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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
في  النزاهة  جلنــة  كشــفت 
مجلــس النــواب عــن حراك 
مليار   450 الستعادة  حكومي 
ان جزء من هذه  دوالر، مؤكداة 
اخلارج  إلى  تهريبــه  مت  األموال 
واآلخــر مــا زال فــي الداخل، 
معلومات  توافر  إلى  مشــيرة 
عن أماكــن تواجد هذه املبالغ، 
الكتــل  أن  علــى  ومشــددة 
السياسية تدعم أي توجه من 
الفساد  على  القضاء  شــأنه 

ويعيد األموال العامة.
النائب  اللجنــة  وقال عضــو 
غريب عسكر، في تصريح إلى 
»الصباح اجلديد«، إن »حكومة 
محمد شــياع السوداني ومن 
خالل حتركاتها األخيرة أظهرت 
أنهــا جادة فــي القضاء على 
الفساد في مؤسسات الدولة 

كافة«.
أن »موضوع  وتابــع عســكر، 
محاربة الفساد أصبح الشغل 
والكتل  النواب  الشاغل جمللس 
حفظ  أجل  من  السياســية، 

املال العام«.
اخلدمات  »تقدمي  أن  إلى  وأشار، 
إلى املواطنــن ال يكون دون أن 
متارس احلكومــة دوراً حقيقياً 
في إيقــاف أي تصرفــات غير 
قانونية بشأن أموال وممتلكات 

الدولة«.

أن »احلكومة  وبــن عســكر، 
احملظور من  في  بالدخول  بدأت 
ملفات الفســاد، وهذا يحتاج 
إلى دعــم من كافــة اجلهات 
املعنيــة من أجــل إجناح هذه 

املهمة«.
ونوه، إلى أن »استعادة األموال 
املهربــة إلى اخلــارج تعّد من 

احلكومــة،  هــذه  اولويــات 
مع  تنسيق  هناك  وســيكون 
وزارة اخلارجية من أجل متابعة 

هذا امللف في الدول األخرى«.
وانتهى عســكر، إلى »أهمية 
أن تصل الســلطات العراقية 
التي هربت  األموال  إلى جميع 
خارج البالد، في أي مكان كان، 

أموال الشعب فيجب  بكونها 
استردادها وتوظيفها مبا يتفق 

مع املصلحة العامة«.
من جانبــه، ذكر عضو اللجنة 
األخر النائب عبد األمير املياحي 
فــي تصريــح إلــى »الصباح 
اجلديــد«، أن »ملف اســترداد 
األمــوال في اخلــارج أخذ مدة 

زمنيــة طويلة ولم تكن هناك 
إرادة في احلكومات الســابقة 

في استعادتها«.
»تلــك  أن  املياحــي،  وتابــع 
احلكومــات لديهــا معلومات 
األموال  تلك  كاملة عن حجم 
فيها«،  تتواجد  التي  واألماكن 
مقــدراً قيمتها - األموال التي 

طالها الفساد - بـ »450 مليار 
دوالر، 150 مليــار دوالر منهــا 
في  واملتبقي  العــراق  خــارج 

الداخل«.
ولفت، إلــى أن »البرملان كانت 
اجللســات  من  الكثير  لديــه 
في الدورة الســابقة مع مدير 
عام دائرة االســترداد في هيئة 
النزاهــة، لكننــا لــم نلمس 
تلك  استعادة  في  إرادة  حينها 

املبالغ«.
املياحــي، عــن »أياد  وحتــدث 
سياسية وحكومية كانت قد 
وضعت يدها على هذه االموال 

من أجل منع استردادها«.
وأكد، ان »هناك دوال توجد فيها 
األمــوال ليســت لدينا معها 
وزارة اخلارجية  اتفاقيات، وعلى 
أن توقع اتفاقية معها من أجل 

إمتام عملية االسترداد«.
ومضى املياحي، إلى أن »األموال 
املهربة إلى اخلارج تشمل ما مت 
إخراجه قبل ســقوط النظام 

السابق وبعده«.
أن املنظمــات املعنية  يذكــر 
العــراق  بالشــفافية تضــع 
فــي مؤخــرة البلــدان مبجال 
فيمــا  الفســاد،  مكافحــة 
شدد الســوداني في منهجه 
املال  الوزاري على محاربة هدر 
العــام ومحاســبة املتورطن 

بالفسـاد.

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء محمد شياع  رئيس  وجه 
اجلهات  االثنن،  امس  السوداني 
املعنية باملاء في البالد بتســريع 
اإلعالن عن مشــروع  إجــراءات 

حتلية مياه البحر.
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  واورد 
مجلس الوزراء فــي بيان تلقته 
وكالــة األنباء العراقيــة )واع(: 
رئيــس  لتوجيهــات  »تنفيــذاً 
مجلــس الوزراء محمد شــياع 
هيئــة  عقــدت  الســوداني، 
املستشــارين اجتماعــاً خاصاً 
لتســريع اإلعالن عن مشــروع 
في محافظة  البحر  مياه  حتلية 

البصرة«.
وأضــاف أن »االجتمــاع، الــذي 
حضره وزيــر الكهرباء ومحافظ 
البصرة وممثلو وزارات اإلســكان 

واإلعمار واملــوارد املائية، إضافة 
االستشــاري  املكتــب  الــى 
النمســاوي)ILF(، كــّرس للبدء 
للمشــاريع  العملية  باخلطوات 
املعنية، التي سُتوّجه نحو حتلية 
املياه، وتشييد محّطة كهربائية 
جديدة، إضافــة الى توفير املياه 
لرفع طاقات املكامن النفطية«.

وكان رئيس مجلــس الوزراء قد 
اســتقطاب  على  بالعمل  وّجه 
العامليــة  الشــركات  أفضــل 
املتخصصــة فــي هــذا اجملال 
وحشــد اجلهود لإلعالن عن هذا 
املشــروع وتهيئة مســتلزماته 

الفنية.
يذكر ان حتلية ميــاه البحر من 
املشــاريع التــي طرحــت على 
احلكومات الســابقة، من دون ان 

تنال ما تتطلب من االهتمام.

بغداد - الصباح الجديد:
االحتاديَّة،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
أمس االثنن، عن مجموع أوامر 
الصادرة  واالســتقدام  القبض 
ذة بحقِّ كبار املســؤولن  واملُنفَّ
وذوي الدرجــات العليا لشــهر 
وقالت  املُنصرم.  األول  تشــرين 
دائــرة التحقيقــات فــي بيان 
»اجلهــات  إنَّ  لـ«دجلــة«،  ورد 
أمر   )46( القضائيَّــة أصــدرت 
خلفيَّة  على  واستقداٍم؛  قبٍض 
قــت فيها ُمديريَّات  قضايا حقَّ
الهيئة في  ومكاتــب حتقيــق 
وأحالتها  واحملافظــات  بغــداد 
إلى القضــاء«، ُمنوِّهًة إن »تلك 
األوامر التي صــدرت بحق )41) 
من كبــار املســؤولن من ذوي 

ة من  الدرجــات العليــا للُمــدَّ
توزَّعــت   ،)2022/  10  /  31  1-(
بن )9( أوامر قبــٍض، و)37( أمر 

استقداٍم«.
القبض  »أوامــر  أن  وأضافــت 
ذة  واالســتقدام الصادرة واملُنفَّ
صدرت بحــقِّ )2( مــن أعضاء 
مجلــس النوَّاب احلالــي، ووزيٍر 
حاليٍّ و)3( وزراء أسبقن، ووكيل 

.» وزيٍر حاليٍّ
»األوامر شــملت  أنَّ  وأوضحت 
ايضــاً محافظــاً حاليــاً، و)5) 
 (4( و  أســبقن،  محافظــن 
محافظة  مجالــس  أعضــاء 
سابقن، فضالً عن )10( ُمديرين 
ســابقن،  و)9(  حاليِّن،  عامن 

و)5( ُمديرين عامِّن أسبقن«.

النزاهة تصدر 46 امر قبض 
واستقدام بحق مسؤولين من

درجة مدير عام فأعلى

خالل الشهر الماضي فقط

السوداني يعتزم تنفيذ ما 
اهملته الحكومات السابقة.. 

تحلية مياه البحر

توافر معلومات رسمية كاملة عن أماكن المبالغ

النزاهة النيابية: حراك حكومي الستعادة
450 مليار دوالر ثلثها مهرب خارج البالد

بغداد - الصباح الجديد:
 أفادت اللجنــة املالية النيابية 
االثنــن، بتضمن موازنة  امس 
العــام املقبل 2023، خمســن 
الــف وظيفة حكوميــة، فيما 
أوردت ان معيــار ســعر برميل 
النفــط، سيحتســب فيهــا 
على أســاس يتراوح ما بن 70 
و75 دوالر للبرميــل، وان مجمل 
التخصيصــات املاليــة التــي 
يقارب  ما  يصل  ســتتضمنها 
130 مليار دوالر، مشــيرة الى ان 
ان تقــر قبل نهاية  من املتوقع 

هذه السنة. 
وقــال عضــو اللجنــة جمال 
كوجــر فــي تصريــح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن »قانون 
موازنة 2023، سوف يتضمن ما 
يقارب 50 الــف درجة وظيفية 
من خالل احلذف واالســتحداث، 
املوازنة ســوف  ان مجمل  كما 
يصل الى ما يقــارب 130 مليار 

دوالر«.
وأكــد كوجر ان »ســعر صرف 

الدوالر ســيبقى كما هو ضمن 
2023، وال  مشروع قانون موازنة 
توجد أي نيــة حكومية لتغيير 
ســعر الصرف، ونعتقد ان إقرار 
املوازنــة ســيتم قبــل نهاية 

السنة احلالية«.
النيابية  املاليــة  اللجنة  عضو 
كوجر، كان أورد في وقت سابق 
من يوم امــس، أن موازنة العام 
املقبل 2023 ستشهد احتساب 

ســعر برميل النفط بنحو 70-
75 دوالراً.

بيع  ان »حتديــد ســعر  وقــال 
النفط فــي املوازنة هي قضية 
بالقطاع  تخص اجلهات املعنية 

واملتمثلة بشــركة  النفطــي، 
ســومو ومن ثــم وزارة النفط 
وثالثا بــوزارة التخطيط ورابعا 
بــوزارة املاليــة«، مبينــا انهم 
»سيدرســون عدة زوايــا بهذا 
املتبناة  االســعار  منها  اجلانب، 
اجلوار، فعلى  دول  في موازنــات 
سبيل املثال موازنة دول منتجة 
للنفط مثل الســعودية وايران 
فالســعودية  وقطر،  واالمارات 
تبنت سعر 76 دوالر للبرميل في 
املوازنــة، واالمارات 69، لذا نحن 
ســنعتمد ما بــن 70 الى 75 

دوالراً كسعر حتوطي ممتاز«.
»املعيــار  ان  كوجــر  وأوضــح 
الثانــي هو معيار املؤسســات 
اســعار  بتوقعات  املتخصصة 
النفــط العامليــة، والتي جتري 
دراســات وتتحدث عن أســعار 
نفــط متوقعــة خــالل العام 
القــادم كمعــدل«، مردفــا ان 
احتسابه  بحال  املوازنة  »حجم 
للبرميل،  دوالراً   75 ســعر  وفق 
ومبعدل انتاج ثالثة مالين و900 

الف برميل ستكون اكثر من 87 
مليــار دوالر، وهنالك 12 الى 13 
مليــار دوالر موارد اخرى، وفائض 
مالي مــن 25 الــى 30 ملياراً، 
املوازنة  وبالتالي سيكون حجم 
يتراوح بــن 115 الى 135 مليار 

دوالر«.
 ولفــت كوجر الــى ان »قانون 
املالية ال يســمح بعجز  االدارة 
اكثر من %3 مــن املوارد، والناجت 
احمللي يقــدر بنحــو 250 مليار 
دوالر، لذا يجب اال يتجاوز العجز 

10 مليارات دوالر
يشــار الى ان العام احلالي خال 
مــن املوازنة، بســبب اخلالفات 
بن االطراف السياســية، التي 
اعقبــت االنتخابــات النيابية، 
وكان حجــم آخــر موازنة وهي 
اخلاصة بســنة 2021 أكثر من 
101 ترليــون دينــار، ومت تخمن 
أساس  على  فيها  النفط  سعر 
ســعر  ولكن  دوالرللبرميل،   45
النفــط ارتفع خاللهــا إلى ما 

يقارب ضعف السعر احملتسب.

 موازنة العام المقبل تتضمن 50 الف وظيفة
ومعيار برميل النفط فيها 70 - 75 دوالر

أوردت انها تصل الى 130 مليار دوالر.. اللجنة المالية النيابية: تقريـر

السلطة الفلسطينية متمسكة ب(فتوى الهاي(
تغير المناخ في العراق تهديد خطير3والمضي بحراكها في محكمة العدل الدولية

6للتنمية المستدامة وحقوق االنسان

السليمانية ـ عباس اركوازي:
استأنف احلرس الثوري االيراني صباح 
امس االثنن، استهداف مقار احزاب 
املعارضة الكردية االيرانية في إقليم 
والصواريخ  باملدفعيــة  كردســتان، 
والطائــرات املســيرة، مــا ادى الى 

سقوط قتيلن و15 جريحاً.  
وقال وزير الصحة في اإلقليم سامان 
برزجني، إن شخصن قتال وأصيب 15 
آخرون في حصيلــة أولية للقصف 
اإليرانــي، الــذي اســتهدف مواقع 
للحــزب الدميقراطي الكردســتاني 
املعارض لطهران في كوية مبحافظة 
اربيــل ومنطقة زركويــز مبحافظة 

السليمانية.

ومــن جانبــه ذكر قيــادي في حزب 
»كوملة« اإليراني املعارض، أن مقرات 
تابعــة للحــزب تعرضــت لقصف 
بطائرات مسيرة في منطقة زركويز 
مبحافظــة الســليمانية دون وقوع 
خسائر بشــرية، األمر الذي يعني ان 

اخلسائر وقعت في صفوف األبرياء.
وجاء في بيــان للحرس الثوري: »بعد 
للمجموعــات  متكــررة  حتذيــرات 
القوات  اإلرهابية االنفصالية، نفذت 
البرية التابعة للحرس الثوري ضربات 
شــديدة ضد مقارهــا وأعلنت أنها 
ستســتمر في هذه الضربات حتى 

توقف حتركات تلك اجملموعات«.
واضاف احلــرس الثوري، »ان الضربات 

توقفت بعد تدميــر األهداف احملددة 
سلفاً، وسيكون استمرارها مرتبطا 
لسلطات  املســتقبلي  بالســلوك 

االقليم«.
بــدوره قــال املتحدث باســم وزارة 
اخلارجيــة االيرانــي ناصــر كنعاني 
نتهاون  لن  الهجمات:«  على  تعليقا 
بشأن أمن إيران احلدودي، وسترد على 
تهديدات مــا وصفتها بـ«اجلماعات 

االنفصالية« في كردستان العراق«.
واوضــح ان رد بالده جــاء بعد عدم 
كردســتان  وإقليم  بغــداد  اتخــاذ 
تهديــدات  ملواجهــة  إجــراءات 
محمــالً  االنفصاليــة،  اجلماعــات 
احلكومة العراقية وحكومة االقليم 

مســؤولية »منع زعزعة أمن إيران« 
من داخل أراضيها.

وذكرت وكالة أنباء فارس اإليرانية أن 
الهجمات اإليرانية هي فقط املرحلة 
األولــى من هجوم عســكري إيراني 
ضد مواقــع اجلماعات في شــمال 

العراق.
وحددت ايران ثالثة شروط لقاء ايقاف 
قصفها املســتمر على مقار احزاب 
املعارضة الكردية داخل االقليم، وقال  
قائد مقر حمزه التابع للحرس الثوري 
االيرانــي اجلنــرال اصانلــو، ان بالده 
اجلماعات  تلك  بنزع ســالح  تطالب 
وانهاء تواجدها داخل العراق، اضافة 
الى قيام احلكومــة العراقية بتامن 

سالمة احلدود بن البلدين.
بدوره قــال رئيس إقليم كردســتان 
نيجيرفــان بارزاني، إنــه ليس هناك 
أي مبــرر لقصف إقليم كردســتان 
بالصواريخ واملسيرات، من قبل ايران 
مطالباً احلكومة االحتادية بوضع حد 

لتلك الهجمات.
واضاف بارزاني في كلمة ألقاها امس 
إقليم كردستان  أن  اربيل  االثنن في 
يريــد أن يكون عامل اســتقرار في 
املنطقة وأن يرتبــط بعالقات طيبة 
مــع كل اجليران، وفي هذا الســياق 
يريد عالقات جيدة مع إيران، مشــيراً 
إلى أنهم بذلــوا كل ما ميكنهم في 

هذا اجملال وسيواصلون ذلك. 

الحرس الثوري اإليراني يستأنف استهداف مقار المعارضة الكردية 
ديوننا بذمة الكهرباء أكثر من 23 ترليون ويقصف إقليم كردستان

دينار ونأمل من المالية حسم الملف

وزير النفط: 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دانت الواليــات املتحدة االمريكية 
وممثليــة األمم املتحدة فــي البالد، 
بالصواريخ  الهجوم  االثنن،  امس 
اقليم  على  االيرانية  واملســيرات 

كوردستان.
في  االمريكية  الســفيرة  وقالت 
في  رومانوســكي  آلينا  العــراق 
تدوينة على موقــع »تويتر« تُدين 
الواليات املتحدة بشــدة الهجوم 
اإليرانية  واملســيرات  بالصواريخ 
علــى اقليــم كردســتان العراق 

اليوم«.
االمريكية،  الســفيرة  وأضافــت 
إيران  ان »الواليات املتحــدة تدعو 
إلى التوقــف عن مهاجمة جارها 
العراق والشعب العراقي«، مؤكدة 
»وقوفها مع قادة العراق في بغداد 

واالقليــم«. ، وبينــت: »ندين هذه 
االنتهاكات للسيادة العراقية«.

كمــا دانــت بعثــة االمم املتحدة 
»يونامي« في وقت الحق ، القصف 
اإليرانــي األخيــر علــى إقليــم 

كردستان.
واوردت في تغريدة لها على تويتر: 
اإليرانية  الهجمــات  ندين جتّدد   «
بالصواريــخ والطائرات املســيرة 
علــى إقليــم كردســتان، والتي 

تنتهك السيادة العراقية ».
وأضافــت: »ال ينبغي اســتخدام 
لتصفيــة  كســاحة  العــراق 
احلســابات ويجب احترام سالمة 
أراضيــه«، مبينــًة أن »احلوار بن 
العــراق وإيــران حول الشــواغل 
األمنية املشــتركة هو الســبيل 

الوحيد للمضي قدماً«.

امريكا واألمم المتحدة
تدينان االعتداء اإليراني األخير 

على البالد

بغداد ـ الصباح الجديد :
دعــا نائب رئيس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة وزير النفــط حيان عبد 
الغني امس االثنــن، وزارة املالية 
الى حسم امللفات املشتركة مع 
الديون  بينها  الكهرباء ومن  وزارة 

بذمة األخيرة.
وذكر بيان للوزارة أن "نائب رئيس 
وزير  الطاقــة  الــوزراء لشــؤون 
النفط حيان عبــد الغني، ترأس 
مع  للعمليات،  القيادي  االجتماع 
التصفية  الوزارة لشــؤون  وكيل 
العامــن  واملــدراء  والتوزيــع 

وممثل  املعنية  والدوائر  للشركات 
املكتب  ومديــر  الكهربــاء  وزارة 

اإلعالمي".
وأكد وزير النفط خالل االجتماع، 
"حرص الوزارة على أهمية العمل 
وزارة  مع  املشــترك  والتنســيق 
من  احتياجاتها  لتلبية  الكهرباء 
للصالح  بأنواعــه خدمة  الوقود 
العام"، موعزاً "بحســم امللفات 
املشــتركة بــن الوزارتن وحتمل 
االطــراف املســؤولية املهنيــة، 
فضال عن حتديــد اولويات تنفيذ 
الطاقة  محطات  جتهيز  مشاريع 

الوقـــود  بإنــواع  الكهربائيــة 
والغـاز".

وشــدد على "تفعيل وتنشــيط 
اللجنة املشــتركة بــن الوزاتن 
من أجل التواصل اليومي، ملعاجلة 
واحلــاالت  الضروريــة  احلاجــات 
الطارئــة"، معربا عن أمله "قيام 
وزارة املاليــة مبعاجلــة وحســم 
على  النفط  وزارة  ديــون  ملــف 
وزارة الكهربــاء البالغة أكثر من 
23 ترليــون دينار، التي تســببت 
بعجــز مالي لبعض الشــركات 

النفطية".



محليات2 الثالثاء 15 تشرين الثاني 2022 العدد )5014(

Tue. 15 Nov. 2022 issue )5014)

تقرير

اعالم المفوضية 

عقد مجلس املفوضني في املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات اجتماعاً 
اعتياديــاً صــّدق فيه علــى التقرير 
الفصلي الثالث لعــام 2022 وللمدة 
مــن 1 متوز ولغايــة 30 أيلول املاضي؛ 
اســتنادًا الــى املادة )10( مــن قانون 
رقم 31 لســنة 2019 الــذي تضمن 
واإلدارية  الفنية  والنشاطات  اإلجنازات 
والقانونيــة خالل هذه املدة، إذ تعتمد 
املفوضية مبدأ الشــفافية في تأدية 
أعمالها، لذا حرص مجلس املفوضني 
على إطالع مجلس النــواب العراقي 
أروقة  فــي  العمل  علــى مجريــات 
املفوضية، بوصفه السلطة الرقابية.

