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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
والدفاع  األمــن  حتدثت جلنــة 
النيابيــة عن إمكانيــة قيام 
اجلانبــن التركــي واإليرانــي 
نشــاطاتهما  تصعيــد 
األراضــي  فــي  العســكرية 
العراقية خــال األيام املقبلة، 
فيما يرى خبــراء أن قرار إعادة 
نشــر القــوات االحتادية على 
احلــدود مــع هاتــن الدولتن 

خطوة باالجتاه الصحيح.
وقال عضو جلنة االمن النيابية 
»العديد من  أن  البوالني،  جواد 
على  تعاقبت  قــد  احلكومات 
العراق بعد عام 2003، لكن اي 
منها لــم تضع وثيقة ملفهوم 

السيادة الوطنية«.
»هــذه  أن  البوالنــي،  وتابــع 
الوثيقة يجب أن تتضمن آلية 
تعامــل احلكومة العراقية مع 
ملف الســيادة علــى جميع 

التراب العراقي«.
وأشار، إلى أن »غياب التنسيق 
األمني بــن احلكومة االحتادية 
واقليــم كردســتان يشــجع 
على  واإليراني  التركي  اجلانبن 
احملافظات  في  الســيادة  خرق 

الشمالية«.
»الوضع  أن  البوالنــي،  وأوضح 
يحتــاج إلى اســتمرار تأهيل 
يكون  وأن  االحتاديــة  القــوات 
اقليم  هناك تنسيق مع قوات 
كردستان من أجل ردع أي حالة 

خرق لألراضي العراقية من دول 
اجلوار«.

اإليراني  »اجلانبــن  أن  وأكــد، 
والتركي قد طلبــا من العراق 
أن يبعد أحزاب تشكل تهديداً 
أمنياً لهاتن الدولتن«، منوهاً 
بيانات  أصــدر  »العراق  أن  إلى 
متكــررة بأنه لن يســمح أن 
تكون أراضيه ممــراً أو منطلقاً 
لكــن  اجلــوار،  دول  لتهديــد 

هــل هذا مطبــق على األرض 
فعلياً؟«.

وانتهى البوالني، إلى أن »االيام 
املقبلة من املمكن أن تشــهد 
تصعيــداً عســكرياً من قبل 
تركيــا وإيران باجتــاه األراضي 
العراقيــة من أجــل مواجهة 

هذه األحزاب«.
املستشــار  قال  جانبــه،  من 
الســابق في وزارة الدفاع معن 

اجلبــوري، أن »خطوة احلكومة 
االحتادية  القوات  نشــر  بإعادة 
مع  احلــدودي  الشــريط  على 
تركيا وإيران شــجاعة وجريئة 

وضعت األمور في نصابها«.
وتابع اجلبــوري، في حديث مع 
»املناطق  أن  اجلديد«،  »الصباح 
من  تعاني  كانــت  احلدوديــة 
على  مشدداً  عدة«،  إشكاالت 
احلدود  منطقة  في  »الفراغ  أن 

تنسيق  عدم  سببه  كان  الذي 
اقليم  االحتاديــة مع  احلكومة 
مع  أو  جهــة  من  كردســتان 
من  وتركيا  إيــران  حكومتــي 
جهــة أخــرى أدى إلى حصول 

انفات دفعنا ثمنها«.
»املشــكات  أن  إلــى  ولفت، 
التــي حصلــت، مصدرها من 
الداخلن اإليراني والتركي، وقد 

مت تصديرها إلى العراق«.

ويواصل اجلبــوري، ان »اجلانبن 
التركي واإليرانــي حتدثا كثيراً 
تنطلق  معارضة  جماعات  عن 
عمليات  وتنفــذ  العــراق  من 
الدولتن«،  تلــك  اراضي  داخل 
الكرة  »رمي  أن  على  مشــدداً 
فــي امللعب العراقــي لوحده 
أمر غيــر صحيح، فــكان من 
وإيران  تركيــا  املفتــرض على 
وهما تتمتعــان بقدرات عالية 
أن متارســا دورهمــا ايضاً في 

ضبط احلدود«.
وحتــدث، عــن »وجــود بعض 
احلكومة  قــرار  بعد  املعوقات 
األخير في نشر القوات االحتادية 
على احلــدود، ولكنــه ضروري 
ومدربة  مجهــزة  قواتنــا  ألن 
علــى مواجهــة اجلماعـــات 

االرهابيـة«.
وانتهى اجلبوري، إلى أن »القرار 
أن  التنفيــذ، وميكن  دخل حيز 
نرى تطوراً ملحوظاً خال االيام 

املقبلة«.
وكان القائــد العــام للقوات 
شــياع  محمــد  املســلحة 
اجتماعاً  قد عقد  الســوداني 
أمنياً ناقش فيه اخلروق التركية 
األراضــي  علــى  واإليرانيــة 
العراقية نتــج عنه اتخاذ قرار 
االحتادية  القوات  نشــر  بإعادة 
على احلدود ملنع حترك جماعات 
من  الدولتن  هاتن  تستهدف 

داخل اقليم كردستان.

بعد تصعيد الدولتين العسكري في المناطق المتاخمة

الحكومة تعيد نشر القوات االتحادية على الحدود 
مع تركيا وايران لمنع استهداف أراضي البالد

بيان عراقي سعودي يؤكد االلتزام 
6بقرارات أوبك بلس أردوغان يعتزم إقامة حزام أمني 

3على طول الحدود الجنوبية لتركيا

السليمانية - عباس اركوازي:
الوطنــي  االحتــاد  رحــب 
الكردستاني ثاني أكبر االحزاب 
فــي اقليــم كردســتان بقرار 
احلكومة االحتادية، إعادة نشــر 
قــوات علــى احلــدود الرابطة 
بــن العــراق وإيــران وتركيــا 
بالتعاون والتنســيق مع قوات 
منــع  بهــدف  البيشــمركة، 
املتواصلــة لتلك  االعتــداءات 
محاربة  ذريعــة  حتت  الدولتن 
لها  املعارضة  الكردية  األحزاب 

داخل االقليم.
وقال القيادي في االحتاد الوطني 
تصريح  فــي  ســورجي  غياث 
للصباح اجلديــد، ان االحتاد دعا 
احلكومة االحتادية للتدخل منعاَ 

الستمرار التجاوزات على حدود 
بأي خطوة  يرحب  االقليم، وهو 
تقــوم بها احلكومــة االحتادية 
حلماية احلدود، التي اعتبرها من 
مهام احلكومــة االحتادية، وفقا 
االحتاد  ان  الى  الفتاً  للدســتور، 
والتعاون  للتنســيق  مستعد 
واملساندة جلهود  الدعم  وتقدمي 

احلكومة االحتادية.
خطوة  ان  ســورجي  واوضــح 
إعادة االنتشــار، امر طبيعي أن 
ستتولى  االحتادية  احلدود  قوات 
املهمة بالتنســيق مــع قوات 
البيشــمركة، وستكون محل 
ترحيــب واســع مــن معظم 

األحزاب الكردية.
التي  االتهامات  سورجي  ونفى 

االحزاب  بدعــم  حلزبــه  توجه 
املعارضة  اإليرانيــة  الكرديــة 
لطهــران، موضحــاً، أن حزبي 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
لطهران،  املعارضــن  وكوملة 
كانا ينشطان في هذه املناطق 
منــذ عهد نظام صــدام وكان 
خال  بدعمهما  يقــوم  األخير 
صراعه الطويل مــع إيران، وان 
االحتــاد ال يســمح الي حزب او 
منظمة ان تنفذ اعتداءات ضد 
دول اجلــوار من مناطــق نفوذه 

مبحافظة السليمانية.
في  البرية  القــوات  قائد  وكان 
احلرس الثــوري اإليراني، محمد 
باكبــور قــد اعلن عــن تعزيز 
علــى  املتمركــزة  الوحــدات 

الشــريط احلدودي مــع إقليم 
املدرعة  بالوحدات  كردســتان، 
والقوات اخلاصة التابعة للقوات 
البرية، مشــدداً على استمرار 
املواجهات مــع اجلماعات التي 

وصفها بـ »االنفصالية«.
وقــرر اجمللــس الــوزاري لألمن 
عقده  اجتمــاع  فــي  الوطني 
األربعاء املاضي، برئاســة رئيس 
مجلــس الوزراء القائــد العام 
املســلحة محمــد  للقــوات 
شياع السوداني بحضور رئيس 
وضع  البيشمركة،  قوات  أركان 
احلدود  قوات  نشر  إلعادة  خطة 
الصفري  اخلط  العراقية ملسك 
علــى طول احلــدود مــع إيران 

وتركيا.

االتحاد يرحب بإعادة انتشار قوات البالد على الحدود

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  عضــو  رأى 
النيابية، النائب جمال كوجر، 
أن اخليار األقرب ملسألة حصة 
املوازنة  من  كوردستان  اقليم 
العامة للباد لعام 2023 هي 
االحتادية  احلكومة  تخصيص 
أسوة  شــهرياً،  مالياً  مبلغاً 
باالتفاقــات الســابقة، حلن 

اقرار قانون النفط والغاز.
النائب جمــال كوجر  وقــال 

في تصريــح صحفي تابعته 
»املوازنة  ان  اجلديــد،  الصباح 
العامــة لســنة 2023 لــم 
تصل الينا حلد االن، وال نعلم 
كم ســتكون حصــة اقليم 

كوردستان منها«.
وأوضح كوجــر: »في الدورات 
اتفاقات،  حصلت  الســابقة 
منها تصدير 250 الف برميل 
وتكون  كوردستان  اقليم  من 
حصة اقليم كوردســتان من 

بغداد بنســبة %13.9 او يتم 
دفع 200 مليــار دينار او 300 

مليار دينار، أو غيرها«.
اقليم  »ممثلي  ان  الــى  ولفت 
مت  انه  يقولــون  كوردســتان 
االتفاق على مســألة املوازنة 
احلكومة«،  تشــكيل  قبــل 
أقــرب  أن »يكــون  مرجحــاً 
الى  مبلغ  اعطاء  هو  اخليارات 
اقليم كوردستان مثل الـ200 
مليــار دينــار فــي احلكومة 

الســابقة، حلن اقــرار قانون 
النفط والغاز«. 

وأعرب عن أمنيته بأن »نشهد 
األطراف  جميع  يرضي  اتفاقا 
النفط  اقــرار قانــون  حلــن 

والغاز«.
إقليــم  حصــة  ان  يذكــر 
املالية  املوازنة  من  كوردستان 
العامــة فــي الباد لســنة 
2021، كانت 11 ترليوناً و482 

ملياراً و394 مليون دينار.

تخصيص مبلغ شهري إلقليم كردستان 
اقرب الخيارات لحين اقرار قانون النفط والغاز

عضو في اللجنة المالية النيابية: 

بغداد - الصباح الجديد:
املدني  الدفاع  مديريــة  افادت 
امس الســبت، بإنقاذها طفا 
للصرف  فتحــة  في  ســقط 
الصدر شرقي  مبدينة  الصحي 

العاصمة بغداد.
بيـان  فـي  املديريـــة  وذكـرت 
الصـــباح  عليــه  اطلعــت 
اجلديـد، ان »فـرق إنقاذ الدفاع 
طـفل  بإنقـاذ  جنحـت  املدنـي 
سقـــط داخل فتحة للصرف 
الصحـي بعمـــق كبيـر فـي 
التابعـة  الگيـــارة  منطقـة 
إلـــى مدينـة الصـدر شرقـي 

بغـداد«.
وأضاف البيان، ان »فـرق إنقـاذ 
الدفاع املدنـــي اضطـرت الى 
إنــزال احــد رجالها داخلـــه 
سحـب  من  ليتمكن  الفتحة 

الطفل واخراجـــه مـن عمـق 
فتحة الصرف الصحي قبل ان 
يفقد الوعــي ويختنق نتيجة 
استنشــاق غاز امليثان املتولد 
مــن حتلــل املــواد العضوية، 
كذلــك مت إجراء اإلســعافات 
صحة  مــن  والتأكد  األوليــة 
الطفل قبل تأمــن نقله الى 
مستشــفى لضمان سامته 

الصحية«.
ويذكــر فــي هذا الصــدد، ان 
انتشال شخص من فتحات او 
قنوات الصــرف الصحي، تعد 
من اخطــر عمليــات اإلنقاذ، 
بســبب كثافــة غــاز امليثان 
فيها، والــذي يحتمل ان يودي 
بحيــاة املنقــذ إضافــة املراد 
إنقــاذه، او تعرضه الى امراض 

مستقبلية.

بغداد - الصباح الجديد: 
تــرأس رئيس مجلــس الوزراء 
امس  السوداني  شياع  محمد 
ُخصص  اجتماعــاً  الســبت، 
ملناقشة مشروع قانون املوازنة 
العامة االحتادية للسنة 2023.

بحسب  الســوداني  وشــدد 
بيــان رســمي علــى »ضرورة 
إجناز مشــروع قانــون املوازنة 
وتقدميه  املمكنة،  بالســرعة 
إلى مجلس النّواب، كي يدخل 

حيز التنفيذ من دون تأخير«.
»القانون  أن  الســوداني  وأكد 
تخصيصاته،  في  يســتهدف 
األولويات التــي تبناها املنهاج 

مكافحــة  وهــي  الــوزاري، 
البطالة، وتقليل نسب الفقر، 
واالرتقاء  الفســاد،  ومكافحة 
إصاح  عن  فضــًا  باخلدمات، 

االقتصاد«.
ووّجــه أن »يراعــي مشــروع 
مشاريع  تقدمي  أهمية  القانون 
البنى التحتية على غيرها من 
املشاريع، من أجل تهيئة البيئة 
املائمة في االقتصاد الداخلي 
املنهاج  متبّنيــات  لتحقيــق 
الــوزاري، وتقدمي اخلدمة وصنع 
الفارق الذي يلمســه املواطن، 
في قطاع اخلدمات والقطاعات 

االقتصادية األخرى«.

تقليل نسب الفقر والبطالة 
ومكافحة الفساد واالرتقاء بالخدمات 

اهم مضامين الموازنة المقبلة

الدفاع المدني تنقذ طفال سقط
 في فتحة للصرف الصحي

 بمدينة الصدر

رئيس مجلس الوزراء: 

تعد من اهم عمليات االنقاذ

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة املوارد املائية امس 
الســبت، أن موجــة األمطار 
عززت  الباد،  شــهدتها  التي 
املائي للبــاد وأمنت  اخلزيــن 
الّرية األولى للموسم الزراعي 
أنها  بينــت  فيما  الشــتوي، 
ســتدرس الوضع املائي للباد 

خال اليومن املقبلن.
لوزارة  الرسمي  املتحدث  وقال 
إن  راضي،  املائية علــي  املوارد 
»الوزارة حتاول استغال بعض 
احلدود  القادمة من  الســيول 
الشرقية باجتاه بحيرة حمرين 
واألنهــر الرئيســية«، الفتــاً 
الى أن »تســاقط األمطار في 
القسم الشــمالي من الباد 
سيســهم في تعزيــز اخلزين 

املائي«.
وأضاف راضي، أن »الوزارة تركز 
األمطار  ميــاه  توجيــه  على 
من  املتضــررة  املناطــق  الى 
في  واملتمثل  املائــي  الشــح 
الى حتقيق  باإلضافــة  األهوار 
تأمن الرية األولى للموســم 

امللحي  اللسان  ودفع  الشتوي 
في البصــرة وتغذية األراضي 
احملافظــات  فــي  الزراعيــة 
اجلنوبيــة«، مبينــاً أن »هناك 
على  رئيسي  بشــكل  تركيزاً 
تأمــن امليــاه لألهــوار ودفع 

اللسان امللحي في البصرة«.
وتابع راضي في تصريح لوكالة 
من  »جزءاً  أن  الرسمية  األنباء 

املتســاقطة  األمطار  ميــاه 
في  منها  االســتفادة  سيتم 
تعزيز اخلزيــن املائي«، مبيناً أن 
»الوزارة ستراجع الوضع املائي 
خال  األمطار  تســاقط  بعد 

اليومن املقبلن«.
وفي الســياق، افاد مدير سد 
ديالى  محافظة  في  العظيم 
وقت  في  العبيدي،  اجلبار  عبد 

الحق من يوم امــس، بوصول 
الى  جيــدة  مائية  امــدادات 
االمطار  موجــة  اثر  الســد، 

احلالية.
وقال العبيدي ان موجة االمطار 
كميات  وصول  الى  أدت  احلالية 
مــن املياه الــى الســد تقدر 
بأكثر من 150 متراً مكعباً في 
الثانيــة، معرباً عن امله في أن 

جيداً  الشــتوي  املوسم  يكون 
من حيث الوفرة املائية.

هذه  تأثيــر  مدى  وبخصــوص 
السد،  منسوب  على  الكميات 
أوضح العبيدي: »ننتظر انتهاء 
موجــة االمطــار احلالية ألجل 
معرفة نســبة ارتفاع منسوب 

السد«. 
ومــن جانبها وجهــت مديرية 
املوارد املائية فــي صاح الدين 
امس الســبت، رسالة حتذيرية 
للســاكنن قرب ضفاف دجلة 
الى  تعرضهم  احختمــال  من 
ســيول جراء زيــادة في اطاق 

مياه سدة سامراء.
وذكــرت املديرية فــي بيان انه 
وزير  »بنــاًء علــى توجيهــات 
اباغ جميع  املائية يرجى  املوارد 
الســاكنن على ضفــاف نهر 
دجلة بأخــذ احليطة واحلذر في 
سامراء  سدة  ومؤخرة  مقدمة 
الفيضانية  القنــاة  وكذلــك 
انه  الى  -الثرثار«، مشيرا  دجلة 
»ســيتم زيادة االطــاق مؤخر 
ســدة ســامراء مع احتمالية 

وصوله الى 1000 م3/ثانية«.
لتساقط  »نتيجة  البيان،  وتابع 
االمطــار شــمال محافظــة 
صــاح الديــن ولورود ســيول 
مت زيــادة اطاقات ســد الدبس 
من ٥٠ م٣/ثانيــة الى ٥٠٠ م٣/ 
ثانية«، مستدركا »من ثم زيادة 
م٣/   ٧٥٠ الى  لتصل  االطاقات 
ثانية وان هذه االطاقات سوف 
تصب في عمود نهر دجله قرب 
قضاء  شــمال  املسحك  قرية 

بيجي».
املوارد  قــال مديــر  ذلــك  الى 
عبد  بسام  احملافظة  في  املائية 
الواحــد إن »موقف الســيول 
جيد ومسيطر عليه وتصاريف 
طبيعية سيتم التعامل معها 
غرب  الثرثار  بحيرة  في  كخزين 

سامراء ». 
ويشــهد العديد مــن مناطق 
الباد منذ يومن، موجة أمطار 
غزيــرة، فيما توقعــت مديرية 
االنواء اجلوية اســتمرار هطول 
االمطار في مناطق الباد خال 

األيام األربعة املقبلة

األمطار تعزز الخزين المائي للبالد وتؤّمن )الّرية األولى( للموسم الزراعي الشتوي
وصول 150 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه الى سد العظيم  تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
العامة  األمانــة  أعلنــت 
جمللس الوزراء امس السبت، 
املتلكئة  املشــاريع  نسب 

حتى االن في  الباد.
إن  بيان  في  األمانة  ولوردت 
املشروعات  متابعة  »فريق 
واملتوقفــة،  املتلكئــة 
املشكل في دائرة التنسيق 
احلكومي وشؤون املواطنن 
في األمانــة العامة جمللس 
اجلوالت  يواصــل  الــوزراء، 
مراحل  ملتابعــة  امليدانية 
اإلجنــاز  ونســب  العمــل 
املتحققة في املشــروعات 
اخلطة،  ضمــن  املدرجــة 
القطاعات  والتي تشــمل 
املهمة  واخلدمية  احليويــة 

في جميع احملافظات«.
الهندســية  الفرق  وأجرت 
الشــهر  خال  والفنيــة 
ميدانية  »زيــارات  املاضي، 
املشــروعات  من  عدد  إلى 

)بغداد،  محافظــات  فــي 
حيث  والبصرة(  وواســط، 
اإلجناز  نسب  على  اطلعت 
املتحققة ضمن مشروعات 
املركــزي،  الزهــور  )مــاء 
العزيزيــة  ومشــروعي 
وزرباطية السكنين، واملمر 
الثانــي لطريــق الكوت – 
بدرة – جّصان، وماء الكوت 
حمدان  ومحطة  الكبيــر، 
ومجمع  الصحي،  للصرف 

شط العرب السكني(«.
بذل  »ضــرورة  الفرق  وأكد 
خال  ومضاعفته  اجلهــد 
وااللتزام  املقبلــة،  املرحلة 
بالتوقيتات الزمنية املعدة، 
ومطابقــة جــداول تقدم 
العمل املقدمة إلى األمانة 
على  الوزراء،  جمللس  العامة 
أن  مضيفاً،  الواقــع،  أرض 
للمشروعات  اإلجناز  نسب 
املذكورة تتــراوح بن )٥٠ – 

 .»)%٨٥

امانة مجلس الوزراء: نسب 
االنجاز للمشاريع المتلكئة 

تتراوح بين )٥٠ - ٨٥%«
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اعالم صحة الكرخ 

التواصل  مواقــع  بعــض  تداولت 
االجتماعــي فديو لســيدة تتهم 
مدينة  فــي  العاملــن  االطبــاء 
االمامــن الكاظمــن )ع( الطبية 
باملكوث )8( ســاعات فــي انتظار 
اجراء العملية الخيها ومساومتها 
من قبــل الطبيب مبنــع املالكات 

الطيبة بأجراء العملية 
نود ان نوضح الى مواطنينا االعزاء 
الكاظمن  االمامن  ان مستشفى 
)ع( الطبية واملؤسســات الصحية 

الكرخ  بغداد  لدائرة صحة  التابعة 
تتعــرض الــى هجمــة شرســة 
التســقيط  هدفهــا  ومنظمــة 
وتشــويه عمل املالكات الطبية و 
الصحيــة ان مثل هــذه الفديوات 
يجب  عند مشاهدتها  واملنشورات 
من  والغاية  احلقيقــة  عن  البحث 
نشــرها كون صاحب احلــق اذا اراد 
اجراء مناشدة يقوم باضهار املريض 
واضهار شــكله ويطالب املسؤول 
وقبل   ، ومســاعدتهم  بانصافهم 
ايام مت اجراء مناشدة من والد احد 
املرضى ان يتــم عالج ولده حيث مت 
االستجابة بشكل عاجل من قبل 
اعالم دائرة صحة بغداد الكرخ وادارة 

مستشــفى اليرمــوك التعليمي 
ابواب  العملية وكذلك  له  واجريت 
يوم  الدائرة مفتوحة ومت تخصيص 
الثالثاء من كل اســبوع يوم خاص 
الجراء مقابلــة املدير العام احلاالت 
االنسانية من املواطنن حصرا ومن 

جميع احملافظات .
وكذلــك نــود ان نبــن ان اجــراء 
اعتباطي  يتم بشكل  العمليات ال 
حيث يتم استقبال املريض و جترى 
له كافة الفحوصات الالزمة و يتم 
حتديد موعد العملية وال يجوز تغير 
املوعــد اال اذا كانــت حالة املريض 
حرجة و هنــاك العمليات الطارئة 
و هذه ال حتتــاج الى االنتظار حيث 

اجرائها في صــاالت عمليات  يتم 
الطوارئ حيــث يتواجد فريق طبي 
الجراء العمليات الطارئة على مدار 
( 24( ساعة ، علما ان عدد املراجعن 
اليومي في العيادات االستشــارية 
اكثر مــن )2500( مراجع و اكثر من 
الطوارئ  ردهات  في  مراجع   )1000)
و اجرت املستشفى اكثر من )250( 
الــف فحــص و حتليــل مختبري 
شهريا و اكثر من )50( الف فحص 
في الوحدات الســاندة و تستقبل 
املئات من املراجعن الجراء عمليات 
غســل الكلى و العالج الكيمياوي 
والوالدات وجتــري صاالت العمليات 

اكثر من ) 3500(عملية شهريا . 

لــذا نهيــب مبواطنينا االعــزاء و 
االستماع  عدم  االلكترونية  املواقع 
التي  الفديــوات  ومشــاهدة هذه 
تشوه من مســتوى هذه اخلدمات 
الكبيرة التي تقدمها املؤسســات 
الصحية و اي شــخص يشعر بأنه 
مت غــن حقه او لــم يحصل على 
اخلدمة الطبيــة بصورة صحيحة 
فعليــه  التوجه الــى دائرة صحة 
بغــداد الكــرخ وتقدمي الشــكوى 
في شعبة شــؤون املواطنن او في 
قســم التفتيش والشكاوى وباب 
ويســتقبل  مفتوح  العــام  املدير 
املواطنن وبشــكل مباشر  جميع 

كل يوم ثالثاء من كل اسبوع .

رد على فديو يسيء الى المالكات الطبية
 مدينة االمامين الكاظمين الطبية 

البصرة - سعدي السند:

البصرة  جامعة  رئاسة  احتفلت 
للنفــط والغاز بتخــرج الدفعة 
السادســة من خريجــي كلية 
هندســة النفط والغاز والدفعة 
الثانية مــن خريجي كلية االدارة 
الصناعيــة للنفط والغــاز دَورَة 
)بِالِعلِم تُبنى األوَطاُن ( للســنة 

الدراسية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ 
وأقيــم حفــل التخــرج برعاية 
وزيــر التعليم العالــي والبحث 
العلمي الدكتور نعيم عبد ياسر 
العبودي والــذي اناب عنه رئيس 
والغاز  للنفط  البصــرة  جامعة 
الدكتــور محمد هليــل حافظ 
االداري  النائب  الكعبي، وبحضور 
حملافظ البصــرة الدكتور ضرغام 
االجودي ورئيسي جامعة البصرة 
حمادي  شــاهن  سعد  الدكتور 
ورئيس اجلامعة التقنية اجلنوبية 
الدكتور ربيع هاشــم العباسي 
ومدير معهــد التدريب النفطي 
النفطــي علــي رحيم  اخلبيــر 
الفرطوسي وعميد كلية الكنوز 
الدكتور اســامة العبادي وممثلي 
وناقالت  البصرة  نفط  شــركتي 

النفط العراقية.

