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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
رزاق  النقــل  وزيــر  الغــى 
االثنــن،  امــس  الســعداوي 
الصالحيــات التــي عمل بها 
وكالء الوزارة ومدراؤها العامون 
خالل عملهم في املدة املاضية.

وجــاء كتــاب مذيــل بتوقيع 
ألحكام  »استناداً  السعداوي: 
املادة )2/ أوالً( مــن قانون وزارة 
النقل رقم 7 لسنة 1994 واملادة 
6 لســنة  2 من نظامها رقم 
وملقتضيات  النافذيــن،   1995
إعادة  وألجل  العامة  املصلحة 
طبقاً  الــوزارة  أعمال  تنظيم 
للصالحيات املنوطة بنا قانوناً 

وما يستلزمه مبدأ إعادة توزيع 
يتصل  مــا  مــن حيث  املهام 
بصالحيات الوزير احملددة بأصل 
القانون ومــا ميكن منحه إلى 
وكالء الوزارة أو املدراء العامون 
فــي دوائر وتشــكيالت الوزارة 
ســير  حســن  ضمان  وألجل 
واســتمرار،  بانتظام  األعمال 
تقــرر: إلغــاء العمــل بكافة 
الصالحيات املمنوحة ســابقاً 
العامون وحلن  واملدراء  للوكالء 
إصدارنا أوامــر الحقاً بتنظيم 
للسياقات  وفقاً  الوزارة  أعمال 
ومتطلبات  واإلدارية  القانونية 

العمل«.

بغداد - الصباح الجديد:
أشــر صندوق النقــد الدولي 
امس االثنن، ان البالد ستكون 
فــي املركز الســابع من حيث 
النمو االقتصادي على مستوى 
العام  خــالل  العربية  الــدول 
املقبــل، على الرغم من تدهور 

األداء االقتصادي العاملي.
تضمن  تقريرا  الصندوق  ونشر 
للعام  االقتصــادي  األداء  آفاق 
2023، مبــا في ذلك دول العالم 

العربي.
واورد صنــدوق النقــد الدولي 
بحســب التقريــر إن »البيئة 
الصعيد  علــى  االقتصاديــة 
تدهــورا  شــهدت  العاملــي 
ملحوظا في اآلونة األخيرة في 
ظل األوضاع املرتبطة ب أوكرانيا 
على  املفروضــة  والعقوبــات 
روســيا التي التــزال آخذة في 

االتساع«.
وأضاف: أن »الوضع االقتصادي 

بتماســكه  محتفظا  يزال  ال 
 ،2022 األول من  النصف  خالل 
ترتفع  التضخم  لكن معدالت 
بشــكل مفاجئ في منطقة 
إلى  لتتعرض  االوسط،  الشرق 
أجواء من عدم اليقن ومخاطر 

من حدوث تطورات سلبية«.
املنطقة  في  التوقعات  وتشير 
إلى »منو إجمالــي الناجت احمللي 
اإلجمالــي احلقيقــي، لتصل 
 ،2022 %5.0 خالل  إلى  نسبته 
الذي يعد ارتفاعا من %4.1 في 

.»2021
والالفت في تقرير الصندوق، أن 
العربية  الدول  ليبيا ستتصدر 
من حيــث النمــو االقتصادي 
فــي 2023، إذ يتوقــع أن ينمو 
 ،17.9% بنســبة  اقتصادهــا 
تليها جيبوتــي )%5(، ومن ثم 
حل  )%4.8(فيمــا  موريتانيــا 
العراق سابعا في ترتيب الدول 

العربية بنسبة )4.0)«.

وزير النقل يلغي الصالحيات  
السابقة لوكالء الوزارة 

والمدراء العامين

العراق سابعا في النمو االقتصادي 
للعام المقبل على مستوى الدول 

العربية 

صندوق النقد الدولي:

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغــت عائدات النفــط اخلام 
الذي مت تصديره خالل تســعة 
 ،2022 احلالي  العام  من  أشهر 
أكثر من 90 مليار دوالر أمريكي.
عن  صادرة  إلحصائيــة  ووفقا 
شركة » سومو«، نشرت امس 
االثنــن، فإن »ايــرادات النفط 
العراقي املصدر خالل التسعة 
أشــهر االولى من العام احلالي 
2022 بلغــت 90 ملياراً و 388 
مليونــاً و786 ألفاً و336 دوالراً، 
10 مليارات  بلغ  مبعدل شهري 
و43 مليوناً و 198 مليوناً و481 

دوالرا«.
واضافــت ان »هــذه اإليرادات 
املاضي  العــام  عــن  ارتفعت 
2021 بنسبة 70.6 باملئة، حيث 
بلغت فيها العائدات املالية 52 
ملياراً و 981 مليوناً و515 ألفاً 
و 830 دوالراً ومبعدل 5 مليارات 
و 886 مليونــاً و515 ألفاً و830 

دوالرا«. 
واشــارت الى ان »شهر أيار من 
العام احلالي 2022 شهد فيها 
أعلى إيــراد مالي من املبيعات 
النفطية حيــث بلغ 11 ملياراً 
و4  و514 ألفــاً  و477 مليونــاً 
دوالرات، فيما كان شهر كانون 
الثاني اقل األشــهر من حيث 
اإليرادات حيث بلغت 8 مليارات 
و526  ألفاً   679 و322 مليونــاً 

دوالراً«.
أســعار  تأرجحــت  وكانــت 
بن  اجلاري  العام  خالل  النفط، 
65 دوالر للبرميل، وثالث خانات 

100 دوالر فما فوق،  أي  رقمية، 
احلرب  اشــتعال  بعد  ســيما 
الروسية األوكرانية، اذ تخطت 
األســعار في بعــض األحيان 
بعشــرات  دوالر  املائة  حاجــز 
الواحد،  للبرميــل  الــدوالرات 
جراء العقوبــات التي فرضها 
بلغ  وحتى  روسيا،  على  الغرب 
االمر ببعض املراقبن الى توقع 
ان يستمر ارتفاع أسعار النفط 
للبرميل،  دوالر  مائتي  ليتجاوز 

وهذا امر قابل الى التحقق في 
الوقت احلاضــر، غير ان حتققه 
األوربي  االحتاد  مبوقف  مشروط 
من مقترح مجموعة الســبع 
بفرض تســعيرة على النفط 
الروسي، وفي هذا الصدد توقع 
اخلبير النفطي حمزة اجلواهري 
امــس األول األحــد، ان حتديد 
سعر النفط الروسي من قبل 
أوروبا سيؤدي الى رفع االسعار 

الى 300 دوالر للبرميل.

وقــال اجلواهري، إن »مســألة 
الروسي  للنفط  حتديد ســعر 
الدول  باعتــراف  ممكنــة  غير 
بإمكان  ألنه  نفسها  االوروبية 
روسيا عدم بيع النفط إليهم، 
وبالتالي ســيكون الضرر أكثر 
من النفع وهو ما ملســته هذه 
الــدول عندما أوقفت روســيا 

ضخ الغاز اليها«.
واضاف ان »الــدول االوروبية ال 
تســتطيع إجبار أكبــر الدول 

للنفط  املســتوردة  اآلسيوية 
كالصــن والهنــد على عدم 
اســتيراد النفط الروسي وهو 
مستدركا  اليوم«،  نشهده  ما 
ان »روســيا في حــال اوقفت 
انتاجها مبقدار 5 مالين برميل 
فإنه سيكون سلبا على الدول 
وخاصة  للنفط  املســتهلكة 
الــدول االوروبيــة وســيصل 
ســعر النفط الــى 300 دوالر 

للبرميـل«.

وجتــدر اإلشــارة هنــا الى ان 
مجموعة دول الســبع )كندا، 
وفرنســا، واململكــة املتحدة، 
واليابــان، والواليــات املتحدة، 
وأملانيا، وإيطاليا( كانت اتفقت 
في حتديد  قدمــا  املضي  على 
اخلام  النفط  ألســعار  سقف 
إلعادة  محاولة  في  الروســي، 
ضبــط أســعار اخلــام عامليا 
روســيا من  إيــرادات  وخفض 
مبيعات النفط ســعيا منها 
في املقام األول إلى إحلاق هزمية 

»مالية« بروسيا.
مصرف  محللــو  حــذر  وكان 
»جيه  الشــهير  االســتثمار 
بــي مورغــان«، األميركي في 
الثاني من شــهر متوز املاضي، 
مما وصفوه بـ«سيناريو كارثي« 
النفط  قد تصل فيه أســعار 
العاملية إلى 380 دوالرا للبرميل 
إذا دفعت العقوبات األمريكية 
»تطبيق  إلى  روسيا  واألوروبية 
تخفيضات انتقامية في إنتاج 

اخلام«.
وتعتمــد البــالد بنســبة 96 
النفطية  اإليرادات  على  باملئة 
وتعرضت  العامة،  موازنته  في 
الــى  الســابقة  احلكومــات 
عدم  مــع  كبيرة  ضغوطــات 
قدرتها في دفع رواتب املوظفن 
األخرى  التشغيلية  والنفقات 
نتيجة انخفاض اسعار النفط 
الى مــا دون 30 دوالرا للبرميل 
في بداية عام 2020 مع انتشار 
مرض كوفيد 19 قبل أن تعاود 

األسعار االرتفاع مرة أخرى.

اكثرها تحققت في أيار الماضي

سومو: إيرادات البالد من تصدير النفط
أكثر من 90 مليار دوالر خالل تسعة أشهر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الشــؤون  مستشــار  قــال 
مستشــارية  في  االســتراتيجية 
إن  اجلياشي،  القومي سعيد  األمن 
العراق يسجل »موقفاً نوعياً« على 
مســتوى العالم بتصــدره الدول 
رعاياه من  إعــادة  بتجربة  العاملية 
سوريا، عاداً العراق يعيد رعاياه وفق 

»منهجية علمية«. 
واوضــح اجلياشــي علــى هامش 
جملموعــة  االفتتاحــي  االجتمــاع 
العليــا اخملتصة  التقنية  العمــل 
بعودة العراقين من ســوريا، الذي 
أربيل امــس االثنن أن  أقيم فــي 
»العــراق اآلن هــو الدولــة األولى 
بالعالم الذي يســعى والذي عمل 
على إعادة رعاياه بشــكل مسؤول 

وفق منهجية علمية كاملة«. 
أن »هذه اجللسة  وأضاف اجلياشي، 
مهمة وتأتي في ســياق سلسلة 
العراق  بالتزام  اجتماعات مهمــة، 
مع اجلانــب الدولي، بخصوص نقل 
العراق،  إلى  العراقين من ســوريا 

املقدم  الدولي  الدعم  ومناقشــة 
له«. 

وحتظــر االجتمــاع 18 مؤسســة 
برئاســة  عراقيــة،  رســمية 
مستشــارية األمــن القومي، مع 
كافة املنظمــات الدولية العاملة 
األمن  ممثلية  بالعراق من مكتــب 
ومنســق  املتحدة،  لــأمم  العــام 

واملنظمات  اإلنســانية  الشــؤون 
كافة. 

ويناقش في هذا االجتماع املســار 
الستراتيجي للعمل، باإلضافة إلى 
العراق  التي حددها  العمل  مناطق 
في نقل العوائل ســواء من داخل 
مخيم الهــول أو مركــز التأهيل 

واالدماج . 