وفــي إطار تبــادل اخلبــرات الدولية، 
توجه وفد مــن مجلس املفوضني إلى 
جمهورية جنــوب أفريقيا، بدعوة من 
مفوضية انتخابــات هذه اجلمهورية، 
وبتنســيق من مكتــب األمم املتحدة 

للمســاعدة االنتخابية فــي العراق 
(UNAMI(؛ مــن أجل تالقــح اخلبرات 
االنتخابيــة واإلطالع علــى التجارب 
الدولية، مــع التعريف بآليات العمل 
التي أجنحت انتخابات 10 تشرين األول 

2021 في العراق.
االنتخابية  التوعيــة  مجــال  وفــي 
التســجيل  ملشــروع  املســتمرة 
البايومتري للناخبني وتوزيع البطاقات 
االنتخابية، نظمت مكاتب احملافظات 
االنتخابية ورًشــا وندواتًا متعددة في 
الدين  واملثنــى وصالح  وديالى  كربالء 
وبغــداد/ الرصافة وبابــل والديوانية 
وواســط؛ لبيــان أهــداف مشــروع 
التســجيل البايومتري وتفعيل عمل 
التسجيل  لزيادة نسب  اجلوالة  الفرق 
والتوزيــع البايومتريــني، فضــالً عن 
واملؤسســات  الدوائر  مــالكات  حث 
وتسلم  البايومتري  التسجيل  إلجراء 
إلى  إضافة  االنتخابيــة،  البطاقــات 
التواصــل مــع اخملاتيــر ووكالء املواد 
الغذائيــة فــي عــدد مــن أقضية 
احملافظات؛ لتنظيــم جداول تتضمن 

أرباب العوائل وأفرادها حسب  أسماء 
في  واملســاعدة  التموينية،  البطاقة 
حــث الناخبني غير املســجلني على 
واستقبال  التسجيل  مراكز  مراجعة 
الفرق اجلوالة التي تســّيرها املكاتب 

االنتخابية.
مكاتب  موظفــي  جهــود  وأثمــرت 
ومراكــز  االنتخابيــة  احملافظــات 
التسجيل التابعة إليها عن تسجيل 
(398.253( ناخبــاً وتوزيــع )560.962( 
 )1450( بايومترية بحضــور  بطاقــة 
مراقبــاً محليــاً و )234( وكيل حزب 
للمهتّمــني في  وميكــن  سياســي، 
الشــأن االنتخابــي االّطــالع علــى 
( عبر  التراكمي  العملياتــي  )املوقف 
املوقع الرســمي ملفّوضية االنتخابات 
https://ihec.iq/biometric-registra-)

.)/tion
وعلــى مســتوى متابعــة مفوضية 
االنتخابات لعمــل األحزاب، من خالل 
والتنظيمات  األحــزاب  شــؤون  دائرة 
السياســية وشعب شؤون املرشحني 
فــي مكاتــب احملافظــات االنتخابية 

كافة، برصد عمل األحزاب السياسية 
ومتابعتــه، عن طريق إجــراء الزيارات 
للوقوف على مدى  ملقراتهم  امليدانية 
والتعليمات،  لألنظمــة  تطبيقهــم 
فضالً عــن تنســيق اجلهود بشــأن 
أخــذ دور إيجابــي حلــث جمهورهم 
وتسلم  البايومتري  التســجيل  على 

البطاقات االنتخابية.
وحفاظاً على أمن مراكز التســجيل 
واخملــازن وســالمتها التابعــة إلــى 
يســتمر  االنتخابــات،  مفوضيــة 
املكتــب الوطني والشــعب اخملتصة 
فــي مكاتــب احملافظــات االنتخابية 
مبواصلة التنســيق األمني؛ لتحصني 
جميع املنشآت التابعة إلى مفوضية 
االنتخابات وتأمني عمل املراكز الفرعية 
و الفرق اجلوالة ومرافقتها في عملية 
تستمر  كما  البايومتري،  التســجيل 
مع  بالتنســيق  االنتخابات  مفوضية 
جلان السالمة الوقائية ومديرية الدفاع 
املدنــي، ملتابعة منظومــات االطفاء 
وفحصها بصورة دورية للحفاظ على 

األجهزة املكتبية واخملزنية.

مجلس المفوضين يصادق على التقرير الفصلي الثالث لعام 2022
متضمًنا نشاطات المفوضية المختلفة

بغداد - علي السامرائي:

اوصــت ثمانــي منظمــات مدنية 
بضــرورة اجراء انتخابــات مجالس 
احملافظــات خــالل مــدة ال تتعدى 
ســنة ، وفقا للبرنامــج احلكومي 
على   ، جوهريــة  تعديــالت  واجراء 
احملافظات  مجالس  انتخابات  قانون 
 2018 12 لســنة  واالقضيــة رقم 
غير  احملافظــات  وقانــون  املعــدل 
املنتظمــة فــي اقليــم رقــم 21 
لضمــان   ، املعــدل  لســنة2008 
احلصول على متثيل شعبي منصف 
يعــزز املشــاركة الواســعة فــي 

االنتخابات .
واعلــن ماجــد ابو كلــل نيابة عن 
اجملتمع  مجموعة مــن منظمــات 
املدني في مؤمتر صحفي ، عن انطالق 
حملــة وطنيــة ملطالبــة مجلس 
ومجلس  اجلمهورية  ورئاسة  النواب 
بالتوصيــات  لالهتمــام   ، الــوزراء 
ومناقشــتها مع اجملتمع املدني من 
خالل إشراكه في النقاشات املعنية 

بهذا امللف .
وقال ابو كلل انطالقا من مسؤوليتنا 
في تعزيز النظــام الدميوقراطي في 
، ودعم دور مؤسسات الدولة  البالد 
في ترسيخ احلكم الرشيد ، وتأكيدا 
ً لدور اجملتمــع املدني في بناء الدولة 
واحلفاظ على مؤسســاتها ، نعلن 
عن نتائج رصد وحتليل آلراء املواطنني 
بشــأن تعطيل مجالس احملافظات 

وإجراء انتخابات جديدة لها .
آراء  ورصدنــا  اســتطلعنا  واضاف 
منظمــات غير حكوميــة ، احتادات 
ونقابــات وأكادمييــني وخبــراء في 
القانــون واالنتخابــات ، وإعالميني 
ورجال دين وشــيوخ عشائر ، وجهاء 
في اجملتمع وأصحاب قرار ومصلحة 
ونشــطاء مدنيــني ، باإلضافة إلى 
ممثلــني عن أحــزاب سياســية في 
باستثناء   ، البالد  جميع محافظات 
إقليم كردستان العراق ، الفتا الى إن 
نتائج الرصــد والتحليل بُنيت على 
أســاس 61 جلسة جملموعات شارك 
فيها 639 شــخصا ، و26جلســة 
طاولة مســتديرة شارك فيها 246 
شخص ، وبُنيت أيضاً  على استبيان 

شــارك فيه 2307 شخص ، فضال ً 
عن زيارات مستمرة ألحزاب وفاعلون 
في العملية السياسية ملعرفة آراء 
هذه الفئات ، بشأن تعطيل مجالس 
احملافظات وإجــراء انتخابات لها ألن 
نظــام احلكم في العــراق ، يعتمد 
الالمركزية حسب نص املادة 116من 
النافذ لســنة  العراقي  الدســتور 
2005 والتي نصت على أن ، النظام 
االحتادي في جمهورية العراق يتكون 
ومحافظات  وأقاليــم  عاصمة  من 

المركزية وإدارات محلية .
وتابــع ابو كلــل في هــذا الرصد 
الــذي  واالســتطالع  والتحليــل 
اســتمر لثمانية أشهر ، استنتجنا 
وجود اســتياء من كل هذه الفئات 
أداء مجالس احملافظات  بخصــوص 

الســابقة ، وإن إجــراء انتخابــات 
جديدة جملالــس احملافظات لن يكون 
صائبا وســيالقي اعتراضا ً كبيرا ً ، 
من أعداد ليســت قليلة من اجملتمع 
ما لم يســبقها اجــراء اصالحات 
جذرية ، كما أن ألغائهــا أمرا ً غير 

دستوري .
واكد ماجــد ابو كلــل ان  انطالق 
حملــة وطنيــة ملطالبــة مجلس 
ومجلس  اجلمهورية  ورئاسة  النواب 
 ، بالتوصيــات  لالهتمــام  الــوزراء 
ومناقشــتها مع اجملتمع املدني من 
خالل إشراكه في النقاشات املعنية 

بهذا امللف .
ووفقــا جملموعة منظمــات اجملتمع 
املدنــي فــان التوصيــات تضمنت 
اجراء انتخابات مجالس احملافظات ، 

خالل مدة ال تتعدى سنة من تاريخ 
املصادقة علــى احلكومة كما نص 
والبرنامج  الــوزاري  املنهــاج  عليه 
انتخابات  قانون  وتعديل   ، احلكومي 
مجالس احملافظــات واالقضية رقم 
12 لسنة 2018 املعدل ، لينص على 
املستقلة  العليا  املفوضية  تكليف 
لالنتخابــات بفتــح باب الترشــح 
بالتزامن مع اجراء   ، ملنصب احملافظ 
انتخابات مجالــس احملافظات على 
ان يلزم كل مرشــح فردي أو قائمة 
انتخابيــة في انتخابــات مجالس 
احملافظات ، اإلعالن عن مرشــحهم 
ملنصب احملافظ قبل اجراء االنتخابات 
، حتى يكــون الناخب على بينه من 
امره عند التصويت ملرشــح معني 
وللحد من املساومات التي جتري في 

مجالس احملافظــات عند التصويت 
للمرشحني ملنصب احملافظ .

قانون  تعديل  التوصيات  وشــملت 
احملافظــات  مجالــس  انتخابــات 
واالقضيــة رقــم 12 لســنة2018 
انتخابي  ، لينص على نظام  املعدل 
يضمــن متثيــل شــعبي منصف 
يعزز من إمكانية الناخب ملســاءلة 
املرشــح الفائــز ويعزز املشــاركة 
الواســعة في االنتخابات ، ويضمن 
متثيــل املرشــح الفائــز ملنطقــة 
قانون  وتعديل   ، جغرافية محــددة 
اقليم  في  املنتظمة  غير  احملافظات 
رقم 21 لسنة 2008 املعدل ، لينص 
على منع أعضاء مجالس احملافظات 
مــن الترشــح ملنصــب احملافظ أو 
البرملانية  االنتخابات  في  الترشــح 

طيلة دورة مجلس احملافظة ، باعتبار 
ان متثيلهــم لناخبيهم في مجلس 
التزام قانونــي واخالقي  احملافظــة 
وسياســي حلــني انتهــاء الــدورة 

االنتخابية .
ودعت التوصيات الى تعديل الفصل 
مبا   ، االنتخابية  بالدعايــة  اخلــاص 
متويل  على  رقابة حقيقيــة  يحقق 
احلمالت االنتخابية ، من خالل وضع 
حد اعلــى لإلنفــاق ورقابة اجلهات 
اخملتصــة على ذلــك اضافــة الى 
تشــديد العقوبات علــى مرتكبي 
اجلرائــم االنتخابية ، مــع ايراد نص 
يتضمن اســتبعاد املرشح او احلزب 
السياســي الذي يثبت مساهمته 
فــي ارتــكاب اجلرائــم االنتخابية 

اخلطيرة .

منظمات مدنية تطلق حملة تعديل قانون االنتخابات 
المحلية وتخفيض سن الترشيح للشباب 

لضمان الحصول على تمثيل شعبي منصف يعزز المشاركة الواسعة في االنتخابات 

انطالق حملة 
وطنية لمطالبة 
مجلس النواب 

ورئاسة الجمهورية 
ومجلس الوزراء ، 

لالهتمام بالتوصيات 
ومناقشتها مع 

المجتمع المدني من 
خالل إشراكه في 
النقاشات المعنية 

بهذا الملف

بغداد - الصباح الجديد: 
كشفت جلنة التربية النيابية عن معوقات تواجه 
مشروع إنشــاء األلف مدرسة، تتمثل بعدم توفر 
أراض مملوكة لوزارة التربية ومعرقالت حتويل جنس 

األراضي.
وأعلنــت األمانــة العامة جمللس الــوزراء انطالق 
املشــروع فــي العــام 2021 ،وتنفيــذه من قبل 
شركتني صينيتني على أن تكون مدة اإلجناز عامني 
كخطوة أولى، تليها مرحلة أخرى تشــمل بناء 3 
آالف مدرســة وبعدها أربعة آالف مدرسة ليكون 

العدد الكلي 8 آالف مدرسة.
وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي، في تصريح 
صحفي، إن :”التربية، وهو شرط أساس لتنفيذه، 
مما سبب مشكلة ٍ مشــكلة املشروع تكمن في 
عدم توفــر أراض تابعة لوزارة وتأخــراً في بعض 
املناطــق”. ، وأضافــت، أن “تنفيذ املشــروع في 
املناطق الريفية واألطــراف واجـه موانع قانونية 
بتحويل جنس األراضـي من الزراعية، مما حال دون 
املباشــرة بها”. وأشـــارت الدليمي، إلى “العمل 
بالتنســيق مع أمانة املشروع، عالوة على التعاون 
مــع محافظة بغــداد لتحويلٍ  بغــداد من أجل 
تخصيص قطع أراض داخل املدن إلكمال األراضي 

التابعة لوزارة البلديات إلى وزارة التربية”. 

البصرة - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التجــارة عــن وصــول الباخــرة } 
SAKIZAYA WISDOM{ احململــة بكمية 52 ألفاً 
و500 طن من احلنطة االمريكية الغراض البطاقة 

التموينية.
وذكر بيان للوزارة ان “الباخرة وصلت صباح األحد 
الى منطقة االدالء في امليــاه االقليمية واحململة 
باحلنطة االمريكية حلســاب البطاقة التموينية 
وضمن االجــراءات التعاقدية لتأمني مادة احلنطة 

وتهيئة خزين استراتيجي للمرحلة املقبلة”.
وأضاف انــه “وحال وصــول ورســو الباخرة في 
منطقة االدالء توجه فريق فني مشترك لسحب 
النماذج مؤلف من موظفي الســيطرة النوعية 
وفاحصي مختبر ام قصر ودائرة الرقابة التجارية 
الغراض الفحص اخملتبري وبيان صالحية احلمولة 
لالســتهالك البشــري ومطابقتها للمواصفات 

التعاقدية”.
وشــدد البيان على “اهمية تنفيــذ التوجيهات 
احلكومية على تأمني االمن الغذائي وتوفير خزين 

استراتيجي من احلنطة في املرحلة املقبلة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنـــت الشــركة العامة للصناعات الفوالذية 
إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن جتهيز 
الشركة العامة لتعبئة الغاز وخدماته بـ ) ٢٠٠ ( 
ألف قطعة من أختام التسييل ُسداسي سمائي 

اللون على وفق عقد ُمبرم بني الطرفيـن. 
وقـــال ُمدير عام الشركة املُهندس فـراس خالـد 
هليـــل أنَّ مالكات مصنع ذو الفقار للتشــغيل 
امليكانيكي التابع للشــركة قامت بإجناز العقد 
املُبرم مع الشركة العامة لتعبئة الغاز وخدماته 
والبالغ ) ٢٠٠ ( ألف قطعة من أختام التســييل 
ُسداســي ســمائي اللــون وحســب املُواصفة 
القياســية املطلوبــة وبوقت قياســي محدود ، 
أنَّ الشــركة العامة للصناعات الفوالذية  ُمبيناً 
حريصة من ِخالل إدارتها ومالكاتها الهندســية 
والفنية على حتقيق مبدأ التكاُمل اإلقتصادي بني 
الشركات الشــقيقة ودعم املُنتج احمللي لإلرتقاء 
بالصناعة الوطنية ، ســيما وأنَّ الشركة متتلك 
اإلمكانيــات والُقــدرات لدعم جميــع قطاعات 
ووزارات الدولة مبُنتجاتها املُتنوعة ذات املُواصفات 
العاملية واخلاضعه للتقييس والسيطرة النوعية 
إضافــة إلى كونهــا حائزة على شــهادة اجلودة 
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“الفوالذية” تجهز  الشركة 
العامة لتعبئة الغاز بـ )٢٠٠( 
ألف قطعة من أختام التسييل 

اعالم االتصاالت 
اســتنادا إلــى توجيهــات وزيــر 
االتصاالت الدكتورة هيام الياسري، 
العامة  الشــركة  عــام  ومديــر 
املهندس  واملعلوماتية  لالتصاالت 
الهماشي،  قاســم  أسامة جهاد 
واملتضمنــة ضرورة  إعــادة اعمار 
لالتصاالت  التحتية  البنى  وتأهيل 
في املناطق احملررة ضمن محافظة 

نينوى.
وملا لقضاء ســنجار مــن أهمية 
خاصــة نتيجة ما تعــرض له من 
احداث إبان احتالل عصابات داعش 
االرهابــي، وكمبــادرة فــي إعادة 
إلى  النازحني  وعــودة  االســتقرار 
ديارهم، افتتح املهندس لؤي رياض 
نبيه مدير اتصــاالت ومعلوماتية 
إتصاالت  مجمــع  مبنى  نينــوى، 
رسمي  حضور  وســط  ســنجار، 
وشعبي، وترحيب من قبل مواطني 

القضاء. 
وأفــاد مديــر املديريــة ان اعمال 

إعــادة التأهيل جــاءت بدعم من 
للتنمية  اخلطوة  مؤسســة  قبل 
وبتمويل  احلكومية  غير  والتعليم 
للتنمية  األمريكيــة  الوكالة  من 
الدولية USAID  )برنامج التعافي(. 
 وحضر االفتتاح قائد عمليات غرب 
نينوى وقائم مقام قضاء ســنجار 
واإلقامة  اجلنســية  والسيد مدير 
واجلوازات وعدد من مــدراء الدوائر 

العشــائر  في  ووجهاء وشــيوخ 
القضاء. 

أن مالكات  إلــى  االشــارة  جتــدر 
اتصــاالت نينوى قامــت في وقت 
التحتية  البنــى  بإكمال  ســابق 
الضوئي  الكابل  اخلاصة بخدمــة 
في القضــاء ضمن خطــة إعادة 
للمناطق  واالســتقرار  األعمــار  

احملررة. 

بغداد - اعالم المحكمة 
 اصــدرت احملكمــة االحتاديـــة 
املطبوعـات  من  عدداً  العليـــا 
الثقافـــة  نشـــر  بغيــة 
الدستوريـــة والقانونية وجعل 
قرارات ومباديء احملكمة االحتادية 
العليا متاحة للجميع وسهولة 

الوصول  ، بعنوان ) اجمللد الثاني 
ومبــاديء  احــكام  من  عشــر 
احملكمة االحتاديــة العليا للعام 
2021 ( و ) املبــاديء الــواردة في 
قرارات احملكمــة االحتادية العليا 
الفهرســت   /  2021 للعــام 

التحليلي.

بغداد - الصباح الجديد: 
تسجيل  القضاء،  أعلن مجلس 
6987 حالة طالق في احملافظات 
اقليــم  العراقيــة، باســتثناء 
كوردســتان، خالل شهر تشرين 

االول املاضي.
احصائية  فــي  القضاء  وذكــر 
له، انه مت تســجيل 5208 حالة 
في  خارجــي  تصديــق طــالق 

باســتثناء  العراقية،  احملاكــم 
اقليــم كوردســتان، فيمــا مت 
تفريق  حالــة   1779 تســجيل 

بحكم قضائي. 
وباملقابــل مت تســجيل 27191 
عقـــد زواج، و6009 تصديـــق 
خـــارج  واقـــع  زواج  عقـــد 

احملكمـة.
املذكورة  االحصائية  وشــملت 

بغــداد  اســتئناف  محكمــة 
اســتئناف  ومحكمة  الرصافة 
بغــداد الكــرخ، اضافــة الــى 
محاكم االســتئناف في نينوى 
وواســط  وكربالء  وبابل  وديالى 
قـــار  وذي  وكركوك  والنجــف 
وميســـان  الديـــن  وصـــالح 
واالنبـار  واملثنـــى  والقادسيـة 

والبصـرة.

مدير اتصاالت ومعلوماتية نينوى 
يفتتح مجمع اتصاالت سنجار 

المحكمة االتحادية العليا تصدر المجلد 
12من احكامها وقراراتها لعام 2021

القضاء: 6987 حالة طالق حدثت خالل تشرين األول الماضي
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

ضربت االنقســامات احلزب اجلمهوري 
األميركي، بعد اإلخفاق في االنتخابات 
النصفيــة التي جاءت مخيبة لآلمال، 
بعد حتقيق مكاســب أقل من املتوقع 
مبجلس النــواب، وتفوق الدميقراطيون 

بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإن 
اجلمهوريــن يواجهون مأزًقــا وجوديًا 
حــول من يقــود احلزب بعــد الرئيس 
الســابق دونالــد ترامــب، وذلك قبل 
إعالنه الترشح النتخابات الرئاسة في 

2024، هذا األسبوع.
كما أثارت سيطرة الدميقراطين على 
مجلس الشــيوخ األميركي، اتهامات 
متبادلة داخل احلزب اجلمهوري، إذ ألقى 
باللــوم عليه نظرا  منتقدو ترامــب، 
لألداء السيء للمرشحن اجلمهورين، 
كما انتقد جمهوريون آخرون زعيمهم 
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، 

وفقا ملوقع “بي بي سي” البريطاني.
املتواضعــة  النتائــج  أن  كمــا 
أثارت تســاؤالت جديدة  للجمهورين 
بشــأن جاذبيــة ترامب، ومســتقبل 

احلزب الذي احتضنــه متاماً، ويبدو أنه 
معرض للخطر، بينمــا أعطت دفعة 
جديداً ألقوى منافســيه احملتملن في 
احلــزب اجلمهوري، كما تقــول وكالة 
“أسوشــيتد بــرس” األميركية، التي 

أكدت أن:
ويقول جيسون ميللر، مستشار ترمب 
السابق: “ســأنصحه بأن يؤجل إعالن 
ترشــحه إلى ما بعد جولة اإلعادة في 
جورجيا”، مضيفاً: “جورجيا بحاجة ألن 
تكون محور كل جمهــوري في البالد 

في الوقت الراهن”.

فرص ترامب
وسعى ترامب إلى استغالل انتخابات 
التجديــد النصفي كفرصــة إلثبات 
نفوذه السياسي الدائم بعد خسارته 

للبيت األبيض في عام 2020.
وأيد أكثر من 330 مرشحاً في سباقات 
ما ســاهم في  االقتراع، وغالباً  خالل 
صعود مرشــحن “يفتقــرون للخبرة 
تشــوبهم عيــوب خطيرة بشــدة”، 
واحتفــل بانتصاراتهم في االنتخابات 
التمهيديــة، وفق “أسوشــيتد برس” 

األميركية.
وذكرت صحيفة نيويورك تاميز أن ترامب 
يواجــه هجوما مــن مختلف أطياف 

احلــزب اجلمهوري، بعد سلســلة من 
اخلسائر للمرشــحن الذين اختارهم 
ودعمهم، ما يعد مؤشراً على ضعف 
أو ترشــحه  فوزه باالنتخابات املقبلة 

من األصل.
وأضافت: “مت إلقــاء اللوم على ترامب 

بشــكل علني بعد تضــاؤل الفرص 
اجلمهوريــة ألنــه دعــم مرشــحن 

يفتقرون للخبرة”.
وقــال اخلبيــر االســتراتيجي باحلزب 
اجلمهوري سكوت ريد إنه “بعد استياء 
األميركين من التضخم وسياســات 

الرئيــس جــو بايدن أتيحــت للحزب 
تاريخية لكن اختيار  اجلمهوري فرصة 
ترامب ملرشحن غير مؤهلن أهدر تلك 

الفرصة”.
ترامــب اآلن ثالثة  وأضــاف: “خســر 
انتخابات متتاليــة للحزب اجلمهوري 

وحــان الوقــت للتوقــف عــن هذه 
السخافات”، وفق قوله.

احلزب  عن  األميركية  النائبــة  وكانت 
اجلمهوري ليز تشيني قالت إن ترشح 
دونالد ترامب النتخابات الرئاســة في 
2024 عن احلزب اجلمهوري “من شــأنه 

حتطيم احلزب”.

صعود جنم رون ديسانتيس
مــن جهته قال اخلبير االســتراتيجي 
جــالل الطويــل، إن فــرص ترامــب 
فــي انتخابــات 2024 باتــت ضئيلة 
أمــام خصمه اجلمهــوري اجلديد رون 
ديســانتيس، بعد أن أضــاع الفرصة 
على احلزب واســتغالل ســوء أوضاع 
األميركين االقتصاديــة احلالية جراء 

سياسات احلزب الدميقراطي.
لترامب  اجلمهوريــن  انتقــادات  وعن 
بعد االنتخابات يضيف الطويل ملوقع 
“ســكاي نيوز عربية”، أن “اجلمهورين 
بعــد نتائــج االنتخابــات النصفية 
بات يشــكل عبئا  ترامب  أن  أدركــوا 
على حزبهم، ويســاروهم القلق حول 
جناح احلزب في االنتخابات الرئاســية 

املقبلة”.
وتابع: “أعتقــد أن اجلمهورين لم يكن 
لديهم مرشــحن مؤهلن بقدر كاف 

لتلك االنتخابــات، كما هناك تأثيرات 
جلبها ترشــح الكثير من األميركين 
السود في تلك االنتخابات ما قلل من 

حظوظ احلزب اجلمهوري”.
ويردف: “ترامب يسعى إلعالن ترشحه 
قبل صدور الئحة اتهام ضده بســبب 
السرية بعد  الوثائق  سوء تعامله مع 
مغادرته البيــت األبيض، ألنه في تلك 
خيارات  العدل  وزارة  احلالة ســتواجه 
عــدة صعبة حــول كيفيــة توجيه 

االتهامات له”.
أما اخلبير باتيوك، رئيس مركز البحوث 
مبعهــد  والعســكرية  السياســية 
الواليات املتحــدة فيقول إن “بروز جنم 
رون  فلوريدا،  حاكم  اجلمهوري  الشاب 
ترامب  فرص  من  سيقلل  ديسانتيس، 
وغيره من كبار الســن فــي املعترك 
االنتخابــي األميركــي املقبل بال أدنى 

شك.
وتابــع باتيوك أن “اســتطالعات الرأي 
أظهرت عدم رغبة غالبية األميركين 
بتكرار السيناريو االنتخابي لعام 2020 
لترامب في ســباق 2024، الفتاً إلى أن 
قرار احملكمــة العليا بحظر اإلجهاض 
احملافظن  بنــاء على طلــب  بأميركا 
اجلمهورين كان ســببا رئيســيا في 

إخفاقهم في االنتخابات النصفية”.

