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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
العمليــات  قيــادة  أكــدت 
املشــتركة، امس االحــد، عدم 
قــدرة تنظيم داعــش االرهابي 
علــى مســك األرض أو التواجد 
فيها لدقائــق مجدداً، الفتة إلى 
بقدرات  املســلحة  القوات  متتع 
القيام  فــي  تســاعدها  كبيرة 
بهجمــات نوعيــة علــى أوكار 
العدو، مشــددة على اســتمرار 
التعاون مع التحالف الدولي من 
جهة وقوات البيشمركة التابعة 
إلقليم كردستان من جهة أخرى.

وقــال املتحدث باســم القيادة 
حتســني اخلفاجي، فــي تصريح 
إلى »الصباح اجلديد«، إن »قدرات 
القوات األمنية العراقية تطورت 
إلى نحو كبير وأصبح هناك فرق 
شاسع بني ما كان عليه الوضع 

في 2014 والوقت احلالي«.
»قواتنــا  أن  اخلفاجــي،  وتابــع 
أصبحت اليوم متلك قدرات عالية 
من  ومرونــة متكنها  وإمكانيات 
القيام باملهام جــداً في مناطق 

جغرافية معقدة«.
وأشار، إلى أن »الدليل على ذلك، 
التــي حدثت خالل  العمليــات 
األســبوعني األخيرين«، موضحاً 
ان »القــوات اخلاصة اشــتبكت 
مع اإلرهابيني في وادي شاي في 
باجلغرافية  تتمثل  ظروف صعبة 
وعدم وجود غطــاء جوي نتيجة 

األمطــار  وهطــول  الغيــوم 
واســتمرت من ســاعات الليل 

حتى الصباح«.
وبني اخلفاجي، أن »القوات األمنية 
وبعد انتهاء االحتفالية املركزية 
التــي اقيمــت في مقــر قيادة 
مبناسبة  املشــتركة  العمليات 
على  للنصر  اخلامســة  الذكرى 

وبأقل  االرهابي،  داعــش  تنظيم 
من ساعة قامت بعملية نوعية 
إرهابيني في  فيها ســتة  قتلت 
تلول البعاج في محافظة صالح 

الدين«.
أوضــح، أن »التنظيــم االرهابي 
ما زال ميــارس عمله في مناطق 
العراق«، مســتدركاً  مهمة في 

بأن »عصاباتــه ال تتمكن حالياً 
من االرض كما كان عليه الوضع 
في الســابق والعبــث مبقدرات 

وأمن الدولة«.
وشــدد اخلفاجي، على أن »داعش 
أو  لم يعد بامكانه مسك األرض 
البقاء في مــكان ألقل من دقائق 
بالنسبة إلى الرد السريع لقواتنا 

األمنية على أي تهديد«.
ولفــت، إلى أن »القــوات األمنية 
السنوات  هذه  خالل  ايضاً  جنحت 
نحو  االرهابيني  في قطع طريــق 
العراق مبسك احلدود وإنهاء حاالت 

التسلل«.
وانتهى اخلفاجي، إلى أن »التعاون 
ما زال مستمراً سواء مع التحالف 

الدولــي علــى صعيــد التدريب 
والتأهيــل وتبــادل املعلومات، أو 
مع قوات البيشــمركة من خالل 
التنســيق املشــترك في  مراكز 
تعزيــز األمن واحلد مــن خطورة 

التنظيمات االرهابية«.
االمني  اخلبيــر  ذكر  من جانبــه، 
مخلــد حــازم، في حديــث مع 
»الصباح اجلديــد«، أن »داعش ما 
زال يبحث عــن مالذا آمن يصعب 
الوصول  العراقية  القــوات  على 

إليها منها تالل حمرين«.
وتابــع حازم، أن »هنــاك إمكانية 
لتشــييد مقــار آمنة مــن قبل 
التنظيم في تلك املناطق وإدامة 
التفات  يســتدعي  ما  نشــاطه 
القــوات األمنية إلى هــذا االمر 

ومعاجلته«.
ويتفق مع اخلفاجي، بان »التنظيم 
الســيما  كثيراً  اليــوم  يعانــي 
بعد مقتــل زعيمه أبو احلســن 
القريشي«، ويرى أن »داعش يعيش 

في أيامه األخيرة«.
ودعا حــازم، إلــى »القيام بجهد 
املســتوى،  عالــي  اســتخباري 
واالستعانة بسالح اجلو، فال ميكن 
في  تتدخل  أن  البريــة  للقــوات 
التنظيم  ومواجهة  وعرة  مناطق 

اإلرهابي«.
وكانت مرت امس األول الســبت، 
الذكرى اخلامســة لالنتصار على 
الذي  االرهابــي  داعــش  تنظيم 
ســيطر على عدد من احملافظات 

في منتصف عام 2014.

استمرار التعاون مع التحالف الدولي والبيشمركة في مواجهة اإلرهاب

العمليات المشتركة: لم تعد لداعش القدرة على 
مسك االرض مجددًا وقواتنا باتت اكثر اقتدارا

منظمات حقوقية: إيرانيون 
3يواجهون خطر اإلعدام الوشيك شركة غاز البصرة تمنع حرق 80 

2مقمق في اليوم من الغاز المصاحب 

السليمانية - عباس اركوازي: 
إقليم  وزراء  قــرار مجلــس  اثــار 
صالحيــات  منــح  كردســتان 
وزيرالبيشمركة شورش اسماعيل 
إلى وكيله عــن احلزب الدميقراطي 
االحتاد  لزكني غضــب  سربســت 
وزاد من حدة  الوطني واســتيائه، 
االزمــة املتناميــة بــني احلزبــني 
االقليم  يديــران  اللذين  الكرديني، 

منذ أكثر من 30 عاماً.
وطالــب رئيس حكومــة االقليم 
مســرور بارزاني، مــن فريق االحتاد 
فــي حكومة االقليم باســتبدال 
االقليم  رئيــس حكومــة  نائــب 
قبــاد طالباني في حال اســتمرار 
مقاطعتــه الجتماعــات مجلس 
الــوزراء، وذلــك بعد ان قــرر منح 

البيشــمركة  وزيــر  صالحيــات 
شورش اســماعيل وهو عن االحتاد 
الوطني إلى وكيل الوزارة سربست 
لزكني، وهو عن احلزب الدميقراطي، 
وذلــك عقب اســتمرار مقاطعة 
نائب رئيــس حكومة االقليم قباد 
ووزراء االحتاد جللســات  طالبانــي 
مجلس وزراء االقليم منذ اكثر من 
شــهر، وذلك على خلفية تعرض 
فريق االحتاد فــي حكومة االقليم 
وفرض  والتهميش،  االقصــاء  الى 
حصــار اقتصــادي علــى مناطق 
نفوذ االحتاد مبحافظة السليمانية 
الى االهمال وقلــة التخصيصات 

املالية.
بافل  الوطني  االحتــاد  رئيس  وكان 
طالباني قد أبلغ وزير البيشمركة 

شــورش أســماعيل ووكيل وزارة 
بعدم  صالــح  جتــو  الداخليــة، 
املباشــرة  أربيل وعدم  إلى  العودة 
منه  ســعياً  منصبيهمــا،  فــي 
اال  اخرين،  مبرشحني  الستبدالهما 
أن رئيس احلكومة مســرور بارزاني 
رفض املوافقة على هذه التغييرات 
وامتنع عــن أصدار أي قــرار بهذا 

اخلصوص.
منه الحتواء  وفي مســعى  بدوره 
االزمة وتــدارك العواقب والتبعات 
الصراع  التي سيخلفها  السلبية 
الدائر بــني احلزبــني، طالب رئيس 
الســابق عضو  برملان كردســتان 
االحتاد  لسياســات  االعلى  اجمللس 
الوطني عدنان املفتي بانهاء االزمة 
السياســية في االقليــم، والبدء 

بحوار جاد بني االحتاد والدميقراطي.
واكد املفتــى في تصريح للصباح 
اجلديــد، ان االزمــة السياســية 
االحتــاد  بــني  الدائــر  والصــراع 
انعكس ســلبا على  والدميقرطي 
في  احليــاة  مفاصــل  مختلــف 
االقليم، وهو ينذر بعواقب وخيمة، 
ما لم يتم وضع حــد له، وتغليب 
لغة العقــل واملنطــق على لغة 

الفتنة وخلق املشاكل.
واكــد املفتــى، ان امــام اقليــم 
بنحو  واملنطقة  والعراق  كردستان 
عام حتديــات كبيــرة تتطلب منا 
وحــدة املوقف واحلــوار والتفاهم، 
للحفــاظ علــى ســيادة العراق 
االقليم وسالمة  واســتقرار  وامن 

مواطنيه.

الديمقراطي يصعد ويسعى لملء شواغر االتحاد في حكومة االقليم 
بين استمرار المقاطعة والحوار

بغداد - الصباح الجديد:
اســتقبل رئيس اجلمهوريــة الدكتور 
عبد اللطيف جمال رشيد امس األحد 

في قصر بغداد، وفد البنك الدولي.
 وقال الســيد الرئيــس إن العراق من 
الدولي  اجملتمــع  في  الفاعلة  الــدول 
ومن مؤسســي منظمة األمم املتحدة 
والبنك الدولي وجامعة الدول العربية، 
مؤكداً ضرورة تعزيز وتوسيع العالقات 

مع البنك الدولي.
 وأضاف الرئيــس عبد اللطيف جمال 
رشــيد، أن من املهم أن يعلم اجملتمع 
الدولي أن العــراق ومنذ هزمية داعش 
وأمنياً  استقراراً سياسياً  أكثر  أصبح 
واقتصاديا، ذلك لتشجيع االستثمارات 

ورؤوس األموال للعمل في البالد.
ونّوه رئيس اجلمهورية إلى أن احلكومة 

العراقية جادة بوضع اخلطط والبرامج 
والقوانني التي تتصل بشــكل مباشر 
النهوض  املواطنني عبر  احتياجات  مع 
التحتية  البنى  ومشــاريع  باالقتصاد 

ودعم القطاع اخلاص.
وأوضح أن أبــرز التحديات التي تواجه 
البــالد هي أزمة التغيــر املناخي التي 

تهدد العالم ككل، وكذلك مشــكلة 
املياه مع دول اجلوار، مؤكداً وجود وفود 
مشــتركة تتبادل احلــوارات للوصول 
أكثر عدالً  لتوزيــع  ناجحة  إلى حلول 
للحصص املائية تتناســب مع الزيادة 

احلاصلة في عدد السكان.
 وأضاف أن مما يفاقم من أزمة املياه هو 

الهدر وغياب التنظيم املطلوب، الفتاً 
إلــى أن األجهزة احلكوميــة العراقية 
امُلتصة لديها خطــط موضوعة من 
قبــل مختصني حتتــاج إلــى العمل 
والتنفيذ أكثر من احلاجة إلى املؤمترات 

واالجتماعات.
وجــرى خــالل اللقــاء، اســتعراض 
البالد  القائمة بــني  التعــاون  جوانب 
املالي  القطاعني  الدولي فــي  والبنك 
واالقتصــادي، ومت التأكيد على حاجة 
النظــام املصرفــي في العــراق إلى 
التطوير بشــكل يكون أكثر ســرعة 
ودقــة وأمان وشــفافية، إلــى جانب 
التأكيــد على أهميــة تنويع مصادر 
الدخل القومــي وعدم االعتماد فقط 
على النفط عبر تعزيز القطاع الزراعي 

والصناعي.

العراق اليوم بات اكثر استقرارا ويشجع على استثمار رؤوس األموال فيه
 رئيس الجمهورية لوفد من البنك الدولي:

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن مكتب رئيــس مجلس 
الــوزراء امس االحد اســترداد 
وجبــة ثانيــة مــن األمــوال 
باألمانات  اخلاصــة  املنهوبــة 

الضريبية.
جــاء هذا فــي بيــان أصدره 
املكتب ونقلتــه وكالة األنباء 

العراقية الرسمية.
اجلهــات  إن  البيــان  واورد 
النزاهة،  بقضايا  املتخّصصة 
تواصــل عمليــات اســترداد 
األمــوال اخلاصــة باألمانــات 
االســتيالء  مت  التي  الضريبية 
عليهــا فــي إطار مــا يعرف 

بـ«سرقة القرن«.
وأوضــح أنــه جرى اســترداد 
الثانيــة مــن هذه  الدفعــة 

األموال، والبالغة قيمتها مئة 
وأربعة وثالثون ملياراً وأربعمئة 
وخمســة وخمســون مليوناً 

وستمئة ألف دينار.
وذكر أنه مت إيداع املبلغ بشكل 
أصولي في احلســاب املصرفي 
املفتوح ملصرف الرافدين الفرع 

الرئيس.
وبهــذا يبلغ إجمالــي املبالغ 
املستردة ثالثمئة وسبعة عشر 
وخمسة  وخمســمئة  مليارا 
وثالثــون مليونا وخمســمئة 
وستة وثالثون ألفا وخمسمئة 

وخمسة وعشرون دينارا.
وأكد على أن عمليات استرداد 
املطلوبني  ومالحقــة  األموال 
مباشر  إشراف  حتت  متواصلة 

من رئيس مجلس الوزراء.

بغداد - الصباح الجديد: 
كشف املستشار املالي لرئيس 
محمد  مظهر  الوزراء  مجلس 
مصير  االحــد،  امــس  صالح 
املوظفني في ظل غياب  رواتب 
املوازنة العامة ودخول مجلس 
النواب في عطلته التشريعية 
تزامناً مع انتهاء السنة املالية.
وقــال صالح فــي تصريحات 
دخول  »مــع  إنــه  صحفيــة 
بعطلتــه  النــواب  مجلــس 
انه  الواضح  فمن  التشريعية، 
املادة  بأحكام  العمل  ســيتم 
13/آوالً من قانون االدارة املالية 
االحتادية رقم ٦ لســنة ٢٠١٩ 
املعــدل »، مؤكداً أنه »ال يوجد 
املوظفني  رواتب  على  خطر  اي 
وســتصرف الرواتب مبواعيدها 
وال يوجد ما يعــارض نصوص 
املادة ١٣ من قانون االدارة املالية 

املذكورًة«.

وأضــاف صالــح إنــه »ال بد 
مــن ان يقدم مشــروع قانون 
الى  االحتادية  العامــة  املوازنة 
مجلــس النــواب فــي أقرب 
تأخير  دون  مناســبة  فرصــة 
عندمــا يزاول اجمللــس النيابي 
العطلة  انتهــاء  بعد  اعماله 
للجهات  ليتسنى  التشريعية 
واالســتثمار  التصرف  االخرى 

بشكل مخطط له«.
13/ أوالً من قانون  وتنص املادة 
املاليــة االحتاديــة رقم  اإلدارة 
على  املعدل،   2019 لســنة   6
/ )واحد  »الصرف بنسبة ١/١٢ 

اثني عشر( فما دون من اجمالي 
للنفقات  الفعلية  املصروفات 
اجلارية للسنة املالية السابقة 
بعد اســتبعاد املصروفات غير 
املتكررة، على اســاس شهري 
والــى حــني املصادقــة على 

املوازنة العامة االحتادية«.

استراداد وجبة ثانية من أموال 
االمانات الضريبية  المنهوبة

رواتب الموظفين ستصرف 
بمواعيدها وال خطر عليها من 

انتهاء السنة المالية 

بما يزيد عن 134 مليار دينار

الصباح الجديد - متابعة: 
دعــا املرصــد »األورو متوســطي« 
حلقوق اإلنسان، امس األحد، حكومة 
إلى حتمل مســؤولياتها جتاه  البالد 
األشــخاص الذين فقــدوا واختفوا 
قســرًا خالل العمليات العسكرية 
ضــد تنظيم »داعش« قبــل أعوام، 
وذلــك عقــب تصريحــات لرئيس 
كشف  احللبوســي  محمد  البرملان 

فيها عن مقتل هؤالء املفقودين.
متوســطي  األورو  املرصــد  وقــال 
في بيــان صحفي، إّنــه تابع بقلق 
البرملان  لرئيــس  تصريحــات  كبير 
العراقــي محمد احللبوســي خالل 
املاضي حول  األربعاء  تلفزيوني  لقاء 
املفقودين واملتفني قسرًا قال  ملف 
فيها: »يجــب أن نغير اســمهم و 
نصارح الناس بحقيقتهم. املغيبون 
ميكن أن نســميهم بـــ املغدورين، 
فارقــوا احلياة«، وأضــاف أيضا: »أنا 
أســتطيع أن أكون أكثــر جرأة مع 
النــاس، ال يجب أن نتــرك عوائلهم 
على أمل، أّنهم )أبناءهم( مفقودون 
األمــر مجاٍف  وســيعودون فهــذا 
للحقيقة متامــا«، كما أّكد في ذات 
اللقاء على مسؤولية السلطات في 
وشمولهم  الضحايا  هؤالء  تعويض 

و«مؤسسة  االرهاب  ضحايا  بقانون 
الشهداء«.

متوســطي  األورو  املرصد  وانتقــد 
بشّدة، ما وصفه »الصمت السلبي 
للحكومة العراقية وجتاهل التعليق 
على تصريحــات رئيس البرملان التي 
متس مصير آالف املفقودين واملتفني 
قسرًا«، مضيفاً أنه »رغم احلساسية 
أيام  الكبيرة لهذا امللف، ومرور عدة 
علــى تصريحات )احللبوســي(، لم 
تصدر احلكومة العراقية أي تصريح 
حــول القضية وتركت آالف األُســر 
املشروعة  أسئلتها  على  إجابات  بال 

بشأن مصير أبنائها«.
وشــّدد بيان األورو متوسطي، على 
ضرورة »حتــّرك احلكومــة العراقية 
علــى نحــو عاجــل للتحقيق في 
تصريحــات رئيس البرملــان، واتخاذ 
جميع التدابيــر واإلجراءات املمكنة 
واملتفني  املفقودين  مصير  لكشف 
بحقيقة  ذويهــم  وإبــالغ  قســرًا، 
إنهاء معاناتهم  أجل  مصيرهم من 

املستمرة منذ سنوات«.
ولفت التقرير، إلى عدم وجود بيانات 
حكوميــة دقيقــة تتعلــق بأعداد 
خالل  قســًرا  واملتفني  املفقوديــن 
العمليات العســكرية ضد تنظيم 

»داعش« )2014-2017(، ومع ذلك فإّن 
عددهم يصل إلى عدة آالف، بحسب 

معلومات ميدانية متطابقة.
أّن  احلقوقــي،  املرصــد  بيــان  ورأى 
في  تورطت  املسلحة،  »امليليشيات 
أغلب احلاالت فــي عمليات اإلخفاء 
القســري، وتركزت تلــك العمليات 
فــي عدة مــدن مبحافظــات األنبار 
وبغداد  الدين  وصالح  وديالى  ونينوى 
وبابل«، موضحاً أن »تلك امليليشيات 
نفذت حمالت احتجاز جماعية بحق 
السكان، وأخفت آالًفا منهم بحجة 
محاربة تنظيــم داعش، ولم تصّرح 
اجلهــات الرســمية مبصيرهم منذ 
ذلك الوقت، وجتاهلت التحقيق اجلاد 

في مصيرهم وظروف اختفائهم«.
وذكــر املرصــد األورو متوســطي، 
أّن أبــرز تلك احلــوادث كان في بلدة 
الفلوجة  شــمالي  »الصقالويــة« 
بتاريخ 3 يونيو/حزيران 2016، مشيرا 
إلــى أن »امليليشــيات املســلحة، 
اختطفت أكثر مــن 700 مدني من 
عشــيرة البعكاش، في نفس اليوم، 
ولم يتضــح مصيرهــم منذ ذلك 
القانوني  الباحــث  وقــال  الوقت«. 
لدى املرصد األورو متوســطي عمر 
العجلوني: إنه »في حال ثبتت صّحة 

العراقي،  البرملــان  رئيس  تصريحات 
فإّنه مــن الضروري التعامل مع هذا 
متخصص  مؤسسي  بشكل  امللف 
وطنيــة خاصة  هيئة  إنشــاء  عبر 
بهذه القضية، يُناط بها تشــكيل 
فــرق متخصصــة للكشــف عن 
املقابر اجلماعية واحلصول على رفات 
الضحايــا من خالل إجراء فحوصات 
بالتعاون مع اجلهات  النووي  احلمض 

األممية ذات العالقة«.
وأضــاف العجلونــي: »بالتوازي مع 
على  بالتعرف  املتعلقــة  اإلجراءات 

مواقع دفــن الضحايــا وهوياتهم، 
الشروع في عملية محاسبة  يجب 
صارمــة وفّعالة ضمــن إطار زمني 
محــدد وبإشــراف أممي، لكشــف 
اجلرائــم  هــذه  فــي  املتورطــني 
اجلــزاءات  وإيقــاع  ومحاكمتهــم 

القانونية بحقهم«.
وكان محمــد احللبوســي، رئيــس 
مجلــس النــواب، صــرح علنا في 
الذكرى  ملناسبة  تلفزيونية،  مقابلة 
عناصر  علــى  لالنتصار  اخلامســة 
داعش اإلرهابيــة، بأنه ينبغي تغيير 

واســتبدالها  املغيبــني  تســمية 
باملغدوريــن، ألنهــم قتلــوا ويجب 
بدل  باحلقيقــة،  ذويهم  مصارحــة 

تركهم يرجون امال لن يتحقق.
وفي ذات الســياق، كشــف املرصد 
اول  بدوره  اإلنســان  العراقي حلقوق 
أمس الســبت، عن تقــدمي 11 ألف 
عائلة بالغات بفقــدان ذويها خالل 

ثمانية أعوام.
وذكر املرصد في تقرير نشــره على 
موقعه الرســمي أنــه »وثق قضية 
املفقودين واملغيبني قسراً في العراق 

لألعــوام 2014 - 2022 )الفترة التي 
شــملت صعود داعش والســنوات 
التــي تلتهــا( ويتضمن شــهادات 
 11 لذوي املفقودين واملغيبني قسراً، 
ألف عائلــة أبلغت عن فقدان ذويها 
خالل ثمانيــة أعوام، ورمبا هناك عدد 
أكبر من املفقودين واملغيبني قســراً 
لكن عوائلهم لــم تتخذ اإلجراءات 
القانونيــة لإلبالغ عنهم، تضع هذه 
القضيــة العراق في صــدارة الدول 
التي تشهد عمليات فقدان وتغييب 

قسري«.
وأضــاف التقرير الذي صادف صدوره 
مــع الذكــرى الســنوية لهزميــة 
»داعــش« واليــوم العاملــي حلقوق 
اإلنسان، أن »العراق من أكثر البلدان 
التي شهدت حاالت اختفاء وفقدان 
العقود اخلمسة  لألشــخاص خالل 
املاضيــة، ووفقــاً للجنــة الدولية 
للصليب األحمــر، يوجد في العراق 
أكبر عدد من األشــخاص املفقودين 
فــي العالــم، نتيجــة عقــود من 

النزاعات والعنف«.
وفــي مقابل الصــورة القامتة التي 
التقرير احلقوقــي، تعهد  رســمها 
رئيــس الــوزراء محمد الســوداني 
»بالتــزام العراق مبا جــاء ببرنامجنا 

احلكومــي مــن حمايــة للحريات 
حقوق  بقضايــا  واهتمام  العامــة 

اإلنسان«.
وقال في بيان مبناسبة اليوم العاملي 
حلقــوق اإلنســان: »نؤكــد مجدداً 
االلتزام  ُســبل  لتأهيــل  ســعينا 
وقع  التــي  الدوليــة  باالتفاقيــات 
مبسؤولية  والتعاطي  العراق،  عليها 
وبشــكل شــفاف مع هــذا امللف 
بوصفه قضية جوهريــة ومركزية، 
وبــذل اجلهــود الالزمة في ســبيل 
في  اإلنسان  ثقافة حقوق  إشــاعة 

اجملتمع«.
بــأن تعزيز حقوق  وأضــاف: »نؤمن 
اإلنسان وحمايتها مسؤولية اجلميع 
دون اســتثناء، في عملية تكاملية 
في  سواء  األجهزة،  جميع  تشــمل 
احلكومة أم في السلطة القضائية 
أم مجلس النواب، أم في املؤسسات 

الوطنية واجملتمع املدني«.
وأكد الســوداني علــى أن »العراق 
أصبح اليوم ساحة خصبة ومتاحة 
لعمــل اجملتمــع املدنــي، ولعمــل 
الناشــطني واملدافعــني عن حقوق 
اإلنســان، وهذا ثمرة التغيير، وتبني 
الفهــم احلقيقــي ملعاييــر حقوق 

اإلنسان«.

