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ــس  ــة جملل ــرة اإلعالمي ــت الدائ أعلن
النواب، امس االثنني، عن عقد اجمللس 
جلسة اليوم الثالثاء. وقالت الدائرة 
ــيعقد اليوم  ــس النواب س ، إن مجل
الثالثاء جلسة اعتيادية في الساعة 
ــاً. على صعيد آخر غادر  الـ١١ صباح
ــف  ــد اللطي ــة عب ــس اجلمهوري رئي
ــني، البالد  ــيد، امس اإلثن ــال رش جم
ــاركة  ــرا للمش متوجهاً إلى سويس
ــدى االقتصادي  ــي اجتماعات املنت ف
ــة  ــي دافوس. وذكرت رئاس العاملي ف
ــالل زيارته، التي  ــة ، أنه خ اجلمهوري
ــة فؤاد  ــر اخلارجي ــا وزي ــه فيه يرافق
حسني، سيشارك (رئيس اجلمهورية) 
ــات  ــدوات واجللس ــن الن ــدد م في ع
احلوارية في املؤمتر، ملناقشة مواضيع 

عدة تتعلق باألمن الغذائي والتنمية 
ــراكات اإلقليمية  ــتدامة والش املس
ــات الطاقة  ــم قطاع ــة لدع والدولي
ــة التغير  ــاه ومواجه ــة واملي والزراع
ــاد وتطوير  املناخي ومكافحة الفس
البنى التحتية وحماية اجملتمع. على 
صعيد آخر أكد رئيس مجلس النواب 
ــس األحد، أن  ــي، ام محمد احللبوس
اجمللس يدعم البنك املركزي العراقي 
ــعر  ــه ملعاجلة ارتفاع س في خطوات
ــار محافظ  ــدوالر، فيما أش صرف ال
ــكلة  أن مش ــى  إل ــزي  املرك ــك  البن
الدوالر وقتية.وذكر مكتب احللبوسي 
ــتقبل محافظ البنك  ، ان األخير اس
ــب مخيف،  ــى غال ــزي مصطف املرك
ــاء ونواب رؤساء جلنتي  بحضور رؤس
املالية واالقتصاد النيابيتني واستمع 
ــراءات  ــل عن اإلج ــرح مفص ــى ش إل

ــك املركزي في  ــا البن ــي انتهجه الت
ذي  ــادي  االقتص ــاع  القط ــم  تنظي
ــة األجنبية،  ــداول العمل ــة بت الصل
سواء البيع النقدي أو متويل التجارة 
ــك  ــظ البن ــح محاف اخلارجية.وأوض
ــك املركزي  ــذه البن ــزي، ما اتخ املرك
ــيتخذه لتخطي  من خطوات وما س
ــا وقتية  ــكلة، مؤكداً أنه هذه املش
وسيتم جتاوزها حال ترسيخ األسس 
ــي مت بناؤها ملعاجلتها.وأكد رئيس  الت
ــس يدعم  ــواب، أن اجملل ــس الن مجل
ــك املركزي العراقي في خطواته  البن
ــرف الدوالر،  ــعر ص ملعاجلة ارتفاع س
مع التأكيد على ضرورة وضع احللول 
التنظيمية التي تعالج الظواهر غير 
ــاط االقتصادي  ــي النش ــة ف املنظم
إلى تفهم  ــي،  عموماً.ودعا احللبوس
ــلطة  ــي تواجه الس ــات الت التحدي

ــناد إجراءاتها  ــرورة إس ــة وض النقدي
ــة في الدولة. وفي  من اجلهات املعني
التطورات ايضاً أصدر رئيس مجلس 
ــوداني ،  ــياع الس ــوزراء محمد ش ال
ــاريع  ــرارات تخصّ املش مجموعة ق
ــر مكتب  ــات كافة.وذك ــي احملافظ ف
ــوداني ، ان رئيس مجلس الوزراء  الس
ــرأس  ــوداني، ت ــياع الس ــد ش محم
ــة الثالثة للهيأة  امس االول ، اجللس
ــيق بني احملافظات غير  العليا للتنس
ــوداني،  الس بإقليم.وأكد  ــة  املرتبط
خالل اجللسة على ضرورة أن تتوجه 
ــب  بحس ــة  احملافظ ــات  تخصيص
ــا البرنامج  ــات التي تضمنه األولوي
ــق خارطة الفقر التي  احلكومي، ووف

تها وزارة التخطيط. أعدّ

كتب اِّـحرر السياسي
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ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــتقبل رئي اس
ــوداني، صباح  الس ــياع  محمد ش
ــام جمللس  ــني، األمني الع امس االثن
ــيد محمد  ــلمني الس حكماء املس
ــق  املراف ــد  والوف ــالم  الس ــد  عب

ــتعراض  ــرى خالل اللقاء اس له.وج
ــا  ــي تواجهه ــات الت ــم التحدي أه
ــبل  وس ــالمية،  اإلس ــات  اجملتمع
ــف والتواصل. التكات ــر  جتاوزها عب

وأكد السوداني أن العراقيني متكنوا 
ــن التغلب  ــآزر م ــدة والت ــر الوح عب

ــا مثّلته من  على هجمة داعش وم
ــتنكار  تهديد وهمجية. وبنيّ أن اس
ــه وإدانته من  خطاب التطرّف وعزل
الفكرية  واملؤسسات  الهيئات  كل 
ــاً في  ــهم حتم ــة، سيس والثقافي

محو آثار اإلرهاب وإنهاء وجوده.

ــاح عملية البحث  ــوداني ، أن جن ــياع الس ــس مجلس الوزراء محمد ش ــد رئي أك
ــتهداف الدقيق للفقراء.وقال السوداني  االجتماعي مقدمة لوضع األموال باالس
ــيق بني احملافظات غير املرتبطة  في كلمة له خالل اجتماع الهيئة العليا للتنس
ــتهداف  بإقليم ، إن جناح عملية البحث االجتماعي مقدمة لوضع األموال باالس
ــمولة باحلماية االجتماعية ستحصل  ــر املش الدقيق للفقراء، الفتا الى أن األس
ــى أن فريق اجلهد  ــار إل ــة التموينية.وأش ــة تختلف عن احلص ــلة غذائي على س
اخلدمي سينتقل إلى املثنى وميسان، مبينا أنه يجب حتديد املناطق األكثر حاجة 
للخدمات لشمولها بأعمال فريق اجلهد اخلدمي.وأضاف، أن يجب النزول ميدانياً 
ــتنفار كل اجلهود لتهيئة املناطق، مؤكدا أنه يجب عدم  عند حدوث األمطار واس
السماح بتعطيل أي مشروع ومتابعة إجنازه بشكل سريع.وشدد السوداني في 

كلمته، على مكافحة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة واحملافظات.
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3bñΩa@ıaäëÎ@…Ój€@\Ôiåy@Êb�◊Ö^@µa@laÏ‰€a@è‹©@›ÌÏ§Î@Ô„bΩ5€a@âaä‘€a@ÒâÖbñ∂@aÏz‡ém@¸@âaäy˛a@laÏ‰€a@bËÌc

äˆbíj€a@âbƒn„bi@k»í€a@NN@�b�Óœäy@bÁàÓ–‰mÎ@\›‡»€a@Û‹«@b�Óy^@ÚçbçbÌ@·◊âb»ë@ÂÿÓ€@NNÚ„ãaÏΩa@ Îäífl@âaä”g@Ü»i

ــرّ  أح ــى  عل ــون  العراقي ــع  يتطلّ  
ــة (٢٠٢٣)  ــراءة موازن ــن اجلمر لق م
ــل مجلس النواب  واقرارها من قب
العراقي وليكن شعار كل سياسي 
ومسؤول يحب هذا العراق كوطن 
ــعب هو « حيّا على العمل»  وكش
ــة  الدول ــل  ــرك كل مفاص ولتتح
العراقية بقوة لنعوض مافاتنا من 
ــتثمرها  فرص كان يفترض أن نس
ألجل بناء هذا الوطن والنهوض به 
ليكون في مصاف الدول املتقدمة 
ــوم . وليتذكر اجلميع  واملزدهرة الي
ــائر  البش ــار  بإنتظ ــعبنا  ــأن ش ب
ــى األبد كل الصفحات  لينهي وال
 .. ــل  الفش ــنوات  وس ــود  الس
والشيء بالشيء يذكر فإن واحداً 
من أهم مقومات النهوض بالعراق 

ــم  ــع دول العال ــراكات م ــو الش ه
ــات مع  ــد األتفاقي ــة وعق املتقدم
ــة املتخصصة  ــركاتها الرصين ش
بإجناز املشاريع العمالقة وال سيما 
ــة الكهربائية  ــاع الطاق ــي قط ف
ــيمنس) األملانية  ــركة ( س وأن ش
ــاء  بن ــال  مج ــي  ف ــة  املتخصص
احملطات الكهربائية العمالقة هي 
ــكلة  املعوّل عليها اليوم حلل مش
ــالد والتي  ــي الب ــد الطاقة ف تولي
أنفقنا ألجل ذلك منذ (٢٠٠٥) وحلد 
ــر من (٨٥) مليار دوالر لكن  اآلن أكث
ــان حالنا  ــر ولس ــدوى تذك دون ج
ــك يصابر»..  ــول «راحت فلوس يق
ــتدامة يعني  أن تأمني كهرباء مس
ــل واملصانع  ــغيل آالف املعام تش
ــرى  األخ ــة  األنتاجي ــات  والقطاع
ــمع أخباراً طيبة ..  وعسى أن نس
ــيد  وفي قضية أخرى نطالب الس

ــياع  ش ــد  محم ــوزراء  ال ــس  رئي
ــي  ف ــر  النظ ــادة  بإع ــوداني  الس
السلك الدبلوماسي وتنقية وزارة 
ــوائب  ــة العراقية من «ش اخلارجي
ــوبني  ــان» لبعض احملس ت لس وزالّ
العراقية وهي  الدبلوماسية  على 
ــؤالء جاءوا اليها  منهم براء ألن ه
ــخصية  ــن طريق العالقات الش ع
والعائلية األمر الذي أفقد السلك 
ــه  ــه وجعل ــي فاعليت الدبلوماس
ــيئاً إيجابياً  م ش ــلوالً وال يقدّ مش
لصالح قضايا الشعب والوطن .. 
ــلك  ناهيك بأن األداء املتعثّر للس
ــمعة  ــد أضرّ بس ــي ق الدبلوماس
ــة أمام  ــه احلقيقي ــراق وصورت الع
ــي  .. وف ــع  ــم أجم ــعوب العال ش
ــادر بأن  ــير مص ــة أخرى تش قضي
ــلطة من  بالس والتفرّد  ــة  املزاجي
ــيادة  ــال حتالف س ــأنها أن تط ش

ــش على  ــي اآلن يعي وأن احللبوس
سطح صفيح ساخن حيث يقول 
النائب أحمد اجلبوري ( أبو مازن) أن 
النواب سلطة تشريعية  مجلس 
ــقيط  للتس ــراً حزبياً  ــس مق ولي
الشخصي  واالنتقام  ــي  السياس
ــر  متري ــة  طريق ــه  فضحت ــذي  ال
ــتقالة النائب ( ليث الدليمي)  اس
ــادرة القرار  ــمح مبص ــا لن نس وأنن
ــي  ــي بـ «جرّة قلم» نرجس البرملان
ــواب  الن ــوق  حق ــادرة  مص وأن 
ــلطة  ــاص خطير لهيبة الس أنتق
ــرة  خطي ــابقة  وس ــريعية  التش
ــي ومن هنا  د النظام السياس تهدّ
ــد كل النواب األحرار ونقول  نناش
ــمحوا مبصادرة القرار  لهم : ال تس
ــس النواب  ــي وحتويل مجل البرملان
ــراء  ــي» لبيع وش ــى «دكان حزب ال

املصالح النفعية!!.
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كتب رئيس التحرير

بغداد /

ــداهللا اجلابر  ــالم عب ــة الكويتي س ــر اخلارجي ــد وزي أك
ــدود البحرية  ــيم احل ــتكمال ترس الصباح ، أهمية اس
بني الكويت والعراق.وذكرت الوزارة في بيان، ان الصباح 
ــس الوزراء  ــع نائب رئي ــام الوزارة م ــي ديوان ع التقى ف
ــة األردنية  ــؤون املغتربني في اململك ــر اخلارجية وش وزي
ــمية للبالد. ــبة زيارته الرس ــن الصفدي وذلك مبناس أمي

ــات بينها األوضاع  ــت، أن اللقاء بحث عدة ملف وأضاف

ــوريا واليمن ولبنان وليبيا ودعم العراق ومحاربة  في س
ــى أهمية  ــب البيان، عل ــران بحس ــد الوزي اإلرهاب.وأك
ــني دولة الكويت  ــيم احلدود البحرية ب ــتكمال ترس اس
ــهم في  ــة العراق ملا بعد العالمة ١٦٢ مبا يس وجمهوري
تعزيز العالقات بني الدولتني ويحقق املصالح املشتركة 
بينهما واالنطالق بها إلى آفاق أوسع مرحبني باخلطوات 
اإليجابية واإلجراءات التي يقوم بها اجلانب العراقي في 

هذا الشأن.

ــث العلمي  ــي والبح ــم العال ــة التعلي ــت جلن بحث
النيابية، زيادة السن التقاعدي لألستاذ اجلامعي.

ــرة اإلعالمية جمللس النواب ، أن جلنة  وذكر بيان للدائ
ــة النائب  ــي والبحث العلمي برئاس التعليم العال
ــور اعضائها  ــن وحض ــاط رئيس الس ــم اخلي مزاح

عقدت الكمال  مناقشة قانون اخلدمة اجلامعية.

ــتعراض  ــان، أن االجتماع مت خالله اس ــاف البي وأض
ــة التي عكفت على اجراء  تعديالت اللجنة الفرعي
ــة التعديل  ــابقة وامكاني ــة للتعديالت الس مقارن
ــتاذ  ــن التقاعدي لألس على بعض املواد، منها الس
اجلامعي وامكانية زيادة السن التقاعدي.وتابع، كما 
ــي اجلامعات  ــوع التعيني ف ــث االجتماع وموض بح
والذي اصبح من صالحية مجلس اخلدمة االحتادية.

Ô»flb¶a@ábnçˇ€@Ü«b‘n€a@ �Âé€a@ÒÖbÌã@ÚÓ„bÿflg@szjm@ÚÓibÓ‰€a@·Ó‹»n€a
بغداد /

ــر  ــد األمي ــة عب ــر الداخلي د وزي ــدّ ش
ــمري، امس االثنني، على ضرورة  الش
ــون اإلقامة.   ــبة اخملالفني لقان محاس
ــر  وزي إن   ، ــة  الداخلي وزارة  ــت  وقال
الداخلية عبد األمير الشمري، أجرى 
ــى مديرية  ــة ال ــارة مفاجئ ــس زي ام

ــة  ملديري ــة  التابع ــة  اإلقام ــؤون  ش
ــوازات واإلقامة،  ــوال املدنية واجل األح
ــر اطلّع على الواجبات  مبيناً أن الوزي
ــوم بها هذه املديرية،  واملهام التي تق
واستمع الى شرح موجز عن طبيعة 
ــد  للمراجعني.وأك ــات  اخلدم ــدمي  تق
ــى  عل ــان،  البي ــب  بحس ــمري،  الش

ــيط اإلجراءات وإبداء املساعدة  تبس
ــة واإلدارية،  ــياقات القانوني وفق الس
ــبة  محاس ــرورة  ض ــى  عل ــدداً  مش
ــر  ونش ــة  اإلقام ــون  لقان ــني  اخملالف
ــل على  ــف والعم ــة والتثقي التوعي
ــي حمالت املتابعة  تكثيف اجلهود ف

في هذا اجملال.

@ÚÓ‹ÅaÜ€a@äÌãÎ@NN@Úflb”�a@ÊÎ˚ë@ÚÌäÌÜΩ@Ú˜ub–fl@ÒâbÌã@fi˝Å
Úflb”�a@ÊÏ„b‘€@¥–€bÇΩa@Újçb™@ÒâÎäô@Û‹«@Ö �ÜíÌ

بغداد /

بغداد /



بغداد / البينة الجديدة

ــجيل العقاري  ــت دائرة التس اقام
ــيق مع مكتب مكافحة  وبالتنس
غسل االموال ومتويل االرهاب, اليوم 
ــأن (آلية  ــة عمل بش االربعاء  ورش
ــنة  ــق الضوابط رقم (١) لس تطبي
ــة الواجبة  ــة بالعناي ٢٠٢٢ اخلاص
ــوال ومتويل  االم ــل  مبكافحة غس
االرهاب).وحضر الورشة مدير عام 
ــجيل العقاري السيدة  دائرة التس
ــمني احمد محمد علي وعدد  ياس
من موظفي املديريات, حيث ادارها 
ــل  ــق مكتب مكافحة غس منس
ــي  ــني عل ــتاذ حس ــوال االس االم

ــاور التي يتضمنها  وتناول اهم احمل
التعريف  التدريبي, وهي  البرنامج 
ــل االموال  ــون مكافحة غس بقان

ومتويل االرهاب والضوابط الصادرة 
ــادات  ــرات وارش ــاه, ومؤش مبقتض
التعرف على االمناط املشتبه بانها 
تقع ضمن تلك العمليات, وكذلك 
ــن العمليات  ــالغ ع ــراءات االب اج
التي يشتبه بانها مرتبطة بذلك.
ــب  ــى إن املكت ــق ال ــار املنس واش
ــكيل فريق عمل يشمل  قام بتش
ــة مبكافحة  ــع الدوائر املعني جمي
ــى  ــزت اعل ــوال, وترك ــل االم غس
ــارات, وهو  ــر في قطاع العق اخملاط
ما يجعل دائرة التسجيل العقاري 
ــددة من اجلهات  ــا املتع ومديرياته
ــة  ــي مكافح ــة ف ــة املهم الرقابي

غسل االموال ومتويل االرهاب.

2محليات
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بغداد / البينة الجديدة
ــة الدكتور حازم راضي  ــؤون االداري ترأس وكيل الوزارة للش
ــة  ــعا ملناقش ــي امس االول االحد اجتماعا موس احلفاظ
ــور مدير عام  ــج احلكومي وبحض ــاج البرنام فقرات منه
ــران وعددا  ــيد عباس عم ــرة التخطيط واملتابعة الس دائ
ــى عدة  ــرق االجتماع ال ــوزارة. وتط ــي ال ــني ف ــن اخملتص م
ــرات مهمة منها وضع خطة ميدانية ممنهجة ملتابعة  فق
ــاريع الوزارة املدرجة ضمن البرنامج احلكومي وحتديد  مش
ــدم الوكيل  ــا كما ق ــل التقدم فيه ــب االجناز ومراح نس
ــرحا مفصال مبا يخص املشاريع والية تنفيذها  االداري ش

مباينسجم مع اخلطط املرسومة و املواصفات العاملية .

بغداد / البينة الجديدة
عقدت دائرة العمل والتدريب 
ــل  العم وزارة  ــي  ف ــي  املهن
ــة  االجتماعي ــؤون  والش
اجتماعا مع وفد من منظمة  
ــس االول االحد  (IMMAP) ام
ــاع  ــم القط ــة دع ، ملناقش
مخرجات  وتلخيص  اخلاص، 
التوظيف،  ــة  ــص منص فح
ــل اطالقها  ــن املؤم ــي م الت
ــكل جتريبي ملدة تتراوح  بش
ــابيع  من ثالثة الى اربعة اس
  .٢٠٢٣ ــباط  ش ــهر  ش ــي  ف
ــة  اهمي ــة  مناقش ــرت  وج
ــة من  ــتراتيجية املتبع الس
قبل املنظمة، والتي تتلخص 
ــتمر للقطاع  ــم املس بالدع
ــة  ــويق املنص ــاص، وتس اخل
ــة  عملي ــهل  يس ــام  كنظ

البحث عن العاملني، فضال 
االلتزام  ــى  عل ــد  التاكي عن 
ــددة الطالق  ــات احمل بالتوقيت
ــوع  ــة املوض ــة الهمي املنص

على الصعيد الرسمي.