قبل إعالنه الترشح النتخابات 2024.. انقسام جمهوري بشأن ترامب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرحت وزيرة اخلزانة األمريكية جانيت يلن، 
بأن واشــنطن ال تستبعد تعديل العقوبات، 
لكن بعضها قــد يظل قائما بعــد انتهاء 

األزمة في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عنها 
قولها: “أعتقد أنه في ســياق نوع من اتفاق 
السالم، تعديل العقوبات سيكون ممكنا وقد 
يكون مناسبا. وبالنظر إلى ما حدث، نعتقد 
أنــه رمبا ينبغــي أن تظل بعــض العقوبات 

سارية”.
وأضافت أن واشــنطن ميكن أن تســتخدم 
النفط من االحتياطيات االســتراتيجية إذا 

خفضت روسيا صادراتها من النفط.
ويشــار إلى أن االحتاد األوروبي قرر توســيع 
اإلجراءات للحد من أســعار النفط، ونتيجة 
لذلك قد تفقد الســفن التي تنقل النفط 
الروســي إمكانيــة الوصول إلــى اخلدمات 

البحرية األوروبية.
ووفقا ألشخاص مطلعن، يشعر املسؤولون 
األمريكيون بالقلق من أن تتوقف الســفن 
عن شحن النفط الروسي، خوفا من فقدان 
الوصول إلى التأمن األوروبي ومتويل إمدادات 

النفط غير الروسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا الرئيس اإلندونيســي جوكــو ويدودو، 
القادة  اإلندونيسين،  السياسين  من  وعدد 
املعادية  الغربين خلفض حــدة خطاباتهم 

لروسيا في قمة مجموعة العشرين.
ووفقــا لصحيفة “بوليتيكو”: “املســؤولون 
واألســتراليون  واألوروبيــون  األمريكيــون 
يتعرضــون لضغــوط مــن  واليابانيــون.. 
نظرائهم اإلندونيســين، وال سيما الرئيس 
جوكو ويدودو، إلظهــار املرونة والتفكير في 
استخدام خطاب أقل حدة لضمان موافقة 

موسكو على بيان بعد االجتماع”.
وبحســب املســؤولن، فإن تصريح ويدودو 
إذ  بعد االجتماع سيعتبر “جناحا شخصيا”، 
يعتبر ويدودو نفســه رئيس قمة مجموعة 

العشرين “األصعب”.
فيمــا أفــادت الصحيفة، بأن الســعودية 
والهند والبرازيل والصــن، ال يعتزمون إدانة 
روســيا، وســتجد بكن أنه من املستحيل 

قبول أي انتقاد مباشر ملوسكو.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرحــت املديرة العامة لصنــدوق النقد 
الدولــي كريســتالينا جورجيفــا، بــأن 
املواجهة بــن الواليات املتحــدة والصن 
تقســم العالم إلى كتــل متعارضة، مما 
يعيدنا إلى جولة جديدة من احلرب الباردة.

وقالت: “إنني أشــعر بالقلق إزاء التشرذم 
العميــق لالقتصاد العاملــي، والذي ميكن 
أن يتركنــا في عالــم أكثر فقرا وأشــد 
انعدامــا لألمن. لقد عشــت فترة احلرب 
الباردة األولى، وأعتقد أن الثانية فكرة غير 

مسؤولة”.
وأشارت جورجيفا إلى أنه في حال تصاعد 
العاملي  االقتصاد  ســينكمش  املواجهة، 
بنسبة %1.5 أو أكثر من 1.4 تريليون دوالر 

على أساس سنوي.
وفي وقت ســابق، كتبت “غلوبال تاميز”، أن 
املتحدة تســعى لالستفادة من  الواليات 
النواحي، ال  األزمة األوكرانية من جميــع 

سيما من خالل إضعاف الدول األوروبية.

واشنطن تعتزم ابقاء 
العقوبات ضد موسكو بعد 

انتهاء األزمة األوكرانية

الرئيس اإلندونيسي 
يحث على خفض حدة 

الخطاب المعادي لروسيا

المواجهة بين الواليات 
المتحدة والصين ستؤدي 

إلى حرب باردة جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أوعــز رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
املنتهية واليته يائير لبيد “بتشكيل 
صنــدوق أدوات سياســي وأمنــي 
الفلســطيني  التحرك  ملواجهــة 
األخيــر في األمم املتحــدة”. وجاءت 
اجتماعات  انتهــاء  بعد  تعليماته 
“اتخاذ  ناقشت  أمنية  ومشــاورات 
سلسلة خطوات للرد على التحرك 

الفلسطيني”.
وقــال لبيــد إن “الطريــق إلى حل 
النزاع ال مير عبر أروقة األمم املتحدة، 
الدولية،  الهيئــات  مــن  غيرها  أو 
والتحرك الفلســطيني ســتكون 
له تداعيــات”. ولم يذكــر ما هذه 
التداعيــات، لكــن وســائل إعالم 
إلى  إنه يشــير  قالت  إســرائيلية 

عقوبات محتملة.
وكانــت إســرائيل نقلت رســائل 
تهديد إلى السلطة الفلسطينية، 
في حال لــم تتراجع عــن التوجه 
إلى الهاي من أجــل صياغة فتوى 
قانونيــة حــول ماهيــة االحتالل 

املستمر لألرض الفلسطينية.
للجمعية  الرابعة  اللجنة  وصوتت 
اجلمعة  املتحــدة  لــألمم  العامــة 
املاضيــة، وهــي اللجنــة اخلاصة 
وإنهــاء  السياســية،  باملســائل 
االســتعمار، لصالــح طلب فتوى 
قانونية، ورأي استشــاري من أعلى 
دولية؛ من محكمة  هيئة قضائية 
وجود  “ماهية  الدولية، حول  العدل 
االحتالل االســتعماري اإلسرائيلي 
في أرض دولة فلســطن، مبا فيها 

القدس الشرقية”.
وصوتــت 98 دولة لصالــح القرار، 
 17 دولــة، وصوتت   52 وامتنعــت 
دولــة ضد القرار الــذي يطلب من 
اإلجابة  الدوليــة  العدل  محكمة 

عن الســؤال حول “طبيعة وشكل 
االحتالل اإلســرائيلي طويل األمد، 
وضرورة حتديد مسؤوليات وواجبات 

إسرائيل، كسلطة احتالل”.
وطبقــاً لصيغــة القــرار الــذي 
يطلب  رســمياً،  نيكاراغوا  قدمته 
أن  احملكمة  مــن  الفلســطينيون 
ليس  اإلسرائيلي  “االحتالل  أن  تقرر 
مؤقتاً، على النحو املنصوص عليه 
في القرار 242 جمللس األمن، بل حالة 
دائمة متثل ضم األرض بحكم األمر 

الواقع”.

ويُفتــرض أن تطلــب األمم املتحدة 
الشــهر املقبــل، بعــد اجتمــاع 
اخملولة  وهي  العموميــة،  اجلمعية 
بذلــك، من قضــاة الهــاي الـ15، 

العمل على إصدار الفتوى.
وحتاول إســرائيل والواليات املتحدة 
التراجع  على  الفلسطينين  إجبار 
قبل ذلك. ودعــا لبيد “جميع الدول 
التي أيدت االقتراح، إلى إعادة النظر 
في موقفهــا ومعارضتــه عندما 
يتم التصويــت عليه في اجلمعية 

العامة”.

لكــن الفلســطينين دافعوا عن 
حقهم في التوجه إلى األمم املتحدة 
والهــاي. وقــال الناطق الرســمي 
الفلســطينية،  الرئاسة  باســم 
نبيــل أبو ردينة، أمــس االول األحد 
إن “الذهاب ملؤسسات األمم املتحدة 
هو حــق مشــروع للجميــع، وإن 
املســتمرة  اإلســرائيلية  احملاوالت 
في االســتهانة بالشرعية الدولية 
تشكل حتدياً للعالم وجلميع الدول، 
التــي  وللمؤسســات احلقوقيــة 
هدفها احلفــاظ على حقوق جميع 

شعوب العالم”.
وأضاف أبو ردينة، رداً على تصريحات 
من  املستمرة  “التهديدات  أن  لبيد، 
دولة  واتهــام  االحتالل  قــادة  قبل 
فلسطن بأنها قامت بإجراء أحادي 
اجلانب، أمر يدعو لالســتغراب، ألن 
االحتالل يقوم يومياً بكل اإلجراءات 
أحاديــة اجلانــب؛ ســواء عبر خرق 
االتفاقات، أو من خالل عدم االلتزام 

بها في كل اجملاالت”.
وأكــد الناطق الرئاســي أن “دولة 
فلســطن لها احلــق باللجوء إلى 

الشرعية الدولية والقانون الدولي، 
وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل 
عن حقوقه التي كفلتها الشرعية 

الدولية والقانون الدولي”.
كما أكدت اخلارجية الفلسطينية، 
في بيان، أنه “فــي ظل إغالق األفق 
السياســي حلل الصراع، وتقاعس 
اجملتمع الدولي عــن احترام وتنفيذ 
اخلاصة  الدولية  الشــرعية  قرارات 
وأمام  الفلســطينية،  بالقضيــة 
ســتواصل  اإلســرائيلي،  الصلف 
دولة فلســطن حراكها السلمي 
السياسي والدبلوماسي والقانوني 
الشــخصية  لتجســيد  الدولي، 
في  فلســطن  لدولة  القانونيــة 

احملافل كافة”.
التهديد اإلسرائيلي واإلصرار  وأمام 
الفلســطينية، ينتظــر أن تــدب 
مواجهة جديدة فــي األمم املتحدة. 
الفلســطيني  اخلارجية  وزير  وقال 
“مواجهــة  إن  املالكــي،  ريــاض 
حقيقية ســوف تقع بن السلطة 
الفلسطينية وإســرائيل وكل َمن 
يقف معها فــي إطار األمم املتحدة، 

في منتصف الشهر املقبل”.
وكانــت احملكمة أصــدرت، في متوز 
عــام 2004، قــراراً أّيــده 14 صوتاً 
مقابل صوت واحد معارض، لُيعرف 
أكدت  بـ”فتــوى الهاي”،  بعد  فيما 
فيه احملكمة أن اجلدار اإلســرائيلي 
الغربية  الضفــة  فــي  الفاصــل 
وطالبت  الدولي،  للقانون  “مخالف 
البناء فيه، وهدم  إســرائيل بوقف 
ما بنــي، ودفــع تعويضــات لكل 
املتضررين”، لكن بعد كل هذه املدة، 
ما زال قرار محكمة العدل الدولية 
في الهــاي معلَّقــاً، دون أن تهتم 
إسرائيل، أو يجري اتخاذ أي إجراءات 

ملموسة حملاسبتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
لـ”حزب  السياسي  املكتب  دعا عضو 
التضامــن الدميقراطــي األهــوازي”، 
حافظ الفاضلي، في بيان، العسكرين 
في صفوف القوات املسلحة اإليرانية 
إلى االنشــقاق، معربا عن اســتعداد 
على  املنشــقن  ملســاعدة  احلــزب 

الوصول إلى مناطق آمنة خارج إيران.
يذكر أن حــزب التضامن الدميقراطي 
األهوازي هــو احلزب العربــي احلليف 
لألحــزاب الكردية والتركيــة اآلذرية 
في  واللورية  والتركمانية  والبلوشية 
“مؤمتر شــعوب إيران الفدرالية”، وله 

إيرانيــة تعترف  حتالفات مــع أحزاب 
بحقوق الشــعوب غير الفارسية في 

إيران.
وفي الســياق، جتددت التجمعات في 
عــدة مدن إيرانية، أمــس االول االحد 
، في مطلع األســبوع التاســع على 
تهز  احتجاجــات عامة  أحدث  اندالع 

إيران منذ 16 سبتمبر املاضي.
واســتمرارا “لالنتفاضة” الشــعبية 
لإليرانين وتزامنا مع الذكرى السنوية 
الحتجاجــات نوفمبــر 2019، صدرت 
دعوات مختلفــة لتنظيم مظاهرات 
وجتمعات فــي مقابر املــدن اإليرانية 

اليوم االثنن والثالثاء واألربعاء.
وأعلنــت مجموعــة “شــباب أحياء 
طهران” فــي بيان، الدعــوة للخروج 
الثالثاء. وكتبت:  في مظاهرات غــدا 
إلــى جحيــم  “ســنحول الشــارع 
في  بغضب  ونصــرخ  للمغتصبــن 
وقت واحد وفي كل األحياء”. وجاء في 
هذه الدعوة أن “الشارع ال يزال سبب 
الظالم  اقتربت نهايــة  انتصاراتنــا. 

ونظامه السفاح”.
كما أعلنت مجموعة شــباب أحياء 
مدينــة كركان، شــمالي إيران، أنهم 
ســينظمون غدا الثالثاء في الساعة 

اخلامسة مساء، مظاهرات في جميع 
وأكدوا  للمدينة،  الرئيسية  الساحات 
امليداني ضرورة  الكفاح  أن اســتمرار 

حيوية.
يشــار إلى أنه بعد مرور شهرين على 
إيران،  جامعات  شهدت  االحتجاجات، 
امــس االول األحــد، أيضــا جتمعات 
للطــالب، أكــدوا خاللها اســتمرار 
القمع  وإنهاء  الشــعبية  االنتفاضة 
في اجملتمع واجلامعــات وإلغاء إيقاف 
الطالب مــن الدراســة واإلفراج عن 

املعتقلن.

أحكام باإلعدام والسجن
وأطلقــت قــوات األمــن اإليرانيــة 
الرصــاص والغــاز املســيل للدموع 
لتفريق احملتجن الذيــن جتمعوا حول 
مستشــفى دي بطهران، حيث يرقد 
الناشط حسن رونقي، وکان شقيقه 
أعلــن أن قوات األمــن اإليرانية حتاول 
نقله من مستشفى “دي” ، إلى مكان 

مجهول.
كما أعيد سجن الناشطة احلقوقية 
األملانية اإليرانيــة ناهد تقوي مجددا 
بعد أن كان ُسمح لها في متوز مبغادرة 
الســجن في إيران لتلقي عالج طبي، 

حســب ما أعلنت ابنتها، امس االول 
األحد.

وكتبت مــرمي كالرين على تويتر: “رغم 
الطبي،  لم تســتكمل عالجها  أنها 
فقد أجبرت والدتــي ناهد تقوي على 
العودة إلى ســجن إيفــن األحد 13 

تشرين الثاني “.
وكان القضــاء اإليراني أصدر ، حكماً 
بإعدام شــخص بزعــم ضلوعه في 
االحتجاجات  أعمال شــغب، خــالل 
موقع  بحسب  البالد،  في  املســتمرة 
التابع للســلطة  أوناليــن”  “ميــزان 

القضائية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس إن هناك جهــات مهمة في 
العالم ال تريد للمصاحلة أن ترى النور، 
نتائج االنتخابات باإلشارة  وعلق على 
إلى أن رئيــس الوزراء املرتقب “ال يؤمن 

بالسالم”.
“القاهرة”  قنــاة  وفــي مقابلة مــع 
اإلخبارية، حتدث عباس عن مســارات 
املصاحلة الفلســطينية، حتى اتفاق 
اجلزائر، قائال إنه “مت االتفاق، واآلن بقي 
العربية  القمة  بعد  ننتظر  التطبيق. 
التي عقدت في اجلزائر أن نعود لنبحث 

سبل التطبيق”.

وأشــار عباس إلــى أن “حماس قامت 
بانقــالب عــام 2007 وحدثت حوارات 
كثيــرة، وقامت مصــر بجهود كبيرة 
وجبارة من أجل إجراء املصاحلة وغيرها 

من دول العالم مبا فيها اجلزائر”.
وقال عباس إن “اجلزائر حاولت وجمعت 
من  التنظيمات  واتفقت  التنظيمات، 
أجل املصاحلة، ومصر لديها علم بكل 

التفاصيل وموافقة عليها”.
ووصف عبــاس العالقــات مع مصر 
تاريخيا بأنها جيدة “ونشــعر أن مصر 
احلضــن الدافئ معنــا، وعالقتي مع 
الرئيس السيســي ممتــازة”، وأضاف: 
“يهمنــي أوال وأخيرا أن مصر املكلفة 

أساســا باملصاحلة أن تكــون بصورة 
ما جرى، فجرى كل هــذا قبل القمة 
العربية، القمة انتهت منذ أسبوعن 
وســنعود لتطبيق مــا اتفقنا عليه، 
وســنجلس لنطبق ما اتفقنا عليه، 
بالتأكيــد هناك جهــات مهمة في 
العالم ال تريــد لهذه املصاحلة أن ترى 

النور”.
إن  الفلســطيني  الرئيــس  وقــال 
املطلوب من “حمــاس” أن تعترف بأن 
“منظمة التحرير هي ممثل الشــعب 
بالشــرعية  وتعترف  الفلســطيني 

الدولية”.
وقال: “أنا معترف بالشــرعية الدولية 

منذ عام 1988 واجمللــس الوطني في 
اجلزائر أقر بقبول الشــرعية الدولية، 
الدولية، وكل  وأنا ملتزم بالشــرعية 
األبــواب مفتوحــة للمصاحلــة في 

اجلزائر”.
ووصــف عبــاس االنتخابــات، بأنها 
“اســتحقاق مهم وضــروري وال بد أن 
نحققه طال الزمن أم قصر”، وأشــار 
لالنتخابات  الســلطة جاهزة  أن  إلى 
“لكــن لدينا مشــكلة واحدة هي أن 
إسرائيل ترفض السماح لنعقدها في 
القدس علما أننا عقدناها فيما مضى 
عــام 1996 وفي 2005 وفي عام 2006 
عقدنــا انتخابات في القــدس، واآلن 

إسرائيل ترفض ذلك، وأنا ال أستطيع 
أن أعقــد أي انتخابــات دون القدس 
الشرقية عاصمة دولة فلسطن، وأي 

جتاهل لها فهو تنازل عنها”.

ال يؤمن بالسالم
وحول نتائج االنتخابات اإلســرائيلية، 
قــال عباس إنه يعــرف نتنياهو “منذ 
وأضاف:  التســعينيات”،  منــذ  زمن، 
“اســتلم أكثر من مــرة، أصبح فيها 
رئيس وزراء، وتعاملت معه كثيرا، رجل 
ال يؤمن بالسالم، أتعامل معه ألنه ال 

يوجد لي خيار آخر”.
أتعامــل ممثال  وتســاءل: مــع مــن 

إلســرائيل؟، وأضاف: “توجد مشكلة 
بيني وبن إســرائيل، إســرائيل حتتل 
وزرائها؟  رئيــس  ومن  وبــالدي،  أرضي 
نتنياهــو. أنا مجبــر أن أتعامل معه، 
وفــي نفــس الوقــت أنا متمســك 

مبواقفي”.
وقال عباس: “يعني إذا هو مش مؤمن 
بالســالم أقول خلينا نالقي حل آخر؟ 
ال.. الزم الســالم وال بد من الســالم، 
والدليل على ذلــك كثيرا من األوقات 
أجبرناه للذهاب إلــى أميركا لنقاش 
عملية الســالم، لكن داخله وكل ما 
ظهر منه رجل ال يؤمن بالسالم، يؤمن 

أن يبقى االحتالل إلى األبد”.

دعوات إيرانية للبقاء بالشارع.. وحزب أهوازي يدعو العسكريين العرب لالنشقاق

جهات عالمية مهمة “ال تريد المصالحة” الفلسطينية ونتنياهو “ال يؤمن بالسالم”
عباس: 

السلطة الفلسطينية متمسكة بـ)فتوى الهاي) 
والمضي بحراكها في محكمة العدل الدولية

 رغم التهديدات اإلسرائيلية
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1084
التاريخ: 2022/11/13

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمــاك املدرجة أوصافها في أدناه والعائدة 
الــى مديرية بلديــة العزيزية وفق ألحكام املادة )12( الفقرة )ثالثا أ( من قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية  خال فترة 
)15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقداً ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر مديرية البلدية اعاه في متام الساعة ) العاشرة صباحا ( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشر 
واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحــوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
الشروط:-يلتزم املستأجر بوضع كامرات مراقبة 

املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1083
التاريخ: 2022/11/13

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األماك املدرجة أوصافها في أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية  خال فترة )15( خمســة 
عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقداً وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعان في مقر مديرية البلدية اعاه في متام الساعة ) العاشرة صباحا ( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
وعلى ان يتحمل الناكل فرق البدلني

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1085
التاريخ: 2022/11/13

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األماك املدرجة أوصافها في أدناه 
والعائــدة الى مديرية بلدية العزيزية وفق ألحكام املادة )12( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية  
خال فترة )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقداً ولكامل مدة االيجار 
وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر مديرية البلدية اعاه في متام الساعة ) 
العاشــرة صباحا ( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصــورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد
الشروط:-يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستأجرين 

املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار
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إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  
2nd Announcement for Provision of Permanent Camp Project )Phase 1(

023/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

اسم املشروع: إعان للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة انشاء مخيم دائمي )مرحلة اولى(  
023/SC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعان عن املناقصة اعاه للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه 

املناقصة من خال دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعان .
1. Scope of Work: 
This is an EPC contract. The EPC contractor shall review the basic design provided by Al-Waha and offer “Drawing Review Report” to Al-Waha. On 
this basis, carry out the detail design, materials procurement, and construction services. Contractor shall provide all construction materials, labor, 
tools, equipment, transportation, and supervision to meet the requirements of this contract. The main work scope is as follows:
* Design and construction of the buildings, including integral support systems of those buildings )electrical, water, communication, and HVAC 
systems etc.(;
* Design and construction of Outdoor water supply and drainage system, including septic tank;
* Design and construction of Outdoor power supply system, but not includes the new 11kV substation;
* Design and construction of Outdoor communication system;
* Design and construction of roads, drainage ditch and its lighting system;
* Purchase and installation of all equipment and furniture related to buildings.

2- سيتم استقطاع رسوم االعان من الشركة الفائزة.
3-  خــال فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو50,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغاق املناقصة على شــكل 
خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة 

مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/12/6  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة 

،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2022/12/6 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استام خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
;haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com 8- لاستفسار االتصال باالمييات التالية

lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com 

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة بناء قاعات الطعام للمخيم رقم #3
2nd Announcement for Provision of Mess Hall Building Service in Camp 3#

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

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

السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعان للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة بناء قاعات الطعام للمخيم رقم #3

012/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعان عن املناقصة اعاه للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 
في هذه املناقصة من خال دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعان .

1. Scope of Work: 
A new mess hall facility at camp No. 3 needs to be built to replace the old temporary canteen that has been used for more than ten 
years. The new mess hall building needs to be accommodated 150 people at camp No. 3. The EPC contractor shall review the basic 
design provided by Al-Waha and offer “Drawing Review Report” to the Al-Waha. On this basis, carry out the detail design, materials 
procurement and construction services. Contractor shall provide all construction materials, labor, tool, equipment, transportation and 
supervision to meet requirements of this contract.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعان من الشركة الفائزة.
3-  خــال فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو15,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغاق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/12/6  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق 

الدفع االتية :
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة 

واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة  2022/12/6 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( 
مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استام خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
chengqiming@petroalwaha.com, lixiwen@petroalwaha.com, wujie@petroalwaha.com, haneen.8- لاستفســار االتصال باالمييات التالية

monam@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

مدة االيجاراملوقعاملساحة م2رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالسوق العصري12م322محل1

مدة االيجاراملوقعاملساحة رقم امللكنوع امللكت

مدخل الزبيدية من جهة 300م1352معرض سيارات1
سنة واحدةالشحيمية

مدة االيجاراملوقعاملساحة م2رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةقرب جسر بريناج1 دومن157شاطية1

سنة واحدةالكورنيش300 م1952ساحة مكشوفة2

مجاور جامع االمام 30.7 م2352محل3
سنة واحدةالرضا

سنة واحدةالسوق العصري12 م442محل4

سنة واحدةالسوق العصري12 م542محل5



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1766
التاريخ: 2022/11/13

مناقصة رقم )73(
الى كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشــروع )االعمال التكميلية انشاء نواظم عدد/20 في عموم احملافظة( ضمن خطة 
تنمية االقاليم لعام 2012 على حساب الناكل واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة 
الصــادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيــذ املوازنة العامة االحتادية النافذة و وثيقة الدعوة 
لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشــروع ســوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الزمان- الصباح اجلديد - 

الدستور(
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياسية ( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك فيها ، كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) 

اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة (
و بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد بالتعليمات 
املقدمي العطاء أن أســلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )12( ظهراً من يوم 
اخلميس املصادف 2022/11/17 في الدائرة املستفيدة فعلى الراغني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني و املصنفني 
من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي 
قار - قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر آزاءه( 
غير قابله للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية للشــركات العراقية غير نافذة واوراق التســجيل للشركات 

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

أ- الكوادر الفنية

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

من خالل تقدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشــروع ملبلغ أكبر أو يســاوي )26,000,000( ستة وعشرون مليون دينار 
عراقي حساب صادر من مصرف معتمد

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

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

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

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

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

2.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمــان للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطــاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي 
او صك مصدق او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع 
ومعنون الى جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/قسم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ 
ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترسو علية املناقصة مباشرة بعد 
اصــدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحســن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون 
خطــاب ضمان صادر مــن احد املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية نافــذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة 

وتصفية احلسابات النهائية 
3.يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند 
تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة 
وفي حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير 

مستجيب .
 4. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

5. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات 
6.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشــر واالعــالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشــركة التي يحال 

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

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

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

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

11. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12. تلتزم الشركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل 

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

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

15. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االســتمرار بتنفيذ 
املشروع وعلى كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون 

املادة 62/ط من شروط االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
16. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشتراك بهذه املناقصة استنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
17. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الســاعة )11( ظهراً من يــوم اخلميس واملصدف 2022/11/24 الى العنوان التالي 
محافظة ذي قار قســم العقود احلكومية فــي مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع 
ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع 
على جميع مســتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم 
املقاول مع ذكر العنوان الكامل للشــركة ورقم الهاتف والبريــد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من 
خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح 
التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ، وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
إلى ديوان محافظة ذي قار مبنى احملافظة اجلديد شــارع االمام علي )ع( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت 

عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
18. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21564/43
التأريخ/ 2022/10/5

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 22783/45
التأريخ/ 2022/10/19

إعالن اول

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

ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 22782/45
التأريخ/ 2022/10/19

إعالن اول

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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العددالكوادر الفنيةت
1مهندس مدني1

سعر الكشف ت
الدائرة اسم املشروعمدة العملاملصادق

املوقعاملستفيدة
التأمينات 
املطلوبة /
بالدينار

التصنيف 
على االقل

سعر 
العطاء 
بالدينار

180 يوم1226،250،000

االعمال 
التكميلية 

انشاء نواظم 
عدد/ 20 في 

عموم احملافظة

مديرية 
املوارد املالية

عموم 
احملافظة

1% من قيمة 
الكشف 
التخميني

انشائية 
عاشرة

100 الف 
دينار

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات300 م12156/1/102مكتب بيع خضروات1

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات300 م12159/1/132مكتب بيع خضروات2

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات300 م12163/1/172مكتب بيع خضروات3

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات655،5 م12144/1/812مكتب بيع خضروات4

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات300 م12145/1/822مكتب بيع خضروات5

القبلة / اراضي الصبخثالث سنوات300 م12146/1/832مكتب بيع خضروات6

اراضي الصبخثالث سنوات300 م12196/1/702مكتب بيع خضروات7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م342مخزن1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ شارع املعرضثالث سنوات800 م302معرض1

الصناعة والتخزينثالث سنوات1489،30 م89/21582شركة البصرة لصيد االسماك2
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متابعة ـ الصباح الجديد :
لألمني  اخلاصة  املمثلــة  نائب  حذر 
العــام، املنســق املقيم ومنســق 
الشؤون اإلنسانية في العراق، غالم 
اجلفاف  زي، من موجــات  إســحق 
الطويلــة التــي تضــرب العــراق 
وتتسبب في تدهور األراضي، محذرا 
من ان اجلفــاف بات يضــع جنوب 
العراق علــى احملك، جراء تغير املناخ 
الــذي ميثل تهديــداً خطيراً حلقوق 
عوائق  ويضع  األساســية  اإلنسان 

أمام التنمية املستدامة.      
وقال غالم إســحق زي فــي مقال 
له “عندما ســافرت إلى بغداد منذ 
شــهر لتولي مهمتي فــي العراق 
دعمنا  تنســيق  في  للمســاعدة 
للحكومة والشعب الذين يحتاجون 
الدعم، كانت بالد النهرين مختلفة 
متاماً عما رأيته منذ عقدين عندما 
عملت في العراق ألول مرة. فالغبار 
ميأل اجلــو وتثيره الرياح الســاخنة، 
من  شاســعة  مســاحات  وهناك 
األراضــي القاحلــة تنتشــر فيها 
أشــجار النخيــل العنيــدة التي 
تكافح بصبر للصمود أمام عوامل 
الطبيعة، لم تكن تلك بالد الرافدين 
التي وصفتها كتــب التاريخ، أرض 
احلضارات. وعندما سألت العراقيني 
أمضوا عدة ســنوات  وغيرهم ممن 
هنا، قيل لي أن األمر لم يكن هكذا 
من قبل. من الواضح أن تغير املناخ 

قد أثر سلباً على هذا البلد”.
وأضاف أنه “زرت العديد من البلدان 
ورأيت العديد من املشاكل، لكن آثار 

تغير املناخ هنا هائلة. فهذه األرض 
اجلميلــة واخلصبــة، املعروفة عبر 
التي تنبت حول  التاريخ باحلضارات 
نهــري دجلة والفــرات العظيمني، 
تقــف اآلن علــى خــط املواجهة 
أمام أزمــة املناخ العاملية باعتبارها 
خامس أكثــر البلــدان ضعفاً في 

العالم”.
وأشار إلى أنه في عام 2021، شهد 

العراق ثاني أكثر مواســمه جفافاً 
منــذ 40 عاماً بســبب االنخفاض 
القياسي في هطول األمطار، وعلى 
مدى الســنوات األربعــني املاضية، 
نهري  من  املياه  تدفقات  انخفضت 
الفرات ودجلــة، التي توفر ما يصل 
إلى %98 من املياه الســطحية في 
%40-30. كما جتف  بنسبة  العراق، 
وهي  اجلنوب،  في  التاريخية  األهوار 

إحــدى عجائب التــراث الطبيعي. 
وتتصاعد درجات احلرارة في العراق، 
حيث ســجلت أعلى درجــة حرارة 
بلغت حوالــي 54 درجة مئوية في 
منسوب  انخفاض  ويعني  البصرة. 
مياه األنهار أن ميــاه البحر تندفع 
داخــل األراضي اجلنوبية، مع تهديد 
امللوحــة للزراعة. إن ســبل عيش 
مجتمعات بأكملها وحتى وجودها 

على احملك.
وأكد أنــه “ال يؤثر تغيــر املناخ في 
الزراعي  القطــاع  علــى  العــراق 
فحســب بل ميثل تهديــداً خطيراً 
ويضع  األساسية  اإلنســان  حلقوق 
عوائق أمــام التنمية املســتدامة 
ويفاقم التحديات البيئية واألمنية 
التي  واالقتصاديــة  والسياســية 

تواجهها البالد”.

وعــن تدابيــر التخفيف مــن آثار 
على  الداخل، شــدد  فــي  اجلفاف 
ضرورة “العمل املباشر نحو اقتصاد 
قادر على الصمود أمام تغير املناخ، 
مــع معاجلة التكيــف والتخفيف 
علــى قدم املســاواة. وتقــع على 
حماية  مســؤولية  جميعاً  عاتقنا 
مستقبلنا املشــترك والعمل معاً 
من أجــل الصالح العام، وميكننا أن 
نبدأ بخطوات ملموسة في منازلنا، 
فعلى كل فرد اتخاذ خيارات أفضل 
وأكثر مســؤولية حول مــا يأكله 
وطريقة ســفره وكيفيــة احلفاظ 
يقوم  وما  والكهربــاء  امليــاه  على 

بشرائه”.
النظم  اســتعادة  “تعد  أنــه  وبني 
البيئية املتضررة خطوة أولى مهمة 
وإدارة املياه هي العنصر األساسي. 
وســتتطلب إدارة املــوارد املائيــة 
الدبلوماســية ومعاجلة تلوث املياه 
في العراق ومشاكل عدم الكفاءة. 
وبالتالي، ال ينبغــي أن يكون هناك 
الصنابيــر مفتوحة،  بتــرك  إهدار 
وباالســتخدام املفرط لري احلدائق 
ويحتاج  واجلــداول،  األنهار  وتلويث 
العراق إلى حتديث محطات معاجلة 
البنية  وإصالح  وتوســيعها،  املياه 
واملتضررة،  القدمية  للمياه  التحتية 
وفــرض قيــود الســتخدام املياه، 
واالســتثمار في بنية حتتية جديدة 
ممارسات  وتعزيز  املياه،  للري وجتميع 
الري املبتكرة. ويعد احلوار والتفاعل 
مع البلدان اجملــاورة لضمان حصة 

عادلة من املياه أمراً بالغ األهمية”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هبطت أســعار الذهب في تداوالت 
امس االثنــني من أعلى مســتوى 
إليه منذ ثالثة أشــهر في  وصلت 
اجللسة الســابقة في الوقت الذي 
ارتفع فيه الدوالر وعائد الســندات 
األميركيــة بعد أن حــذر أحد كبار 
مســؤولي مجلــس االحتياطــي 

املركــزي  )البنــك  الفيدرالــي 
األميركي( من أن اجمللس لم يخفف 

من معركته ضد التضخم.
وســجلت أســعار الذهــب أكبر 
مكاسب أسبوعية لها منذ مارس 
2020 األسبوع املاضي بعد أن أثارت 
مؤشــرات تباطــؤ التضخــم في 
الواليات املتحدة آماال بأن الفيدرالي 

معدالت  برفع  أقل متسكا  سيكون 
الفائدة.

االحتياطي  رئيــس مجلــس  وقال 
الفيدرالــي كريســتوفر والر أمس 
االول األحــد إن اجمللس قد يفكر في 
إبطاء وتيرة زيادات معدالت الفائدة 
فــي اجتماعه املقبــل ولكن يجب 
أال يُفســر ذلك على أنه “تخفيف” 

ملعركته ضد التضخم.
أن  املاضية  وأظهر مســح اجلمعة 
الواليات  معنويات املستهلكني في 
املتحدة تراجعت في نوفمبر، متأثرة 
باســتمرار اخملاوف بشأن التضخم 

وارتفاع تكاليف االقتراض.
والذهب حســاس للغايــة الرتفاع 
أســعار الفائدة األميركية ألن ذلك 

البديلة  الفرصة  يزيد من تكلفــة 
حليازة الذهب الذي ال يدر عائًدا.

وارتفع مؤشــر الدوالر 0.4 في املئة 
بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له 
منذ ثالثة أشــهر اجلمعة مما يجعل 
الذهب أكثر تكلفة حلائزي العمالت 
األخــرى. وارتفعت عوائد ســندات 
اخلزانة األميركية القياســية ألجل 

عشر سنوات من أدنى مستوى لها 
منذ شهر.

تراجع ســعر الذهب في املعامالت 
الفوريــة 0.5 باملئة إلــى 1761.86 
دوالر لألونصة اعتبارًا من الســاعة 
أن  بعد  بتوقيــت غرينتــش   0239
ســجل أعلى مســتوياته منذ 18 

أغسطس يوم اجلمعة.

 متابعة ـ الصباح الجديد:
تنعكس أشــعة الشــمس على عشــرات ألواح الطاقة 
الشمســية املنتشــرة على بحيرة في تونس، الساعية 
كغيرها من الدول املغاربية إلى تدارك تأخرها في استغالل 
هذا املصــدر الطبيعي للطاقة املتوافــر على مدار العام 

تقريبا.
ورغم معوقات البيروقراطية على املســتوى اإلداري، إال أن 
عديدا من الدول تقدمت أشواطا مهمة في إنتاج الطاقة 
الشمسية، على خلفية ارتفاع أسعار احملروقات من جراء 
األزمة الروســية األوكرانية وازدياد الوعــي حيال أهمية 

العودة إلى املوارد الطبيعية واستغاللها، بحسب خبراء.
ووفقا لـ"الفرنســية"، يقول مايكل تانشوم الباحث في 
معهد الشرق األوسط في واشنطن: إن "الضغط الهائل 
على الغاز الطبيعي وباخلصــوص في أوروبا غير معادالت 

االستثمار في هذا اجملال".
لكن في املقابل، توجد في كل من "اجلزائر وتونس واملغرب 
موارد هائلة من طاقة الشــمس والرياح"، وفقا لتانشوم 
التجارة والطاقة والشؤون اجليوسياسية  املتخصص في 

في منطقة شمال إفريقيا.
ويأمل عمر الباي املدير في شــركة "كيير" أن يكون منوذج 
محطة الطاقة الشمسية العائمة في البحيرة الواقعة 
في العاصمة التونســية، التي تنتــج 200 كيلواط تعد 
األولــى من نوعها فــي منطقة شــمال إفريقيا، محفزا 
إلطالق مشاريع أخرى مشابهة في املنطقة. ويؤكد الباي 
أن تونس التي متلك موارد محدودة، "ليس لديها خيار آخر 

سوى املراهنة على مصادر الطاقة املتجددة".
وبحســب الباي، متتلك محطات الطاقة العائمة خاصية 
التبريد الطبيعي لأللواح، مــا يجعلها أكثر جناحا، فضال 
عن كونها تفتح اجملال الستغالل األراضي "الستخدامات 

أخرى كالزراعة أو بناء املساكن".
وغالبا ما تواجه املشــاريع عقبات قانونية وإجراءات إدارية 
معقدة بســبب البيروقراطية، كما يؤكد علي الكنزاري 
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة املعدات 
الفولطاضوئيــة. فمثــال، األلواح التي يتــم توريدها من 
خارج البالد "تتعطل أحيانا ملدة شــهر أو شــهر ونصف 
في اجلمارك، نحــن بحاجة إلى قوانني أكثر مرونة ويحتاج 

املسار برمته إلى التعجيل"، بحسب الكنزاري.
ويشــير الباي بدوره إلى "خالف" مع نقابات في الشركة 
التونسية للكهرباء والغاز تعارض أي محاولة لتخصيص 
الشــركة. وأبرز مثال على ذلك مشــروع محطة الطاقة 
الذي أقيم في الصحراء قرب تطاوين ولم تبدأ االستفادة 
منه إال فــي تشــرين األول )أكتوبر(، أي بعــد عامني من 
إنشــائه، إلنتاج عشرة ميجاواط وتزويد عشرة آالف أسرة 

بالكهرباء.

تغير المناخ في العراق تهديد خطير
للتنمية المستدامة وحقوق االنسان

األمم المتحدة:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يواصل ســعر العملة املشــفرة بيتكوين 
انخفاضــه، حيث انخفــض، امس االثنني، 
بنسبة 5 في املئة، ليتم تداول العملة عند 
مستوى 16 ألف دوالر، وذلك حسبما أفادت 

بيانات التداول.
واعتبارا من الساعة 8.18 بتوقيت غرينتش، 
بلغ سعر البيتكوين على منصة “بينانس”، 
العمالت املشــفرة،  أكبر منصــات تداول 
15.99 ألف دوالر، بانخفاض بلغت نســبته 

5.1 في املئة.
وحتاول عملة بيتكوين االحتفاظ مبســتوى 
16 ألف دوالر وســط األزمــة حول بورصة 
العمــالت املشــفرة “إف تي إكــس”، التي 
أعلنت إفالسها. ومنذ يوم الثالثاء املاضي، 
هبط سعر العملة املشفرة من 20.56 ألف 
دوالر، وخســرت أكثر مــن 20 في املئة من 

قيمتها اإلجمالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال صنــدوق النقد الدولــي إن التوقعات 
االقتصاديــة العاملية أكثر كأبــة مما كان 
إلى تدهور  املاضي، مشيرا  متوقعا الشهر 
مطرد في اســتطالعات مديري املشتريات 
في األشهر األخيرة. وألقى الصندوق باللوم 
في التوقعات األكثر قتامة على تشــديد 
السياســة النقدية الناجم عن اســتمرار 
التضخم املرتفع والواسع النطاق وضعف 
زخم النمو في الصني واســتمرار اخللل في 
اإلمدادات وانعدام األمــن الغذائي الناجم 
الصندوق  وخفــض  أوكرانيــا.  أزمــة  عن 
العاملي  للنمــو  توقعاته  املاضي  الشــهر 
لعام 2023 إلى 2.7 باملئة من توقع ســابق 
بلغ 2.9 باملئة. وقــال الصندوق في مدونة 
معــدة لقمة زعماء مجموعة العشــرين 
في إندونيســيا إن أحدث املؤشرات “تؤكد 
أن التوقعــات أكثــر كآبة” وال ســيما في 
أوروبا. وأضاف أن املؤشــرات احلديثة ملديري 
املشــتريات التي تقيس نشــاط التصنيع 
واخلدمات توضح ضعف معظم اقتصادات 
مجموعــة العشــرين مع توقــع تقلص 
النشاط االقتصادي في الوقت الذي ما زال 

فيه التضخم مرتفعا.

انخفاض سعر عملة 
البيتكوين بنسبة 5 %

صندوق النقد: التوقعات 
االقتصادية العالمية 

“أكثر كآبة” من المتوقع

دول شمال إفريقيا تسعى 
إلى استغالل الشمس في 

مواجهة عجز الطاقة

الدوالر والسندات يوقفان موجة صعود الذهب

اقتصاد
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 13229
التاريخ: 2022/11/13

مناقصـة رقم )89(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تأهيل شوارع في منطقة حي القاسم »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي اعمــال بلدية واعمال محطة وخط دفع شــبكة تصريف مياه 
االمطار. االعمال البلدية تشمل تهيئة املوقع بقشط األرض الطبيعية ومعاجلة املناطق الضعيفة 
من الشــوارع وصوال الى املناســيب املطلوبة ودفن املناطق احملددة بالتراب النظيف , واحلصى اخلابط 
صنف )B( مبعدل سمك 30 سم مع تنفيذ فقرات األرصفة من كربستون وساقية مطرية والتطبيق 
بالشــتايكر املقرنص سمك 6 سم والتبليط باألسفلت سمك 10 سم , تنفيذ اعمال شبكات املاء 
باســتخدام انابيب بولي اثيلني )HDPE( بقطر )225,110( ملم وحســب املواصفات احملددة , وتنفيذ 
اعمال الكهربائيات التي تشــمل نصــب أعمدة انارة أحادية ومزدوجة مــع كافة املتطلبات اعمال 
احملطة وخط الدفع تشمل تهيئة االليات واملعدات وحفر مسار االنبوب بعرض  )0.6m+D( ومد انابيب 
)UPVC( قطر )630,400,315( ملم , جتهيز منهوالت كونكريتية مسلحة مع كافة متطلبات العمل 
, انشاء احملطة الغاطسة بكافة فقراتها املدنية وامليكانيكية والكهربائية والصحية , وكل ما يلزم 
إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة  ، مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / خامسة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهــي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )278,000,000( مائتان وثمانية وســبعون 
مليون دينار عراقي، عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدنــي( + مهندس مدني عدد/2 + مهندس كهرباء , وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني 
العراقية ,كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي 
الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة 

كافة التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )3،704،498،000( دينار )ثالث مليارات وســبعمائة واربعة 
مليون واربعمائة وثمانية وتســعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي 

)360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/11/17، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء 
املصادف 2022/12/13 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/6 في مبنى 
دائــرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافــذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقــل عن )120( يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي 
وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من 
اصــداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقــداره )52،000،000( دينار ) اثنان وخمســون مليون دينار 
عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ 

حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة 

العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة 
في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً 
وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقــود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )20%( فيتعني على جلنة 
التحليل دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليالً ســعرياً لفقرات العمل املراد 
تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمــان جدية التنفيذ عــن )3%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هــذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولي للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 13228
التاريخ: 2022/11/13

مناقصـة رقم )88(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تأهيل شوارع في منطقة االنتفاضة )36( / مرحلة ثانية »

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ اعمال املشروع 
املتضمنة اعمال بلدية واعمال محطة وخط دفع شــبكة تصريف مياه االمطار. االعمال البلدية تشــمل تهيئة املوقع بقشــط األرض 
الطبيعية ومعاجلة املناطق الضعيفة من الشوارع وصوال الى املناسيب املطلوبة ودفن املناطق احملددة بالتراب النظيف , واحلصى اخلابط 
صنف )B( مبعدل ســمك 30 سم مع تنفيذ فقرات األرصفة من كربستون وساقية مطرية والتطبيق بالشتايكر املقرنص سمك 6 سم 
والتبليط باألســفلت سمك 10 سم , تنفيذ اعمال شبكات املاء باستخدام انابيب بولي اثيلني )HDPE( بقطر ) 250,225,160,110( ملم 
وحسب املواصفات احملددة , وتنفيذ اعمال الكهربائيات التي تشمل نصب أعمدة انارة أحادية ومزدوجة مع كافة املتطلبات اعمال احملطة 
وخط الدفع تشمل تهيئة االليات واملعدات وحفر مسار االنبوب بعرض  )0.6m+D( ومد انابيب بالستك نوع )GRP( قطر )1000,800( ملم 
, مــد انابيب )UPVC( قطر )630,500,400,315( ملم, جتهيز منهوالت كونكريتية مســلحة مع كافة متطلبات العمل , انشــاء احملطة 
الغاطسة بكافة فقراتها املدنية وامليكانيكية والكهربائية والصحية , وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية 

احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة  ، مع مالحظة ما يأتي:
1. ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في 

املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، 

نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210.
dpc.( 3. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

هو موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنســية تضارب املصالح  قائمة الشركات املتلكئة والقائمة الســوداء املنع مبوجب قرارات األمم 
املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب-املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة( وتشمل هذه املطالبات على :
1.يجب ان ال تشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40%( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء

2.املتطلبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية ألخر )3( سنوات للعقود السابقة
3. ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( أي من النسبة احملددة في )1( أعاله.

