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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
الــوزراء محمد  رئيس مجلس  أكد 
شــياع الســوداني، امس السبت، 
وضــع مكافحــة الفســاد اإلداري 
احلكومة،  أولويات  سلم  في  واملالي 
أن موضوع احلماية  إلى  وفيما أشار 
االجتماعية له األولوية أيضا، شدد 
على استهداف الفقر متعدد االبعاد 
للتخفيــف عن كواهــل املواطنني 
وتوجيــه املوازنــة صوب مشــاريع 

البنى التحتية. 
 وقــال املكتــب اإلعالمــي لرئيس 
مجلــس الــوزراء في بيــان تلقته 
إن  )واع(،  العراقيــة  األنبــاء  وكالة 
»رئيــس مجلــس الــوزراء محمد 
شــياع الســوداني ترأس اجتماعاً 
فــي مبنــى محافظــة الديوانية 
ُخصص ملناقشــة الواقــع اخلدمي 
في احملافظــة«، مبينا أن »االجتماع 
الصحــة  وزراء  مــن  كل  حضــره 
الديوانيــة،  ومحافــظ  والزراعــة، 
باإلضافة الى عدد من وكالء الوزارات 
املعنيــة واملســؤولني فــي الدوائر 

اخلدمية«. 
االجتماع  خــالل  الســوداني  وأكد 
جملة من النقــاط واحملاور، أهمها، 
الديوانية،  محافظــة  الــى  زيارته 
في  احلكومة  لرســالة  تأكيد  وهي 
تبني اولوياتها التي أعلن عنها في 
املنهاج الوزاري، وســوف تُضمن في 
البرنامــج احلكومــي، وبالتالي هي 
خطة عمل احلكومة لهذه الفترة«. 
وهي  واضحة،  »اولوياتنا  أن  وأضاف، 
تنبع من تشــخيص أهم املشاكل 
أبناء شعبنا  تواجه  التي  واملعوقات 

في عموم احملافظات، والتي أدت الى 
زيادة معاناة املواطنني على مختلف 

املستويات املعيشية واخلدمية«. 
وأشــار إلــى أن »ذلك يرافــق رؤية 
احلكومة نحــو اإلصالح االقتصادي 
الذي يجب أن يكون، وال ميكن تأخيره 
في ظل تردي وعدم فاعلية مختلف 
لالقتصــاد  احملركــة  القطاعــات 
والزراعــة  بالصناعــة  واملتمثلــة 
والســياحة ال ميكــن أن نســتمر 
النفط  علــى  االعتماد  بسياســة 

مصدرا رئيسيا للموازنة«.
وأكــد الســوداني أن »مكافحــة 
الفســاد االداري واملالي نضعها في 
سلم أولوياتنا، ملا لهذه الظاهرة من 

تهديــد خطير على مجمل اخلطط 
والبرامج والسياسات التي تنفذها 
اي حكومة، سواء احلكومة االحتادية 

أو احلكومات احمللية«.
وتابع أنــه »على وفق هــذه الرؤية 
وجدنا أنه من املناســب أن نبدأ من 
الديوانية، هذه احملافظة التي تتصدر 
احملافظات في نسب الفقر والبطالة، 
وفــي ضعف النشــاط االقتصادي 
على مختلف املســتويات، الذي أّثر 
بشــكل كبير على الوضع اخلدمي 

واملعيشي لعموم أبناء احملافظة«.
وأكد الســوداني أن »هذه احملافظة 
قرابني من  وقدمت  أعطت وضّحت، 
واجلرحى فــي مختلف  الشــهداء 

احملطات التي مــرت على البلد، كان 
آخرها احلــرب على داعــش. ضعوا 
مفصل  كل  في  امامكم  الشهداء 
وفــي كل حركة وموقــف وفي كل 
قرار، األمــة التي ال تعترف وال تخلد 

شهداءها، أمة غير حّية«. 
وواصــل أن »الزيارة الــى محافظة 
زيــارة خاطفة  ليســت  الديوانية، 
الــوزراء كل  رئيس  برنامــج  ضمن 
زياراتنا هي زيارات عمل، نســتعرض 
فيهــا املشــاكل ونضــع احللــول 
ونســتمع اذا كانت هناك مبادرات، 
من  بحصيلــة  ونخــرج  نؤيدهــا، 

التوصيات«.
ونــوه الــى أن »هناك فريقــا يتابع 

املتابعة  أســاس  وعلى  التوصيات، 
يتم تقييم كل املعنيــني، بدءاً من 
ورؤســاء  باملدراء  وانتهــاًء  احملافظ 

الوحدات االدارية وعموم الدوائر«.
وتابع: »لدينا مشــاريع متلكئة في 
اجلانب اخلدمــي، ويجب على الوزراء 
والوكالء املتواجديــن، الوقوف على 
هذه املشــاريع، ومتابعة واقع عمل 
الدوائــر، وأن نضع احللــول ونذهب 
أين  لنرى  احملافظة  تخصيصات  الى 
خصصت، والقطاعات املســتفيدة 

منها«. 
وأشــار الى أنه »ابتداًء يتعنّي علينا 
أن نرّتب األولويات، وأن نختار املشروع 
الذي يحقق أكبــر خدمة ومنفعة 

للمواطــن، خصوصاً حــني يتعلق 
العمــل مبوازنــة محافظــة، وهي 
موجهة خلدمة أبنــاء احملافظة أوالً، 

عبر تقدمي اخلدمات األساسية«.
بادرت  أن »احلكومة  السوداني  وأكد 
اجلهد  لتشــكيل  طارئ،  بشــكل 
الهندسي واخلدمي، وهذا اجلهد في 
صحيح  احملافظــات،  جميع  خدمة 
أننا بدأنا ببغداد، لكن سنذهب الى 
احملافظــات، لهذا نحــن نبحث عن 

املشاريع ذات األولوية«.
وواصل: »نســمع عن طــرق املوت، 
مواطنينا  مــن  الكثير  أخذت  التي 
في حــوادث الســير، وهــذه حالة 
يجــب أن تنتهي، وينتهي وجود هذا 
املصطلــح، ممكن أن تكــون لهذه 
املشــاريع األولوية، أو أي مشــاريع 
أنها تخدم أكبر شريحة من  جتدون 

املواطنني«.
احلمايــة  »موضــوع  أن  وأضــاف 
فالدولة  األولويــة،  له  االجتماعية 
وفقا  البرنامج،  لهذا  اهتماماً  تولي 
دولياً  ملنهجيــة علمية معتمــدة 
تساهم في تخفيف الفقر، ال أعني 
فقط الدخل املعاشي، إمنا نستهدف 
الفقر متعدد األبعاد، الذي يشــمل 
خدمات التربية والصحة والسكن«. 
وبني أنه »يتعــنيّ على كل محافظ 
يرســما  أن  محاَفظــة  وكل 
مشــاريعهما اخلدمية وفق خارطة 
الفقــر التــي تزّودكــم بهــا وزارة 
التخطيــط. اليوم نحــن معنيون 
املوازنــة على مســتوى  بتوجيــه 
البنى  مشــاريع  الــى  احملافظــات 

التحتية«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدر اخلبير في مجال حقوق االنسان 
البالد حلل  الغراوي، حاجــة  فاضل 
الى ستة ماليني  السكن  مشكلة 

وحدة سكنية
وقال الغراوي في بيان امس السبت 
ان ازمة السكن في العراق اصبحت 
ثالثة  مــن  اكثــر  وان  متفاقمــة 
يسكنون  مازالوا  شــخص  ماليني 

العشوائيات.
االستثمارية  املشــاريع  ان  واضاف 
فشــلت في معاجلة ازمة السكن 
كونها لــم تركز علــى الطبقات 

الفقيرة.

وبني الغــراوي ان اســتمرار الزيادة 
وعدم حل مشــكلة  الســكانية 
الســكن فــي العراق ســيجعله 
يحتاج الى اكثر من عشــرة ماليني 

وحدة سكنية بحلول عام 2030.
وطالــب الغــراوي احلكومة بطرح 
مشــروع بناء ســتة ماليني وحدة 
ســكنية لتنفيذها من قبل كبرى 
الشركات العاملية عن طريق الدفع 
الصينية  االتفاقية  وتفعيل  االجل 
واالتفاقيــات االقتصادية مع باقي 
الدول، واعتبار مشــكلتي السكن 
والكهرباء اولوية قصوى لتنفيذها 

في البرنامج احلكومي هذا العام. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قرر رئيــس مجلس النــواب محمد 
احللبوســي امــس الســبت، عقد 
الثالثاء  غــد  بعد  مغلقة  جلســة 
»االعتداءات«  ملناقشــات موضــوع 

التركية واإليرانية على العراق.
أفــاده مصدر  جاء ذلــك وفقا ملــا 
برملانــي فــي تصريحــات صحفية 
والذي قال إن: اجللســة ســتتضمن 
االعتداءات  لتلك  مفصلة  مناقشة 
وإصدار عــدة توصيات إلى احلكومة 
االحتادية بشــأنها. وتشــن كال من 
القــوات التركيــة واإليرانية قصفا 
جويا وأرضيا تســتهدف به مناطق 

في إقليم كوردستان العراق بذريعة 
تواجــد أحــزاب كورديــة معارضة 
للنظاميــني فــي أنقــرة وطهران، 
وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط 
املدنيني  بني صفوف  وجرحى  ضحايا 
إضافة إلــى إخالء عشــرات القرى 
احلدوديــة من ســاكنيها. يأتي هذا 
في وقت تواترت فيه انباء عن تهديد 
قائد فيلق القدس في احلرس الثوري 
اإليراني إســماعيل قاآنــي بعملية 
عسكرية برية في إقليم كوردستان، 
إن »لم يحصن اجليش العراقي احلدود 
املشــتركة ضد اجلماعــات الكردية 

املعارضة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن رئيس مجلس الــوزراء محمد 
شــياع السوداني، بـــدء العمل في 
مشروع توســعة مصفاة الشنافية 
فــي محافظــة الديوانيــة جنوبي 
العراق، وذلك في أولى محطات زيارته 
التفقديــة الى احملافظة التي وصلها 
صباح امس السبت. واكد السوداني 
القطاع  تطوير  علــى  احلكومة  عزم 
النفطي، وامتام املشــاريع التي تلبي 

حاجــة املواطنني من الوقــود. وقال 
أيضا إنــه مت وضع التصاميم اخلاصة 
الذي  الشــنافية،  مصفاة  بتوسعة 
ســيعمل على زيادة طاقــة اإلنتاج 
في املصفاة مـــن 20 الـــف برميـل 
يومياً الـــى 90 الف برميـــل يومياً، 
 70 بطـاقـة  تكريـر  وحـدة  بإضـافة 
الـف برميـل في اليـوم، مؤكدا انه مت 
التوجيه بأن يكون االنتاج متوافقا مع 

املتطلبات البيئية.

جلسة مغلقة للبرلمان الثالثاء تناقش 
»اإلعتداءات« التركية واإليرانية على البالد

توسيع مصفاة الشنافية النفطية يستهدف 
انتاج 90 الف برميل من البنزين يوميا

خبير: البالد تحتاج ستة ماليين 
وحدة سكنية لحل ازمتها المتفاقمة

اكد استهداف الفقر متعدد االبعاد للتخفيف عن المواطن.. السوداني:

نضع مكافحة الفساد في سلم أولوياتنا وسنوجه 
الموازنة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حــذر النائــب عن كتلــة النهج 
الوطني النيابية حســن االسدي 
امــس الســبت، مــن املضي في 
بني  الشــراكة  قانــون  تشــريع 
القطاعني العام واخلاص بصيغته 
احلالية ومــن دون إجراء أي تعديل 
عليــه، معتبــرا أن هــذا القانون 
سيســهم في تقويــض اقتصاد 

العراق في حال تشريعه.
هــذا وانهى مجلــس النواب في 
جلســته االعتيادية التي عقدها 
بوقت سابق من امس قراءة تقرير 
ومناقشة مشروع قانون الشراكة 

بني القطاعني العام واخلاص.
وقال االسدي خالل مؤمتر صحفي 
عقــده مببنى البرملــان إن مجلس 
النــواب شــرع بالقــراءة الثانية 
القطاعني  بني  الشــراكة  لقانون 
العــام واخلاص وهــو قانون يحوي 
مواد خطيرة ميكنها أن تســاهم 
فــي تقويض االقتصــاد العراقي، 
وتشــكل تهديدا لبنيته و ثرواته، 
مبينــا ان هنــاك مالحظات على 
القانــون وهــي عرف الشــراكة 

بالنشــاط املتعلــق مبشــروعات 
واالنتاجيــة  التحتيــة  البنــى 
واخلدميــة وهذا توجــه خطير إذ 
مينح القانون للتجار وشــركائهم 
بامتالك  السياســيني  املتنفذين 
البنــى التحتية لــوزارات الدولة 
كقطاع  إنتاجيــة  كانت  ســواء 
اخلدمية كقطاع  أو  والغاز  النفط 

الكهرباء والصحة وغيرها.
وأضــاف أن الدســتور العراقــي 
صريح في حصــر ملكية النفط 
والغاز والبنــى التحتية الداخلية 
في إنتاجه واستخراجه وتسويقه 
من  وتــدار  العراقــي  بالشــعب 
التــي  الدســتورية  الســلطات 
خول الشــعب ادارتهــا على وفق 
وليس  وواضحة  محــددة  معايير 
التسلط  امتياز  من ضمنها منح 
واالمتالك لتجــار معدودين ألهم 
موارد االقتصــاد الوطني، وكذلك 
احلال في منشــأت وزارة الكهرباء 
وبناهــا التحتية إذ انفقت الدولة 
العراقية عشــرات مليــارات من 
الدوالرات عليها خالل الســنوات 
الســابقة، مردفا بالقــول إن هذا 

التوجه فيه تفريط.
كما أشــار األســدي إلــى أن من 
مخاطر هذا القانون أنه يســمح 
بشــراكة الشــركات االجنبيــة 
الدولة  ودوائر  العــام  القطاع  مع 
وشــركاتها العامــة اإلنتاجيــة 
التحتية  البنى  منها في مشاريع 
واالنتاجية مبا يشمل حتى القطاع 

النفطي والبنى التحتية املوجودة 
أصال وفق صيغة توسيع او تعديل 
البنى  أن  املشــروع، مبعنــى  ذلك 
التحتيــة التــي أنفقــت عليها 
يشترك  الدوالرات  مليارات  الدولة 

فيها األجنبي.
البرملانــي اشــار إلــى أن دوافــع 
الشــركاء من التجار هو )حتصيل 

األرباح وزيادتهــا وهو ما يتحصل 
مــن زيادة أســعار خدمــات تلك 
املوظفني  وتقليــل  املؤسســات 
العاملــني فيها( تســريح الكثير 
من املوظفــني( ألن معادلة الربح 
عندهــم تتوقــف علــى هــذه 

العناصر.
ومضى بالقــول إن، القانون مينح 

اإلقليم واحملافظــة غير املنتظمة 
بإقليــم حق عقد الشــراكة مع 
ومبا  األجنبــي  اخلــاص  القطــاع 
يشمل البنى التحتية والشركات 
اإلنتاجيــة وهــذا يشــمل حتى 
النفط والغاز وعندها ســتتبعثر 
موارد البــالد االقتصادية و ترتهن 
بتعاقدات متنح الشركات االجنبية 
املشــاركة فــي قــرارات إدارتها، 
ورســم سياســتها اإلنتاجيــة، 
واالستخراجية، والتسويقية، وفي 
ذلك أخطــر النتائج على اقتصاد 

البالد واستقالل قراره االقتصادي.
وزاد قائال: إن املادة )11( من القانون 
جتيــز لطرفي عقد الشــراكة أن 
يخضع لوالية قانونية غير القانون 
العراقــي، وهنا موضــع اخلطورة 
فيمكن للشــريك اخلاص ان يقدم 
الدولية، وميتلك  دعوى في احملاكم 
التأثيــر على قراراتهــا خصوصا 
الشــركات االجنبيــة الكبــرى، 
العــراق عندهــا احد  ويتحمــل 
خطرين أحدهما أشــّد من اآلخر، 
إمــا أن يخضع لرغبة الشــريك 
اخلــاص بتغيير مضامــني العقد 

لصاحله، وعلى حســاب املصلحة 
العراقيــة ليتجنب قرارات احملاكم 
الدوليــة، او أن تصدر تلك احملاكم 
العراقي  االقتصــاد  حتمل  قرارات 

كلفاً عالية والتزامات مرهقة.
وأوضح األســدي أيضا ان، القانون 
ينــص علــى تقــدمي احلكومــة 
للمشروع التسهيالت املالية، وأي 
املشروع  يتطلبها  اخرى  وســائل 
وتتحمل جزءا من مخاطر املشروع، 
التحتية  والبنى  األراضــي  وتوفير 
املوجودة و خدمــات مرافق عامة 
، متســائال، فإذا كانت احلكومة - 
وهي طرف الشــراكة مع القطاع 
االمتيازات  تقدم كل هذه  اخلاص- 
واملنح للشــريك اخلاص، فما الذي 
الشــريك  ذلك  ويقدمه  يتحمله 

بعد هذا حتى تتحمل الدولة؟
وتابع بالقــول إنه ال بد من أن مينع 
القانون إبرام أي تعاقد شراكة بني 
القطاع العام واخلاص في مجاالت 
اســتخراج وإنتــاج النفط والغاز 
واملصافي وفــي قطاعي املصارف 
الصناعات  وفي  التأمني  وشركات 
البنى  وفي  واحلربية  العســكرية 

كمحطات  اخلدميــة  التحتيــة 
التحتية  والبنى  الكهرباء واملوانئ 
واملشــاريع  االتصــاالت،  لقطاع 
اخلدميــة ذات الطابــع االمني او 
املرتبطــة به بشــكل مباشــر و 
مشــاريع الســدود املائيــة وفي 

القطاع الصحي احلكومي .
وفي وقت الحق من يوم امس قدم 
عدد مــن أعضاء اجمللــس النواب، 
اعتراضــاً علــى مشــروع قانون 
الشــراكة بني القطاعــني العام 
البرملان من  انتهــى  الذي  واخلاص 

قرأته. 
وبلــغ عــدد املعترضــني 22 نائبا 
حســب وثيقة حملت تواقيعهم 
واسماءهم، جاء فيها ان »مشروع 
القانون يحتاج إلــى تعديل كبير 
في فقراته التي قد يكون لها تأثير 

على اقتصاد العراق«.
وكانــت ذكرت الدائــرة اإلعالمية 
جمللس النواب فــي بيان مقتضب 
امــس الســبت، أن »اجمللس أنهى 
قراءة تقرير ومناقشــة مشــروع 
قانون الشــراكة بــني القطاعني 

العام واخلاص«.  

نائب: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
بصيغته الحالية يقوض اقتصاد البالد 

يسمح بالشراكات األجنبية وخضوع المشاريع لقوانين ليست عراقية تقريـر

مفاوضات المناخ.. تقدم »خجول« واالتحاد 
أسواق النفط تفقد مكاسبها بانخفاض 3األوروبي مستعد للرحيل »دون اتفاق «

6أسبوعي حاد
كردستان تتوشح بالسواد حدادا على ارواح الضحايا  

بحضور رئيس االقليم ضحايا انفجار خزان الوقود
في السليمانية يوارون الثرى

أسبوع لحسم رئاسات اللجان وتوقعات بتكرار تجربة المحاصصة
الكتل قسمتها على ثالثة مستويات بحسب أهميتها

السليمانية - عباس اركوازي:
مبشــاركة رئيس اقليم كردستان 
نيجرفــان بارزاني اقيمت مســاء 
امــس الســبت مراســيم عزاء 
لضحايــا انفجــار خــزان الوقود 

مبحافظة السليمانية.
ووري الثرى فــي مقبرة كلكن 15 
شخصا اغلبهم من عائلة واحدة 
النفجار  النهائية  احلصيلــة  هم 
خزان للغاز، فوق سطح احد املنازل 
الســليمانية،  محافظة  شرقي 
كان يشهد جتمع نحو 30 شخصاً 

حلضور مناسبة عائلية.

 ولقــي 15 شــخصاً مصرعهم 
وأصيب 14 آخرين، بجروح مســاء 
بانهيار منــزٍل مؤلف  اخلميــس، 
من ثالثة طوابق فــي حي كازيوه 
بسبب  الســليمانية،  مبحافظة 
انفجارٍ جنم عن تســرب للغاز في 
نظــام تدفئــة املنــزل، أدى أيضاً 
إلى إحلاق أضــرارٍ مبنزلني مجاورين 

وحتطيم نحو 14 سيارة.
االقليــم في تصريح  رئيس  وقال 
صحفــي اثنــاء تفقــدة الحوال 
اجلرحى مبستشفى شار مبحافظة 
الســليمانية، »لقد زرنا احملافظة 

لهذه  واالســى  التعازي  لنقــدم 
ونحن على  االليمــة،  الفاجعــة 
اســتعداد لتقــدمي الــالزم لذوي 

الضحايا واجلرحى«.
وقدم رئيس االقليم شــكره لفرق 
في  واملســؤولني  املدني  الدفــاع 
احملافظة على اجلهود التي بذلوها، 
النقــاذ املصابني واســتخراجهم 
من حتت االنقاض واستخراج رفاة 
ان كل مدن  الضحايــا، مؤكــدا 
االقليــم متضامنة مع محافظة 

السليمانية بهذا املصاب االليم.
بدوره تكفل رئيس االحتاد الوطني 

الكردستاني بافل طالباني باعادة 
بنــاء املنــزل الذي انهــار واملنازل 
اضافة  منــه،  بالقرب  املتضــررة 
الــى ارســال اجلرحى الــى خارج 
البالد لتلقي العــالج ان اقتضت 

الضرورة.  
الســليمانية،  محافــظ  وأعلن 
هفال أبو بكر، احلــداد يوماً واحداً 
الذي  االنفجار،  أرواح ضحايا  على 
دعا رئيس حكومة اإلقليم مسرور 
إلى فتح حتقيق  اثره  بارزاني، على 
باحلادثة، ملنع وقوع  سريع وشامل 

حوادث مماثلة في املستقبل.