األورو متوسطي لحقوق االنسان يطالب بالتحقيق في تصريح الحلبوسي عن قتل المغيبين 
مطالبًا بتوضيح رسمي وإنشاء هيئة وطنية خاصة بالقضية  تقريـر
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امام انظار امني بغداد احملترم 
م / شارع عشرين 

بعد التحية ..
معاناتنا  معاليكم  امام  نضع 
ومشــكلتنا مــن اســتحواذ 
اصحاب احملــال واملطاعم على 
ارصفة شارع عشرين وحتديدا 
قــرب ثانوية النعمــان للبنات 
وحتى نهايته عند ) السدة ( ، 
ولذلك فان الطالبات واصحاب 
البيوت ال يتمكنون من السير 
علــى االرصفيــة جــراء ذلك 
ممــا يدفعهم الى النــزول الى 
الشارع ملواجهة خطر حوادث 
) الدهس ( جراء سير السيارات 

او الدراجات النارية .
حيث يتــم احتــال الرصيف 
املقابــل للثانوية ليا من قبل 
بالكامل  الشــعبية  املطاعم 
امــا اجلهــة املقابلــة االخرى 
فاالمــر ادهــى وامــر اذ يتــم 
اشــغاله من قبــل مصلحي 
الدراجات النارية ، وعليه فاننا 
تكثيف  بضــرورة  نناشــدكم 
مراقبــة املعنيــني لارصفــة 
والشــوارع العامــة التي يتم 
اســتغالها مــن قبــل هؤالء 
الباعة مــن دون مراعاة الرواح 

االبرياء من املواطنني.

مناشدة 

البصرة - سعدي السند:

وقع مســاهمو شركة غاز البصرة 
)شركة غاز اجلنوب ٪51 وشل 44٪ 
وميتسوبيشي ٪5( قرار االستثمار 
النهائي خــال اجتماع جلنة اإلدارة 
استثمار  في  قدماً  للمضي  العليا 
دوالر  مليــون   87.5 قيمتــه  مبلغ 

ار مشرف ملشروع حمَّ
بهذه املناســبة صرح مدير شركة 
غاز البصرة أنــدرو وايبر قائاً: هذا 
استثمار رائع، ونحن سعداء للغاية 
ار مشرف من  باعتماد مشروع حمَّ
قبل املســاهمني. هدفنا هو دعم 
رؤيــة احلكومــة العراقيــة لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية مع احلد من حرق 
العــراق وحتويل  الغاز فــي جنوب 
الغاز املصاحــب إلى طاقة أنظف 
يستفيد منها املواطنون العراقيون

شركة غاز البصرة تلعب دوراً 
محوريا في تقليل حرق الغاز

وأضــاف وايبر: تعتبر شــركة غاز 
البصرة مؤسســة رصينة يقودها 
ويديرها عراقيــون ماهرون يتوقون 
إلى مساعدة بلدهم ومجتمعهم 
وتلعب شــركة غاز البصــرة دوراً 
محورياً في تقليــل حرق الغاز من 
األولى  الترخيــص  جولــة  حقول 
الثاثة، وطموحنــا هو إنهاء احلرق 
الطويل مــن احلقول  املــدى  على 
الثاثــة ومع تنفيذ كل مشــروع 
نقدمه نقتــرب خطوة نحو حتقيق 

أهدافنا

تركيب خمس كابسات جديدة 
ار مشرف في محطة كبس حمَّ

ويشــمل هذا املشــروع الضخم، 
تركيــب خمس كابســات جديدة 
ار مشــرف،  في محطة كبس حمَّ
جلمــع والتقــاط 80 مليــون قدم 
مكعب قياسي في اليوم من الغاز 
املصاحب الذي يتم حرقه في حقل 

الزبير النفطي.
ار مشرف  وتعتبر محطة كبس حمَّ
واحدة من 24 محطة كبس تابعة 

من  وواحدة  البصرة  غاز  لشــركة 
أولى احملطات التــي مت حتديثها مع 
بدء تأسيس شركة غاز البصرة في 
عــام 2013. وتتألف محطة كبس 
ار مشــرف في األصل من أربع  حمَّ
كابســات بســعة 35 مليون قدم 
مكعب / يــوم. وفي اآلونة األخيرة، 
مت إضافــة كابســتني إضافيتــني 
بســعة32 مليون قدم مكعب في 
اليوم، ومن اخملطط بدء تشــغيلها 

في الربع األول من عام 2023

زيادة القدرة على التقاط الغاز 
املصاحب واحلد من احلرق

اجلديد،  املشروع  تنفيذ  بدء  ومبجرد 
ار  ســتضم محطــة كبــس حمَّ
كمجموع  كابســة   11 مشــرف 
 35 إجمالي لرفع قدرة الكبس من 

مليون قــدم مكعب في اليوم إلى 
147 مليون قدم مكعب في اليوم. 
ولن تؤدي الكابسات اخلمس اجلديدة 
إلى زيادة القدرة على التقاط الغاز 
املصاحب واحلد من احلرق في حقل 
الزبير النفطي فحسب، بل ستوفر 
أيضا اســتقرارا وموثوقية لتوفير 
الغاز اجلاف املســتخدم في توليد 

الطاقة الكهربائية.

املركز الرئيسي جلمع ومعاجلة 
الغاز في جنوب العراق

وتقوم الشــركة حاليا بجمع اكثر 
من 60% من الغاز املتاح من احلقول 
التراخيص  التابعــة جلولة  الثاثة 
األولى وهي: حقــل الرميلة وحقل 
غــرب القرنــة 1 وحقــل الزبيــر. 
وتعتبر شــركة غاز البصرة املركز 

الرئيســي جلمع ومعاجلة الغاز في 
جنوب العراق مما يجعلها الشركة 
العراقية الرئيســية ملعاجلة الغاز 
املصاحــب واملصــدر األساســي 
املســتخدمة  للهيدروكربونــات 

لتوليد الطاقة
. وتوفر شــركة غاز البصرة حوالي 
80% من حاجة الســوق احمللي من 
الغاز املسال )غاز الطبخ(، باإلضافة 
إلــى التطوير املســتمر لقدراتها 
التصديريــة داعمــة بذلك العراق 
من خــال تنويع مصــادر التمويل 
وحتويله إلى بلد مصّدر بشكل تام 

لغاز البترول املسال )غاز الطبخ(

متكنت الشركة من منع 
انبعاثات غاز ثاني أوكسيد 

الكربون

. ومنذ انطــاق فعالياتها في عام 
لعبت  نهايــة2022  ولغاية   2013
شــركة غــاز البصــرة دورا مهما 
في تقليل كميــات انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون الناجتة عن حرق 
الغــاز املصاحــب، حيــث متكنت 
الشــركة من منع مــا يقارب 160 
مليون طن مــن انبعاثات غاز ثاني 
أوكسيد الكربون من دخول الغاف 

اجلوي.
 وفي تشــرين الثاني من عام 2019 
قامت بوضع احلجر األساس ملشروع 
معمل البصرة لتسييل الغاز الذي 
ويتكون  املشــاريع  أهم  من  يعتبر 
ستضيفان  وحدتني  من  املشــروع 
400 مليون قدم مكعب قياســي 
إضافــي إلــى مجمــل الطاقــة 
ستصل  والتي  للشركة  اإلنتاجية 

إلى 1400 مقمق/يوم.

معلومات عن شركة غاز البصرة
البصرة مشــروع   شــركة غــاز 
مشترك مدته 25 عاما بني شركة 
متتلك  التي  العراقيــة  اجلنوب  غاز 
51% وشركة شل  بنسبة  أسهما 
التــي متتلــك 44% من األســهم 
باإلضافة إلى شركة ميستوبيشي 

التي لديها أسهم بنسبة %5.
 إنَّ معــدالت اإلنتاج لشــركة غاز 
 900 حوالي  إلــى  تصــل  البصرة 
مليــون قدم مكعب قياســي في 
اليــوم، وتعتبر كميــة الغاز هذه 
كافيــة إلنتاج 3.5 كيــكاوات من 
تكفي  التي  الكهربائيــة  الطاقة 
لتجهيز مايني املنازل واملصانع في 

العراق.

شركة غاز البصرة تمنع حرق 80 مقمق
 في اليوم من الغاز المصاحب 

ضمن فعالياتها لمنع تلوث الغالف الجوي

تعد  شركة غاز 
البصرة مؤسسة 

رصينة يقودها 
ويديرها عراقيون 
ماهرون يتوقون 

إلى مساعدة بلدهم 
ومجتمعهم وتلعب 

دورًا محوريًا في 
تقليل حرق الغاز من 

حقول جولة الترخيص 
األولى الثالثة

جانب من اجتماع جلنة اإلدارة العليا لشركة غاز البصرة

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد رئيس احتــاد اجلمعيات الفاحية 
العراقي، حسن التميمي امس االحد 
أن كمية الســماد التي توفرها وزارة 
الزراعة ال تتناسب مع حاجة الفاحني 
واملزارعــني، داعيــا إلى زيــادة اجلرعة 
العالم يتجه  وأن  الســمادية خاصة 

إلى أزمة حبوب عاملية.
وقال التميمي في تصريحات صحفية 
إن “الفاحــني واملزارعــني يعانون من 
نقــص كبير في الســماد، وما توّفره 
وزارة الزراعة ال يســد حاجتهم، حيث 
وّزعت 30 كيلو غراماً من سماد الداب، 
و40 كيلــو غراماً من ســماد اليوريا، 
للدومن الواحــد، وهذه الكميات قليلة 

جدا”.
وأوضح أن “متوسط ما يحتاجه الدومن 
الواحد مــن 60 إلــى 80 كيلو غراماً 
من السماد املرّكب، ومن 80 إلى 100 
كيلــو غراماً لليوريــا، لذلك الكمية 
التــي أعطتها وزارة الزراعة ســتؤّثر 
بشــكل واضح على اإلنتاجية وعلى 

األرض بشكل عام”.
“أهميــة  علــى  التميمــي  وشــدد 
زيــادة اجلرعة الســمادية بالنســبة 
للمحاصيــل، خاصة أن العالم يتجه 
نحو أزمــة حبوب عامليــة”. ، وأضاف 
الفاحية  اجلمعيــات  احتــاد  رئيــس 
“لذلك تتم املطالبة بشــكل متكرر 
من وزارة الزراعــة بضرورة زيادة جرعة 
السماد للفاحني واملزارعني، ونأمل أن 

تستجيب الوزارة لهذه املطالبات”. 

الجمعيات الفالحية: الزراعة 
منحت الفالحين نصف ما 

يحتاجونه من السماد

الصباح الجديد - وكاالت: 

األحياء  يلجأ مواطنون وخاصة في 
الفقيرة إلى عيادات طب األعشاب 
ملعاجلــة مرضاهــم، وذلك لرخص 
ثمنها مقارنة بنظيرتها الكيميائي 
والعتقادهــم أنها “آمنــة”، في ما 
يحــّذر مختصون من آثــار جانبية 
ضاّرة قد تصيب املتــداوي بها، في 
حال كان املُعّشب غير مؤّهل لهذه 
املرضية  احلالــة  أو كانت  املهنــة، 

شديدة.
العّطاريــن  محــال  وتنتشــر 
باألعشــاب فــي عموم  واملعاجلني 
محافظات العــراق، وأصبحت تلك 
الفقراء  املواطنني  قبلــة  العيادات 
أن وصلت نسبة  لاستطباب، بعد 
الفقر في الباد إلى نحو %25 وفق 

إحصاءات وزارة التخطيط.

مبعاجلــة  العّشــابون  ويتكّفــل 
مبدة  حُتدد  وصفــات  وفق  مرضاهم 
زمنيــة ومبقادير معينــة للتداوي، 
الشــعر  تســاقط  بعاج  وتتمثل 
واألمراض  والتســمني  والترشــيق 
اجللدية وصوال إلى األمراض املزمنة 

واملستعصية وغيرها. 
تقــول املواطنــة أم خضــر مــن 
شــفق  لوكالة  النجف  محافظة 
نيــوز، إن منزلهــا ال يخلــو مــن 
واحلبة  القرفــة  مــن  األعشــاب، 
الســوداء واليانسون وغيرها، فهي 
الكيميائي،  العــاج  مــن  “أفضل 
ثمنها  ألسباب عديدة منها رخص 
ولكونهــا آمنــة”، وتضيــف، أنها 
تســتخدم األعشــاب “للقضــاء 
علــى األنفلونــزا أو للتخفيف من 

أعراضها”.
طب  هــو  باألعشــاب،  والتــداوي 
يعتمد على  تقليــدي  أو  شــعبي 
واملستخلصات  النباتات  استخدام 

أسماء متعددة منها  وله  النباتية، 
األعشــاب،  طب  النباتي،  الطــب 
علم األعشاب، طب العرب، وأحيانا 
يشــمل طب األعشــاب منتجات 
والفطريــات،  )العســل(  النحــل 
وأجزاء  املعادن، واألصــداف،  وبعض 

معينة من احليوانات.
أحــد املعاجلــني باألعشــاب فــي 
محافظة البصرة، يذكر في حديث 
“األعشاب  أن  نيوز،  لوكالة شــفق 
وليس  وفّعــال  إيجابي  تأثيــر  ذات 
ســلبي، ومعظــم املــواد املتوفرة 
الصيدليات مســتخلصة من  في 
األعشــاب، نظرا لفوائدها الكثيرة 
الصحية لإلنسان، وكما تعلمنا من 
األعشاب،  بأن  العّشــابني،  أجدادنا 

)اذا لم تفد ال تضر(”.
يقضي  الــذي  املعالــج  ويوّضــح 
معظم أوقات نهاره بخلط وتركيب 
“مقادير  فيها  األخيرة  أن  األعشاب، 
محــددة للتداوي مبا يناســب كل 

حالة”، مشيرا إلى أن “مهنة التداوي 
باألعشاب ورثها من جده الذي كان 

عّشابا على مدى 60 عاما”.
فــي املقابل، يحــّذر مختصون من 
استخدام األعشاب دون التثّبت من 
خبرة املُعّشب أو من املواد العشبية 
التــي قد حتدث آثــارا جانبية ضاّرة 
لدى املتداوي بها، وفق استشــاري 
طب األسرة، الدكتور علي أبو علي 
طحني، ويؤكد أن “بعض األعشــاب 
قد تكون مفيدة ونافعة لكن ليس 

جميعها، فهي ساح ذو حدين”.
ويبــنّي أبــو طحني خــال حديثه 
لوكالة شــفق نيوز بأن “األعشاب 
ميكن أن تنفع في احلاالت البسيطة، 
الصحيــة  الوعــكات  فــي  أمــا 
الشــديدة فيمكن حينها أن تكون 
لكنها  األعشاب وسيلة مساعدة، 
ال تستطيع لوحدها شفاء املصاب، 
بل يجب اللجوء إلى طبيب مختص 

وأخذ العاج الكيميائي”.

تحذير المواطنين من اللجوء الى عيادات طب االعشاب لمعالجة مرضاهم 
صارت قبلة الفقراء لالستطباب

بغداد - الصباح الجديد: 
اطلــع وزيــر االعمار واالســكان 
العامة بنكني عبداهلل  والبلديات 
ريكاني على سير العمل ومراحل 

االجناز في 
من  يقدمه  وملا  الكبير  املشــروع 
خدمــة كبيــرة للعاصمة بغداد 
حيث سيساهم بعد اكمال اجنازه 

2022 في تقليل  العام  في نهاية 
وتخفيف الزخم واالختناق املروري 
ويؤمن مرور أمن وانسيابي وتقليل 

احلوادث املرورية املؤسفة .
وقام الوزيــر بجولة ميدانية على 
البالــغ طوله  الطريــق  مســار 
العمل  بفــرق  ولقائه  14,5كــم 
والفنيني  للمهندسني  وتوجيهه 

العمل  بزيادة ســاعات  واحلرفيني 
من الساعة السابعة صباحا الى 
الساعة الثانية عشرة ليأل وبواقع 

وجبتي عمل يوميأ .
الوزير هو  ان  بالذكــر  ومن اجلدير 
اول وزيــر يباشــر عمله من خال 
مشروع عمراني كبير من مشاريع 
البنــى التحتية في مجال الطرق 

الزيــارة  وانعكســت  واجلســور 
وتوجيهــه علــى شــحذ همم 
املهندسني والعاملني في املشروع 
املشــروع  اجناز  على  وحتفيزهــم 
بداية  للقيــام بنهضة عمرانية 
كبيرة تعــم كل ارجاء العراق من 
عشرات  بتنفيذ  املباشــرة  خال 

املشاريع املماثلة .

نينوى - الصباح الجديد: 
كشــفت احلكومــة احمللية في 
محافظــة نينــوى، عــن قرب 
عائلة مخيم   90 نحــو  مغادرة 
اجلدعة، والعــودة الى مناطقها 

األصلية.
وقال معاون محافظ نينوى علي 
عمر ان “هنالك برنامجاً حكومياً 
 )IOM( بالتعــاون مع منظمــة
ســنجار”،  نازحي  مع  للتعامل 
موضحا انه “خال الشهر اجلاري 
او الشهر املقبل سيكون هنالك 
الصدد  بهذا  اجتماع مشــترك 

وحكومة  احملليــة  احلكومة  مع 
اقليم كوردستان ووزارة الهجرة 
واملهجرين و)IOM( من اجل آلية 
الى  النازحني  عــودة  تســهيل 

مناطقهم”.
ناحية  فــي  اجلدعــة  مخيــم 
والذي  نينوى،  مبحافظة  القيارة 
65 كيلومتــراً عن  يبعد نحــو 
يستوعب  املوصل،  مدينة  مركز 
2000 خيمــة للنازحني، ويضم 
مركزاً لتأهيل األسر العائدة من 
مخيم الهول الســوري، مشيرا 
الى ان “عدد كل نازحي محافظة 

اخمليمات  فــي  الذيــن  نينــوى، 
الف   650 يبلغ نحــو  وخارجها، 
نازح، مــن الذين لم يســجلوا 

العودة الى مناطقهم”.
معاون محافظ نينوى، لفت الى 
ان “هنالــك برنامجــاً حكومياً 
تقوم بــه وزارة الهجرة بشــأن 
مناطقهم”،  الى  النازحني  اعادة 
مبينــاً أن “هنالك عــودة لنحو 
90 عائلة مــن مخيم اجلدعة 5 
قريبــاً”، مؤكداً  الى مناطقهم 
أن “اليــة عــودة النازحــني الى 

مناطقهم مستمرة”.