ج- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي ألخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)2,697,000,000( دينار ) مليارين وستمائة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي(. 

د- احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات الشركة من 
أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي:

1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر ســنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة لكل 
سنة.

2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.
هـ - معدل االيراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة وعلى 

النحو االتي: 
1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ) 10,938,000,000(دينار )عشرة مليارات وتسعمائة وثمانية وثالثون مليون 

دينار عراقي(.
2- على مقدم  العطاء تقدمي معدل االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من  قبله ضمن عشــر سنوات من تاريخ غلق 

املناقصة. ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
 و- اخلبرة العامة: وهي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شريك او مقاول ثانوي او إدارة العقود وعلى 

مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء. 
ز- اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او مقاول ثانوي 
وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وحالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث ســنوات قبل موعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )11،987،000،000( ) احد عشر مليار وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار عراقي(
ح-الكادر القيادي للمشروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية 

صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1-مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )10( عشر سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )5(خمس سنوات 
2-مهندس مدني عدد /2: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( 

ثالث سنوات
3- مهندس ميكانيك: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة ملدة )3( ثالث 

سنوات
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 
الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها إجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع 

احملددة ابتداًء ال يجوز استبدالها ال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد.
ك-املعدات التخصصية : على مقدمي العطاء اثبات حيازته للمعدات الرئيسية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقد العمل واملقدم من 

قبلة بشكل اولي : معمل اسفلت عدد/1 , فارشة عدد/1 ,حادلة مطاطية عدد/2, حادلة فوالذية عدد/2
ل – ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقدمي والتأهيل املذكورة أعاله

ط- إضافــة الى املتطلبات القانونية على مقــدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة

ي– ال تخضع العطاءات إلعطاء افضلية ملقدمي العطاء احملليني .
5. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من الوثيقة: ورقة 

بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية ابتداًء من يــوم اخلميس املصادف 2022/11/17 وذلك بعد تقدمي 
طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في املثنى، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغــة )400,000( دينار )اربعمائة ألف دينار عراقي( 

، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات الثانية، 
وإن موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13. التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح 
به. إّن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتــي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات 
املشــتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/6 في بناية دائرة العقود احلكومية 
في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم 
ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع 
مقــداره )210،000،000( دينار )مائتان وعشــرة مليون دينار عراقي( ، وعلى أن تكون صادرة عــن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص :دائرة 

العقود احلكومية في املثنى . 
9. درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي انشــائية / ثالثة )كحد ادنى( اما بالنســبة للشــركات األجنبية اخملتصة باألشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق
10.  إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )14،982،818،000( دينار ) أربعة عشر مليار وتسعمائة واثنان وثمانون مليون وثمامنائة وثمانية 

عشر الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )500( يوماً. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء العطاء متوازن ومنسجم مع 

الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة 
ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة 

للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط. 

14.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية +نسختان اضافيتان طبق االصل
15. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشــروع أو مشــاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 

الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
16. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( 

املطلوبة ابتداء.
17. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جلنة التحليل دراسة التوضيح املقدم من مقدم 
العطاء واملتضمن حتليالً ســعرياً لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة على 
التوضيــح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطــاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة 
التخمينية اخملفضة بنسبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3%( من الكلفة التخمينية، 
وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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شعرفن

تشكيل

هيام بنوت

يعــد عابد فهد من بــن أبرز ممثلــي الدراما 
الســورية والعربية، ويضم رصيده كثيراً من 
األعمــال الناجحــة التي صنعــت جنوميته 
كممثل مــن الطراز األول، نظــراً إلى براعته 
في تأدية الشــخصيات التي جسدها، سواء 
في املسلســالت التاريخية أو املعاصرة التي 
شــارك فيها، منذ أن بدأ مســاره الفني في 
الثمانينيــات حتى اليوم. لــم يحصر جتربته 
داخل ســوريا، بل خاض جتارب عدة في مصر 
وسوريا ولبنان، وملع اسمه بقوة في السنوات 
األخيرة من خالل عشرات األعمال املشتركة، 
وآخرها مسلسل »شارع شيكاغو« للمخرج 

محمد عبدالعزيز.
ومع أن جتاربه الســينمائية معــدودة لكنه 
سيكون  ســينمائي  ملشــروع  حالياً  يحضر 

جاهزاً للعرض في أواخر عام 2023.

وفي زمن الدراما املشتركة يرى فهد أن هذه 
الدرامــا جنحت في حتقيق مــا كان مرجواً 
االنتشــار  منها، ويقول »هذا األمر يؤكده 
واستقطاب  املشــتركة  لألعمال  السريع 

ملتابعتها. هي  املشاهدين  أمزجة  مختلف 
أعمال تضم أشــخاصاً من عدة جنسيات 
معينة،  تســويقية  استراتيجية  وتعتمد 
وفيها ربح مادي جيد، وتعرف أيضاً انتشاراً 
وشــهرة، ولكن أحياناً قد يكون املضمون 
أقل ممــا هو مرجو منه، نتيجــة قلة خبرة 
الكتاب في صناعة هذا النوع من األعمال 
التي تعتبر من األعمال الصعبة، وليســت 
ســهلة على اإلطالق، بل حتتــاج إلى خبرة 
ومعرفة بشرائح أو أقطاب اجملتمع العربي. 
فمطلوب من الكاتب أن يغوص في البيئة 
املصرية والبيئة اللبنانية والبيئة السورية 
وتقاليدهــا االجتماعيــة، أي فــي البيئة 
الواقعيــة، ولكــن عندما تكــون احلكاية 
ســطحية وتقــوم على الــزواج والطالق، 
الغرام واالنتقــام، يكون الهدف من العمل 
أكثر،  وليس  واملشــاهدة فقــط،  املتابعة 
ويكون العمــل ســطحياً، وال يرتقي إلى 
املســتوى املطلــوب، إال إذا كان هناك راٍو 

حقيقــي للحكايــة، وكاتب يلــم بهذه 
اجملتمعات وتفاصيلها«.

وينتقد فهــد ظاهرة استنســاخ الدراما 
التركية وحتويلها إلى دراما عربية مشتركة، 
قائــالً »فكرة استنســاخ الدراما التركية 
تعود باملتعة على املشــاهد، لكونها عمالً 
ســهالً، يدعو إلى االسترخاء أثناء املتابعة 
من دون الغوص والبحــث في ما يقال وما 
يقدم. هو عمل بســيط وسهل بالنسبة 
إلى املتابعن، كما أنه يعود بالفائدة املادية 
على املمثلن«، لكنــه ينفي في املقابل أن 
يكون ملشــاركة املمثل الســوري فيها أي 
انعكاسات سلبية عليه. ويوضح »احلكاية 
هي التــي تقــرر. عندما يشــارك املمثل 
الســوري في عمل مستنســخ عن عمل 
تركي، فهو يتحول إلى تركي أو مستنسخ 
بأســلوبه وبطريقته، ولكن عندما يشارك 
في عمل واقعي سوري يصبح ممثالً حقيقياً، 
ويقف أمــام واقعية العمــل، وعلى أرض 

صلبة تشــبهه ومن بيئته. املمثل متحول 
وهنا تكمن أهمية املمثل السوري، وكما أن 
هناك ممثلن سورين تألقوا في االستنساخ 
التركي، فاملمثلون اللبنانيون مثلهم. وهذا 
ما حصل في مسلسل )ســتيليتو( الذي 
شاركت فيه كاريس بشــار ودميا قندلفت 
وريتا حرب وكارلوس عازار وســامر املصري 
وندى أبو فرحات. هــؤالء جميعاً تألقوا في 
هذا املشــروع، وكلهم لعبــوا بطريقتهم 

اخلاصة مع أن العمل كان مستنسخاً«.
فهد الذي ســيدخل الســباق الرمضاني 
في 2023 مبسلسل جديد، حتدث عنه وعن 
تفاصيله قائالً »عنوان املسلســل موقت، 
وهو )النار بالنار(، ويــروي احلكاية والعالقة 
التاريخيــة التي جتمع بن ســوريا ولبنان، 
ســواء بطرق معبدة أو غير معبدة، ووعرة 
وشــائكة عبر اجلبال واألودية، كما يتناول 
العالقــات التي تربط بن الشــعبن أدبياً 

وفنياً وثقافياً وجغرافياً وتاريخياً. 

متابعة ـ الصباح الجديد:

في حديث له عن طبيعة الفلسفة، يقول 
املفّكر الفرنسي جورج كانغيلم )1904 ـ 
1995( ما معنــاه أن أفضل املواضيع التي 
ميكــن للفلســفة أن تعمــل عليها هي 
تلك التي قد تبــدو، للوهلة األولى، غريبًة 
على طبيعتها. تعريــٌف قد ينطبق على 
املمارســة الفّنية كما تتبــّدى في جتربة 
الفنــان العراقي الكــردي هيمت محّمد 

علي.
ذلك أن لوحــات محّمد علي، منذ بداياته 
تتوّقف عن استنطاق  الثمانينيات، ال  في 
حقوٍل ومواّد قد ال تكون، بالدرجة األولى، 
التشــكيلية فــي معناها  اللوحة  مواّد 
التقليدي؛ ومن هذا، مثالً، استعادتُه لرمز 
رافدينّي مثل عشــتار، أو حتويله لقصائد 
صديقه الشاعر الياباني كوتارو جنازومي 
إلى لوحات، أو شــراكته املشــابهة مع 
أدونيــس، وغيرهــا ممّا يُعطي صــورًة عن 
انفتــاح جتربته علــى مــا يُغايرها ويقع 

خارجها.
منذ األحــد املاضــي وحتــى نهاية هذا 

الشــهر، تُعرض أعمال هيمت محّمد 
علــي )كركــوك، 1960( فــي معرٍض 
أو »الزمن«،  يحمل عنــوان »الوقــت«، 
نبض«  »غاليري  ويســتضيفه كلٌّ من 

و«غاليري كرمي« في عّمان.
تضّم األعمال املعروضة لوحاٍت وأعماالً 

مختارة من سّت سالسل فّنية وضعها 
الفنان خالل السنوات والعقود األخيرة، 
هي: »رســائل إلــى عشــتار«، و«حوار 
مع أدونيس«، و«إلى شــاكر حســن آل 
ســعيد«، و«مذّكــرات األرض«، و«ألوان 
من كركــوك واألندلــس«، و«زهور من 

السماء«.
وتشــّكل هذه اخملتارات فرصًة للوقوف 
علــى مســيرة الفّنــان فــي جتريبها 
املســتمّر وتنوُّع اهتماماتها، موضوعاً 
وتقنيــًة؛ حيث ننتقل من الكّراســات 
الفّنية التي يعيد فيها تشكيل صورة 

إلى لوحاته  عشتار فيها رسماً وشعراً 
الضخمة الفائضة بورودٍ نكاد نحسب 
أّن لها ُعمقاً وجذراً حتت اللوحة ووراءها.

ثــّم نعود، بعــد ذلك، إلــى مصّغراته 
بالنصوص  املرفقة  واألبيض،  باألســود 
أيضــاً، حول أســتاذ شــاكر حســن 
ومنهــا   ،)2004 ـ   1925( ســعيد  آل 
إلــى إضــاءات وتنويعات بألــوان حاّرة 
علــى قصائــد أدونيس وأســلوبه في 
االسكتشــات التــي ُعــرف بوضعها، 
وصــوالً إلى لوحات تســتعيد زخرفات 
األندلس وشمال العراق، وأُخرى ــ دائرية 
هذه املّرة ــ تنحو إلى التجريد، وغيرها.

في كّل واحدة من هذه التجارب يكشف 
الفّنــان هيمت عن قــدرٍة على القول 
ومرونٍة في تطويع رؤيته، التي ميكن له 
أن يُدلي بها إلى جانب الشــعر أو فوق 
الصورة الفوتوغرافية، بالزيت أو األلوان 
املائية أو احلبر، على الورق أو القماش أو 
غيرهما. انفتاٌح ال يتوّقف على التقنية 
واملوضوع بل يتجاوزها نحو اآلخرين، من 
أصدقاء فّنانن أو من حضارات ســابقة 
وُمجاورة، مــا يجعل فّن هيمت محمد 
علي أشــبه بترحيب مســتمّر باآلخر 

واستضافة له في العمل الفّني.

الجذع الذي كان يؤسس لمشروع سينمائي خاص.. 
يفَضح الشجرة

»زمٌن«.. معرض لهيمت محّمد على غاليرّي »نبض وكريم« في عّمان

عابد فهد: دراما المنصات تطحن الفن مثل »المولينكس«

يضم لوحاٍت وأعمااًل مختارة من سّت سالسل فّنية

قراءة

املقارنة بن زينب واملدام، في شغفهما أو 
نفورهما من اخلبز، ليميل هذا الشغف 
الى جانب الثانيــة بنقيض األولى الذي 
يرتبط بدوره مبــدى إجنذابهما الى ميالد، 
ألنه يتعامل مع هذه املادة كما لو كانت 
محبوبتــه أو عشــيقته. وتبعا لذلك، 
لعدم وجود من مياثل شغف املدام للخبز، 
فإن املدام متاثل اخلبز، أي هي مثله، مثل 
أنه  اخلبز محبوبتــه وعشــيقته. كما 
يشبه صناعة اخلبز باحلياة بشكل عام، 
وحياته على نحو خــاص. ذلك أن احلياة 
التي يعيشــها مليئة بالترقب والقلق. 
في إشــارة واضحة الى مــا يعانيه من 
احمليطــن به، وكذلك الــى املثالب التي 
تعتوره، وهو على ذلــك يضع صعوبات 
احلياة، وصعوبات صناعة اخلبز في كفتي 
ميــزان متســاويتن، أي متماثلتن مع 
بعضهما، وباملآل حياته هو، إذ كما طرد 
من اخملبــز، هكذا أضطهد أيضا من قبل 

اجملتمع. 
أما عبارة: )فعلناها في الغرفة نفسها 
التــي رأت فيها زينب عمهــا ألول مرة 

يضاجع إمرأة( التي يطلقها ميالد، فهي 
الغرفة  ال متاثل مضاجعته لزينــب في 
نفسها فحســب، وإمنا متاثل مضاجعة 
املدير العــام لها أيضــا. وإذا كان ميالد 
في التماثل األول في ذروة سعادته، وهو 
يدخل الشقة بسرعة ليجد زينب عارية 
متاما، يقبلها ويشم رائحة شعرها، فإنه 
في التماثل الثاني كان في أشد حلظات 
حياته حزنا وقلقا وإرتباكا، ألنه ال يعرف 
كيف يتصرف وماذا يفعــل، وهو يقف 
أمام باب الشقة، يســمع أصوات رجل 

وإمرأة داخلها.
قائال:  هــذه  املأســاوية  حلظاته  يصف 
)لم أعــرف الى أين أذهب. فــي البداية 
كنت أقود ســيارتي بإجتاه الغرب باكيا 
كطفــل، وددت لــو أمكننــي أن أقطع 
وأحفر  أخّميس،  أقبل  التونسية،  احلدود 
أن  لــو أمكنني  منزولي صحبته، وددت 
أقطع الطريق حتــى اجلزائر، وأغيب في 
ولكن هذا  وأفرانها،  وأغانيهــا  فنادقها 
لم يحدث، وجدتني أمام بيت املدام أقرع 

اجلرس باكيا. .(.
*احللم: أعتبــر فرويد أن األحالم تنبع من 
الالوعي أو الال شــعور الذي هو مكمن 
الدفينة وإستخدامها  والرغبات  الكبت 
في عمليــة التداعي احلــر في معاجلة 
العصابية.  أمراضهــم  مــن  مرضــاه 
واألحالم التي تتراءى مليــالد، وهو يحاور 
والــده امليت، تصــب في هــذا اإلجتاه، 
سعيا ملعاجلة ما تعرض له في طفولته 
وشــبابه لســخرية اآلخريــن، وضعف 
شخصيته، وإستغاللها من قبل األصغر 
واألكبر منه مبا فيهم شــقيقاته وعمه 

والعبسي وصوال الى زوجته زينب.
يظهر له أبوه أكثر من خمس مرات في 
الرواية. وفي كل مــرة بصيغة تختلف 
عن األخرى، وتعبر عــن رغبة من رغباته 
الدفينــة. ولعل حثه علــى البحث عن 
هوية مخالفة له، مثله مثل اخلباز احلاذق 
الذي يترك توقيعه على رغيف اخلبز، هو 
أبرز مــا يعاني منــه، ال ألن هويته هذه 
متثل جزءا معينا مــن رغباته املكبوتة، 
وإمنا كل حيثياتها: )أنظر هذه العالمات 
هي توقيع اخلبــاز، من املفترض أن يكون 
لكل خباز توقيعا خاصا به.(. في إشارة 
واضحة الى تكوين شخصية خاصة به.          
وإذا كان والده يحثه في هذا احللم على 
البحث عن هويــة مخالفة له، فإنه في 
حلم آخر يدفعه الى تعلم الســباحة، 
أي املغامــرة، وعدم اخلوف مــن النتائج 

املتمخضة عنها، ألن مجرد التفكير بها 
يثنيه عن الســباحة، وبالتالي يؤدي به 
الى الغرق. وقد يكون مرد هذا احللم، عدم 
قدرة ميالد على إتخاذ موقف معن جتاه 
زوجته التي تخونــه، مثله مثل هاملت 
املتردد فــي قتل عمه، ســواء بالتخلي 
عنهــا، أو في قتلها. ليأتــي حلمه هذا 
حتقيقا لتجاوز احملنة التي مير بها، وعونا 

من أبيه لإلقدام عليه بتنفيذه. 
بطيبتهــا  )ميــالد(،  شــخصية  إن 
وســذاجتها وإســتغاللها مــن قبــل 
الى شــخصية  أقــرب  بها،  احمليطــن 
األمير )ميشــكن( فــي روايــة )األبله( 
لدوستويفسكي. ولكن هذا ال يعني أنه 
ال يدرك، مما يعانيه، أو املثالب التي تعتري 

طريقه في الفشــل الذي يواجهه بكل 
مرافــق احلياة والدروب التي يســلكها، 
ميشــكن  كان  كما  معاجلتها  وينبغي 

يدرك ذلك.         
مثلما ســاعده حزام العبســي، في أن 
يتحول من شــخصية تتحلى بصفات 
األنوثة الى شــخصية تتحلى بصفات 
احللم  الرجولــة، كذلك فقد ســاعده 
بأبيــه في اجلنة، وهــو يعانقه ألول مرة 
في حياته، أن يلعب الدور نفسه، حيث: 
)كان محاطــا باخلبــز، أخبرني أنه ليس 
علّي أن أعمل مجددا، وأن الناس كلهم 
سواســية. أبتســمت له وعانقته. لم 
يعانقني أبي قط في حياته، لكنه فعل 
ذلك في ذاك احللم الوحيد.(. في إشــارة 

واضحة الى التحول الذي ســيطرأ على 
شخصية ميالد.  

كمــا ظهر لــه وهو يوبخــه على عدم 
غســل يديه قبل اإلمســاك بالعجن، 
ذلك ألنه بعكس ذلك، يؤدي الى إلتصاق 
العجن بهما، ويأمره بطي العجن مثل 
زوجته، فــي تعليق  ما يطوي مالبــس 
ساخر على إهتمامه مبالبس زوجته أكثر 
من إهتمامه باخلبز، وإن شئنا التأويل في 
حبه ملالبس زوجته أكثر من حبه للخبز، 
وهــو يقول له: )أم هل أنســتك املالبس 
فعل ذلــك؟(، لتتحــول التعليمات الى 
تقريع ومحاسبة، مرددا عبارته املعروفة: 

)ستغرق إن خفت الغرق(.
ينطوي هذا احللم على عدة دالالت ورموز 
موحية. فباإلضافة الى ما ذهب األب في 
تعليقه الســاخر، فهو في توبيخه له 
على عدم غسل يديه، يحمل قدرا كبيرا 
من شعرية الســرد. ذلك أن القصد من 
غســل اليدين هنا ليــس إللتصاقهما 
بالعجــن، بقدر مــا هو لعــدم تلوث 
العجن، وبالتالي ســعيا لتطهيره من 
األيدي التي مترغت أصابعها فيه، إقترانا 
بسرقة شقيقه للمخبز منه أو من أبنه 
ال فــرق، وبالعودة الى قــول األب مليالد: ) 
ليس عليك أن تعمل مجددا، وإن الناس 
كلهم سواسية.(. في إشارة الى خيانة 
األخ ألخيه، في هذا الزمن القحط الذي 
بات يفتقد ألبســط املقومــات النبيلة 

التي كان يتمتع بها اإلنسان سابقا.    
األخرى حلمت  )صاحلة( شــقيقته هي 
بأبيها الذي كان يريــد أن يعرف أين هو 
ميالد، مكررا ســؤاله هذا أكثر من مرة، 
ليتلقى اجلواب نفســه منها، بأنه نائم. 
وألنــه لم يقتنــع بإجابتهــا، رد عليها 
قائــال: )إن ميالد ليس نائمــا، بل ميت، 
ميت، ميالد مات؟(. في إشــارة واضحة 
الى ســطوة زوجته عليه وخيانتها له: 
)ســألته محاولة إستنطاق إجابة منه، 
لكنــه كان قد غاب عائــدا الى حفرته، 

تاركا الرغيف واملفتاح على قبره(.
والســؤال الذي يطرح نفسه بقوة على 
املتلقي أثر إنتهائه من قراءة الرواية هو: 
ترى أي منهما بلــغ هدفه؟ هل الطرف 
املتمثل باجملتمع، أم بطــل الرواية؟ بناء 
على التناقض القائم بن قتل زينب على 

يد زوجها، وتصّوره بأنها ال تزال حية؟! 