»كل  فــإن  اجلياشــي  وبحســب 
منطقة لديهــا متطلبات، وهناك 
املنظمات  مــع  مشــترك  عمــل 
بعنايــة  لتحديدهــا  اإلنســانية 
شــديدة، وحتديــد األدوار واملهــام 
بتنسيق وتنظيم عال جداً، لضمان 
إدارة  إلى  باإلضافــة  أفضل،  نتائج 
اســتراتيجية حتت  بطريقة  امللف 

رعاية وإشــراف وموافقة احلكومة 
اجلانب  مع  وبالتنســيق  العراقية، 
تترأســه منظمة  الــذي   الدولي 

الهجرة الدولية«.
النتائج  عــن  اجلياشــي  وحتــدث 
املتحققــة، مبينا انهــا »لم تكن 
متوقعــة بهــذا الشــكل، والتي 
دفعت املنظمــات الدولية املعنية 
للجانب  دعمها  تقدمي  إلى  باملبادرة 
العراقــي، مثل منظمــة الصحة 
الدولية  الهجرة  ومنظمة  الدولية 
مشــيراً  العاملي«،  الغذاء  وبرنامج 
إلــى أن كل منظمــة دولية لديها 
مســاحة عمــل، ويتطلــب األمر 
العراقــي، حتديد مكان  اجلانب  من 
العمل، سواء داخل مراكز التأهيل، 

أم في املناطق األصلية. 
الشــؤون  مستشــار  وكان 
مستشــارية  في  الســتراتيجية 
األمــن القومــي ومســؤول ملف 
مخيم الهول ســعيد اجلياشــي، 
قال مؤخراً إنه مت نقل أكثر من 900 
عائلــة عراقية مــن مخيم الهول 

الســوري إلى العراق منذ شهر أيار 
من عام 2021 وحلد اآلن. 

اجلياشي كان قد صرح خالل منتدى 
إعادة دمج اجملتمعات الثالثاء املاضي 
والذي عقد في أربيل، أن »العملية 
كانــت حصراً للنســاء واألطفال، 
ومت تأهيــل أكثــر مــن 500 عائلة 
منهــا، وأعيد ادماجها في ســت 
محافظات في مناطقهم األصلية 
في قبول مجتمعي إيجابي«، مبيناً 
أن »الكثير من هذه العوائل انخرط 
ومنهم من  اجملتمــع،  بوظائف في 
دخل الدراســة إضافــة إلى دخول 
آخرين ســوق العمل كل حســب 

امكانياته«. 
ولفت الى أن »العملية جاءت بعد 
تشــكيل جلان قامت بزيارة مخيم 
الهــول والعمــل علــى التحقق 
والتأكد  لالجئن،  البيانــات  وجمع 
من هوياتهــم العراقية، باإلضافة 
أمنياً  فــي ملفاتهم  التدقيق  إلى 
واستخباراتياً وقضائياً والتي قامت 

بها قيادة العمليات املشتركة«.

العراق البلد األول في العالم الذي يعيد رعاياه
من سوريا بنحو مسؤول ومنهجي

مستشار الشؤون االستراتيجية في األمن القومي:  تقريـر

ايران تعتزم محاكمة الف متظاهر 
ارتفاع نسبة الفقر إلى 25 % من سكان 3اعتقلوا خالل االحتجاجات األخيرة

6البالد والبطالة 14 %

السليمانية ـ عباس اركوازي:
كشــف نواب مســتقلون عن وثائق 
تثبت تورط رئيس حراك اجليل اجلديد 
الواحد  رجل االعمال شاســوار عبد 
واالســتيالء على  بقضايــا فســاد 
حصص واسهم مواطنن في مشاريع 
ميتلكها مبحافظة السليمانية. وقال 
عضــو مجلس النواب عــن جماعة 
العدل الكردســتانية ســوران عمر،  
في مؤمتر صحفــي عقده مبحافظة 
السليمانية حضرته الصباح اجلديد، 
ان رئيس احلراك لم يكن وفيا العضاء 
حزبه الذين ضحوا مــن اجل احلراك، 

فضالَ عن انــه يقوم بكيــل التهم 
لنواب مستقلن مبا يصب في صالح 
احزاب السلطة. وقدم عمر وثائق قال 
فيها، ان راس مال شــركة شاسوار 
كان مليــون دينــار حتول الــى مئة 
مليــار دينار خالل يــوم واحد، بعد ان 
قام ببيع اســهم مشروع جافي الند 
السياحي الى املواطنن، ومتكن الحقا 
من االســتيالء عليهــا، دون ان يقدم 
الصحاب االسهم اية ارباح او حصص 
من شركته. واكد عمر، ان هناك نحو 
1500 دعوى رفعها اصحاب االسهم 
على رئيس حــراك اجليل اجلديد على 

خلفية االســتيالء على اســهمهم 
وحصصهم في مشــروع جافي الند، 
دون ان يتمكن اصحاب االســهم من 
التي استثمروها  اســترداد اموالهم 
ان شاســوار  واضاف  املشــروع.  في 
مديــن حلكومــة االقليــم مببلغ 83 
مليــار دينار للمواطنــن اضافة الى 
42 مليار دينار اقترضها من حكومة 
االقليم بضمان ارض املشــروع، الذي 
حصل عليه دون مقابل من حكومة 
االقليــم. واضــاف ســوران عمر، ان 
رئيس حراك اجليل اجلديد، اسس حزبا 
سياسيا باموال املواطنن وانشا قناة 

تلفزيونية تــروج حلزبه، بعد ان كانت 
مستقلة، مشيرا الى ان عدم تعرضه 
للمحاكمة واملالحقة القانونية يقف 
وراء شخصيات متنفذة ومسؤؤولن 
حكومة  مطالباً  االقليــم،  في  كبار 
املواطنن  بحقوق  تطالب  ان  االقليم 
وتســترد االموال التــي بذمة رئيس 
عائلة  وكانــت  للمواطنن.  احلــراك 
رئيس حراك اجليل اجلديد السابق في 
برملان كردستان الدكتور كاظم فاروق 
قــد احملت الى تورط شــخصيات في 
حراك اجليل اجلديد بالتورط بتسميم 

ابنهم.

خاص - الصباح الجديد:
املنضوية  السياســية  الكتل  تؤكد 
وجود شــراكة  الدولة  إدارة  لتحالف 
فــي تنفيذ املنهــاج الــوزاري، الفتة 
إلى أن اجلميع ســيتحمل مسؤولية 
احلكومة، مشددة على عدم إمكانية 

التنصل عنها من أي جهة كانت.
وقال النائب عــن حتالف الفتح معن 
»الصباح  إلى  تصريح  في  الكاظمي، 
التنســيقي  »اإلطــار  إن  اجلديــد«، 
يعتبر نحاج حكومة محمد شــياع 

السوداني، اخليار الوحيد«.
تنتظر  »احلكومة  أن  الكاظمي،  وتابع 
أن حتظــى بدعم من جميــع الكتل 

السياسية، مع وجود بوادر استبشار 
إكمــال  إزاء  العراقــي  للمواطــن 

االستحقاقات الدستورية«.
وأشار، إلى أن »العراق عانى من انسداد 
العملية  فــي  األطول  لعلــه  طويل 
السياســية منذ عــام 2003، ولكن 
االنفراج اعطى نوعــاً من االطمئنان 

بأن القادم سيكون أفضل«.
وانتهــى الكاظمي، إلــى أن »انتماء 
بعــض الــوزراء إلى كتل سياســية 
أكبر،  مســؤولية  يحملهم  ســوف 
ولذلك فأن الكتل مصرة على ضرورة 
إجنــاح احلكومة ودعــم منهاجها مبا 

يحقق أفضل النتائج«.

من جانبه، ذكر عضو حتالف السيادة 
صالــح أردينــي، فــي تصريــح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »احلكومــة 
ولدت بعد مخاض عســير وانتخابات 

مبكرة«.
وتابع أردينــي، أن »الكل اتفق على أن 
ويدعمها،  احلكومة  هذه  في  يشترك 
حتــت مظلــة حتالــف إدارة الدولــة 
وحكومــة اخلدمات«. وأشــار، إلى أن 
»إجنــاح احلكومة قضيــة تضامنية 
ومهمة تقع على عاتق اجلميع«، داعياً 
»الكتل السياســية التي لديها وزراء 
أن تعي الــدور الذي تتــواله في هذه 
املرحلة بالتحديد، بــأن يكون العمل 

من أجل مصلحة الوطن والشعب«.
ولفــت أردينــي، إلى »ضــرورة عدم 
االنخــراط في البحث عــن املصالح 
احلزبيــة والطائفيــة واملكوناتية، بل 
ينبغي  احلكومة  أمــام  هناك مهمة 
التركيز عليها وهــي تقدمي اخلدمات 
إلــى املواطن العراقــي«. وحتدث، عن 
»عــدم إمكانيــة أن يتنصل أحد عن 
أصبحت  أن  بعــد  احلكومــة  هــذه 
علنية  الوزراء  ملناصب  الترشــيحات 
ومعروفة للجميــع«. وانتهى أرديني، 
إلى أن »انطالقة احلكومة كانت قوية 
مــن خالل ما أدلى به الســوداني من 
مواقف، تدل على وجود همة عالية«.

نواب مستقلون يكشفون وثائق تثبت تورط
رئيس حراك الجيل الجديد بقضايا فساد كبيرة

اتفاق سياسي على دعم منهاج السوداني
وال خيار أمام الكتل سوى نجاح الحكومة

جبهة المعارضة تتصدع في االقليم

الصباح الجديدـ  وكاالت:
اآلجلة  العقود  أســعار  قفزت 
االثنــن،  امــس  للقمــح، 
تعليق  روســيا  أعلنت  بعدما 
مشــاركتها في اتفاق يسمح 
بتصدير احلبوب من أوكرانيا عبر 
البحر األســود، وهي الصفقة 
اعتبرت ضرورية لتخفيف أزمة 
والسيطرة  العاملية  اإلمدادات 

على تكاليف الغذاء العاملية.
وذكرت وســائل اعــالم غربية 
ان أســعار القمــح ارتفعــت 
في بورصة شــيكاغو بنسبة 
تصــل إلى %7.7 إلــى 8.9325 
افتتاح  للبوشــل عند  دوالرات 
قبل  اإلثنن  امــس  التعامالت 

 5.6% إلى  املكاســب  تقليص 
صباحاً   11:15 الساعة  بحلول 
فــي ســنغافورة، كمــا زادت 
أسعار الذرة بنسبة %2.8 وزيت 

فول الصويا 3%.
وكانــت روســيا قــد علقت 
السبت املاضي مشاركتها في 
اتفاق تصدير احلبوب عبر البحر 
بوســاطة  مت  والذي  األســود، 
أعقاب  في  املتحــدة،  األمم  من 
ما وصفته بهجــوم كبير من 
على  أوكرانية  مسيرة  طائرات 
أســطولها في شــبه جزيرة 
القرم، ما ميثــل ضربة حملاوالت 
تخفيف الضغط العاملي على 

إمدادات احلبوب.

