 
يونايتد  مانشستر  في  وخصمهما 

أنتوني.
أبرز  ويعتبر املنتخــب البرازيلي من 
املرشــحني للمنافســة على لقب 
 ™2022 قطر   FIFA العالــم  كأس 

وذلك بعد املشوار الرائع الذي حققه 
في تصفيــات أميركا اجلنوبية التي 
أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 
14 فــوزاً وثالثة تعادالت ومن دون أي 

هزمية.
وبقيــادة نيمار وجنمــي ريال مدريد 
اإلســباني فينيســيوس جونيــور 
ورودريغــو ضمــن فريــق يضم 16 
لم يســبق لهم املشــاركة  العباً 
العاملي وثالثة  في العرس الكــروي 
اإليطالي  يوفنتــوس  من  مدافعني 

هم برمير ودانيلو وأليكس ســاندرو.
وتبدأ البرازيل مشــوارها في كأس 
العالــم FIFA قطر 2022™ في 24 
الشــهر احلالي ضــد صربيا ضمن 
منافســات اجملموعة السابعة التي 

تضم سويسرا والكاميرون.
تشــكيلة الـــ26 العباً: حلراســة 
)ليفربول  بيكــر  أليســون  املرمى: 
االجنليزي(، إيدرســون )مانشســتر 
ويفيرتــون  االنكليــزي(،  ســيتي 
داني  الدفــاع:  وفــي  )بامليــراس(.. 

ألفيش )بوماس املكسيكي(، دانيلو 
وأليكس ســاندرو وبرمير )يوفنتوس 
االيطالي(، ماركينيوس )باريس سان 
تياغو سيلفا  الفرنســي(،  جيرمان 
)تشلســي االجنليزي(، إيدر ميليتاو 
أليكس  االســباني(،  مدريــد  )ريال 

تيليس )إشبيلية اإلسباني(.
وللوسط: كازمييرو وفريد )مانشستر 
فابينيــو  اإلنكليــزي(،  يونايتــد 
)ليفربول االجنليزي(، برونو غيمارايش 
)نيوكاسل االجنليزي(، لوكاس باكيتا 

إيفرتون  اإلنكليــزي(،  هام  )وســت 
ريبيرو )فالمنغو(.

)باريــس  نيمــار  الهجــوم:  وفــي 
ســان جيرمان الفرنســي(، رافينيا 
)برشلونة اإلســباني(، فينيسيوس 
مدريد  )ريــال  ورودريغــو  جونيــور 
االســباني(، ريشارليسون )توتنهام 
)مانشســتر  أنتونــي  االجنليــزي(، 
غابريال جيزوس  اإلنكليزي(،  يونايتد 
)أرســنال  مارتينيلــي  وغابريــال 

االجنليزي(، بيدرو )فالمغنو(.

باريس ـ وكاالت:
يتوهج نيمــار جونيور، جنم باريس 
ســان جيرمان بشــدة مع فريقه، 
اجلــاري..  املوســم  بدايــة  منــذ 
الفرنسي  الدوري  رابطة  وسلطت 
عبر موقعها الرسمي الضوء على 
مســيرة نيمار بعد مرور 14 جولة 
من املسابقة، حيث ساهم في 20 
هدفا بتســجيل 11 هدفا إضافة 

إلى 9 متريرات حاسمة.
بهذا  البرازيلي  النجم  أن  وأضافت 
املعدل حقــق رقما قياســيا غير 
مسبوق منذ بدء إحصاءات شبكة 
»أوبتا« في موســم 2007-2006.. 
وتفوق نيمار مبعدله القياسي على 
زميله الســابق إدينسون كافاني، 
الهداف التاريخي للنادي الباريسي 
الذي سجل 16 هدفا وصنع 2 في 
الفرنســي  بالدوري  جولة   14 أول 

يليهمــا   ،2018-2017 ملوســم 
املوسم ب7  هذا  ميســي  ليونيل 

أهداف و10 متريرات حاسمة.
ولفتت رابطة الدوري الفرنسي في 
تقريرها إلى أن نيمار عاد أيضا إلى 
معدله في أول موســمني مع بي 

إس جي، عندما سجل 11 هدفا مع 
8 متريرات حاسمة في أول 13 جولة 
موســم 2017-2018 ثم 13 هدفا 
مع 6 متريرات حاســمة في موسم 
2018-2019، بعدها ســجل نيمار 
13 هدفا مع 5 متريرات حاسمة في 

موسم 2020-2019.
وعلى مســتوى الدوريات األوروبية 
اخلمس الكبرى، يحل نيمار جونيور 
ثانيــا في الترتيب خلــف إيرلينج 
سيتي  مانشستر  مهاجم  هاالند 
الذي سجل 18 هدفا مع 3 متريرات 
اإلجنليزي. الــدوري  في  حاســمة 
ويحــل روبــرت ليفاندوفســكي، 
الثالث  املركز  في  برشــلونة،  جنم 
ب13 هدفــا و4 متريرات حاســمة 
ثم ميســي 7 أهداف و10 متريرات 
11 هدفا  حاسمة، وكيليان مبابي 

مع متريرتني حاسمتني.

القاهرة ـ وكاالت:
املصري  الفروسية  احتاد  تعاقد 
مع  حطب،  هشــام  برئاســة 
البلجيكي ســتاني فان باسن، 
لتولــي تدريــب املنتخب األول 
للفروسية خالل الفترة املقبلة 

حتى أوملبياد باريس 2024.
وحضــر املــدرب البلجيكــي 
مع  جلســة  وعقد  للقاهــرة 
هشام حطب مت خاللها االتفاق 
على كافــة التفاصيل اخلاصة 
املنتخب  تدريب  مهمة  بتوليه 
الفني  احلالية.املدير  الفترة  في 
الفراعنــة  ملنتخــب  اجلديــد 
تولى من قبــل تدريب املنتخب 
حينما  للفروسية  الســعودي 
حقق امليدالية البرونزية في دورة 
 2012 لندن  األوملبيــة  األلعاب 
وتولــي تدريب منتخــب إيران 

ويشغل  املكســيك  ومنتخب 
حاليا منصب املستشار الفني 
لالحتــاد االجنليزي للفروســية 
األلعــاب  دورة  فــي  وشــارك 
األوملبيــة كمدير فني في ثالث 
ثالث  في  كالعب  دورات.وشارك 

دورات أوملبية فــي أتالنتا وأثينا 
ومونتريــال والتــي حقق فيها 

امليدالية البرونزية.
وكان االحتاد املصري للفروسية 
الفني  املديــر  مع  تعاقــد  قد 
اإليطالي كريســتيان جروجري 
لتولي تدريب منتخبات الشباب 
والناشئني والبراعم في الفترة 
احلاليــة ملزيــد من التطويـــر 
القادمــة  األجيــال  وجتهيــز 
أفضل  وفــق  الفروســية  في 
احلديثة.وأكد  التدريبة  اخلطط 
املهندس هشــام حطب رئيس 
اللجنة  احتاد الفروسية ورئيس 
األوملبية املصرية أن الهدف وراء 
التعاقد مــع مدير فني أجنبي 
في الفترة احلالية هو مزيد من 
للفروســية  والتقدم  التطوير 

املصرية.

