
بغداد/ الزوراء:
أعلنت خليـة اإلعالم األمني، استشـهاد 
واصابـة 22 مدنيـا بانفجـار صهريـج 
رشقـي بغداد.وذكـرت الخليـة يف بيـان 
تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”القـوات األمنية 
ضمـن قاطـع قيـادة عمليـات بغـداد، 
ترشع باإلجراءات الالزمة ملعرفة اسباب 
االنفجار الذي وقع داخل مرآب للعجالت 
بواسـطة صهريـج يف املنطقـة الواقعة 

بـني الطالبيـة وحـي القاهـرة رشقـي 
العاصمـة بغـداد ، ممـا ادى اىل وقـوع 
عـدد مـن الضحايا“.من جهته، كشـف 
قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد 
سـليم، عن تفاصيـل انفجـار صهريج 
للغـاز رشقـي العاصمة.وقال سـليم يف 
ترصيـح صحفـي، أن تسـعة مدنيـني 
استشـهدوا واصيب 13 آخرون حصيلة 

انفجار صهريج رشقي العاصمة.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
أعلنْت هيئة األنواء الجوية، امس السـبت، عن 
حالـة الطقس يف البالد لألسـبوع الحايل، فيما 
توقعت تسـاقطاً لألمطار وانخفاض بدرجات 
الحـرارة بـدءا مـن اليوم.وذكر بيـان للهيئة، 
تلقته ”الزوراء“: أن ”طقس يوم األحد سيكون 
الطقس يف املنطقة الوسـطى غائماً جزئياً اىل 
غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة 
تكون رعديـة أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع 
قليالً عن اليوم السـابق، أما املنطقة الشمالية 
فالطقـس صحـو اىل غائـم جزئـي، ودرجات 
الحرارة مقاربة لليوم السـابق، فيما سيكون 
الطقس يف املنطقة الجنوبيـة غائماً جزئياً اىل 
غائم، ودرجات الحرارة ترتفع قليالً عن اليوم 

السـابق“، مبيناً أن ”درجات الحرارة العظمى 
ليوم ستكون يف بغداد واألنبار وكربالء املقدسة 
 ،  27 ودهـوك   ،33 األرشف  والنجـف  وبابـل 
وأربيل 29، وميسـان والبـرصة 37“. وأضاف 
أن ”طقس يوم غد االثنني سـيكون يف املنطقة 
الوسـطى غائمـاً جزئياً اىل غائم مع تسـاقط 
زخـات مطـر خفيفـة متفرقة تكـون رعدية 
أحياناً يتحول بعـد الظهر اىل صحو، ودرجات 
الحـرارة مقاربة لليوم السـابق، أمـا املنطقة 
الشمالية فالطقس فيها سيكون غائماً جزئياً 
اىل غائـم، ودرجـات الحـرارة مقاربـة لليـوم 
السـابق، فيما سـيكون يف املنطقـة الجنوبية 
صحـواً اىل غائـم جزئـي، ودرجـات الحـرارة 

ترتفع قليالً عن اليوم السابق“.

َهنـأ رئيـس الجمهورية السـابق برهم 
صالـح، نقيـب الصحفيـني العراقيـني 
مؤيـد الالمـي بمناسـبة فوزه برئاسـة 
اتحـاد الصحفيني العرب للمـرة الثانية.
وتلقى الالمي اتصاال هاتفيا من الرئيس 
السـابق برهم صالح، هنـأه فيه بإعادة 
انتخابه رئيسا التحاد الصحفيني العرب 

لدورة ثانية.

قـدَم وكيال وزارة الثقافة والسـياحة 
ووقاسـم  الدليمـي،  عمـاد  واالثـار 
اىل  ورد  وباقتـي  تهنئـة  السـوداني، 
نقيـب الصحفيـني العراقيـني مؤيـد 
الالمي بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
وتلقى الالمي باقة ورد وبرقية تهنئة 
مـن وكيـل وزارة الثقافة والسـياحة 
واالثـار عمـاد الدليمـي وكذلـك باقة 
ورد وتهنئـة من وكيـل وزارة الثقافة 
طاهـر  قاسـم  واالثـار  السـياحة 
السـوداني بمناسـبة اعـادة انتخابه 
رئيسا التحاد الصحفيني العرب لدورة 

ثانية.

بغداد/ الزوراء:
تسلمْت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السـوداني، مهامها رسـميا بعـد تصويت مجلس 
النواب عىل منح الثقة لها، فيما عقد السوداني اول 
جلسـة ملجلس الوزراء اصدر فيهـا توجيهات عدة 
لـوزراء حكومته ابرزها بعدم إصدار أوامر وإجراء 
تعديالت رسيعة ومنع تسـمية مـدراء مكاتب من 

خارج الوزارة.وتسـلم السـوداني، مهامه رسمياً 
رئيسـاً للحكومـة وقائـداً عاماً للقوات املسـلحة، 
خالل مراسم التسليم واالستالم مع رئيس الوزراء 
السـابق مصطفى الكاظمي التـي جرت اول امس 
الجمعة.وترأس السـوداني، الجلسـة األوىل ملجلس 
الـوزراء، فيمـا أكـد أن الحكومة سـتعمل لتكون 
بمستوى ثقة الشعب وستكون املسؤولية يف إصدار 

قراراتها والدفاع عنها تضامنية بني أعضائها.وقال 
السـوداني خـالل كلمته بجلسـة مجلـس الوزراء 
وتابعتها «الزوراء»: «نسأل الله أن نكون بمستوى 
ثقـة الشـعب وممثليـه واملرحلة الحاليـة عصيبة 
وفيهـا من التحديـات الـيشء الكثري».وأضاف، أن 
«صرب الشعب وتضحياته سـيكون حارضاً أمامنا 
لنقـدم األفضـل ونثبـت بأننـا أهـل للمسـؤولية، 

وتسـلمنا اليوم مهامنا بيوم ُعطلة رسـمية لنؤكد 
أن هذه الحكومة مسـتعدة لتعمل ليل نهار ونحن 
نذرنا وقتنا وأنفسـنا من أجل هذه املهمة».ولفت 
إىل أن «مسـؤولية الحكومـة برئيسـها ووزرائهـا 
سـتكون تضامنية والكل معنيـون بما يصدر من 

قرارات والدفاع عنها».

بريوت/ الزوراء:
قاَل الرئيس اللبناني ميشـال عون، الذي 
أوشكت واليته عىل االنتهاء، يف ترصيحات 
إىل  تنزلـق  قـد  بـالده  إن  لـ»رويـرتز»، 
«فوىض دسـتورية» بسـبب عدم القدرة 
عـىل انتخاب رئيـس جديد خلفـاً له، ويف 
ظل حكومة ترصيف أعمال يتهمها بأنها 

غـري كاملـة الصالحيات.ومـن املقرر أن 
يغادر عون القرص الرئايس يف بعبدا اليوم 
األحـد، قبل يوم مـن انتهـاء واليته التي 
استمرت ست سنوات، لكن أربع جلسات 
انتخابية لم تسـفر عن انتخاب رئيس يف 
ظل انقسام الربملان بصورة غري مسبوقة 
بعـد انتخابات مايو/ أيـار، إذ لم تتمكن 

الكتل السياسـية من التوصـل إىل توافق 
عىل مرشـح لخالفة عون.وظـل منصب 
الرئيـس شـاغراً مرات كثـرية يف املايض، 
لكـن لبنـان يجد نفسـه اآلن عـىل حافة 
وضع غري مسبوق حيث الرئاسة شاغرة، 
وحكومة ترصيف األعمال ال تملك سـوى 
صالحيـات محدودة.وملح عـون إىل أنه ال 

يـزال يفكـر يف تحرك سـيايس غري محدد 
يف السـاعات األخرية من واليتـه ملعالجة 
األزمة الدستورية، لكنه قال لـ»رويرتز»: 
«ال يوجد قرار نهائي» بشأن ما يمكن أن 
تنطوي عليه هذه الخطوة.وقال رداً عىل 
سؤال «نعم من املعقول أن تحصل فوىض 
دستورية. الفراغ ال يمأل الفراغ».وترتبط 

رئاسـة عـون ارتباطـاً وثيقـاً يف أذهـان 
الكثري مـن اللبنانيني بأسـوأ أيام بالدهم 
منذ الحرب األهلية التي دارت رحاها بني 
عامـي ١٩٧٥ و١٩٩٠، وذلك يف ظل وجود 
أزمـة مالية بدأت يف عـام ٢٠١٩ وانفجار 
مرفأ بريوت الذي تسـبب يف سقوط قتىل 

عام ٢٠٢٠.
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مقديشو/ متابعة الزوراء:
العاصمـة  يف  السـبت،  امـس  انفجـرْت سـيارتان مفخختـان، 
الصوماليـة مقديشـو مسـتهدفتني وزارة الرتبية، ما أسـفر عن 
سقوط ”ضحايا“ وأحدث أرضارا جسيمة يف املباني املحيطة، وفق 
مـا أفادت الرشطة وشـهود.وقال صادق دوديش املتحدث باسـم 
الرشطة الصوماليـة إن ”االنفجارين املتزامنني“ وقعا عىل طريق 
يف مـوازاة مقـر الـوزارة وخلفا ”العديـد من الضحايـا“، مضيفا 
”سنديل بمزيد من التفاصيل الحقا“.وأفادت السلطات بأن العديد 
من األشخاص قتلوا أو جرحوا يف التفجريين، لكن ليس لديها عدد 

إجمايل حتى اآلن. ولم تعلن أي جهة عىل الفور مسؤوليتها.ووقع 
هجوم مقديشو يف اليوم الذي يجتمع فيه الرئيس ورئيس الوزراء 
ومسـؤولون كبار آخرون ملناقشـة مكافحة التطرف العنيف، وال 
سيما من قبل جماعة الشباب التابعة للقاعدة.كثريا ما تستهدف 
حركة الشباب العاصمة بهجمات عىل مواقع بارزة تبدأ بتفجريات 
ثم االشـتباك مع قوات األمن. وكانت الجماعـة قد اقتحمت مقر 
وزارة التعليـم يف عـام 2015.وقـع الهجـوم الجديـد عند تقاطع 
زوبـي، الـذي كان مرسحا النفجار ضخم لحركة الشـباب يف عام 

2017 أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنـْت روسـيا، أن النـرش الرسيـع 
للقبنلـة النوويـة التكتيكية ”بي61“ 
املحدثـة األمريكيـة يف قواعد ”الناتو“ 
يف أوروبا من شـأنه أن يخفض ”الحد 
األدنى لالنتشار النووي“، وأن موسكو 
سـتأخذ هذا يف االعتبار يف تخطيطها 

العسـكري.وأثار العملية العسـكرية 
الروسـية يف أوكرانيـا مواجهـة هـي 
األخطر بني موسكو والغرب منذ أزمة 
الصواريـخ الكوبية عام 1962 عندما 
اقرتبت القوتـان خالل الحرب الباردة 

من الدخول يف حرب نووية.
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الزوراء/ حسني فالح:
السـيايس  للشـأن  مراقبـون  عـدَّ 
العراقـي أن املنهاج الوزاري لرئيس 
شـياع  محمـد  الـوزراء  مجلـس 
السـوداني ”جيدا“، وفيما أشـاروا 
اىل ان املنهـاج الـوزاري يحتـاج اىل 
وقت طويل لتنفيذه، أكدوا أن أغلب 
الكابينة الوزارية شـبابية وتحتوي 

عىل شخصيات كفؤة.
وقـال اسـتاذ العلوم السياسـية يف 
الدكتـور  املسـتنرصية،  الجامعـة 
عصام الفييل، يف حديث لـ“الزوراء“: 
لحكومـة  الوزاريـة  الكابينـة  ان 
السـوداني تـكاد تكـون ال تختلف 
عـن سـابقتها مـن حيـث ضغوط 
الكتل السياسـية لفرض الكثري من 
الشخصيات اما ان تكون شخصيات 
ال تمتلـك الخـربة الكافية لتويل مثل 
هكذا منصـب وزاري.واضـاف: ان 
بعض القوى السياسـية سـعت اىل 
تدويـر بعض الوجـوه، وكان هناك 
ابتعـاد واضح عن الكفـاءة املهنية 
لدى الكثري وكانـت الوالئية لرئيس 
القائمـة الحزبيـة حـارضة يف هذه 
الوزارة، لكن يف الوقت نفسه حينما 
كانت هنالك مسـاحة مـن االختيار 
بالنسبة للسوداني اختار شخصيات 
كفؤة كـوزارة املالية وربمـا وزارة 
اخرى.واشار اىل: ان املنهاج الوزاري 
للسوداني تضمن رؤية ملعالجة آنية 

ورؤية اخـرى ملعالجة مسـتقبلية، 
حيـث نجد يف طيـات الربنامج الذي 
يـكاد ان يكـون 29 صفحة قسـم 
منهـا كانـت يف قضايا مسـتعجلة 
كملـف الخدمـات والتعليـم لكنـه 
وضع رؤيـة اسـرتاتيجية يف بعض 
فقراتـه اىل ما يقارب عـام 2030 ، 

هـذا املنهاج الوزاري هـو بحد ذاته 
بحاجـة اىل تكاتـف وتعاضـد بقية 
القوى السياسـية .مـن جهته، قال 
املحلـل السـيايس، عـيل البيـدر، يف 
حديث لـ“الزوراء“: انه من الناحية 
النظرية فالحكومـة الحالية جيدة، 
شـبابية  الوزاريـة  الكابينـة  ان  إذ 

برئيسـها واعضائهـا وقريبـة من 
الشـارع العراقي وتعرف الكثري عن 
الـوزارات التي تتواجد بها. الفتا اىل: 
ان املنهـاج الوزاري الـذي قّدم كان 
جيدا جـدا لكنه يحتـاج اىل دورتني 
تطبيقـه. يتـم  لكـي  انتخابيتـني 

واضاف: ان السوداني قّدم يف املنهاج 

بأنه سيجري االنتخابات خالل عام 
و3 اشـهر عـىل اكثـر تقديـر، لذلك 
فإنه ال يسـتطيع تطبيق اغلب بنود 
الربنامـج لكن ممكن وضع اسـس 
عريضـة او قواعـد يتـم االسـتناد 
عليها للمراحل القادمة، وهذا االمر 
يعطـي حالة من اإليجابيـة. مبينا: 
ان املنهاج يحتاج اىل إرادة سياسية 
قويـة مـن الكتـل النيابيـة لكـون 
االصالح وأي تحرك اخر ممكن أن ال 
يتالءم مع ما يريده السوداني والكتل 
النيابية .وأوضح: ان التحديات التي 
سـتواجه السـوداني هـي السـالح 
املنفلـت وعدم احـرتام القوانني من 
قبـل التيارات واالحزاب السياسـية 
والفسـاد  املسـلحة  والجماعـات 
والخدمـات والتدخـالت الخارجية. 
الفتـا اىل: ان السـوداني جـاء عـىل 
تركة ثقيلة وهـذه الرتكة ممكن ان 
تمثـل عقبـات كثرية امـام نجاحه 
مـن عدمـه، فممكـن ان يصطـدم 
النظـري بالواقـع، وبالتايل  املنهاج 
قدرات التنفيذ تكون صعبة للغاية.

من جهته، اكد السـيايس املسـتقل، 
نسـيم عبد اللـه، ان هنـاك إجماعا 
سياسـيا عىل ميض حكومة محمد 
شـياع السـوداني وتذليـل جميـع 
العقبـات امامها ملواجهة التحديات 
االقتصاديـة والعامليـة خصوصا ما 

يتعلق بأزمة الطاقة العاملية.
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µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
امس  الحكومي،  الرافدين  مرصف  أوضَح 
دينار  مليون  الخمسني  قرض  أن  السبت، 
تمنح  املنازل،  تأهيل  وإعادة  لبناء  املخصصة 
اىل  ورد  للمرصف  بيان  واحدة.وذكر  دفعة 
يشمل  دينار  مليون   ٥٠ «قرض  أن  «الزوراء»: 
ورشاء  والبناء  السكنية  الدور  وتأهيل  الرتميم 
تسديد  «مدة  أن  البيان  وأضاف  سكن».  دار 
سنوات   ١٠ اىل  تصل  دينار،  مليون   ٥٠ قرض 

وبفائدة ٥ باملئة فقط».

@b„ÏÓ‹fl@50Ä€a@üã”@ZÂÌáœaã€a
ÒáyaÎ@Ú»œÜ@|‰∫

@wÌãËñ@äbv–„bi@@22@ÚibñgÎ@ÜbËìnéa
ÜaáÃi@Ô”ãí

@Òäaã®a@pbuäái@üb–ØaÎ@ÚÌá«ä@äb�flc
‚ÏÓ€a@Âfl@aıái

@bÓ–mbÁ@Ôfl˝€a@¯‰ËÌ@’ibè€a@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a@Úébˆãi@ÍåÏ–i

Û‹n‘€a@Âfl@áÌá»€a@¬Ï‘éÎ@ÏìÌá‘fl@¿@ÚÓi6€a@ÒäaåÎ@ÊbœáËnèÌ@Êaäbv–„a@Ú‹j‰‘€a^@ãì„@Âfl@bÿÌãflc@äâ•@bÓéÎä
biÎäÎc@¿@\61@Ôi@ÚÌÎÏ‰€a

∂Î˛a@wÓ‹©a@lãy@bÌbzö@Âfl@µÓ”aã«@pbœä@1459@ÂœÜ@Z bœá€a@ÒäaåÎ
pÏó€a@ÙÏnèflÎ@Ú”b�€a@äaäåc@ÊÎái@›óÓé@15@ÊÏ–Ìe@Z—ìÿÌ@kÌãèmÒ7Ç¸a

4@ô

 @Ôó‘mÎ@Ú»ibnæ@b‘Ìãœ@—‹ÿÌ@Ô„aÜÏè€a
Úzó€a@ÒäaåÎ@¿@äaÜ�aÎ@Ôflá©a@›‡»€a

بغداد/ الزوراء:
اعلـن رئيس مجلس الـوزراء، تكليف فريق 
متابعـة لتقـّيص أدق التفاصيـل يف العمـل 
الخدمـي واإلداري والفّني لـوزارة الصحة.

وذكـر املكتب االعالمـي لرئيس الـوزراء يف 
بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان رئيس مجلس 
الـوزراء محمد شـياع السـوداني، زار مقر 
وزارة الصحة، ورأس فور وصوله اجتماعا 
ضّم وزير الصحة والكوادر اإلدارية والفنية 
املتقدمة بالوزارة، وأكد يف مستهل االجتماع 
عـىل رضورة النهـوض بالقّطـاع الصحي 
الجديـدة  للحكومـة  أولويـة  يمثـل  الـذي 
ومنهاجهـا الوزاري.وأشـار رئيس مجلس 

الـوزارة  أن  اىل  البيـان،  الـوزراء، بحسـب 
وعملها سيحظيان بدعم مبارش من رئاسة 
الوزراء، وأن فريقـا للمتابعة جرى تكليفه 
لتقـّيص أدق التفاصيـل يف العمـل الخدمي 
واإلداري والفّنـي للوزارة.ووّجـه برضورة 
تطويـر عمـل العيـادات الطّبية الشـعبية 
واملراكز الصحية يف عموم العراق، واالرتقاء 
بما تقّدمه من خدمة للمواطنني يف املناطق 
السـكنية.كما أكـد السـوداني عـىل أهمية 
توطـني صناعـة األدوية محلًيـا، ورضورة 
رعايـة الطبقـات الفقرية وتوفـري األدوية 
واملسـتلزمات الطبيـة بمـا يتناسـب مـع 

دخلها املحدود.

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@kÓ‘„@∂g@ÜäÎ@>”bi@Êbflá‘Ì@Úœb‘r€a@ÒäaåÎ@˝Ó◊Î
lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•¸@bèÓˆä@ÈibÉn„a@ÒÜb«g@Újéb‰∑

بغداد/ الزوراء:
الوزاري. املستوى  عىل  العربية  الجامعة  مجلس  اجتماع  أعمال  السبت،  امس  انطلقت، 
اليوم  انطلقت  حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير  بحضور  إنه  الرسمية،  األنباء  وكالة  وذكرت 
أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية عىل املستوى الوزاري. ويف وقت سابق وصل نائب 
الجامعة  باجتماعات  للمشاركة  الجزائر  إىل  حسني،  فؤاد  الخارجية  وزير  الوزراء  رئيس 
العربية عىل املستوى الوزاري. وقالت الوزارة يف بيان ، إن «حسني وصل إىل مطار هواري 
العربية  الجامعة  إجتماعات  يف  للمشاركة  دبلومايس،  وفد  رأس  عىل  الجزائر،  يف  بومدين 
بدورتها (١٥٩) عىل املستوى الوزاري، وكان باستقباله املمثل الخاص لرئاسة الجمهورية 
الجزائرية الشعبية نورالدين عوام». وأضافت أن «الوزير سيلتقي عددا من نظرائه العرب 
القضايا  الحالية عددا من  الدورة  عىل هامش االجتماعات املقررة، ومن املؤمل أن تناقش 

املطروحة عىل جدول األعمال ومنها اإلقليمية والدولية».