جامعتنا رفدت القطاع 
النفطي بـ 113 شابا

وقــال رئيــس جامعــة البصرة 
للنفــط والغــاز كلمــة له في 
حفل التخرج:  إن اجلامعة رفدت 
اليوم ب  النفطي هــذا  القطاع 
١١٣ شــاباً متســلحاً بالعلــم 
واملعرفــة مبجــاالت الصناعــة 
النفطيــة فهذا اليوم نســتعد 
باملالكات  العمــل  ســوق  لرفد 
الكفوءة مبجاالت هندسة النفط 
والغــاز والهندســة الكيمائية 
وهندســة  النفــط  وتكريــر 
البوليمــرات والبتروكيماويــات، 
فضال عن تخصص ادارة وتسويق 
النفط والغاز والذي سيســهم 

ادارة  لقطــاع  النوعية  اضافــة 
النفط والغاز.

اجلامعة تسعى لتطوير 
قابليات الطلبة علميا وعمليا

واثنــت الطالبــة االولــى على 
كليــة االدارة الصناعية للنفط 
والغاز نور اسامة عبداجلبار خالل 
كلمتهــا على جهــود اجلامعة 
بتطويــر  التدريســي  واملــالك 
قابليــات الطلبة العملية طيلة 
ســنوات الدراســة فضــاًل عن 
االنكليزية  اللغــة  تعزيز جوانب 
لالنخراط  متهيًدا  والشــخصية 

بســوق العمل مشيدة باجلوانب 
اجلامعة  تســعى  التي  العملية 
لترسيخها في شخصية اخلريج 
نوعية  اضافة  ليكــون  اجلامعي 
في مؤسســات قطــاع النفط 

والطاقة.
التخرج  مراســيم حفل  وتخلل 
اخلريجن شــهادة  الطلبة  منح 
القســم  وترديد  البكالوريــوس 
اجلامعي وتكــرمي الطلبة االوائل 
السادة  الهدايا  بتقدمي  وشــارك 

املسؤولون

مسيرة مميزة للجامعة في 

تخصصات النفط والغاز
للنفط  البصرة  جامعة  ان  يذكر 
عراقية  جامعة  أول  هــي  والغاز 
تخصصية فــي مجال الصناعة 
الى  باألضافة  والغازية  النفطية 
الطاقة  مجاالت  في  شــمولها 
كافة ... فقد استحدثت اجلامعة 
مبوجب قرار وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي املرقم )ق/3/11( 

وبتاريخ2014/02/23 
كمــا وأن اجلامعــة أســتحدثت 
هندسة  كلية  وهي  كلياتها  أولى 
النفط والغاز في العام الدراســي 
2014-2013 لتضم قسم هندسة 

الهندسة  وقســم  والغاز  النفط 
 )  152  ( وبواقــع  الكيمياويــة 
طالب وطالبة مــن خريجي الفرع 
اجلامعة  تعتمــد  العلمــي حيث 
فــي قبول طلبتها نظــام القبول 
الطاقة اخملطط  املركزي وحســب 
لها فــي الوقت احلاضــر وكذلك 
فــي املســتقبل باألعتمــاد على 
واملتاحة  األســتيعابية  الطاقــة 
األعتبار حاجة  بنظــر  آخذين  لها 
البلــد من الكــوادر الهندســية 
املتميــزة فــي مجــال الصناعة 
النفطية وبشقيها األستخراجية 
والتحويليــة وقد وضعت اجلامعة 

مناهجها بالشــكل الذي يتوافق 
الرصينة  العلميــة  املناهــج  مع 
واملعتمدة عامليا مــع األخذ بنظر 
ملراجعتهــا  الســعي  األعتبــار 
العلمية  ورفدها بكل املستجدات 

والبحثية .
لقــد وضعــت لهذه املؤسســة 
رؤية ورسالة  والتعليمية  العلمية 
وأهداف بحيــث جتعلها واحدة من 
الصــروح العلميــة املتميزة على 
صعيد بلدنا احلبيب وعامليا بحيث 
تتمتع مبهنية  بكوادر  اجملتمع  ترفد 
وتقدمي  التفاعل  وقدرة على  عالية 

أفضل العطاءات.

بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اســتيرادات العراق من تركيا 
لالشهر التســعة األولى من السنة 
الى  االستيرادات  لتصل   23% بنسبة 
8.4 مليار دوالر بعــد ان كانت بحدود 

6.8 مليار دوالر خالل 2021.
العبيدي  منار  االقتصادي  اخلبير  وقال 
في بيان :”متثل استيراد املواد الغذائية 
النســبة االكبر من االســتيرادات اذ 

تبلــغ %30 من مجمل االســتيرادات 
وارتفعــت مبقــدار %47  تليها مواد 
التي   26% مصنعــة متنوعة متثــل 

ارتفعت مبقدار 12%”.
وأضــاف “باملقابــل انخفضت قيمة 
صــادرات العــراق الى تركيــا لنفس 
الفترة بنسبة %47 لتبلغ 691 مليون 
دوالر بعد ان كانــت بقيمة 1.3 مليار 

دوالر امريكي 

ويصدر العراق باالســاس ذهب ليتم 
اعادة صياغته وصهــره الى تركيا اذ 
بلغت قيمة الذهب املصدر الى تركيا 
296 مليون دوالر منخفضا مبقدار 69% 
مقارنة مع العام املاضي وميثل الذهب 
%43 من مجمل  املصدر ما نســبته 
الصادرات”. ، وتابع “يلي الذهب تصدير 
الوقود الذي ارتفع بنسبة %10 ليصل 
الى 241 مليون دوالر بعد ان كان 218 

مليــون دوالر خالل نفــس الفترة من 
 2021

وارتفعــت صادرات العــراق من املواد 
اخلــام وحتديدا املــواد التالفة من ورق 
تصنيعه  اعاده  يتم  الذي  وســكراب 
وارســاله الى العراق ليبلغ 83 مليون 
دوالر مرتفعا عن 2021 بنسبة 54%”. 
وأشار العبيدي الى ان “امليزان التجاري 
مع تركيا يبلغ 7.7 مليار دوالر” متوقعا 

ان “يصل الى نهاية الســنة الى 10 
مليــار دوالر”. ، ولفت الــى ان “تركيا 
تعتبر من أكثــر الدول اختالال بامليزان 
نتيجــة عدم تصدير  التجاري معها 
خام النفط لها ويحتاج هذا اخللل الى 
العراقية  الدولة  من  دراسة حقيقية 
التجاري من  للميــزان  التوازن  العادة 
خالل العمل على تشــجيع صادرات 
مختلــف املواد الى تركيــا من خالل 

دعــم املنتوجــات العراقيــة واعادة 
الصادرات بشكل  دعم  قانون  تفعيل 

يساهم في تعديل امليزان التجاري”.
وأضــاف “كمــا يجب العمــل على 
تقليــل تصدير املواد اخلــام من خالل 
ايجاد مشاريع تساهم في تدوير هذه 
املواد داخل البلد بــدال من تصديرها 
املضافة  القيمــة  من  واالســتفادة 

العادة تدوير هذه البضائع”. 

ارتفاع استيرادات البالد من تركيا الى 8.4 مليار دوالر خالل تسعة أشهر

بغداد - الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمل  وزيــر  اعلــن 
احمــد  الســيد  االجتماعيــة 
االســدي البــدء بعملية تقاطع 
اجلــدد  للمتقدمــن  البيانــات 
االجتماعية  باحلماية  للشــمول 
و734  بلغ عددهم مليونن  الذين 
الوزارات  جميــع  داعيا  و31،  ألفا 
واحملافظات واجلهات غير املرتبطة 
القطــاع  ومؤسســات  بــوزارة 
اخلاص للتعاون مع هيئة احلماية 
االجتماعيــة الكمــال تقاطــع 

البيانات باسرع وقت ممكن.
وقــال الوزير فــي مؤمتر صحفي 
عقده مبقر الوزارة ان االستهداف 
باحلمايــة االجتماعية ســيكون 
حسب نســب الفقر في القضاء 
والناحية واحلي السكني، مشيرا 
الى ان مجلــس الوزراء وافق على 
حتويــل ما ال يقل عــن ألفن من 

واالوائل  العليا  الشهادات  حملة 
وكذلك املتعاقدين سواء في وزارة 
املعينن في الصحة  او  الكهرباء 
االجتماعية  احلمايــة  هيئة  الى 
لسد  وذلك  اجتماعين  كباحثن 

النقص احلاصل بعدد الباحثن.
كمــا اعلن الوزيــر اطالق امللحق 
الثامنة  بالوجبــة  اخلاص  الثاني 
مــن  و620  ألفــا   118 بحــدود 
االجتماعية  باحلماية  املشمولن 
وذلــك بعــد اكمــال اجــراءات 
الكي  بطاقة  واصدار  الشــمول 

كارد.
واوضح االسدي ان الوزارة حصلت 
الوزراء  مجلــس  موافقــة  على 
احلماية  هيئة  مخصصات  بزيادة 
االجتماعيــة بنســبة %30 الى 
الفتا  وموظفيها،  الهيئة  باحثي 
الى موافقة مجلس الوزراء ايضا 
على حتويل املبالغ املســتردة من 

املتجاوزين على االعانة واملوجودة 
في صنــدوق احلماية االجتماعية 
لالســتفادة منها في توســعة 
الشــمول لشــرائح اخــرى من 

الفئات الضعيفة املستحقة.
اكد  االجنبية،  العمالة  وبشــأن 
تشــكيل جلنة بن وزارتي العمل 
عدد  لغــرض حصر  والداخليــة 
العمالــة االجنبية املتواجدة في 
العراق التخاذ االجراءات القانونية 
الشــرعية،  العمالة غير  بحــق 
مبينا ان هذا االمر سيسهم في 
توفير مئــات اآلالف من الدرجات 

الوظيفية في القطاع اخلاص.
واشــار الــى اصــدار توجيه في 
االسبوع املاضي بخصوص ايقاف 
منح االجازات للشركات املرخصة 
بتشــغيل العمالــة االجنبيــة 
حلن وضع آليــات دقيقة تضمن 
تشغيل العاطلن عن العمل من 

العراقين بدال مــن اعطاء فرص 
العمل لغير ابناء البلد.

انه وجه  الى  هذا وبن االســدي 
معاون  برئاسة  جلنة  بتشــكيل 
مدير دائرة احلمايــة االجتماعية 
الجراء تقييــم لعمل كل مديري 
الفروع واقسام احلماية في بغداد 
واحملافظات بغية معاجلة االخطاء 
والشبهات التي اثيرت سابقا عن 
عمل االقسام ولكون املهام التي 
تؤديها انســانية قبــل ان تكون 

وظيفية.
علــى صعيــد اخر التقــى وزير 
العمل وفــدا من صنــدوق االمم 
رئيس  بحضور  للسكان  املتحدة 
االجتماعيــة  احلمايــة  هيئــة 
الدكتــور احمــد خلــف ونائب 
رئيس هيئة رعايــة ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة عصام عبد 

اللطيف. 

وزير العمل يعلن البدء بتقاطع بيانات
 المتقدمين للشمول بالحماية االجتماعية

جامعة البصرة للنفط والغاز تحتفل بتخرج طلبتها 
للعام الدراسي 2021 - 2022

برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رفدت جامعة 
البصرة القطاع 
النفطي بـ 113 

شابًا متسلحًا 
بالعلم والمعرفة 
بمجاالت الصناعة 

النفطية وهي 
تستعد لرفد سوق 

العمل بالمالكات 
الكفوءة بمجاالت 

هندسة النفط والغاز 
والهندسة الكيمائية

جانب من حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة البصرة للنفط والغاز

بغداد - الصباح الجديد: 
يســتورد العراق قريباً نسخة محدثة من 
لقاح كورونا من إنتاج شركة )فايزر( يُسهم 

بتغطية عالج جميع متحورات كورونا.
وقال مسؤول قســم التسويق في شركة 
)فايــزر( الدكتور عمر غالــب محمود في 
تصريح صحفي، إن “الشــركة مســتمرة 
بإنتاج اللقاح املضــاد لكورونا، إذ مت حتديثه 
لتغطية جميــع املتحورات اجلديدة  حالياً 

لفيروس كورونا”. 
وأضــاف أنَّ “أيَّ مواطن ســيتلقى اجلرعة 
الرابعة ســيضمن ســالمته مــن جميع 
الفيروســات في العالم، مؤكدا أنَّ إنتاجه 
مت مبواصفات عالية”.  ، وأوضح أنَّ “الشركة 
تعمل أيضــاً على إنتــاج لقاحات جديدة 
متطورة من املؤمــل جتهيزها لدول العالم 

في غضون عام”. 
ولفــت محمود إلــى “قرب جتهيــز العراق 
رابعة من لقــاح كورونا وبكميات  بدفعة 
ســيتم االتفاق عليها بالتعاون مع قسم 
التحصــن في وزارة الصحــة التي تعمل 
على مواجهــة املوجة اجلديــدة للوباء”.  ، 
وبن أنَّ “اإلقبال على التلقيح ال يزال قليالً، 
واإلصابات موجودة في العالم لكن بأعراض 

خفيفة ومختلفة”.
واشــار محمود بوجود “تشــابه باألعراض 
بن فيروس كورونــا واألنفلونزا االعتيادية، 
لكــنَّ الفيــروس يشــكل خطــورة أكبر 
بســبب احلاجة في بعض األحيان ملراجعة 
املستشــفيات ويؤدي كذلك إلى الوفاة”.  ، 
وأردف أنَّ “لقــاح األنفلونزا االعتيادية يقلل 
من خطــورة اإلصابــة باألنفلونزا وتصبح 
أعراض اإلصابة أقل شــدة من خالل إنتاج 
أجســام مضادة بعد أســبوعن من أخذ 
بالفيروس  وتأثره  اجلســم  وحماية  اللقاح 

ويستمر مفعوله ملدة عام واحد .

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن املتحدث الرسمي باسم مجلس اخلدمة 
العامة االحتادي وسام اللهيبي امس السبت، 
عــن انتهاء جلنة النظر فــي االعتراضات من 

تدقيق بيانات املعترضن على نتائجهم.
واوضــح اللهيبــي فــي بيــان ان “نتائــج 
االعتراضــات قــد مت حتديثهــا فــي واجهة 
النتائج  وملعرفــة  بهم  اخلاصة  االســتمارة 
يقتضي زيارة الرابــط أدناه ،  وبّن، ان” اجمللس 
اعلن عن توزيع املقبولن للمرحلة الثانية من 
نظام التوظيف وهي مرحلة االختبارات، وقد 
مت إبالغ املقبولن من خالل واجهة النظام على 
الرابط املذكور أعاله مبكان ووقت االختبار”.  ، 
وكذلك ميكن معرفــة موعد ومكان االختبار 
من خالل البحث عبر رقم اســتمارة التقدمي 

في الرابط أدناه:
ولفت إلــى أن “هذا االختبــار ميثل %35 من 
املعدل التفاضلي الكلي من %100، وقد تأهل 
إليه %180 مــن العدد املطلوب من قبل وزارة 

الصحة”. 
ودعــا اللهيبــي املؤهلن الى” بــذل قصارى 
اجلهود بغية املنافســة مــن أجل التميز في 
درجة االختبار ليدعمــوا بذلك متيزهم الذي 
حققوه في درجة االستمارة اإللكترونية، ومن 

ثم يضمنوا حتقيق هدفهم في التعين”. 
وتيسيرا لألمر كشــف اللهيبي عن طبيعة 
األسئلة بأنها ستكون على منطن: اختيار من 

متعدد  ووضع صح أو خطأ حسب العبارة .
وستتركز على احملاور اآلتية  أسئلة في مجال 
االختصاص و أســئلة تتعلق بأحكام قوانن 

الوظيفة العامة وأسئلة ذكاء.
واســترعى انتبــاه املتقدمــن الــى ضرورة 
مالحظة اآلتــي:  التأكد من مــكان وموعد 
اختبار كل متقدم واحلضور إلى مركز االختبار 
قبل ســاعة على األقل من موعــد االختبار 
إلكمال تسجيل الدخول إلى القاعة و احضار 
مســتند أصلي يثبت هوية املتقدم )بطاقة 

وطنية او هوية أحوال مدنية أو جواز سفر( .
بالتأكيد على أن  اللهيبي تصريحــه  وختم 
“مجلــس اخلدمة العامة االحتــادي يبذل كل 
اجلهود من أجل اختيار االكفأ للتعين من بن 

املتقدمن”. 

العراق يستورد نسخة 
محدثة من لقاح كورونا 
لعالج جميع المتحورات

مجلس الخدمة يعلن نتائج 
االعتراضات للمتقدمين على 

تعيينات المهن الساندة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت قناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية 
عن تعزيز اإلجراءات األمنية حول مكاتبها في 

لندن بعد تهديدات من النظام في طهران.
وأقيمــت أمام القناة حواجز من اخلرســانة 
كتلك املوجودة فــي محيط مبان حكومية 
رئيســة ومواقع ســياحية فــي العاصمة 

البريطانية ملنع الهجمات بسيارات.
وقــال متحــدث باســم القنــاة الناطقة 
بالفارسية إن احلواجز “تضمن إيقاف شاحنة 
تزن 7.5 طن بســرعة 50 ميالً )80 كيلومتراً( 

في الساعة”.
وســتتم مراقبة دخول املركبــات إلى املوقع 
ومحيطه إضافــة إلى إجراءات تفتيش، وفق 
املتحدث. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن التهديــدات هــي تصعيد لســنوات من 
الترهيب بسبب بثها االحتجاجات في إيران.

وأضاف “نحن القناة الوحيــدة التي تغطي 
أيام  االحتجاجات على مدى الساعة وطوال 
األســبوع”. لكنه شــدد قائالً “لسنا صوت 
االحتجاجات. نحن الوســيلة الوحيدة التي 
ميكن للناس في إيران رؤية تلك االحتجاجات” 

من خاللها.
وأكد املتحدث الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته أن “إيران إنترناشــيونال” ليست قناة 
معارضة وأن موظفيها ليسوا من النشطاء. 
وقــال “لقد أسســنا كخدمــة للناس في 
إيران والشــتات”. جاء ذلــك عقب تهديدات 
بالقتل “شديدة وذات صدقية” ضد اثنني من 
املتحدة  اململكة  فــي  املقيمني  صحافييها 
من جانب احلرس الثوري. واستدعت احلكومة 
البريطانية على الفور أرفع دبلوماسي إيراني 
االستخبارات  وكالة  وكشــفت  لالحتجاج. 
الداخليــة البريطانية )أم آي 5( عن عشــرة 
مخططات فــي األقل من قبــل إيران لقتل 
أشــخاص مقيمني فــي اململكــة املتحدة 
يعتبرون من “أعداء النظــام” حتى اآلن هذا 
العام، حسبما قال رئيسها األسبوع املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الداخليــة اليمنيــة مقتل 
جندي وإصابــة ثالثة آخريــن، في قصف 
شنه احلوثيون، أمس األول اجلمعة بطائرة 
جنوبي  الضالــع  في محافظة  مســيرة 

البالد.
وأفــادت الداخلية اليمنية فــي بيان، بأن 
“جنديــا في القــوات املشــتركة قتل إثر 
هجوم بطيران مســير ملليشــيات احلوثي 
اإلرهابية استهدف موقع اجلُّب العسكري 

مبحافظة الضالع”.
وأضافت أن “االعتداء تسبب في إصابة ثالثة 
جنود آخرين بإصابــات متفرقة”، موضحة 
أن حاالتهم الصحية “متوسطة”، دون ذكر 

املزيد من التفاصيل.
ومساء األربعاء، وأعلن محافظ حضرموت 
مبخوت بن ماضي األربعاء املاضي ، مقتل 
جنديني وإصابــة 3 آخرين من قوات اجليش 
في هجوم بطائرة مســيرة شنته جماعة 
احلوثــي علــى “اللــواء 23”، التابع لقوات 
األولى في منطقة  العســكرية  املنطقة 
العلم على بعد 130 كيلومترا من مديرية 

العبر الصحراوية مبحافظة حضرموت.
وفي اآلونة األخيرة، شــنت جماعة احلوثي 
هجمات باســتخدام طائرات مسيرة على 
ثالثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة 
وقنا فــي محافظتي حضرموت وشــبوة 
شرقي اليمن، وسط إدانات محلية ودولية.

إجراءات أمنية مشددة 
في محيط قناة »إيران 
إنترناشيونال« في لندن

اليمن.. قتلى وجرحى 
بعد هجوم بطائرة مسيرة 

على محافظة الضالع

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

وقــع حــزب “الليكود” اإلســرائيلي، 
الــذي يتزعمه رئيس الــوزراء املكلف 
بنيامــني نتنياهــو، أول اتفــاق فــي 
االئتالف احلكومــي املرتقب مع حزب 
“القوة اليهودية” الذي يقوده اليميني 
املتطرف إيتمار بن غفير، وســيصبح 
مبوجبه وزير األمن القومي، على الرغم 
مــن حتذيــرات أميركيــة ودولية من 

تعيينه في منصب حساس.
وأعلــن كل مــن “الليكــود” و”القوة 
بــن غفير  مينح  اتفاقــاً  اليهوديــة” 
صالحيــات موّســعة فــي منصبه 
اجلديد وزير األمــن القومي )وزير األمن 
الداخلي املوســع(، الذي يجعله وزيراً 
في اجمللس السياسي واألمني املصغر 
“الكابينيــت”، وعضــواً فــي اللجان 
الوزاريــة اخملتلفــة. كما ســيحصل 
رفاق بــن غفير في احلــزب على وزارة 
تطوير اجلليل والنقب التي سيتوالها 
التراث  ووزارة  فاســيرالوف،  يتسحاق 
إلياهو،  عاميحــاي  ســيتوالها  التي 
إضافــة إلــى مناصــب موزعة على 
نائــب وزيــر االقتصــاد، ورئيس جلنة 
األمن الداخلــي، ورئيس جلنة صندوق 

إسرائيل بالتناوب.
ووافــق “الليكود” فــي االتفاق اجلديد 

على مطالب كانت محل خالف وجدل 
إنشــاء “حرس وطني”  كبير، شملت 
والسيطرة  الســلطة  إعادة  مهمته 
إلى الشــوارع، وســيتم نقل وحدات 
“حــرس احلــدود” التي كانــت تابعة 

للجيش إلى “احلرس الوطني”.
وستشــمل صالحيــات وزيــر األمن 
القومي، إضافــة إلى احلرس الوطني، 
“الشرطة اخلضراء”، وهي وحدة تعنى 
باخملاطــر البيئية، و”الدوريات اخلضراء” 
التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة 
واحلدائق، وســلطة تطبيــق األراضي 

التي تعمل في إطار وزارة املالية.
وشمل االتفاق أيضاً توسيع صالحيات 
النقــب واجلليل لتصبح  وزارة تطوير 
مســؤولة عن عملية شــرعنة البؤر 
الضفة  العشوائية في  االستيطانية 

الغربية.
وقــال بن غفير معقبــاً على االتفاق: 
“أنا ســعيد ألن االتفاق على الوزارات 
ســيتيح لنا حتقيق وعودنا االنتخابية 
النقب واجلليل  من أجل أمن وتعزيــز 
واألرياف. أدعو جميع األحزاب اليمينية 
إلى تشــكيل حكومة ميينية كاملة 
في أسرع وقت ممكن. يجب أال يحكم 
)رئيس الوزراء احلالي يائير( لبيد و)وزير 
الدفــاع احلالــي بينــي( غانتس دولة 

إسرائيل ليوم آخر”.
وتظهر تفاصيل االتفــاق تنازالت من 
قبل “الليكود” لم يكــن وافق عليها 

من قبل، في محاولــة تبدو للضغط 
علــى حــزب “الصهيونيــة الدينية” 
ورئيسه بتســلئيل سموتريتش الذي 
يطالب بوزارة الدفاع، واتفاقات تضمن 

ضم أجزاء من الضفة الغربية.
أن  “الليكــود”  وأكــد مصــدر فــي 
التركيــز اآلن ســيكون علــى دخول 
حزب “الصهيونيــة الدينية” إلى هذا 

املســار أيضــاً، وإن لــم يفعلوا ذلك 
فسيتعرضون إلى ضغط شعبي. لكن 
املسار الذي بدأه نتنياهو بإعطاء قادة 
غاية احلساسية،  اليمني مناصب في 
قضايا  فــي  صالحيــات  ومنحهــم 
مثيــرة للتوتر واجلدل، مثل شــرعنة 
بؤر اســتيطانية، وضــم مناطق في 
الضفة، أثار مخاوف الفلســطينيني 

وأوساطاً إسرائيلية كثيرة، حتى داخل 
األجهزة األمنية اإلسرائيلية.