بغداد / البينة الجديدة
ضمن اجلهود األمنية املستمرة لقطعات الشرطة االحتادية 
ــالح بيد الدولة لضمان أمن وسالمة  والرامية الى حصر الس
ــرطة احتادية  ــة األولى ش ــوة من الفرق ذت ق ــني ، نفّ املواطن
ــش ضمن  ــات تفتي ــتخباري عملي ــد االس ــنودة باجله مس
ــؤولية الفرقة في مناطق (النهروان، املشتل، حي  قاطع مس
ــة األنواع ،  ــط ١٩ بندقية مختلف ــفرت  عن ضب ــل  ، أس باب
ــة مختلفة ، ١٤ مخزن  ــات مختلفة ، ١٩٠ إطالق ٧ مسدس
ــنكوف، ٣ دروع نسيج، آلة جارحة (حربة) ، مت  بندقية كالش

ضبط جميع املواد والتعامل معهم اصولياً .

البصرة / البينة الجديدة
ــركة العامة ملوانئ العراق الدكتور   ترأس مدير عام الش
ــالدارة العليا  ــي، اجتماعا ل ــدس فرحان الفرطوس املهن
ــة  ــدراء املوانئ كافة، وذلك ملناقش ــركة بحضور م للش
ــر الدعم الفني للنقل العابر (الترانزيت). وقال مدير  توفي
ــركة، «تنفيذا لتوجيهات   وزير النقل االستاذ  عام الش
ــا   اجتماعا مع مدراء  ــعداوي، عقدن ــس الس رزاق محيب
ــي، وذلك لبحث الية  ــئ كافة بحضور املعاون الفن املوان
ــتية،  ــهيالت اللوجس تنفيذ املتطلبات الدولية، والتس
ــر (الترانزيت)».وأوضح  وتوفير الدعم الفني للنقل العاب
ــب املتطلبات  ــق (الترانزيت) في موانئنا وحس أن «تطبي
الدولية سينعكس ايجابا على االقتصاد العراقي، حيث 
ــة االحتادية  ــيرفد اخلزين ــيوفر فرص عمل جديدة، وس س

بايرادات اضافية».

النجف األشرف / البينة الجديدة
أعلنـت الشركة العامة لصناعات النسيج واجللود 
ــادن عن جتهيز  ــركات وزارة الصناعة واملع ــدى ش إح
ــن بدالت اإلطفاء الرجالية  دوائر الدولة مبُنتجاتها م
ــالَ  ــة .وقـ ــف الطبيـ ــافة والشراش ــة الكش وربط
ــح درك ،  ــدس فـواز مفلـ ــركة املُهن ــر عام الش دي مُ
ــوزارة أنَّ مصنع  ــي لل ــح للمكتب اإلعالم ــي تصري ف
ــرف التابع  ــف األش ــي النج ــة ف ــة الرجالي األلبس
ــركة نفط البصرة ببدالت  ــركة قام بتجهيز ش للش
ــة وجتهيز  ــة ( ٣٠٠ ) قطع ــة بكمي ــاء الرجالي اإلطف
ــة بربطة  ــالء املُقدس ــة كرب ــة تربي ديري ــافة مُ كش
ــة ( ٣٠٠ ) قطعة ،  تعددة وبكمي ــافة بألوان مُ الكش
رات  ــفى الفُ ــاً بأنَّ املصنع جهز أيضاً مُستش مُضيف
ختلفة شملت شراشف  األوسط مبُنتجات طبية مُ
ــرير الطبية بعدد ( ١٠٠٠٠ ) شرشف وشراشف  الس
شيراً إلى  الوسادة الصغيرة بعدد ( ٢٠٠٠ ) قطعة ، مُ
أنَّ عملية التجهيز جاءت نتيجةً للتعاون والتنسيق 
املُباشر مع اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص لسد 
ــركة املُتنوعة ولزيادة  نتجات الش إحتياجاتها من مُ

املبيعات وتعظيم اإليـرادات .

@pb�«b‰ñ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@ä�ˆaÎÖ@å�Ë �£@ÖÏ�‹¶aÎ@w�Óé‰€a
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بغداد / البينة الجديدة
ترأس السيد وزير الزراعة املهندس 
ــد  األح ــاوي  العلي ــر  جب ــاس  عب
ــة لهيئة  ــة الثاني املاضي اجللس
ــة املواضيع املدرجة  الرأي ملناقش
ــال االجتماع التي  في جدول أعم
ــهم بتطوير القطاع الزراعي  تس
ــة  الزراعي ــتلزمات  املس ــر  وتوفي
ــاح اخلطة املوضوعة ،  لضمان جن
ــادة الوكيل اإلداري  ــور الس بحض
ــهر اجلبوري  ــدي س ــور مه الدكت
ــور ميثاق  ــل الفني الدكت والوكي
ــني عبيد ومستشاري  عبد احلس
الوزارة الدكتور رائد حداد والدكتور 
ــادة  ــي والس مهدي ضمد القيس
ــد العلياوي  ــاء الهيئة. وأك أعض
خالل اإلجتماع على ضرورة تنفيذ 
ــر كامل  ــة وتوفي ــة الزراعي اخلط

ــة املدعومة  ــتلزمات الزراعي املس
ــني  واملزارع ــني  ــا للفالح وتزويده
املتواصل  ــل  العم والتأكيد على 
ــات بغية  ــل تذليل املعوق من أج
ــي احلالي  ــم الزراع ــاح املوس إجن
ــي  الزراع ــاع  بالقط ــوض  والنه
ــت املواضيع املدرجة في  .ونوقش
ــال االجتماع واتخذت  جدول أعم
ــا ومنها  ــبة له ــرارات املناس الق
ــب  ــى طل ــة عل ــة الهيئ ( موافق
ــزات  للتجهي ــة  العام ــركة  الش
ــص  ــن تخصي املتضم ــة  الزراعي
ــن  ــار م ــون دين ــغ ( ٢٥)   ملي مبل
مبالغ البحث والتطوير لتغطية 
ــة  التدريبي ــدورات  ال ــات  نفق
ــارات موظفيها لعام  لتطوير مه
ــت الهيئة على  ٢٠٢٣، كما وافق
ــة نينوى / مكتب  كتاب محافظ

ــاركة  احملافظ حول الدعوة للمش
املوصل  ــى  ملتق ــة  ورعاي ــم  ودع
ــار العراقي  ــاون واألعم األول للتع

ــده للفترة  ــي املقرر عق - الفرنس
٣٠ - ٣١ / ١ / ٢٠٢٣، وأبدت الهيئة 
ــركة ما بني  ــا طلب ش موافقته

ــول  ــذور ح ــة للب ــن العام النهري
ــاء  ــاركة إلنش ــد مش ــرام عق إب
ــة وتعفير البذور في  معمل تنقي
ــوى ( أم الربيعني). ــة نين محافظ
ــدد من  ــت الهيئة ع ــا ناقش كم
املواضيع التي تسهم في تنمية 
ــة وإحالتها إلى  العملية الزراعي
ــة  اللجان اخملتصة لغرض الدراس
ــدمي التوصيات  ــرأي وتق ــان ال وبي
ــأنها خلدمة النشاط  الالزمة بش
الزراعي وتطويره ومنها مطالعة 
ــة واملالية واملرافقة  الدائرة اإلداري
ــط  التخطي ــرة  دائ ــة  مبطالع
ــارة إلى  واملتابعة املتضمنة اإلش
ــط حول  كتاب مديرية زراعة واس
استقطاع نسبة ( ٥٠ ٪) من أجور 
ــتوفاة عن األراضي  اخلدمات املس

الزراعية.

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة  ــام الش ــن مدير ع أعل
ــدر  حي ــور  الدكت ــوب  احلب ــارة  لتج
ــروع و مواقع  ــوري الكرعاوي بدء ف ن
ــركة جتهيز املطاحن باحلصص  الش
ــن   احلنطة الدفعة االولى  املقررة م
ــى لعام ٢٠٢٣ .وقال  من احلصة األول
ــتاذ  ــر التجارة االس ــال إطالق وزي ح
ــى  ــة األول ــري احلص ــر داؤد الغري اثي
ــام  ٢٠٢٣  ــلة الغذائيه لع ــن الس م
ــبة  ــا بتهيئة نس ــا مواقعن ، وجهن
ــددت من  ــي ح ــط الت ــة احلن خلط

ــا  ــة  و مب ــيطرة النوعي ــم الس قس
ــر من االنواع و جتهيز املطاحن  متوف
ــم  وفق التوقيتات الصادرة من قس
ــويق . واضاف الى ان مالكاتنا  التس
ــة  العاملة في فرع  الفنية و االداري
و مواقع الشركة في السليمانية و 
نينوى و االنبار وبابل و ذي قار وديالى و  
صالح الدين باشرت جتهيز املطاحن 
ــع األول من احلصة األولى لعام  بالرب
ــايلو مخمور  ٢٠٢٣ . وبني «الى ان س
ــي نينوى  ــركة ف ــع لفرع الش التاب
ــز مطاحن احملافظة  ــر   بتجهي باش

ــة  مطحن  (  ٤٦  ) ــا  عدده ــغ  والبال
ــن احلصة األولى  ــة األولى م بالدفع
ــاحنة  ــع ( ٦٠ ) ش ــام ٢٠٢٣ بواق لع
ــركة في  ــى أن فرع الش ــار إل . واش
ــز املطاحن ( ٢٧ )  ــليمانية جه الس
شاحنة ، إلى جانب مباشرة مواقع 
ــرت  ــطرة املعدني باش االنبار و الش
املقررة  باحلصص  املطاحن  بتجهيز 
ــب احملددة  من   احلنطة و وفق النس
ــن جتهيز  ــف ع ــاوي « كش .» الكرع
ــل مطاحن احملافظة بحدود  فرع باب
ــاحنه  ش ــة(٢)  موزع ــاحنة  ش  ٤٨

ــة ، إضافة الى  للمطحنة احلكومي
(٤٦ ) شاحنة للمطاحن األهلية . 

ــز  ــى جتهي ــرع ديال ــر ف ــا باش فيم
ــة  واألهلي ــة  احلكومي ــن  املطاح
ــه االولى  ــررة للحص ــه املق باحلنط
ــنة ٢٠٢٣ بواقع  ــة األولى لس الوجب

(٢٨ ) سيارة .
ــى أن مواقع  ــد عل ــاوي « أك « الكرع
ــة لفرع  ــوز التابع ــرقاط و الط الش
ــن جهزت  ــركة في صالح الدي الش
ــن  ــررة م ــص املق ــن باحلص املطاح
ــيرا  ــة األولى ، مش ــة للحص احلنط

ــز املطاحن  ــايلو الطوز جه ــى س إل
ــة  الكمي ــت  توزع ــاحنة  ) ش  ٣٤  )
ــن  ملطاح ــاحنة  ش  (  ٣٠  ) ــزة  اجمله
ــوك ، إلى جانب ( ٤)  محافظة كرك
ــيارات إلى مطحنة سرمد ستار  س
ــركة الى ان  . واختتم مدير عام الش
فرع واسط باشر بتجهيز أملطاحن 
ــة  (٢٥٪) أألولى  ــة واألهلي أحلكومي
ــاحنة.  وبواقع(٤)ش االولى  للحصة 
ــة و (٢٢)  ــة املتنبي أحلكومي ملطحن

شاحنة للمطاحن األهليه .

البصرة / البينة الجديدة 
ــتراتيجية للوزارة ،  ــة اإلس ــاريع اخلط ضمن مش
ــي وضع لبنتها  ــدة للمنطقة اجلنوبية والت واملع
ــاء املهندس زياد علي  ــيد وزير الكهرب األولى الس
ــر العام  ــيد املدي ــراف الس فاضل ،وبتوجيه وإش
ــة الكهربائية  ــل الطاق ــة لنق ــركة العام للش
ــعد محير  ــة املهندس اس ــة اجلنوبي في املنطق
ــروع خط  ــاز مش ــاء اجن ــن وزارة الكهرب كرمي،تعل
ــة  ــة الفني ــد ذات القيم ــق اجلدي ــط الفائ الضغ
العالية (الرميلة اإلستثمارية - القرنة ٤٠٠) ٤٠٠ 

ــات اقضية  ــل حلل اختناق ــه العم ك ف ، وإدخال
ونواحي شمال محافظة البصرة .إذ اجنزت مالكات 
ــركة نقل  ــي مقر ش ــاريع ف ــذ املش ــم تنفي قس
اجلنوب ، مشروع خط الضغط الفائق ٤٠٠ ك ف 
ــني محطة توليد الرميلة  مزدوج الدائرة الرابط ب
ــتثمارية، ومحطة (القرنة ٤٠٠) التحويلية ،  اس
ــور (٧٠.٧٣) كم ، وبعدد  ويبلغ طول اخلط املذك
ــكاواط لكل  ــعة (١٠٠٠) مي ــا، بس (١٧٦) برج
دائرة.ومتكنت مالكاتنا من إدخال اخلط رقم (١) 
ــعة (١٠٠٠)  ــرة األولى للعمل بنجاح، بس الدائ

ــع الفحوصات  ــراء جمي ــد اج ــكا واط، بع مي
الفنية الالزمة عليه، فيما سيتم إدخال اخلط 
ــتكمال اإلجراءات  ــد اس ــل بع ــم (٢) للعم رق
ــغيلة في محطة الرميلة اإلستثمارية  التش
ــهم اخلط اجلديد في حل االختناقات  .وسيس
وحتقيق االستقرارية في املنظومةالكهربائية 
ــة البصرة ،  ــمال محافظ ــق ش ــع مناط جلمي
ــاوز األطفاءات  ــم في جت ــدوره امله باإلضافة ل
التي حدثت على املنظومة الكهربائية، والتي 

حدثت في املرحلة السابقة .

بغداد / البينة الجديدة

اتخذ وزير البيئة املهندس نزار ئاميدي 
مجموعة من القرارات واالجراءات التي 
ــأنها تعزيز النزاهة والشفافية  من ش
ــه وزير  ــع املواطنني .ووج ــل م والتواص
البيئة بأعتماد منصة الكترونية الجناز 
معامالت املوافقات البيئية بشفافية 
ــي  ــة وضمان اجنازها بوقت قياس عالي

ــا اكد  ــة .كم ــددات البيئي ــن احمل وضم
ئاميدي على تواصله بشكل شخصي 
ويومي مستمر مع املواطنني واملوظفني 
في بغداد واحملافظات من خالل وسائل 
ــة والزم دائرة التوعية  التواصل اخملتلف
ــتقبال اي شكوى  واالعالم البيئي الس
ــوم  ي ــاد  واعتم رأي  او  ــار  استفس او 
ــبوعي  واجلدير  للمقابالت بشكل اس
بالذكر ان وزير البيئة قد اتخذ قراراً في 

ــدة  ــب وبش هيئة الراي بأنه سيحاس
ــد او اهمال او  ــر متعم ــى اي تقصي عل
ــل الوزارة  ــاق لعم ــبب اخف تهاون يس
ــة والقضاء  ــة النزاه ــيحيل لهيئ وس
ــاد مالي واداري وفني  ــبهات فس اي ش
ــؤول او موظف  ــل من اي مس قد حتص
ــة خط  ــة البيئي ــددا ان دور الرقاب مش
ــه النه ميس  ــاون ب ــن الته ــر الميك احم

صحة وبيئة االنسان العراقي .
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@Âfl@ÜœÎ@…fl@b«b‡nua@Ü‘»m@›‡»€a
@Äbnnœa@Úí”b‰Ω@IMMAP@Ú‡ƒ‰fl
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بغداد /  البينة الجديدة
ــر النقل  ــى تاكيدات وزي ــتنادا إل اس
ــعداوي  ــس الس ــيد رزاق محيب الس
التقى مدير عام شركة سكك حديد 
العراق احدى تشكيالت وزارة النقل 
ــواد وفد  ــد ج ــس خال ــدس يون املهن
التركية  ــاءات  شركة تكفني لألنش
ــكك  الس ــاع  قط ــر  لتطوي ــك  وذل
ــورات  التط ــة  ومواكب ــة  العراقي
ــاء عدد  ــر اللق ــة فيه.وحض احلاصل
ــام لالطالع ودراسة  من مدراء االقس

تنفيذ املشاريع املعروضة لالستثمار 
ــي  العراق ــتثمار  االس ــون  قان ــق  وف
ــة فضال عن  ــدوى االقتصادي ذات اجل
ــاريع  ــاء املش ــركة لبن ــوح الش طم
ــع دول  ــي ترتبط م ــتقبلية الت املس
اجلوار .و أختتم اللقاء برغبة أعضاء 
ــة تنفيذ  ــة بدراس ــركة التركي الش
بعض املشاريع واالخذ بنظر االعتبار 
ــات  واالجتماع ــاءات  اللق ــة  مواصل
ــانها حتقيق  بني اجلانبني التي من ش

الهدف املنشود.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  
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بغداد / البينة اجلديدة
ــلحة اللواء  ــام للقوات املس ــم القائد الع ــن الناطق باس أعل
ــول ، وجود قرارات حكومية مرتقبة إلنصاف جرحى  يحيى رس
ــن القائد العام  ــه بتوجيه م ــول ، إن ــوات األمنية. وقال رس الق
ــكرتير الشخصي للقائد العام  للقوات املسلحة، التقى الس
ــوداني، والناطق  ــرمي الس ــق عبد الك ــلحة الفري ــوات املس للق
ــواء (ق. خ) يحيى  ــلحة الل اإلعالمي للقائد العام للقوات املس
ــوات األمينة.وأضاف أنه  ــدداً من جرحى الق ــول عبد اهللا، ع رس
ــلحة رئيس مجلس  ــد العام للقوات املس ــل حتيّات القائ مت نق
الوزراء محمد شياع السوداني، إلى عائالت الشهداء واجلرحى 
ــا أن هذا اللقاء  ــفاء العاجل، مبين ــال، متمنياً لهم الش األبط
ــلحة،  ــام للقوات املس ــد الع ــات القائ ــذاً لتوجيه ــي تنفي يأت
ــهداء واجلرحى، تثميناً  ــتمرار اللقاء بعائالت الش اخلاصة باس
موها في  ــي قدّ ــة والتضحيات الكبيرة الت ــف البطولي للمواق
ــكالت التنفيذية  ــني إن هناك بعض املش ــبيل الوطن، مبين س
ــا يتعلّق  ــم، بعضه ــع معامالته ــام جمي ــول دون إمت ــي حت الت
ــل أن تتم تلبية  ــز، على أم ــا بلدنا العزي ــروف التي مير به بالظ
ــرع وقتٍ ممكن.وتابع أنه  جميع متطلباتهم وحقوقهم في أس
متت طمأنة اجلرحى بأن هناك قرارات وتوجيهات جديدة تقضي 
ــتحقاتهم  بإنصافهم، من خالل العمل على صرف جميع مس
ــلحة،  ــال صوتهم إلى القائد العام للقوات املس املالية، وإيص
الذي طمأن بدوره اجلميع باملضي في هذا األمر خدمةً للجرحى 
ــرى التأكيد على  ــار ألى، أنه ج األبطال وعائالت الشهداء.وأش
ــص قطع أراض  ــتمر؛ لتخصي ــاعي احلثيثة والعمل املس املس
ــكنية لعائالت الشهداء واجلرحى األبطال،  وبناء مجمعات س
فضالً عن التعاون مع جميع املصارف احلكومية من أجل تقدمي 
ــة لهذه الشرائح، مبينة أنه  ــهيالت مالية كبيرة وملموس تس
ــيق جارٍ أيضاً مع الكليات واملعاهد  ــارة إلى أن التنس متت اإلش
ــول الطلبة  ــع امتيازات لقب ــة من أجل وض ــة واألهلي احلكومي
ــتثنائهم من بعض الضوابط  من ذوي الشهداء واجلرحى، واس
ــرائح من  ــى إعفاء هذه الش ــن العمل عل ــروط، فضالً ع والش
ضريبة استيراد السيارات، وتضمينهم بإضافة مكافأة نهاية 
اخلدمة مع إمكانية شمولهم بقانون مؤسسة الشهداء فيما 

يخص منح هذه الشرائح قطعة أرض مع منحة بناء.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــارين في رئاس أعلن عضو هيئة املستش
مجلس الوزراء خليل العطواني، امس االثنني، 
ــوداني  ــياع الس ــس الوزراء محمد ش أن رئي
ــدارس بغداد  ــادرة جتهيز م ــالق مب ــز بإط أوع
ــية.وقال  واحملافظات بـ٢٠٠ ألف رحلة مدرس
ــياع  ــس الوزراء محمد ش ــي، إن رئي العطوان
ــوداني أوعز بإطالق مبادرة جتهيز مدارس  الس
بغداد واحملافظات بـ٢٠٠ ألف رحلة مدرسية 

لسد النقص احلاصل فيها، مبيناً أنه مت امس 
ــة الكرخ الثالثة  ــدارس مديرية تربي جتهيز م
ــية ملعاجلة النقص املوجود  بالرحالت املدرس
ــي ، أن عدد  ــها.وأضاف العطوان ــي مدارس ف
الرحالت بلغ ما يقرب من (٢٠٠٠) رحلة وزعت 
ــملت مناطق  ــة والتي ش ــني مدارس التربي ب
الكاظمية واحلرية والشعلة والتاجي وسبع 
ــز للمدارس  ــة التجهي ــد، أن عملي البور.وأك
ــتمرة حتى نتمكن من معاجلة األوضاع  مس

ــبب  ــا بس ــا طلبتن ــي يعانيه ــة الت الصعب
النقص املوجود باملقاعد املدرسية، الفتاً إلى 
العمل على خلق بيئة صاحلة متكن الطالب 
ــكل جيد  ــية بش ــه املدرس ــن أداء واجبات م
ــة والذهنية للطلبة  وتهيئة األجواء املكاني
بغية رفع مستواهم التربوي والعلمي.وتابع 
العطواني، أن عملية التجهيز تأتي بإشراف 
ــس مجلس الوزراء  ــرة من رئي ومتابعة مباش

محمد شياع السوداني.