فيرمينو يغيب عن البرازيل في نهائيات كأس العالم

مدرب بلجيكي يقود الفروسية المصريةنيمار يتفوق على نفسه مع باريس
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المصارعة الحرة يخطف 
لقب البطولة العربية 

الكرخ يقسو على 
الجوية بدوري السلة

الزوراء يهزم الكوت 
برباعية بيضاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
خطف املنتخب الوطني لقب البطولة العربية 
باملصارعــة احلرة، التي أقيمــت نزاالتها مبدينة 
اإلســكندرية، تاركا الوصافة ألصحاب األرض، 
وجاء منتخب البحريــن بالترتيب الثالث. وقال 
شــعالن عبد الكاظم، رئيس االحتــاد العراقي 
للمصارعة مســاء أول أمس: »جنحنا في حصد 
اللقــب، بعد أن جمعنا 205 نقــاط، فيما جاء 
منتخب مصر باملركز الثاني برصيد 195 نقطة، 
يليــه باملركز الثالث منتخــب البحرين جامعا 

120 نقطة«.
وأضاف عبد الكاظم،: »متكن املصارع مصطفى 
عبدالباســط من نيل امليداليــة الذهبية بوزن 
86 كجم، كما فاز املصارع عيسى عبدالسالم 
بامليداليــة الذهبيــة أيضا بــوزن 62، في حني 
أحــرز املصارع خطــاب عمر الوســام الفضي 
بوزن 57 كجم«.وتابع: »املصارع عبد اهلل أركان 
نال الفضية بوزن 61 كجــم، وفي وزن 65 أحرز 
أيضا«.واختتم  الفضية  امليدالية  اجلواد  محمد 
تصريحاته قائال: »حصل أحمد محســن على 
امليداليــة الفضية بوزن  79، فيما نال عبد اهلل 
أركان برونزيــة وزن 97 كجم، كما حصد أحمد 

صالح فضية وزن 125 كجم«.
يذكــر أن البطولــة العربية شــاركت فيها 6 
والبحرين،  والعــراق،  هــي: مصــر،  منتخبات 

والسعودية، والكويت، واألردن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلــب فريق الكرخ على القــوة اجلوية -101 70، 
مســاء أول أمس، في صالة الشعب بالعاصمة 
بغداد، ضمن الدوري املمتاز لكرة الســلة.. وبرغم 
تقدم القوة اجلوية في الفترة األولى، إال أن الكرخ 
عاد بقوة بفضل محترفــه األميركي جويل الذي 
جنح في نيل جائزة أفضــل العب في املباراة، بعد 
أن ســجل 35 نقطة.ويعد هــذا االنتصار الثالث 
للكرخ هذا املوســم حتت قيــادة مدربه الصربي 
أنطوني فوجانيج، فيما تلقى القوة اجلوية هزميته 

الثامنة تواليا.
وفي مباراة ثانية قدم احلشد الشعبي واحدة من 
أجمل مبارياته هذا املوســم، ومتكن من التغلب 
علــى الدفاع اجلوي بنتيجــة 99-76.. وقدم العب 
احلشد باقر ميثم أفضل املستويات، كما شهدت 
املبــاراة املشــاركة األولى للمحتــرف األمريكي 
ويسلي حيث قدم أداء مميزا، مكن زمالءه من صنع 
الفارق، وحصد االنتصار اخلامس مقابل 3 هزائم، 
فيمــا تلقى الدفاع اجلــوي هزميتــه الثانية هذا 

املوسم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب الزوراء على ضيفــه الكوت بنتيجة )4-
0(، في املبــاراة الودية التــي أقيمت أول أمس 
في ملعب الشــاجلية بالعاصمة بغداد، ضمن 
حتضيرات األول ملواجهة اجلولة السادســة من 
الدوري العراقــي املمتاز، واســتعدادات الثاني 
للدخول مبنافسات دوري الدرجة األولى.. وجاءت 
أهداف الــزوراء عن طريق »لــؤي العاني وعلي 

يوسف وأحمد محمود ومراد محمد«.
وشهدت املباراة إشراك املدير الفني للزوراء أيوب 
أوديشو تشــكيلتني على مدار شوطي املباراة 
للوقوف علــى جاهزية العبيــه، قبل مواجهة 
النفط باجلولة السادســة، املقرر إقامتها بعد 
االنتهاء من املباريات الودية للمنتخب العراقي 
خالل تشــرين الثاني اجلاري.. ويغيب عن الزوراء 
حاليا عــدد من عناصره، أبرزهــم »عالء عباس 
وجالل حسن وحســن عبد الكرمي«، لتواجدهم 
مع أسود الرافدين مبعسكر إســبانيا.يذكر أن 
الزوراء يحتل الترتيب الثانــي بالدوري العراقي 
املمتــاز، برصيــد 12 نقطــة، جمعهــا من 4 

انتصارات وهزمية واحدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت جلنة املسابقات أن الدوري 
سيســتأنف  القدم  لكرة  املمتاز 
الودية  املباريات  مجددا بعد نهاية 
للمنتخب العراقي خالل تشــرين 
الثاني اجلاري.وأكــدت اللجنة في 
بيان رســمي: »أنه في حال إقامة 
مبــاراة وديــة رابعــة للمنتخب 
العراقــي فــي 21 مــن الشــهر 
اجلاري، ســيتم اعتماد يوم 24 من 
الشهر ذاته موعدا ملباريات اجلولة 

السادسة«.
 وأضافــت: »فــي حــال االكتفاء 
املكســيك  أمــام  باملباريــات 
واإلكوادور وكوستاريكا ، سيعتمد 
موعدا جديدا أقرب من تلك الفترة 
الزمنية، إذ يلتقي أســود الرافدين 
مع ضيفه الكوســتاريكي مبلعب 
البصرة الدولي في 17 من نوفمبر/

تشــرين الثانــي اجلاري«.وختمت: 
العراق  كأس  بطولــة  »مباريــات 
متواصلــة ولــم تتأثــر بالتوقف 
الدولــي، بســبب خــوض أندية 
الدرجــة األولــى ملباريــات األدوار 

األولى من البطولة«.
يذكــر أن أنديــة الــدوري املمتاز 
تواصــل حتضيراته فــي مالعبها، 
التوقف بخوض  واســتغلت فترة 

عــدد مــن املباريــات التجريبية.
ويتصدر القوة اجلوية ترتيب الدوري 
العراقي برصيــد 13 نقطة، ويليه 
الــزوراء 12 نقطة، واحلــدود ثالثا 

برصيد 11 نقطة.

