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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
    احتفلت البالد امس الســبت، بالذكرى 
الذي  اإلرهــاب،  اخلامســة لالنتصار على 
ابشــع متثيل،  داعش  جســدته عناصــر 
خالل الفتــرة املمتدة ما بني التاســع من 
حزيران 2014، والعاشــر مــن كانون األول 
2017، والتــي احتلت فيهــا ثلثي مناطق 
البالد، فعاثت فيها فسادا وقتال وتشريدا، 
وممارســات توقع العالم معها ان تستمر 
15 عشر سنة، شــاءت مشيئة اهلل وعزم 
الغيارى من أبناء البالد ان تختصر في اقل 
من ثالث ســنوات، األمر الذي جعل اعالن 
االنتصــار علــى العناصــر اإلرهابية، في 
حينــه، يصيــب كل دول العالم بالذهول، 
سيما وانها تعرف ان بالدنا لم تكن خاضت 
من قبل حروب العصابات واســتحكامات 

اإلرهاب.
وأكــد رئيــس اجلمهورية، عبــد اللطيف 
جمال رشــيد امس السبت، أن يوم النصر 
وقواتنا  لتضحيــات شــعبنا  اســتذكار 

األمنية في مواجهة اإلرهاب.
وقــال رئيس اجلمهورية، فــي تغريدة على 
صفحته في موقع تويتــر، في »ذكرى يوم 
النصــر على داعش، نســتذكر تضحيات 
شــعبنا في مواجهة هجمة ظالمية في 
املوصل وســنجار ومدن أخــرى عانت من 

جرائم الدواعش«.
 وأضــاف: »نحيــي وحدة شــعبنا وقواتنا 
األمنيــة البطلة بكل تشــكيالتها التي 

صنعت النصر ودحرت اإلرهاب«.
 واختتم بالقول: »الرحمة واخللود لشهداء 

الوطن وحافظي كرامته«. 
كمــا أورد رئيس مجلس النــواب، محمد 
احللبوسي امس ايضا أن استكمال النصر 
على اإلرهاب يتطلب عودة النازحني وإعمار 

املناطق املتضررة، وضمان حقوق الشهداء 
واجلرحى وإنصاف ذوي املغدورين.

وقال احللبوســي، في تغريــدة على املوقع 
ذاته: »في العاشــر من كانون األول تتزامن 
ذكرى النصر العراقي الكبير على عصابات 
داعش االرهابية مع اليــوم العاملي حلقوق 

اإلنسان«.
وتابــع: »لتلتحــم معانــي الشــجاعة 
واإلنســانية، فــي حلظــة تتطلــب منا 
اســتكمال النصر الذي حققه العراقيون 
في  الدينية  املرجعيــة  وفتوى  بتكاتفهم 
النجف األشــرف، مــن خالل ترميــم آثار 
النازحني وإعمار  احلرب على اإلرهاب بعودة 
املناطق املتضررة، وضمان حقوق الشهداء 
واجلرحى وإنصــاف ذوي املغدورين املغيبني 

وحتقيق العدالة«.
رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات 
املســلحة محمد شياع الســوداني، قال 
االحتفالية  خــالل  الســبت،  امس  بدوره 
التي أقامتها قيادة العمليات املشــتركة 
مبناســبة الذكرى اخلامسة إلعالن النصر 
ان  اإلرهابيــة،  داعــش  علــى عصابــات 
اإلرهاِب  انتصروا علــى  الذيــن  العراقيني 
قادرين أْن ينتصروا على الفساد، الذي بات 

العدوَّ األول للدولة وكيانها.
وذكر بيــان للمكتــب اإلعالمــي لرئيس 
الوزراء أن »الســوداني حّيا أبنــاء القوات 
املســلحة بجميــع صنوفهــم، الذيــن 
االرهاب في معركة  النصر ودحروا  صنعوا 
بطولية ســتظل خالدة فــي وجدان كل 
األبرار  الشهداء  العراقيني كما اســتذكر 
وتضحياتهــم اجلليلة، وبطــوالت اجلرحى 
األبطال وبسالتهم في احلرب على اإلرهاب 
واســتمع الى حديــث عوائل الشــهداء 
االيزيديات، والى طلباتهم ووّجه  وعدد من 

مبتابعتها وسرعة إجنازها«.
وقــال الســوداني فــي كلمتــه خــالل 
اليوم  »نحيي  البيان:  االحتفالية حســب 
الذكرى اخلامســة للنصر املؤّزر على فلول 
اإلرهاِب والظالم، نصٌر ما كان ليتحقَق لوال 
صالبُة العراقيني وصبُرهم وتكاتُفهم، لقد 
صنعْت قواتُنا املسلحة هذا النصر بجميع 
صنوفها، من اجليش واحلشــد الشــعبي 
والعشــائري، وجهــاز مكافحــة اإلرهاب 
والشــرطة االحتادية والّرد السريِع في وزارِة 
الداخلية، وقوات البيشمركة، وغيرِها مَن 

األجهزِة االستخبارية والقواِت الساندة«.
وأضاف: »في تلــك امللحمة كانت كلمات 
املرجعيــة العليا الرشــيدة فــي النجِف 
األشرف، الضوء الذي سار خلَفه العراقيون، 
كانت فتوى اجلهاد الكفائي، نقطة الشروع 

لتحرير املدن والنواحي، الواحدة تلو األخرى، 
ونفتخر اليــوم مبن كان في ميدان املعركة 
يحمل في يٍد ســالحاً ومتتــدُّ أخرى إلنقاذ 
أهله وشعبه، كما نفتخر مبن غادرنا وارتقى 
شــهيداً من قادة النصر واالنتصار الكبير، 
قادًة وآمرين وضّباطاً ومراتب ومنتســبني، 
فال نصر إاّل بذكر شــهداء العراق وجرحى 

قواتنا املسلحة«.
وتابع: »نســتذكر أيضا صمــود النازحني، 
وعذابــات املهّجرين قســراً عــن ديارهم 
آبائهم وأجدادهم، وطنهم  ومسقط رأس 
الــذي ُعرفوا به، وعرفهم آلالف الســنني، 
وال نصــر إاّل بنســاء العراق، وباســتذكار 
ودعم  دورهنَّ املشّرف في عمليات التحريرِ 
العراق،  لنســاء  فتحية  املقاتلــة،  قواتنا 
ذكرى  في  منهّن،  السعيدات  والشهيداِت 

االنتصارِ الكبير«.
واوضح: »حقٌّ علينا أْن نســتذكر شهداء 
املظلومية املغدورين، شــبابنا في مجزرة 
ســبايكر، الُعّزل األبرياء، ضحايا الكراهية 
اجلرمية  نســتذكُر  مثلما  اجلبــان،  والقتل 
لإليزيديني  اجلماعيِة  اإلبادِة  الشــنعاء في 
التركمانيات  العراقيــني، والناجيات مــن 
العراقيات والشَبك، كما نستذكُر عذابات 
أهلنا فــي املناطِق احملــررة، الذين عانوا ما 

عانوا«. 
واشــار الى أنَّ »مبادِئنا وعقيدتنا الوطنية 
الرافضة لإلرهــاب والتطّرف جعلت زواله 
حتمــاً ونتيجة، ليعــود العــراق بتنّوعه 
املزدهــر، ولينعم اجملتمــُع العراقيُّ بأهله 
وثرائــه احلضــارّي، ومــا زال أمامنا عمل 
طويل لقطع دابر جميع الفنت، وَقْبر أحالم 

التطّرف وخطاب الكراهية، وأيضاً ينتظرنا 
الكثير من العمل فــي اإلصالح والتنمية 

وحتقيق العيش الكرمي«.
ولفــت أن العراقيني الذيــن انتصروا على 
اإلرهاِب قادرون أْن ينتصروا على الفســاد، 

الذي بات العدوَّ األول للدولة وكيانها«. 
املرجعية  أتذكر كلمات  زلت  وشــدد: »ما 
العليا الرشــيدة في النجِف األشرف، في 
)إنَّ  الثالث عشــر من كانــون األوِل2019 
معركة اإلصالح أشدُّ من معركة اإلرهاب، 

والعراقيون قادرون على االنتصارِ فيها(«. 
ومن جانبه أســتذكر وزير الداخلية، عبد 
األمير الشــمري امس الســبت، بطوالت 
القوات األمنيــة ودورهم في التغلب على 
عصابات »داعش« مبناســبة يــوم النصر 

العراقي.
وقال الشــمري فــي بيان »فــي الذكرى 
اخلامســة للتحرير نستذكر أيام البطولة 
والصمــود وحلظــات التصــدي والتحدي 
وكيف بدا الرجال يحيطون العراق بالقلوب 
باألسلحة  وإحاطته  حمايته  قبل  واألرواح 

واخلطط العسكرية«.
التحرير نســتعيد  ذكرى  »وفــي  وأضاف: 
معارك الشرف والتضحية والبسالة التي 
أظهرتها كتائــب املتطوعني التي تدفقت 
على فرق اجليش العراقي وكيف تشــكلت 
ملحمــة القــوات األمنيــة مــع جموع 
املتطوعني ثم بدا الشرف واحلزم والبطولة 
تكشف عن نفســها بانتصارات متتالية 
الباسلة وهزائم مستمرة مقابلة  لقواتنا 

لتنظيم داعش ».
وتابع الشــمري: »وفي الذكرى اخلامســة 
لتحريــر العــراق مــن عصابــات داعش 
نســتعيد كلمــات املرجعيــة الدينيــة 
الرشــيدة وفتوى األمام السيستاني التي 

دعا فيها العراقيني للدفاع عن بلدهم في 
مواجهة أشــرس هجمة بربرية تستهدف 
العراق وشعبه وجتربته املدنية ومقدساته 

وترابه الوطني«.
وبني وزير الداخلية، أنه »بعد خمس سنوات 
من التحريــر وإجناز وعــد االنتصار الكبير 
األمام  إلى  العســكرية  بالتحيــة  أتقدم 
املرجع السيستاني الذي أحيا بفتواه األُمة 
ودفع عشرات اآلالف من شباب العراق إلى 
العنيد عن أرض  والدفاع  التصدي  ســوح 
العراق ولوال تلك الفتوى املباركة وأنتفاضة 
الــروح العراقيــة بعد الفتــوى لكان من 
الصعب حترير العراق خالل الفترة الزمنية 

التي استغرقتها سنوات التحرير«.
وذكر الشــمري: »ألف حتية ألمــام األُمة 
الســند املوضوعي للنصر واجلدار العالي 
لإلرادة الشعبية والصوت الرشيد والعالم 
الرباني الذي يُهدي للتي هي أقوم ويبشــر 
األفضل  بالغد  وشــعبه  ب العراق  املؤمنني 

واحلياة احلرة الكرمية«.
ووجــه وزير الداخلية، حتية الى »شــهداء 
القوات األمنيــة الذين بذلوا ُمهجهم دون 
العراق وقدموا خالصة خبراتهم وجتاربهم 
في القتال ومعارك املصير الوطني وأظهروا 
البطولة بأبهــى صورها وصفحاتها وكنا 
شــهوداً من موقعنا فــي معركة املصير 
وفي قلب التحدي العسكري في مواجهة 
وصنوفاً  على شجاعتهم ضباطاً  اإلرهاب 
مختلفة وجنوداً بواســل«، موجها حتيته، 
أيضا الــى »كل الذين ســاهموا في هذا 
النصــر العظيم من منظمــات مجتمع 
وإعالميــني وكتــاب ومفكريــن  مدنــي 
املتطوعني وهيئات  لتدريب  ومعســكرات 
ومواكب خدمة أوقفت كل ما متلك إلدامة 

زخم املعركة.

البالد تحتفي بانتصار الدم على العدوان

* رئيس الجمهورية: النصر على داعش، هزيمة لهجمة ظالمية * رئيس الوزراء: النصر ما كان ليتحققَ لوال صالبُة العراقيين وصبرهم وتكاتُفهم

يوم النصر على داعش الرمح األكبر لمواجهة اإلرهاب ورأس الحربة في مقارعة الفساد

خاص - الصباح الجديد:
أكد نــواب، أمــس الســبت، أن 
تأخير حسم اللجان سواء بتوزيع 
األعضاء او تسمية رؤساءها منع 
البرملان من تشريع أي قانون خالل 
الفصل التشريعي احلالي، معربني 
احلكومة  ترســل  بأن  أملهم  عن 
مشــروع املوازنة في العطلة من 
استئناف  بعد  مناقشــتها  أجل 

اجللسات.
وقــال النائــب عامــر الفايز في 
أن  اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
»الدســتور ينص على أن للبرملان 
فصالن تشــريعيان، بني كل واحد 

منهماعطلة متتد لشهرين«.
وتابع الفايــز، ان »البرملان يحق له 
أن ميــدد فصله التشــريعي ملدة 
شــهر واحد، والشهر الثاني يلزم 
الدســتور أن يتــم الذهــاب إلى 

العطلة«.
»العطلــة  أن  إلــى  وأشــار، 
املفترض  التشــريعية كان مــن 
أن تبدأ في التاســع من الشــهر 
املاضي، وقد مددنــا الفصل ملدة 
إلينا مشروع  يرد  أن  بأمل  شــهر 
قانــون املوازنــة، لكــن ذلك لم 

يحصل«.
ولفت الفايــز، إلى »عدم إمكانية 
الغــاء العطلة التشــريعية وأي 

قانون يشــّرع خاللهــا يعد غير 
دستوري، ألننا أمام عطلة الزامية 

وليست اختيارية«.
التشــريعية  »الســنة  أن  وأورد، 
احلالية كانت متلكئة، فقد بدأت 
التي  السياســية  بالتجاذبــات 
عطلت البرملان كثيــراً«، مبيناً ان 
»الدوام الفعلــي الذي حصل هو 
للشــهرين األخيرين فقط بنحو 

منتظم«.
تشــريع  »عدم  الفايــز،  وأرجــع 
قوانــني خــالل الفصــل احلالي، 
اكتمال  أبرزها عدم  أســباب  إلى 
رئاساتها«،  وعدم تسمية  اللجان 
تستمر  »اللجان سوف  أن  مؤكداً 

فــي أعمالهــا، وميكــن لهــا أن 
تهيــئ القوانني مــن أجل املضي 
بتشريعها مبجرد انتهاء العطلة«.

ويواصل، ان »اخلالفات على اللجان 
البدالء  لكن  العضوية،  تشمل  ال 
الذين اصبحواً نواباً بعد استقالة 
الكتلة الصدرية ينبغي التصويت 

عليهم في البرملان«.
وانتهــى الفايز، على أن »اخلالفات 
تنصــب علــى رئاســات اللجان 
بني الكتل السياســية ونحن ما 
زلنا في طــور املباحثات من أجل 

حسمها قريباً«.
مــن جانبه، ذكــر النائــب االخر 
إلى  الزيادي، فــي تصريح  محمد 

»الصباح اجلديد«، ان »البرملان كان 
يأمل بــأن تصل إليه املوازنة، لكن 
األمر تعطل إلى ما بعد استئناف 
اجللســات في التاسع من الشهر 

املقبل«.
وأضاف الزيادي، أن »الوزارات طلبت 
تخصيصات ماليــة كبيرة، وهذه 
التي عطلت إرسال  الطلبات هي 
املوازنة التي لن تستطيع تغطية 

كل االحتياجات«.
ولفت، إلــى أن »األنظار تتجه إلى 
املشروع  تكمل  أن  بأمل  احلكومة 
خالل الشهر احلالي وترسله إلينا 

بعد إكمال جميع املواد«.
»دور  أن  إلــى  الزيــادي،  وانتهــى 
مجلس النواب بشــأن املوازنة هو 
والثانية  األولــى  القراءات  إكمال 
باملناقلة  التعديالت عليها  وإجراء 
أو التخفيــض، ومن ثم التصويت 
أن  إلى  عليهــا ونحــن نتطلــع 

نحسم هذا امللف قريباً«.
وكان البرملــان قد دخل في عطلة 
تشــريعية يوم اخلميــس املاضي 
بعد فصــل لم يشــهد مترير أي 
قانون، فيما شــهد الفصل األول 
متريــر قانونني فقــط وهما جترمي 
التطبيع مــع الكيان الصهيوني 
الغذائي  لألمــن  الطارئ  والدعم 

والتنمية.

نواب: خالفات اللجان عرقلت إقرار
 أي قانون خالل الفصل الحالي

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس مجلــس الوزراء محمد 
أن  السبت،  امس  السوداني،  شياع 
العراق اليوم ساحة خصبة ومتاحة 
لعمل اجملتمع املدني والناشــطني، 
وفيما أشار إلى أن إجراءات احلكومة 
العنف  التطّرف ونبذ  في مكافحة 
متثل فهماً حقيقياً حلقوق اإلنسان 
شــدد علــى التــزام احلكومة في 

حماية احلريات العامة.
وقال الســوداني في بيــان، نقلته 
إن  )واع(:  العراقيــة  وكالة األنبــاء 
اإلنســان،  حلقوق  العاملي  »اليــوم 
مناســبة لنجــدد فيهــا التــزام 
حكومة العراق مبــا جاء ببرنامجنا 
احلكومــي مــن حمايــٍة للحريات 
العامــة واهتمــام بقضايا حقوق 

اإلنسان«. 

وتابــع: »نؤكــد مجدداً ســعينا 
لتأهيل ُسبل االلتزام باالتفاقيات 
الدولية التــي وّقع عليها العراق، 
والتعاطي مبســؤوليٍة وبشــكل 
شــفاف مع هذا امللــف بوصفه 
وبذل  ومركزية،  قضية جوهريــة 
اجلهود الالزمة في سبيل إشاعة 
ثقافة حقوق اإلنسان في اجملتمع«.
وأضــاف: »إننا إذ نســتذكر هذا 
اليــوم ونحتفل به، فإننــا نعّده 
تذكيــراً مبكانة حقوق اإلنســان 
طــوال أّيــام الســنة، فــي كّل 
توّجــه  أو  عمــل  أو  سياســة 
املستويات كافة،  وعلى  حكومي، 
وهو مــا ميثل ســعينا لتحقيق 
الهدف األسمى في حفظ كرامة 
اإلنســان العراقي، وإعالء شأنها 

في كل جوانب احلياة«.

وذكــر الســوداني: »لقد أضحى 
تطبيــق معايير حقوق اإلنســان 
منــذ العــام 2003 ولغاية يومنا 
املؤسســات  لبناء  هذا، معيــاراً 
والسياسات  التشريعات  واعتماد 
الوطنيــة، مبا ينســجم وتطبيق 
ما ورد في وثيقــة اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان واألعراف واملواثيق 
إلى  الِصلة«، مشيراً  الدولية ذات 
العراقية  احلكومــة  »إجراءات  أن 
ونبذ  التطــّرف  فــي مكافحــة 
العنف، وتأمني التعايش السلمي 
الشــعب،  مكونات  جميــع  بني 
على  واحلفاظ  الفساد  ومكافحة 
األمــن، وضمان تقــدمي اخلدمات 
للمواطنني، واحلّد من االنتهاكات، 
حقيقياً  فهمــاً  متثــل  مبجملها 

ألهمية قضايا حقوق اإلنسان«.

وتابع: »كما نؤمن بأّن تعزيز حقوق 
وحمايتها مســؤولية  اإلنســان 
اجلميع دون اســتثناء، في عملية 
األجهزة،  جميع  تشمل  تكاملية 
سواء في احلكومة أم في السلطة 
القضائيــة أم مجلس النواب، أم 
واجملتمع  الوطنية  املؤسسات  في 

املدني«.
اليوم  »العراق أصبــح  أن  وأكــد 
ســاحة خصبة ومتاحــة لعمل 
الناشطني  املدني، ولعمل  اجملتمع 
اإلنســان،  حقوق  عن  واملدافعني 
وهذا ثمرة التغيير، وتبّني الفهم 
احلقيقي ملعايير حقوق اإلنسان«.

واختتم بالقول: »كل عام واحلقوق 
العراقيــني  وكرامــة  ُمصانــة، 
عن  املدافعني  وجميــع  محمّية، 

حقوق اإلنسان بألف خير«.