بني  االتفــاق  وعقــب غانتس علــى 
بقوله  اليهودية”  و”القــوة  “الليكود” 
إن “رئيس الوزراء احلقيقي سيكون بن 
غفير وليس نتنياهو”. ووصف غانتس 
االتفاق بأنه “وصمة عار ونزوة ستؤدي 
إلى خطر أمني”، وأنه ســيعمل ضده 

مبسؤولية وحســم. واعتبر غانتس أن 
“فكرة إنشــاء جيش خاص لنب غفير 
فــي الضفــة الغربية ســتؤدي إلى 
فشل أمني خطير، وستحدث فوضى 

أمنية«.
القانون،  إنفاذ  وأيد مسؤول في جهاز 
موقــف غانتس بــأن حــرس احلدود 
اخلاصة  الشــرطة  إلــى  ســيتحول 
لــنب غفير. كما عبر نائــب وزير األمن 
اإلســرائيلي، ألون شوستر، عن قلقه 
الشــديد مــن تعيني بن غفيــر وزيراً 
لألمــن الداخلي، قائــالً: “إن تعيني بن 
غفير وزيراً بصالحيات من شأنه خلق 
فوضى سياســية، وخطراً على األمن 
القومي”. وانضم إلى املنتقدين رئيس 
أركان اجليش اإلسرائيلي السابق غادي 
آيزنكوت الذي وصف تكليف بن غفير 
بحقيبة األمن القومــي بأنها “نكتة 

حزينة”.
وال يخفي بن غفير توجهاته اليمينية 
التي يحذر منها مسؤولون آخرون في 
إســرائيل، بل دعا حزب “سموترتيش” 
إلى حكومة  االنضمام بســرعة  إلى 
ميينية من أجل حتقيق جميع األهداف 
والوعود االنتخابيــة التي قامت على 
محاربة الفلســطينيني وتطلعاتهم 
إلى دولة مستقلة، وتعزيز االستيطان 

اليهودي في الضفة.
وكانت املفاوضات قد انهارت ســابقاً 
الدينية”  و”الصهيونية  “الليكود”  بني 

بســبب إصرار سموتريتش على تولي 
وزارة الدفــاع أو املالية، واحلصول على 
صالحيــات اإلدارة املدينــة التابعــة 
للجيش، حتى إذا لم يكن وزيراً للدفاع 

وكان وزيراً للمالية.
واإلدارة املدنية هي اجلهة املسؤولة عن 
تراخيص  ومنح  االســتيطان  تنظيم 
للفلســطينيني فــي مناطــق حتت 
مباٍن  وهدم  اإلســرائيلية،  السيطرة 
وشق طرق وإصدار تصاريح، ومصادرة 
أراض، وإعطــاء رخــص كهرباء ومياه 

ومشاريع.
وقالــت صحيفة “هآرتــس” ، إن منح 
ســموتريتش هذه الصالحية سيؤدي 
وشرعنة  املســتوطنات،  توسيع  إلى 
بؤر اســتيطانية وزيادة عمليات هدم 
ســيضر  ما  الفلســطينيني،  منازل 
بصورة إســرائيل أمام اجملتمع الدولي 

وسيجلب انتقادات كبيرة.
في  املتحدة  الواليــات  ســفير  وكان 
إســرائيل، توم نايدز، قد حذر نتنياهو 
من وضع سموتريتش في منصب وزير 
دفــاع، وتعهد مبقاومة أي عملية ضم 
مستقبلية. واستباقاً التفاق محتمل 
مــع ســموتريتش حــذرت منظمة 
“السالم اآلن” اليسارية من أن سيطرة 
ســموتريتش على اإلدارة املدنية التي 
تدير جوانب احلياة املدنية في نحو 60 
في املائة من الضفة الغربية، ستؤدي 

إلى ضم املنطقة “فعلياً” إلسرائيل.

تحذيرات من فوضى سياسية وغضب دولي

بن غفير يتولى وزارة األمن اإلسرائيلية بصالحيات موسعة

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغــان الذي يشــن منــذ األحد 
اجلوية  الغارات  من  املاضي سلسلة 
على شمال شرقي ســوريا ومواقع 
ملقاتلني أكراد أن هدفه إقامة “حزام 
أمني من الغرب إلى الشــرق” على 

طول احلدود اجلنوبية لبلده.
وستشــمل هــذه املنطقة بحكم 
األمــر الواقع مدينــة كوباني التي 
انتزعتها قوات ســوريا الدميقراطية 
)قسد، كردية( في 2015 من عناصر 
تنظيم “داعــش” بدعم من الواليات 

املتحدة.
وكوباني هي آخر منطقة تفلت من 
سيطرة اجليش التركي املنتشر منذ 
2019 على طول احلدود في األراضي 

السورية.
وذكر املرصد السوري حلقوق اإلنسان 
أن هدوءاً نسبياً يســود امس األول 
ليلة  اجلمعة في شمال سوريا بعد 
هادئــة. وأضاف لوكالــة الصحافة 
املدفعي  القصــف  أن  الفرنســية 
التركي اســتؤنف علــى محافظة 
لكنه  احلسكة فقط )شمال شرق( 

لم يتحدث عن إصابات.
وقــال أردوغان في كلمة ملناســبة 
اليوم العاملــي للقضاء على العنف 
ضد املــرأة “مع احلــزام األمني الذي 
ننشــئه خارج حدودنا، سندافع عن 
واألطفال  النساء  من  املاليني  حقوق 

األبرياء”.
ســننجز  اهلل  شــاء  “إن  وأضــاف 
على طــول حدودنا  )املنطقة(  هذه 
بأكملها من الغرب إلى الشــرق في 

أقرب وقت ممكن”.
وقالت أنقرة إن الهجوم الذي أسفر 
 81 عن مقتل ستة أشخاص وجرح 
آخرين في وســط إسطنبول في 13 
نوفمبر، مت التخطيط له في كوباني 

وهو ما نفاه األكراد.
لكن خــالل األيام الســتة املاضية، 
تركز القصف اجلوي ونيران املدفعية 
الســلطات  تقــول  مناطق  علــى 
التركية إنها تستهدف فيها مواقع 
وحلفائه  الكردستاني  العمال  حلزب 
من وحــدات حماية الشــعب أكبر 

مكون في “قسد”.
ونفى اجلميع ضلوعهم في االعتداء. 
والتقى وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار اخلميس على التوالي الســفير 
اللذين  الروســي  ونظيره  األميركي 
دعــا بلداهمــا أنقرة إلــى “ضبط 

النفس”.
من جهتها ذكــرت قناة “أن تي في” 

التلفزيونيــة اخلاصــة أن أكار ذكر 
التوصل  مت  الذي  باالتفاق  السفيرين 
إليه في 2019 بــني تركيا والواليات 
املتحدة وروســيا، في نهاية هجوم 
تركي ســابق، ويقضي بانســحاب 
وحدات حماية الشعب الكردية على 

بعد 30 كيلومتراً من احلدود.
ودعت واشــنطن مساء األربعاء إلى 
في شــمال  للتصعيد  فوري  “وقف 
ســوريا”، مؤكدة أنهــا “قلقة جداً 
األخيرة  العســكرية  األعمــال  من 
املنطقة  اســتقرار  تزعــزع  التــي 
وتهدد هدفنا املشــترك املتمثل في 
مكافحــة تنظيم داعــش، وتعرض 
املدنيني واألفراد األميركيني للخطر” 

حسب وزارة اخلارجية األميركية.
وحدد الرئيس التركي الذي ينوي شن 
الوقت”،  يحــني  “عندما  بري  هجوم 
رفعت ومنبج  “تل  السورية  البلدات 
يسميها  كما  )كوباني  العرب  وعني 

األكــراد(” الســتكمال منطقتــه 
 30 يبلــغ عرضها  التــي  األمنيــة 
كيلومتراً على طول احلدود اجلنوبية.

لكن ال يتوقع إطــالق هذا الهجوم 
البري على الفور، كما قال مســؤول 
الفرنسية  الصحافة  لوكالة  تركي 

طالباً عدم الكشف عن هويته.
وقــال عبد القــادر ســلفي كاتب 
العمــود فــي صحيفــة “حرييت” 
ويعتبر مقرباً جداً من رئيس الدولة، 
خــالل األســبوع احلالــي إن اجليش 
أوالً عملية  أن ينجــز  التركي يجب 
“اخمللب السيف”، اجلارية منذ نيسان 
ضد مواقع كردية في شمال العراق.

وأضاف “بعد ذلك، يجــب بدء العد 
التنازلي للعملية البرية ضد سوريا، 
وهذه املرة يتــم التخطيط لعملية 

أوسع بكثير”.
“داعش”  تنظيم  دمرهــا  أبنية  قرب 
عبدو  صالح  يتجول  ســنوات،  قبل 

خليل معبــراً عن خشــيته من أن 
يتكرر ســيناريو احلــرب مجدداً في 
مدينتــه كوباني، مــع تلويح أنقرة 
بشن هجوم بري يستهدف املنطقة 
األكــراد في  عليها  التي يســيطر 

شمال سوريا.
ويقــول خليــل )42 ســنة(، وهــو 
عامل في فرن خبــز في املدينة ذات 
الكردية لوكالة الصحافة  الغالبية 
“أقف قرب مبان دمرها  الفرنســية 
داعش واليوم تريــد تركيا تدمير ما 

تبقى من املدينة”.
فــي عــام 2015، شــهدت مدينة 
كوبانــي )عني العــرب( الواقعة في 
أربعة أشهر  أقصى محافظة حلب 
من معارك ضارية خاضها املقاتلون 
األكراد ضد تنظيم “داعش” ومتكنوا 
من طرده من املدينة التي حتولت إلى 
رمــز للصمود، ودفع ذلــك في اجتاه 
تلقي األكراد دعماً أميركياً مباشراً، 

فأصبحت وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة رأس حربة فــي التصدي 

للمتشددين.
وحتولــت أبنية مدمــرة نتيجة تلك 
املعارك متحفــاً مفتوحاً في الهواء 
تُعرض فيه منصات صواريخ وعربات، 
شــاهدة على ما تعرضت له املدينة 
من دمار قبل طرد التنظيم منها في 

ذروة نفوذه.
ويعتــري القلــق ســكان املدينــة 
املتجهمــني الذين كان العدد األكبر 
منهم نزح على وقــع املعارك، قبل 
أن يعــودوا تدريجــاً ويعملــوا على 
ترميم منازلهم. وبانفعال، يشــرح 
خليــل “حاربنا داعــش من أجل كل 
العالم، واليوم يغلق اجلميع أعينهم 
ويصمــون آذانهم عما تفعله تركيا 

بنا من قصف ودمار”.
ويقول نبــو جمعة رمضان الذي عاد 
من لبنان قبل ثالث ســنوات وافتتح 

متجراً للمــواد الغذائية في املدينة 
والناس  “الوضع في كوباني ســيئ 
ال ينامون الليل” خوفاً من “القصف 

في أي حلظة”.
ويضيف “متثــل كوباني رمزاً لألكراد 
ويرى  داعــش”.  انتصــرت على  وقد 
أن أردوغــان اليوم “يريد كســر إرادة 
األكراد في املدينــة”، محذراً من أنه 
“إذا سقطت كوباني ستسقط كل 
التي تطلق  التسمية  روجافا”، وهي 
على مناطــق نفــوذ اإلدارة الذاتية 
الكردية املعلنة من جانب واحد في 

سوريا.
التي يهدد  املرة األولى  وليست هذه 
فيها أردوغان بالهجوم على كوباني 
ومناطق أخرى حتت سيطرة األكراد. 
2019، حالت وســاطة  فــي عــام 
أميركيــة ثم اتفاق مع روســيا دون 

شن أنقرة هجوماً واسعاً.
وتولت موســكو تسهيل انسحاب 
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
“إرهابية”،  مجموعة  أنقرة  تصنفها 
من منطقة بعمق 30 كيلومتراً من 

احلدود مع تركيا بينها كوباني.
علــى رغم اخملــاوف والقلــق تغيب 
عن شــوارع املدينــة أي مظاهر أو 
استعدادات عسكرية ظاهرة. وجتول 
بني احلني واآلخر سيارة مدنية وسط 
املدينة تصدح من مكبر صوت فيها 
دعــوات للمشــاركة فــي تظاهرة 

تنديداً بالقصف التركي.
قرب تلة تضم مركزاً لقوات النظام 
الســوري  العلمان  عليــه  يرتفــع 
والروســي، تقــول أمينة يوســف 
)65 ســنة( بينما تقــف مع زوجها 
أمــام منزلهما مــع أوالدهما وعدد 
مــن أحفادهما، “نحــن خائفون من 
القذائف والقصــف. نحن فقراء ال 
أراض. لدينا فقط  أمالك لدينــا وال 
هذا املنزل الذي نعيش فيه”، مبدية 
خشيتها من اضطرارها إلى النزوح. 
تركيا؟  تريد  “ماذا  بانفعال  وتســأل 
نحــن ال نعلم ماذا يتعــني علينا أن 

نفعل”.
من أحيــاء عدة فــي كوباني، ميكن 
رؤية األعالم التركيــة بالعني اجملردة 
على املقلب الثاني من احلدود. داخل 
يجلس شــيروان  أقاربه،  أحد  محل 
حمي )39 ســنة( قرب مدفئة بينما 
ويقول  اخلارج.  في  املطر  يتســاقط 
“عدنا منذ ســنوات وبدأنا إعادة بناء 
واألســواق  املدينة  وازدهرت  منازلنا 
النــاس يعملــون”. ويضيف  وبــدأ 
“لكنهــا احلرب من جديــد، ونعيش 

حتت القصف مجدداً”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يتخوف الكرملني مــن إمكانية أن 
بقدرات  يتمتعون  “أعداء  يســيطر 
حراسه  على  املغناطيسي”  التنومي 
في حالة حدوث اضطرابات محددة.
وأظهرت مذكرة ســرية مســربة، 
صادرة عن وكالة اخملابرات الروسية، 
ونشــرها موقع “إنسايدر”، اجلمعة، 
أن “جهاز األمن في الكرملني يشعر 
بالقلق مــن أنه فــي حالة حدوث 
انقالب أو صراع عسكري متصاعد، 
ميكــن أن يتعرض عمــالؤه للخطر 
أو  املغناطيســي  التنومي  خالل  من 

أساليب نفسية أخرى”.

الســرية  “املذكرة  إن  املوقع  ويقول 
تشــمل مجموعة مــن اإلجراءات 
الفيدرالية،  احلماية  خلدمة  اخلاصة 
وهي الوكالة التي تدير األمن لكبار 
مســؤولي الكرملني، مبــا في ذلك 

الرئيس الروسي، فالدميير بوتني”.
ومت تقسيم هذه اإلجراءات إلى أربعة 
أجــزاء، تطبيق األحــكام العرفية 
وجلســات  احلاجة(،  حالــة  )فــي 
تدريب سياسي أسبوعية، وحضور 
جماعي للكنيسة، وحتديد الضباط 
غير  “نفســية  من  يعانــون  الذين 

مستقرة”.
ويشــير إنســايدر إلــى أن املذكرة 

املرونة  لتعزيــز  خطــة  “تشــمل 
وحتــدد كيف  للضباط،  العقليــة 
ميكن لألعداء ، اســتخدام أساليب 
سرية إلضعاف االستقرار النفسي 
لألفراد، وجعلهم غير مســتعدين 

للمقاومة”.
وتُناقش املذكــرة بعض التهديدات 
الشــائعة عامليا، مثل تأثير وسائل 
االجتماعيــة  واحلــركات  اإلعــالم 
واملنظمــات الدينيــة والوكالء في 
املنظمات غير احلكومية، حســبما 

أفاد إنسايدر.
وحتذر املذكرة أيضا من “فيروســات 
comput� النفســية”  )الكمبيوتر 

er psycho�viruses( التــي ميكــن 
أن تصيب املســتخدم، وتناقش ما 
psy� )يتعلــق بـ”أجهزة نفســية” 
cho�generators(، وهي أســطورة 
مــن احلقبــة الســوفيتية تصف 
األجهزة التي ميكنها قراءة العقول 

من بعيد، وفقا إلنسايدر.
ولم يتمكــن Insider من التحقق 
بشــكل مســتقل من صحة هذه 
االدعــاءات، ولم تســتجب اخلدمة 
الروســية  للحكومة  الصحفيــة 
وخدمة احلماية الفيدرالية لطلبات 

Insider للتعليق.
ومن جانب آخر، قرر البرملان األوروبي، 

األربعــاء، تصنيــف روســيا دولة 
الضربات  إن  وقــال  لإلرهاب،  راعية 
العســكرية التي تنفذها موسكو 
على أهــداف مدنية مثــل البنية 
ومستشــفيات  للطاقة  التحتية 
ومــدارس ومالجــئ فــي أوكرانيا 

تنتهك القانون الدولي.
واخلطــوة رمزية إلى حــد كبير إذ 
ليس لدى االحتاد األوروبي إطار عمل 

قانوني يدعم ذلك.
غير  عقوبات  حــزم  التكتل  وفرض 
مسبوقة على روســيا منذ غزوها 

أوكرانيا في 24 فبراير املاضي.
10 نوفمبر احلالي، أعلن رئيس  وفي 

األميركية  اجليــوش  أركان  هيئــة 
اجلنرال، مارك ميلي، أن أكثر من مئة 
ألف جندي روســي قتلوا أو جرحوا 

منذ بداية الغزو.
وأوضح ميلي فــي كلمة في “نادي 
أن  حينها  االقتصــادي”  نيويــورك 
“األمر نفســه ينطبق على اجلانب 
األرجح” من حيث  األوكراني علــى 

عدد القتلى واجلرحى.
وعبر املسؤول العسكري األميركي 
الكبير عن أمله في إجراء محادثات 
العسكري  النصر  احلرب، ألن  إلنهاء 
ليس ممكنا ال لروســيا وال أوكرانيا، 

على حد قوله.

أردوغان يعتزم إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لتركيا
استئناف القصف المدفعي على الحسكة بعد هدوء نسبي شمالي سوريا

الكرملين يخشى خطر »التنويم المغناطيسي« على حراسه
في مذكرة مسربة.. 
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 106
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن اول / إعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )العكيكة( وكما مبينة 
مواصفتها ادناه عدد )8( فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة 
التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالــي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية 
حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر 

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

الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية
الشؤون القانونية

م / متديد إعالن مزايدة

إستناداً الى كتاب وزارة الصناعة واملعادن املرقم 33507 في 2022/8/10 .
 تعلن الشــركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية عن إجراء مزايدة علنية 
لتأجير محالت واملبينــة تفاصيلها أدناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة 
املرقم 21 لسنة 2013 املعدل . فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة احلضور في 
احلي السكني التابع للشركة والذي سيكون موعد املزايدة في اليوم التالي 
من إنتهاء مدة النشــر البالغة )15 يوماً( والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في اجلريدة الرســمية وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية يعتبر 
أول يوم يليه هو موعداً للمزايدة في الساعة العاشرة صباحاً مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية والبالغــة %20 من القيمة املقدرة لكامل مدة 
التأجير ويتحمل من ترســو عليه املزايدة إجور 2% من مبلغ األحالة على أن 

تغطي إجور اللجان ومصاريف نشر األعالن واخلدمات األخرى.
مالحظة :- على املســتأجر تطبيق املادة )22( من القانون أعاله والتي تنص 
على أن اليســلم املأجور الى املستأجر قبل تسديده بدل األيجار وفق أحكام 
املادة )20( . املستمسكات املطلوبة: فايل عدد /3 يحتوي على )هوية األحوال 

املدنية +شهادة اجلنسية + البطاقة التموينية + بطاقة السكن(.
بديع عبداهلل احمد
معاون املدير العام وكالة
رئيس مجلس االدارة
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جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ34965/184/6
املوافق: 2022/11/21 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/276
صيانة مولدات كهربائية عدد /11
إعالن اول على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض 
أو وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يتضمن رقم املناقصة .

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )200،000 دينار( فقط مائتان 
ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن )2( 

اثنان مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ)1,500,000,000 دينار( فقط مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة ) 30,000,000 دينار(فقط ثالثون مليون دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة مصافي اجلنوب ونافذ 
لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

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

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة اســتالم وفتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم 
العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2023/1/4 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/12/28 في مقر الشركة الكائن 

في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. يتم تقدمي القســم الثالث من الوثيقة القياســية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة واالستمارات وحسب ما موضح في الوثيقة وتقدمي 
القســم اخلامس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم 
مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، 

إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
9. املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأسيس، قرار التأسيس،, الهوية الضريبية واستخدام الرقم 
الضريبي مع براءة ذمة من الهيأة العامة للضرائب، تأييد ســكن مصدق خاص بعنوان الشــركة، تأييد حجــب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة 

ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
10.يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثاني من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء

11. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع الذي 
مت فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.

12.  في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ألمالء القسم الثالث منها فسيتم استبعاد عطاءة 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
14. ضرورة تقدمي الشــركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )الســالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة 
والتي تقام في مقر شــركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة 

وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
15.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة 

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

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

18.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19.  جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

الى/ السادة الراغبني باالشتراك باملناقصة املرقمة )2022/12( )االعالن للمرة الثالثة(
م/ جتهيز لوحات كهربائية للجهد املتوسط والواطئ ملشروع ماء النهروان املركزي

MEDIUM VOLTAGE & LOW VOLTAGE SWITCH GEAR

يسر وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة- شركة سعد العامة بدعوة مقدمي العطاءات
املؤهلني وذي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ...

مع مالحظة مايلي :-
1- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة-شركة سعد العامة( 
)يكون الدوام الرسمي من يوم االحد الى اخلميس ابتداًء من الساعة الثامنة صباحا« ولغاية الساعة الثانية ظهرا( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات. 
2- متطلبات التأهيل املطلوبة : ) شروط االشتراك باملناقصات( .

أ - هوية تصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط زرقاء اللون او هوية غرفة جتارة سارية املفعول .
ب - براء ذمة من هيئة العامة للضرائب .

ت - تأمينات أولية بنســبة )1%( من قيمة العطاءات على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان على ان يكون مصدق من احدى املصارف املعتمدة في 
بغداد حصرا« على ان يكون نفاذية خطاب الضمان ملدة ثالثة اشهر من تاريخ تقدمي العطاء وخالفة يهمل العطاء ويقدم العطاء بالدينار العراقي .

ث - قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرسمية الصادرة عن اجلهات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال املماثلة او املنجزة حسب 
حالته. 

ج - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور نشر اإلعالن.
ح - تقدمي هوية األحوال املدنية وبطاقة السكن والتموينية ورقم الهاتف والبريد االلكتروني لصاحب الشركة او املقاول . 

خ - الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها حق استبعاد املقاول املتلكئ في تنفيذ املشاريع احملالة علية سابقا« في الشركة.
د - عدم ادراج أي حتفظات او شروط غير مقبولة.

ذ - تقدمي ما يؤيد الكفاءة املالية للمتقدمني بكشف للسنة املالية السابقة من قبل محاسب قانوني. 
ر - يهمل أي عطاء غير مستوفي للشروط .

ز - يحق للشركة استبعاد الشركة او املقاول الغير كفوء.
س - يعتبر هذا اإلعالن جزء من مستندات املقاولة وجزء ال يتجزء من العقد ويكون ملزما للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي عطاء.

ش - ارفاق وصل شراء العطاء عند تقدمي )النسخة االصلية(.
ص - قيام الشركات واملقاولني باالستفسار عن بنود املقاولة وجداول الكميات واخملططات وغيرها من قبل اقسام الشركة قبل التقدمي ويكون مسؤوال 

عن مفردات العطاء املقدم.
ض - ال يجوز للمناقصني واملقاولني بيع املقاولة الي مناقص او مقاول اخر ســواء كان ذلك قبل املباشــرة بالعمل او اثناء سير العمل وبخالفة يتحمل 

املناقص التبعات القانونية واملالية كافة.
ط - ال يجوز التنازل عن املناقص او املقاول اال بعد املوافقة التحريرية من قبل صاحب العمل وفقا للشروط النافذة.

ظ - عدم قيام الوكاالت العامة الصادرة من املناقصني او املقاولني اال بعد عذر مشروع وعلى ان ال يؤثر ذلك على سير العمل.
ع - قيام املناقص بتقدمي العطاء )النســخ االصلية( بظرفني ظرف يشــمل العطاء الفني)نســخة اصلية مختومة بحتم الشركة( والوثائق اخلاصة 
باملناقصة وظرف يشــمل العطاء املالي )التجاري( )نسخة اصلية مختومة بختم الشركة( بسعر نهائي غير قابل للتفاوض ومبوجب جداول الكميات 

واملواصفات على ان يكون مدة نفاذية العطاء ال تقل عن ثالثة اشهر.
غ - قيام املناقص بتقدمي )نســخ اضافية عدد 2 طبق االصل مختومة بختم حي( من العطــاء الفني والتجاري في ظرف منفصل ويكتب عليه بعبارة 

)نسخة اضافية( وتوضع كل املغلفات عدد 3 نسخة واحدة اصلية ونسختان اضافية في مغلف واحد.
ف - على أصحاب املكاتب والشركات تقدمي العنوان الكامل للشركة او املكتب يحتوي على احداثيات املكان ورقم الهاتف و البريد االلكتروني والعنوان 

الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة او صاحب املكتب وضرورة االخبار عن العنوان اجلديد.
ق - تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية عن صاحب املكتب او الشركة ممن يشملهم احلجب.

ك - قيام الشــركات اجملهزة او املكاتب بتقدمي شــهادة منشأ وفاتورة البيع و وثيقة التامني باســم اجملهز ومصادق عليها من قبل امللحقيات التجارية 
العراقية وقبل دخول البضائع الى العراق.

ل - تلتزم الشركة اجملهزة بتقدمي قوائم بأسماء وأعداد ومدة تشغيل العمال من العقود واالجراء اليوميني العراقيني العاملني في الشركة مهما كانت 
مدة اشتغالهم لغرض تسديد مبالغ الضمان اخلاص بهام.