خاص - الصباح الجديد:
يتحدث نواب عن أســبوع حاســم 
ســيتم فيــه انتخــاب رئاســات 
التوقعات  وتشير  البرملانية،  اللجان 
إلــى اعتمــاد ذات االليــة التي مت 
الوزارات على أساس  توزيع  مبوجبها 

احملاصصة.
وقال النائب عن حتالف الفتح معني 
الكاظمي في تصريح إلى »الصباح 
اجلديــد«، إن »اآلليــة املتبعــة في 
مجلس النواب في تسمية رئاسات 
املباحثات  تكون من خــالل  اللجان 

التي جتري بني الكتل السياسية«.
مكون  »البرملان  ان  الكاظمي،  وتابع 
مــن 25 جلنــة، وهــي علــى ثالثة 

مســتويات، ومصنفة بالنحو اآلتي 
)جلان من فئة أ وجلان من فئة ب وجلان 

من فئة ج(، بحسب أهميتها«.
وأشــار، إلى »معاير يتــم مبوجبها 
منــح رئاســات اللجــان، منها أال 
يكون رئيس اللجنة من ذات الكتلة 
السياسية التي ينتمي إليها الوزير 

في القطاع ذاته«.
»الهدف من  أن  الكاظمــي،  وبــني 
هــذا اإلجــراء لضمــان حصــول 
اللجنة  قبل  مــن  ومراقبة  متابعة 
النيابية للــوزارة التي تدخل ضمن 

اختصاصها«.
وشدد، على أن »جميع الكتل سوف 
تشــارك في احلصول على رئاسات 

لألقليات  املمثلة  فيهــا  مبا  اللجان 
واملستقلني«.

امللف  »هــذا  ان  الكاظمي،  وأكــد 
ســوف يغلق نهاية األسبوع احلالي 
بأن يتــم التصويت على رئاســات 
جميــع اللجان، إضافــة إلى توزيع 
بدالء  التحقوا  الذين  اجلدد  األعضاء 

عن الكتلة الصدرية املستقيلة«.
ويواصــل، أن »اللجان تدار حالياً من 
رئيس الســن، ونحن نتأمل اإلسراع 
ونائبه  األصلــي  الرئيس  بحســم 
ومقرره مــن أجــل أن تنطلق هذه 
اللجان بعمل جدي وحقيقي مبتابعة 

امللفات كل حسب اختصاصه«.
»حصول  أن  إلى  الكاظمي،  وانتهى 

اللجان  رئاســات  علــى  كتلة  كل 
النقاط  نظام  على  يعتمد  ســوف 
االنتخابية، وذلك وفقاً لعدد املقاعد 

أسوة مبا حصل في توزيع الوزارات«.
من جانبــه، ذكر النائب املســتقل 
حســني الســعبري فــي تصريح 
»القوى  أن  اجلديــد«،  »الصباح  إلى 
الناشــئة واملستقلني لم يشتركوا 
شــياع  محمــد  حكومــة  فــي 

السوداني«.
ان »عدم املشاركة  وتابع السعبري، 
ال يعنــي أننــا بالضد مــن العمل 
النيابي ايضاً، بل لدينا اســتحقاق 
وينبغي أن تكون لنا رئاســات جلان 

مهمة«.



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

الدولي  البنــك  بيانات  أحــدث  تفيد 
بــأن العــراق يحرق ما يزيــد على 17 
الغاز ســنويا،  مليار متر مكعب من 
ليحتــل املرتبة الثانية بعد روســيا، 
وتعادل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد 
%10 من  الكربــون الناجمــة نحــو 

إجمالي االنبعاثات العاملية.
معظم  البصرة”  غاز  “شركة  وتعالج 
الغــاز املصاحب حاليا مبعــّدل مليار 
مقمق، مــن ثالثة حقــول نفط في 
البصرة. وغاز البصرة شــركة خاصة 
تتوزع أســهمها على ثالثــة أطراف: 
بنسبة  البريطانية  “شــل”  شــركة 
 ،)51%( احلكومية  اجلنوب”  و”غاز   ،44%

و”ميتسوبيتشي” )5%(.
صحيفــة  نشــرته  تقريــر  ونقــل 
خبراء  عن  البريطانيــة  “اإلندبندنت” 
أن حــرق الغاز املصاحب الســتخراج 
النفط يعد العامل الرئيســي لتلوث 
املنــاخ، يشــكل خطــرا داهما على 
صحــة الذين يعيشــون فــي اجلوار، 
الرئة  وأمراض  بالربو  اإلصابة  مسببة 

واجللد والسرطان.
ويذكــر التقريــر أن العــراق يعد من 
العمليات  الدول ممارســة لهذه  أكثر 
في العالم، والبصــرة -احملافظة التي 
تقــع فيهــا ناحيــة عبدالواحد هي 
املنطقــة األكثر تضررا في البالد. وقد 
ندد الســكان بخطورة هذه املمارسة 
اليوميــة التي تقتــل األطفال وكبار 
النشوة  ناحية  الشباب.  السن وحتى 
الواقعــة ضمن محافظــة البصرة، 
مثال حي ملعاناة البصريني، إذ تسجل 
هذه املدينة ارتفاعاً مستمراً في عدد 
بأمراض الســرطان  حــاالت اإلصابة 
اخملتلفة. وعلــى الرغم من التأكيدات 
احلكوميــة على وجود اإلشــعاع في 
جميــع مناطق الناحيــة البالغة 32 
منطقــة، إال أنها لم حتــدد حتى اآلن 
هذه  تفشــي  وراء  املســؤولة  اجلهة 
األمراض القاتلة بني الســكان الذين 
يوجهون بدورهــم أصابع اإلتهام إلى 
احلقول النفطيــة عادين اياها املصدر 

الرئيس ملعاناتهم.

ويقطــن ناحية النشــوة التي تبعد 
45 كيلــو متر عن مركــز محافظة 
البصرة من 40-35 ألف نسمة، “بدأوا 
الســرطانية  األمراض  معاناتهم مع 
بعــد الغــزو العراقــي للكويت في 
تســعينيات القرن املاضي، وما رافقه 
من قصــف للقطعات العســكرية 
العراقيــة التــي كانــت تتواجد في 
املذكورة حينهــا، ومن جنا  الناحيــة 
من القصف لم يســلم من اخمللفات 
املشعة لها املسببة للسرطان”، على 
وفق مدير الناحية، وليد مطر املياحي.

الصحفية  تصريحاته  وخالل  املياحي 
أشار إلى أن “بعد مجيء شركة )شل( 
لالستثمار في حقل مجنون النفطي 
عام 2010، ارتفعت إصابات السرطان 
االنبعاثات  بســبب  ملحوظ،  بشكل 
الغازيــة الســامة الناجتــة عن حرق 

غاز الشــعلة التي كانت بالقرب من 
املبازل، حيث بعض أعمدة الشــعالت 
ال يبعد مسافة نصف كيلومتر عنها، 
وبعد مناشــدات مع الشركة املنفذة 
مت نقل جزءا منها لكن ال زال بعضها 

اآلخر يعمل في الناحية حتى اآلن”.
وكانــت حتقيقــات غربيــة أظهرت 
سابقا، أن عشــرات احلقول النفطية 
التي تعمل فيها كبريات الشــركات 
 BP بتروليوم  بريتــش  مثل  النفطية 
MO- موبيل  وإكســون   ENI  وإينــي
 CHEVRON وشــيفرون BILEXXON
وشــل SHELL، ال يتــم اإلعالن فيها 
عن ماليــني األطنان مــن االنبعاثات 
الناجتة عن حرق “غاز الشــعلة” الذي 
يرافق إنتاج النفــط فيها. وأوعز وزير 
النفط العراقي السابق، إحسان عبد 
اجلبار، بوقت ســابق، جلميع الشركات 

املتعاقد معهــا والعاملة في حقول 
النفــط، بااللتزام باملعاييــر الدولية، 
وذلك في تعليقــه على التقارير التي 
تشــير إلى تزايد اإلصابات بالسرطان 
إلــى ذلك، قال ممثل  االنبعاثات.  جراء 
الفئة املصابة بالســرطان في ناحية 
النشــوة، حســني عبد الواحــد، إن 
“حاالت اإلصابة بالســرطان مستمرة 
الشــهر  بالناحية، ففي  الظهور  في 
املاضــي توفــي 7 أشــخاص بينهم 
طفالن بالسرطان، وفي الشهر احلالي 
مت تسجيل إصابات جديدة أيضا بتلك 
األمــراض”. وأوضح عبــد الواحد، أن 
“اإلصابات تــوّزع على مناطق الناحية 
32 منطقة، لكن  جميعها البالغــة 
بنســب متفاوتة”، الفتا إلى أن “تقرير 
اللجنــة احلكومية التــي جاءت إلى 
البصرة مــا يزال يتنقل بني رئاســة 

جامعة البصرة وبيئة احملافظة”.
)املاء،  اخملتلفة  وبأنواعــه  التلوث  يعد 
الهواء، التربة( واحدا من املشــكالت 
األساســية التــي تســبب األمراض 
لإلنســان والضرر للبيئــة، “تبدأ من 
اجللد  في  أمراض بسيطة كتحسس 
والعني واجلهاز التنفسي، إلى األمراض 
التي قد تسبب السرطانات واألمراض 
املستدمية واملستعصية على اإلنسان 
والبيئــة”، بحســب اخلبيــر البيئي، 

محمد عبداحلميد.
وعن تلوث املياه، أكــد أن “تلوث املياه 
وغيرها  زيــوت  النفطية من  باملــواد 
وعدم معاجلتها بصورة صحيحة يؤدي 
إلــى إصابة اجلهــاز الهضمي وجهاز 
الــدوران بأمــراض مختلفــة نتيجة 

التعرض لهذا التلوث”.
فــي غضون ذلــك، قــال الباحث في 

 )PAX( الهولندية  الســالم  منظمة 
الصحافة  موقــع  فــي  واملســاهم 
االســتقصائية “بيلنغكات”، ومي زويغ 
نبرغ، إن “البصرة وحدها حترق غازا أكثر 
من السعودية والصني والهند وكندا، 
ألنها موطن حقــل الرميلة النفطي 
- ثالث أكبر حقــل نفط في العالم- 
محــذرا من أن البصرة ســتكون غير 
صاحلة للعيش في الســنوات العشر 

املقبلة.
وفي أثنــاء ما تقدم، تفيد بيانات وزارة 
الصحة، بــأن الشــهر املاضي، جرى 
تشــخيص أكثر من 30 ألف مصاب 
بالســرطان، يتلقون العالج حاليا في 
العراق، فيما بينت أن الســرطان أحد 
مســببات الوفيات العشر األولى في 
البلد، ونسبة اإلصابة فيه هي دون 80 

حالة لكل 100 ألف مواطن.

بغداد - الصباح الجديد: 
الكاشــف  مؤسســة  نظمت 
مع  بالتعاون  والتنميــة  لالعالم 
مركز رحاب الســلطان ورشــة 
تثقيفية بعنوان “ النزوح الداخلي 
في العراق..  االلم واالمل “ حاضر 
فيهــا الدكتور ســالم اخلفاجي 
الهجرة  لوزارة  االســبق  الوكيل 

واملهجرين. 
بدايــة رحبت مديرة مؤسســة 
الكاشف شيماء اجلاف باحلضور 
واكدت ان املؤسســة دأبت على 

تنظيــم هكــذا ورش تصب في 
صالح بناء اجملتمع واعاده تأهيله، 
في حــني اوضحت ممثلــة مركز 
رحاب السلطان، د سنار الياسري 
ان التعــاون املثمر يســهم في 
تامني اقامة هذه الورش الفعالة. 
الزميل االســبق  في وقت حتدث 
لوزارة الهجــرة واملهجرين بنحو 
موسع عن اساب النزوح الداخلي 
في العراق الذي بدأ يوم 22 شباط 
من العام 2006 وبعده في العام 
2014 واعــداد النازحني واخمليمات 

وتناول  التي اعدت الستقبالهم، 
وما  النــزوح  احملاضــر مخاطــر 
تخلفه مــن تأثيرات على اجملتمع 
العراقــي على املديــات البعيدة 
النفسية.  احلالة  حتســني  والية 
تامني  على  والعمل  النازح  للفرد 
اعادتهم الى مناطق ســكناهم 
وجتاوز جميع الظــروف الصعبة 

التي مروا بها. 
من  مجموعة  اخلفاجــي  ووضع 
النقاط الواجب توفرها في ايجاد 
الية مناسبة لتعزيز دور النازحني 

فردا او جماعــة. ليعبروا املرحلة 
االليمة الســابقة وسط حضور 
حياتهم  اســتعادة  فــي  االمل 

الكرمية. 
النقاش  بــاب  احملاضــر  وفتــح 
للحضــور الذين اغنوا الورشــة 
التثقيفيــة بأســئلتهم واجاب 

عنها احملاضر بكل شفافية .
توزيع  شــهد  الورشــة  ختــام 
بــني  التقديريــة  الشــهادات 
الصــور  والتقــاط  املشــاركني 

التذكارية.

»نشوة« البصرة تعاني انتشار أمراض عدة أبرزها السرطان
يكسوها الذهب أسود.. 

البصرة نقطة 
ثقل إنتاج النفط 

في العراق، تضم 
“أكبر خمسة حقول 

للنفط” وتغطي ما 
نسبته “%65 من 
الغاز المحروق 

حاليًا”، وفق بيانات 
البنك الدولي

بغداد - الصباح الجديد:
شدد وزير الثقافة والسياحة واآلثار أحمد فكاك 
البدراني امس السبت، على وجوب رفع التجاوزات 

عن األراضي اآلثارية.
وذكــر بيان للــوزارة، أن “البدرانــي تعهد الهالي 
نينوى بإعادة إعمار ســور نينوى اآلثاري”، مؤكداً 
أن “الكوادر التابعة للــوزارة تعمل على مواصلة 
إعمار السور على وفق مواصفات ومعايير اآلثار”.

وأضاف، أن “عملية اإلعمــار ابتدأت مطلع العام 
اجلاري من قبل مفتشــية آثار وتراث نينوى، لكن 
متبرعــاً موصلياً تطوع في آيــار املاضي باعمار 
20 متــرا ومت العمل على إجنازه بعــد انتهاء فرق 
التنقيب من تشــييد ســور )املدماك الســاف 
الرابع( على وفــق املواصفات واملعايير املثبتة من 
قبــل هيئة االثار العامة”. وأكــد الوزير أن “كوادر 
ومالكات الهيئة العامة لالثار والتراث ســتعمل 
علــى متابعة موضوع اجلزء املتبقي من الســور، 
واعادة اعماره بالشــكل الالئق الذي يتناسب مع 
اهميــة ودور مدينة نينوى احلضــاري والتاريخي، 
من خــالل جعله قبلة انظــار العراقيني والعرب 
واألجانــب”. وتعهد البدراني بحســب البيان بأن 
“تواصل مالكات وزارة الثقافــة والهيئة العامة 
لالثار العمل اجلاد ســوية العمار الســور االثاري 

املهم الذي يشكل عالمة بارزة في نينوى”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة االتصاالت امس الســبت الشــروع 

بتشكيل شركة وطنية لالتصاالت.
وذكــر بيان للوزارة انه “تنفيــذاً للمنهاج الوزاري 
الذي اقره مجلس النواب وتوجيهات رئيس الوزراء، 
شــرعت وزيرة االتصاالت هيام الياسري باجراءات 
تشــكيل شــركة وطنية تتولى حتسني خدمات 
وتقليل أســعارها  للمواطنني  املقدمة  االنترنت 
وادخال احدث تقنيــات االتصاالت للعراق، فضال 
عن املباشــرة باعداد دراســة تفصيلية لتنفيذ 

الرخصة الرابعة للهاتف النقال في العراق”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يشــارك العراق بوفد حكومي رفيع يرأسه وزير 
اخلارجيــة فؤاد حســني في منتدى حــواري في 
العاصمــة املنامة. الذي يختتــم اعماله اليوم 

االحد في البحرين 
وكان الوفــد الذي يضم أيضا مستشــار األمن 
القومي قاســم األعرجي وصــل إلى العاصمة 
البحرينية، للمشــاركة في منتدى حوار املنامة، 
املنعقــد للفترة من 20-18 تشــرين الثاني، من 
العام احلالّي، حتت عنوان “القواعد واملنافسة في 

الشرق األوسط”.
وانطلقت القمة األمنية الثامنة عشــرة “حوار 
املنامة 2022” مبشــاركة واســعة تتجاوز 400 
مشــارك مــن دول مختلفــة عبر متثيــل رفيع 
املســتوى من وزراء ومســؤولني امنيــني وقادة 

عسكريني واكادمييني.

وزير الثقافة يشدد على 
وجوب رفع التجاوزات عن 

األراضي اآلثارية

تشكيل شركة 
وطنية لإلتصاالت

العراق يشارك في منتدى 
حوار المنامة بالبحرين 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وكالة أنباء النظام الســوري “سانا”، 
أربعة عســكريني  الســبت، مبقتــل  امس 
وإصابــة آخر فضال عن وقوع خســائر مادية 
جراء قصــف جوي إســرائيلي على مناطق 

متفرقة في سوريا.
وقــال مصــدر عســكري لوكالة “ســانا” 
إن قصــف إســرائيلي نفذ امس الســبت 
“مســتهدفا بعــض النقاط فــي املنطقة 
الوســطى والســاحلية وتصدت وســائط 

دفاعنا اجلوي لصواريخ العدوان”.
وأضاف املصدر أن القصف أدى ملقتل “أربعة 
عســكريني وإصابة آخر بجروح ووقوع بعض 

اخلسائر املادية”.
ولم يصدر تعليق من اجليش اإلسرائيلي. 

وقــال املرصد الســوري حلقوق اإلنســان إن 
الطيران اإلسرائيلي اســتهدف “فجر اليوم 
الســبت مواقع تابعة للمليشيات اإليرانية 
وبطارية للدفــاع اجلوي التابع لقوات النظام 
وســط ســوريا، حيث طال القصف مواقع 
للميليشــيات في ريف منطقــة مصياف 
بريف حماة الغربي، ومواقع أخرى في الريف 

احلمصي وريف جبلة مبحافظة الالذقية”.
وأفاد املرصد الســوري بأن هناك ضابط بني 
ت  القتلى األربعة. وفي األعوام املاضية، شــنّ
الضربات اجلوية في سوريا  إســرائيل مئات 
طالــت مواقع للجيــش الســوري وأهدافا 
إيرانيــة وأخرى حلــزب اهلل. ونــادرا ما تؤكد 
الدولــة تنفيذ الضربات، لكنهــا تكرر أنها 
ستواصل تصديها ملا تصفها مبحاوالت إيران 

ترسيخ وجودها العسكري على حدودها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر كبيــر مســؤولي السياســة في 
البنتاغــون شــركاء أميركا في الشــرق 
األوســط اجلمعة من أن التعــاون الوثيق 
للغاية مع بكني فــي القضايا األمنية قد 

يضر بتعاونهم مع واشنطن.
وقال موقع “أكســيوس” إن تصريح كولن 
كال، نائب وزير الدفاع األميركي، يكشــف 
مخــاوف اإلدارة األميركية بشــأن النفوذ 
والشــرق  اخلليج  فــي  املتزايد  الصينــي 

األوسط األوسط.
وبحســب حتليل املوقع، فإن ما يقوله كال 
هو إن إدارة بايــدن ال تطالب دول املنطقة 
بعدم إقامة عالقات مع الصني، لكنها حتذر 
من أنــه إذا جتاوز التعاون األمني مع الصني 

العتبة فسيخلق “تهديدات أمنية لنا”.
وجاءت تصريحات كال في فعالية ينظمها 
الدولي للدراســات اإلستراتيجية  املعهد 

في حوار املنامة بالبحرين.
وكأمثلــة على ذلــك، قال إن املشــاركة 
الصينية في شــبكات االتصاالت ميكن أن 
تخلــق نقاط ضعــف إلكترونية للواليات 
أن املشــاركة الصينية  املتحدة، في حني 
في بعض مشاريع البنية التحتية ميكن أن 

تولد مخاطر استخباراتية.