رئيس الوزراء يجدد تبني البرنامج الحكومي 
مكافحة التطرف وحماية الحريات

تزامنا مع االحتفاء باليوم العالمي لحقوق االنسان 

البرلمان يدعو الحكومة إلى ارسال الموازنة خالل عطلته التشريعية تقريـر
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بغداد - الصباح الجديد:

قــام رئيــس اجلمهوريــة الدكتور 
عبد اللطيف جمال رشــيد بزيارة 
موّســعة إلى محافظــة البصرة 
على رأس وفد كبيــر، ضّم كالً من 
وزير الصحة الدكتور صالح مهدي 
احلسناوي ووزير البيئة املهندس نزار 
ئاميدي ووزير املوارد املائية الســيد 
عون ذيــاب عبد اهلل ووزير الكهرباء 
زياد علي فاضــل ووكيل  الســيد 
وزير النفط الســيد كــرمي حطاب 
وعضو مجلــس النــواب الدكتور 
آســو فريــدون. حيــث اطّلع على 
الواقــع األمني والقضائي واخلدمي 

واملعيشي في املدينة.
فقــد زار مبنى احملافظــة والتقى 
العيدانــي  أســعد  محافظهــا 
وأعضــاء احلكومــة احملليــة، كما 
من شــيوخ عشــائر  التقى عدداً 
احملافظة ووجهائها ومدراء األقضية 
في  اخلدمية  والدوائــر  والنواحــي 
احملافظــة. وأعــرب فخامته خالل 
اللقــاء عــن أهمية هــذه الزيارة 
بالنسبة لفخامته، وأهمية اللقاء 
وباملســؤولني  البصري،  باجملتمــع 
في احملافظة لالطــالع على أحوال 
الوقوف  بهدف  ومجتمعها  املدينة 
علــى عمل الســلطات هناك وما 
يأملــه املواطنون مــن الدولة، ومبا 
ميكن أن يرتقي باخلدمات التي حتتاج 

إليها احملافظة.
الرئيس  الشــأن حــرص  وفي هذا 
على االستماع لتصورات املواطنني 
من جانب وألهداف الســلطات في 
احملافظة للعمل واخلدمات والتطوير 
من جانب ثــاٍن وذلك لالرتقاء بواقع 

املدينة وحل مشاكلها.
فــي جميع اللقــاءات التي أجراها 
الرئيــس أكد حــرص احلكومة من 
على حل مشاكل  برنامجها  خالل 
املواطنــني في جميــع احملافظات، 
وباألخص البصرة، وحتسني األوضاع 
املعيشــية واخلدمية وتثبيت االمن 

واالستقرار. 
اللطيف  عبد  الرئيــس  أكد  حيث 
جمال رشيد ضرورة ترسيخ استقرار 
والسياســية  األمنيــة  األوضــاع 
فــي احملافظة، ومبا يشــجع حركة 
االستثمار وينهض بالقطاع اخلاص، 
ومبا يوفر فرص العمل ويساعد في 
تقدمي اخلدمــات املطلوبة. وقد نّوه 
أن  إلى  اخلصــوص  بهذا  ســيادته 
االقتصادية  العاصمة  هي  البصرة 
للعراق، وهي متتلــك كل املقومات 
ومواردها  اجلغرافي  ملوقعها  لذلك، 
أنها  كمــا  والنفطية،  البشــرية 
متتلــك خصوصيــة، فهــي بوابة 

العراق البحرية.
كان جــدول عمل الزيــارة مكثفاً 
رئيس اجلمهورية على  حيث حرص 
اللقاء مبمثلــي اجملتمع كما حرص 
على زيارة الدوائر واملؤسســات ذات 
الصلة باخلدمــات واملهام املتنوعة 
ملؤسســات الدولة. فقد زار رئاسة 
محكمة استئناف البصرة، والتقى 
رئيس وأعضاء احملكمة، واطلع على 
ســير عمل احملكمــة، واملهام التي 

تقوم بها. 
وألقى رئيس اجلمهورية كلمة أشاد 
فيها بدور القضاء في إرساء مبادئ 
العدالة وســيادة القانون من أجل 
احلق،  وإحقاق  الدولة  ترسيخ هيبة 
املبذولة من قضاة  اجلهــود  ُمثمناً 
البصرة وحرصهــم وتفانيهم في 

أداء واجباتهم.
التنفيذيني  وفي لقاءاته املسؤولني 
فــي احملافظة حرصه علــى تأكيد 
أهمية محافظة البصرة ومكانتها 
وضــرورة االهتمام بهــا من خالل 
تطوير واقعهــا اخلدمي مبا يتالقى 
مع طموح مواطنيها، وفي املقدمة 
من كل ذلك ضــرورة احلفاظ على 
اســتقرارها األمنــي ملــا في ذلك 
من فائدة كبيرة في حتســني واقع 

احملافظة االقتصادي عبر تشــجيع 
االستثمار واطمئنان رؤوس األموال 
على املباشــرة بفتح املشاريع ومبا 

يحرك عجلة احلياة في احملافظة. 
البصــرة  جامعــة  الرئيــس  وزار 
كأبــرز جهة أكادميية فــي املدينة 
وكواحدة مــن أعرق جامعات البلد 
واملنطقة، والتقــى رئيس اجلامعة 
وعددا  ومالكاتها  الكليات  وعمداء 
اإلجنازات  على  ُمثنيــاً  الطلبة.  من 
جامعة  حققتهــا  التي  القّيمــة 
البصرة في مختلف االختصاصات. 
كما استمع لشــرح مفصل حول 
وخططها  اجلامعــة  عمل  ســير 

املستقبلية. 
وأشــار رئيس اجلمهورية في كلمة 
زيارته  أن  إلــى  ألقاها في اجلامعة 
للبصرة تأتي لالطالع على أحوالها 
ولقاء مختلف أطيافها ومكوناتها، 
التي يعانون  واالستماع للمشاكل 

منها.
وأكــد أن مــن واجب الســلطات 
احلكوميــة العمــل علــى تذليل 
املصاعب وحل املشاكل التي تواجه 
املدينة، ولفــت إلى أن قضية املياه 
هي إحدى أبرز القضايا التي تواجه 
أكد  والعراق عموما. حيث  البصرة 

املائية،  الثروة  احملافظة على  ضرورة 
من خالل اعتماد طرق الري احلديثة، 
وإزالــة التجاوزات غيــر القانونية 
والفرات  دجلــة  نهري  على ميــاه 
والعمــل على إنعــاش األهوار عبر 
جهد مشترك بني وزارة املوارد املائية 
ووزارتــي التخطيط واملالية لتوفير 
املستلزمات واملوازنة الالزمة لذلك.

رئيس  تفقد  احملافظــة  زيارته  وفي 
البصرة  اجلمهوريــة مستشــفى 
التعليمي  لألطفــال  التخصصي 
وأجرى  الطبــي،  باملــالك  واجتمع 
زار  جولة في أقســام املستشفى 
خاللها قسم األمراض السرطانية 
مدير  من  اســتمع  حيث  لألطفال 
الطبــي  والــكادر  املستشــفى 
اخملتلفة  العالجات  توفير  ملتطلبات 
ملرضــى الســرطان، وعــدد مــن 
املقترحات التي من شــأنها تطوير 

اخلدمات الطبية.
واكــد رئيــس اجلمهوريــة علــى 
والتعاون ما بني  ضرورة بذل اجلهود 
الســلطات الصحية في احملافظة 
جميع  لتأمني  الصحــة  وزارة  وبني 
واألدويــة  الطبيــة  املســتلزمات 
للمستشــفى الذي يقدم خدماته 
للمرضــى فــي البصــرة وباقــي 

احملافظات اجلنوبيــة القريبة منها، 
القطاع  إيــالء  إلى ضرورة  وأشــار 
االهتمام  فــي  األولوية  الصحــي 
بحياة  الوثيقة  لصلتــه  واملتابعة 

املواطنني.
زيــارة البصــرة تتطلــب الوقوف 
على جهود الســلطات في مجال 
وهي  للشرب،  الصاحلة  املياه  توفير 
مشــكلة مزمنــة فــي احملافظة، 
الرئيس  الســيد  تفقــد  ولذلــك 
محطة البدعة اإلروائية )مشــروع 
املياه في  لتحليــة  العبــاس(  ماء 
محافظــة البصرة، حيــث التقى 
مدير احملطة وعدداً من املهندســني 
واخملتصــني، واســتمع إلى شــرح 
تفصيلي عن عمل احملطة وطاقتها 
اإلنتاجية لسد احتياجات املواطنني 
الصالح  املــاء  على  احلصــول  في 

للشرب.
وأّكد رئيس اجلمهورية أن محافظة 
قلوب  وعلى  البصرة عزيزة علينــا 
العراقيــني، وقدمــت الكثيــر من 
التضحيات من أجل سالمة العراق 
بنــاء محطات  إلى  داعيــاً  وأهله، 
إضافية لتحلية مياه البحر ولسّد 
النقص احلاصــل ومبا يؤّمن حصول 
العراقيــني علــى امليــاه الصاحلة 

والنقية.
لقد كانت الزيارة مهمة في تقديرنا 
الدولة  سواء بالنسبة لســلطات 

وملواطني املدينة.
نعتقد بأهميــة تعزيز ثقة املواطن 
بجهــد الدولة للنهــوض باملدينة 
مواطنيهــا.  وبأحــوال  العريقــة 
ســنقدم هنــا بعــض مالحظات 
فخامــة الرئيــس وانطباعاته عن 
وضع املدينة ومشكالت مواطنيها.

املشــكالت كما قدمها املواطنون 
املعاناة  احملافظة  في  والســلطات 
األبرز في املدينة هي من مشــكلة 
 ، املياه ومشــكلة اخملدرات  ملوحة 
حيث تعاني البصرة من ذلك كونها 
مشكلة  واستمرار  للمخدرات  ممراً 
الطرق،  وإدامــة  وتعبيد  الســكن 
الرئيس  اســتمع فخامــة  فقــد 
وباألخص  الصدد،  بهذا  لشــكاوى 
األدوية  وشحة  الفاوالبصرة  طريق 
الطبية ومشكالت  واملســتلزمات 
الفقر وقلة فــرص العمل ومعاناة 
الســلطات من تأخر امليزانية وتأثر 
تخصيصــات احملافظة نتيجة هذا 
التأخير واحلاجة إلى دعم الفالحني 
وتأثــر غابــات النخيل باالنتشــار 
غير املنضبط للســكن واملشاريع 

األخرى.
أخرى  ومقترحات  املطلوبــة  احللول 
فقد الحــظ رئيــس اجلمهورية أن 
تطوراً ملحوظاً شــهدته احملافظة 
خالل األعوام األخيرة. نعتقد أن هذا 
التطــور كان نتاج عمل ســلطات 
احملافظــة وهــو تعبير عــن حرص 
احملافظ على تطويــر املدينة وحتتاج 
املدينــة إلى خطة عمل خمســية 
تؤّمن تطوير املدينة وتأمني مختلف 
اخلدمات ملواطنيها و ينبغي ان يكون 
هناك عمل مشترك ما بني احملافظ 
األمنية  من موقعه وبني السلطات 
وشيوخ القبائل ورجال الدين ونخب 
اجملتمع البصــري. هدف هذا العمل 
وتأكيد  اخملــدرات  التثقيف ضد  هو 
أهمية دور اجملتمع في مواجهة هذه 
املشكلة، وكذلك وضع خطط أمنية 
بالتــآزر مع الشــخصيات واجلهات 
في  والوجاهة  النفــوذ  ذات  احلزبية 
اجملتمع حملاصــرة املتاجرين باخملدرات 
واحليلولة دون مرورها أو انتشــارها 
في املدينة و تشــجيع االســتثمار 
لبناء مجمعات ســكنية مناسبة 
أن  على  اجملتمــع،  خملتلف طبقــات 
تخضــع األماكــن اخملصصة لهذه 
اجملمعات لدقة فــي االختيار بحيث 
الزراعية  الطبيعــة  تتعارض مع  ال 
يســاعد  حــل  وهــذا  للمدينــة. 
العشــوائيات  مــن  االنتهاء  فــي 
التــي أضــرت بالتخطيــط املدني 
اخلدمات  تقدمي  وأعــاق  للمحافظة 
فيها و العمل علــى إحياء املعامل 
للدولة  اململوكة  املعطلة  واملصانع 
واســتحداث صناعات جديدة تقوم 
على أســاس الشراكة ما بني رؤوس 
الصناعة.  ووزارة  الوطنيــة  األموال 
نؤكد بهــذا اخلصوص على صناعة 
التمــور ألهميتهــا املضاعفة في 
توفيــر فرص العمل وفي تشــجيع 
املزارعني وإحياء بساتني النخيل التي 
تضررت وحتولت الى مناطق سكنية 
ووضــع خطــط لتوزيــع اخلدمات 
الطبية ما بني مدن وارياف احملافظة 
واألدوية  واملعــدات  األجهزة  وتأمني 
الالزمة لذلك. نؤكد هنا على ضرورة 
االمراض  بانتشــار  اجلــاد  التفكير 
السرطانية في احملافظة التي عانت 
من ويالت احلــروب و بناء املدارس مبا 
يناسب حاجة األحياء والقرى إليها 
واجملتمع البصري هو مجتمع اعتادت 
العمل  على  منــه  كبيرة  قطاعات 
البحــري وعلى العمل فــي موانئ 
املدينة، وهذا مجال مهم وللمدينة 
وللبلد بشكل عام. ينبغي في هذا 
الســتراتيجية  احلاجة  تقدير  اجملال 
للبلد وتقدير أهميــة ذلك في حل 
العمل  جانب كبير من مشــكالت 

واالقتصاد في محافظة البصرة. 

استقرار األمن واالقتصاد يشجع االستثمار وينهض بالقطاع الخاص
رئيس الجمهورية خالل زيارته محافظة البصرة: 

اكد رئيس 
الجمهورية حرصه 

على االستماع 
لتصورات المواطنين 

من جانب وألهداف 
السلطات في 

المحافظة للعمل 
والخدمات والتطوير 

من جانب ثانٍ 
وذلك لالرتقاء 

بواقع المدينة وحل 
مشاكلها

الصباح الجديد - وكاالت: 

ليس  األول،  كانــون  من  العاشــر 
يوم عادي بالنســبة للعراقيني بل 
هــو ذكرى ألم وفــرح، إذ ال مير هذا 
والويالت  املآســي  تذكر  دون  اليوم 
“داعش”  عصابــات  أحدثتها  التي 
اإلرهابية عند اجتياحها مساحات 
واملدن  احملافظــات  واســعة مــن 
العراقية في العــام 2014 والفرح 
في نفــس الوقت علــى االنتصار 
بدماء  الــذي حتقــق  “العظيــم” 

العراقيني.
وبعد ثالث ســنوات )2014-2017( 
من املعارك الدامية ضد العصابات 
اإلرهابية وبفضل مشاركة اجليش 
وجميع  الشعبي  واحلشد  العراقي 
العراق، متت  مفاصل األمنية فــي 
التي اســتولتها  املدن  اســتعادة 
عليهــا عصابات “داعــش” آنذاك 
وأُعلن النصر فــي 10 كانون األول 

من العام 2017.
وعلــى الرغم من مرور 5 ســنوات 
من إعــالن النصر علــى عصابات 
“داعش” اإلرهابية وتكبد االالف من 
األرواح واخلســائر املادية، إال أن تلك 
العصابات ما تزال تشــن هجمات 
نوعية بني احلني واألخر مســتغلة 

السالسل اجلبلية واالوكار.
وال توجــد ارقام دقيقــة عن عدد 
العناصــر املتبقية مــن عصابات 
“داعش” فــي العــراق إال ان قيادة 
العمليات املشــتركة قد اشــارت 
في تصريحات رسمية قبل حوالي 
شهرين الى أن “عدد عناصر داعش 
العــراق اقــل مــن 1000 عنصر، 

أغلبهم محليون”.
وتزامنــاً مــع ذكرى “يــوم النصر 
الثقافة،  وزارة  قدمــت  العظيم”، 
ودور  األثرية  املواقع  بعدد  إحصائية 
عصابات  دمرتهــا  التــي  العبادة 

“داعش” في العراق.
ونقلت الــوزارة في بيــان عن وزير 
الثقافــة أحمــد البدرانــي قوله 
في كلمتــه أمام الــدورة الثالثة 

والعشرين ل مؤمتر الوزراء املسؤولني 
بالوطن  الثقافيــة  الشــؤون  عن 
العربي فــي الرياض، إّن “املدن التي 
عاث فيها اإلرهاب تعد من زاهرات 
املدن تراثًــا وعمرانًا وذخيرة علمية 
وثقافية، لكن اإلرهاب لم يترك لها 
أماكن للتراث أو للعلم أو للعبادة 
أو للثقافــة إال ومت إمعان التدمير 

فيها”.
وأضاف أن “اإلرهاب الداعشــي دمر 
أكثر من )5000( مبنى مت إزالتها أو 
فقدان صالحيتها لالستخدام من 
بينها )108( مساجد و)15( ضريًحا 
مدرســة  و)37(  كنيســة  و)19( 
ومعبًدا واحًدا و)13( ســوًقا و)13( 
حماًمــا و)431( بيًتــا تراثًيا، فضالً 

عن املتاحف واملواقع األثرية، مثمًنا 
دور دولة اإلمارات العربية في إعادة 
إعمــار اجلامع النــوري في املوصل 
احلدباء، وكذلك جهود )اليونسكو( 
ومبادرتها في )إحياء روح املوصل(”.

واملنظمات  “الــدول  البدراني  ودعا 
املشــاركة في أعمــال املؤمتر إلى 
أي توجه  ضرورة احتضــان ورعاية 
يعيد إعمــار وترميم وصيانة تلك 
املــدن وتأهيلها الســتعادة دورها 
احليــوي، لتعيش مرة أخرى حياتها 
اآلمنة واملطمئنة بعيًدا عن شــر 

اإلرهاب وويالته”.
من جهته، يــرى اخلبير االقتصادي 
أن  املشــهداني  الرحمــن  عبــد 
حصيلة اخلســائر االقتصادية في 

املناطــق التــي ســيطرت عليها 
عصابات داعش آنذاك “صادمة”.

وقــال املشــهداني، إن “اخلســائر 
التي سيطرت  املناطق  في  توزعت 
“داعش” فــي محافظات  عليهــا 
نينــوى واألنبــار وصــالح الديــن 
وبابل  وديالى  كركــوك  من  وأجزاء 
“اخلسائر  أن  الى  وبغداد”، مشــيرا 
احلكومية وحدها من مبان وخزائن 
تلك  في  واألسلحة  املركزي  البنك 

احملافظات تقدر بـ 36 مليار دوالر”.
أما ما يتعلق بأعداد املنازل فيعتقد 
اخلبير االقتصادي، أن “احلرب تسببت 
بتدمير ما يقرب من 250 ألف منزل 
في القطاع اخلــاص، مبا يعادل 7.5 
مليارات دوالر، علــى اعتبار أن أقل 

تكلفة إلعــادة اإلعمار تقدر بـ 30 
الواحد”، في  ألــف دوالر للمنــزل 
حني أشــارت تقارير حكومية إلى 
أن أعــداد املنازل املدمرة لم تتجاوز 

150 ألفا.
من جانبه، قال املتحدث باسم وزارة 
الكهرباء أحمد موسى إن “اخلسائر 
التي  باملناطق  الكهرباء  في قطاع 
داعش  عليها عصابات  ســيطرت 
 12 كانت باهظة للغاية، وتقدر بـ 

مليار دوالر”.
الــى أن “قطاع  ولفــت موســى 
الكهربــاء نــال اجلــزء األكبر من 
اإلنتاج  محطات  ليشمل  اخلسائر 
وشــبكات النقل والتوزيع، مما أدى 
ب العراق إلى أن يفقــد جزءا كبيرا 

من البنى التحتية وقتها”.
بدوره، قال املستشار املالي لرئيس 
محمد  مظهــر  الــوزراء  مجلس 
صالــح، أن “احلرب على االرهاب في 
ســنوات 2014 الــى 2017 كلفت 
اخلزينــة العراقية نحــو 30 مليار 
دوالر”، مبينــا أن “االرهاب ســلب 
قرابة خمس الناجت احمللي االجمالي 

غير النفطي للعراق”.
وأضــاف صالح في مقال نشــره 
علــى موقع شــبكة االقتصاديني 
العراقيــني أن “تكاليف العمليات 
العســكرية اليومية ارتفعت من 
5 ماليــني دوالر يوميا الى قرابة 30 
مليــون دوالر يوميا وهــي نفقات 
تطلبتهــا مياديــن احلــرب ضــد 

اإلرهاب”.
وأشار الى أن “االرهاب أدى الى نزوح 
حوالي 6 ماليني مواطن من سكان 
احملافظات احملتلة األمر الذي رفع من 
بســبب   30% الى  الفقر  معدالت 
فقدان العائــالت الى مصادر دخل 
عن  فضال  االقتصادي  ونشــاطها 

تزايد معدالت البطالة”.
ولفت الــى أن “اجلو االقتصادي في 
ذلك الوقت ظل محبطا بتحديات 
الركــود املتمثلة باركانــه الثالثة 
وهي ركود األســعار وهبوط النمو 
وارتفاع  الناجت احمللي واالجمالي  في 

مستويات البطالة”.
وفــي العــام 2018 نشــرت وزارة 
عن  مفصال  تقريــرا  التخطيــط 
العراق خــالل احلرب مع  خســائر 
عصابــات داعش، إذ كشــفت عن 
أن عــدد الوحــدات االقتصاديــة 
احلكومية املتضررة من احلرب تقدر 
بـ 8457 وحدة، لتشــمل مختلف 
احلكومية  االقتصادية  القطاعات 
فــي قطاعات النفــط والكهرباء 
والنقــل  والصحــة  والتعليــم 

واملستشفيات وغيرها.
 7 التخطيط  وزارة  تقرير  وشــّمل 
محافظــات عراقيــة، فيما بني أن 
محافظــة صالح الدين )شــماال( 
صعيد  على  تضــررا  األكثر  كانت 
البنى التحتية االقتصادية بسبب 

الدمار الذي حلق باملنشآت النفطية 
التي كانت  واملصافي  والكهربائية 

ترفد مختلف محافظات البالد.
وبحســب تقريــر آخر صــادر عن 
ووزارة  الدولــي  البنك  مجموعــة 
التخطيط فــي 2018 فإن تكلفة 
إعادة اإلعمار في جميع املدن التي 
تفوق  داعش  احلرب مع  شــهدتها 
الـ 88 مليــار دوالر، وأن إعادة إعمار 
قطاع اإلسكان اخلاص بحاجة إلى 

17.2 مليار دوالر.
إال ان اإلحصائيــات ال تعد نهائية، 
خاصــة أن الفتــرة الزمنية التي 
أعدت خاللها كانت ضيقة لضرورة 
والبدء  العــراق  متطلبات  معرفة 
باإلعمار ودخول املنظمات الدولية.

فيما كشــفت تقارير أممية نشرت 
فــي العــام 2016 عــن حصيلة 
الضحايــا لعامــي 2014 و2015، 
وأشــارت الــى أن أعــداد القتلى 
فــي املناطق التي ســيطر عليها 
العصابــات االرهابيــة بلغت نحو 
18 ألفــا و802، إضافة إلى 37 ألف 
جريح، فضال عــن 3.2 ماليني نازح 
وذلك قبــل أن تبدأ معركة املوصل 

في تشرين األول 2016. 
وفــي ما يخــص النازحــني، فقد 
كشف تقرير لصحيفة )بي أم سي 
يزال  ســايكولوجي( األوروبية: “ما 
حلد االن يعيش 1.2 مليون شخص 
عراقــي حالــة نزوح فــي مالجئ 
رســمية وغير رسمية في مناطق 

مختلفة من العراق”.
وأضاف التقرير، أن “االيزيديني كانوا 
من بني أكثر النازحني تعرضاً لإلبادة 
والقتل والتهجير على يد عصابات 

داعش اإلرهابية”.
داعش تســبب  “هجوم  أن  وبــني، 
بنــزوح 400 ألف ايزيدي ومت خطف 
واستعباد 6 آالف امرأة وفتاة حيث 
إنســانية  غير  ملعاملة  تعرضــن 
علــى يــد داعش اشــتملت على 
اغتصاب وتعذيب وبيع في ســوق 
الرقيق، وقد متكن بعض منهم من 
مخيمات  في  ويعيشــون  الهروب 

للنازحيـن”. 