أما بخصوص األنباء التي تتحدث 
عن قرب اغاق مخيم اجلدعة 5، 
ذكر علي عمر انه “وحسب كام 
واملهجرين فخال  الهجرة  وزيرة 
فتــرة وجيزة ينبغي غلق مخيم 
اجلدعــة 5”، منوهاً الى أن “عودة 
النازحني حتتــاج الى عمل على 
االرض، وتهيئة ظروف مناســبة 

في املنطقة من اجل عودتهم”.
الشــؤون  مستشــار  وكان 
الســتراتيجية في مستشارية 
األمــن القومي مســؤول ملف 
اجلياشي،  سعيد  الهول  مخيم 

أعلن في وقت ســابق عن نقل 
900 عائلــة عراقية  أكثر مــن 
من مخيم الهول الســوري إلى 
أيار من عام  العراق منذ شــهر 

.2021
واضطر مايني العراقيني للنزوح 
وترك منازلهــم في محافظات 
األنبار ونينــوى وكركوك وصاح 
بغداد  وأطــراف  وديالى  الديــن 
وأجزاء مــن محافظة بابل، بعد 
منتصف عام 2014 عقب توسع 
سيطرة مسلحي تنظيم داعش 
اخملتلفة،  البــاد  مناطــق  على 

العراقية،  الهجرة  وزارة  بحسب 
فيما أعلنت الســلطات نهاية 
مســلحي  طــرد   2017 عــام 
التنظيم مــن جميع احملافظات 

التي سيطروا عليها. 
الرمادي،  وكان قائممقام مدينة 
مركــز محافظة االنبــار غربي 
الباد، ابراهيم العوســج، أعلن 
احملافظة ملف  اغــاق  مؤخــرا 
نهائي، مشيراً  بشــكل  النزوح 
الــى أن مــن بقي مــن اهالي 
احملافظة في اقليم كوردستان او 

اخلارج، مت بارادتهم الشخصية.

وزير االعمار يطلع على سير العمل في مشروع دورة / 
يوسفية للمرور السريع 

معاون محافظ نينوى: نحو 90 عائلة ستغادر الجدعة قريبًا صوب مناطقها



3 شؤون عربية ودولية

متابعة  ـ الصباح الجديد:

توقع خبراء متخصصون في شــؤون 
اإلرهاب، أن تُقر حكومة النمسا حزمة 
إجــراءات جديدة هي األكثر حســما 
في دول االحتــاد األوروبي، تضع تنظيم 

اإلخوان اإلرهابي في عني العاصفة.
وفي ضــوء املذكــرة التــي أصدرتها 
احلكومة بشــأن أنشــطة التنظيم، 
ستشــمل اإلجراءات حســب اخلبراء 
نيوز  ملوقــع “ســكاي  الذيــن حتدثوا 
عربية”، تتبع أموال املؤسسات التابعة 
للتنظيم، واملواجهة الفكرية، بجانب 

اإلجراءات األمنية. 
مما جاء فــي التقرير الذي أصدره مركز 
التابع  توثيــق اإلســام السياســي 
للحكومــة النمســاوية، امس االول 
اجلمعة ،مت رصد العام املاضي أنشطة 
متطرفة جلمعيات تخضع لســلطة 

التنظيم بشكل غير مباشر.
واملركــز أخضع اجلمعية اإلســامية 
في النمسا للتدقيق والدراسة، ورصد 
)28( خطبــة إلمــام مســجد يدعى 
املشتبه  أحد  وهو  الدمرداش،  إبراهيم 

التحقيق  يجــري  الذين  الـــ70  بهم 
معهم بني حني وآخر بسبب انتمائهم 

لإلخوان.
ويستعد املركز إلصدار دراسة مفصلة 
في 143 صفحة، تتناول ظاهرة اإلسام 
السياســي، وكيف تســعى اجلماعة 
لتكوين صــور موازية للمجتمع، حتت 
السياســي على  “اإلســام  عنــوان 

مستوى اجملتمع”.
ورئيســة املركز ليــزا فيلهوفر، ذكرت 
أن اخلطــاب الذي مت رصــده به العديد 
من املصطلحــات احملفزة على العنف، 
ويشــمل أفكارا تخدم ما يســمونه 

“اجلهاد املقدس”.
وقبــل أيــام عقد فــي فيينــا املؤمتر 
والتطرف  اإلرهــاب  الثانــي ملكافحة 
بحضــور دولــي كبير، شــمل ممثلني 
سياســيني من الدول األوروبية وخبراء 
أوصى  اإلرهاب،  مكافحــة  مجال  في 
مواجهة  في  األوروبية  اجلهود  بتوحيد 

تنظيمات التطرف. 

حزمة إجراءات جديدة
مبنتدى  السياســي  والكاتب  الباحث 
)مقره  للدراســات  األوســط  الشرق 
يتوقــع حزمة  أحمد عطــا،  لنــدن( 

إجــراءات جديــدة حملاصرة أنشــطة 
“اإلخوان”، قائا: 

والتقريــر هــو اخلامس خــال الثاث 
ســنوات املاضية بشــأن اخلطر الذي 
ميثله انتشــار تنظيم اإلخوان في دول 

وبريطانيا  األوروبي بشكل عام،  االحتاد 
وأملانيا وفرنسا والنمسا.

واالحتــاد األوروبــي الحظ مــن خال 
األجهزة االســتخباراتية مترير كميات 
ضخمة مــن األموال التــي جمعتها 

تابعــة  مؤسســات  أوروبــا  داخــل 
للتنظيم، بلغت نحو 1.2 مليار يورو.

وهذه األموال خرجت لدول في منطقة 
الســاحل اإلفريقي، وتبني أنها وصلت 
بأيدي أجنحة ســرية ومسلحة تتبع 

اإلخوان.
والتقرير بهــذه املعلومات دفع االحتاد 
األوروبي إلقرار مراجعة شاملة حلركة 
اإلخوان،  تنظيم  بأيــدي  التي  األموال 
ملنع وصولها للتنظيمات اإلرهابية في 

إفريقيا والشرق األوسط.
األجهــزة  تراقــب  هــذا،  علــى 
االســتخباراتية حجم األمــوال لدى 
املؤسســات التابعــة للتنظيم، ومن 
املتوقع أن تصدر قــرارات أكثر صرامة 

فيما تعلق بحركة هذه األموال.

إجراءات النمسا “األقوى” 
وفــي تقدير رئيــس اجمللــس األوروبي 
اإلرهــاب  مكافحــة  لدراســات 
واالســتخبارات جاســم محمد، فإن 
اإلجراءات النمســاوية ضــد تنظيم 
اإلخــوان وغيــره مــن التنظيمــات 
املتطرفة “هي أكثرة قوة ومباشرة من 
نظائرها بالدول األوروبية األخرى، مثل 

بريطانيا وأملانيا وفرنسا”. 

ويعطي أمثلة لإلجراءات 
النمساوية:

 وتنســق النمســا مع الدول األوروبية 
األخرى لتبادل املعلومات والوثائق بشأن 

تنظيمــات التطرف بشــكل مكثف، 
لتحقيق أعلى درجة من محاصرتها. 

وميكن اعتبار النمســا ساحة نظيفة 
من العمليــات اإلرهابية خال العامني 

املاضيني بفضل هذه اإلجراءات.
النمسا لتطبيق سياسة أكثر  وتتجه 
صرامة وحســما، خاصة مع خشــية 
تنامــي العمليــات اإلرهابيــة الفترة 
املقبلة في باد أوروبا على يد تنظيمات 
تســتغل احلالة األمنية والسياســية 

الراهنة.
أيــام اضطرابات  أملانيا منذ  وتشــهد 
أمنيــة، منهــا قيام حركــة “مواطنو 
نظام  انقــاب على  الرايــح” مبحاولة 
بأنها  الســلطات  ووصفتها  احلكــم، 

محاولة إرهابية.
يقــول مدير مكتــب جريــدة األهرام 
املصريــة في النمســا وشــرق أوروبا 
مصطفى عبــداهلل، إن فيينا قطعت 
بالفعل شــوطا مهما فــي مواجهة 
التطرف، وتفكيك املؤسسات احلاضنة 

لتنظيم اإلخوان اإلرهابي. 
أرجــع ذلــك إلى أنهــا تعتمــد على 
املواجهــة الفكريــة، بجانب التصدي 
األمنــي والقانونــي وتتبــع مصــادر 

التمويل.

بعد رصد أنشطة وأموال مقلقة.. النمسا تتوعد )اإلخوان)

الصباح الجديد - متابعة:
حّذرت منظمــات حقوقية، األحد، 
مــن أن العديــد مــن اإليرانيــني 
معرضون خلطر اإلعدام الوشــيك 
بسبب التظاهرات التي تهز نظام 
طهران بعد رد فعل دولي شــديد 
علــى أول إعدام مرتبــط باحلركة 

االحتجاجية.
االحتجــاج  حركــة  واندلعــت 
3 أشــهر  املســتمرة منــذ نحو 
بعد  أميني  مهســا  وفــاة  عقب 
أيــام مــن توقيفها لدى شــرطة 
األخاق النتهاكها املزعوم لقواعد 
اجلمهورية  فــي  الصارمة  اللباس 

اإلسامية.
أكبر حتد  املوجــة  هذه  وتشــكل 
عام  بالشاه  اإلطاحة  منذ  للنظام 

.1979
االحتجاجــات  إيــران  وتصــف 
بأنهــا “أعمال شــغب”، وتقول إن 

خصومها األجانب يشجعونها.
وردت الســلطات بحملة قمع يرى 
نشطاء أنها تهدف إلى بث اخلوف 

لدى الرأي العام.
وأعدمت إيران، اخلميس، محســن 
شــكاري )23 عامــا( الــذي أدين 
باالعتــداء على عنصــر من قوات 
األمن. وقالت منظمات حقوقية إن 
وصفوها  التي  محاكمته  إجراءات 
بالصورية اتســمت بتســّرع غير 

مبرر.
إدانة  اإليرانــي  القضــاء  وأعلــن 
11 شــخصا باإلعــدام حتى اآلن 
لكن  االحتجاجات،  خلفيــة  على 
نشــطاء يقولــون إن حوالــي 12 
آخرين يواجهون تهماً قد تؤدي إلى 

تسليط عقوبة اإلعدام عليهم.
وقال هادي قائمي، املدير التنفيذي 
إيران”  في  اإلنسان  حقوق  لـ”مركز 
ومقره نيويورك، إنه ما لم “تكّثف 
كبير”  بشكل  األجنبية  احلكومات 
الضغط الدبلوماسي واالقتصادي 
“يرســل  العالم  فإن  إيــران،  على 

الضوء األخضر لهذه املذبحة”.

بدورهــا، ذكرت “منظمــة العفو 
إيران “تستعد إلعدام”  أن  الدولية” 
ماهان صدر )22 عاماً( بعد شــهر 
واحد فقط من محاكمته “اجلائرة 
للغاية” وإدانته بســحب ســكني 
خال االحتجاجات، وهو اتهام نفاه 

بشدة أمام احملكمة.
نُقل،  أن صــدر  املنظمة  وأكــدت 
السبت، من سجن طهران الكبير 
إلى سجن رجائي شهر في مدينة 
كرج القريبة “مــا أثار مخاوف من 
الوشــيك حلكم  التنفيذ  احتمال 

اإلعدام”.

“محاكمة صورية”
اإلنســان  حقوق  “منظمة  وقالت 
في إيران”، ومقرها أوسلو، إنه “مثل 
الســجناء احملكوم عليهم  جميع 
باإلعدام، ُحــرم )صدر( من االتصال 
االســتجوابات  أثنــاء  مبحاميــه 

واإلجراءات واحملاكمة الصورية”.
وحّذرت “منظمــة العفو الدولية” 
من أن حياة الشــاب ســهند نور 
اعتقل على  الــذي  زاده،  محمــد 
معرضة  االحتجاجــات،  خلفيــة 
أيضا للخطر “بعد إجراءات سريعة 

ال تشبه احملاكمة”.
وأوضحت املنظمة أنه ُحكم عليه 

باإلعدام في تشرين الثاني/نوفمبر 
بتهمة “هدم حواجز طريق سريعة 
وإضــرام النار في حاويــة قمامة 

وإطارات”.
ومن بني األشــخاص الذين صدرت 
بحقهــم نفس العقوبــة مغني 
الراب سامان سيدي )24 عاما( وهو 

من األقلية الكردية في إيران.
وناشــدت والدته التدخل لصاحله 
على وســائل التواصل االجتماعي 
في مقطع فيديو قالت فيه “ابني 

فنان وليس مثير شغب”.
كما أكدت الســلطات القضائية 
مغني  أن  املاضي،  الشهر  اإليرانية 

الــراب توماج صاحلــي الذي أعرب 
املناهضة  لاحتجاجات  دعمه  عن 
في  “باإلفســاد  متهم  للنظــام، 

األرض” وقد يواجه عقوبة اإلعدام.
وقــال خبراء فــي األمم املتحدة في 
بيان: “نخشــى على حياة الفنانني 
إليهما  وجهت  اللذيــن  اإليرانيني 
تهم عقوبتها اإلعدام”، في إشارة 

إلى قضيتي سيدي وصاحلي.
كما أثارت “منظمة العفو الدولية” 
في  اإلنســان  حقوق  و”منظمــة 
إيران” قضية الطبيب حميد غاري 
حسنلو احملكوم باإلعدام. وقالتا إنه 
تعرض للتعذيب في احلجز وأُجبرت 

زوجته على اإلدالء بشــهادة ضده 
سعت الحًقا إلى التراجع عنها.

“ازدراء ال حدود له”
وأعلــن مديــر “منظمــة حقوق 
إيــران” محمــود  اإلنســان فــي 
أميري مقــدم، أن “عمليات إعدام 
املتظاهريــن ال ميكن منعها إال من 
السياســية  التكلفة  زيادة  خال 
داعياً  اإلسامية”،  اجلمهورية  على 
إلى رد فعل دولي “أقوى من أي وقت 

مضى”.
املتحدة ودول من  الواليــات  ودانت 
بشــدة  وبريطانيا  األوروبي  االحتاد 
إعــدام شــكاري. وقالــت وزيــرة 
بيربوك،  أنالينا  األملانيــة  اخلارجية 
إن ذلــك يظهــر “ازدراء ال حدود له 

لإلنسانية”.
إيران،  اســتدعت  مــن جهتهــا، 
أخرى  مــرة  واجلمعــة،  الســبت 
سفيري بريطانيا وأملانيا لاحتجاج 
على تصرفــات بلديهما، في إجراء 
هو اخلامس عشــر خــال أقل من 
ثاثة أشهر يشمل دبلوماسيا مع 

تواصل التظاهرات.
أن  النشــطاء  العديد من  ويريــد 
يذهب الرد األجنبــي إلى أبعد من 
ذلك وميتد حتى إلى قطع العاقات 
الدبلوماســية مــع إيــران وطرد 

مبعوثيها من العواصم األوروبية.
من  الواسع  الدولي  الغضب  وبعد 
إعدام شــكاري، قالت إيــران إنها 
متــارس ضبط النفس، ســواء في 
أو في “تناســب”  رد قــوات األمن 

اإلجراءات القضائية.
واســتخدام إيران لعقوبة اإلعدام 
هو جــزء من حملــة القمع التي 
تقــول “منظمة حقوق اإلنســان 
في إيران” إنها أدت إلى مقتل 458 
شخصا على األقل على أيدي قوات 

األمن.
وأوقف على خلفية التظاهرات ما 
ال يقل عن 14 ألف شــخص، وفق 

األمم املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزيرة خارجية أســتراليا، 
بيني وونغ، امس االول الســبت، 
عقوبات  ســتفرض  احلكومة  إن 
تســتهدف أشــخاصا وكيانات 
فــي روســيا وإيــران ردا على ما 
وصفته بتعرض حقوق اإلنســان 

النتهاكات “جسيمة”.
وأضافت وونغ في بيان أن أستراليا 
ســتفرض عقوبات على 13 فردا 
وكيانــني، مــن بينهم شــرطة 
األخاق اإليرانية وقوة الباســيج 
وســتة إيرانيني شاركوا في قمع 
االحتجاجــات التي اندلعت بعد 

وفاة مهسا أميني )22 عاما( بعد 
احتجازها في سبتمبر املاضي.

وقالــت وونــغ فــي مقــال رأي 
بصحيفــة “ســيدني مورننــغ 
هيرالد” إن العقوبات تسري على 
صادق حســيني الــذي وصفته 
بأنــه قائــد كبيــر فــي احلرس 
الثــوري. ومت إدراج حســيني في 
في  بالضلوع  التهامــه  القائمة 
“االســتخدام العشوائي للعنف 

ضد املتظاهرين”.
وأضافــت أن “جتاهــل النظــام 
اإليراني الصارخ والواسع النطاق 
حلقــوق اإلنســان لشــعبه روع 

األســتراليني، ويجب محاســبة 
اجلناة”.

وأفادت وسائل إعام رسمية في 
إيران بــأن وزارة اخلارجية رفضت 
بأنه  ووصفتــه  التحــرك  هــذا 
الداخلية  الشــؤون  فــي  تدخل 
و”حتريض  اإلسامية  للجمهورية 

على العنف”.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
ناصــر كنعانــي: “يأتــي اإلجراء 
املناهض إليران  األسترالي اجلديد 
بعــد أن انتهكــت حكومة هذا 
احلقوق  منهجي  بشــكل  البلد 
أســتراليا  لسكان  األساســية 

وطالبي  والســجناء  األصليــني 
اللجوء على مدى سنوات وقامت 
بإيــواء عناصــر مــن اجلماعات 
املناهضة  واالنفصالية  اإلرهابية 

إليران”.
وقالت وزيرة اخلارجية األسترالية 
فيما  متورطني  روس  إن ســبعة 
وصفتــه مبحاولــة اغتيال زعيم 
املعارضــة الســابق أليكســي 
نافالني ســتفرض عليهم أيضا 

عقوبات تتعلق بحقوق اإلنسان.
باإلضافــة إلى عقوبــات حقوق 
اإلنســان، قالت وونغ إن أستراليا 
ستفرض عقوبات مالية إضافية 

على ثاثة إيرانيني وشركة إيرانية 
واحــدة لتزويد روســيا بطائرات 
ضــد  الســتخدامها  مســيرة 

أوكرانيا.
ويأتي هذا اإلعــان بعد أن فرضت 
األسترالية  العمال  حزب  حكومة 
التــي متثل يســار الوســط في 
أكتوبر عقوبات مالية وحظر سفر 
على 28 مــن االنفصاليني والوزراء 
روسيا  عينتهم  الذين  واملسؤولني 
بعد أن أعلن الرئيس فادميير بوتني 

ضم أربع مناطق في أوكرانيا.
وفرضــت أســتراليا منــذ بــدء 
الصراع عقوبات على مئات األفراد 

الروســية، مبا في ذلك  والكيانات 
معظم القطاع املصرفي الروسي 
وجميــع الهيئات املســؤولة عن 

الديون السيادية للباد.
أيضا  أوكرانيــا  أســتراليا  وزودت 
ومســاعدات  دفاعيــة  مبعــدات 
إنســانية بينما حظــرت صادرات 
مبا في  األملنيوم،  األلومينا وخامات 

ذلك البوكسيت، إلى روسيا.
االئتافيــة  احلكومــة  وفرضــت 
الســابقة  الوطنية  الليبراليــة 
في أســتراليا عقوبــات ألول مرة 
في مارس ضد 14 روســيا شملت 

عقوبات مالية وحظر سفر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
االحتجاجات  استمرار  رغم  على 
بإجراء  للمطالبــة  البيــرو  في 
انتخابــات عقب إقالــة الرئيس 
الرئيسة  أعلنت  كاستيو،  بيدرو 
اجلديدة دينا بولوارتي، امس االول 
الســبت الـ10 من كانون األول، 

تشكيلة حكومتها.
فــي األثنــاء، نفت املكســيك 
البيرو،  شــؤون  فــي  التدخــل 
ودافعت عن قرارها منح اللجوء، 
اخمللوع  للرئيــس  األمــر،  لزم  إذا 
كاستيو، مؤكدة أن ذلك جزء من 

“تقاليدها” الدبلوماسية.
املرأة  اجلديدة،  الرئيسة  وأشرفت 
األولى التي تتولى رئاســة البيرو 
الســابق، على  الرئيس  ونائبــة 
مراســم أداء 19 وزيراً اليمني في 
القصر الرئاســي، بينهم ثماني 

نساء.
وتتألــف احلكومــة اجلديدة من 
وعينت  حزبيني.  وغير  مستقلني 
عاماً ســابقاً  بولوارتــي مدعياً 
متخصصاً في قضايا الفســاد 

رئيساً لديوانها.
وكان مقرراً أن تخرج مســاء في 
على  احتجاجاً  تظاهــرات  ليما 
وللمطالبة  كاســتيو  إطاحــة 
بعد  انتخابات جديــدة  بإجــراء 
انتهــاء مباريات ربع نهائي كأس 

العالم، امس االول السبت.
البالغة  وقالت بولوارتي، احملامية 
60 عامــاً، إنها ســُتكمل والية 
كاستيو حتى متوز 2026، لكنها 
املاضية،  اجلمعة  تســتبعد،  لم 

إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وتعد االنتخابات مطلباً رئيســاً 
للمتظاهرين الذين أغلقوا طرقاً 

وأحرقــوا إطارات في أنحاء الباد 
التي تعاني اضطرابات سياسية 

وعدم استقرار.