قصف “إسرائيلي” لسوريا 
يقتل أربعة عسكريين

البنتاغون يحذر الشركاء 
في الشرق األوسط من 

مغبة العالقات مع الصين

الصباح الجديد - متابعة:
بدت املفاوضــات في مؤمتر األطراف 
املناخ )كوب27( على شــفير  حول 
الهاوية، الســبت، بعــد مباحثات 
ليليــة محمومة، وذلــك مع إعالن 
للمغادرة   استعداده  األوروبي  االحتاد 
مــن دون اتفــاق “بدال مــن نتيجة 
ســيئة” قد تشــكل تراجعا “غير 
خفض  التزامــات  عــن  مقبــول” 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وقــال نائــب رئيســة املفوضيــة 
تيمرمانــس،  فرانــس  األوروبيــة 
إلى  التوصل  “نفضل عدم  السبت: 
إلــى نتيجة  التوصل  نتيجة مــن 

سيئة”.
وأوضــح أمــام صحافيــني: “نحن 
قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها 
في الساعات الـ12 األخيرة” مضيفا 
أن األوروبيــني يريــدون إبقاء هدف 
حصر االحتــرار ب1,5 درجة مئوية 
“حيا”، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس 

للمناخ طموحا.
وقــال مســؤول فــي وزارة انتقال 
الطاقة الفرنســية لوكالة فرانس 
برس: “في هــذه املرحلــة، تتراجع 
الرئاسة املصرية عن املكاسب التي 
حتققت في غالسكو بشأن خفض 
نتائج  إلى  إشــارة  في  االنبعاثات”، 
مؤمتر األطراف حول املناخ “كوب26” 
العام املاضي، مؤكــدا أن “هذا أمر 
بالنسبة لفرنسا ودول  غير مقبول 

االحتاد األوروبي”.
الرئاســة  اعتبرت  املقابــل  وفــي 
“الغالبية  أن  لـ”كــوب27”  املصرية 
العظمى” من الدول جتد االقتراحات 

“متوازنة”.
وأوضح وزير خارجية مصر، ســامح 
من  ليلة  بعد  للصحافيني  شكري، 
املؤمتر  متديد  إثر  املكثفة  املفاوضات 
فــي شــرم الشــيخ أن “الغالبية 
العظمى من األطراف أبلغتني أنها 
تعتبر النــص متوازنا وقد يؤدي إلى 

اختراق محتمل توصال إلى توافق”.
وتابع يقول: “على األطراف أن تظهر 

تصميمها وأن تتوصل إلى توافق”.

وأكد أن النص املقترح: “يبقي على 
هدف 1,5 درجة مئوية حيا”.

إال ان النص لم ينشر بعد من جانب 
رئاسة املؤمتر.

ونص اتفاق باريس بشأن املناخ الذي 
يشكل احلجر األساس في مكافحة 
علــى هدف حصر  املناخي،  التغير 
املئويتني  الدرجتــني  دون  االحتــرار 
وإن أمكن بحــدود 1,5 درجة مئوية 
مقارنة مبســتويات مــا قبل الثورة 

الصناعية.
الهــدف خالل  هذا  تأكيــد  وأعيد 
“كــوب 26” فــي غالســغو العام 

املاضي.

املؤمتر  د  وُمــدِّ واألضرار”  “اخلســائر 
املنعقد في منتجع شــرم الشيخ 
املصري على البحر األحمر، اجلمعة 
ليــوم واحد على األقــل في غياب 

االتفاق على نقاط خالفّية عّدة.
دولة   200 حوالــى  مفاوضو  وعقد 
مجتمعــني فــي شــرم الشــيخ 
طوال  ثنائية  ومباحثات  اجتماعات 
الســبت في محاولة  اجلمعة  ليل 
للتقــّدم علــى صعيــد النقــاط 
الشــائكة مثــل مصيــر الطاقة 
األحفورية أو التعويض على األضرار 
احلاصلة جــراء التغير املناخي فيما 
بات يعرف مبلف “اخلسائر واألضرار”.

من  بولغار-فيدال  مانويــل  وأّكــد 
“ال  للطبيعة  العاملــي  الصنــدوق 
ميكن ترك هــذا العدد من مواضيع 
التفاوض من دون نتيجة حتى املؤمتر 

املقبل”.
وإلى جانــب املواجهة الليلية حول 
هدف احلد من االحترار العاملي، تبقى 
مسألة “اخلسائر واألضرار” من أكثر 

املواضيع تعقيدا في املفاوضات.
وبات موضــوع األضرار الناجمة عن 
التغيــر املناخي أكثر مــن أي وقت 
مضــى في صلب النقاشــات بعد 
الفيضانــات غير املســبوقة التي 
شــهدتها باكســتان ونيجيريــا. 

وتطالب دول اجلنوب بإنشاء صندوق 
خاص لتعويض هذه األضرار.

خجول  تقدم  وسجل  خجول  تقدم 
على صعيــد هذه املســألة خالل 

املؤمتر.
فقد عرض “امليســرون” الرسمّيون 
لهذا امللف  الــذي تتواجه فيه دول 
اجلنوب والشمال مسودة قرار بشأن 
هذه املسألة اقترحت ثالثة خيارات 
أحدها يشــير إلى إنشــاء صندوق 

حُتدد آليات عمله في وقت الحق.
وقالــت وزيــرة التغيــر املناخــي 
الباكستانية شــيري رحمن باسم 
مجموعة “+77الصني” التي ترأسها 

بالدهــا وتضــم 130 دولــة إن هذا 
اخليار مقبول “مع بعض التعديالت 

القليلة التي اقترحناها”.
وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات 
علــى فكرة إنشــاء آليــة خاصة 
لتمويل هــذه األضرار خشــية أن 
تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح 

الباب أمام تعويضات ال تنتهي.
وكان االحتــاد األوروبي ســعى إلى 
بقبوله  العقــدة  هــذه  حلحلــة 
بشــكل مفاجــئ اخلميــس مبدأ 
إنشاء “صندوق استجابة للخسائر 
واألضرار”، إال أن هذا الصندوق يجب 
أن ميول من جانب “قاعدة واســعة 
مــن املانحني” أي من دول متلك قدرة 
مالية على املســاهمة، في إشارة 
إلى الصني حليفــة الدول النامية 

في هذا امللف.
وقد رحب ســيفيه باينيو وزير املال 
بارتفاع  املهدد  توفالــو  أرخبيل  في 
مســتوى ميــاه البحــر، بالعرض 
“تنازاًل  أنه ميثــل  األوروبي معتبــرا 

واختراًقا كبيرين”.
ولم تكشــف الواليات املتحدة وال 
الصــني موقفهمــا مــن االقتراح 
املبعوث  إصابــة  شــخصت  فيما 
األميركي اخلاص للمناخ جون كيري 

بكوفيد19- في خضم املفاوضات.
ومصيــر الطاقــة األحفورية التي 
تتحمــل املســؤولية األكبــر في 
االحتــرار املناخــي منــذ الثــورة 
مناقشــات  محــور  الصناعيــة، 

مكثفة في كوب27.
الرئاســة املصرية للمؤمتر  ونشرت 
مســودة وثيقة نهائيــة ال تلحظ 
النقطة،  إحراز تقــدم حول هــذه 
لكنهــا تشــير للمــرة األولى إلى 
ضــرورة تســريع اعتمــاد الطاقة 

املتجددة.
وااللتزامــات احلالية للدول اخملتلفة 
ال تسمح بتاتا بتحقيق هدف حصر 
االحتــرار ب1,5 درجة مئوية. وتفيد 
األمم املتحدة بأنها تســمح بأفضل 
درجة  االحترار ب2,4  بحصر  احلاالت 

مئوية في نهاية القرن احلالي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سفارة  لفتح  أذربيجان  تســتعد 
لها في إسرائيل بعد أن وافق برملان 
الدولة السوفيتية السابقة، امس 

األول اجلمعة، على اقتراح بذلك.
أوف  “تاميــز  صحيفــة  وقالــت 
التاريخي”  “القــرار  إن  إســرائيل” 
ســيجعل  األذربيجاني  للبرملــان 
منها “الدولة اإلسالمية الشيعية 
التــي تفتــح ســفارة”  األولــى 

بإسرائيل، بحسب تعبيرها.

وال تعــرف أذربيجان عن نفســها 
كدولــة شــيعية، لكــن أغلبية 
سكانها البالغ عددهم 10 ماليني 
نسمة، هم من الشيعة، بحسب 

مركز بيو لألبحاث واإلحصائيات.
اإلسرائيلية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
األذربيجاني  “البرملــان  إن  بيان  في 
اتخذ قرارا تاريخيا بفتح ســفارة 
في تل أبيــب”، دون حتديــد تاريخ 

لذلك.
ورحب رئيس الوزراء املنتهية واليته، 

يائير لبيد، بهــذه اخلطوة قائال إن 
“أذربيجان شــريك مهم إلسرائيل 
اجلاليات  أكبر  من  لواحدة  وموطن 

اليهودية في العالم اإلسالمي”.
وأضاف أن قرار فتح سفارة يعكس 
الفتا  البلدين،  بــني  العالقة  عمق 
إلى أن هــذه اخلطوة جاءت نتيجة 
لبناء  اإلسرائيلية  احلكومة  جهود 
جســور دبلوماســية قويــة مع 

العالم اإلسالمي.
تعــود الروابــط بــني إســرائيل 

وأذربيجان املتاخمــة إليران إلى ما 
بعد تفــكك االحتاد الســوفياتي 

السابق في أوائل التسعينيات.
فــي  ســفارة  إســرائيل  ولــدى 
العاصمة األذربيجانية باكو، بينما 
افتتحت أذربيجان مكتًبا جتاريًا في 
تل أبيب خالل شــهر يوليو 2021 
ومكتًبا للسياحة في مارس 2022.

األذربيجانــي  القــرار  ويعكــس 
، ال  عالقاتها الوثيقة مع إسرائيل 
سيما في مجاالت األمن والتجارة 

، وعالقاتها املتوترة بشكل متزايد 
مع إيران.

في وقت ســابق من هذا األسبوع، 
قالــت أذربيجــان إنهــا اعتقلت 
خمســة من مواطنيهــا بتهمة 
التجســس لصالــح إيــران بعد 

تصاعد التوترات بني اجلارتني. 
وجاءت االعتقاالت بعد أسبوع من 
اتهــام باكو وطهــران لبعضهما 
ولطاملا  البعض بخطــاب عدائي. 
يقطنها  التــي  إيــران،  اتهمــت 

ماليني من العرقية األذرية، جارتها 
الشمالية األصغر بتأجيج املشاعر 

االنفصالية على أراضيها.
وزير  أجــرى  املاضي،  الشــهر  في 
الدفاع، بيني غانتس، زيارة رسمية 
إلى أذربيجان، حيث التقى بنظيره 
األذربيجاني، ذاكر حسنوف، إضافة 

إلى رئيس البالد إلهام علييف.
األمن  الزيارة علــى قضايا  وركزت 
والسياســة بهدف تعزيز التعاون 

الدفاعي بني البلدين.

تقدم »خجول« واالتحاد األوروبي مستعد للرحيل »دون اتفاق«

أذربيجان تستعد لفتح سفارة لها في إسرائيل

مفاوضات مؤتمر المناخ.. 
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محافظة واسط/ قضاء االحرار /حقل االحدب النفطي 
شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود 

إعالن للمرة الثانية / مناقصة جتهيز مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة املركزية في حقل األحدب
2nd Announcement for Provision of Supplying Degreaser for CPF in Ahdeb Oilfield

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

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن مناقصة جتهيز مزيل الدهون )Degreaser( حملطة املعاجلة املركزية 
في حقل األحدب فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية واملكاتب املتخصصة  مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين 
البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي ال غير, وتكون وثائق املناقصة جزء 

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

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

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

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

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )7,000 $( بالدوالر األمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي 
ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن 

تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق 

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

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )7,000 دوالر أمريكي(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان توضع 
الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. تقدمي ورقة بيانات سالمة املادة MSDS للمادة املطلوبة في العرض الفني.
7. على جميع املتقدمني جتهيز منوذج للمادة املطلوبة في نفس موعد تســليم العطاءات, النموذج يكون على شــكل 3 عبوات وكل عبوة حتوي ليس أقل من 100 ملل من نفس املادة, توضع عليها ملصقات 

تبني )معلومات املنتج, إسم الشركة املقدمة, وأسم املصنع أو الوكيل.(
8. موعد استالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد ال يقبل 
أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 03\12\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور او تسليمها 

باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 11. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في الفقرة رقم )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نســخة ورقية )يحتوي على معلومات الشــركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذه من كتاب عدم 

ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 osama@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

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

إعالن للمرة االولى / مناقصة توفير خدمة األمتثال الضريبي لشركة الواحة
1st Announcement for Provision of Tax Compliance Services for AL-Waha Company

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)039/SC/22( :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة توفير توفير خدمة األمتثال الضريبي 
لشــركة الواحة فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات او املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك في املناقصة عبر عناوين 
البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق 

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

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

أ ( هوية نافذة )محاسب عام معتمد(.
ب ( ترخيص ملكتب استشاري )ضريبي( صادر عن نقابة احملاسبني واملدققني

ت ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.
1.1. يجب على الشــركات االجنبية تقدمي وثائق تســجيل الشــركة الصادرة من بلدهم باللغة االنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق, وتقدمي عدم ممانعة نافذة  من الهيئة 

العامه للضرائب.
1.2. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )3000 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك 
املركزي العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا 
من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء 

)سنة( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

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

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

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

ج ( خطاب الضمان بقيمة )3000 $(
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 
6. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 13\12\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد 
هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشــر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً 

للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 8\12\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة نافذة  

من كتاب عدم ممانعة من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية  واالتصال على الرقم : 07809061889
                  : Saadghazi@petroalwaha.comEmail to

 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25010/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )50%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

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

إعالن للمرة الثانية \ مناقصة جتهيز أدوات ومواد استهالكية لصيانة وحدة املعاجلة املركزية
 2nd Announcement for Provision of Supplying Consumable Tools and Materials for Maintenance for CPF

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

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار للمرة الثانية عن املناقصة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة 
من الشركات و املكاتب املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية االشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن 

للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, وتكون وثائق املناقصة جزء ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني األلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

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

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

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

2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )2500 $( بالدوالر أألمريكي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة به, معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة(، و يجب إن تكون مدة نفاذ العطاء )سنة( من تاريخ غلق 

املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
4. في حالة اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )2500 $(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب 
ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 06\12\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 
املوعد ال يقبل أي عطاء، وســتجري عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشر من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق 

والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود اي استفسار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنيه اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 03\12\2022 بواسطة رسالة عبر البريد االلكتروني املذكور 

او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض األجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
8.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ االجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة + هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة + شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع + نسخة عدم ممانعة 

من هيئة الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

 eng.firas@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية
 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات االنابيب املتشعبة اخلاصه بحقن املياه 
3rd Announcement for Provision of Replacement Service for the Outlet Pipeline of Water Injection Manifold

005/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: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات االنابيب املتشعبة اخلاصه بحقن املياه 

005/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide water injection pipelines replacement service. Replace existed water injection pipes with 
new water injection pipes )the CONTRACTOR shall provide the new 18” water injection pipelines are SMLS API5L PSL2X60 3PE, 18” 
×17.48mm, total require about 115m; the new 16” water injection pipelines are SMLS API5L PSL2X60 3PE, 16” ×15.88mm, total require 
about 45m(.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمــة خطاب الضمان املقدم هو 3,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 

على شكل 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 27 /2022/12  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  2022/12/27 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 و فرعها 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 استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
   haneen.monam@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com    8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة جتهيز محوالت كهربائية للCPF وقاطع دورة ومعدات فحص 
3rdAnnouncement for Provision of CPF Transformer, Circuit-breaker & Testing Equipment

005/PC/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: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة جتهيز محوالت كهربائية للCPF وقاطع دورة ومعدات فحص 

005/PC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1.Scope of Work: 
AL-WAHA Petroleum Company Limited will purchase some  CPF Transformer,  Circuit-breaker & Testing Equipment, including but 
not limited to HV Vacuum circuit-breaker, Oil buffer positioner, AC contactor, transformer, Relay calibrator, Outdoor Auto-recloser 
Controller and etc.

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــو8,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق 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 قســم املالية قبل 2022/11/30  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 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  2022/11/30 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 استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

;haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com 
mayan@petroalwaha.com wujie@petroalwaha.com 

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

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

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

AL-WAHA Petroleum CO., LTD    

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت
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5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25016/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر 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 احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

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

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 13509
التاريخ: 2022/11/16

مناقصـة رقم )94(/ إعـالن للمرة االولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1.تبليط طرق متفرقة في قضاء الوركاء اجملموعة األولى بطول )12,850( كم .

2. تبليط طرق ريفية متفرقة في قضاء الوركاء بطول )10,250( كم / اجملموعة الثانية .
3. تبليط طرق متفرقة في قضاء الوركاء بطول )14,350( كم / اجملموعة الثانية.

4.تبليط طرق في قضاء الوركاء / اجملموعة الرابعة بطول )6,930 كم (.

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشــروع الذي تتلخص أعماله بقشط مسارات الطريق وتسويتها وإزالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق 
)إن وجدت(؛ ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20(ســم؛ وفرش 
وحدل طبقة من األساس القيري بسمك )10(سم؛ كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر أنبوبية بالستيكية وقناطر أنبوبية 
كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع 

مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك في املناقصة كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم 

املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
2. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال بدائــرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 

تنمية األقاليم، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشــائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنســبة للشــركات األجنبية اخملتصة 

باألشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق.
 ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنســية، تضارب املصالح، قائمة الشــركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب 
قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي.

 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة وتكــون متوافرة قبل موعد غلق 
املناقصة بفترة قصيرة، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )535،000،000( دينار )خمسمائة وخمسة وثالثني مليون دينار 
عراقي( وفي حالة تقدمي عطاء مشــترك يكون لزاماً على احد الشــريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية 

احملدد.
 ج- 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 آلخر ســنتني، ويجب أن تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة. 
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014.

 د- معدل اإليراد السنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، 
وعلى النحو اآلتي: 

1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )4,335,000,000( دينار )اربعة مليارات وثالثمائة وخمسة وثالثون 
مليون دينار عراقي(.

2- على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ 
غلق املناقصة. ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.

هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي أو شريك 
أو مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء، ومببلغ ال يقل عن )3,991,000,000( )ثالث مليارات وتسعمائة وواحد وتسعون مليون دينار عراقي(.
 و- الــكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشغال ملدة )7( سبع سنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال 

املماثلة ملدة )4( أربع سنوات.
2- مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في األعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات. 
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 
القانونيــة الناجتة عن عدم تقدميها؛ ومــن ضمنها إجراءات اإلخالل االلتزامات التعاقديــة. إن الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تســتدعي االستبدال ومبوافقة جهة 

التعاقد، كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
 ز- املعدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيسية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل 
واملقدم من قبله بشــكل اولي: معمل أســفلت عدد/1، فارشــة عدد/ 1حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة 
مزدوجة عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2. يجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة عن عدم : تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـــ إضافة إلى املتطلبــات القانونية؛ على مقدم العطاء تقــدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعــة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من 

الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )6،650،870،750( دينار )ست مليارات وستمائة وخمسون مليون وثمامنائة وسبعون 

الف وسبعمائة وخمسون دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )560( يوماً. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/11/21 وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار ثالثمائة وخمســون ألف 
دينار عراقي، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قســم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل 

الشراء مع العطاء.
 9. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات 
الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/12/18. التقدمي بالبريد االلكتروني 
غير مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابــق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 
2022/12/11 فــي بناية دائرة العقود احلكومية فــي املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملــدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً 
للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب 
ونافــذاً 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 مقداره )94،000،000( دينار)أربعة وتسعون 
مليون دينار عراقي(، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
10. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
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 أوطا عطاء العطاء 
متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة 

ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية 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 مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
16. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
17. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح 
املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال 
عــدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية 
التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان 
جدية التنفيذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االستالم االولى للمشروع ، 

وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25014/49
التأريخ/ 2022/11/14

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر 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 احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25011/49
التأريخ/ 2022/11/14

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 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط 

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الطويسةثالث سنوات12 م12فتحة درج1

شقق الفاو/ العمارات السكنيةثالث سنوات15 م172حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م92حانوت1

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م112حانوت2

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م122حانوت3

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م132حانوت4

القبلة/ قرب مركز الشرطةثالث سنوات18 م142حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3052محل1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3072محل2

صناعية حمدانثالث سنوات35 م2992/أمحل3

صناعية حمدانثالث سنوات12 م2992/دمحل4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2252محل5
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تقلصت مكاسب مبكرة شهدتها 
أســواق النفــط، اثــر انخفــاض 
أسبوعي حاد، بســبب اخملاوف من 
الصني ومزيد  الطلب فــي  ضعف 
من الزيــادات في أســعار الفائدة 

للمجلس االحتياطي الفيدرالي.
وبحلــول الســاعة 0737 بتوقيت 
اآلجلة  العقود  جرينتش، هبطــت 
خلام برنت 13 سنتا أو 0.1 في املائة 
للبرميل،  دوالر   89.65 إلــى  لتصل 
أدنى  لكنها لم تبتعد كثيــرا عن 
مســتوى لها في أربعة أســابيع 
بلغته في اجللســة السابقة عند 

89.53 دوالر للبرميل.
فيما زادت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 
في املائة إلى 81.77 دوالر للبرميل، 
لكنها متاسكت قرب أدنى مستوى 

في ستة أسابيع.
وانخفــض خــام غرب تكســاس 
املائة هذا  الوســيط ثمانية فــي 
األسبوع، بينما انخفض خام برنت 

بأكثر من ستة  في املائة.
أسعار  الدوالر  انخفاض  دعم  وكان 
النفــط أمــس، نظــرا ألن تراجع 
العملة األمريكيــة يجعل النفط 
أقل ثمنا حلائــزي العمالت األخرى، 

وفقا لـ”رويترز”.
وقــال محللون إن “اخملاوف بشــأن 
إغــالق محتمل فــي الصني للحد 
من زيادة اإلصابــات بكوفيد - 19، 
منذ  مستوياتها  أعلى  بلغت  التي 
نيســان ، واخملــاوف مــن مزيد من 
الرفع ألســعار الفائدة مبا قد يدفع 
الركود،  نحــو  األمريكي  االقتصاد 

ألقت بظاللها على السوق”.
عــن  صــادرة  تصريحــات  وأدت 
مســؤولي مجلــس االحتياطــي 
الفيدرالــي هذا األســبوع وبيانات 
أقوى  جاءت  التي  التجزئة  مبيعات 
من املتوقــع إلى تبديــد آمال في 
تخفيف سياسة التشديد النقدي 
املتعلقة برفع أســعار الفائدة في 

الواليات املتحدة.
ووفقا الستطالع أجرته “رويترز”، من 
املتوقع أن يرفع مجلس االحتياطي 
أســعار الفائدة مبقــدار 50 نقطة 
أســاس في كانــون األول بعد أربع 
زيــادات متتالية مبقــدار 75 نقطة 

أساس.
وســادت مخــاوف الركــود هــذا 
األســبوع علــى الرغم مــن قرب 
تطبيق االحتــاد األوروبي حظرا على 
النفط اخلام الروســي في اخلامس 
األول وخفض مجموعة  من كانون 
“أوبــك +” التي تضم منظمة أوبك 

ومنتجني مستقلني، اإلمدادات.
إلى ذلك، كشف حيان عبد الغني 
وزيــر النفط العراقــي عن أن بالده 
تخطــط لرفع طاقــة التكرير في 
إلى  الوسط  نفط  مصافي شركة 

500 ألف برميل في 2026.
وقــال عبد الغني فــي تصريحات 
من منشآت مصفاة الدورة لتكرير 

النفــط جنوبي بغــداد إن “قطاع 
التصفية يقع مــن ضمن أولويات 
عملنــا وخططنــا املســتقبلية 
ويحظــى باهتمــام ودعــم رئيس 
احلكومــة العراقية ونخطط لرفع 
الطاقة التكريرية لشركة مصافي 
500 ألف  الوســط في الدورة إلى 

برميل في اليوم 2026”.
وذكر الوزير العراقي، أن معدل إنتاج 
مصفاة الدورة يبلغ حاليا 140 ألف 
برميل في اليوم، مشيرا إلى أن وزارة 
النفط العراقية تسعى إلى تطوير 
املصافــي احلاليــة وزيــادة اإلنتاج 
منهــا وتقليل اســتيراد املنتجات 
النفطيــة. ودعا عبــد الغني إدارة 

شركة مصافي الوسط في الدورة 
إلضافة  دراسة  بوضع  اإلسراع  إلى 
وحدات جديــدة للمصافي التابعة 
والديوانية  الســماوة  فــي  لهــا 
في  زيادة  بهدف حتقيــق  والنجف، 
اإلنتــاج وتوفير فــرص عمل ألبناء 
احملافظات. بدورها تســعى شركة 
والدورف بروداكشــن الناجحة في 
النفط  استكشــاف  أصول  شراء 
والغاز في بحر الشمال إلى جمع ما 
للمساعدة  دوالر  ملياري  إلى  يصل 
علــى متويل مزيد مــن الصفقات، 

حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
وتعمــل الشــركة البريطانية مع 
مستشارين لوضع آلية من شأنها 

مســتثمرين  من  رأســمال  جمع 
بعمليــات  والقيــام  خارجيــني 
استحواذ، وفقا لوكالة “بلومبيرج” 

لألنباء أمس.
وتواصلت الشــركة مــع عدد من 
واملســتثمرين  التحوط  صناديــق 
املتخصصني فــي الطاقة، لتقدير 
وفقــا  باملشــاركة،  اهتمامهــم 

للمصادر.
وظهــرت “والدورف”، بقيــادة إريك 
برودال املدير التنفيذي، في املشهد 
في بحر الشــمال عندما اشــترت 
“إنديفــور إنرجي يو كيــه” مقابل 

مبلغ لم يتم إعالنه في 2019.
وأبرمــت منذ ذلــك احلني صفقات 

من بينها االســتحواذ على أصول 
التنقيــب واإلنتــاج فــي مصفاة 
النفــط اجملريــة “مول نيــرت” في 
واألصــول  املتحــدة،  اململكــة 
الهولندية لكل من شــركة إنتاج 
النفط والغاز في بحر الشمال “دانا 
بتروليام” وشركة أبوظبي الوطنية 

للطاقة.
وخفضت منظمــة الدول املصدرة 
للنفــط “أوبك” توقعــات الطلب 
للشــهر اخلامــس علــى التوالي، 
بســبب التحديــات االقتصاديــة 
العالم،  أنحاء  املتزايدة في معظم 
خاصة معدالت التضخم املرتفعة 

وأسعار الفائدة العالية.
وارتفعت حــاالت اإلصابة بفيروس 
كورونا في الصني بشكل أكبر، مبا 
إضافة  بكني،  العاصمــة  ذلك  في 
إلى بيانات أظهرت تباطؤ منو إنتاج 
املصانع في البالد، تطورات صعدت 
اخملاوف مرة أخرى حيال مســتويات 
الطلب في أكبر مســتورد للنفط 

في العالم.
مطلع  الصينية  احلكومة  وأشارت 
إلى عدم تخفيف  املاضي  األسبوع 
“صفر  سياســة  مــن  موقفهــا 
كوفيد”، في وقت وصلت اإلصابات 
فيه إلى أعلى مســتوى في ستة 
أشــهر، ما أدى إلى تراجع توقعات 
الطلب من أكبر مســتورد للنفط 

في العالم.
وقالت مجموعة إي إن جي “ميكننا 
أن نري مزيدا من الضغط الهبوطي 
على أســعار النفط، نتيجة خيبة 
األمل بعــد التأكيد على أن الصني 

ستلتزم بسياسة صفر كوفيد”.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
أوبك وسجل ســعرها 94.42 دوالر 
للبرميل اإلثنني، مقابل 94.81 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك”، إن “ســعر 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما مــن إنتاج الدول 
األعضــاء في املنظمــة حقق أول 
انخفاض عقب ارتفاع ســابق، وإن 
السلة خســرت نحو ثالثة دوالرات 
باليوم نفسه من األسبوع  مقارنة 
املاضي، الذي ســجلت فيه 97.29 

دوالر للبرميل”.

أسواق النفط تفقد مكاسبها بانخفاض أسبوعي حاد 
6 % لـ “برنت” و8 % لـ “غرب تكساس”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تفاوتت دالالت خفــض النفط بني األعضاء 
في “أوبك” بالشــرق األوســط، ففي الوقت 
الذي خفض العراق والســعودية إنتاجهما 
في شهر تشرين الثاني مع تنفيذ قرار “أوبك 

+”، رفعت االمارات إنتاجها.
آالف  بـــ308  العراق  وتراجعــت شــحنات 
برميل يومياً، أو نحــو %9 في النصف األول 
من نوفمبر تشــرين الثانــي، كما تراجعت 
الشحنات الســعودية ايضا بنحو 430 ألف 

برميل على األقل يومياً أي مبا يقرب من 6%.
لكن صادرات اإلمــارات ارتفعت مبقدار 379 
برميــل يوميــاً، أو ما يقرب مــن %12، وفقاً 
لـ”كبلر” الشركة التي تقوم بتتبع شحنات 
النفط في جميع دول العالم ، فيما أظهرت 

تدفقات الكويت ثباتاً على نطاق واسع.
لوجيســتيكس” وهي  “بترو  فيما أشــارت 
شركة لتتّبع الناقالت ايضا ان تدفقات الدول 
األعضاء فــي “أوبك” انخفضت في النصف 
األول من نوفمبر تشرين الثاني مبقدار مليون 

برميل يومياً.
والتزم كل من العراق والسعودية العضوان 
في منظمة البلدان املصدرة للبترول “أوبك”، 
متاماً باالتفاق الذي أبرمته املنظمة وحلفاؤها 

الشهر املاضي.
انتقد  بايــدن  الرئيــس األميركي جو  وكان 
السعودية و شركاءها الشهر املاضي، قائالً 
إن اخلفض الضخم لإلنتــاج مبقدار مليوني 
برميل يومياً ســيعرض االقتصــاد العاملي 
للخطر، ويساعد روسيا العضو في “أوبك+” 
في حربها علــى أوكرانيا، على الرغم من أنَّ 
اجتاهات سوق النفط منذ ذلك احلني منحت 

بعض التبرير للقرار.
وتراجعــت أســعار النفط اخلــام بنحو 4% 
للبرميل  هذا األسبوع لتقترب من 90 دوالراً 

وسط ظروف ضعف الطلب.
دافع وزيــر الطاقة الســعودي، األمير عبد 
العزيز بن سلمان، عن قرار اخلفض األسبوع 
 ”COP27“ املاضي فــي محادثات مؤمتر املناخ
في مصر، قائالً إنَّهــا ضرورية للقضاء على 
الشــكوك االقتصادية الشــديدة. وأكد أنَّ 
اململكة  اجملموعة ستواصل”حذرها”. سعت 
فــي كثير مــن األحيــان إلى دفــع أعضاء 
“أوبك+” لالقتداء بها، حيث نّفذت بســرعة 
القيود التــي تعهدت بها- أو حتى جتاوزتها- 

لتشجيع باقي األعضاء على اّتباعها.
من املقــرر أن يجتمع حتالــف “أوبك+” الذي 
يضــم 23 دولة في 4 ديســمبر كانون األول 
لبحث سياســة اإلنتاج ملطلــع 2023 في 

فيينا.

العراق والسعودية يخفضان 
إنتاجهما من النفط في 

شهر تشرين الثاني

اقتصاد االحد 20 تشرين الثاني 2022 العدد )5017(
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية 
قسم التعاقدات

العدد: 13511
التاريخ: 2022/11/16

مناقصـة رقم )16(/ إعـالن للمرة الثانية
املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1- »تبليط طرق مناطق جنوب مدينة السماوة ومناطق املهدي في مدينة السماوة .

2- »تنفيذ طريق آل هلول بطول )1.6(كم وطريق شياع آل ناصر بطول )1.5(كم وطريق مدرسة إبن 
النفيس بطول )300(م وطريق ناجح نور علي بطول )1,8(كم وطريق مدرسة الهادي األمني بطول 
)600(م وطريق آل لوتي قرب اخملازن الغذائية بطول )1,2(كم وطريق فليح حسني ضايف السوالم 

بطول )450(م«/ السماوة 
3- »تبلیط طرق منطقة البساتني الشرقية بطول )22،225( كم...«/السماوة .

4-  »تنفيــذ طريق شنشــول آل مطلب العمية بطــول )5,5(كم وتبليط طريــق آل مري النگار 
)منطقة املهدي( بطول )3,4(كم وتبليط طريق آل فريج آل عواد آل جبر بطول )3(كم«/السماوة

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل 
بتبليط طرق ريفية ضمن احلدود اإلدارية لقضاء الســماوة. تتلخص أعمال املشــروع بقشــط الطريق وتسويته وإزالة كافة التعارضات 
 )B( ؛ ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلــدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف)وتثبيــت املناطق الرخوة من الطرق )إن وجدت

بسمك )20(سم؛ وفرش وحدل طبقة من األساس القيري بسمك )10(سم؛
كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر أنبوبية بالســتيكية وقناطر أنبوبية كونكريتية، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة 

)اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
2. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
)dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، 

نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشــائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنســبة للشــركات األجنبية اخملتصة باألشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق.
 ه. 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 األمن الدولي.

 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 
قصيرة، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )737،000،000( دينار سبعمائة وسبعة وثالثني مليون دينار عراقي«.

 ج- 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 آلخر ســنتني، ويجب أن تكون حساباتها رابحة لكل 
سنة. 

2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014.
 د- معدل اإليراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، وعلى 

النحو اآلتي: 
1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ )5,975,000,000( دينار »خمســة مليارات وتســعمائة وخمسة وسبعون 

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

املناقصة. ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.
هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي أو شريك أو مقاول 
ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء، ومببلغ 

ال يقل عن )5,893,000,000( خمسة مليارات وثمامنائة وثالثة وتسعني مليون دينار عراقي(.
 و- الكادر القيادي للمشروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية 

صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشغال ملدة )7( سبع سنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال املماثلة 

ملدة )4( أربع سنوات.
2- مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشــغال ملدة )5( خمس ســنوات، وخبرة تخصصية في األعمال 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 اإلخالل االلتزامات التعاقدية. إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع 
احملددة ابتداء ال يجوز اســتبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب على مقدم العطاء 

تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
 ز- املعــدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفق البرنامج الزمني لتقدم العمل واملقدم 
من قبله بشــكل اولي: معمل أسفلت عدد/1، فارشة عدد/ 1حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة مزدوجة عدد/2 وحادلة 
فوالذية عدد/2. ويجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن عدم : 

تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـــ إضافة إلى املتطلبــات القانونية؛ على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 
املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. 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. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )9،820،407،000( دينار )تســعة مليارات وثمامنائة وعشرون مليون واربعمائة وسبعة االف دينار 

عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )600( يوماً. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/11/21 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى 
دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي، غير قابل للرد، 

ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 9. 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 عشــر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/12/18. 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 االحد املصادف 2022/12/11 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 
مقداره )140،000،000( دينار مائة واربعون مليون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

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

دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
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 أوطا عطاء العطاء متوازن ومنسجم مع 

الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل 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 بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح املقدم من 
مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة اللجنة 
على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة 
التخمينية اخملفضة بنسبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، 
وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، 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: 13512
التاريخ: 2022/11/16

مناقصـة رقم )93(/ إعـالن للمرة االولى
املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 

متويل تنمية األقاليم
1.تبليــط طرق قــرى ) ال جماح – احلوش - ال حيدر - ســيد محيل - ال عــوض عوض ال حزمي – 

احلسينات – البركات وال عزوز – ال دبوش – العماريني – سيد فاهم(
2.تبليط طرق قرى ) الرابط بني النجمي وطريق احلمزة السياحي املرحلة الثانية – طريق السودة 

– طريق فارس ال مغير – طريق ال جعاز وال توبة(
3.تبليط طرق قرى اجلبور ) ســامي جريذي – حســوني دحام – عبد النبي محيسن – ال برشاوي 

وال دعيجي – ال نغيش – ال بو خالل – كرمي ناصر اجلبالي(.
4.تبليط طرق ام خمســني ) مدرسة املســجد األقصى بطول 1,2 كم والطريق الرابط بني طريق 

السودة وطريق اللواح بطول 2,3 كم وطريق العماريني / احلاج ساجت بطول 1,2 كم.

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع 
الذي تتلخص أعماله بقشــط مسارات الطريق وتســويتها وإزالة كافة التعارضات وتثبيت املناطق الرخوة من الطرق )إن وجدت(؛ 
ومن ثم الدفن بالتراب النظيف مع احلدل وفرش وحدل طبقة احلصى اخلابط صنف )B( بســمك )20(ســم؛ وفرش وحدل طبقة من 
األساس القيري بسمك )10(سم؛ كما تتضمن بعض الطرق تنفيذ قناطر أنبوبية بالستيكية وقناطر أنبوبية كونكريتية، وكل ما 

يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
 1. ملقدمــي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشــتراك في املناقصة كما هو محدد في النشــرة التوضيحية الصادرة عن األمم 

املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني فــي احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من 

بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 3. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية 

األقاليم، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18، التسلسل: 210.
4.  درجة وصنف الشــركة العراقية املطلوبة هي إنشائية/ رابعة )كحد أدنى(. أما بالنسبة للشركات األجنبية اخملتصة باألشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق.
 ه. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي:

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية، تضارب املصالح، قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء، املنع مبوجب قرارات األمم 
املتحدة ومجلس األمن الدولي.

 ب- الســيولة املالية: وتعرف بأنها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة، وباملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن )753،000،000( دينار )ســبعمائة وثالثة وخمســون مليون دينار عراقي( وفي 

حالة تقدمي عطاء مشترك يكون لزاماً على احد الشريكني حيازة ما ال يقل عن 25% من مبلغ السيولة املالية احملدد.
 ج- احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقــدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للســنوات 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 آلخر سنتني، ويجب أن تكون حساباتها رابحة 

لكل سنة. 
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية لعام 2014.

 د- معدل اإليراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة أو املستمرة خالل املدة املطلوبة، 
وعلى النحو اآلتي: 

1- إن احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ )6,108,000,000( دينار »ست مليارات ومائة وثمانية مليون دينار عراقي.
2- على مقدم العطاء تقدمي معدل اإليراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ غلق 

املناقصة. ويتم احتسابه وفقاً للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة أن تكون سنوات العمل متسلسلة.
هـ - اخلبرة التخصصية في تنفيذ األشــغال: هي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي أو شريك أو 
مقاول ثانوي. وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 

العطاء، ومببلغ ال يقل عن )4,619,000,000( )اربعة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليون دينار عراقي(.
 و- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني: على مقدمي العطاءات إثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود 

رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني، وحتقيق املتطلبات اآلتية:
1-  مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ األشغال ملدة )7( ســبع سنوات، وخبرة تخصصية | في األعمال 

املماثلة ملدة )4( أربع سنوات.
2- مهندس مدني عدد/2: بخبرة كلية عامة من تنفيذ األشغال ملدة )5( خمس سنوات، وخبرة تخصصية في األعمال املماثلة ملدة 

)3( ثالث سنوات. 
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات 
القانونيــة الناجتة عن عدم تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل االلتزامات التعاقدية. إن الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة 
لتنفيذ املشروع احملددة ابتداء ال يجوز استبدالها إال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد، كما يتوجب 

على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
 ز- املعــدات التخصصية: على مقدمي العطاء إثبات حيازته للمعدات الرئيســية املطلوبة وفــق البرنامج الزمني لتقدم العمل 
واملقدم من قبله بشــكل اولي: معمل أسفلت عدد/1، فارشة عدد/ 1حادلة ظلفية عدد/3، حادلة مطاطية عدد/2، حادلة مزدوجة 
عدد/2 وحادلة فوالذية عدد/2. يجب تقدميها قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم : تقدميها؛ ومن ضمنها إجراءات اإلخالل بااللتزامات التعاقدية. 
ح- ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقييم والتأهيل املذكورة أعاله.

طـ إضافة إلى املتطلبات القانونية؛ على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك 
في املناقصة.