مشدداً على تواجد احملافظني ميدانياً 
ــاريع، وعدم السماح  في مواقع املش
ــى  ــدد عل ــل أو تأخير.وش ــأي تعطي ب
ــاعة،  ــدار ٢٤ س ــذ مب ــل والتنفي العم
ــواء أكان بوجبتي عمل أو ثالث في  س
ــرت التخصيصات  ــوم، بعدما توف الي
والعمالة والتسهيالت، وتقدمي إيجاز 
ــكل دوري للمشاريع قيد اإلجناز.  وبش
ــهدت  ــة ش واضاف البيان، أن اجللس
ــع املدرجة على  ــي املواضي البحث ف
ــير  ــدول أعمالها، التي تتعلق بس ج
ــاريع تنمية  العمل والتنفيذ في مش
ــتعراض أهم  األقاليم، فضالً عن اس
تتطلب  ــي  الت ــة  اإلجرائي ــات  املعوق
ــتوى التشريع  اتخاذ قرارات على مس
ــات  التعليم ــدار  وإص ــم  التنظي أو 
ــق  وف ــرارات،  الق ــاذ  واتخ ــة،  اخلاص
ــي إدارة  ــة إزاءها فف ــع املبين املواضي
ــالكات  ــة وامل ــرق اخلارجي ــف الط مل
ــوزن احملورية، تقرر تأليف  ومحطات ال
ــة األمانة  ــي برئاس ــر ديوان ــة بأم جلن
ــؤون احملافظات وعضوية  العامة لش
ممثل عن األمانة العامة جمللس الوزراء 
- الدائرة القانونية وعن وزارة الداخلية 
ــار  ــن وزارة اإلعم ــرور، وع ــة امل - مديري
واإلسكان (مدير عام الطرق واجلسور 
ومدير القانونية في الطرق واجلسور)، 
وممثل عن احملافظات؛(واسط، البصرة، 
ــار، املثنى، بغداد)،  ــالح الدين، األنب ص

وتتولى اللجنة مايأتي:ـ
١-حتديد اختصاصات الطرق الرئيسة 

والثانوية بني الوزارة واحملافظة.
٢-النظر بعمل احملطات الوزنية.

٣-نقل املالكات.
وأشار إلى، أنه بهدف تذليل العقبات 
ــور، تقرر  ــتيراد مادة الكل ــأن اس بش
ــة ومديريات املاء في  ــام وزارة املالي قي
ــد يتعلق  ــتحداث بن ــات باس احملافظ
ــة  ــن موازن ــادة ضم ــذه امل ــراء ه بش
ــتقل عن  ــكل مس ــة، بش كل مديري
ــنوياً من وزارة  ــات)، وميوّل س بند(خام
ــات  ــون التبويب ــى أن تك ــة، عل املالي

ــتحدثة ضمن النظام احملاسبي  املس
ــع أنه في ملف  املوحد للبلديات.وتاب
ــغ  ــن مبال ــات م ــتحقاق احملافظ اس
ــابقة  الس ــنوات  للس ــرودوالر  البت
ــذ احلدودية،  ــة األقاليم واملناف وتنمي
ــط بإدراج  ــام وزارة التخطي ــرر قي تق
ــن  ضم ــرودوالر  البت ــات  تخصيص
ــروع قانون املوازنة ٢٠٢٣، حسب  مش
املبالغ املدققة من قبل ديوان الرقابة 
ــلة إلى  ــنة ٢٠٢١، واملرس ــة لس املالي
ــون  ــة الدي ــورة، وجدول ــوزارة املذك ال
ــة. ــرة املالي ــب الوف ــابقة بحس الس
ــاء  وبني أنه في موضوعة إحالة رؤس
ــى التقاعد عند  ــدات اإلدارية إل الوح
ــن القانونية للتقاعد،  إكمالهم الس
ــات بقرار مجلس  تقرر التزام احملافظ
ــنة٢٠٢١)، وكتاب  الدولة رقم (٩٠ لس
ــة في األمانة العامة  الدائرة القانوني
ــاء  ــأن إحالة رؤس ــوزراء بش جمللس ال
ــى التقاعد عند  ــدات اإلدارية إل الوح
ــن القانونية للتقاعد. إكمالهم الس
وأوضح أنه في إطار معاجلة معوقات 
ــق الالمركزية في قطاع العمل  تطبي
ــؤون االجتماعية وفقاً ألحكام  والش
ــات غير  ــن قانون احملافظ ــادة ٤٥ م امل
ــنة  ــم رقم (٢١ لس ــة بإقلي املنتظم
ــكيل  ــد تقرر تش ل، فق ــدّ ٢٠٠٨) املع
ــة العامة  ــة األمان فريق عمل برئاس
ــات وعضوية بعض  ــؤون احملافظ لش
ــل  العم ووزارة  ــات  احملافظ ــي  ممثل

والشؤون االجتماعية يتولى
١-      دراسة التشريعات ذات العالقة 
بقطاع العمل والشؤون االجتماعية 
التي تتعارض مع الالمركزية اإلدارية، 
ــدمي اخلدمات  ــي تعيق تق ــك الت أو تل
ــات  التوصي ــراح  واقت ــني  للمواطن
ــاء أم تعديل هذه  ــواء بإلغ الالزمة س

التشريعات.
ــؤوليات  ــد واضح لألدوار واملس ٢-حتدي
ــل  العم ــة  مديري ــني  ب ــات  والعالق
والشؤون االجتماعية وديوان احملافظة 
ــكيالت  ــن جهة، وبني املديرية وتش م

ــؤون االجتماعية  قطاع العمل والش
ــن جهة  ــة م ــى احملافظ ــة إل املنقول
أخرى، وتوضيح نوع ومديات العالقة 
الفنية بني مديريات العمل والشؤون 
ــة وبني وزارة  ــة في احملافظ االجتماعي

العمل والشؤون االجتماعية.
ــت إلى، أنه في ما يتعلق بتفعيل  ولف
ــيقية احمللية بني  عمل الهيآت التنس

احملافظات، تقرر ما يأتي
ــات  الهيئ ــل  عم ــل  تفعي       -١

التنسيقية في احملافظات كافة.
ــؤون  لش ــة  العام ــة  األمان ــد  ٢-تزوي
ــر  محاض ــن  ع ــخ  بنس ــات  احملافظ
ــيقية  التنس ــات  الهيئ ــات  اجتماع
بغية متابعة تنفيذ مقرراتها.وأكمل 
أنه في ملف تفعيل جباية أجور املاء 
ــادة احملافظني  واجملاري، تقرر قيام الس
ــب العدادات  ــذ عقد نص بدعم تنفي
اإللكترونية وجباية أجور املاء وترقيم 

الدور وتؤول إيراداتها إلى احملافظات.
ــأة العليا واصلت  ــار إلى أن الهي واش
ــات املدرجة على  ــة املوضوع مناقش

جدول األعمال، وأصدرت القرار اآلتي
ــادة تخصيص  ــص أو إع ١-       تخصي
ــمولة  املباني التابعة للوزارات، واملش
ــن قانون احملافظات رقم  باملادة (٤٥) م
ــن هذه  ل)، م ــدّ ــنة ٢٠٠٨ املع (٢١ لس
ــغلها  الوزارات إلى املديريات التي تش
ــال كانت ال  ــات في ح ــى احملافظ أو إل

ــرط  ــخصية املعنوية، ش متتلك الش
ــات املذكورة  ــص إلى املديري أن تخص
مع بقاء ملكية هذه املباني للجهات 

ذات العالقة.
ــر العقارات  ــام احملافظات بحص ٢-قي
ــن املدد  ــر املثل ع ــب عليها أج املترت
ــاوى  ــى دع ــغال، عل ــابقة لإلش الس
مقامة من قبل الوزارة املعنية وتزويد 
ــؤون احملافظات  ــة لش ــة العام األمان

ــنى للهيأة إجراء  بصورة عنها، ليتس
ــا  ما يلزم. على صعيد آخر أكد رئيس
ــيد  ــف رش اللطي ــد  ــة عب اجلمهوري
ــوداني،  ــياع الس ــوزراء محمد ش وال
ــراع  ــد، ضرورة اإلس ــس االول  األح ام
ــة  ــرار املوازنة العامة.وقالت رئاس بإق
ــة  ــس اجلمهوري رئي إن   ، ــة  اجلمهوري
ــيد استقبل  عبد اللطيف جمال رش
ــد  محم ــوزراء  ال ــس  مجل ــس  رئي  ،
ــوداني، مبينة أنه مت خالل  شياع الس

ــورات العامة على  اللقاء بحث التط
ــي وأهمية املضي في  الصعيد الوطن
للحكومة،  ــوزاري  ال البرنامج  تنفيذ 
ــكل مباشر  وخصوصا ما يتصل بش
ــات واحتياجات املواطنني ومبا  مبتطلب
ــات لهم. ــدمي أفضل اخلدم يحقق تق

ــه مت التأكيد على ضرورة  وأضافت، أن
ــراع بإقرار املوازنة العامة.وأشار  اإلس
ــتعداده  ــى اس ــة إل ــس اجلمهوري رئي

ــور ورودها وذلك  ــا ف ــة عليه للموافق
ــة  ــوات العملي ــذ اخلط ــدء بتنفي للب
الالزمة لتطوير الواقع اخلدمي.وأطلع 
رئيس الوزراء، رئيس اجلمهورية، على 
ــا ولقاءاته مع  ــج زيارته إلى املاني نتائ
ــاك، كذلك أطر  ــؤولني هن ــار املس كب
ــتثمارية  االس ــاريع  واملش ــاون  التع
ــي مختلف  ــي ف ــب األوروب ــع اجلان م
ــي مجال  ــوص ف ــات وباخلص القطاع
ــاز والطاقة  ــتثمار الغ الكهرباء واس
ــرى املتعلقة بتطوير  ــاريع األخ واملش
ــة أن  ــى التحتية.وتابعت الرئاس البن
اللقاء بحث املشاركة املرتقبة لرئيس 
ــدى االقتصادي  املنت ــي  اجلمهورية ف
العاملي في دافوس، ومساعي العراق 
لتعزيز عالقاته مع أصدقائه من أجل 
ــتثمار  ــد ودعم االس ــوض بالبل النه
والقطاع اخلاص عبر سن التشريعات 
الضرورية والتسهيالت املطلوبة التي 
ــركات العاملية  ــر مشاركة الش تيس
في عملية البناء واإلعمار واالستفادة 
ــن  ــتثمارية م ــراكات االس ــن الش م
ــة  ــاع اخلدمي باألوض ــاء  االرتق ــل  أج
واملعيشية. من جانب آخرأفاد مصدر 
ــلحة  ــتباكات مس أمني، باندالع اش
ــي  للوطن ــني  تابع ــني  فصيل ــني  ب
الكردستاني قرب مطار السليمانية. 
وقال املصدر ، إن اشتباكات مسلحة 
ــني تابعتني  ــني امنيت ــت بني قوت وقع
ــاريع  ــي احد املش ــاد الوطني ف لالحت
ــكنية الواقعة بالقرب من مطار  الس
السليمانية الدولي.ولم يذكر املصدر 
املزيد من التفاصيل. في وقت أعلنت 
ــس  ــة، ام ــات املالي ــة اخلدم محكم
ــارف األربعة  ــاوى املص ــني، رد دع االثن
ــدوالر. وذكر  ــأن منع تعاملهم بال بش
املركز اإلعالمي جمللس القضاء األعلى 
ــة اخلدمات املالية، ردت ٤  ، أن محكم
دعاوى أقيمت من قبل أربعة مصارف 
ــيا العراق اإلسالمي  وهي مصرف آس
ــط العراقي  ــرق األوس ــرف الش ومص
ــاري ومصرف القابض  ومصرف األنص

ــالمي.وأضاف، أن الدعاوى األربع   اإلس
ــى محافظ البنك املركزي  أقيمت عل
إضافة لوظيفته يطلبون فيها وكالء 
ــم أعاله، إلغاء  ــار اليه املصارف املش
قرار (محافظ البنك املركزي) بإيقاف 
التعامل مع موكلهم بعملة الدوالر 
األميركي.وأوضح، أن احملكمة اطلعت 
ــك املركزي  ــوص قانون البن على نص
العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ والتي 
ــزي العراقي بحيازة  تلزم البنك املرك
ــي األجنبي للعراق  ــع االحتياط جمي
وإدارته وأن هذا األمر يتطلب الدخول 
ــرات التفاهم  ــات ومذك في االتفاقي
الالزمة مع مؤسسات النقد الدولية 
ــي وإدارة  ــي األجنب ــر االحتياط لتوفي
أصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف 
واحملافظة  ــات  االحتياط تلك  حماية 
ــرام  إب ــة  صالحي ــه  ومنح ــا،  عليه
ــاً  ــدات خصوص ــات واملعاه االتفاقي
الفيدرالي  ــي  االحتياط ــك  البن ــع  م
ــي إصدار  ــق ف ــب احل ــاره صاح باعتب
عملة الدوالر األميريكي وله احلق في 
حظر التعامل بتلك العملة ألي دولة 
ــة أو محلية  ــة مالية دولي أو مؤسس
ــه  ــى أن ــار، إل ــة معينة.وأش ــي دول ف
ــي الفيدرالي  ــق للبنك االحتياط يح
ــز عملة  ــاء جتهي ــب بإنه ــي الطل ف
ــك الكيان  ــي إلى ذل ــدوالر األميرك ال
ــرض مخاطر ويقوم البنك املركزي  يف
ــاف تزويد عملة الدوالر  العراقي بإيق
ــتلم مباشر أو  األميركي إلى أي مس
غير مباشر عند استالم طلب حتريري 
الفيدرالي  ــي  ــك االحتياط البن ــن  م
ــى أنه على اثر  للقيام بذلك، الفتا إل
ــة حرمان خاصة  ــاء قائم ذلك مت إنش
ــك االحتياطي الفيدرالي والتي  بالبن
ــات  واملؤسس ــارف  املص إدراج  ــم  يت
ــة وبالتعاون مع  ــة غير املصرفي املالي
ــكل  ــدث ذلك بش ــك ويح ــذا البن ه
ــن االمتثال  ــبوعي، بعد التأكد م اس
ــركة  ــذه القائمة من قبل ش ــى ه إل

تدقيق دولية.

بغداد / البينة اجلديدة
أكد محافظ كربالء نصيف اخلطابي، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 
ــر املرتبطة  ــيق بني احملافظات غي ــة العليا للتنس ــدد خالل اجتماع الهيئ ش
ــاد.وقال اخلطابي في اإليجاز الصحفي الجتماع  بإقليم على مكافحة الفس
ــات غير املرتبطة بإقليم، إن رئيس الوزراء  ــيق بني احملافظ الهيئة العليا للتنس
ــياع السوداني أكد أن الشهر احلالي سيشهد توزيع حصة متوينية  محمد ش
ــالل االجتماع على  ــدد خ ــة، الفتا إلى أن رئيس الوزراء ش أخرى للفئات الهش
ــاد.وأضاف، أن السوداني أكد إمكانية التنسيق بني احملافظات  مكافحة الفس
ــأن اجلهد اخلدمي، مبينا أنه تقرر قيام وزارة التخطيط بإدراج تخصيصات  بش
ــب املبالغ املدققة من قبل  ــروع قانون املوازنة ٢٠٢٣ حس البترودوالر ضمن مش
ــنة ٢٠٢١ واملرسلة إلى الوزارة املذكورة وجدولة الديون  ديوان الرقابة املالية لس

السابقة بحسب الوفرة املالية.

السوداني يوعز بإطالق مبادرة تجهيز اِّـدارس بـ(٢٠٠) ألف رحلة مدرسية

بغداد / البينة اجلديدة
ــي مع األمنيَ العام  ــث رئيس مجلس النواب محمد احللبوس بح
لالحتاد البرملاني العربي فايز علي الشوابكة، امس االثنني، أعمال 
ــاد البرملاني العربي. وذكر  ــرات املؤمتر الرابع والثالثني لالحت وحتضي
املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب ، أن  احللبوسي استقبل 
ــوابكة. ــي فايز علي الش ــي العرب ــاد البرملان ــنيَ العام لالحت األم

ــث حول أعمال وحتضيرات  ــاف، ان خالل اللقاء جرى، التباح وأض
املؤمتر الرابع والثالثني لالحتاد البرملاني العربي، والذي تستضيفه 

العاصمة بغداد في ٢٣ - ٢٦ شباط املقبل.
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بغداد / البينة اجلديدة 
ــلة الغذائية  ــري، إطالق الس ــر داود الغري ــن وزير التجارة أثي أعل
ــان العالم الوزارة ، ان  ــمولني بالرعاية االجتماعية.وذكر بي للمش
ــلة  ــر التجارة اثير داود الغريري اعلن إطالق قطع وجتهيز الس وزي
الغذائية للمشمولني بشبكة احلماية االجتماعية وذوي الدخل 
احملدود اعتبارا من يوم االحد القادم املوافق الثاني والعشرين من 
ــهر كانون الثاني اجلاري .من جانبها قالت مدير عام الشركة  ش
ــوي، انه تنفيذا  ــم املوس العامة لتجارة املواد الغذائية ملى هاش
ــيتم إطالق توزيع  ــنة ٢٠٢٢ س لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٩ لس
السلة الغذائية لتلك الشرائح الذي ذكرها القرار .وأشار الى ان 
ــلة الغذائية احلالية اضافة الى املواد  املواد ستتضمن مواد الس
ــكر -٢٠٠ غم شاي – ٢٥٠ غم  الزيادة وهي (١لتر زيت – ١كغم س
ــركة املواد  ــب – ١كغم طحني صفر )، مؤكدة ان مالكات ش حلي
ــتنفرة وخالل  الغذائية في كافة املواقع ببغداد واحملافظات مس
ــتعداداتها للمباشرة باكمال  ــمية النهاء اس ايام العطل الرس
ــع والتجهيز .ودعت الوزارة في بيانها وكالء املواد الغذائية  القط
ملراجعة مراكز القطع في بغداد واحملافظات لغرض قطع حصص 

املواطنني املشمولني.