وأدت بولوارتي اليمني الدستورية، 
األربعــاء املاضي، بعد ســاعات 
يُواجه  الذي  كاستيو  إقالة  على 

مــع عائلته سلســلة اتهامات 
بالفســاد بعد عزله من منصبه 

في الكونغرس.
املكســيكي  الرئيــس  نفــى 
لوبيز  أندريس مانويل  اليســاري 
الســبت،  االول  امس  أوبــرادور، 
الداخلية  الشــؤون  في  التدخل 

البيروفية.
أن  املكسيكي  للرئيس  وســبق 
وقع ضحية  كاســتيو  أن  اعتبر 
“للنخب االقتصادية والسياسية 

في البيرو”.
لكــن وزارة اخلارجيــة البيروفية 
التصريحات  هــذه  أن  اعتبــرت 

“تدخل” في شؤون الباد.
االول  امس  أوبــرادور،  لوبيز  وقال 
للصحافة  حديث  في  الســبت 
“نحن  )شــمال(،  مونتيــري  في 
رأينــا، هــذا كل ما في  نعطي 

األمر”. غير أنه أضاف أن ما حصل 
إذا  ألنه  للدميقراطيــة،  “انتهاك 
كان الشــعب هو مــن انتخبه 

)كاستيو(، فلماذا يُطيحه؟”.
املكسيكي  اخلارجية  وزير  وأعلن 
أن  اخلميس،  إبــرارد،  مارســيلو 
كاستيو الذي أطيح من السلطة 
وأودع احلبــس االحتياطي، تقدم 
على  للحصول  رســمي  بطلب 
حق اللجوء في املكســيك التي 
تتشــاور في هــذا الشــأن مع 

احلكومة البيروفية.
التي  اخلطــوات  عن  ومتحدثــاً 
الســلطات  حلمــل  اتخذهــا 
الســماح  علــى  البيروفيــة 
إبرارد،  قال  باملغادرة،  لكاســتيو 
الســبت، إن “احلــق باللجوء هو 
تقليــد مكســيكي... لم يُحرم 

منه أي شخص”.

أستراليا تفرض عقوبات على إيران وروسيا

الرئيسة الجديدة للبيرو تعلن حكومتها رغم االحتجاجات

منظمات حقوقية: إيرانيون يواجهون خطر اإلعدام الوشيك
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعتزم اإلدارة األميركية إرســال وفد رفيع 
إلــى الصني هــو األول منذ الوعــد الذي 
قطعه الشــهر املاضي في بالي الرئيسان 
الصيني شــي جينبينــغ واألميركي جو 
بايدن واملُتمثل ببث الــدفء في العاقات 

بني بلديهما.
ويتوجه الوفد األميركي إلى الصني وكوريا 
اجلنوبية واليابان، وعلى رأسه مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون شرق آسيا واحمليط الهادئ 
دانييل كريتنبرينك وكبيرة مديري مجلس 
األمن القومي لشــؤون الصني وتايوان لورا 

روزنبرغر من 11 إلى 14 ديسمبر.
في الصني، ســيتعني علــى كريتنبرينك 
إكمــال ما بدأه بايدن بعد اجتماعه األخير 
مع شــي علــى هامش قمــة مجموعة 
العشــرين في بالي في منتصف نوفمبر، 

وفقا لفرانس برس.
وكان بايدن وشــي قــد تعهــدا وقتذاك 
“مواصلة إدارة املنافسة في شكل مسؤول 
بني البلدين واستكشاف مجاالت التعاون 
احملتملــة”، حســبما أوضحــت اخلارجية 

األميركية.
بايدن وشي جينبينغ خصوصا عن  وحتدث 
مواضيع خافية، بينها مســتقبل تايوان 
والقيود األميركية علــى واردات املنتجات 
التكنولوجيــة الصينية واتســاع النفوذ 

الصيني.
وزير  لزيــارة  كذلك، ســُيعد كريتنبرينك 
املقررة  للصني،  بلينكــن  أنتوني  اخلارجية 
أوائــل 2023، وهــي ســتكون األولى من 
نوعها لدبلوماسي أميركي بارز منذ اربعة  

سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال عضو بارز فــي احلزب الدميقراطي احلر 
احلاكم في اليابان، امس األحد، خال زيارة 
إلــى تايوان، إن على اليابــان زيادة إنفاقها 
العســكري في مواجهة تهديدات الصني 

وكوريا الشمالية.
الرغم من عــدم وجــود عاقات  وعلــى 
دبلوماســية رســمية بني اليابان وتايوان 
وتعتبرها  دميقراطي  بحكــم  تتمتع  التي 
الصني إقليما تابعا لها، إال أنهما تربطهما 
عاقــات وثيقة غير رســمية، ويشــترك 
كاهما في مخاوف بشأن الصني ال سيما 
أنشطتها العسكرية املتزايدة بالقرب من 

البلدين.
وقــال رئيــس السياســة فــي احلــزب 
الدميقراطي احلر ووزير الصناعة الســابق، 
كويتشــي هاجيــودا، خــال زيــارة إلى 
إنه منذ  تايبيــه  التايوانيــة  العاصمــة 
احلــرب العاملية الثانيــة، انتهجت اليابان 
“طريق الســام” ولن يتغير هذا املسار في 

املستقبل.
وقال في منتدى حول العاقات بني اليابان 
وتايوان “لكن مجرد النطق بكلمة ســام 
بالطبع حلماية ســامنا”، وفقا  ال يكفي 

لوكالة رويترز.
العام املقبل،  اليابان ميزانيــة  ومع إعداد 
أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالفعل 
عن خطــط لزيادة اإلنفــاق الدفاعي إلى 
مبلــغ يعادل %2 من الناجت احمللي اإلجمالي 

في غضون 5 سنوات من %1 اآلن.
وســيرفع ذلك ميزانية الدفاع الســنوية 
لليابــان إلى أكثر من 11 تريليون ين، أي ما 
يعادل 80.55 مليــار دوالر، من 5.4 تريليون 
ين حاليا مما مينح الباد ثالث أكبر ميزانية 
عسكرية في العالم بعد الواليات املتحدة 

والصني مبستوياتهما احلالية.
وأشــار هاجيودا إلى الزيــادة الكبيرة في 
اإلنفاق العســكري للصني وكذلك جتارب 
كأسباب  الشــمالية  الكورية  الصواريخ 

لزيادة اليابان ميزانيتها الدفاعية.
وأضــاف أن القدرات الدفاعيــة اليابانية 
ضروريــة حلماية األرواح والســام ويجب 
تطويرها على الفور وليس خال خمســة  

سنوات.

أميركا تسعى إلى بث الدفء 
في العالقات مع الصين

نائب ياباني بتايوان: 
التهديد الصيني يتطلب 

إنفاقا عسكريا أكبر
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14815
التاريخ: 2022/12/8

مناقصـة رقم )105(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.هدم وانشاء اعدادية اخلضر للبنني سعة 18 صف منوذجية في اخلضر / الصوب 

الصغير
2.انشاء ملحق سعة 4 صفوف لثانوية الوداد للبنات في الدراجي / املركز

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يشمل مايلي :-

• املشــروع رقم )1( يتضمن تهيئة املوقع ألنشاء البناية بأبعاد )20*31(م وتنفيذ كافة االعمال املدنية 
والصحيــة والكهربائية للمبنى الذي يتضمن جناح اداري بأبعــاد )10*12,6(م ,قاعة متعددة األغراض 
,جنــاح الصفوف ,جناح اخملتبــرات غرفة للحرس ,وغرفة كهرباء ,ممر املســقف ,جناح صحي للطلبة 

,شامالً العمل جتهيز ونصب اثاث مكتبي ومدرسي متنوع وحسب الكشف التخميني املعد
• املشــروع رقم )2( يتضمن تنفيذ كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية لبناء ملحق يشتمل 

على 4 صفوف دراسية بطابقني وبأبعاد )8,64*18,24(م
وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واخملططات واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود 
احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة 
التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديــد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )138,000,000( مائة وثمانية وثالثني مليون دينار 
عراقي، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( 
+ مهندس مدني +مهندس كهرباء, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية
د- إضافــة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2,133,441,500( دينــار )ملياران ومائة وثالثة وثالثون مليون 
واربعمائة وواحد واربعون الف وخمســمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي 

)420( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)250،000( دينار ) مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 
2023/1/3 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد 
الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمــان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب 
ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث 
مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع 
مقداره )30,000,000( دينار ) ثالثون مليــون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية(
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى , والعنوان هو الســماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مــع الكلفة التخمينية املرصودة 

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

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

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم 

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

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

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

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14816
التاريخ: 2022/12/8

مناقصـة رقم )106(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.انشاء مدرسة ثانوية سعة 9 صف في قضاء السوير / البركات / ال حشيش

2.انشاء مدرسة متوسطة سعة 9 صف في قضاء السوير / ال عبس / البو ناصر

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يتضمن تهيئة املوقعني أعاله وتنفيذ كافة االعمال املدنية 
والصحية والكهربائية ألنشــاء املبنيني ابعاد كل مبنى )50*50( م بضمن السياج اخلارجي وتتألف 
مــن جناح اداري ,جناح الطلبة , مجمع صحي للطلبة , مع ســاحة داخلية بأبعاد )28*26(م ,وكل 
ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشروط واخملططات واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني فــي احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة 
العقــود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاسعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )146,000,000( مائة وستة واربعون مليون 
دينار عراقي، وذلك عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني +مهندس كهرباء, وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية 
,كمــا يتوجب على مقدم العطاء تقدمي مــا يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي 
الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )1,459,958,000( دينار )مليار واربعمائة وتسعة وخمسون 
مليون وتسعمائة وثمانية وخمسون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 

)270( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية فــي احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )150،000( دينار ) مائة وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم الثالثاء 
املصادف 2023/1/3 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطــاءات أو ممثليهم الراغبــني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول مــن بناية اإلدارة العامة 
واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني 
في املناقصة سيكون في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 في 
مبنــى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقــى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن 
ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون 
غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي 
وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض 
من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )21,000,000( دينار ) واحد وعشــرون مليون دينار 
عراقــي( وعلى ان تكون صــادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحــة جهة التعاقد )محافظة 

املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية(
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى , والعنوان هو السماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

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

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

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

12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثــة عقود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا , وال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 

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

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

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14817
التاريخ: 2022/12/8

مناقصـة رقم )107(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.هدم وانشاء مدرسة اجلنائن االبتدائية سعة 9 صف في السوير / العطاوة

2.انشاء ملحق سعة 4 صفوف لثانوية االبتهاج في منطقة البركات / البيضة
3.اضافة 4 صفوف ملدرسة مدار العلماء االبتدائية في الكرمة

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يشمل مايلي :-

• املشــروع رقم )1( يتضمن تهيئة املوقع وتنفيذ كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية ألنشاء 
املبنى بأبعاد )50*50( م بضمن الســياج اخلارجي وتتألف من جناح اداري ,جناح الطلبة , مجمع صحي 

للطلبة , مع ساحة داخلية بأبعاد )28*26(م
• املشروعان رقم )2و3( يتضمن تنفيذ كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية لبناء ملحق يشتمل 

على 4 صفوف دراسية بطابقني وبأبعاد )8,64*18,24(م
وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة فــي جدول الكميات ووثائق 

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

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديــد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )115,000,000( مائة وخمسة عشر مليون دينار 
عراقي، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( 
+ مهندس مدني +مهندس كهرباء, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية
د- إضافــة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,147,061,000( دينار )مليار ومائة وســبعة واربعون مليون 

وواحد وستون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )270( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)150،000( دينار ) مائة وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 
2023/1/3 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد 
الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمــان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب 
ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث 
مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع 
مقداره )17,000,000( دينار ) سبعة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد 

في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية(
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى , والعنوان هو الســماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مــع الكلفة التخمينية املرصودة 

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

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

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم 

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

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

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

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14818
التاريخ: 2022/12/8

مناقصـة رقم )108(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.هدم وبناء مدرسة احملمدية االبتدائية سعة 18 صف منوذجية في الوركاء منطقة ال 

بو حويجمة
2.انشاء ملحق 4 صفوف ملدرسة زيد ابن االرقم االبتدائية في منطقة ال عبس ال فليح

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يشمل مايلي :-

• املشــروع رقم )1( يتضمن تهيئة املوقع ألنشاء البناية بأبعاد )20*31(م وتنفيذ كافة االعمال املدنية 
والصحيــة والكهربائية للمبنى الذي يتضمن جناح اداري بأبعــاد )10*12,6(م ,قاعة متعددة األغراض 
,جناح الصفوف ,جناح اخملتبرات غرفة للحرس ,وغرفة كهرباء ,املمر املســقف ,واجلناح صحي للطلبة 

,شامالً العمل جتهيز ونصب اثاث مكتبي ومدرسي متنوع وحسب الكشف التخميني املعد
• املشــروع رقم )2( يتضمن تنفيذ كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية لبناء ملحق يشتمل 

على 4 صفوف دراسية بطابقني وبأبعاد )8,64*18,24(م
وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة فــي جدول الكميات ووثائق 

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

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنميــة حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديــد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )138,000,000( مائة وثمانية وثالثون مليون 
دينار عراقي، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( 
+ مهندس مدني +مهندس كهرباء, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية
د- إضافــة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2,133,441,500( دينــار )ملياران ومائة وثالثة وثالثون مليون 
واربعمائة وواحد واربعون الف وخمســمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي 

)420( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)250،000( دينار ) مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 
2023/1/3 إن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد 
الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمــان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب 
ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث 
مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع 
مقداره )30,000,000( دينار ) ثالثون مليــون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في 

العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى / حسابات اخلطة االستثمارية(
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى , والعنوان هو الســماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل 
كلي مالياً وفنياً وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنســجم مــع الكلفة التخمينية املرصودة 

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

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

12.ان عدد نســخ العطاءات الواجب تقدميها هي نســخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق 
االصل

13. عدم مشاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا 
, وال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم 

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

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

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

االثنني 12 كانون االول 2022 العدد )5033(
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :

تزايدت التوترات في السوق النفطية 
منذ بدء تطبيق ســقف األســعار 
الــذي فرضتــه مجموعة الســبع 
واالحتاد األوروبي على مبيعات النفط 
الروســي، في الوقت الذي حذر فيه 
الرئيس الروســي فالدميير بوتني من 
أن روسيا قد تتجه إلى خفض إنتاج 
التي  الدول  النفط ورفض بيعه إلى 

تطبق القرار.
وتراجــع كل من خام برنــت واخلام 
األمريكي بنحو 11 فــي املائة على 
تعامالت  ختام  في  أسبوعي  أساس 
أداء  أســوأ  وهو  املاضي،  األســبوع 
أســبوعي منذ أغســطس املاضي 
الركود  اتســاع مخــاوف  بســبب 
االقتصــادي رغم اجتــاه الصني إلى 
القيود املتعلقــة بجائحة كوفيد - 

.19
وقــال تقريــر “ريــج زون” النفطي 
الدولــي، “إن انخفــاض الســيولة 
في أســواق النفــط أدى إلى تأرجح 
األســعار بشــكل كبير، فيما أدت 
توقعات اســتئناف وشيك خلطوط 
األنابيــب الرئيســة إلــى تخفيف 
مخــاوف اإلمــداد، أو ذلــك بعد أن 
ســجل النفط اخلام أكبر خســارة 

أسبوعية منذ أبريل املاضي”.
وأشــار إلى أن خام غرب تكســاس 
الوسيط انخفض إلى أدنى مستوى 
ســعري في عام، كمــا تخلى خام 
برنــت ومعــه اخلــام األمريكي عن 
العام،  لهــذا  مكاســبهما  جميع 
وهبطا نحو 11 فــي املائة في ختام 
التداول  أدى ضعف  األســبوع، كما 
إلــى تفاقم تقلبات األســعار على 
األمريكية  التضخم  بيانات  خلفية 

التي جاءت أقوى من املتوقع.
ولفــت التقريــر الذي نشــر أمس، 
إلــى أن هناك بعض اخملــاوف من أن 
االضطرابات في خط “كي ســتون” 
األمريكــي الكنــدي بعــد إغالقه 
بســبب تسرب نفطي ســتؤثر في 
مخزونات النفط اخلام في كوشينج 

في أوكالهوما وهو أكبر مركز تخزين 
في البالد.

ونوه بأن املوجة الهبوطية تســيطر 
على السوق، وال يتم حتفيز املشترين 
للدخــول فــي صفقات حتــى يروا 
حتسن إشــارات الطلب، الفتا إلى أن 
استمرار التقلبات يأتي على خلفية 
فالدميير  الروسي  الرئيس  تصريحات 
بوتني بأن بالده قد تخفض اإلنتاج ردا 
على فرض مجموعة السبع سقفا 

على مبيعات سعر نفطها اخلام.
وعــد التقرير أســعار النفط اخلام 
تتجــه إلى تســجيل أول انخفاض 
فصلي لها منذ منتصف 2019 على 
خلفية توقعات اقتصادية متدهورة، 
حيث تقوم البنوك املركزية بتشديد 
السياســة النقديــة، وذلــك على 
الرغــم مــن أن جانيت يلــني وزيرة 
اخلزانــة األمريكيــة ال تــزال ترى أن 
الواليات املتحدة تتجنب موجة حادة 

من الركود.
وذكــر أن التجــار يقومــون أيضــا 
بتقييــم تداعيــات حتديد ســقف 
إلى  أدى  الروسي، ما  النفط  ألسعار 
التركية  املياه  الناقالت فــي  ازدحام 
التأمني، وال  بسبب مشكالت بشأن 
تزال السوق تشير إلى وفرة املعروض 
على املدى القريب، مع بدء العقوبات 
على النفط الروسي وتنفيذ سقف 
السعر وهذا املتغير لم مينح السوق 
كثيرا من الثقة من حيث التسعير 
األعلى خملاطر العرض التي تشكلها 
حركة  وجــود  وعــدم  العقوبــات، 
ســعرية إيجابية في السوق يلفت 
النظــر إلى أن العقوبــات األوروبية 

ستكون قابلة للتغير.
وأبــرز التقريــر أن الســوق ال تزال 
في  احلاد  التراجــع  من  مندهشــة 
اجتاه ظــل يحدث  األســعار وهــو 
باســتمرار منذ يونيو املاضي، حيث 

تتسبب الفوائض في اإلمدادات ومنو 
العرضفي تســجيل أسعار النفط 
أقــل خاصــة اإلنتاج مــن كل من 
الواليات املتحدة وغرب إفريقيا وبحر 
الشمال. وعد التقرير تراجع األسعار 
يعزز مخــاوف املنتجــني من نقص 
االســتثمار الهيكلي في مشــاريع 
صاعدة  أســواقا  يوجد  مــا  املنبع، 

ضيقة.
مــن جانب آخــر، ذكر تقريــر “أويل 
برايس” النفطي الدولي أن أســعار 
النفــط كانت مترددة فــي االرتفاع 
في األسبوع املاضي على الرغم من 
احملفزات الصعوديــة املتعددة، حيث 
غير مســتعدين  املتداولني  أن  يبدو 
بشكل متزايد للمخاطرة بأرباحهم 
في سوق ال ميكن التنبؤ بها للغاية.

وعــد التقرير ضعف الســيولة هو 
أم كل الشــرور احلالية في ســوق 
أسباب  هناك  كانت  ونظريا  النفط، 

املاضي  األسبوع  لالرتفاع في  كثيرة 
أبرزهــا تخفيف القيــود املفروضة 
علــى فيــروس كورونا فــي الصني 
وتسبب تســرب نفطي أمريكي في 
من  األنابيب  خطوط  شحنات  وقف 
كندا، إضافة إلى وجود قائمة انتظار 
ضخمة من الناقالت، التي ال ميكنها 

عبور املضيق التركي.
ولفــت إلى أنه مع ذلــك يبدو أنه ال 
شــيء ميكن أن يعيد أسعار النفط 
إلى مسار النمو خالل الشهر اجلاري 
بعدمــا بددت األســعار كل األرباح، 
التي حتققت على مدار 2022 مرجحا 
أن يبقى خام برنت حول مستوى 75 
- 78 دوالرا للبرميل لفترة أطول من 

املتوقع.
النفطية كثيرا  الســوق  بتأثر  ونوه 
بأخبار سيئة قادمة من كندا، حيث 
مت إيقــاف النقل عبر خــط أنابيب 
“كي ســتون” الذي يوفــر 622 ألف 

برميل يوميا، حيث يشــحن النفط 
اخلام الكندي مــن ألبرتا إلى الغرب 
األوســط األمريكي وساحل اخلليج، 
الفتا إلى أن التوقف يعود إلى تسرب 
النفط، مــا يضيــف اضطرابا إلى 
سوق النفط العاملية غير املستقرة.

ووصف التقرير عزم الرئيس الروسي 
خفض إنتاج بالده بأنه إجراء ميكن أن 
يؤدي إلى ارتفاع أســعار النفط، ما 
يؤدي إلى زيادة عائدات روســيا حتى 
لو تراجعــت مبيعاتها، الفتا إلى أن 
روسيا ال تزال تبيع أنواعا خاصة من 
نفطها للمشــترين في آسيا بأكثر 
من 60 دوالرا، نظرا ألن طرق الشحن 
املســتخدمة ال تتبع الدول املوقعة 
على احلد األقصى للســعر، وهو ما 
يشير إلى أنه على األقل في الوقت 
احلالي وجدت روسيا طريقة لشحن 
إنتاجهــا النفطي علــى الرغم من 

سقف السعر.
أسعار  اســتقرت  أخرى،  ناحية  من 
األول،  النفط خالل تعامــالت أمس 
علــى الرغــم مــن أن كال اخلامني 
القياسيني تكبدا خسارة أسبوعية، 
وســط مخاوف من ضعــف اآلفاق 
االقتصاديــة عامليا، مــا قد يؤثر في 

الطلب على النفط.
وســجلت العقود اآلجلة خلام برنت 
76.20 دوالر للبرميل بارتفاع خمسة 
سنتات، بينما سجل خام برنت أدنى 
مستوى له في 2022 هذا األسبوع. 
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 42 سنتا، إلى 71.88 دوالر 

للبرميل، وفقا لـ”رويترز”.
وحقق اخلامان خســائر أســبوعية 
بنحو 10 فــي املائة لــكل منهما، 
وهو أســوأ انخفاض أسبوعي لهما 
بالنســبة املئوية منذ أغســطس 

وأبريل على الترتيب.
هذا وكشــفت بيانات شركة “بيكر 
هيوز” األمريكية املعنية بأنشــطة 
عــدد منصات  تراجــع  عــن  احلفر 
أمريكا  النفط فــي  التنقيب عــن 
بنحو اثنتني إلى 625 في األســبوع 
زيادتها  بتوقعــات  مقارنة  اجلــاري، 

بنحو منصتني.