 أرقام )صادمة) تفّصل خسائر البالد خالل حرب )داعش)
خمس سنوات على النصر..



متابعة ـ الصباح الجديد:
حل امــس الســبت، اليــوم العاملي 
حلقوق اإلنسان والذي يصادف عادة في 
العاشــر من كانون الثاني سنويا،  10 

ديسمبر.
حل هــذا اليــوم في هــذا العام مع 
تناقضــات كبيــرة، فــي املنطقــة 
والعالم، على صعيد احلقوق واحلريات. 
فمن العصابات املســلحة في هايتي، 
والعنــف في اليمــن، وعمليات اجللد 
واإلعــدام فــي األماكــن العامة في 
أفغانستان، إلى معاملة األقليات في 
شــينجيانغ، هناك في املقابل حلظات 
ملهمة فــي عام اتســم بالتحديات 
هيومن  وصــف  حســب  والغموض، 

رايتس ووتش.
وضمن هذا اإلطــار، أكد مفوض األمم 
املتحــدة الســامي حلقوق اإلنســان 
فولكــر تــورك، أنه رغــم العديد من 
األزمات التي تبدو “مســتعصية” في 
جميع أنحاء العالم، ال يزال من املمكن 
إيجاد حلــول، وفق ما ذكرت أخبار األمم 

املتحدة.
وفي حديثه من جنيف، بعد عودته من 
جولة استمرت أربعة أيام في أوكرانيا 
التي دمرتها احلرب، روى تورك أنه أُجبر 
على االحتماء فــي مخبأ أثناء عملية 

قصف.
وهــذه التجربة التي مــّر بها هي ما 
يواجهه األوكرانيــون وزمالؤه في األمم 
املتحدة “بشكل دائم”، وفق ما أوضح 
تورك خالل املؤمتــر الصحافي قبل أن 
يشــدد على أنه استشــف من هذا 

احلادث أن “احلرب يجب أن تتوقف”.

رسالة أمل
العاملــي حلقوق  ونقال عــن اإلعــالن 
اإلنســان، الــذي اعتمدتــه اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة قبل 74 عاما ملنع 
تكرار رعــب حربني عامليتني، أكد تورك 
أن جتاهل حقوق اإلنســان وازدراءها قد 
أديا إلــى “أعمال همجية أثارت غضب 

ضمير البشرية”.
وفي رســالة أمل، تابع قائال إنه “حتى 
مســتعصية  التحديات  تبدو  عندما 
على احلل، إذا ركز القادة في السياسة 
واجملتمع ردودهم على حقوق اإلنســان 
فقط، فــإن احللــول ســتكون دائما 

أمامهم”.
دائرة  الســودان وهايتي فــي  أزمات.. 

الضوء
وقد صح هذا األمر في السودان، وفق 
قول رئيس املفوضية السامية حلقوق 
اإلنســان، “حيث غّيــر اجملتمع املدني، 
بقيادة النســاء والشــباب على وجه 
اخلصوص، املعادلة على األرض، وحتدى 
اجملتمع للتحرك والتطور نحو األفضل، 

مع املزيد من احلريات”.
التركيز على  وشدد تورك على ضرورة 
أزمات أخــرى غير تلــك التي تهيمن 
على عناوين األخبار، وأوضح أن الوضع 

اليائس في هايتي “ال ميكن جتاهله”.
“التي  املســلحة،  العصابات  إن  وقال 
يُقــال إنهــا مدعومــة مــن النخب 
االقتصادية والسياسية، تسيطر على 

أكثر من 60 في املئة من العاصمة”.
واســتمر هذا الوضع الكارثي القائم، 
4,7 ماليني شــخص  أن  رغم حقيقة 
يواجهــون اجلوع احلــاد، ومقتل 1448 
آخريــن،   1145 وإصابــة  شــخصا، 
واختطاف 1005 على أيدي العصابات 

منذ بداية العام.
ولفــت إلى أنــه “خلف هــذه األرقام 
عائالت ومجتمعــات بأكملها ميزقها 
العنف”، مضيفا أن العنف اجلنســي 
تســتخدمه العصابات أيضــا “لبّث 
اخلوف وفرض السيطرة على السكان” 
وفقا لبعثة حقوق اإلنسان في مكتب 

.)BINUH( األمم املتحدة في هايتي
األســباب  معاجلــة  “يجــب  وقــال: 
املساواة  عدم  وخاصة  لألزمة،  اجلذرية 
الفســاد،  وتفشــي  االجتماعيــة، 
والتواطؤ بني النخــب القوية وزعماء 
العصابــات، واإلفــالت مــن العقاب 
املستشــري”، مضيفا أنــه “من غير 
املعقول” أن يستفيد الناس من معاناة 

الهايتيني.
وأكد إلــى جميع الذين قــد يهددون 
أن  واستقرارها  وأمنها  ســالم هايتي 
عقوبات مجلس األمن وحظر األسلحة 
املفروض على “النخب” الهايتية التي 
“يبعث  العصابات،  تدعــم  إنها  يقال 
رســالة قوية جدا” إليهم مفادها بأن 

مثل هذه األعمال يجب أن تتوقف.

محنة اليمن
وفي مــا يتعلق باليمــن، حيث اندلع 
والقــوات  احلكومــة  بــني  العنــف 
املدعومة من احلوثيــني منذ أكثر من 
ســبع ســنوات، أوضح تورك أنه رغم 

العدائية والضربات اجلوية  أن األعمال 
واســعة النطاق قد “توقفت بشكل 
عــام”، إال أن التقارير عن وقوع إصابات 
“ال ســيما بني األطفــال بالقرب من 
األلغام  بســبب  األمامية  اخلطــوط 
األرضيــة وغيرها مــن املتفجرات من 
مخلفات احلرب” مســتمرة، حســب 

أخبار األمم املتحدة.
إقصاء في أفغانستان

وفي ملف أفغانستان، لفت تورك إلى 
“قرار ســلطات األمر الواقــع بتنفيذ 
األماكن  واإلعــدام في  اجللد  عمليات 
املنهجــي”  و”االســتبعاد  العامــة، 
للنســاء والفتيات من جميع جوانب 
احلياة تقريبا ما يعــد أمرا ال مثيل له 

في هذا العالم.
وتابع تورك قائال إن مثل هذه اإلجراءات 
اللتزامات  صارخــا”  “انتهــاكا  كانت 
حقوق  مجال  في  الدولية  أفغانستان 
اإلنســان، قبل أن يحــث طالبان على 
فرض وقف فوري لعمليات اإلعدام في 

املستقبل وإلغاء عقوبة اإلعدام.

األكثر ضعفا في موزمبيق
في موزامبيق، حيــث ال يزال املدنيون 
والقتــل  للتشــريد  يتعرضــون 
واالعتــداءات اجلنســية مــن قبــل 
امليليشــيات املتطرفــة، بعد خمس 
ســنوات من بــدء الصراع فــي كابو 
ديلغادو، شــدد تورك على أنه ال ميكن 
حل النزاع إال من خالل معاجلة أسبابه 

اجلذرية.
وســيتطلب ذلــك “حمايــة احلقوق 
االقتصاديــة واالجتماعيــة، وصــون 
الفضاء املدني، وضمــان الوصول إلى 
العدالــة، وإعطاء األولوية للشــباب 
االجتماعية  التنميــة  في  والنســاء 
واالقتصادية وصنع القرار، مبا في ذلك 

استخدام املوارد الطبيعية”.
كارثة إنسانية في الصومال

قــال تــورك إن حالــة الطــوارئ في 
الصومال متس بحقوق اإلنسان وحتتاج 

إلى اهتمام العالم.
وشــرح إنه بعد أســوأ موجة جفاف 
منذ عقود وهجمات املتطرفني، تواجه 
الوقت  وفي  إنســانية”.  “كارثة  البالد 

نفسه، وثق مســؤولو حقوق اإلنسان 
التابعون لألمم املتحدة ارتفاعا حادا في 
اخلســائر املدنية، “ويُعزى 76 في املئة 
منها إلى حركة الشــباب” املتطرفة، 

وفق قول املفوض السامي.
ووفقــا لبيانات مكتــب األمم املتحدة 
حلقوق اإلنســان، ُقتل 672 شــخصا 
فــي الصومال وُجرح 1082 شــخصا 
في الفتــرة من يناير إلى نوفمبر، وهي 
نســبة مقلقة بنســبة 51 في املئة 
مقارنة بالفترة نفســها مــن العام 

املاضي.
حلقــوق  الســامي  املفــوض  وقــال 
اإلنسان: “تشمل بواعث القلق اجلدية 
بشــأن حقوق اإلنســان أيضا اعتقال 
الصحافيني واحتجازهم، وإعاقة حرية 
التعبير، وتعزيز الرقابة الذاتية، وتفاقم 
نقاط الضعف املوجودة مســبقا في 
مجال حقوق اإلنسان، وحماية حقوق 
العمل  أساســي في  اإلنسان عنصر 

اإلنساني”.
ولدى سؤاله عن الصني، التي رفضت 
نتائــج تقرير شــديد اللهجة ملكتب 

بشأن  املتحدة  باألمم  اإلنســان  حقوق 
هذا  شينجيانغ  في  األقليات  معاملة 
إن  الســامي  املفوض  قــال  الصيف، 
التقرير ســلط الضوء علــى “بواعث 
قلــق بالغــة اخلطورة بشــأن حقوق 
اإلنسان، وينصب تركيزي على متابعة 
التوصيــات الواردة فــي التقرير وهي 

بالنسبة لي أساسية جدا”.
ومبناسبة الذكرى اخلامسة والسبعني 
العتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، 
أعلن تورك عن حملة مدتها عام كامل 
“للتذكير باإلجمــاع الذي يتوخاه هذا 

اإلعالن”، حسب أخبار األمم املتحدة.
لألمم  السامية  املفوضية  وســتتولى 
تنســيق  الالجئني  لشــؤون  املتحدة 
وستشــمل  الشــركاء  مع  املبــادرة 
وعي  و”سبل جتديد  وإجراءات  أنشطة 
الناس والتزامهم بحقوق اإلنســان، ال 

سيما بني الشباب”.
وأوضــح تــورك أن أحد األهــداف هو 
“إحياء الــروح واالندفاع واحليوية التي 
صاغت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
قبل 75 عامــا وجتديد اإلجماع العاملي 
حول حقوق اإلنســان، وهــو اإلجماع 
العديد من  الذي يوحدنا في مواجهة 

التحديات”.
قصص ملهمة

من جهة ثانية، ركزت منظمة هيومن 
رايتس ووتش في تقرير مبناســبة “يوم 
اللحظات  علــى  اإلنســان”  حقــوق 
امللهمــة في عام اتســم بالتحديات 

والغموض، وفق ما جاء في تقريرها.
وأظهرت النســاء احملتجــات من أجل 
حريتهن في إيران وأفغانســتان جوهر 
املقاومة. وقد يســاعد انتصار احلقوق 
اإلجنابيــة في كولومبيــا على متهيد 
الطريــق أمام النســاء املدافعات عن 
حقوقهن فــي بلدان أخــرى. وأثبتت 
محاكمة للجرائم ضد اإلنسانية في 
أنها حدث مفصلي لضحايا  ســوريا 
الدولية، وفق ما  التعذيب وللعدالــة 

ذكرت املنظمة.
طالبات املدارس يُقدَن مظاهرات 

احلرية في إيران
النســاء والفتيات يُقدن االحتجاجات 
فــي جميــع أنحــاء إيــران، ويلوحن 
بحجاباتهــن ويهتفن “املــرأة، احلياة، 
احلرية!”، بعد وفاة مهسا )جينا( أميني 
اعتقالهــا مبوجب  عامــا( عقب   22(
أيلول.  باآلداب في  سياســة متعلقة 

االحتجاجات، والشــابات في صلبها، 
هي قصة شجاعة حقيقية.

حقوق اإلجهاض
مع أن احملكمة العليــا األميركية في 
يونيو أسقطت القضية التي تشكل 
أساسا لتشريع اإلجهاض، لكن ميكن 
لألشخاص املقيمني هناك االستلهام 
ــعت حقوق  من كولومبيا، حيث تَوسَّ
اإلجهاض هناك وفي وقت ســابق هذا 

العام، حسب هيومن رايتس وتش.
في أفغانستان.. املقاومة تعني املرأة

في يوم حقوق اإلنسان، هّنأت هيومن 
رايتــس ووتــش نســاء أفغانســتان 
الشــجاعات “اللواتي يتصدين لقمع 
“طالبــان” ويطالنب باالعتراف بحقهن 
في التعليم وإعادة فتح مدارس البنات 
الثانويــة. فهــن يدعوَن إلــى احترام 
احلقوق األساســية للمــرأة ويطالنب 
وسياسيا  اجتماعيا  املرأة  مبشــاركة 
في اجملتمع. نحن نقف معهن”، وفق ما 

قالت املنظمة.
برملان “االحتاد األوروبي” يدعم 

صندوق التعويض على االنتهاكات 
ضد الوافدين في قطر

ُقبيــل “كأس العالم” فــي قطر هذا 
العام، عملــت “هيومن رايتس ووتش” 
وغيرها على لفت االنتباه إلى العمال 
أو ُســرقت  الذين أصيبوا،  الوافديــن 
أو حتى ماتــوا بطرق غير  أجورهــم، 
التحتية  البنية  تشييد  أثناء  رة  مفسَّ

للبطولة.
ويتزايد الزخم اآلن حول تعويض هؤالء 

العمال وعائالتهم التي عانت.
لعام  للســالم”  نوبل  “جائزة  وُمنحت 
2022 للمدافعني عن حقوق اإلنســان 
من بيالروسيا، وروســيا، وأوكرانيا، ما 
مينح تقديرا مستَحقا للنشطاء الذين 
يناضلــون من أجل احلقــوق والعدالة 
بالنيابة عن السكان احملاصرين، حسب 

هيومن رايتس ووتش.
أملانية بشــأن  فــي محكمــة  إدانة 
التعذيب الذي تنفذه الدولة في سوريا
كانــت إدانة ضابط مخابرات ســوري 
ســابق بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
رائدة  أملانية خطوة  من قبل محكمة 
نحــو حتقيــق العدالة علــى اجلرائم 
اخلطيرة فــي ســوريا، ومّثلت حلظة 
ذات معنى للمدنيني ضحايا التعذيب 

واالعتداء اجلنسي في سجون سوريا.

3 شؤون عربية ودولية

العالم مضطرب والتحديات مستعصية وكبيرة رغم ان السالم والحلول ايسر
كشف حساب في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان..
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جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر وزارة النفط/ شركة نفط البصرة أن تعلن  عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  
الراغبني  باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم  جدول الكميات واملواصفات 
اخلاصة بها وعلى املناقص املتقدم االشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسختني اضافيتني ملونة من جدول الكميات بعد 
شراءه من ممثل شــركتنا لغرض ختمه قبل تســعيره وعلى ان تكون كافة وثائق املناقصة 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 بتأسيس 
الشــركة مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشــركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من 
كاتــب العدل مع كتاب عدم ممانعة صادرة من الهياة العامة  للضرائب لســنة 2022 وهوية تصنيف املقاولني العراقيني 
نافــذه  والهوية الضريبيــة. مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني بالضمان 
االجتماعي قبل صرف املســتحقات املالية ويلتزم املقاولني من املكاتب التجارية بتقدمي إجازة ممارسة مهنة والوثائق أعاله 

ماعدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/12/28 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً وهو نفس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب 
الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبــدة )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

املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 619/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/11/30

إعالن
الى املتهم الهارب/ ايهاب مطلك تركي 

اجلبوري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
250/ إحالة/2022 فــي 2022/10/30 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
الرابعة/1 من قانون مكافحة االرهاب  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005، وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2023/2/16  او تســليم نفسك 
الــى أقرب مركز شــرطة وفــي حالة عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الرصافة 

محكمة بداءة مدينة الصدر
الدعوى رقم: 1208/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/06

اعالن
املدعي: امني بغداد / إضافة 

لوظيفته
مدعى عليه: ياسر صالح عبد

الدعوى املرقمة )اعــاله( لدى هذه 
احملكمــة يطالبــك فيهــا ابطال 
واعادة تســجيل قيد العقار املرقم 
3430/3 م20 ولدايــه ومنيســيف 
قرر  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغك بصحيفتني يوميتني مبوعد 
مرافعة يوم )2022/12/19( الساعة 
التاســعة وفي حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا ســتجري 
املرافعة بحقك وعلنا وفق القانون..

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد/ 3843
التاريخ/ 2022/12/6

إعالن
بناًء علــى طلب املدعــي )نعيم 
كرمي عصفور( والــذي يطلب من 
خاللــه تبديل لقبه مــن )كردي( 
الى )اجلشعمي( واستنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبة فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وبخالفه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3533/ج/2022
التاريخ: 2022/11/29

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : سالم عامر 

رداد عبد العايدي / يسكن كوت - 
الوافدين

بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
3533/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )432( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/12/29 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 324/جنح/عنف اسري/2022
التاريخ: 2022/12/6

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : قاسم راشد 

جعفر درباش
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم  في 
324/جنح/ املرقمــة  القضيــة  في 
املادة  احكام  وفق  اسري/2022  عنف 
فقد  العقوبات  قانــون  من   )1/413(
باإلعالن عــن طريق  تبليغــك  تقرر 
صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هــذه احملكمة فــي يــوم 2023/1/8 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
وحســب  غيابيا  بحقك  احملاكمــة 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 8469/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/7

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/ علي كاظم 

عجيل
ملقتضيات حســم الدعوى الشرعية 
قبل  واملقامة مــن  أعــاله  املرقمــة 
املدعية )ســهى عبد احلسني خضير( 
واملتضمنــة دعــوى تأييــد حضانة 
وجملهولية محل اقامتك قررت تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني  اعالماً 
يوميتني باحلضور امــام هذه احملكمة 
 2022/12/20 املصادف  املرافعة  مبوعد 
الساعة التاسعة صباحاً وافهم علناً
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
سوق الشيوخ

العدد/ 2364/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/4

م/ اعالن
الى/ املدعى عليه/ علي حسني 

غالب
اقامت املدعية )فيحاء جواد حمد( 

دعوى تطلب فيها تأييد حضانة 
وجملهوليــة محــل اقامتــك تقرر 
محليتني  بصحيفتــني  تبليغــك 
باحلضور امــام هذه احملكمة صباح 
املصادف 2022/12/28  املرافعة  يوم 
وفي حالــة عدم حضــورك او من 
ينــوب عنــك قانوناً ســوف جتري 
املرافعــة بحقــك غيابيــاً ووفقاً 

للقانون واالصول.
القاضي

فقدان هوية 
فقدت منــي الهوية الصادرة 
مــن وزارة التخطيــط / دائرة 
واحمللية  االقليميــة  التنمية 
باسم ) صبا ثامر براك (ورقم 
الهوية )905( فعلى من يعثر 
جهة  الى  تســليمها  عليها 

االصدار .