صباح هرمز:

ولو عدنا الى منت نــص رواية »خبز على 
طاولــة اخلال ميــالد« لكاتبهــا الليبي 
الســيارتن  وقارنا بن  النعــاس  محمد 
ســنقرأ جتاوز حدود املقارنة بينهما، مع 
انها جاءت بقصديــة املقارنة بن زوجته 
زينــب واملــدام، حيث مثلما تشــرع في 
بدايــة الروايــة، فإنها تختتــم كذلك، 
باملقارنة ذاتهــا. ولكن خلضوعه لزوجته، 
وسيطرتها عليه، ال يستطيع بيع سيارته 
القدمية، وشراء سيارة جديدة، بدال منها 
في املقارنة األولــى، باألحرى التخلي عن 
زينب، واإلقتران باملــدام، بعكس املقارنة 
الثانية، حيث يســتمد قوتــه من املدام، 
متخذا قرار السيطرة على زينب، وتبديل 
سيارته القدمية باجلديدة. وذلك من خالل 
مخاطبتها له بعبارات توحي الى اجلنس، 
كقولها: )ميكنك أن تركب ســيارتي في 
الوقت الذي تشاء(. أو: ) هيا أنزع قميصك 

ال تخف لن آكلك.(. 
ويلجأ الى املقارنة ذاتها أثر جتربته لقيادة 
ســيارة املدام، قائال: )البــي أم دبليو هي 
فخر الصناعــة األملانية، صوت محركها 
وحده جعلنــي كل صبــاح أحتمس الى 
الســفر والترحال. البيجو القدمية تكح 
أنفر  عند تشــغيل محركهــا، جتعلني 

منها. .(.  
أما املقارنة الثانية بينهما، في كون املدام 
نقيض زينب، وهو يقول : )لم أجد شخصا 
شغوفا باخلبز مثلها(، بعكس زينب التي 
لم حتــب كثيرا قصصه عن الكوشــة، 
توحي الى تعلق األولى بــه وحبها له، و 

نفور الثانية منه، وبغضها له. 
بينما توحي عبارة: )أشــتم رائحة عطر 
رجالــي( الى أرتياب ميــالد بخيانة زينب 
له. وهو يستطرد قائال: )قد يكون عطري، 
ولكني أفقد ذكرى عطري، أشتم هوسي 
بإلقــاء زجاجة العطر فــي القمامة. .(. 
كما أن العبارة التي تطلقها زينب بوجه 
ميالد في ليلة الدخلة: )ليست كل فتاة 
لديها غشــاء دم(، هي األخرى تترك لديه 
اإلنطبــاع األول وهو أنها مــرت بتجارب 
جنسية سابقة. أي األرتياب بخيانتها له.
التماثل أكثر من  *التماثل: تتكرر بنيــة 
خمس مرات. مثلها مثــل بنية اإليحاء، 
يعمد السارد الى إجراء وجه املقارنة بن 
حالتن أو موقفــن، لبلوغ بنية التماثل. 
كما في الصفحــة )22(، حيث ينزع الى 

بنية التكرار.. في رواية »خبز على طاولة الخال ميالد« لمحمد النّعاس

الحلم: أعتبر فرويد أن األحالم 
تنبع من الالوعي أو الال 
شعور الذي هو مكمن 

الكبت والرغبات الدفينة 
وإستخدامها في عملية 
التداعي الحر في معالجة 

مرضاه من أمراضهم 
العصابية. واألحالم التي 

تتراءى لميالد، وهو يحاور 
والده الميت، تصب في 

هذا اإلتجاه، سعيا لمعالجة 
ما تعرض له في طفولته 

وشبابه لسخرية اآلخرين

غالف الرواية

3 - 3

أحمد الماّلح*

بيت حلم، وقتذاك

يسوع نبيٌّ أو إله
ألنه في الورشة 

اروَن وقتذاك، كان يَصَنع، كما صنع النجَّ
كراسَي وطاوالٍت.

من اخلشب تأتي الكلمة،
واملرء ينزُع إلى التخّفي وراء ِفعٍل ما،

فال يكون نبياً أو إلهاً
بال غطاء،

بال شيٍء يشغله ريثما
تَشيع الَكلمة،

كما يُقال.

ومبا أّن املعادن لم تكن ليعبث بها الَعَوام،
كان ال بدَّ من َخشب،

ذاَك اليباُس القابل لالشتعال،
الدافُع املألَ واحليواَن واملالك

ليحيُدوا عن الطريق،
ويهيُموا

وء. اه الضَّ باجتِّ
***

خشب

لالكتشاف هندسٌة غريبة
فهو فّن فريد وقد يكون أصَل كّل كارثة.

ما الذي ُكنَّا نتوقَّع أن جنَده في ذاك املدى 
الوعر؟

صبيًة ُكّنا نحفر األرض بكّل حاد نعثر عليه.
جنمُع اخلشب

ونتصيَّد وضوحاً ما، في ورش الَعمار، في ما لم 
يتشّكل بعد.

ما الذي ُكنَّا نتوّقُع أن نبنَيه 
ونأمُل اكتشاَفه؟

وما هذا الذي أفعلُه اآلن؟
دُني أأقترُب من استعادٍة ما، ِمن ذكرى ستحدِّ

أم أني أقّوض
 كلَّ ما في البال؟

 * شــاعر فلســطيني يكتــب باإلنكليزية، 
»إنكليزية  الشــعرية  مجموعتــه  صــدرت 
ُمّرة« Bitter English عن »منشــورات جامعة 
شــهادة  يحمــل   .2019 عــام  شــيكاغو« 
الدكتــوراه فــي األدب العربي مــن »جامعة 
إنديانا«، واملاجســتير في الشــعر من »هنتر 
كوليــج«. يعيــش فــي فيالدلفيــا ويدرّس 

الكتابة اإلبداعية في »جامعة بنسلفانيا«.
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )قابلوات كهربائية( 

يسر شركة نفط البصرة )شركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة ممثلية 
قســم املشتريات احمللية في استعالمات الشــركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة 
التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 

مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/12/07( 
2- تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو 

سفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق.
3- سيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية الزقورة صالة 

استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/11/30.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشركة نفط البصرة- في استعالمات 
باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع 

العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - سيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في شركة نفط 

البصرة/ االستعالمات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلالفات والنزاعات التي تنشأ بني الطرفني املتعاقدين لوالية القضاء والقوانني العراقية 

النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شــهادة تأسيس الشــركة مصدقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشــركة ومحضر التأســيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية احتاد 
الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض 
للشركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند طابو للداللة على عنوان الشركة، كتاب عدم ممانعة في 
االشــتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشــمله قرار احلجب حسب تعليمات األمانة 
العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شــمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مســتحقاته، يلتزم 

اجملهزون من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- ميكن االطالع على تفاصيل اإلعالن على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

 .acis@boc.oil.gov.iq:وميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية  www.boc.oil.gov.iq
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل االول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
الشعبة القانونية

العدد: 14307
التاريخ: 2022/11/1

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميســان عن اجراء 
مزايدة علنية لغرض تأجير غابة العزيز 
)ارض الغابة( العائدة الى مديرية زراعة 
ميســان وفق قانون بيــع وايجار اموال 
الدولــة املرقم 21 لســنة 2013 وملدة 
)30( يوما واعتبــارا من اليوم التالي من 
الراغبني  نشر االعالن في اجلريدة فعلى 
باإليجار مراجعة جلنة البيع وااليجار في 
مديرية املذكــورة اعاله لدفع التأمينات 
البالغــة 20% مــن القيمــة املقــررة 
وســتكون املزايــدة في متام الســاعة 
االخير  اليــوم  العاشــرة صباحا مــن 
موقعيا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

اجور الداللية ونشر االعالن.
مع التقدير...

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

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:5619\ش\2022 
الى املدعى عليه/ اسعد عزيز كرمي

)مــروه جبار صالح(  املدعية  اقامت 
والتي طلب  أعــاله  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
وجملهولية  التنفيذية  القوة  بتجديد 
محل اقامتك وحســب اشعار اخملتار 
واملرفــق بكتاب مركز شــرطة احلي 
بالعــدد  10354 فــي 2022/11/10  
تقرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
يوميتــني  رســميتني  محليتــني 
للحضور امام هــذه احملكمة بتاريخ 
التاســعة  الســاعة   2022/11/23
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
غامن عواد جنم البدري

تنويه
ســقط ســهوا اســم محكمــة االحوال 
الشــخصية فــي الناصرية العــدد 16915 
املنشــور في جريدة الصبــاح اجلديد بتاريخ 

2022/11/13 لذا اقتضى التنويه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 3922/ب/2022
التاريخ: 2022/11/14

الى املدعى عليه/ رعد حسني شيال
إعالن

أصــدرت محكمة بــداءة الكــوت حكما 
غيابيا في الدعــوى املرقمة 3922/ب/2022 
واملــؤرخ فــي 2022/11/7 املتضمن احلكم 
بتســديد مبلغ قدره ثالثة وسبعون مليون 
األول )حســني خالد عبد(  دينار للمدعــي 
ومبلغ قدره ستة وثالثون مليون وسبعمائة 
وخمســون الــف دينــار للمدعــي الثاني 
)ســندس خالد عبــد(  وجملهوليــة محل 
اقامتك حســب اشــعار مختــار منطقة 
الزهراء الثانيــة )عالوي جبر اجلعيفري( تقرر 
تبليغك مبضمون احلكم الغيابي ونشر ذلك 
االعتراض  ولــك حق  بصحيفتني محليتني 
على احلكم الغيابي خــالل املدة القانونية 
البالغة عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي 
من تاريخ النشــر وفي حــال عدم حضورك 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:5637\ش\2022 
الى املدعى عليه/ محمد عواد ثنوان

اقامت املدعية )رحــاب خلف منخي( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بتصحيــح اخلطأ امليــالدي وجملهولية 
محل اقامتك وحســب اشعار مختار 
اســراء  الشــهيدة  مجمع  محلــة 
السكني واملرفق بكتاب مركز شرطة 
العزه بالعــدد  3152 في 2022/11/7  
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة بتاريخ 2022/11/22 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

وحسب األصول .
القاضي 
احمد حامد الكالبي

فقدان هوية 
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
لتجارة  العامة  الشــركة 
املــواد الغذائية/ فرع صالح 
علي  وسام  باســم/  الدين 
عليها  يعثر  فمن  حســني 

تسليمها ملصدرها.

فقدان هوية وكيل مواد 
غذائية 

فقــدت هويــة وكيــل مــواد 
غذائية/ فرع نينوى الصادرة من 
الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية باســم/ قاسم خلف 
محمد خلف فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها.. 

الشركة العامة لتسويق االدوية
 واملستلزمات الطبية

اعالن
تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبيــة عن اعالن ملحــق متديد ملــدة أربعة يوم 
الــذي   MED 6-2022-Ab : للمناقصــة العامــة 
يتضمن متديد موعد غلق ليكون 2022/11/21 بدال 
من 2022/11/17 والذي مت اإلعالن عنها على موقعنا 

www.kimadia.iq

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

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

إعالن
الى املدعي عليه

 )احمد حالوب صاحب(
أصــدرت محكمة بــداءة الناصرية 
بتاريــخ 2017/12/17 قرارها الغيابي 
بحقك والقاضــي بإلزامك بتأديتك 
للمدعي غسان علوان خضير مبلغا 
دينار  مليون  أربعة وســتون  مقداره 
عراقــي وجملهوليــة محــل اقامتك 
قــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
)االعتراض  ولــك احلــق  محليتــني 
واالســتئناف والتمييــز( خالل املدة 

القانونية وفق االصول
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

صندوق  االسكان  العراقي  
في ميسان

 اعالن
الى الشريك صبيحه خنجر 
العقــار55/5367   في  غيالن 
مغربة مناصفة مع الشريك 
املقتــرض منتهى ســاهي 
عوده )مناصفــه( الذي تروم 
الصنــدوق  الــى  التقــدمي 
فــي  العراقــي  االســكان 
التسليف  لغرض  ميســان 
التبليغ خالل  مت  لذى  والبناء 
مدة خمســة عشــر يوما 
داخل العراق وشهر من تاريخ 
النشــراذا كان خارج العراق  
وبعكسه يسق حقكم في 

االعتراض مستقبال

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 2022/16988
التاريخ: 2022/11/13
الى/ املواطن اركان رمضان حسن

م/ اعالن
بناء علــى الطلب املقــدم من قبل 
والذي  )رمضان حســن جبر(  املدعو 
يطلب اصــدار حجة حجر وقيمومة 
بحقــك عليــه تقــرر تبليغك في 
جريديتني محليتني يوميتني باحلضور 
امام هــذه احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا خالل ســبعة ايــام من اليوم 
التالي للنشــر وبخالفة سوف تقوم 
هــذه احملكمة باصــدار حجة حجر 
وقيمومــة بحقك بناءا على الطلب 

املقدم من قبل املدعوه اعاله.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد: 73/ش/2022
التاريخ: 2022/11/14

الى/ املدعى عليه
 )سطام عبد احلكيم سعد اهلل(

م/ تبليغ
بناًء على الدعــوى املقامة بحقك من قبل 
زوجتك املدعية )شيماء حمادي سعد اهلل( 
أمام محكمتنــا تطلب فيها التفريق منك 
بسبب انتمائك الى تنظيم داعش اإلرهابي 
استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقــم 1529 لســنة 1985 وتطلب فيها 
)امين ونبأ  تأييد حضانتها ألطفالهــا منك 
وادهم( وجملهولية محل اقامتك حســب ما 
جاء بشــرح القائم بالتبليــغ تقرر تبليغك 
باحلضور أمــام هذه احملكمة في الســاعة 
العاشــرة من صباح يوم 2022/11/26 وفي 
حال عــدم حضورك او إرســال وكيال عنك 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون..
القاضي
صالح عز الدين سليمان

الثالثاء 15 تشرين الثاني 2022 العدد )5014(

Tue .15 Nov. 2022 issue )5014(

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

18066/22/61

قابلوات كهربائية 
مختلفة القياسات 

والكميات
وحسب املواصفات، 
الشروط، الكميات 
واملناشئ املثبتة في 

وثائق املناقصة )الوثيقة 
القياسية(

 175,000
فقط مائة 
وخمسة 
وسبعون 
الف دينار 

عراقي

االول

 15،000،000
فقط خمسة 
عشر مليون 
دينار عراقي

 595،000،000
فقط خمسمائة 

وخمسة 
وتسعون مليون 

دينار عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

عنوان 
منوذج اعالن دعوة عامةالنموذج

تاريخ االصدار:2022/6/1رقم االصدار: BOC-P-05/F062رمز النموذج
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 886/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/14  

الى/ املدعى عليه )فالح طالب سرحان(
م/ اعالن

اقامت املدعية )رجاء خالد سرحان( الدعوى 
املرقمــة 886/ش/2022 امــام محكمــة 
األحوال الشخصية في هيت والتي تطلب 
فيهــا احلكــم بحضانة االطفال )ســرور 
وحسن( وقد صدر قرار حكم بحقك بتاريخ 
2022/10/20 والــذي يقضي باحلكم بتأييد 
حضانــة املدعيــة )رجاء خالد ســرحان( 
ألبنائها القاصرين كل من )حســن وسرور( 
أبناء فالح طالب ســرحان وجملهولية محل 
اقامتك وحسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــني محليتني 
وعليك مراجعــة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابــي مبنزلة احلكم احلضــوري وخالل 
ثالثون يوماً من تاريخ النشر وفقاً للقانون.

القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة بداءة هيت

العدد/ 731/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/14

إعالن
املدعي/ سفيان فوزي معجل

املدعــى عليه/ نزار كامل حســن اصالة ووالية 
عن ابنه القاصر ابراهيم نزار

تعلن محكمة بداءة هيــت عن بيع العقار املرقم 
2378/9م2 املعبديــات وحمــادي باملزايدة العلنية 
الكتساب قرار احلكم درجة البتات للحكم الصادر 
من هذه احملكمــة وبالعدد أعاله واملتضمن احلكم 
بإزالة شــيوع العقار بيعا وتوزيــع صافي البدل 
على الشــركاء كل حسب سهامه فعلى الراغب 
بالشــراء احلضور امام هذه احملكمــة بعد مضي 
ثالثون يوما من اليوم التالي لنشــر اإلعالن وذلك 
في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا مستصحبا 
معه التأمينات القانونية 10% من القيمة املقدرة 
واذا صــادف اليوم األخير عطلة رســمية فتكون 
املزايــدة في اليوم الــذي يليه وان رســو اإلعالن 

والداللية على املشتري
اوصاف املبيع

عبارة عن قطعة ارض عرصة مســاحتها 216م2 
القيمة التقديرية للعقار مبلغ قدره )86,400,000 

ستة وثمانون مليون واربعمائة الف دينار (
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12980
التاريخ: 2022/11/14

إعالن مناقصة رقم )140( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـــ )هدم وعادة بناء ثانوية 
النضــال للبنــات 24 صف مع التأثيث في قضاء اجملــر الكبير( واملدرجة ضمن تخصيصــات )الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)1،975،470،000( مليار وتســعمائة وخمسة وســبعون مليون واربعمائة وسبعون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة 

تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق 
األول - قسم العقود احلكومية( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف 

.)07707395086(
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة 
البيانات في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )19،755،000( )تســعة عشر مليون وســبعمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي 
الغيرها(، وعلى شــكل خطاب ضمان )صادر من احــد املصارف املعتمدة وعبر املنصــة االلكترونية للبنك املركزي 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله 
قانونيا الى قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي  ال 

غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني ( املصــادف )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 
يهمــل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

سيتم 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 القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مســتجيبة عنــد تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية 
واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة 

اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

58L/2022 م / املناقصة املرقمة
اعالن للمرة األولى

)شراء مولدات قدرة kva 2000 عدد 1(
 

)وزارة النفـــط / الشركة العامـة لتعبئة وخدمات الغـاز( بدعـــوة مقدمي العطـاءات املؤهليـن و ذوي اخليرة لتقدمي 
عطاءاتهم )شراء مولدات قدرة 2000kvaعدد 1( وبكلفة تخمينيـة مقدارها )658،000،000( ستمائة وثمانية وخمسون 

مليون دينار عراقي الغيرها للمناشئ )أمريكي - انكليزي ( من حساب املوازنة الرأسمالية مع مالحظة ما يأتي:
 1. علــى مقدمي العطاء املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )الشــركة العامة لتعبئة 

وخدمات الغاز( عن طريق البريد االلكتروني pd.taji @afc.oil.gov.iq . جميع ايام االسبوع .
 2. متطلبات التاهيل املطلوبة : مطابق ملا موجود في الوثيقة القياسية )قانونية, فنية, مالية(

 3. بامكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العظام بعد تقدمي طلب حتريري صادر من الشركة مع نسخة مصورة 
من هوية غرفة جتارة نافذة وتخويل بأســم اخملول باملراجعة مع نســخة من هوية االحوال املدنية للمخول إلى العنوان 
احملــدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغـــة )300,00( ثالثمائة الف دينار عراقي فقط نقدا 

اوعلى شكل صك مصدق صادر من مصرف الرافدين حصراً غير قابلة للرد . 
4. تقدمي تأمينات أولية البالغة 2 % من مبلغ الكلفة التخمينية باســم الشركة او مديرها املفوض أو احد املساهمني 
في الشركة مبوجب عقد شراكة مببلغ )13.160,000( ثالثة عشر مليون ومائة وستون الف دينار عراقي فقط الغير على 
شــكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نشرة البنك املركزية 

ومعتمد من وزارة النفط وان تكون التأمينات نافذه بعد 28 يوم من نفاذ العطاء .
5. يتم تسليـــم العطاءات الى العنوان اآلتي ) الشركة العامة لتعينة وخدمات الغاز / بغداد/ التاجي / مقابل مديرية 
شرطة التاجي( الساعة الواحدة ليـــوم الغلق )2022/12/5(، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشــركة( في الزمان في اليوم التالي 

للغلق )2022/12/6( واليسمح بتقدمي العطاءات ألكترونيا ويتم تقدمي العطاء بالدينار العراقي .
6. اذا صادف يـوم غلق املناقصـة عطلـة رسميـة يـكـون مـوعـد الغلق يـوم الـدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .

7. يعقد مؤمتر فني لالجابة على االستفسارات الفنية قبل سبعة أيام من يوم الغلق اعاله في مقر الشركـــة العامة 
لتعبئة وخدمات الغـــاز / التاجي / بغداد واعالمنا في حال حضوركم املؤمتر الفني ليتسنى لنا أعداد كادر متقدم من 

مهندسني مختصني في املواصفة الفنية للمناقصة لالجابة على االستفسارات الفنية .
8. للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلهـــا وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحسب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبـة بأي تعويض جراء ذلك
9 .مـدة نـفـاذيـة العطـاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة .

10. يتم استبعاد العطام في حالة عدم التزام الشركة مبا منصوص في الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
 11. يتم ملئ القســم الرابع وفي حالة عدم ارفاقة ضمن الوثائق املطلوب في الوثيقة القياســية ســيتم استبعاد 

العطاء
 12. يتحمـل مـن تـرسـو علـيـه املنـاقصـه اجـور النشـر واالعـالن.

 13. باالمكان االطالع على وثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط )www.oil.gov.iq( وموقع الشركة 
)www.gfc.gov.iq ( العامة لتعبئة وخدمات الغاز

14. علــى مقدمــي العطاءات ابداء املوافقة على كافة الشــروط املذكــورة في الوثائق القياســية وتثبيت ذلك في 
عطاءاتهم املتقدمة 

15- قبول العطاءات التي تقل مبالغها عن الكلفة التخمينية دون تقييد بنسبة معينة شريطة االلتزام باملواصفات 
املطلوبة واملنشأ احملدد من قبل جهة التعاقد عالوة على جميع املتطلبات والشروط الواردة في وثائق املناقصة

16 - عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت في التنفيذ ومبرمة مع شركتنا.
17- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

امنار على حسن
املـديـر العـام 
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
وزراة الكهرباء

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط
قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات

العدد: 21518
التاريخ: 2022/11/10

م/ إعالن املناقصة العامة املرقمة ت/2022/25
جتهيز قابلو نحاس 1*400 ملم2 / 33 ك.ف

تاريخ غلق املناقصة : يوم االحد املصادف 2022/11/20

اســتنادا الى موافقة الســيد الوزير احملترم الواردة الينا مبوجب كتاب وزارة الكهرباء / الدائرة 
اإلدارية بالعدد 59951 في 2022/11/10 :- 

1- يســر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوســط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )قابلو نحاس 1*400 ملم2 /33 ك.ف بكمية 200 كم( 
 CIP ومن منشأ )اســيوي بضمنه التركي او افريقي( واصلة الى مخازن شركتنا بأسلوب ال
وان فترة التجهيز تكون تنافسية )وفقا للوثائق القياسية لعقود التجهيز للمناقصة العامة 
واملواصفات الفنية املعتمدة لدة وزارة الكهرباء املبينة في القرص املدمج ال CD املرفق ربطا(

 )LME( دوالر للطن الواحد وسيتم اعتماد معادلة )$2- سعر النحاس يوم اإلعالن هو )8035,00
إلعادة احتساب ســعر النحاس للقابلو وحســب بورصة لندن بالدوالر ومبا يعادلها بالدينار 
العراقي يوم فتح العطاءات ويكون التســديد على شــكل دفعات وحســب توفر السيولة 

النقدية
3- بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري 
ودفع قيمة بيع للوثائق البالغة )250,000( فقط مئتان وخمســون الف دينار عراقي غير قابل 
للرد اال في حال الغاء املناقصة من قبل شــركتنا حيــث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
تســلم العطاءات )باليد( في مقر شــركتنا الكائن في مدينة احللة/ شارع 60 قرب مجسر 
اجلمعيــة متضمنا التأمينات االوليــة والتي متثل )1%( من مبلغ العطاء على شــكل صك 
مصــدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )28( يوما بعد انتهــاء فترة نفاذ العطاء البالغة 120 يوم 
من تاريخ الغلق من خالل كتاب رسمي صادر من مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
4- اخر يوم لتقدمي العطاءات ســيكون الســاعة )1,00( الواحدة بعــد الظهر من يوم االحد 
املصــادف 2022/11/30 وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في نفس 
الوقت من اليوم الذي يلي العطلة ســيتم رفض العطــاءات املتأخرة ويكون الفتح بحضور 
مقدمــي العطــاءات او ممثليهم الراغبني باحلضــور في العنوان اعاله فــي نفس يوم الغلق 
وشــركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر 

االعالن مع مراعاة ما يلي:
أ- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصل الرابع من الوثائق بعد ملئه وتقدميه 
ورقيــا وختمه باخلتم احلي وتوقيعه من املدير املفوض للشــركة مع الوثائق املكونة لعطائه 
وحسب القرص املدمج الـCD الذي يستلمه اضافة الى استمارة تقدمي العطاء ومنوذج ضمان 

العطاء )الكفالة املصرفية( 
ب- للحصــول على معلومات اضافية االتصال بـ)الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء الفرات 
االوسط( عبر البريد االلكتروني )moelc.gov.iq@mfuratd1_33( او البريد االلكتروني لقسم 
الشــؤون التجارية )trade@moelc.gov.iq( خالل ايام الدوام الرسمي من االحد الى اخلميس 
من الســاعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة ظهرا وكما موضحة بالتعليمات وستعقد 
الشــركة مؤمتر في يوم اخلميس املصادف 2022/11/17 الســاعة العاشرة صباحا في توقيت 
بغداد لإلجابة على استفساراتكم وســيتم نشر التفاصيل اخلاصة باملناقصة املعلنة على 

. /https://moelc.gov.iq/go/mfd املوقع االلكتروني
املهندس
جابر محمد مزيد
املدير العام/ وكالة
ورئيس مجلس االدارة
م. املدير العام

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12984
التاريخ: 2022/11/14

إعالن مناقصة رقم )144( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرسة ابتدائية 9 صف 
مع التأثيث في ناحية املشرح/ جريت الشرقي( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينيــة مقدارها )592،475،000( 

خمسمائة واثنان وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولــني املصنفني من ذوي اخلبــرة واالختصاص تقدمي 
عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق 
األول - قسم العقود احلكومية( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف 

.)07707395086(
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة 
البيانات في الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5،925،000( )خمســة مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي الغيرها(، 
وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله 
قانونيا الى قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياســية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي  ال 

غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء ( املصــادف )2022/11/29( وان موعد غلق املناقصة 
ســيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/11/30( 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 
يهمــل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم 
)االربعاء( املصادف )2022/11/23( 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 القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات 
املقدمة من املناقصني مســتجيبة عنــد تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية 
واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة 

اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1.سيولة نقدية مببلغ )148,160,250( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية، وباإلمكان تقدمي مبلغ اعلى 
للتعويل عليه في حالة التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2.مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولن 3.مالحظ فني / عدد )2(
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1.سيولة نقدية مببلغ 

)59,247,500( دينار عراقي، وفقا 
ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية، وباإلمكان تقدمي مبلغ 
اعلى للتعويل عليه في حالة 

التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2.مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

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

مهنة. 



مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

متابعةـ  الصباح الجديد:
الوطني  املنتخــب  أحــرز 
للمصارعــة، أول أمــس، 
فــي  الثالــث  املركــز 
إبراهيــم  بطولــة 
الدولية  مصطفــى 
التــي اختتمــت في 
اإلســكندرية..  مدينة 
عبــد  شــعالن  وقــال 

رئيــس االحتــاد العراقي إن الكاظم 
أحــرزوا املركز الثالــث في ختام »مصارعينــا 

بطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي جرت باالسكندرية 
املصريــة«. واضاف ان »منتخب كازاخســتان احرز املركز 
االول بينما جاء املنتخــب املصري باملركز الثاني«.وتابع ان 
»ابطال املصارعة العراقية قد حصلوا على ذهبية واحدة 
أحرزها املصارع ســجاد علي مكسر بوزن 55 كغم فضال 
عن ثالثة اوسمة فضية عن طريق املصارعني كرار عباس 
مكسر بوزن 63 كغم و حسني علي مكسر بوزن 87 كغم 
فضية و علي مجيد حميد بــوزن 98 كغم فضية ، كما 
حصل مصارعونا على أربعة أوســمة برونزية كانت من 
نصيب املصارع طه ياســني ظاهر بوزن 72 كغم و حسن 
علي مكسر بوزن 82 كغم ، واحمد شعالن عبد الكاظم 
بوزن 130 كغم وعلي ياسني طالب بنفس الوزن بوزن 130 

كغم لكن بفعالية أخرى«.
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الطائي.. تكريم 
للصحافة المهنية

الرياضي، االســتاذ، كاظم  نال الزميــل الصحفي 
الطائي، مؤخراً وســام اإلعالميــني العرب املذهب 
فــي حفل اقيم باململكة البحرينية ملناســبة عيد 
اإلعالميــني العرب الثاني عشــر، باشــراف االحتاد 

العربي للصحافة الرياضية.
الطائــي، الصحفــي الرياضي اخلبيــر واالكادميي، 
الذي شــغل العديد من املناصب القيادية في احتاد 
الصحافة العراقي او محطات عمل فيها منها مدير 
القســم الرياضي لصحيفة الصبــاح الصادرة عن 
شبكة اإلعالم العراقي لنحو عقدين، وحاليا يشغل 
منصب نائب رئيــس حترير صحيفــة الرياضي اتي 
تصدر عن االحتاد العراقي للصحافة الرباضية، افنى 
ســني حياته في خدمة احلركــة الرياضية، رياضيا 
ثــم صحفيا بارعــا مرتكز على اساســيات املهنة 
وقدم امنوذجــاً فريدا في جتربته مع القلم كصحفي 
ناقــد ومتمكن من ادواته، ولعــل تكرميه في احلفل، 
مــا هو اال تكرميا جلميع االســرة الصحفية املهنية 
في العراق، وهو إجناز جديد يضاف إلى سلســلة ما 
حققــه الزميل الطائي الذي يبثى متوهجاً بعطائه 

الثر.
التكــرمي الذي نالــه الزميل العزيز ابــا حيدر، يؤكد 
جدارة الصحافــة العراقية املعطاء فــي ان تبقى 
مبصاف املقدمــة، والعاملون فيها يبدعون ويتألقون 
برغم املعاناة وغياب الدعم ملهنة »املتاعب والبحث 

عن احلقيقة«.
وفي الوقت الــذي نبارك لزميلنا واالســتاذ اخللوق، 
الطائي، فأننا نأمل من املسؤولني عن ملف الرياضة 
العراقية، ســيما وزارة الشــباب والرياضة ان تولي 
االهتمام بالواقع الصحفــي في العراق ألنه يحتاج 
إلى دعــم من جميــع اجلوانب، ســيما تفعيل دور 
الصحافة املكتوبة التي تعيش ســنوات فقر واضح 
وتراجع خطير، فالكثير منها اغلقت أبوابها لتعلن 
افالســها وســرحت موظفيها ليبقــى املئات من 

الزمالء والزميالت بال عمل!.
كمــا اننا نتطلع ملوقــف داعم مــن وزارة الثقافة 
للصحافة واملثقفني خدمة للوســطني الفعالني 
ومــا قدمــاه ويقدمانه من حضور فعــال وتألق 
وإبــداع، أملنا كبير أن نرى االهتمام ســيما بعد 
وعود املســؤولني بدعم اجلميع كل من موقعه، 

سيما ونحن نعيش مرحلة »احلكومة اخلدمية«.

متابعة ـ الصباح الجديد:

عقــدت اللجنة العليا املشــرفة 
على بطولة اخلليج 25 برئاسة وزير 
املبرقع  أحمد  والرياضة  الشــباب 
اليــوم االجتمــاع االول لهــا في 
البصرة بحضــور أعضاءها، وايضا 
اخلليج  كاس  احتــاد  ممثــل  حضور 
والشــركة املنظمة حلفل االفتتاح 
وبعض مدراء الدوائر والهيئات ذات 

العالقة.
اســتعراض  االجتماع  وجرى خالل 
حســب  العمــل  تفاصيــل 
اللوجســتية  االختصصــات 
تتعلق  التــي  اخملتلفة  واخلدميــة 
بحفل االفتتــاح واقامة البطولة.
املبرقع  أوضــح  االجتماع  وخــالل 
ان اللجنــة وقفــت علــى جميع 
االحتياجــات الضروريــة لنجــاح 
البطولة بهــدف اخراجها بافضل 
صورة تعكس جمال وتراث البصرة 
وجميــع مدن العــراق، مضيفا ان 
يتم وسط دعم مركزي كبير  ذلك 
كافة  لتأمــني  شــاملة  ومتابعة 
ســرعة  ضمان  مع  االحتياجــات 

التنفيذ. 
اللجنة  ان  الى  املبرقع  كما اشــار 
ســتتفقد ميدانيا جميــع املرافق 
وتضع  البصــرة  فــي  واملنشــآت 
تصوراتها الكاملة للخروج بافضل 
النتائج.وانتهــى االجتماع بجملة 
ذات  والتوصيــات  القــرارات  مــن 

الصلة، مــع التأكيد على املتابعة 
وااللتزام  اإلجناز  لنســب  املستمرة 

بالتوقيتات املرسومة لذلك.

سبعة العبني للوطني قبل 
مواجهة كوستاريكا 

وّجــَه ُمــدرُب املُنتخــب الوطنّي 
»خيســوس كاســاس« الَدعــوَة 

في  للَتواجــِد  العبــني  لســبعِة 
يوم  املُقبلة  ُمبــاراِة كوســتاريكا 
اخلميــس 17 / 11 / 2022، وهــم 
كل من: مصطفى ناظم ، ضرغام 
إســماعيل ، حســني علي ، أحمد 
ياسني ، شيركو كرمي ، حسني عمار 
وزيدان إقبال، ومن املؤمل أن يلتحَق 
جميــُع الالعبــني اليــوم الثالثاء 

بصفوف املُنتخــِب الوطنّي العائد 
من اسبانيا.

الشباب يتعادل أمام الصناعة 
ودياً 

فريِق  أمام  الَشباب  ُمنتخُب  تعادَل 
الصناعة الذي ينشــُط في الدوري 
هدفني،  مقابــل  بهدفني  املُمتــاز 

في املُباراِة التــي أقيمت أول أمس 
في َملعــِب الصناعة، وهي ضمن 
اســتعداداِت ُمنتخب الَشباب إلى 
نهائياِت كأس آسيا التي تضيفها 
أوزبكســتان في آذار ٢٠٢٣ ..  هذا 
ومــن املؤمــل أن يدخــَل منتخُب 
الشباب ُمعسكرًا تدريبياً في تركيا 
استعدادًا  احلالّي  األســبوع  نهاية 

لنهائياِت كأس آسيا للَشباب.

جلنة فحص املالعب تزور سامراء 
وديالى

املُكلفة  اللجنــُة  أمس،  أول  زارت، 
نادي  َملعــَب  املالعــب  بفحــِص 
ســامراء الــذي سيشــارُك فــي 
دوري الدرجــِة األولــى للموســم 
اإلطالع  أجــل  مــن   )٢٠٢٢/٢٠٢٣)
على إمكانيِة اســتضافة ُمباريات 
النادي في الــدوري املذكور. وأبدت 
امللعِب  على  األولّي  رضاها  اللجنُة 
مع تسجيِل بعض املاُلحظاِت التي 
يجُب تالفيها وسّد بعض النواقص 
قبل استضافِة هذا امللعب مباريات 
فريق نادي ســامراء، وذلك من أجل 
االرتقــاِء مبُنافســاِت دوري الدرجِة 
األولــى، وإظهار املُباريــاِت بأفضل 

صورة.
كما زارت، اللجنُة املُكلفة بفحِص 
ملعِب نادي ديالى الذي سيشــارُك 
في  دوري الدرجِة األولى للموســم 
اإلطالع  أجــل  مــن   )٢٠٢٢/٢٠٢٣)
على إمكانيِة اســتضافة مبارياِت 
النادي في  الــدوري املذكور.. أبدت 
امللعِب  على  األولّي  رضاها  اللجنُة 
مع تسجيِل بعض املاُلحظاِت التي 
يجُب تالفيها وسّد بعض النواقص  
قبل استضافِة هذا امللعب مباريات 
فريق نــادي ديالى، وذلــك من أجل 
االرتقــاِء مبنافســاِت دوري الدرجِة 
األولــى، وإظهار املباريــاِت بأفضل 

صورة.

اللجنة العليا المشرفة على بطولة كاس
 الخليج 25 تعقد اجتماعها االول في البصرة

دعوة سبعة العبين للمنتخب الوطني قبل لقاء كوستاريكا

جانب من االجتماع

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

جــاء ألفونســو ديفيــز جنــم بايرن 
ميونيخ األملاني على رأس قائمة كندا 
املشاركة في كأس العالم FIFA قطر 
2022™.وضمــت قائمة كندا العديد 
مــن الالعبــني البارزيــن إضافة إلى 
ديفيز مثــل جوناثان ديفيد العب ليل 
كوني  إســماعيل  والواعد  الفرنسي 

وأوسوريو.
وجــاء منتخــب كندا فــي اجملموعة 
 FIFA السادســة فــي كأس العالم
قطر 2022™ برفقــة كل من املغرب 
وكرواتيــا وبلجيكا.. وهنــا القائمة: 
حــراس املرمى: جيمــس بانتميس - 
ميــالن بوريــان  - دين ســانت كلير.. 
جويل   - أدكوجبي  مدافعون: صمويل 
ووترمــان - أليســتير جونســتون - 
ريتشــي الريا - كمال ميلر - ستيفن 
فيتوريا - ديريــك كورنيليوس.. العبو 
الوســط: ليــام فريزر - إســماعيل 
كوني - مارك-أنطونــي كاي - ديفيد 

ووثرســبون - جوناتان أوسوريو - أتيبا 
هاتشينسون - ســتيفن إستاكيو - 

صمويل بيت.  
مهاجمــون: تاجون بيوكانــن - ليان 
ميلر - لوكاس كافاليني - إكي أوجبو 
- جونيور هويلــت - جوناتان ديفيد - 

كايل الرين - ألفونسو.
مــن جانــب اخــر، تلقــى املنتخب 
الهولندي ضربة موجعة، قبل أيام من 
انطالق بطولة كأس العالم في قطر.. 
ظهير  دومفريــس،  دينزيــل  وتعرض 
إنتر ميالن، إلصابة فــي مباراة فريقه 
ضد أتاالنتا، ضمن منافســات اجلولة 
15 مــن الــدوري اإليطالي.وســقط 
دومفريس مبفــرده في إحدى اللعبات، 
حيــث لم يقدر على متريــر الكرة إلى 
أحد زمالئه، واضطر إلى إخراجها من 
امللعب.ووضع الالعــب الهولندي يده 
الســقوط،  األمين عقب  الفخذ  على 
وقرر ســيموني إنزاجي، مــدرب إنتر، 
اســتبداله علــى الفور، ومشــاركة 
فرانشيسكو أتشيربي بدال منه.ويعد 
دومفريس العبا أساســيا في كتيبة 

لويس فان جــال، املدير الفني ملنتخب 
هولندا.

املنتخب  ذلــك، حطــت بعثــة  إلى 

املغربــي، مســاء اول امــس الرحال 
بالعاصمــة القطريــة الدوحة، بعد 
رحلــة امتــدت حوالي 7 ســاعات.. 

إلى  املتوجهة  وضمت بعثة األســود 
قطــر 7 العبــني، هم: »أحمــد رضا 
التكناوتــي، يحيى عطية اهلل، يحيى 

الكجوي، سليم  جبران، منير احملمدي 
أمالح، جواد ياميق، عز الدين أوناحي«.

ومــن املقرر أن ينضــم باقي الالعبني 
الذيــن وجهت لهــم الدعــوة تباعا 
بقطــر، بعــد إنهــاء التزاماتهم مع 
فرقهم في أوروبا.. وترأس بعثة املغرب، 
عبــد املالك أبرون عضــو احتاد الكرة، 
نيابــة عن فوزي لقجــع رئيس االحتاد 
دوري  نهائــي  اليوم  الذي ســيحضر 
أبطال إفريقيا للســيدات في الرباط 
بني اجليش امللكــي وصن داونز اجلنوب 

إفريقي. 
 واجرى املنتخب املغربي أمس مران في 
الدوحة، كما سيجري اخلميس مباراة 
ودية أمام جورحيا في مدينة الشارقة 
املونديال،  قرعــة  وأوقعت  باإلمارات.. 
منتخب املغرب فــي مجموعة قوية 

تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.
ويشــارك منتخب األســود في كأس 
العالم للمرة السادســة، بعد نســخ 

1970 و1986 و1994 و1998 و2018.
 من جهة أخرى، تعرض احلارس البولندي 
بارتلوميي دراغوفسكي الذي مت اختياره 

ضمن قائمة منتخب بــالده لنهائيات 
كأس العالم FIFA قطر 2022™ املقررة 
بني 20 احلالي و18 كانون األول/ديسمبر، 
إلصابة خطيرة في كاحله األمين األحد 
خــالل مبــاراة فريقه سبيتســيا مع 

هيالس فيرونا في الدوري اإليطالي.
على  امللعب  من  دراغوفســكي  وخرج 
حمالة في الدقائق األخيرة من الشوط 
األول، ويبدو أن اإلصابة ســتحرمه من 
العالم  التواجد مع منتخبه في كأس 
حيــث كان مــن املفترض لعــب دور 
البديل للحارس األساســي فويتشيخ 

شتشيزني.
وتعرض ابن الـ25 عاماً لإلصابة القوية 
خالل تدخله خارج املنطقة اجلزاء على 
مهاجم فيرونا كيفــن الزانيا.. وكانت 
اإلصابــة قاســية لدرجــة أن جميع 
الالعبني تهافتوا لطلب تدخل الطاقم 
الطبــي.. وتبدأ بولندا مشــوارها في 
كأس العالم في قطر فــي 22 احلالي 
منافســات  ضمن  املكســيك  ضــد 
اجملموعــة الثالثة التي تضم األرجنتني 

والسعودية.

ألفونسو ديفيز يقود قائمة كندا في كأس العالم
ضربة لمنتخب هولندا قبل أيام من المونديال

منتخب كندا

بغداد ـ الصباح الجديد:
الواعــد، يونس  الالعب  قــدم 
عــالء، حضــورا مميــزا ضمن 
مباريات دوري أندية الناشــئني 
لكرة الســلة ضمــن صفوف 
فريــق دجلــة اجلامعــة، وبرز 
بشــكل واضح فــي املباريات 
التي اشــترك فيها مع فريقه 
املــدرب مضــر عبد  بقيــادة 

علــي  ومســاعده  احلســني 
محمــود وكان عنصــرا فاعالً 
النتائج  العديد من  في حتقيق 
الفوز  منها  لفريقه  اإليجابية 
علــى الكرخ والدفــاع اجلوية 

والشرطة.
 2007 مواليــد  يونــس  ولعب 
أجمــل مبارياتــه امــام فريق 
الدفــاع اجلوي في منافســات 

أحرز  عندمــا  اجلاري  املوســم 
32 نقطة، ويســعى إلى تعزيز 
حضــوره الفني بنحو أكثر في 
واملســاهمة  املقبلة  املباريات 
في قيادة فريقه للتتويج بلقب 

الدوري.
ويأمل ان يعــزز تفوقه وان ينال 
الناشئني  دعوة اللعب ملنتخب 
املقبلة،  االســتحقاقات  فــي 

نادي دجلة  وهو معجب بالعب 
اجلامعــة عبــد اهلل مجيــد 
"عبودي" وســبق لالعب يونس 
ان دافع عن ألوان فريق اشــبال 
نادي دجلــة اجلامعة وحقق مع 
باملنســب  األول  املركز  الفريق 
اســكت والترتيــب الثاني مع 

الناشئني في املوسم املاضي.
الرابع  وهو طالب فــي الصف 

النجاح  طموحــه  االعــدادي 
ودخول كليــة التربية البدنية 
الرياضــة، طوله متر  وعلــوم 
و78 سنتمتر، يتابع كرة القدم 
الزوراء  محليا  املفضل  وفريقه 
اإلســباني،  برشــلونة  وعامليا 
ومعجب بــاالداء الفني لالعب 
منتخبنا الوطني حســن عبد 
العامليني  ومن  "قوقية"  الكرمي 

ليونيل  األرجنتينــي 
بالذكر  جدير  ميسي. 

عالء،  يونس  الالعب  ان 
هو جنل املدرب الســلوي 

محمد  عــالء  املعــروف، 
برعما  مسيرته  بدأ  علوان، 

الرياضية  املوهبة  مركز  في 
لكرة الســلة قبل االنتقال 

إلى نادي دجلة اجلامعة.

يونس عالء.. موهبة سلوية في دجلة الجامعة 

هشام السلمان*
يشــارك املنتخب الوطني العراقي 
للســباحة الباراملبي فــي بطولة 
مصر الدولية.. وقــال رئيس االحتاد 
هاشم فرز ان البطولة تقام للمدة 
من الثاني والعشــرين من شــهر 
تشــرين الثانــي وحتــى االول من 

كانون االول املقبل. 
واضاف ان الوفد العراقي يتألف من 
رئيس الوفد الســيد حمزة حميد 
والالعبون  واملدرب ســمير صبحي 
هم ) فالح ناهض ومصطفى عماد 
وقاسم محمد ومصطفى هاشم 
وحمــزة عمــاد وعــالء مصطفى 

ومقتدى علي (. 
واشار رئيس االحتاد الى ان البطولة 
مصر  منتخبات  فيها  ستشــارك 

والعــراق وكندا والهنــد واوكرانيا 
وكازخســتان وقــال ان املنتخــب 
العراقي اســتعد مبكراً للبطولة 
من خالل معسكر تدريبي اقيم في 
بغداد على مسابح الشعب الدولي 
ونــادي اجليش وبذل الســيد امني 
ســر االحتاد جهوداً في املعســكر 

واستعدادات املنتخب للبطولة.
واوضح رئيس االحتاد بانها املشاركة 
االولــى للمنتخــب العراقــي في 
نسعى  التي  الدولية  بطولة مصر 
مــن خاللها جمع نقــاط التأهيل 

لباراملبياد باريس 2024.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
في قمة مباريات دوري الســلة املمتاز 
متكن فريــق نادي النفط مســاء أول 
أمــس، من حتقيــق الفوز علــى نادي 

الشــرطة بنتيجــة )102-97( نقطة 
وخطف الصدارة باعتالء قائمة ترتيب 
الفرق.. وجرت املباراة في قاعة الشعب 
املغلقة لأللعاب الرياضية التي كانت 

مسرحاً للقاء الشرطة وحامل اللقب 
في الســنوات اخلمــس األخيرة فريق  
النفط ، في املباراة التي أقيمت ضمن 

إطار اجلولة الثامنة للدوري املمتاز .

النفط يخطف صدارة دوري السلة 

إعالم اللجنة األولمبية
األوملبية  اللجنــة  رئيس  برعاية 
الوطنيــة العراقية رعد حمودي 
أقامــت جلنة املســاواة بني كال 
الســليمانية،  مبدينة  اجلنسني، 
مهرجانــاً رياضياً لدعم الرياضة 
كردستان  إقليم  في  النســوية 
العراق.. وافتتحت السيدة األولى 
شانال ابراهيم حرم السيد رئيس 
اجلمهوريــة فعاليــات املهرجان 
الــذي إنطلــق بعزف النشــيد 
الوطني العراقــي فيما حضرته 
شخصيات رياضية بينها عضوا 
املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
العميــدي  حســني  الدكتــور 
والدكتور هيــردة رؤوف والدكتور 
بيداء گيالن رئيسة جلنة املساواة 
اللجنة  ورئيس  اجلنسني  بني كال 
العراقية  الوطنيــة  الباراوملبية 

الدكتور عقيل حميد.
األول  اليوم  وتضمنت فعاليــات 
ورقصات  موســيقية  عروضــاً 
ملدرســة البالية واجلمناســتك 
فيما  والطائــرة،  والتايكوانــدو 

باقامة  غد  يوم  املهرجان  يختتم 
املزيد من الفعاليات الرياضية.