متابعة / البينة الجديدة

ــة العراقي،  ــباب والرياض أكد وزير الش
ــام بطولة  ــد املبرقع، أن حفل خت أحم
ــزا، ومصدر  ــيكون ممي خليجي (٢٥) س

اعتزاز للشعوب اخلليجية.
ــي تصريحات نقلها  ــل املبرقع، ف وواص
ــباب والرياضة، : «بعد  موقع وزارة الش
ــي  خليج ــتضافة  اس ــي  ف ــاح  النج
ــرة، نتطلع  ــة البص ــب مدين (٢٥) مبالع

لنجاحات جديدة».
ــي  ــا ف ــدود لطموحاتن ــاف: «ال ح وأض
استضافة األحداث الرياضية الكبرى، 

ومنها بطولتي العرب وآسيا.. واحلضور 
ــات خليجي  ملباري الكبير  ــري  اجلماهي
ــة  ــات التنظيمي ــن التحدي (٢٥) كان م

املهمة».
وختم: «نثمن جميع اجلهود التي بُذلت، 
من أجل إيصال البطولة اخلليجية إلى 

نقطة التنظيم الناجح».
ــل افتتاح بطولة خليجي  يذكر أن حف
ــادات  ــداء إيجابية وإش ــى أص (٢٥)، الق
ــة. وصعد كل  ــة وعربية ودولي خليجي
ــان والبحرين وقطر إلى  من العراق وعم

نصف نهائي البطولة.
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فاهم حسن فتاح

ــام البطولة اال  ــن اي ــى ولم يتبق م ــبوع انته اس
ــدل الستار على بطولة اقمنا الدنيا  القليل ويس
ــب  ــذا حق لنا ومكتس ــم نقعدها وه ــا ول عليه
ــهم  ــن اخلليجيني انفس ــة م ــة القطعي بالدرج
وكنا نعد العدة حتى يحني املوعد القامتها على 
ــور تاخذ منحنى  ــا وبني جمهورنا اال أن األم ارضن
ــق املبرارات  ــويف وخل اخر يلفه الغموض والتس
ــي تعيق اقامتها عندنا والذين اعاقوا اقامتها  الت
ــة  ــاب واريحي ــكل ترح ــا ب ــون عندن ــوم يقيم الي
مطلقة ويدلون بتصريحات مفرحة من مسؤولني 
ــذه البطولة التي  ــني خليجيني حول   ه واعالمي
ــم  باعترافه ــابقة  الس ــوالت  البط كل  ــت  فاق
ــن خالل  ــي م ــذي ال ينته ــي ال ــم اليوم وانبهاره
ــحت خالل البطولة  البرامج الرياضية التي توش
باخليام التحليلية واقامة الوالئم بعد نهاية هذه 
ــج ومنها برنامج الكاس القطري والبرامج  البرام
ــني حيدر زكي  ــة االخرى لالخوة االعالمي الرياضي
ــوات االخرى  ــوري وكل القن ــاض وعلي ن ــر ري وعم
ــة وفيها احلداثة  ــة كانت برامج منافس واحلقيق
ــذه البرامج  ــف أي ه ــم هي توص ــي التقدمي رغ ف
ــا مع عمر برنامج الكاس هنا ال  ــئة قياس بالناش
ــا الرياضية بل املقارنة االولى  اقصد عمر برامجن
ــت اعالميونا أنهم  ــكاس واثب ــن نوع برنامج ال م
ــتقبال في هذه  ــون لتقدمي هكذا برامج مس مؤهل
ــوارت يتمنى الكل  ــاءات واحل ــة وفي اللق البطول
وباصرار وبصدقية الكالم ان تقام بطوالت اخلليج 
ــاهدوه باعينهم التي  ــن ماش ــا م ــة عندن القادم
كانت لالسف تصدق مايطلقه بعض املهووسني 
ــول االوضاع االمنية لكن  ــذب واالفتراءات ح بالك
احلفاوة واالستقبال وحلد كتابة هذه السطور هم 
االخوة في تعجب من ترحيب اهالي البصرة بهم 

من صفوان احلدودية وحتى .دخولهم البصرة  
ــبنا عادوا الينا واحتضنتهم  ومازالوا .هذه مكاس
ــم الغالية    ــت دموعه ــا ونزل ــل ايدين ــا قب قلوبن
لتمسح ما قالوه عن اوضاعنا انتهى القيل والقال 
وبدات صفحة جديدة واصبح جمهورهم اعالمنا 
ــة  ــة واملبهج ــا الطيب ــم ازدادت باوضاعن وثقته
ينتظرنا عمل كبير لكن ليس مبتعب هذا العمل  
ــو توثيق ودميومة العالقة االخوية بيننا وبينهم  ه
ــواق الحراز أي بطولة  ــم ان جمهورنا دائما ت ونعل
يشارك بها منتخبنا أو انديتنا اال انه بات يدرك ان 
الفوز ببطولة اخلليج اليفكر بها منذ اليوم الذي 
افتتحت به هذه البطولة الهدف الذي كان يحلم 
ــه جمهورنا هو  التالقي مع اخوتهم اخلليجيني  ب
ــان حالهم اليوم يقول  ــق لهم ما ارادوا ولس وحتق
ــذه اللمة  ــم من اجل ه ــكرا لكم يامن عملت ش
ــفير  اما جلمهورنا فنقول لهم لقد كنتم خير س
ــتقبالكم  ــن خالل اس ــعبا م ــم ارضا وش لبلدك
ــام واالبتعاد عن  ــاركتهم الطع ــم ومش الخوتك
ــر الذي  ــل بالتعبي ــز ان نص ــات واهللا لنعج املادي
ــل البصرة  ــروك لكم اه ــف مب ــتحقونه فال تس

الفيحاء ممثلة العراق في خليجي (٢٥)  
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CRV@ÔvÓ‹ÅD@—Óöném@oÌÏÿ€a@NNbÓ8â متابعة / البينة الجديدة
ــة الكويت، ، أن  ــت دول  / أعلن
ــخص عبروا  نحو ٥٥ ألف ش
ــراق بينهم  ــى الع ــدود ال احل
ــف مواطن كويتي  نحو ٢٥ أل
ــبوق منذ  ــم غير مس وهو رق
ــي وقت يتجه  العام ١٩٩٠، ف
ــفوان  العراق لفتح منفذ س

بشكل دائم.
ــراي»،  ــة «ال ــت صحيف ونقل
قولها،  الكويتية عن مصادر 
ــن ٢٨  ــرة م ــالل الفت ــه «خ إن
ــى ١٣  ــون االول  ٢٠٢٢ حت كان
ــي  ٢٠٢٣، بلغت  ــون الثان كان
ــافرين إلى العراق،  أعداد املس
ــذ العبدلي، ٥٥ ألفاً  عبر منف
ــاً  ــم ٢٥ ألف ــن بينه و٤٧٢، م
ــن  م و١٥٦٥  ــاً،  كويتي و١٣٧ 
ــورة غير  ــني بص ــة املقيم فئ
و١٥٣٤  ــدون)،  (الب ــة  قانوني
ــعودية، و٦٨٥٩ من  ــن الس م
ــن، و٧٥٠٩ من العراق،  البحري
ــن  ــن، و٢٢١ م ــن اليم و٢٩٥ م
ــارات،  اإلم ــن  م و٣٨  ــر،  قط
ــافرين من  باإلضافة إلى مس
ــيات عربية وخليجية  جنس

أخرى».
ــاع  «ارتف أن  ــى  إل ــارت  وأش
ــافرين عبر احلدود  أعداد املس
ــماح  ــرده إلى الس ــة م البري
ــى األراضي  ــم بالدخول إل له
ــيرة  ــن دون تأش ــة م العراقي
وزارة  وأن  ــبقة،  مس ــزا)  (في
ــتنفرت كامل  ــة اس الداخلي

ــي املعبر،  ــة ف ــا األمني قوته
ــودة  وع ــاب  ذه ــهيل  لتس
ــوا  تابع ــن  الذي ــجعني  املش
الوطني  ــب  املنتخ ــات  مباري

الكويتي».
ــى «جناح  ــت املصادر، ال ونوه
اخلطة األمنية التي كانت أول 
ــار لتنظيم هذه األعداد  اختب
ــبوقة في  ــرة غير املس الكبي
ــذ العام  ــي من ــذ العبدل منف
١٩٩٠، إذ إن العبور إلى العراق 
ــابق  ــي الس ــراً ف كان مقتص
ــة  على زيارة العتبات املقدس
ــل  ونق ــص  القن ــالت  ورح

البضائع».

ــل، أعلنت  ــياق متص ــي س ف
ــة  احلدودي ــذ  املناف ــة  هيئ
ــة، أن اعداد الوافدين  العراقي
ــار البصرة من  من منفذ مط
ــة  ــخ ٢٨ /١٢ / ٢٠٢٣ لغاي تاري
ــاعة ١٢:٠٠ ليالً من يوم  الس
ــت ١٦٨٧٤  ١٤ /١ / ٢٠٢٣، بلغ
ــخصا، فيما بلغت اعداد  ش
ــفوان  ــن من منفذ س الوافدي

٣٨٥٢٧ شخصاً».
ــوع  «اجملم ان  ــت  واوضح
ــن  م ــن  للمنفذي ــي  اإلجمال
 ٥٥،٤٠٢ ــغ  بل ــن  الوافدي
ان  ــة  مبين ــخصني»،  ش
ــني  ــا ب ــوا م ــن توزع «الوافدي
ــود  ووف ــات  منتخب ــي  العب
ــة  إعالمي ــوات  وقن ــمية  رس

وجماهير».

متابعة / البينة الجديدة
توّج بلقب كأس السوبر اإلسباني للمرة 
ــر في تاريخه، على حساب  الرابعة عش
غرميه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (٣-١)، 
ــتاد امللك  ــي اللقاء الذي أقيم على اس ف
ــاض، باململكة العربية  ــد مبدينة الري فه
ــلونة،  ــجل أهداف برش ــعودية. وس الس
ــي  ف ــدري  وبي ــكي  وليفاندوفس ــي  جاف
الدقائق ٣٣ و٤٥ و٦٩، وسجل لريال مدريد 

كرمي بنزميا في الدقيقة ٩٣.

متابعة / البينة الجديدة
ــرة القدم  إقامة  ــاد اخلليج العربي لك أعلن احت

بطولة خليجي ٢٦ في الكويت.
ــي، اجتماعا  ــج العرب ــاد كأس اخللي ــد احت وعق
ــاء االحتادات  ــرة، بحضور رؤس ــي مدينة البص ف

املشاركة في «خليجي ٢٥».
ــراق  «الع ــات  منتخب ــة  البطول ــي  ف ــارك  وش
ــعودية واليمن وعمان واإلمارات  والبحرين والس
ــاد اجملتمعون ب»خليجي  وقطر والكويت». وأش
٢٥»، وقدموا الشكر لالحتاد العراقي لكرة القدم 
ــم الباهر  في  ــى اجلهود املبذولة في التنظي عل
ــش االجتماع العديد من القضايا  البصرة. وناق
التي تخص البطوالت اخلليجية املقبلة، ومنها 
منح الكويت شرف استضافة خليجي ٢٦. من 
ــه أعلن رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم  جانب

عبد اهللا الشاهني أن النسخة املقبلة من كأس 
ــتنطلق في  ــي «خليجي ٢٦» س ــج العرب اخللي
ــاهني خالل  ٢٦   كانون األول ٢٠٢٤. وأوضح الش
ــيجتمع  املؤمتر الصحفي أن االحتاد الكويتي س

ــات وحتضيرات  ــث ترتيب ــل لبح ــبوع املقب األس
ــرا، مثمنا الدعم  ــتضافة خليجي ٢٦، مبك اس
ــبات  ــل هذه املناس ــتضافة مث ــي الس احلكوم

الرياضية.

مسلم الوادي..

ــة خليجي ٢٥  ــى دور اجملموعات من بطول انته
املقامة في البصرة وخالصته منذ عودة العراق 
للبطولة عام ٢٠٠٤ والى االن هو تأهل اربع فرق 

وخروج اربع  اخرى،، فما هو اجلديد؟ 
ــه  ــذي حصدت ــر ال ــاء الكبي ــو الثن ــد ه اجلدي
ــة منذ انطالق افتتاحيتها والى اليوم..  البطول
ــط بل كان  ــو امللفت فق ــن التنظيم ه لم يك
ــه الدائمة  ــري الغفير ومتعت ــور اجلماه احلض
ــة حيث لم ينفض غبار  اضافة كبيرة للبطول
ــرت االرقام القياسية  س دور اجملموعات حتى كُ
ــدد حضور اجلماهير حيث بلغ اكثر من ٤٢٧  لع
الف مشجع وهذا الرقم لم يحدث من قبل باي 
نسخة سابقة مما جعلها البطولة االميز الى 
االن. اجملموعة االولى تسيّدها العراق ب٧ نقاط 
ــارق االهداف  ــلطنة عمان بف ــا على س متفوق
فيما غادرت السعودية واليمن اجواء البطولة.. 
واجملموعة الثانية تأهل البحرين بجدارة وقطر 
ــراً والكويت لم  ــادر مبك ــة واالمارت غ بصعوب

يسعفه التعادل فكان اخر املودعني، والبد من 
ان نذكر مع املودعني ملعب امليناء الذي غادرت 
ــتكون بقية املباريات  ــه البطولة حيث س ارض
على استاد جذع النخلة شكرا ملن عمل على 
ــاكلة ونأمل ان  هذا الصرح وظهوره بهذه الش
ــتأنف به اللعب في بقية االستحقاقات.  يس
ــن العيار  ــني م ــب مببارت ــع الذه ــل مرب ليكتم
ــراق صاحب  ــتكون بني الع ــى س ــل االول الثقي
ــم بطولة كأس  ــر منظ ــور وقط االرض واجلمه
العالم االخيرة والثانية ستجمع بني البحرين 
ــك  ــختني االخيرتني، بال ش وعمان بطال النس
سيغادر اجلميع هذه البطولة وسيكون هناك 
بطل واحد وحتما سيقول للمغادرين امسكوا 
ــري فاالخوة وطنٌ  ــو اخترت مصي بيدي حتى ل

عميق.
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بغداد / البينة الجديدة
ــيا بارزا منذ  ــتهدف سياس ــي أول عملية اغتيال تس ف
ــلطة، لقيت عضو  ــان على الس ــتيالء حركة طالب اس
ــال نبي زاده، مصرعها  البرملان األفغاني السابق، مرس
في منزلها على يد مسلحني مجهولني، وفقا ملا ذكرت 

صحيفة «التاميز» البريطانية.
ا،  ــز ٣٢ عامً ــي زاده، التي قضت عن عمر ناه ــر نب وتعتب
ــم يهربن عقب  ــل الالئي ل ــيات القالئ إحدى السياس
ــة كابل في  ــة على العاصم ــيطرة احلركة األصولي س

منتصف اب من العام املاضي.
ــادة األمنية في كابل خالد  ــم القي  وقال املتحدث باس
ــاء «خامه برس»  ــرته وكالة أنب ــي تصريح نش زدران، ف
ــابقة  ــة الس ــي زاده املمثل ــال نب ــة، إن «مرس األفغاني
ألهالي حي لغمان في الدائرة الـ١٢ مبدينة كابل، لقيت 
ــلح». وذكرت تقارير إعالمية  مصرعها جراء هجوم مس

ــبت  ــة قد وقعت في وقت متأخر من ليلة الس أن احلادث
ــي هجوم  ــلحني مجهولني ف ــدي مس ــي على أي املاض
ــال في مدينة كابل، مشيرة إلى  ــتهدف منزل مرس اس
ــابقة قد قضت عقب إصابتها برصاص  أن النائبة الس

في صدرها ويدها.
ــال في حني  ــادث أحد حراس مرس ــي نفس احل وقتل ف

أصيب شقيقها بجروح.
ــي  ــان ف ــة طالب ــة حلرك ــرطة التابع ــد الش ــال قائ وق
العاصمة، مولفي حميد اهللا، أن حارسا ثان أصيب في 
ــكان احلادث ومعه  ــم أن ثالثاً فر من م ــالق النار، وزع إط
نقود ومجوهرات. وفي املقابل، أوضح بعض أنصار نبي 
ــابة كانت قد تلقت تهديدات  ــية الش زاده أن السياس
ــرأة، لكنها  ــا لدعم حقوق امل ــبب حمالته بالقتل بس
ــي حلركة  ــل احلكم القمع ــالد في ظ ــرك الب ــت ت رفض
ــالة صوتية  ــال قد قالت في رس ــان. وكانت مرس طالب

جرى تداولها مؤخرًا على وسائل التواصل االجتماعي: 
«بلدي ليس مطعما نتركه حني تسوء اخلدمة فيه.. إنه 

وطني وسأبقى بجانب شعبي».
وفي نفس السياق أكدت عضوة البرملان السابقة، مرمي 
ــي زاده كانت  ــى تويتر، أن نب ــر تغريدة عل ــليمان، عب س
ــم تتخل عن  ــرأة قوية ل ــوف.. وام ــرف اخل ــة ال تع «بطل

مبادئها وبقيت تواجه األخطار».
ــن فرصة ملغادرة  ــت: «رغم حصولها عل أكثر م وأضاف
ــتان، بيد أنها اختارت البقاء والكفاح من أجل  أفغانس
ــي زاده في البرملان  ــعبها». وكان قد جرى انتخاب نب ش
ا في جلنة الدفاع  في العام ٢٠١٩، حيث أصبحت عضوً
ــرية  ــي معهد تنمية املوارد البش ــة وعملت ف البرملاني

والبحوث، وهو منظمة غير حكومية خاصة. 
ــة  ــال على شاش ــرت مرس ــهر، ظه ــة أش ــل أربع وقب
ــى حريات  ــود طالبان عل ــي منتقدة قي ــون احملل التلفزي

ــي والعمل  ــم الثانوي والعال ــر التعلي ــرأة، مثل حظ امل
ــى احلدائق العامة  ــي القطاع العام، وعدم الذهاب إل ف

واحلمامات الشعبية.
ــؤوال كبيرا  ــد اهللا، الذي كان مس ــد اهللا عب ــف عب ووص
ــي زاده بأنها  ــابقة، نب ــة الس ــة األفغاني ــي احلكوم ف
ــت عضوة البرملان  ــعب»، في حني قال كانت»خادم الش
ــي الظالم، بينما  تلت ف ــا نيومان: «لقد قُ األوروبي، هان
ــني في  طالبان تبني جدار الفصل العنصري بني اجلنس
وضح النهار». وكانت طالبان قد وعدت باحترام حقوق 
ــا من األمور عقب  ــاء في العمل والتعليم وغيره النس
ــرعان ما نقضت  ــم، ولكنها س ــيطرتها على احلك س
ــيم والتشريعات  تعهداتها وأصدرت العديد من املراس
ــة، وذلك قبل أن تأمر،  ــي تبعد املرأة عن احلياة العام الت
ــماح للنساء في العمل باملنظمات  مؤخرا، بعدم الس

األهلية واملدنية.

بغداد / البينة الجديدة
ــة، مطالبتها  ــو الدولي ــة العف ــددت منظم ج
ــهاب،  ــلمى الش ــطة س ــن الناش ــراج ع باإلف
ــجنها، واصفة  ــرور عامني على س ــبة م مبناس

محاكمتها بأنها كانت «بالغة اجلور». 
ــى  ــت عل ــعودية حكم ــة س ــت محكم وكان
ــة  ــدرس بجامع ــي ت ــا)، الت ــهاب (٣٤ عام الش
ــة املتحدة على خلفية امتالكها  ليدز باململك
ــا وتفاعلها مع  ــابا على تويتر، وملتابعته حس

حسابات معارضني وناشطني.
ــدة العاهل  ــطاء مبناش ــت املنظمة النش ودع
السعودي، امللك سلمان بن عبد العزيز لإلفراج 
ــهاب، على الفور، ومن دون أي شرط أو  عن الش

قيد، وإلغاء احلكم بإدانتها.
وقالت عبر حسابها على تويتر: «مرّ عامان على 
سجن الناشطة وطالبة الدكتوراه السعودية 
ــبب تغريداتها السلمية  سلمى الشهاب بس

الداعمة حلقوق املرأة». 
وذكرت أن احملكمة اجلزائية اخملتصة في الرياض، 
ــجنها  ــي اب  املاضي، «رفعت مدة عقوبة س ف
من ٦ إلى ٣٤ عاماً، يعقبها منع من السفر ملدة 

مماثلة». 
ــهاب، جاء في  ــم على الش ــت أن «احلك وأضاف
ــت  ــور، إذ اتُّهم ــة اجل ــة فادح ــاب محاكم أعق
ــالل بالنظام  ــم تضمنت «اإلخ ــكاب جرائ بارت
العام»، باستخدام حسابها على تويتر وإعادة 

نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق املرأة. 
ــا لوثائق احملكمة التي  وقالت املنظمة إنه وفق
زَت الشهاب داخل  لعت عليها، فقد «احتُجِ اطَّ
ا قبل مثولها في  ــدة ٢٨٥ يومً زنزانة انفرادية مل
ــا من التمثيل القانوني  رِمت أيضً احملاكمة. وحُ
طوال فترة احتجازها قبل احملاكمة، مبا في ذلك 

جلسات استجوابها». 
ــهاب، البالغة من العمر ٣٤ عاما،  وكانت الش
ــوء  ــابق إنها تعرضت لس ــت س ــت في وق قال
ــيرة  ــة ومضايقات أثناء احتجازها، مش معامل
ــدوا  ــل اعت ــى األق ــال عل ــة رج ــى أن خمس إل
ــرارا» لكونها تنتمي لألقلية  عليها «مرارا وتك

الشيعية في اململكة.