أسعار القمح تقفز بأكثر من
7 % بعد تعليق روسيا مشاركتها 

في »اتفاق الحبوب«
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بغداد - الصباح الجديد: 

برعايــة وزارة التجارة والشــركة 
العامــة للمعــارض واخلدمــات 
التجارية تقــام الدورة 46 ملعرض 
“مهد  الدولي حتت شــعار  بغداد 
وحتديــات  تقــدم   ... احلضــارات 
خــالل  العالــم”،  الســتقطاب 
الفتــرة مــن 1 إلى 10 تشــرين 
الثانــي 2022 علــى ارض معرض 
بغداد الدولي، مبشــاركة وحضور 
متميز للدول والشــركات احمللية 
والعربيــة واألجنبية من مختلف 

القطاعات.
تأتــي إقامة هــذه الــدورة لهذا 
العام فــي إطار اجلهــود احلثيثة 
آفاق  لتوطيد  العراق  يبذلها  التي 
العمل  أواصــر  وتقوية  التعــاون 
االقتصادي والتجــاري بني العراق 
انطالقا من  العالم. وكذلك  ودول 
رغبة العــراق في حتقيق النهضة 
الشــاملة في مختلــف اجملاالت 
وتعزيز الشــراكة وبنــاء عالقات 
في  تســهم  متينة  اقتصاديــة 
تعــاون متكافئ  احملافظــة على 
يصــب فــي مصلحــة جميــع 

االطراف.
ســوف يُتاح للمشاركني االلتقاء 
بأكبــر جتمــع لصنــاع القـــرار 
االعمــال  ورجــال  والشــركات 
واالحتادات  التجارة  تنمية  وهيئات 
واملنظمــات املهنيــة خاصة وأن 
كبيرة  حملة  على  مقبل  العـراق 
إلعــادة االعمــار رُصــدت له كل 
االمكانيات من احلكومة العراقية 

واجملموعة الدولية.
التي  املعارض  اول  املعــرض  ويعد 
اقيمت في العراق عام 1918 حيث 
اقيم في مدينــة البصرة عرضت 
وصناعية  زراعيــة  منتجات  فيه 
يدويــة وحيوانات من خيول وابقار 
ومواشــي، وفي عــام 1957 اقيم 
اول معرض في بغداد على املوقع 
احلالي للمعرض الذي كان يسمى 
والزراعــي  الصناعــي  املعــرض 

وطنية  منتجــات  فيــه  عرضت 
نظمتــه متصرفية لــواء بغداد . 
وفي عام 1959 تأسست مصلحة 
املعارض العراقية ومت احلاق املعرض 
العليا  اللجنة  اشــراف  بها حتت 
املعرض  وســمي  متوز  الحتفاالت 
)معــرض 14 متــوز ( مبوجب قانون 
رقم 20 لسنة 1959 وارتبط بوزارة 

االقتصاد .
ملعرض  احلقيقية  البدايــة  كانت 

بغداد منذ ان اصبح ذا صفة دولية 
عام 1964 وقد شاركت في الدورة 
االولى للمعرض خمس دول عربية 
هي ) مصر، االردن، لبنان، الكويت، 

سوريا ( 83 شركة. 
في عام 1968 بــدء التطور والتنوع 
دورات  واخــذت  واســع  يأخذ مدى 
معرض بغــداد الدولــي تعتبر من 
اوســع التظاهــرات االقتصاديــة 
والتجاريــة الدوليــة ممــا ادى الى 

انضمام معــرض بغداد الدولي الى 
احتاد املعــارض الدولي ) UFI ( والذي 
مقــره باريس واصبح عضــواً فيه 
اســتناداً الى قرار االحتاد الدولي في 
مالطا  في  انعقــد  الذي  اجتماعه 
من عام 1971 واصبــح ممثالً للدول 
اعضاء  احــد  هو  العربيــة وحالياً 
العربي  التنفيــذي للالحتاد  املكتب 
للمعارض واملؤمتــرات الدولية الذي 
مقــره القاهــرة . في عــام 1981 

شاركت )68( دولة و)3200 ( شركة 
حجز  فــي  الزيــادة  بلغــت  حيث 
%90 عن  مســاحة االرض مبقــدار 

سابقتها. 
أن تزامــن انعقــاد املعــرض مــع 
تشكيل حكومة جديدة هو رسالة 
عازم  العراق  بأن  وحقيقية  واضحة 
كانتصاره  واإلعمــار،  البنــاء  على 
“داعش”،  تنظيم  أرضه مــن  وحترير 
اقتصادية  إقامة عالقات  عن  فضالً 
مثمرة واحملافظة على وحدة التعاون 
املتكافــئ مــع دول العالــم على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كمــا أن العراق، مــن خالل توجهه 
ســاحة  ميثل  اجلديد،  االقتصــادي 
خصبة وجاذبة لالستثمارات، حيث 
تتوافر فيه فــرص كبيرة وإمكانات 
هائلة، مشيراً إلى أن دورات املعرض 
هي مبثابة نوافذ مشرعة للتعريف 
والســلع  واملنتجــات  باملشــاريع 
وتوفير الفرص لالقتراب من السوق 
والدخول في مشــاريع  العراقيــة 
كافة  علــى  والبنــاء  االســتثمار 

الصعد .
وشهدت الســنوات األربع املاضية 
توقيع أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة 
املعارض  هامــش  علــى  تفاهــم 
وتفاعلت  أقيمــت  التــي  الدولية 
وإقليمية  دوليــة  معها شــركات 
كبيرة، “لكن لألسف لم تر أي منها 
النور، وهذا ســبب رئيس في عدم 
عودة تلك الشــركات هــذا العام، 
لوجــود قناعة لديها بــأن املعرض 
مرتبط باألجواء السياسية، وهناك 
شبكات فســاد تؤثر في قرار البالد 

االقتصادي”.

اليوم .. انطالق معرض بغداد الدولي بمشاركة عربية وأجنبية واسعة 
بعد انقطاع لثالث سنوات.. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اكـــد وزير العمل والشــؤون االجتماعية أحمد 
جاسم األسدي امس االثنني، ضرورة دعم شريحة 
الشــباب العاطلني من العمــل واتاحة الفرصة 

أمامهم للدخول في سوق العمل.
وذكر املكتب اإلعالمي لألسدي في بيان أن “الوزير 
اســتمع خالل لقائه املدير العــام لدائرة العمل 
والتدريب املهني رائد جبار باهض الى شــرح عن 
مهام الدائــرة وكيفية اســتقطاب الكثير من 
العمالــة الوطنية وفق رؤية الدائــرة، فضال عن 
اهمية تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 
على الشــركات االســتثمارية وخاصة االجنبية 

والنفطية منها”.
واشار االسدي بحســب البيان، الى “اهمية هذه 
الدائرة لكونها على متاس مباشــر مع الشــباب 
وتقدمي الدعم لهم مــن خالل منحهم قروضاً او 
ادخالهم في دورات تطويرية على مهـــن تالئـم 

سـوق العمـل”.

االنبار - الصباح الجديد: 
تواصل  املالكات الهندسية والفنية والتشغيلية 
باشــراف مدير املنطقة اجناز مرحلة رفع وتثبيت 
الروافــد الثالث للفضاء املتضرر جلســر ســكة 
الكســارة كــم 195بطول 42 م بالتنســيق مع 
اجلهات املنفذة مــع محافظة االنبار وعلى نفقة 
اعمـــار احملافظـة وذلـك ضمـــن خـط سكـة 

حديـد)بغـداد- القائـم - عكاشـات(. 
جاء ذلك مبتابعة مدير عام الســكك طالب جواد 
الغربية  للمناطق  احلياة  كاظم احلسيني، إلعادة 
عند  واملســافرين  البضائــع  قطارات  بتســيير 
اكتمال اجلسور بالشكل النهائي النسيابية سير 

القطارات في القريب العاجل .

وزير العمل يؤكد دعمه 
لشريحة الشباب ويصدر 

توجيها يخص العمالة األجنبية

صيانة وتأهيل الروافد الثالثة 
لمشروع جسر سكة الكسارة

واسط - الصباح الجديد:
الدكتور  واسط  محافظ  استعرض 
وعلى  املياحــي   محمــد جميــل 
الفصلي  العشــائري  املؤمتر  هامش 
الــذي عقدته احملافظــة ابرز فقرات 
خطة املشاريع اخلدمية التي تعتزم 
املرحلة  تنفيذهــا فــي  احملافظــة 
املقبلة ومقدار املبالغ اخملصصة لها 
الجل االســهام الفاعل في حتسني 
والعمراني  اخلدمــي  الواقع  وتطوير 

في عموم مناطق  احملافظة .
وقــال املياحي،اننا عقدنا هذا املومتر 
العشــائري بحضور الشــخصيات 
وشيوخ  ســادات  بضمنهم  البارزة 
و وجهــاء احملافظةوكشــفنا عــن 
تضمنت  ؤالتي  املستقبلية  خطتنا 
150 مشروع خدمي قد  تنفيذ نحو 
خصصت جلميع القطاعات اخلدمية  
ان "احملافظــة اعتمدت  ، مضيفــا 
معياريــة خاصــة فــي تقســيم 

املشاريع على وفق
 نســب االســتحقاق و احملرومية 

الســابقة  بالفترات  اخلدمات  من 
واحلاجة امللحة لذلك،وستشــمل 
جميع الوحدات االدارية باحملافظة" 

.
وأكد املياحي بان" توجهنا  ينصب 
على طوي صفحات خطط تنفيذ 
مشــاريع  اخلدمات االساسية في 
البنى التحتية والبلدية مع نهاية 
عام 2023، وبعدها يكون االنطالق  
نحو مرحلة اخرى ستشتمل على 
العمراني  التطوير  تنفيذ مشاريع 

كبناء املستشــفيات وغيرها من 
املشاريع الكبرى ..

وذكــر  انه، ملــن دواعي الســرور 
باحملافظة  اهلنــا  نصــارح  اننــا 
عــن تفاصيــل العمــل وخطط 
العاملــة  واملشــاريع  اخلدمــات 
واملسقبلية التي   سننفذها بعد 
توكلناواعتمادنــا على اهلل ودعم 
الذي  العزيــزة  محافظتنا  ابنــاء 
ســيكون حافزا لنا  في مواصلة 

العمل واخلدمة  واداء األمانة . 

بغداد - علي شحونه الكعبي: 
وزيرة االعمار واالسكان  بتوجية من 
املهندســة نازنيــني محمد وســو 
ومبتابعة مستمرة من قبل املهندس 
جنم احليالي  املديــر العام للمديرية 
اللجنة  تواصــل  للمــاء  العامــة 
االمتتة  مشــروع  علــى  املشــرفة 
واجلبايــة االلكترونيــة مــن خالل 
ســعيها بتطبيق مشــروع االمتتة  
العمل  وحتويل  االلكترونية  واجلباية 
مــن النظــام الورقي الــى النظام 
االلكتروني في مجال اســتحصال 
جباية اجور املاء للمشــتركني  في 

اكبر مشروع جلباية املياه .
وقــال املهندس جنــم احليالي مدير 
عــام املديريــة العامــة للمــاء ان 
مشــروع االمتتة يعتبر من املشاريع 
االســتثمارية واخلدمية املهمة في 
العــراق النه يحقق  نســبة كبيرة  
في القضاء على شحة املاء , وعدم 
الهدر والعمل بترشيد املاء فضالعن 
االمــوال  باســتحصال  العدالــة 
في  االدارية  الروتــني  على  والقضاء 
املعامالت الفتا الى االهتمام والدعم  
املســتمر من قبل م وزيــرة االعمار 
واالســكان والبلديات العامة وادارة 
املديرية العامة للماء وذلك من اجل 
اجناز  مشــروع االمتتــة االلكترونية 
ملديريــات املــاء واجملــاري والبلديات 

وبأشــراف اللجنة الفنية للمرحلة 
االولى في املشروع , مشيرا ان نسبة 
االجناز فــي تطبيق عمل مشــروع 

االمتتة بلغت %40.حلد االن 
واضــاف مدير ادارة مشــروع االمتتة 
املهندس حيدر  االلكترونية  واجلباية 
هاني  ان الكوادر الفنية العاملة  في 
تنفيذ املشــروع حققت  تنصيب ) 
8148 (  الف  عداد ماء الكتروني  في 
محافظة كركوك فقط , مبيننا عن 
اســتمرار عملية االشراف واملتابعة 
من قبل اجلنة املشــرفة على تنفيذ 
املشــروع في خمســة  محافظات 
الفتا ان هذه االجــرات املتخذة تأتي 
املاء   قطــاع  منظومات  لتحديــث 

وعــدم التالعب في  العــدادات من 
قبــل البعض ورصــد اي تالعب في  
العــدادات وبينت ادارة املشــروع ان 
العدادات  التي مت تنصيــب  املناطق 
فيهــا هــي  دوميز وواحــد حزيران 
واحياء االســكان وازاد وامام قاسم  
فضال عن مناطق كثيرة اخرى حيث 
سيتم  تطبيق املشروع  في  جميع 

مناطق احملافظة 
 يذكر ان مشرورع االمتتة من اشراف 
/اللجنــة  للمــاء  املديريةالعامــة 
واجملاري  املاء  املشــرفة من مديريات 
والبلديات العامة(  مدة املشروع 15 
سنة وهو من تنفيذ  مصرف اجلنوب 

االسالمي لالستثمار  والتمويل . 