@Ú»flbßa@ê‹™@ b‡nua@fib‡«c@÷˝�„a
@äaåÏ€a@ÙÏnèæa@Û‹«@ÚÓiã»€a

@@@3ô@›Óñb–n€a

2ô@›Óñb–n€a

بغداد/ الزوراء:
أشـاَد رئيـس مجلـس القضـاء األعـىل 
فائق زيدان، امس السـبت، بعمل رابطة 
القاضيـات العراقيـة، فيمـا أكد سـعي 
القضـاء ملنـح وتقليـد املـرأة القاضيـة 
مناصـب قياديـة أكرب.وقـال زيـدان يف 
كلمـة خـالل االجتمـاع السـنوي األول 
لرابطـة القاضيـات العراقيـة، تابعتـه 
”الزوراء“: إن ”هذا املؤتمر يعد النشـاط 

األول لرابطة القاضيات“.

@áÓ‹‘n€@Ô»è€a@á◊˚Ì@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
5◊c@ÚÌÜbÓ”@kñb‰fl@ÚÓöb‘€a@Òcãæa

2ô@›Óñb–n€a



�bÓ8ä@bËflbËfl@·‹ènm@ÒáÌáßa@ÚflÏÿ®a@NN‚b«@Âfl@ãr◊c@‚aÜ@Üaáè„a@á»i

@p˝Ìá»m@ıaãugÎ@ãflaÎc@äaáñg@‚á»i@ıaäåÏ€a@ÈuÏÌ@Ô„aÜÏè€a
ÒäaåÏ€a@xäbÇ@Âfl@kmbÿfl@ıaäáfl@ÚÓ‡èm@…‰flÎ@Ú»Ìãé

ÚÓ”aã»€a@pbÓöb‘€a@Ú�iaä@›‡»i@Übíc

@áÓ‹‘n€@Ô»è€a@á◊˚Ì@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
5◊c@ÚÌÜbÓ”@kñb‰fl@ÚÓöb‘€a@Òcãæa

@ÚÓˆb‰r€a@pb–‹æa@ÊbrzjÌ@ãˆaçßaÎ@÷aã»€a
⁄6ìæa@‚b‡nÁ¸a@paà@bÌbõ‘€aÎ

بغداد/ الزوراء:
مجلس  رئيس  حكومة  تسلمْت 
السوداني،  شياع  محمد  الوزراء 
تصويت  بعد  رسميا  مهامها 
الثقة  منح  عىل  النواب  مجلس 
اول  السوداني  عقد  فيما  لها، 
جلسة ملجلس الوزراء اصدر فيها 
حكومته  لوزراء  عدة  توجيهات 
ابرزها بعدم إصدار أوامر وإجراء 
تسمية  ومنع  رسيعة  تعديالت 

مدراء مكاتب من خارج الوزارة.
مهامه  السوداني،  وتسلم 
وقائداً  للحكومة  رئيساً  رسمياً 
خالل  املسلحة،  للقوات  عاماً 
مع  واالستالم  التسليم  مراسم 
مصطفى  السابق  الوزراء  رئيس 
امس  اول  جرت  التي  الكاظمي 

الجمعة.
األوىل  الجلسة  السوداني،  وترأس 
أن  أكد  فيما  الوزراء،  ملجلس 
الحكومة ستعمل لتكون بمستوى 
املسؤولية  وستكون  الشعب  ثقة 
عنها  والدفاع  قراراتها  إصدار  يف 

تضامنية بني أعضائها.
كلمته  خالل  السوداني  وقال 
وتابعتها  الوزراء  مجلس  بجلسة 
نكون  أن  الله  ”نسأل  ”الزوراء“: 
وممثليه  الشعب  ثقة  بمستوى 
وفيها  عصيبة  الحالية  واملرحلة 

من التحديات اليشء الكثري“.
الشعب  ”صرب  أن  وأضاف، 
حارضاً  سيكون  وتضحياته 
ونثبت  األفضل  لنقدم  أمامنا 
وتسلمنا  للمسؤولية،  أهل  بأننا 
ُعطلة رسمية  بيوم  اليوم مهامنا 
مستعدة  الحكومة  هذه  أن  لنؤكد 
لتعمل ليل نهار ونحن نذرنا وقتنا 

وأنفسنا من أجل هذه املهمة“.
ولفت إىل أن ”مسؤولية الحكومة 
ستكون  ووزرائها  برئيسها 
بما  معنيون  والكل  تضامنية 
يصدر من قرارات والدفاع عنها“.

وشدد عىل أن ”الوالء األول سيكون 
يتسلموا  أن  الوزراء  وعىل  للعراق 

السابقني  الوزراء  من  مهامهم 
صاخبة  وغري  هادئة  بإجراءات 
الشعب  أن  الجميع  يتذكر  وأن 
تشكيل  عام  من  أكثر  منذ  ينتظر 
الذمم  الحكومة وأن يكون كشف 
خالل  الحكومة  ألعضاء  املالية 
تقدم  حكومة  أول  لتكون  أسبوع 
هذا الكشف خالل أسبوع فقط“.

بعدم  الوزراء  السوداني  ووجه 
تعديالت  وإجراء  أوامر  إصدار 
رسيعة كي ال تنعكس صورة بأن 
تلغي  أن  تريد  الجديدة  الحكومة 
الفتاً  املناصب،  يف  املوجودين  دور 
إىل أن ”الجميع موظفون يف الدولة 

العراقية“.
تسمية  بعدم  السوداني  ووّجه 
خارج  من  وزير  مكتب  مدير  أي 
سياسية“  جهة  أية  ومن  الوزارة 
أن  املعقول  غري  من  ”إن  مبيناً 
املوظفني  من  الوزارة  تخلوا 

الكفؤين“.
األمري  عبد  الداخلية  وزير  وبارش 
الوزارة،  الشمري مهامه عمله يف 
السابق  الوزير  من  تسلمها  بعد 

عثمان الغانمي.

وذكر بيان للوزارة، ان ”عددا من 
مسؤويل الوزارة كانوا يف استقبال 
”الوزير  ان  اىل  مشريا  الشمري“، 
يف  املتقدم  باملالك  التقى  الجديد 
من  جملة  معهم  وبحث  الوزارة 
املواضيع املتعلقة بعمل الوزارة“.

عىل  ”سيعمل  انه  الشمري  وأكد 
تقديم أفضل الخدمات للمواطنني 
وتذليل العقبات امامهم مع باقي 
املسرية  وإكمال  الوزارة  قيادات 
اىل  مشريا  الداخلية“،  وزارة  يف 
الجهود  من  املزيد  ”سيبذل  انه 
والخدمي  األمني  املجالني  يف 
مختلف  مع  الدائم  والتواصل 

رشائح املجتمع العراقي“.
كما تسلم وزير الدفاع ثابت محمد 
يف  منصبه  مهام  العبايس  سعيد 

مقر الوزارة.
وقالت الوزارة يف بيان، انه ”جرى 
صباح  الدفاع،  وزارة  مقر  يف 
وزارة  مهام  استالم  مراسم  امس 
الدفاع من قبل الوزير ثابت محمد 
رئيس  بحضور  العبايس،  سعيد 
ركن  اول  الفريق  الجيش  أركان 
العام،  واألمني  يارالله  االمري  عبد 

القادة  وكبار  العام،  الرس  وأمني 
والضباط يف الوزارة“.

وأكد الوزير أن ”وزارة الدفاع من 
وتقع  املهمة  السيادية  الوزارات 
كبرية  مسؤولية  عاتقها  عىل 
تتمثل بحفظ أمن الوطن وشعبه 

من أي اعتداء“.
العراقي  الجيش  ”بدور  وأشاد 
العراقية  املسلحة  والقوات  البطل 
النرص  وتحقيق  اإلرهاب  بدحر 
اإلرهابية“،  داعش  عصابات  عىل 
تولينا  مدة  خالل  ”السعي  مؤكداً 
مهمة إدارة هذه املؤسسة العريقة 
العراق  يخدم  بما  بها  االرتقاء  اىل 

وشعبه الكريم“.
النفط، تسلم  أعلنت وزارة  كذلك، 
وزيرها حّيان عبد الغني مهامه يف 

مقر الوزارة.
إن ”وزير  بيان،  الوزارة يف  وقالت 
تسلم  الغني  عبد  حّيان  النفط 

مهامه يف مقر الوزارة“.
وأضافت أن ”الوزير عقد اجتماعاً 
يف مقر الوزارة ضم الوكالء ومدراء 

التشكيالت النفطية“.
أحمد  العمل  وزير  تسلم  وايضا 

الوزارة،  مقر  يف  مهامه  األسدي، 
عميل  برنامج  بوضع  وجه  فيما 

لخدمة الفئات املستفيدة.
بيان،  يف  العمل  وزارة  وقالت 
والشؤون  العمل  إن“وزير 
تسلم  األسدي  أحمد  االجتماعية 
من  رسمي  بشكل  عمله  مهام 
الوزير السابق ساالر عبد الستار، 
ثقة  عىل  حصوله  بعد  وذلك 

الربملان“.
التسليم  ”مراسيم  أن  وأضافت 
واملديرين  الوكالء  بحضور  جرت 
فيها  املتقدمة  واملالكات  العامني 
حيث بارك الوزير السابق لألسدي 
لهذه  الجديد  املنصب  استالم 
الوزارة العريقة متمنياً له التوفيق 
خدمة  املهمة  هذه  يف  والسداد 
الشعب  وألبناء  العام  للصالح 

العراقي“.
فور  عقد  ”األسدي  أن  وتابعت 
اجتماعاً  عمله  بمهام  مبارشته 
واستمع  فيها،  املتقدم  باملالك 
ملهام وعمل كل هيئة ودائرة عىل 

حدة“.
النقل رزاق  ايضا وزير  كما بارش 
عمله  مهام  السعداوي،  محيبس 

يف مقر الوزارة.
وذكر بيان لوزارة النقل، أن ”رزاق 
محيبس السعداوي، تسلم حقيبة 
نارص  للكابتن  خلفاً  النقل  وزارة 
حسني بندر الشبيل ضمن مراسيم 
شهدتها  التي  والتسليم  االستالم 
وزارة النقل لتداول املسؤولية بني 
والحكومة  املستقيلة  الحكومة 

الحالية“.
وأضاف البيان أن ”عملية االستالم 
وكيل  بحضور  تمت  والتسليم 
حازم  اإلدارية  للشؤون  الوزارة 
طالب  الفني  والوكيل  الحفاظي 
عبد الله بايش وعدد من املدراء يف 

الوزارة وتشكيالتها“.
صالح  الصحة  وزير  بارش  وايضا 
الحسناوي بمهامه خالل مرسيم 

االستالم تمت يف مقر الوزارة.

بغداد/ الزوراء:
امس  زيدان،  فائق  األعىل  القضاء  مجلس  رئيس  أشاَد 
السبت، بعمل رابطة القاضيات العراقية، فيما أكد سعي 
القضاء ملنح وتقليد املرأة القاضية مناصب قيادية أكرب.

وقال زيدان يف كلمة خالل االجتماع السنوي األول لرابطة 
القاضيات العراقية، تابعته ”الزوراء“: إن ”هذا املؤتمر يعد 
النشاط األول لرابطة القاضيات“، مبيناً: ”إننا حريصون 

عىل إعطاء الزخم الذي تستحقه هذه الرابطة“.
القضائي“،  املعهد  يف  ذكريات  جميعاً  ”لدينا  وأضاف: 
لفسح  حرصنا  املسؤولية  تسنمنا  منذ  ”أننا  اىل  مشرياً 
مكانه“،  يف  كان  والتوجه  القاضية  املرأة  أمام  املجال 
الفتاً اىل أن ”وجود القاضية خري من يمثل املرأة يف السلك 

القضائي“.
يقارب  ما  كان   2003 عام  يف  القاضيات  ”عدد  أن  وذكر 
الـ6 فقط، واليوم هناك عدد كبري ومهم، ونحن حريصون 
عىل  وحرصنا  القاضيات  من  كبري  وجود  من  ونفتخر 
املشاركة يف هذا املؤتمر، ونتمنى أن تكون هناك مخرجات 
مهمة“. وأشاد زيدان ”بعمل رابطة القاضيات العراقية“، 

مؤكداً ”سعي القضاء ملنح وتقليد املرأة القاضية مناصب 
القاضيات  رابطة  أكرب“.من جانبها، قالت رئيس  قيادية 
إن  املؤتمر،  لها خالل  املجيد يف كلمة  العراقية تغريد عبد 
منذ  العراقيات  للقاضيات  اجتماع  أول  هو  املؤتمر  ”هذا 
هو  األعىل  القضاء  مجلس  ”رئيس  أن  مبينة  تأسيسه“، 

الداعم األول للقاضيات“.
وأضافت أن ”املعهد القضائي هو املعهد الذي تخرجت منه 
مئات القضاة يف العراق“، مقدمة الشكر اىل رئيس مجلس 
ولجميع  القضائي  املعهد  مدير  واىل  زيدان  فائق  القضاء 
القاضيات  رابطة  باسم  املتحدثة  قالت  الحارضين.فيما 
العراقية علياء عيل إن ”الرابطة هي أول منظمة نسوية 
رئيس  بدعم   2019 عام  تأسست  العراق  يف  قضائية 
مجلس القضاء األعىل“، الفتة اىل أن ”هدفها دعم وتعزيز 
القضائية  املناصب  لتويل  وتمكينها  القاضية  املرأة  دور 
اليوم  ”مؤتمر  أن  وتأهيلها“.وذكرت  تدريبها  خالل  من 
العراق  يف  القاضيات  جميع  بحضور  نوعه  من  األول  هو 
االسرتاتيجية  الخطة  ومناقشة  إنجازاتها  عىل  للتعرف 

للمرحلة املقبلة“.

بغداد/ الزوراء:
حسني  فؤاد  الخارجيَّة  وزير  الوزراء  رئيس  نائب  بحَث 
امللفات  السبت،  امس  لعمامرة،  رمطان  الجزائري  ونظريه 
الثنائّية املهمة والقضايا ذات االهتمام املُشرتَك.وقالت وزارة 
الخارجية يف بيان تلقته ”الزوراء“: إن ”نائب رئيس الوزراء 
الجزائر  خارجيَّة  بوزير  التقى  حسني  فؤاد  الخارجيَّة  وزير 
وزراء  اجتماع  يف  ُمشاَركته  هامش  عىل  لعمامرة،  رمطان 
عىل  العربيَّة  الدول  جامعة  ملجلس  التحضريّي  الخارجيَّة 
ُمستوى القمة يف دورته الـ31 الذي تجرى أعماله يف الجزائر“.
وأضافت أن ”حسني بحث مع لعمامرة امللفات الثنائيَّة املُهمة، 
والقضايا ذات االهتمام املُشرتَك بني البلدين“، مشرية اىل أنه 
الجزائر  العالقات مع  لتدعيم  العراق  التأكيد عىل سعي  ”تم 
واقتصادّياً“.وأكد  وثقافّياً،  سياسّياً،  فاعلّية  أكثر  بشكل 
حسني أنَّ ”العراق يعدُّ الجزائر من الدول املُحورّية يف املغرب 

العربّي، وال بّد من استمرار التنسيق بني البلدين يف املجاالت 
املُختلِفة وبما يخدم املصالح، والقضايا العربيَّة ويف مقدمتها 
القضية الفلسطينيَّة“، مشدداً عىل ”رضورة تضافر الُجُهود 
الدول  جامعة  اجتماعات  ُجُهود  ضمن  العراقيَّة-الجزائريَّة 
العربيَّة من أجل بحث جميع امللفات“.ودعا إىل ”رضورة عقد 
آفاق  بغداد، وفتح  املُشرتَكة يف  الجزائريَّة   - العراقيَّة  اللجنة 
بما  التعاون  البلدين، وتجسري  الثنائيَّة بني  للعالقات  جديدة 
خارجيَّة  وزير  قدم  جهته،  الشعبني“.من  مصلحة  يف  يصب 
الجزائر رمطان لعمامرة التهنئة إىل حسني بُمناسبة تشكيل 
الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لُجْمُهوريَّة العراق، 
العراقّي  الشعبني  وكال  شقيقة،  دولة  ”العراق  أنَّ  داً  ُمؤكِّ
والجزائرّي لديهما من املُشرتكات الكثرية تاريخّياً“.وبني أن 
”الجزائر ُمنفتحة عىل العراق، وعىل استعداد للتعاون يف شتى 

املجاالت: الثقافيَّة، واالقتصاديَّة، واملجتمعيَّة، واألمنيَّة“.

اعالنات

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشاء مجمع ماء سعة ٢٠٠ م٣ /سا يف ناحية املنار) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة 
الصـادرة مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمـات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية النافـذة وقانون الدعم الطارئ. ان 

وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى -الزوراء- الرشق).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائـق العطاء باللغة العربيـة بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ 
يف مديريـة مـاء ذي قار فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكـورة ادناه عىل االقل 
والـرشكات العربيـة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية 

للرشكات العراقية غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

العددالكوادر الفنية

١مهندس مدني

١مهندس كهرباء 

١مهندس ميكانيك

ب - املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٣٢,٠٠٠,٠٠٠) 

مائة واثنان وثالثون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية +نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائـب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية وحسب القانون.
رابعا: هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقـاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف 

الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظـة ذي قار/ قسـم العقـود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غلق املناقصة 
وعـىل املناقـص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليـه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيـل املحـددة فيها بفروعها كافة والـرشوط القانونية والفنية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حـال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦- تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتـزم الطـرف الثانـي بأن يشـغل ما ال يقل عـن (٣٠٪) من عمالة موظفـي العمالة الوطنيـة عن طريق مراكز التشـغيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم املركز 

للطلب.
٨- يف حالة اشـرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد 
مـن قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهمـا مصدق اصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب 
العمل بعقد املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣- تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤- ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥- يف حال تأخر الرصف وعدم منح (املقاول) السلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاته املالية التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦- ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – 

دائرة العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧- إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم الثالثـاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٨ اىل العنـوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى 
هيئة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينـار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء 
وتكـون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكـون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة 
ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف 
ترفـض العطـاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عـىل ان تقدم العطاءات داخل 

ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨- تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع 
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة / 

الدينار

التصنيف 
عىل االقل

سعر العطاء بالدينار

٣٦٥ ١١,٥٥٢,٣٧٠,٠٠٠
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موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلنْت روسـيا، أن النرش الرسيع 
التكتيكيـة  النوويـة  للقبنلـة 
األمريكيـة يف  املحدثـة  ”بـي61“ 
قواعد ”الناتو“ يف أوروبا من شأنه 
أن يخفض ”الحد األدنى لالنتشار 
النووي“، وأن موسـكو سـتأخذ 
تخطيطهـا  يف  االعتبـار  يف  هـذا 

العسكري.
وأثار العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا مواجهـة هي األخطر 
بـني موسـكو والغرب منـذ أزمة 
الصواريـخ الكوبيـة عـام 1962 
عندمـا اقرتبـت القوتـان خـالل 
الحـرب البـاردة مـن الدخـول يف 

حرب نووية.
وتمتلك روسـيا نحو ألفي سـالح 
نـووي تكتيكـي قيـد التشـغيل، 
بينما تمتلك الواليات املتحدة نحو 
مئتني مـن هذه األسـلحة، تنرش 
نصفها يف قواعد يف إيطاليا وأملانيا 
وتركيـا وبلجيكا وهولنـدا، وفقا 

لرويرتز.
وذكرت صحيفـة بوليتيكو يف 26 
أكتوبر أن الواليات املتحدة أعلنت 
خالل اجتماع مغلق لحلف شمال 
األطليس أنها سترسع نرش نسخة 
حديثـة من بي 61، وهي بي -61
12، وأن األسلحة الجديدة ستصل 
إىل القواعد األوروبية يف ديسـمرب، 
مبكـرا بعـدة أشـهر عـن املوعد 

املقرر.
وقال نائب وزير الخارجية الرويس 
ألكسندر جروشكو لوكالة اإلعالم 
تجاهـل  يمكننـا  ”ال  الروسـية 
خطط تحديث األسـلحة النووية، 
تلك القنابل ذات السقوط الحر يف 

أوروبا“.