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 620/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/11/30

إعالن
الــى املتهم الهارب/ محمــد خلف محمد 

اجلبوري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
258/ إحالــة/2022 فــي 2022/11/1 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
الرابعة/1 من قانون مكافحة االرهاب  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005، وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقــرر تبليغك إعالنــا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2023/2/16  او تســليم نفسك 
الــى أقرب مركز شــرطة وفــي حالة عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
محكمة بداءة هيت

العدد/ 1107/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/7

إعالن
املدعي/ شامل جمعة حردان

املدعى عليه/ سامي حردان عباس وجماعته
تعلــن محكمة بداءة هيت عن بيــع العقار املرقم 
542/25م4 املعمــورة وجــرورة باملزايــدة العلنيــة 
الكتساب قرار احلكم درجة البتات للحكم الصادر 
من هــذه احملكمة وبالعدد أعــاله واملتضمن احلكم 
بإزالة شــيوع العقار بيعا وتوزيع صافي البدل على 
الشركاء كل حسب سهامه فعلى الراغب بالشراء 
احلضور امام هذه احملكمة بعــد مضي ثالثون يوما 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن مســتصحبا معه 
التأمينــات القانونية 10% مــن القيمة املقدرة واذا 
صادف اليوم األخير عطلة رســمية فتكون املزايدة 
في يوم الدوام الذي يليه وان رســو اإلعالن والداللية 

على املشتري
اوصاف املبيع

عبارة عن دار ســكن قــدمي البناء جدا مســقوف 
بالشيلمان األرضية صب والشبابيك واالبواب حديد 
مفــرز الى داريــن األول يحتوي علــى غرفة وصالة 
ومطبخ وصحيات والثاني يحتــوي على غرفة نوم 
عــدد 3 وصالة ومطبخ وصحيــات خارجية يفصل 
التقديريــة للعقار  القيمــة  بلوك  بينها ســياج 
مبلــغ قــدره )140,555,000 مائــة واربعون مليون 

وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار(
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6184/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/6
الى/ املدعى عليه )سهام عبد خلف(

م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريخ 2022/11/24 في الدعوى املرقمة 
حكماً  احملكمة  أصدرت  6184/ش/2022 
غيابياً قضى بقطع النفقة املســتمرة 
للمدعي  عليهــا  للمدعي  املفروضــة 
وبالنظر جملهولية  )حســني علي عماد( 
محــل اقامتــك فــي الوقــت احلاضر 
حســب شــرح املبلغ القضائي )حيدر 
صالح حمدان( عليــه تقرر تبليغك في 
صحيفتــني يوميتني باحلكــم املذكور 
أعــاله وبأماكنك االعتــراض خالل مدة 
عشــرة أيام من اليوم التالي من تاريخ 

نشر االعالن.
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3532/ج/2022
التاريخ: 2022/11/29

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: جميل فرج 
شمال املوزاني / يسكن بغداد – 

بغداد اجلديدة
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
3532/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )450( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/12/29 وفي حالة عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 3516/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/12/6
املتهم الهارب / عدنان زيارة كاظم 

اجليزاني
م/ إعالن

حتية طيبة...
محــل  مجهوليــة  الــى  بالنظــر 
اقامتــك بالوقــت احلاضــر ولكونك 
متهــم بالقضية املرقمــة 3516/ج/
غيابــي/2022 وفــق احــكام املــادة 
)432( من قانــون العقوبات فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
فــي الســاعة الثامنــة صباحا يوم 
2023/1/16 وفــي حال عــدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمــة غيابيا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
خالد فزع سوادي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 9560/ش/2022
التاريخ/ 2022/12/8

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه/ علي هادي 

حسن
ملقتضيات حســم الدعوى الشرعية 
املرقمة أعاله واملقامة من قبل املدعية 
)هدى هاني معتوق( واملتضمنة دعوى 
تأييد اقامــة وجملهولية محل اقامتك 
بواســطة  اعالماً  تبليغــك  قــررت 
صحيفتني محليتني يوميتني باحلضور 
املرافعة  امام هــذه احملكمة مبوعــد 
الســاعة   2022/12/18 املصــادف 

التاسعة صباحاً وافهم علناً
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم اإلضبارة 2022/3390
التأريخ 2022/12/8

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت العقار تسلسل 
ســهام املدين في العقار املرقــم 1308/10 م 28 
الرميلة والدبية الواقع في الكوت العائد للمدين 
حســنني علي عبيد احملجوز لقــاء طلب الدائن 
سيف علي عبيد البالغ 3,000,000 ثالثة ماليني 
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مــدة ثالثني يومــا تبدأ من اليــوم التالي 

والداللية على املشتري
املنفذ العدل 
فائد عبد الكرمي احمد

املواصفات
1- موقعه ورقمه :- ســهام املديــن في العقار 

املرقم 1308/10 م28 الرميلة والدبية
2- جنســه ونوعــه :- منطقة الشــهداء ملك 
صرف مسجل باعتبار 17 سهم منها 15 سهم 
و 2 سهم الى حســنني علي عبيد وهي عرصه 
خاليه من املشــيدات اثناء الكشــف يقع على 

شارع 12 م واملنطقة خالية من اخلدمات
3- مساحته :- 200م

4- درجة العمران :-
5- الشاغل :-

مليونــني   2,875,000  -: املقــدرة  القيمــة   -6
وثمامنائة وخمسة وسبعون الف دينار 

فقدان هوية وكيل 
مواد غذائية 

فقدت منــي هوية وكيل مواد 
الشركة  من  الصادرة  غذائية 
الغذائية   املواد  لتجارة  العامة 
نوار  ابو  باسم/  حســن علي 
تســليمها  عليها  يعثر  فمن 

ملصدرها

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأمينات املبلغ التخمينياملناقصة
األولية

 صنف
املقاول

 نوع
 تبويب
املوازنة

19/ب/2022 1
إعالن ثاني

اعمال تأهيل 
مجاري املوفقية 

)45( دار 

يتضمن العمل اعمال 
صيانة لشبكة مجاري 
دور سكنية مع جتهيز 

وربط وتشغيل وفحص 
غطاسات مع االعمال 

الكهربائية وامليكانيكية

150,000 مائة 
وخمسون الف دينار 

عراقي 

 89,000,000
تسعة وثمانون 

مليون دينار عراقي

 890,000
ثمامنائة 
وتسعون 
الف دينار 

عراقي

العاشر 
تشغيليانشائي



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 14218
التاريخ: 2022/12/8

إعالن مناقصة رقم )188( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )اكساء ومد خطوط انابيب مياه االمطار وصيانة 
اجملاري لقرية معمل ورق ميســان في قضاء اجملر الكبير(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ 
تنمية االقاليم( ضمن تبويب )200( وبكلفة تخمينية مقدارها )490،945،000( اربعمائة وتســعون مليون وتسعمائة وخمسة واربعون الف 

دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )200( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قســم 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 منصوص عليــه في ورقة البيانات في الوثيقة 
القياسية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،910،000( )اربعة مليون وتســعمائة وعشرة الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من 
احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ 

غلق املناقصة.
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 شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى قسم العقود 

احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية مببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/25( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االثنني( املصادف 
)2022/12/26( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف 
يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات 
نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف 

)2022/12/19( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم 

التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن مناقصة عامة

مناقصة رقم )121 لسنة 2019(
 1 - تســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صف عدد/ 3 في عموم احملافظة علي طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:- 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(- القسم )1(- االستثمار )2(- الفصل )5(- املادة )7(- النوع )1(- التسلسل )298( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، صباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
 )www.dewaniarc.com( 3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

و)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية:-
أوال: الكوادر

1 - مهندس مدني      عدد 1
2 - مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1،059,199,650( فقط واحد مليار وتســعة وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وستمائة 

وخمسون دينار عراقي الغيرها
ب- املتطلبات املالية:-

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 
غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وســتة وثمانون مليون وتسعمائة وســبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار 

عراقي الغيرها
ج - املتطلبات القانونية:-

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان )محافظة الديوانية/ قسم العقود( احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/10/3( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
)ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشر ظهرا بتأريخ )2022/10/10( وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم املناقصة واســم مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
 7 - كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 
)2 %( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعون مليون وستمائة وثالثة عشر الف وثالثمائة وعشرة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

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

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

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

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

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

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

النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تاشيره كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ اعادة إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )120 لسنة 2019(
 1 - تســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ العمل اخلاص بـــمشروع )بناء مدارس 12 صف عدد/ 3 في عموم احملافظة علي طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه:- 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(- القسم )1(- االستثمار )2(- الفصل )5(- املادة )7(- النوع )1(- التسلسل )298( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية 
لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، صباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
 )www.dewaniarc.com( 3 - على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

و)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية:-
أوال: الكوادر

1 - مهندس مدني      عدد 1
2 - مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1،059,199,650( فقط واحد مليار وتســعة وخمسون مليون ومائة وتسعة وتسعون الف وستمائة 

وخمسون دينار عراقي الغيرها
ب- املتطلبات املالية:-

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 
غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وســتة وثمانون مليون وتسعمائة وســبعة عشر الف وخمسمائة وخمسة وثمانون دينار 

عراقي الغيرها
ج - املتطلبات القانونية:-

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان )محافظة الديوانية/ قسم العقود( احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــر ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/12/18( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله 
ولغاية الســاعة الثانية عشر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى 
)ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا بتأريخ )2022/10/25( وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم املناقصة واســم مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
 7 - كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة 
)2 %( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعون مليون وستمائة وثالثة عشر الف وثالثمائة وعشرة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة 

الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8 - يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية 

والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9 - تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

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

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

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

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

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

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

النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تاشيره كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15 – على جلان التحليل  في قسم العقود التاكد من عدد االعمال غير املنجزة التي بعدت الشركة سابقا وحتتسب من تاريخ كتابنا هذا، وعدم قبول اي عطاء للشركة او املقاول الذين لديهم 

ثالثة عقود او اكثر مازالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )49،094،500( دينار 
عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 

القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مالحظ فني / عدد )3(

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 )147،283،500( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ كهربائية )فما فوق(( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

مدة العمل الكلفةاسم املشروعت

1،176،888،500 بناء مدرسة 12 صف على القطعة املرقمة 3776/م 2 ام العظام1

510 يوما 1،176،888،500بناء مدرسة 12 صف على القطعة املرقمة 1091/م 11 ال بدير2

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صف طريق احلسني في ريف احلمزة3

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وستون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها

مدة العمل الكلفةاسم املشروعت

 بناء مدرسة  12 صف على القطعة املرقمة 126/م 74 صاحي1
1،176،888،500 ابو حالن

510 يوما  بناء مدرسة 12 صف على القطعة املرقمة 126/م 74 صاحي2
1،176،888،500ابو حالن

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على القطعة املرقمة 3950/133

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليار وخمسمائة وثالثون مليون وستمائة وخمسة وستون الف وخمسمائة دينار عراقي الغيرها

االحد 11 كانون االول 2022 العدد )5032(
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بغداد ـ الصباح الجديد :
املركــزي  البنــك  محافــظ  أكــد 
مصطفــى غالــب مخيــف، امس 
قرر  املركــزي  البنــك  أن  الســبت، 
تأجيل اســتيفاء القروض املمنوحة 
إلى  والزراعية  الصناعية  للمشاريع 

نهاية العام 2024.
وقــال محافــظ البنــك املركــزي 
مصطفى غالــب مخيف في كلمة 
له خــال احتفال تأســيس البنك 
املركزي العراقي في ذكراه الـ)75(، إن 
“البنك املركزي عمل على تأســيس 
عاقــات متوازنــة مع املؤسســات 

املصرفية واملالية الدولية”.
وأضــاف أنــه “في مثل هــذه األيام 
قبل ســبعة عقود ونصــف العقد، 
التي  املؤسســة  هــذه  تأسســت 
تفتخرون اليوم بهــا، البنك املركزي 
العراقي، باســم )املصــرف الوطني 
العراقي عام 1947(، ولم تتأسس من 
 1931 العام  دون أرضية، فقد نشأت 
جلنة شــؤون العملة، التي هي نواة 
الوطنيني  بجهود  النقدية  السلطة 
الذين ارتأوا أّن البلد بحاجة إلى كيان 
نقدي إلكمال متطلبات بناء الدولة”.
وأشار الى أنه “منذ ذلك احلني، بدأت 
املؤسســة  لهذه  طويلة  مســيرة 
في تأســيس نظام نقدي رصني في 
النظام  تعزيز  في  وأسهمت  العراق، 
االقتصادي وســارت جنباً إلى جنب 
مع السلطة املالية إلسنادها بصفة 
مستشــار للحكومــة، والوقــوف 
خلفها في أوقات احملن”، مبيناً: “لقد 
متّيز أداء البنك املركزي العراقي منذ 
أكثر من ســبعة عقــود، بأّنه دائًما 
مــا يكون على مســافة كافية من 
وسلطاتها  وتداعياتها  السياســة 
وتقلباتها، فتأسســت لدينا تقاليد 

عمل أصيلٍة كانت محايدة سياسيًّا 
بصورة تامة عّمــا مرت به بادنا من 

تقلبات وظروف معروفة”.
وأوضح مخيف:” لقــد كانت اإلدارة 
املالية للدولة، وال تــزال، مؤمنة بأّن 
العراقي هو الســند  البنك املركزي 
والظهيــر لها وملؤسســات الدولة 
األخرى”، مشيراً إلى أن “االستشارات 
والتي  املركزي،  البنــك  قدمها  التي 
كانت في صميم القضايا املعروضة، 
سواء كانت مببادرات منه، أم بطلبات 
من احلكومة أو مؤسساتها، أدت إلى 
نتائــج مهمة، والســّيما تلك التي 

أخذت بها اجلهات التي طلبتها”.
ولفــت الى أنــه “حني مــرت دولتنا 
بظــروف معقدة منــذ العام 1980 
وحتــى العــام 2003، كان للبنــك 
املركزي دور الريــادة فيها ِعبرَ األخذ 
العامة  املالية  يدعم  مبا  باألســباب 
ومؤسســات الدولة، وكأّن قدرنا أن 
نرّم ما يتصّدع بســبب السياسات 

واإلجراءات غير املنضبطة.
وبني محافظ البنك املركزي “أنه بعد 
العام 2003 صدر قانون البنك املركزي 
اجلديــد، إذ متّ تكريس اســتقاليته 
وتوطدت صاحياته  بصورة واضحة، 
ومكانته في هرم النظام االقتصادي 
في العراق وجتّلت كذلك ســلطاته 
ومهامه  أدواره  وأصبحــت  الرقابية، 
أكثــر وضوًحا، فتّم بنــاء احتياطي 
من النقــد األجنبي لتدعيم عملتنا 
الوطنية وإسنادها، وتأمني متطلبات 
التجارة اخلارجية، ومت أيًضا تنويع تلك 
االحتياطيات من حيــث نوعيتها أو 
مواقع استثمارها أو استيداعها، ومتّ 
إصدار أوراقنــا النقدية بأعلى جودة 
أمنية متوافرة في  وأرصن خصائص 
تقنيات طبــع األوراق النقدية عامليًّا 

من خال التعاقد مع أفضل شركات 
الطبــع العاملية، وأصبح لدينا نظام 
للرقابــة علــى القطــاع املصرفي 
مســتندين إلى النصوص القانونية 
التي وردت في قانونَي البنك املركزي 
الصلة،  ذات  والقوانــني  واملصــارف 
وكّلها تضمــن وجود نظام مصرفي 
رصني علــى الرغم مــن التحديات 
الفنية واألمنيــة التي تكتنف هذه 

البيئة املعقدة”.
 2004 عــام  منــذ  “بدأنــا  وأكــد: 
دفع  أنظمة  إلنشــاء  بالتخطيــط 

متقدمــة والتحــول تدريجيــا إلى 
الرقمنة، وأسســنا قواعد لتحقيق 
الشمول املالي بوصفه أحد أهدافنا 
مع  العمل  خال  من  االستراتيجية، 
القطــاع املصرفي، الــذي صار أكثر 
إميانًا بأّن التنمية، والشــمول املالي، 
وأدوات الدفــع هي خيــارات بديهية 
ال بُــّد من اخلــوض فيهــا، وعملنا 
متوازنة  عاقــات  تأســيس  علــى 
مع املؤسســات املصرفيــة واملالية 
املركزي  للبنــك  فصــارت  الدولية، 
تلك  لدى  العراقي مواقعه احملسوبة 

جائحة  حّلــت  وحني  املؤسســات، 
كورونا بتحدياتها وآثارها على احلياة 
والنشــاط االقتصــادي، كان البنك 
املركــزي علــى رأس النفيضة، فقد 
تبّرع، هــو واملصــارف، مببالغ مالية 
لدعم اجلهد الصحي لوزارة الصحة، 
املتضررة،  للعوائــل  أخــرى  ومبالغ 
فضًا عّما خصصته املالية العامة”.

مع  املتعاملــني  “لدعــم  واضــاف: 
املصارف في تلك الظروف العصيبة، 
مت توجيــه املصــارف اخلاصة إليقاف 
استيفاء القروض على زبائنها لفترة 

وفعلت وزارة املالية ذلك مع املصارف 
احلكومية. وفعلنا ذلك مرة أخرى عام 
2022 عندما تقرر تأجيل اســتيفاء 
القــروض املمنوحــة مــن أمــوال 
الصناعية  املشــاريع  على  مبادرتنا 
2024، وقد  إلى نهاية عام  والزراعية 
بــادرت املصارف اخلاصة، بتشــجيع 
مــن البنــك املركــزي، إلى إنشــاء 
)متكني(، مت  اجملتمعية  املبادرة  صندوق 
فيهــا حلُّ كثير من املشــكات من 
خال متويل مشــاريع ملئــات األرامل 
والشــباب ورّواد األعمــال، وإعمــار 
بعض املرافــق التعليمية والثقافية 
والدينية إذ أصبحت للمصارف صورة 
جديدة تتمثــل بأدوارها االجتماعية 

املنشودة”.
وتابع مخيــف: “عندما أطلقت وزارة 
البيئة نداءاتها بشأن مخاطر التغّير 
املناخي والبيئي والتحول إلى الطاقة 
النظيفة، أطلقنا مبادرة كبيرة مببلغ 
القطاع  دينار إلقــراض  ترليــون   )1(
وسائل  القتناء  واالقتصادي  العائلي 
توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة، 
آملني أن تســهم هذه املبــادرة في 
حتويل ســلوك اجملتمع نحو الطاقة 
اقتصاديــات  ومراعــاة  النظيفــة 
استخدامها”، موضحا: “متّثل البنوك 
للخبرة  مســتودعات  أكبر  املركزية 
املالية واملصرفية، ومراكزَ استشارات 
حلكوماتها، وبهــذا الصدد نأمل بأن 
أمور  املعنية على  الســلطات  ترّكز 
عّدة، نرى أّنهــا ذات أولوية في إنفاذ 
أهدافها التنموية بداًل من تشــتيت 

اجلهود واملوارد”.
سلوكيات  تســود  “حني  واستطرد: 
الفســاد في بعض مفاصل الدولة، 
النزيهني  البحث عن األشخاص  فإّن 
إلدارتها ال يكفي حلل املشــكلة، بل 

الصحيــح أن يتم اعتمــاد إجراءات 
وسياســات )عابــرة للفســاد(، مبا 
يضمن عدم ارتكابه من األشــخاص 
الفاســدين وهذا يحتاج إلــى إرادٍة 
وطنية وخبــرٍة في تصميم إجراءات 
العمل مبــا يفضي إلى ذلك، ونعتقد 
أن املشاريع الستراتيجية ذات أولوية 
الطــرق وســكك احلديد هي  مثل، 
الركون  وأّن  التنميــة،  مفاتيح جناح 
إلى أجهزة الدولة في إصاح الطرق 
أو إنشــاء طرق جديدة غير  احلالية، 
واقعي، ونقتــرح أن يتم اللجوء إلى 
مســتثمرين، مقابل رســوم مرور ال 
احلال  وكــذا  ترهق مســتخدميها، 
التنمية  لسكك احلديد، وفي مجال 
الوطنية فــي مناحيها االقتصادية 
والبشــرية والثقافية، نــرى أن تتم 
التنمية بالتحفيز على اســتهداف 

املناطق والفئات األقل تطورا”.
وبني انه “ولتخفيــف الضغط على 
الوظائف احلكومية، يتطلب اإلسراع 
االجتماعي  للضمــان  قوانني  بإقرار 
توّفــر ضمانــات لكل املشــتغلني 
باألعمــال فــي القطــاع اخلاص مبا 
يضمن حيــاة ســعيدة وآمنة حني 
الوصول إلى ســن التقاعد”، مشدداً 
علــى أّن “التعافــي االقتصادي في 
الدولة يبدأ مــن القطاع اخلاص، وإّن 
جتريب إحــداث التعافــي من خال 
القطاع العام أثبــت عدم فاعليته، 
القطاع  وأصبحت بعض مؤسسات 

العام عبًئا على الدولة”.
وأكــد مخيف على “أهميــة تعزيز 
املوارد غيــر النفطية من خال أمتتة 
قطاع الكمــارك والضرائب وتوحيد 
املنافذ احلدودية واالستعانة بتجارب 
الدول األخرى التــي أدخلت القطاع 

اخلاص بهذه اجملاالت”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقــة  معلومــات  إدارة  أعلنــت 
صادرات  ان  السبت،  امس  األمريكية، 
العــراق النفطيــة ألمريــكا جتاوزت 
250 الف برميــل يوميا خال  معدل 

األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقرير لهــا ، إن 
“متوسط االستيرادات االمريكية من 
املاضي  االســبوع  اخلام خال  النفط 
مــن ثماني دول بلغــت 5.173 مايني 

 244 مبقدار  منخفضــا  يوميا  برميل 
الف برميل باليوم عن األســبوع الذي 
سبقه والذي بلغ 5.417 مايني برميل 

يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العراق النفطية 

ألمريكا بلغت معدل 252 ألف برميل 
يوميا األسبوع املاضي، منخفضا عن 
األســبوع الذي ســبقه والذي بلغت 
مبعدل  المريكا  النفطيــة  الصادرات 

363 الف برميل يوميا.

وأشــارت إلــى أن “أكثــر اإليــرادات 
األســبوع  خال  ألمريكا  النفطيــة 
املاضي جاءت من كنــدا و مبعدل بلغ 
3.423 مايــني برميل يوميــاً، وجاءت 
املكســيك مبعدل 585 الــف برميل 

يوميــاً، وبلغت االيرادات النفطية من 
كولومبيــا مبعدل 292 الــف برميل 
يومياً، ومن ثم السعودية مبعدل 274 

الف برميل يومياً”.
ووفقاً لإلدارة، فإن “كمية االستيرادات 

اخلــام من  النفط  األمريكيــة مــن 
االكــوادور ونيجيريا بلغت مبعدل 159 
الف برميل يومياً، ومن البرازيل مبعدل 
29 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد 

اي كمية من ليبيا و روسيا.

البنك المركزي يؤجل استيفاء قروض المشاريع الصناعية والزراعية

أكثر من 250 ألف برميل يوميا .. صادرات العراق النفطية ألمريكا خالل أسبوع

بالتزامن مع االحتفال بتأسيسه
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جمهورية العراق
ديوان محافظة ميسان
قسم الشؤون القانونية

شعبة التحقيقات

العدد : 8449
التاريخ : 2022/8/4

الى / املدير املفوض لشركة القوانس 
للمقاوالت العامة 

م/ تبليغ
ملقتضيات حســم اللجنة التحقيقية 
املشــكلة مبوجب امرنا اإلداري رقم )38 
لســنة 2022( والصــادر مبوجب كتابنا 
بالعدد )7027( في 2022/6/28 واستنادا 
الــى احكام املــادة )17( مــن تعليمات 
واملقاولني  املقاوالت  شــركات  تصنيف 
واالدراج في القائمة الســوداء رقم )1( 
لسنة 2015 تنسب حضوركم الى ديوان 
محافظة ميسان / قسم إدارة املشاريع 
فــي موعد أقصــاه يــوم 2022/12/18 
وبخالفة ســيتم اتخاذ كافة اإلجراءات 

القانونية بحقكم
املشاور القانوني 
احمد سلمان سوادي
مدير قسم الشؤون القانونية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

العدد: 33110
التاريخ: 2022/12/8

اعالن للمرة االولى
على  حساب تنمية األقاليم تبويب 39-1-10-2-1-55-3

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل للمشروع املذكور في اجلدول املرفق ربطا  وفقا السلوب املناقصة العامة .