م - موعد غلق املناقصة الساعة )10( ظهرا بتاريخ 2022/11/26 .
ن - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

البالغة )100 الف دينار(
ه - يتم تســليم العطاءات الى العنوان االتي )شركة ســعد العامة – بغداد كرادة مرمي- تقاطع اخلرطوم- قسم الشؤون املالية واإلدارية الطابق الثاني 
صندوق فتح العطاءات( في املوعد احملدد قبل  )2022/11/26( اما العطاءات املتأخرة فســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان املذكور في أعاله.
 صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شركة النفط الوطنية العراقية / شــركة نفط البصرة أن تعلن  الى كافة شــركات التأمني العاملة في العراق واجملازة 
مــن قبل وزارة املالية املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة فعلى  
الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم جداول الكميات واملواصفات اخلاصة 
بها  وعلى املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة من اجلدول بعد شراءها من ممثل شركتنا مع 
نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها  من قبل ممثلنا قبل تسعيرها من قبل املناقصني .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة وتقدمي اجازة تامني صادرة من وزارة املالية نافذة ونسخ 
اصلية من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشــركة، مع ارفاق الوثائق الشخصية للمدير املفوض للشركة وكتاب تخويل بالشخص 
اخملــول بالتوقيع  مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهياة العامة  للضرائب نافذة لســنة 2022 مع كتاب 
يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي شــمول العاملني لدى الشــركات بالضمان االجتماعي قبل صرف مســتحقات 
الشركة مع تقدمي كتاب بالسيولة املالية مبا ال يقل عن )97،500،000(  سبعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار معنون الى 

شركة نفط البصرة تقدمي )عمل مماثل واحد( خالل ال 10 سنوات املاضية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات.
علماً بأن موعد الغلق  هو يوم االربعاء املصادف 2022/12/14 الساعة الثانية عشرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات وسيتم 
عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/11/7 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة 
الرئيســية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات 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
هاني مكطوف ناصر
الوكيل االول ملدير هيئة العقود واملشتريات

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةبناية843 عكيكةبلدية العكيكة1

2,536,000 مليونان وخمسمائة وستة وثالثون الف دينارثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة2

3,171,000 ثالثة ماليني ومائة وواحد وسبعون الف دينارثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة3

 2,489,500 مليونان واربعمائة وتسعة وثمانون الف وخمسمائةثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة4
دينار

2,541,000 مليونان وخمسمائة وواحد واربعون الف دينارثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة5

 2,534,500 مليونان وخمسمائة وأربعة وثالثون الف وخمسمائةثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة6
دينار

2,084,000 مليونان وأربعة وثمانون الف دينارثالث سنواتكشكجزء من العقار 257/1925بلدية العكيكة7

518,000 خمسمائة وثمانية عشر الف دينارثالث سنواتمحلجزء من العقار 864/5بلدية العكيكة8

 رقمت
املناقصة

 موضوع
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأميناتاملبلغ التخمينياملناقصة
االولية

 صنف
املقاول

 نوع
املوازنة

14/ب/12022
اعالن ثاني

التامني 
على 

املوظفني

التامني على املوظفني 
من الوفاة اثناء الدوام 
او من جراء العمل او 
اثناء ذهاب املوظف 

من البيت الى الدوام 
وبالعكس وتعويض 
االصابات من جراء 

العمل واجور العالج 
والعمليات فيما 

يخص االصابات من 
جراء العمل

 175،000
مائة وخمسة 
وسبعون الف 

دينار

 650،000،000
ستمائة 

وخمسون مليون 
دينار عراقي 

للسنة الواحدة

 19،500،000
تسعة 

عشر مليون 
وخمسمائة 

الف دينار 
عراقي

تشغيليةتامني

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

مدة املساحةموقع امللكنوع امللكرقم املالكت
التاميناتااليجار

5/4/ مقاطعة 1
20 شعوان

محالت 
عدد 54

احلي السكني 
التابع للشركة 

العامة 
لصناعة 
االسمدة 
اجلنوبية

مساحات 
مختلفة 

تترواح بني 
12 م2 و 36 
م2 حسب 

تسلسل احملل

ثالث 
سنوات

20% من 
مبلغ العقد 
الكلي وملدة 
ثالث سنوات 

حسب محضر 
جلنة التقدير 

والتثمني املثبت 
تفاصيلها



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة كركوك

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد : 22534
التاريخ :2022/11/24

م/ تنويه

احلاقا بإعالننا املرقــم )22337( في 2022/11/22 واملنشــور في صحيفة صباح 
اجلديدة بالعدد )5020( في 2022/11/23 حيث ننوه ان املطلوب بالشروط القانونية 
واملستمســكات في الفقرة )2( منها هو )تقدمي كتاب عدم ممانعة من االشتراك 
في املناقصة أعاله صادرة من دائرة الضريبة او عن الهيئة العامة للضرائب نافذة 
لعام 2022 جتيز االشتراك في املناقصة باسم الشركة او املقاول اما فيما يخص 
الشــركات التي حتمل هوية تصنيف صادرة عن اإلقليم فيتم محاسبتهم عن 
طريق االســتقطاع املباشر للمبلغ اخلاضع للضريبة وحسب النسب احملددة من 
قبل الهيئة العامة للضرائب االحتادية عن طريق قســم حســابات احملافظة او 
تقوم الشركة احملال اليها املشروع بتقدمي براءة ذمة )حتاسب ضريبي( من الهيئة 

العامة للضرائب او احد فروعها االحتادية ( لذا اقتضى التنويه ... مع القدير
راكان سعيد علي
محافظ كركوك

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 111
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن اول / إعادة تقدير

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن 
اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )ســوق الشــيوخ( وكما مبينة مواصفتها ادناه عدد )24( فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( مــن القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء االعالن في 
ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية 

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

Extension Announcement for Public Tender No: 010-SC-22-EBS
Provision of CPF EPCC Project

Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of CPF EPCC Project
Tender No.: 010-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned 
below.
Part One: General Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one qualified contractor which can conduct detailed design, engineering, 
procurement, construction/installation, testing, pre-commissioning, commissioning and performance test of the facilities and 
this Project includes two parts, one is Central Process Facilities )CPF(, the other is Field Production Facilities )FPF(
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & Mr. Xu xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the 
following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 4th December 2022 and now the tender submission deadline should be extended to 4:00 
pm 20th December 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 3,000,000.00 USD and duration should be one year since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information 
should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & Mr. Xu xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@
ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  
باالشــتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض اســتالم الوثيقة القياسية اخلاصة بها على 
شــكل قرص مدمج )CD(  وعلى املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخه ورقيه  ملونة من الوثيقة بعد 
شــراءها من ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها  قبل تســعيرها من قبل املناقصني وعلى ان 

تكون كافة أوراق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ ملونه من الوثائق اخلاصة بتأســيس 
الشــركة مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشــركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من 
كاتــب العدل مــع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذة لســنة 2022 مــع الهوية الضريبية وهوية 
تصنيف املقاولني  مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية كذلك تقدمي ما يؤيد شمول العاملني لدى الشركات بالضمان 
االجتماعي قبل صرف املســتحقات يلتزم اجملهزين من املكاتب التجارية بتقدمي اجازة ممارســة مهنة والوثائق اعاله ما عدا 
الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات علما بان موعد الغلق هو يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 الساعة الثانية عشر ظهرا 

وهو نفس  
موعد فتح العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات 
املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/12/14 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة 
في موقع بــاب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطــاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبــدة )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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

رقم االضبارة: 2022/2254
التاريخ: 2022/11/24 

الى/ املنفذ عليه/ رعد بصير لفته
لقد حتقق لهذه املديرية ومركز شرطة 
فــي 2022/11/23  رقم 9845  البحث 
أنك مجهــول محل  الشــهداء  حي 
اإلقامــة وليــس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكــن إجراء التبليغ 
عليه واســتناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيــذ تقــرر تبليغــك اعالناً في 
الرســمية خالل خمســة  الصحف 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
وفي حال عدم حضورك ستباشر هذه 
وفق  اجلبري  التنفيذ  بإجراءات  املديرية 

القانون.
اوصاف احملرر:

األحــوال  محكمــة  قــرار  حســب 
بالعدد  الناصريــة  في  الشــخصية 
 2022/5/22 فــي  2288/ش/2022 
ومســتمرة  ماضية  نفقه  واملتضمن 

لزوجته

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3623/ب/2022
التأريخ/ 2022/11/23

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ محمد ماجد مجيد

املدعى عليهما )املدين( / 1.زهره ماجد حميد 2.سارة ماجد 
حميد

تنفيذاً لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)3623/ب/2022( واملتضمــن اعالن املزايــدة العقار املرقم 
)5599/2 م 29 داموك( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حســب ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة 
العلنية خــالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة 
هذه احملكمة مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك معنون 
الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة في اليوم 
األخير الساعة الثانية عشرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير 
عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة أجور 

اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســه/ دار ســكن يتكون من طابقــني وطارمه امامية 
وحديقــة وصحيات خارجيــة والطابــق األول يتكون من 
مطبخ وهول واستقبال وغرفة نوم واحدة والطابق الثاني 
يتكون من ثالثة غرف وهول داخلي وصحيات مشــيدة من 
الطابوق واالسمنت ومسقف بالكونكريت املسلح مجهز 
باملاء والكهرباء ويقع على شارع 10 منطقة داموك – حي 

الشهداء
املساحه:// 200 م2

الشاغل:/ ماجد مجيد رضيو
القيمة التقديرية ارضا وبناء/ 165,000,000 مائة وخمسة 

وستون  مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
محكمة جنح هيت

العدد/415/ج/2022
التاريخ/2022/11/22

الى/ املتهم الهارب
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/ اعالن
اقام املشــتكي )محمد عبــد اهلل عبد 
الرزاق( شــكواه حســب الدعوى املرقمة 
والتي  هــذه محكمة  امام  415/ج/2022 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليه وفق املادة  456 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
احملاكمــة املصادف بتاريــخ 2022/12/22 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخالفه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخالل ثالثون يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  بداءة السعدية
العدد/113/ب/2022
التاريخ /2022/11/23

م/اعالن
الى املدعى عليه /احمد محمد علي اكبر

)صفا  املدعي  اقــام   2022/11/4 بتاريــخ 
محمد جاســم( دعــوى البدائية املرقمة 
اعــاله ولكونــه مجهول محــل االقامة 
حســب اشعار مختار الســعدية املدعو 
)عمر رحيم محمد( وشرح القائم بالتبليغ 
املــؤرخ في  املفــوض مؤيد بــدري عبود 
الينا مبوجب كتاب  والواردين   2022/11/14
قسم شرطة الســعدية املرقم بالعدد ) 
ق10344/16/2( فــي  15\11\2022، عليه 
تقرر تبليغك مبوعد املرافعة القادم املوافق 
2022/12/8 الســاعة التاســعة صباحا 
محليتني  صحيفتــني  بواســطة  اعالنا 
يوميتني واسعتا االنتشار وفي حالة عدم 
حضــورك في املوعد املقــرر للمرافعة او 
ارســال من ينوب عنك قانونا سوف جتري 

املرافعة بحقك غيابا وفق االصول. 
القاضي/ قائد حميد جاسم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

دار القضاء في هيت 
محكمة جنح هيت

العدد/417/ج/2022
التاريخ/2022/11/24

الى/ املتهم الهارب
 فيصل غازي دحام زبالة املولى

م/ اعالن
عبد  نعمــان  )أســامة  املشــتكي  اقام 
الغفور( شكواه حســب الدعوى املرقمة 
والتي  هــذه محكمة  امام  417/ج/2022 
يطلب فيها محاكمتك لقيامك بالنصب 
واالحتيال عليه وفق املادة  456 من قانون 
العقوبات وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
مبوعد  محليتــني  بصحيفتني  تبليغــك 
احملاكمــة املصادف بتاريــخ 2022/12/25 
وعليك مراجعة احملكمة او من ينوب عنك 
قانونا وبخالفه ســوف تتــم محاكمتك 
غيابيا وخالل ثالثون يوما من اليوم التالي 

للنشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في قلعة 
سكر

العدد: 793/ش/2022
التاريخ: 2022/11/23

إعالن
املدعية : رجاء محيسن عبيد
املدعى عليه : فرج رزاق رشيد

اقامــت املدعية )رجــاء محيســن عبيد( 
الدعوى الشــرعية املرقمــة 793/ش/2022 
بأثبات حضانتها  والتي تطلب فيها احلكم 
ألطفالها كل من )كاظم وســجاد( وحتميل 
املدعــى عليه كافــة الرســوم واملصاريف 
ولــورود التبليغ من مركز شــرطة الكرادي 
وقائمقاميــة الرفاعي ومكتــب معلومات 
الرفاعي بأنك مجهــول محل اإلقامة تقرر 
تبليغك بواســطة صحيفتني  رســميتني 
محليتني وتعيني يــوم 2022/11/30 موعدا 
للمرافعة الساعة التاسعة صباحا فعليك 
احلضور او ارســال من ينــوب عنك باملكان 
والزمان وبعكســه ســوف جتــري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القاضي
احمد وحيد صبخة

االحد 27 تشرين الثاني 2022 العدد )5022(

Sun .27 Nov. 2022 issue )5022(

،،القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على املستأجر تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد منثالث سنواتكشك5/6/1بلدية سوق الشيوخ1
قبل البلدية مببلغ )5,000,000( خمسة ماليني دينار

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك207/106/1بلدية سوق الشيوخ2

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك207/106/2بلدية سوق الشيوخ3

900,000 تسعمائة الف دينارثالث سنواتكشك207/106/3بلدية سوق الشيوخ4

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك207/106/4بلدية سوق الشيوخ5

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك207/106/10بلدية سوق الشيوخ6

800,000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/9بلدية سوق الشيوخ7

400,000 اربعمائة الف دينارثالث سنواتكشك526/232بلدية سوق الشيوخ8

 400,000 اربعمائة الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبلثالث سنواتكشكجزء من 3160/1/1بلدية سوق الشيوخ9
بلدية سوق الشيوخ والبالغة )4,000,000( اربعة ماليني دينار

 600,000 ستمائة الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبلثالث سنواتكشك7021/5/2بلدية سوق الشيوخ10
بلدية سوق الشيوخ والبالغة )6,000,000( ستة ماليني دينار

 600,000 ستمائة الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبلثالث سنواتكشك7021/5/1بلدية سوق الشيوخ11
بلدية سوق الشيوخ والبالغة )6,000,000( ستة ماليني دينار

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/6بلدية سوق الشيوخ12

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/7بلدية سوق الشيوخ13

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/8بلدية سوق الشيوخ14

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/11بلدية سوق الشيوخ15

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/12بلدية سوق الشيوخ16

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/13بلدية سوق الشيوخ17

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/14بلدية سوق الشيوخ18

720،000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6658/5/15بلدية سوق الشيوخ19

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفنيثالث سنواتكشك7021/5/1بلدية سوق الشيوخ20
املعد من قبل بلدية سوق الشيوخ والبالغة )5,000,000( خمسة ماليني دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفنيثالث سنواتكشك106/85/16بلدية سوق الشيوخ21
املعد من قبل بلدية سوق الشيوخ والبالغة )5,000,000( خمسة ماليني دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفنيثالث سنواتكشك106/85/17بلدية سوق الشيوخ22
املعد من قبل بلدية سوق الشيوخ والبالغة )5,000,000( خمسة ماليني دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفنيثالث سنواتكشك3225/1/2بلدية سوق الشيوخ23
املعد من قبل بلدية سوق الشيوخ والبالغة )5,000,000( خمسة ماليني دينار

 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار / على ان يقوم املستأجر بتنفيذ فقرات الكشف الفنيثالث سنواتكشك1970/120/8بلدية سوق الشيوخ24
املعد من قبل بلدية سوق الشيوخ والبالغة )5,000,000( خمسة ماليني دينار

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

املناقصة
 املبلغ

التخميني
 التأمينات

االولية
 صنف
املقاول

 نوع
املوازنة

26/ب/12022
اعالن اول

 احواض صمامات
 القطع انبوب
زبير1- الفاو

 يتضمن العمل انشاء
 احواض من اخلرسانة

 املسلحة والطابوق مع
 كافة اعمال االنهاءات

 الداخلية واخلارجية واعمال
 احلفريات والدفن واحلدل

 واالعمال احلديدية وكل ما
 يتطلبه العمل يتم العمل
 حسب اخملططات وارشادات

اللجنة املشرفة

 150،000
مائة 

وخمسون 
الف دينار 

عراقي

 295،180،000
مائتان 

وخمسة 
وتسعون 

مليون ومائة 
وثمانون الف 
دينار عراقي

7،000،000 
 سبعة ماليني
دينار عراقي

 ال يقل عن
 العاشر
انشائي

تشغيلية

شركة نفط البصرة
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متابعة ـ الصباح الجديد :
أكد وزيرا النفــط حيان عبد الغني 
ووزيــر الطاقــة الســعودي عبــد 
العزيز بن ســلمان، اليــوم اجلمعة، 
وتعزيز  أوبــك بلس  بقرارات  االلتزام 
التعاون في مجــال الطاقة والربط 

الكهربائي.
وذكر بيان لوزارة النفط نقلته وكالة 
األنباء العراقية )واع( أن “نائب رئيس 
وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  مجلس 
النفــط حّيان عبد الغني الســواد 
الســعودية،  العربية  اململكــة  زار 
وزير  وجههــا  لدعــوة  اســتجابًة 
الطاقة السعودي األمير عبد العزيز 
بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
وقد ُعقد، أثنــاء الزيارة، اجتماع بني 
اجلانبني رأســه الوزيران، وفي ختامه 

صدر بيان مشترك”.
“البيان املشــترك نص  أن  وأضــاف 
على أن اجلانبــني بحثا القضايا ذات 
االهتمــام املشــترك فــي مجاالت 
اســتكمال  على  واتفقا  الطاقــة، 
العمــل في عــدد من املشــروعات 
املشتركة، ذات األهمية، في مجاالت 
والكهرباء  والبتروكيماويــات  الغاز 
وتكثيــف  املتجــددة،  والطاقــة 
التواصل بني اجلانبــني لبحث املزيد 
مــن الفرص املشــتركة فــي تلك 
اجملــاالت، وترجمتها إلى شــراكات 
ملموسة، مبا يحقق توجهات قيادتي 

البلدين وطموحات شعبيهما”.
وثمــن اجلانبــان “التقــدم احلاصل 
الكهربائي بني  الربط  في مشــروع 
أهمية  وأكدا  الشــقيقني،  البلدين 
اإلســراع في تنفيذ املشروع، وزيادة 
مســتقبالً،  الربــط،  خــط  طاقة 
الســتيعاب تطلعــات البلدين في 

وتصدير  الدولي  الكهربائــي  الربط 
الطاقة الكهربائية”.

تعزيز  “أهميــة  اجلانبان  أكــد  كما 
التعــاون بني البلديــن في مجاالت 
الكهربــاء والطاقة املتجددة، مبا في 

واحملطات  الشــبكات  تشغيل  ذلك 
والتعاون  وصيانتهــا،  الكهربائيــة 
في مشــروعات محطــات الطاقة 

املتجددة وتطويرها”.
واتفق اجلانبان علــى “تعزيز التعاون 

بــني البلدين في مجــال التقنيات 
النظيفــة إلدارة االنبعاثــات مــن 
املــواد الهيدروكربونيــة، وذلك في 
مبادرة  عن  املنبثقــة  املبادرات  إطار 
املبنية  األوســط األخضر”،  “الشرق 

على نهج االقتصاد الدائري الكربون، 
معرفٍة،  مركز  إنشاء  تتضمن  والتي 
ومجمٍع إقليمــٍي الحتجاز الكربون 
واســتخدامه وتخزينه، بهدف إدارة 
آثار  ملكافحة  منها  واحلد  االنبعاثات 

التغير املناخي”.
تبادل  “أهمية  اجلانبان على  وشــدد 
اخلبرات في مجــال خفض انبعاثات 
غــازات االحتباس احلــراري، مبا فيها 
الكربــون، وخفــض انبعاثــات غاز 
امليثــان، وخفــض حرق الغــاز في 
الشــعالت، واالســتفادة من جتربة 
اململكــة في برنامــج إزاحة الوقود 
“اجلانبني  أن  البيان  وتابع  الســائل”. 
أســواق  مســتجدات  اســتعرضا 
البترول العامليــة”، مؤّكدين “أهمية 
العمل، بشكل جماعي، ضمن إطار 
بلديهما  والتــزام  بلس،  أوبك  اتفاق 
بقرار مجموعة أوبــك بلس األخير، 
الــذي ميتد إلى نهاية عــام 2023م، 
والذي حظــي بتأييد الدول األعضاء 
في أوبــك بلس، فضالً عــن إمكان 
اتخاذ إجــراءات أخرى تضمن حتقيق 
األســواق  في  واالســتقرار  التوازن 

العاملية، إذا دعت احلاجة إلى ذلك”.
هذا وكان الوفد الوزاري برئاسة نائب 
رئيس الوزراء وزيــر النفط قد وصل 
الى الريــاض بدعوة من وزير الطاقة 
يوماً  زيارة تستغرق  الســعودي في 
يجري خاللهــا مباحثات مع  واحداً 
الســعودية وشركات  الطاقة  وزارة 
ارامكو، وســابك، واكواباور وغيرها، 
وضــم الوفد وكيل الوزارة لشــؤون 
الطاقــة، ووكيــل الوزارة لشــؤون 
التصفيــة والتوزيع حامــد يونس، 
ومستشــار الوزارة لشؤون الطاقة، 
ومديــر عام شــركة غــاز اجلنوب، 
النفط  ومدير عام شركة تســويق 
)ســومو( ومدير عام دائرة الدراسات 
والتخطيــط واملتابعــة، ومدير عام 
دائرة العقــود والتراخيص وعدداً من 

املسؤولني في وزارة النفط.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد ري تشــاجن يوجن محافظ البنك 
املركــزي الكوري اجلنوبــي، ضرورة 
وجود مؤشــرات قوية بشأن إحكام 
الســيطرة علــى التضخــم قبل 
التشديد  إلى وقف سياسة  االجتاه 

املالي التي ينتهجها البنك.
ونفــى ري في مقابلة مع شــبكة 
تقارير  أمس،  “بلومبيــرج”  تلفزيون 
بشــأن العودة إلى التخفيف املالي 
تكهنات  باعتبارها  املقبــل،  العام 

سابقة ألوانها.
ورفع البنك املركزي الكوري اجلنوبي 
معــدل الفائدة الرئيــس بواقع 25 
إلى  ليصل  اخلميس،  أساس  نقطة 

3.25 في املائة.
وقــال ري “خالل النصــف األول من 
العــام املقبــل، على أقــل تقدير 
ســننظر بشــأن متى نتوقف، ثم 
كيفية التعامل مع هذا التضخم”، 
قوية  مؤشرات  نرى  “عندما  وأضاف 

علــى أن التضخــم أصبــح حتت 
السيطرة، فسنفكر بشأن اخلطوة 

املقبلة”.
وأوضح أن عوامل عديدة ستساعد 
السياســة  مســار  حتديد  علــى 
النقدية، مبا في ذلــك قرار مجلس 
االحتيــاط الفيدرالي األمريكي في 
كانون األول وأسعار النفط العاملية، 
في  وسياســة مكافحــة كوفيد 
الصني، وأوضاع ســوق االئتمان في 

كوريا.
أنه “بالنظر إلى جميع  واســتطرد 
العوامل، سنقرر احلفاظ على  هذه 
املرونة، وسنفكر في اخلطوة املقبلة 
في كانــون الثاني علــى األرجح”، 
وأشار إلى أنه “سيكون من الصعب 
للغاية اصدار حكم بشأن أين ومتى 
ســنتوقف، لكن أعضــاء مجلس 
أننا  األرجح  البنك يعتقدون علــى 
ميكننا الوصول إلى نســبة 3.5 في 

املائة”.

إلى ذلك، تســبب إضراب ســائقي 
البالد  الشــاحنات على مســتوى 
في تعطل اإلمــدادات في صناعات 
األســمنت والصلب أمــس، حيث 
تخشــى قطاعــات أخــرى مثــل 
أن  والبتروكيماويــات  الســيارات 

تتحمــل العــبء األكبــر إذا طال 
اإلضراب.

وقالت جمعية صناعة األســمنت 
األســمنت  مصانــع  “إن  أمــس، 
لــم تتمكــن من شــحن معظم 
اإلمدادات اليومية البالغة 200 ألف 

طن في اليوم السابق، حيث انضم 
ســائقو ناقالت األسمنت باجلملة 

إلى اإلضراب”.
أعمال  تأخيــر  إلى  وأدى اإلضــراب 
تسليم األسمنت إلى مواقع البناء 
في جميع أنحاء البالد، وقال منتجو 
األسمنت اجلاهز “إنهم سيضطرون 
إلى تعليق العمــل في وقت مبكر 
مــن األســبوع املقبــل إذا لم يتم 
الوقت  تســليم األســمنت فــي 

املناسب”.
إضرابا  الشــاحنات  ســائقو  وبدأ 
اخلميس، وهو اإلضــراب الثاني هذا 
العام في أقل من ستة أشهر، بعد 
اإلضراب الذي اســتمر ثمانية أيام 
في يونيو، ما أدى إلى تأخيرات هائلة 
فــي شــحنات البضائــع وتعطل 
اإلنتاج بقيمة نحو 1.6 تريليون وون 

“1.21 مليار دوالر”.
الشــاحنات  ســائقو  ويطالــب 
احلكومة بتمديــد القواعد املؤقتة 

التي تضمن احلد األدنى من أســعار 
الشحن، مشيرين إلى ارتفاع أسعار 
الوقــود. ومن املقــرر انتهاء العمل 
بتلك القواعد في نهاية هذا العام.

للصلب،  هيونداي  شــركة  وقالت 
وهي منتــج رئيس للصلب، “إنها ال 
اليومية  الشــحنة  نقل  تستطيع 
من  طــن  آالف  ثمانيــة  البالغــة 
أن يعاني  املتوقــع  مصانعها. ومن 
مصنعهــا في بوهاجن فــي جنوب 
ابتداء  البالد نقصا في اخملزون  شرق 

من األسبوع املقبل.
العمالقة  بوســكو  شركة  وقالت 
اســتخدام  تدرس  “إنها  للصلــب 
الطرق البحرية أو السكك احلديدية 
الصلــب”.  إمــدادات  لتســليم 
وأوضحــت مصادر فــي الصناعة 
أنه لم حتدث اضطرابات كبيرة في 
قطاعي السيارات والبتروكيماويات، 
لكنهم يســتعدون لسيناريوهات 
مختلفة في حال استمرار اإلضراب.