وتحمـل القنبلـة B61-12 التـي 
يبلغ طولها 3.6 مرت رأسـا نووية 
أقـل قـوة مقارنـة بالعديـد مـن 
اإلصدارات السابقة، ولكنها أكثر 
دقـة ويمكـن أن تخرتق سـطح 
األرض، وفقا لبحـث أجراه اتحاد 
العلماءاألمريكيـني نـرش يف عـام 

.2014
الواليات  وقال جروشـكو ”تعمل 
املتحـدة عـىل تحديثهـا، وزيـادة 
شـحنتها  قـوة  وتقليـل  دقتهـا 
أنهـا تحـول هـذه  أي  النوويـة، 
األسـلحة إىل أسـلحة تستخدم يف 
سـاحة املعركة، وبالتايل تخفض 

الحد األدنى لالنتشار النووي“.

ويف خضم األزمـة األوكرانية، قال 
الرئيـس الـرويس، فالديمري بوتن 
مـرارا إن روسـيا سـتدافع عـن 
املتاحة،  الوسـائل  أراضيها بـكل 
النووية،  بماقـي ذلـك األسـلحة 
وأثـارت  للهجـوم.  تعرضـت  إذا 
التعليقـات حالـة مـن القلـق ال 
سـيما يف الغـرب بعـد أن أعلنـت 
موسكو الشـهر املايض ضم أربع 
مناطق أوكرانية تسـيطر قواتها 
عىل أجـزاء منها. ويقول بوتن إن 
الغرب يشارك يف ابتزاز نووي ضد 

روسيا.
قـال الرئيس األمريكي، جو بايدن 
يف السـادس من أكتوبـر إن بوتن 

جعل العالم أقرب إىل ”هرمجدون“ 
أكثـر من أي وقت مىض منذ أزمة 
الصواريـخ الكوبيـة، ومـع ذلـك 
قال بايـدن بعدها إنه ال يعتقد أن 
بوتـن سيسـتخدم سـالحا نوويا 

تكتيكيا.
الرئيـس الـرويس إىل  ولـم يـرش 
اسـتخدام سـالح نووي تكتيكي، 
لكنه قال إنه يشتبه يف أن أوكرانيا 
قد تفجر ”قنبلـة قذرة“، وهو ما 

تنفيه أوكرانيا والغرب.
النوويـة  القنبلـة  اختبـار  وتـم 
األمريكية بي 61 ألول مرة يف والية 
نيفادا بعـد فرتة قصرية من أزمة 
الصواريخ الكوبية. ويف عهد باراك 

أوباما، رئيس الواليات املتحدة من 
2009 إىل 2017، تمـت املوافقـة 
عىل تطوير النسـخة الجديدة بي 

.61-12
وقال جروشـكو إن عىل موسكو 
الحسـبان  يف  تضـع  أن  أيضـا 
مقاتـالت إف35- التـي ُتصنعها 
ويتـم  مارتـن  لوكهيـد  رشكـة 
استخدامها يف إسـقاط مثل هذه 
القنبلة. وأضاف أن حلف شـمال 
األطلـيس عـزز بالفعـل األجـزاء 

النووية يف تخطيطه العسكري.
ونقلت رويرتز عن جروشكو قوله 
إن“الحلـف اتخذ بالفعـل قرارات 
لتعزيز العنرص النووي يف خططه 

العسكرية“.
من جانبه، قال سـفري روسـيا يف 
واشـنطن، أناتـويل أنتونوف، يوم 
السـبت عـرب تلغـرام إن القنابل 
”أهميـة  لهـا  الجديـدة   61 بـي 
اسرتاتيجية“ ألن األسلحة النووية 
الروسية مخزنة، ومع  التكتيكية 
ذلك فـإن هذه القنابـل األمريكية 
سـتقطع مجرد رحلة قصرية من 

حدود روسيا.
لألمـن  الوطنيـة  اإلدارة  وقالـت 
يف  املتحـدة  الواليـات  يف  النـووي 
تقرير حقائق العام املايض إن ”بي 
12-61“ ستحل مكان ثالثة طرز 
أخرى من بـي 61 موجودة حاليا 
يف املخزونـات، بأرقـام 3 و4 و7. 
وكانت السـلطات يف شبه جزيرة 
القرم أعلنت، الخميس املايض، أن 
محطة باالكالفـا لتوليد الكهرباء 
اسـُتهدفت  سيفاسـتوبول  يف 
بهجوم بـطائرة مسـرّية، مشرية 
إىل أن املحطـة لـم تتـرضر كثريًا، 

وفقا لوكاالت إنباء روسية.

َهنـأ النائـب املسـتقيل عـن الكتلـة الصدرية ”عيل 
حسني الساعدي“ نقيب الصحفيني العراقيني ”مؤيد 
الالمي“ بمناسـبة فوزه برئاسـة اتحـاد الصحفيني 

العرب للمرة الثانية.
وأجـرى النائب املسـتقيل السـاعدي برفقـة النائب 
املسـتقيل عن الكتلة الصدرية ”عيل فضالة الزيدي“ 
زيـارة إىل مبنـى نقابـة الصحفيـني الجديد وسـط 

العاصمة بغداد.
وأكد السـاعدي، عىل أهمية الـدور الذي يضطلع به 
الصحفي العراقـي عىل مختلف املسـتويات املحلية 
والعربية والدولية وما تقع عىل عاتقه من مسؤولية 

مهنية وأخالقية يف نقل الحقيقة وتوعية املجتمع.

 َتلقـى نقيـب الصحفيني 

العراقيني مؤيد الالمي باقة 

ورد وتهنئة مـن محافظ 

االنبار الدكتورعيل فرحان 

نيابـة  سـلمها  الدليمـي 

املحافظ  مستشـار  عنـه 

الثقافيـة عـيل  للشـؤون 

سليمان الدليمي بمناسبة 

الالمـي  انتخـاب  اعـادة 

رئيسـا التحاد الصحفيني 

العرب . للمرة الثانية عىل 

التوايل.
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الدوام  تعطيل  وأعلنت  استنفار  حالة  الحكومة  أعلنت  أياٍم  قبَل 
الرسمي بسبب ما أعلنته من خطورِة كسوف الشمس عىل املواطنني، 
وأصبحت املسألة جدا خطرية، ومكثت اكثر العوائل يف منازلها خوفا 
ورعبا من الكسوف الذي يرتاءى للمتتبع لألمور أنه يحدث ألول مرة 
كان  فيما  املاضية،  السنني  خالل  يحدث  كان  ما  عكس  العراق،  يف 
ازدراء من خالل  نظرة  الكسوف ب  يتعامل مع  زمان  ايام  املواطن 
والعادات  التقاليد  من  العديَد  يحمل  الذي  الجميل  الشعبي  املوروث 
الغريبة واملتوارثة عن الشعوب، ومنها عندما تنجب املرأة طفال بهذا 
الذئب  جلد  من  مصنوٌع  عرٌف  أعالها  من  طاقيًة،  له  تخيط  اليوم 
تعتقد األم أن هذا الجلد سيجعل من ابنها شجاعا يف الصغر والكرب. 
رقيقَة  تشب  لكي  الريش  من  عرفا  لها  فتضع  لألنثى  بالنسبة  أما 
القلب وناعمة بنعومة الريش.. ويعتقد اغلب سكان بغداد القدماء 
او أرس، فكانوا  القمر أصبح يف ضائقة  ان  الظاهرة تؤرش  أن هذه 
يرضبون املعادن « قدور الطبخ او الصواني» بعضها ببعض محدثني 
ضجيجا وجلبة ويرددون بأعىل اصواتهم كلمات تنادي بتخليصهم 
من هذه املحنة، ويعتقد البعض من سكان بغداد القدماء معتقدات 
باستمرار  القمر  تطارد  (الحوته)  أن  لهم  يتصور  حيث  خرافية 
وتقرتب لحظة انتصارها فيما يسمى الكسوف، فيما يتدخل االنسان 
لحسم االمر فيلجأ اىل اطالق الرصاص وقرع الطبول واألواني إلخافة 
(الحوته) واعادتها اىل عالم املياه.. ويظل االستنفار مستمرا والناس 
خائفني حتى ترتاجع (الحوته)، فينترص الخلق والحياة وروح الخري 
احتفاال  ويدبكون  يغنون  الناس  يخرج  وعندئذ  الكسوف  وينتهي 
السماء  يراقبون  الناس  اغلب  وكان  والوجود،  الحياة  باستمرار 
البارز أسود مثال لشدة الكسوف رضبوا يدا  اللون  خلسة فإذا كان 
بيد، وقالوا ان مرضا يف طريقه إليهم.. وان كان اللون أحمر قالوا ان 
االحمر يدل عىل الدم، فال بد من أن حربا قادمة يسيل فيها الدم كما 
املاء يف دجلة والفرات.. والحمد لله انتهى كسوف القمر من  يسيل 
دون حدوث مشاكل رغم انه تزامن مع ظروف بالغة الصعوبة تمر 
بها البالد ويشيب لها العباد.. لكني عىل يقني بأن لون السماء كان 
ليس كاأللوان التي اعتاد سكان العراق عىل مشاهدتها ايام زمان، 
حيث كان لونها (بمبياً)، وهو ما يؤرش وجود معطيات جديدة من 
االستقرار وحل املشاكل العالقة بني الكتل السياسية والتي تبرش بغٍد 
الجديدة، خاصة بعد تشكيل  املعطيات  أكثر استقرارا وأماناً وسط 
الحكومة واالنتهاء من فرتة محرجة كادت تدخل البالد يف أزمٍة كفانا 

الله رشها.
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بغداد/ الزوراء:
َتلقـى نقيـب الصحفيـني العراقيني 
مؤيـد الالمـي، املزيـد مـن التهاني 
إعـادة  بمناسـبة  الـورد  وباقـات 
انتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب.
وتلقـى الالمي تهنئـة وباقة ورد 
من الشـيخ محمد خليل ابراهيم 
السنجري وكيل املرجعية الدينية 
يف بغداد عضو هيئة علماء العراق 

واالمانة العامة لعلماء املسـلمني 
يف العراق، بمناسـبة تجديد الثقة 
بـه رئيسـا التحـاد الصحفيـني 

العرب.
كمـا تلقـى الالمـي تهنئـة وباقـة 
ورد مـن رئيـس اتحـاد الحقوقيني 
العراقيـني محمـد نعمـان الـداودي 
بمناسـبة تجديـد الثقـة به رئيسـا 

التحاد الصحفيني العرب.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كذلـك، 

العراقيـني باقـة ورد وتهنئـة مـن 
املتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد 
موىس بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب.
وايضا تلقى الالمي باقة ورد وتهنئة 
من النائب مديحة حسـن املوسـوي 
بمناسـبة  فتـح  تحالـف  عضـو 
اعادة انتخابه رئيسـا التحـاد العام 

للصحفيني العرب.
وقالـت يف التهنئـة: شـكرا ملن يرفع 

العربيـة  املحافـل  يف  العـراق  اسـم 
والدولية.

كما تلقى نقيب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمـي باقـة ورد وتهنئة من 
ممثل الرشكـة العاملية لبطاقة ”كي 
املياحـي  واسـط  املهنـدس  كارد“ 
مدير العالقات عضو مجلس اإلدارة 
رئيسـا  انتخابـه  اعـاده  بمناسـبة 

التحاد الصحفيني العرب.
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  كذلـك 

العراقيني تهنئة وباقة ورد من الرائد 
عيل كريم من عالقات رشطة الطاقة 
بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا التحاد 

الصحفيني العرب لدورة ثانية.
كمـا تلقى الالمي باقـة ورد وتهنئة 
مـن مديـر رشكـة األنـس للطباعة 
انس عبد الله الالمي بمناسبة اعادة 
انتخابه رئيسـا التحـاد الصحفيني 

العرب .
الصحفيـني  نقيـب  تلقـى  وايضـا 

العراقيني باقة ورد وتهنئة من عقيل 
مفتن املدير التنفيذي ملرصف االتحاد 
العراقي سـلمها نيابة عنه مسؤول 
اإلعـالم والعالقات أحمـد العلوجي، 
بمناسبة تجديد الثقة بالالمي رئيسا 

التحاد الصحفيني العرب .
كذلـك تلقـى الالمـي تهنئـة وباقة 
ورد مـن صحفيـي محافظـة بابـل 
رئيسـا  انتخابـه  اعـادة  بمناسـبة 

التحاد الصحفيني العرب.

كمـا قدم صحفيو كربـالء باقة ورد 
وتهنئة اىل نقيب الصحفيني بمناسبة 
فـوزه برئاسـة اتحـاد الصحفيـني 

العرب للمرة الثانية.
يذكر ان نقيب الصحفيني العراقيني، 
مؤيد الالمي، قد فاز، االربعاء املايض، 
برئاسـة االتحـاد العـام للصحفيني 
العرب للمرة الثانية عىل التوايل خالل 
املؤتمـر العلمي لالتحاد الذي عقد يف 

العاصمة املرصية القاهرة.



جمهورية العراق                                                                 العدد: ٦١٤٢/ ش/ ٢٠٢٢
مجلس القضاء االعىل                                             التاريخ : ٢٠٢٢/١٠/٢٧                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

 املدعى عليه (عباس جواد نارص)
 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

 بتأريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠ وبعـدد اضبارة (٦١٤٢/ش/٢٠٢٢) اصدرْت هذه املحكمة حكما 
غيابيا اقتىض إلزام املدعـى عليه (عباس جواد نارص) بتأديته للمدعية (ميادة جبار عبد) 
املهـر املؤجـل مقوما بالذهب البالغ ثالثة ماليني وثالثمائة وسـتون الف وسـبعة وثالثون 
دينـار اىل املدعية (ميادة جبار عبـد) بموجب عقد الزواج الصادر من هذه املحكمة بالعدد 
٣٨١٣ يف ٢٠٠٢/١١/٢٦ وبالنظـر ملجهولية محل اقامتك  يف الوقت الحارض حسـب رشح 
مختار منطقة حي الحسـني (جواد كاظم عودة) عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني 
بالحكم املذكور اعاله وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل من تاريخ 

نرش اإلعالن. 
 

                                     القايض
                                                                 عقيل ستار جابر
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بغداد/الزوراء:
عقـد وزيـر الداخلية عبـد االمري 
الشمري، امس السـبت، مؤتمراً 
موسـعاً مع قادة الوزارة ومدراء 

رشطة املحافظات.
وقال الشـمري خالل املؤتمر ، ان 
«عـىل جميـع املفاصـل التعاون 
املشرتك بمحاربة افة املخدرات»، 
تنظيـم  «رضورة  عـىل  مؤكـدا 
لقاءات أسـبوعية ألرس الشهداء 

والجرحى».
وأضاف، «سـيكون هناك تقييم 
لعمل الضباط يف وزارة الداخلية، 
فضال عـن اعطاء مدة شـهرين 
لتقييم أداء الوكاالت واملديريات»، 
مبينا انه «يجب أن تعمل مديرية 
املـرور عىل توفـري انسـيابية يف 
الطـرق  قطـع  وعـدم  الشـارع 

للمواكب العسكرية».
 وجه الشـمري، مراكز الرشطة 
املتأخـرة  الدعـاوى  بإنجـاز 
والتواصـل الدائم مـع املواطنني 
اىل  مشـريا  العقبـات»،  لتذليـل 
مراكـز  مـن  يأتـي  «األمـن  ان 

الرشطة».
وأصدر وزير الداخلية عبد االمري 
أوامـر عاجلة تقيض  الشـمري، 
بإلغـاء كافـة االوامـر الوزاريـة 
السـابقة الخاصـة بصالحيـات 
الوكالء وقادة الرشطة واملديرين 
العامني لحني تشـكيل لجنة عليا 

متخصصة.
وبحسـب وثيقـة اطلعـت عليها 
«الـزوراء»، فقـد قرر الشـمري 
«إلغـاء كافـة األوامـر االداريـة 
السـابقة، اعتبـاراً مـن تاريـخ 

صـدور هـذا األمـر، واملتضمنـة 
تخويل أي من الصالحيات املحددة 
للوزيـر اىل العناويـن الوظيفيـة 
املشـار إليها لحني تشكيل لجنة 
متخصصـة تتـوىل تنظيـم هذه 
الصالحيات عىل ان نفذ هذا االمر 

من تاريخ صدوره».
الداخليـة،  وزارة  أعلنـت  كمـا 
امس السـبت، عن مرتبة الجواز 
العراقـي عامليـاً، فيمـا أحصـت 
فئاته وأعداد الصادرة منه خالل 

عام.
وقـال مديـر شـؤون الجـوازات 
العميـد  الـوزارة،  يف  العامـة 
الحقوقـي ماجـد عدنـان أحمد، 
يف ترصيـح صحفـي إن «الجواز 
الدبلومايس يمنح بحسب القانون 
إىل رؤسـاء الجمهورية ومجلس 

الوزراء ومجلس النواب ونوابهم، 
إضافة إىل رئيس مجلس القضاء 
إقليم كردستان  األعىل ورؤسـاء 

ومجلـس وزراء اإلقليم، وأعضاء 
الربملان االتحادي وبرملان اإلقليم 
الحاليني والسـابقني، فضالً عن 

الدرجـات الخاصـة، مـع وجود 
استثناءات لوزير الخارجية».

«عـدد  أن  أحمـد  وأضـاف 
منـذ  الدبلوماسـية  الجـوازات 
ولغايـة   ٢٠٢١/١٠/١ تأريـخ 
أكثـر  بلـغ   ،٢٠٢٢/١٠/١
جـواز»،   ٤٢٠٠  -  ٤٠٠٠ مـن 
موضحـاً أن «محصلة الجوازات 
الدبلوماسـية الصـادرة هـي ما 
منح لنـواب الـدورات السـابقة 
والدورات الحالية واالسـتثناءات 
املمنوحـة حرصاً مـن قبل وزير 

الخارجية وفقاً للقانون».
ولفت إىل أن «الجواز الدبلومايس 
العراقي يتيح لحامله الدخول إىل 
١٣ دولة وهـي (الكويت، تركيا، 
إيـران، سـوريا، األردن، تونـس، 
كواالملبـور، أذربيجـان، الصـني، 

فنزويال، رصبيا، وفيتنام)».
وتابـع: «أمـا بخصـوص جـواز 
الخدمـة، فيمنح لضباط الجيش 
والداخلية من رتبة عقيد صعوداً، 
باإلضافة إىل استثناءات ملوظفي 

السلك الدبلومايس».
وأشـار إىل أن «املديريـة تصدر يف 
الشـهر الواحد، مـن ١٠٠ - ١٢٠ 
ألف جـواز عادي، وخالل شـهر 
تمـوز املايض تم إصدار ١٨٣ ألف 
جـواز عادي، فيما أصدرت خالل 
عـام كامـل ٦٣ جـوازاً خاصاً»، 
الفتاً إىل أن «الجواز العراقي يحتل 
عامليـًا املرتبـة ١٠٩ من مجموع 
دول العالـم، ويمنـح الدخول إىل 

٢٩ دولة فقط من دون فيزا».
وحـول صالحية الجـوازات، قال 
أحمد إنه «يمكن إبطال الجوازات 

عنـد إحالة صاحـب الجواز عىل 
التقاعد أو يف حال وجود مشكلة 
وصدور أوامـر وقرارات قضائية 
إضافة إىل صالحية وزير الداخلية 
بسـحب جواز سفر املدانني وفق 
قانـون جوازات السـفر رقم ٣٢ 

لسنة ٢٠١٥ ثانياً من املادة ٦».
جـوازات  فقـدان  وبخصـوص 
املتواجديـن  واألجانـب  العـرب 
داخـل األرايض العراقـي، أوضح 
حصـول  حـال  «يف  أن  أحمـد، 
ذلـك، يقـوم العربـي أو األجنبي 
يف  بـالده  سـفارة  بمراجعـة 
العراق، ويف حال ال توجد سفارة 
لبالده نقوم بإصدار جواز مرور 
أو وثيقة خاصة بالسفر والعودة 

اىل بلده».
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بغداد/الزوراء:
توقعت وزارة البيئة، امس السبت، استمرار 
تأثـريات التغري املناخي يف العراق ومن بينها 

األجواء املغربة، فيما حددت ٤ أسباب لذلك.
وقـال مديـر عام الدائـرة الفنيـة يف الوزارة 
عيـىس الفيـاض، يف ترصيـح صحفـي إن 
«تأثريات التغري املناخي ستسـتمر يف الفرتة 
املقبلة نتيجة شح املياه والتصحر والجفاف 
وقلة الغطـاء النباتي». وأضـاف أن «التغري 
املناخي يـؤدي ملا يعرف بالتطـرف املناخي 

الذي يقصد به وقوع تغريات يف األنواء يف غري 
موسـمها وبفارق زمني واضح عن مواعيد 
حصولها». وأكد أن «العراق مصنف خامساً 
بـني أكثر الـدول هشاشـة يف العالـم تجاه 
التغريات املناخية بسـبب شح األمطار وقلة 
تدفقـات املياه مـن دول الجـوار والجفاف 
لذلك فالتوقعات ما زالت مسـتمرة بحصول 
تأثريات لشـح املياه وعواصـف غبارية وقد 
ال تحدث عواصف باملعنى الحريف بل تحصل 

أجواء مغربة ولوقت محدود».