ــي  الت ــة،  اخلاص ــاب  اإلره ــة  ــت محكم وزعم
ــهاب دعمت الفكر  ــا، أن الش حوكمت أمامه
اإلرهابي باستخدامها ملوقع تويتر، مبا في ذلك 

متابعتها حلسابات بعض املعارضني.
ــدة أن  ــابقا بش ــهاب س في املقابل، نفت الش
ــابات على تويتر  تكون متابعتها لبعض احلس

تعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.
ــأن متابعة األفراد  ــا نفت التهمة القائلة ب كم
ــاعدة» لهم  ــدمي «املس ــبه تق ــى تويتر تش عل
ــى أي أيديولوجية عنيفة أو  وقالت إنها ال تتبن

إرهابية.
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

 1553 المناقصة رقم    TENDER No. 1553 
 

 شراء المعدات والمواد الخاصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتاسم المناقصة : 
 

PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS 

 عامة مناقصةنوع المناقصة: 
 

من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو
ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص

 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي ص المخول لالتصال. وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخ
 

TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 
 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 على مقدم العطاء تأكيد امتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ يتوجب -
 ان تكون لدى مقدم العطاء خبرة في استيراد معدات ومواد مشابهة إلى العراق؛ -
 يتوجب على مقدم العطاء تقديم كافة الوثائق المطلوبة وفقاً الوليات المناقصة؛ -
 رة (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛تقديم بطاقة هوية غرفة التجا -
يتوجب على مقدم العطاء تقديم بطاقة الهوية لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / الفروع  -

 المسجلة في العراق)؛
عامة للضرائب (للشركات / الفروع يتوجب على مقدم العطاء تقديم خطاب عدم الممانعة الصادر عن وزارة المالية / الهيئة ال -

 المسجلة في العراق).
 يتوجب على مقدم العطاء تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ -
 االلتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ و -
 المشغل بموجب هذه المناقصة.قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل  -

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate (for 

Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide a Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission for 

Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accept key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 2023آذار  7 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) March 7, 2023. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،هذه المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

ويمكن أن يقدم  لتجاري.للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 المشاركون عطاءاتهم لجميع األقسام أو ألي عدد من األقسام يرغبون فيه.

 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender is specified in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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ضيّفت الندوة الشهرية جلمعية مكافحة التدرن 
ــا الكائن مبدخل  ــي مقره ــراض الصدرية ف واالم
ــويدان التي  ــورة آمال س ــور بالكرخ الدكت املنص
ــوان ( النظام الصحي  القت فيها  محاضرة بعن

.. مكوناته وانواعه..)
ــم  ــا الدكتور جاس ــي اداره ــدوة الت ــت الن واقيم
ــة من مساء اجلمعة  املاضي   العزاوي في اخلامس
ــوري وتوضيحي اوضحت فيها  ورافقها عرض ص
ــامل  ــي هو تعبير ش ــام الصح ــوم النظ ان مفه
ــن اخلدمات والهيئات الصحية  لوصف العديد م
ــاعة مفهوم( الصحة للجميع)  ،ويهدف الى اش
ــي  ــة العامل ــة الصح ــه منظم ــادي ب ــذا ماتن وه
ــي منها حماية  ــة كاملة الت ــر بيئة صحي لتوفي
ــرف الصحي  ــات الص ــة مخلف ــة ، ومعاجل البيئ

ــني فضالً عن  ــكل املواطن ــاء الصافي ل ــر امل توفي
ــة ، التي من بينها توفير  الرعاية الصحية الالزم
ــجيع الرضاعة  العناية الصحية للحوامل وتش
الطبيعية ، والتلقيح من االمراض واالوبئة وتوفير 
ــرة ، وبينت ان  ــية ، وطبيب االس الصحة املدرس
ــرة حالياً  في النظام  ــذه النقاط رمبا غير متوف ه
الصحي السائد في العراق والتي يجب ان تتوفر 
ــات الصحية  ــة  اخلدم ــة وطريق ــر طبيع وتتغيي
ــة تكاليف ذلك من دون  للناس وان تتحمل الدول
حتمل املواطن املريض تكاليف مالية باهظة جداً 

اليستطيع تدبيرها ..
ــتقوم  ــة س ــا ان وزارة الصح ــة اذا ماعرفن خاص
ــاء البالد  ــي انح ــي ف ــان الصح ــق الضم بتطبي
ــنة امليالدية  ــة الس ــذ بداي ــكل تدريجي من بش
ــوم مالية  ــدة / ٢٠٢٣ املقبلة وذلك لقاء رس اجلدي

رمزية يدفعها املواطن عن عائلته..
وبعد ان انهت احملاضرة القاء محاضرتها انهالت 
ــارات من املشاركني  عليها املداخالت واالستفس
ــور ظافر  ــم   الدكت ــن كان منه ــدوة الذي ــي الن ف
ــم رئيس اجلمعية ، والدكتور عبد  ــلمان هاش س
ــرداوي  ــادل الع ــي وع ــاح العارض ــالم ، وصب الس
ــن جبار العارضي واحمد حسن حبيب ،  ومحس
وحسني البياتي والدكتورة انعام حسون وعدنان 
ــي  ــاك ، وحيدر الكفيش ــي ، وهيرمون ارش البيات
ــور خالد عواد ،  ــاري ، والدكت ــور داوود االنب والدكت

والشيخ جعفر الطعان وغيرهم .
ــس جمعية  ــام رئي ــة الندوة قي ــي نهاي ــرى ف وج
ــة  تقديري ــهادة  ش ــدمي  بتق ــدرن  الت ــة  مكافح
للمحاضرة الدكتور آمال سويدان تقديراً جلهودها 

في اعداد احملاضرة.

شهدت قبة احملطة العاملية في 
ــاح االربعاء املاضي  الكرخ صب
افتتاح فعاليات مهرجان لقاء 
ــع  التاس ــنوي  الس ــقاء  االش
عشر للهوايات املتنوعة والذي 

يستمر لثالثة ايام ..
ــاون  بالتع ــان  املهرج ــم  واقي
ــان  مهرج ــني  ماب ــيق  والتنس
ــقاء ووزارة الثقافة  ــاء االش لق
ــركة  والش واالثار  ــياحة  والس

العامة للسكك احلديد / وزارة 
النقل ، مبشاركة عدد كبير من 
ــمية واملنظمات  ــر الرس الدوائ
ــة  الفني ــرق  والف ــعبية  الش
ــون  ميثل ــن  الذي ــخاص  واالش
ومحافظات  ــداد  بغ العاصمة 

ومدن البالد االخرى..
ــاح بعزف  ــل االفتت ــدأ حف وابت
ــام  ــم ق ــي ، ث ــيد الوطن النش
السوداني ممثل  الدكتو قاسم 

ــريط  ــص ش ــة بق وزارة الثقاف
ــول  والتج ــان  املهرج ــاح  افتت
ــاركة فيه  ــه املش ــي اجنحت ف
ــؤولي  مس ــن  م ــتماع  واالس
ــز عن  ــرح موج ــة لش االجنح
ــة  الفولكلوري ــا  معروضاته
والصناعات اليدوية واملقتنيات 
ــاء  ــة  واالزي ــة والوثائقي التراثي
ــة التي كانت  ــة واحلديث القدمي
وادي  ــالد  ب ــي  ف ــتخدمة  مس

الرافدين والتي متثل مالمح من 
املأثور الشعبي العراقي ..

ــوداني  الس ــور  الدكت ــكر  وش
ــة  ــي اقام ــة ف ــود املبذول اجله
وتنظيم هذا الكرنفال الثقافي 

الشعبي العراقي الصميم ..
ــل االفتتاح  ــي حف ــت ف وقدم
العديد من الفعاليات والعروض 
ــاء مراحل تاريخية  الفنية الزي
ــل الغنائية  ــن الفواص وعدد م

والدبكات الفولكلورية ..
املهرجان  ــات  فعالي وتضمنت 
ــاعة  ــوم التالي ، الس ــي الي ف
ــة من بعد ظهر اخلميس  الثالث
ــالق  ــون االول /٢٠٢٢ انط ١/ كان
ــياحية  ــفرة س عبر القطار س
ــة الى قضاء احملمودية  وترويحي
للمشاركني في  بغداد  جنوبي 

املهرجان..
ــس  ومجل ــف  متح ان  ــر  يذك

ــي  ف ــة  الثقافي ــة  اجلواهري
ــارك  ــد  ش ــة كان ق الكاظمي
ــوري  وفلك ــي  تراث ــاح  بجن
عرضت العديد من املعروضات 
الشعبية  اليدوية  والصناعات 
ــي حياة  ــائدة ف التي كانت س
ــام زمان نال اعجاب ومتابعة  اي

زوار املهرجان..

ــداع بغداد  اب ــة  ــت منص ضيّف
مدينة االبداع االدبي/ اليونسكو 
ــبوعية  االس ــا  اصبوحته ــي  ف
ــاعر والناقد علي  ــور الش الدكت
ــبة صدور  ــر العالق ملناس جعف
ــن ايتها  ــد ( الى اي ــه اجلدي كتاب

القصيدة / سيرة ذاتية). 
ــي قاعة  ــت االصبوحة ف واقيم
ــتي) الواقعة ضمن  ــداد س ( بغ
ــة  ــت احلكم ــة بي ــع ابني مجم
ــدان /  ــي منطقة املي ــن ف الكائ
ــس املاضي  ــداد صباح اخلمي بغ
ــعد محمد  ــا الدكتور س واداره
ــدث العالق  ــي ، حيث حت التميم
ــعر  ــن بدايات رحلته مع الش ع

ــتينات القرن  ــي بدأت في س الت
ــكن هو  ــوم كان يس ــي ي املاض
ــط  ــه في محافظة واس وعائلت
ــة  ــى العاصم ــه ال ــل مجيئ قب
بغداد وسكنه واستقراره فيها 
ــته الثانوية  ــل دراس حيث اكم
ــه  وحصول ــا  فيه ــة  واجلامعي
ــهادة الدكتوراه بعدها  على ش
ــة  ــدن وتوليه مهام رئاس من لن
ــهرية  ــر مجلة االقالم الش حتري
ــة  الثقاف وزارة  ــن  ع ــادرة  الص
والتلفزيون  ــة  االذاع وعمله في 
ــات احلراك  ــه مع فعالي وتواصل
ــة في  ــي خاص ــي العراق الثقاف
مجال الشعر والنقد والتدريس 

ــداره العديد من  ــي واص اجلامع
ــب  والكت ــعرية  الش ــع  اجملامي

ــتينات  ــة منذ نهاية س النقدي
ــت  ــى الوق ــي حت ــرن املاض الق

احلاضر ، وبعدها رحلته للعمل 
التدريسي لعدة سنوات في في 

اليمن ودولة االمارات..
ــه  ــه قراءت ــوار  مع ــل احل وتخل

ــن نتاجاته  ــة مختارة م جملموع
ــل معظم  ــي متث ــعرية الت الش
ــعرية  الش ــيرته  مس ــل  مراح
ــيراً الى بدايته  الطويلة .. مش
ــض  بع ــا  تخللته ــعرية  الش
ــك  ــعبية وكذل ــد الش القصائ
ــدد  ــا ع ــي حلنه ــة الت الغنائين
ــني  العراقي ــني  امللحن ــن  م
ــني أداها بعض املطربني  املعروف
ــة  ــة وثيق ــن عالق ــفاً ع ، كاش
ــعبي  الش ــاعر  بالش ــه  تربط
ــر النواب  ــل مظف ــد الراح الرائ
ــعراء االخرين من  وغير من الش

مجايليه..
وتخلل االصبوحة بث شهادات 

ــالق من قبل  ــق الع ــورة بح مص
ــح العبيدي وعبد  الدكتور صال
ــي والناقد اليمني  الرزاق الربيع
العزيز  ــد  ــور عب الدكت ــل  الراح
ــن الفواز  ــح ، وعلي حس املقال
ــاء  لالدب ــام  الع ــاد  االحت ــس  رئي

والكتاب.
ــر حديثه  ــد ان انهى احملاض وبع
ــالت  املداخ ــه  علي ــت  انهال
ــارات من املشاركني  واالستفس
في االصبوحة الذين كان منهم 
ــماعيل  كل من: رائد عمر ، واس
ــم املوسوي  ابراهيم وامني قاس
املنعم  ــد  وعب ــرداوي  الع وعادل 

ناصر العيساوي وغيرهم.

حتت قبة املحطة العاملية يف الكرخ

افتتاح مهرجان لقاء االشقاء السنوي ( ١٩) للهوايات واحلرف املتنوعة

يف منصة ابداع بغداد مدينة االبداع

( اىل اين ايتها القصيدة ؟ سرية ذاتية ) للشاعر الدكتور عيل جعفر العالق

من اروقة اِّـجالس الثقافية/  اعداد : عادل العرداوي 

ــة واحملاذي لنهر  ــي جانب الرصاف ــو نواس الواقع ف كورنيش اب

ــره مرتادوه  ــلبياً ) وهج ــكل واضح ( س ــة اخلالد ، تأثر بش دجل

ب وترويحي وترفيهي  وعشاقه الباحثون عن مكان جميل وخالّ

ــتقرار االوضاع االمنية التي شهدها بلدنا خالل  جراء عدم اس

ــنوات االخيرة والتي كانت ظاللها وانعكاساتها واضحة  الس

ومؤثرة على زخم احلياة اليومية وملموسة من قبل اجلميع..

ــبوع تقريباً التي قام بها  ــتركة قبل اس والزيارة امليدانية املش

ــمري برفقة امني بغداد املهندس  وزير الداخلية عبد االمير الش

ــن الى موقع  ــؤولني االخري ــى كاظم  وعدد من املس عمار موس

ــش ابي نواس واالطالع على واقعه وحاله احلالي ، بهدف  كورني

ــابق عهده في ان يعود متنفساً  معاجلة وضعه واعادته الى س

ــني كما عهدوه من قبل  ــياحياً للمواطن ترفيهياً وترويحياً وس

تعد بارقة امل اكيدة باذن اهللا تعالى في هذا التوجه املبارك..

ــكرية التي تعود  ــم هناك الكثير من املقرات واملواقع العس نع

ــرطة االحتادية تقع مقراتها في حدائق الكورنيش املذكور  للش

ــف املوقعي على معاجلة وضعها  ــرى االتفاق في ذلك الكش ج

ــكل فاعل الى اعادة احلياة الى هذا الكورنيش  ــهم بش مبا يس

ــن جانبها بكري  ــوارد املائية م ــادر وزارة امل ــد ان تب ــوي ، بع احلي

ــع امتداد حدائق  ــاطئ النهر الذي ميتد م وتنظيف وتنظيم ش

ــش خاصة اذا ماعرفنا ان ممثل الوزارة املذكورة واملعنية  الكورني

ــارة امليدانية ملوقع  ا  هو االخر في تلك الزي ــاركً ــر كان مش باالم

كورنيش ابو نواس ..

ــارع  اذن دالئل االمور تنبئ باذن اهللا تعالى ان ابو نواس ذلك الش

ــرف  ــذ االزل  جل ــد من ــاحر املتوسّ ــدادي الس ــش البغ والكورني

ــاقه ومحبيه ورواده الذين كانوا  ــيعود الى عش دجلة اخلالد س

(يتحسرون ) الى ماوصل اليه حاله ..!!

اذن سنعيش االيام والليالي القريبة املقبلة بانتظار ماستقوم 

ــغ احلياة لهذا الشريان  ــواعد اخليرة العادة نس به الهمم والس

ــوارع العاصمة بغداد   ــوم من اقدم ش ــدادي الذي يعد الي البغ

ــا ان افتتاحه  ــة للنهر خاصة اذا ماعرفن ــاتها احملاذي وكورنيش

يعود الى عام   ١٩٢٨..

( عادل ..)

ابو نؤاس يعود اىل عشاقه 

نقطة ضوء:

يف مجعية مكافحة التدرن الرئوي بالكرخ

حمارضة تثقيفية عن ( النظام الصحي .. مكوناته  وانواعه..) للدكتورة آمال سويدان

علي صحن عبد العزيز 

ــعر لغة  ــوع توظيف الش ــغل موض ش
ــرح الكثير من املهتمني بدراسة  للمس
ــأته األولى،  واحلديث  ــرح منذ نش املس
ــع في كل  ــة ال ينقط ــذه الثنائي عن ه
ــي  ف ــة  واألدبي ــة  الثقافي ــيات  األمس
ــعر  ــواء كانت لغة الش ــا ، س مجمله
ــت  وبقي ــة،  بالقافي أم  ــرًا  نث ــة  مكتوب
ــرحنا  هذه اآلراء تتأرجح على لغة مس
ا ، فاللغة  ــب جدً ــي إلى وقت قري العراق
ا لدى  ــعً ا واس ــعرية تلقى أهتمامً الش
ا ، ألنها لغة فيها  املتلقي واجلمهور معً
ا اذا  موسيقى الوزن والعرض، وخصوصً
ــرحية مأساوية ألنها  كانت فكرة املس
ــخصيات املسرح ،  ــب جميع ش تناس
ــلوب كتابة النثر فهي غالبًا ما  أما أس
ــرح ، وال جنافي  ــرات والف ــب املس تناس
هذه احلقيقة واملفهوم لقراءتنا للكثير 
من املسرحيات منذ أكثر من نصف قرن 
ــكالية  ــا ، حيث عللت هذه اإلش تقريبً

ــد ، وكذلك  ــة والتجدي ــاب احلداث من ب
ــحة جمالية على  من أجل إضافة مس
ــرحي ، وأعني هنا (الشعر)  الواقع املس
ــن األيقاع  ــذي يتضم ــر ال ــك التعبي ذل
ــة األداء  من أجل  ــى طريق ــوزن وحت وال
ــي أو اجلمهور ، ألننا  ــارة تفاعل املتلق إث
ــواءٍ  ــرح س ــح أن تكون لغة املس نطم
كتبت نثرًا أو شعرًا لغة مستوحاة من 
ــة الغاية منها  ــا ومضمونه، لغ واقعن
ــرم  ــرحي وحتت ــع املس ــوض بالواق النه
ــة غير  ــة، لغ ــالق العام ــة واألخ الذائق
ــد  ــب التغزل باجلس ــرض ح ــة مب مصاب
النسائي والذي أصاب أغلب املسرحيات 
ــام(٢٠٠٣) ،  ا بعد ع ــة وخصوصً العراقي
ــأنها إثارة العواطف  وهذه اللغة من ش
ــا من  ــية ، وأذا كان لن ــزة اجلنس والغري
ــدة ،  ــرحيات جدي ــة مس ــن كتاب املمك
فإننا نأمل أن تكون بال تصنع أو ضحك 
ــب  ــرحية  ال تتالع ــة مس ــذل،  لغ مبت
ــخصيات  ــوار لتخفي خلفها الش باحل
ــية على أعتبار أن لغة املسرح  األساس
ــن همومنا  ــر ع ــة للتعبي ــيلة حي وس
ــرحية متحررة  لغة مس ــا،  وطموحاتن
ــدات املفروضة على  ــود واألجن من القي
واملؤلفني املسرحيني، فواقعنا  الكتاب 
يحتاج إلى لغة تقتحم أعماق نفوسنا 
ــكل ما يحدث  ــاة ولوعة ل اململؤة مأس
ــرحيات تكون قوتها في  حولنا ، فاملس
ــروض واملغريات  ــت في الع احلوار وليس
اجلسمانية لكي تتحول املسرحية إلى 

أستعراض العضالت ومفاتن اجلسم.