بغداد ـ الصباح الجديد :
استقرت أســعار الذهب “االجنبي 
والعراقــي” فــي األســواق احمللية 
بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل 
عاصمــة اقليم كردســتان، امس 
الســبت. وقال مصدر صحفي  إن 
الذهب في أسواق اجلملة  أســعار 
ب   شــارع النهر في العاصمة   بغداد 
ســجلت صباح اليوم، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب 

اخلليجي والتركي واألوربي 362 الف 
دينار، وسعر شــراء 358 الفاً، وهي 
نفس االسعار ليوم اخلميس املاضي. 
وأشــار املصدر ، إلى أن ســعر بيع 
الذهب  21 من  الواحد عيار  املثقال 
العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 
332 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
أســعار  يخص  وفيما  ألفــا.   328
الذهب فــي محــال الصاغة، فإن 
ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 

عيار 21 يتــراوح بني 360 الف دينار 
و 370 ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع 
مثقال الذهب العراقي بني 330 الفاً 
و 340 الف دينار. اما اسعار الذهب 
استقرارا  شــهدت  فقد  اربيل  في 
ايضــا حيث بلغ ســعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيــع 420 الف دينار، 
وسجل عيار 21 بيع 370 الف دينار، 
فيما ســجل عيار 18 بيع 315 الف 

دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
املركزي  البنــك  مبيعــات  بلغت 
الصعبة  العملــة  مــن  العراقي 
للدوالر خالل األسبوع املاضي أكثر 
مــن 600 مليــون دوالر أمريكي، اذ 
لأليام  املاضي  االســبوع  باع خالل 
اخلمسة التي فتح بها املزاد وابتداء 
يــوم االحد ولغايــة اخلميس  من 
مقدار 617 مليونا و 670 الفا و167 
دوالرا مبعدل يومي بلغ 123 مليونا 

و534 الفــا و 33 دوالرا منخفضــا 
بنسبة %16.33 عن االسبوع الذي 
ان االنخفاض جاء  ســبقه، مبينا 
البنك  مبيعات  انخفــاض  نتيجة 
ألقــل مــن 150 مليــون دوالر من 

االسبوع املاضي.
ان اعلــى مبيعات للــدوالر خالل 
األســبوع املاضي كان ليوم االثنني 
حيث بلغــت املبيعــات فيه 152 
453 ألــف دوالرا، فيما  مليونــا و 

كانت اقل املبيعــات ليوم الثالثاء 
التي بلغت فيه املبيعات 96 مليونا 

و552 الفا و502 دوالرا.
ان معظــم هذه املبيعــات ذهبت 
للخارج  حــواالت  شــكل  علــى 
لتمويل التجارة اخلارجية، فيما بلغ 
ســعر بيع الدوالر احملول حلسابات 
املصــارف في اخلــارج، اضافة الى 
البيــع النقــدي 1460 دينارا لكل 

دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد :
شابته  أســبوعا  النفط  سوق  أنهت 
الصينــي  الطلــب  حيــال  اخملــاوف 
واملفاوضات بشــأن ســقف األسعار 
الذي اقترحته مجموعة الدول السبع 

للنفط الروسي.
وتراجعــت العقود اآلجلــة خلام برنت 
خالل تعامالت أمس لتســجل 83.63 
دوالر للبرميل عند التســوية بتراجع 

1.71 دوالر أو 2 في املائة.
للخام  اآلجلة  العقود  انخفضت  كما 
التســوية  عند  األمريكي مســجلة 
76.28 دوالر للبرميــل بانخفاض 1.66 

دوالر أو 2.13 في املائة.
ووفقا لـ”رويترز”، تأثرت األســواق برياح 
النفط،  علــى  للطلــب  معاكســة 
إلى جانــب ضعف الــدوالر واخللفية 
الســلبية ألســعار اخلام. يشــار إلى 
أنه لم يجر التوصل إلى تســوية خلام 
غــرب تكســاس الوســيط اخلميس 
املتحدة.  الواليات  في  العطلة  بسبب 
وسجلت عقود اخلامني ثالث انخفاض 
أســبوعي على التوالي، بعد أن بلغت 
أدنى مستوياتها في عشرة أشهر هذا 

األسبوع.
متزايدة،  الســوق ضغوطا  وتشــهد 
بإعالن الصني، أكبر مســتورد  متأثرة 
للنفــط فــي العالم، رقما قياســيا 

جديدا لإلصابــات بكوفيد - 19، حيث 
واصلت مدن في جميــع أنحاء البالد 
التنقــل ضمن قيود  فرض قيود على 
وشددت  املرض.  على  للسيطرة  أخرى 
للقضاء  القيــود  احمللية  الســلطات 
على تفشي املرض، ما زاد من مخاوف 
والطلب  االقتصاد  بشأن  املستثمرين 

على الوقود.
أن  “إيــه.إن.زد”  وأظهرت مذكــرة من 
تفشي اإلصابات في الصني، بدأ يلحق 
بشــكل  الوقود  على  بالطلب  الضرر 

كبير مع تراجع حركة السيارات.
من جهة أخرى، يناقش دبلوماســيون 
األوروبي  واالحتاد  السبع  من مجموعة 
سقفا ألسعار النفط الروسي بني 65 
و70 دوالرا للبرميــل، بهــدف احلد من 
اإليــرادات التي متول تدخل موســكو 
أوكرانيا دون تعطيل  العســكري في 
أســواق النفط العاملية، لكن لم يتم 

التوصل إلى اتفاق.
بشكل  املقترح  املســتوى  ويتماشى 
عام مع ما يدفعه املشترون اآلسيويون 
بالفعــل، ومن املتوقع أن يظل التداول 
حذرا قبل االتفاق على سقف األسعار، 
املقــرر أن يدخــل حيــز التنفيذ في 
اخلامس من ديسمبر عندما يبدأ حظر 
االحتــاد األوروبي على اخلام الروســي، 
وقبل االجتمــاع املقبل ملنظمة الدول 

املصــدرة للبترول “أوبــك” وحلفائها، 
“أوبك +”، في الرابع من ديسمبر.

املصافي  بعــض  “إن  وقال مصــدران 
الهندية والصينية تدفع أســعارا أقل 

مبا بني 25 إلــى 30 دوالرا للبرميل من 
مســتوى احلد األقصــى املقترح خلام 
األورال، خام التصدير الرئيس لروسيا”.

النفط لضغوط  كما تعرضت أسعار 

بعد أن قالــت إدارة معلومات الطاقة: 
إن مخزونات البنزيــن ونواجت التقطير 
األمريكيــة ارتفعــت بشــكل كبير 
األســبوع املاضي. وخففت الزيادة من 

بعض القلق بشأن شح السوق.
لكن مخزونــات النفط اخلام تراجعت 
3.7 مليون برميل في األسبوع املنتهي 
في 18 تشرين الثاني إلى 431.7 مليون 
برميل، مقارنة بتوقعــات احملللني في 
اســتطالع لـ”رويتــرز” بانخفاض 1.1 

مليون برميل.
وقال محللو “إيه.إن.زد ريســيرش” في 
مذكرة للعمالء: “الســوق تعد سقف 
يقلل  ما  للغايــة،  مرتفعا  األســعار 
إجراءات  موســكو  اتخــاذ  خطر  من 
انتقامية”. وأضافــوا أن “اإلصابات في 
الصني وحتديد ســقف ألسعار النفط 
الروســي يعدان رياحا معاكسة تؤثر 
في الطلب، إضافة إلى ضعف الدوالر 

واخللفية السلبية ألسعار اخلام”.
وأوضح الرئيس الروسي فالدميير بوتني 
أن موســكو لن تزود النفط والغاز ألي 
دولة تنضم إلى فرض سقف األسعار، 

وهو ما أكده الكرملني.
وأكد ألكســندر نوفــاك نائب رئيس 
الوزراء الروســي أن بالده ال تزال موردا 
للنفط ميكن التعويل عليه، وأن فرض 
حد أقصى لسعر النفط الروسي من 

شأنه أن يؤدي إلى انخفاض املعروض.
وكان حتالــف “أوبك +” قــد وافق في 
تشــرين األول علــى خفــض اإلنتاج 
برميل  مليونــي  مبقدار  املســتهدف 

يوميا حتى نهاية 2023.
وأعلنت باربورا بوتســوفا السكرتيرة 
التشــغيل  لشــركة  الصحافيــة 
التشــيكية “ميرو” استئناف إمدادات 
النفط من روسيا إلى سلوفاكيا عبر 
أوكرانيــا اخلميس. وقالت بوتســوفا 
“استؤنفت  نوفوســتي”،  “ريا  لوكالة 
إمدادات النفط الروســي عبر أوكرانيا 
إلى ســلوفاكيا، لقد مت القضاء متاما 
على مشــكالت إمــدادات الكهرباء، 
التي تســببت في انقطاع قصير في 

إمدادات النفط”.
التلفزيونية  “براتيسالفا”  قناة  وكانت 
قد ذكرت في وقت ســابق أن إمدادات 
النفط عبر الفرع اجلنوبي خلط أنابيب 
دروجبا مــن أوكرانيا إلى ســلوفاكيا 
التيــار  انقطــاع  بســبب  توقفــت 

الكهربائي.
من جانب آخــر، ارتفعت ســلة خام 
“أوبك” وســجل ســعرها 86.20 دوالر 
للبرميل مقابــل 84.18 دوالر للبرميل 
في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي 
للبترول  املصــدرة  الــدول  ملنظمــة 
“أوبك”، “إن سعر الســلة التي تضم 
13 خاما من إنتاج  متوسطات أسعار 
الدول األعضاء في املنظمة حقق أول 
ارتفاع عقب عدة تراجعات سابقة له 

على التوالي”.

بيان عراقي سعودي يؤكد االلتزام بقرارات أوبك بلس 
تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي،امس  الســبت، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 148850 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت االســعار ليــوم اخلميس املاضي 

149000 دينار عراقي مقابل 100دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا 
عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 148250 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كوردســتان، فان البورصة ال تتــداول في ايام 
العطل الرسمية اال ان محالت الصيرفة فيها 
تداولت اسعار الدوالر البيع 148900 دينار لكل 
100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 148800 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أغلق خام البصرة على خســائر اســبوعية 
كبيرة بلغت أكثر من %5 اسوة بباقي اخلامات 

النفطية االخرى التي سجلت هي االخرى.
واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 
امــس األول اجلمعة على ارتفاع بلغ 1.24 دوالر 
ليصل الى 75.02 دوالراً، إال أنه سجل خسارة 

اسبوعية بلغت 4.3 دوالرات مبا يعادل 5.42%.
فيمــا أغلق خــام برنت في آخر جلســة من 
يوم أمس اجلمعة علــى انخفاض مبقدار 1.71 
دوالر ليصل الى 83.63 دوالراً، وســجل خسارة 
أســبوعية بلغــت 4.29 دوالرات أو ما يعادل 
الوسيط  وأغلق خام غرب تكســاس   .4.88%
األميركي في آخر جلسة له من أمس اجلمعة 
على انخفاض ايضا مبقــدار 1.66 دوالر ليصل 
إلى 76.28 دوالراً للبرميل، وســجل خســارة 
اسبوعية ايضا بلغت 3.8 دوالرات او ما يعادل 
%4.75 . وشهد األسبوع املاضي انخفاضا في 
أسعار النفط نتيجة ضعف الطلب الصيني 
علــى النفط نتيجة اإلغــالق لبعض املناطق 

فيها بعد ازدياد حاالت كوفيد- 19.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت صــادرات العراق النفطيــة الى الهند 
خالل العــام 2021 أكثر مــن 26 مليار دوالر، 
حسب موقع TRADE MAP الذي يوفر خريطة 
والواردات والطلب  التجارة للدول للصــادرات 
الدولي واألسواق البديلة واألسواق التنافسية.
وذكر املوقع فــي احصائية علــى موقعه ان 
“قيمــة الصــادرات الوقود املعدنــي والزيوت 
املعدنيــة العراقيــة الى الهند خــالل العام 
مرتفعة  دوالراً   26.450.561 بلغــت  املاضــي 
عــن العــام 2020 بنســبة %64 التي بلغت 
فيها قيمــة الصادرات النفطيــة الى الهند 
16.075.561 دوالراً، ومرتفعــة أيضا عن العام 
2019 التــي بلغت فيهــا قيمــة الصادرات 

النفطية 22.025.731 دوالراً”.
واضافــت ان “قيمــة الصــادرات العراقيــة 
النفطية الى الهند خالل الســنوات اخلمس 
املاضيــة بلغــت 230.486.927 دوالراً”، مبينا 
أن “قيمة الصــادرات العراقية النفطية لدول 
العالم خالل السنوات اخلمس املاضية بلغت 

390.615 مليار دوالر”.
ويحتل العــراق املرتبة االولى مــن بني الدول 
املصدرة للنفط الى الهند، تليه الســعودية 

وروسيا.

انخفاض أسعار الدوالر في 
بغداد وإقليم كردستان

خام البصرة يغلق على 
خسائر كبيرة في اسبوع

موقع عالمي: قيمة الصادرات 
النفطية العراقية للهند 

بلغت أكثر من 26 مليار دوالر

»المركزي الكوري« ال تخفيف للسياسة النقدية في 2023

استقرار أسعار الذهب 
في اسواق البالد

مبيعات البنك المركزي 617 مليون
 دوالر خالل األسبوع الماضي

رياح معاكسة تواجه الطلب..

أسواق النفط تحت ضغوط الجائحة وقيود سقف األسعار
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

العلم
العدد: 209/ش/2022
التاريخ: 2022/11/10

اعالن
الى املدعى عليه

 مهند جمال محمد
اصــدرت   2022/11/10 بتاريــخ 
في  الشــخصية  االحوال  محكمة 
يقضي  غيابيا  حكما  بحقك  العلم 
)برد دعوى املدعية )االء عويد خيزران 

وحتميلها الرسوم واملصاريف(
بصحيفتني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونا لالعتراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشر 
في الصحف يعتبر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
علي رشيد حمادي

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت 
العدد 6093 /ش/ 2022

الى املدعى عليه 
 حسني علي عجيل

أقامت املدعية )ســلوى عبد احلسن 
عجيــل ( الدعــوى املرقمــة اعاله 
للمرافعة  دعوتك  فيها  طلب  والتي 
واحلكم بالتفريــق للهجر وجملهولية 
محل اقامتك وحسب اشعار مختار 
محلة الشهداء واملرفق بكتاب مركز 
شرطة الشهداء بالعدد 13275 في 
2022/11/3 تقرر تبليغك بواســطة 
صفيحتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/12/6 الساعة التاسعة 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينــوب عليــك قانونا ســوف جتري 
املرافعــة بحقــك غيابيا وحســب 

االصول.
القاضي 
احمد حامد الكالبي

مركز شرطة البياع
فقدان شخص

فقدت املدعوة )اخالص عبد مســلم( بتاريخ 2016/8/20 من 
دارها في حي املواصالت من مواليد 1994 ولم يعرف مصيرها 

حلد االن على من لديه اي معلومات ابالغ مركز شرطة البياع

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة بداءة الكوت

العدد : 988/ب/ 2022
 التاريخ : 2022/11/23

املوضوع / اعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي ) الدائن ( / علي نعمه حميد

املدعى عليهــم ) املدين( / 1- جهاد جاســم متاني 2- يحيى 
نعمه حميد -3 هادي نعمه حميد – 4- خيرية نعمه حميد

5- فخريــة نعمه حميد -6 ســعدية نعمه حميد 7 - فاطمه 
نعمه حمید 8- عادل نعمه حمید

 9 - صدام نعمه حميد -10 عدنان نعمه حميد -11 - حســني 
نعمه حمید 12- احمد نعمه حمید 

13 - امل نعمــه حميد -14 - افراح نعمــه حميد -15 صباح 
نعمه حمید 16- دعاء نعمه حمید 

تنفيذا لقرار احلكم الصادر مــن هذه احملكمة بالعدد )988/ب/ 
2022( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع االليه االنشائية 
املرقم )130 واســط نوع شغل كاوسكي موديل 1983( وتوزيع 
صافي الثمن بني الشــركاء كال حسب ســهامه ، فقد تقرر 
اعــالن عن بيعه باملزايــدة العلنية خالل )10( يــوم اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر في صحفيتني محليتني فعلى الراغبني 
بالشراء مراجعة هذه احملكمة مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك 
معنــون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جتري املزايدة في 
اليوم االخير الســاعة الثانية عشــر ظهــرا واذا صادف اليوم 
االخير عطلة رســمية فيعتبــر اليوم الذي يليــه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســوا عليه املزايدة 

اجور االعالن واملزايدة
القاضي االول
 محمد حران السراي

مواصفات العقار
جنسه / عباره عن ماكنة شــفل نوع كاوسكي موديل 1983 

متوقفه عن العمل وحتتاج الى تصليحات
املساحه /
 الشاغل /

القيمة التقديرية / 15،000،000 خمســة عشــر مليون دينار 
عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1640/ش/2022
التاريخ: 2022/11/22

اعالن
الى/ املدعى عليه

 اطويسان ادهام فزاع
)حوريه محمد سلمان(  املدعية  اقامت 
املرقمــة 1640/ش/2022 في  الدعــوى 
هــذه احملكمــة يطالب فيهــا احلكم 
بالتفريــق للضرر ولعــدم وجود محل 
اقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/12/14 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1265
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير

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

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

مديرية بلدية الناصرية
م/ تنويه

احلاقاً بإعالننا املرقم 74838 في 2022/11/21 
واملنشور في جريدة الصباح اجلديد بالعدد 
5020 في 2022/11/23 حيث سقط سهواً 
نوع امللك املنقول تسلسل 67 من اإلعالن 

واملبينة تفاصيلها ادناه

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1263
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن

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

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يلتزم املستاجر بوضع كامرات مراقبة

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

العدد / ر89534/184/3
التاريخ / 2022/11/26

م/ تنويه

احلاقا بكتابنا املرقم 83406 في 2022/11/10
يرجى تعديل املبلغ التخميني للمناقصة املرقمة 11 /ب/2022( تأجير 
مولدات في مســتودعي الطوبة و )ps1  ليصبــح ) 8,500,000,000 ( 
ثمانية مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي بدال من )4,176,000,000( 
اربعــة مليارات ومائة وســتة وســبعون مليون دينــار عراقي وتكون 
التأمينات األولية )212,500,000( مائتان واثنى عشر مليون وخمسمائة 
الف دينار عراقي بدال من )104,400,000( مائة واربعة مليون واربعمائة 

الف دينار عراقي . 
ع.مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1264
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير

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

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يتم نصب كامرات مراقبة من قبل املستاجر

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

وزارة النفط – شركة نفط البصرة
م/ اعالن

احلاقا بكتابنا ذي العدد 79419 في 2022/11/2 
واملنشــور في صحيفتكم بالعــدد 5006 في 
الطلبية اخلارجية  2022/11/3 تقرر متديد غلق 
املرقمــة D-2120-22-11 لتكــون علــى غلق 
2022/12/15 بــدال من غلــق 2022/12/1   مع 

التقدير
ع.مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك فيها 
احلضور الى مقر الشــركة /اســتعالمات باب الزبير / لغرض استالم الوثيقة القياســية اخلاصة بها مبوجب قرص مدمج وعلى املناقص 
املتقدم لالشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخة ورقية ملونة من الوثيقة بعد شرائها من ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ 
لغرض ختمها قبل تســعيرها من قبل املناقصني وعلى ان تكون كافة أوراق الوثيقة مرتبه 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 
الشخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادر من 
الهيأة العامة للضرائب نافذة لسنة 2022مع الهوية الضريبية وهوية تصنيف املقاولني مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية كذلك 
تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني لدى الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف املســتحقات 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 2022/12/14 

الساعة الثانية عشر ظهرا وهو نفس  
موعد فتح العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/6 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني 
صباح يوم االربعاء املصادف 2022/12/7 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع 

العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات 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

االحد 27 تشرين الثاني 2022 العدد )5022(

Sun .27 Nov. 2022 issue )5022(

تضرر القماره +كسر 
الزجاجه االماميه+تضرر 

مقاعد  االليه 
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املوازنة

29/ب/12022
اعالن اول

اعمال التغذية 
الكهربائية 

والهاتفية في 
موقع زبير/2 

والطوبة

يتضمن العمل القيام 
جتهيز محطات كهربائية 
ثانوية ومحوالت كهربائية 
ورابط حقلي ولوحات توزيع 

كهرباء رئيسية ثالثية الطور 
واعمدة انارة شوارع كاملة 

مع التراكيب وصناديق 
الربط والقيام بتجهيز مواد 

وعمل صبات كونكريتية 
كما يتضمن العمل القيام 

بتجهيز مواد وتنفيذ 
منظومات ارضي قياسية 

والقيام بتجهيز مواد وحفر 
وردم خنادق اصولية ومدة 

وربط وفحص قابلوات 
كهربائية وهاتفية وجتهيز 
ونصب كابينات هاتفية 

 175،000 مائة
 وخمسة

وسبعون الف

 847،270،000
ثمامنائة 
وسبعة 
واربعون 

مليون ومائتان 
وسبعون الف 

دينار عراقي

22،000،000 
 اثنان وعشرون

 مليون دينار
عراقي

 التاسع
تشغيليةكهربائي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالعروبة420 م3582حديقة 1
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اصدار

أحداثه، بحيث يعم ويشــمل على األقســام 
التي تتفرع منه، من دون أن يخضع تاريخ هذه 
الفصول الى ضوابط التسلســل التي كانت 
تخضع اليها أحداث الرواية الكالسيكية، بل 
بالعكس خالفا لها، وحتديدها بشكل فوضوي، 
وعلى سبيل املثال والتحديد كما في الفصل 
الثالث الذي يبدأ في العــام 1892، فيما يبدأ 
الفصل األول في العام 1917. لتتخذ من هذا 
املنحى، وهكذا بالنســبة للفصــول األخرى، 
نهجــا مطابقــا لنهج أحداث روايــة ما بعد 
احلداثة التي ال تخضع لروابط التقيد واإللتزام 
بسرد األحداث وفق تسلسل وقوعها. لذا فإن 
أقســام الرواية، هي التي تصــدرت العناوين 
يبلغ مجموع  الفصــول.  البارزة، لتحل محل 
األقسام التي توزعت على عشرة فصول )51( 

قســما، يتصدر كل قســم من هذه األقسام 
بعنــوان محدد. يبــدأ القســم األول بعنوان 
)الســيدة األجنليزيــة بحذائهــا ذي الكعب 
العالي(، وينتهي الفصل العاشــر وهو األخير 
بعنوان )الليلة األخيرة كما ترويها ماري(. كما 
جاءت تقنة الســرد الذاتي )61( مــرة، بينما 
السرد املوضوعي )24( مرة، لذا فمن الطبيعي 
لكون الرواية تعتمد على الســيرة الذاتية، أن 
يعول الســارد الضمني علــى األول أكثر من 
الثاني، علما أن كال الســردين، غالبا ما وظفا 
معا على إمتداد أقســام الرواية. وســنحاول 
من خالل النمــاذج األربعة، الثالثة األولى التي 
أقتدى بها الســارد الضمني، والنموذج الرابع 
الذي أقتدينا به، أن نبلغ املستوى الذي حققه 
الســارد في إبعاد روايته عن التاريخ، وجعلها 
مبنأى عن الوثيقــة، وصوال الى توظيف تقنات 
العنصرين  الســرد احلديثة، عبر متاهي هذين 
غيــر الفنيني مع تقناتها. كمــا هو واضح، أن 
الســارد الضمني من بداية الرواية، والنماذج 
الثالثة التي أشــار اليها في مطلعها، يسعى 
الى إبــالغ املتلقي، على الرغم من أنه يتعرض 
لسيرة حياة شخصية تاريخية معروفة، خالفا 
للرواية التأريخية، وخالفــا للرواية الوثائقية، 
بأنه ســوف يتجاوز منحى الروايات التي حتذو 

هذا املنحى، ويتبنى منحى الرواية احلديثة. 
ومع قناعتي بوجــود روايات عربية، تعول على 
تقنات الســرد احلديثة، في الروايات التاريخية 
والوثائقية، علــى ندرتها، مع قناعتي هذه، إال 
أنني أعتقد مــا من رواية عربية أعتمدت على 
التأريــخ والوثائقية، أســتطاعت أن تنأى عن 
هذين النمطني غير الفنيني، مثل هذه الرواية 
باألســاليب  وتســتعني  بصددها،  نحن  التي 
الســردية احلديثة، لتأتي أهميتها، ومتيزها عن 
الروايــات العربية األخرى فــي معاجلتها لهذا 

اجلانب احليوي. 
إن هــذه الرواية مــع بعض النمــاذج النادرة 
في الروايــة العربية، ال تختلــف عن الروايات 
األوروبية واألمريكية. من خالل نهج الســارد 
للســير على نهجهما، في سرد أحداث روايته 
بأساليب  وصياغتها  الوثائق،  من  املســتمدة 
الســرد احلديثة ،يشتغل لبلوغه هذا املسعى 
على الشخصية احملورية للرواية التي هي )مس 

بيل( من جهة، ومن جهة أخرى على شخصية 
األصدقاء الســتة. مس بيل في موقفها من 
أهالــي بغداد، وقصــة احلب املأســاوية التي 
عاشتها مع الشابني اللذين لقيا مصرعهما، 
وعلــى موقــف الشــخصيات الثانوية التي 
تنجــذب اليها والتي متقتها. بينما يشــتغل 
على األصدقاء الســتة فــي بحثهم عن مس 
بيل، ومخاطبتهم للشــخصيات اإلفتراضية 

وغير اإلفتراضة، وطــرح همومهم بني جدران 
حانة )جرجيس( التي يسكرون فيها كل ليلة. 
الروايــة املدونة علــى غرار الروايــة األوروبية، 
والتي ينجذب اليها املتلقــي، ال بد أن تتحلى 
بصفتــني، أولهما، أن تكون ممتعــة، وثانيهما 
أن تتوافــر فيها مقومــات وخصائص الرواية 
الفنية احلديثة. أكاد أزعــم، أن هذه الرواية ال 
تخلــو مــن كال الصفتني: األولــى قد تفرض 

الدائرة حول السيرة باملتعة  الرواية  موضوعة 
علــى املتلقي، والثانية لســعي الســارد في 
خوض هــذه التجربة الصعبة، وإختبار قدراته 
الروائية الطويلــة، عبر حتويل احلدث التأريخي 
والوثائقي الــى رواية فنية، وبإجتــاه حترر هذا 
اجلنس من منطية اجلمــود التي يتقوقع فيها، 
الوثائق، واإلنطالق  التاريخ، وعرض  وهو ســرد 

الى آفاق أرحب. 
لعل أول ما يلفت إنتباه املتلقي لهذه الرواية، 
الى قراءتها ومتابعتها بشــغف الى  ويندفع 
نهايتها، هو اإلستهالل الذي جاء في مطلعها، 
وهو مرور مئة عام على دخول مس بيل امللقبة 
)بخاتون بغداد( بحذائها ذي الكعب العالي الى 
بغداد، بالرغــم من أن دخولها ترافق مع دخول 
اجليش البريطاني الــى العاصمة كقوة غازية 
ومحتلة، إال أنها –مســل بيــل- ألهبت خيال 
البغداديني،وكسبت وّدهم وحبهم وكرمهم ، 
بخالف غيرها من احملتلني الذين ليس لم ينالوا 
ذلك احلب والكرم فحســب، وإمنــا حاربوهم 
وقاتلوهم شــر قتال. أي أن حــب أهالي بغداد 
لهذه الشــخصية اخملتلفة عن الشخصيات 
الذي  باإلســتهالل  أقتــرن  االخرى،  الغازيــة 
اســتطاع الســارد من خالل تصويره بعدسة 
اخملرج احلاذق، أن يزرع الود في نفوس البغداديني 
جتاه هذه اآلنســة احلديديــة، جاعال منه مرآة 
تنعكس على املتلقي، وبالتالي أن يتواصل في 

قراءتها، ومتابعة أحداثها بتوق ولهفة. 
إن نعت مــس بيل، بأوصاف ترتقي الى مصاف 
اإلله، أو نصف إله من لدن املعجبني بها، سواء 
مبشــيتها أو كعب حذائها العالــي، أو حتى 
وسمها بجنية، من قبل الذين تتدفق غرائزهم 
من مساحات جلودهم وكأنهم حيوانات، ترفع 
مثل هذه اجلمل والعبارات من شــأنها، وجتعل 
املتلقي ينظر باملنظار نفســه الذي كان ينظر 
اليها املواطن البغدادي قبل مئة عام. يا فاتنة 
الغرب ماذا تفعلني وســط خرائبنا؟ - هل هذه 
املرأة األجنبية القادمة مع اجليوش البريطانية 
طيف شــؤم في ســمائهن؟ - إذا لم تسقط 
فستطير الى السماء بهذا الكوكب العالي. - 
هي إحدى حور العني التي ضلت طريقها الينا.