بغداد - الصباح الجديد: 
التجارية  الرقابــة  دائــرة  عقدت 
التجارة اجتماعاً  وزارة  واملالية في 
موســعاً ملدراء االقسام والشعب 
ملناقشــة خطة عمل هذه الدائرة 
في املرحلة احلالية واملستقبلية مبا 
يتناســب مع متطلبات والظروف 

التي حتيط باملنطقة .
وقال مدير عام الدائرة محمد حنون 
“انــه جرى خــالل االجتماع  كرمي 
ومناقشــة  احملاوره  من  عدد  طرح 
دور الرقابــة في متابعــة وتنفيذ 
التجارة  توجيهات الســيد وزيــر 
االســتاذ اثير داود سلمان للعمل 

على ارتقاء دوائر وتشكيالت الوزارة 
واالهتمام مبلف الســلة الغذائية 
اخلزين  وتوفير  وحتســني مفرداتها 
واملواضيع  للحنطة  االستراتيجي 
املهمة التي ابــدى رئيس مجلس 
الــوزراء ان تكون من اوليات الوزارة 

في اجتماعه االول”.

التجارة تناقش اساليب عملها للمرحلة 
المقبلة في الرقابة والتدقيق

محافظ واسط : اعددنا خطة مستقبلية 
لتنفيذ 150 مشروعا خدميا بالمحافظة 

مدير عام الماء : تنصيب اكثر من 
)٨٠١٨٤( عداد ذكي في كركوك فقط 

بنسبة انجاز بلغت ٤٠% 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

حــول  الروســي  اخلطــاب  كان 
استخدام األســلحة النووية مليئا 
باإلشــارات اخملتلطة علــى ما يبدو 
األســبوع املاضي، كما يشير مقال 
على  إيونيــس،  إيلني  للصحفيــة، 

موقع VOX اإلخباري.
تغطي إيونيــس أخبار أوكرانيا منذ 
بدأت احلرب، وتقول إن اإلشارات التي 
يرســلها بوتني ونظامــه متباينة، 
لكنها ال تشــير بالضرورة إلى نوايا 

الستخدام األسلحة النووية.
وزير  اتصــل  املاضــي،  واألســبوع 
الدفاع ســيرغي شــويغو بنظرائه 
الغربيني، مدعيا أن أوكرانيا تستعد 
»قنبلة قذرة« مشعة  الســتخدام 
، وهــي ليســت ســالحا نوويا في 
حــد ذاته، ولكــن ميكــن تصورها 
الســتخدامها فــي هجــوم زائف 

كذريعة للتصعيد النووي الروسي.
لكن الرئيس الروسي، فالدميير بوتني، 
، تطمينات  املاضــي  اخلميس  قدم، 
بعــد تدريبات نوويــة تكتيكية بأن 
جيشه ال يخطط لهجوم نووي على 

أوكرانيا.
وتقــول إيونيس إن من املســتحيل 
بالفعل  بوتني  معرفة ما يفكر فيه 
، وإلــى أي مدى هو على اســتعداد 
للذهــاب لتبرير هجومه املســتمر 
علــى أوكرانيا ، ولكــن هناك مبرر 
لعــدم التعامــل مع رســائل هذا 

األسبوع من موسكو كمؤشر على 
أن روســيا تخطط حاليــا لهجوم 

نووي.
ونقلــت عــن خبــراء قولهــم إن 
التفسير األكثر ترجيحا هو أن هذه 
محاولة للضغط على الغرب إلجبار 
أوكرانيا على التوصل إلى تســوية 

من أجل السالم.
وتسير احلرب بشكل سيء بالنسبة 
للقوات الروسية وتواجه أوروبا شتاء 
طويال وباردا بــدون إمدادات الطاقة 

الروسية.
ويقــول آخرون إنها أيضــا محاولة 
وزرع  املعلومــات  بيئــة  لتشــويه 
االرتبــاك والتضليــل - وهو جزء ال 

يتجزأ من عقيدة احلرب الروسية.
لقد حذر بوتني طوال حرب روســيا 
املستمرة منذ ســبعة أشهر على 
أوكرانيا )وحتى قبــل ذلك( من أنه 
سيستخدم األســلحة النووية ردا 
على العــدوان املتصــور من حلف 

شمال األطلسي والغرب.
لكــن تدريبــات، األربعــاء، النووية 
أنه  على  عالمة  بالضرورة  ليســت 

يتحضر، وفقا إليونيس.
الواقع، حتدث كل  فــي  والتدريبات، 
عــام. وقــد اتبعت أجهــزة الدفاع 
الروسية البروتوكول في تنبيه وزارة 
وبدأ  بشــأنها،  األميركية  الدفــاع 
إجراء  حلف شمال األطلســي في 
تدريباتــه النووية اخلاصــة في 17 

أكتوبر.
وتقــول إيونيــس إن رئيــس هيئة 

الروســي، فاليري  العامــة  األركان 
جيراسيموف، تواصل مع نظرائه في 
كل من الواليــات املتحدة واململكة 
املتحــدة، امــس االثنــني، للتعبير 
عن قلقه مــن »القنبلــة القذرة« 
األوكرانيــة املزعومــة، فــي نفس 
األســبوع الذي اتصل فيه شويغو 
الواليات  فــي  الدفــاع  مبســؤولي 
املتحدة واململكة املتحدة وفرنســا 

وتركيا للتعبير عن الشيء نفسه.
وكانــت مكاملة، أمــس االثنني، هي 

األولى من نوعها بني جيراســيموف 
املشــتركة  األركان  هيئــة  ورئيس 

اجلنرال، مارك ميلي، منذ مايو.
إن حــدوث ذلك هو  إيونيس  وتقول 
تطور إيجابي يشــير إلى أن قنوات 
االتصال بني روســيا والغرب ال تزال 
موجــودة ، ممــا يقلل مــن احتمال 

التصعيد.
لكنه أيضا مؤشر على أن موسكو 
حتاول على األرجح تسميم مساحة 
املعلومــات وإثــارة الشــكوك في 

الغرب حول مخاطــر دعم أوكرانيا 
فــي كفاحها املســتمر مــن أجل 
ســيادتها، كما قالت كاثرين لولور 
، كبيــرة محللــي االســتخبارات 

لفوكس.
وكما هو احلال مع الكثير من املواقف 
النوويــة، فإن الهدف من التحركات 
الروســية األخيرة حول األســلحة 
النوويــة قد ال يتعلق باســتخدام 
األسلحة النووية في الواقع بقدر ما 
يتعلق مبمارسة الضغط وزرع اخلوف 

واالرتباك، وفقا للمقال.
ردا على هجوم  التدريبــات  وحتاكي 
اجلوية  الدفاعات  ونشطت  محتمل 
والبريــة والبحرية الروســية، كما 

ذكرت رويترز يوم اخلميس.
وتنقل إيونيس عن ناتيا سيسكوريا، 
الزميلة املساعدة في املعهد امللكي 
إن مــن املهم  املتحدة  للخدمــات 
أن نضــع في اعتبارنــا أن مثل هذه 
التدريبات ليســت مجــرد مناورات 
استعراضات  أيضا  هي  بل  تدريبية، 

للقوة، ودعاية مبعنى ما.
روســيا  تســتخدم  »اآلن  وتضيف 
بشــكل متزايد التهديدات النووية 
البتزاز الغرب«، و«فــي املرة األخيرة، 
التدريبات  هذه  مثل  روســيا  أجرت 
قبل شن احلرب في أوكرانيا«، لذلك 
ميكن أن تشير التدريبات إلى شكل 
من أشــكال التصعيد، ولكن ليس 

بالضرورة باملعنى النووي.
للمقال  وفقا  وتقول سيســكوريا، 
بوتــني يحاول ممارســة  أن  »يبــدو 
ضغوط إضافية على الغرب ويلقي 
بظالله علــى حقيقــة أن القوات 
في  تفشــل  الروســية  التقليدية 
حتقيق أي جناح فــي أوكرانيا. ويأمل 
الكرملني أنه من خالل توسيع نطاق 
اخلطاب النووي سيكون الغرب على 
اســتعداد حملاولــة إقنــاع أوكرانيا 

بالتفاوض وقبول التنازالت«.
وكان بوتني قد حذر في وقت ســابق 
اســتعداد  على  ســيكون  أنه  من 
خالل  النووية  األسلحة  الستخدام 

غزوه وضمه لشبه جزيرة القرم عام 
2014، وتســمح العقيــدة النووية 
الروسية باستخدام األسلحة بدون 
- وليس  نــووي،  أن تتعرض لهجوم 
بالضــرورة فقط كــرد على هجوم 

نووي.
ووفقــا لتقرير صدر فــي أبريل عن 
خدمــة أبحــاث الكونغــرس، فإن 
»هذه العقيدة دفعت بعض احملللني 
األميركيني إلى اســتنتاج أن روسيا 
›التصعيــد  اســتراتيجية  تبنــت 

خلفض التصعيد‹«، وفقا للمقال.
وعلى الرغــم من أن تهديدات بوتني 
النوويــة  األســلحة  باســتخدام 
تؤخذ على  وأن  التكتيكيــة البــد 
محمــل اجلد، وفقا للمقــال، إال أن 
هنــاك أيضا عــددا مــن اخلطوات 
التحضيريــة التي قــد حتدث قبل 
استخدام هذه األسلحة فعليا في 

ساحة املعركة.
وفي حني أشار مسؤولون أميركيون 
مثل وزير اخلارجيــة أنتوني بلينكن 
إلى أنهم يأخذون احتمال التصعيد 
على محمل اجلد، فإن األدلة حتى اآلن 
ال تشير إلى االســتخدام الوشيك 
لألســلحة النووية التكتيكية في 

ساحة املعركة.
عالوة على ذلك، من املرجح أال تكون 
لروسيا،  هذه األسلحة مفيدة جدا 
نظرا لفائدتها احملــدودة إلى حد ما 
قدرة  وعــدم  املواجهة  خــط  على 
اجملندين الروس علــى القتال فعليا 

في هذا املشهد، وفقا للمقال.