واسط/الزوراء:
محمـد  واسـط  محافـظ  أعلـن 
املياحي، امس السـبت، أن مساحة 
املدينـة الصناعيـة تبلـغ أكثـر من 
٤ آالف دونـم، فيمـا كشـف عـن 
خطة اسـرتاتيجية إلنشاء مصانع 
حديثة أو إعـادة تأهيل املوجودة يف 

املحافظة.
وقال املياحـي، يف ترصيح صحفي 
اسـتثمارية  فرصـة  «هنـاك  إن 
موجـودة ومعلـن عنهـا يف الهيئـة 
العامـة للمـدن الصناعيـة، وهـي 
إنشاء مدينة صناعية متكاملة عىل 

مساحة أكثر من ٤ آالف دونم».

وأشار إىل «وجود خطة اسرتاتيجية 
إلنشـاء مصانـع حديثـة أو إعادة 
يف  املوجـودة  املصانـع  تأهيـل 
املحافظة»، داعياً «الحكومة ووزير 
الصناعة خالد بتال، اىل إعادة العمل 
الحكوميـة ومصانـع  املصانـع  يف 

القطاع املختلط».  
واسـط  «محافظـة  أن  وأضـاف 
تحتوي عىل عـدد كبري من املصانع 
املرتوكـة أو فيها مشـاكل قانونية 
أو مصانـع موجودة لكّنها ال تنتج، 
بسـبب عدم وجود حمايـة للمنتج 
املحـيل، بالتايل سـيؤدي إنتاجها اىل 

خسائر كبرية».

كركوك/الزوراء:
أعلنت مديرية بلدية قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، امس السبت، 

عن املبارشة بإنشاء الحزام األخرض للحّد من العواصف الرتابية.
إن  صحفي  ترصيح  يف  حمد  شهاب  أحمد  القضاء  بلدية  مدير  وقال 
”البلدية بارشت بحملة تتضمن زيادة املساحات الخرضاء داخل مركز 
األشجار  من  متعددة  أصناف  زراعة  تتضمن  الحويجة،  قضاء  وأحياء 
وفق رؤية وضعت لتشمل جميع املناطق“. وأضاف أن ”املرحلة األوىل 
3 آالف شتلة يف مركز القضاء وخاصة يف  من املرشوع تتضمن زراعة 
الطرق الرئيسة والجزرات الوسطية والجانبية إضافة إىل زراعة جوانب 
”هذه  أن  وتابع  السكنية“.  األحياء  بعض  عن  فضالً  املاء  مرشوع 
كركوك،  محافظة  يف  األخرض  بالحزام  املبارشة  ضمن  تأتي  اإلجراءات 
الصيف  موسم  خالل  البالد  شهدتها  التي  الرتابية  العواصف  من  للحّد 
عىل  املصادقة  بعد  ستطلق  أخرى  مشاريع  ”وجود  إىل  الفتاً  املايض“، 

قانون األمن الغذائي ملحافظة كركوك“.

بغداد/الزوراء:

دفن  السبت،  امس  الدفاع،  وزارة  أعلنت 

خالل  استشهدوا  عراقيني  رفات   (1459)

حرب الخليج األوىل 1980 - 1988.

”الزوراء“،  ورد  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

القانونية  الدائرة   - الدفاع  ”وزارة  ان 

-مديرية حقوق اإلنسان، بارشت بالتعاون 

 (1459) بدفن  البرصة،  محافظة  مع 

الهوية  مجهويل  عراقيني  شهداء  رفات 

بعد  آنفاً،  باملحافظة  الربجسية  مقربة  يف 

العينات  وأخذ  الطبية  الفحوصات  إكمال 

الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة دائرة 

البيان، ان  الطب العديل يف بغداد“. وأضاف 

الرشيعة  عىل  بناًء  جرت  الدفن  ”مراسيم 

رفات  أن  اىل  اإلشارة  وتجدر  اإلسالمية“. 

سابق  وقت  يف  عليها  العثور  تم  الشهداء 

الجانب  املشرتك مع  البحث  خالل عمليات 

البلدين  كال  من  املفقودين  عن  اإليراني 

 ،1988  _1980 األوىل  الخليج  حرب  جرّاء 

للعمليات  مرسحاً  كانت  التي  املناطق  ويف 

الحدودي  الرشيط  طول  وعىل  الحربية 

املمتد بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:

والطاقة  الكهرباء  لجنة  رهنت 

تحقيق  السبت،  امس  النيابية، 

الطاقة  إمداد  يف  الذاتي  االكتفاء 

الكهرباء  شبكة  منظومة  عىل 

خالل  مرشوع  بتنفيذ  الوطنية 

األعوام الخمسة املقبلة، وبتكلفة 

18 مليار دوالر  مالية تبلغ حوايل 

أمريكي.

داخل  اللجنة،  رئيس  نائب  وقال 

ان  صحفي:  ترصيح  يف  رايض، 

”هناك خطة اسرتاتيجية للنهوض 

يف  الكهربائية  الطاقة  بواقع 

العراق من خالل الخطة الخمسية 

التي أعدتها وزارة الكهرباء وتبدأ 

العام  ولغاية   2023 العام  من 

.“2028

الخمسية  ”الخطة  أن  وأضاف 

بتشكيالت  النهوض  تتضمن 

والنقل  اإلنتاج  من  الوزارة 

محطات   8 وبناء  والتوزيع 

زيادة  أجل  من  جديدة  كهربائية 

اإلنتاج إىل 30 الف ميغاواط فوق 

ان  إىل  مشريا  املنتجة“،  الطاقة 

”املحطات الجديدة ستعمل بالغاز 

والطاقة الشمسية والنظيفة وفق 

الخطة االسرتاتيجية“.

وتابع رايض إن ”الخطة الخمسية 

بحدود  التقديرات  حسب  تحتاج 

18 مليار دوالر، وعىل مدى خمس 

سنوات حسب الخطة التي اعدت 

ان  مؤكدا  الكهرباء“،  وزارة  من 

”العراق سيصل إىل االكتفاء الذاتي 

االنتهاء  بعد  الكهربائية  للطاقة 

وتنفيذها  الخمسية  الخطة  من 

بصورة صحيحة“.

العراقي  الكهرباء  وزير  وكان 

قد  فاضل،  عيل  زياد  الجديد، 

مقابلة  يف  الجمعة،  يوم  كشف، 

خطط  ثالث  وضع  عن  مطولة، 

بواقع  للنهوض  اسرتاتيجية 

(قصرية-متوسطة- الكهرباء 

طويلة) األجل، فيما وجه رسالة 

دعاهم من خاللها  العراقيني،  إىل 

وااللتزام  االستهالك  ترشيد  إىل 

بدفع رسوم االشرتاك بالطاقة.

نقص  أزمة  من  العراق  ويعاني 

جراء  عقود  منذ  مزمنة  كهرباء 

الحصار والحروب املتتالية. 

سنوات  منذ  السكان  ويحتج 

املتكرر  االنقطاع  عىل  طويلة 

للكهرباء وخاصة يف فصل الصيف، 

إذا تصل درجات الحرارات أحياناً 

إىل 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول 

السعودية  رأسها  وعىل  خليجية 

السترياد الكهرباء منها عرب ربط 

الخليج،  منظومة  مع  منظمتها 

إيران  عىل  يعتمد  كان  أن  بعد 

املاضية  السنوات  خالل  لوحدها 

ميغاواط   1200 استرياد  عرب 

وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات 

الطاقة الكهربائية املحلية.

استرياد  العراق  يعتزم  كما 

يف  وتركيا،  األردن  من  الكهرباء 

النقص  لسد  بغداد  من  مسعى 

تكون  طاقة  محطات  بناء  لحني 

االستهالك  تلبية  عىل  قادرة 

املحيل.

بغداد/ متابعة الزوراء:

أعلنت رشكة تسويق النفط العراقية“ 

الرشكات  أن  السبت،  امس  سومو“، 

النفطية الهندية الصينية كانت األكثر 

عددا لرشاًء النفط العراقي خالل شهر 

ايلول املايض.

وذكرت ”سومو“ يف إحصائية نرشتها 

عليها  واطلعت  الرسمي  موقعها  عىل 

الهندية  ”الرشكات  أن  ”الزوراء“: 

بني  من  عدداً  األكثر  كانت  والصينية 

رشاء  يف  األخرى  العاملية  الرشكات 

النفط العراقي وبواقع 6 رشكات لكل 

واحدة منهما من أصل 36 رشكة قامت 

برشاء النفط خالل شهر ايلول“.

األمريكية  ”الرشكات  أن  وأضافت 

بعدد  ثانيا  جاءت  الجنوبية  والكورية 

ومن  منهما،  واحدة  لكل  رشكات   4

ثالثا  االيطالية  الرشكات  جاءت  ثم 

الرشكات  وجاءت  رشكات،   3 بعدد 

فيما  رشكتني،  بعدد  رابعا  اليونانية 

توزعت البقية عىل الرشكات االسبانية 

والرتكية  الربيطانية)   - و(الهولندية 

واإلماراتية  واملرصية  والروسية 

والفرنسية  واألردنية  والكويتية 

رشكة  وبواقع  واملاليزية  والتايوانية 

واحدة لكل منهما“.

بيعها  يف  ”تعتمد  انها  سومو  وبينت 

الرئيسية  املعايري  عىل  العراقي  للنفط 

النفطية  الرشكات  مع  للتعاقد 

املستقلة  واملتوسطة  الكربى  العاملية 

عموديا“،  املتكاملة  والحكومية 

العاملية  الرشكات  ”أبرز  أن  إىل  مشرية 

هي  العراقي  النفط  اشرتت  التي 

وكوكاز  الهندية  ”هندوستان  رشكة 

االمريكية  موبيل  واكسون  الكورية 

وايني  الربيطانية  الهولندية  وشل 

اإليطالية“.

رشكة  أعلنت  اخر،  جانب  من 

التابعة  النفطية  االستكشافات 

االنتهاء  السبت،  امس  النفط،  لوزارة 

لربنامج  الزلزايل  املسح  عمليات  من 

الفاو، وفيما أكدت قرب تنفيذ برامج 

املسح للحقول الحدودية املشرتكة مع 

يف  اإلنجاز  نسب  حددت  الجوار،  دول 

املشاريع املنفذة.

جاسم  عيل  الرشكة،  مدير  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  حمود، 

النفطية  االستكشافات  ”رشكة 

التقنيات  أحدث  حالياً  لديها  يتوفر 

واملعالجة  االستكشاف،  مجال  يف 

عما  تختلف  ال  التي  والتفاسري 

الدول املجاورة“، مبيناً  أن  موجود يف 

مواكبة  عاتقها  عىل  أخذت  ”الرشكة 

التطورات والتقنيات الحديثة يف عملية 

االستكشاف“.

وأضاف حمود أن ”الرشكة تملك قاعدة 

برشية  وإمكانيات  متكاملة،  بيانات 

محط  يجعلها  ما  مرتاكمة،  وخربات 

إعجاب لدى كوادر وزارة النفط، وهي 

ال تقل خربة عن الرشكات األجنبية“، 

ضمن  تصنف  ”الرشكة  أن  إىل  الفتاً 

العربية،  املستوى األول عىل الرشكات 

ومعدات  إمكانيات  من  تمتلكه  ملا 

تراكم  عن  فضالً  وكوادر،  حديثة 

ستنفذ  ”الرشكة  أن  وتابع  الخربات“. 

الحدودية  للحقول  املسح  برامج 

أن  مبيناً  الجوار“،  دول  مع  املشرتكة 

عمليات  هي  التطوير  عمليات  ”بداية 

وتنسيق  دعم  وهنالك  الزلزايل،  املسح 

النفطي  القطاع  قيادة  من  متواصل 

عىل إحالة تلك العقود وتنفيذ الربامج 

إىل رشكة االستكشافات النفطية“.

ولفت إىل أنه ”تم االنتهاء من عمليات 

وتم  الفاو،  لربنامج  الزلزايل  املسح 

إنجازه وفق ما هو مخطط له، ويجرى 

8 فرق تعمل يف  العمل حالياً بواسطة 

العراقية“، مشرياً  املحافظات  مختلف 

السابعة  هما  فرقتني  ”وجود  إىل 

والثامنة تعمالن يف محافظة نينوى يف 

حقل (قصب جوان) وحقل (ساسان) 

الثالثي  الزلزايل  املسح  عمليات  إلجراء 

”نسب  أن  وبني  للحقول“.  األبعاد 

إىل  تصل  املنفذة  املشاريع  يف  اإلنجاز 

 %  88، أما مرشوع أم قرص فتم إنجاز 

العمل به مؤخراً“.



تعلـن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء مدرجات سـعة ١٠٠٠ متفـرج مع جناح إداري يف ملعب العمـال مع جناح إداري 
يف سـاحة اإلسـكان الصناعي) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا 
لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة 
العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش 

يف الجرائد الوطنية (البينة- الزوراء- املستقبل العراقي).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ يف مديرية الشـباب 
والرياضة يف ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية 

غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٦٣,٠٠٠,٠٠٠) ثالثة 

وستون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيـط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦-يتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهـرا من يوم الثالثاء املصـادف ٢٠٢٢/١١/٨ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني 
ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء مجمع ماء سـعة ٢٠٠ م٣ /سـا ومد شـبكات يف ناظم كرمة حسن) ضمن قانون 
الدعـم الطـارئ لألمـن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقـود الحكومية رقم ٢ 
لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم 
الطارئ. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الرشق- الزوراء- 

العراق اإلخبارية).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ يف مديرية ماء ذي قار 
فعـىل الراغبني مـن الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادنـاه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية 
من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان 
سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة وأوراق 

التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٧٣,٠٠٠,٠٠٠) مائة 

وثالثة وسبعون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦-يتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١١/٧ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحـة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبـني بالحضـور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطـاءات املتأخرة، وإذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 

رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.
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@pb‘–ñÎ@kÁaÏæa@á‘n–Ì@b‰ÌäÎÜ@ZÜÎaÜ@Òçº
Ú‹íbœ@bËj‹Àc@µœ60a

بغداد/ متابعة الزوراء
أقيمت اربع جوالت من بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم، وصفها املدرب واملحلل الفني حمزة داوود، املدير الفني األسـبق 
لنادي الصناعة، باملتفاوتة من الناحية الفنية، مفنًدا املؤرشات اإليجابية للموسم الجديد. واضاف مرت اربع جوالت فقط، 
ولـم نشـاهد مفاجآت غـري أن دهوك والحدود تمكنا من تحقيـق نتائج إيجابية واضحة من خالل املسـتوى الفني املميز، 
وحصـدا نقاًطـا من فرق نعتقد أنها اسـتقرت منـذ وقت طويل بالدوري املمتـاز، فيما ظهرت الفرق الكبرية بمسـتويات 
متفاوتة، مع وجود مالحظات كثرية لفرق لم تسـتطع وضع بصمة لها. وتابع انقسـمت مسـتويات املحرتفني مع أنديتنا 
وشاهدنا الكم الهائل منهم، وأكيد املحرتف األبرز هو من يصنع الفارق كما حصل مع ثنائي الرشطة محمود املواس وعبد 

املجيد أبو بكر، أما يف القسم الثاني أعتربها صفقات فاشلة يف حال عدم إثبات جدارتهم خالل الجوالت املقبلة.
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بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن الجهـاز الفنـي للمنتخـب 
قائمـه  السـلة  لكـرة  الوطنـي 
مؤلفـة مـن 15 العًبا للمشـاركة 
الرافديـن  أسـود  تحضـريات  يف 
املقـرر  اآلسـيوية  للتصفيـات 
إقامتها يف شـباط من العام املقبل 

.2023
وتنطلـق التدريبـات األولية اليوم 
الشـعب  صالـة  داخـل  األحـد، 
بالعاصمـة بغـداد، تحـت قيـادة 
املديـر الفني محمـد النجار، الذي 
دوري  مباريـات  معظـم  حـرض 

السلة املمتاز.
وضمـت القائمـة ”محمـد أمني، 
وإيهـاب حسـن، وفريـد رعـدي، 
وكـرار جاسـم، وجاسـم محمد، 
وعبد اللـه مجيد، وعبد الله حيدر، 
وعيل حاتم، ونورس رضار، ومراد 
عـيل، وريـكان عثمان، وحسـني 
هـادي، ومحمد صالح، وحسـان 
عـيل، وعـيل مؤيـد. وعـىل صعيد 

متصل، أكد خالد نجم األمني العام 
التحـاد كـرة السـلة أن املنتخـب 
الوطني سيكثف من تدريباته ملدة 
8 أيـام، بمشـاركة 15 العًبا ممن 

برزوا بالدوري   املمتاز“.
وأضـاف نجـم يخـوض املنتخـب 
الوطنـي 3 مباريـات تجريبيـة يف 
تجمـع بغداد، تحت قيـادة املدرب 

محمد النجار“.
ونوه ”املباراة األوىل سـتكون أمام 
نـادي الحشـد، ثـم يالقـي دجلة 
الجامعة، ويختتم ودياته بمواجهة 
فريق املحرتفني الذي يضم العبني 
وجورجيـا  وكنـدا  أمريـكا  مـن 

والدومينيكان ورصبيا“.
قائـًال  ترصيحاتـه  واختتـم 
”التصفيات اآلسيوية ستنطلق يف 
الدوحـة خالل النصـف الثاني من 
شباط من العام املقبل، بمشاركة 
املنتخـب الوطنـي الـذي يتطلـع 
لحصـد إحـدى بطاقـات التأهـل 

للدور الثاني“.
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بغداد/ قحطان املالكي

اسـَتدعى مـدرُب منتخـب الَشـباب عماد 

محمـد (38) العبـاً لاللتحـاِق بتدريبـاِت 

املنتخب التي ستنطلُق يوم الثالثاء املوافق 

األول من شـهر ترشين الثانـي املقبل عند 

الساعِة الخامسة والنصف عرصاً يف ملعِب 

الربج يف جامعِة بغداد بالجادرّية استعداداً 

لنهائياِت كأس آسـيا التي ستسـتضيفها 

آذار   18 ولغايـة  األول  مـن  أوزبكسـتان 

2023. وضمـت القائمـُة كالً من، حسـني 

حسـن ومحمد قاسم (الكرخ)، كاظم رعد 

وعبد الله محمد ومصطفى باسـم (القوة 

الجويـة)، سـجاد محمد مهـدي، وعباس 

فاضل، وحسـني كاظـم (نفط ميسـان)، 

حيدر عبـد الكريم، وعيل صادق، وسـجاد 

محمد فاضل، ومؤمل عـيل، ومثنى طاهر 

، محمـد عمـاد محمـد (الـزوراء)، عبـد 

الـرزاق قاسـم وحسـني صـادق وعبـاس 

كريـم (الرشطة)، حمد جرب واسـهر عيل، 

ومسـلم مـوىس (املينـاء)، كـرار حمـدان 

وعبود رباح (القاسم)، عيل عباس وعباس 

مانـع (أمانة بغداد) ، كـرار حيدر وعباس 

ماجـد (الطلبة)، محمد جميل (الصناعات 

الكهربائّيـة)، مصطفـى قابيـل (أربيل)، 

إسـماعيل محمـد (نـوروز)، حسـني عيل 

(النفط)، عيل حيـدر  (الجامعة)، محمود 

جاسـم (النرص)، عمـران زكـي (زاخو)، 

رشبل شمعون (وسرتن سيتي األسرتايل)، 

بلنـد إزاد (غرافشـاب الهولنـدي)، أمـني 

الحموي (هلسـينغبورغ السـويدي)، االي 

ألكسـندر  عـيل (غوتيبـورغ السـويدي)، 

اوراها (كوينز بارك رينجرز).