مــن جانب اخــر، تنطلــق اليوم 
اخلميــس، مباريات الــدور الثالث 
مــن بطولة كأس العــراق، حيث 
تقام 5 لقاءات على أن تســتكمل 
بقيــة املواجهات يومــي اجلمعة 

والسبت املقبلني.وتفتتح املباريات 
بلقاء أمانة بغــداد واملصافي في 
ملعب األول، ويســتضيف اجليش 
السماوة  ويحل  حيفا،  منافســه 
ضيفا ثقيال على احلــر، وتقام في 

ملعب عفك مواجهــة أهل الدار 
مع االزدهار، ويلتقي غاز الشــمال 
مع ضيفه بيشمركة السليمانية 
فــي ملعبــه مبدينــة كركــوك.
املباريات غد اجلمعة  وتســتكمل 

، بإقامــة 3 مواجهــات ، إذ يلتقي 
البحري مــع ضيفــه القرنة في 
ملعبه مبدينة البصرة، فيما يواجه 
ديالى منافســه الشرقاط مبلعب 
الرمــادي مع  ، كمــا يلعب  األول 
ســامراء .وتختتم املواجهات يوم 
السبت املقبل ، عندما يستضيف 
امليناء  مصافي اجلنوب منافســه 
في مواجهــة تقام مبلعب البحري 

مبدينة البصرة.
يذكــر أن األدوار االقصائية األولى 
من بطولة الكأس، يشــارك فيها 
والثانية،  األولــى  الدرجتني  أندية 
فيما ستنضم أندية الدوري املمتاز 

منذ الدور ال 32 من البطولة.  
بيع بث حقوق دوري الدرجة األولى

يعلُن االحتــادُ العراقّي لُكرِة القدم 
بيَع ُحقــوق نقل وبّث دوري الدرجة 
 ،)2023-2022( للَموســم  األولى 
الفضـــائّيِة  القنــواِت  فعلــى 
املُتخصـصـــِة  ـّــركاِت  والش
الراغبـة بـاحلُصـــوِل على ُحقوِق 
البّث احلصـــرّي ملُبـاريـــاِت دوري 
الدرجــِة األولى تقــدمي العطاءاِت 
ـّــة بها إلى األمانِة العاّمة  اخلاص
القدم،  لُكرِة  العراقــيّ  االحتادِ  في 
وبظــرٍف ُمغلٍق ومختــوٍم، وخالل 
مــدٍة أقصاها )7( أيــاٍم من اليوِم 
التالي لنشــرِ اإلعالن، واالحتادُ غيُر 

ُملزٍم بقُبوِل أعلى العروض.

الدوري الممتاز يستأنف نشاطه بإقامة 
الجولة السادسة يوم 24 الجاري 

ابتداء من اليوم.. مواجهات سهلة لبغداد والميناء في ثالث أدوار الكأس

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

يعمــل املدرب رعــد علي الشــمري، 
املعــروف بـ »حجي رعــد« احلائز على 
شــهادة  STAR/2    ضمــن املالكات 
التدريبية فــي مركز املوهبة الرياضية 
باملالكمــة التابــع لــوزارة الشــباب 
والرياضــة.. ويكــرس املــدرب خبراته 
للجيل اجلديد ســعياً مــع رفاقه في 
إجنــاح العمل والوصــول إلى صناعة 
األبطال، اذ قدم مركز املوهبة الرياضية 
باملالكمة منذ تأسيســه فــي العام 
2013 العديــد مــن املالكمــني الذين 
تألقــوا ضمن تشــكيالت املنتخبات 

الوطنية وحققوا أوسمة النصر.
عن رحلتــه التدريبية مــع املوهوبني، 
يقول: هي محطة مهمة فاالستعانة 
بخبراتنا لنشــرف وندرب اجليل اجلديد 
مع مجموعة من االبطال الســابقني 
االكادمييــة  الشــهادات  واصحــاب 
واخلبــرات العالية في رياضة املالكمة، 
اللعبة  امنا تصب فــي صالح تطــور 
باعــداد الالعبــني املؤهلــني ليكونوا 
امتــداد الجيــال املالكمــة الذهبية، 

الرياضية  املوهبــة  مركــز  واحلقيقة 
باملالكمــة، يضــم عناصر ســيكون 
لها مســتقبل زاهر في اللعبة، وعلى 
املركز  قدم  الســابقة  السنوات  مدى 
عشــرات الالعبني الذين مثلوا العراق 
خير متثيل في احملافــل اخلارجية وباتوا 
يشكلون الرقم الصعب في تشكيلة 
املنتخبــات، وحاليــا يضــم منتخب 
للمشاركة  يســتعد  الذي  االشــبال 
الســليمانية،  في بطولة آســيا في 
يضم العيد مــن العبي مركز املوهبة 
وهذا يعد دليال علــى التفوق والعمل 

املمنهج الصحيح.

ما بني احلديد واملالكمة
فــي العــام 1979 شــجعه احدهم 
املواصــالت  نــادي  إلــى  للتوجــه 
وقتها«الزوراء« حيث املدرب سعيد عبد 
احلسني صانع جنوم رياضة املالكمة، قرر 
رعد ترك رياضة احلديد وبناء العضالت، 
فاختار االخــذ بالنصيحة، وانضم إلى 
اسرة النادي في فئة الناشئني وفاز في 
أول بطولة له اقيمت بنادي االعظمية 
ليحصــل علــى افضل مالكــم وثم 
التحق مبنتخب بغداد ليعب في بطولة 

برياضة  زاد تعلقه  الوسطى.  املنطقة 
الفن النبيــل، وتأثر بالنجــم العاملي 
وتوالت  علــي كالي،  الراحل محمــد 
مشــاركاته في االندية ثم املنتخبات 

الوطنية.

اشــاد املدرب رعد علي، مبا تعلمه من 
مدربه األول اخلبير سعيد عبد احلسني، 
اذ وصفه باالب قبــل انب يكون مدربا 
الالعبني  التربوي مع  التعامل  وكيفية 
املالكمني الواعدين، وهذا اســهم في 

متســكه باللعبة واالعتناء بامكاناته 
وااللتزام  التدريبــات  على  احلفاظ  في 
بجميع  االخذ  على  واحلرص  مبواعيدها 

توجيهات املدرب من أجل النجاح.