صباح هرمز:
 

بدءاً مــن الصفحات األولى للرواية، وحتديداً من 
، يعلن السارد الضمني،  صفحتها الســابعة 
قبــل أن يبــدأ بســرد أحداثها، وعلى لســان 
)ميــالن كونديرا(،  املعروف  الفرنســي  الروائي 
لينــزاح في املنت الى لســان )ضميــر املتكلم 
اجلمعــي(، بشــخصياته التمثيلية الســت ، 
أو لنســّمها األصدقاء الســتة ، ال فرق، وعلى 
لســان شــخصية )يونس( وهو واحد من تلك 
الشــخصيات، مبا يشــي أنه، على الرغم في 
إتخاذه من ســيرة حياة )مس بيــل( امللقبة ب 
)خاتون بغداد) احملور األساس ألحداث الرواية، إال 
أنه ال يعول في ســردها على الرواية التأريخية، 
وال على الرواية الوثائقية، بقدر ما يســعى الى 
األساليب السردية املعروفة في الرواية احلديثة، 
كاألصوات املتعــددة )البوليفونية( واملونولوج، 
والســرد املوضوعــي، والذاتــي، وامليتا ســرد، 
وإختالط صوت الســارد بأصوات الشخصيات، 
والشــخصيات اإلفتراضيــة، و. . و. . غيرها من 

أساليب السرد املقرونة مبا بعد احلداثة. 
يأتي هذا اإلعالن على لسان الثالثة على النحو 

التالي:
 میــالن كونديــرا: )التاريخ بحركاتــه وثوراته 
املضــادة وهزائمــه الوطنية ال يهــم الروائي 
بوصفه موضوعا للوصف والتشهير والتفسير. 
فالروائي ليس خادما للمؤرخني، وإذا كان التاريخ 
يســحره، فذلك ألنه مثل مصباح كشاف يدور 
حول الوجود اإلنســاني ويلقي ضيــاءه عليه، 
وعلــى إمكاناته غير املتوقعــة التي ال تتحقق 
الفترات  وتظل غيــر مرئيــة ومجهولة فــي 

الراكدة، عندما يكون التأريخ ساكنا.(.1 
على لســان ضمير اخملاطب اجلمعــي: )التأريخ 

ليس رواية والرواية ليست خدمة للتأريخ (2
 يونس: )التأريخ أكبر فخ للرواية ليست الرواية 

خادمة التاريخ.(.3 
هذه األصوات التي ضمتها رواية)خاتون بغداد( 
- دار سطور، 370  صفحة من احلجم املتوسط- 
وقد توزعتها عشرة فصول، يبدأ كل فصل بدال 
مــن أن يتصدر بعنوان معــني، كما هو معروف 
في معظم الروايات، يبــدأ بتحديد تاريخ وقوع 

شاكر نوري في »خاتون بغداد« يحكي قصة صانعة الملوك التي أحبها العراقيون

الرواية المدونة على 
غرار الرواية األوروبية، 

والتي ينجذب اليها 
المتلقي، ال بد أن 
تتحلى بصفتين، 

أولهما، أن تكون 
ممتعة، وثانيهما أن 

تتوافر فيها مقومات 
وخصائص الرواية 

الفنية الحديثة

قصة قصيرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
خصصــت مجلة »إبــداع«، فــي عددها 
األحــدث، ملًفا عن مونديــال 2022 املقام 
حالًيا في قطر، اشــتمل علــى مقالتني، 
األولى للكاتب الســوري هاني ندمي بعنوان 
»ملســة من كعبك أحلى من احلضارات يا 
دكتور«، وهو يرســم صــورة مقربة لالعب 
البرازيلي سقراط، منطلقاً من شبه خفي 
بينه وبني محمــد صالح يتمثل في اجلانب 

األخالقي واألناقة في امللمس.
أّما املقالة الثانية فكتبها محمد العبادي 
حتت عنوان »ما لم يقلــه إدواردو غاليانو«، 
وينطلق من كتاب غاليانو »كرة القدم بني 
الظّل والشــمس«، والذي قدم فيه الكاتب 
لعالقته  ناعمة  أدبية  األورغواياني ســيرة 
بكرة القــدم، عرض فيها بروح العاشــق 

جمال هذه الرياضة االستثنائية، ليقدم 
تأمالته عن مونديال 2022.

وفي العدد نفسه من اجمللة التي تصدر 
العامة  املصريــة  الهيئة  عن  شــهرياً 
للكتاب، ملف عن الشــاعر التونســي 
الراحــل محمد الصغير أوالد أحمد، من 
إعــداد وتقدمي كمال العيــادي الكينج، 
اشــتمل على مختارات شعرية، بينما 
للشــاعر  االفتتاحية قصيدة  تضمنت 

إبراهيم داود رئيس حترير اجمللة.
وتضمن العدد قصصاً لكل من ســعد 
القرش، أوســمان بن ساســي، حجاج 
أدول، إبراهيم الديب، وسامح إدوار سعد 
اهلل، ومقالة لبهاء جاهني في سلسلة 
»نافذة على األدب املكتوب باإلنكليزية«، 
ومقالــة للكاتب الســوداني أمير تاج 

الســر بعنوان »عامليــة األدب العربي«، 
ومقالة للكاتب الليبي أحمد الفيتوري 
عن رواية »متاثيل اجلان« للكاتبة ســمر 

نور.
وكتب خالــد رطيل حتت عنوان »ال وقت 
يبقــى، لعبد احلكم العالمي: وحشــة 
العابر ولغته املباغتــة«، وكتبت أماني 
خليــل مقالة بعنــوان »التيه بني الغد 
العاشقات«  رواية »متيمة  واألمس«، عن 
للكاتبة لنا عبد الرحمن، وكتب شريف 
الشــافعي عن ديوان »أنوثــة مؤجلة« 
للشــاعرة ابتسام أبو ســعدة، وكتب 
ديوان  عــن  املشــايخ  األردنــي محمد 
»شجرة حتضن ظلي« للشاعرة باسمة 

غنيم.
وفي العــدد مقالة ألحمد الشــافعي 

الورقي«،  فيســبوك  »وصفــة  بعنوان 
وترجمة قام بهــا الباحث هاني حجاج 
روايــات للكاتبة  ملقتطفات مــن ثالث 
الفرنسية آني إرنو، الفائزة بجائزة نوبل 
في اآلداب هذا العــام، ومقالة للكاتبة 
الكتاب:  مها حســن بعنوان »جيــران 

ارتباك واغتراب«.

وكتبت صفاء الليثي عن اخملرج السينمائي 
خالد عزت باعتبار أنه قدم بداية واعدة في 
طريق شائك، وفي العدد حوار مع الكاتبة 
غادة العبسي أجراه إسالم أنور، وقد أكدت 
فيه أن »حيــل الكتابة ال تنتهي«، وكتبت 
الباحثة إيناس جالل حتت عنوان »في وداع 

د. زين نصار«.

شوقي كريم حسن

»احلياة فقاعة صّورها قبل ان تنفجر!!«

تلك اول االشارات التي تثير فضولي واهتمامي 
، بوصفي كائنا  غريب االطوار، يتهمني البعض 
الواقفات عند  النســوة  باخلبال،فيما تشــيع 
حلق السوق،بأني معاشر جلنية من نار، تلهمه  
القول الذي يثير االســتنكار والريبة. اتســاءل 
عن الكيفية التي اختصرهــذا الكون الضاج 
توجع  مســامرة  والتفاهات،وحكايات  باحلروب 
االفئدة ،وحتيل االرواح الــى رذاذ يعمي االبصار 
ويقعــد االزمنة خائبة مندحــرة ،ال أدري كيف 
ميكن تصوير تلــك الفقاعة، التــي اختصرت 
احلياة بوجودها،ماذا لو فشــلنا فــي  التقاط 

حلظة االنفجار املبهرة تلك ؟!!
 االنفجار سيحدث فجأة، ناثراً كل اخملفيات ،فوق 
رؤوســنا املرتابة، لنقف فوق تالل من النفايات 
املثيرة للريبة واالشــمئزاز، قد الجند مايدفعنا 
الى التأمل،وتفحص املتروكات،الغريبة اليابسة 
مثل جذوع نخيل قصت شــعفاتها شــظايا 
احلروب،هل تكفي فقاعة واحدة لضم كل تلك 
االكاذيب الى اعماقها..وكيف ميكن لـ )عطوان 
الفالت(الذي اضاع نصف ماتقرر له من عمر بني 
معتقل وربيئة،اتخذها بيتاً لسنوات طوال، َقتَل 
عند عتمتها الشذرية فئران ملذاته الفائرة، لم 
يك قــادراً على التحكم بها او رفض توجهاتها 
الغريبة ،يَختُل عند اســيجة الساتراملوشومة 
مبشتوالت القذائف  ،ناضياً عنه يباسات العرق 
املعطــر بروائح عطنة تثير االشــمئزاز ،وتراب 
الوقــت، املتراكم مثــل قباب عتيقــة ،ومللوم 
اخملاوف والكراهيات ،مســتدعياً مايشــاء من 
اناث فتيات السينما اللواتي يعشقهن بجنون 
جذل،متابعاً اخبارهن التي يحفظها عن ظهر 

قلب، ليرددها مبناسبة او بدونها.
/هههــه كانت بريجيت بــاردو ،الصاهلة مثل 
فرس )حمود الفزاع( التضع رأسها على وسادة 
،قبــل احتضانــي ،والهمس في اذنــي بكالم 
له طعم خبــزة تنور حارة،،عنــد الباب تنتظر 
كاترين دينوف..تعتذر النها ضايقت مســراتي.. 
تاخذنــي بهدوء الى حيــث مخدعها امللكي…

ههههههه/.
  *انفجرت الفقاعة……

 امام عينيه اجلاحظتني ،لتجلســه  معفراً 
برذاذ البارود وآهات اخلوف بني يدي،البنت التي 
غادرته مجبرة الــى حيث اريد لها ان تكون. 
تبادال نظرات الشــوق والهيــام، مصحوبة 
بوابل من التنهدات التموزية،انثى البســها  
باتقان مصمم ازياء ثياب انثى تغط بسمرة 
انهــار ســومر وعذريتها، هام بهــا جنوناً 
،تراقب صمته باجالل ودومنا رغبة باملناكفة 
، ترســم عريها بالوان يعشقها مبتسمة 
بغمــوض تلك االبتســامة الــى حتط عند 
شــفتي املوناليزا ،تتصاعد انفاسه ضاربة 
جسده بخدر يذكره بازمنة التيه واالنفالت 
عند حانــات املدينة الغارقة بحثاالت القول 
والفعل /ســيدتي عرشــك عند شــغاف 
القلب يقام/ دعيني انشد بني يديك  تراتيل 
احزانــي،،،آه من وجع اليخبــو،..آه من وجد 
يتصاعد مهزوماً بني االفاق..آه ســيدتي من 
مينحني بعضي املنسي هناك/  مترق شظية 
مــوت، محاطة بهــاالت ضــوء حمر،حتاول 
االنثى ستر عريها بكلتا يديها، لكن العتمة 

ترمتي بني احضان املكان.
* تنفجرالفقاعــة ببــطء كاشــفة عــن 
،تســحبه  احملموم  الفالت(  )عطــوان  وجه 
هذياناته بشدة لتجلسه امام حبل يتدلى 
النحيب   مــن  ماالميكــن وصفة  مصــدراً 
التي  االدعية  والضحك،والسباب،وتوسالت 
لم يعد لها ثمة فائدة، يقول احلبل مبتسماً 
بتشــٍف ،بعد ان اطفأ ســيجارته بحركة 

عصبية مقصودة…
—ها …مالــذي ميكنــك  فعلــه االن..بيني 
وبينك خطوة قول ..حــدد اجتاهها لتنجو..
صمتك اليفيــد،، املقاصل ال جتيد الصمت..
لم ار مقصلــة رفضت من يجــيء اليها..
نحن نلعب..وما عليك سوى اتقان اللعبة او 

نسيان وجودك..!!
—-ال اعــرف ماتريد.. رغباتــي ضاعت حيث 
ارواحنا والشظايا  كانت اخلنادق تســتعبد 
حتــدد ايامنا القادمات..ال احــد منا يهمس 
واحد  القادمات..حلم  ايامه  باحالم  لنفسه 
اراه يرفسني ان رفعت رأسي متأمالً مايجب 
ان اكون/التبصــر غير  خشــب العتاد الذي 
قد يغدو تابوتــاً…او قد الحتصل على تابوت..

مثلك مغموس بالرعونة اليســتحق تابوت 
متجيد،،،انــاي التــي تبصرها  ُفتات شــيء 

كنته..!!
—- قولك هذا  قاله الكثير في وجودي،،

احسب  خلطوك صوبي حساب!!
—-الاستطيع معرفة ما تعنية باالستطاعة

..مثلي مجرد رقم ينتظر احملو!!
الفقاعة شديدة القتامة املنفوخة  مببالغة 

شديدة املكر…. تنفجر..
مظهرة بوضــوح ودقة ، مــا اوقع )عطوان 
الفالــت( بــني يــدي وحــش وحدته،موت 
يؤرجحه ما ان يتعالى  صرير االبواب اخلشن 
ثقيل الوطأ، تهدأ االرواح الباحثة عن فجوة 
ضوء توصلهــا الى مــراد مجونها، الظالم  
زوابع من التوسالت  يطرد الهمهمات تاركاً 
والبكاء،وزخــات متالحقــة مــن اللهاثات 

السابحة في جلج االنكسارو اجملون.
—-اقتربي.  اق..تر…بي آآآ ه..دونك  الحياة..

 خطاي حتــرث الفراغ،،ولهاثي  يزرع  احملنة..
آآآقت…رب…ييييي..!!

ضحكاتــك  غيــر  التســكنه  —-القلــب 
وتوسالتي

ابِق ..لتستقر رغباتي عند اضرحة االحالم..!!
—-الال ارجوك  ..الحتزمــي امتعتك ..رحيلك 

يضعني امام وجود الالجدوى.!!
—- الليل بني جدران ســود يبدو مثل مقبرة     
مهجورة،،،اخاف املشي وحيداً تائهاً ال اعرف 
من ايــن جئت والى اين امضي ،مثلما اخاف 
الصمــت.. وحدتي خيمة متروكة وســط 

صحراء حتيط بها ذئاب جائعة!!
*انفجرت الفقاعة ..

 شــف محيطها وبان ماحتويه من عجائب 
الدهور ،وغرائبها ، حتى غدت مجرد تكوين 
البد من ايجاد وســيلة للخــالص منه،النه 

يعيق
حركة االشياء ومنوها..

لم يســتطع ) عطوان الفالــت( تصوير ما 
يريد، من اجــل جعلة حقيقــة ثابتة امام 
راسمة غراباتها،  املسافات  العيون،اتسعت 
من  والتدوين،  االكتشــاف  عبارات  وضاقت 
دون معرفة االســباب ،كلما توغل في دروب 
بلواه،صدمته  االســئلة  التي ماتعود ولوج 
راودته  التكوين،كلما  موحشــة  مكامنها 

احملنة،تهدمت اركان رضاه،صارخاً.
—-مالي وكل هذا..ال أرغب بغير مودة تراقب 
اوجاعة..لتكن  تغسل  قلبي..وانثى  نبضات 
احلياة فقاعة ،لكني غير معٍن بتصويرها ان 

انفجرت او لم تنفجر؟!!
انفجرت الفقاعة،،…..

تاركة  خارجها هشــيماً من املسرات التي 
الفائــدة منها..وجــوه دومنــا مالمح..ازقة 
صمتها..  احتضنت  فارغة  مهجورة..حانات 
ابنية عالية جللتها مسوخ االهمال املوشى 
باالهمال،يعرف )عطــوان الفالت(أن الفائدة 
بوابة  بقرنيها،يقتعد  االمســاك  يستطيع 
اخلمارة االيلة الى التالشــي، مبصراً وجوه 

ً املارة الناظرين اليه باحتقار ،مرددا
//لتنفجر الفقاعة ،علها تعطينا ما نرجوه 

من الدفء واالمال..//!!
انفجرت الفقاعة……

تصويره  اداة  الفالت(  امسك)عطوان  حلظة 
العتيقة التي لم تقدر على توثيق االنفجار 
الذي كشــف عن فراغ هائــل …اليؤدي الى 

شيء!!

ملّف ثقافي عن مونديال 2022 في مجلة »إبداع«

فقاعة!!

شعر

حازم العظمة*

أليلوَل الفتى
مالبُس خفيفة وألواٌن هادئة

... أليلوَل الغجرّي
بعدها بسنتنِي ُقلت:

متّددِت الصيُف أليلوَل على العشِب
للمجنون

... أليلوَل النهديِّ
اخلَوُخ والزغُب الفضّي

 ... ليُكن إذن
مالبُس خفيفة

وألواٌن هادئة،
لهذا املساِء أيضاً،
... أليلوَل النهدّي

كلُّ ما كان من ثَمِل أيلوَل:
رماٌد في الليِل

نبيٌذ...
وكؤوُس نبيٍذ بسوٍق نحيلْة

كلُّ ما كاَن:
مساٌء خفيٌض

وفي النهار ظالٌل مائلة
مائدٌة في الرمل

وزهرُة دُفلى
تلك كانِت األيام...

وكان الفضاء يخلو
من الِبقاِع

إلى اجلبال الزرِق وراءها

والبحرِ
كلُّ ما كان من ظالِل أيلوَل:

انطباٌع آِخٌر
من َسماماٍت غبراَء

تعودُ من الشمال
امتداٌد من أثير ساكٍن

بحقوٍل زرقاَء
من حقوٍل تسّورها

من اجلنوِب اجلباُل
كلُّ ما كاَن من ذهوِل أيلوَل

... وكان الفضاُء يخلو
من الِبقاِع إلى اجلباِل الزرِق

إلى البحرِ
وهكذا...

اليوَم أّوُل أيلول
في الشرفِة الغسيُل األبيُض الناصُع...

الغيوُم الرشيقة اخلفيفُة، التي
ألّوِل أيلول 

اليوَم منتصُف أيلول
في التالِل الكائنات السريعُة

القنافذ والقّبراُت
... املطُر السريُع الذي

ملنتصِف أيلول...
اليوَم آِخُر احلزِن

مسحوا الدموَع
بغيوم أيلوَل 

... التي آلِخرِ احلزِن
اليوَم منتصُف احلياْة

... فــي الســاحة الفتيــاُت اجلميــالُت 
الرشيقاُت

ذاهباٍت إلى منتصِف احلياة
غداً آخُر أيلول...

في الساحِة الغداُء على العشِب 
... في الذكرى السنوية العاشرة

آلخرِ أيلوَل على العشِب

* شاعر سوري مقيم في باريس

ثالث قصائد أليلولثالث قصائد أليلول



إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمات الدعم الفني الروتيني ملدة ثالث سنوات 
2nd Announcement for Provision of Routine Tech-Support Service for Three Years

019/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 املنشــاءات السطحيه 

اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمات الدعم الفني الروتيني ملدة ثالث سنوات 

019/SC/22 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . 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: 
The Contractor is required to perform the following works in three contract years. The Contractor should supply enough technicians who are 
going to work in Kut Iraq to give tech-support for different sections under supervision of USER Dept. The work scope are as follows but shall 
not limited to:
* Provide Geological/Petrophysical support for oilfield development, stimulation, and reservoirs management. 
* Propose annual/quarterly/monthly plan of dynamic surveillance and PLT.
* Reservoir Numerical modeling update and simulation application.
* All reservoirs performance monitoring, integrated production surveillance and data QC., water flooding effect analysis and water injection 
optimization

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــو100,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على 
شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة 

دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/12/27  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(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية 
احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .

الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنيــة 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 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 التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع 

العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 

8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com 

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

إعالن للمرة االولى / مناقصة توفير خدمة تأجير )صهاريج مياه وصهاريج صرف صحي وشاحنات نفايات( في حقل 
االحدب النفطي

 1st Announcement for Provision of Vehicles )Water tank truck, Domestic sewage truck, Domestic garbage
truck( Renting Service for Ahdeb Oilfield

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

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط / قضاء االحرار للمرة االولى عن مناقصة توفير خدمة تأجير )صهاريج مياه وصهاريج صرف 
صحي وشاحنات نفايات( في حقل االحدب النفطي, فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية والعاملية املتخصصة مخاطبة )شركة نفط الواحة احملدودة \ قسم العقود( بنية األشتراك 
في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ) ITB Documents ( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي 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 الشركة صادرة من غرفة جتارة )على ان تكون الشركة لديها نشاط النقل(
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. تقدمي نسخه من االعمال املماثله املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.
3. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )$8,000 ( بالدوالر أألمريكي  فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على ان يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي 
ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة بالبنك املركزي, معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة ال تقل عن )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( اشهر من تاريخ غلق املناقصة.
4. 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.
5. 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.

6. 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 )8,000 $(

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. 

7. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 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، وستجري عملية فتح العطاءات بعد الساعة 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.
8. في حال وجود اي استفســار او طلب توضيح بخصوص التفاصيل الفنية اخلاصة باملشــروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تأريخ 11\12\2022 بواســطة رســالة عبر البريد االلكتروني املذكور او 

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

)ITB Documents( 10. 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 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 :11. املوقع األلكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13520
التاريخ: 2022/11/24

إعالن مناقصة رقم )174( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تاهيل الكتف االيسر لقناة السويلمات 
فــي ناحية اخلير( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب 
)54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )614،000،000( ســتمائة واربعة عشر مليون دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ 

أمدها )270( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )6،140،000( )ســتة مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما 

من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

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

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

دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/12/7( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/12/8( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/12/1( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13517
التاريخ: 2022/11/24

إعالن مناقصة رقم )171( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشــاء طرق ريفية لقرى متفرقة في 
)منطقة البتيرة( و )احلوراء وفدك الزهراء وســيد منيهل والبهادل( و) الكصمة والهليجية وسيد سفيح وجريت الشرقي والغربي( 
و)الفجيجات والقرية احملاذية لها( و )قرى احلســينية على طريق بغداد وطريق قرية البســتنة مقابل حي موســى الكاظم/ قضاة 
العمــارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )1-54-
4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،040،750،000( ثالثة مليار واربعون مليون وســبعمائة وخمسون الف دينار عراقي 

الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )320( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )30،408،000( )ثالثون مليون واربعمائة وثمانية االف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شــكل خطاب ضمان 
)صــادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى 
قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )500,000( )خمسمائة 

الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/12/7( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( 
املصادف )2022/12/8( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وســيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف 

)2022/12/1( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

إعالن
الى الشريك/ تيسير هاشم جعفر

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فــرع ذي قار الكائن 
في الناصرية وذلك لتثبيت إقرار باملوافقة على قيام شريكك السيد/ 
)ناجي جعفر غامن( بالبناء على حصته املشــاعة في القطعة املرقمة 
)16621/8(اسم املقاطعة )املستشفى( لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان 
خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط حقك في 

االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في العمارة

العدد: 469/ش/2021
التاتريخ 2022/11/15

اعالن
الى/ املدعي عليه: علي شاكر جبر

بتاريــخ 2020/2/13 اصدرت هذه احملكمة بحقك قرار احلكم الغيابــي  بالعدد 469/ش/2020 
واملتضمن )حتديد حضانــة( اعاله ولكونك مجهول محل اقامتك عليــه تقرر تبليغك بقرار 
احلكم اعاله بواســطة صحيفتني محليتني وفي حالة عدم اعتراضك على القرار اعاله خالل 

املدة القانونية سوف يكتسب القرار درجة البتات عند مضي املدة القانونية املقررة.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية

العدد/ 8178/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/24

م/تبليغ
الى / املدعى عليه/ حيدر عجمي ثامر

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية )حوراء جاسم 
محل( واملتضمنة دعوى تاييد حضانة وجملهولية محل اقامتك قررت تبليغك اعالما بواسطة 
صحيفتــني محليتني يوميتني باحلضور امام هذه احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 2022/12/1 

الساعة التاسعة صابحا وافهم علنا.
القاضي
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املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )256،563،282( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )مساحة( / عدد )2(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )912،225،000( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )اخلامسة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية: مببلغ )61،400،000( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية ، 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )مساحة( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

1. مالحظ فني / عدد )1(

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )184،200،000( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى الغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة( وإجازة ممارسة مهنة. 
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جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1834
التاريخ: 2022/11/23

مناقصة رقم )49(
الى / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشــروع )انشــاء شــبكات مجاري الصرف الصحي ومياه امطار في احياء )الصحفيني 
,احلشــد الشعبي ,دور الزراعة ,شــوارع متفرقة في صوب اجلزيرة(/قضاء الناصرية( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية رقم )2( لسنة 2022 خطة تنمية االقاليم واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لسنة 2014 املعدلة 
الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطارئ ان 

وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
وســيتم العمل عند فحص وتقييم العطــاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياســية ( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها ، كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) اخلاصة 
بتعريف الدول املؤهلة ( و بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان 
احملدد بالتعليمات املقدمي العطاء أن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في 
ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( ظهراً من 
يوم اخلميس املصادف 2022/12/1 في الدائرة املســتفيدة فعلى الراغني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني و املصنفني 
من الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشــركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - 
قسم العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر آزاءه( غير قابله 
للرد على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية للشركات العراقية غير نافذة واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء 

العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
متطلبات التأهيل املطلوبة -:

أ - املتطلبات الفنية :- اخلبرة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( ومببلغ ال يقل عن )4,497,691,000( اربعة مليارات 
واربعمائة وســبعة وتسعون مليون وستمائة وواحد وتســعون الف دينار عراقي وللسنوات ال )10( السابقة مت إجنازها بنجاح 

وجودة كاملة .
ب - املعدات واالليات )توفير او تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه(

ج - الكوادر الفنية :- )املدرجة في اجلدول ادناه(
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املالي الســابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية 
هي )2012-2013( )كشف احلسابات اخلتامية ( مصادق من محاسب قانوني

ثانيــا:- املــوارد املالية )الســيولة النقدية ( من خالل تقــدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشــروع ملبلغ أكبر أو يســاوي 
)462,092,000( اربعمائة واثنان وستون مليون واثنان وتسعون الف دينار عراقي

ثالثاً:- معدل االيراد الســنوي ان يكون اكبر من او يســاوي )3,748,076,000( ثالثة مليارات وسبعمائة وثمانية أربعون مليون 
وستة وسبعون الف دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات ( وخالل السنوات العشرة السابقة

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

مجلس األمن للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة 

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

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

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

1.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينــات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى 
جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من 
تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد 

املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
2.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 3. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
5.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشر واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها 

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

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

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

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

10. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11. تلتزم الشــركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باســتكمال النواقص التي تســمح بها التعليمات خالل 

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

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

14. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع 
وعلى كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون املادة 62/ط 

من شروط االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
15. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشــتراك بهذه املناقصة اســتنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
16. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الساعة )11( ظهراً من يوم اخلميس املصدف 2022/12/8 الى العنوان التالي محافظة 
ذي قار قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئة االعمار ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مســتندات 
العطــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب وتكون جميع االوراق مختومة بختــم املقاول مع ذكر العنوان 
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار- مبنى احملافظة 
القدمية -  شارع النيل وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي 
يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
17. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار

جمهورية العراق
محافظة ذي قار

قسم العقود احلكومية
العدد: 1833
التاريخ: 2022/11/23

مناقصة رقم )48(
الى / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية

م/ اعالن

تعلن محافظة ذي قارعن مناقصة مشــروع )توسعة مجمعات اخلمسة وانشاء شبكات مختلفة األقطار مع خطوط ناقلة 
في مدينة الناصرية( ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم )2( لسنة 2022 خطة تنمية االقاليم واستنادا 
لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم)2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات 
تنفيــذ املوازنة العامة االحتادية النافذة وقانون الدعم الطــارئ ان وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة 

لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية 
وســيتم العمل عند فحص وتقييم العطــاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ) الوثائق القياســية ( والتي تتيح ملقدمي 
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشتراك فيها ، كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) اخلاصة 
بتعريف الدول املؤهلة ( و بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان 
احملدد بالتعليمات املقدمي العطاء أن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع في 
ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابات على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )12( ظهراً من 
يوم االحد املصادف 2022/12/4 في الدائرة املستفيدة فعلى الراغني من الشركات واملقاولني العراقيني املؤهلني و املصنفني من 
الدرجة املذكورة أدناه على األقل والشركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار - قسم 
العقود احلكومية لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة باملشروع علما إن سعر العطاء الواحد )وكما مؤشر آزاءه( غير قابله للرد 
على أن يتم تقدمي هوية التصنيف األصلية للشــركات العراقية غير نافذة واوراق التســجيل للشركات االجنبية عند شراء 

العطاء على ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
متطلبات التأهيل املطلوبة -:

أ - املتطلبــات الفنية :- اخلبرة التخصصية )االعمــال املماثلة( ولعقد عدد )1( ومببلغ ال يقل عن )5,998,677,000( خمســة 
مليارات وتســعمائة وثمانية وتســعون مليون وستمائة وسبعة وسبعون الف دينار عراقي وللســنوات ال )10( السابقة مت 

إجنازها بنجاح وجودة كاملة .
ب - املعدات واالليات )توفير او تعاقد( )املدرجة في اجلدول ادناه(

ج - الكوادر الفنية :- )املدرجة في اجلدول ادناه(
د- املتطلبات املالية:-

أوال:- األداء املالي الســابق الذي يظهر حتقيق األرباح للسنتني األخيرتني في حال توفرها او السنتني التي سبقت االزمة املالية 
هي )2012-2013( )كشف احلسابات اخلتامية ( مصادق من محاسب قانوني

ثانيــا:- املــوارد املالية )الســيولة النقدية ( من خالل تقــدمي ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املشــروع ملبلغ أكبر أو يســاوي 
)616,302,000( ستمائة وستة عشر مليون وثالثمائة واثنان الف دينار عراقي

ثالثاً:- معدل االيراد الســنوي ان يكون اكبر من او يساوي )4,998,900,000( أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية وتسعون مليون 
وتسعمائة الف دينار عراقي )وعلى ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عشر سنوات ( وخالل السنوات العشرة السابقة

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

مجلس األمن للمشاركة في املناقصات (
ثانيا :- عدم ممانعة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة إلى ديوان محافظة 

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

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

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

1.كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينــات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصدق او ســفتجة صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومعنون الى 
جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/قســم العقود احلكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من 
تاريخ غلق املناقصة وعلى املناقص الفائز )الشــركة أو املقاول( الذي ترســو علية املناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة 
قبل توقيع العقد تقدمي خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة على ان يكون خطاب ضمان صادر من احد 

املصارف العراقية في بغداد أو احملافظات اجلنوبية نافذا إلى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية 
2.يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب .
 3. تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )120 ( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

4. ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 
5.تتحمل من ترســو علية املناقصة أجور النشر واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها 

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

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

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

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

10. احملافظة غير ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11. تلتزم الشــركات واملقاولني واجملهزين املقدمني على العطاءات باســتكمال النواقص التي تســمح بها التعليمات خالل 

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

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

14. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول ( السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املشروع 
وعلى كفاءاته املالية التي قدمها ابتداًء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل مبضمون املادة 62/ط 

من شروط االعمال الهندسة املدنية بقسميها األول والثاني 
15. ال يحق للشــركات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشــتراك بهذه املناقصة اســتنادا إلى ما جاء بكتاب وزارة 

التخطيط – دائرة العقود احلكومية العامة - قسم االستشارات والتدريب العدد 25524/7/4 في 2022/9/27
16. ان آخر يوم لتقدمي العطاءات نهاية الســاعة )11( ظهراً من يوم االحد واملصدف 2022/12/11 الى العنوان التالي محافظة 
ذي قار قســم العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية - االدارة احمللية قرب مصرف الرشــيد - فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئة االعمار ســابقاً (على ان تكون االســعار املقدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابه وان يوقع على جميع مســتندات 
العطــاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب وتكون جميع االوراق مختومة بختــم املقاول مع ذكر العنوان 
الكامل للشركة ورقم الهاتف والبريد االليكتروني ويلتزم املقاول بصحته ويعتبر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم 
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وال يسمح التقدمي عن طريق البريد االلكتروني ، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى ديوان محافظة ذي قار- مبنى احملافظة 
القدمية -  شارع النيل وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ، واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي 
يليه على ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني .
17. تسدد مبالغ املشروع املذكور أدناه من التخصيصات املتوفرة في احملافظة.

الدكتور
محمد هادي حسني
محافظ ذي قار
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سعر الكشف ت
الدائرة اسم املشروعمدة العملاملصادق

املوقعاملستفيدة
التأمينات 
املطلوبة /
بالدينار

التصنيف على 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

730 يوم18,761,225,000

توسعة مجمعات 
اخلمسة وانشاء 

شبكات مختلفة 
األقطار مع 

خطوط ناقلة في 
مدينة الناصرية

مديرية مجاري 
الناصريةذي قار

1% من قيمة 
الكشف 
التخميني

انشائية او 
ميكانيكية 

الرابعة

1,000,000 مليون 
دينار

املعدات واالليات 
مهندس مدني الكوادر الفنيةشفل )1(تريلة عدد )1(كرين عدد )1()توفير او تعاقد(

عدد )1(
مهندس كهرباء 

)1(
مهندس 

ميكانيك عدد )1(

الدائرة اسم املشروعمدة العملسعر الكشف املصادقت
املوقعاملستفيدة

التأمينات 
املطلوبة /
بالدينار

التصنيف على 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

730 يوم16,566,800,000

انشاء شبكات مجاري 
الصرف الصحي 

ومياه امطار في احياء 
)الصحفيني ,احلشد 
الشعبي ,دور الزراعة 
,شوارع متفرقة في 

صوب اجلزيرة(/ قضاء     
الناصرية

مديرية مجاري 
الناصريةذي قار

1% من قيمة 
الكشف 
التخميني

1,000,000 انشائية الرابعة
مليون دينار

املعدات واالليات )توفير 
او تعاقد(

حادلة عدد )2(قالب عدد )6(شفل عدد )3(حفارة عدد )3(
مهندس مدني الكوادر الفنية

عدد )2(
مساح عدد 

)2( تنكر ماء عدد )1(كرين عدد )2(
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الدوحة ـ وكاالت:

تكبد منتخب تونــس، أمس، هزمية 
غير منتظرة أمام نظيره األسترالي 
(1-0(، فــي إطار اجلولــة الثانية من 
منافســات اجملموعة الرابعة لكأس 
أجهضت  قطر2022.الهزمية  العالم 
كانوا  الذيــن  التونســيني  أحــام 
ينتظــرون انتصارا يفتــح أمامهم 

أبواب التأهل للدور الثاني ألول مرة.
أعرب جــال القادري مدرب املنتخب 
التونســي، عن خيبــة أمله عقب 
خســارة »نســور قرطــاج« أمــام 
أســتراليا )0-1(، أمس فــي اجلولة 
اجملموعة  منافســات  مــن  الثانية 

الرابعة في مونديال قطر.
وقال القادري عقب اللقاء: »لألسف، 
إنها خيبة أمل كبيرة. احلضور القوّي 
خصوصاً  األســترالي  للمنتخــب 
في الشــوط األول واللياقة البدنية 
القوية لاعبيه ســاهمتا بشــكل 
كبيــر في نتيجــة املباراة.. وأشــار 
التونســي: »قدمنا  املنتخب  مدرب 
مبــاراة كبيــرة أمام الدمنــارك في 
اجلولــة األولى وكنــا األخطر على 
املرمى واألكثر صناعة للفرص وكنا 
قريبني من حتقيــق الفوز، لكننا لم 

ننجح في هز الشباك«. 
وزاد: »مرة أخرى دفعنا ثمن النجاعة 
الهجوميــة. كانت املبــاراة صعبة 
كما كان متوقعا وحاسمة بالنسبة 
للمنتخبــني، لم نظهر باملســتوى 
الــذي كنــا نتمنــاه في الشــوط 
األول وأســتراليا فرضت أفضليتها 

وسيطرتها على وسط امللعب«.
وفي مباراة أخــرى، تخطى منتخب 

بولندا منافسه منتخب السعودية 
2-0 حلســاب اجلولــة الثانيــة من 
في  الثالثة  اجملموعــة  منافســات 
.™2022 FIFA قطر  العالــم  كأس 
وســجل ملنتخــب بولنــدا روبيرت 
وبيوتــر    82 ليفاندوفســكي 
املنتخب  39.وأضــاع  زيلينســكي 
السعودية ركلة جزاء نفذها سالم 

45+1 تصدى  الدوسري في الدقيقة 
لها احلــارس البولندي فويتشــيك 
السعودي  املنتخب  تشيزني.وخاض 
مباراة كبيرة ســيطر على معظم 
مجرياتها ولــم ينقصه إال التوفيق 

في التسجيل.
وصار رصيــد بولنــدا 4 نقاط بعد 
تعادلهــا مع املكســيك في اجلولة 

األولــى بينما بقــي رصيد املنتخب 
3 نقــاط جــراء الفوز  الســعودي 

التاريخي أمام األرجنتني.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد شهدت مواجهة 
 5 والبولندي  الســعودي  املنتخبني 
بطاقات صفــراء، وهو العدد األعلى 
بالشــوط األول في مبــاراٍة بكأس 

املبــاراة  شــوط  العالم.وســجل 
النهائية لنســخة 2010 في جنوب 
إفريقيا بني هولندا وإسبانيا 5 كروت 
صفراء.. قبل أن تشــهد املباراة 12 

كارتًا أصفر وحالة طرد وحيدة.
وبرغم إخفــاق األخضر في التعادل 
بإهدار ركلة جزاء خال آخر الشوط 
األول.. إال أن اجلمهــور الســعودية 

حرص علــى حتية الاعبــني، فيعد 
الشوط  نهاية  إطاق احلكم صافرة 
صفــق اجلمهــور لاعبــني بحرارة 

تقديرًا جلهدهم.
الذي  الســعودية،  منتخب  وأصبح 
يشــارك للمرة السادسة في كأس 
التوالي،  علــى  والثانيــة  العالــم 
بحاجــة للفوز على بولندا، من أجل 
حسم التأهل رسميا إلى دور الـ16 
لنتائج  النظــر  دون  املونديــال،  في 
منافســيه، ودون انتظــار نتيجــة 
لقائــه اخلتامي فــي دور اجملموعات 
ضد منتخب املكسيك يوم األربعاء 

املقبل.
ينتظــر أن يتلقــى املنتخب األملاني 
لكرة القدم غرامــة مالية، ألنه لن 
يرســل أي العب لانضمام للمدرب 
هانز فليــك، في املؤمتــر الصحفي 
اإللزامي املقرر إقامته في وقت الحق 
من أمــس للحديث عــن مواجهة 
إســبانيا املقررة اليــوم في بطولة 
كأس العالم.وذكــر االحتــاد األملاني 
لكرة القدم، أنه لن يحضر أي العب، 
ولذلك فهــم يتوقعون تلقي غرامة 
مالية من االحتاد الدولي لكرة القدم 
يأمل  األملاني  االحتــاد  )فيفــا(.وكان 
في إقامــة املؤمترات الصحفية قبل 
مبقر  اإلعامي  املركــز  في  املباريات، 
إقامــة املنتخب في شــمال قطر، 
لكن هذه املؤمتــرات تقام في املركز 

اإلعامي الدولي بالدوحة.
ويبــدو أن االحتاد األملاني ال يريد أن مير 
ساعتني،  تســتغرق  برحلة  الاعب 
قبل املباراة احلاســمة، التي ال ميكن 
يخســرها،  أن  األملاني  للمنتخــب 
خاصة بعد الهزمية 2/1 أمام اليابان 

في اجلولة األولى من دور اجملموعات.

بولندا تتخطى السعودية.. وتونس تخسر أمام أستراليا 
يوم حزين للعرب في المونديال

ليفاندوفسكي يحتفل بهدف الفوز الثاني لبولندا في شباك السعودية

ال صغير و كبير
 في كرة القدم

املفاجــأة، عنصــر يباغــت التوقعــات واآلراء 
واالنطباعات والقناعات، باالضافة الى انه عادة 
ما يشــكل صدمة ال تغادر النفس بســهولة 
بل تبقى راســخة لسنني طوال، هذا ما يحدث 
في كرة القــدم حيث حتضر املفاجأة او املباغتة 

واخملالفة في احملافل الكروية.
مباراة بني فريقني احدهما مدجج بكل اسلحة 
التفــوق واآلخر فقيــر او صغير الميلك ســوى 
الرغبة واالمنية بان يخرج بنتيجة طيبة، ولكن 
تأتي الرياح مبا ال يشــتهي القــوي عندما تؤول 
نتيجة املبــاراة لصالح خصمــه، ومع صافرة 
حكم املباراة تشــحذ االقام واآلراء وتشمر عن 
حبرها وكلماتها بــان املفاجأة حلت وآن اوانها، 
وقد تأتي مثل هذه النتائج بثوب املفاجأة، لكن 
حقيقة االمر ان كرة القدم ال تعترف باالسماء 
الكبيرة، صحيح ان الاعب هو من يحرك الكرة 
ويتحكم بايقاعها، لكنها قد تتسربل من بني 
غــروره وتصطف بجانب الفريق اآلخر لســبب 
بســيط انه احترمها وروض حركتها، الن كرة 

القدم ببساطة تعطي ملن يعطيها.
عادة ما تكون نهائيات كأس العالم ومبارياتها 
عنوانا للمفاجآت الكروية، ويحفل تاريخ كأس 
العالم بعديــد املفاجآت التي اطاحت بكبريات 
منتخبــات العالم وشــكلت نقطة ســوداء 
في تاريخ هــذه املنتخبات الغــارق في الفخر 

والكبرياء.
من ابرز مفاجآت كأس العالم تلك التي حدثت 
بــني منتخبي اجملر واملانيا في نهائيات 1954 في 
سويســرا، املنتخب اجملــري كان مرعبا في تلك 
الفتــرة ويضم ثاثة من افضــل العبي العالم 
ان لم يكونوا افضلهم، بوشــكاش وســاندور 
كوتشيش وناندور هيديكوتي، في دور اجملموعات 
اكتســحت اجملر املانيا بثمانيــة اهداف مقابل 
ثاثة، لتدور الدائرة ويلتقي املنتخبان في املباراة 
املانيا املفاجــأة وتهزم اجملر  النهائية لتحقــق 

بثاثة اهداف لهدفني.
اما ابرز مفاجآت كأس العالم تلك التي حدثت 
عام 1966 فــي مونديال انكلترا حني ســيطر 
املنتخــب الصغيــر الفقير كوريا الشــمالية 
والذي شارك الول مرة في النهائيات على اخبار 
املونديــال وان يهزم منتخــب اآلزوري االيطالي 
القوي بهــدف وحيد ويخرجه مــن الدور االول 
للبطولة، نفس الشــيء حصــل مع منتخب 
فرنســا الذي حمل كأس نســخة 1998 التي 
جرت علــى ارضه وجــاء الى مونديــال كوريا 
واليابان عــام 2002 وهو مينــي النفس بتكرار 
االجناز، لكن منتخبا افريقيا صغيرا اطاح به في 
الدور االول وهزمه بهدف وحيد ساهم في وداع 

بطل العالم مبكرا.
في مونديال اسبانيا 1982 كان منتخب اجلزائر 
االملاني  البطولــة عندما هزم نظيــره  حديث 
بهدفني لهــدف، لكن املنتخــب اجلزائري ذهب 
ضحية ماعرف باسم »فضيحة ملعب خيخون« 
عندما تآمرت املانيا مع النمسا لتساعدها في 
بلوغ الدور الثاني على حساب اجلزائر، عام 1990 
في ايطاليا الكاميرون تهــزم االرجنتني بهدف 
وحيد، فــي مونديال روســيا 2018 فازت كوريا 
اجلنوبية علــى املانيا بهدفــني دون رد، أتيا في 
األنفاس األخيرة من املباراة، ليقصي الشمشون 
اآلسيوي بطل العالم من الدور األّول، وحتدث أبرز 
مفاجآت املونديال الروســي،  في مونديال املانيا 
1974وقبــل ان تتوحد الدولتــني هزمت املانيا 
الشرقية شــقيقتها الغربية بهدف وحيد في 
مباراة تاريخيــة وكان املنتخب الغربي مدجج 

بالنجوم واحرز لقب البطولة.
في مونديــال قطراجلارية مبارياتــه اليوم تأتي 
نتائج مباريات السعودية واليابان ضد االرجنتني 
واملانيــا ونتائج اخــرى في املونديــال في خانة 
املفاجأة، ولكن كما قلنا ونقول ان املفاجاة في 
كرة القــدم رمبا تكون اســتحقاقا بالفوز، وان 
خسارة فريق صغير يقدم اداء جميا امام فريق 

قوي رمبا يدخل ايضا في خانة املفاجأة.

4:00 10:00المغرببلجيكا المانيااسبانيا

1:00 7:00كوستاريكااليابان كنداكرواتيا

كأس العالم 2022 

محمد حمدي*
املشرفة  العليا  اللجنة  عقدت 
 25 اخلليج  بطولــة كاس  على 
في  الثالث  اجتماعها  اخلميس، 
قصــر الضيافة وســط بغداد  
برئاسة وزير الشباب والرياضية 
رئيــس اللجنة العليا الســيد 
املبرقع وحضور اعضائها  أحمد 
املؤسســات  مــن  وممثليهــم 

والهيئات الساندة .
واكد املبرقــع ان االجتماع الذي 
ناقــش جميــع التحضيــرات 
للبطولــة بتواصــل يومي مع 
الســيد رئيس الوزراء،  وشــدد 
رئيــس اللجنة الســيد احمد 
املبرقع علــى ضرورة اعان العد 
العكســي مــن االن باجتاه يوم 
االفتتاح واعان حالة االستنفار 
جلميع اجلهود مجتمعة قبل 42 
يوم من موعد االنطاق ، مشيرا 

ان البطولة التي نعدها نسخة 
مصغــرة مــن كاس العالــم 
ستشــهد توجيه الدعوات الى 
لسبع  والوزراء  والرؤساء  امللوك 

دول خليجية  
بصورة  اجللســة  ناقشت  كما 
مجلــس  قــرار  مســتفيضة 
الــوزراء العراقــي تخصيــص 
دعــم مالــي ملســاندة وتأمني 
اخلليج  كأس  بطولة  متطلبات 
العربي بنســختها اخلامســة 
التي تستضيفها  والعشــرين، 
مدينــة البصــرة، للمــدة من 
الســادس وإلى غاية الـ19 من 
/ كانون الثانــي 2023، وتضمن 
البحث محــاور االعام وضيوف 
وامللف  واجلماهيــر  البطولــة 
والعمــل  واخلدمــي  االمنــي 
الفنادق  وحجــوزات  التطوعي 
الســاندة  واالدوار  والطائــرات، 

املؤسسات وعملها قبل  جلميع 
خاصة  وبصورة  البطولة  واثناء 
الضيوف  وتوديع  استقبال  الية 
البصــرة وجماهيرها  وجهوزية 
للحــدث مع بحــث التفاصيل 
الدقيقة مــن جميع  االمنيــة 
املتعلقات مبا ال يؤثر اطاقا على 
حركة اجلمهــور وتواجدهم في 

املاعب 
وختــم االجتمــاع بجملة من 
التــي  والتوصيــات  القــرارات 
تســاهم في دفع وتيرة العمل 
الرياضية  واملنشآت  املاعب  في 
واملرافق االخــرى وتذليل جميع 
الصعوبات مبــا يحقق األهداف 
املرســومة الجنازهــا وتهيئتها 
الســتقبال البطولــة بأفضل 

صورة.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ فالح الناصر:
صاح  شــهد  الدكتورة  القــت 
 / الطاقة  أنظمــة  عن  محاضرة 
اختصــاص فســلجة للمدربني 
املشــاركني في دورة B اآلسيوية 
اجلارية فــي ماعب كلية التربية 
البدنيــة وعلــوم الرياضــة في 
قســم  ينظمها  التي  اجلادريــة 
تعليم وتطوير املدربني في اللجنة 
الفنية/ احتــاد كرة القدم املركزي 
مبشاركة 24 مدربا ويحاضر فيها 
احملاضران اآلسيويان د. قاسم لزام 

وسعد حافظ.
الشكر  شهد،  الدكتورة  وقدمت 
والتقديــر ملديــر قســم تعليم 
وتطويــر املدربــني فــي اللجنة 
الفنية الدكتور وسام جنيب الذي 
مبينة  احملاضرة،  اللقاء  رشــحها 
ان محاضرتها القــت تفاعاً من 
املدربني املشــاركني، وأوضحت ان 
احملاضــرة كانت نوعية يســتفاد 
منها املشــاركني بنحو كبير في 
عملهــم التدريبــي، معربة في 

الوقــت ذاته عن املها في حتقيق 
النجاح بعد االتفاق معها اللقاء 
C الشــهر  محاضرة ملدربي دورة 
وفي  التغذية،  باختصاص  املقبل 
دورة A املقررة شهر كانون الثاني 

املقبل عن الفسلجة.