تقـرير

استخدام النووي في أوكرانيا.. هل سينفذ بوتين تهديده؟

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت هيئة اإلذاعة األســترالية، امس االثنني، 
أن الواليات املتحدة تعتزم إرســال ما يصل إلى 
6 قاذفــات قنابل مــن طراز بي52- قــادرة على 
حمل أسلحة نووية إلى قاعدة جوية في شمال 

أستراليا وسط تصاعد التوترات مع بكني.
ونقلت هيئــة اإلذاعة األســترالية عــن وثائق 
أميركية توضيحها أنه ســيتم نشر القاذفات 
في قاعدة تندال اجلوية األسترالية الواقعة على 
بعد نحو 300 كيلومتــر جنوبي داروين عاصمة 

اإلقليم الشمالي.
وقال رئيس الــوزراء أنتوني ألبانيز إن أســتراليا 
ترتبط مع الواليات املتحــدة بتحالفات دفاعية 

»من وقت آلخر«.
وذكر خالل مؤمتر صحفي: »هناك زيارات بالطبع 
إلى أســتراليا، مبا في ذلــك داروين، التي يتمركز 
فيها مشــاة بحريــة أميركيــة، بالطبع، على 

أساس دوري«.
ونُقل عن ســالح اجلو األميركي قوله في تقرير 
هيئة اإلذاعة األســترالية إن القدرة على نشــر 
قاذفات بعيدة املدى في أستراليا تبعث برسالة 
قوية إلى اخلصوم بشأن قدرة واشنطن على إبراز 

القوة اجلوية.
وأبرمــت الواليات املتحدة وبريطانيا وأســتراليا 
في العام املاضي اتفاقية أمنية لتزويد أستراليا 
بالتكنولوجيــا الالزمة لنشــر غواصات تعمل 

بالطاقة النووية مما أثار غضب الصني.
وتقول بيكا واســر الباحثــة الكبيرة في )مركز 
األمــن األميركــي اجلديــد( ومقره واشــنطن 
العاصمة لهيئة اإلذاعة األســترالية إن نشــر 
طائــرات بي52-، التي يبلــغ مداها نحو 14 ألف 
كيلومتر، في أســتراليا مبثابــة حتذير لبكني مع 

تزايد اخملاوف من شن هجوم على تايوان.
وأرســلت الواليات املتحدة هذا العام 4 طائرات 

بي52- إلى قاعدة أندرسن اجلوية في غوام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر خبراء بريطانيون من أن البالد ســتواجه 
خالل األشــهر الســتة املقبلــة »عاصفة« 
جديدة من إرهاب اليمني املتطرف، وسط أزمة 

غالء املعيشة وعدم االستقرار السياسي.
وقال البروفيســور ماثيو فيلدمان، الذي قدم 
أدلة في 40 إدانة ملتطرفي اليمني في اململكة 
املتحدة، بشأن تهديدهم املتزايد هذا الشتاء، 
وسط أزمة غالء املعيشــة، مشيرا إلى ما ال 
يقل عن خمس هجمات منفردة للمتطرفني 

على مدى السنوات السبع املاضية.
وأفاد بأن البديل اليميني املتطرف ملا يسميه 
»اإلرهاب املوجه ذاتيا« آخذ في االرتفاع عامليا، 
مدفوعــا بتمجيد جرائم القتــل اجلماعية، 
الفتــا إلى أنه »إذا فكرنا فــي دوافع التطرف 
اليميني ، فإنه مييل إلى أن يكون سببه أزمات 

سياسية أو اجتماعية«.
وأضاف: »فــي الوقت احلالي، فإن الظروف في 
بريطانيــا صارخة للغاية، بحيث ســتتعمق 
خالل  واالجتماعيــة  السياســية  األزمــات 
األشهر الستة املقبلة«، معتبرا أن ما تعيشه 

البالد »وصفة حقيقية لألزمة«.
وأشــار فيلدمان إلى أن »معظم األشخاص 
اليائسني يعانون بصمت من القلق أو الذهاب 
إلى بنــوك الطعــام، لكننا نعلــم أيضا أن 
األشــخاص اليائســني ميكنهم فعل أشياء 
يائســة ورهيبة«، معربا عــن قلقه من »أننا 
نتجــه إلى فتــرة أزمة مطولــة، وال يبدو أن 
هناك قدرا كبيرا من التفكير املشــترك حول 
ما تعنيه هذه األزمة وكيف ميكن تخفيفها، 
وكيــف ميكن أن تخرج عن نطاق الســيطرة 

بسرعة كبيرة«.

خطوة عسكرية أميركية 
قد تغضب الصين.. 

الوجهة أستراليا

بريطانيا.. خبراء يحذرون 
من تصاعد هجمات اليمين 

المتطرف

الصباح الجديد - متابعة:

شــبه  تســنيم  وكالة  أوردت 
الرســمية لألنبــاء، نقــال عن 
القضائية  الســلطة  رئيــس 
في العاصمــة اإليرانية طهران 
قوله، امس االثنني، إن نحو ألف 
شــخص وجهــت إليهم تهم 
ارتــكاب أعمال شــغب وإنهم 
سيحاكمون علنا هذا األسبوع 
فــي الوقت الــذي تكثف فيه 
الســلطات جهودهــا إلخماد 
االحتجاجــات املســتمرة منذ 
أكثر من ســتة أســابيع بعد 
أميني  الشــابة مهســا  وفاة 
في احلجز لدى شــرطة األخالق 
الشهر املاضي، مما أثار أحد أجرأ 
التحديات للقيادة الدينية منذ 

ثورة 1979.
اليوم  الثــوري  وطالــب احلرس 
صراحــة  احملتجــني  الســبت 
باالبتعاد عن الشــوارع. ووصف 
القادة اإليرانيــون االحتجاجات 
أعــداء  بأنهــا مؤامــرة مــن 
اجلمهورية اإلســالمية، مبا في 
ذلك الواليات املتحدة وإسرائيل. 
وشــارك متظاهرون من جميع 
أطياف اجملتمــع، ولعب الطالب 
والنساء دورا بارزا، وأحرقت نساء 
حجابهن في هذه االحتجاجات.
وقالت وكالة تســنيم شــبه 
الرسمية لألنباء، نقال عن كبير 
طهران،  إقليــم  فــي  القضاة 
إنه ســتتم محاكمــة حوالي 
بأعمال  »قاموا  شــخص،  ألف 
تخريبية فــي األحداث األخيرة، 
مبا في ذلك االعتداء على حراس 
األمن أو قتلهــم، وإضرام النار 
فــي املمتلــكات العامة«، في 
محكمــة ثوريــة. وأضافت أن 
احملاكمات ستتم بشكل علني 

هذا األسبوع.
اإليرانية  الســلطات  وتشــن 
لقمع  داميــة  قمــع  حملــة 

االضطرابات. وقالت وكالة أنباء 
)هرانا(  االنسان  حقوق  نشطاء 
يــوم الســبت إن 283 محتجا 
قتلوا فــي االضطرابات بينهم 
44 قاصرا. كما قتل نحو 34 من 

أفراد قوات األمن.
أمينــي فــي احلجز  وتوفيــت 
لدى شــرطة األخــالق في 16 
ســبتمبر أيلول بعد احتجازها 
بسبب ارتدائهـا »مالبـس غيـر 

الئقـة«.
وشهـــدت أكثــر مــن إحدى 
إيرانيــة  مدينــة  عشـــرة 
احتجاجــات ليليـــة صاخبة، 
مساء األحد. هذه االحتجاجات 

الليليــة التي كانت مســرحا 
لهـــا سنندج وسقز ومهابـاد 
اندلعت  أخــرى  بني مــدن  من 
الثوري،  احلرس  حتذيرات  رغـــم 
وإطالق النار من جانب شــرطة 
مكافحــة الشغـــب وعناصر 

الباسيج.
يأتــي ذلك فيمــا انضم صوت 
اآلخــر  هــو  العالــم  نســاء 
مــع  تضامنــا  لالحتجــاج، 
اإليرانيــني، وطالبــت قيــادات 
نســائية من 14 دولــة، بينهن 
هيالري كلينتون وأوبرا وميشيل 
أوباما، بطرد إيران من جلنة األمم 
املتحدة املعنية باملرأة بســبب 

ضد  والعنف  القمــع  عمليات 
احملتجني.

منــذ  الدائــرة  االحتجاجــات 
أســابيع فــي إيــران دخلــت 
الســابع متحدية  أســبوعها 
حيث  الثــوري،  احلرس  حتذيرات 
الغاز املســيل  واجــه الطالب 
للدموع والضــرب وإطالق النار 
مــن جانب شــرطة مكافحة 

الشغب وعناصر الباسيج.
مــن جانبــه، أكــد املبعــوث 
مالي،  روبــرت  إليران  األميركي 
امس االثنني، أن واشنطن تدعم 

التظاهرات السلمية في إيران.
وأضاف: »عندما عينني الرئيس 

في  بايــدن  جــو(  )األميركــي 
توحيد  الهــدف  كان  منصبي، 
إيران  حيــال  األوروبي  املوقــف 
ومنعهــا مــن امتالك ســالح 

نووي«.
وشــدد على أن »امتــالك إيران 
ســالحا نوويا سيجعل العالم 

أقل أمناً«.
»يفضل  بايــدن  أن  مالي  وأكد 
إيران »لكنه  الدبلوماسية« مع 
ســيبحث اخليار العسكري إذا 
فشلت الدبلوماسية ملنع إيران 

من امتالك سالح نووي«.
على  ارتكزت  »سياستنا  وتابع: 
وقف نشاطات إيران ودورها في 

عدم االستقرار«.
وشدد على أن واشنطن »تدافع 
عن حقوق اإلنســان في إيران«، 
النظــام  »نحّمــل  مضيفــاً: 

مسؤولية قتل املتظاهرين«.
وتابع: »إحدى أولويتنا هي إعادة 
احملتجزين  األميركيني  السجناء 

في إيران، وبأسرع وقت«.
وذّكر مالي بأن واشنطن فرضت 
على  العقوبات  من  سلســلة 
اإليرانيني،  املســؤولني  عدد من 
مضيفاً: »نســاعد املتظاهرين 
عبر توفير اإلنترنت حتى يدركوا 
في  لهــم  التأييـــد  حجـــم 

اخلارج«.