2.  إن املناقصات  لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل(.
3. ال يقبل العطاء املشترك للتقدمي على هذا املشروع لضمان إحالة املشروع لذات الشركة امللبية ملعايير واملتطلبات .

4.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشركات العامة وكذلك الشركات العربية واألجنبية املتخصصة  
ممن لها فرع داخل العراق ومســجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ )ديوان محافظة واســط / قســم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل القسم cd@wasit.gov.iq  علما ان نتائج املناقصات والتبليغات تنشر على املوقع www.wasit.gov.iq  ويعتبر تبليغا رسميا .
5.   متطلبــات التأهيــل الفنية واملالية املطلوبــة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيــل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع مــا ورد فيها  وتكون غير قابلة 

لالستكمال  ومن ضمن شروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة .
6. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف 

عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .
7.املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشمل جنسية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة السوداء أو مدرج في 
قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة 

في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا : -على مقدمي العطاءات من الشــركات العربية واألجنبية )واملســجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة 

اصوليا .
ثالثا : على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8. - على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية 
املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .

9. بعد مراعاه الفقرة 7 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشــره باجلريدة الرسمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير 
جلنة فتح العطاءات ( لغاية يوم )اخلميس ( املصادف 22- 12 /2022  لغاية الساعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )3000000( مليونا دينار غير قابلة 
للرد, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط 

/ غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس ( املصادف 2022/12/22.
10. كل العطــاءات يجــب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة 
االعمار ( ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( 
مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( ويجب 

ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة 
)شــهادة تأســيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية الرابحة ألخر ســنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم 

امتالك الشركة احلسابات اخلتامية ألخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي 
من املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني 

دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة .
14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

15. يستعبد مقدم العطاء اذا كان لديه ثالث عقود غير منجزة مع ديوان محافظة واسط مما يقتضي التنويه .
16. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة ( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   

17. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .
18. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .

19. على مقدم العطاء ملئ االستمارات اخلاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة 
من قبله على جميع صفحاتها وتعد من شروط املنافسة .

20. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .
21. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

22. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .
23. يعقد املؤمتر اخلاص باملشاريع بتاريخ   15  - 12 -2022 الساعة 10 وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء لذا اقتضى التنويه.

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

مجلس الوزراء
صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات االرهابية

العدد : 7458 

التاريخ: 2022/12/8

اعالن مناقصة رقم )7/ استثماري / 2022( مبوجب وثيقة املناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال املتوسطة
 اسم املناقصة : اعادة تأهيل شوارع حي )8( شباط في التأميم / محافظة االنبار

1.يسر صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات االرهابية باإلعالن للمرة األولى عن املناقصة العامة )7/ استثماري / 2022( ضمن تخصيصات املوازنة 
االســتثمارية للصندوق لعام 2021 والدعوة عامة ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املناقصة اعاله بكلفة تخمينية اجمالية 

قدرها )7,563,665,000( سبعة مليارات وخمسمائة وثالثة وستون مليون وستمائة وخمسة وستون الف دينار ومبدة تنفيذ )420( يوم. 
2. ســيتم العمل وفق اآللية املتبعة للمناقصات التنافســية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات املؤهلني ضمن االختصاص )انشــائي( والدرجة) 

الرابعة فما فوق ( املسجلني في وزارة التخطيط او الشركات االجنبية املسجلة في وزارة التجارة / مسجل الشركات في العراق
لشراء وثائق املناقصة. 

3.على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال بالعنوان) صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات االرهابية( 
خالل ســاعات الدوام الرسمي )8 صباحاً – 2 ظهراً( وســيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشــركات يوم ) اخلميس( املوافق )2022/12/8( الساعة 

العاشرة صباحاً في مقر الصندوق.
4. متطلبات التأهيل املطلوبة :-

- املوقف القانوني : اختصاص ونفاذية هوية تصنيف املقاولني ومبلغ التأمينات األولية. 
- املوقف املالي : معدل االيراد السنوي والسيولة النقدية.

 - املتطلبات الفنية : خبرة تخصصية بتنفيذ مشروع واحد مماثل من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته. 
5. بأماكن مقدمي العطاءات الراغبني بالتقدمي مراجعة مقر الصندوق من قبل املدير املفوض او وكيله الرسمي او مخول بكتاب رسمي لشراء وثائق املناقصة 
لقاء مبلغ قدره )1,000,000( دينار عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق املناقصة في اوقات الدوام الرســمي )8 صباحاً – 2 ظهراً( ابتداء من تاريخ نشر اعالن 

املناقصة في الصحف احمللية واملوقع االلكتروني للصندوق ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
6. يتم تســليم العطاءات )نســخة اصلية واحدة مع نسختني مصورة ومختومة باخلتم احلي للشــركة( الى مقرر جلنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق 
العطاءات من قبل املدراء املفوضني للشــركات أو من ميثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان املدرج ادناه وان اخر موعد للتقدمي الســاعة) الثانية عشر ظهراً( 
من يوم )اخلميس( املوافق 2022/12/22 و التقدمي بالبريد االلكتروني غير مسموح وان كافة العطاءات املتأخرة عن املوعد احملدد سوف ترفض وال تودع في صندوق 

العطاءات وفي حالة صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي.
7.ســيتم فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في مقر الصندوق في اليوم احملدد ملوعد 

الغلق في الساعة )الثانية عشر بعد الظهر(
8. كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات االولية ضمان للعطاء البالغة )1% من املبلغ التخميني( بشكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )90( يوماً 

ابتداء من تاريخ غلق املناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي
9.عنوان مقر الدائرة / صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات اإلرهابية / العنوان التالي )بغداد - اجلادرية - شارع الوزراء – دار رقم 11(

10.يحق إلدارة الصندوق الغاء املناقصة ) االستثمارية( في أي مرحلة من مراحل التعاقد وال يترتب على ذلك اي تبعات مالية او قانونية بحق الصندوق
11.الصندوق غير ملزم بقبول اوطئ العطاءات 

مالحظة : على مقدمي العطاء تقدمي وثائق العطاء املبينة الحقاً بشكل مفهرس ومرقم ومختوم: وصل شراء وثائق املناقصة.أ
ب. هوية تصنيف املقاولني الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام 2022

ج. كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب / قســم الشركات معنون الى صندوق اعادة اعمار املناطق املتضررة من العمليات 
اإلرهابية 

د. قائمة باألعمال املماثلة )ويعتمد في ذلك على كتب االجناز الرسمية معززة بنسخ من العقود(.
 ه. تقدمي احلسابات اخلتامية لسنتني ضمن اخر عشرة سنوات ويجب ان تكون معدالتها رابحة وموقعة من قبل محاسب قانوني .

 و. مستمسكات املدير املفوض الثبوتية ) هوية االحوال املدنية + شهادة اجلنسية العراقية( او ) البطاقة املوحدة ان وجدت( + بطاقة السكن . 
ز. تقدمي تعهد بعدم صدور اي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى يتضمن وضع الشركة بالقائمة السوداء او قائمة الشركات املتلكئة.

مدير العقود
refaatoiraq.iq البريد االلكتروني www.refaato-iq املوقع االلكتروني

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

العدد: 33109
التاريخ: 2022/12/8

اعالن للمرة االولى
على حساب مشاريع تنمية األقاليم  وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز( 

1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة في وزارة 
التجارة / دائرة تسجيل الشركات  وكذلك شركات القطاع العام املتخصصة ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز ( لتقدمي 

عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في ادناه  .
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد, العدالة , املستقبل(.

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات 
الدوام الرســمي (  او عبر البريد االلكترونــي cd@wasit.gov.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطــاءات علما ان نتائج املناقصة وجميع 

التبليغات سوف يتم نشرها على موقع محافظة واسط www.wasit.gov .iq ويعتبر تبليغا رسميا مما يقتضي التنويه .
4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه على  جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء( .

5. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ 
مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء .

6.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( في موعد أقصاه الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم 
)اخلميس   ( املصادف 2022/12/22 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واســط / الكوت / شــارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط /الطابق األول قاعة 

االجتماعات ( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/12/22.
7. يستبعد مقدم العطاء في حاله كون لديه ثالث عقود مبرمة مع ديوان محافظة واسط وغير منجزة .

8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو سفتجة أو صك مصدق(  معنون إلى محافظة واسط / اإلدارة العامة 
واحمللية)نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي  
ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون 
التأمينات األولية باســم مقدم العطاء  أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا 

لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة االلكترونية  وبخالفة يستبعد العطاء .
9. يتم  شــراء وثائق املناقصة و تســليم العطاء حتريريا من قبل املديــر املفوض او بصيغة وكالة صادرة الحد املســاهمني او اخملولني مبوجب قرار 

التأسيس  او محضر اجتماع الشركة .
10. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مستندات املناقصة .

11. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
12. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

13. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها فأنه ســيتم استبعاد  عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك 
عند التقدمي .

14. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز 
بجميع متطلباته وشروطه  وعلى املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .

15.يحــق جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقــت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي 
ويلغى في حالة عدم استكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات منفعة جراء ذلك .

16-  ســوف يتم عقد مؤمتر خاص باملشــروع في دائرة صحة واسط – قسم التخطيط واملتابعة الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 15-12-2022 مما 
يقتضي التنويه.

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

هوية التصنيف)دينار(

 مبلغ بيع
 وثائق

 املناقصة
بالدينار

 نصب محطة متكاملة سعة 2*12022-12-2165
3000,000 رابعة كهربائي31,6,173,640,000600123,472,800 ام في أي في محطة حي اجلهاد

 اخلبرة التخصصية
3,755,631,000معدل االيراد السنوي4,012,866,000املطلوبة

 السيولة املالية
463,023,000املطلوبة

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف
مبلغ القطع

)دينار

12022-16-215
 جتهيز ونصب وتشغيل معمل

 اوكسجني سائل طبي الى
دائرة صحة واسط

 غرفة جتارة6,162,080,000540123,241,600
2000,000ممتاز

 معدل االيراد السنوي3,081,040,000السيولة املالية املطلوبة
4,929,664,000املطلوبة

 تقدمي احلسابات اخلتامية وتفاصيل املعايير أعاله وفقا ملا هو مثبت في الوثيقة القياسية3,697,248,000اخلبرة التخصصية املطلوبة
 )التجهيز(
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ثقافة 8

رحيل

نص

معارض

شعر

متابعة - الصباح الجديد:
عن أربعــة وثمانني عاماً، رحــل، صباح امس 
الســبت في القاهرة، الناقــد املصري صالح 
فضــل، تاركاً عــدداً كبيراً مــن املؤّلفات في 
األدب والنقد األدبي واألدب املقارن، إضافًة إلى 

ترجمات من املسرح اإلسباني.
وقال »مجمع اللغة العربية«، الذي ترأّسه منذ 
2020، إّن الراحل كان »صاحب مسيرة علمية 
حافلة بالعطاء واإلجناز؛ فهو ناقد أدبي بصير 
بفنــون األدب العربــي واألدب املقارن ونظرية 

األدب ومناهج النقد احلديث، وُمترجم«.
ُولد فضل في قرية شــباس الشهداء بوسط 
الدلتا عام 1938. وبعد حصوله على ليسانس 
مــن »كلية دار العلوم« فــي جامعة القاهرة 
عام 1962، عمــل معيداً فــي الكلية ذاتها 
حتى 1965، قبل أن يوَفد في بعثة للدراسات 
العليا بإســبانيا، ليحصل على دكتوراه دولة 
في اآلداب من »جامعــة مدريد املركزية« عام 

.1972
وخالل تلك الفترة، عمل فضل ُمدّرساً لألدب 
العربــي والترجمة فــي »كّلية الفلســفة 
واآلداب« بجامعة مدريد بني 1968 و1972، كما 
تعاقد مع »اجمللس األعلــى للبحث العلمي« 
في إسبانيا للعمل على إحياء تراث ابن رشد 

الفلسفي ونشره.
بعد عودته إلى مصر، عمل لفترٍة أســتاذاً 
لــألدب والنقــد بُكّليَتي اللغــة العربية 
والبنات في جامعة األزهــر. ثّم انتقل إلى 
في  زائراً  املكســيك، حيث عمل أســتاذاً 
»كّلية املكسيك للدراسات العليا« )1974 
– 1977(، وأنشــأ عام 1975 قســماً للغة 

العربيــة وآدابهــا في جامعة املكســيك 
املستقّلة. ومنذ 1979، عمل فضل أستاذاً 
للنقد األدبي واألدب املقارن في كّلية اآلداب 
بجامعة عني شــمس، ثّم ُعنّي مستشاراً 
ثقافّيــاً ملصــر وُمديــراً لـ«املعهد املصري 
للدراسات اإلســالمية« في مدريد ورئيس 

حترير جملّلته بني 1980 و1985.

ُعنّي، بعد عودته إلى مصر عميداً لـ«املعهد 
العالــي للنقــد الفنــي« فــي »أكادميية 
الفنون« )1985 - 1988(، وعمل أستاذاً زائراً 
في جامعات صنعــاء والبحرين حتى عام 
املقارن  واألدب  األدبي  للنقد  1994، وأستاذاً 
فــي كّليــة اآلداب بجامعة عني شــمس، 
العاّمة  إدارة »الهيئة  ترأّس مجلــس  كما 
لدار الكتب والوثائــق القومية« بني 2022 

و2033؛ تاريخ تقاُعده.
شارك فضل في تأسيس مجّلة »فصول« 
للنقد األدبي، وعمل نائباً لرئيس لتحريرها 
في فتــرات متقّطعة بــني 1980 و1990، 
كما شارك في تأسيس »اجلمعية املصرية 
للنقد األدبي« وترأّســها من 1989، وأشرف 
على موســوعة »أعالم مصــر في القرنني 
التاسع عشر والعشــرين«، التي تصدرها 
»مكتبة اإلســكندرية«، ونشر عدداً كبيراً 
من البحوث واملقاالت في كثير من الدوريات 
واجملالت النقدية في مصر والعالم العربي، 
وأشــرف على مجموعة من السالسل في 
»الهيئة املصرية العامــة للكتاب«، مثل: 

»دراسات أدبية« و«نّقاد األدب«.
بعــد ثورة ينايــر 2011، اختيــر عضواً في 
اجمللس االستشــاري للمجلس العسكري، 
ثّم عضواً في اللجنة الفنية للجنة كتابة 
الدســتور عام 2012، التي انسحب منها، 

كما ُعــنّي مستشــاراً للصياغة في جلنة 
اخلمسني للدستور عام 2014.

وترك صالح فضل عدداً كبيراً من املؤّلفات 
في األدب والنقــد األدبي واألدب املقارن؛ من 
بينها: »منهج الواقعية في اإلبداع األدبي« 
و«نظرية البنائية في النقد األدبي« )1978(، 
و«تأثير الثقافة اإلســالمية في الكوميديا 
األسلوب:  و«علم   ،)1980( لدانتي«  اإللهية 
الداللة  و«إنتاج   ،)1984( وإجراءاته«  مبادئه 
في  الســرد  و«أســاليب   ،)1987( األدبية« 
الرواية العربيــة« )1993(، و«بالغة اخلطاب 
وعلم النص 1993(، و«أســاليب الشعرية 
املعاصرة« )1995(، و«مناهج النقد املعاصر« 
)1996(، و«نبرات اخلطاب الشعري« )1998(، 
و«حتــّوالت الشــعرية العربيــة« )2002(، 
و«التمثيــل اجلمالي للحياة فــي الرواية« 
)2009(، و«أحفــاد جنيب محفوظ« )2016(، 
و«شــعر العامية من السوق إلى املتحف« 

.)2019(
ومن ترجماته من املسرح اإلسباني: »احلياة 
حلم« لكالديرون دي الباركا )1978(، و«جنمة 
إشبيلية« للوبي دي فيغا )1979(، و«القّصة 
باييخو  املزدوجة للدكتــور باملي« لبويــرو 
)1974(، و«حلــم العقل ودون كيشــوت« 
لبويــرو باييخــو )1975(، و«وصول اآللهة« 

لبويرو باييخو )1977(.

سميرة آية مدان

ســاعات متأخرة من لیل قســا علی مقر 
العواطف وزعزع سفینة الذکریات ،ناهضة 
من ســریري نحو قلمي ألرمتي بین أحضان 

األوراق علی مکتبي ..

القلم :أبعد هذا الوقت الزلت مستیقظة 
؟حاملة رأســي بیدیك تکتبین أحالمك 

الیقظة !
انــا :أرهقني التعب ونفســي تخنقني 

ومالي غیرك والورق أنیس یساعدني .
القلــم :انــا ؟وزنــي القلیل وجســمي 
الصغیــر فیما یســاعد ؟وأورقة رهیفة 
انت تناجد ! انا : لألشــخاص ال أشــکو 

عما یتعبني وال أنطق بأحاســیس باتت 
تخنقني وال أتکلم عما یحزنني ،فللناس 
آذان تســمعني وغدا أفــواه عند غیري 
حترجني فأجلأ للملموس الرهیف یخفف 

شعوري ویساعدني 
القلـم: إلی متـی؟ وإلی متـی سـتظلي 
تبرین  الصغیر  رأسي  متـی  تکتبین؟الی 
؟قولي  وتبرین ؟هل ســتظلي تشتکین 

لي فرأسي ســینفجر الی متی ستظل 
دموعك علی خدك تنهمر 

انت جمــاد فکیف  املســکین  :أیها  انا 
ستحس بعیشة املالعین ؟لیس لك قلب 
طعنته احلیاة بالسکاکین ،الکالم سهل 
یقــال وقد قاله لي املالیین لکن ما أحس 

به هو من یحسه من مثلي متعبین .
القلم:بل أحس بــك وبي عندما تکتبین 

تتذکرین  والســیئة  تسردین  وقصصك 
حینما  ،احس  متحیــن  مبمحاة  واجلمیلة 
تشــاهدین القمر والنجــوم وتغمضین 

عیناك وتتمنین .
ال تنحنــي وتتذمري وتقولــي فات األوان 
،عیشــي احلیاة کما هي أســود وأبیض 
تنتج لك اعــذب األحلــان واآلن نامي وال 

تفکري کأمنا ولدت اآلن .

متابعة - الصباح الجديد:

والترجمة في  والنشــر  األدب  أطلقت هيئــة 
للكتاب  اخلميس، معرض جــدة  الســعودية، 
مبشاركة أكثر من 900 دار نشر محلية وعربية 
وأجنبية، مع برنامج فعاليات ميتد لعشرة أيام 

ويضم نحو 100 فعالية
ويســتضيف املعرض املقام في جدة سوبر دوم 
والباحثني  والشــعراء  املفكرين  من  مجموعة 
العرب، منهم الروائي السوداني أمير تاج السر 
والباحث العراقي رشيد اخليون والروائي املصري 
طارق إمــام والشــاعر اللبناني شــوقي بزيع 

والفنان التشكيلي السعودي نبيل جندي.
ومــن أبــرز األنشــطة املدرجــة بجــدول 
الفعاليات، ندوة بعنــوان »األعمال الروائية 
الســعودية وفــرص حتويلهــا إلــى أعمال 
ســينمائية« وورشــة عمل بعنوان »كيف 
نصنع شــخصيات قصصية ال تنســى؟« 
تقدمها الكاتبة السعودية فاطمة خوجة، 
ولقاء مع الكاتب املصري عمر طاهر بعنوان 
»الكتابة الساخرة في زمن وسائل التواصل 

االجتماعي«.
كما يشــمل البرنامج حفالً غنائياً للبنانية 
والء اجلندي وندوة بعنوان »املوسيقى والغناء 
في الوطــن العربي: بني احملليــة والعاملية« 
السعودي ممدوح سيف  املوسيقار  مبشاركة 

وامللحن املصري هشام نزيه.
الهيئة محمد  رئيــس  وفي الســياق، أكد 
حســن علــوان أن »معرض جــدة للكتاب 

سيشــكل محطــة أدبية تثري املشــهد 
الثقافي الســعودي، حيث تســعى الهيئة 
إلى متكني صناعة الكتب والنشر وتشجيع 

التبادل الثقافي وإثراء جتربة اجلمهور«.
 وتابــع: »يوفــر املعــرض رحلــة معرفية 
متكاملة لزواره في قلب جــدة، ويبرز اإلرث 
األدبي للمبدعني الســعوديني«، مشيراً إلى 
اســتحداث جوائــز لالحتفاء بدور النشــر 
املتميــزة، فضــالً عن مســابقات تفاعلية 

لتحفيز اجلمهور على املشاركة واحلضور. 
بــدأ »مؤمتر اخليال  وبالتزامن مــع املعرض، 
العلمــي« الــذي يناقش على مــدى يومني 
صناعة الكتب الثالثية األبعاد وعالم الكتب 
الصوتيــة وحتفيــز القدرة على اســتلهام 
قصص الفانتازيا من الثقافة احمللية عبر 12 
جلسة حوارية وثالث ورش عمل بحضور 59 

انطوان ابو زيدمتحدثاً.
ميكن لنهار األحد أن يكون علًما
أو برًقا يتدّلى منه رفاٌق وأنسباء

ضاعوا في مثّلث الشيطان لعشرين عاًما
وباخت أصواتهم في املدى الفاصل بيننا،

أو فيلًما مستعادًا النطفاء قافلة
بروث مطاياها احلديدية

وباحلروب التي تواصلت بني بطونها
ونفرها القليل

موّزًعا حتت شجر األكاسيا احملترق
بضربة نرد من أصغر

الورثة.
ميكن لنهار األحد أيًضا

أن ينسحب معي إلى السرير
ويقف إلى جانب امرأتي صانعة لّب النهار

مع الكثير من األطايب لسنة الفراغ
األولى،

وميكنه أيًضا أن يصير خفيًفا
يضع قناًعا جلانوس أو بربارة
ويدور على تائهي الضواحي

مع عصبة من األطياف اخلفاف
تربطهم جنمة من

شملة الرأس البيضاء
ويغنون أغنية الضياع

في البراري،
وعندما يصلون أسكب لهم

آخر كأس
للذكرى.