بغداد/رافد البدري
حقق منتخبنا الوطني للشباب والناشئني واالشبال 
تسـعة اوسـمة ملونة وبواقـع وسـامني ذهبيني 
وأربعة اوسـمة فضية و ثالثة اوسـمة برونزية يف 
اختتام بطولة العرب بالشـطرنج للفئات العمرية 
والتـي   (6-8-10-12-14-16-18-20) دون 
احتضنتها العاصمة السـورية دمشق للفرتة -18
27 مـن الشـهر الجـاري، وبمشـاركة سـت دول 
عربية هي سوريا والعراق والكويت ولبنان واليمن 
وفلسـطني، وتمكن املنتخب السـوري مـن الفوز 
بلقـب البطولـة وجـاء منتخبنـا الوطنـي باملركز 

الثاني.
 وتحـدث رئيس اتحاد اللعبة ظافـر عبد األمري من 
العاصمة السورية قائالً شهدت البطولة منافسات 
قوية جداً بني املنتخبات املشـاركة نتيجًة ملشاركة 
عدد كبري من الالعبني، وخاصًة منتخب سوريا الذي 
زج بعدد كبري من الالعبني وبمختلف فئاته العمرية 
مـن اجل احـراز اللقـب مضيفاً ان العبينـا ظهروا 
بمسـتوى مرشف وتمكنـوا من خطـف امليداليات 
امللونة وملختلـف الفئات املشـاركة، ففي فئة دون 
20 عاماً تمكن العبنا معزز ظاهر حبيب من اظهار 

شـخصية البطـل والفـوز بامليداليـة الذهبيـة بعد 
منافسة قوية مع الالعبني السوريني واللبنانيني، اذ 
ان منافسات هذه الفئة دائماً ما تكون رشسة جداً، 
وجمع العبنا الذهبي معزز ظاهر (7.5) نقطة من 
خـالل خوضه 9 جـوالت ومن دون خسـارة تذكر، 
حيـث حقق الفوز يف 6 جـوالت ، وتعادل يف 3 منها، 
متفوقـاً عىل الالعـب اللبناني فرهاد جـواد بفارق 
نقاط الطاوالت، وجاء العب منتخبنا الوطني احمد 
جزا جمال باملركز الثالث محرزاً الوسام الربونزي، 
وتمكنت العبـة منتخبنا الوطني نهاد صباح نوري 
من احراز الوسام الذهبي ملنافسات االناث دون 18 
عام، حيث تمكنت من الفوز باللقب بعد ان جمعت 
(7.5) نقطة من 9 جوالت متفوقة عىل شـقيقتها 
وداد صبـاح نوري التـي أحرزت امليداليـة الفضية 
برصيد (6.5) نقطة، وجاءت الالعبة السـورية أوال 

بالل باملركز الثالث برصيد 6 نقاط.
عبد األمري اكد ان 4 العبني احرزوا االوسمة الفضية 
وكانوا قريبني جداً من خطف الذهب، ففي فئة دون 
20 عاماً تمكنت الالعبة ساره مسعود عبد الله من 
احراز امليدالية الفضية بعد ان تمكنت العبة املنتخب 
السوري فاطمة احمد مراد من تحقيق الذهب، كما 

توجـت الالعبة وداد صباح نوري بالوسـام الفيض 
بعـد أحرزت املركز الثاني لفئـة دون 18 عاما، كما 
أحـرزت الالعبة طيبـة مهدي عطية املركـز الثاني 

ايضاً يف منافسات فئة دون 16 عاما.
ويف فئة دون 18عامـا احرز العب منتخبنا الوطني 
عيل فراس قاسـم امليداليـة الفضية يف الشـطرنج 
الخاطـف (Blitz)، حيـث تمكـن عـيل فـراس من 
تحقيـق املركز الثانـي بمشـاركة 79 العبا والعبة 
وملختلف الفئات العمرية، حيث جمع (7.5) نقطة 
من 9 جوالت، وكان قاب قوسني او ادنى من احراز 
الذهب الـذي احرزه الالعب اللبنانـي اركادان اديب 
برصيـد 8 نقاط موضحـاً ان امليداليـات الربونزية 
تحققت عن طريق الالعبني احمد جزا جمال وحسن 
عبد الكريم كشـوش وبـروا بيشـتوان احمد، ففي 
منافسـات دون 20 عاما تمكـن الالعب احمد جزا 
جمـال من تحقيق امليدالية الربونزية برصيد (5.5) 
نقطة، والتي احـرز ميداليتها الذهبية العبنا معزز 
ظاهر حبيب، وأحرزت الالعبة بروا بشـتوان احمد 
امليداليـة الثانية لفئـة دون 16 عاماً، امـا امليدالية 
الثالثة فقد جاءت عن طريق الالعب الصغري حسن 

عبد الكريم كشوش لفئة دون (8-6) أعوام.
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بغداد/ ليث العتابي 
عدسة/ عالء بالدي

تعـادل الرشطة مع ضيفه نفط الوسـط 
بنتيجـة (1-1)، يف املبـاراة التـي أقيمـت 
مسـاء امـس السـبت يف ملعـب الشـعب 
الخامسـة مـن  الجولـة  الـدويل، ضمـن 

منافسات الدوري  املمتاز.
تمكـن منتظـر سـتار مـن إحـراز هدف 
السـبق لفريقه نفط الوسـط يف الدقيقة 
25، عرب تصويبة رائعة من مسافة بعيدة 
تجـاوزت ال 40 يـاردة وضعها يف شـباك 

حارس الرشطة أحمد باسل.
وأقتنص السـوري محمـود املواس هدف 
التعديـل مـن ركلة جـزاء يف الدقيقة 54 ، 
وأثارت حالة إحتسـاب ركلـة الجزاء من 
قبل الحكم سـالم عامر، حفيظة الجهاز 
الفنـي للضيـوف ، لتتوقـف املبـاراة عدة 
دقائق بعد مطالبة عبدالغني شهد العبيه 
باإلنسـحاب من اللقـاء ، اإل أنه عدل عن 

قراره بعد تدخل إدارة النادي.
وشهدت مجريات املباراة محاوالت عديدة 
للطرفني ، اذ تناول محمود املواس وبسام 
شـاكر عىل إهدار الفرص السهلة ، عالوة 
عـىل تدخـل القائـم والعارضـة يف إنقـاذ 
الضيـوف من هـدف ثاٍن عـن طريق عبد 

العباس قاسم واملواس.
فيما سنحت عدة فرص لنفط الوسط ، لم 
يستغلها  لوكاس سانتوس وحسن داخل 

ونارص محمدوه وأحمد كوني.
ولتنتهي املباراة عىل وقع التعادل اإليجابي 
(1-1)، ولريفـع الرشطـة رصيـده إىل 11 
نقطة ليقفز لصدارة الرتتيب مؤقتاً، فيما 
حقق نفط الوسط تعادله الخامس توالياً 
رافعاً رصيده إىل 5 نقـاط يف املركز الثالث 

عرش.
وتعادل الديوانية وضيفـه النفط بنتيجة 
(2-2)، يف املبـاراة التـي اقيمـت بملعـب 

الكوت األوملبي.
وتمكن دينيس أكبـار من وضع الضيوف 
باملقدمـة بالدقيقة 16، وعـادل للديوانية 
حسني نجم يف الدقيقة 25، ونجح الالعب 
ذاتـه من إحـراز الهدف الثانـي إلصحاب 
الضيافـة يف الدقيقـة 36،  بينمـا أقتنص 
دينيس هـدف التعديـل الثانـي للنفط يف 
الدقيقة 39 من زمن املباراة التي شـهدت 

حضور جماهريي متوسط.

وأتسـمت دقائـق الشـوط األول باإلثارة 
والندية املتبادلة بني الفريقني وسط تألق 
محرتف النفط دينيس أكبار الذي سـجل 
ثنائية فريقـه عن طريق رأسـية جميلة 
يف اللمسـة األوىل، بينمـا طريقـة الهدف 
الثاني جاءت عـرب مقصية رائعة عانقت 
شباك الحارس أحمد موحان، فيما تمكن 
حسـني نجم من تسـجيل هديف الديوانية 
برأسـية متقنـة يف املـرة األوىل وتصويبة 
قوية عىل يسـار حارس النفط يف اللمسة 

الثانية.
ورغم التبديالت التي طرأت عىل تشـكيلة 
الفريقـني يف الشـوط الثانـي، لـم تتغيري 

نتيجة املباراة التي أنتهت عىل وقع التعادل 
اإليجابي (2-2).

وبهـذا التعـادل حصـد الديوانيـة نقطته 
األوىل محتـًال كمـا حصل النفـط عىل أول 

النقاط ايضا يف املنافسات املحلية.
 وخطـف الكـرخ فـوزاً ثميناً مـن ضيفه 
كربـالء بنتيجـة (0-1)، يف املبـاراة التـي 

اقيمت عىل ملعب االول.
نجح حسن محمد من وضع فريقه الكرخ 

باملقدمة يف الدقيقة 61 من زمن اللقاء. 
وبهـذا االنتصار ، رفع الكـرخ رصيده إىل 
10 نقاط فيما بقي رصيد كربالء 4 نقاط 

بالرتتيب الرابع عرش.   

لم يشـهد الشـوط األول من املبـاراة التي 
رايض،  أحمـد  الراحـل  بملعـب  أقيمـت 
هجمـات قليلـة أخطرها فرصـة مهاجم 
كربالء  محمد قاسـم نصيـف، الذي لعب 
كرتـه إىل الجهـة البعيدة وسـط تألق من 

حارس مرمى الكرخ عبد السليم حماد.
كما سنحت محاولة أخرى الهل الدار عن 
طريق نهاد محمـد أنقذها برباعة حارس 

كربالء عالء أحمد.
و خطـف الكرخ هدف التقـدم عن طريق 
البديل حسـن محمـد بعـد متابعته لكرة 
مرتـدة مـن حـارس الضيـوف، ليضعها 

برأسه يف شباك كربالء.

واتيحـت ملهاجـم الضيـوف أريانا فرصة 
للتعديـل، اإل ان كرتـه مـرت بالقرب من 

القائم األيرس .
الوصـول ملرمـى  وحـاول كـرار صالـح 
عبد السـليم حمـاد، لكـن تصويبته علت 

العارضة بقليل.
ولم ينجـح كربالء يف اسـتغالل املحاوالت 
لتنتهـي   ، األخـرية  الدقائـق  يف  املتاحـة 

املواجهة لصالح الكرخ بهدف ثمني.
ويف مبـاراة ثانية أقيمت بـذات التوقيت ، 
خيم التعادل السـلبي عـىل نتيجة مباراة 
الصناعـة والقاسـم ، التي جـرت بملعب 

األول.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
عضو الهيئة العامة يف االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عـيل حنـون حـل ضيفا يف 
برنامـج (الـكأس) الذي يبث من عىل شاشـة 
قناة (آي نيـوز) الفضائية، إذ ناقش الربنامج 
العديـد من امللفـات واملحاور التـي تخص عمل 
االتحـاد العراقي لكرة القـدم، كما ناقش الربنامج 
منافسـات بطولة خليجي خمسـة وعرشين التي سـتقام يف محافظة 
البرصة مطلع العام املقبل وقرعة املنافسـات التي اقيمت يف املحافظة، 

فضال عن العديد من املواضيع التي تخص رياضتنا املحلية.
 ****************

عضـو الهيئة العامة لالتحـاد العراقي للصحافة 
الرياضية الزميل عيل السبتي، اكد تحسن حالته 
عقـب االزمة الصحية التي تعرض لها قبل مدة 
زمنية قصرية، خالص االمنيات لزميلنا بالشفاء 

التام وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة 
والعافية.

بغداد/ حسني الشمري
يستعد منتخبنا الوطني باملبارزة للمشاركة يف بطولة العالم املؤهلة اىل باراملبياد 
فرنسا والتي ستجري احداثها يف هنغاريا  للمدة من الخامس عرش من الشهر 

املقبل ولغاية الحادي والعرشين منه .
وقال رئيس اتحاد املبارزة الباراملبي عيل حميد، يواصل منتخبنا  تدريباته املنتظمة 
عىل قاعته يف مجمع وزارة الشباب والرياضة  تحت ارشاف مدربهم رحيم فالح 
لالشرتاك يف بطولة العالم التي ستقام يف هنغاريا وهي مؤهلة اىل باراملبياد باريس 
لعام 2024 وهي من البطوالت املهمة جدا ضمن منهاجنا للعام الحايل من اجل 
رفع ترتيب مبارزينا ضمن الرانج الدويل لرتتيب ابرز مبارزي العالم ؤ بمشاركة 

خرية ابطال العالم .
واضاف حميد سيتألف وفدنا من املتحدث رئيسا للوفد وعضو االتحاد سعد محمد 
حكما دوليا واملدرب رحيم فالح واربعة مبارزين وهم عمار هادي وزبن العابدين 
غيالن وعبد الرحمن زياد وحيدر عيل وسعد قاسم مرتجما ونحن نعول كثريا عىل 

حجز مقاعد تأهيلية ملبارزينا يف  نهائيات باراملبياد فرنسا للعام بعد املقبل .
اجتماعا  العالم  بطولة  هامش  عىل  سيقام  انه  اىل  املبارزة  اتحاد  رئيس  واشار 
مهما لالتحاد الدويل باملبارزة ملناقشة بعض الفقرات التي تخص طريق التأهيل 
ملبارزي العالم اضافة اىل مناقشة التعديالت االخرية التي طرأت عىل قانون اللعبة 
يف العالم وهذا االجتماع مهم جدا بالنسبة لنا ولجميع املنتخبات املشاركة التي 

تبحث عن ايجاد موطئ قدم يف الباراملبياد املقبلة.

بغداد/ نوار الركابي
اسهم  العب املنتخب الوطني للركبي 
عيل قاسم املحرتف يف صفوف فريق 
للقب  فريقه  باحراز  ساراسينس 
العب  اول  ليصبح  االردني  الدوري 
االردني  الدوري  بلقب  يتوج  عراقي 

للركبي .
وقال الالعب عيل قاسم سعيد جدا 
الدوري  يف  العراق  بلدي  بتمثيل 
ساراسينس،  فريق  مع  االردني 
العلم  ارفع  وانا  الفخر  وزادني 
التتويج  منصة  عىل  العراقي 

وكاس   امليداليات  تسليمنا  خالل 
البطولة .

بلعبة  االهتمام  اىل  نتطلع  واضاف  
قبل  من  ودعمها  العراق  يف  الركبي 
العربية  املنتخبات  ملنافسة  املعنني 

واالسيوية يف املحافل الخارجية.
واشار قاسم اىل انه يسعى اىل التوازن 
والدراسة  النادي  مع  تدريباته  بني 

حيث انه طالب يف الدراسات العليا.
مثل  قاسم  عيل  الالعب  ان  يذكر 
العراقي  الدوري  يف  االسكان  فريق 

واحرز معه اللقب يف عام ٢٠١٩ .
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ميالنو / متابعة الزوراء
زالتان  السويدي،  النجم  نفى 
اإليطايل،  ميالن  مهاجم  إبراهيموفيتش، 
تفكريه يف االعتزال، مسلًطا الضوء 
بني  الفارق  عىل  ذاته  الوقت  يف 

الدوري اإليطايل واإلنجليزي.
يف  إبراهيموفيتش،  وقال 
 «CNN«شبكة مع  حوار 
تجاه  كبري  شغف  لدي   :
موقفي  ربما  اللعبة، 
إىل  بالنظر  اآلن  مختلف 
استمتع  ولكن  عمري، 
أنه  ملعرفتي  يوم،  بكل 
اللعب،  عن  تتوقف  عندما 

أريد  ال  وبالتايل  األيام،  تلك  كثريًا  ستفتقد 
يفرتض  كان  إنه  وأقول  ندم،  بأي  الشعور 

بي مواصلة اللعب».
وأضاف: «أحاول البقاء عىل نفس املستوى 
بقوة،  يعملون  الذين  الشباب  هؤالء  مع 
أحاول التواجد يف نفس التناغم معهم، أريد 
اللعب  أواصل  وأن  جيدة،  بصحة  أكون  أن 

وأرى إىل مدى يمكنني املواصلة».
النتائج  تحقيق  يمكنني  «طاملا  وتابع: 
الذي  اليوم  يأتي  وعندما  اللعب،  سأواصل 
أن  حويل  من  األشخاص  أريد  فيه،  أتراجع 
سأتحىل  وحينها  معي،  باألمانة  يتحلوا 

بالواقعية».
يوم،  كل  أفضل  أكون  أن  «أريد  وواصل: 

بصورة  بقوة  أعمل  لم  إذا  أنه  عقلية  لدي 
كافية، فال يكون لدي أي شعور جيد، أريد 
مدى  أي  وإىل  وجسدي،  نفيس  أتحدى  أن 

يمكنني الوصول».
«علق   :  ESPNشبكة مع  له  حديث  ويف 
الدوري  بني  الفارق  عىل  إبراهيموفيتش 
اإليطايل واإلنجليزي: «املال يوفر االحتماالت 
التي ربما ال يتمكن أي فريق آخر  والبدائل 
اإلنجليزي  الدوري  يف  الضجيج  جلبها،  من 
االقتصاد  أن  سبب  وهذا  اإليطايل،  من  أكرب 

هناك أقوى».
الحماس حيث  واختتم قائالً: «هذا يمنحنا 
للتغلب عىل  اإليطالية  التحدي لألندية  يوفر 

األندية األخرى».

الدوحة / متابعة الزوراء
أمام  املرة  وهذه  جديدة  لودية  العنابي  خوض  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أعلن 

منتخب ألبانيا املحيل.
FIFA™ حيث  الكتيبة القطرية تواصل اإلعداد لخوض غمار كأس العالم 

حقق املنتخب الفوز أمام منتخب هندوراس بهدف نظيف وهذه املرة 
يوم  اإلسبانية  ماربيا  مدينة  يف  املحيل  ألبانيا  منتخب  سيواجه 

التاسع من نوفمرب.
 ™FIFA العالم  كأس  يف  مشواره  العنابي  وسيفتتح 

بمواجهة اإلكوادور ضمن املجموعة األوىل.

مدريد / متابعة الزوراء
فالفريدي،  فيدريكو  تحدث 
مدريد،  ريال  ميدان  متوسط 
الفريق  مع  مسريته  بداية  عن 
يف  مؤخرا  وتسجيله  امللكي، 

الكالسيكو أمام برشلونة.
مع  حوار  خالل  فالفريدي،  وقال 
DirecTV نقلته صحيفة «ماركا» 
أصبح  أن  كان  «حلمي  اإلسبانية: 
العب كرة قدم، وأستمتع بذلك.. أنا 
كل  من  وأستفيد  لحظة،  كل  أقدر 
الفرص التي تأتي يف طريقي، سواء 

يف الرياضة أو مع األرسة».
«أفكر يف كل يشء مررت  وأضاف: 
أو سيئا، كان  به، سواء كان جيدا 
وبعدما  للغاية..  صعبا  الطريق 
حققت الكثري من األمور، من الجيد 

النظر إىل التجربة».
واستعاد فالفريدي ذكريات يومه األول 
أشعر  «كنت  قائال:  مدريد،  ريال  مع 
األحيان  بعض  ويف  واالنزعاج،  بالتوتر 
يف  أتواجد  كنت  إذا  ما  أتساءل  كنت 

املكان الخطأ».
مكانتي  بدنو  «شعرت  وواصل: 
أعلم  أكن  ولم  زمالئي،  مع  باملقارنة 
يف  لكن  يكفي..  بما  جيدا  كنت  إذا  ما 
بعد  بقدراتي،  اإليمان  يف  بدأت  النهاية 

بأني  بالعديد من األمور.. أشعر  الفوز 
أنني عىل قدر  الفريق، وأثبت  جزء من 

املهمة».
األهداف  من  العديد  تسجيله  وعن 
مؤخرا، أجاب نجم أوروجواي: «حلمت 
كثريا،  الكالسيكو  يف  هدف  بتسجيل 
بأنه  أخربني  أنشيلوتي  و(كارلو) 
املوسم  هذا  أهداف   ١٠ أسجل  لم  إذا 
الجيد  ومن  تحداني،  لقد  فسيعتزل.. 

تجربة هذا الضغط».
يف  أوروجواي  حظوظ  عىل  وعلق 

املونديال املقبل، قائال: «الدفاع عن بلدي 
من أجمل األشياء، هذا مصدر فخر ال 
املجموعة  كانت  وكلما  يشء..  يماثله 

أصعب، كلما كان ذلك أفضل».
مثل  شيئا  «نريد  فالفريدي:  وأردف 
ذلك، فعندما تحظى بمجموعة سهلة، 
شعب  لكننا  بالخصم،  تستهني  قد 
يحب التحدي، ونملك األسلحة لتشكيل 
تحقيق  عىل  قدرتنا  يف  نثق  التهديد.. 
يشء، هدفنا ترك بصمة، وأي يشء من 

الوارد حدوثه يف امللعب».

                         

ليفربول / متابعة الزوراء
كلوب،  يورغن  تغريم  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  أعلن 
دوالر)   34848) إسرتليني  جنيه  ألف   30 ليفربول،  مدرب 
بسبب مشادة مع الحكم املساعد خالل الفوز (0-1) عىل 
مانشسرت سيتي يف الدوري اإلنكليزي املمتاز يف وقت سابق 

هذا الشهر.
عىل  الشديد  االحتجاج  بسبب  حمراء  بطاقة  كلوب  ونال 
الدويل املرصي  الحكم املساعد لعدم احتساب مخالفة ضد 

محمد صالح صاحب هدف الفوز.
وقال االتحاد اإلنكليزي يف بيان: ”تم تغريم يورغن كلوب 30 
ألف جنيه إسرتليني لخرقه لوائح االتحاد اإلنكليزي خالل 
مباراة ليفربول يف الدوري اإلنكليزي املمتاز ضد مانشسرت 

سيتي يف 16 أكتوبر 2022“.
86 كان غري  الدقيقة  بأن تّرصفه يف  املدرب  ”أقّر  وأضاف: 
الئق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خالل 

جلسة استماع“.
إنه  وقال  املباراة  عقب  ترصفه  عن  األملاني  املدرب  واعتذر 

كان يجب أن يتعامل مع املوقف بشكل مختلف.