تداعيات تسعير النفط الروسي تربك
 أسواق النفط وتضرب اسعارها

المشترون ينتظرون تحسن إشارات الطلب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
إدارة معلومات الطاقــة األمريكية، امس  أعلنت 
األحد، أن صــادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت 
أكثر من 8.5 ماليني برميل في شهر تشرين الثاني 

املاضي.
وقالت االدارة في جــدول لها اطلعت عليه وكالة 
شــفق نيوز، إن “العراق صدر من النفط اخلام الى 
امريكا خالل شهر تشــرين الثاني املاضي 8.550 
ماليني برميــل، و مبعدل 285 ألــف برميل يوميا” 
مرتفعــا عن شــهر تشــرين االول الــذي بلغت 
الصــادرات النفطيــة العراقية فيــه إلى أمريكا 
4.588 ماليني برميل ومبعدل 148 ألف برميل يوميا.
واضافت ان “العراق صدر النفط اخلام ألمريكا خالل 
األسبوع األول من شهر تشرين الثاني مبعدل 141 
الف برميل يوميا، فيما صدر متوســط 385 الف 
برميل يوميا في االســبوع الثاني، وصدر متوسط 
363 الــف برميل يوميــا في األســبوع الثالث “، 
مشيرا الى ان “صادرات االسبوع الرابع بلغت 252 

الف برميل يوميا”.
األمريكيــة  الطاقــة  إدارة معلومــات  وذكــرت 
أن “العــراق جــاء باملرتبــة الرابعة فــي صادراته 
ألمريكا خالل الشــهر املاضي بعد كل من: كندا، 
واملكســيك، والســعودية ، وحّل باملرتبة الثانية 
عربيا بعد السعودية التي بلغت األخيرة صادراتها 
ألمريكا 11 مليونا، و310 آالف برميل يوميا”، مبينة 
ان “كندا جاءت باملرتبة األولى كأكثر دولة مصدرة 

للنفط ألمريكا تليها املكسيك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت االردن، امس األحــد، ان العراق رابع أكبر 
مســتورد للمنتجات الصناعيــة األردنية خالل 
األشهر الـ11 من العام احلالي الذي شارف على 

اإلنتهاء.
وقالت غرفة صناعة عمان األردنية في تقرير لها 
ان “صادرات الغرفة لدول العالم خالل 11 شهرا 
من العام احلالي 2022 وصلت إلى 6.918 مليارات 
دينار، مقابل 4.671 مليارات دينار للفترة نفسها 

من العام املاضي”.
واضافت الــى ان “صادرات منتجــات الصناعة 
األردنية املنتشرة بغالبية مناطق اململكة تصل 
ألكثر من 142 ســوقا حول العالم جراء تصدير 

1400 سلعة متنوعة”.
كما اشــارت الغرفة، الى ان “الهنــد والواليات 
والعــراق،  والســعودية  األميركيــة  املتحــدة 
اســتحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة 
صناعة عمان خالل 11 شهرا من العام احلالي ما 
قيمته 3.663 مليارات دينار”، مبينة ان “صادرات 
صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خالل 11 شهرا 
من العام احلالــي 2022 إلــى 654 مليون دينار 
مقابل 494 مليون دينار للفترة نفسها من العام 

املاضي، وبنسبة زيادة 32 باملئة”.
 11 خــالل  الغرفــة  “صــادرات  ان  واوضحــت 
شــهرا من العــام احلالــي 2022، توزعت على 
قطاعــات الصناعات التعدينيــة والكيمياوية 
والهندســية  التجميــل  ومســتحضرات 
والكهربائيــة وتكنولوجيــا املعلومات ، اضافة 
التموينية  الصناعــات  الى صــادرات قطاعات 
والغذائية والزراعية والثروة احليوانية والعالجية 
واللوازم الطبية واجللدية وغيرها من الصناعات 

االخرى”.
يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع 
من دول اجلوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت 
االردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينيات 
مــن القرن املاضي في فتــرة احلصار االقتصادي 

على البالد.

أكثر من ثمانية  ماليين 
برميل صادرات العراق 

النفطية ألمريكا خالل شهر

العراق رابع أكبر مستورد 
للمنتجات الصناعية 

األردنية خالل 11 شهرًا

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

إصدار ســندات خزانة  الصني  تعتزم 
خاصة بأجــل ثالثة أعوام بقيمة 750 
مليار يوان “نحــو 108 مليارات دوالر” 

لدعم اقتصادها.
أن  الصينية،  املاليــة  وزارة  وأوضحت 
السندات ستصدر غدا، وستستهدف 
بنوكا معينة في سوق السندات بني 
البنوك، وفقا لوكالة األنباء الصينية 

“شينخوا” أمس.
الشــعب  بنك  أن  الــوزارة  وتابعــت 
الصينــي “البنك املركزي”، ســيجري 
أيضا عمليات الســوق املفتوحة مع 

البنوك ذات الصلة.
وقــال محللو مؤسســة إس آند بي 
تصريحات  في  املالية  لالستشــارات 
“إن البنــوك الصينيــة تتجه لتقدمي 
قــروض بأكثــر مــن 1.8 تريليون وون 
انتقائي  دوالر( بشــكل  مليــار   259(
لشــركات التطوير العقاري، ما يعني 
أن الشــركات ذات األوضــاع األفضل 
تفضيلية  معاملة  على  ســتحصل 

من البنوك”.
ونقلت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء عن 
احملتمل  مــن  “إنه  القول  املؤسســة 
الصني  فــي  املنازل  أســعار  تراجــع 
ثمانية فــي املائة خالل العام املقبل”، 
مستبعدا توقف التراجع في األسعار 

بفضل القروض املصرفية.
البنوك لديها  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
احتياطيات معقولة لتغطية مخاطر 
عمليات  لكــن  العقارية،  قروضهــا 
التصحيح احلادة لألســعار والتعرض 

لنقاط الضعــف اإلقليمية أو تغيير 
أساليب التقييم، ستجعل كثيرا من 

القروض عرضة للمخاطر.
إلــى ذلــك، رجحت أكبر مؤسســة 
أن  الصني  فــي  الســيارات  لصناعة 
ترتفع مبيعات الســيارات في الصني 
3 فــي املائة لتصل إلــى 27.6 مليون 
سيارة في 2023 وأنها تتوقع أن يؤدي 
التعافــي االقتصــادي إلــى تعويض 
ســلبيات مثل ارتفاع إصابات كوفيد 
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وقــال شــو هايــدوجن نائــب كبيــر 
الصينية  الرابطــة  املهندســني في 
الســيارات في  لشــركات تصنيــع 
إفادة عبر اإلنترنــت “إنه من إجمالي 
املبيعات، من املرجح أن تنمو مبيعات 
35 في املائة  سيارات الطاقة اجلديدة 

لتصل إلى تسعة ماليني”.
القطاع  تعــرض  الرابطة  وتوقعــت 
لضغوط نزوليــة العام املقبل، مبا في 
ذلك تباطؤ انتعاش ثقة املســتهلك 
وتراجع ميكــن توقعه بعد انتهاء أجل 

احلوافز احلكومية في نهاية 2022.
ودعت إلى متديــد احلوافز حتى 2023 
على األقل ومن بينها تخفيض ضريبة 
الشــراء على املركبات ذات محركات 
االحتراق ومختلف اإلعانات احلكومية 

احمللية.
وتستعد شــركات صناعة السيارات 
واملســتثمرون لتراجــع في الســوق 
مع تراجــع االقتصاد، لكــن الرابطة 
السيارات  تصنيع  لشركات  الصينية 
قالــت “إنها تتوقــع أن تــؤدي زيادة 
الدعم احلكومي إلــى تعزيز التعافي 

االقتصادي العام املقبل”.

وواصلت مبيعات مركبات الركاب ذات 
اجتاهها  الصينية  التجارية  العالمات 
نحو التوسع القوي هذا العام، ما زاد 
من حصتها في السوق بشكل أكبر، 

وفقا لبيانات الصناعة.
وخالل هــذه الفترة، مت بيع نحو 10.48 
مليون مركبة ركاب ذات عالمة جتارية 
صينية في الســوق الصينية، بزيادة 
24.2 في املائة على أســاس ســنوي، 
ملصنعي  الصينية  للجمعيــة  وفقا 

املركبات.
وبلغــت حصة الســوق احمللية لهذه 
املركبات 49.2 في املائة في الفترة من 
يناير إلــى نوفمبر، بزيادة خمس نقاط 

مئوية عن العام املاضي.
وفي نوفمبر وحــده، ارتفعت مبيعات 
العالمــات التجارية احمللية للمركبات 
9.8 فــي املائة على أســاس ســنوي 
إلى ما يقرب مــن 1.13 مليون وحدة. 
وشــكلت 54.4 في املائة من إجمالي 
البالد  في  الــركاب  مركبات  مبيعات 
الشــهر املاضــي، بزيــادة 7.6 نقطة 

مئوية عن العام السابق.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات 
الصينية اتخاذ إجــراءات حازمة ضد 
التالعب في أسعار اإلمدادات الطبية 
واألدوية، والسعى إلى ضمان تدفقها 
من  اخملــاوف  تنامي  مــع  بسالســة 

تفشي كوفيد - 19 على نطاق واسع، 
الصارمة على  القيــود  بعد تخفيف 

مستوى البالد.
املاضية  األربعاء  أعلنت  الصني  كانت 
عشرة إجراءات لتخفيف قيود رئيسة 
من سياســة “صفــر - كوفيد” التي 
انتهجها الرئيس شــي جــني بينج، 
لكن  االقتصــاد.  فتح  إعــادة  بهدف 
اخملــاوف تتزايد مــن ارتفــاع حاد في 
اإلصابات مع تهافت الناس على أدوية 

السعال واإلنفلونزا والكمامات.
تابعة جمللس  وأصدرت مجموعة عمل 
الدولة، وهو مجلــس الوزراء الصيني، 
إشــعارا اجلمعة املاضيــة، حثت فيه 

احلكومات احمللية على ضمان سالسة 
اللوجســتية  واخلدمات  النقل  نظام 
للحفاظ على احلياة الطبيعية ونظام 

العمل.
وجاء في اإلشــعار الذي نشرته وزارة 
النقــل “يجب عــدم ادخــار أي جهد 
لإلمدادات  السلس  التسليم  لضمان 
الطبية مبا فــي ذلك اللقاحات وأدوات 

االختبار واألدوية والكمامات”.
وحظر اإلشعار التعطيل أو اإلغالق غير 
املصرح به للطرق الســريعة واملمرات 
القطارات  ومحطــات  واملوانئ  املائية 

واملطارات، لالمتثال لتخفيف القيود.
وحذرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم 
األســواق مــن التالعب في أســعار 
املنتجــات املضادة لفيــروس كورونا، 
مشــيرة إلى احلاجة إلى حماية أرواح 
البشر واحلفاظ على صحتهم بشكل 

أفضل.
وفي رسالة حتذيرية نشرتها ، حظرت 
اإلدارة أفعــاال مثــل رفــع األســعار 
والتواطــؤ والتمييــز فــي األســعار 

والدعاية املضللة واالحتكار.
ســتتوقف  “إنها   ، الصــني  وقالــت 
عــن فحــص كوفيد - 19 لســائقي 
الناقلة  الســفن  وأطقم  الشاحنات 
للبضائــع محليا، ما يزيل مشــكلة 
التوريد  سلســلة  لشــبكة  رئيسة 
اخلاصة بها، بينما تتسارع وتيرة تخلي 

البالد عن سياسية صفر كوفيد”.
وســعت خالل األيــام املاضيــة نحو 
إلى  أدى  االنفتاح االقتصادي، ما  إعادة 
تخفيف عناصر رئيســة من سياسة 
“صفر - كوفيد”، في حتول لقي ترحيبا 
واســعا، لكنه اآلن يثيــر اخملاوف من 

تفشي العدوى والتسبب في مزيد من 
االضطرابات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ووسط 
عمليات إغالق جماعية، تعرضت أجزاء 
كثيرة من شبكة سلسلة التوريد في 
متطلبات  بســبب  للفوضى،  الصني 
البضائع  نقل  في  املشــاركني  بإثبات 
عدم إصابتهم بكوفيد، خصوصا عند 

نقاط التفتيش.
وذكرت السلطات أن إزالة هذه القيود 
تهدف بشــكل خــاص إلــى ضمان 
اإلمداد الســلس لألدويــة ومواد مثل 
تلك املســتخدمة في الكشــف عن 

اإلصابة بكوفيد.
وقالت وزارة النقل الصينية في إشعار 
“يجب عــدم ادخــار أي جهد لضمان 
التسليم السلس لإلمدادات الطبية”.
وقالت مصادر في اثنتني من شــركات 
لديهما  الغربية،  الســيارات  صناعة 
مصانــع في الصني، “إنهمــا تتابعان 

الوضع ميدانيا من كثب”.
وقال مكتب التجارة في دوجنقوان “إن 
92 ممثال من 52 شــركة فــي املدينة 
تقدمــوا بطلبــات للمشــاركة في 
معرض جتاري في اإلمارات هذا الشهر”، 
وأضاف املكتب فــي بيان أن “احلكومة 
ترتب أيضــا رحالت إلى معارض جتارية 
فــي أماكن منها هوجن كــوجن واليابان 

والواليات املتحدة”.
وقلصت الصــني ، التي تغلق حدودها 
أمام السفر الدولي وتقيد السفر غير 
الضروري للمواطنني منذ ما يقرب من 
ثالثة أعــوام - مدة احلجر الصحي إلى 
الوافدين الشهر  يومني للمســافرين 

املاضي.

إصدار سندات بـ 108 مليارات دوالر 

الصين تبدأ عمليات السوق المفتوحة مع البنوك 

االثنني 12 كانون األول 2022 العدد )5033(

Mon. 12 Dec. 2022 issue )5033)

متابعة ـ الصباح الجديد :
العام  األمــني  الغيص  هيثــم  أكد 
ملنظمــة أوبك، أن حتالــف "أوبك+" 
يلعب دورا فعاال في دعم اســتقرار 
الســوق، وذلــك في بيان مبناســبة 

الذكرى السادسة لتشكيله.
وأضــاف الغيص أمس "بعد ســتة 
أعوام، ال تزال هذه اجملموعة مستمرة 
في لعب دور فعال في دعم استقرار 

أهميــة  إلــى  الســوق"، مشــيرا 
االستقرار في حتقيق النمو والتنمية 
لضمان  الالزمة  االستثمارات  وجذب 

أمن الطاقة.
"أوبك+"  لتحالف  اجتماع  آخر  وكان 
الــذي يضم أعضــاء منظمة أوبك 
وآخريــن من خارجها على رأســهم 
روسيا، قد عقد في الرابع من كانون 

األول.

وصــادف أمــس الذكرى الســنوية 
السادســة إلعالن التعاون التاريخي 
بني الدول األعضاء في منظمة الدول 
املصدرة للنفط "أوبــك" وحلفائها 
"الدول غير األعضاء" أوبك + الذي مت 
التوقيع عليه فــي االجتماع الوزاري 
األول لـ"أوبك +" في 10 ديسمبر عام 

2016 في فيينا بالنمسا.
وشــكل هذا التعاون املشــترك بني 

الدول األعضــاء في منظمة "أوبك" 
وعشر دول منتجة للنفط من خارج 
املنظمة إطارا مهما أسهم في تأمني 
استقرار مستدام لسوق النفط من 
خالل التعاون واحلوار ملصلحة جميع 
املنتجني واملستهلكني واملستثمرين 

وكذلك االقتصاد العاملي.
وأضاف الغيص، أن إعالن التعاون بني 
"أوبك" وحلفائها هــو إطار تعاوني 

23 دولــة منتجة  لـ  غير مســبوق 
للنفط يقوم علــى الثقة واالحترام 
املتبــادل واحلوار وبعد ســتة أعوام 
يواصــل اإلطار لعــب دور فعال في 
دعم استقرار السوق وهو أمر ضروري 
للنمــو والتنمية فضــال عن جذب 
أمن  لضمان  الالزمة  االســتثمارات 

الطاقة.
وقال الغيــص "ظهر التزام األعضاء 

فى حتالــف أوبك + لتحقيق ســوق 
نفط مستقرة مرة أخرى في أعقاب 
االنكمــاش احلاد في ســوق النفط 
الناجم عن جائحة كوفيد - 19 حيث 
دعمت هــذه اجلهود عملية التعافي 
من اجلائحة العاملية ومت االعتراف بها 
على أعلى املستويات احلكومية ومن 
واألوســاط  الدولية  املنظمات  قبل 

األكادميية األخرى".

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضــت أســعار صــرف الــدوالر 
األمريكــي مقابــل الدينــار العراقي، 
امــس األحد، في البورصة الرئيســية 

بالعاصمــة بغداد، فيمــا ارتفعت في 
اقليم كردستان. وقال مصدر صحفي ، 
إن بورصتي الكفاح واحلارثية املركزيتني 
في بغداد، سجلتا امس االحد 150050 

دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما كانت األسعار امس االول السبت 
150300 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر 
امريكي. وأشــار املصدر  إلى أن اسعار 

البيع والشــراء انخفضــت في محال 
احمللية في بغداد،  باألســواق  الصيرفة 
حيث بلغ ســعر البيــع 150500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما 

بلغت أســعار الشــراء 149500 دينار 
عراقــي لكل 100 دوالر امريكي. أما في 
اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، فان 
اســعار الدوالر في البورصة ســجلت 

ارتفاعا حيث بلغ ســعر الــدوالر البيع 
150300 دينــار لكل 100 دوالر امريكي، 
وبلغ سعر الشــراء 150200 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

انخفاض أسعار الدوالر في بغداد وارتفاعها بإقليم كردستان

تحالف )أوبك+) يلعب دورا فعاال في دعم استقرار السوق
األمين العام هيثم الغيص: 
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45719
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قدم املواطن )يوســف حسوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطبله اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

النتاج  فــرن  أجازة  منــي  فقدت 
الصمــون )افران صمون ماشــاء 
اهلل ( صادرة مــن وزارة التجارة / 
احلبوب  لتصنيع  العامة  الشركة 
بإسم )نور الدين مهدي علي فمن 

يعثر عليها تسليمها ملصدرها

 فقدان اجازة فرن النتاج 
الصمون

النتاج  فــرن  اجازة  منــي  فقدت 
اخلير(  صمــون  )افــران  الصمون 
صادرة من وزارة التجارة / الشركة 
بإســم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
)نور الدين مهدي علي( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

صندوق  االسكان  العراقي  في ميسان
 اعالن

الى الشــريك كاملة كاطع خليفة في للعقــار16/٨3  ابو رمانه 
مناصفة مع الشريك املقترض مازن كرمي لعيبط )مناصفه( الذي 
يروم التقدمي الى الصندوق االســكان العراقي في ميسان لغرض 
التســليف والبناء لذى مت التبليغ خالل مدة خمســة عشر يوما 
داخل العراق وشهر من تاريخ النشراذا كان خارج العراق  وبعكسه 

يسق حقكم في االعتراض مستقبال

مديرية بلدية العمارة  اعالن اجازة بناء
الى الشــريك كاملة كاطع خليفــة اقتضى حضوركم الى 
بلديــة العمارة   لغرض حصول الشــريك مازن كرمي لعيبط 
على اجــازة بناء للعقار16/٨3 مقاطعــه ابو رمانه مناصفة 
خالل مدةاقصاهــا ثالثون يوما داخل العراق وشــهر اذا كان 
خارج العراق من تاريخ النشر خط وبعكسه يسقط حقكم 

في االعتراض مستقبال.

 فقدان اجازة مخبز جتاري
فرن مخبز  اجــازة  فقدت مني 
جتاري )مخبز اخليــر( صادرة من 
وزارة التجارة / الشركة العامة 
لتصنيــع احلبوب بإســم )نور 
الدين مهدي علــي( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26922/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 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 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 حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 
التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26926/52
التأريخ/ 2022/12/5

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( 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 اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن 

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(.

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

احلقوقي/
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 25759/50
التأريخ/ 2022/11/21

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 )ثالث 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 خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 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 اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

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

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

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

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

جمهورية العراق
وزارة التجارة

دائرة تسجيل الشركات
 قسم الشركات املساهمة

الى مساهمي شركة الفلوجة ألنتاج املواد 
االنشائية واالستثمارات العقارية / م.م
م / اعالن دعوة اجتماع الهيئة العامة

حتية طيبة..
أستناداً ألحكام املادة )٨7/ ثانياً و ثالثاً( من قانون الشركات 
رقم 21 لســنة 1997 / املعدل . بناًء على طلب من يحمل 
أكثر من )10%( من اسهم الشركة يسرنا دعوتكم حلضور 
اجتماع الهيئة العامة لشــركة ) الفلوجــة ألنتاج املواد 
االنشائية واالســتثمارات العقارية / م.م ( الذي سينعقد 
في متام الساعة العاشــرة من صباح يوم الثالثاء املصادف 
2022/12/27 فــي بغداد - املنصــور - قاعة احتاد احلقوقيني 

مقابل متنزه الزوراء وذلك ملناقشة جدول األعمال األتي :-
1. مناقشة اقالة مجلس االدارة احلالي من القطاع اخلاص .