ميكن لألحد أن تصير له
يدان وقلب

نسكن فيهما
مع األطياف
وخالئطهم

جميًعا.

*شاعر وروائي وباحث من لبنان

رحيل صاحب مناهج النقد الُمعاصر .. صالح فضل

بيني وبين قلمي 

بمشاركة أكثر من 900 دار نشر... افتتاح معرض جدة للكتاب

قراءة

وجذوتي في دمي تنمو//على عجل
التيه اســكبه// يجتاحنــي ظمأ//فــي 

استأذن النحل ان ارويه//من عسلي/ ص5ـ 
ص6

فالنص يتأثث من موقف انفعالي يتكىء 
علــى حقــول داللية)حدث/زمان/مكان..(

مع تكثيــف العبارة وعمق املعنى بجنوح 
املنتج)الشــاعر( الــى التركيــز وااليجاز 
اجلملــي للتعبيــر عن حلظــة  انفعالية 
بتالحق الصور مما ميكنه من االنفتاح على 
تقنيات الســرد الشــعري البصري الذي 

يتطلــب حضور املــكان احلاضنة للفعل 
متالزمني:  مبستويني  يسير  الشعري..وهو 
مستوى  الرؤيا..وثانيهما  مستوى  اولهما 
التعبير..اذ تعامل املنتج)الشاعر( مع وجود 
شــخصي ووجود مكاني وهما محفوران 
في الذاكــرة والوجدان.. فكان تعامله مع 
املكان والشــخصية ليس تعامال حسيا 
وامنا هــو تعامل ذهني.. يســتفز الذاكرة 
تتناغم  لغة موحية  بتوظيف  ويحركها.. 
فيهــا احلروف تناغًما يضفــي عليها من 

ألوان املوسيقى الشعرية ..
كل احلروب عليــك طوق//كي الترى افقا//

وفجرا
كل احلــروب عليــك تاتي//فتاكة//ســرا 

وجهرا
لــن تنتهي//فــي كل حــني// ترديك كي 

تسبى وتعرى
آه عليك//والف آه//ياحامل اآلهات صبرا

آه عليك//على ســراب//واحلب يجري منك 
نهرا  / ص27ـ ص28

فالنص يقوم على الداللة املكثفة احملركة 
لتراكيبه املســتفزة للذات املســتهلكة 
بــكل اشــكالها..اضافة الــى توظيفه 
التقانة االســلوبية التكرارية الدالة على 
التوكيــد من جهة والظاهــرة الصوتية 
التي حتتضــن داللة نفســية وعاطفية 

خارج الذات فتعبر عن احلال 
القلقة التي يعانيها املنتج )الشاعر( من 

جهة اخرى..                                    
 هم حطبوا االشجار كي متضي بال ظل

وقد نزلوا
هم حطموا توق الساللم للصعود

وانت تصعد
ثم تصعد واثقا

كم تنسج االحالم
تصعد
ترتقي

كي التريهم مقتلك
يا ايها االنسان
فاصبر وانطلق

فالنت وارثهــا وكل االرض لــك  /ص70ـ 

ص71
فاملنتــج )الشــاعر( يتخذ مــن العناصر 
بنائيــة للمعمار الفني  أدواتاً  الدراميــة 
والصــوري لنصــه مع األخــذ بإمكانات 
عنصري الزمان واملــكان .. واغنائه بإيقاع 

نغمــي متولــد مــن تكــرار التفعيالت 
املتتابعة التي تصطبغ باحلزن واألســى.. 
تعدد  التي جتســد  املتنوعة  وبالقوافــي 
عواطف الشــاعر وتنوعهــا.. اضافة الى 
توظيفه تقنية التناص والنص القراني)ان 

االرض يرثهــا عبادي الصاحلــون( االنبياء/
هو)الوقوف على حقيقة  /105..والذي  اية 
التفاعــل الواقــع فــي النصــوص في 
استعادتها أومحاكاتها لنصوص أو ألجزاء 
من نصوص سابقة عليها(على حد تعبير 
باختني.. فضال عن اسلوب النداء )احلركة 
الزمنية املتراكمة بتأثير الصور في وجدان 
الشــاعر تراكما كثيفا مترابط الوحدات 
وهو يعتمد النمو الزمنــي ..( اضافة الى 
ذلك توظيفــه للرمز الذي هو )اداة فكرية 
للتعبير عن قيم غامضة..لغرض تصعيد 
التكنيك الشعري(..اذ فيه ترتفع التجربة 
الشعرية الى حالة من الشمول والصورة 

فيه تتحول الى رؤيا..
خلفــي تركــت التابعــني يهدهم//جمر 

اللهاث//وجذوتي تتسلق
االنعام// كما  االيام//فانتشــروا  نبذتهم 

تاكل ما تشاء وتسحق
االشــياء//تفنى//وصغائر  وشــواهق 

احلسنات تبقى
فبأي واد//ســوف تهوى/وبأي روح//ســوف 

ترقى  /ص63ـ ص64
فالنص يقوم على مجموعة من العتبات 
التي تقدم نفســها بفقرات تقتســمه 
الى مجموعات داللية متكافئة..تتســم 
ووحدتهــا  التركيبيــة  بخصوصيتهــا 
العضوية مــع ايحاء وتفرد فــي االيقاع 
والصور واللغــة الرامزة والفكرة املنبثقة 
من بني مقطعياتها الشعرية  السابحة 
فــي بنيتــني اساســيتني:اولهما البنية 

اللغوية وثانيهما البنية املعرفية ..
املنتــج الشــاعر نصوصا  وبذلك قــدم 
شــعرية تقوم الرؤية العامــة فيها على  
بعدين أساســيني هما: البعد اإلنساني.. 
والبعد الوطنــي.. وهمــا يتماهيان معاً 
متاهيــا عضويــاً مما اضفــى عليها درجة 
والفكري.. والعمــق  النضج  عالية مــن 
فضال عن محاولته اســتنطاق اللحظات 
عبر نســق لغوي قادر على توليد املعاني 
من اجل توسيع الفضاء الداللي للجملة 

الشعرية.

علوان السلمان 
يحققهما  ورؤية  موقف  الشــعري  النص 
منتج )شــاعر( جتاه واقعه بتوظيف الرموز 
واألســاطير واملالمح الشعبية كي يخلق 
نصا مكتنزا رؤية وتشكيال.. مبنى ومعنى 
 وبتأمل اجملموعة الشعرية )قلقي شاسع... 
والتي نسجت عواملها  صحراؤك ضيقة(... 
النصية انامل منتجها الشاعر كفاح وتوت 
واســهم االحتاد العام لالدباء والكتاب في 
العراق في نشرها وانتشارها/2022..كونها 
تكشــف عن جتربة عميقة املعنى ..واعية 
برؤاهــا املكتنزة للوجود الكوني.. فهي من 
ناحية املعمار الشعري جندها قد اخلصت 
لعمود الشــعر فكانت امتدادا للقصيدة 
العربيــة عبــر مراحلهــا التاريخية وقد 
كشفت عن بنائهاالقافية املوحدة رغم نثر 
املنتج)الشاعر( تفعيالت النص.. مع ابتكار 
الصــور الفنية  املتنوعة فــي مضامينها 
واملرتبطة بوحــدة بنائية عضوية حاضنة 
ابتداء من العتبة العنوانية  للحلم واالنا.. 
للتعامل  يدعــو  الذي  االجرائي  واملفتــاح 
مع النص ببعديــه الداللي والرمزي..والذي 
يجرنا الى مقولة النفــري الصوفي)كلما 
فرش  العبارة(..وقد  الرؤية..ضاقت  اتسعت 
روحه على لوحة جتريدية تعتمد االشكال 
وااللــوان وادوات االمياء بعيــدا عن الوصف 
الدقيــق لواقعية االشــياء او طبيعتها....

)انهــا تخليــص الشــكل الطبيعي من 
باالشــكال  واالكتفاء  اجلزئية  تفاصيلــه 
اســم  اجلوهرية..(..اما  الفكرة  املعبرة عن 
منتجه فقد اعتلى اعالي الصفحة واسم    

اجلنس توسد اسفلها.. 
 وقفــت ارنو على شــباك طلعتها //الملح 

النور//من محرابها اخلجل
ابكي على بعدها فــي كل حالكة //وهي 

التي من غيوم العني//تضحك لي
احيانا//ليقلقني//فاســتفيق  الليل  اهادن 

شعاعا//من على جبل
انــات خطــوي فــي الوديان//تخطفني//

مستوى الرؤيا والتعبير في » قلقي شاسع..صحراؤك ضيقة«  

قدم المنتج الشاعر نصوصا 
شعرية تقوم الرؤية العامة 
فيها على  بعدين أساسيين 

هما: البعد اإلنساني.. 
والبعد الوطني.. وهما 
يتماهيان معًا تماهيا 

عضويًا مما اضفى عليها 
درجة عالية من النضج 

غالف اجملموعة الشعريةوالعمق والفكري

يمكن لنهار 
األحد
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1566
التاريخ: 2022/12/6

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمــاك املدرجة أوصافها في 
أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية احلي وفق الحكام املــادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة العلنية مراجعة 
مديرية بلدية احلي خال فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف 
اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعان في مقر 
مديرية البلدية أعاه في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود/ مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ
محكمة بداءة البياع

العدد/ 2996/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/6

اعالن
الى املدعى عليه 1- مرتضى حيدر عبود

2- عذراء جواد جناية
مجهول محل اقامته حاليا اقام املدعي امني بغداد/ اضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمة اعاه لدى هذه احملكمة يطالبك فيها احلكم بأبطال 
تســجيل قيد العقار املرقم 139/2 م10 ابو دشــير من اسم املدعى 
عليه وكافة القيود الاحقة له باسم دائرة موكلي / اضافة لوظيفته 
وتصحيح ذلك في الســجات العقارية التابعة لدائرة املدعى عليه 
االول/ اضافة لوظيفته وحتميلكما كافة الرسوم واملصاريف واتعاب 
احملاماة وجملهولية محل اقامتك حســب شرح القائم بالتبليغ وتأييد 
اجمللس البلــدي انتقالك الى جهة مجهولة قرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني مبوعد املرافعة يوم 2022/12/19 الساعة التاسعة 
وفي حــال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ســتجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ البصرة
تنفيذ/25
العدد: 2019/941
التاريخ: 2022/12/4

تبليغ
املدين / املدير املفوض لشركة الكفاح للمقاوالت إضافة الى وضيفته

العنوان / مجهول محل االقامة 

لقــد حتقق لهذه املديرية من خال شــرح القائــم بالتبليغ أنك مجهول 
محل اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، ميكن إجراء التبليغ 
عليه، واســتنادا ألحكام املادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعاناً 
بحجز اموالــك املنقولة )اخلــزان الواقع في محطة عزل غــاز اللحيس( 
لقاء دين الدائن / مدير عام شــركة نفط البصــرة / إضافة الى وظيفته 
البالــغ )404,730,543( اربعمائة وأربعة مليون وســبعمائة وثاثون الف 
وخمسمائة وثاثة واربعون دينار لذا يجب عليك أداء املبلغ أعاه خال مدة 
)ثاثة أيام( تبدأ من اليوم التالي للنشــر وبعكسه سوف تباع املواد أعاه 

وفقاً للقانون
املنفذ العدل
حيدر الياس خضير

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26925/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثاث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خال )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعان وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعان واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد وحسب كتاب مديرية بلدية البصرة / القانونية بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن أجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )جتهيز مواد احتياطية ملضخة املاء حملطات التحلية(

يسر شركة نفط البصرة )شركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة ممثلية قسم 
املشــتريات احمللية في اســتعامات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحســب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط 
العراقية لقاء املبلغ املؤشــر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشــر االعان وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2023 مع مراعاة ما 

يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2023/1/15( 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاه على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة 

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

استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2023/1/18.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيسي( لشركة نفط البصرة- في استعامات باب الزبير 
على أن يكون بثاث نسخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعان ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة 

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

البصرة/ االستعامات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - ســيتم تنفيذ العطاء من خال إجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقيــة النافذة مبا فيها تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلافات والنزاعات التي تنشأ بني الطرفني املتعاقدين لوالية القضاء والقوانني العراقية النافذة.

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

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

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

 .acis@boc.oil.gov.iqوميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية  www.boc.oil.gov.iq
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

إعالن
تدعــو الهيئة العامة لنادي الديوانيــة الرياضي اعضاءها الى 
عقد  اجتماع أستثنائي وطارئ الختيار هيئة إدارية مؤقتة تقود 
النادي بســبب وجود فراغ إداري من تاريــخ 20/10 /2022  بعد 

انتهاء عمل الهيئة املؤقتة السابقة ولغاية االن .
لذا يرجــى حضور جميع اعضــاء الهيئة العامــة لاجتماع 

واجلهات اخملتصة ووسائل اإلعام اخملتلفة .
املكان / قاعة اخليمة قرب املتحف 

الزمــان / يوم الثاثــاء املوافق 20-12-2022 في متام الســاعة 
احلادية عشر صباحا.

تنويه
نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها 
5030 بتاريخ 2022/12/7 اعان صادر 
مــن مديرية شــؤون األحوال حيث 
ذكر اســم املراد تبديله )عمر جبار 
طعمه( خطــأ والصحيح هو )عمر 

جبار طعيمه( لذا اقتضى التنويه

فقدان هويه
الهويــة  فقــدت 
في   223446 املرقمة 
الصادرة   2021/8/21
من نقابة املهندسني 
العراقيــة / ذي قــار 
عبد  للسيد  العائدة 
احمد  جواد  املهيمن 
حسني على من يعثر 
عليها تسليمها الى 

جهة االصدار.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26923/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثاث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خال )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعان وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

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

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

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

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

شركة نفط البصرة

عنوان 
منوذج اعالن دعوة عامةالنموذج

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

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

19012-22-54

 اجلزء امليكانيكي ملضخة
 type appماء ترددية 

  وأدوات احتياطية16/1500
 cat 3537للمضخة 
 وحسب املواصفات ,
 الشروط , الكميات
 واملناشئ املثبتة في

 وثائق املناقصة )الوثيقة
القياسية(

 150,000
فقط مائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

االول

6,780,000 فقط 
ستة ماليني 
وسبعمائة 

وثمانون الف 
دينار عراقي

339,023,000 فقط 
ثالثمائة وتسعة 

وثالثون مليون 
وثالثة وعشرون 
الف دينار عراقي

تشغيلي

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م522حانوت1

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م472حانوت2

خلف القسم البلديثالث سنوات12 م52محل3

البصرة/ سوق الطيورثالث سنوات8 م6/5982محل4

عز الدين الصفاةثالث سنوات69،56 م1197/62مخزن5

عز الدين الصفاةثالث سنوات63،5 م1197/72مخزن6

خلف القسم البلديةثالث سنوات14 م62محل7

البصرة/ الصفاةثالث سنوات6،25 م152حانوت8

مناوي باشاثالث سنوات18 م182محل9

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات48 م2/18612محل1

مقام عليثالث سنوات48 م1/18612محل2

مقام عليثالث سنوات33،50 م3/8122محل3

مقام عليثالث سنوات39،70 م2/10042محل4

مقام عليثالث سنوات8 م2/24212محل5

مقام عليثالث سنوات80 م1/14942عيادة6

مقام عليثالث سنوات7،5 م1/9612محل7

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

700 م2672علوة الفواكه واخلضر1
جزء من القطعة 

1033/1 م11 
جميلية

سنة واحدة

االحد 11 كانون االول 2022 العدد )5032(
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25758/50
التأريخ/ 2022/11/21

إعالن اول

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

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

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

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

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

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announces Tender No. 354.TK.TND.LOM.2022 for EPC for Additional High-Pressure 

Separators at the West Qurna (Phase 2) Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL MID-EAST LIMITED, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the 
Republic of Iraq, is developing the West Qurna- 2 oil field under the Development and Production Service 
Contract signed with the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the 
subject of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a( During the last ten )10( years the BIDDER has completed at least three )3( EPC projects within oil & gas 
industry as a main )EPC( contractor, with a value of each project not less than 50,000,000.00 US Dollars;
b( During the last seven )7( years the BIDDER has completed at least two )2( brownfield projects )expansion 
or modification of existing facilities( as a main )EPC( contractor within oil & gas industry;
c( During the last ten )10( years the BIDDER has had experience in execution of at least two )2( EPC projects 
within oil & gas industry as a main )EPC( contractor in MENA region.
d( During years 20192021- BIDDER’s average annual turnover has exceeded the amount of 100,000,000.00 
US Dollars.
e( The BIDDER was able to submit the required Bid Bond in the amount of 600,000 US Dollars in its Bid.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along 
with sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out 
above )applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before 25.12.2022( 
to: Tender@lukoil-international.com.
A written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before, 03:00 p.m. 
)Basra time( 22.01.2023.

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 351.TK.TND.LOM.2022 for Travel Support Services for 

the West Qurna (Phase 2) Project, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of Iraq, is developing 
the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with the Basra Oil Company of the Iraqi 
Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of services similar by nature to the subject of the Tender, 
which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to perform supplies to the 
Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender Documentation, 
including:
a( The Bidder shall confirm its technical and financial capability to provide complex Travel Support Services for the West Qurna 
)Phase 2( Project, Republic of Iraq including processing of high volume of air tickets booking & purchasing )up to 1000 pcs 
monthly(, booking of hotels )up to 100 pcs monthly(, conference rooms, limousine services, visa support, etc.;
b( The Bidder has the average annual turnover for the last three )3( years in the amount of not less than USD 15,000,000 )Fifteen 
million US Dollars(;
c( The Bidder has the proven experience in provision of corporate Travel Management & Support Services worldwide during the 
last 5 )five( years with at least twenty )20( contracts for travel activities, air tickets and hotel booking services with each contract 
value of not less than USD 1,000,000 )One million US Dollars(;
d( The Bidder has confirmed the availability of the valid registration of its legal entity in the UAE with effective banking account 
located also in the UAE that would be used for booking and purchase of Services )for avoidance of doubt, for those Bidders who 
are registered outside the UAE, partnership with the UAE company is not considered as the valid registration of its legal entity in 
the UAE(; 
e( The Bidder has confirmed the availability of its valid accreditation by International Air Transport Association )IATA( with 
accreditation in Billing and Settlement Plan )BSP( to the legal entity as stated in the point d(;   
f( The Bidder operates a Global Distribution System )GDS( )Sabre, Amadeus, Galileo, etc.(; 
g( The Bidder is able to submit Bid Bond in amount of USD 69,000.00 )Sixty-nine thousand US Dollars(. 
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with sufficient information 
confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above )applications on the letterhead signed by 
an authorized person shall be received before December 18, 2022(. To submit the written application please follow the instructions 
specified to the following link: http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after submission of a 
written application as noted above.
Envelopes with Technical Part of Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. )Iraq 
time( January 8, 2023.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26928/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن اول

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

بالعدد )50244( في 2022/11/16
- يشترط االشتراك باملزايدة جلب براءة ذمة عن أجور املاء من قبل مديرية ماء البصرة

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.
- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقم TK.TND.LOM.2022.354 للهندسة والتوريد واإلنشاء لفواصل 

الضغط العالي اإلضافية ملنطقة التعاقد حلقل غرب القرنة (مرحلة 2)، جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفتها املشغل للمنطقة التعاقدية حلقل غرب القرنة )املرحلة 
2( في جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة )املرحلة 2( مبوجب عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة 

نفط البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
جتهيزات مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني 

العراقية النافذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
الشركات املتقدمة بالعروض يجب أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:
أ ( أن يكون لدى مقدم العطاء خالل العشــر )10( سنوات األخيرة ما ال يقل عن ثالثة )3( مشاريع منجزة في الهندسة 
والتوريد واإلنشاء في مجال صناعة النفط والغاز بصفة مقاول رئيسي للهندسة والتوريد واإلنشاء بقيمة ال تقل عن 

50,000,000.00 دوالر أمريكي لكل مشروع؛
ب ( أن تكون لدى مقدم العطاء خبرة خالل الســنوات الـ 7 األخيرة بإجناز ما ال يقل عن 2 )اثنني( مشــاريع »براون فيلد« 
)توسعة أو حتديث منشآت قائمة( بصفة مقاول أساسي للهندسة والتوريد واإلنشاء في مجال صناعة النفط والغاز؛
ت ( أن تكون لدى مقدم العطاء خبرة خالل الســنوات العشــر )10( األخيرة بتنفيذ مشــروعني على األقل للهندسة 
والتوريد واإلنشــاء في مجال صناعة النفط والغاز بصفة مقاول رئيســي للهندســة والتوريد واإلنشاء في منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا؛
ث ( أن يكون متوسط املبيعات السنوية ملقدم العطاء خالل 2019-2021 أكثر من 100,000,000.00 دوالر أمريكي؛

ج ( أن يكون مقدم العطاء قادراً على دفع التأمينات األولية املطلوبة وقدرها 600,000 دوالر أمريكي.
ميكــن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعاً من 

.Tender@lukoil-international.com :قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 25-12-2022( إلى
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض 
باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني.

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أية مســؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب 
خطي كما ذكر أعاله.

تقدم العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 03:00 م )بتوقيت البصرة( من 
تاريخ 2023-01-22.

شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقمTK.TND.LOM.2022.351  لتقدمي خدمات دعم السفر ملشروع

غرب القرنة (مرحلة 2) جمهورية العراق.