الدكتورة شــهد  ان  إلى  يشــار 
صاح، هي مديرة شــعبة بغداد 
في قســم املركز الوطني لرعاية 
شــؤون  دائرة  الرياضية/  املوهبة 
األقاليم واحملافظات/ وزارة الشباب 

والرياضة.

اللجنة العليا المشرفة على خليجي 
25 تشدد على اكمال جميع االعمال قبل 

نهاية الشهر المقبل

الدكتورة شهد صالح تلقي محاضرة عن 
انظمة الطاقة لمدربي فئة B اآلسبوية

د. شهد صالح

حسين الشمري
حصل العبنا حسني حامد على 
 mta الذهبي في بطولة  الوسام 
الكراســي  االرضي على  للتنس 
الدولية العاملية بعد تغلبه على 

املباراة  فــي  الياباني  منافســه 
اخلتامية التي جرت امس السبت 
فــي مدينــة انطاليــا الدولية. 
واعرب رئيس احتاد التنس االرضي 
العكيلي  ماجد جميل  الباراملبي 

عن ســعادته بهدا الفوز الثمني  
الذي توج بنيل الوســام الذهبي 
في بطولة mta الدولية والعاملية 
التــي جمعــت خيــرة العبــي 

العالـم.. 

طه الجنابي
للتجديف  العراقي  املنتخب  توجه 
الى تايلند للمشــاركة في بطولة 
آســيا مبشاركة آســيوية واسعة 
وتستمر أسبوعا، وقال عبد السام 

خلف رئيس االحتاد أن الوفد يرئاسة 
عضو االحتاد )قسورة حسن درويش 
(واملدرب  )محمــود نهاد محمود ( 
وســتة العبني هــم محمد رياض 
جاسم وعزالدين عبد السام وبكر 

اســماعيل  وعمر  احمد  شــهاب 
إبراهيم وهيمن ثامر كامل ومحمد 
كرمي محمد، مشــيرا إلى أن املدرب 
التونســي ) شــكري بــن مياد ( 

سيشرف على املنتخب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اخلميس،  الشــباب،  منتخُب  تغلَب 
على نظيره التركّي بهدٍف واحٍد من 
دون ُمقابٍل سجله الاعب عبود رباح 
الودّيِة  املُبــاراِة  60 في  الدقيقة  في 
أرســان  ملعُب  اســتضافها  التي 

زكي فــي مدينِة أنطاليــا التركّية، 
وتدخُل هذه املباراُة ضمن ُمعسكره 
لنهائياِت كأس آسيا  اإلعدادّي تأهباً 
في أوزبكســتان شهر آذار من العام 
املُقبــل. يذكــُر أن منتخبنا جنَح في 
تركيا  في معســكرِ  األولى  مباراته 

من الفوز على نادي االنيا سبور حتت 
21 عاماً بســتة أهداٍف مقابل هدٍف 
الثانية على منتخِب  في  واحد، وفازَ 
شــباب تركيــا، وتنتظــره مبــاراٌة 
ثالثــة في هذا املعســكر أمام نادي 

ماستريخت الهولندّي اليوم األحد.

إعالم اللجنة األولمبية
املركــزّي  العراقــّي  االحتــادُ  حــددَ 
للمصارعــِة موعَد انطــاق بُطولة 
احلرة  للمتقدمــني بفعاليتي  العراق 
واسعٍة جلميع  ومبشاركٍة  والرومانّية، 
االحتاد  رئيس  العراقّية.وقــاَل  األنديِة 

عبد  شــعان  للمصارعة،  املركــزّي 
الكاظــم: إن االحتــاد، وفــي اختتاِم 
باكورة نشــاطاته للعام احلالي، حددَ 
من السابع ولغاية العاشر من شهر 
النطاِق  موعــداً  املقبل  األول  كانون 
بطولة العراق للمتقدمني بفعاليتي 

احلرة والرومانّية، وعلى قاعِة املصارعة 
في ملعِب الشــعب الدولّي.وكشَف 
رئيس االحتــاد عــن: إن النتائج التي 
املعيارَ  ستكون  األبطاُل  سيسجلها 
املنتخب  العبــي  احلقيقــّي الختيار 

الوطنّي لاستحقاقات املقبلة. 

»mta« التجذيف يشارك في بطولة آسياوسام ذهبي للتنس االرضي في

المصارعة ينظم بطولة المتقدمين 7 المقبلالشباب يالقي ماستريخت اليوم



بغداد ـ سمير خليل:
اقامت رابطة تضاد للثقافة والفنون 
املعــرض التشــكيلي حتت شــعار 
)االبداع في رحاب اجلواهري( في بيت 

الشاعر محمد مهدي اجلواهري.
وبحسب الفنانة التشكيلية اسماء 
رابطة تضاد للثقافة  رئيسة  الدوري 
املعرض،  علــى  واملشــرفة  والفنون 
فان ، املعرض شــهد مشاركة )34( 
فنانا تشكيليا تنوعت اعمالهم بني 
فنان شارك  وكل  والنحت،  الرســم 
واضافت:  او عملــني،  واحــد  بعمل 
املعرض اقيــم بالتعاون مــع امانة 
بغداد والتنســيق مع االستاذ صباح 
املندالوي، تلميذ اجلواهري وزوج ابنته 
الدكتــورة خيال اجلواهري والســيد 
ســتار كامــل مدير الــدار الذي لم 
يدخر جهدا في ابداء املســاعدة في 
تنظيــم املعرض، وأضافــت الدوري، 
"انا عــادة اختار االماكــن، وعادة ما 
اخرج عن املألوف، لــن اختار غاليري 
او قاعة بشــكل تقليدي، مثال اليوم 
اخترت بيت الشاعر الكبير اجلواهري 

والذي هو متحــف وانا اريد ان يطلع 
عليــه النــاس، يعرفــون اجلواهري، 
حياتــه، مقتنياته، الدالالت املوجودة 
في البيت من صــور وكتب، وكذلك 
هو نشاط يحســب لبيت اجلواهري، 
احببت ان نكون اول رابطة تقيم هذا 
املعرض هنا وال اريد ان يسبقني احد 
واحلمد هلل جنحنا بإقامة املعرض بعد 

معاناة".
االستاذ عبد املنعم ناصر العيساوي 
معاون مدير عــام العالقات واالعالم 
في امانة بغــداد قال: اليوم افتتحنا 
هذا املعرض التشــكيلي الذي يقام 
اجلواهري"  "االبداع في رحاب  بشعار 
الن اجلواهري مبدع كبير ،واقامة هذا 
املعرض في بيته ، يحمل رمزية ايضا، 
نحن في امانة بغداد نهتم باجلوانب 
اقامة  وتأتــي  والفكرية  الثقافيــة 
هذا املعــرض الذي تنظمــه رابطة 
تضاد بالتعاون مع امانة بغداد ممثلة 
باملديرية العامــة للعالقات واالعالم 
متزامنة مع احتفال البغداديني بعيد 
تأسيس عاصمتهم احلبيبة بغداد ".

: نظمــت االمانة، منتصف  واضاف 
الشــهر احلالي، احتفاال كبيرا بهذه 
املناسبة وكرمت نخبة من مبدعينا 
في عدد من اجملاالت، وكما تعلم فان 
وهياكلها  مببانيها  ليســت  املدينة 
فقط وامنا مببدعيها وناســها الذين 
وبغــداد عرفت  يشــكلون هويتها، 
باألبداع على مر التاريخ ويأتي اختيار 
بغــداد بصفتها اول عاصمة لألبداع 
االدبي في قارتي آســيا واوربا، مكلال 
جلهــود املبدعني وفي شــتى اجملاالت 
والسيما في اجملال االدبي والثقافي، ان 
شاء اهلل سيكون هذا املعرض باكورة 
ملوسم ثقافي ستقيمه امانة بغداد 
في بيت اجلواهري يتضمن العديد من 
االنشطة الثقافية لتسليط الضوء 
على املنجز االبداعي لشاعرنا الكبير 
وكذلك في شــتى اجملاالت االبداعية 

االخرى ". 
الفنــان صبــاح املنــدالوي نقيــب 
الفنانني الســابق ذكر: قبل اكثر من 
خمسة اســابيع اتصلت بنا الفنانة 
اســماء الــدوري التي كانــت تنوي 

اقامــة معرض هنا في هــذا البيت، 
كانت تســأل عن كيفية اقامة هذا 
املعرض فابلغتهــا بانها من املمكن 
ان تتصل بأمانة بغداد ألنها املشرفة 
على هذا البيت، والحقا قدمت طلبا 
ومتــت املوافقة علــى اقامة املعرض 
هنا، وها نحن اليوم ندشــن افتتاح 
هــذا املعرض الذي نتمنــى ان يكون 
فاحتة خير لسلسلة من النشاطات 
والفعاليات اجلديــدة في هذا البيت 
ومن منطلق ان هذا املكان يشــكل 
مركز اشعاع فكري وثقافي وابداعي 
وليــس متحف للجواهــري فقط ، 
وكما تعرف ان هــذه الفعاليات تدق 
مسمارا في نعش كل ماهو متخلف، 
اوعنف وتطرف، كل ماهو ال انساني 
ووحشــي، فمن هــذا الباب حقيقة 
والنشــاطات  النشــاط  هذا  نبارك 
ان تتضافر كل  الالحقة كما نتمنى 

اجلهود لالرتقاء مبجتمعنا".
الفنانة التشــكيلية نســرين حنا 
شابا املشــاركة بلوحة رسم واحدة 
ذكرت انها تشــتغل بكل االساليب 
الديجيتال،  )ميكس ميديا وكذلك   ،
وأضافت:  والرســم(،  الفوتوشــوب 
رابطة  من  بدعوة  باملعرض  اشــارك 
تضــاد ومــن الفنانة التشــكيلية 
اســماء الدوري ،هذه اول مرة اشارك 
مبعــرض في بغداد، ســبق ان اقمت 
معرضا في املانيا وكان معرضا جيدا 
باتفاق جميع من حضره، انا اســكن 
في منطقــة بعيدة عن مدينة برلني 
وحني اسافر لها اشارك في معارض 
مشتركة هناك، املعرض جميل جدا 
وهذه خطوات لألمام تســحبنا من 
حالة الركود التي نعيشــها واقامة 
هذا املعرض في بيت اجلواهري اضاف 
رونقــا وجماال وامتنــى ان تتكرر هذه 
الفعاليات في هذا البيت كي تبقى 

ذكراه راسخة في القلوب".
الفنانــة آالء موســى الطالبة في 
النحت  الفنون اجلميلة قسم  كلية 
بعملني  الثالثة شــاركت  املرحلــة 
نحتيــني ، ذكرت انها حتــب عملها 
ولديها  مشــاركات ســابقة ومنذ 
سنتني في معارض القصر العباسي 
ابو غريب  الثقافة ومهرجــان  ووزارة 
في خــان ضاري وتتمنــى ان تصبح 

نحاتة معروفة".

يومية سياسية مستقلة Sun. 27 Nov. 2022 issue )5022( االحد 27 تشرين الثاني 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

تضاد "تدشن" بيت الجواهري بمعرض تشكيلي
الفن في رحاب االبداع

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد مرور عشــرين عاماً على ألبومها الغنائي 
)ذس إز مي... ذن( "هذا أنا... ثم"، أعلنت املغنية 
واملمثلــة جنيفر لوبيز ، أنها ســتصدر العام 
املقبل جزءاً ثانياً بعنوان )ذس إز مي... ناو( "هذا 

أنا... اآلن".
وشــاركت املغنية البالغة من العمر 53 عاماً، 

والتي حذفت منشــورات من حســابها على 
"إنستغرام" في اآلونة األخيرة، مقطعاً مصوراً 
على منصة التواصــل االجتماعي أعادت فيه 
نشــر صورتها من غالف ألبومهــا الذي صدر 
عــام 2002، مرتدية ثوباً وقبعــة زهريني، قبل 
أن تظهر بهيئتهــا احلالية وهي تقول "هذا أنا 
ثم... هذا أنا اآلن". وكان ألبوم عام 2002، الذي 

ضم أغنيات ناجحة مثل "جيني فروم ذا بلوك" 
و"أول آي هاف"، مستوحى من عالقة لوبيز في 

ذلك الوقت باملمثل بن أفليك.
وكان النجمــان، اللذان أطلق عليهما اســم 
"بنيفر"، مخطوبــني، لكنهما ألغيا زواجهما 
فــي 2003 قبــل أن ينفصال بعدهــا ببضعة 
أشــهر. وأعادا إحياء قصــة حبهما مرة أخرى 

العام املاضي وتزوجا في الصيف.
وفي منشورها على "إنستغرام" 
ذكــرت لوبيز عناويــن األغنيات 
وعددها  األلبــوم،  يضمها  التي 
تســمى  أغنية  13 من ضمنها 
"دير بــن بارت تو" )عزيزي بن اجلزء 

الثاني(.  

متابعة ـ الصباح الجديد: 
اعلنت الفنانة التونسية من ام عراقية، زهراء بن ميم، 
انسحابها من كادر مسلسل "حيرة"، فيما اشارت الى 

ان قراراها جاء بسبب الظروف الصحية.
وقالــت بن ميم فــي تغريدة لها عبر موقــع التواصل 
االجتماعي "انستغرام":" أعلن لكل جمهوري واملتابعني 
ومحبي مسلسل حيره عن انســحابي من املسلسل 
بســبب ظروف صحية طارئة"، مبينة انها" حزينة جداً 

بسبب قرار االنسحاب".
واضافت: "اشــكر الشــركة التركية وقناة ام بي سي 
لتفهمهم ومســاندتهم ودعمهم اللــي كان ومازال 
يغمرني بكل احلب واالهتمــام واالحترام"، موضحة: “ال 
أستطيع ان أجد كلمات تصف تعاملهم االكثر من رائع 

كنت وسأبقى جزءا من هذه العائلة قلباً وقالباً".

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت منظمة املنــاخ األخضر ، أمس الســبت، أنها 
رصــدت اصطياد طير مائي نادر مهــددا باالنقراض في 
األهوار جنوبــي البالد، داعية اجلهــات املعنية للتدخل 

ومنع مثل هكذا أفعال.
ووجهت املنظمة رســالة إلــى وزارة البيئــة ومديرية 
الشرطة البيئية، ذكرت فيها، "حتت انظاركم اصطياد 
احد اندر الطيــور املائية في االهوار العراقية وهو مالك 
احلزين اجلبــار Goliath Heron  النادر جدا واملهدد بخطر 
االنقراض محليا من قبل مجموعة غير مســؤولة من 

الصيادين املتجاوزين".
وأضافت "حيث تعاني االهوار العراقية إضافة إلى شحة 
املياه تأثير كبير للصيد اجلائر للطيور والذي سيجعلها 

حتت تأثير اخلطر كمنطقة يونسكو للتراث العاملي".

عبر االنستغرام ...زهراء بن ميم 
تنسحب من مسلسل "حيرة"

"المناخ األخضر" ترصد إصطياد 
"طير مائي نادر" في االهوار 
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يفزع املؤمنون الى اهلل تعالى يســألونه العون 

لتجاوز الشدائد التي يواجهونها .
وهناك َمْن يســتنجد بالرسول )ص( وأهل بيته 
الطيبــني الطاهرين ملا يحظون بــه من منزلة 

رفيعة عند اهلل لقضاء حاجاتهم .
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والشــيخ محمد شــريف الكاظمــي أملّت به 
ضائقة شــديدة يوم كان في النجف األشــرف 
فتوجه الى احلرم العلوي املبــارك وخاطب أمير 

املؤمنني )ع( بقصيدة عامرة قال فيها :
أبا حسٍن وِمْثلَُك َمْن يُنادى

لكشِف الضرِ والهوِل الشديِد 
أتصرُع في الوغى عمروَ بَن ودٍّ 

وتُردي َمرَْحباً بطَل اليهودِ
وتسقي أهَل بدرٍ كأَس حتٍف 

مصّبرٍة كعتبَة والوليِد
وُتري النهرواَن دما عبيطا 

بَِقْتِل املارقنِي ذوي اجلُحودِ
 وتأبى أن تكف ُجيوَش ُعسري 

وتنصرني على الدهر الَعنودِ
 فاطلْع في سما اإلقبال بَْدري 

وَبّدْل نَحَس َحظَي بالُسعودِ
وأوِردْني حياض نَداَك إّني

حملتاٌج الى ذاك الورودِ
فُكْن في هذه الدنيا ُمعيني 

وُكْن لي شافعاً يوَم الورودِ
وما إن أمت انشــاد القصيدة حتى سقط قنديل 
الذهــب عليه ، فانُتــزَِع منه وعلقــوه مبكانه، 
فســقط عليه ثانيــة فعلموا أنــه هدية من 
أمير املؤمنني)ع( اليه ، فأخذه مبتهجا مســروراً 

وانصرف .
وتلك احدى بركات امير املؤمنني )ع( التي ال يقوى 

القلُم على احصائها .
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وقد نقل أيضا :
اّن املرحوم الشيخ حســني العذاري قصَد حرَم 
أمير املؤمنــني )ع( وقرأ هذه القصيدة حني نابْته 
نائبة من نوائب الدهر ، وحني َفرََغ من انشــادها 
جاءه رجــٌل ورمى اليه ُصّرة َضّمــْت ِمْن املال ما 
يكفيه للخروج من أزمته والضائقة التي عانى 

منها .
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وقد تقول :
اّن الشــيعة وحدهم هم من يســتجير ويفزع 
الــى اهل البيت )عليهم الســالم( في حوائجه 

وقضاياه العسيرة دون باقي املسلمني.
واجلواب :

انك تد ذلك عند غيرهم من املســلمني أيضاً ، 
فاسمع الشــيخ عبد اهلل الشبراوي الشافعي 

ماذا قال :
آل طه وَمْن يَُقْل آَل طه 

مستجيراً بجاِهُكْم ال يُّردُ
حبكم مذهبي وِعْقُد يقيني 
ليس لي مذهب سواه وِعْقُد

منكم استمد بل ُكّل َمْن في
الكوِن ِمْن فيِض فضلُِكم يستمدُّ

بيتُكُم مهبُط الرسالِة والَوْحِي
ومنكم نورُ النبوِة يبدو

ولكم في العلى مقاٌم رفيٌع 
مالكم فيه – آَل ياسني – نِدُّ
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ان من خصائص االئمة الهداة )عليهم السالم( 
أنهم يســمعون الكالم ويردون السالم ويجودون 
بالعطاء، نســأله تعالى ان يَُثِبَتنا وإياكم على 
واليتهم، ويكتبنا في ديوان محبيهم وأنصارهم، 
وأْن ال يحرمنا شــفاعتهم يوم الدين انه اسمع 

السامعني وأرحم الراحمني.

هل اتاك خبر القصيدة ؟

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

جزء ثاٍن من ألبوم "هذا أنا" لجنيفر لوبيز

دهوك - الصباح الجديد:
أعلنــت اللجنــة املنظمة ملهرجــان دهوك 
السينمائي الدولي، امس السبت، مشاركة 
55 فيلماً ســينمائياً في املهرجان بنسخته 
التاســعة، مطلع الشــهر املقبل ، مشيراً 
إلــى وجود خمــس جلان حتكيم من شــتى 
الدول العاملية، الفتاً إلى اختيار قاعة مخيم 
الالجئني في دوميز لعرض األفالم املشاركة، 
أفالم هذه  تناقشــها  التي  القضية  لتكون 

النسخة هي الهجرة.
وقال املدير الفني ملهرجان دهوك السينمائي 
إن "عــدد األفالم  شــوكت أمني كوركــي، 
املســجلة في مهرجان هــذا العام بلغ 570 
فيلماً، إضافة إلى اختيــار الفريق الفني 98 
فيلماً من املهرجانات الســينمائية املعروفة 

للعرض في أيام املهرجان".

وأشــار إلى أنه "مت ترشــيح 55 فيلماً، منها 
27 فيلما كردياً و28 فيلمــا عاملياً، واملتبقي 

يعرض خارج املسابقة".
وأضــاف أن "فيلــم )عروس املطر( حلســني 
حسن سيكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة 
من املهرجان وســيعرض في صالة املهرجان 

املقررة".
 وأوضح أن "عدد جلان التحكيم خمس جلان، 
ضمت في مجموعها عشرين عضواً، حيث 
ترأست جلنة حتكيم األفالم الروائية العاملية، 
اخملرجة ســولني يوســف ، وعضوية كل من 
اخملرج مهدي أوميد، واخملرج اإليراني شــهرام 
عليدي، وإالهي نوبخت وهي موزعة ومنتجة 

إيرانية، والسويدي ماركوس بارتاس".
وتابــع: "أما جلنــة حتكيم األفــالم الروائية 
الكردية، فهي برآسة ماركوس تيليكيا أحد 

منتجي فيلــم ) العائد The Revenant( من 
بطولة ليونــاردو دي كابريــو، وعضوية كل 
من الناقدة واألكادمييــة كوثر جبارة، ومديرة 
التصويــر اللبنانية موريال أبو الروس، واخملرج 

هشيار نيرواي، واملنتج التركي برهان 
اوزكان". 

أن "جلنة حتكيم  إلــى  ولفت 
األفــالم الوثائقيــة تتكون 

من ثالثــة أعضاء وهي 
كل مــن مديرة معهد 

غوتــة فــي أربيــل، 

األملانية أناييس بوليك، واخملرج ريبر دوسكي، 
وينترز،  باكستون  األمريكي  اخملرج  ويترأسها 
القصيرة فتترأسها  أما جلنة حتكيم األفالم 
الســويدية جنيفر واخملرج الســوري محمد 
شــيخو وتونا كابتان من أملانيا، واخملرج 
االفغانــي أبــو ذر أمينــي، فيما 
تتكــون جلنــة احتــاد النقاد 
)فيبريســكي( كل  العاملي 
من  شن  الدين  صالح  من 
اليونان  ومــن  تركيــا، 
فاليريوس كيجازياس 
جوليا  رومانيا  ومن 

دوبري".

متابعة ـ الصباح الجديد:
تستعد الفنانة املغربية املقيمة مبصر 
جنــات مهيد لتطل علــى جمهورها 
مــن خالل بوابة مجــال التمثيل، بعد 
ســنوات من التميز فــي عالم الغناء 

واملوسيقى.
ويرتقــب أن تطل جنــات مهيد على 
جمهورها املغربــي والعربي عبر تربة 
جديدة في مسارها، من خالل تسيد 
دور متثيلــي فــي إحدى املســرحيات 
أنها  التي أكدت سابقا  االستعراضية 
ستشــكل مفاجأة جلمهورها، لكنها 

رفضت الكشف عن تفاصيلها.
وعبــرت جنات، خــالل مرورهــا بأحد 

البرامــج التلفزيونيــة، أنــه ينتابها 
التجربة  إحســاس باخلوف من هــذه 
التي ســتخوضها، مشــيرة  اجلديدة 
أنها ســتكون مغامرة سيتعرف  إلى 
من خاللها جمهورهــا على موهبتها 

وقدراتها في التمثيل.
في سياق آخر، تستعد املغربية جنات 
بالفنان  ديو غنائي سيجمعها  إلطالق 
عنوان  يحمل  سالمة  طالل  السعودي 
“يوم ميالدي”، وهي أغنية رومانســية 
من املقرر إصدارها تزامنا مع احتفاالت 
رأس الســنة، إضافة إلــى عمل فني 
مغربي ومجموعة من املشاريع الفنية 

اجلديدة.

 متابعة ـ الصباح الجديد: 
 أخلــت النيابة املصرية املمثلة منة شــلبي 
بضمان مالي قدره خمســون ألف جنيه بعد 
التحقيــق معها حول حيازتهــا ملواد مخدرة 

عقب وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.
وذكرت النيابة في بيان لها، إنها تلقت إخطارًا 
بضبــط املمثلة منة شــلبي ب مطار القاهرة 
الدولي حال عودتها من اخلارج وذلك أثناء إنهاء 
اإلجراءات اجلمركيــة، وكان بحوزتها عدد من 

احلقائب حتوي متعلقاتها الشخصية.
 وأوضحــت: "بوضــع احلقائــب علــى جهاز 
الفحص باألشعة تبني وجود كثافات عضوية 
بداخلها، فتم تفتيشها تفتيًشا دقيًقا أسفر 
عن العثور بها على مواد يُشــتبه في كونها 
مخدرات، فأُلقــي القبض عليها ومت التحفظ 

على املواد املضبوطة".

 وأشــارت إلــى أنه ثبــت على وفــق محضر 
الشــرطة أن الفنانــة قد أحــرزت تلك املواد 
بقصــد التعاطي، ثم باشــرت بالتحقيقات، 

الفنانة  باســتجواب  فاستهلتها 
فيما هو منسوب إليها من اتهام 
مخدرة  مــواد  وإحرازها  بحيازتها 

بقصد التعاطي، فأنكرتها.
 وعلــى إثر ذلــك، أخلــت النيابة 
ســبيلها بضمــان مالــي قدره 
خمســون ألــف جنيه، وإرســال 

املصلحة  بحوزتها  املضبوطة  املواد 
الطب الشــرعي لفحصهــا وبيان 
طبيعتها ومــدى احتوائها على أي 

من املواد اخملدرة.
 مــن جانبها، أصــدرت مصلحة 
تفاصيل  عــن  بيانــا  اجلمــارك 
اخملــدرات  وأنــواع  وكميــات 
املضبوطــة بحيــازة الفنانــة 

الشابة.

مطلع الشهر المقبل.

55 فيلمًا تشارك في مهرجان دهوك السينمائي الدولي التاسع

"جنات" تدخل عالم التمثيل
بعد تميزها بالغناء

اإلفراج عن "منة شلبي" بعد قضية المخدرات
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