2. انتخاب مجلس ادارة جديد من القطاع اخلاص في حال مت 
التصويت على اإلقالة 3. ايقاف التصرف باألرض اململوكة 

للشركة حلني اتخاذ القرار املناسب بشأنه .
راجني حضوركم أصالة أو أنابة أحد املساهمني مبوجب سند 
األنابة أو توكيل الغير مبوجب وكالة مصدقة عن كاتب العدل 
على ان تودع االنابات والوكاالت لدى هيئة األوراق املالية قبل 
ثالثة ايام في االقل من املوعد احملدد لالجتماع وفقا ألحكام 
املادة )91( من قانون الشركات رقم )21( لسنة 1997 / املعدل 
مستصحبني معكم شهادة األسهم األصلية الصادرة من 
الشــركة وفي حالة عدم حصول النصاب القانوني يؤجل 
االجتماع الى يــوم الثالثاء املصادف )2023/1/3 ( وفي نفس 

الزمان واملكان املعينيني ..... مع التقدير
مجاهد محمد شافي العيفان
مسجل الشركات

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات14،5 م2/4/19792محل1

مقام عليثالث سنوات15 م197/1583/92محل2

مقام عليثالث سنوات14 م2/9942محل3

مقام عليثالث سنوات  198،86 م2/1021/92مخزن4

مقام عليثالث سنوات20 م1/668/82 و 1/668/10محل5

مقام عليثالث سنوات52 م4/16782محل6

اخلورة / السيفثالث سنوات25 م8/5/2402محل7

مكتب8

4/15/12
4/15/13
4/15/14
4/15/15

القبلة / مجمع احلمزةثالث سنوات126 م2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م992حانوت1

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات18 م512حانوت2

العشار خلف املركز الصحيثالث سنوات4 م142كشك3

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات  8 م602مخزن4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات5 م5/18452محل1

مقام عليثالث سنوات9م4/4652محل2

مقام عليثالث سنوات11 م12/12092حانوت3

مقام عليثالث سنوات  4 م5/2521/82كشك4

مقام عليثالث سنوات61 م782عيادة5

مقام عليثالث سنوات3 م4582محل6

مقام عليثالث سنوات7 م4112محل7

مقام عليثالث سنوات8 م2/11082محل8

مقام عليثالث سنوات13 م6/12092حانوت9
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 14308
التاريخ: 2022/12/11

إعالن مناقصة رقم )191( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل الشــبكة الكهربائية لقرية 
العكب(( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )1-54-

4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )489،695،500( اربعمائة وتسعة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف 
وخمسمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )150( يوم.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،897،000( )اربعة مليون وثمامنائة وسبعة وتسعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احــد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االحد( املصادف )2022/12/25( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/12/26( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعــد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشــاركني في املناقصة عند 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 مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 1558/ب/2022
التأريخ: 2022/12/8

إعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق 
املزايــدة العلنيــة على العقار تسلســل 
30486/110 جزيرة وخالل خمسة عشر يوم 
اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف 
اليوم الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة 
ظهــرا في قاعــة محكمة بــداءة، فعلى 
الراغبني بالشراء احلضور في املكان والزمان 
التأمينات  معهم  مســتصحبني  املعينني 
القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع 
رسم تســجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل 

املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء 
يقع فــي مدينة الناصرية / حي البشــائر 

خلف املدينة املائية.
2- مساحة العقار 280 م2.

3- القيمــة املقدرة للعقــار ثمانون مليون 
دينار فقط.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
بغداد/ الكرخ

محكمة بداءة البياع
الدعوى رقم: 2736/ب/2022
التاريخ/ 2022/12/8

املدعــي : امــني بغــداد اضافة 
لوظيفته

مدعى عليه: نزهت طالب فرحان
الدعوى املرقمة )اعاله( لدى هذه 
)احلكم  فيها  يطالبــك  احملكمة 
العقار  قيــد  تســجيل  بأبطال 
املرقــم )4085/11 ابــو املعالف( 
قرر  اقامتــك  محل  وجملهوليــة 
تبليغــك بصحيفتــني يوميتني 
مبوعد مرافعة يوم )2022/12/19( 
حال  وفي  التاســعة  الســاعة 
عدم حضــورك او من ينوب عنك 
بحقك  املرافعة  ستجري  قانونيا 

غيابيا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 5999
التاريخ/ 2022/12/4

اعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريــخ 2016 فقد املدعو )ســاجت 
منذ  اخباره  وانقطعت  جداع(  كرجي 
ذلك التاريخ وحلــد االن عليه ولتقدمي 
ابنة السيد )عيد ساجت كرجي( طلبا 
الى هذه احملكمة يروم فيه نصبه قيما 
على املفقــود اعاله لذا قررت احملكمة 
االعالن عن حالة الفقدان بالنشر في 
صحيفتــني محليتني يوميتني فعلى 
كل من لديه معلومات تخص املفقود 
اعاله مراجعة هذه احملكمة خالل مدة 
اقصاها عشــرة ايام من تاريخ النشر 
ســتصدر  وبعكســه  الصحف  في 
احملكمة حجة احلجر والقيمومة وفقا 

للقانون.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2106/ش/2022
التاريخ: 2022/12/11

اعالن
الى/ املدعى عليه/ احمد مناور 

ابراهيم
اقامــت املدعــي )الهام احمــد علي( 
الدعــوى املرقمــة 2106/ش/2022 في 
هذه احملكمة تطالب فيها احلكم بتأييد 
بتثبيــت الزواج والنســب عقد الزواج 
ولعدم وجــود محل اقامة معلومة لك 
تبليغك مبوعد  عليه قــررت احملكمــة 
املرافعــة يــوم 2022/12/19 عن طريق 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
حضورك ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول القانونية.
القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاضي اول محكمة االحوال 
الشخصية في تكريت

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1579
التاريخ: 2022/12/11

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية املوفقية وفق الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
املوفقية خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله 
في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافــة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

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

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

عالن
الى املتهــم الهارب من اخلدمة النقيــب )محمود عبد 
الصاحب( عدم املنســوب الى مديرية مكافحة اجلرمية 
املنظمة والذي يســكن محافظة البصرة واملتهم وفق 
املادة القانونية )329( من ق.ع .د رقم 111 الســنة 1969 
املعدل وبداللة املـــادة )65( اصولية اقتضى تبليغكم 
بواسطة هذا االعالن باحلضور امام محكمة قوى االمن 
الداخلي خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من تاريخ نشــره 
بهذه اجلريدة جتيبون عن التهمة املوجه ضدكم وفي حال 
عدم حضوركم ســوف جتري محاكمتكم غيابيا وحتجز 
اموالكم املنقول وغير املنقولة ويحكم بأســقاطكم 
مــن احلقوق املدنية ويطلب مــن املوظفني العموميبني 
القاء القبض عليكم اينما وجدمت وتسليمكم الى اقرب 
ســلطة والزام االهليني الذين يعملون مبحل اقامتكم 
اخبار السلطات عنكم وفق املادة )69( من قانون اصول 
احملاكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 

2008

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 552/س/ 2022
التاريخ: 2022/12/4

الى املستأنف / حسن جبر سدخان

اقام املدعي )حســني فاضل جعفر( الدعوى البدائية املرقمة 3101/ب/2022 
ضدكم طالباً مبلغ قدرة اثنا عشــر مليون وخمســمائة الف دينار واقعة 
بذمتكم وقد أصدرت احملكمة اخملتصة قرارها بتســديد املبلغ املذكور أعاله 
وقد قدمتم اســتئنافاً الى هذه احملكمة ولغــرض تبليغكم مبوعد املرافعة 
وجملهولية محل اقامتكم حســب كتاب مركز شرطة اكد حسب كتابها 
بالعــدد 3360 بتاريخ 2022/11/27  ومرفقه ورقة التبليغ املتضمنة شــرح 
القائــم بالتبليغ املفوض )ســالم عالوي عطية( الذي يشــير الى كونكم 
ارحتلتم  الى جهة مجهولة وتأييد مختار املنطقة ذلك علية قررت احملكمة 
تبليغكم بواســطة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني للحضور امام 
هــذه احملكمة في املوعــد املرافعة القادم فــي 2022/12/15 وفي حال عدم 
حضوركم ستجري املرافعة بحقكم حضورا وعلنا و حسب األصول .... مع 

التقدير
الرئيس
رحيم صالح اجلوراني

شركة توزيع املنتجات النفطية 
تنويه 

ورد ســهوا في جريدة الصبــاح اجلديد بالعدد 
املرقم )5028( فــي 5/12/2022 اعالن مناقصة 

رقم 3/2022 نقل املنتسبني 
املعلنة  األولــى والصحيح  للمرة  املعلنة  ف1 

للمرة الثانية
ف5 اخر موعد الستالم العطاءات الساعة 12 

ظهرا وليس نهاية الدوام الرسمي 
ف8 املوقع االلكتروني للشــركة opdc  وليس 

pode
 opde وليس opdc البريد اإللكتروني

لذا اقتضى التنويه.

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةشارع الكونريش538 م222مخزن حبوب1

سنة واحدةاسواق البلدية6 م1102محل2

سنة واحدةقرب القائمقامية18 م892محل جتاري3

سنة واحدةاسواق البلدية10 م502محل جتاري4

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3304/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 203/4م 38 اخلاجيــة الواقع في 
الكــوت   العائد للمديــن /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  90.000.000  تسعون  مليون  دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل 
مدة ثالثــون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 203/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنســه ونوعه :  كوت كفــاءات مقابل حي 
اخلليج  

3 – حدوده ووصافة :   ملك صرف 
زراعيــة تســقى  ارض     : – مشتـــــمالتة   4
بالواســطة تقع  في الكوت / بالكفاءات مقابل 

حي اخلليج قريب على املدينة املائية
5 – مساحته :  5 / 9 /13 دومن   

6- درجة العـمران :  
7- الشــــاغل :   

القيمة املـــقدرة :   90.000.000 تسعون عشر 
مليون 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 5526/ش/2022
الى املدعى عليه/ عباس منصور 

علي
فالح(  )زهراء مدحت  املدعية  اقامت 
والتي طلب  اعــاله  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بنفقه لها والبنتها وجملهولية محل 
واملرفق  اخملتار  اقامتك حسب اشعار 
بكتاب مركز شــرطة اخللود بالعدد 
48 فــي 2021/12/4 تقــرر تبليغك 
بواســطة صحيفتــني محليتــني 
رســميتني يوميتــني للحضور امام 
بتاريــخ  2022/12/21  هذه احملكمة 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او من ينوب عنــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
فرقد يوسف طاهر

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة بداءة الزبيدية 
العدد/930/ب/2022 
التاريخ/2022/12/8 
الى/ املدعى عليه قاسم صابط محيسن

اقــام املدعي )علي غاضي شــتيوي( ضدك 
يطلب  والتي  930/ب/2022  املرقمة  الدعوى 
فيها )احلكم بالزمالك بأعادة املركبة املرقمة 
216852 أربيــل حمل اللــون ابيض موديل 
2021 املشتراه من قبلك من املدعي مبوجب 
عقد البيع اخلارجي املــؤرخ في 2022/3/28 
وحتميلك الرســوم واملصاريــف القضائية 
واتعاب محاماة وجملهولية محل اقامتك وفق 
ما مثبت بأشعار مختار منطقة قرية سيد 
عبيس وكتاب قائمقامية قضاء النعمانية 
بالعدد 4883/14 فــي 2022/12/1  لذا تقرر 
محليتني  صحيفتــني  بواســطة  تبليغك 
للحضــور في املوعد املعــني للمرافعة في 
يوم 2022/12/18 وفي حــال عدم حضورك 
او ارســال من ينوب عنك ســوف يتم اجراء 
املرافعة بحقــك غيابيا وفــق األصول مع 

التقدير
القاضي 
عالء حيدر ناجي

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3302/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 207/4م 38 اخلاجيــة الواقع في 
الكــوت   العائد للمديــن /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  15.000.000  خمسة عشر  مليون  
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مــدة ثالثون يومــا تبدا من اليــوم التالي 
القانونية  التأمينات  معه  مســتصحبا  للنشر 
عشــرة  من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري.
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 207/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنســه ونوعه :  كوت كفــاءات مقابل حي 
اخلليج  

3 – حــدودة ووصافــة :   ارض زراعيــة تســقى 
بالكفاءات مقابل حي اخلليج  بالواســطة تقع 
يوجد فيها مدرسة البراعيم الورود ويوجد فيها 

متناثرة 
4 – مشتـــمالتة :   

5 – مساحته :   800م2  
6- درجة العـمران :  

7- الشــــاغل :   
القيمة املـــــقدرة :   18000.000 ثمانية عشر 

مليون 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
1. سيولة نقدية :مببلغ )48،969،550( 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 )146،908،650( دينار 
عراقي، وتقدم االعمال االخرى ألغراض 

املفاضلة في حالة التساوي.

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

ممارسة مهنة. 
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Public Tender Announcements for Tender No: 024-PC-22-EBS (2nd Announcement)
Provision of modified containers and security facilities for EBS project

Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of modified containers and security facilities for EBS project
Tender No.: 024-PC-22-EBS (2nd Announcement)
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. Would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after 
fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of modified containers and 
security facilities for EBS project.  The scope of supply includes containers, generators, water supply system and etc. For 
more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to sajad.salah@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in 
advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM January 2nd 2023 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of USD 4,000.00 And Valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  sajad.salah@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

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

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3911/ 2022
التاريخ 12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقــار املرقــم 614/2م 39 الهــورة الواقع في 
الكوت   العائد للمدين /  حســن كاظم حسن   
احملجوز لقــاء طلب الدائن   عقيل خيري مجذاب   
البالــغ  300.000.000  ثالثمائــة مليــون  دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل 
مدة ثالثــون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التامينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة :  العقــار املرقم 614/2 م 39 
الهورة   

2 – جنسة ونوعة :  ملك صرف  مسجل باعتبارة 
8316 سهم منها  2022 سهم الى 

3 – حدودة ووصافة : املدين  حسن كاظم حسن  
عموم العقار مبني علية عمارتني 

4 – مشتـــمالتة :  ومعرض للسيارات ومحالت 
عدد 6  ودور سكنية وهيكل

5 – مســــاحتة :   3 دومن و 8 أولك و 50 / 16 م2
6- درجة العـمران :  

7- الشــــاغل :   الشركاء 
القيمــة املـــــقدرة :   300.000000  ثالثمائة 

مليون دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3300/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقم 409/4م 38 اخلاجية                  الواقع 
في الكوت   العائد للمدين /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  15.000.000  خمسة عشر  مليون  
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مــدة ثالثون يومــا تبدا من اليــوم التالي 
القانونية  التأمينات  معه  مســتصحبا  للنشر 
عشــرة  من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 409/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنســه ونوعه :  كوت كفــاءات مقابل حي 
اخلليج  

3 – حــدودة ووصافــة :   ارض زراعيــة تســقى 
بالكفاءات مقابل حي اخلليج  بالواســطة تقع 

ركن مشيد عليها طابوق
4 – مشتـــمالتة :   ويوجد فيها شقق سكنية 

وبيت 
5 – مساحته :   800م2  

6- درجة العـمران :  
7- الشــــاغل :   

القيمة املـــــقدرة :   18000.000 ثمانية عشر 
مليون 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3301/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 210/4م 38 اخلاجيــة الواقع في 
الكــوت   العائد للمديــن /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  15000.000  خمســة عشر مليون  
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مــدة ثالثون يومــا تبدا من اليــوم التالي 
القانونية  التأمينات  معه  مســتصحبا  للنشر 
عشــرة  من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 210/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنسه ونوعه :  ملك صرف 
3 – حــدودة ووصافــة :   ارض زراعيــة تســقى 
بالكفاءات مقابل حي اخلليج  بالواســطة تقع 

مجاوره املدينة املائية 
4 – مشتـــمالتة :   ويوجد فيها شقق سكنية 

5 – مساحته :   925م 
6- درجة العـمران :  

7- الشــــاغل :   
القيمة املـــــقدرة :   18000.000ثمانية عشر 

مليون دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان جواز سفر
فقد اجلواز السفر الصادر 
من دولة سيراليون باسم 
AUGUSTA على من يعثر 
جهة  الى  تسليمه  عليه 

االصدار

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3852/ 2022
التاريخ 12/11/ 2022
تبيع مديرية تنفيذ ســدة  الكوت العقار تسلسل 
العقــار املرقم 49/2م 37 ام هليل الواقع في الكوت   
العائد للمدين /  احمد ياســر حسني و حسن علي 
منشــد   احملجوز لقاء طلب الدائن   كرمي عبد اهلل 
عزيز    البالغ  150.000.000  مائة وخمسون مليون  
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مدة ثالثون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معة التامينات القانونية عشرة  من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعة ورقمة : العقار املرقم 49/2م 37 ام هليل                  
2 – جنســة ونوعة :  كوت ام هليــل طريق كوت /

بغداد / قرب سيطرة بغداد
3 – حدودة ووصافة :  ارض زراعية ملك صرف تسقى 

بالواسطة مسجلة  واعتبار 
4 – مشتـــــمالتة :  7500 ســهم منهــا 2500 
ســهم لكل واحد  املدنني احمد ياسر وحسن علي 
منشــد  والعقار بصورة عامة  مشيد عليها علوة 
خضار وعدد من الدور السكنية  وجملونات وهيكل 

مسقف وبتلو عدد 2
5 – مســــاحتة :   

6- درجة العـمران :  مساحته  30 دومن 
7- الشــــاغل :   الشركاء 

القيمة املـــــقدرة :   140.000.000  مائة واربعون 
مليون دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3305/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 205/4م 38 اخلاجيــة الواقع في 
الكــوت   العائد للمديــن /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  90.000.000  تسعون  مليون  دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل 
مدة ثالثــون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 205/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنسه ونوعه :  ملك صرف 
3 – حــدودة ووصافــة :   ارض زراعيــة تســقى 
بالكفاءات مقابل حي اخلليج  بالواســطة تقع 

مجاوره املدينة املائية 
4 – مشتـــمالتة :   ويوجد فيها ساحة كرة قدم 

مجاور الشط 
5 – مساحته :    50 / 16 / 18 دومن 

6- درجة العـمران :  
7- الشــــاغل :   

القيمــة املـــــقدرة :   90.000.000  تســعون  
مليون  دينار

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3815/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيــع مديريــة تنفيذ ســدة  الكــوت العقار 
تسلســل العقــار املرقــم 88/2م 37 ام هليل 
الواقع في الكوت   العائــد للمدين /  أنوار نوري 
محمد  احملجوز لقاء طلب الدائن   ســحر ستار 
غالي  البالغ  50.000.000 خمسون مليون  دينار 
فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية خالل 
مدة ثالثــون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معة التامينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري.
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة :  العقار املرقم 88/2 م 37 ام 
هليل  قرب سيطرة بغداد

2 – جنســة ونوعة :  مملوكة للدولة ارض زراعية 
تسقى بالواسطى مسجلة 

3 – حدودة ووصافة : باعتبار 792 اســهم منها 
364 سهم الى املدينة أنوار نوري 

4 – مشتـــمالتة : محمد  وعموم العقار مبنية 
فيه عدد من الدور السكنية 

5 – مســــاحتة :   55 دومن و 2 اوالك
6- درجة العـمران :

7- الشــــاغل :   الشركاء 
القيمة املـــقدرة :  120.000.000  مائة وعشرون 

مليون دينار 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /3303/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 208/4م 38 اخلاجيــة الواقع في 
الكــوت   العائد للمديــن /  مهى خضير كاظم 
برهــان  احملجوز لقاء طلب الدائن   خضير كاظم 
برهان  البالغ  15.000.000  خمسة عشر  مليون  
دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذا املديرية 
خالل مــدة ثالثون يومــا تبدا من اليــوم التالي 
القانونية  التأمينات  معه  مســتصحبا  للنشر 
عشــرة  من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

على املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقــم 208/4م 38 
اخلاجية                  

2 – جنســه ونوعه :  كوت كفــاءات مقابل حي 
اخلليج  

3 – حــدودة ووصافــة :   ارض زراعيــة تســقى 
بالواسطة تقع بالكفاءات مقابل حي اخلليج 

4 – مشتـــمالتة :   ويوجد فيها شقق سكنية 
وبيت ركن مشيد عليها طابوق

5 – مساحته :   800م  
6- درجة العـمران :  

7- الشــــاغل :   
القيمة املـــــقدرة :   18000.000 ثمانية عشر 

مليون 
املنفذ العدل
سراج منير يوسف

مديرية تنفيذ سدة  الكوت
رقم االضبارة /2843/ 2022
التاريخ12/11/ 2022

تبيع مديرية تنفيذ سدة  الكوت العقار تسلسل 
العقار املرقــم 132/2م 37 ام هليــل الواقع في 
الكــوت   العائــد للمدين /  نوال نــوري محمد    
احملجوز لقاء طلب الدائن   1- رعد فرهود حســني 
2-إبراهيم محمد عليوي 3- احمد محمد عليوي     
البالغ  50.000.000  خمسون مليون  دينار فعلى 
الراغــب بالشــراء مراجعة هــذا املديرية خالل 
مدة ثالثــون يوما تبدا من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معة التامينات القانونية عشــرة  
من املائة من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقية وان رســم التســجيل والداللية على 

املشتري .
املوصفات 

1 - موقعــة ورقمة : العقار املرقم 132/2م 37 ام 
هليل                 

2 – جنسة ونوعة :  كوت ام هليل مملوكة للدولة 
باعتبار حق التصرف الى فوزية عبد الرزاق مجيد

3 – حدودة ووصافة :   يقع بعيد عن الشارع العام 
4 – مشتـــمالتة :   التوجد فيها مشيدات وقت 

اجراء الكشف 
5 – مســــاحتة :   189 دومن و9 أولك و 67 م

6- درجة العـمران :  
7- الشــــاغل :   املالك 

القيمة املـــقدرة :   70.884.000 سبعون  مليون 
ثمنمائة وأربعة وثمانون الف دينار 

املنفذ العدل
سراج منير يوسف

فقدان هوية
فقــدت الهويــة الصادرة مــن وزارة 
الكهرباء/ الشــركة العامــة لتوزيع 
توزيع كهرباء  فرع  الشــمال/  كهرباء 
صــالح الديــن والعائــدة للموظفة 
(ابتســام كامل جنم) املوظفة بعنوان 
مهندس اقدم على مــن يعثر عليها 
الرجاء تســمليها الى اجلهة املذكورة 

اعاله وشكرا

االثنني 12 كانون االول 2022 العدد (5033)
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45720
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قدم املواطن )صاحب حســوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطبله اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45713
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قدم املواطن )ســتار حســوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطبله اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45717
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قــدم املواطن )نصير حســوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديــه اعتــراض مراجعــة مقر هذه 
املديرية خالل )15( خمسة عشر يوما 
النشــر وبعكســه سوف  تاريخ  من 
تنظر هذه املديرية بطبله استنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45716
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قــدم املواطن )حيدر حســوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطبله اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45718
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
قدم املواطن )ســالم حســوني علي( 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطبله اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة 

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة
العدد/ 45719
التاريخ/ 2022/12/11

م// اعالن
علي(  حسوني  )ســالم  املواطن  قدم 
دعوه قضائيــة لتبديل )لقب( وجعله 
)النعيمــي( بدال مــن )مجيلي( فمن 
لديه اعتراض مراجعــة هذه املديرية 
خالل )15( خمســة عشــر يوما من 
النشر وبعكســه سوف تنظر  تاريخ 
هــذه املديريــة بطلبه اســتنادا الى 
احكام املــادة )22( من قانون البطاقة 
الوطنية رقم )3( لسنة 2016 املعدل 
علــى ان يكون النشــر باســم مدير 

اجلنسية احملترم... مع التقدير.
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26929/52
التأريخ/ 2022/12/5

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%( مــن القيمة املقدرة مضروبا 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 رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن 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(.