ايران تعتزم محاكمة الف متظاهر اعتقلوا
خالل االحتجاجات األخيرة

اميركا تلعب على وتر استعادة سجنائها

طالب الحرس 
الثوري اليوم 

السبت المحتجين 
صراحة باالبتعاد عن 

الشوارع. ووصف 
القادة اإليرانيون 

االحتجاجات بأنها 
مؤامرة من 

أعداء الجمهورية 
اإلسالمية، بما 

في ذلك الواليات 
المتحدة وإسرائيل. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجلزائـري،  اخلارجيـة  وزيـر  قـال 
بدايـة  لعمامـــرة، في  رمطان 
استئنـاف  خـــالل  كلمتـــه 
الـــوزاري،  االجتمـــاع  أعمال 
إنــه بعـــد نتائـج املشـاورات 
وزراء  توصـل  واملعمقة  الثريـة 
اخلارجيـــة العرب إلــى نتائج 

توافقية.
وفــي بدايــة كلمتــه خــالل 
االجتماع  أعمــال  اســتئناف 
الوزاري في يومــه الثاني، التي 
تواصلت في جلســة مغلقة، 
قــال لعمامرة "أمامنــا نتائج 
واملعمقة  الثريــة  املشــاورات 
الســبت  بهــا  قمنــا  التــي 
املاضــي  وصبيحة اليــوم، أود 

الصبر  أن اشــكر اجلميع على 
والــروح  املســاهمة  وعلــى 
التي ســادت  البناءة  االيجابية 
لالجتماع  وسمحت  مشاوراتنا 
نتائـج  إلـــى  بالتوصل  الوزاري 

توافقيـة".
واعتبر لعمامرة أن هذه النتائج 
"قد تسهل عمل قاداتنا عندما 

تعرض عليهم".
ورحــب لعمامــرة باملناســبة 
بالتحاق وزيــر خارجية الكويت 
جامعة  خارجية  وزراء  بعائلــة 

الدول العربية ألول مرة.
السبت  اجلزائر  تســلمت  وقد 
املاضــي خالل اليــوم األول من 
أشغال االجتماع رئاسة القمة 
العربية على مســتوى مجلس 

وزراء اخلارجية.
الدورة  رئاسة  لعمامرة  وتسلم 
مــن وزيــر الشــؤون اخلارجية 
باخلارج،  التونســي  والهجــرة 
ترأســت  الذي  اجلرندي،  عثمان 

بالده القمة العربية 30.
فـــي  املشاركـــون  ودعـــا 
وزراء  اجتمـاع  افتتـاح أشغـال 
التحضيري جمللـس  اخلارجيـــة 
علـى  العربية  الـدول  جامعـة 
ضـرورة  إلـى  القمـة  مستـوى 
أن متثل القمـــة العربيـة التي 
حتتضنهــا اجلزائـــر "حتركـــا 
اســتثنائيا" لتوحيــد املواقف 
العربيــة مــن أجل اســتعادة 
الوطـــن  فـــي  االستقـــرار 

العربـي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت الواليــات املتحدة وكوريا 
اجلنوبية، امس االثنني، أحد أكبر 
العســكرية  اجلوية  التدريبات 
شــن  مع  بينهما  املشــتركة 
احلربية من  الطائــرات  مئــات 
اجلانبني هجمــات وهمية على 
اليوم طــوال اجلزء األكبر  مدار 

من األسبوع، حسب »رويترز«.
املاضي،  األســبوع  بيــان  وفي 
األميركية  اجلوية  القوات  قالت 
التدريبات ستســتمر حتى  إن 
وستضم  املاضية،  اجلمعة  يوم 
تقوم  حربية  طائــرة   240 نحو 

بنحو 1600 طلعة جوية. 
وأضافــت أن هــذا العــدد من 
املهام هــو األعلى على اإلطالق 

خالل هذا احلدث السنوي.
الشــمالية  كوريــا  وأدانــت 
باعتبارها  املشتركة  التدريبات 
وإثباتا  تدريبــا علــى »الغــزو 
للسياســات العدائية من قبل 

حسب  وســيول«،  واشــنطن 
»رويترز«.

الشــمالية،  كوريا  وأطلقــت 
صاروخني  املاضيــة،  اجلمعــة 
بالستيني قصيري، وفق ما أعلن 
اجليــش الكــوري اجلنوبي، في 
صاروخية  إطالق  عملية  أحدث 
جتريهــا بيونــغ يانغ، حســب 

»فرانس برس«.
هذا  مثل  إن  احللفــاء  ويقــول 
ملواجهــة  ضــروري  التدريــب 
التهديــدات احملتملة من كوريا 
عددا  نفذت  والتي  الشــمالية 
قياســيا من عمليــات إطالق 
الصواريــخ هذا العــام وأجرت 
استعدادات الستئناف التجارب 
النووية ألول مرة منذ عام 2017.

رمطان لعمامرة: وزراء الخارجية العرب 
توصلوا إلى نتائج توافقية بشأن القمة

بدء تدريبات جوية أميركية كورية 
جنوبية تعد األكبر على االطالق
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متابعة ـ الصباح الجديد :
تصاعدت الضغــوط األممية واألوروبية 
على روسيا، بعدما علقت مشاركتها 
في اتفاق البحر األسود، لتقطع بذلك 

شحنات احلبوب القادمة من أوكرانيا.
وعلقت روســيا االتفاق بشأن صادرات 
احلبوب من املوانــئ األوكرانية احليوية 
إلمدادات الغذاء العاملية، وذلك ردا على 
أسطولها  استهدف  إنه  تقول  هجوم 
في البحر األســود املتمركز في خليج 
سيفاســتوبول بشــبه جزيرة القرم، 
أوكرانيا  باللوم فيــه علــى  وألقــت 

وبريطانيا.
البريطانية  الدفاع  وزارة  واســتنكرت 
ما اعتبرته “ادعــاءات خاطئة” تهدف 
إلى “حتويــل االنتباه”، في حني أشــار 
مســؤول أوكراني إلى أن احلادث سببه 
“تعامل القوات الروســية بإهمال مع 

متفجرات”.
وأتــاح اتفــاق احلبوب تصديــر ماليني 
العالقة في  احلبــوب  األطنــان مــن 
املوانئ األوكرانية منــذ بدء النزاع في 
املفروض على  شباط. وتسبب احلصار 
موانئ أوكرانيا في ارتفاع أسعار املواد 
أثار مخــاوف من حدوث  الغذائية، ما 

مجاعة في دول عدة.
وأعــرب األمــني العام لــأمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريــش عن “قلقه البالغ” 
حيال وقف صادرات احلبوب بحرا. وقال 
الناطق باسمه إن “األمني العام يشعر 
بقلق بالغ حيال الوضع احلالي املرتبط 
مببادرة احلبوب في البحر األسود”، وتابع 
أنه قرر تأجيــل مغادرته حلضور القمة 
العربية في اجلزائر ملــدة يوم من أجل 
التركيز على هذه القضية، وفق وكالة 
الصحافــة الفرنســية. ويعد االتفاق 

الذي وقعته روسيا وأوكرانيا بوساطة 
تركيا واألمم املتحدة أساسيا للتخفيف 
من حدة األزمة الغذائية العاملية التي 

تسبب بها النزاع.
وقالت روسيا إنها ستعلق مشاركتها 
فيه بعدمــا اتهمت كييــف بتنفيذ 
اســتهدف  مبســيرات  “كبير”  هجوم 
أســطولها في البحر األسود، وهو ما 

وصفته أوكرانيا بـ”الذريعة الكاذبة”. 
وقال الناطق باسم غوتيريش إن “األمني 
العام يواصل إجــراء اتصاالت مكثفة 
تهــدف لوضع حــد لتعليق روســيا 
احلبوب في  مبــادرة  مشــاركتها في 
البحر األسود”. وأضاف أن هذه اجلهود 
تهدف أيضا إلى “جتديد وتطبيق املبادرة 
بشكل كامل من أجل تسهيل تصدير 
وإزالة  أوكرانيا،  من  واألسمدة  األغذية 
باقــي العقبات التــي تقف في طريق 

تصدير األغذية واألسمدة الروسية”.
من جهته، أجرى وزيــر الدفاع التركي 
محادثــات مع نظيريه في موســكو 
وكييــف في مســعى إلحيــاء اتفاق 
البحر األســود، وذلك حســبما قالت 
وزارة الدفــاع التركية فــي بيان أحد. 
وجاء في البيان أن خلوصي أكار طلب 
“اســتفزاز” قد  أي  الطرفني جتنب  من 
يؤثر على اســتمرار االتفــاق. وتابع أن 
“تفتيــش الســفن احململــة باحلبوب 
التــي تنتظر أمام مضيق البوســفور 
الثالثاء  واليوم  االثنني  امس  سيستمر 

“، كما ذكرت وكالة “رويترز”.
وأوضحــت وزارة الدفــاع أن “الطاقم 
التنسيق  العامل في مركز  الروســي 
املشترك في إسطنبول ال يزال موجودا 
في املركــز. خالل هذه الفترة، لن تغادر 

أي سفينة أوكرانيا”.

وقال مركز التنسيق املشترك املكلف 
الذي  الدولي،  باإلشــراف على االتفاق 
ُوقع في إسطنبول، إن أي حركة لنقل 
احلبوب األوكرانية في البحر األسود لم 
تتم املصادقة عليهــا. وأحصى املركز 
وأوكرانيا  لروسيا  مندوبني  يضم  الذي 
وتركيــا واألمم املتحدة، هذا األســبوع، 
أكثر من 170 ســفينة شحن تنتظر 

خضوعها للتفتيش قبالة إسطنبول، 
علما بــأن بعضها ينتظــر منذ اثني 
عشــر يوما. واالتفاق الذي بدأ تنفيذه 
في األول مــن آب وينتهي مفعوله في 
19 تشــرين الثاني، أتــاح تصدير نحو 
9.3 مليون طن مــن احلبوب واملنتجات 
الزراعيــة األخرى انطالقــا من املوانئ 
الدفــاع  وزارة  بحســب  األوكرانيــة، 

التركية.
بدوره، أشار مسؤول الشؤون اخلارجية 
فــي االحتــاد األوروبي جوزيــب بوريل 
أنه ناقش مع غوتيريش تنســيق  إلى 
الراميــة للمحافظة على  التحركات 
اســتمرار الصادرات من أوكرانيا، قائال 

إن “على روسيا العودة إلى االتفاق”.
أما حلف شــمال األطلســي، فحث 

موسكو على التمديد العاجل لالتفاق 
الــذي توســطت فيــه األمم املتحدة. 
وقالــت املتحدثة باســم احللف أوانا 
لوجنيسكو: “يتعني على الرئيس بوتني 
التوقف عن استغالل الطعام كسالح، 
وإنهــاء حربه غيــر الشــرعية على 
أوكرانيــا”.  وأضافت “نطالب روســيا 
بإعادة النظر في قرارها، ومتديد االتفاق 
بشــكل عاجــل مبا يســمح بوصول 
الغــذاء ملن هم في أمس احلاجة إليه”. 
وأشــارت إلى أن جميع أعضاء احللف 
سبق أن رحبوا باالتفاق الذي مت التوصل 

إليه مبساعدة تركيا.
أعلنت روسيا ، أنها عثرت على حطام 
املســيرات التي هاجمت أســطولها 
في سيفاستوبول، مشــيرة إلى أنها 
اســتخدمت “منطقة آمنة” لتصدير 
احلبــوب وطرحــت احتمــال أن تكون 

أُطلقت من “سفينة مدنية”.
إن  الروســية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
“مســيرات بحرية كانــت تتحرك في 
املنطقة اآلمنــة التابعة ملمر )تصدير( 
احلبوب”، مضيفة أنهــا “رفعت” جزءا 
من حطام املســيرات من البحر، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول السلطات الروسية إن الهجوم 
طائرات  “بتسع  املاضي  الســبت  وقع 
ما  بحرية”،  مســيرات  وسبع  مسيرة 
تســبب “بأضرار طفيفة” لســفينة 
كاســحة لألغام. وقالت وزارة الدفاع 
الروســية إن عــددا مــن املســيرات 
مالحية  “وحدات  يضم  املســتخدمة 
إمكان  إلى  وأشــارت  الصنع”.  كندية 
أن تكون إحدى املســيرات أطلقت من 
“على منت إحدى الســفن املدنية التي 
في  أســيادها  أو  كييف  تســتأجرها 

من  الزراعية  املنتجات  لتصدير  الغرب 
موانئ أوكرانيا”.