ي- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء احملليني.
 6. 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. 
7. إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )7،696،884،000( دينار )سبعة مليارات وستمائة وستة وتسعون مليون وثمامنائة وأربعة 

وثمانون الف دينار عراقي(، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )460( يوماً. 
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االثنني املصادف 2022/11/21 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري 
إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )350,000( دينار ثالثمائة وخمسون ألف دينار عراقي، غير 

قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء مع العطاء.
 9. يتم تســليم العطــاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحملليــة – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات 
الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/12/18. التقدمي بالبريد االلكتروني غير 
مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
فــي العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة 
على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/12/11 في بناية 
دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشــروط 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 
إصــداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )108،000،000( دينار) مائة وثمانيــة مليون دينار عراقي(، وعلى أن تكون صادرة عن 

مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
10. إن اسم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم اخملتص 

هو دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء العطاء متوازن 

ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي 
مراعــاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع مــن قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعــد 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 شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 

الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
16. ال تصرف أول ســلفة 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 بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح املقدم 
من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة 
اللجنــة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3 
%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم 

العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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اصدارات

املهم ان اعيشــها بشرف( ومقدمة للناقد 
الفواز)يكتب الشاعر حيدر عبداخلضر  علي 
قصيدتــه وكانه يتأمل العالم.. يشــاطره 
لعبــة الرؤيا..والبحث عن املعنى اخلبىء في 
موازية  نصوصا  االستعارات..(ص7..شــكال 

كشفا عن العوالم النصية..
لست وحدي

من تعثر بالشبهات والقرابني
فها انا ذا ابصر

طفال طاعنا بالصفرة
وامرأة تقلم أبناءها

وشيخا مقوسا يهتف بالعابرين
أقنعة على الشاشات

أقنعة على املنابر
أقنعة فوق الكراسي

أقنعة في الشوارع واملطارات
أقنعة..أقنعة..أقنعة  

كفا تورطا بنا
يا امرأة الشك

والدم واالقنعة  / ص57ـ ص58
 

 فالنص يقترب من احلكائية املنفتحة على 
تقنية السرد الشعري البصري القائم على 
احلركة بلغة كاشــفة عــن تداعيات ذاتية 
بتدفــق وجدانــي مؤطر بالصــور ودالالتها 
املوحية.. فضال عن ان املنتج )الشاعر( يتخذ 
من الــذات مرتكزا وبؤرة حتتضــن جزئياته 
لتشــكل مبناه الفني املتميــز بجمالياته 
املستفزة للمســتهلك )املتلقي( من جهة 
وحتويل الصور من نبضها الفكري الى نبض 
يكشــف عن عاطفة متازج مــا بني التأمل 
والتداعي.. فضال عن توظيفه لتقنيات فنية 
واســلوبية كالتكرار الدال علــى التوكيد 
النمط الصوري والداللة النفسية التي من 
خاللها يفرغ الشاعر مشاعره ليعيد التوازن 
ويكشــف عن ايقاع داخلــي مؤكد للحالة 
مما  الشاعرة  للذات  واالنفعالية  النفســية 
منح النص انفتاحا على املســتوى اجلمالي 
والفني واالســلوبي .. فضال عن اثراء املعنى 
النصــي وتاكيد موســيقاه.. وهناك تقنية 
التنقيط )النص الصامت( الدال على احلذف 
الذي يســتدعي املســتهلك)املتلقي( مللء 

بياضاته..
يارب حتملنا قليال

فلقد احترقنا مرارا
ونحن نسير باجتاهك

ونتعثر بالتماثيل واالدعية  
اعدنا اليك

فلقد حتجرت
أعيننا من البكاء

وشاخت سماواتنا
من التضرع   / ص106

  فالشــاعر يتخطــى احلســيات الى أفق 
الرؤيا مبخاطبة الوجــود الكوني بلغة قادرة 
علــى االداء التعبيري والتصويري..مع جنوح 
صــوب االيجاز والتكثيــف اجلملي لتصوير 
اللحظــة االنفعالية..اضافة الى اعتمادها 
االستعارة واجملاز وتقنية االنزياح اللغوي في 
خلق صورها املتوالدة مــن بعضها.. فقدم 
نصــا متيز باقترابه مــن احلكائية  املنفتحة 
على تقنية السرد الشعري البصري القائم 
على احلركة بلغة كاشــفة عــن تداعيات 
ذاتية بتدفق وجداني مؤطر بالصور ودالالتها 
املوحية.. لتحقيق فعــل معرفي معبر عن 
حالة وجدانية مشــحونة بشحنة ابداعية 
واعية.. تكشف عنها شعرية البناء وحركة 

القصيدة تناغًما.. وتقاطًعا.. وتفاعاًل..
ينسج  الشاعر)املنتج(..أن  استطاع  وبذلك   
نصــا يتحرّك فــي فضاء بصري وحســي 
اتسم بســمات جمالية منبثقة من اللغة 
الكاشفة عن  الشعرية  والصورة  الشعرية 
ادواته الشعرية  شاعر وجداني متمكن من 
اخلالقــة لنص شــعري مكتنز اســلوبيا.. 
بتوظيفه لغة يومية والفاظ  موحية بعيدة 
عن الغمــوض والضبابية عززت بنية النص 
والتفنن في نســج صوره املستفزة لذاكرة 
املســتهلك)املتلقي(... فكشــف عن هوية 
االبداع الشعري..املؤطرة للحظة املتوهجة..

املرتبطة بالواقع.. املعبرة عن احلالة النفسية 
بوعي شعري يتسم بعمق املعنى املتفاعل 
والهم االنســاني بنزعة وجدانية متدفقة..

تكشف عن وظيفة الشعر الكبرى املتمثلة 
في )ان يجعلنا نســتعيد مواقف أحالمنا( 

على حد تعبيرغاستون باشالر...
تنبيــه: لقــد خلــت قصائد الديــوان من 
أيــة هوامش ســياقية حتدد زمــن الكتابة 
ومكانها.. كي تســاعد املستهلك)املتلقي( 
على متثــل دالالتها واســتيعاب خلفياتها 

املعرفية.

علوان السلمان
لنيكــوس كازانتزاكيــس “الكتابــة مهمٌة 
جســيمة غرضها حتريض اإلنسان على بذل 
قصــارى جهوده لتجــاوز الوحــش الكامن 
اشــتغال  الشــعري  أعماقه”.....والنص  في 
لغوي تتســاوق في جملــه العناصر املعبرة 
عن اجلمال وكوامــن الوجد.. ابتداء من الرؤيا 
وانتهاء باحملتوى الفكري.. انه وسيلة التواصل 
ما بني الذات والذات اجلمعي بايحائية خالقة 
للرؤية االبداعية املتســاءلة التي هي القدرة 
على التعبير واالبتكار والتصوير الذي يؤسس 
لفضاءاته احلاملة..املتناغمة والرؤى..املتفاعلة 

مع انساق مكتظة باحليوية والدينامية..
وباستحضاراجملموعةالشــعرية )ماغادراملوج 
عواملها  نســجت  التي  الهديــل(  واطفــأه 
النصيــة انامــل منتجهــا الشــاعر حيدر 
الثقافية  الورشة  دار  واســهمت  عبداخلضر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع في نشــرها 
احلسيات  تتخطى  كونها  وانتشارها/2022.. 
الى افق الرؤيا مبخاطبة الوجود واالشياء بلغة 
تكشــف عن عمق احلس الوجداني والوطني 
واالنســاني.. فضال عن اتصافهــا بجمالية 
االسلوب البنائي احلداثي وعمق املضمون مع 
دقــة في انتقاء االلفاظ الشــفيفة املوحية 
ذات العمــق الداللــي.. ابتداء مــن العنوان 
العتبة الســيميائية الدالة التي احتشدت 
فيها معان متفاوتة جتر للتأويالت مما يضطر 
متلقيها االســتنجاد باملــن لتلمس املعنى 
في اخلطــاب النصي الــذي متيــز بالفاظه 
ارتكاز  املوحية بقدرتها اجلاذبــة كونها بؤرة 
النص احملاور لفضــاءات موضوعية يخلقها 
املنتج)الشــاعر(.. والتي تتميز بحساســية 
داللية تؤطــر العوالم النصيــة بعنواناتها 
املركبــة تركيبــا اضافيا او وصفيا ينشــط 
مداليلهــا باســتثناء )وشــايات ومكائــد( 
حضرت منفــردة بذاتها..مع مقولة )لكانط( 
)ليس مهمــا ان اعيش حياتــي فرحا..لكن 

»ما غادره الموُج وأطفأه الهديل ».. والتحّرّك في فضاٍء بصرّي ـ حّسي

)ماغادرالموج واطفأه الهديل( 
نسجت عوالمها النصية انامل 

منتجها الشاعر حيدر عبدالخضر 
تتخطى الحسيات الى افق الرؤيا 

بمخاطبة الوجود واالشياء بلغة 
تكشف عن عمق الحس الوجداني 

والوطني واالنساني.. فضال عن 
اتصافها بجمالية االسلوب البنائي 

الحداثي وعمق المضمون مع 
دقة في انتقاء االلفاظ الشفيفة 

الموحية ذات العمق الداللي

حوار

1
»طه الذي رأى: أيام ما بعد األيام«

عــن دارَي »كلمــة« و«صفصافة«، صدرت 
رواية »طه الــذي رأى: أيام مــا بعد األيام« 
حلمدي البطران، وفيهــا يُضيء جوانب من 
ســيرة طــه حســني )1889 - 1973( منذ 
عودته من باريس عــام 1919 وحتى رحيله. 
تتناول الرواية وقائع التحقيق مع حســني 
بعد صــدور كتابه »في الشــعر اجلاهلي« 
عــام 1926، ُمبّينة أّن النيابــة كانت متيل 
إلى إدانته، لكّنها اكتفت مبصادرة نســخ 
الكتــاب ومنعه من التــداول بضغط من 
حزب »األحرار الدستورّيني« الذي كان ينتمي 
إليــه، كما ترصد معاركــه الفكرية خالل 
إدارته »جامعة اإلسكندرية« ووزارة املعارف، 

ورحلته إلى احلّج عام 1955.

2
»فرصة لغرام أخير«

»فرصة لغــرام أخير« عنوان الرواية التي 
أنطوان«  دار »هاشــيت  تصدر قريباً عن 
للكاتــب اللبناني حســن داوود. يتناول 
العمل عالقة احلــب باجلائحة، وأثر هذه 
األخيرة عليه، وكيف صاغت حلظة احلَجر 
بطريقة  واألجســاد  احليــوات  الصّحي 
ال تخلــو من احلــّدة واالضطــراب، وهي 
اللحظــة التــي يســتعني الكاتب بها 
لتصوير شــخصية بطله، عّزت، وحالته 
النفسية القلقة. أصدر داوود مجموعات 
قصصية وأعماالً روائية عدة، نذكر منها: 
»يناية ماتيلد« )1983(، و«غناء البطريق« 
(1998(، و«مئة وثمانون غروباً« التي حازت 

»جائزة املتوّسط« اإليطالية عام 2009.

3
»نصف قرن«

للروائي الســوري نيــروز مالك، صدرت 
حديثاً رواية »نصف قــرن« عن »دار ورد« 
في عّمــان. يتناول الكاتــب عقوداً من 

واالجتماعي؛  السياســي  سورية  تاريخ 
تاريٌخ يحتّج فيه البطل على نصف قرن 
من اخلوف والرعب، وعلى نصف قرن »من 
العيش في الشعارات اخملّدرة التي ُعّلقت 
الرســمية  املؤّسســات  واجهات  على 
وفي  األشجار،  وعلى  احلكومية،  واملباني 

والتلفاز، وفي  اإلذاعــة  الشــوارع، وفي 
داخل الكتب املدرسية، وفي املهرجانات 
في  نقرأ  واملؤمتــرات«، كما  واالحتفاالت 
تقدمي الكتــاب. من أعمال مالك األُخرى: 
»بّوابــة القَصــب« و«ِظــالل الليالي«، 

و«زهور كافكا«.

حاوره: علي إبراهـيم الدليمي

تقف هذه الزاوية مع تشــكيلي في أســئلة 
ســريعة حول انشــغاالته اإلبداعيــة وجديد 
إنتاجــه، انه الفنــان العراقــي املغترب أحمد 
خليل العزوز، املولود في سامراء مدينة القباب 
واجلمال والزخارف العباســية التأريخية حيث 
كانت لهذه النشــأة أثراً كبيراً على توجهاته 
والتحق  الفنية، أكمل دراسته اإلعدادية فيها 
في معهد الفنون احلرفية/ قسم السيراميك، 
في بغــداد، وكان من األوائل فيه، ثم انتقل إلى 
الرســم واخلزف بصــورة مكثفة  لندن ودرس 

هناك.
عضــو نقابة الفنانــني العراقيــني، وجمعية 
أقام عدة  العراقيــني،  التشــكيليني  الفنانني 
معارض شــخصية، شــارك فــي العديد من 
املعارض املشــتركة التي أقيمت داخل وخارج 
والسويد وفرنسا..  بريطانيا  العراق، ومنها في 
عرضــت أعمالــه عدة مــرات فــي املتاحف 
البريطانيــة، كتــب عنــه الكثير مــن نقاد 
التشــكيلي، ميتاز  الفن  الفن واملهتمني فــي 
بقوة التخطيط مما يســاعده علــى الترجمة 
الرمزية  التعبيرية  في  ألســلوبه  التشكيلية 
وهو من الفنانني املهتمــني في فن اخلزف وفن 

الرسم على حد سواء. 
لقد اتخــذ الفنان العزوز منحــى في ترجمة 
القصص التأريخية إلى أعمال فنية وأشــهر 
 Adam and أعماله لوحته الشهيرة آدم وحواء
Eve، عجلة احلياة، املظلة، االنتظار، وكثير من 

األعمال األخرى. 
وللعزوز إهتمامــات في الصحافة، وله العديد 
من املقاالت في الصحف العربية واللندنية وله 
الكثير مــن املقاالت في مناصرة املرأة والوقوف 
إلى جانبها، فضالً عن دراســته فن املوسيقى 
الكالســيكية، وميتلك صوتاً جميالً، إال إنه لم 

ميارس الغناء ألسباب إجتماعية.
لقد منحته الغربة رغم قساوتها وأملها فرصة 
والثقافات  العالم  عظيمة لإلطالع على فنون 
اخملتلفة لترسيخ إســلوبه الفني وشخصيته 

املتميزة. 
بالعزوز  نلتقي  القصيــرة  الوقفة  في هذه 
لنســلط الضــوء على بعض مــن جتربته 
الفنيــة ما بني فــن الرســم بالزيت على 
القمــاش، والنحت على الطــني والتالعب 
على تطويعه باشــكال متميــزة وإخراجه 
بصيغة الفخار املزجج )ســيراميك( بالوان 
جذابة، حيــث يواصل فناننــا املغترب في 
لندن، جتربته، بال إنقطــاع وهو يقدم يومياً 
العديــد من نتاجاته اخلزفيــة الرائعة التي 

تتمثل بـ )الفازات( الشرقية حصراً.

- كيف وظفت جتربتك اخلزفية في الغربة؟
- منذ ان قدمت إلى لندن وإســتقراري فيها 
بسبب الوضع األمني في بلدي العراق، بدأت 
بتعليــم بعض الطلبة فن اخلزف، في دورات 
متخصصة بفــن اخلــزف، كل دورة مدتها 

ستة أشــهر، وبعضهم يجددها ألكثر من 
مــرة، حيث أعلمهم علــى كيفية صناعة 

الفازة الشرقية التي يهتمون بها كثيراً.

وما الفرق بني الفازة الشــرقية عن الفازة 
الغربية؟

عناصر الفازة الشرقية ومفرداتها، تختلف 
متاماً عن الفازة الغربية، حيث روحية وثقافة 
الفنان الشرقي نفسه، وإنسيابية التكوين 
واإلخــراج الفنــي لهيئة الفــازة اخلارجي، 
وإنفتاح عنقها العريــض، وإنتفاخ وجتويف 
البطن بشــكل جميــل، ومتيزهــا باأللوان 
والذهبية..  والشذريات  كالزراقات  الشرقية 
إلــخ، وكثير من األمــور الفنيــة االخرى.. 
أما اخلــزف الغربي فال ميتلــك هذه املالمح 

امللموسة.

وهــل هنالــك إقبــال القتنــاء الفــازات 
الشرقية؟

 هنا فــي لندن االقبال يكــون على العمل 
املميز اخملتلف عن التقليد أو الســائد )في 
الرســم أو اخلزف( العمل الفني املتفرد هو 
الذي يحدد التســويق، كاملوضــوع الرمزي 
البارزة..،  واأللوان  املتميزة،  العناصر  للعمل، 
هنا يحبون العمل الذي يحمل قصة، يحمل 
موضوعاً ما، الفن هو فلســفة باالسلوب 
اخلــاص للفنان.. كما ويعتمــد جناح الفنان 
علــى إمكانيتة فــي مخاطبة املشــاهد 

وأقناعه بإقتناء عمله.

هل لديك معارض، أو مشاركات جماعية؟
نعم، أقمت معرضي الشخصي األول، لفن 
اخلزف، بفندق الرشــيد، سنة 1988، فضالً 
عن مشــاركاتي العديدة في معارض دائرة 

وخارج،  العراق  داخل  التشــكيلية،  الفنون 
وهنا في لندن قدمــت الكثير من املعارض 
املشــتركة مــع الفنانــني اإلنكليــز، وقد 
أستفدت كثيراً منهم من خالل مشاركاتي 
املســتمر  وإختالطي بهم، كذلك إطالعي 
على مــا هو جديد في عالم الســيراميك، 

تقنياً وأفكاراً.

هــل هنالك جهة تدعمكــم أم تعتمدون 
على أجور الدورات؟

لم نفكر بالدعــم في يوم من األيام من أية 
جهــة كانت، هنا كل شــيء متوفر، إبتداًء 
من املادة اخلام التي يحتاج اليها الفنان في 
عمله، إلى متاجر التسويق للعمل، فتوفير 
املادة اخلام هو أساس جناح أي عمل فني، بل 

جناح الفنان نفسه.

مم يتكون فريق العمل لديكم؟
ال يوجد فريق عمل، أنا وطالبي فقط نعمل 
بهدوء وجتدد في اإلبتكارات، في مشــغلي 
اخلاص، ولــدّي كذلك طالب أدرســهم في 

بيوتهم فن الرسم واخلزف.
مــاذا لو مت إســتخدام احلــرف العربي على 
الفازات مثالً... كنصوص أو كحروف مفردة؟

انا أحب التعبيرية الرمزية في العمل، قصة 
أو حكمــة، مثل لوحتــي ادم وحواء، احلرف 
العربي جميل جــداً، وأحد العناصر املهمة 
التــي أعتمد عليها في عملــي الفني في 
الرسم واخلزف، لدّي أعمال كنت قد وظفت 
فيه احلــرف العربي، وآيــات قرآنية وحكم، 
وأحاديــث نبوية شــريفة، اللوحة احلروفية 
الرسم  تتنافس وبقوة، على مستوى  اليوم 
واخلزف، في الفن العربي واإلسالمي، ولدينا 
الفنــان الكبير ماهر الســامرائي، فهو من 
أهم من وظف احلــرف العربي على القطع 
اخلزفية، أعماله قطــع متحفية، إنه خزاف 

عمالق.
وفي اخلتام يقول العــزوز: أمتنى أن أرى بلدي 
باخلير  ومنعمــني  آمنــني  وأهلنا  معافــى 

والسالم.

»طه الذي رأى: أيام ما بعد األيام«.. 
»فرصة لغرام أخير« ..«نصف قرن

أبدع في صناعة الفازة الشرقية

وقفة مع الخزاف المغترب أحمد العزوز

شعر

يوسف الخضر* 

 بجسم نحيف
 بوجه يبدو مصفوًعا وخائب األمل،

 بدون تعبيــر، أغرب من وجه موميــاء رومانية 
مدفونة في األعمااااق!

 مستلق على ظهري
أفكر،

لَِم كل هذا؟
من أين ينبع كل هذا األسى، وكل هذه القسوة؟

ما الذي أحدث كل هذا الدمار؟!
صمت.

أعرف أنه فات األوان!
ال طائل من االنتظار

أعرف.
ال جدوى من التفاتة أخرى

أو حلظة ذهول..
أعرف أعرف أنه فات األوان!

فات األوان،
على أشــياء باتت هي األخرى تنظــر إلينا من 
الضفة املقابلة، مقهورة، ومثلما ال نكترث، هي 

ال تكترث.
تبــدو..... من هنــااااااااك ضئيلة جــًدا، نحيلة 
كطيف عجوز مشــردة، مقعــدة تتأبط كنزة 

ابنها امليت.
وتعض على لقمة مريرة، لن تسد رمق جوعها.

فات األوان
فات األوان

على أشياء وأشخاص ابتلعهم املاضي
وما عاد باإلمكان سحبهم من هناك.

فات األوان
فات األوان
على احلب

على الفرح
على احلزن

على الفقد
على حلظة املصيبة

على ذكرى باتت بعيييييييييييدة! يستحيل أن 
تطالها األصابع!

فات األوان على العذاب، التفتي إلّي أُكلمك!..
فات األوان على األسف.

صمت.
بعد ساعة.

أتذكرك اآلن يا أمي
يوم خلفتنــي في البرية فعوت عند قدومي كل 

ضواري ريف احلسكة!
لكن.. أتعرفني ما الذي يؤملني اآلن؟

من ســيصدق أنه فعاًل جــاءك الطلق قبل 26 
عاًما في البرية

من سينظر اآلن إلى وجهي النحيل هذا ويصدق 
أن هذا احملطم ـ أنا ـ، قد ولد في العراء.

أخخخخخ لن يصدق أحد!
أتذكرك اآلن يا أمي!

وفي صدري ما يشبه احلريق
وفي باطن قلبي ما يشبه مرارة البكاء.

فجعتني يا أمي
أنا مفجوع،

وبي رغبة أن أكسر يدي
وبي رغبة أن أسب وألعننننن!

وبي رغبة..
أن أنطح اجلدران،

وبي رغبة أن أعض قلبي.
)*( نص إلى والدة الشــاعر قبــل رحيلها بأيام 

)تشرين األول/ أكتوبر 2022(.

*شاعر من سورية

رثاء لشخص رثاء لشخص 
على قيد الحياةعلى قيد الحياة
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك 
فيها احلضور الى مقر الشــركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم جدول الكميات واملواصفات والشروط اخلاصة بها وعلى 
املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات بعد شراءها من ممثل شركتنا 
لغرض ختمها  قبل تسعيرها من قبل املناقصني وعلى ان تكون كافة وثائق املناقصة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس، 

كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة مع ارفاق 
الوثائق الشــخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب يؤيد 
حجب البطاقة التموينية كذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات يلتزم 
اجملهزين من املكاتب التجارية بتقدمي اجازة ممارسة مهنة والوثائق اعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات علما بان موعد 

الغلق هو يوم االربعاء املصادف 2022/11/30 الساعة الثانية عشر ظهرا وهو نفس  
موعد فتح العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/11/22 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات 
املشــتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/11/23 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في 
موقع باب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة نفاذ العطاء.

علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

www.boc.oil.gov.iq
ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن اول / إعادة تقدير

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك مديرية بلدية )الفجر/ قلعة ســكر( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )26( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن 
)20%( من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن 
في ديوان البلدية حســب املوعد احملــدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر مهندسني 
حيدر محسن جري 
مدير بلديات ذي قار

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 402
التاريخ: 2022/11/17

اعالن
تعلن جلنة البيع وااليجار األولى في مديرية بلدية الكوت )للمره االولى( عن بيع االمالك املبينة اوصافها ادناه والعائدة الى مديريتنا 
اســتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 30  يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة 
بصــك مصدق مع هوية االحوال املدنية اصلية زائد مصورة ويتم االلتزام بكافــة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا 
الصدد وفق املادة )15( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 التي تنص )يجري االعالن عن بيع الدور أو الشقق او 
االراضي السكنية العائدة الى الدولة مبا فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف الى منتسبي الدولة او القطاع العام املتزوجني 
الذين ال ميلكون هم وازواجهم او اوالدهم القاصرين دارا أو شــقة أو ارضا سكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على 
وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة أو اجلمعية التعاونية.... يقام املزاد في مقر مديرية بلدية الكوت في متام الساعة 

العاشرة صباحا
 1- يجرى البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود الدور أو الشقق او االراضي السكنية 

لها اوال.
 2- فاذا لم يتقدم احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية وتبقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر العامة .

3- في حال عدم حصول راغب بالشــراء منهم أو بقى قســم منها تعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة من تتوفر فيهم شروط 
التملك.

املستمسكات املطلوبة
* تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات اخلاصة بتوزيع قطع االراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.

* املستمسكات للزوج والزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
* بیان استفادة.

تامينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة والوزارات كافه.
• تأمينات 50% بالنسبة للمواطنني عامة.

م.ر املهندس/ علي عبد صيوان
مديرية بلدية الكوت / رئيس اللجنة

صندوق  االسكان العراقي في ميسان
اعالن

الى الشــريك فانوس شبيب رســن في للعقار14/2350  ابو رمانه 
مناصفة مع الشــريك املقترض محمد كرمي فالح )مناصفه( الذي 
يروم التقدمي الى الصندوق االســكان العراقي في ميســان لغرض 
التسليف والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة خمسة عشر يوما داخل 
العراق وشهر من تاريخ النشراذا كان خارج العراق  وبعكسه يسق 

حقكم في االعتراض مستقبال.

مديرية بلدية العمارة
اعالن اجازة بناء

الى الشــريك فانوس شبيب رســن اقتضى حضوركم الى 
بلديــة العمارة   لغرض حصول الشــريك محمد كرمي فالح 
على اجازة بناء للعقار2350/14  مقاطعه ابو رمانه مناصفة 
خالل مدةاقصاهــا ثالثون يوما داخل العراق وشــهر اذا كان 
خارج العراق من تاريخ النشر خط وبعكسه يسقط حقكم 

في االعتراض مستقبال.

مديرية بلديةالعمارة
اعالن اجازة بناء

الى الشريك صبيحه خنجر غيالن اقتضى حضوركم الى بلدية 
العمــارة   لغرض حصول الشــريك منتهى ســاهي عوده على 
اجازة بناء للعقــار55/5363 مقاطعه املغربــة  مناصفة خالل 
مدةاقصاها ثالثون يوما داخل العراق وشهر اذا كان خارج العراق 
من تاريخ النشر خط وبعكســه يسقط حقكم في االعتراض 

مستقبال.

 ثمن بيع وثائقاملواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت
 التأميناتاملبلغ التخمينياملناقصة

االولية
 صنف
 نوعاملقاول

املوازنة

34/ب/12022
اعالن اول

انشاء احواض 
كونكريتية مع جدار 

TPI سائد ملنظومة

يتضمن العمل انشاء حوض 
االنبوب )517( وحوض كونكريتي 
النبوب احللفاية وتكسير قاعدة 

كونكريتية عدد /2 تابعة الى 
منظومة TPI واعادة انشاء 

القاعدتني ومعاجلة التشققات 
في حوض فصل املاء التابع الى 
منظومة وانشاء جدار سائد من 

جهة حوض جتمع املاء

100.000
مائة الف 
دينار عراقي

99.228.000
تسعة وتسعون 
مليون ومائتان 

وثمانية وعشرون 
الف دينار عراقي

993،000 
 تسعمائة

 وثالثة وتسعون
 الف دينار

عراقي

 ال يقل عن
 العاشر
انشائي

تشغيلية

36/ب/22022
اعالن اول

صيانة تسطيح 
ابنية هيأة اخلدمات 
واملواد- رحبة االليات 

اخلفيفة – قسم 
االليات الثقيلة/ 
شعبة احلركة 2- 

معمل االوكسجني 
1- قسم هندسة 
ارتباط املواد في 
اجملمع الصناعي- 

بناية الواحة

يتضمن العمل رفع التسطيح 
التالف الشتايكر وطبقات 
التسطيح االخرى وتنظيف 
السطح واعادة التسطيح 

باستخدام مادة الفوم

 75،000
خمسة 

وسبعون الف 
دينار عراقي

 100،000،000 مائة
الف دينار عراقي

1،000،000 
 مليون دينار

عراقي

 الثامن
تشغيليةانشائي

35/ب/32022
اعالن اول

انشاء حماية حلاويات 
خزن مواد التنقيب 
لإلبار النفطية في 

البرجسية

يتضمن العمل: صب قاعدة 
خرسانية مسلحة بسمك )20 

سم( مع نقل وجتهيز ونصب 
جدران مسبقة الصب على شكل 

حرف t وسقوف مسبقة الصب 
حتيط بحاويات خزان مواد تنقيب 

االبار النفطية في البرجسية

 75،000
خمسة 

وسبعون الف 
دينار عراقي

 95،000،000
خمسة وتسعون 
مليون دينار عراقي

 95،000
تسعمائة 

وخمسون الف 
دينار عراقي

 ال يقل عن
 العاشر
انشائي

تشغيلية

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 1/6/2022رقم االصدار:BOC-P-05/F062رمز النموذج

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 548,000 خمسمائة وثمانية واربعون الف دينار سنة واحدةحانوت451/25بلدية الفجر1

 548,000 خمسمائة وثمانية واربعون الف دينار سنة واحدةحانوت451/24بلدية الفجر2

 3,187,500 ثالثة ماليني ومائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة دينار سنة واحدةحانوت548بلدية الفجر3

 3,393,750 ثالثة ماليني وثالثمائة وثالثة وتسعون الف وسبعمائة سنة واحدةحانوت448/1بلدية الفجر4
 وخمسون دينار

 4,863,750 أربعة ماليني وثمامنائة وثالثة وستون الف وسبعمائة سنة واحدةحانوت569/4بلدية الفجر5
وخمسون دينار

 548,000 خمسمائة وثمانية واربعون الف دينار سنة واحدةحانوت451/3بلدية الفجر6

 3,356,250 ثالثة ماليني وثالثمائة وستة وخمسون الف ومائتان سنة واحدةحانوت448/2بلدية الفجر7
وخمسون دينار

480,000  اربعمائة وثمانون الف دينار سنة واحدةحانوت451/18بلدية الفجر8

400,000 اربعمائة الف دينار سنة واحدةمولد كهربائي أبو غامن301/106بلدية الفجر9

 1,125,000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت5/252بلدية قلعة سكر10

 1,600,000 مليون وستمائة الف دينار سنة واحدةحانوت11/252بلدية قلعة سكر11

 1,850,000 مليون وثمامنائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت2/12/252بلدية قلعة سكر12

1,000,000 مليون دينار سنة واحدةحانوت5/12/252بلدية قلعة سكر13

 1,125,000 مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت6/12/252بلدية قلعة سكر14

1,000,000 مليون دينار سنة واحدةحانوت9/12/252بلدية قلعة سكر15

1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت10/12/252بلدية قلعة سكر16

650,000 ستمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت2/13/252بلدية قلعة سكر17

875,000 ثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدةحانوت3/13/252بلدية قلعة سكر18

1,425,000 مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الف دينار سنة واحدةحانوت4/13/252بلدية قلعة سكر19

1,275,000 مليون ومائتان وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدةحانوت5/13/252بلدية قلعة سكر20

5,950,000 خمسة ماليني وتسعمائة وخمسون الف دينار سنة واحدةحانوت6/12/252بلدية قلعة سكر21

2,100,000 مليونان ومائة الف دينار سنة واحدةحانوت3/15/252بلدية قلعة سكر22

1,975,000 مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدةحانوت9/15/252بلدية قلعة سكر23

1,975,000 مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدةحانوت4/18/252بلدية قلعة سكر24

1,975,000 مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار سنة واحدةحانوت1/18/252بلدية قلعة سكر25

1,100,000 مليون ومائة الف دينار سنة واحدةحانوت11/515بلدية قلعة سكر26

املوقعمساحتهارقم امللكنوع امللكت

46 نصف الدجيلي200 م6288/1قطعة ارض سكنية1

46 نصف الدجيلي200 م6497/1قطعة ارض سكنية2

46 نصف الدجيلي200 م6593/1قطعة ارض سكنية3

46 نصف الدجيلي210 م8521/1قطعة ارض سكنية4

46 نصف الدجيلي200 م8369/1قطعة ارض سكنية5

46 نصف الدجيلي200 م3619/1قطعة ارض سكنية6

46 نصف الدجيلي200 م3400/1قطعة ارض سكنية7

46 نصف الدجيلي200 م3508/1قطعة ارض سكنية8

46 نصف الدجيلي200 م6175/1قطعة ارض سكنية9

46 نصف الدجيلي230 م6358/1قطعة ارض سكنية10

46 نصف الدجيلي200 م7928/1قطعة ارض سكنية11

46 نصف الدجيلي200 م6573/1قطعة ارض سكنية12

46 نصف الدجيلي200 م3493/1قطعة ارض سكنية13

46 نصف الدجيلي200 م6517/1قطعة ارض سكنية14

االحد 20 تشرين الثاني 2022 العدد )5017(
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
قسم االراضي الزراعية

جلنة تأجير االراضي
العدد: 15171
التاريخ: 2022/11/14

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميســان/ جلنة تأجير االراضي الزراعية عن تأجير االراضي الزراعية املبينة تفاصيلها ادناه وفق القانون 35 لســنة 1983 
والقانون )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني بالتأجير مراجعة اللجنة املذكورة في اليوم التالي لنشراالعالن والبالغة ثالثون يوما مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية والبالغة 20% من القيمة التقديرية وســتجري املزايدة الساعة العاشرة صباحا من اليوم االخير من املدة املقررة 

والبالغة ثالثون يوما
استنادا الى ما جاء بكتاب دائرة االراضي الزراعية/ العقود الزراعية املرقمة 18604 في 2022/10/26 

حصلت املوافقة على اعالن املساحة ادناه 
قطعة مســاحتها )250( دومن ضمن القطعة املرقمة )1/1( مقاطعة 1/ البغيالت ضمن شعبة زراعة كميت وحسب االحداثيات املرفقة في 

اجلدول
اراضي زراعية غير مستصلحة بعيدة عن مركز احملافظة وال يوجد فيها اي منشأت او محدثات

رئيس مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير زراعة محافظة ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية زراعة محافظة ميسان
قسم االراضي الزراعية

جلنة تأجير االراضي
العدد: 15172
التاريخ: 2022/11/14

اعالن
تعلن مديرية زراعة ميســان/ جلنة تأجير االراضي الزراعية عن تأجير االراضــي الزراعية املبينة تفاصيلها ادناه وفق القانون 
35 لسنة 1983 والقانون )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني بالتأجير مراجعة اللجنة املذكورة في اليوم التالي لنشر االعالن 
والبالغة ثالثون يوما مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية والبالغة 20% من القيمة التقديرية وســتجري املزايدة 

الساعة العاشرة صباحا من اليوم االخير من املدة املقررة والبالغة ثالثون يوما
استنادا الى ما جاء بكتاب دائرة االراضي الزراعية/ العقود الزراعية املرقمة 17630 في 2022/10/13 

حصلت املوافقة على اعالن املساحة ادناه 
قطعة مســاحتها )80( دومن ضمن القطعة املرقمة )1/138( مقاطعة 4/ اجلزرة ونهر ســعد ضمن شعبة زراعة نهر سعد 

وحسب االحداثيات املرفقة في اجلدول
اراضي زراعية مستصلحة بالكامل بعيدة عن مركز احملافظة وال يوجد فيها اي منشأت او محدثات

رئيس مهندسني زراعيني اقدم
د. محمد جبار عبد الرضا
مدير زراعة محافظة ميسان

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25004/49
التأريخ/ 2022/11/14

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 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر 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
وزارة التخطيط 
اعالن مناقصة

مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية 
اسم املناقصة : انشاء وحدة مائية مجمعة سعة 200م3/ساعة في القرى )بداية قرية البوبالي , نهاية 

قرية البوبالي , ابو فليس( وتأهيل الوحدات املائية في قرية )ابو سديرة االولى( في محافظة االنبار.
ANR-02-6 : رقم املناقصة

استلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويل )  الصندوق االجتماعي للتنمية ( ، وترغب بتخصيص جزء من القرض لتمويل 
عقد انشاء وحدة مائية مجمعة سعة 200م3/ساعة في القرى )بداية قرية البوبالي , نهاية قرية البوبالي , ابو فليس( وتأهيل الوحدات 

املائية في قرية )ابو سديرة االولى( في محافظة االنبار .
تدعو وزارة التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية الشركات واملقاولني من ذوي االهلية واملؤهلني لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
انشاء وحدة مائية مجمعة سعة 200م3/ساعة في القرى )بداية قرية البوبالي , نهاية قرية البوبالي , ابو فليس( وتأهيل الوحدات املائية 
في قرية )ابو سديرة االولى( في محافظة االنبار )رقم املناقصــة ANR-02-6( وحسب جــدول الكميات واملواصفات واخملططات املرفقة 

في وثيقة املناقصة  مدة تنفيذ املشروع  ) 240 يوم بضمنها ايام العطل واالعياد ( .
ميكن شراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل املتناقصني الراغبني لدى تقدمي طلب خطي في العنوان أدناه ودفع 

مبلغ قدره )300,000( دينارغير قابل للرد نقدا« وسيتم تسليم وثائق العطاء عن طريق التسليم باليد .
تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  يودع في صنــدوق العطاءات في العنوان ادناه مرفقة معه 

الوثائق واملستمسكات التالية:-
1.سيتضمن العطاء ضمان عطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيمة )40,000( دوالر) أربعون الف دوالر امريكي( او ما يعادله  
بالدينار العراقي ســاري املفعول حتى  28 يوم من تاريخ ســريان العطاء  ) 118 مائة و ثمانية عشر يوما من تأريخ الغلق(  و يكون باسم 

الشركة املتناقصة حصرا  وحلساب وزارة التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية .
2.مدة صالحية العطاء 90 يوما بعد املوعد النهائي لتسليم العطاءات املذكور في ورقة بيانات العطاء .

3.عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ) اصلية + نسخة ( .
 اوالً:-  ســيتم تنفيذ املناقصة وفقا الجراءات العطاءات التنافســية الوطنية ويحق جلميع الشركات واملقاولني من ذوي االهلية التقدم 

للتنافس كما هو  محدد في )ارشادات التوريدات(.
ثانيــاً:-  ميكن للمتناقصني ذوي االهلية الراغبني ان يحصلوا على معلومات اضافية من وزارة التخطيط / الصندوق االجتماعي للتنمية 
/ الطابق الرابع وعلى البريد االلكتروني  .  sfd.prs.iraq@gmail.com حيث يقدم طلب التوضيحات خطياً من قبل املتناقصني من خالل 

االمييل املذكور .
ثالثاً:-  يجب تسليم العطاءات في العنوان ادناه وان اخر موعد لتسلم العطاءات / الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 
2022/12/13 بتوقيت بغداد ، العطاءات االلكترونية اليســمح بها ، العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها ، وسيتم فتح العطاءات فعلياً 
وبوجود ممثلني عن املناقصني الراغبني باحلضور شــخصياً في العنوان ادناه في نفس يوم الغلق . وسيكون يوم الثالثاء املوافق 2022/12/6 

الساعة العاشرة صباحاً موعداً  لالجتماع مع املناقصني لتوضيح اسلوب ملئ وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات.
عنوان تسليم العطاءات

مبنى وزارة التخطيط / الطابق االول/ غرفة استالم عطاءات الصندوق / الكائنة في بغداد / كرادة مرمي / قرب جسر اجلمهورية
وزارة التخطيط
الصندوق االجتماعي للتنمية

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25003/49
التأريخ/ 2022/11/14

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 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك 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 الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

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

قطعة مساحتها 80 دومن

yxت

13535668692378

23535889692260

33536258692976

43536038693088

قطعة مساحتها 250 دومن

yxت

13534568631472

23534724631270

33534468630875

43534926630790

53535604630478

63535637630559

73535611630803

83535375630995

93534860631724

 جنست
موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهالعقار

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م32محل1

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م12محل2

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م52محل3

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م42محل4

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م82محل5

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م232محل6

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م112محل7

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م102حانوت8

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م122حانوت9

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات16 م1/172محل1

مقام عليثالث سنوات14 م2/172محل2

مقام عليثالث سنوات34 م3/172محل3

مقام عليثالث سنوات13 م4/172محل4

مقام عليثالث سنوات25 م5/172محل5

مقام عليثالث سنوات46 م6/172محل6

مقام عليثالث سنوات38 م7/172محل7

مقام عليثالث سنوات18 م8/172مخزن8

مقام عليثالث سنوات18 م9/172مخزن9

مقام عليثالث سنوات20 م10/172مخزن10

مقام عليثالث سنوات12 م11/172مخزن11

مقام عليثالث سنوات50 م12/172مخزن12

مقام عليثالث سنوات13 م13/172مخزن13

مقام عليثالث سنوات14 م14/172مخزن14

مقام عليثالث سنوات62 م15/172مخزن15

مقام عليثالث سنوات59 م16/172مخزن16

مقام عليثالث سنوات57 م17/172مخزن17
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العراق يضيف بطولة 
آسيا لتنس الطاولة

فوز ودي للشرطة 
على الديوانية

وسام المجد يحتفظ ببطولة 
العراق لكرة السلة على الكراسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركزي لتنس الطاولــة، أول أمس، 
أن نظيــره اآلســيوي وافــق على منــح بغداد، 
حق اســتضافة نهائيات كأس آســيا للشــباب 
والناشئني، والتي ســتقام في العام املقبل.وقال 
العمومية  بيان »اجلمعيــة  العراقي فــي  االحتاد 
لالحتاد اآلســيوي تصــدق باإلجمــاع على طلب 
العراق بشأن استضافة نهائيات آسيا للناشئني 
والشــباب مطلع أيلول 2023«.وتابع البيان »جاء 
ذلك بعد طلب ممثلي العــراق، عباس وحيد نائب 
رئيس احتاد غربي آســيا واالحتاد العراقي، وهيفي 
طه األمــني العام، أثناء اجلمعيــة العمومية في 

تايالند«. 
ويســعى االحتاد العراقــي لتنــس الطاولة، إلى 
توفير جميع متطلبات جناح اســتضافة البطولة 
القارية، بعدما سبق له تنظيم عدة بطوالت في 
أربيل والسليمانية، وأبرزها بطولتي العرب وغربي 

آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلب الشــرطة على ضيفه الديوانية بهدف من 
دون رد، في املباراة الودية التي أقيمت على ملعب 
الراحل علي حســني.. وجاء هدف الشــرطة عن 
مارديكيان.وغاب  مارديك  الســوري  احملترف  طريق 
عن اللقاء ، مجموعة كبيرة من العبي الشــرطة 
بداعــي اإلصابــة واالرتباط باملنتخــب العراقي.
ويواصل الثنائي أحمد يحيى وأحمد زيرو، مرحلة 
التأهيل الطبي والبدني، بعد إصابتهما قبل ودية 

املكسيك.
وتعد هذه املبــاراة الودية الثالثة للشــرطة في 
فترة توقف الدوري العراقــي، بعد فوزه 2-0 على 
الكاظمية واخلســارة 0-1 من الزوراء.. في املقابل، 
تعد هذه الودية الثانية للديوانية في جتمع بغداد، 
بعدما لعب مع الصليخ من أندية الدرجة األولى. 
يذكر أن الشــرطة يســتعد ملواجهة أربيل على 
ملعب فرانسو حريري في 25 تشرين الثاني اجلاري 
ضمن اجلولة السادســة بالدوري.. في حني يحل 
الديوانية ضيفا على نفط الوســط، في ملعب 

النجف الدولي.