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

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يسر شركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبنية اعاله واملعلنة بأسلوب الدعوة العامة فعلى  الراغبني  باالشتراك 
فيها احلضور الى مقر الشــركة /استعالمات باب الزبير / لغرض استالم  جدول الكميات واملواصفات والشروط  اخلاصة بها 
وعلى املناقص املتقدم لالشــتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنســخة ورقية ملونة بعد شرائها من ممثل شركتنا مع نسختني 
اضافيتني استنساخ لغرض ختمه قبل تسعيرها من قبل املناقصني  وعلى ان تكون كافة أوراق املناقصة  مرتبة بالتسلسل 

ومنظمة مبوجب كراس .، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونسخ ملونه من الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة 
مع ارفاق الوثائق الشخصية  للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل مع 
كتاب عدم ممانعة صادرة من الهياة العامة  للضرائب لســنة 2022 مع الهوية الضريبية وهوية تصنيف املقاولني مع كتاب 
يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات املالية 

ويلتزم اجملهزين من املكاتب التجارية بتقدمي إجازة ممارسة مهنة والوثائق أعاله ماعدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/12/21 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً وهو نفــس موعد فتح العطاءات 
وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 وسيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات املشتركني صباح يوم 
االربعاء املصادف 2022/12/14 في متام الســاعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية الزقورة في موقع باب الزبير 
وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

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

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

www.boc.oil.gov.iq
املدير العام
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 26927/52
التأريخ/ 2022/12/5

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%( مــن القيمة املقدرة مضروبا 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 رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن 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(.

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

 موضوعرقم املناقصةت
 ثمن بيع وثائقاملواصفاتاملناقصة

 التأمينات املبلغ التخمينياملناقصة
األولية

 صنف
املقاول

 نوع
 تبويب
املوازنة

 41/ب/12022
إعالن اول

انشاء قواعد 
كونكريتية 

النابيب 
االستالم )48( 

وانابيب البضخ 
الرئيسة )42( 

 BRC مع سياج
في مستودع 

الطوبة 
النفطي

صب قواعد كونكريتية 
ملساند هيدر االستالم 
A)48( ومسند االنبوب 
42 عقدة التوسيعية 

مع جتهيز وتركيب 
سياج BRC بطول 550 

متر

50,000 وخمسون 
الف دينار عراقي 

 36,000,000
ستة وثالثون 
مليون دينار 

عراقي

 720,000
سبعمائة 
وعشرون 
الف دينار 

عراقي

 العاشر
تشغيليانشائي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية / سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/62حانوت1

املوفقية / سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/72حانوت2

املوفقية / سوق الوكاالتثالث سنوات18 م6337/137/52حانوت3

املوفقيةثالث سنوات  12 م6745/137/62محل4

املوفقيةثالث سنوات12 م6745/137/32محل5

املوفقيةثالث سنوات26 م602محل6

اجلمهورية/ الباالتثالث سنوات12 م1178/137/52محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت
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تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

ينتظم املالكم الصاعد حسني عبد 
الهــادي ضمن تشــكيلة منتخبنا 
للمشــاركة  22 عاماً  الوطني حتت 
في بطولة آسيا املقررة ان تضيفها 
تايالند للمــدة مــن 16 ولغاية 27 
كانون الثاني املقبل، اذ يؤدي املنتخب 
تدريباته املنتظمة في قاعة املوهبة 
الرياضية بوزارة الشــباب والرياضة 
علــى مدى ايــام االســبوع ما عدا 

اجلمعة.
االسيوية،  للنزالت  التحضيرات  عن 
التدريبات بشكل  قال حسني: نؤدي 
جيد واقيمت تصفيات أولية لالعبني 
باشــراف  نهائية  تصفيات  ونترقب 
املــالك التدريبي املؤلــف من الدرب 
عبد  ومحمد  أوليزيــوس  الكوبــي 
الزهرة ود. جليل جبار ومحمد غالب، 
تصاعدا  تشهد  الفنية  واملستويات 

واضحا بني املالكمني، اذ طموح كل 
مالكم حجز موقعه في التشكيلة 

النهائية للبطولة االسيوية.
واوضح املالكم حسني انه ميثل فريق 
باملالكمة  الشــعبي  احلشــد  نادي 
الذي يدربه محمد عبد الزهرة جواد 
ويتواجــد حاليا من فريقي احلشــد 
زمالئــي ضمن تشــكيلة املنتخب 
للبطولة  الــذي يســتعد  الوطني 
االســيوية وهم امير كاظم وحيدر 
ســالم وعبد الوهاب عمار، ونسعى 
جاهديــن إلى االرتقاء مبســتوياتنا 
الفنيــة فــي التدريبــات ومرحلة 
تســجيل  في  ثقة  وكلنا  االعــداد 
اجنــازات خارجيــة جديــدة للعراق 

برياضة املالكمة.
خارجيا  مشــاركته  اخر  ان  واوضح 
كانــت ضمــن منتخب الشــباب 
في بطولة آســيا لتــي اقيمت في 
ليخســر  الثانية  دور  وبلغ  منغوليا 
امام مالكم اوزبكي، أما أبرز االلقاب 

التــي يســتذكرها باعتــزاز فهي 
التتويج بالوسام الذهبي في بطولة 
اذربيجان  التــي ضيفتهــا  قوقــاز 
والوسام البرونزي في بطولة العرب 

التي اقيمت في مصر.
الهادي  عبد  حســني  املالكم  وقدم 
مواليد 2001، شــكره إلــى مدربه 
الذي اكتشــفه في مننتدى شباب 
القــدس، ابراهيــم جمعــة »ابــو 
خولة« الذي يعد مكتشفا لالعبني 
املتميزيــن فــي رياضــة املالكمة، 
ثــم التحاقه تخت اشــراف املدرب 
نفســه في مركز املوهبة الرياضية 
فــي وزارة الشــباب والرياضة وقدم 
نفسه كمالكم للمستقبل بفضل 
االوســمة في  العديد من  احــرازه 
مهرجانــات املوهوبــني ثم بطوالت 
الفئات العمرية التي شــارك فيها 
ممثــال لفريق مركــز املوهبة وهيمن 
فريقه على ألقاب الناشئني لنحو 6 

مواسم متتالية.

وقال انه تأثر بالبطل الدولي السابق، 
إســماعيل خليل، ويضيف حسني: 
جنم املالكمة الســابق اســماعيل 
خليل يشــجعني ودائمــا يتابعني 
ويهمس في اذني، انني اســماعيل 
الصغيــر وهذا يدفعنــي ملضاعفة 
جهودي في التدريبات والوصول إلى 
لتأكيد  الفنية  املســتويات  أفضل 

مقدرتي في احللبة.
واشار املالكم الذي انطلق من اسرة 
رياضيــة فشــقيقه محمــد مثل 
في  األلقاب  ونال  الناشئني  منتخب 
الرؤية  العراق ضمن مهرجان  متثيله 
لنادي  ولعــب  االســيوية في قطر 
الشرطة وحاليا العباً ضمن صفوف 
فريــق الصليخ، وحيــدر هو مالكم 
شــاب ميلك مؤهالت فنيــة عالية، 
مؤكدا ان دعم والده الكبير أسهم 
في تعزيــز حضوره وهو يشــجعه 
بصورة مستمرة ليكون عنصر فعال 

ضمن رياضة الفن النبيل.

حسين عبد الهادي: تحضيراتنا لبطولة آسيا بلغت مراحل متقدمة 
واثقا من تحقيق إنجاز خارجي جديد بالمالكمة

حسني عبد الهادي يتأهب لتسديد لكمة ملنافسه

الدوحة ـ وكاالت:

أعــرب ليونيل ســكالوني مدرب 
األرجنتيني، عن سعادته  املنتخب 
الكبيرة بالوصول إلى الدور نصف 
النهائي مــن بطولة كأس العالم 
الفــوز  بعــد   2022 FIFA قطــر 
على املنتخــب الهولندي بركالت 
الترجيــح )4 - 3( بعد التعادل في 
الوقتني األصلي واإلضافي بهدفني 

ملثلهما في الدور ربع النهائي.
وقــال ســكالوني، فــي املؤمتــر 
املباراة:  الذي أعقــب  الصحفــي 
» نشــعر بســعادة غامرة عقب 
اليوم،  حققنــاه  الــذي  االنتصار 
فاملهمــة لم تكن ســهلة علينا 
خصوصــا أن املبــاراة ذهبت إلى 
باإلمكان  وكان  الترجيــح،  ركالت 
أن نحسم األمور من خالل احلفاظ 

على تفوقنا في الوقت األصلي«.
وحول مواجهــة كرواتيا في الدور 
نصف النهائي، مساء فد الثالثاء، 
أشــار مدرب املنتخب األرجنتيني 
إلى صعوبــة املواجهــة التي لن 
تكون ســهلة، خاصة وأنها تأتي 
في املســتوى العالي وفي نصف 
على  العالم، مشدداً  نهائي كأس 
أنــه ال ميكن القول في املســتوى 
العالــي أن مالقاة هــذا املنتخب 

أفضل من مالقاة آخر.
وقال مــدرب األرجنتني إن املنتخب 
مــن طراز  أنه  أثبــت  الكرواتــي 
عال بدليل تفوقــه على منتخب 
املنتخب  للقــب مثــل  مرشــح 
الالعبني  على  »وبالتالي  البرازيلي، 
األرجنتينيــني أن يكونوا حاضرين 

ومركزين من أجل مواصلة البحث 
عن حتقيــق الهدف ببلوغ النهائي 
أوال، ثم التفكير باللقب الذي ظال 

انتظاره«.
وتوجه املدرب ليونيل ســكالوني، 
فــي ختــام حديثــه فــي املؤمتر 
بالده  جلماهير  بالشكر  الصحفي، 
الغفيــرة الــي أزرت الالعبني في 
امللعــب، قائالً: »في كل مرة نلعب 
أمام هذه احلشــود التي تساندنا، 

األرجنتني،  في  نلعب  أننا  نشــعر 
شــكرا لهم ونعدهم بــأن نقدم 
أفضل ما لدنيا في املباراة املقبلة«.
مــن جانــب اخــر، أبــدى ديديه 
ديشــامب، مدرب منتخب فرنسا 
-2( إجنلترا  على  بالفوز  ســعادته 
1(، والتأهل ملواجهــة املغرب، في 
 ،2022 العالم  نهائي كأس  نصف 
وقال  قطــر..  في  حاليــا  املقامة 
ديشامب بعد الفوز على املنتخب 

مواجهة  كانــت  »لقد  اإلجنليزي: 
رائعة ومباراة كبيرة أمام فريق مميز 
للغاية، لكن رد فعلنا كان حاضرا 

مرة أخرى«.
قناة  عبر  الديــوك،  وأضاف مدرب 
»TF1«: »إنــه ألمر رائــع أن يصل 
جميع الالعبني إلى دور األربعة مرة 
ذهنية  وحالة  أخرى. هناك عقلية 
قويــة. لقد حققنا هــذا الهدف 
والشــجاعة«. بالقلب  مســبقا 

وأمت املدير الفنــي ألبطال العالم: 
ملنتخب  جديــة  بكل  »نســتعد 
البطولة.  مفاجــأة  إنــه  املغرب. 
هذا الفريق يســتحق التقدير لذا 
نســتعد له بــكل جدية«.وتأهل 
منتخب املغرب لقبل نهائي كأس 
العالم ألول مــرة في تاريخه، بعد 
البرتغال في  ثم  إســبانيا  إقصاء 

األدوار اإلقصائية.
من جانبه، يرى النجم الفرنســي 

أوليفييه جيرو أن املنتخب املغربي، 
منافسهم املقبل في الدور نصف 
النهائــي بــكأس العالــم 2022 
اجلارية في قطر، ميتلك العديد من 
املزايا التي يجــب التعامل معها 
للمباراة  العبــور  جيدا، لضمــان 
النهائية.. وأسهم جيرو في تأهل 
فرنسا للدور نصف النهائي لكأس 
العالم الليلة إذ ســجل هدفا من 
ثنائيــة إقصاء إجنلتــرا )2-1(، في 
ملعب البيت، بعدما أطاح املغرب 

مبنتخب البرتغال بنتيجة 0-1.
وقــال جيــرو في مؤمتــر صحفي 
بعــد املبــاراة »تتبقــى مباراتان 
إلنهاء مهمتنا، وســنبدأ من الغد 
االســتعداد للمغرب«. وعدد مزايا 
أســود األطلس فقــال »املنتخب 
وأظهر صالبة،  رائعا،  يبدو  املغربي 
ومهارات من طــراز رفيع، كما أنه 
يلعب بــروح عاليــة«. وختم جنم 
ميالن قائال »ســوف تكون مباراة 
صعبــة، ويجب علــى كل منا أن 
يســتعد جيدا للقيام بدوره كما 
املغربي  املنتخب  يجب«.ويلتقــي 
األربعاء  غد  بعد  الفرنسي  نظيره 

في نصف النهائي، مبلعب البيت.
ضربت فرنسا موعدا مع املنتخب 
املغربي في نصــف نهائي بطولة 
حاليا  املقامة   2022 العالم  كأس 
 1-2 في قطر، بفوزها على إجنلترا 
مساء أول أمس على ستاد البيت، 
ربع  الــدور  منافســات  ختام  في 
النهائي.. وأحرز أوريلني تشواميني 
)ق78(  جيــرو  وأوليفييــه  )ق17( 
هدفي فرنســا، فيما سجل هاري 
كني هدف إجنلترا الوحيد من ركلة 

جزاء )ق54(.

سكالوني يصف مواجهة الغد امام كرواتيا بالصعبة 
وديشامب يؤكد جدية فرنسا لعبور المغرب.. األربعاء

مونديال قطر يصل إلى محطة نصف النهائي 

لقطة من مباراة فرنسا وإجنلترا

تأهل تاريخي للمغرب
قالت ركالت اجلــزاء كلمتها في اليوم األول 
ملباراتي ربع نهائي مونديال قطر، يوم اجلمعة، 
بني البرازيل وكرواتيا واألرجنتني امام هولندا، 
بعد جلوء الفــرق األربعة إلــى عالمة اجلزاء 
كحل لفــض التعادل فــي الوقتني األصلي 

واالشواط اإلضافية.
واألميركية  األوروبيــة  اجلماهيــر  عاشــت 
اجلنوبيــة ســاعات مــن االثــارة والترقب 
والتخوف مــن النتائج، فجمهــور البرازيل 
خرج خاســرا حزينا متقهقرا غارق بالدموع 
اصر خسارة راقصي السامبا ملوقعهتم امام 

كرواتيا العنيدة.
في وقت أطرب اجلمهور االرجنتيني على نصر 
قاده ميسي ورفاقه واخرجوا طواحني هولندا 
في مباراة احتكمــت هي األخرى إلى ركالت 
اجلزاء، يوم بالتساوي بني قارتي أوروبا وأميركا 
اجلنوبية، البرازيل ودعت لتكرار احزانها على 
الثالثة للمونديال، في  النسخ األخيرة  مدى 
حــني األرجنتني مضت إلــى نصف النهائي 
لتالقي مودريتــش ورفاقــه الكرواتيني، في 
موقعه النصف نهائي التي يترقبها اجلميع 

مساء الثالثاء املقبل في استاد لوسيل.
وفي املباراتني اللتني أقيمت الســبت بالدور 
ذاته،  أتى اســود األطلســي ليقوضوا حلم 
رونالــدو ويبعــدوا البرتغــال خارج اســوار 
املونديال القطري بعــد الفوز بهدف لالعب 
يوســف النصيــري احملترف في إشــبيلية 
اإلســباني الذي ارتقى لنحو مســافة تقدر 
مبتريــن و78 ســنتمترا واضعــا كرتــه في 

الشباك.
املنتخب املغربي الشــقيق بات أول منتخب 
عربــي أفريقي يبلغ دور نصــف النهائي في 
تاريخ بطوالت كأس العالم، وبالفوز ســجل 
اإلطاحة  بعــد  تاريخية  انتصــارات  املغرب 
باملاتادور اإلســباني فــي دور الـــ 16 ليأتي 
البرتغال ويكون الضحيــة في ربع النهائي، 
وهذا زاد من أمل املنتخب العربي في امكان 
حســم مواجهته املقبلة امام ديوك فرنسا 

واملضي نحو النهائي.
وفي املباراة الثانية فاز فرنسا بهدفني مقابل 
هدف إلجنلترا في مباراة مثيرة، وبذلك ضربت 
فرنســا موعدا مع املغــرب بنصف النهائي 

مساء بعد غد األربعاء في استاد البيت.
بعد أيام ستختتم منافسات املونديال، ونبقى 
نترقب 4 ســنوات مقبلة حلني بــدء نهائيات 
كأس العالم 2026 املقررة في الواليات املتحدة 
واملكســيك، في نســخة  وكندا  األميركية 
ســتكون للمرة األولى بـ 48 فريقا، حقا انها 
معركة عالم الســالم، مباريات تكون عامل 
وحدة للدول وتالقــح الثقافات، كرة القدم او 
املســتديرة يراها اجلميع كأميرة يحلم بها أي 
املشــجعني وهتافاتهم  فريق.. وهذه اصوات 
ودموعهم في اخلســارة وفرحهــم في الفوز، 
انها ليســت لعبة بل انها حب وسالم، فكم 
هي جميلة هذه الكــرة التي جمعت العالم 
كله حولها، نتمنى لكل العالم احلب والسالم 

الدائم للعالم اجمع. 

نعمت عباس*
 مرت ملــة خيالة هذه أشــهر 
الزمن  العراقية فــي  االغانــي 
من  من  اكثــر  غناها  اجلميــل 
كأس  وفــي  عراقــي  مطــرب 
الفريق  2022 ظهــر   العالــم 
املغربي كاخليالة  فرسانا  قهروا 
الصعاب وقفوا بوجه املستحيل 
وحققها اجنازا تاريخيا  سيطرز  
بالذهب في تاريخ بطوالت كأس  
العالم  مــدرب الفريق الكابنت 
وليــد الركراكي   يتحدث  باربع  
لغات للمراســلني فــي املؤمتر 
الصحفي  لكي يوصل رسالته 
بشكل ســليم للعالم  ليؤكد 
العربي وجناحه في  املدرب  قدرة 

احملافل العاملية.
منتخب  حارس  نونو  ياسني  اما 
إشــبيلية   نادي  وحارس  املغرب 
فقد لعــب دورا مميزا في صعود 
حيث  الذهبي  للمربــع  املغرب 
تألــق فــي جميــع املباريــات 

واســتطاع  رد ثــالث ضربــات 
جزاء  وفي املباراة امام البرتغال 
احملاوالت  امام  منيعا  وقف سدا 
البرتغاليــة اخلطيــرة وانقــذ 
املرمــى  من اهــداف محققة 
وقــف بثبات ســاعدته خبرته 

التي اكتســبها  في االحتراف 
اخلارجي مع إشــبيلية نأمل  أن 
يتواصل النجاح العربي في هذا 

العرس العاملي.