الشعر لغة املرسح اجلديدة 



7استراحة 

albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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بغداد / البينة اجلديدة
ــداد، توقيع مذكرة تفاهم  أعلنت أمانة بغ
ــة للتعاون  ــازي عنتاب التركي مع بلدية غ
ــترك. وذكرت املديرية العامة  الثنائي املش
ــة ، أن أمانة  ــالم في األمان ــات واإلع للعالق
بغداد وقعت مذكرة تفاهم مع بلدية غازي 
ــترك  عنتاب التركية للتعاون الثنائي املش
مبا يخدم مصالح العاصمة بغداد.وأضاف 
ــان، أن ذلك جاء مبقر ديوان أمانة بغداد  البي
ــى كاظم  ــني بغداد عمار موس بحضور أم
ــازي عنتاب (داوود كول)  ومحافظ مدينة غ
ــفير التركي والوفد  ومحافظ بغداد والس
ــم األمني العام  ــي الضيف الذي يض الترك
ــرف  ــؤوليها وغ ــن مس ــدد م ــة وع للبلدي
ــال األعمال.وقال  ــادات ورج ــارة واالحت التج
أمني بغداد، بحسب البيان، إن أمانة بغداد 
ــا وبلدية غازي  ــت مذكرة تفاهم بينه وقع
ــى اإلعداد  ــي مذكرة عملت عل ــاب وه عنت
ــى أن مت إمتامها  ــرات طويلة إل ــا منذ فت له

ــترك بني  ــاً لتعاون مش ــتكون منطلق وس
أمانة بغداد وبلدية غازي عنتاب في مجال 
ــى املناطق  ــاظ عل ــات واحلف ــر النفاي تدوي
التراثية والقطاعات اخلدمية األخرى.وأشار 
األمني، إلى أن بلدية غازي عنتاب لديها ٢٥ 
مذكرة تفاهم مع دول عربية وأجنبية وهي 
ــها  ــن البلديات املهمة في تركيا ورئيس م
ــات عموم تركيا.وأضاف أن  يرأس احتاد بلدي
هذه املذكرة هي نتاج جهود متضافرة بني 
أمانة بغداد ووزارة اخلارجية ومكتب رئيس 
ــة جمللس  ــة العام ــوزراء واألمان ــس ال مجل
ــا لتكون مبثابة  ــوم مت توقيعه الوزراء، والي
ــدم مصالح  ــترك يخ ــالق لتعاون مش إنط
ــة بغداد.وتابع البيان كما  وأهداف العاصم
ــة ألمانة  ــازي عنتاب هدي ــت بلدية غ قدم
ــة تخصصية مبجال  ــن آلي ــداد عبارة ع بغ
ــة بغداد  ــا أمان ــك بادلته ــة، وكذل النظاف
بهدية عبارة عن لوحة فنية تعكس حياة 

وتراث بغداد القدمية.

بغداد / علي شحونه
ــر عام  ــوري مدي ــار اجلب ــدس عم ــتقبل املهن اس
املديرية العامة للماء في وزارة االعمار واإلسكان 
ــور رائد املالكي  ــات العامة النائب الدكت والبلدي
ــان وعضو اللجنة القانونية  عن محافظة ميس
ــواب العراقي.اجلبوري من جانبه  ــي مجلس الن ف
رحب  بالسيد النائب مثمنا له  هذه الزيارة التي 
تعبر على مدى التواصل مع الدوائر احلكومية من 
ــات للمواطنني.واللقاء  ــدمي افضل اخلدم اجل تق
ــتثمارية  ــاريع االس ــة املش تناول بحث ومناقش

التي تنفذها املديرية العامةللماء في محافظة 
ــان. واكد على حل املعوقات والتوصل الى  ميس
حلول مع الشركة املنفذة مبا يخص مشروع ماء 
ــروع وصل الى مراحل  ــيما وان املش العمارة الس
ــازه وبطاقة تصمية تبلغ   ــل متقدمة في  اجن عم
ــاعة وسيغطي اكثر من ٢ مليون  ١٦٠٠٠م٣بالس
ــب املالكي دعمه  ــد النائ ــن جانبه اك ــمة م نس
ــة العامة للماء  ــام املديري ــه مع مدير ع وتواصل
مبديا تعاونه الكامل  من اجل تسهيل اجراءات 

العمل مع الدوائر ذات العالقة.
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بغداد / البينة اجلديدة
ــني، عن ضبط  ــس االثن ــارك، ام ــة للجم ــة العام ــت الهيئ أعلن
ــتيراد.وذكرت الهيئة ، أن  ــط االس ــة لضواب ــاحنة مخالف ١٣ ش
ــي مديرية جمرك املنطقة  ــم التحري ومكافحة التهريب ف قس
ــمالية متكن من ضبط ١٣ شاحنة محملة (معدات وأجهزة  الش
ــواد غذائية  ــماد داب وم ــب وس للتعبئة والتغليف والواح خش
ــت أن عملية  ــة أخرى).وأضاف ــواد متنوع ــيراميك وزجاج وم وس

الضبط متت من خالل التعاون مع شرطة اجلمارك.

بغداد / البينة اجلديدة
كشفت هيئة النزاهة االحتادية، امس االثنني، عن تنفيذها عمليات 
ــي تنظيم  ــط والتعليمات ف ــون والضواب ــات للقان ــط مخالف ضب
ــن دوائر محافظة النجف. ــراء وصرف مبالغ في عدد م معامالت ش
ــي الهيئة ، أن فريق عمل مكتب حتقيق  ــرت دائرة التحقيقات ف وذك
ــق من ضبط  ــري والتدقي ــال التح ــر قيامه بأعم ــف، متكن إث النج
ــي، الفتة إلى قيام  ــي مطار النجف الدول ــراء صورية ف معامالت ش
ــغ (٥٠٤,٩٧٦) دوالراً أميركياً،  ــتريات في املطار بصرف مبل جلنة املش
ــالكات املكتب  ــرة، أن م ــت الدائ ــف للقانون.وأضاف ــكل مخال بش
ــات للضوابط والتعليمات  ــفت، في عملية ثانية، عن مخالف كش
من قبل جلنة التنفيذ أمانة ملشروع تأهيل صاالت عمليات اجلراحة 
ــفى الزهراء في احملافظة، مبينة أنه مت ضبط  النسائية في مستش
األوليات اخلاصة مبستندات الصرف   في شعبة احلسابات في دائرة 
ــروع الذي بلغت تخصيصاته (٢٤٩,٩٥٠,٠٠٠)  صحة النجف، للمش
ــاب من أحد أعضاء مجلس  ــت أن الفريق، بعد ورود كت دينار.وأوضح
ــدة مخالفات رافقت عملية  ــواب عن محافظة النجف، رصد ع الن
اإلعالن عن ٣ قطع أراض من قبل هيئة االستثمار ومديريتي البلدية 
ــر اإلعالن عن  والتخطيط العمراني في احملافظة، منوهة بأنه مت نش
ــن (٣٠) يوما، فضال عن  ــد فقط، بدال م ــع األراضي ملدة يوم واح قط
ــكني ومخالفة اخلارطة  مخالفة التصميم من حزام أخضر إلى س

االستثماريـة وآلية الفرز. 

بغداد / البينة اجلديدة
أعلنت وزارة العمل، امس االثنني، أن حملة البحث االجتماعي استهدفت 
ــدي  ــرة.وقال وزير العمل أحمد األس في يومها األول أكثر من ١٤ ألف أس
ــي انطلقت أمس  ــي الكبرى الت ــة البحث االجتماع ــان، إن حمل في بي
ــرة، مبيناً أن فرق البحث توزعت  ــتهدفت في يومها االول ١٤٣٤٧ أس اس
ــط الفقر.وأضاف، أن  ــر خ ــتوى الوطن وفقا ملؤش في ٢٠ قضاء على مس
ــول إلى جميع  ــابيع املقبلة حلني الوص ــتمر لألس عملية البحث ستس

األسر واألفراد الذين يستحقون الشمول بإعانة احلماية االجتماعية.

;Öm—^;j…Å‚ià\;È¡]⁄ipˆ\;nue’\;Ï÷∂;U;◊⁄¬’\
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بغداد / البينة اجلديدة
أوضح وزير الكهرباء زياد علي فاضل، امس 
االثنني، أبرز محاور مذكرة التفاهم املوقعة 
ــيمنز األملانية، مبيناً  ــركة س مؤخراً مع ش
ــابقاتها،  ــرة تختلف عن س ــك املذك أن تل
ــز بالتجهيز  ــى أن العج ــار إل ــي حني أش ف
يصل إلى ١٢ ألف ميغاواط.وقال فاضل، إن 
اختالف مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً 
مع (سيمنز) االملانية عن سابقاتها، هي أن 
احملاور التي تضمنتها هذه االتفاقية جديدة 
ــت ألول مرة، مبيناً أن أهم هذه احملاور  وأضاف
هو موضوع استثمار الغاز املصاحب والذي 
ــداً، حيث  ــرات طويلة ج ــتثمر لفت لم يس
ــتفادة من كميات  أشركنا (سيمنز) باالس
ــواء وحتويلها إلى  ــاز التي حتترق في اله الغ
غاز قابل لدخول محطات االنتاجية إلضافة 
ــة. ــة الكهربائي ــرة للمنظوم ــات كبي طاق

وأضاف فاضل ، أن واحداً من أكبر املشاكل 
ــاء نقص  ــا وزارة الكهرب ــي منه ــي تعان الت
ــاً علينا ال بد  ــى أنه لزام ــيراً إل الوقود، مش
ــتثماره  ــع حل أولى لهذا الغاز واس من وض
ــبكة  ــيضيف طاقة جديدة للش كونه س
ــغيلية التي تصرف  ــف التش ــل الكل ويقل

ــة  النقط أن  ــد  الغاز.وأك ــتيراد  اس ــى  عل
ــية باالتفاقية والتي تتميز  األخرى األساس
ــه الوزارة  ــع االتفاقيات، هي توج ــن جمي ع
ــرات تفاهم إلى  لتحويل هذه األوراق ومذك
مشاريع على أرض الواقع خالل فترة قصيرة، 
ــرة التفاهم  ــاً، أنه بعد توقيع مذك موضح
ــريعة وطلبنا حضور  عقدنا اجتماعات س
ــرض املضي  ــيمنز) لغ ــي (س ــب األملان اجلان
ــاريع املوقعة ضمن  ــداول للمش بإعداد اجل
املذكرة.ومضى وزير الكهرباء إلى القول، إننا 
سنعمل على تنفيذ اجلزء األكبر من املذكرة 
واملضي بتوقيع العقود خالل ٢٠٢٣. وبشأن 
ــار الوزير، إلى أن شركة  النقل والتوزيع، أش
ــتقدم دراسة تفصيلية لوضع  (سيمنز) س
املنظومة الكهربائية حيث ستكون النقل 
ــية واحملور األول في  ــع  نقطة اساس والتوزي
ــخص بالتنسيق مع  الدراسة التي ستش
ــل والضعف وانخفاض  الوزارة مناطق اخلل
الفولتية ومناطق عجز التجهيز، الفتاً إلى 
ــتقدم خالل ٣ أشهر وتقدم  أن الدراسة س
ــزء منها يتعلق  ــات وحلول وهذه ج مقترح
مبجال انتاج الطاقة وجزء اآلخر نقل وتوزيع 
ــال االنتاج، ذكر الوزير أن  الطاقة.وحول مج

ــاء محطة خالل  ــني وهو إنش هناك توجه
هذا العام ويبدأ التنفيذ بها لذي قار بحدود 
٦٠٠ ميغاواط، والنقطة الثانية هي محطة 
ــد على الغاز  ـــ٢٠٠٠ ميغاواط وتعتم تبدأ ب
ــل والتوزيع، بنيَّ  املصاحب.وفي مجال النق
أن هناك عدداً من املشاريع املهمة، أول هذه 
املشاريع ٥ محطات لنقل الطاقة توزع على 
ــق االختناق  ــوم احملافظات ضمن مناط عم
ــي  والت   MVA  ١٠٠٠ ــة  محط كل  ــعة  س
ــات للمحافظات  ــهم بحل اختناق ستس
ــن ضعف التجهيز، الفتاً إلى  التي تعاني م
ــة ١٣٢ والتي  ــن ٢٠ محط ــاك أكثر م أن هن
ستوزع بني احملافظات حلل االختناقات.وبني 
ــيمنز) ستقوم أيضا بتجهيز  ان شركة (س
ــعات جديدة لم  ــوالت حتويلية بس ١٠ مح
تدخل للعمل بشبكة العراق منذ تاسيس 
ــدة منها ٥٠٠  ــعة الواح الكهرباء تصل س
ــع  ــت م ــول درس ــى أن احلل ــاً إل MVA ، الفت
ــبوع القادم على  ــيمنز) وسنعمل األس (س
ــة الكلف الالزمة لتنفيذ املشاريع  مناقش
ــت إلى أن  ــؤولية الوزارة.ولف ــن مس وهي م
ــمل ٦  ــن االتفاقية تش ــى م ــة األول املرحل
ــاريع مدة تنفيذ جزء منها خالل سنة  مش
ــث أن االتفاقية  ــنتني، حي ــزء اآلخر س واجل
ــيراً  ــنوات، مش ــنة إلى ٣ س ــراوح من س تت
ــر التخصيصات  ــعى لتوفي إلى إننا سنس
ــوزراء للمضي بها خالل  الالزمة مبجلس ال
العام احلالي. وبنيّ أن العجز بالتجهيز يصل 
ــر من ١٢ ألف ميغاواط، موضحا أن  إلى أكث
جزءاً من هذا العجز سيعالج من خالل من 
ــيمنز) واجلزء اآلخر سيعالج  ــاريع (س مش
ــتثمارية كبرى  ــاريع لشركات اس عبر مش
ــى الطاقة  ــن االعتماد عل ــة، فضالً ع عاملي
ــاريع  ــتوردة من دول اجلوار وهناك مش املس
قيد التنفيذ باجتاه البصرة مع هيئة الربط 
ــعودي  ــع اجلانب الس ــداد م ــي وبغ اخلليج
ــي والتي تكون  ــب األردن ــل مع اجلان واملوص
ــل بنظام يعتمد  ــا هي خطوط تعم ميزته

على احلاجة.

بغداد / البينة اجلديدة
ــة  ــم بطول ــة، أن تنظي ــدت وزارة اخلارجي أك
ــد مدخالً لتعزيز  ــي ٢٥ في البصرة يع خليج
ــراق ودول اخلليج  ــة بني الع ــات الثنائي العالق
ــان، إن معهد  ــوزارة في بي ــت ال ــي. وقال العرب
اخلدمة اخلارجية في وزارة اخلارجية أقام ندوة 
حوارية، في مقر الوزارة في بغداد حتت عنوان 
السياسة اخلارجية والدبلوماسية الرياضية، 
ــالم ومودة بني الشعوب،  ــالة س الرياضة رس
بحضور كل من رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
ــس النواب العراقي، ونائبه، ورئيس جلنة  مبجل

ــفراء ورؤساء بعثات  ــباب والرياضة، وس الش
ــس التعاون اخلليجي واليمن، فضال  دول مجل
ــاتذة اجلامعات  ــة من أس ــاركة نخب عن مش
العراقية.وأضاف البيان، أنه جرى خالل الندوة 
ــم بطولة خليجي ٢٥  ــد على أن تنظي التأكي
ــز العالقات  ــال لتعزي ــد مدخ ــي البصرة يع ف
الثنائية بني العراق ودول اخلليج العربي، كما 
ــكل عامال إضافيا آخر يساهم في تعزيز  تش
ــي الفضائني،  ــية ف ــة العراق السياس مكان
ــر  ــي، وتوف ــذا الدول ــي، وك ــي واإلقليم العرب
ــدوة جاءت  ــار إلى أن الن ــا أوسع.وأش ــه آفاق ل

ــج العربي  ــة كأس اخللي ــع بطول ــن م بالتزام
ــخته الـ٢٥، املقامة حاليا في محافظة  بنس
ــية رسمية داعمة  البصرة، في إطار دبلوماس
ــي تعزيز  ــعيا ف ــة س ــية الرياضي للدبلوماس
عالقات العراق مع دول مجلس التعاون.ولفت 
ــب البيان، إلى اجلهود التي  املشاركون، بحس
بذلتها وزارة اخلارجية العراقية، وبالتعاون مع 
ــات احلكومية والرياضية في سبيل  املؤسس
ــن إجراءات  ــت به م ــة، مبا قام ــاح البطول إجن
ــهيل دخول اجلماهير الرياضية العربية  لتس

إلى العراق.
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محكمة بداءة الحي                                                                                                                العدد ٢٧٨/ب/ ٢٠٢٢
م / إعالن

تبيع هذه اِّـحكمة باِّـزاد العلني العقار اِّـرقم ٣٨٠٤ / ١ م ١٢ الغريباوية اِّـذكورة أوصافه أدناه خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن فعلى الراغبني بالشراء مراجعة اِّـحكمة لالشرتاك باِّـزايدة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ١٠٪ 
ــون مليون دينار ) وسوف تجرى اِّـزايدة َّـ الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم  ــة وخمس من القيمة اِّـقدرة للعقار والبالغة ( خمس

األخري للمدة اِّـذكورة َّـ مقر هذه اِّـحكمة ويتحمل اِّـشرتي أجور اِّـناداة.
القاضي / حاكم ثابت األمري
ــيلمان ومبلط بالكاشي ومجهز  ــقف بالش ــتقبال وغرفتي نوم و صحيات ومطبخ مس ــكن متكونه من هول و اس أوصاف العقار / دار س

باِّـاء والكهرباء
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

 RE-TENDER No.  1533 1533رقم المناقصة إعادة 
  صان)(ج في لحي الحسين (بدرة) وحي الزهراء المجاريإنشاء شبكة  -ج االجتماعي البرنام اسم المناقصة:

 نوع المناقصة: مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني
TENDER NAME: Social Program - Construction of sewer system for Al-Hussein Quarter (Badra) and Al-

Zahra Quarter (Jassan) 
TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  
العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) لشركة المقدمة على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا
 ل:ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغ

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

لية عن الفقدان استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤوبعد 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall الحد األدنى المطلوب:يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
مختصة لنفس الغرض  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;be experienced in implementation of construction projects in Iraq - أن يكون من ذوي الخبرة في تنفيذ مشاريع البناء في العراق.

 ;be experienced in similar scope construction projects - البناء ذات النطاق المماثلأن يكون من ذوي الخبرة في مشاريع 
 ;have readily available construction equipment required in accordance with the scope of work - جاهزة وفقًا لنطاق العمل ؛المطلوبة بناء المعدات  متلكأن ي

 ;be ready and capable to perform all works required under this Tender - على أداء جميع األعمال المطلوبة بموجب هذا العطاء؛أن يكون جاهًزا وقادًرا 
 ;provide Bidder’s mobilization schedule to commence works (max.30 c/days from the Contract effective date) - من تاريخ سريان العقد) ؛ ابتداء / يوم 30مقدم العطاء لبدء األعمال (بحد أقصى لموقع العمل جدول بتهيئة هيئة ت

 ;provide the list and specification of available PPE and safety equipment - تقديم قائمة ومواصفات معدات الحماية الشخصية المتاحة ومعدات السالمة ؛
 دوالر أمريكي؛USD 50 000 بمقدار تقديم ضمان مصرفي (التأمين األولي)  -

على الرمز الشريطي لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي 
 للتحقق منه؛.

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 50 000.  
- For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (Bid Bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 

contain a barcode for verification purpose. 
 be ready to provide the bank guarantee (Performance Bond) in the amount of 10% of the Contract Price, in - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10حسن األداء) بمبلغ  ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان

case of the contract award; 
 الشركة المقدمة للعطاء ينص بوضوح على أن (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية تقديم

 ) ؛ين العراقيينلها الحق في المشاركة في المناقصات (لمقدمي العطاءات المحلي
- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating that 

Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 
 .Accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator under this Tender - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذه المناقصة.