هشام السلمان 
احتفظ نادي وســام اجملد الرياضــي بالبطولة  
التي اقامها االحتاد العراقي لكرة الســلة على 
الكراسي املتحركة والتي حملت اسم ) احلكم 
الدولي فاضل عبد الرضا بنيان (  احتفظ بلقبه 

الذي حصل عليه العام املاضي.. 
ومتكن وسام اجملد من الفوز على منافسه فريق 
اللجنة الفرعية في ذي قــار ، وذلك في املباراة 
النهائيــة التــي اقيمت ظهر اليــوم اخلميس 
الباراملببة  اللجنة  الرياضية فــي  القاعة  على 
العراقيــة بنتيجــة ) 62 - 49 ( ليتــوج بطال 
للعراق لهذا العام .. واســفرت نتائج البطولة 
عن حصول نادي وســام اجملــد اوال وجلنة ذي قار 
ثانيا وكركوك ثالثا والنجف رابعا، وحضر ختام 
البطولة الدكتور عقيــل حميد رئيس اللجنة 
اللجنة اضافة  الباراملبية وعــدد من ضيــوف 
الى عدد من اعضاء املكتب التنفيذي ورؤســاء 

االحتادات الرياضية في  اللجنة الباراملبية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:

قــّدَم االحتــادُ العراقــّي لُكــرِة 
االحتادين  لــدى  َشــكَوى  القدم 
الدولــّي والكونكاف على االحتادِ 
الكوستاريكّي لعدِم تَنفيِذ بُنودِ 
العقِد املُبرم بني الطرفني اخلاّص 
بإقامِة مبــارٍة بني املنتخبني في 
االحتادُ  البصــرة.. وطالَب  مدينِة 
العراقّي بالشــرِط اجلزائّي الذي 
تضمنــُه العقُد إلخــالل اجلانِب 
الكوستاريكّي في بُنوده، ورفضه 
جلميــِع احمُلاوالِت إلقامــةِ املُباراِة 
الَتســهيالِت  من  الرَّغــم  على 
الكبيــرِة التي قّدمت للمنتخِب 
الكوستاريكّي.. وسيحرُك االحتادُ 
محكمِة  في  َشــكوى  العراقّي 
كاس فــي حال عدِم اســتجابِة 
للشرِط  الكوســتاريكّي  االحتادِ 

اجلزائّي في العقد.
إلــى ذلك، قدم حــارس منتخب 
نافاس، يوم  كوســتاريكا كيلور 
للجماهير  اعتــذاره  اخلميــس، 
تتطلع  كانــت  التي  العراقيــة 
املنتخب  مــع  الودية  للمبــاراة 
العراقــي فــي البصــرة، والتي 
ألغيت بس إجراءات بيروقراطية.

وقــال نافــاس في منشــور له 
على حســابه مبوقع انستغرام، 
»بعــد ســفر طويل اســتمر 8 
ساعات، لألسف لم نتمكن من 
خــوض املباراة الوديــة مبواجهة 
العــراق بســبب ظــروف خارج 
»شــكرا  الالعبني«.وأضاف  ارادة 
تتطلع  كانت  التــي  للجماهير 
ملشــاهدتنا وتشــجيعنا فــي 
املباراة  ان  املؤســف  العراق ومن 

ألغيت«.
وقال رئيس االحتاد الكوستاريكي 

فــي  فياللوبــوس  رودولفــو 
تصريحات صحفيــة من احلدود 
رفض  »قررنا  العراقية:  الكويتية 
الدخــول ألن جــوازات ســفرنا 
العراقي،  باخلتم  ستختم  كانت 
في  علينا  الــذي ســيؤثر  األمر 
رحالتنــا األخرى«.وأضاف: »لدينا 
بجميع  التزمنا  أننــا  األدلة  كل 
العراقي  الشــروط، لكن اجلانب 

لم يوِف بالتزاماته«.
علــى  تواجدنــا  »خــالل  وزاد: 
لم  والعــراق  الكويــت  حــدود 
يكن أحد ســعيًدا، لقد شعرنا 
جميًعــا بالضيق«.وتابع: »مألتنا 
الشكوك وانعدام األمن وانعدام 

يرغبون  الالعبون  يعد  لم  الثقة. 
املدرب  أخبرنا  احلــدود،  عبور  في 
أنه لــم يعد يريد خوض املباراة«.
وختم: »كل شيء كان مخطًطا 
بشكل جيد، وكنا نعلم باخملاطر 
التي ســتحصل خــالل قبولنا 
مواجهة العــراق، لكن لم نكن 

نتخيل أن نصل إلى هذا احلال«.
 A العراق  منتخــب  وتعادل  هذا 
مــع منتخب العراق B، مســاء 
اخلميــس، في مبــاراة ودية هي 
االســباني  املدرب  بقيادة  األولى 
اجلديــد خيســوس كاســاس.. 
وانطلقــت املبــاراة على ملعب 
الســاعة  في  النخلــة  جــذع 

اخلامسة مساء، وانتهى الشوط 
االول بالتعــادل االيجابــي 1-1، 
حيث ســجل منتخب B اوال عن 
طريق حســن عبــد الكرمي في 
18، ومتكــن منتخب  الدقيقــة 
العــراق A من تعديــل النتيجة 
27، وبقت النتيجة  في الدقيقة 
على حالها في الشــوط الثاني 
لينتهــي اللقاء علــى النتيجة 

نفسها.
واضطر املدرب اجلديد إلى شطر 
العبــي املنتخــب إلــى فريقني 
بعــد أن فشــلت املباحثات بني 
االحتــاد العراقــي لكــرة القدم 
الكوســتاريكي  املنتخب  ووفد 

الذي كان من املفترض أن يواجه 
منتخــب العراق وديــاً في نفس 
انه  اال  وبالتوقيت نفسه  امللعب 
تراجع صباح اليوم ذاته عن اقامة 
املباراة بســبب رفض السلطات 
العراقيــة عدم تأشــير جوازات 
بتأشيرات  الكوستاريكي  الوفد 
هو  كما  العــراق  الــى  الدخول 

معمول به في جميع الدول.

الشبابي يعسكر في تركيا 
العاصمَة  الَشــباِب  منتخُب  بدأ 
بغداد، عصر أول أمس، في مدينِة 
أنطاليــا التركّيــة للدخــوِل في 
ُمعســكٍر تدريبّي للمــدِة من 18 

من الشــهر احلالي حتــى الثاني 
مــن شــهر كانــون األول املقبل 
آسيا  كأس  لنهائياِت  اســتعداداً 
التي ستســتضيفها أوزبكستان 
في شــهر آذار من العــام املقبل.. 
ويتضمُن املعســكُر خــوَض أربع 
مبارياٍت وديٍة مــن بينها مواجهة 
منتخِب تركيا للشــباب، وكذلك 

ثالثة أنديٍة تركية. 
وفُد منتخبنا املُغادر إلى تركيا ضّم 
إلى اجلهازين  باإلضافِة  (٢٣( العباً، 
بالوفِد  وسيلتحق  واإلداري،  الفنّي 
(٣( العبــني محترفــني هــم كٌل 
من )شربل شــمعون( احملترف في 
الدوري األسترالي، والعب غوتبيرغ 
الســويدّي )مهيب خلــف( و)آدم 
رشيد( .. يذكُر أن منتخَب الشباب 
سيلعُب فقط نهائياَت كأس آسيا 
في اجمَلموعــةِ األولى إلــى جانِب 
البلد املضيف أوزبكستان وسوريا 

وإندونيسيا.

انتصاران و3 تعادالت في الدرجة 
االولى

أمس، خمس مواجهات  أول  جرت، 
الثالثة  اجلولة  منافســات  ضمن 
لــدوري الدرجــة االولــى لكــرة 
املمتاز..  للــدوري  املؤهلة  القــدم 
وأســفرت النتائج عــن فوز فريق 
نادي البيشــمركة على فريق نادي 
ميســان بنتيجة 2 – 1، وفوز فريق 
نــادي االتصاالت علــى فريق نادي 
0.وأســفرت   –  1 بنتيجة  الرمادي 
النتائــج ايضاً عن تعــادل فريقي 
نادي امانــة بغداد ونــادي الدفاع 
املدني سلبيا 0 – 0، وتعادل فريقي 
احلويجــة والصناعات الكهربائية 
سلبياً 0 – 0.كما انتهى لقاء فريق 
ســامراء مع فريق نــادي مصافي 

اجلنوب بنتيجة 1-1.

اتحاد الكرة يقدم شكوى على نظيره الكوستاريكي 
منتخب الشباب يبدأ معسكره التدريبي في تركيا

اجتماع احتاد الكرة

تقرير 

الدوحة ـ وكاالت:

املدير  يؤمن اإلسباني فليكس سانشيز 
الفني ملنتخب قطــر، بأهمية مواجهة 
اإلكوادور مســاء اليوم األحد في افتتاح 
كأس العالم 2022 في قطر، في مشوار 
في  فليكس،  باملونديال.قال  العناســي 
قبل  الســبت  أمس  الصحفي  املؤمتــر 
املباراة، إن »املباراة مهمة بالنســبة لنا، 
خصوصــا أن منتخب اإلكــوادور ميتلك 
عناصر مميزة، ومنهم العبون يلعبون في 

أوروبا«.
وواصــل: »أرى أنــه ميكننــا منافســة 
اإلكوادور برغم مســتواه املميز، سنبذل 
أقصى جهد لدينا للظهور بشكل جيد«.
وأكمل: »قطر تســتطيع حتقيق نتيجة 
مميــزة، نريد أن يرى اجلميــع فريقنا وهو 
قادر على املنافسة في املونديال، ويحقق 
نتائج جيدة رغــم أن الفرق املوجودة في 
مجموعتنا أعلى من مستوانا«.واختتم 
سانشــيز تصريحاته قائال: »اليوم األول 
مشــيرا  وتاريخي«،  خاص  املونديال  في 

إلى أن هناك جهدا كبيرا في التحضير 
لبطولة كأس العالم.

من جانبه، شــدد األرجنتيني جوستافو 
ألفارو، املدير الفني للمنتخب اإلكوادوري، 
على أهمية مواجهة قطــر، اليوم، في 
افتتاح كأس العالــم 2022.وقال ألفارو 
املؤمتر الصحفي: »الظهور في لقاء  في 
أمــر مهم يحتاج  العالم  افتتاح كأس 
للعمل على عدة مســتويات نفســياً 

وتعليميا والتطور في كل شيء«.
وأكــد أن منتخب قطر يســتعد لهذه 
املبــاراة منــذ 12 عاما، كمــا أنه ميلك 
العبني مميزين على مســتوى عال برغم 
أنهم ال يشــاركون في دوريــات أوروبية.
وأضــاف: »منتخــب قطر بطل آســيا 
ولديهم أكادميية مميــزة ومنتخب جيد، 
ولكن علينا أن نظهر مبستوانا احلقيقي، 

واملنتخبان يبحثان عن حتقيق الفوز«.
وأوضــح األرجنتيني جوســتافو ألفارو: 
»املنتخبني علــى درجة كبيرة من اجلودة 
وأمتنــى أن نرى أفضل مــا ميكن تقدميه 
»منتخب  االفتتاح«.وأشار:  مبباراة  لتليق 
اإلكوادور عانــى األمرين من أجل التأهل 

للمونديــال، وأكــد جوســتافو ألفارو: 
أصعب  اجلنوبية  أميــركا  في  »التدريب 
من أوروبا وأمريكا الشــمالية، الالعبون 
هنــا يتطــورون باســتمرار وبحاجــة 
إلــى التركيز«.وعن كونــه ثالث مدرب 
قال:  قطــر،  مونديال  فــي  أرجنتينــي 
قصارى  نبــذل  نحن  بالفخر..  »أشــعر 
احملافل  والتواجد في  للتطــور  جهدهنا 
العاملية«.وأضاف املدير الفني للمنتخب 
اإلكــوادوري: »هذه النســخة تشــهد 
تواجد عدة مدربني مــن األرجنتني مثل 
ليونيل سكالوني وتاتا مارتينيز بخالفي 

تواجدي«.
وأشار: »أحب العمل في مجال التدريب 
لتحســني العالقة بــني الالعبني وليس 
امللعب  أرض  األداء علــى  على صعيــد 
ولكن حتى في األمور خارج امللعب«.وأمت: 
»أنا فخــور بالتواجد في املونديال وقطع 
مشوارا طويال من أجل الوصول إلى هذا 
املكان.. وأمتنــى أن أحصل على الفرصة 

لتحقيق لقب كأس العالم«.
دانييلي  اإليطالــي  احلكــم  وســيدير 
العالم  افتتــاح كأس  أورســاتو مباراة 

FIFA قطــر 2022™ بني قطر واإلكوادور 
مساء اليوم األحد.

حرص خالد بن خليفة بــن عبد العزيز 
الثاني، رئيس وزراء قطر، على زيارة املركز 
اإلعالمي بالعاصمة الدوحة، لالطمئنان 
على جميع اإلجراءت قبل انطالق بطولة 
كأس العالم، اليوم األحد، والتي تستمر 

حتى 18 كانون األول املقبل.
وتابــع رئيس الــوزراء القطــري، جميع 
والصحفيــني،  اإلعالميــني  أماكــن 
إذ حرصــت فاطمــة النعيمــي املدير 
واإلعــالم  اإلتصــال  إلدارة  التنفيــذي 
باللجنة العليا للمشــاريع واإلرث، على 
التفاصيل،  بــكل  للتعريف  اصطحابه 
وآخر الستعدادات واملستجدات للمركز 
اإلعالمي، الذي يستضيف ما يقرب من 
6 آالف صحفــي وإعالمي من جميع دول 
العالم.وتقام مباراة افتتاح بطولة كأس 
العالم 2022 مســاء األحد، على ستاد 
البيت، بــني منتخبي قطــر واإلكوادور.

يذكــر أن كأس العالــم 2022 هــو أول 
بطولة كأس العالم يقام في دولة عربية 

وفي منطقة الشرق األوسط أيًضا.

سانشيز يومن بمقدرة قطر على المنافسة وألفارو:
سنقابل منتخب يستعد للمونديال منذ 12 عاما

اإليطالي أورساتو حكمًا لمباراة افتتاح كأس العالم اليوم 

منتخب قطر

متابعة ـ الصباح الجديد:
بــارك وزيــر الشــباب والرياضة 
اجنازات  املبرقــع  أحمد  الســيد 
البطل العراقي يوســف املاجدي 
فــي بطولــة العالم للشــباب 
باملالكمــة اجلاريــة حاليــا في 
اســبانيا، وتأهلــه إلــى الــدور 
فوزين  بعــد  عشــر  الســادس 

متتابعني على العبني من اوكرانيا 
واستونيا. 

وثمــن املبرقع لبطلنــا املاجدي 
ظهوره املشــرف فــي البطولة 
العاملية ودعاه الى تقدمي املزيد في 
اجلولة املقبلــة وضمان ميدالية 
للعراق ستكون سببا في اسعاد 
اجلماهير الرياضية العراقية التي 

تتابع بطوالته وجوالته الرائعة.
جديــر بالذكر ان يوســف نعيم 
املاجدي لعب بوزن 67 كغم وأنه 
الوحيد الــذي ميثل العــراق في 
بطولــة العالــم، وكان آخر اجناز 
له حصوله علــى ذهبية بطولة 
العــرب األخيرة التــي جرت في 

مصر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق متصــدر دوري كــرة اليد 
املمتا،  احلشــد الشعبي خامس 
انتصاراته على حســاب ضيفه 
الكوفــة بنتيجــة )34-22(، في 
اللقاء الذي أقيم بصالة النشاط 
بغداد.ورفع  بالعاصمة  الرياضي 
بهذا الفوز احلشد رصيده إلى 15 
نقطة في صــدارة الترتيب، في 
حني ظــل الكوفة باملركز الثامن 

برصيد 5 نقاط.
وتلقــى فريــق الكرخ خســارة 
بنتيجة  الشــرطة  أمام  قاسية 
(25-41(، أول أمس، وانتهى شوط 
املبــاراة األول بتقدم الشــرطة 
بفارق كبير على الكرخ.. بنتيجة 
(21-9(.. وبهــذا الفــوز، يواصل 
اإليجابية،  نتائجــه  الشــرطة 
على  الرابع  لالنتصــار  والوصول 
التوالي هذا املوسم، فيما تلقى 

الكرخ هزميته الثالثة في بطولة 
الدوري.. وفــي مباراة ثانية، متكن 
نفط ميســان من التغلب على 
ضيفه املســيب بنتيجــة )27-
أقيمت  التــي  املباراة  فــي   ،)17
مبدينة  احمللية  اإلدارة  داخل صالة 
العمارة ضمن اجلولة نفســها.. 
لنفط  األول  الفــوز  هــذا  ويعد 
ميســان، بعد أن تلقى 3 هزائم 

باجلوالت املاضية.

جدة ـ وكاالت:
أعلــن نــادي العني الســعودي، 
تعاقده رسميا مع املدرب السابق 
الفرنســي  األردني،  للوحــدات 
ديدييه جوميــز.. وكان الوحدات 
انتهاء  ، بعــد  قد كــرم جوميز 

عقــده رســميا مع فريــق كرة 
القدم.

وكانــت جماهير الوحــدات قد 
طالبــت برحيل جوميــز، بعدما 
التتويج  النادي فرصة  فوت على 
بلقــب الدوري، حيــث لم يقدم 

الفريق في عهده املستوى الفني 
لكن  املرجوة..  والنتائج  املطلوب 
جوميز حقــق مع الوحدات لقب 
كأس االردن مؤخــرا، بعــد الفوز 
على شــباب العقبة في املباراة 

النهائية بهدف وحيد.

بغداد - رافد البدري:
الوطني  حقــق العــب منتخبنــا 
السابق حســني علي حسني املركز 
اخلامس عامليا فــي بطولة الكراند 
ماســتر لالعبني فوق سن اخلمسني 
عــام والتــي جــرت منافســاتها 
في  مدينــة) اســيزي (  االيطالية 
مبشاركة ٤٨ العبا ميثلون جميع دول 
العالــم، ومتكن العبنــا الدولي من 
)٦.٥( نقطة من خالل خوضه  جمع 
٩ جــوالت، حيث متكــن الفوز في ٦ 
جوالت وتعادل في جولتني وخســر 
الالعب  واحــدة منها، ومتكــن  في 
الفوز  الهنكاري كريساني الزلو من 
باملركز األول برصيــد ٧ نقاط، وجاء 
العب لوكسمبورك بيرند فريد ثانيا 
، وحــل الالعب البريطانــي اركيل 
كيث ثالثا بنفــس الرصيد وكذلك 
احلال بالنسبة لصاحب املركز الرابع 
االملاني فريــك كريســتوفر،  وحل 
العبنا الدولي حســني علي حسني 

خامسا وبنفس الرصيد من النقاط 
(٦،٥( نقطــة ، ولكــن فــارق نقاط 
الطاوالت حسمت الترتيب النهائي، 
وحصل العبنــا الدولي جابر البدري 
علــى املركز العاشــر برصيد )٥،٥( 
نقطة، وقد اسادت اللجنة املشرفة 

بامكانيات  البطولــة  تنظيم  على 
العبينا، واملنافســة الشرســة من 
الذي  علي حسني  الالعب حســني 
نافس ابطــال العالم بقــوة وكان 
اللقب، والذي  قريب جدا من حتقيق 

ابتعد عنه بفارق نصف نقطة.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن االحتاد الســنغالي لكرة القدم 
عــن غياب النجم ســاديو مانيه عن 
منتخــب بــالده في نهائيــات كأس 
بســبب   ™2022 FIFA قطر  العالم 
املنتخب  وقــال طبيــب  اإلصابــة.. 
مانويل ألفونســو في حساب »أسود 
التيرانغا« على موقع تويتر »لألسف، 
أظهــر فحص الرنني املغناطيســي 
اليوم أن تطــّور التعافي ليس مالئماً 

كمــا كنا نعتقد، ونحــن مضطرون 
آسفني إلعالن انســحاب ساديو من 
أن  الطبيب  وأوضــح  العالم«.  كأس 
»تدخالً جراحياً سُيحّدد قريباً« لنجم 
ليفربــول اإلنكليزي الســابق وبايرن 

ميونيخ األملاني احلالي.
وكان مانيه تعّرض لإلصابة في الساق 
خالل مباراة فريقه بايرن ميونيخ أمام 
فيــردر برمين في الــدوري األملاني في 
الثامن من نوفمبر، وحامت الشكوك 

إال  العالم،  حول مشاركته في كأس 
أن املدرب أليو سيسيه استدعاه إلى 

القائمة رغم اإلصابة.
وتشارك السنغال في نهائيات كأس 
2022™ضمن  قطــر   FIFA العالــم 
اجملموعــة األولــى إلى جانــب قطر 
واإلكوادور وهولندا.ويستهل املنتخب 
البطولة  الســنغالي مشــواره في 
مبواجهــة نظيره الهولنــدي يوم غد 

االثنني على استاد الثمامة.

المبرقع يبارك تأهل الماجدي إلى الدور 16 
من بطولة العالم للمالكمة 

الحشد الشعبي يتمسك بصدارة دوري اليد الممتاز 

ديدييه جوميز مدربا للعين السعودي

في بطولة العالم للكراند ماستر بالشطرنج

حسين علي حسين يحقق المركز الخامس عالميا 

السنغالي ساديو مانيه يغيب عن كأس العالم 

   7:00 مساًء

مفكرة اليوم

قطر ـ األكوادور
كأس العالم 2022 
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--1
يتبادل النــاس الهدايا فيمــا بينهم في 
إطار العالقــات والصالت الوثيقة القائمة 

بينهم.
وهذه الهدايا ليســت ذات شكل واحد وال 
ذات قيمة واحدة، فقد تكون هدية نقدية 
سخّية ، وقد تكون شيئا آخر من األشياء 

الثمينة والتحف املتميزة .