رفضت أوكرانيا تبرير روســيا لتعليق 
مشــاركتها في اتفاق البحر األسود. 
ونددت كييف بهــذه “احلجة الكاذبة”، 
ودعــت إلى ممارســة الضغــط على 
موســكو “لتلتــزم مجــددا باحترام 
الرئيــس األوكراني  واجباتهــا”. وأكد 
فولودميير زيلينسكي أن القرار الروسي 
“ال يعــود لليوم فقط. فروســيا بدأت 
تفاقم أزمة األغذية العاملية في أيلول 
عندما باشرت تعطيل حركة السفن 

التي تنقل منتجاتنا الزراعية”.
لروســيا  واضحة  “نية  أنهــا  وأضاف 
للتلويح مجــددا بهاجس اجملاعة على 
نطاق واســع في أفريقيا وآسيا”. وقال 
إن موســكو عطلت حركة ما ال يقل 
عن 176 ســفينة حتى اآلن، مشــددا 
على ضــرورة حصــول “رد دولي صارم 
على مســتوى األمم املتحدة، وال سيما 

مجموعة العشرين”.
وقــال الرئيــس األميركي جــو بايدن، 
الســبت املاضــي، إن قــرار روســيا 
الذي يسمح  االتفاق  االنســحاب من 
بتصدير احلبوب من أوكرانيا “شــائن”. 
وأضــاف خالل حديثــه إلى صحافيني 

“ليس هناك سبب ليفعلوا ذلك”.
أما وزيــر اخلارجية األميركــي أنتوني 
بلينكــن، فقال: “بتعليقهــا االتفاق، 
الغذاء  مجــددا  روســيا  تســتخدم 
ســالحا في احلرب التي شــنتها، ما 
يخلف تداعيات مباشــرة على الدول 
ذات الدخل املنخفض وعلى األســعار 
ويؤجج  الغذائيــة،  للســلع  العاملية 
األزمــات اإلنســانية وانعــدام األمن 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
صدر عدد مــن ردود األفعال على 
فــوز اليســاري لوال دا ســيلفا 

بانتخابات الرئاسة في البرازيل.
جو  األمريكــي  الرئيــس  وقــال 
بايــدن إنه يريد التعــاون مع لوال 
دا ســيلفا، مضيفا أن انتخابات 
الرئاسة في البرازيل حرة ونزيهة 

وذات مصداقية.
وهنأ الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون لوال دا سيلفا، معتبرا أن 
“يفتح  للبرازيل  رئيســا  انتخابه 
هذا  تاريخ”  فــي  صفحة جديدة 

البلد. 

وكتب ماكــرون على “تويتر” بعد 
دقائق من إعالن نتائج االنتخابات 
الرئاسية البرازيلية “معا سنوحد 
جهودنــا ملواجهــة التحديــات 
أواصر  وجتديد  املشتركة  الكثيرة 

الصداقة بني بلدينا”.
كما أرسل رؤساء وكوبا وبوليفيا 
وكولومبيا  واملكســيك  وفنزويال 
واألرجنتــني برقيــات تهاني إلى 
دا ســيلفا بفوزه في االنتخابات 

الرئاسية.
وجرى انتخاب الرئيس اليســاري 
األســبق لويس إيناســيو لوال دا 
ســيلفا رئيســا للبرازيل بفوزه 

بفــارق ضئيــل على منافســه 
املتطــرف  اليمينــي  الرئيــس 
املنتهية واليته جايير بولسونارو، 
بنســبة %50.83 مقابل 49.17%، 
وفقا للنتائج الرســمية شــبه 

النهائية.
وكان لوال، أيقونة اليســار البالغ 
مــن العمــر 77 عاًما، قــد نّفذ 
الفساد  بتهمة  بالسجن  عقوبة 
يأمــر  أن  قبــل   )2018-2019(
القضاء بإخالء سبيله. ويعود لوال 
إلى الســلطة في أعقاب حملة 
انتخابية قسمت البالد وشهدت 

استقطابا شديدا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزيرة اخلارجيــة األملانية 
أنالينــا بيربوك، امس االول األحد، 
يدرسان  األوروبي  واالحتاد  أملانيا  أن 
في  اإليراني  الثــوري  احلرس  إدراج 

قوائم اإلرهاب.
وأضافت بيربــوك في مقابلة مع 
األملانية  والتلفزيون  اإلذاعة  هيئة 
“أوضحــت  األحــد:  )إيــه.آر.دي(، 
األســبوع املاضي أننا ســنفرض 

العقوبات،  مــن  أخــرى  حزمــة 
إدراج  كيفيــة  أيضا  وســندرس 
احلرس الثوري اإليراني على قوائم 

اإلرهاب”.
األملانية  الوزيــرة  تعليقات  وتأتي 
بعــد حتذير رئيس احلــرس الثوري 
للمتظاهريــن مــن أن الســبت 
فــي  أيامهــم  آخــر  ســيكون 
االحتجاج امليداني، في إشارة إلى 
أن قوات األمن رمبــا تزيد من حدة 

في  املنتشــرة  االضطرابات  قمع 
أنحاء البالد.

وقالت أملانيا األسبوع املاضي إنها 
اإليرانيني،  دخول  قيود  ستشــدد 
عقوبات  حزمــة  إلى  باإلضافــة 
املعلــن عنها  األوروبــي  االحتــاد 

بالفعل.
كما نفت بيربــوك أي مفاوضات 
جاريــة حول االتفــاق النووي بني 

إيران والغرب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت إلى 130 قتيال على األقل 
جســر  انهيار  ضحايا  حصيلــة 
للمشاة في الهند يعود إلى حقبة 
حسبما  البريطاني،  االســتعمار 
أكد مسؤول في الشرطة، االثنني.
وقال مســؤول في شرطة مدينة 
موربــي، حيــث وقع احلــادث، إن 
“احلصيلة ارتفعت إلى 130 قتيال”.

أشارت  وكانت حصيلة ســابقة 
إلى سقوط 120 قتيال على األقل، 

امس االول األحد، بانهيار اجلسر.
ونقلت وســائل إعالم محلية عن 
 500 حوالى  إن  قولهم  مسؤولني 
وأطفال،  نســاء  بينهم  شخص، 
كانــوا على جســر موربي يؤدون 
رئيسي  ديني  ملهرجان  طقوســا 
التي  األســالك  انقطعــت  حني 
تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل 

بكامله في النهر.
وقال بريجيــش ميرجا، الوزير في 
الوالية حيث وقعــت الكارثة، إن 

أكثر من ثمانني شخصا أنِقذوا.
ويقــع اجلســر في موربــي على 
مســافة 200 كيلومتــر غــرب 
“أحمد آباد”، املدينة الرئيسية في 

والية غوجارات.
ال شهادة سالمة

تقارير ذكــرت في وقت  وكانــت 
ســابق أن أكثر من 100 شخص 
مــا زالــوا مفقودين فــي النهر، 
ألشخاص  فيديو  مقاطع  عارضة 
في  اجلســر  ببقايــا  يتشــبثون 

الظالم.
وأعيد افتتاح اجلســر املعلق الذي 
إلــى حقبة االســتعمار  يعــود 
هذا  اجلمهــور  أمام  البريطانــي 
مــن  أشــهر  بعــد  األســبوع، 

اإلصالحات.
وقال أحد الشهود لوسائل إعالم 
محلية “ســقط الناس بعضهم 
فوق بعــض بعد انهيار اجلســر. 
وهــم كانوا قــد توافــدوا على 
اجلســر إلقامة طقوس احتفالية 
ومن أجــل عيد ديوالــي. العديد 
بني  والنســاء من  األطفــال  من 
“أن دي  الضحايا”. وذكرت محطة 
تي في” اإلذاعية أن اجلســر أعيد 
افتتاحه رغم عدم وجود شــهادة 
ســالمة، وأّن لقطات فيديو تعود 
إلــى يوم الســبت أظهــرت أنه 
يتأرجــح. وباشــرت الســلطات 
عملية اإلنقاذ بعد انهيار اجلســر 
فيما نُشــر غواصون للبحث عن 
املفقودين. كما استدعي عشرات 
والبحرية  اجليــش  مــن  اجلنــود 

الهندية للمساعدة في اإلنقاذ.
وتعتــزم الســلطات أيضا وقف 
إمداد النهر باملياه من ســد قريب 
واســتخدام مضخات لســحب 
املياه من النهر لتســريع عملية 

البحث.
وأعلــن رئيــس الــوزراء الهندي، 
ناريندرا مودي، الذي كان يجول في 
رأسه،  والية غوجارات، مســقط 
تقــدمي تعويضات لــذوي القتلى 

وجلرحى احلادث.
وطلب مودي “تعبئة عاجلة للفرق 
من أجل عمليات اإلنقاذ، ومراقبة 
الوضع عن كثب وبشكل مستمر، 
وطلب من الســلطات تقدمي كل 

مساعدة ممكنة للمتضررين”.
وتصف حكومــة والية غوجارات 
على موقعها الرسمي اجلسر بأنه 
“أعجوبة هندســية بنيت مطلع 

القرن املاضي”.
وتعتبر احلــوادث املرتبطة بالبنى 
التحتيــة القدمية والتــي تعاني 
سوء صيانة، شــائعة في الهند، 

وفقا لفرانس برس.
وفي عام 2016، أدى انهيار جســر 
فــي شــارع مزدحم فــي مدينة 
كولكاتا في شرق البالد إلى مقتل 
26 شــخصا على األقل. وانتشل 
 100 حوالــى  اإلنقــاذ  عناصــر 
شــخص مصابني من حتت ألواح 

إسمنتية ومعدنية ضخمة.
وفي 2011، قتل 32 شخصا على 
األقل عندما انهار جســر يضيق 
بحشــد من احملتفلني في شمال 
شــرق الهند على مســافة نحو 
30 كيلومترا من بلدة “دارجيلنغ” 

اجلبلية.
وبعد أقل من أســبوع على ذلك 
احلــادث، لقي نحو 30 شــخصا 
حتفهــم عندمــا انهار جســر 
والية  فــي  نهر  فــوق  للمشــاة 
في شــمال  براديش  أروناتشــال 

شرق البالد.

قلق أممي »بالغ« من تعليق روسيا مشاركتها في »اتفاق الحبوب«
تنديد غربي ومحادثات تركية مع كييف وموسكو

أصداء دولية إيجابية بعد فوز لوال دا 
سيلفا بانتخابات الرئاسة في البرازيل

االتحاد األوروبي يدرس إدراج الحرس 
الثوري اإليراني على قوائم اإلرهاب

ارتفاع عدد ضحايا انهيار جسر المشاة 
المعلق في الهند إلى 130 قتيال
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 12395
التاريخ: 2022/10/31

مناقصـة رقم )84(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تأهيل وتطوير املدخل الشمالي ملدينة السماوة »

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشروع املتمثل بأعمال بلدية التي تشــمل تهيئة موقع العمل ومعاجلة املناطق الضعيفة والدفن وصوال الى املناسيب 
املطلوبة ورصف األرصفة والتبليط مع كافة االعمال الكهربائية اعمال رفع وتعويض تعارضات املاء الذي يشــمل )اجلانب 
األمين ملدينة األلعاب واجلانب االيســر لفوج الطوارئ( تنفيذ شــبكة مجاري مياه امطار مع محطــات الرفع واعمال رفع 
التعارضات الكهربائية ,وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة ,مع مالحظة ما يأتي:
1. ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 
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3. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافيــة االتصال بدائرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنسية تضارب املصالح  قائمة الشــركات املتلكئة والقائمة السوداء املنع مبوجب 
قرارات األمم املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب-املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة( وتشمل هذه املطالبات على :
1.يجب ان ال تشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40%( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء

2.املطالبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة
3. ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( أي من النسبة احملددة في )1( أعاله.