* مدرب عراقي محترف

هشام السلمان *
قال االمني املالي إلحتاد رفع االثقال 
الباراملبــي رئيس الوفــد العراقي 
املشــارك ببطولــة  ) فــزاع 12 ( 
جبار طارش  ان العراق سيشــارك 
في بطولــة كأس العالم ) فزاع ( 
تُقام في دبي  التــي  لرفع االثقال 

باالمارات 
وأضاف طارش ان البطولة ُمؤهلة 
الى باراملبياد باريس 2024 موضحا 
ان املدة التي ستقام فيها البطولة 
تنحصر بني املدة من ) 12 ( وحتى 

( 19 ( من شهر كانون االول اجلاري.
العراقي  الوفــد  رئيس  وكشــف 
جبــار طارش ان الوفد ســيتكون 
من املتحدث رئيسا للوفد والسيد 
فالح ســعيد اداريا ومحمد غلوم 
مدربــا وعمــاد عاشــور  مدربــا 
والالعبــون هم : مســلم عقيل 
وأحمد مصطفى ورســول كاظم 
وحيدر ناجي وثائــر عباس وفارس 

سعدون وزهراء غربي وغرام رعد.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت جلنة كرة القدم الشاطئية 
من  السادسة  اجلولة  منافســات 
دوري الكرة للموسم احلالي، وتلعب 

في اجلمعــة 16 كانون األول اجلاري 
مباريــات آليات الشــرطة وبالدي 
الواحدة ظهرا مبلعب  الساعة  في 
الوزارة تليها في الســاعة 2 ظهرا 

الســريع..  والرد  شــهربان  مباراة 
األول  كانــون   17 الســبت  وتقام 
مباراة احلدود ومصافي الوسط في 

الساعة 2 ظهرا مبلعب الوزارة.

العراق ُيشارك في بطولة كأسكأس العالم.. بين العصر والمغرب
 العالم برفع االثـقال باالمارات 

الجولة السادسة لدوري الشاطئية تنطلق الجمعة
بونو

جبار طارش



بغداد - وداد ابراهيم:
والتطبيقات  التكنلوجيــا  دخــول 
الذكيــة  االلكترونيــة  والبرامــج 
شــغلت حيزا كبيرا في الكثير من 
الفنــون، ماعدا اخلــط العربي، فهو 
يعتمد الكتابــة باليد ألنه نتاج نابع 
من موهبة وحب احلرف واالحســاس 
العربي  اخلط  حافــظ  لذا  بالكتابة، 
علــى مكانتــه ووجــوده. وتعاقبت 
اجيال مــن كبار اخلطاطني على هذا 
وبعضهم صنع من  األصيــل،  الفن 

جمال احلرف لوحات فنية.
ترسخ في ذهني احلرف

 ومن الذيــن عنوا باحلــرف وابدعوا 
في خطه، الفنــان واخلطاط ورئيس 
قسم اخلط العربي في معهد احلرف 
هاشم  "احمد  الشــعبية  والفنون 

" والــذي قال عن جتربتــه مع اخلط: 
اناملي لها خصوصية  ان  كنت اجد 
في رســم احلرف حني تلتقي به بني 
الورقة والقلم  فيكون مرتبا وواضحا 
وله شكل مميز فعرفت ان لدي خطا 
جميال، وفي اول درس للقراءة اقدمه 
توقــف املعلم وهــو يوبخني في أن 
يكون هناك أحد قد كتب لي الدرس، 
عن  ودافعت  بالظلم  شعرت  حينها 
نفســي اال انه لــم يصدقني حتى 
طلب منــي ان اكتب علــى اللوحة 
التي تتوسط احلائط فكتبت اسمي 
وما ان انتهيت حتى دهش من جمال 
احلــروف وترتيبها فما كان منه إال ان 
يشــد على يدي قائال: انــا افتخر ان 
يكــون لدينا طفل خطــاط، كلمة 
ترســخت  في ذهنــي ألضع قدمي 

على بداية املوهبــة التي حباني بها 
اهلل سبحانه وتعالى، وكانت مراحل 
الدراســة تعمق في عقلي املفهوم 
الفني وحب احلروف والتفنن بها وكان 
تشجيع اصدقائي واملعلمني لي،  له 
بتقدمي االفضل  االهمية لتحفيــزي 
النشــرات  عناوين  اخــط  وصــرت 
املدرسية، وعرفت اني امتلك موهبة 
ال ميتلكهــا االخرون، ومــا زاد ثقتي 
مبوهبتــي اني اســتطيع ان اشــق 
طريقي في هذا اجملــال الذي اعتبره 
من اجمل اجملاالت الفنية واوسعها. 

استحضار كبار اخلطاطني
 وتابــع هاشــم: قــررت ان اخــط 
مستقبلي مع اخلط العربي وادرسه 
وكلية  اجلميلة  الفنــون  معهد  في 
الفنــون ما صقــل موهبتــي أكثر 

ووضعنــي علــى الطريق الواســع 
املعبد للنجاح  ومتيزت خالل سنوات 
الدراســة باستخدامي خلط النسخ 
الكرمي،  القــرآن  بــه  والــذي يكتب 
فأصبحــت  اســتاذا محاضــرا في 
معهــد الفنون اجلميلة، وســكبت 
للتالميذ عصارة فكــري وما امتلك 
من موهبة  وبعدها اصبحت رئيسا 
فــي معهد  العربي  اخلط  لقســم 
احلــرف والفنــون الشــعبية التابع 
بدأت  اني  ، فوجــدت  الثقافة  لوزارة 
الفن  االحتراف لهــذا  مع مســيرة 
النبيــل واملقدس اذ اســتحضر من 
خالله عظمة تاريخنا واستذكر كبار 
الفن،  لهذا  واملؤسســني  اخلطاطني 
دروســا  تعد  االن  واعمالهــم حتى 
مهمة ومعرفة اكادميية في فن اخلط 
واصوله واسراره، كون هذا الفن يزداد 
ســحرا وجماال وصــار من مكمالت 
واالعمال  اجلداريــات  مــن  الكثيــر 

الكبيرة. 
وأكمــل: ومــن املمكــن ان تتزيــن 
ساحات بغداد وحتى االماكن املهمة 
مثل املؤسســات الكبيرة والشوارع 
التاريخية املهمة والتي يرتادها الناس 
بلوحات خطيــة واعمال كبيرة،على 
شــكل مقوالت لكبار الشخصيات 
االنسانية والتي لها وقع على احلياة 
االجتماعية او آيات قرانية، علما أنى 
اللبناني  الفنان  خطى  على  ســرت 
ألهمني  الذي  نحله"  "وجيه  الراحل 
الكثير حيــث بدأ حروفيا حتى وصل 
ثيمة  احلــرف  ليكــون  املطــاف  به 

اساسية في لوحته التشكيلية.
وختــم كالمه: فاصبــح احلرف لدي 
يأخذ اشــكاال اخرى اكثــر تعبيرية 
واعمــق رمزية، فمرة يأخذ شــكل 
امرأة والنقاط اشبه بعقد من اللؤلؤ 
واخرى يأخذ شــكل طائــر محلقا 
في الســماء، هكذا وصل بي مطاف 
الى لوحة تشــكيلية  العربي  اخلط 
اســتلهمت بها كل ارثنــا العراقي 

األصيل.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

صّيرُت من الخط لوحة تشكيلية إستمدت 
بهاءها من إرثنا األصيل

الخطاط والفنان أحمد هاشم لـ" الصباح الجديد " :

متابعة ـ الصباح الجديد : 
أعلنــت منصة "ســبوتيفاي" عــن قائمة 
الفنانــات العربيــات األكثر اســتماعا في 
العالم وفي الوطن العربي، مع قائمة خاصة 
للمطربات املصريات األكثر اســتماعا لعام 

.2022

وتضمنــت القائمة مفاجأة غيــر متوقعة، 
حيث تصدرت الســيدة فيــروز قائمة األكثر 
استماعا في الوطن العربي وكذلك تواجدت 
أغاني الســيدة الراحلة أم كلثوم في قائمة 
اســتماعا حول  األكثر  العربيات  الفنانــات 

العالم على املنصة.

ومتكنت النجمــة اللبنانية نانســي عجرم 
بأخذ الصدارة كونها الفنانة األكثر استماعاً 
حول العالم، تليها السيدة فيروز، كما جاءت 
إليســا في املركز الثالث، وفــي املركز الرابع 
ظهرت الفنانة شــيرين عبــد الوهاب، وفي 
املركز اخلامس جاءت الفنانة منال التي كانت 

 EQUAL ســفيرة من ســفيرات برنامج
. .Arabia

في حني تصدرت قائمــة الفنانات املصريات 
األكثــر اســتماعا النجمة شــيرين، تليها 
أم كلثوم،  الشــرق  روبــي وكوكب  الفنانة 

وتليهم أنغام وكارمن سليمان.

الصباح الجديد ـ خاص: 
زهراء محمد رضــا ذات ٢٣ ربيعا ولدت فــي بغداد، حاصلة 
على شــهادة البكالوريوس من جامعة بغداد في اختصاص 
علوم األغذية، بدأت باكتشاف موهبتها منذ نعومة اظفارها 
ســاعدتها في تنميــة موهبتها في الطبــخ والدتها التي 
طاملا قدمت لها الدعم وشــجعتها على اكتساب مهارات 
وطبخات شعبية والتعرف على أسرار املطبخ من أجل اجناح 

العمل .
وقالت زهراء: تابعت العديــد من املواقع اإللكترونية وقنوات 
اليوتيوب لشــيفات عرب وأجانب حتــى اتيحت لي الفرصة 

للمشاركة في التقدمي ببرنامج شيف العراق.
كان ذلــك بعد تردد منــي كونه تزامن مــع املرحلة الرابعة 
للدراســة اجلامعية اال اني توفقت في اجملالني ألحصد املركز 
األول علــى بغداد ولم اســتلم اجلائزة اخملصصــة من قبل 
جلنة التحكيم إلى اآلن بســبب مراوغتهــم للحيلولة دون 
استالمها ،مؤكدة بانها حتلم ان يكون لها يوما ما سلسلة 
مطاعم بكل أنحاء العالم فهي اليوم لها مشروعها املصغر 
الذي أطلقته من داخل املنزل وهو جتهيز الطلبات من األكالت 
الشــعبية والغربية واملعجنات وأنواع احللويــات إلى كافة 

أنحاء بغداد بأقل كلفة وجهد.

البصرة ـ الصباح الجديد: 
تقيــم رابطة مصطفــى جمال الديــن األدبية فــي البصرة، 
مهرجانها الســنوي " احملبة واجلمال للشعراء الشباب " الدورة 

الثالثة للمدة َمن 22-23 كانون األول لعام 2022.
وصّرح رئيــس اللجنة التحضيرية للمهرجان محمد مصطفى 
جمال الدين قائالً: ســيقام املهرجان مبشاركة عدد من الشعراء 

الشباب من احملافظات كافة.
وأَضاف جمال الدين: ســتكون بواقع ثالث جلسات شعرية على 

قاعة نقابة الفنانيني في العشار.
وأشــار جمال الديــن: هناك تنوع هــذا العام فــي الفعاليات 

الثقافّية منها الفن التشكيلي واملوسيقى والشعر.

"الشيف زهراء محمد": 
حلمي ان احصل على 

العالمية في مجال الطبخ

البصرة تستعد إلقامة مهرجان 
المحبة والجمال للشعراء الشباب 
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من املؤســف جــداً ان يتصــدر خبــر )إميوجي 
أضحكني يقتــل عراقياً( أغلب املواقع اإلخبارية 

العاملية والعربية. 
فقد عاشــت محافظــة بابل األربعــاء املاضي 
جرميــة مرّوعــة، راح ضحيتها شــخص، فيما 
أصيب اثنان آخران بسبب سوء وجهل استعمال 

مواقع التواصل االجتماعي.
فقد كشــف مصدر أمني أن "عائلة تســكن 
مدينــة الكفل جنوبي بابل، تعرضت إلى هجوم 
مســلح من أقربائها، بســبب وضع أحد أفراد 
العائلة إميوجي )الوجــه الضاحك( بدل )احلزين( 
على صورة أحد األشــخاص املتوفــني، وهو من 

أقربائهم أيضا".
كما أضاف أن "ذوي الشــخص املتوفى نشــروا 
صورته مبناســبة مرور عام على وفاته، لكن أحد 
أفراد عائلة الضحايا، وهو صغير في العمر، وأمي 
ال يقرأ وال يكتب، وضع إميوجي )أضحكني( على 
تلك الصورة، ما تسبب بغضب عائلة الشخص 

املتوفى".
بدورهم، أكــد أهــل الضحايا أنهــم تفاجأوا 
بالهجــوم املباغــت، األربعاء املاضــي، من دون 
ســابق إنذار على منزلهم، وبدء إطالق النار من 
األســلحة جتاههم، ما تسبب مبقتل رب األسرة 
وإصابة أخيه وابن أخيه، وفق ما نقلته وســائل 

إعالم محلية.
ونفوا وجود خالفات ســابقة أو عداوات أدت إلى 
هذا التطور، مؤكدين أن القتيل كان قبل أيام في 
منزل املتورطني باجلرمية مبناســبة مرور عام على 

وفاة أحد كبار عائلتهم.
وطالــب أهــل الضحيــة احلكومــة بالتدخل 

والقصاص من املتورطني بتلك اجلرمية.
ومنــذ حــدوث الواقعــة تصدر خبــر )إميوجي 
أضحكنــي يقتل عراقيــاً( الصحــف واملواقع 
اإلخبارية كونــه يعد من اغرب االحداث واجلرائم 
التي تقع في بلدان العالم فقد أصبحنا نتصدر 

اغلب اخبار غرائب وعجائب العالم.
إن قتل النفس بغير وجه حق، من أعظم الذنوب 
وأكبر الكبائر، قد نهى اهلل تعالى عنه في كتابه 
ُ إاِلَّ  اجلليل فقال: واَل تَْقُتلُوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهللَّ

بِاحْلَقِّ ]اإلسراء:33[.
فمن قتل مســلماً متعمداً، فإنــه ينتظره من 
الوعيد مــا ذكره الرب عز وجل فــي قوله: وََمْن 
داً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخالِداً ِفيَها  يَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ
ُ َعلَْيِه وَلََعَنُه وَأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعِظيماً  وََغِضَب اهللَّ

]النساء: 93[.
وقــال تعالى: "ِمْن أَْجــِل ذَلَِك َكَتْبَنــا َعلَى بَِني 
َُّه َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغْيرِ نَْفٍس أَوْ َفَسادٍ  إِْســرَائِيَل أَن
َا َقَتَل النَّاَس َجِميًعا وََمْن أَْحَياَها  ِفي اأْلَرِْض َفَكأَنَّ

َا أَْحَيا النَّاَس َجِميًعا" )املائدة، اآلية: 32(. َفَكأَنَّ
والســؤال هنا ما هو موقف رجال الدين وشيوخ 
العشــائر مــن هــذه اجلرائم هل حتــل بفصل 
عشائري كما قبلها من اجلرائم بحجة الغضب 

و " ساعة شيطان “؟. 
هنا علينا جميعا املطالبــة بأقصى العقوبات 
علــى أي مجرم يحلــل ما حــرم اهلل وتطبيق 
القوانــني والعدالــة واالبتعــاد عــن العــرف 
العشــائري الذي اباح اجلرمية بدفع الفدية او ما 
يعرف عشــائرياً بـ " الفصل " وسهلت اجلرمية 
وانتشــرت بفضلهم، أمتنى على االعالم ان يأخذ 
دوره احلقيقي بنشــر التوعيــة وأيضا توضيح 
العقوبات والقوانني ملرتكبي هذه اجلرائم، عسى 

ولعل نسهم في تقليلها واحلد منها ...

جريمة عبثية.. 
هجوم مباغت ... وإطالق نار

زينب الحسني

نانسي عجرم تحتل الصدارة ... 

قائمة الفنانات العربيات األكثر استماعا في العالم لعام 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن الفنان العراقي حســني عجاج، االنتهاء 
من تصوير أحــداث الفيلــم القصير "خط 
أســود" من إنتاج دائرة السينما واملسرح في 
وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، تأليف أحمد 

السمار وإخراج عدي عباس.
وقال الفنان حســني عجاج، "أكملت تصوير 
الفيلم القصير )خط أسود( بعد غياب طويل 
عن العمل في مجال السينما، وعدت مجددا 
ألجســد في الفيلم شخصية الرسام )فرات 

نوري شمخي(".
وأضــاف: "ألول مــرة أجســد مثــل هــذه 
الشــخصية في الســينما التي تندمج بني 
الواقع واخليال عبر متاهات الكوابيس احللمية 
التي تعاني منها شــخصية الرســام على 
الرغم من عشقه للحياة لكنه يكتشف أن 
أدوات الرسم التي يرسم بها فيها لعنة أزلية 
تقتل كل من يرسم بها وكانت زوجته إحدى 

ضحايا أدوات الرســم، لذا يقرر االنتحار لكن 
بعد فوات األوان". وأشــار، إلى أنه "بذل جهداً 
كبيراً في جتسيد شخصيته املركبة الصعبة 

التي اســتنزفته كثيراً خالل أيــام التصوير 
برفقة الفنــان أحمد العبــدي، واخملرج عدي 
عباس الذي اســتطاع الوصول إلى مخرجات 

داللية رمزية في الفيلم السيما في مشاهد 
القتــل التي ابتعــدت عن مظاهــر الدماء 
والرصــاص ليظهر بصورة مشــوقة ورائعة 
للمشاهدين". وبنّي، أن "الفيلم سيعرض في 
املهرجانات الســينمائية القادمة في بغداد، 
ومــن املؤمل أيضاً أن يعــرض في املهرجانات 
العربية الفنية". بدوره، قال اخملرج عدي عباس، 
إن "فيلم )خط أســود( تارة يقترب من الواقع 

وأخــرى من اخليال، كون شــخصية 
البطل الرئيس في الفيلم 

تلعب دوراً مهما في 
كشف مالبسات 

ث  ا حــد أل ا
تبطــة  ملر ا

قــع  ا لو با
ل  خليــا ا و
 . " معــاً
لفــت  و

عبــاس، إلى أن "الكاتب أحمد الســمار اتبع 
في كتابة الفيلم نســقاً سردياً جميالً، لتبرز 
من خالله القصة بصورة متكاملة العناصر 
الفنية التي تسرد بشكل تتابعي وتسلسلي 
لألحــداث دون محاولة القفــز على مجريات 

وأحداث الفيلم األخرى".
وتابــع، أن "الفيلم يشــارك فيــه عدد من 
الفنانني من بينهم )حسني عجاج، ذوالفقار 
خضر، الفنان الشــاب علــي صبيح(، إضافة 
إلى مدير التصوير ياسر عمران، ومدير اإلنتاج 

محمد عالء".
وأعــرب، عن "شــكره العميق لدائرة 
إتاحتها  على  واملســرح  السينما 
الســينمائيني  أمــام  الفرصة 
أعمالهم عبر عمليات  لتقدمي 
التي  الســينمائية  اإلنتــاج 
املاضي  العــام  منــذ  بدأت 

وحتى اآلن".

حسين عجاج يعود إلى السينما بفيلم "خط أسود"

بمشاركة فرق خليجية.. 

مهرجان سومر الدولي للفروسية ينطلق في أربيل
أربيل ـ الصباح الجديد: 

اقيــم في مدينة أربيل وألول مرة مهرجان 
ســومر الدولي للخيول العربية االصيلة، 
مبشاركة فرق من دول خليجية، اضافة الى 
اخليول العراقية، بعد انقطاع املهرجان عن 

البالد منذ اربعني سنة.
ويقول حســن فــارس وهو مشــارك في 
املهرجــان: ان “مهرجان اخليــول العربية 
العــراق منذ عام  االصيلة متوقــف في 
1982، اي منــذ 40 عاما، واقامة املهرجان 

في اربيل شيء جميل”.
من جانبــه قال شــاخوان صبــاح وهو 
مشــارك في املهرجان ،“نشكر املنظمني 
في نادي الفروســية في اربيــل ملهرجان 
اخليول العربية الدولــي، مضيفاً، ان هذا 
املهرجان شارك فيه عدة دول، اضافة الى 

ضيوف شــرف من الكويت والســعودية 
ودول اخرى”.

ان يقام مهرجان  “نتأمــل  واضاف صباح، 
اربيل  فــي  للفروســية  الدولي  ســومر 

سنويا”.
اما فالح شويع السعدي وهو مربي خيول 
اصيــل، يقــول: “نحن اليوم فــي بطولة 
للفروســية اقيمت في العــراق منذ 40 

ســنة، وهذه هي املرة االولــى التي يقام 
فيهــا مهرجان اخليــول العربية االصيلة 
في اربيل”. من جهتها تقول شــيرين عبد 
اهلل من الهيئــة التنظيمية للمهرجان: 
ان “اصول اخليــول العربية في بالد ما بني 
املاضية  الســنوات  النهرين فقدت خالل 
بســبب احلروب واالزمات التــي مرت بها 

املنطقة”.
واضافــت عبد اهلل، ان “اخليــول بأنواعها 
وانســابها تعود رويدا رويدا الى املنطقة، 
خاصــة الى العــراق موطنهــا االصلي، 
متمنيــة النجــاح للبطولــة وملهرجان 
اخليــول العربية االصيلــة”. ويقول حمد 
االحمد وهو مشــارك فــي املهرجان، ان 
اجلميلــة فقدناها منذ  البطولــة  “هذه 
أكثر من 40 عاما وإذا ما عدنا الى التاريخ 

ســنرى بان ركنا من اركان اخليول العربية 
موجود في العراق، الن العراق كان السبب 
الرئيســي في انتقال اخليول العربية الى 

ارجاء العالــم، ناهيك عن ان 
العشــائر والشيوخ الذين 

كانوا يقيمون ويعيشون 
فــي العــراق حافظوا 

على اخليول العربية”.
واشار الى انه “بعد 40 
عامــا، تقام اليوم في 
دولية  بطولــة  اربيل 
مالك  فيهــا  موجود 
مــن العــراق واخليول 
العراقيــة،  العربيــة 
هذه  في  للمشــاركة 

البطولة”.
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