برشلونة / متابعة الزوراء
خروج  أّن  اإلسباني،  برشلونة  نادي  رئيس  البورتا،  خوان  أكد 
القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  لدوري  املجموعات  دور  من  فريقه 
املدرب  قيادة  تحت  اليافع  املرشوع  عن  دافع  لكنه  ”مؤسف“، 
أبطال  دوري  منافسات  برشلونة  نادي  هرينانديز.وودّع  تشايف 
اإليطايل  ميالن  إنرت  فريق  فوز  بعد  املجموعات،  دور  من  أوروبا 
يسقط  أن  قبل  نظيفة،  برباعية  التشيكي  بلزن  فيكتوريا  عىل 
بثالثة  األملاني  ميونيخ  بايرن  أمام  ملعبه  عىل  اإلسباني  الفريق 
أهداف دون رد.وقال البورتا يف ترصيحات: ”إّنه أمر مؤسف لكن 
ال يمكن لوم الالعبني أو املدرب عىل أّي يشء، علينا أن ننظر إىل 
والبطوالت  اإلسباني  الدوري  منافسات  تنتظرنا  حيث  األمام، 
أننا  البداية  منذ  ونعرف  يافع  مرشوع  ”إّنه  األخرى“.مضيفا: 
اإلسباني  الدوري  يف  ننافس  زلنا  ما  نجاحات وكبوات،  سنواجه 
وعلينا أن نظهر قدرتنا عىل االستمرار، الرسالة تتلخص يف النظر 
الثاني يف  املركز  بالفعل“.ويحتل برشلونة  األمام، هذا يحدث  إىل 
جدول ترتيب الدوري اإلسباني برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، 

متأخرا بفارق ثالث نقاط عن ريال مدريد املتصدر.

لونس / متابعة الزوراء
انفرد لونس باملركز الثاني مؤقتاً بفوزه 
افتتاح  يف  ٣-صفر،  تولوز  ضيفه  عىل 
املرحلة ١٣ من الدوري الفرنيس يف كرة 

القدم.
مهاجمه  إىل  بالفوز  لونس  ويدين 
أوبندا  لويس  إيكوما  البلجيكي  البديل 
و٨٦   ٦٠) الثالثة  األهداف  سجل  الذي 

و٩٠+٢).
الثاني  املركز  يف  رصيده  لونس  ورفع 
إىل ٣٠ نقطة ليفض رشاكته مؤقتاً مع 
الفوز  عليه  يتوجب  بات  الذي  لوريان 
نيس  ضيفه  أمام  الصعبة  مواجهته  يف 
مجدداً،  الوصافة  لتقاسم  األحد  اليوم 
ويحقق لونس بداية موسم رائعة حيث 
أحرز ٩ انتصارات مقابل ثالثة تعادالت 
وكانت  فقط  واحدة  بخسارة  ومني 
قبل  املوسم  بطل  ليل  أمام  بصعوبة 

املايض صفر-١ يف املرحلة العارشة.
اإليجابي  التعادل  حسم  اسبانيا،،  ويف 
وضيفه  مايوركا  ريال  مواجهة   (١-١)
عرشة  الثانية  املرحلة  يف  إسبانيول 
لكرة  اإلسباني  الدوري  منافسات  من 

القدم.
النتيجة  بافتتاح  األرض  أصحاب  وبادر 

عرب الكوسويف فيدات موريكي (٤٨).
أّن الضيوف أدركوا التعادل بواسطة  إالّ 

خويس كارلوس الزو (٧٠).
ورفع مايوركا رصيده إىل ١٣ نقطة يف 

عن  نقطتني  بفارق  عرش  الثاني  املركز 
إسبانيول الثالث عرش.

ويف أملانيا،
هريتا  ضيفه  عىل  بريمن  فريدر  تغلّب 

الثانية  املرحلة  يف  رّد  دون  بهدف  برلني 
األملاني  الدوري  منافسات  من  عرشة 

لكرة القدم.
نجًما  نفسه  نيكالس فولكروغ  وفرض 

للمواجهة بتوقيعه لهدف املباراة الوحيد 
يف الدقيقة ٨٥.

ورفع فريدر بريمن رصيده إىل ١٨ نقطة 
يف املركز السادس مؤقًتا.

يف املقابل تجّمد رصيد هريتا برلني عند 
١١ نقطة يف املرتبة الثالثة عرشة مؤقًتا 

أيًضا.
ويف الربتغال، فاز ماريتيمو عىل مضيفه 
ضمن   ،(١-٠) فرييرا  دي  باكوس 
الدوري  من   ١١ املرحلة  منافسات 

الربتغايل.
وسجل رامرييز الهدف الوحيد ملاريتيمو 

يف الدقيقة ٢٨.
ورفع ماريتيمو رصيده إىل خمس نقاط 
األخري)  (قبل  عرش  السابع  املركز  يف 
بفارق ثالث نقاط عن باكوس دي فرييرا 

يف املركز الثامن عرش واألخري.
ضمن  مباراتني  اليوم  تقام  انكلرتا،  ويف 
الدوري  من  عرش  الرابعة  الجولة 
األوىل  يلتقي يف  املمتاز، حيث  االنجليزي 
الصاعد  ضيفه  مع  آرسنال  املتصدر 
نوتنغهام فورست صاحب املركز األخري، 
يونايتد  مانشسرت  يلعب  الثانية  ويف 
صاحب املركز السادس مع ضيفه وست 

هام يونايتد صاحب املركز العارش.

تورينو / متابعة الزوراء
إّنه  يوفنتوس،  مدرب  أليغري،  ماسيميليانو  قال 
بول  الفرنيس  الدويل  يلعب  أن  املرجح»  «غري  من 
بوغبا مرة أخرى مع «السيدة العجوز» قبل كأس 

العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™.
ولم يرتِد العب منتخب «الديوك» قميص يوفنتوس 
بسبب إصابة يف ركبته وذلك منذ عودته إىل «سريي 
أ» هذا الصيف، يف حني لم يتبَق أمام فريقه سوى 
خمس مباريات قبل العرس الكروي العاملي يف قطر 
املقرر إقامته من ٢٠ ترشين الثاني/نوفمرب حتى 

١٨ كانون األّول/ديسمرب.
مباراة  قبل  عقده  صحايف  مؤتمر  يف  أليغري  وأكد 
فريقه أمام ليتيش السبت ضمن منافسات املرحلة 
١٢ من الدوري: «(فيديريكو) كييزا وبوغبا ليسا يف 
املجموعة، ال توجد فرصة ألن يكونا ضمن قائمة 
يف  الفرنيس  جريمان  سان  باريس  (ضد  األربعاء 
أال  باملئة   ٩٩ نسبة  وهناك  أوروبا)  أبطال  دوري 
الثاني/ (األحد ٦ ترشين  إنرت  أمام  يكونا متاحنَي 

نوفمرب يف املرحلة ١٣)».
أمر غري مرجح، سيكونان  وتابع: «اذا عادا، وهو 

متاحني ضد فريونا والتسيو (املرحلتان ١٤ و١٥). 
لكن هذا غري مرجح».

ولم يتم تحديد موعد الستئناف نشاط العب خط 
وسط املنتخب الفرنيس بطل العالم والذي يستهل 
الدفاع عن لقبه يف قطر أمام أسرتاليا يف ٢٢ ترشين 

الثاني/نوفمرب املقبل.
وكان ديدييه ديشان مدرب «الديوك» ّرصح لوكالة 
هو  املؤكد  الوحيد  «اليشء  الثالثاء  برس  فرانس 
أنني لن استدعي العباً غري قادر عىل اللعب يف بداية 
املسابقة»، آمالً يف أن يتمكن بوغبا من «اللعب قبل 
مقارنة  نقص  من  «يعاني  ألنه  العاملية»  البطولة 

مع اآلخرين».
كما ُمني املنتخب الفرنيس بنكسة أخرى، إذ تحوم 
الشكوك حول مدافعه الفرنيس رافاييل فاران الذي 
أصيب يف فخذه وبدوره لن يخوض أي مباراة مع 
انطالق  قبل  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  فريقه 
املونديال، حسب ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن 
لكأس  النهائية  قائمته  عن  ديشان  هاغ.وسيعلن 
الثاني/ ترشين   ٩ يف   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم 

نوفمرب املقبل.
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يشعر 

الربتغايل 
نو  يستيا كر

نجم  رونالدو، 
يونايتد،  مانشسرت 
بالقلق من سلوك إدارة الشياطني الحمر يف سوق 

الصيفية.وارتبط  االنتقاالت 
مع  بالتعاقد  يونايتد  مانشسرت 
األخرية،  اآلونة  الالعبني يف  العديد من 
تيمرب،  وجورين  يونج  دي  فرينكي  أمثال 
لكنه لم يتمم أي صفقة بشكل نهائي حتى اآلن.
فإن  الربيطانية،  «إكسربيس»  صحيفة  وبحسب 
عدم  بسبب  ترافورد  أولد  يف  سعيد  غري  رونالدو 

باريس  وفريق  الربازيل  منتخب  نجم  أصيب 
نيمار  القدم  لكرة  الفرنيس  جريمان  سان 
إىل  الخاصة  طائرته  اضطرت  أن  بعد  بالذعر، 
يف  اإلثنني-الثالثاء  ليل  يف  اضطراريا  الهبوط 
بسبب  الربازيل،  شمال  يف  فيستا  بوا  مدينة 
مشكلة يف الزجاج األمامي، بحسب ما ذكرت 

وسائل اإلعالم الربازيلية.
عىل  اليومية  غلوبو»  «أو  صحيفة  وأوضحت 

يف  كانت  التي  الطائرة  أن  اإللكرتوني  موقعها 
(جنوب- باولو  ساو  إىل  ميامي  من  طريقها 
حوايل  بوافيستا  يف  الهبوط  إىل  اضطرت  رشق)، 
غرينتش)  بتوقيت   ٥:٠٠) صباًحا   ٢:٠٠ الساعة 

لتجنب «مشكلة انخفاض يف الضغط».
التواصل  مواقع  عىل  اإلنرتنت  مستخدمو  ونرش 
محاًطا  يبتسم،  وهو  لنيمار  صوراً  االجتماعي 
بمعجبني مبتهجني بالوجود غري املتوقع للنجم يف 
هذه املدينة الواقعة يف قلب األمازون، بالقرب من 

الحدود الفنزويلية.
عىل  فيديو  مقطع  يف  نيمار  قال  جانبه  من 
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تعلـن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء سـاحة مثيلـة بالثيل الصناعي مع جنـاح إداري مع ملعب خمـايس مثيل بالثيل 
الصناعي مع مدرجات سـعة ٢٠٠٠ متفرج مع سـياج أمني لساحة املنتدى يف قضاء سوق الشـيوخ) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائـي والتنميـة رقـم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيـذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة 
الصـادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بهـا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة 
الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء- املواطن- الصباح الجديد).

وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).

وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ يف مديرية الشـباب 
والرياضة يف ذي قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية 

غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ- الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة 

وثمانون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهـرا من يوم الثالثاء املصـادف ٢٠٢٢/١١/٨ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني 
ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.

تعلـن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنشـاء سـاحة مثيلة بالثيـل الصناعي يف منتدى الرفاعي مع إنشـاء قاعة رياضية مغلقة 
متعددة األغراض يف ملعب الرفاعي الكبري) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم 
واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف 

تنرش يف الجرائد الوطنية (البينة- الزوراء- املستقبل العراقي).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطـاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابـات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعـاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ يف مديرية الشـباب 
والرياضـة يف ذي قار فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة 
باملـرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للـرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية 

غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٩٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة 

وتسعون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهـرا من يوم الثالثاء املصـادف ٢٠٢٢/١١/٨ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني 
ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.
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تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (تأهيل وتشـييد شـبكات كهرباء مع نصب محوالت سـعة ٤٠٠ كي يف مع آليات تخصصية 
يف ناحية اور) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ 
العقـود الحكوميـة رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصـادرة من وزارة التخطيـط والضوابط امللحقة بهـا وتعليمات تنفيـذ املوازنة العامة 
االتحاديـة النافـذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة الدعـوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف 

الجرائد الوطنية (البينة الجديدة- العدالة- الزوراء).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٢ يف مديرية توزيع كهرباء 
ذي قـار فعـىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مـن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقـل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسم العقود الحكومية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة 

وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٥٤,٠٠٠,٠٠٠) مائة 

وأربعة وخمسون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االثنني املصادف ٢٠٢٢/١١/٧ اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمـة بالدينار العراقي حـرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحـة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال 
املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبـني بالحضـور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطـاءات املتأخرة، وإذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 

رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة. 

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (تأهيل ملعب اإلصالح الكبري) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية رقم (٢) 
لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط 
والضوابـط امللحقـة بهـا وتعليمات تنفيذ املوازنـة العامة االتحاديـة النافذة وقانون الدعم الطـارئ. ان وثيقة الدعـوة لتقديم العطاء 

(االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء- املواطن- الصباح الجديد).
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم      املصادف /٢٠٢٢/١٠ يف مديرية الشباب والرياضة 
يف ذي قـار فعـىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسم العقود الحكومية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة 

وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٥٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة 

وخمسون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعـا: هويـة تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة مـن وزارة التخطيط وتكون درجـة وصنف املقاول او الـرشكات املقاولة املطلوبة يف 
الجدول ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمـان للعطاء (التأمينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجـب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفـة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان 
بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية 

نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة مـن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيـل املحـددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة 
ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسـب 

واقع الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فـال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املالية التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخـالل بمضمون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشرتاك بهذه املناقصة استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يـوم االربعاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٩ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينـار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطـاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكمـا يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة، 
وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت 

عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة.
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تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (تأهيل شبكات كهربائية ونصب محوالت ٢٥٠ كي يف أي وتشييد شبكات كهربائية جديدة- 
ناحيـة العكيكـة) ضمن قانون الدعـم الطارئ لألمن الغذائـي والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
االتحاديـة النافـذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة الدعـوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف 

الجرائد الوطنية (الرشق- الزوراء- الزمان).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمـكان مقدمـي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسـابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يـوم الخميس املصـادف ٢٠٢٢/١١/٣ يف مديرية توزيع 
كهربـاء ذي قـار فعىل الراغبني من الـرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلـني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادنـاه عىل االقل والرشكات 
العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسـم العقود الحكومية لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة 
باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية 

غري نافذة وأوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (١٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة 

وثمانون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشـمل (جنسـية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السـوداء، 
الـرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل)، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا:- عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثا:- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية وحسب القانون.

رابعا: هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة املطلوبة يف الجدول 
ادناه.

خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
٢-كل العطـاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينـات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او 
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان محافظة 
ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريـخ غلق املناقصة وعىل املناقص 
الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسـن 
التنفيـذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالـة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا 

اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتـم اعتماد الوثائق القياسـية الصـادرة من وزارة التخطيط وتكون العطـاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا 

تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 
املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم 
عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من قبلهم 
بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال 
تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع 

الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال نواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل خمسـة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكـون االولوية للمواد االولية املصنعـة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حـال تأخـر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالـب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاتـه املاليـة التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمـون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشـرتاك بهذه املناقصة اسـتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديـم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم االربعـاء املصادف ٢٠٢٢/١١/٩ اىل العنـوان التايل محافظة ذي 
قار-قسـم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سابقا) عىل ان تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني 
ويلتـزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية ومـا يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية 
وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة. 

تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (تجهيز وكهربة ضمن قاطع مركز صيانة اكد) ضمن قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية رقم (٢) لسـنة ٢٠٢٢ خطة تنمية االقاليم واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ املعدلة الصادرة 
مـن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية النافذة وقانون الدعم الطارئ. ان وثيقة الدعوة 

لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء- العراق اإلخبارية- املرشق).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسـية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
إن اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر 
الخاص باإلجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند الساعة ١٢ ظهرا من يوم الخميس املصادف ٢٠٢٢/١١/٣ يف الرشكة 
العامة لتوزيع كهرباء الجنوب- فرع كهرباء شمال النارصية فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من 
الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة ديوان محافظة ذي قار- قسم العقود 
الحكوميـة لرشاء نسـخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مـؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديـم هويـة التصنيف االصلية للرشكات العراقية غري نافذة وأوراق التسـجيل للرشكات االجنبية عنـد رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية:-
١-متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ-الكوادر الفنية:-

ب-املتطلبات املالية:-
اوالً:- املوارد املالية (السـيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسـاوي (١٩٨,٠٠٠,٠٠٠) 

مائة وثمانية وتسعون مليون دينار عراقي كشف صادر من مرصف معتمد .
ج- املتطلبات القانونية:- 

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء – ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبـت انها مسـتقلة قانونيا وماليـا وانها تعمل وفـق القانون التجـاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل)، غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/ مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانيـا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية +نسـخة مصورة) ونافذة صادرة مـن الهيئة العامة للرضائب ومعنونـة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالثا:- شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكـة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديـم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية وحسب القانون.
رابعـا: هوية تسـجيل وتصنيـف املقاولني صادرة من وزارة التخطيـط وتكون درجة وصنف املقاول او الـرشكات املقاولة املطلوبة يف 

الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٢-كل العطـاءات يجـب ان تتضمن ضمان للعطاء (التأمينات االوليـة) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صـادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنـون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظة ذي قار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيها رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملدة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناقـص الفائـز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليـه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣-يتم اعتماد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤-تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦-تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧-يلتـزم الطـرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن (٣٠٪) من عمالة موظفـي العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.

٨-يف حالـة اشـرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنيـة تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من 
قبلهـم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما ان يتم تقديم عقد الرشاكة بينهمـا مصدق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال.
٩-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠-تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب العمل 
بعقد املقاولة.

١١-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
١٢-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل خمسة ايام من 

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
١٣-تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط السـعر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ٧/٤/ ١٦١٣٥يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

١٥-يف حال تأخر الرصف وعدم منح (املقاول) السـلفة فال يحق له ان يطالب بأي تعويضات وعليه االسـتمرار بتنفيذ املرشوع وعىل 
كفاءاته املالية التي قدمها ابتداءاً عند االحالة وتسـتمر مطالبته ملسـتحقاته اصوليا دون االخالل بمضمون املادة ٦٢/ ط من رشوط 

االعمال الهندسة املدنية بقسميها االول والثاني.
١٦-ال يحق للرشكات التي لديها ثالث عقود او اكثر لم تنفذ االشرتاك بهذه املناقصة استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط – دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب العدد ٢٥٥٢٤/٧/٤ يف ٢٠٢٢/٩/٢٧.
١٧-إن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم الثالثاء املصـادف ٢٠٢٢/١١/٨ اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار 
سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتونـي ويلتـزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملـزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينيـة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهـم الراغبـني بالحضـور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديد شـارع االمام عيل (ع) وسـوف ترفض العطاءات 
املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٨-تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه من التخصيصات املتوفرة يف املحافظة. 
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‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy
١٣٤٠ - وقوع معركة طريف عند نهر سـاالدو بني القشتاليني واملرينيني 
أسـفرت عن مذبحة للمسـلمني، وتعترب آخر معركة يشارك فيها املغاربة 

بشكل رسمي ومبارش يف األندلس.
١٩٢٨ - بدأ أول بث تلفزيوني يف اململكة املتحدة.