االطاحة ببطل أفريقيا
1977 وكيف اطاح  استذكر في العام 
مبالكم مصري في اللقاء الدولي الذي 
اقيم مبلعــب الشــعب الدولي وكان 
رعد ضمــن قائمة املنتخــب الوطني 
إلى جانب الراحل فاروق جنجون وعبد 
الزهــرة جواد وعباس نعمة وســعدي 
جبــار وطه البيضاني، كان منافســه 
بطل أفريقيا وثاني العالم العسكري، 
لكن رعد اطــاح به بالضربة القاضية 
بفضل مهاراته في احللبة وتشــجيع 
والدته التي أتت لتكون عامل مهم في 
انتصاره البارز وقتها ت تكرميه بساعة 

يدوية.
يقول انها مباراة مهمة بالنســبة لي، 
كان اللقاء الدولي ينال اهتماما كبيرا 
والدته  وايضا حضــور  املتابعــني  من 
إلى جانب والــده زميله فاروق جنجون 
اذ شــكل وجودهن نقطة مهمة في 
اطار تعزيز اجلانب املعنوي والنفســي 

وبالتالي حتقيق الفوز.

في عالم التدريب
اثــر رحلة طويلة  بعد اعتزاله اللعب 
في اللعب، قرر »حجــي رعد« التوجه 

إلى التدريــب، انطلق من نادي العمال 
للفترة من 1980 لغاية 1991 واحترف 
مع فاروق جنجون فــي تدريب البقعة 
االردنــي عامــي 1999 ـ 2000، بعدها 
تسنم مهمة تدريب فريق الدفاع اجلوي 
وبعدها نادي احلرية، في ذه الســنوات 
اشــرف على اعداد وتأهيل العديد من 
املالكمني منهم احمد جاسم »احمد 
سمكة« ومصطفى محمد مصطفى 
إلى  تأهل  الــذي  ومصطفى مهــدي 
أوملبياد ســيئول في كوريــا اجلنوبية 
1988،  ومحمــد بزيزة وعلي عبد علي 
فنيطل الذي حقــق لقب بطل العرب 
في تونس وغيرهم ممن نالوا النجاحات 
املالكمة،  رياضة  في  مدربني  واصبحوا 
وحاليــا يقــود فريــق نادي الســالم 

الرياضي.
أما على صعيــد التدريب فقد اختاره 
احتــاد املالكمــة املركــزي للعمل في 
املنتخبات الوطنيــة منذ العام 1986 
وقــدم خبراتــه لالعبــني في شــتى 
تشــكيات املنتخبات، اخر مشاركاته 
اخلارجية كانت في احد املعســكرات 
التدريبية للمنتخب الوطني اقيم في 

إيطاليا عام 2016.

رعد علي.. مسيرة طويلة في رياضة المالكمة 
يعمل مدربا في مركز الموهبة الرياضية 

رعد الشمري.. رحلة طويلة في رياضة املالكمة

متابعة ـ الصباح الجديد:
الوزراء محمد  رئيس مجلس  وجه 
ترأسه  خالل  الســوداني  شــياع 
اجللســة االعتيادية الثالثة جمللس 
الــوزراء، جميع الــوزارات واجلهات 
وزارة  مع  التام  بالتعاون  احلكومية 
الشــباب والرياضة التــي تترأس 
اللجنــة العليــا املشــرفة على 
البصرة،  25 فــي  بطولة خليجي 
مشــددا على ضرورة العمل اجلاد 
البطولة  اجلميع إلجنــاح  قبل  من 
الصورة  تعكس  التــي  بالطريقة 

املشرفة واملضيئة للعراق.
إلى ذلــك، تــرأس وزير الشــباب 
والرياضــة رئيس اللجنــة الُعليا 
املشرفة على بطولة كأس اخلليج 
العربــي )25( بكــرة القدم احمد 
املبرقع اجتماعها األول بتوجيه من 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
الســوداني، إلعادة تأليف اللجنة 
العليا املشرفة على بطولة كأس 

اخلليج العربي )25( بكرة القدم.
وبني املبرقــع خــالل االجتماع ان 
جمهورنا  يتطلــع  التي  البطولة 

اليها بشغف عال ستكون ناجحة 
باعلى املســتويات، وستســاهم 
باعــادة العراق الــى الواجهة في 
الدولية.  البطــوالت  اســتضافة 
واضــاف انهــا مدعومــة مركزيا 
وتوفير  الدعــم  مجاالت  بشــتى 
لنجاحها،  الالزمــة  اإلمكانيــات 
وهو ما يبعث رســائل تطمني إلى 
املعنيــني جميعا  والى  اجلمهــور 
متميزة  بطولــة  بأنها ســتكون 

بتحضيرات كبيرة جدا توازي اسم 
العــراق ومكانته الدولية وموقعه 

احلضاري الضارب بالقدم.
من  بجملــة  االجتمــاع  وختــم 
التي تساهم  القرارات والتوصيات 
في دفع وتيــرة العمل في املالعب 
واملنشآت الرياضية واملرافق االخرى 
املرســومة  األهداف  يحقــق  ومبا 
الجنازهــا وتهيئتهــا الســتقبال 

البطولة بأفضل صورة.

إعالم اللجنة األولمبية
املنصور  بفندق  أمس  صباح  أقيم 
ميليا فــي العاصمة بغداد املؤمتر 
التنفيذي  للمكتــب  االنتخابــي 
لالحتاد  املركزي للشطرجن بأشراف 
أوملبــي ووزاري.وجــددت الهيئــة 
العامة ثقتها برئيس االحتاد ظافر 
عبد األمير لدورة إنتخابية جديدة 

حيــث حصل علــى 62 صوتاً من 
أصل 64 عضواً.

كمــا فاز الســيد فرحــان نصير 
جاســم مبنصــب النائــب األول، 
فيمــا فاز مبنصب النائــب الثاني 
الهادي مفتــول مهيري.وفاز  عبد 
بعضويــة مجلس إدارة االحتاد كل 
وباسم  إســماعيل،  أســعد  من 

أحمد، وحسني  وبشــتوان  جبارة، 
كاظــم، ويوســف ياســني، وعن 
العنصر النسوي سندس محسن 
حســني.هذا وقــد حضــر املؤمتر 
القانوني  القسم  مدير  االنتخابي 
في اللجنــة األوملبية علي البدري 
ومعاونــه ليث خضــر وممثل وزارة 

الشباب والرياضة أحمد حسن.