 .comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 (بالتوقيت العالمي / غرينتش  بغد الظهر 04:00 إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو

 .2023آذار  01 )،3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 04:00 PM (UTC/GMT+3:00) March 
01, 2023. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية 3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

 TENDER No.  1555  5515المناقصة رقم إعادة اعالن 
البار مضي لالتحفيز الحاسم المناقصة:   

 نوع المناقصة: مناقصة عامة
TENDER NAME: Acid stimulation of wells  

TENDER TYPE: Public Tender  
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لهذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (ويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق 
على االسم الكامل  يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا

 خول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:ووظيفة الشخص الم
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall جيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى المطلوب:يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يست
  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - ;المناقصة وثائقتقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب  -
مختصة لنفس الغرض  هيئةسارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها صادرة عن وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 عطاءات األجانب وغير العراقيين);(لمقدمي ال
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
 ;في العراق التحفيز الحمضيعمليات التي أجريت فيها  البارباتقديم قائمة  -
 من نطاق العمل; 3ة) وفقًا للمادة يوًما بعد إبرام العقد (تقديم أدلة كافية على توافر المعدات في الدول 30تقديم تأكيد بأن المقاول يمكنه بدء العمل في غضون  -

 نطاق العمل;من  3.7ا للبند تقديم دليل على وجود ورشة في العراق من أجل الصيانة المناسبة للمعدات وفقً   -
 ;تقديم تأكيد على امتثال المعدات والتكنولوجيا المقترحة لمتطلبات المواصفات  -
نامج معترف به في الصناعة تقديم مثال لتقرير مكتمل سابقًا لمحاكاة السيناريوهات المختلفة وتحليل سيناريوهات العالج الممكنة أثناء مرحلة التخطيط باستخدام بر  -
 ق التحفيز فعالية;ختيار أكثر طرال
 –الصحة والسالمة والبيئة (المؤهالت المهنية  مجال سنوات في 3تقديم معلومات عن موظفي الصحة والسالمة والبيئة المؤهلين الذين لديهم خبرة ال تقل عن   -

 أو أي شهادة أخرى ذات صلة; إدارة السالمة والصحة المهنية (أوشا)معتمدة من قبل 
يستخدمها مقدم العطاء قائمة ومواصفات معدات الحماية الشخصية التي  ,ءات معدات الوقاية الشخصية المعتمدة والمنفذة من قبل مقدم العطاء يرجى تقديم إجرا  -

 إن وجدت;
 .S2H تقديم قائمة بمعدات السالمة التي تتوافق تماًما مع المشروع ، بما في ذلك خدمة التحكم في كبريتيد الهيدروجين -

- provide list of wells where acid stimulations were conducted in Iraq; 
- provide confirmation that Contractor is able to commence operations within 30 days after Contract agreement 

(provide sufficient evidences that equipment is available in the country) as per Article 3, of Scope of Work; 
- provide evidences of the workshop facility availability in Iraq for proper equipment maintenance as per p.3.7 

Scope of Work; 
- provide confirmation of compliance of the proposed equipment and technology with the requirements of SoW; 
- provide an example of a previously completed report to simulate various scenarios and analyze possible 

treatment scenarios during the planning phase using industry recognized software to select the most effective 
stimulation method; 

- provide information about competent HSE Staff with at least 3 years of experience in HSE (profession 
qualification - certified by OSHA or any other relevant certification;  

- please provide PPE procedure approved and implemented by bidder, List and specification of PPE used by 
bidder if available; 

- provide List of safety equipment is fully fit to project including H2S control service; 
 دوالر أمريكي؛ 50000تقديم ضمان مصرفي (التأمين األولي) بمقدار -
 ل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الرمز الشريطي لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدار الضمان المصرفي (التأمين األولي) من خال -

 للتحقق منه؛.(الباركود) 

- provide the bank guarantee (Bid Bond) in the amount of USD 50 000;  
- for Iraqi local Bidders: the bank guarantee (Bid Bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 

contain a barcode for verification purpose; 
قصات خطاب عدم ممانعة صادر عن وزارة المالية ، الهيئة العامة للضرائب ينص بوضوح على أن شركة مقدم العطاء لها الحق في المشاركة في المنا تقديم -

 (لمقدمي العطاءات المحلية العراقية) ؛
- have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes clearly stating that 

Bidder’s company has the right to participate in tenders (for Iraqi local Bidders); 
 ;accept key terms and conditions of the Draft Contract provided by the Operator under this Tender - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذه المناقصة. -
 be ready to provide the bank guarantee (Performance Bond) in the amount of 10% of the Contract Price, in - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -

case of the contract award; 
 .Comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 (بالتوقيت العالمي / غرينتش   مساءاَ  04:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو )

 .3022 شباط  14)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 04:00 PM (UTC/GMT+3:00) 
February 41 , 2023. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
   

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 لمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية ل3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  غازبروم نفت بدرة بي  شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 



10إعالنات NO.4039.TUE.17.JAN.2023العدد (٤٠٣٩)  الثالثاء  ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ 

  
 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1556المناقصة رقم   TENDER No.  1556 
  سمي لين مضخاتلشراء قطع غيار اسم المناقصة : 

PROCUREMENT OF SEMI LEAN PUMP SPARES 

 نوع المناقصة: المناقصة العامة
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( اويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلو

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. 

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يتوافق مع أدنى مستوى من 
minimum shall:  

  
 تأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛تقديم  - 

 ومواد مشابهة إلى العراق؛أن تكون لديه خبرة في استيراد معدات  - 

 ة المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛تقديم كاف - 

 (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛النافذة  غرفة التجارة  هويةتقديم بطاقة  - 

 الفروع المسجلة في العراق)؛لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي (للشركات / النافذة تقديم بطاقة الهوية  -

 ؛ن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)مصادر  نافذ تقديم خطاب عدم الممانعة - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 سالمة والبيئة؛ وااللتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي مجال الصحة وال - 

 قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة. - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide valid Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate 

(for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission 

for Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accepts key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2023 شباط 21 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) February 21, 2023. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،هذه المناقصةفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender is specified in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 
  

 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ
  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 العطاءات") للمشاركة في المناقصة التالية:

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1557المناقصة رقم   TENDER No.  1557 
  S4 X 32شراء زيت التشحيم التوربيني زيت شركة شل التوربيني اسم المناقصة : 

PROCUREMENT OF THE TURBINE LUBE OIL SHELL OIL TURBO S4 X 32 

 نوع المناقصة: المناقصة العامة
من قبل ممثلها  ةلعطاء موقعلالشركة المقدمة على ورقة على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي ( ايحصلوويمكن لمقدمي العطاءات أن 

ة، المخول) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث سُترسل الوثائق للمناقص
 بالمشغل: الخاص التالي اإللكتروني البريد عنوان لىإويرسل هذا الطلب الخطي ة الشخص المخول لالتصال. وأيضا على االسم الكامل ووظيف

 

 
TENDER TYPE: PUBLIC TENDER 

 
Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for 
sending the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following 
Operator’s e-mail address: 

  
Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com. Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com 

  
دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان أو بعد استالم الطلب الخطي من مقدمه سيرسله المشغل وثائق المناقصة عن طريق البريد اإللكتروني 

 التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التي تتضمن ما يلي: المؤهالتأن يتوافق مع أدنى مستوى من  ومن أجل اإلدراج في عمليات التقييم في إطار هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء
minimum shall:  

  
 تقديم التأييد بامتثال البضائع مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة؛ - 

ا على تسليم المنتج األصلي الذي تم الحصول عليه من الشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد مباشرة أو من خالل العطاء قادر يجب أن يكون مقدم-  

 الموردين الفرعيين (يجب تقديم شهادة أو خطاب توزيع ساري المفعول من الشركة المصنعة للمعدات األصلية) ؛

 يراد معدات ومواد مشابهة إلى العراق؛أن تكون لديه خبرة في است- 

 ة المستندات المطلوبة وفقاً لوثائق المناقصة؛تقديم كاف - 

 (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛النافذة  غرفة التجارة  هويةتقديم بطاقة  - 

 (للشركات / الفروع المسجلة في العراق)؛لدى الهيئة العامة للضرائب و / أو شهادة التسجيل الضريبي النافذة تقديم بطاقة الهوية  -

 ؛الصادر عن وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب (للشركات / الفروع المسجلة في العراق) النافذ تقديم خطاب عدم الممانعة - 

 تقديم مستندات تسجيل الكيان القانوني لمقدم العطاء؛ - 

 مجال الصحة والسالمة والبيئة؛ و االلتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن وفي - 

 قبول الشروط واألحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدمة من قبل المشغل بموجب هذه المناقصة. - 

- Bidder shall confirm compliance of the goods with the requirements for the Goods specified in 
Tender Documentation; 

- Bidder shall be capable to deliver original product sourced from the Manufacturer or authorized 
dealer directly or through sub-suppliers (valid OEM authorization certificate or distribution letter shall 
be presented); 

- Bidder shall have experience in importing of similar equipment and materials to Iraq; 
- Bidder shall provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 
- Bidder shall provide valid Company ID, Chamber of Commerce ID card (for Companies/Branches 

registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid General Commission for Taxes ID card and/or tax registration certificate 

(for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide valid Non-prevention letter issued by Ministry of Finance, General Commission 

for Taxes (for Companies/Branches registered in Iraq); 
- Bidder shall provide Bidder’s legal entity registration documents; 
- Comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- Bidder accepts key terms and conditions of the draft of the contract provided by the Operator under 

this Tender; 
 

 مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة من أو إعالن التمديداألولي سيقوم المشغل باستقطاع مبلغ محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها 
 .الفائز العطاء

 
العالمي /  (بالتوقيتتقديم العطاءات) هو الساعة الخامسة مساًء يوم وساعة انتهاء ضمن هذه المناقصة (لتقديم العطاءات أقصى موعد ن إ

  غرينتش 
 .2023شباط  21 )(3:00+

The Operator will deduct an amount for initial tender announcement and in case of tender extension an 
amount for tender extension announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 
 
The deadline for submission of the Bid under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 
(UTC/GMT+3:00) February 21, 2023. 
 

 .دينالممد االستحقاقالمعلومات عن يوم وساعة  بنشر المشغلقوم سي ،المناقصة هذهفي حال تمديد الموعد النهائي بموجب 
 
 

 لتجاري. للعرض ا ظرف منفصلللعرض الفني و ظرف منفصل: نمنفصال ظرفان) 2حيث يقدم ( عامةتكون المناقصة : االستراتيجية
 
 
 لمناقصة في وثائق المناقصة.احكام ُتوضح تفاصيل شروط وأس
 

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  إحالةفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء أو ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 .أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل عطاء ي مقدمأ

In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be 
published by the Operator accordingly.  
 
Tender Strategy: Public Tender with two (2) separate envelopes. One (1) separate envelope for 
Technical bid and one separate (1) envelope for Commercial bid. 
 
Detailed terms and conditions of the Tender is specified in the Tender Documentation.  
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or 
terminate this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards 
any Bidder submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
./  قسم العقود والمشترياتفي .نفت بدرة بي غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 



11إعالنات NO.4039.TUE.17.JAN.2023العدد (٤٠٣٩)  الثالثاء  ١٧ / ١ / ٢٠٢٣ 

العدد : م سري٢٠١٤
التاريخ :٢٠٢٣/١/١١

اُّـ/ شركة (HO-HUP Construction Company) اِّـاليزية
العنوان /بغداد/ الجادرية/م/٣٣/٩٠٩/د/١١

م/ انــــــذار
اشارة اُّـ العقد رقم (٨) الصادر بموجب كتابنا اِّـرقم (م س/١٣١٣) َّـ ٢٠١٢/٨/٨ والخاص بتصميم وتنفيذ 
األعمال اِّـدنية والكهروميكانيكية وتجهيز وتركيب اِّـعدات واألنابيب وتشغيل وصيانة مشروع ماء (الزهور) َّـ 
محافظة بغداد وبطاقة (١٠٠٠٠) م٣/ ساعة/ تسليم مفتاح وبالنظر لتلكؤكم َّـ تنفيذ التزاماتكم التعاقدية 
وعدم جديتكم َّـ رفع وترية العمل َّـ اِّـشروع انفاً ننذركم انذاراً نهائياً لزيادة وترية العمل وتدارك االنحراف 
خالل مدة (١٤) أربعة عشر يوما من تاريخ تبلغكم بكتابنا هذا وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم 
بسحب العمل وتنفيذه على حسابكم  بموجب الفقرة (٣٧) من العقد واِّـادة (٦٥) من الشروط العامة ِّـقاوالت 

أعمال الهندسية اِّـدينة بجزئيها االول والثاني ودون الرجوع اُّـ اِّـحاكم اِّـختصة.
اِّـهندس عمار عبد الرزاق عيسى

                                                                                                                            اِّـدير العام

Ä\Åzzzzzzzzzzzzzzz∆zzd;Ïzzzzzæzzz…]zzzzuzzzzzŸ;‡\ÊzzzzzzzzzÁÄ
MKMN;Ïzzzzzzzzfizzzzâzz’;CLD;€zzzzzzzÕÑ;ÏzzzzëzzzzÕ]zzzzzfizŸ;‡˜zzzz¡b

م/ مناقصة رقم (١) اعالن للمرة االوُّـ لسنة ٢٠٢٣(تطوير شارع مستشفى اِّـعامل من شارع ٧٧ باتجاه منطقة الردينية وصوال اُّـ 
الحميدية مع انشاء محطة ضخ وخط تصريف مياه الصرف الصحي ِّـستشفى اِّـعامل/ قضاء الزوراء).

٠١ يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن (تطوير شارع مستشفى اِّـعامل من شارع ٧٧ باتجاه منطقة الردينية وصوال اُّـ الحميدية 
ــفى اِّـعامل/ قضاء الزوراء)  أدناه ضمن اِّـشاريع  واالعمال اِّـشمولة  ــاء محطة ضخ وخط تصريف مياه الصرف الصحي ِّـستش مع انش
ــنة ٢٠٢٢ بالتبويب(٤٩-١-٤-١٣-١٨-٢١٨) فعلى  بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية /من تمويل تنمية االقاليم) لس
كافة  مقدمي العطاءات من الشركات واِّـقاولني اِّـصنفني اِّـؤهلني وذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم لتنفيذ اِّـشروع وحسب 

الوثائق القياسية.
٢ ٠على مقدمي العطاءات اِّـؤهلني والراغبني َّـ الحصول على الوثائق الخاصة باِّـشروع وجداول الكميات ومعلومات اضافية مراجعة 

محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة (٨)  صباحا ولغاية الساعة (٢) ظهرا  .
ــن متطلبات التأهيل اِّـطلوبة   ــاري / ظرف العرض الفني / ظرف يتضم ــن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التج ــب ان يتضم ٠٣يج
ــركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات َّـ وزارة التجارة, عقد تأسيس , محضر اجتماع , إجازة ممارسة مهنة,  ــهادة تأسيس الش (ش
ــائية بدرجة ( رابعة ) نافذة صادرة من وزارة التخطيط ,تقديم أعمال مماثلة مصدقة من الجهة  هوية تصنيف مقاولني لألعمال االنش
ــكات اِّـدير اِّـفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة  ــتفيدة, تقديم مستمس اِّـس
ــخة األصلية , يتم التوقيع والختم على كافة  ــراء النس للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إُّـ محافظه بغداد, وصل الش
ــركة  ــركة اِّـتقدمة , تقديم جدول تقدم عمل , تكون مدة نفاذية العطاء ١٢٠ يوما , تقوم الش صفحات جداول الكميات من قبل الش
بتثبيت عنوان متكامل ِّـكتبها(محلة, زقاق ,دار) مع أرقام الهواتف واِّـوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب إن تكون األرقام مدونة رقما 
وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , (على الشركات األجنبية الراغبة باالشرتاك 
ــيس وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية َّـ بلد التأسيس , مع ما يؤيد فتح فرع  ــهادة تأس باِّـناقصة تقديم ش

للشركة َّـ العراق) , تلتزم الشركة بتقديم األسعار النهائية  , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري ِّـحافظة بغداد ).
ــركة او وكيله إُّـ العنوان  ــم طلب تحريري من اِّـدير اِّـفوض للش ــراء وثائق اِّـناقصة بعد تقدي ــي العطاء اِّـهتمني ش ــكان مقدم ٠٤ بإم
ــبعة ماليني وخمسمائة الف  ــم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره (٧,٥٠٠,٠٠٠) (س التالي )محافظة بغداد/ قس

دينار عراقي )  غري قابله للرد ٠ 
ــليم العطاءات الساعة  ــم العقود /الطابق الثامن وأخر موعد لتس ــليم العطاءات / إُّـ العنوان التالي محافظة بغداد / قس ٥ ٠ يتم تس
ــيتم فتح  ــوف ترفض العطاءات اِّـتأخرة عن هذا اِّـوعد وس ــن التوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد يوم االثنني ٢٠٢٣/٢/٦ وس ــرا  م ١٢ ظه
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور َّـ محافظة بغداد / قسم العقود الساعة ١٢ ظهرا من يوم االثنني 

٢٠٢٣/٢/٦ وبخالفه ال يحق للشركة االعرتاض على اجراءات فتح العطاءات.
ــد مصارف بغداد  ــفتجة) صادر من اح ــكل( خطاب ضمان او صك مصدق او س ــان للعطاء على ش ــن العطاءات ضم ــب إن تتضم ٠٦يج
ــاب الضمان داخل ضمن  ــن اِّـنصة االلكرتونية واذا لم يكون خط ــى ان يكون الضمان اِّـقدم داخل ضم ــدى البنك اِّـركزي عل ــدة ل اِّـعتم

اِّـنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك اِّـركزي.
٧ ٠يستقطع من مستحقات الشركة اِّـتعاقدة  كافة الرسوم والضرائب اِّـشار إليها َّـ القوانني واألنظمة  والتعليمات العراقية.

 ٠٨ أذا صادف موعد غلق اِّـناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.
ــب الوثيقة القياسية وبضمنها (السيولة النقدية,  ــتبعد أي عطاء لم ينظم حس   ٩.  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويس

اإلعمال اِّـماثلة, معدل االيراد السنوي) 

(con@baghdad.iq) ١٠ .للمعلومات تتم اِّـراسلة  عرب الربيد االلكرتوني  
١١ . يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واإلعالن.

ــؤون القانونية َّـ  ــم الش ــركة التي يحال بعهدتها اعمال اِّـناقصة عن طريق قس ١٢.َّـ حال وجود مخالفات يتم توجيه االنذارات للش
محافظة بغداد دون الرجوع اُّـ دائرة الكاتب العدل.

ــرتك َّـ اِّـناقصة  ــترياد ويتحمل اِّـش ــك الضريبة واجازة االس ــة من الكمارك وكذل ــهيل مهم ــة اِّـحافظة بكتاب تس ــم مطالب ١٣.التت
مسؤولية تجهيز وايصال اِّـواد اُّـ اِّـحافظة (اذا تضمن العمل تجهيز مواد).

١٤.يتم اعتماد (وثيقة تنفيذ عقود االشغال اِّـتوسطة) الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات اِّـقدمة من اِّـناقصني مستجيبة 
ــروط اِّـناقصة  وَّـ حال عدم التزام  ــروط القانونية واِّـالية اِّـطلوبة َّـ ش عند تلبيتها ِّـعايري التأهيل اِّـحددة فيها بفروعها كافة والش

مقدم العطاء بما تتطلبة الوثيقة اِّـشار اليها انفا بكافة اقسامها فانه يتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقديم.
ــب مقتضيات اِّـصلحة العامة  ــق َّـ الغاء اِّـناقصة َّـ أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء اِّـفاضلة وحس ــرة الح ١٥.للدائ

وال يحق للمشرتكني َّـ اِّـناقصة اِّـطالبة باي تعويض جراء ذلك.
١٦.على الشركة التي يحال اليها اِّـشروع تقديم خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة ٥٪من مبلغ العقد ويكون الخطاب نافدا طلية مدة 

التنفيذ والصيانة ومدرج على اِّـنصة االلكرتونية للبنك اِّـركزي.
١٧ . يعقد اِّـؤتمر الخاص باِّـشروع يوم االثنني بتاريخ ٢٠٢٣/١/٣٠ َّـ قسم العقود الساعة العاشرة صباحا لذا اقتضى التنويه

ــخة االصلية وتكون  ــاء طبق االصل عدد (٢) اضافة اُّـ النس ــخ اضافية  من كافة اوراق العط ــي العطاءات تقديم نس ــى مقدم ١٨. عل
جميع النسخ موقعة ومختومة بالختم الحي للشركة و يتم وضع النسخة االصلية َّـ(غالف منفصل) ويتم تأشرية بعبارة  نسخة اصلية 
ــخة اضافية وتوضع جميع اِّـغلفات  ــري كل مغلف بعبارة نس ــخ االضافية الـ(٢) َّـ غالف منفصل يتم تأش ــخة من النس ووضع كل نس

(االصلية واالضافية ) َّـ مغلف واحد عمال بما جاء بكتاب وزارة التخطيط اِّـرقم ١٧٥٩٨/٧/٤ َّـ ٢٠٢٢/٦/٣٠.
١٩.يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة تتضمن محتويات العطاء مع ترقيم جميع اوراق العطاء.