١٩٥٣ - الرئيـس األمريكـي دوايـت أيزنهاور يوافق رسـمًيا عىل الوثيقة 
الخاصـة بمجلـس األمـن القومي والتي تنـص عىل أن ترسـانة الواليات 
املتحـدة النووية يجـب الحفاظ عليها والتوسـع فيها مـن أجل مواجهة 

التهديد الشيوعي.
١٩٨٠ - ترسيـح الرئيـس الجزائـري السـابق أحمد بن بلة مـن اإلقامة 
الجربيـة التي فرضت عليه منذ االنقالب العسـكري الـذي قام به هواري 

بومدين.
١٩٩٤ - انعقـاد املؤتمـر االقتصـادي األول لدول الرشق األوسـط يف الدار 

البيضاء بمشاركة ٦٠ دولة.
١٩٩٥ - إجراء اسـتفتاء يف مقاطعة كيبك الكندية عىل استقالل املقاطعة 
عـن كندا، وأسـفرت النتيجة عن تصويـت ٥٠٫٦٪ للبقـاء ضمن اإلتحاد 

الكندي و٤٩٫٤٪ لالستقالل.
٢٠٠٤ - زعيم تنظيم القاعدة أسـامة بن الدن يظهر يف رشيط فيديو برر 

فيه هجمات ١١ سبتمرب.
٢٠٠٥ - تشـكل إعصار بيتا فوق البحر الكاريبي بعد تحوله من عاصفة 

إستوائية.
٢٠١٢ - إعصار سـاندي يرضب الواليات املتحدة وكندا ويقتل ٨٦ شخصا 

عىل األقل.
٢٠٢٠ - زلزال يف بحر إيجة بقوة ٧ ريخرت، أدى لوفاة وإصابة العرشات يف 

إزمري الرتكية، كما وقعت خسائر برشية ومادية يف اليونان.
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Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أنا شـاب عمري ٣٢ سنة، كنت 
أحـب بنًتا رغبت يف الـزواج بها 
قبـل ١٤ سـنة، وقـّدر اللـه أن 
أصاب بمرض سـبب يل إعاقة، 
والحمد لله عـىل قضائه.. املهم 
أن البنـت تزوجـت، ومـرّت ١٤ 
سـنة بدون حب، وفّضلت أبقى 
عـىل وضعـي، ولكن بعـد هذه 
املـدة؛ دخلـت بنـت يف حياتي، 
وغـرّيت نظرتـي بشـكل كامل 
عـن الحب، كنا ندردش بشـكل 
يومـي، وتخربنـي بمـا يحدث 
معهـا، إىل أن جعلتنـي أسـمع 
كالم خطيبها؛ حيث كان يسّبها 
ويهينهـا، وهي تحبـه بجنون، 
ثـم صارحتنـي بحبهـا؛ ألنهـا 
لـم تلَق االهتمام مـن خطيبها، 
ودائًمـا تكلمنـي وهـي تبكـي 
منه، وكنت أخفـف عنها، ومع 
كل اإلهانـات ال تزال متمسـكة 
به، وهي تشكو يل منه كل مرة، 
وتخربني بأنه يف أوقات يهددها 
بفسـخ الخطوبة، ويمنعها من 
الخروج مع أهلها أو املناسبات 
الخاصة، ومـع الوقت أصبحت 
البنـت مهتمـة بـي أكثـر مـن 
اهتمامـي بنفـيس، لدرجة أني 
أحببتها من اهتمامها وسؤالها 
، برصاحة  عنـي وخوفهـا عـيلَّ
تعلقت بها، وأخـاف عليها اآلن 
مـن كل يشء يؤذيها، حتى من 
نفيس، لكن ال اعلم ماذا افعل؟! 
فهـي دائًمـا تقـول: «ال تبعـد 
عني وترتكنـي»، وهي محبوبة 
أبيـض  وقلبهـا  و«طيوبـة» 
بجد، وهـذه أول مرة يف حياتي 
يعاملنـي أحـد بهـذه املعاملة 
واالهتمـام والحنّيـة. لـم أفعل 
شيًئا عشان أستاهل هذا منها. 

يشهد الله أني أحببتها. 
الحل والنصائح:

١- أفهـم تعلقـك، خاصـة أنك 
عـّربت عنـه بصـدق ورصاحة، 
التـي  املـرة األوىل  فهـذه هـي 
يعاملـك بهـا أحـد بهـذا الـوّد 

والحنان.

٢- لكنك أنت من بدأ باالهتمام، 
وأنت من قـّدم عطـاء الحنان، 
ولهـذا وجـدت الفتـاة فرصـة 
لتحكي لك أكثر فأكثر، و«تفّش 
وحـني  يقـال،  كمـا  خلقهـا» 
وجدت أنك صـادق يف اهتمامك 
ونصائحـك؛ حاولـت أن ترّد لك 

الجميل.
٣- لهذا عليـك أن تبدأ بالتفكري 
الجدي بعواطفك، وتكتشف هل 
هو افتتان أو رد فعل إزاء شكر 
الفتاة وتواصلهـا معك؟ أم هو 
حـب تتمنى فيـه أن ترتبط بها 

مثالً إن تركت خطيبها؟
٤- لننـَس هنا مسـألة إعاقتك، 
فأنت لـم تحِك عن هذا الجانب، 
فهـل تعـرف الفتـاة عـن هـذا 
األمر؟ وهل هي تركت خطيبها 
أو قررت تركه، أم أنها مستمرة 
يف الشـكوى، وهـي تخـاف أن 

تفقد سنًدا وليس حبيًبا؟!
٥- انا لم أحب تماديها، ولسـت 
أؤيـد أن تتواصل فتاة مخطوبة 
مـع شـاب غريـب وتنقـل لـه 
أرسارهـا، فهي من هذا الجانب 
احرتامـي  ومـع  تؤتمـن،  ال 
لوصفـك لهـا بـ«الطيوبة»، إال 
أنني أعترب مثل هذه الترصفات 
نوًعا مـن خيانـة األمانة، فهل 
يمكـن أن ترىض لخطيبتك مثالً 
أن تشـكو همومها ليس ألهلها 
أو لصديقتهـا، بـل لشـاب آخر 

يمكن أن ينافسك عىل حبها؟!
٦- هذا وضـع خطأ ، وعليك أن 
تصححه؛ إما بمصارحتها بحبك 
وتحّمـل  لخطوبتهـا  والتقـدم 
ومساعدتها  شخصيتها  ضعف 
عـىل التعقل واألمانـة، وإما أن 
تبتعـد عنهـا وتفكـر بمرشوع 
ارتباط، فكثري من املعاقني عىل 
مختلـف املسـتويات يعيشـون 
حياة زوجية ناجحة وسـعيدة، 
فال تضيع وقتك باألوهام، فمن 
حقك أن تسـعى نحو سعادتك؛ 
ألنهـا لـن تأتـي إليك مـن دون 

سعي. 
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يمكن اختبار الشخصية عن طريق 
االلوان ان يساعد عىل معرفة الكثري 
عن خفاياهـا  وارسارها يف مدة قد 
ال تتخطى الدقيقـة الواحدة. ومن 
اجـل ذلك يجب النظـر اىل الكؤوس 
واختيار احدها بحسـب اللون من 
دون التفكـري لوقت طويـل. وبعد 
هـذا يمكـن معرفـة ابـرز صفات 
الشخصية املتوقعة وغري الواضحة. 
ويطلق عىل اختبار الشخصية هذا 

اسم اختبار ماكس الرش.
ابتكـر هـذا االختبـار اختصـايص 
علـم النفس الدكتـور ماكس الرش 
يف العام ١٩٦٩. وهو شـائع جداً يف 
اوساط االشـخاص الذين يهتمون 
بهذا النوع من االختبارات يف العالم. 
كما انه سـهل التطبيق ويمكن ان 
يظهر عـدداً من خبايا الشـخصية 
ويلجأ اليه احياناً بعض خرباء علم 
النفـس من اجل كشـف ما يدوريف 
الوعـي مرضاهـم. كذلـك يمكـن 
هـذا االختبـار ان يحـدد القـدرات 

االجتماعيـة ومدى التمتع بالطاقة 
والنفسية والتحيل بالصرب من اجل 
مواجهـة التوتر. ولالسـتفادة منه 

يجب اختيار احد االكواب.
الرمادي

يدل هذا اللـون عىل الغموض وعىل 
التمتـع بصفـات شـخصية غـري 
واضحة بالنسـبة اىل اآلخرين. كما 
يكشـف يف املقابل جاذبية الحضور 
والقدرة عىل لفت االنظار يف الكثري 
مـن املناسـبات واملواقـف. ويعني 
الرمادي يف اختبار الشـخصية هذا 
امليـل اىل الصمـت والتفكري الهادئ 
والفـوىض  الضجيـج  عـن  بعيـداً 

واالزدحام.
االسود

هو لون عدم االستسـالم والحفاظ 
عىل املبادئ وعـدم التنازل عنها اياً 
تكن الظـروف التي يمكن ان تدفع 
اىل ذلك. وهو يشـري ايضاً اىل القدرة 
عـىل اكتسـاب ثقـة اآلخرين وعىل 
املسـؤوليات وخصوصاً يف  تحمـل 

االوقات العصيبة.  
االصفر

هو لـون العفوية والصـرب والحذر 
والتفكـري مليـاً قبـل القيـام بأي 
خطـوة. كمـا ان اختيـاره يعنـي 
القـدرة عىل اخـذ القـرارات املهمة 
والحاسـمة واملصريية. وهو يشري 
اىل االنطـواء عـىل الـذات يف بعـض 
ظـروف  يف  وخصوصـاً  االوقـات 
االعتياديـة.  الفـوىض وتلـك غـري 
فهذا يتيـح التفكري بهدوء من اجل 
ايجـاد الحلـول للمشـاكل العالقة 

والتخطيط لتجاوز العقبات.
البني

يشري هذا اىل االنفعال وعدم القدرة 
غالباً عىل السـيطرة عىل املشـاعر 
وخصوصاً يف حـال مواجهة بعض 
يعنـي  كمـا  املفاجئـة.  املواقـف 
ارتكاب االخطاء بسـبب  امكانيـة 
التـرسع يف الحكـم عـىل املواقـف 
واالشخاص منذ اللحظة االوىل ومن 

النظرة االوىل.

 االزرق
يدل هـذا الخيـار عىل القـدرة عىل 
التفكـري بعمق يف مختلـف املواقف 
وشـؤون الحيـاة. كمـا يشـري اىل 
التمتع بموهبة التعبري عن املشاعر 
بـذكاء واىل التفـوق يف الرتكيز عىل 
االهداف والدفاع عن وجهات النظر 
بعقالنية كما يف االقناع. ويدل ايضاً 
عىل الثقة بالذات واالستعداد الدائم 
ملواجهة الظروف الصعبة واالزمات 

بقوة وتماسك.
البنفسجي  

يدل هذا اللون عىل التمتع بشخصية 
تميـل اىل املثاليـة. كمـا يعني امليل 
والقواعـد  القوانـني  تطبيـق  اىل 
بحذافريها ومن دون نقصان. وهو 
لـون الجدية والحرص عـىل تنفيذ 
الخطط بحسـب القواعـد من اجل 
بلوغ االهـداف التي تم وضعها من 
دون اي اخـالل باملعايري التي جرى 

تحديدها لذلك.
 االحمر

اختبـار  يف  االحمـر  اللـون  يشـري 
الحيويـة  اىل  هـذا  الشـخصية 
املبادرة  والنشـاط والتمتع بـروح 
وعـدم الـرتدد  يف تقديم التشـجيع 
لآلخرين كلما احتاجوا اىل هذا. كما 
يكشف التحيل بالقدرة عىل تشارك 
االفكار والحـوار وتبـادل القدرات 

واملواهب من اجل تسحني الواقع.
االخرض

من ابـرز دالالت هذا اللـون املرونة 
يف التعامـل مع املواقـف واالحداث 
واالشـخاص فضـًال عـن التمتـع 
بإرادة قوية من اجل احداث التغيري 
الرضوري. ويشري هذا الخيار ايضاً 
اىل عـدم االنسـياق اىل آراء اآلخرين 
اىل  تفتقـر  كانـت  اذا  وخصوصـاً 
الواقعيـة واملنطق واىل امليل اىل بناء 

العالقات املفيدة.
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بهاي اشوفك طيف وبهاي اباريــك
 لو تعمه هاي وهاي بالروح اخليك

مسعد ينام الليل خالي من الهمـــــوم 
حزن اليموت اسبوع حزن العدل دوم

عجبه العشك وياك واصل لهلــــــحد
من بعد بوس االيد تضربني عالــخد

عجبه العشك وياك واصل لهلـــــحد
باحلزن شيب الراس ينكلب اســــود

حيل ألكم اشتاقيت يل ما تنشـــدون
ذنب الكلب يشتاق مو ذنب العــيون

@ÚÌÜÏ‡»€a@pb‡‹ÿ€a
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1. دب صيني مهدد باالنقراض - يف أغاني ومواويل فلسطني وبالد 
الشام.

2. أمهات الكتب.
3. متشـابهان - الكلـب يوصـف وصفـا طيبـا - قـوة الـرضب 

(الجرب).
4. أوعيـة لزراعة النبات - واحد يف طاول الزهر - يكتب بكل لغات 

العالم ولكنه ال يقرأ.
5. طراوة ومرونة - اقرتب منها الليل (معكوسة).

6. منطقة املفصل بني الساعد والزند - هزت بجناحيها برسعة.
7. نصف لجنة - معسكرات الجيش.

8. من ملوك مرص القديمة - عملة صعبة.
9. عنادل.

10. روائي وأديب يمني (االسم األول واألخري).

1 .مضيق بحري قرب اليمن.
2 .القدرة عىل الرؤية بالعقل ال العني - نصف مولع.

3 .تكلم عن شخص ما يف غيابه - يغطي الخروف - االحساس وتوقع 
الخري أو الرش.

4 .اشـتياق لدرجـة املرض (معكوسـة) - التقط (الطـري) بمنقاره - 
إلهي.

5 .الف سنة - حيوان لطيف مكار.
6 .ذكر الطري - بيت الحيوان الربي (معكوسة).

7 .املنزل املجاور - استعراض الفن.
8 .حول إىل فتات - غصبا - كثيف غري مرتب.

9 .رجل الدين الذي يقدم قرارا بمرجعية دينية يف أمور الحياة.
10. الصفات واملالمح - ذبح.
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عاطفيـاً: قـد تصل عالقـة معينة إىل طريق مسـدود 
اليوم.

مهنياً: أفكارك ستحظى بتأييد من حولك.
ماليـا: يمكن أن يجعل مـن الصعب عليـك رؤية قيمتك 

الخاصة، إال أن الجميع يراها بالتأكيد.

عاطفيـاً: قـد يكـون لبعـض التفكـري العميق 
والدقيق بالعالقة قيمة كبرية.

مهنياً: العمل الذي تقوم به مهم إنه يحدث فرًقا.
ماليـاً: مـن املهـم أن تكـون رسيًعـا يف االتصـاالت 

التجارية.

عاطفياً: تحدث بصدق من قلبك، سيؤدي ذلك 
إىل تنقية الهواء وخلق الطريق لبداية جديدة.

مهنيـاً: تأكـد من أنك ال تضحي بنفسـك من أجل 
عملك.

الصفقـات  أنـواع  عليـك جـذب  ماليـاً: يسـهل 
والعروض التي تريدها.

عاطفيـاً: مشـاكل األنا تتصدر العالقـة مع رشيكك 
اليوم.

مهنياً: ال تخف من إظهار شخصيتك الحقيقية لألشخاص 
من حولك.

مالياً: قد تتلقى رسـالة من رئيسك أو زميلك يف العمل لتغيري 
حياتك إىل األبد.

عاطفيـاً: من املحتمل أن تظهر العديد من املشـاعر غري املعرتف بها 
والتي تسببت يف توتر غري رضوري بينك وبني رشيكك

مهنياً: األشـخاص مـن حولك يقدرون السـاعات الشـاقة والطويلة التي 
تقضيها كل يوم.

مالياً: قد تفكر يف كيفية جذب أنواع العمالء الذين ترغب يف العمل معهم أو نوع 
الوظيفة التي تريد شغلها، أو نوع املال الذي تحتاجه.

عاطفياً: تشـعر بالحاجة باالنفصال عـن عالقة معينة أثبتت 
أنها مزعجة إىل حد ما مؤخرًا

مهنياً: ربما تخىش التخيل عن وظيفة لم تعد تخدمك.
ماليـاً: قـد تقابل شـخًصا مثالًيـا للتحالف مـع رشاكة تجاريـة قوية 

ودائمة

عاطفياً: إذا بدا أن رشيكك بعيد بعض اليشء أو 
فاترًا اليوم، فال تأخذ األمر عىل محمل الجد.

مهنياً: اسأل نفسك عما إذا كنت تستخدم التكتيكات 
الصحيحة من أجل تحقيق النتائج التي تريدها.

ماليـاً: قد حان الوقت للرتكيز متجدًدا عىل جهد جمع 
املال.

عاطفياً: ستجد نفسـك أقل قلًقا بشأن احتياجات 
رشيـكك، وإذا اخرتت تجاهلها هذا سـيجعل األمور 

أكثر صعوبة عىل املدى الطويل
مهنياً: تشعر أنك مقيد بموقف أو وظيفة تكرهها.

مالياً: تواجه هذا األسبوع فرتة انتقالية

عاطفيـاً: قـد تشـعر بالخوف مـن التحـدث عما 
يـدور يف ذهنك، لكن عليك بفتـح قلبك وتجاوز هذه 

الحواجز.
مهنياً: أنت تصل إىل هدف مهم ويقف اآلخرون يف طريقك

ماليـاً: فرص جديدة للتقـدم من ترقية إىل زيـادة، يمكنك 
تحقيق ذلك.

عاطفياً: ليس من الجيد إخفاء حزنك أو القلق من وراء مجموعة 
من العلل اليوم بدالً من إخبار رشيكك

مهنياً: تسـبب ضجيج القيل والقال واملعلومات غري املجدية يف خلق 
حاجز صعب من حولك.

مالياً: من املهم أن تقول ما تقصده وتعني ما تقوله، خاصة عندما 
يتعلق األمر بالعمل واملال.
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عاطفيـاً: تحتاج إىل بعض املسـاحة للحصول عىل 
بعض األولويات الخاصة بك

مهنيـاً: ربما تخىش التخيل عن وظيفـة لم تعد تخدمك، 
ال تخف.

مالياً: ينظر إليك اآلخرون عىل أنك محرتف وتحسد عليه

عاطفيـاً: تبدو الحياة باردة اليوم، األصدقاء بعيدين أكثر من 
املعتاد وقد تشعر أيًضا أنك تقيض الوقت بمفردك

مهنياً: شارك أفكارك الجديدة مع اآلخرين.
مالياً: التحدث عن نفسـك يعني املزيد من املال لك ولعملك، لذا كن 
اسـتباقًيا يف الكتابة والتحدث واملراسـلة، ال تنتظـر النجاح ليأتي 

إليك.
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لطاملا كان العمل الدؤوب سبباً رئيسياً لنجومية الفنان ورسعة انتشار اعماله يف بلده ويف الوطن 
العربي.هذا العمل يتشارك فيه الفنان وادارة اعماله التي تملك رؤية مستقبلية وذوق رفيع وخربة 
موهوبة  لفنانٍة  مثال  خري  رياض  الجمهور.رحمة  ويرددها  خاصة  حالة  تخلق  التي  االعمال  اختيار  يف 
مجتهدة وذكية، ادركت ان النجاح يتحقق إذا ما تعاون كّل فيما يربع، فخطت بحكمة وفق خطة درستها 
ادارة اعمالها واوصلتها اىل نجاحاٍت متتالية لتصبح فنانة ملهمة ومؤثرة لدى الكثريات يف الوطن العربي.
كّل   MBC شاشة  عىل  ضخمة  برامج  نجمة  اىل  اتصاالت،  ورشكات  عاملية  تجارية  ملاركات  سفرية  من 
تطبيق  ملهمة عىل  اىل  العرب وصوالً  العالم وكأس  مثل كأس  عاملية  بأحداث  اىل ضيفة رشف  العرب، 
Spotify منطلقًة من ساحة Time Square NY.وْسط كّل هذة االنشغاالت، رحمة رياض احيت العديد 
من الحفالت آخرها يف السعودية، االمارات، الواليات املتحدة االمريكية واملكسيك.وعن هذا الضغط تقول 
رحمة رياض انها عندما تصحى من النوم يلزمها ثواٍن  لتتذكر يف أي بلد هي موجودة، ولكن هذا التعب 
كله يهون عندما تصلها رسائل من اشخاص ساهمت يف مّدهم بطاقة ايجابية ،“ هذا كفيل بإعطائي 
الحافز لالنطالق و النجاح وخاصة يف بلدي الحبيب العراق ” تقول رحمة.. ابنة البلد الذي يعيش ظروفاً 
صعبة ساهمت يف تهجريها من بلٍد آلخر، استطاعت من خالل ادارة أعمالها ووفق خطة محكمة وشاملة 
وعرب عدد من األغاني تحقيق مئات املاليني من املشاهدات، والتصدر وتحقيق انتشار واسع لتجعل الوطن 
العربي عىل مساحته مسكناً كبرياً لها وتكسب محبة ودعم  جمهور من مختلف الجنسيات العربية.كما 
وأنها تتحرض حالياً ملشاريع كثرية مع رشكة Music is my Life الداعم والراعي لها منذ اليوم األول ليكون 

الجمهور هو الرابح االكرب.
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صورة  يحمل  قهوة  فنجان  رشب  رفضها  بعد 
تزال  ال  القييس،  سهري  اإلعالمية  خالتها 
تثري  هميم  أصيل  العراقية  الفنانة  ترصيحات 

ضجة كبرية عىل مواقع التواصل اإلجتماعي.
هميم  ترصيحات  عىل  القييس  وعلقت 
معها  لقاء  يف  بالجو»،  «غنيلو  برنامج  يف 
قالت:  حيث  بالعربي   ،(ET) برنامج  يف 

«تفاجأت مثلكم من هذه االتهامات الكاذبة 
راحت  كذب  كونها  من  ابعد  راحت  هي 
هذا  صاحبة  النه  وتجني  افرتاء  لكونها 
الترصيح من بدت حياتها الفنية يف برنامج 
MBC استضفتها ببيتي وكنت حريصة انها 
تكون بخري وتتوفر كل سبل اليرس والراحة 
لها حتى تنجح بطريقها».وأضافت: «كنت 

من الناس اليل كانت تشكيلهم من مشاكلها 
مع اهل والدها ووالدها اليل كانوا معارضني 
دخولها مجال الغناء فاستغربت من الكذب 
اليل صار .. انا مش بموقع اقول هي تطلع 
لكن  او مش فن هذه مسألة شخصية  فن 
وحبل  بيتي  يف  دبي  من  كانت  انطالقتها 

الكذب قصري».