عمومية الشطرنج تجدد ثقتها 
بظافر عبد األمير رئيسًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتــاد املركــزي لكرة 
القــدم، أن املبــاراة الودية بني 
منتخبي العــراق وفنزويال جرى 
إلغاؤها بشــكل رسمي.. وقال 
االحتاد العراقي لكرة القدم، في 
بيان صحفــي إن التواصل في 
الوطني  منتخبنا  مباراة  إقامة 
كان  التي  الفنزويلــي،  ونظيره 
مقررا لهــا أن تقام في العراق، 
كان يتــم عن طريــق الوكيل 

املعتمــد لتنظيــم املباريــات 
أن  مبينا  الفنزويلــي،  لالحتــاد 
االتفاق األولــي بني الطرفني أن 
تكــون في العــراق )البصرة أو 
بغداد(، ثم دخلت املفاوضات في 
العديد من احملــاور، وكان آخرها 
طلب االحتاد الفنزويلي أن تكون 
املباراة فــي دبي، وهو ما رفضه 
االحتاد العراقي جملة وتفصيال، 
وأصر علــى إقامتها في العراق 

سواء في البصرة أو بغداد.

وتابع البيان، ثــم طالبوا )احتاد 
فنزويــال( أن يحضــر املنتخب 
الفنزويلــي مــن دون ســبعة 
العبــني، واالحتاد وافق بشــرط 
بعدها  العــراق،  فــي  إقامتها 
أخبرنــا اجلانــب املفــاوض بأن 
املنتخــب الفنزويلــي يعتــذر 
عن خــوض املباراة فــي العراق 
)7( العبني عن  اعتذار  بســبب 
مع  الرتباطهم  املبــاراة  خوض 

أنديتهـم.

إعالم نادي الكهرباء
للتايكواندو  الكهرباء  شباب  توَج 
كأس  بطولــة  ملنافســات  بطالً 
التي  اجلنوبــي  الكوري  الســفير 
للعبة  العراقــي  االحتــادُ  أقامها 
عضو  فريقا.وقاَل   89 ومبشــاركة 
الهيئــة اإلدارية لنــادي الكهرباء 
فاضــل عبــاس، املشــرف العام 
النادي  إن شــباب  اللعبــة:  على 
الفنّية  إثباِت قدراتهم  متكنوا من 
والبدنية التي اكتسبوها من قبل 
اجلهاز الفنّي املكــون من املدربني 
وجاســم محمد  محمد كيطان 
ومديــر الفريق محمد عبد الرضا، 
ليقبضوا علــى صوجلان البطولِة 
بثقٍة عالية والفوز بلقب البطولة 
ثانياً  البصــرة  فريقــي  تاركــني 

وهوكاري ثالثا .
إن  عن:  الفريق  مشــرف  وكشَف 
الفــوز باللقب لم يــأت عن فراغ 
أو وليد الصدفــة بل كانت هناك 

رعايــٌة واهتمام مــن قبل رئيس 
الهيئــة اإلدارّية لنــادي الكهرباء 
األســتاذ علي األسدي الذي يؤكد 
يأتي عــن طريق الفئات  أن اإلجنازَ 
الشبابّية، لذلك كان حريصاً على 

الالعبني  التعاون مع  مد جســور 
وتلبيتها  احتياجاتهم  ملعرفة كل 
ما  ليتحقق  الســرعة  وجِه  على 
نطمــح إليه، وهــو الوقوف على 

منصاِت التتويج.

السوداني يوجه مؤسسات الدولة 
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 

اتحاد الكرة العراقي يعلن إلنجاح خليجي 25 في البصرة
إلغاء مباراة فنزويال الودية

شباب الكهرباء بطال لكأس السفير 
الكوري الجنوبي بالتايكواندو

السوداني

تتويج الكهرباء بالكأس



حاورها - سمير خليل:
فنانــة من كردســتان لكنها تالمس 
وموهبتها، سيرة  بإمكاناتها  العاملية 
إبداعية حافلة ورصيد مسرحي غني 
منذ ان انهت دراســتها في اكادميية 
الفنون اجلميلة جامعة بغداد - قسم 
التمثيل عام 1989، حتى اقامتها في 
الدمنارك، إنتهاًء بتدريســها التمثيل 
فــي جامعــة الســليمانية ومعهد 

الفنون اجلميلة في املدينة.
ميديا رؤوف حلت ضيفة على مهرجان 
بغداد الدولي للمسرح الذي اختتمت 
املبدعني  وكانت ضمن  أعماله مؤخرا 
الذيــن مت تكرميهــم في يــوم افتتاح 
التكرمي.  املهرجان والتي أسعدها هذا 
عن املهرجانات املســرحية واهميتها 

حتدثت رؤوف فقالت:
بالنسبة للمهرجانات عموما فلكل   
واحد منها إيجابيات وســلبياته، وانا 
دائما ارى االشياء االيجابية، واستغرب 
مــن الشــخص الــذي يركــز على 
السلبيات فقط في حني ان االيجابيات 

كثيــرة، اهم شــيء باملهرجانات هو 
الناس،  مختلــف  ملتقــى  اللقــاء، 
مختلــف الثقافات، ونحــن بصراحة 
بحاجة لهذه االجواء، عقولنا بحاجة 
لهذه امللتقيــات، ألننا متعودون دائما 
ان نرى لونا واحدا، هنــا ترى مختلف 
انا  االلــوان الن األذواق مختلفة، مثال 
احببــت العــرض البلجيكــي ألنني 
متعودة علــى رؤية مثل هذه العروض 
كون هذه العــروض متثل روح العصر، 
االشــياء،  لهذه  بحاجــة  وعقولنــا 
الذائقة اختلفت،  كل شيء مختلف، 
مشكلة الفنان الشرقي انه ال يحدث 
ذائقته، ال حتديــث لألفكار، يخاف من 
اجلديد، يخاف من الفشــل، علما ان ال 

فشل في املسرح، هناك التجريب".
*اين انت اآلن من املسرح؟

 انــا اآلن افكــر بعمــل يختلف عن 
كل اعمالــي ولن اخاف ألنني اشــعر 
اآلن، لدي عرض  ذائقتــي تغيــرت  ان 
بالشــارع، لدي اداء، عرض في الشارع 
ضمــن بحث كامــل اريــد ان اعرض 

مبمثلــني يلتقون بأناس من الشــارع 
ملعرفة ذوائقهم نعلمهم ان يشاهدوا 
االلوان ، ممكن ما نقدمه اليوم ال يترك 
تأثيرا لكنه سيؤثر على املدى البعيد، 
ما بعد احلداثة، ما بعد احلرب العاملية، 
هناك اشــياء حدثت وممكن ان تكون 
قد وصلتنا ببــطء، لكن العالم تغير، 
املعقول  غيــر  من  االنترنيت،  هنــاك 
ان جتلس مبعزل عــن متغيرات احلياة، 
الغريبــة انــك تســتعمل االنترنيت 
ولكنك تتحدث كأنك في ارض جرداء، 
اليوم الفنــان عندما يتحدث يجب ان 
يعــرف ما يتحدث بــه، كذلك عندما 
يفكر فيجــب ان يعرف مبــاذا يفكر، 
عدت مــن الدمنارك الــى العراق منذ 
ســنة واعمل تدريســية في جامعة 
الســليمانية مبــادة التمثيــل واقوم 
بالتدريس كذلك فــي معهد الفنون 
اجلميلة في السليمانية، لدي مشروع 
لست على استعداد لعرض مسرحية 
فقط، والعمل الذي سأقوم به يجب ان 
اعرف مــدى تأثيره ملديات طويلة، كما 