مــن جانبها شــكرت رئيســة 
جلنة املســاواة بني كال اجلنسني 

الســيد  گيالن  بيداء  الدكتور 
األوملبيــة  اللجنــة  رئيــس 
لدعمه  العراقية  الوطنيــة 
وتفعيله،  املهرجــان  إقامة 
بشكل جاد، مللف املساواة 
اللجنــة  تتبنــاه  الــذي 
األوملبية الدولية، واجمللس 
األوملبــي اآلســيوي عبر 
آل  حيــاة  الشــيخة 
عبدالعزيز رئيســة جلنة 
املساواة فيه.كما أعربت 
گيــالن عــن إمتنانهــا 
املكتب  فــي  لزمالئهــا 
وزميالتهــا  التنفيــذي 
عضــوات جلنة املســاواة 
وجميع املــالكات االدارية 

مبدينــة  والرياضيــة 
الســليمانية فــي 
إقليــم كردســتان 

العراق.

منتخب السباحة البارالمبي 
يشارك في بطولة مصر الدولية

األولمبية ترعى مهرجان لجنة المساواة بين 
الجنسين دعما للرياضة النسوية في كردستان

المصارعة ثالثًا ببطولة المصارعة ثالثًا ببطولة هاشم فرز
ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى 



حاوره - سمير خليل: 
كــرمي رشــيد، مســرحي عراقــي 
مجتهــد، لكنــه متيــز بعروضــه 
املشاكســة التي اســتفزت اعني 
الرقيــب وخلقت جدال ظــل يتردد 
طويال قبل ان يضطر ملغادرة الوطن 
عام 1994، فــي االردن حيث حطت 
قدمــاه خارج احلــدود، تنبــه اليه 
املســرح االردني وســلمه مقاليد 

االبداع لينطلق هناك كطير حر. 
 عمــل باملســرح امللكــي االردني 
ألربع ســنوات، قدم واخــرج هناك 
مســرحية "اخلادمات" التي قدمت 
على املســرح امللكي وفي مهرجان 
جرش ثم مثــل االردن في مهرجان 
قرطاج، وايضــا قدم في االردن منطا 
االداء  اليوم،  الشــباب  مما يقدمونه 
احلركي والرقــص التعبيري وكانت 
واملومس  القبور  مســرحية "حفار 
العمياء" لبدر شــاكر السياب، اداء 
تعبيري راقص والتــي قدمت ايضا 
فــي مهرجــان جرش عــام 1995 ، 
بعدها انخرط بالعمل السياســي 

في فترة من الفترات .
يستذكر رشيد ما قدمه في بغداد، 
التي  الرياحــي"  احلر   " مســرحية 
كتبها الشــاعر الكبير عبد الرزاق 
عبد الواحد والتي منع تقدميها بعد 
اربعــة ايام، ومســرحية " قطط" 

التي عرضت ليــوم واحد، كما قدم 
مســرحية "االقوى" فــي اكادميية 
الفنون اجلميلة ملدة اسبوع واوقفت 
ايضا بســبب تأويالت ضــد احلرب 
وضد الدكتاتوريــة وفي عام 1998 

حط رحاله في السويد.. 
عن رحلتــه الطويلة بني بغداد وبني 
عوالــم الغربة قال: مــن الصعب 
جدا اختــزال رحلتي التــي امتدت 
)25( ســنة، لكنهــا رحلــة تغيير 
كبير اوال واخيــرا بطريقة التفكير 
وبطريقة العمل وايضا تطوير لكل 
املفاهيم التي حملتها في جعبتي 
معــي الى اخلارج، وأضــاف: عملت 
هنا مــع اســاتذة كبار باملســرح 
العراقــي واصدقاء وزمــالء لي من 
)زوادة  ، وهذا كان  باملسرح  املبدعني 
هذه  وتطورت  معي  حملتها  سفر( 
االدوات باجتــاه ان اكون جســرا ما 
بني ثقافتني، جســر ما بني الثقافة 
العربيــة والثقافة الســويدية، انا 
االن مبؤسســات مختلفة  اعمــل 
إلحياء مساحات واسعة للحوار ما 
بني الثقافتني العربية والســويدية 
خصوصــا وان هناك اهتماما كبيرا 
لدى املستشرقني السويديني وعند 
املؤسســات الثقافية الســويدية 
احلضارة  شــكل  علــى  للتعــرف 
العربية القدميــة وعلى معطياتها 

وايضا على شكل الثقافة املعاصرة 
اآلن في مجتمعاتنا العربية ".

*كرجل عراقي شــرقي يحمل هذه 
، كيف  الثقافــة  املفاهيم وهــذه 
استطعت التأقلم والعيش مع اجلو 

الغربي؟
 " رحلة مشــوقة جدا ابتدأت اوال 
باني فهمــت ان اللغة هي املفتاح 
لكل مجتمع ومن دون هذه املفاتيح 
ال ميكنك ان تخطو الى االمام على 
االطــالق فلهــذا كان جهدي االول 
ينصب فــي ان امتكن مــن اللغة، 
واالهــم ان اللغة والثقافة والتاريخ 
ال تكفــي الن تؤســس او تكــون 
عنصرا فاعال فــي الثقافة واالبداع 
الن املثقف املبدع والفنان املبدع هو 
الذي ينتج معطيات ثقافية جديدة 
وليس هو فقط الذي يفهم اجملتمع 
ويبتكــر مفاهيم  وامنــا يؤســس 
جديدة، هو مســار طويل وضعني 
امام حتديــات كثيرة منها مثال ماذا 
ميكننــي ان اقدم في مجتمع يكون 
املســرح فيه ميتلــك تاريخا طويال 
في  كثيرة  اجتاهــات  وجرب  وعريقا 
املسرح،  وبالتالي اخترت في بداياتي 
ان اعمل على نصوص مستمدة اما 
العراقية  الســومرية  احلضارة  من 
املعاصرة،  العربيــة  الثقافة  من  او 
 ، "كلكامــش"  مثــال  فقدمــت 

التي قدمتها  ملحمتنا الشــهيرة 
بأسلوب موسيقى اجلاز حتى يكون 
هناك نوع من التقارب والتواصل مع 
اخرى  فــي مرحلة  االوربي،  املتلقي 
قدمت )مهيار الدمشقي( الدونيس 
، وبالتالي حاولــت ان اقدم تنويعة 
من معطيــات ثقافتنا العربية الى 
املتلقي السويدي بلغته حتى نفعل 

جسور االبداع والتلقي".
املســرح  عن  انطباعــك  *ماهــو 
تقارنه  وكيــف  اليــوم  العراقــي 

بالفترات السابقة؟
املقارنــة على جنب،  اوال لننحي   "
ليس هناك مبــرر للمقارنة فلكل 
ومقوماتها  خصائصهــا  مرحلــة 
وتنتــج مــا يتســق ويتوافــق مع 
معطياتها ، اما مــا يحصل اآلن او 
على االقل ما شــاهدته في زيارتي 
لبغــداد فهــو حقيقــة يدعو الى 
التأمل، شــاهدت اكثــر من عرض 
عراقي ميتلك ظاهــرة واضحة هي 
اهتمام الشباب بالعروض البصرية 
واحلركية وعروض املســرح الراقص، 
الشيء امللفت للنظر في هذا االمر 
انه ليس هناك في العراق ال مدارس 
تعلم الكير وغــراف وال اجتاهات وال 
حتى مــادة دراســية منهجية في 
التعبيري  الرقص  االكادمييات تدرس 
واحلــركات، وعلى الرغــم من ذلك 
هناك عروض جيدة اثبتت حضورها 
حتى مقارنة بالعــروض االجنبية ، 
حقيقة احب ان اؤكد ان ما شاهدته 
الشباب حتديدا في هذا  من عروض 
مهرجــان بغداد الدولي للمســرح 
يدعــو الى االعتــزاز ويؤكــد قدرة 
الشــباب حقيقة ان ينتجوا عطاء 
يفتح  ان  مســرحيا جديدا ميكــن 
آفاقا جديدة للمسرح العراقي لكن 
بنفس الوقت علينا ان ال ننســى ان 
املسرح ال ميكن ان يُختصر ويُختزل 

بنمط واحد".
واضاف: مــا يقدم اآلن او يشــاهد 
اداء العروض التعبيري واملسرح  من 
الراقص يبشــر بإجناز قادم جيد الن 
من يقدم هكذا عروض من دون ان مير 
او منهجية اكادميية  بتعليم بورش 
وامنا عبــر جهده اخلــاص، البعض 
التي تتعكــز كثيرا  من االســماء 
انها منهارة  اثبتــت  على ماضيها 
لكن فــي هذه احلالة علينا ان ندرك 
اننا امــام خيارين، امــا ان نتواصل 
التواصل  الشــتراطات  ونستجيب 
وهي التطور واالنفتاح على اخلبرات 
ان  او  منهــا  واالســتفادة  اجلديدة 
ننحى جانبا ونفسح اجملال للشباب 

لتقدمي مواهبهم ".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

يمكن للشباب فتح افاق بعطاءات جديدة للمسرح
المسرحي المغترب كريم رشيد:

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت النجمــة ليلى علوي ســبب 
 ،2023 غيابها عن موســم دراما رمضان 
مؤكدة أنها مشغولة حاليا بتصوير أفالم 
عدة ، وقررت التفرغ فــي الفترة القادمة 
للسينما، وقالت إنها حصلت على أجازة 
4 أيام فقط من التصوير، حتى تتمكن من 
حضور بعض فعاليــات مهرجان القاهرة 
الســينمائي الدولي، خاصة وأنها عضو 

اللجنة االستشارية للمهرجان. 

وقالــت علــوي خــالل تصريحــات على 
الســجادة احلمراء الفتتاح الــدورة ال 44 
مبروك  الســينمائي:  القاهــرة  ملهرجان 
علينا املهرجــان، طوال الفتــرة املاضية 
مع  ومناقشــات  اجتماعات  هناك  كانت 
حســني فهمــي وأمير رمســيس واندرو 
محســن، ومحمــد العدل وعمــر عبد 
العزيز وجابــي خوري، تغيبــت عن أكثر 
اجتمــاع لظــروف معينة، لكــن األمور 
تسير بشــكل رائع، والقاهرة السينمائي 

أكتر مهرجان بحبــه، أول مهرجان نزلته، 
ومــن أهــم مهرجانات العالــم، الوحيد 
الذي لديه الصفة الرســمية في الوطن 
العربي، الدولة كلها معانا للحفاظ على 
تلك املكانة. وأضافــت: اصور حالًيا فيلم 
مهمة في ســهل حشــيش مع بيومي 
فؤاد وحمدي امليرغني، تأليف لؤي السيد، 
اخــراج محمود كــرمي، جنحــت معاهم 
في مامــا حامل، نقدم فيلــم اجتماعي 
كوميــدي، حصلنــا على اجازة بســبب 

املهرجان ونكمل التصوير بعد 4 ايام.
فيلمان  ولدي  للسينما  سأتفرغ  وتابعت: 
في السينما، ولهذا لن أقدم أعمال درامية 
في الفترة املقبلة ولن أشارك في موسم 
دراما رمضان 2023، ولكن من املؤكد أنني 

سأتابع بعض األعمال املنتقاة بعناية.
وشــددت على أنها حريصــة كل احلرص 
على حضور عروض األفــالم والورش التي 
تعقــد على هامــش مهرجــان القاهرة 
2022، مشــيرة إلــى أن مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي بالنسبة لصناع 
السينما يبحث عن اجلديد في هذه 
الصناعــة، وأحدث مــا وصل إليه 

العالم فيها.
وأكدت النجمــة ليلى علوي على 
أنهــا حينما حتضر عــروض أفالم 
خبرة؛  تــزداد  املهرجانــات  داخــل 
نظرًا الحتياجهــا الدائم للتجديد، 
أنواع  موضحــة أن الفن نوع مــن 

التطهير.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
أقامت دائرة احصاء محافظة ذي قار ورشة عمل 

فنية متخصصة ملناقشة سبل دعم وتطوير 
القطاع اخلاص بالتعاون مع منظمة undp وبحضور 

ممثلني عن الدوائر املعنية واساتذة اجلامعات.
وقال مدير الدائرة خالد احمد فرحان،في تصريح 

تابعته الصباح اجلديد ان "هذه الورشة تأتي على 
خلفية تصاعد نسبة البطالة في احملافظة بسبب 

تداعيات اجلفاف الذي تعاني منه عموم املنطقة.
وأشار الى انه متت مناقشة العديد من احملاور املهمة 
ومنها القروض والتسهيالت املصرفية وريادة املراءة 

لألعمال ودور املؤسسات احلكومية في دعم القطاع 
اخلاص والتدريب والتطوير والتأهيل املهني والتي 

ميكن لها ان تسهم في إيجاد احللول واملعاجلات لهذه 
التحديات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أطلق قسم التدريب والتطوير في الدائرة اإلدارية 

واملالية لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار دورة 
تطويرية ملوظفي الوزارة في مجال سالمة اللغة 

واستخداماتها في املراسالت واخملاطبات الرسمية.
وقال مدير القسم طرفة ياسني طه في كلمة له 

خالل افتتاح الدورة التطويرية، تابعتها الصباح 
اجلديد: إن دواعي إقامتها "تكمن في احلد من 
األخطاء ومتكني املوظفني اإلداريني من تنسيق 

وحترير الكتب الرسمية واخملاطبات، في واحدة من 
أساسيات العمل"، مشيراً إلى أن الدورة جاءت 
بتوجيه من الوزير أحمد فكاك أحمد البدراني.
بدوره قال محاضر الدورة اخلبير اللغوي عباس 

كاظم، إن مدة الدورة التطويرية ستمتد ألسبوع، 
وستتضمن برنامجاً من ثالث مفردات أساسية 
تخدم املوظف أثناء عمله الرسمي وفق منهج 

يعالج املشكالت اإلمالئية واألخطاء اللغوية 
الشائعة في حترير الكتب الرسمية.

ورشة عمل لدعم وتطوير 
القطاع الخاص في ذي قار

الثقافة تباشر دورة "سالمة 
اللغة العربية" لموظفيها

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

" ال يصُح احلُْكُم على مجهول "
فمن اخلطأ ارجتال األحــكام بَِحقِّ الذين ال تَْعرُف 

شيئاً عنهم وعن أدائهم...
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من هنا:
جــاءت الدعوة الــى اعتبار التجربة مقياســاً 
يُْسَتَنُد اليه في مضمار إصدار األحكام باإليجاب 

أو السلب.
ألم تسمع ما قاله الشاعر:

ال متدحنَّ إمرءاً حتى جتربَُه 
وال تذُمنَُّه ِمْن غيرِ جَتْريِب
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وشاعت في األوساط العامة مقولة:

" اجملرب ال يُجرب "
واملعنى:

ان الــذي دلــت التجربة على فشــله ال يصح 
االعتماد عليه، وتقدميه على ذوي اخلبرة والقدرة 

على األداء احلسن السليم.
 - 4 -

اننا لســنا معصومني من الوقــوع في اخلطأ، 
وتبقى العصمــة ألهلها من الرســل واالنبياء 

واالوصياء صلوات اهلل وسالمه عليهم.
نحن خّطاؤون ...

والوقوع في اخلطأ اليُــالم عليه اخمُلطئ وامنا يالم 
على تكرار أخطائه.
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ليس صحيحا علــى االطالق اغماض النظر عن 
فشل الفاشلني وتدويرهم في املواقع واملناصب 
املهمــة فذلك هو اخلطأ القاتــل الذي تدفع له 
احملاصصــات املقيتة واملعادالت التي ما أنزل اهلُل 

بها من سلطان.
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تقدمي الفاشلني على غيرهم هو مبثابة التخريب 
املتعمد للبالد، مع االســتهانة الكاملة بنتائج 
واجتماعياً  واقتصادياً  التخريب سياســياً  ذلك 

وثقافياً ...!!
 - 7 -

ليس ليدنا قحط في الرجــال، والبُدَّ أْن نحتكم 
الى مــا يقتضيه العقــل والعــدل والوطنية 
مــن تقدمي ذوي اخلبــرة والقدرة علــى النهوض 

باملسؤولية على غيرهم.
ونزاهتهم  وكل ذلك بعــد إحــراز نظافتهــم 

وسالمة سيرتهم.
نقول هذا ونحن نعلم أنه ال يروق ملن ســاروا في 

االجتاه املعاكس..

حين تكون
التجربة معيارًا

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

قررت التفرغ للسينما..

ليلى علوي: لن أشارك في موسم دراما رمضان

الديوانية - الصباح الجديد:
دفــع الشــغف وتعلقه الكبير مبمارســة 
هوايته في الرسم وحتديداً للوجوه الثالثيني 
العمر طارق الهاللي والذي يســكن قضاء 

الدغارة في محافظة الديوانية.
 وبحســب وصــف الهاللي، حتمل رســوم 
الوجــوه )البورتريه( تعقيــدات تدلل على 

مهارة الرســام في إتقانهــا، برغم من أنه 
تعلم ذلك بالفطرة.

ويتمنــى الهاللــي عــرض رســوماته في 
معرض شخصي، بتحقيق حلمه وحصوله 
على مقدرة مالية متكنُه من شــراء أدوات 
الرسام طارق  للرســم أكثر تطوراً. ويقول 
الهاللي: إن “فكرة رسم الوجوه قدمية وأردت 

تطويرها من خالل رســم الوجــوه ، حيث 
بإمكان أي فنان تطويــر مهارته”، مضيفاً، 
الفنانني وكذلك قناة  “بعض األصدقاء من 
اليوتيوب كان لهــا الدور الكبير في تطوير 
مهارتي في رسم الوجوه”. وأوضح الهاللي، 

أن “أسعار أدوات الرســم باهظة جداً، 
من أقالم الرصــاص واألوراق اخلاصة”، 

مشــيراً إلى أنه يتمنــى أن يقيم معرضاً 
لرسوماته في املســتقبل”. وأعرب الرسام 
طارق الهاللي عن إعجابه بالطرح اإلعالمي 
للصحفية ديار الطائي، حيث رسم بورتريه 
لهــا، ويحتفــظ بها ضمن 
مــن  كفــرد  أعمالــه 

أسرته.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
املهن  الفنان هاني شاكر، نقيب  استغل 
املوســيقية الســابق، تواجده ألول مرة 
على الســجادة احلمراء ملهرجان القاهرة 
الســينمائي فــي دورته الـــ 44، إلعالن 
عودته إلــى التمثيل من جديد، ولكن من 
خالل الدراما التلفزيونية وليس السينما؛ 
نظراً لتراجع االهتمــام باألفالم الغنائية 

والرومانسية.
وأشار هاني شــاكر، في تصريحات ، إلى 
أنه يســتعد للعودة إلى التمثيل، مؤكداً 
أن املؤلــف أمين ســالمة يحّضر له عمالً 
جديــداً يتمنــى أن يخرج للنــور الفترة 
املقبلــة، قائــالً: "أمتنى أرجــع للتمثيل 
مــن خــالل التليفزيون لــو لقيت عمال 
جميال ومشــجعا، ومش عندي مشكلة 
أرجع للســينما، ولكن األفــالم الغنائية 

والرومانسية بعدت شويه عن اللي كنت 
أمتنــى أقدمه، وأمين ســالمة محّضر لي 
موضوع جميل جداً إن شــاء اهلل يخرج 

للنور قريب".
وقال هاني شاكر عن تواجده للمرة األولى 
في مهرجان القاهرة السينمائي: "أول ما 
اتوجهت لي الدعوة جيت على طول، ودي 
أول دورة أحضرهــا، وأرى أن البداية رائعة 
وجميلة، إلــى جانب احلضــور اإلعالمي 
الكبيــر، باإلضافة إلــى الفنانني الكبار، 

والتنظيم رائع والبداية مبشرة".
كمــا حرص هاني شــاكر علــى تهنئة 
حســني فهمي؛ لعودته لتولي رئاســة 
املهرجــان فــي دورته الـ 44 هــذا العام، 
قائالً: "أهنئ حســني فهمــي على هذا 
اليوم الرائع، وأشــعر أن الدورة هذا العام 
مبشــرة باخليــر". وخاض هاني شــاكر 

جتربــة التمثيل في الســبعينيات، وفي 
مشــواره الفني ثالثة أعمال سينمائية، 
وهي: "هــذا أحبه وهذا أريده" عام 1975، 
"عايشــني للحب" عــام 1974، "عندما 

يغنـــي احلــب" عــام 1973، كما 
خاض جتربتني مسرحيتني؛ مـــن 

"سندريال  مسرحيـة  خـالل 
ومسرحيـــة  واملــداح"، 

بلدنا"،  "مصــر 
عن  وتوقــف 
لتمثيــل  ا
العام  منــذ 
عندما  1983؛ 
السهرة  قـدم 
نيــة  يو لتلفز ا
ترى  ال  "عيــون 

احلب".

متابعةـ  الصباح الجديد:
مر الفنان كاظم الساهر مبجموعة 
من املواقف الصعبة في عام 2022، 
التي تسبب البعض منها في غيابه 
عن احلفالت الغنائية، حتى عاد مرة 
أخــرى إلحياء الكثير مــن احلفالت 
والنشــاطات الفنيــة خــالل هذه 

الفترة.
كما توجه كاظم الســاهر برسالة 
شــكر جلمهوره وذلك عقب حفله 
األخيــر بجــدة، وعّبر عن شــكره 
وامتنانه لدعم جمهوره ومساندته 
في كافة املواقف الصعبة التي مر 
بها قائالً : سعيد دائما أن أكون مع 
مروري  برغم  املسرح  على  جمهوري 
لكن جمهوري  بظروف صعبة جدا، 
دائماً معي وهذا ما يجعلني أسعد 

الناس، فاجلمهور ما أحاله".
ولفت الســاهر االنتباه بأنه يعاني 
صعوبة في احلركة بســبب كســر 
قدمي في قدمه وهو مــا تداوله رواد 
بفضل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
ظهــوره هكذا في أكثــر من حفل 

غنائي.
والدوخة  للدوار  الساهر  وقد تعرض 
على املسرح خالل إحيائه حلفل في 

الواليات املتحدة األمريكية ما جعله 
يطلب اجللوس على كرســي وأخذ 
اســتراحة الســتكمال الغناء وهو 
جالًسا. وهو من املشاهد األبرز التي 
أثارت قلق معجبيه ومتابعيه ولكن 
أصر الســاهر على تقــدمي حفالته 

واستكمال جوالته الغنائية.
وفاة السيدة عروبة طليقة الساهر، 
املواقف  لقائمــة  أيًضــا  ينضــم 
الصعبــة التي مرت علــى الفنان، 
الغنائية  جولته  توفيت خالل  حيث 
األمريكية  املتحــدة  الواليــات  في 
إثر  بعد صراعها مع املــرض. وعلى 
بتأجيل حفالته  وفاتها قام الساهر 
وحضور العزاء مع أبنائه في الواليات 

املتحدة.
ولم تنتــه املواقــف الصعبة عند 
هذا، بل فجع الفنان كاظم الساهر 
في بداية عام 2022 بوفاة شــقيقه 
الســامرائي"،  جبار  "علــي  األكبر 
وقــدم التعــازي قطــاع كبير من 

اجلمهور والفنانني لكاظم الساهر.
التي يتعرض  إلى الشائعات  إضافة 
لهــا، وهو ما قــام أحد مراســلي 
بالعربــي" بســؤال   ET" برنامــج
كاظم الســاهر عنها ليــرد األخير 
قائــالً: "أنا ال أعرف عن الشــائعات 
وعن مصدرهــا وال أهتم بها كوني 
على  والتركيز  بالتدريب  منشــغال 

األعمال الفنية".

رسام بورتريه يحلم بتأسيس معرض شخصي

هاني شاكر يعود الى التمثيل

مواقف صعبة تسببت بغياب
"الساهر" عن حفالته الغنائية
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