تقوم شــركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة )املرحلة 2( في جمهورية العراق بتطوير حقل غرب 
القرنة2- في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  

يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشــركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتــع بخبرة في تقدمي خدمات 
مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يسمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية النافذة و/أو مبوجب 

التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
الشركات املتقدمة بالعروض يجب أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

أ ( يجب على مقدم العطاء تأكيد قدرته الفنية واملالية على تقدمي خدمات دعم الســفر ملشروع غرب القرنة )املرحلة 2(، جمهورية العراق، 
مبا في ذلك معاجلة حجم كبير من حجوزات تذاكر الطيران وشــراءها )حتى 1000 تذكرة شــهريًا(، وحجز الفنادق )ما يصل إلى 100 حجز 

شهريًا(، وقاعات املؤمترات وخدمات الليموزين ودعم التأشيرات وما إلى ذلك؛
ب ( أال يقل متوسط املبيعات السنوية ملقدم العطاء خالل السنوات )3( الثالث األخيرة عن 15,000,000 )خمسة عشر مليون( دوالر أمريكي؛
ت ( أن يتمتع مقدم العطاء بخبرة مثبتة في توفير خدمات إدارة الســفر والدعم للشركات في جميع أنحاء العالم خالل السنوات اخلمس 
)5( املاضية مع ما ال يقل عن عشــرين )20( عقًدا ألنشــطة الســفر وتذاكر الطيران وخدمات حجز الفنادق مع قيمة كل عقد ال تقل عن 

1,000,000 )مليون( دوالر أمريكي؛
ث ( أن يثبت مقدم العطاء توفر تســجيل صالح لكيانه القانوني في اإلمارات العربية املتحدة مع حســاب مصرفي فعال موجود أيًضا في 
اإلمارات العربية املتحدة والذي ســيتم اســتخدامه حلجز اخلدمات وشــرائها )لتجنب اللبس، ملقدمي العطاءات املسجلني خارج اإلمارات 

العربية املتحدة، ال تعتبر الشراكة مع شركة إماراتية تسجيالً صاحلاً لكيانها القانوني في اإلمارات العربية املتحدة(؛
ج (  أن يثبت مقدم العطاء توافر اعتماد ســاري املفعول من قبل االحتاد الدولي للنقل اجلوي )IATA( مع اعتماد في خطة الفوترة والتســوية 

)BSP( للكيان القانوني كما ذكر في البند ث(؛   
ح ( أن يعمل مقدم العطاء بتشغيل نظام التوزيع العاملي )سابري، أماديوس، جاليليو، إلخ(؛

خ (  أن يكون قادراً على دفع التأمينات األولية بقيمة 69,000.00 )تسعة وستني ألف( دوالر أمريكي.
 ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب ملتطلبات 
احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرســمية اخلاصة بالشركة موقعة من قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 
http://www.lukoil.com/ :18 كانون الثاني/ ديســمبر 2022(. من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات احملددة على الرابط أدناه

Company/Tendersandauctions/Tenders
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت وعنوان 
بريده االلكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يتم تقدمي اجلزء الفني للعطاءات بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 3:00 م )بتوقيت العراق( من تاريخ 

8 كانون الثاني/ يناير 2023.
يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:

.tender@lukoil-international.com

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات11 م2/15392محل1

مقام عليثالث سنوات7 م1/10652محل2

مقام عليثالث سنوات35 م2/9632محل3

مقام عليثالث سنوات  50م2/8202مخزن4

مقام عليثالث سنوات8 م19/10102فتحة درج5

اخلورة/السيفثالث سنوات34،98 م1/5/2402محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات14 م82محل1

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات16،5 م132محل2

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م142محل3

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات  11 م352محل4

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12م672محل5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات10 م962محل6
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الدوحة ـ وكاالت:

قاد يوســف النصيــري مهاجم 
منتخــب املغــرب، جنــم فريــق 
إشــبيلية اإلســباني، فريق بالده 
للفوز علــى البرتغال بنتيجة )1-

0(، مساء أمس، ضمن منافسات 
الدور ربــع نهائــي ملونديال قطر 
2022.وســجل النصيــري هدف 
املبــاراة الوحيــد فــي الدقيقة 
42.بهــذا االنتصار يصبح املغرب 
أول منتخب عربي وإفريقي يصل 
لنصف نهائــي املونديال، لينتظر 
وفرنســا في  إجنلترا  بــن  الفائز 
املباراة التي أقيمت مســاء أمس 

أيضا.
األرجنتيني  النجم  ذلك، جنح  إلى 
ليونيل ميســي في حتطيم أرقام 
قياســية دولية مع منتخب بالده 
تخطى فيها األســطورة الراحل 
املواجهة  في  وباتيستوتا  مارادونا 
أمــام هولندا ضمن ربــع نهائي 
كأس العالم FIFA قطر 2022™.

القياسي  بالرقم  ميســي  انفرد 
لعدد املشاركات باألهداف لالعب 
العالــم  فــي كأس  أرجنتينــي 
17 مشاركة متقدما على  بواقع 
و7  أهــداف   10( مارادونا  دييغــو 
مقابل  مليسي  حاســمة  متريرات 
حاســمة  متريرات  و8  أهــداف   8
ملارادونا( .- ليونيل ميســي عادل 
األهداف  لعدد  القياســي  الرقم 
كأس  فــي  أرجنتينــي  لالعــب 
العالم املســجل بإسم غابرييل 

باتيستوتا برصيد 10 أهداف.

أمــام هولندا  ميســي ســّجل 
الهدف رقم 2700 في تاريخ كأس 
العالم.. وقّدم ميســي 5 متريرات 
حاســمة فــي األدوار اإلقصائية 
بكأس العالــم، وهو األكثر بهذه 
األدوار منــذ بدايــة جمــع هذه 

متجــاوزاً   )1966( اإلحصائيــات 
بيليه )4(.

زحصــل ليونيــل ميســي، جنم 
األرجنتينــي، على دعم  املنتخب 
املثيرين  منافســيه  أحــد  مــن 
األوروبية،  الكــرة  للجــدل فــي 

على  التاجنو  راقصــي  فــوز  بعد 
هولنــدا بــركالت الترجيح،.فقد 
نشــر تومــاس مولر، جنــم بايرن 
تغريدة  أملانيا،  ومنتخــب  ميونخ 
كتب فيها اســم ميسي، ووضع 
بجــواره رمزا لقلب، مشــيرا إلى 

احلساب الرســمي للبرغوث على 
موقــع »تويتر«.وطاملــا كان مولر 
من أبرز منافســي ميسي، سواء 
مع  ميونخ  بايــرن  مواجهات  في 
برشــلونة، أو مباريات أملانيا ضد 
املنتخــب األرجنتيني، لكن يجب 

اإلشارة أيضا إلى التنافس الكبير 
بن الكرتن األملانية والهولندية.

وســتجمع مواجهــة جديدة بن 
ميســي ومولر، في ثمــن نهائي 
دوري أبطال أوروبــا، عندما يلتقي 
سان جيرمان مع بايرن ميونخ في 
شــباط املقبل.وجنح ميســي في 
قيادة منتخــب األرجنتن للتأهل 
ملواجهة كرواتيا، في نصف نهائي 
الوقتن  انتهاء  بعد  العالم،  كأس 
األصلــي واإلضافي أمــام هولندا 
(2-2(، ومــن ثم اللجــوء لركالت 
للفريق  ابتســمت  التي  الترجيح 

الالتيني.
من جانب اخر، قاد لوكا مودريتش، 
ريال مدريد، منتخب  جنم وســط 
بــالده الكرواتــي، للفــوز علــى 
الترجيح،  بــركالت   )2-4( البرازيل 
بعد التعادل فــي الوقتن األصلي 
واإلضافي )1-1(، والتأهل إلى نصف 
نهائــي مونديال قطر.وبحســب 
شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن 
 30 مودريتــش ظهر للمــرة رقم 
في  الكرواتي  املنتخــب  بقميص 

بطولة رئيسية كبرى.
وأضافــت »أنــه بعمــر 37 عاما، 
أكبر العب خط  مودريتش،  أصبح 
وســط يبدأ أساســيا في مباراة 
ربع نهائــي بــكأس العالم، منذ 
األملاني لوثــار ماتيوس، الذي حقق 
 1998 مونديــال  في  الرقــم  هذا 
ضد كرواتيا«.كان منتخب كرواتيا 
النهائــي، بعد فوزه  صعد لربــع 
أما  اليابان،  على  الترجيح  بركالت 
البرازيل بلغت ربع النهائي، بفوزها 

4-1 على كوريا اجلنوبية.

المغرب يتأهل إلى نصف النهائي 
على أكتاف رونالدو ورفاقه

ميسي يحّطم أرقامًا قياسية دولية أمام هولندا 

النصيري حلظة تسجيله الهدف الثمني

الشبابي يختار قائمة بـ 
34 العبًا لمواجهة األردن

الجوية يعزز صدارته 
للدوري الممتاز

جعاز ينضم لدي سي 
يونايتد األميركي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن اجلهاز الفني ملنتخب العراق للشباب، قائمته 
لاللتحاق بالتدريبات التي انطلقت صباح أمس، على 
ملعب أمانة بغداد. وذلك اســتعدادا ملباراتي األردن 
اللتن ستستضيفهما العاصمة األردنّية  الوديتن، 
عمــان في 29 من هــذا الشــهر، واألول من كانون 
الثاني املقبل، حتضيرا لنهائيات كأس آســيا املقررة 
في أوزبكســتان، خالل آذار من العام املقبل. وضمت 
القائمة التي أعلنهــا املدير الفني عماد محمد 34 

العبا، هم: 
»حسن حسن، عمران زكي، عباس كرمي، مصطفى 
باسم، عبد الرزاق قاسم، عباس مانع، محمد قاسم، 
علي صادق، أســهر علي، أمن احلموي، ألكســندر 
أوراها، علي عباس، عبد القــادر أيوب، أحمد صباح، 
ســجاد محمد جنفي.كاظم رعد، مســلم موسى، 
محمد جميل، آدم طالب، ساجد عباس، حيدر أحمد، 
حســن علي حســن، محمد عماد، سجاد محمد 
مهدي، إســماعيل أحمد، عبود رباح، حسن كاظم، 
مصطفى قابيــل، عباس فاضل، عباس ماجد، حيدر 
عبد الكرمي، شــربل شــمعون، حسن علي لطيف، 
بلند إزاد«.وعلى صعيد متصل، قّدم االحتاد السعودي 
لكــرة القدم اعتذاره عن عدم خوض مباراتن وديتن 
أمام منتخب شــباب العراق، في مدينة جدة مطلع 

الشهر املقبل، ألسباب وصفها باخلاصة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عزز فريق اجلويــة صدارته للترتيــب بالفوز على 
الديوانيــة أول أمس بثالثية بيضــاء تناوب على 
تســجيلها مهند عبد الرحيــم 54+1 وإبراهيم 
بايش 76 وحمادي احمد 88، ليرفع رصيده إلى 21 
نقطة، في مباريات اجلولــة الثامنة لدوري الكرة 
املمتاز، يليــه النجف بـ 20 نقطة اثر فوزه الثمن 
على كربالء بثالثــة أهداف لهدفن، متقدما على 
الكهربــاء ثالــث الالئحة بفارق األهــداف، علما 
ان الكهرباء فاز على نــوروز بهدفن لهدف،  وفاز 
الزوراء على القاســم بهدف سعد عبد األمير في 
الدقيقة 45+1 وفي مباريــات أمس تعادل النفط 
والطلبة بهدف ملثله ســجل لــأول كرار محمد 
في الدقيقة 3 وللثانــي محمد جوا من جزاء في 
الدقيقــة 20 من ركلة جزاء.. وفــاز احلدود بهدف 
على الصناعة ســجله مصطفــى محمود  85 

وتعادل نفط الوسط واربيل سلبا.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وقع مدافع املنتخــب الوطني لكرة القدم، مهند 
جعاز، على عقود انتقاله لصفوف دي سي يونايتد 
األميركي، قادًما من هاماربي السويدي.وأعلن دي 
ســي يونايتد، ضم مهند جعاز ملدة 3 ســنوات.

وقال ديف كاســبر مدير فريق دي ســي يونايتد، 
في تصريحات نقلها موقــع النادي »مهند جعاز 
أثبــت أنه من أفضل الالعبن فــي مركز الظهير 
األيسر في بلدان أوروبا الشمالية في آخر عامن«.

وأضاف »دي سي يونايتد يحتاج إلى اجلودة والقدرة 
الفنية في الثلث الهجومي، جعاز خيار جيد لهذه 
املهمة«.وتلقــى مهند جعــاز، مجموعة عروض 
شتوية من أوروبا، وأبرزها من سيلتك وبشكتاش، 
لكنه فضل االنتقال صوب أميركا.. ولم يشــارك 
جعاز مــع منتخب بــالده في وديتي املكســيك 
واإلكوادور بسبب التزاماته مع هاماربي في الدوري 

السويدي.
يذكر أن مهند جعاز سبق له متثيل منتخب العراق 
في 4 مباريات، وظهر ألول مرة مع أســود الرافدين 

في 11 تشرين الثاني 2021.

بغداد ـ فالح الناصر:
قــدم احلكم االحتــادي الشــاب، احمد 
محمــد عســكر، مســتويات فنية 
مشــجعة علــى مدى املواســم 
األخيرة التــي ادار فيها مباريات 
منافســات  ضمن  مهمة 
دوري الدرجــة املمتــازة 
لكــرة القــدم، وذلــك 
فنيا  تقدمــه  بفضــل 
وارتفــاع لياقتــه البدنية 
اقتفاء  فــي  الكبير  واصرار 
مسيرة والده احلكم الراحل 
محمد عســكر الــذي كان 

أحد االســماء التي قدمت العطاء الثر 
مع الصفارة.

اللعب والصفارة 
واحمــد، مــن مواليد مدينــة املوصل، 
البدنية  التربية  بكالوريوس من كليــة 
وعلــوم الرياضة/ جامعــة املوصل، بدأ 
العباً في مناطق الوســط وقلب الدفاع 
شــباب  الشــعبي  فريقه  في  املتقدم 
املأمون، ثم توجه إلى متثيل فريق شباب 
نادي احلضر وبعدها لشباب نادي املوصل، 
وفي العام 2009، رشــحه والده احلكم 
الراحــل ان ليلتحق بســلك التحكيم 

ليدخل فــي دورة حتكيمية حصل فيها 
على شــهادة الدرجــة الثالثة، وبعدها 
الثانية  للدرجة  حكمــا  أصبح  بعامن 
وفي العام 2013 انضــم لطابور قضاة 

الدرجة االولى.

اسرة رياضية متخصصة
يقــول أحمد: نحن اســرة متخصصة 
رياضيــة تخصصنــا بالتحكيم، فبناء 
على نصيحة والــدي اخترت التحكيم 
وايضا شــقيقي حســن حكم درجة 
اولى وعمــاد درجة ثالثة، طموحي كبير 
ان احصل على الشــارة الدولية وكنت 

مرشحا بن 5 حكام كانوا حتت مشارط 
جلنة آسيا في االختبارات األخيرة للفوز 
بالشــارة الدولية وهــم توالياً، محمد 
طارق أحمد وعلي حسن واحمد محمد 

عسكر ومحمد صالح وليث فرحان"،

مؤهالت حكام املوصل 
يشــير إلى ان حكام الكــرة في مدينة 
املوصــل، ميلكون مؤهــالت فنية جيدة 
وحاليا نحو 21 حكما في عداد الدرجات 
االولــى والثانية، وحاليا وجوه شــبابية 
التحقت بــدورة لنيل شــهادة الدرجة 
الثالثة، ويرأس جلنة احلــكام في االحتاد 

الفرعي مبحافظة نينــوى الدكتور رعد 
الطائي، وســبقه احلكم الدولي ومقوم 
احلكام حاليا ســبهان احمد برئاســة 
اللجنة لنحــو 17 عامــا، وهو صاحب 
فضل على الكثير من احلكام بينهم انا، 
ان  والدي"رحمه اهلل".. علما  إلى جانب 
الدكتور الطائي يعد من الشــخصيات 
الرصينــة وهــو متعــاون مع اســرة 

التحكيم في احملافظة.

حازم ورافشان
يشير إلى انه تأثر بصفارة احلكم الدولي 
الصعيد  الســابق حازم حســن على 

احمللــي، أما خارجيــا فهو يتابــع بدقة 
املونديالي  االوزبكي  احلكم  مســتويات 

رافشان إيرماتوف.

مهمات حتكيمية
عن مشاركته هذا املوسم، اوضح قائال: 
اسهمت في قيادة مباراتن للوسط زاخو 
والصناعــة ودهوك والكــرخ، ومثلهما 
حكما رابعا، أما املوســم املاضي فكان 
رصيد املباريات في حوزتي بلع 16 مباراة 
أبرزها اجلوية امام نفط ميسان واملباراة 
الشــهيرة بن زاخــو والكهربــاء التي 

حضرها نحو 40 ألف متفرج.

احمد عسكر.. حكم موصلي يستهدف الحصول على الشارة الدولية

محمد حمدي* 
ملتابعة  التفقدية  جولته  ضمن 
اخر االستعدادات القامة بطولة 
خليجي 25 فــي البصرة، تفقد 
وزيــر الشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة العليا املشــرفة على 
بطولة كأس اخلليج 25 الســيد 
اجلمعة،  اليــوم  املبرقع  أحمــد 
ســعة  االوملبي  امليناء  ملعــب 
30 الف متفــرج واطلع ميدانيا 
التشــطيب  أعمال  آخــر  على 
ليكون  امللعب،  فــي  واإلنهاءات 
مباريــات  الســتقبال  جاهــزا 

البطولة مطلع الشهر املقبل. 
لشرح  الوزير  الســيد  واستمع 
مفصــل قدمه مدير الشــركة 
املنفذة للمشروع وأهم األعمال 
اجلاريــة حاليــا، ووجــه املبرقع 
بسرعة ودقة التنفيذ على أكمل 
وجه فضال عن تقدمي مالحظات 
تشــطيب  أعمال  فــي  مهمة 
بصــورة  إلكمالــه  وانهــاءات 
تامــة ليكون علــى أمت جاهزية 
الستقبال احلدث الرياضي األبرز، 
بطولة كاس اخلليج 25 التي من 
الشهر  ان تنطلق مطلع  املؤمل 
املقبل. . ورافق السيد الوزير في 
زيارته إلى البصرة املالك املتقدم 

لوزارة الشباب والرياضة.
كمــا، تفقــد وزيــر الشــباب 
والرياضة رئيــس اللجنة العليا 
املشــرفة على تنظيــم بطولة 
اخلليج الســيد أحمــد املبرقع 
الســابق  الدولي  الالعب  صحة 
وجنم الكــرة العراقية والبصرية 
هــادي احمــد في منزلــه أثناء 
حاليا  بهــا  يقوم  التــي  الزيارة 
الى البصــرة لالطالع على اهم 
املنشــات  اجلارية في  االعمــال 
الرياضيــة واخلدميــة.. واطمأن 
املبرقــع على احلالــة الصحية 

لنجــم الكــرة مع االســتماع 
قدمها  التــي  املالحظات  الهم 
جماهيريا  البطولة  جناح  بهدف 
الدولي شــكره  الالعب  وقــدم 
اللتفاتته  الوزيــر  الســيد  الى 
الرياضة  االنسانية مبتابعة جنوم 
االمر  عنهــم  والســؤال  الرواد 
الذي ســيكون له بالغ األثر في 
نفوســهم جميعــا متمنيا له 
النجاح في عمله الكبير خلدمة 

الرياضة والشباب في بلدنا.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق غاز اجلنــوب أنتصارا 
كبيــرا علــى البحــري بثالثــة 

دون  من  أشواط 
مقابل)15-25( 
-25)  )10-25)

ضمــن   )16
ت  فســا منا
التجمــع األول 

لــدوري الكــرة 

ة  ئر لطا ا
ز  ملمتــا ا

فــي 

محافظــة البصرة أمس، وبذلك 
يواصــل حملتــه للحافظ على 
لقبه، وفاز البحري على القاسم 

بثالثــة أشــواط مــن دون 
مقابل، ومتكن غاز اجلنوب 

على  االنتصــار  مــن 
الشــهداء  مدينــة 
بثالثة أشواط دون رد.

أمس  نتائج  واسفرت 
اجملموعة  ضمن  األول 
الثانيــة فــي 

أربيل  فوز  السليمانية، عن 
أشواط  بثالثة  حديثة  على 
الشرطة  وتغلب  رد  دون  من 
على سنجار بثالثة أشواط 
مــن دون مقابــل، وحقــق 
البيشــمرگة انتصاراً على 
الصمود بثالثة أشــواط من 
رد فيمــا جنح مصافي  دون 
الشــمال من حتقيــق فوزاً 
مهما على هيت بالنتيجة 
فريــق  وتغلــب  نفســها 

احلبانيــة علــى الصناعة بثالثة 
أشواط من دون رد.

من جانــب اخــر اختتمت أمس 
الســبت منافسات اجلولة 
املرحلة  مــن  الثامنــة 
األولــى لــدوري كــرة 
فاز  فقد  املمتــاز،  اليد 
احلشــد الشعبي على 
الناصريــة بـــ 37 ـ 24 
هدفــا، وديالى على نفط 
26 هدفا،  ـ   28 بـ  ميســان 
بلدية  على  املوصلــي  والفتوة 
 18 19 مقابل  بنتيجــة  البصرة 
هداف، في حن اسفرت مباريات 
أول أمس للجولــة ذاتها عن فوز 
بنتيجة  الكوت  على  الشــرطة 
47 مقابــل 23 هدفــا والكــرخ 
مقابل   28 بنتيجة  الكوفة  على 
25 هدفا والتعــاون على اخلليج 
العربــي بنتيجــة 39 مقابل 28 

هدفا.
إلى ذلك، ومبناسبة كرور 50 عاما 
على تأسيس االحتاد املركزي لكرة 
اليد، بعث رئيــس االحتاد املركزي 
الدكتور أحمد رياض برقية ألسرة 
اللعبــة قال فيها » أهنئ بحرارة 
أعضاء واسرة كرة اليد العراقية 

راجيا لهم النجاح«.