يجب ان يقدم هــذا العمل باكثر من 
مكان وممكن ان يكون مشروعا وليس 
عرضا مسرحيا فقط، مشروع ضخم 
يضم دراســة ابحث بهــا، ملاذا قمت 
مســرحية  منه  وتخرج  العمل  بهذا 
تؤدى في الشارع، ويخرج منها بحث، 
مشــروع كامل ممكن ان يشمل عرضا 

سينمائيا، لم ال؟       
*على مســتوى التمثيل، الي مسرح 

تنتمي ميديا رؤوف؟
انا ال اعتبر نفسي ممثلة كردية عراقية 
فقط، انا اعتبر نفســي ممثلة كونية، 
ال أحب ان احســب على مكان ضيق 
دائما انظر للمكان االوســع، ال أحب 
املمثل الذي يصنف نفسه، انا اشاهد 
أمثل مثلهم،  ان  ممثلني عامليني وأحب 
هناك  واضح،  مثــال  الكردي  التمثيل 
ممثل كردي ال ميتلك مديات ثانية طويلة 
حتــس ان متثيلــه مغلق، وكــذا احلال 
بقية  اآلخرين في  للممثلني  بالنسبة 
احملافظات ، انا أحب ان اعبر احلدود، انا 
أحب ان اكون أكثر من املوجود، اطمح 

لتحقيق شيء بالذات باملسرح".
*برأيك كيف يصل املســرح العراقي 

والعربي الى العاملية؟
انا اليوم اعيش  دعنا نبســط االمور، 
فــي العراق، يجب ان اعــرف ماذا يريد 
اجملتمع هنا حتى أقدم له مسرحا في 
كردســتان، وعندما أقــدم عمال على 
مســتوى العراق فيجب ان اعرف ماذا 
يريــد اجملتمع العراقــي، وعندما أقدم 
عمال عامليــا فيجب ان اعرف ماذا يريد 
العالم، انت متلك بيتا وتريد ان تكبره، 
توفر مســتلزمات هذا البيت، وعندما 
تريد ان توسع هذا البيت يجب ان تزيد 
مستلزماته، فانت كلما اردت ان تكبر 
انفتاحك  يكون  ان  فيجب  املســاحة 
أكبر وتعرف ماذا حتتــاج، لذلك نحن 
نســتطيع ان نصل الــى العاملية لو 
أّمنا مستلزمات هذا الوصول، ولم ال؟ 
هناك كتاب عراقيون وصلوا للعاملية، 
وعندمــا نفكر بالعامليــة يجب ان ال 
نخــرج من واقعنا، انــت تقدر ان تأتي 
مبوضوعك الذي ميكن ان تســتفز به 
اآلخر فعندما متتلك الذكاء تستطيع 
ان تصل العاملية شرط ان ال تنسى اننا 

نعيش في عالم التكنولوجيا ".  

بغداد - وداد إبراهيم: 
تستعد رابطة اجملالس البغدادية إلقامة 
السابع،  الســنوي  الثقافي  مهرجانها 
والذي من املؤمل ان يقام في الســادس 
ثاني احلالي وفي  والعشرين من تشرين 

قاعة جمعية املهندسني العراقيني في 
ساحة االندلس ببغداد.

وحث رئيــس الرابطة "صادق جاســم 
الربيعــي" اعضاء الرابطــة على بذل 
واالســتثنائية  املضاعفــة  اجلهــود 

املستلزمات  وتهيئة  املهرجان  لتنظيم 
املطلوبة لنجاحه مبا يتوافق مع مسيرة 
الرابطة وأثرها امللموس في ادامة زخم 
وســيتضمن  العراقي،  الثقافي  احلراك 
تكرمي  منها  متعــددة  فقرات  املهرجان 

عدد كبيــر من شــيوخ اجملالس وتقدمي 
الثقافيــة ومراجعة فصول  البحــوث 
كتاب اجملالس البغداديــة في مئة عام 
ومناقشــة طباعته قبــل نهاية العام 

احلالي. 
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

المهرجانات ثقافات مختلفة نحتاجها جميعًا
الفنانة ميديا رؤوف:

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــف املنتج جمال العدل عن الســيطرة 
علي حريق محدود نشــب داخل موقع تصوير 
مسلســل “عملة نادرة” الذي تقوم ببطولته 
الفنانة نيللي كــرمي، ومن املقرر عرضه ضمن 
موسم املسلســالت املصرية لرمضان 2023، 
نافياً ما تردد عن احتمال تأجيل تصوير العمل 

بعد احلريق.
وأشــار جمال العدل في توضيح رســمي أن 
شــركة العدل جروب قامت ببنــاء ديكورات 
ضخمة جتسد قرية كاملة لتصوير املسلسل، 

ونشب حريق داخل أحد املباني الصغيرة، ومتت 
السيطرة عليه دون وقوع أي خسائر.

وتعاقدت شــركة العدل مع عدد من الفنانني 
للمشــاركة في بطولة املسلســل، وأبرزهم 
جمال ســليمان، فردوس عبــد احلميد، كمال 
أبورية، أضافة إلى هشــام عاشور، ومن املقرر 
أن تتعاقد الشركة مع مجموعة من الفنانني 

وسيتم اإلعالن عنهم.
وتخضــع نيللي كرمي حاليــاً لتدريبات لغوية 
من أجل إتقان اللهجــة الصعيدية مع أحد 
املصححني للهجة وحتديداً من نفس اللهجة 

التي ســتتحدث بها نيللي في املسلســل، 
خصوصاً أن اللهجة الصعيدية تتضمن أكثر 
من 20 لهجة، الســيما أنها املرة األولى التي 
ستقدم فيها نيللي عمالً درامياً صعيدياً في 

املوسم املقبل.
وتعــود نيللي كرمي للتعاون مع املؤلف مدحت 
العدل بعد غياب دام ألكثر من أربع ســنوات، 
منذ أن قدما ســوياً مسلسل "ألعلى سعر"، 
عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد 
فهمــي، زينة، نبيل احللفــاوي، أحمد مجدي، 
ســلوى محمد علي، ورحمة حسن، وعدد من 

الفنانني، إخراج ماندو العدل.
كما جتــدد نيللي كــرمي تعاونها مع 
اخملرج ماندو العدل، بعدما جنحا سوياً 
في مسلسل فاتن أمل حربي، والذي 
ُعرض في شــهر رمضــان املاضي، 
وأحدث جدالً واســعاً بسبب تناوله 
لقانون األحوال الشخصية، وشارك 
في بطولته كل من شريف سالمة، 
محمد الشــروب، هالــة صدقي، 
فادية عبد الغني، محمد التاجي، 