٢٠. يجب تقديم عقود الكادر اِّـطلوب وفقا لآللية اِّـثبتة َّـ ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذة.
ــرتاك َّـ تنفيذ اِّـناقصات فتكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية َّـ  ــركة او مقاول َّـ التقديم لالش ــاركة ألكثر من ش ٢١.َّـ حالة اِّـش

ذلك واضافة اُّـ اِّـعايري الواردة َّـ الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما يلي :-   
ــراكة معزز بتعهد من  ــراكة موقع من قبل اطراف الش ــاركة مصدق اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اولي على الش ا- تقديم عقد مش
ــدق اصوليا بعد توقيع  ــراكة بينهما مص ــو اِّـناقصة عليهما على ان يتم تقديم عقد الش ــحاب َّـ حال رس ــم بعدم التنازل او االنس قبله

العقد.
ــراكة وَّـ حال لم تذكر النسبة َّـ عقد الشراكة فيتم القسمة  ــراكة بني الشركاء وحسب ما محدد َّـ عقد الش ــبة الش ب-  تعتمد نس

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي و يعتمد عقد الشراكة اِّـربم بينهما على ان يكون مصادقا من الكاتب العدل اِّـختص.
ج- يمكن تقديم التأمينات االولية باسم اي من الشركاء .

د- َّـ حال تقديم احد الشركاء ألي اِّـعايري اِّـطلوبة وتم استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء اِّـشرتك دون النظر اُّـ الشريك االخر.
هـ- على جميع الشركاء تقديم براءة الذمة من الضريبة عند االشرتاك َّـ اِّـناقصات وال يتم االكتفاء بتقديم احد الشركاء لها .

و -على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة اِّـوقف القانوني لهم من ناحية االدراج َّـ القائمة السوداء او اِّـتلكئة او ممن 
يحظر التعامل معهم بموجب القوانني والتشريعات .

محافظة بغداد/قسم العقود
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة الثامنة عشرة) العدد (٤٠٣٩) - الثالثاء - ١٧ - كانون الثاني - ٢٠٢٣
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ما تسمع به وتقرأ عنه غير ما تقف على أثره، لهذا قال معروف الرُّصافيّ (ت 
» (الدِّيوان،  رنقُ ١٩٤٥) «فإن ذكروا النُّعمانَ يوماً فال تثق بأكثرَ مما قال عنه اخلوَ
ــس (القرن اخلامس  ــان بن امرئ القي ــخ)، واخلورنقُ قصر النُّعم ــالل التَّاري ضِ
ــاف دير بجزيرة  ــراق. فعندما قرأت عن اكتش يرة العِ ــهير بحِ ــالدي) الشَّ املي
ــالدي، صعب تصديق النبأ،  ــادس املي ــينية، يعود بناؤها إلى القرن السَّ السَّ
ــذتُ ما قاله الرصافي  ن مالمح حضارة قدمية ظاهرة، أخ ــرة خالية مِ فاجلزي

على محمل اجلد، فوجدتُ اجلدران وقُطع الفخار تُغني عن املقال.
ــود (١٩٩٨) بدبي ما الذي  ــار البنا، املول ــاب اإلماراتي عم ــألت اآلثاري الش س
ــون إلى إدارة  ــباب يتوجه ــك آلثار األقدمني، وجل الشَّ ــك تُكرس حيات جعل
غر أحب التاريخ، فوجدتُ ضالتي  ــال منذ الصّ األعمال وعالم اإللكترون؟! ق
ــل البكالوريوس  ــي، وبعد ني ــوربون بأبوظب ــة اآلثار بجامعة الس في دراس
ــل مع البعثة  ــارة أمّ القيوين، واآلن أعم ــة اآلثار بإم ــدت عمالً في مديري وج

اإليطاليَّة على هذه اجلزيرة.
ن الكربون  كانت أساسات جدران الكنيسة وسط الدير تنطق بتاريخها، فمِ
ــيدت  ــنة (٥٤٠م)، أي قبل عام الفيل (٥٧١م) املفترض. ش دد تاريخها السَّ حُ
ن ساحل اجلزيرة، حوت قاعة القداس، وزاوية املذبح املتجه شرقاً،  بأحجار مِ

رف لسكن الرُّهبان. ماد ساملاً، وحولها غُ كعادة الكنائس، مع حوض العِ
ن إمارة  ــاس (١٩٩٤)، مِ ــف بجزيرة صير بني ي ــبيهاً مبا أُكتش كان طرازها ش
ــة  ــدان محطات النطالق الكنيس ــينية تع ــة السِّ ــي، وهذه وكنيس أبوظب
ني، وقاعدتها أبرشية «فرات ميسان»  ن العراق نحو الهند والصّ الشرقية مِ
ــة  ــرقيَّة)، ذلك يوم كانت الكنيس ــة الشّ ــا، تاريخ الكنيس ــرة (أبون بالبص
رق، قبل  ــطور) الوحيدة بالشّ ــطوريّة (نسبة للراهب نس رقية أو النِّس الشَّ

يطرة العثمانيَّة. وصول حمالت التّبشير الكاثوليكيّة العراق، خالل السّ
ــة  ــينية محطات للكنيس ير والسَّ ــتي الصِّ ن أن كنيس ــا يطمأن إليه، مِ م
ن املدائن بالعراق، ويأتي  ــا مِ ــرقيَّة إلى الهند، هو وصول الراهب مار توم الشَّ
خبر قتله بالهند (حبي، كنيسة املشرق الكلدانيَّة- اآلثوريَّة). فخالل العمل 
راق» (صدر ثالثة أجزاء عن مركز املسبار للدراسات  في «األديان واملذاهب بالعِ
ــي، وحتدثت مع راعيها األب  ــة مار توما بأبوظب والبحوث ٢٠١٦)، زرت كنيس
ــراال» الهندية،  ــر مار توما إلى «كي ــار إلى وصول املبش ــن أتارايل، فأش جوه
، إن لم  وبها كنيسة باسمه، وأن مسيحيي كيراال على املذهب النِّسطوريّ
ن وجود زوجة له وأطفال، وإلى فترة قريبة يُبعث إلى كيراال  يقلها فهمتها مِ

ن املنطقة. راهب عراقي، حتَّى مت تكريس راهب مِ
 ، ينية) فقط على سواحل اخلليج العربيّ ير والسِّ ــتان (الصِّ ال تبدو الكنيس
رقيّة، على أنها  ــم «بيث قطرايي» يتردد في تاريخ الكنيسة الشَّ فكان اس
ــى البال وجود  ــاريّ عمار كيف طرأ عل ــألتُ اآلث ــة صوب الهند. ملا س محط
ــزروع، وال كتاباً وال عمراناً يدل عليه،  ــكونٍ وغير م آثار مبكان قصي غير مس
ــع اآلثاريون وجود حضارة  ــلة كثبان جرداء؟! قال «عادة يتوق فأمامنا سلس
ثبان التي تنتشر حولها األحجار وقطع الفخار، فلما حفرنا وجدنا  حتت الكُ

البناء».
ــتي (ت ٣٨٨هج) في كتابه  ابُش ــن الشَّ أرخ لألديرة والكنائس قدمياً أبو احلس
يارات» أيضاً، وما ذَكره  يارات»، وألبي الفرج األصفهاني (ت ٣٥٦هج) «الدَّ «الدَّ
ن األديرة، لكنَّ كم منها  ياقوت احلَمويّ (ت ٦٢٦ هج) في «معجم البلدان» مِ

مازال حتت الرِّمال واألتربة، مثل التي نحن بصددها!
ــر وصول كبير املنقبني  ــار وحيداً فريداً على اجلزيرة، ينتظ ــتُ اآلثاري عم ترك
ن ميناء أم القيوين،  ليان، وآثاريني شباب متطوعني، عبر القارب مِ وزمالئه الطّ
ــجد مشيد في القرن الـ ١٧  ــاف آثار مس ير، بعد اكتش للتنقيب في دائر الدَّ

ثبان الرِّمال. امليالدي، وهو اآلخر غطت جدرانه كُ

رشيد الخيون

رأي
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ــراق، او ما  ــدم لم يكن الع ــان موغلة في الق ــرون وأزم لق
سمي ببالد الرافدين او بالد مابني النهرين او وادي الرافدين 
حيث النهرين العظيمني اخلالدين (دجلة والفرات)، يعرف 
ــحّ في املياه..  ر او نقص وش اجلفاف او العطش او التصحّ
ــة والفرات  ــرا دجل ــن الزمن ظل نه ــداد قرون م ــى امت عل
ــوان ليرويا أدمي هذه االرض  ــيابية وعنف يتدفّقان بكل انس
ــرف االول .. ورغم  ــث منبع احلضارة االول واحل املباركة حي
ــة النهرين اال انهما كانا يغضبان ليحصل الطوفان  وداع
او الفيضان الذي يودي بحياة الناس ويفتك بالبالد يوم لم 
ــائل متطورة لدرء اخملاطر وتقليل اخلسائر  تكن هناك وس
ــيتوقف امام  ــخ تلك الفيضانات س ــتعرض تاري ومن يس
ــول ذكرها او اإلتيان بها ولكن ال بأس  محطات عديدة يط
من ذكر ماحصل في املوصل سنة (٢٣٢ هـ – ٨٤٨ م) جرّاء 
ــمال العراق وغرقت  ــار غزيرة على املوصل ش هطول امط
ــوب  ــرّاء ارتفاع منس ـــ – ٩٧٨ م) ج ــنة (٣٦٧ ه ــداد س بغ
ــن بغداد وتوالت  ــرقي م نهر دجلة حيث غرق اجلانب الش
ــام (١٩٦٣) و  ــا كان آخرها في املوصل ع ــات تباع الفيضان
ــواد ملا فيه  ى ارض الس ــمّ (١٩٥٤) .. املهم كان العراق يس
ــرا وربوعه  ــهوله خض ــات وزروع غنّاء وكانت س ــن غاب م
ــم ولهذا كان  ــبة على الدوام واخلير فيها عمي معشوش
ــني القادمني اليه من اعماق  العراق هدفا للغزاة املتوحش
الصحارى املقفرة وكان زحفهم إليه اشبه بأسراب اجلراد 
الصحراوي !! وما يؤسف ان بالد الرافدين في األمس التليد 
ــى حاالته  ر بأقس ــوم حيث تواجه التصحّ هي غيرها الي
ــحّ االمطار الساقطة وارتفاع  وحيث التغيّر املناخي وش
ــذا ماحصل خالل  ــرارة والعواصف الرملية وه درجات احل
ثالثة مواسم مضت اضافة الى سبب آخر يتمثّل بغياب 
ــدود  ــاء الس ــة عراقية مائية علمية تتمثل بانش سياس
ــاليب ري  ــظ املياه واعتماد اس ن حف ــات التي تؤمّ واخلزان
ة سبب خارجي  متخلفة تعود الى العصر السومري وثمّ
ــوار وحتديدا دول  ــة املائية لدول اجل ــر يتمثّل بالسياس آخ
ــا املتدفّقة من  ــرات وروافدهم ــة والف ــع لنهري دجل املنب
اراضي اجلارتني (تركيا وايران) .. هذا بعض ما وددت االشارة 
اليه على ضوء ما كشفه رئيس جمهورية العراق السيد 
ــبت املاضي (٢٠٢٣/١/١٤) عن  ــيد) الس (عبد اللطيف رش
تشكيل مجلس أعلى إلدارة ملف املياه في العراق وضرورة 
ترشيد استهالكها وبناء السدود وعقد اتفاقيات مع دول 
ــيد خالل استقباله  اجلوار لضمان األمن املائي . واكد رش
ــة الوطنية إلنقاذ االهوار  ــر بغداد وفدا من اللجن في قص
ــيد استهالك املياه  على ضرورة التركيز على اهمية ترش
ــاوزات على  ــة ورفع التج ــرق الري احلديث ــتعانة بط واالس
ــماك  ــار احواض تربية االس االنهر واحلد من ظاهرة انتش
الستهالكها كميات هائلة من املياه، ومشيرا بأن اجمللس 
ــؤولية  ــيأخذ على عاتقه مس األعلى إلدارة ملف املياه س
ــطحية وضرورة بناء  ــواء اجلوفية ام الس ــف املائي س املل
ــدود واحلفاظ على املياه اجلوفية ألجل االستفادة من  الس
ــاقط الثلوج، أما أنا فأقول بعد ان  كل قطرة ماء ومن تس
ــكيل مجلس  ــدهللا انتبهنا لتش ــاح العراق آخ .. احلم ص

اأعلى إلدارة ملف املياه . 

عبد الزهرة البياتي 

وجع يومي
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 أصدرت األمم املتحدة التقرير االجتماعي العاملي لعام ٢٠٢٣، حثت 
ــتعداد لزيادة أعداد املسنّني ابتداءً من  فيه دول العالم على االس
ــخاص الذين تبلغ أعمارهم  اآلن، كما توقعت تضاعف عدد األش
٦٥ عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم، من ٧٦١ مليون شخص 
ــخص عام ٢٠٥٠، تتزايد بشكل أكبر  عام ٢٠٢١ إلى ١٫٦ مليار ش

في عدد من قارات العالم من بينها منطقة غرب آسيا.

متابعة / البينة الجديدة 

ــر البحث «غوغل» بعيد ميالد  احتفل مؤش
الفنانة املصرية الراحلة كرمية مختار، وقال 
ــع واحدة من أبرز  إنها تعتبر على نطاق واس
املمثالت في جيلها. وتقديرا ملسيرة الراحلة، 
غير «غوغل» واجهته بصورة للفنانة كرمية 
مختار الشهيرة بـ»ماما نونة»، وقال: «عيد 
ــم  ــار الـ٨٩.. يحتفي رس ــالد كرمية مخت مي
ــة املصرية  ــوم باملمثل ــر الي ــعار املبتك الش

ــع  كرمية مختار، التي تعتبر على نطاق واس
واحدة من أبرز املمثالت في جيلها». وفي ١٢ 
كانون الثاني ٢٠١٧، توفيت الفنانة املصرية 
ــة مختار، عن عمر يناهز ٨٣ عاماً، بعد  كرمي
صراع مع املرض.  يذكر أن مختار هي واحدة 
ــن بدور األم،  ــر الفنانات الالئي تألق من أكث
ولقبت بـ»ماما نونا»، وذلك بسبب إبداعها 
في جتسيد تلك الشخصية في مسلسل 
«يتربي في عزو»، وتعد هذه الشخصية من 
أبرز األعمال التي قدمتها الفنانة الراحلة.

متابعة / البينة الجديدة 
ــام ١٩٧٥ واحدة  ــهدت بريطانيا ع ش
ــت  راح ــي  الت ــم  اجلرائ ــع  أبش ــن  م
ــت في الـ١٥  ــا مراهقة كان ضحيته
من عمرها، إذ تعرضت لالغتصاب ثم 

القتل بطريقة بالغة البشاعة، لكن 
ــتبه  األخطر في األمر حينها أن املش
ــه أفلت من العقاب، لعدم كفاية  في
ــرور ٤٨ عاما،  ــد م ــة.  واآلن، وبع األدل
ــلطات البريطانية من  ــت الس متكن

ــتبه  ــاد الدليل القاطع بأن املش إيج
ــت محكمة  ــو القاتل، وقض ــه ه في
ــة البريطانية، اجلمعة  ــي العاصم ف
املاضي، بسجنه ٢٥ عاما بعد إعادة 

محاكمته مجددا.

متابعة / البينة الجديدة 
ــردية احتفى  ــية س أمس ــي  ف
ــع  ــان  بتوقي ــاء ميس ــاد أدب احت
الصادرة  ــة  القصصي اجملموعة 
حديثا أشياء ال ميكن البوح بها 
إبراهيم دكس  والروائي  للقاص 

ــم  ــراوي ،وقال الناطق باس الغ
ــني  ــاعر عبداحلس ــاد الش االحت
ــة القاص  ــم قدم اجللس بريس
ــي رحيم حمد ، وأضاءها  والروائ
ــم  ــه ، ث ــى ب ــيرة للمحتف بس
تلتها كلمة ألمني االحتاد حامد 

ــرأ الغراوي   ــدي ، بعدها ق حمي
ــص مجموعته  ــا من قص بعض
ــارت االعجاب  اجلديدة ، التي أث
ــادة احلضور ، لتحظى  لدى الس
ــن األدباء  ــة م ــالت لنخب مبداخ
املدينة  ــي  ومثقف والصحفيني 
ــد د. مولود محمد زايد  .كما أك
مسؤول اإلدارة إن تكرمي احملتفى 
ــام اإلبداع دورة الباحث  به بوس
الكبير جبار عبد اهللا اجلويبراوي 
ــة صورة  ــع هدي ــام ٢٠٢٣ ، م لع
ــا  تثمين ــاء  ج ــخصية  ش
ــردية وحضورها  ــه الس لتجربت
العراقي  الثقافي  ــهد  في املش
.ليكون ختام اجللسة  والعربي 
ــع اجملموعة وتوزيعها على  توقي

احلضور.

متابعة / البينة الجديدة 
أفاد مصدر أمني في ذي قار 
ــراق،  مبصرع ٨  جنوبي الع
مشجعني رياضيني وإصابة 
ــن ١٦ آخرين نتيجة  أكثر م
حادث سير مروع باحملافظة، 
ــم كانوا  ــى أنه ــيرا ال مش
ــى البصرة  ال في طريقهم 
ــات خليجي  ــور مباري حلض
إن «٨  ــدر،  ــال املص وق   .٢٥
حتفهم  ــوا  لق ــخاص  اش

ــب ١٦ آخرين بحادث  وأصي
سير مروع بسبب الضباب 
ــة  منطق ــي  ف ــف  الكثي
ــى الطريق  ــم عل ــل اللح ت
ــي  ــريع جنوب ــي الس الدول
واوضح  قار».  ذي  محافظة 
ــة  ــالت املتصادم ان «العج
هي حافلة تقل مشجعني 
ــني للبصرة وعجلة  متجه

حمل كبيرة نوع تريلة».

متابعة / البينة الجديدة 
ــي  ف ــة  ــرا مراقب ــت كامي وثقّ
ــا  ــة إنديان ــي بوالي ــد املبان أح
ــة  مرعب ــات  حلظ ــة،  األميركي
ــزال يرتدي  ــرت رضيعا ال ي أظه
ــا  احلفاظ، وهو يحمل مسدس
ويتجول  بالرصاص،  ــوا  محش
ــقق، مصوبا  به في ممر بني الش
االجتاهات،  ــف  ــي مختل ف إياه 

ونحو وجهه، وسحب الزناد.
 On Patrol: Live ــر موقع  ونش
ــر  ــرة، لينتش ــو ألول م الفيدي

ــائل  ــي مختلف وس ــا ف بعده
ــط  ــل االجتماعي، وس التواص

دهشة وغضب املستخدمني.
ــو، ميكن  ــع الفيدي ــي مقط وف

ول حول  رؤية الرضيع وهو يتجّ
ــلم خارج باب شقته  بئر الس
ــدس  املس ــل  ويحم ــق،  املغل
احملشو، وفي إحدى املرات صوبه 
ــى  ــط عل ــه وضغ ــو نفس نح
ــا ألن الرصاص  الزناد، لكنه جن
ــع اإلطالق. ــن في موض لم يك
ــة  ــران الواقع ــض اجلي ورأى بع
ــرا  كامي ــا  التقطته ــي  الت
ــى،  ــي املبن ــة ف ــة مثبت مراقب
فاتصلوا بالشرطة، التي وصل 
ــوا  عناصرها إلى املوقع وفتش

الشقة التي كان يعيش فيها 
الطفل مع والده.

امتالكه  ــع  الرضي ــد  وال ونفى 
ــن  ــا أن اب ــلحة، مدعي ألي أس
ــم معه  ــذي كان يقي ــه ال عم
«هو من ميتلك واحدا»، مضيفا 
ــه مريضان وأنه كان  أنه وزوجت
ــل  ــع الطف ــاء م ــاول البق يح
ــد أن مرضه  ــه، لكن ال ب لرعايت
ــا وضع  ــه بينم ــتت انتباه ش

الطفل يديه على السالح.