--2
وتُســهم الهدايا فــي إرســاء احملبة في 
القلــوب ، وهي مما يُدخل عليها الســرور 

ويضفي عليها النشوة واالبتهاج .
ومن هنا فانها مســتحبة وفــق أحكام 

الشرع أيضا 

 – -3
وتتناســب الهدايــا طردياً مــع امكانات 

املُهِدي ، 
ومن هنا يعجــز أصحاب الدخــل احملدود 
عن تقدمي الهدايــا الكبيرة لعدم قدرتهم 

املالية على ذلك .

--4
غيــر أنَّ العلماء والباحثني يســتطيعون 
تقــدمي الهدايا التــي ال يَناُل ِمــْن رونقها 
امتداد األعمار واألعــوام ، ولن متتد لها يد 

الفناء على مدى األيام.
ومــا الكتــب واملؤلفات واآلثــار العلمية 
الثمينة اجلديرة  الهدايــا  تلك  االّ  واألدبية 

بالتقدير والتثمني .
إّن احلضارة َمِدينٌة لهم مِلا َقدّموا ِمْن أفكار 
الناس  إبداعية نقلت  ونظريات ومعطيات 

من خنادق الظالم الى مسارب النور 

--5
واعتاد بعض العلمــاء أْن يكتب ملن يُهدي 

اليه كتابا قول الشاعر :
وَمْن كان لآلداب والعلم عاِشقا 

فأجمُل ما يهدى اليه كتاُب 

--6
وقد كتب الطرطوسي ) محمد بن الوليد 
االندلســي املالكي ( املتوفى ســنة 520 
هـ حــني ألف كتابه ) ســراج امللوك ( في 

املقدمة يقول :
الناس يُهدون على َقْدرِِهْم 

لكنّني أُهدي على قْدرِي 
يُهدوَن ما يفنى وأُهدي الذي 

يَْبقى على األياِم والدهرِ 
وهكذا سّلط األضواء على أهمية هديته 
املعنوية التــي جتتاز حواجــز الزمان ويّرن 

صداها في اآلذان .

وعن أثمن الهدايا 
اتحدث 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد -  زينب الحسني:
أظهــر تقريــر ملنظمــة األمم املتحــدة 
للطفولة "يونيســيف" أن التمييز ضد 
األطفال ما زال منتشرا في العالم على 

أساس العرق واللغة والدين.
وأوضــح تقريــر "يونيســيف"، الصادر 
اليوم  مبناســبة  الســبت،  امــس  يوم 
العاملــي للطفل، أن األطفال من الفئات 
دولــة منخفضة   22 فــي  املهمشــة 
الدخل متخلفون كثيرا عن  ومتوسطة 

أقرانهم في مهارات القراءة.
وفي املتوسط، فإن الطالب الذين تتراوح 
أعمارهم بــني 7 و14 عاما من اجملموعة 
األكثــر حًظا هــم أكثر عرضــة مبرتني 
ملهــارات القراءة األساســية من أولئك 
الذين ينتمــون إلى اجملموعة األقل حظا. 
ويحتفي العالم، باليوم العاملي للطفل 
فــي 20 نوفمبر/تشــرين الثاني من كل 

عام.
ويســعى اليــوم العاملــي للطفل إلى 
تعزيــز الترابط الدولي والتوعية بحقوق 
العالم،  أنحــاء  فــي جميــع  األطفال 
وملزيد من  الرفاهية لألطفال،  وحتســني 
االحتفاء والعناية باألطفال، فإن العديد 
مــن دول العالــم حتتفل بيــوم الطفل 
تاريخها  في تواريــخ متباينة، حســب 

وحضارتها.

وكان يــوم الطفل العاملي، اعلن في عام 
1954 باعتباره مناســبة عاملية يُحتفل 
بها في 20 تشرين الثاني /نوفمبر من كل 
عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي 

بني أطفال العالم وحتسني رفاتهم.
وجرى اختيار 20 نوفمبر/تشــرين الثاني 
لالحتفــال باليوم العاملــي للطفل ألنه 
يتزامن مع اعتماد اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة إعالن حقــوق الطفل، كما أنه 
تاريخ اعتماد اجلمعيــة العامة اتفاقية 

حقوق الطفل في عام 1989.
العاملي  باليوم  1990، يحتفى  ومنذ عام 
الذكرى الســنوية  للطفــل بوصفــه 
لتاريخ اعتمــاد اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة إلعالن حقوق الطفل ولالتفاقية 

املتعلقة بها.
العاملي للطفــل لكل  اليــوم  ويتيــح 
منــا نقطة وثــب ملهمــة للدفاع عن 
بها،  واالحتفال  وتعزيزها  الطفل  حقوق 
وترجمتهــا إلى نقاشــات وأفعال لبناء 

عالم أفضل لألطفال.
والطفل  واملرأة  األســرة  وكشفت جلنة 
النيابية األســبوع املاضي، عن أبرز مواد 
قانــون الطفــل الذي يســعى مجلس 
النواب إلقراره خالل دورته احلالية، وفيما 
في  األطفال  مســتغلي  عقوبة  حددت 
العمل، أكدت أن القانون يضمن احلماية 

لألطفال ويحّد من حاالت التعنيف.
وقالت رئيس جلنة األسرة واملرأة والطفل 
النيابية ابتســام الهاللــي في تصريح، 
تابعته الصباح اجلديد، إن "قانون الطفل 
قدمي في جلنة األســرة والطفولة ولكن 
لم يتم التصويت عليه على الرغم من 
العراقي"،  والشــارع  الدولية  املطالبات 
الفتة الى أن "العــراق وقع على اتفاقية 
الطفولــة ولكن لم يكــن لديه قانون 
حلمايــة الطفــل لذلك هنــاك ضرورة 
عاجلــة للمضي فــي القانــون ووضع 

التعديالت عليه".
وأضافــت أن "القانــون يتضمن حماية 
الطفــل وتوفير ســبل التعليم إضافة 
الى وجبة غذائية في املدارس االبتدائية 
ابتداًء مــن الصف األول الى الســادس 

وهذا يحتاج الى إقرارها ضمن املوازنة".
وأشــارت الى أن "هناك عدة فقرات ملنع 
الطفل مــن االختالط وشــراء اخملدرات 
وحتميــل من يعاقب الطفــل أو يرتكب 
جرمية بحقه أو من يسعى الى استغالل 
الطفل فــي العمالــة ووضعنا عقوبة 
بالســجن تبدأ من ســنة حتى خمس 
ســنوات "، مبينة أن "القانون يشــدد 
على ضرورة إيجاد مراكز اإليواء لألطفال 
الذين يتعرضون الــى العنف وطلبنا أن 
العمل  وزارة  املراكز حتت إشــراف  تكون 

ومنظمات اجملتمع الدولي".
وفي شــهر حزيران املاضــي صدر تقرير 
ســبب أشــد صدمة أصابــت عملية 
التعليم والتعلم في التاريخ، ازداد معدل 
فقــر التعلم مبقدار الثلــث في البلدان 
حيث  الدخل،  واملتوســطة  املنخفضة 
يعجــز %70 من األطفال في ســن 10 

سنوات عن فهم نص مكتوب بسيط. 
هذا ما خلص إليه تقرير نشــره البنك 
واليونيســيف  واليونســكو  الدولــي 
ووزارة اخلارجيــة والكومنولث والتنمية 
البريطانية والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس. 
وكانت هذه النســبة %57 قبل كورونا، 
لكن أزمة التعلم تفاقمت اآلن. وأصبح 
هذا اجليل من الطالب معرضاً اآلن خلطر 
فقــد 21 تريليــون دوالر مــن دخولهم 
احملتملة طيلة حياتهم بالقيمة احلالية 
أو ما يعادل %17 من إجمالي الناجت احمللي 
في العالم اليوم صعودا من 17 تريليون 

دوالر في تقديرات عام 2021.
ويظهر التقرير الصادر بعنوان: حالة فقر 
التعلُّم في العالم: حتديث عام 2022  أن 
إغالق املدارس الــذي طال أمده، وضعف 
فعالية تدابير تخفيف اآلثار، والصدمات 
التي أصابت دخول األســر كان لها أكبر 
األثــر على فقــر التعلم فــي منطقة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي، حيث 
تشير التنبؤات إلى أن %80 من األطفال 
االبتدائية يعجزون  املرحلــة  في  نهاية 
اآلن عــن فهــم نص مكتوب بســيط، 
ــي كورونا.  مقارنة بنحو %50 قبل تفشِّ
وجاء بعدها منطقة جنوب آســيا حيث 
تشير التنبؤات إلى أن %78 من األطفال 
يفتقــرون إلى احلد األدنى مــن مهارات 
 60% بنحو  والكتابة مقارنــة  القــراءة 
د البيانــات اآلخذة  قبــل كورونــا. وتؤكِّ
في الظهــور والتي تقيس مســتويات 
التعلم الفعلية لألطفــال في املدارس 
التي أعيــد فتحها في أنحــاء العالم 
التنبؤات التي تشير إلى خسائر التعلم 
الكبيــرة. وفي منطقــة أفريقيا جنوب 
الزيادات في معدل فقر  الصحراء كانت 
التعلم أقل، حيــث إن إغالقات املدارس 
في هذه املنطقة اســتمرت في العادة 
بضعة أشــهر فقط، لكنهــا تبلغ اآلن 
 .89% بنسبة  للغاية  مســتوى مرتفعا 
وفي املناطق األخرى، تظهر مناذج احملاكاة 

زيادات في معدل فقر التعلم.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن جنل الفنان محسن العزاوي عن 
تعّرض والده ألكثر من جلطة دماغية 
أدت إلى تدهور حالته الصحية ونقله 

بشكل عاجل إلى املشفى.

وكتــب عبــر حســابه فــي موقع 
"فيسبوك": "دفع اهلل ما كان أعظم، 
تعرض والدي احلبيب الفنان محســن 
العزاوي الى جلطة خامسة مفاجئة، 
أثرها تدهورت حالته الصحية،  وعلى 

ومت نقله باإلســعاف الى مستشفى 
اليرموك ليتفاجأ أخي وعلى لســان 
الطبيب بأنه ال ميكن استالمه وحتديد 
العــالج لكون جهاز املفــراس عاطال 
في املشفى، مما توجب نقلـــه الـــى 

اإلسعـاف،  بـذات  الكرامـة  مشفـى 
وبعـــد إجـــراء الفحوصـــات عبـر 
العـالج  تقديـم  مت  املفـــراس  جـهاز 
لـه الى أن شهـدت حالتـه استقـراراً 

نسبيـاً".

إستقرار حالة الفنان محسن العزاوي بعد 
تعرضه لجلطات دماغية متعددة

"يونيسيف": التمييز ضد األطفال
 ما زال منتشرا في العالم

في الذكرى السنوية ليوم الطفل العالمي.. 

متابعة - الصباح الجديد:
وصلت إيرادات فيلم األنيميشــن The Bad Guys إلى 
250 مليونًــا و158 ألــف دوالر بشــباك التذاكر حول 
العالــم، منذ طرحه يوم 22 أبريــل املاضي، العمل من 

.Universal Pictures إنتاج شركة
وانقســمت اإليرادات بــني 97 مليونًــا و229 ألف دوالر 
بــدور العرض األمريكيــة، و152 مليونًا و928 ألف دوالر 
بشباك التذاكر حول العالم. فيلم The Bad Guysيدور 
بعد حياة من الســرقات األســطورية، مت القبض على 
اجملرمني الســيد وولف والسيد سنيك والسيد بيرانها 
والسيد شارك والسيدة تارانتوال، ولكن لتجنب عقوبة 
الســجن، يجب على اخلارجني عن القانون أداء خدعهم 
األكثــر صعوبة، من ثم يصبحــون مواطنني منوذجيني، 
وذلك حتت وصاية معلمهم، البروفيسور مارماالد، ومن 
هنا تنطلق العصابة املشــبوهة خلداع العالم بأنهم 

أصبحوا جيدين.
ويقوم ببطولــة فيلم The Bad Guys كل من ســام 
روكويل، أوكوافينا، أنتونــي راموس، مارك مارون، كريج 
روبنســون، زازي بيتز، اليكس بورســتني، ريتشارد أيواد، 
ليلي ســينج. من ناحية أخرى يصل اجلزء العاشر من 
سلســلة أفالم Fast & Furious فــي 19 مايو من عام 
 ،"nme" 2023، وفقــا للتقرير الذي نشــر علــى موقع
العمل من إنتاج شركة Universal.ويصدر الفيلم في 
 Guardians Of The Galaxy نفس الشــهر مع فيلم
 The Little وفيلــم الاليــف أكشــن اجلـــديد Vol.3

.Mermaid

250 مليون دوالر لفيلم 
The Bad Guys األنيميشن

متابعة - الصباح الجديد:
احتفل العالم أمس الســبت 19 / تشــرين الثاني باليوم 

العاملي للرجل.
 ويركــز هذا اليوم علــى صحة الرجال والفتيــان، عقلًيا 
وجســديًا على حد سواء، لتعزيز املســاواة بني اجلنسني، 

وإبراز مناذج يحتذى بها من الذكور.
 وبــدأت الدعوات لالحتفال بيوم الرجل منذ الســتينيات 
ولكن مت االحتفال به ألول مرة في عام 1999 حيث دشــن 
التاريخ  تيلوكســينج أســتاذ  الدكتور جيروم  االحتفال 
بجامعــة جزر الهند الغربية احتفاالً بالذكرى الســنوية 
مليالد والده وشجع اجلميع على استخدام هذا اليوم لطرح 

القضايا التي تهم الرجال والفتيان.
 ويناقــش اليوم العاملــي للرجل مواضيــع حول الصحة 
العقلية للرجال والذكورة السامة وانتحار الذكور وتعزيز 
صحــة الرجال وحتســني العالقات بني اجلنســني. وميكن 
االحتفال بــه من خالل طــرق مختلفة مثل مشــاركة 
ملصقــات تتحدث عن صحة الرجــل العقلية واألمراض 
اجلسدية أو االنضمام إلى مناقشات على وسائل التواصل 
االجتماعي عن القضايا اخلاصة بهذا اليوم.  وهناك ست 
ركائز أساسية لالحتفال بهذا اليوم أهمها تعزيز القدوة 
اإليجابية للذكور وتســليط الضوء ليس فقط على جنوم 
السينما ورجال الرياضة وإمنا رجال الطبقة العاملة الذين 

يبذلون جهودًا صادقة لتوفير حياة كرمية.

العالم يحتفل باليوم 
العالمي للرجل

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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متابعة - الصباح الجديد: 
أشارت تقارير صحفية إلى 
أن املطربــة الكولومبية 
شاكيرا لن تشارك في 
كأس  افتتــاح  حفل 
القدم  لكرة  العالم 
في قطر في استاد 
البيت يــوم األحد 
املقبــل، لكن دون 
إعالن ذلك رسميا 

حتى اآلن.

وقالــت صحيفــة "كورييــري ديلو 
اإليطالية إن شاكيرا لن  ســبورت" 
تسافر إلى قطر بعد رفضها الغناء 
اختارت  بعدما  االفتتــاح،  في حفل 
الســير على خطى املطربة دوا ليبا 
رفضا  اللذين  ستيوارت  رود  واملطرب 

املشاركة أيضا في حفل االفتتاح.
وصرحت الصحفية اإلسبانية أدريانا 
دورونسورو قائلة: "لقد أكدوا لي أن 
شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح 
كأس العالم"، وذلك رغم أنه لم ترد 

تعليقات حتى اآلن من شاكيرا بهذا 
الشأن.

وبدأت مســيرة شــاكيرا مع كأس 
العالم عام 2006 في أملانيا بأغنيتها 
 "Bamboo"و  "Hips Don't Lie"
أبهرت  والتي  ويكليف جــني  برفقة 

جميع احلاضرين.
عــالوة على ذلــك، زادت شــهرتها 
بغناء أغنيتها الشهيرة "واكا واكا" 
2010 فــي مونديال جنوب  في عام 
أفريقيــا، حيــث مت إعــالن املنتخب 

تعرفت  وقد  للعالم،  اإلسباني بطالً 
على صديقها السابق ووالد طفليها 
منتخب  مدافــع  بيكيــه  جيــرارد 

إسبانيا الفائز بكأس العالم.
وكان آخــر ظهور لها فــي املونديال 
عام 2014 بالبرازيل، حيث ظهرت في 
.La la la la la احلفل اخلتامي بأغنية

اإلسبانية  "ماركا"  صحيفة  وقالت 
الفنانــة الكولومبية ســتكون  إن 
واحدة من الشــخصيات الرئيسية 
في حفل االفتتاح فــي قطر، حيث 

ســتؤدي إلى جانب بــالك آيد بيز و
BTS، وذلــك قبل التراجع عن قرارها 

السابق.
عاًما  حالًيا  العاملية  املغنية  وتعيش 
وسلبي،  إيجابي  بشــكل  يُنسى  ال 
حيث حتقــق أغانيهــا اجلديدة مثل 
Monotonia وTe felicito نتائج غير 
عادية في جميــع املنصات الرقمية، 
 2022 ينتهــي  أن  املرجــح  ومــن 
باعتباره أفضل عام لهـا مـن حيـث 

املبيعـات.

تقارير: شاكيرا لن تشارك في حفل افتتاح كأس العالم

ميسان - الصباح الجديد: 
تربية  مديريــة  أعلنــت 
ميسان عن تطبيق برنامج 
االستعدادات  لرفع  جديد 

في املدارس.
قســم  مدير  وقــال 
والتدريــب،  اإلعــداد 
كاظــم  جــواد 
تصريح  سلطان،في 
تابعتــه الصبــاح 
"قسم  إن  اجلديد، 
والتدريب  اإلعداد 
)أهال  برنامج  أعد 
سمسم( الستخدام 
التعليــم  وســائل 
احلديثــة في مدارس 
احملافظة"، مؤكداً 

أنه "مت تطبيــق البرنامج على 76 
جميع  سيشــمل  والذي  مدرسة 
العام  احملافظــة خــالل  مــدارس 

املقبل". 
وأضــاف أن "البرنامــج الذي طبق 
على ما يقــارب 2700 تلميذ أثبت 

جناحه من خالل تقوية حب التلميذ 
بنفســه  الثقة  وزرع  للمدرســة 
للتعلم"، مشــيراً الى أن "العمل 
جار لشمول جميع معلمي الصف 
األول االبتدائــي في البرنامج خالل 

العام الدراسي املقبل".

بغداد - الصباح الجديد: 
الرافديــن  مهرجــان  انطلــق 
بدورته  الدولــي  الســينمائي 
الثانيــة في بغداد حتت شــعار 
"الســينما لغة احلياة"، والذي 
حمل اســم الفنانة سناء عبد 
الرحمــن، األكثر بطولة لألفالم 
بحضور  العراقية،  السينمائية 
نخبة من الفنانني وممثلي الدول 

املشاركة فيه.
الفنان جــالل كامل قال: "نحن 
الشبابي  بالنشــاط  سعيدون 
للذين ســعوا إلقامة املهرجان، 
وانا سعيد شــخصياً ان تكون 
الثانيــة ملهرجان  الــدورة  هذه 
الرافديــن باســم ســناء عبد 

الرحمن".

وأعــرب عــن امله بــأن يكون 
"وجودنا تعضيدا ملن يعمل في 
ونتمنى  الشباب،  اجملال من  هذا 
النشــاطات  هــذه  تأخــذ  أن 
باعتبار  وحقيقــي  أكبر  حجم 
أن الســينما هــي صناعة لها 

قيمة".
ومت اختيــار 69 فلمــاً مــن بني 
623 فلماً مقدمــاً من 20 دولة 
متنوعــة من قبل جلنــة الفرز 
من  املؤلفة  الدولية  واملشاهدة 
ســينمائيني من املغرب العربي 
وسوريا والعراق، والتي ستعرض 

على مدى يومني متتاليني. 
رئيس مهرجان الرافدين الدولي 
مصطفــى البياتــي، أوضح أن 
"مبشاركات  امتازت  الدورة  هذه 

دولية واســعة، وكذلك اللجان 
التي نظمناها كانت جلان دولية 
والعراق،  وســوريا  املغــرب  من 
وعلى أســاس هــذه اللجان مت 
 20 لتمثل  69 فلمــاً  ترشــيح 
دولــة مشــاركة، وكان حضور 
جداً  مميــزا  واملمثلني  اخملرجــني 
البعثات  وكذلك  افالمهم،  عن 
الدبلوماســية املمثلة عن هذه 

الدول املشاركة".
احلاضرون مــن الفنانني والنقاد 
املهرجان  اعتبروا  السينمائيون 
بصيص أمل لصناع الســينما 
ولالطالع من خالله  العراق،  في 
على أعمال ســينمائية دولية، 
في مجال  كبيراً  فارقاً  ليشكل 

الفن السابع.

"أهاًل سمسم".. تطبيق جديد لإلرتقاء 
بمستوى التعليم في مدارس ميسان

انطالق مهرجان الرافدين 
السينمائي الدولي في بغداد
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