المبرقع يطلع ميدانيا على أعمال 
اإلنهاءات في ملعب الميناء األولمبي

غاز الجنوب يبدأ حملة االحتفاظ
 بلقب الكرة الطائرة 

تفقد الحالة الصحية لنجم الكرة هادي أحمد اختتام الجولة الثامنة لممتاز اليد

املبرقع يتفقد هادي أحمد



بغداد ـ سمير خليل:
ملناســبة اربعينية شــيخ اخملرجني 
الراحــل فيصل الياســري، اقامت 
منظمــة نخيل عراقــي الثقافية 
جلســة اســتذكار لهــذا الراحل 
وبحضور  ببغداد  الكبير في مقرها 
اجللســة  وادار  املهتمني،  نوعي من 
االعالمــي شــاكر حامــد الــذي 
اســتعرض في بدايتها سيرة حياة 
واعمال الراحل بداية منذ والدته عام 
1933 ومــرورا بعمله في الصحافة 
والروائية  واصداراتــه القصصيــة 
قبل ان يتوجه الى الســينما ويبرع 
فيها وكذلــك عمله في التلفزيون 
والســوري  واالملانــي  العراقــي 
وابــرز احملطــات خــالل عمله في 
لدول  البرامجي  االنتاج  مؤسســة 
الكويت حيث  فــي  العربي  اخلليج 
االطفال  مسلســل  وانتج  هندس 
الشــهير)افتح ياسمســم(، كما 
وتســجيلية  روائية  افالمــا  اخرج 
تلفازية  وبرامج  ملسلسالت  اضافة 

اهمها برنامج )امللف( .
الرائد  اخملــرج  كان  املتحدثــني  اول 

محمد شكري جميل حيث قال:
الذي  املرحوم  امامنا صــوت  يظهر 
ودعني طالبا مني ان ارعى جسمي 
وان احافظ علــى صحتي وقال لي 

"لم اعد اســتطع الــكالم بعد ان 
بح صوتي" تذكرت صورة وداعي له 
ايضا عند وصولنا الى حدود مدينة 
دمشــق وقالوا ان فيصل الياسري 
اصبح مديرا عاما في دمشــق في 
االذاعــة والتلفزيــون وعندما علم 
بذهابي الى لندن انزلني من السيارة 
اعــدت لي  بان ســيدة  واخبرنــي 
احلكومة  من  سينوراما  وهي  هدية 
االمريكية مبعرض في دمشق عليك 
ان تراها قبل سفرك، حريص محب 
اردت احلديث  واذا  لفنه السينمائي، 
عن انسان فيجب ان ترعى السينما 
، فيصل كان دؤوبــا منذ ان كنا في 

ثانوية االعظمية".
الياسري  عصام  الراحل  شقيق  اما 
والذي مثل عائلته في هذه اجللسة 

فقال:
صبــاح يــوم اخلميــس الســابع 
والعشــرين من شــهر تشرين اول 
املاضــي تلقينا جميعــا نبأ اصاب 
قلوبنــا ، رحيل شــقيقنا الكاتب 
جنل  فيصل  الســينمائي  واخملــرج 
السيد  الوطني  والسياسي  االديب 
عبد بن الســيد حمود الياســري ، 
واذ نستذكر اليوم فقيدنا مبناسبة 
اربعينية رحيله مببادرة من منظمة 
)نخيــل عراقي الثقافيــة(، نتقدم 

بالشــكر اجلزيــل للقائمني عليها 
ادارة واعضاء واصدقاء، وشكر خاص 
لالعالمي االســتاذ شــاكر حامد، 
كمــا نتقــدم بالشــكر للحضور 
والثقافية  االعالمية  واملؤسســات 
التــي لم تبخــل في اســتعراض 
واالعالمية  الفنية  الفقيد  مسيرة 
واالدبيــة فحســب امنــا ســيرته 
كشــخصية وطنيــة واجتماعية 

عراقية مرموقة".
الياسري ذكر ايضا ان هناك مشروعا 
في املانيا النتــاج مخطوط يتناول 
حيــاة فيصل الياســري وبثمامنائة 
صفحــة مببــادرة من اخملــرج قيس 
والفنانة  ويحيى علــوان  الزبيــدي 
الســورية لينا الباتع وسيدة املانية 

اسمها ايريث.
نعيم  عواطف  الدكتــورة  الفنانة 
االغنية  ببداية  مداخلتهــا  ابتدأت 
اخلاصة مبسلســل االطفــال افتح 
فيصــل  واضافــت:  ياسمســم 
الياســري عالمــة مــن العالمات 
املهمة في املشهد الفني والثقافي 
واسعة  مســيرة  صاحب  العراقي، 
حتــدث اجلميع عنــه ورمبــا اضاءوا 
جوانب كثيرة من حياته ، انا واحدة 
مــن تالميــذه، اتكلم عــن الوفاء 
النبيل لدى فيصل الياسري، عندما 

مر على العــراق ظرف عصيب ملدة 
ثالث عشر ة سنة هو ظرف احلصار 
كان املكان الذي جمع اغلب الفنانني 
العراقيني هو الديــار، اجلميع كانوا 
الياســري في قناة  برفقة  يعملون 
الديار وببرامج مبستوى عال، برامج 
الثقافة  عن  تتكلم  واخرى  فرجوية 
العربية، الــكل عملوا لكي يحمي 
واملهمة  الكبيــرة  اجملموعــة  هذه 
والفاعلة من مثقفي وفناني االرض 
امامهم  اغلقت  وقت  في  العراقية 
كل االبواب وحوصروا حصارا ضاريا، 
كان وفيا معهم، وفيا حني تكالبت 
القوى علــى العراق فاظهر احلقائق 
عبر برنامج من برامجه املهمة عبر 
تلفزيون العــراق ، كان وفيا عندما 
احتلت القــوات اال مريكية العراق 
فلــم يغــادر االرض العراقية ، كان 
فيصل الياسري مما مييزه بني اخملرجني 
العراقيني هو ذلــك التهذيب، تلك 
الرقة، لــم ينفعل  الدماثــة، تلك 
او يتعامــل بخشــونة، كان رقيقا، 
احلديث، صادقا  انســانيا، عذبا في 
عندما يتحــدث، لذلك فمثل هؤالء 
الكبار لن يتكرر أحد ابدا".              
اخملرج صالح كرم قال في مداخلته:

فيصل الياسري يحتاج له مساحة 
كبيرة وزمن كبير النه اسطورة في 
العطاء الفني، سبعون عاما ونيف 
املرحوم  خاللها  قــدم  العطاء،  من 
املعلــم فيصل الياســري ايقونات 
فــي فنــون الســينما والتلفزيون 
والبرامج  الدراما  عن  الكثير  وكتب 
التلفزيونية، املميز الذي لم ميتلكه 
احــد، ان االســتاذ الياســري كان 
متنوعا فــي الثقافة والعطاء، كان 
منتجا ومخرجا ومؤلفا ومبدعا في 
عمليات التســويق ، اوصل ونشــر 
الفكر والدرامــا العربية والعراقية 
خاصة ودفعها باجتــاه العرض الى 
العربية  القنوات  من  كبيرة  اسماء 
حيــث كان اول املبادريــن فقد بادر 
من خالل قناة art كما ذكر االستاذ 
شــاكر حامد وانتج كما كبيرا من 
املسلسالت العربية في العراق في 
زمــن كان الكاتب واخملــرج واملمثل 
العراقــي محاصرا وكانــت الدراما 

العراقية محاصرة تسويقيا".

بغداد - الصباح الجديد:
للشــعر  األدبية  املســابقة  اختتمــت 
واخلطابة والقصــة القصيرة  للمعلمات 
واملدرســات واملشــرفات فــي املديريات 
والتي اقيمت  العــراق  العامة لتربيــات 
برعايــة وزيــر التربية الدكتــور إبراهيم 
املديرية  اجلبــوري    وباســتضافة  نامس 

العامة لتربية محافظة االنبار واستمرت 
يومني.

وكانــت نتائج املســابقة فــي القصة 
القصيــرة، االول احمد كاظم ســعدون 
مــن تربية املثنى والثانــي الدكتور قيس 
عمر من تربية نينوى، والثالث كان رجدي 
طالل لطيف من تربية صالح الدين، وفي 

مســابقة اخلطابة تقاســم املركز االول 
منتهى رشــيد حميد مــن تربيه ديالى 
والدكتــورة زينب عبــد اجمليد محمد من 
تربية الكرخ الثانية، كما تقاســم املركز 
الثاني لقاء صبيح اســماعيل من تربية 
نينوى وراوية حسن علي من تربيه الكرخ 
مناصفة  الثالــث  املركز  وجــاء  الثانية، 

بني ثالث متســابقات هن: اشواق عدنان 
من تربية الرصافة االولى وبســمه علي 
حســني من تربيه الكرخ االولــى وازهار 
محسن حمود من تربية الرصافة الثالثة.
الشــعر  نتائج مســابقة  واخيرا جاءت 
كالتالي: االول زينب حســام مهدي من 
تربيه صالح الدين والثاني جنان عبد االله 

صائغ مــن تربيه الكرخ االولــى والثالث 
ناديه عبود الكرخي من تربيه االنبار.

يذكر ان قســم النشــاط املدرسي في 
اقام  الرياضية  للتربيــة  العامة  املديرية 
املسابقة وأشــرف عليها االستاذ ميثم 
والقرآن  األدبية  شــعبة  مسؤول  غسان 

الكرمي والست اسماء سامي ابراهيم.

ميسان ـ الصباح الجديد:
علي سعدون  الفوتوغرافي  املصور  حقق 
اجلائــزة األولــى في التصويــر الضوئي 
في املســابقة التي أقيمــت مبنطقة 
العربيــة  اململكــة  فــي  القطيــف 
التقطها  لــه  الســعودية عن صورة 
مبنطقة أم البطوط مبحافظة ميسان.
تصريح'تابعته  في  ســعدون  وأوضح 
الصبــاح اجلديــد أنه "حقــق اجلائزة 
األولى في التصوير الضوئي باملسابقة 
القطيف  مدينــة  في  أقيمــت  التي 
باململكة العربية السعودية عن صورة 
التقطها فــي منطقــة أم البطوط 
مبحافظة ميسان"، مبينا، أنه "شارك 

في املسابقة مع نخبة من مصوري التصوير 
الضوئي وحصل على جائزة اإلبداع في محور 

االنعكاس ملشهد منطقة أم البطوط".
وأضــاف، "تنافس فــي املســابقة عدد من 
املصوريــن من بلدان عربيــة وأجنبية، واحتل 

العراق في هذه املسابقة املراكز األولى".
ومنطقــة أم البطوط تقع فــي ريف مدينة 
العمــارة، وهي ماتزال حتافــظ على طابعها 
الريفي اجلميل، إذ تنتشــر على ضفتي النهر 
املتنوعة،  ومزارع اخلضروات  النخيل  أشــجار 
وتعد واحدة مــن أهم األماكــن التي تضم 
أجمل املناظــر الطبيعيــة، وطاملا التقطت 

فيها صور تصدرت املسابقات العاملية.
وبحســب املواطن شــاكر ســابط وهو من 
أهالــي منطقة أم البطــوط، "متتد املنطقة 

من ناظم املشــرح قرب املستشفى التركي 
غربا، وتنتشر على ضفتي نهر الفرات أشجار 
النخيل ومزارع اخلضروات، وتعد املصدر األول 
الذي يزود أســواق املدينة بأنواع مختلفة من 

اخلضروات".
وأضــاف، "حتتــاج منطقــة أم البطوط إلى 
اهتمام إعالمــي أكبر، كونهــا متثل واجهة 
سياحية مهمة، خاصة وأن أغلب الناس حتى 

من أهل مدينة العمارة ال يعرفون موقعها".
بدوره، لفت الكاتب فالح العيساوي إلى " أبرز 
البطوط  أم  التي تســكن منطقة  العشائر 
والبيات،  وزبيــد،  بنــي الم،  ومنها، عشــائر 
واخلزرج"، مؤكداً أن " أغلب سكان منطقة أم 
البطوط يعملون في الزراعة وتربية احليوانات 

كاألبقار واالغنام".

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلن ألكسندر باغوف، خبير قسم 
 Digital التحليل األمني في شركة
اســتخدام  أنه ميكن   ،  Security
التلفزيونــات الذكية في مراقبة 

ل. الناس حتى عندما ال تشغَّ

وأشــاراخلبير، إلى أن التلفزيونات الذكية 
وميكروفونات،  بكاميــرات  مزودة  احلديثة 
لذلــك ميكن أن يســتخدمها املتطفلون 

للتنصت والتجسس على أصحابها.
وبني اخلبير: "تسمح الكاميرا وامليكروفون 
الذكــي،  التلفزيــون  فــي  املوجــودان 

والتنصت على صاحبه، حتى  بالتجسس 
عند إيقاف تشــغيله. أي ميكن أن يصبح 
هذا التلفزيــون هدفا للدخالء واملتطفلني 
وغيرهــم. وهنــاك رأي مفــاده أن أجهزة 
التلفزيــون الذكية األجنبيــة، باإلضافة 
إلى واجهات اخلدمة اخملتلفة للتشخيص 

وتصحيح األخطاء، تستخدم بنشاط في 
جميع أنحاء العالم للتجسس".

وأكــد باغــوف، علــى أن التســلل إلى 
التلفزيــون الذكــي، يســمح للقراصنة 
بالوصــول إلى األجهزة األخــرى املوجودة 
ضمن الشــبكة، مثــل الهواتف وأجهزة 

الكمبيوتر. وقال: "قبل كل شــيء يجب 
أن نعلم، أن التلفزيون الذكي هو تلفزيون 
عادي، مزود بأجهزة تســمح باســتخدام 
للدخالء  االنترنت. لذلك ميكــن  شــبكة 
استخدامه كنقطة انطالق للوصول إلى 

الشبكة الداخلية املتصل بها".
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عدسة: "رزكار البرزجني"

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

"نخيل عراقي" تستذكر شيخ المخرجين
 الراحل فيصل الياسري

لمناسبة اربعينيته..

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت املغنية الكندية ســيلني 
ديون، أنها تعاني من اضطراب عصبي 
نادر يحــدث لواحد مــن كل مليون 
شــخص، مع عــدم وجود عــالج له، 
ويعرف باســم " متالزمة الشــخص 

املتيبس".

ومت تشــخيص املغنية، البالغة مــن العمر 54 
عاما، مبتالزمة الشخص املتيبس، والتي تسبب 
تشنجات عضلية شــديدة وعنيفة ومستمرة 

في كثير من األحيان.
والسبب احلقيقي لهذه احلالة غير معروف، لكن 
الباحثني يشتبهون في أنه نتيجة تفاعل مناعي 
ذاتي حيث يهاجم اجلســم اخلاليا العصبية في 

اجلهاز العصبي املركزي.
والنتيجــة هي تصلب شــديد فــي العضالت 
يؤثر بشــدة على احلركــة، ما يتطلــب أحيانا 
استخدام مشــاية أو كرسي متحرك. وميكن أن 
تؤدي احلالة أيضا إلى تشنجات تولد قوة كافية 
لكســر العظام. وغالبا ما يعاني املصابون من 
املفاجئة  واحلركات  للضوضاء  عالية  حساسية 

واالضطراب العاطفي، مبعنى أن شــيئا بسيطا 
مثل طرق الباب ميكن أن يؤثر على املرضى.

وخاطبت ســيلني معجبيها عبر مقطع فيديو 
عاطفي على "إنستغرام" قائلة إنها ستضطر 
إلى إلغاء جولتها األوروبية القادمة في شباط، 
وأن لديها فريقا رائعا من األطباء، باإلضافة إلى 

أطفالها الذين يدعمونها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعربت الفنانة ســهى سالم، عن اشتياقها للشاشة مؤكدة 

أن العمل األكادميي أخذ بعضاً من وقتها.
وقالت سالم: إن "الفن بشكل عام سواء التمثيل أم الرسم أو 
النحــت وغيرها من الفنون، تورث أوالً، وبعدها تتطور من خالل 
اهتمام العائلة بتنمية املوهبة التي متر مبرحلتي االكتشــاف 
والصقل"، مضيفة: "لقد منحني والدي الفنان طه ســالم، 
احلب والرعاية والتربية الصحيحة والتوجيه القومي معززاً الثقة 
بنفسي واعتدادي بتاريخه الشخصي املشرِّف فنياً واجتماعياً، 

تضافراً مع دور شقيقيَّ شذى وفائز في تكملة املسيرة".
وعن عدم انتشارها عربيا قالت: "أنا قنوعة وراضية باملقسوم 
وعشت فترة ذهبية في دراما تلفزيونية ناجحة.. من مسلسالت 
بدوية وتاريخية وأفالم ســينمائية ومســرح وجميع أعمالي 
كانت تسوق بشــكل جيد، لكن اآلن وخالل لقاءاتنا كفنانني 
نعقد حلقات حوارية محاولني إيجاد معاجلات لتحريك عجلة 

اإلنتاج، مؤشرين املشكلة وهي التمويل".
وأضافت: أن "السوشــل ميديا أثرث على الفرد العراقي، لكن 
بالفن نحول جــزءاً من الســلبية الى االيجابيــة، ألنه خالق 
ينتج أفكاراً وحلوالً" الفتة: "أعمل اآلن رئيســة قسم الفنون 
املســرحية في كلية الفنون اجلميلة.. جامعــة بغداد، وأتهيأ 
مع طالبي للمهرجان الســنوي في القسم، وتلقينا دعوة من 
الهيئــة العربية للمســرح لعرض مســرحية )خالف( تأليف 
وإخــراج مهند هادي ومتثيلي مع مرتضــى حبيب وهيثم عبد 

الرزاق ومجموعة من الشباب".

بغداد - الصباح الجديد:
تقدم الفرقة الوطنية ملسرح الطفل في قسم املسارح بدائرة 
السينما واملسرح، وضمن خطتها الســنوية لدعم مشاريع 

االطفال على مستوى السينما واملسرح.
مسرحية )اميرة االحالم( على خشبة املسرح الوطني يوم غد 
االثنني املوافق في متام الســاعة احلادية عشر صباحا وبحضور 

اطفال دور االيتام ومدارسنا العزيزة.
املسرحية من تأليف فالح حســني العبد اهلل واخراج الفنان 

حسني علي صالح.
“أميرة األحالم” مســرحية ممتعة وحتمل أهدافا تربوية عميقة 
تخص األطفال في سن املدرســة عبر حكاية فنتازية متزج ما 
بني الواقع واخليال، وهي عمل تربوي باألســاس يتوجه للطفل 

في سن املدرسة من خالل حكاية محببة.

سهى سالم: عشت فترة 
ذهبية في دراما التلفزيون 

غدًا.. "أميرة االحالم" 
على المسرح الوطني
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مــن املصطلحــات املعروفــة في الوســط 
امللوك( ويقصد  ) ُصّناع  السياسي مصطلح 
بهم اولئــك الذين يســتطيعون ايصال َمْن 
يريدون الى املواقع الســلطوية العليا فيكون 
صاحبهم عبــارة عن دُمية يحركونها كيفما 

شاؤا ولن يعصي لهم أمراً .
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والتاريــخ يحدثنا عن ســيطرة عصابة من 
األتــراك على جملة من خلفــاء بني العباس 

كانوا ال ميلكون من األمر شيئا .
واخللفــاء العباســيون الذيــن نعنيهم هم 
ممن جعل ســامراء عاصمته بــدالً من بغداد 
ويكفينا هنا قول أحدهم يصف حاله متبرماً 

شاكيا :
قال :

أليس من العجائب أّن ِمْثلي 
يَرَى ما َقلَّ ممتعا عليِه 

وتُؤخذ باسمه الدنيا جميعاً 
وما ِمْن ذاَك شيٌء في يََديِه 

اليِه حُتمُل الدنيا جميعاً 
ومُينُع بعُض ما يُحبي إليِه 

ووصف الشاعر خليفة – عباسياً- آخر 
كان في سامراء فقال :

خليفٌة في َقَفٍص
بني وَِصيٍف وبُغا 

يقول : ما َقاال لَُه 
كما تَُقول الَبَبَغا 
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وأنت حني تقرأ هذا التاريخ تســتغرب أشــد 
االســتغراب مما كان عليه اولئك اخللفاء من 

الضعف والهوان .
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ولقد زال االستغراب عند العراقيني منذ 9 / 4 
/ 2002 حيث ِجيء ببعض العناصر الضعيفة 
وُجعلت في الواجهة وهــي ال متلك من األمر 

شيئا .
جيء بها الن أحدهم ال يعصي مِلَْن جاء به أمراً.
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واحملاصصات التي ما أنزل اهلل بها ِمْن سلطان 
كانت وراء تسمية النطيحة واملتردية ، لتولي 
املناصب الرفيعة مــع أنَّ االمر والنهي ليس 

بيدها يقينا .
وقــد تكبد الوطن احلبيب جــراء هذه اللُعبة 
الذميمة أفدح اخلســائر علــى كل الصعد 
واملســتويات، وكانت النتيجة شبوع الفساد 
وتردي  الدولة ومرافقهــا،  في كل مفاصــل 

اخلدمات وانعدام الُبنى التحتية ..
والفصام النكد بني السلطويني واملواطنني .

ومن الصعب إحصاء التداعيات كلها .
وكأّن التاريخ قد أعاد نفسه، َغيرَ أنَّ النطيحة 
واملتردية اليوم ال تَقوى على تصوير أوضاعها 
القوافــي كما صنعه بعض األســالف  عبر 
باألمس ألنها ال متلك مــن الثقافة االدبية ما 
ميكنها من ذلك ، فهي تعاني من الضعف ما 

مينعها من القدرة على ذلك 
وهنا تكمن املصيبة . 

ُصّناُع الملوك 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مرض نادر يجبر سيلين ديون على التوقف عن الغناء 

أبناء المحافظات يفوزون بالمراكز األولى في مسابقة وزارة التربية االدبية

"أم البطوط الميسانية" تحصد المرتبة األولى في مسابقة التصوير الضوئي

خبير يكشف إمكانية استخدام التلفزيون في المراقبة
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