وعدد كبير من الفنانني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت اللجنة التحضيرية لكرنفال يوم املثقف العراقي 

العاشر الذي يصادف يوم  ٢٥ / ١  فتح باب الترشيح 
الختيار شخصيات مثمرة في مجال ) البيئة / التنمية / 
التسامح / السالم / الالعنف ( لتكرميهم ضمن كرنفال 

متجول يستمر عشرة ايام  في خمس محافظات هي 
) ميسان / البصرة / اربيل / دهوك / السليمانية ( وقال 

محمد رشيد : كرنفال يوم املثقف العراقي هو يوم  ٢٥ 
نوفمبر من كل عام ومت اختياره ضمن توصيات ) مؤمتر 
القمة الثقافي العراقي األول ( التي احتضنته مدينة 

العمارة عام ٢٠١١ لالحتفاء باملثقف العراقي أينما كان 
احتراما وتقديرا ملا قدمه لشجرة االبداع العاملية.

 اجلدير بالذكر ان اخر موعد لترشيح األسماء هو يوم ١١ 
/ ١١ من خالل الواتساب )٠٧٧٠٥٥٦٢٠٨٦( وتوجد جلنة 

خاصة لهذا التكرمي الذي بات تقليدا سنويا تشترك فيه 
مؤسسات وجامعات واحتادات ثقافية احتفاء باملثقف 

العراقي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق النجم حسن الرداد للسينما املصرية خطوة لم حتدث 
منذ 60 عاماً، بعد طرح أحدث أفالمه "حتت تهديد الســالح" 
للعرض جتارياً في قاعات الســينما بأملانيا، بعد 60 سنة من 
عرض فيلم "جميلة" للنجمة الراحلة ماجدة واخملرج يوسف 
شاهني واملقتبس عن قصة املناضلة اجلزائرية جميلة بوحريد.
حســن الرداد سافر برفقة زوجته إميي حلضور العروض األولى 
لفيلمه في عــدة دول أوروبية من بينها أملانيا وفرنســا، ومت 
الكشــف عن عرض الفيلم بنفس التوقيــت في دول كندا 
ولندن وأمريكا، وذلك تزامناً مع عرضه في دور العرض في دبي 
والسعودية ومصر، ونشــر الرداد خريطة لتوزيع الفيلم في 
دول عديدة معلقاً عليها عبر حسابه مبوقع إنستغرام بقوله: 

"حتت تهديد السالح في خمس قارات".
فيلم »حتت تهديد الســالح« بطولة حسن الرداد، مي عمر، 
شيرين رضا، عمرو عبد اجلليل، بيومي فؤاد، عباس أبواحلسن، 
هال الســعيد، جورى بكــر، أحمد بدير، وهو مــن تأليف أمين 
بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور قصة 
الفيلم في إطار األكشــن واإلثارة بدءاً من جرمية قتل حدثت 
بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد، حيث يبحث رجل عن حبيبته 
الســابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها حتدث مفاجأة 

تغير حياته بالكامل.

اللجنة التحضيرية لكرنفال 
يوم المثقف العراقي تفتح 

باب الترشيح

حسن الرداد.. أول فنان مصري 
تعرض أفالمه في المانيا 
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اذا كان الكثيــر من العلمــاء يَْحَظــْوَن بأبناء 
لهم يحملــون علومهم ويتمســكون بأهداب 
طرائقهــم العلمية والروحيــة واالخالقية فان 
هناك قســماً آخر من العلماء ال يتسم أبناؤهم 
بأية ســمة تدل على فضــٍل أو َمزِبَّة فهم من 
أبــرز مصاديق اخلواء العلمــي واألدبي والثقافي 
واملعرفي وتلك من أعظم الفواجع على آبائهم .
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وجاء في التاريخ :

ان أبــا هاشــم اجلبائــي – وهو من مشــاهير 
الكالميني – كان له ولد يقال له ) ابو علي ( وكان 

عامياً ال يعرف شيئا ..!!
ودخــل ) ابو علي ( هذا علــى الصاحب بن عّباد 
فظنه كأبيه ، فأكرمه ورفع مرتَِبته ، ثم ســأله 

عن مسألة فقال :
" ال أعرف ، 

وال أعرُف نصُف الِعلْم "
فقال له الصاحب :

صدقَت يا ولدي ، 
ولكّن أباك تقّدم بالنصف األخر ..!!
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وتواصلــت أجيــال العلماء في األُســر الدينية 
العريقة جيــالً بعد جيل، غير أننــا في العقود 
األخيرة شــهدنا انخرام تلك الظاهرة – لالسف 
الشديد – مع اســتثناءات نادرة، وهكذا حتّولت 
بعض األسر الدينية العريقة الى أرقام تاريخية 
النقطاع أبنائها عن مواصلة منهج أســالفهم 

!!..
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ان الرخاء السياسي لم يكن يجتمع مع الرخاء 
االقتصادي 

ولقد عاش السلف الصالح من العلماء أوضاعاً 
صعبة للغاية لقلِة املوارد املالية وهذا ما سّبب 
نفور الكثيرين مــن ابنائهم فــراراً من الضيق 

وشدة األعياء .
--5

واآلن وقد حتسنت األوضاع االقتصادية عما كانت 
عليــه ، وأصبح مبقدور أبنــاء العلماء أْن يكونوا 
كغيرهم وليس أســوأ منهم ، ملاذا ال يُصار الى 
ما كانت عليه العادة أيام السلف الصالح الذين 

حتملوا ألوان املعاناة وواصلوا كدحهم العلمي .
قارنوا بني َمْن ســلك مسلك آبائه وبني َمْن اجته 
الى الوظائف احلكومية لتروا أنَّ األول أسعد حاال 

وأكثر استقراراً وطمأنينة من أخيه .
هذا باحلسابات الدنيوية ،

أما باحلســابات اآلخروية فان القلم ليعجز عن 
وصف املثوبات التي ينالها الناهضون من خّدام 

الدين مبهمات الهداية واالرشاد والتوعية  .