حداد،  ديانا  الفنانة،  حلت 

أمرية  اإلعالمية  مع  ضيفة 

الحياة،  قناة  عرب  العاديل 

إحيائها  هامش  عىل  وذلك 

بمهرجان  الغنائي  حفلها 

املقام  العربية  املوسيقى 

سعادتها  عن  األوبرا  بدار 

يف  مرة  ألول  باملشاركة 

ديانا عن  املهرجان.وكشفت 

الجمهور  بتفاعل  سعادتها 

خالل الحفل، وتتمنى القيام 

يف  الحفالت  من  بالعديد 

مختلف األماكن بمرص، نافية 

اعتزالها  تردد مؤخرًا عن  ما 

الفن، قائلة: «يقولوا اليل بدن 

يقولوه.. الفنان بال جمهور 

له». أفضل  بالبيت  يقعد 

وأكدت أنها مرت بالعديد من 

الصعاب واألزمات يف حياتها 

األشخاص،  بعض  بسبب 

الثبات  عىل  ترص  لكنها 

األزمات،  وتخطي  والقوة 

بصعوبات  «مريت  قائلة: 

مر  ما  إنسان  يف  ما  كتري.. 

وضغط..  ومشاكل  بظروف 

اليل  بقى  يسامحهم  الله 

صفحة  دي  السبب،  كانوا 

تكون  دايما  بدك  وطويتها.. 

التفاهات  هي  كل  من  أرقى 

ونشوفها». بنسمعها  اليل 

أن  املُقرر  من  أنه  يذكر 

مهرجان  فعاليات  تستمر 

يوم  حتى  العربية  املوسيقى 

الثاني  ترشين   ٣ الخميس 

وتضم  املقبل،  (نوفمرب) 

املوسيقى  فعاليات مهرجان 

غنائيا  حفال   ٣٩ العربية، 

 ٩٩ بمشاركة  وموسيقيا، 

هي  عربية  دول   ٩ من  فنانا 

واألردن،  واملغرب،  مرص، 

والعراق،  وسوريا،  ولبنان، 

والبحرين.

ستحمل سلسلة آيفون املقبلة من أبل 
املنتظر  من  والذي   ،iPhone 15 اسم 
الذي  جذرية  األكثر  التغيري  يكون  أن 
يمكن أن نراه يف نهاية املطاف، حيث 
 Ming-Chi للمحلل  ترسيب  يكشف 
املتطور -   iPhone 15 أن طراز   Kuo
iPhone 15 Pro / Pro Max - يمكن 
أن يتخىل عن أزرار الطاقة ومستوى 
-So ”الصوت لتصبح ”افرتاضية“ أو 
الهاتف  هيكل  يف   “id State Button
اإلصدارات  مثل  ملموسة  وليست 

السابقة.
تصميم  سيعمل  كيف   Kuo ويرشح 
طرز  يف   “Solid State Button”
سلسلة  ىف  املقبل   iPhone 15 Pro
املحلل  يقارن  حيث  التغريدات،  من 
الصوت  ومستوى  الطاقة  أزرار  بني 
الصفحة  زر  مع  الصلبة  الحالة  يف 
 iPhone مع  املقدم  الجديد  الرئيسية 
الرئيسية  الصفحة  زر  غرار  7.وعىل 
طرازي  وآخر   iPhone 7/8 عىل 
الطاقة  أزرار  فإن   ،  iPhone SE
الصلبة  الحالة  يف  الصوت  ومستوى 
ستستخدم   iPhone 15 Pro طرز  يف 

لتقليد   Apple من   Taptic محرك 
-i طرز ستشهد  لذلك   االهتزاز، 
hone املتطورة القادمة زيادة يف عدد 

.Taptic محركات
محرك   iPhone يستخدم  وحالًيا 
Taptic سواء كان مع معرف اللمس 
أو بدونه، وعىل الرغم من ذلك، ستأتي 
طرازات iPhone 15 Pro ذات تصميم 
محركات  بثالثة  الصلبة  الحالة  زر 
الجانبني  عىل  منها  كل   ،  Taptic

األيمن واأليرس. 
وُيعتقد أن التخلص من األزرار املادية 
الهيكلية  السالمة  يعزز  أن  من شأنه 
مقاومة  ويحسن   iPhone لجهاز 
تسويق  نقطة  هذه  وقد تصبح  املاء، 
 Pro Max و iPhone 15 Pro ألجهزة
الوقت  ويف   ،(Urtla (أو  املقبل  العام 
 iPhone 15 طرز  ستلتزم  نفسه، 

القياسية باألزرار املادية.
ويالحظ Kuo كذلك أن الهواتف الذكية 
 Android املتطورة التى تعمل بنظام
يمكن أن تعتمد أيًضا تصميم الحالة 
ومستوى  الطاقة  ألزرار  الصلبة 

الصوت.

كشفت دراسة دولية عن عالج أنتجته واعدا من بروتني املوز، الذي 
يف  واإلنفلونزا،  املعروفة  كوفيد-١٩  أنواع  جميع  ضد  فعاليته  أثبت 

التجارب عىل الحيوانات.ونجح عالج (كوفيد-١٩) الجديد عىل نماذج 
إما  األنف،  طريق  عن  أو  منهجي  بشكل  تسليمها  تم  سواء  حيوانية، 

كلية  أوضحت  كما  املرض،  من  مبكر  وقت  يف  عالجي،  أو  وقائي  بشكل 
الطب بجامعة ميشيغن يف مدونة.وأعلنت الدراسة األولية، التي ُنرشت يف 

املوز يحمي  الربوتني موجود يف  أن مركبا عىل غرار  يناير ٢٠٢٠،  أوائل 
الطب  أستاذ  األنفلونزا.وقال  فريوس  من  متعددة  سالالت  من  بأمان 

الباطني ديفيد ماركوفيتز» عندما حدث (كوفيد-١٩) أردنا بالطبع 
أنواع  أنه فعال ضد كل نوع من  العالج واكتشفنا  إمكانات  دراسة 
فريقه  الحي».ويأمل  الجسم  ويف  املخترب  يف  التاجية،  الفريوسات 
البرش، حيث يتصورون  العالج يخضع لالختبار عىل  اآلن يف رؤية 
رذاذا أو قطرات أنف يمكن استخدامها ملنع أو عالج عدوى فريوس 
كورونا واإلنفلونزا، يف املواقف املوسمية والوبائية.ويحمل املكون 
الجذري للعالج، «H٨٤T-BanLec»، فائدة فريدة، وفقا للفريق، 
ألنه، عىل عكس العالجات األخرى الحالية لفريوس كورونا، فعال 

ضد جميع متغريات الفريوس التاجي وكذلك سالالت اإلنفلونزا.

ماسك  إيلون  تويل  من  أسبوع  قبل 
أعلن  تويرت،  عىل  الكاملة  السيطرة 
والرئيس  األزرق  العصفور  مؤسس 
دوريس،  جاك  السابق،  التنفيذي 
«بلو  يسمى  جديد  تطبيق  إطالق 
هم  املستخدمون  فيه  يكون  سكاي» 
بالخوارزميات.وأوضحت  املتحكمون 
الرشكة يف بيان يوم الثالثاء املايض أن 
اختبار  يف  البدء  التالية هي  «الخطوة 
بحسب  وتطويره»،  الربوتوكول 
أن  البيان  أضاف  People.كما  موقع 
«األمر يتطلب تنسيقاً من العديد من 
لذلك  الشبكة،  نرش  بمجرد  األطراف 
لحل  تجريبي خاص  إصدار  يف  سنبدأ 
التطبيق  املشكالت».وسيستخدم 
 AT) يدعى  نقل  بروتوكول  الجديد 
شبكة  عن  عبارة  وهو   ،(Protocol
مواقع  تديرها  موحدة  اجتماعية 
واحد.يف  موقع  من  بدالً  متعددة 
دوريس  جاك  أشار  املايض،  األسبوع 
أن  ينوي  كان  الجديد  تطبيقه  أن  إىل 
تحاول  رشكة  ألي  منافساً  يكون 
امتالك األساسيات األساسية لوسائل 
بيانات  أو  االجتماعي  التواصل 
الذي  دوريس،  مستخدميها.وأعرب 

استقال من منصب الرئيس التنفيذي 
لتويرت يف نوفمرب ٢٠٢١ واستقال من 
من  مايو  يف  الرشكة  إدارة  مجلس 
كيفية  بشأن  أسفه  عن  العام،  هذا 
«بلو  أن  تويرت.يذكر  مع  األمور  سري 
بواسطة  البداية  يف  تأسست  سكاي» 
عىل  للمساعدة   ٢٠١٩ عام  يف  تويرت 
مماثل  مركزي  ال  مفهوم  تطوير 
االجتماعية.وكتب  الوسائط  لعمالق 
ذلك  يف  وجواب  سؤال  يف  دوريس 
الوقت أن «الهدف األكرب وطويل األمد 
ومفتوح  دائم  بروتوكول  بناء  هو 
أضاف  العامة».كذلك  للمحادثات 
منظمة  ألي  مملوكة  ليست  «انها 
ممكن». عدد  اكرب  بها  يساهم  وانما 
ويف فرباير، أعلنت الرشكة عن تشكيل 
املنفعة  «رشكة   ،Bluesky PBLLC
الرؤية  هذه  ستنفذ  التي  العامة 
دوريس  مع  مستقلة»،  كمنظمة 
إدارتها.وبعد  مجلس  أعضاء  كأحد 
يف  شارك  الذي  دوريس،  استقال  أن 
من   ،٢٠٠٦ عام  يف  تويرت  تأسيس 
يف  للرشكة  تنفيذي  كرئيس  منصبه 
لرشاء  عرضاً  ماسك  قدم  نوفمرب، 

الشبكة االجتماعية يف أبريل املايض.
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قّرَر مجلس األمن الدويل بعد سلسلٍة من االجتماعات، التي عقدها طيلة الشهر 
الحايل، تمديد وجود بعثة األمم املتحدة يف الصحراء املغربية لسنة أخرى. كما 
البوليساريو  جبهة  و  املغرب  هنا  ويقصد  املفتعل،  النزاع  هذا  أطراف  دعا 
االنفصالية والجزائر، إىل استئناف املشاركة يف املوائد املستديرة التي تنظمها 
األمم املتحدة، بهدف التوصل إىل تسوية سياسية عادلة ودائمة ومقبولة من 

قبل جميع األطراف .
 ، املغربي  املوقف  تفهم  نحو  أيضا  املرة  هذه  ماَل  الدويل  األمن  مجلس  قراُر 
جبهة  عليها  تسيطر  التي  تيندوف  مخيمات  يف  تذمرا  خلف  ذلك  مقابل  ويف 
الجزائري،  الرتاب  فوق  منها  كبري  يف جزء  وتوجد   ، االنفصالية  البوليساريو 
وذلك ما يتجىل من خالل تهديد قيادة الجبهة االنفصالية يف بيان لها صادر 
وبالتصعيد  املشاورات  بمقاطعة  الجديد  األممي  القرار  صدور  مع  تزامنا 

العسكري .
والقراُر الجديد يف حقيقته لم يختلف عن عدٍد هائٍل من القرارات التي اتخذها 
مجلس األمن الدويل طيلة السنوات املاضية، فهو يواصل الحديث عن التسوية 
البوليساريو  به  تتمسك  الذي  االستفتاء  حل  تجاوز  يعني  بما  السياسية، 
والجزائر، وهي القرارات التي تقرتب كثريا ، فيما تضمنته ، من املقرتح الذي 
قدمه املغرب منذ سنة ٢٠٠٧ ، والذي يقرتح تمتع اإلقليم بحكم ذاتي موسع 
يثبت  الجديد  األممي  القرار  فإن  وهكذا  املغربية،  الوطنية  السيادة  إطار  يف 
الوضع القائم ، حيث يمارس املغرب كامل سيادته الوطنية عىل املناطق التي 
تنازع يف شأنها جبهة البوليساريو االنفصالية.. ورغم أن الجبهة أعلنت قبل 
شهور خلت انسحابها من اتفاق وقف إطالق النار الذي رعته األمم املتحدة 
فإن   ، املنطقة  يف  العسكرية  العمليات  استئناف  وقررت   ،  ١٩٩١ سنة  منذ 
كل ذلك لم يكن له أي أثر يف تغيري املعطيات السائدة.. يف حني سمحت هذه 
التطورات للمغرب ببسط نفوذه عىل كل أرجاء املنطقة الجنوبية عىل الحدود 
أبدى تشددا عسكريا صارما تجاه أي تحرك يرى فيه  مع موريتانيا، حيث 
اكتفت  املنطقة.. ويف مقابل ذلك  تهديدا ملصالحه وأمنه واستقراره يف هذه 
قيادة الجبهة االنفصالية بإصدار بيانات بليدة، تحاول من خاللها مخاطبة 
الرأي العام داخل املخيمات التي تسيطر عليها لتربير فشلها.. وبصفة عامة 
فإنه ما كان للمغرب أن يحقق كل هذه املكاسب امليدانية املهمة لوال القرارات 

الغبية التي اتخذتها قيادة الجبهة االنفصالية .
هذا  يف  الدبلوماسية  املكاسب  مراكمة  املغرب  يواصل  ذلك  كل  مع  موازاة 
النزاع الذي افتعلته قوى أجنبية منذ أكثر من خمسني سنة، يف إطار الرصاع 
املغرب  إضعاف  يف  يتجىل  واضح  وبهدف  العظمى،  القوى  نفوذ  بسط  عىل 
واستنزافه بنزاع طويل األمد عرب مخطط يهدف إىل تقسيم املغرب إىل كيانات، 

وهو املخطط الخبيث الذي وجد َمن يقبل بتنفيذه من األشقاء العرب .
املكاسُب الكثرية التي راكمها املغرب خالل الفرتة الوجيزة األخرية تمثلت يف 
استمراِر تفهم العديد من الدول للحقوق املغربية املرشوعة، حيث قررت عدة 
فتح  منها  وكثري  الصحراوية)،  (الدولة  بـ  يسمى  بما  اعرتافها  سحب  دول 
كاعرتاٍف رسمي وواضٍح  املغربية،  بالصحراء  مدن  يف  دبلوماسية  بعثات  له 
منها بالسيادة املغربية عىل هذه األقاليم. بيد أن دوال أخرى كثرية يف أوروبا، 
أفريقيا،  ويف  آسيا  ويف  الالتينية،  أمريكا  ويف  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف 
جّددت التأكيد عىل اعتبار مرشوع الحكم الذاتي، الذي اقرتحه املغرب، يمثل 
مجلس  بقرار  املكتسبات  هذه  وتوجت  املفتعل..  النزاع  لهذا  املناسب  الحَل 
األمن األخري رقم ٢٦٥٤ الذي صوّت ١٣ عضوا من أعضاء مجلس األمن الدويل 
لفائدته، وامتنعت روسيا وكينيا، يف حني لم يعارضه أحد، وهو القرار الذي 

رحب به املغرب، يف حني عارضته بشدة جبهة البوليساريو االنفصالية .
تنفيذا  املغربية  الصحراء  يف  املتحدة  األمم  بعثة  ستقضيها  أخرى  سنة  إذن، 
يف  تغري  لن  جديدة  زمن  مساحُة  وهي  الدويل،  األمن  ملجلس  الجديد  للقرار 
حساباتهم  املغرب  خصوم  راجَع  إذا  اللهم  يشء،  من  امليدانّية  املعطياِت 

الخاطئة .
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دياب،  مايا  اللبنانية،  الفنانة  أغنية  تخطت 

أنها  عىل  مشاهدة،  الف  وسبعمئة  املليون 

املغاربية  باللهجة  لدياب  األوىل  األغنية 

طرحها  من  يومني  بعد  وذلك  الجزائرية، 

أغنية «ديايل».

الفنان  ديايل كتب كلماتها ولحنها  وأغنية 

الجزائري نسيم الباي، أما التوزيع املوسيقي 

مايا  عمرة.وتظهر  بو  وسفيان  رشارة  فلهادي 

وهي  نارية،  دراجة  كسائقة  الكليب  يف 

ترتدي مالبس مالئمة، واعتمدت التجدد يف 

الذي  الشاب  اللوكات والقصة، فهي تحب 

غريت  وقد  دراجتها،  عنده  لتصلح  ذهبت 

أزياءها، كما أماكن التصوير، وجاء الكليب 

حماسياً، ونالت األغنية إعجاب محبيها.
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 ٨٩ ناهز  عمٍر  عن  عّمان،  األردنية  العاصمة  يف  اليارسي،  فيصل  العراقي،  املخرج  تويف 
عىل  منشوٍر  يف  اليارسي  كامل،  هند  العراقية  الفنانة  الراحل،  زوجة  عاماً.ونعت 

الفيسبوك، منّوهًة أن جثمانه سُينقل إىل بغداد.وكتبت «انتقل إىل رحمة الله 
سننقل  (عّمان)..  يف  الخميس  صباح  اليارسي  فيصل  ديار)  (أبو  زوجي 

جثمانه إىل بغداد وسأُعلن الحقا عن تفاصيل العزاء».ُولِد اليارسي عام 
١٩٣٣، عمل يف الصحافة عام ١٩٤٨، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان 
(يف الطريق)، كما أصدر رواية (كانت عذراء) عام ١٩٥٢.وقبل أن يتوجه 

للسينما، حصل عىل امتياز يف فن اإلخراج واإلعداد التلفزيوني من فيينا.ويف عام 
عمل  الفرتة من ١٩٥٨،  كما عمل خالل  بغداد،  تلفزيون  يف  مخرجاً 

١٩٥٩-١٩٦٢ مخرجاً يف تلفزيون أملانيا الديمقراطية.
السوري، حتى  التلفزيون  أواخر عام ١٩٦٥، عمل يف  ويف 

اليارسي  ١٩٧٦.وأخرج  عام  العراق  يف  (الرأس)  فيلم  يف  عمله 
عدداً من األفالم التسجيلية، ونحو ١٠ أفالم روائية منها أفالم: (الرأس ١٩٧٦) 

و (النهر ١٩٧٧) و (القناص ١٩٧٩) و (بابل حبيبتي) وغريها.ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: 
آثار  لخص  الذي  امللف  وبرنامج  األزرق)،  (الدفرت  و  (املرايا)  و  العربية)  (اللغة  و  ذهب)  من  (دنانري 
العمليات العسكرية عىل العراق يف حرب عاصفة الصحراء.وكما ساهم اليارسي يف تأسيس تلفزيون 

بغداد الثقايف، وكان مديره بني عامي ١٩٩٤ و١٩٩٥.

تايلور  العاملية،  املطربة  حرصت 
سويفت، عىل تصحيح أمر ما بعد أن 
إهانة  أنها وجهت  الجمهور  انتقدها 
أغنيتها  يف  الزائد  الوزن  ألصحاب 

.Anti-Hero الجديدة
أطلقت  سويفت  تايلور  وكانت 
ألبومها العارش Midnights األسبوع 
أغنيتها  كليب  عن  وكشفت  املايض 
Anti-Hero، وتعرضت تايلور ملوجة 
إنتقادات حادة بسبب ظهورها يف أحد 

وهي  أغنيتها  كليب  فيديو  مشاهد 
وزنها  عىل  ويبدو  ميزان،  فوق  تقف 
الجمهور  وإعتربه  ”سمينة“  كلمة 

يشء غري مقبول.
من  املشهد  بحذف  تايلور  وقامت 
وينتهي  االغاني،  منصات  جميع 
تايلور  النجمة  وقوف  عىل  املشهد 
إليه  والنظر  امليزان  فوق  سويفت 
استفزت  التي  الكلمة  ظهور  دون 

الجمهور.
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