أبناء العلماء 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

نيللي كريم تخضع لتدريبات على اللهجة الصعيدية

بابل ـ الصباح الجديد:
أعلنت مفتشــية آثار وتراث بابل، الشــروع 
بأعمــال صيانة معبد ننماخ من قبل خبراء 

أجانب ومحليني.
بابل حســني  آثار  وذكر مديــر مفتشــية 
العماري،فــي تصريــح تابعتــه الصبــاح 
اجلديد أن "الفريق اآلثــاري املكلف من قبل 
اليونســكو أنهى فترة دراســة األضرار في 
معبد ننمــاخ"، مبينــاً أن "األعمال اجلارية 

في معبد ننماخ تعد األفضل على مستوى 
العالم كونها مزجت بني خبراء مفتشــية 
بابل واخلبراء األجانــب من منظمة النصب 

العاملية".
بابل  آثار  أن "مفتشــية  العمــاري  وأضاف 
لديها مخــاوف من نفاد منحــة احلكومة 
االمريكية اخملصصة لصيانة بوابة عشــتار 
ومعبد ننماخ خصوصاً أن احلكومة املركزية 
واحمللية لم تخصص أي مبالغ لصيانة اآلثار 

منذ عامني"، مشــيراً الى أن "املنحة املالية 
اخملصصة لصيانة اآلثار تسلم مباشرة إلى 
صندوق النصب العاملي". وقال كبير اخلبراء 
جف آلن: " نحن في مرحلة العمل الفعلي 
إلزالة بناء حديث مت إنشــاؤه في ستينيات 
القرن املاضي على أســس أثرية"، موضحاً 
أن "اختيــار صيانة معبد ننمــاخ من أجل 
جعله مثاالً يحتذى به إلحياء طريقة ترميم 

صيانة  بــد وأعمال  ملعا ا

الطينية وأيضاً صيانة بعض اجلدران األثرية 
داخــل املعبد". وأعرب جف عــن "أمله في 
أن تنتهــي أعمال الصيانة في املعبد نهاية 
عــام 2023 ". فيما رأى اخلبير اآلثاري محمد 
طنطاوي أن "حالة املعبد غير ســيئة لكن 
توجــد نقاط تضرر أكثر مــن أي مكان آخر 
وبالتحديــد املنطقة اجلنوبيــة حيث تعد 
األكثر تضرراً بســبب املطر وعدم الصيانة 

لفترات طويلة".

بغداد - الصباح الجديد:
يقيــم غاليري مصر األحــد القادم الثالث عشــر من 
تشــرين الثاني معرضا هاما للفنــان العراقي األصل 
جبر علوان حتت عنوان "العزلة" وذلك في متام الساعة 

السابعة مساًء بحضور لفيف من الفنانني والنقاد.
وعن معرضــه وأعماله الفنية، أكد علــوان، أن" املرأة 
هي القضية الرئيســية فيما يقدمــه إلميانه بالقهر 
الذي تعانيــه املــرأة العربية واضطهــاد الرجل الذي 
يســن القوانني من أجل مصاحله في حــني أنها كائن 
عظيــم دائم التغييــر، وهي في وضعهــا االجتماعي 
والســيكولوجي مازالت تعاني من النظرة الســيئة 
للرجل الذي يعتبرها جســداً يحقق له رغباته في حني 
أن فــي داخل كل رجل امرأة وطفل ولو حرر هذا الطفل 
ألحب املرأة، مشــيراً إلى أنها في لوحاته امرأة كشكل 

وحالة وبحث لوني.
جبر علوان فنان تشكيلي ولد في بابل، عام 1948، تخرج 
من معهد الفنون اجلميلة فــي بغداد عام 1970، وفي 

عام 1972 رحل إلى روما حيث بدأ يرسم في 
ساحة نافونا الشــهيرة، وهو ما زال يعيش 

هناك حتى اللحظة، فــي عام 1975 حصل 
علوان على شــهادة الدبلوم فــي النحت من 

أكادميية روما للفنون اجلميلة وبعد انقضاء عشر 
ســنوات منحته بلدية روما جائــزة أفضل فنان، 

ليصبح أول أجنبي يحوز على هذه اجلائزة.
لــه العديد من األعمــال املعروضــة بصفة دائمة 

في متاحــف الفن احلديث في بغداد ودمشــق وقطر 
والكويــت، وفــي دار األوبرا املصريــة، وفي متحف 

كالوســت في لشبونة، كذلك في قصر 
فيــرارا، متحف  داي في  ديامانتــي 

األكادميية فــي رافينا، وله كذلك 
العديــد من األعمــال موزعة 

علــى مجموعات خاصة في 
العديد مــن املدن في أوروبا 

وروسيا واليابان وتشيلي.

بغدادـ  الصباح الجديد: 
اســتقبلت املديــر العــام  للدار 
العراقية لألزيــاء إنعام عبد اجمليد، 
أعضاء اللجنة التحضيرية ملنتدى 
احلضارات العريقــة، كال من نائب 
أمني مجلس الوزراء فرحات نعمة 
اهلل، ووكيل وزارة اخلارجية قحطان 
طــه خلــف، بحضور مديــر عام 
العامة  الثقافية  العالقــات  دائرة 
اجمليد  عبد  ورافقت  فالح حســن، 
الدار،  ملرافق  جولــة  في  الضيوف 
واملعرض  االزياء  متحف  شــملت 
قاعة  فــي  املقــام  التشــكيلي 
الواسطي ثم حضروا عرض األزياء 
خالل  تقدميه  املزمــع  التاريخــي 
انعقاده  املقرر  )احلضارات(  املنتدى 

في الشهر القادم، برئاسة العراق 
ومبُشــارَكة كل من )إيران،اليونان، 
الهند،  إيطاليــا،  الصني، مصــر، 

املكسيك، بيرو وبوليفيا(.

بهذه املشــاركة تكــون الدار قد 
اســتعادت دورها الثقافي والفني 
الرائد في جتسيد تاريخ بالد ما بني 

النهرين.

السليمانية ـ الصباح الجديد:
حتتفل السليمانية بالذكرى الـ 238 
14 تشرين الثاني  لتأسيســها في 
اجلاري من خالل أنشــطة مختلفة 

في املدارس واملؤسسات احلكومية.
يشــار الى أن احلفل يقــام في كل 
عام في “يــوم الســليمانية” الذي 

يوافق 14 تشــرين الثاني ، مبمارسة 
املتنوعة، ويســتقبلها  األنشــطة 
الكردية  باملالبــس  املواطنني  بعض 
واملدارس.  احلكومية  املؤسسات  في 
وفي العام املاضي 2021، قرر مجلس 
محافظــة الســليمانية إعالن 14 
يوم ذكرى  )نوفمبر(  الثاني  تشــرين 

السليمانية.
والسليمانية أسسها إبراهيم باشا 
أمير البابان في 14 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 1784 بالقرب من منطقة 
ســه رکه التي بناها عمه محمود 
باشــا عام 1196 هـ على حدود حي 

"مه لكه ندی".

الشروع بتأهيل معبد "ننماخ" األثري في بابل 

رابطة المجالس البغدادية تستعد لمهرجانها الثقافي

معرض للتشكيلي "جبر علوان" في مصر
"دار األزياء" تشارك

 في منتدى الحضارات العريقة

السليمانية تستذكر يومها
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