ج- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق 
املناقصــة بفترة قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)3,180,000,000( دينار )ثالثة مليارات ومائة وثمانون مليون 

دينار عراقي(. 
د- احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشــركة من أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو 

اآلتي:
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة.
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.

هـ - معدل االيراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة 
املطلوبة وعلى النحو االتي: 

1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقــدم العطاء يبلغ) 12,894,000,000(دينار اثنا عشــر مليار وثمامنائة وأربعة 
وتسعون مليون دينار عراقي.

2- على مقدم  العطاء تقدمي معدل االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من  قبله ضمن عشــر سنوات 
من تاريخ غلق املناقصة. ويتم احتســابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل 

متسلسلة.
 و- اخلبرة العامة: وهي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شريك او مقاول ثانوي او إدارة 
العقود وعلى مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء. 
ز- اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او 
مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وحالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل موعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )17،803،000،000( )سبعة عشر ميار وثمامنائة وثالثة ماليني دينار عراقي
ح-الكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1-مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )10( عشــر سنوات وخبرة تخصصية في 

االعمال املماثلة ملدة )5(خمس سنوات 
2-مهنــدس مدني عدد /2: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات
3- مهندس ميكانيك: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
4-  مهندس كهرباء: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
ويجــب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عــدم تقدميها ومن ضمنها إجراءات االخال بااللتزامات التعاقدية ان الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداًء اليجوز استبدالها ال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة 

جهة التعاقد
ط – ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقدمي والتأهيل املذكورة اعالة

ي- إضافــة الى املتطلبات القانونية على مقــدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عــدم ممانعة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة

ك – ال تخضع العطاءات العطاء افضلية ملقدمي العطاء احملليني
 5. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من 

الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( دينار خمسمائة ألف دينار 
عراقي، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قســم احلســابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل 

الشراء مع العطاء.
 7. يتــم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظــة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحملليــة – الطابق األول / جلنة فتح 
العطاءات الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/29. التقدمي 
بالبريد االلكتروني غير مسموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً 
مــن يوم الثالثاء املصادف 2022/11/22 في بناية دائرة العقــود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( 
يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة 
مــن حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)357،000،000( دينار ثالثمائة وســبعة وخمســون مليون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق 

ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. إن اسم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص :دائرة العقود احلكومية في املثنى . 
9. درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي انشــائية / ممتازة اما بالنسبة للشــركات األجنبية اخملتصة باألشغال 

واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق
10.  إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )25،432،846،000( دينار )خمسة وعشرون مليار واربعمائة واثنان وثالثون مليون 

دينار وثمامنائة وستة واربعون الف دينار عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )720( يوماً. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة 
وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطا عطاء 
العطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لالحالــة وبعد التاكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد 

بافضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم 
احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
13. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة 

حصرا. 
14. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 12394
التاريخ: 2022/10/31

مناقصـة رقم )85(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تأهيل شوارع في منطقة حي النصر األولى مرحلة ثانية ومنطقة ال 6000 ومنطقة 

موسى الكاظم«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشــروع الذي يتضمن تنفيذ اعمال بلدية واعمال شبكة تصريف مياه االمطار تتلخص اعمال البلدية في تهيئة املوقع 
من قشــط األرض الطبيعية ومعاجلة مناطق الضعف ودفن الشوارع وصوال الى املنسوب املطلوب تنفيذ سواقي مطرية 
تطبيق األرصفة بالشتايكر املقرنص سمك 6 سم تنفيذ اعمال التبليط بطبقة ستباليزر سمك 10 سم وكافة االعمال 
الكهربائية وتوصيالت شبكات املاء اعمال شبكة تصريف مياه االمطار تتلخص في تنفيذ مسار االنابيب قطر )315,400( 
ملم نوع )upvc( بعرض )0.6m+d( انشــاء منهوالت كونكريتية مســلحة مع انشــاء وصالت الكليات وفتحات التصريف 
اجلانبية ,وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ,مع 

مالحظة ما يأتي:
1. ســيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 
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3. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافيــة االتصال بدائرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على اجلنسية تضارب املصالح  قائمة الشــركات املتلكئة والقائمة السوداء املنع مبوجب 
قرارات األمم املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب-املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة( وتشمل هذه املطالبات على :
1.يجب ان ال تشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40%( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء

2.املطالبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة
3. ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( أي من النسبة احملددة في )1( أعاله.

ج- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق 
املناقصة بفترة قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)2,726,000,000( دينار )مليارين وسبعمائة وستة وعشرون  

مليون دينار عراقي(. 
د- احلسابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشــركة من أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو 

اآلتي:
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر سنتني ويجب ان تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة.
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.

هـ - معدل االيراد الســنوي: وهو املبالغ املستلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة 
املطلوبة وعلى النحو االتي: 

1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ) 11,053,000,000(دينار  احد عشــر مليار وثالثة وخمسون 
مليون دينار عراقي.

2- على مقدم  العطاء تقدمي معدل االيراد الســنوي لثالث ســنوات لكافة العقود املنجزة من  قبله ضمن عشــر سنوات 
من تاريخ غلق املناقصة. ويتم احتســابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل 

متسلسلة.
 و- اخلبرة العامة: وهي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شريك او مقاول ثانوي او إدارة 
العقود وعلى مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء. 
ز- اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او 
مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وحالل مدة ال تتجاوز )10( عشر سنوات قبل موعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )10،750،000،000( عشرة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون دينار عراقي
ح-الكادر القيادي للمشــروع والعاملني : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقيني وحتقيق املتطلبات االتية:
1-مدير مشــروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )10( عشــر سنوات وخبرة تخصصية في 

االعمال املماثلة ملدة )5(خمس سنوات 
2-مهنــدس مدني عدد /2: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )3( ثالث سنوات
ويجــب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة 
التبعات القانونية الناجتة عن عــدم تقدميها ومن ضمنها إجراءات االخال بااللتزامات التعاقدية ان الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة لتنفيذ املشــروع احملددة ابتداًء اليجوز استبدالها ال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة 

جهة التعاقد
ط – ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقدمي والتأهيل املذكورة أعاله

ي- إضافــة الى املتطلبات القانونية على مقــدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عــدم ممانعة من الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة

ك – ال تخضع العطاءات إلعطاء افضلية ملقدمي العطاء احملليني
 5. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من 

الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450,000( دينار خمسمائة ألف دينار 
عراقي، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قســم احلســابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل 

الشراء مع العطاء.
 7. يتــم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظــة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحملليــة – الطابق األول / جلنة فتح 
العطاءات الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الســاعة الثانية عشــر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/11/27. التقدمي 
بالبريد االلكتروني غير مسموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن 
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً 
من يوم االحــد املصادف 2022/11/20 في بناية دائرة العقود احلكومية في املثنــى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( 
يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة 
مــن حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)212،000،000( دينار مائتان واثنا عشــر مليون دينار عراقي، وعلــى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة 

جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. إن اسم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص :دائرة العقود احلكومية في املثنى . 
9. درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقيني هي انشــائية / ثانية )كحد ادنى( اما بالنسبة للشركات األجنبية اخملتصة 

باألشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق
10.  إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )15،140،725،000( دينار )خمســة عشر مليار ومائة واربعون مليون وسبعمائة 

وخمسة وعشرون الف دينار عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )500( يوماً. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة 
وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء 
العطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالــة وبعد التأكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد 

بأفضل صورة ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم 
احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
13. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة 

حصرا. 
14. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة وبعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
االســتراتيجي  املركــز  أفــادت 
حلقوق اإلنســان، املنظمة ليست 
بإن  اإلثنــن،  امــس  احلكوميــة، 
ارتفعت  البالد  في  الفقر  نســبة 
خالل الفتــرة املاضيــة، بالتوازي 
البطالة، مطالبا  ازدياد نسبة  مع 
محمد  برئاسة  اجلديدة،  احلكومة 
ليست  بـ”حلول  السوداني  شياع 

ترقيعية” على حد تعبيرها.
يأتــي ذلك بعد نحو شــهر واحد 
من حتذير مماثل للمفوضية العليا 
حلقوق اإلنسان في البالد، كشفت 
فيه املفوضية عن “عوائل عراقية 
ال متتلك قوتها اليومي نوعا وكما”، 
اســتراتيجيات  إخفــاق  مؤكدة 
التخفيــف مــن الفقــر التــي 
اتبعتها احلكومات املتعاقبة خالل 

السنوات املاضية.
وأكد املركز االســتراتيجي حلقوق 
االثنن،  امس  البالد  في  اإلنســان 
أن “نسب الفقر بلغت أرقاماً غير 
إلى  مسبوقة في العراق”، مشيراً 
أنها “وصلت إلــى قرابة %25 من 
السكان، أي بحدود تسعة مالين 
مواطن من مجموع عدد ســكان 
العراق البالغ بحدود أربعن مليون 

نسمة”.
وأضــاف املركز في بيان نشــرته 
واسع،  نطاق  إعالم على  وســائل 
أن “البطالة ارتفعت أيضا بنسبة 
%14 أي بحدود أربعة مالين عاطل 
عن العمل”، عازيــاً ذلك إلى “رفع 
قيمة الدوالر أمام الدينار العراقي، 
القطاعن  عــن  الدعــم  ورفــع 
واالعتماد  والزراعــي،  الصناعــي 

بشكل كبير على االستيراد”.
اجلديدة  احلكومة  البيــان  وطالب 
بـ”إيجاد حلول حقيقية وليســت 

القطاعن  دعــم  منها  ترقيعية، 
بشــكل  والصناعــي  الزراعــي 
زيادة كمية  الى  مباشر، باإلضافة 
الشــهرية  التموينية  البطاقــة 

اخملصصة للعوائل”.
وعلــى الرغم من الوفــرة املالية 

الكبيرة التي شهدها العراق خالل 
العام احلالي، نتيجة ارتفاع أسعار 
النفط وحتقيق البالد إيرادات مالية 
وصلت إلى 11 مليار دوالر شهريا، 
عن بيع النفط فقط، إال أن األزمة 
السياســية التي عصفت بالبالد 

عقب إجــراء االنتخابات البرملانية 
في تشــرين األول العــام املاضي، 
حالــت دون إقرار املوازنــة املالية 
لعام 2022، وهــذا ما عطل أكثر 
استثماري  آالف مشروع  ثالثة  من 
وتنموي بحسب مسؤول في وزارة 

املالية العراقية، قال إن تعطل تلك 
املشــاريع رفع من نسبة البطالة 

بشكل واضح وال ميكن إنكاره.
وأضاف املســؤول ذاتــه، أن حتديد 
نســبة الفقر ما زال يعتمد على 
واجتهــادات ملنظمات  تقديــرات 

ومراكز اقتصادية وحقوقية، لكن 
ال يوجد شيء رســمي حتى اآلن 
ونــرى أن العدد قــد يصل إلى 11 
مليــون عراقي حتت خــط الفقر 
إذا ما مت اعتمــاد املعايير العاملية 
املتعلقــة بحد الكفاف لألســرة 
الرئيســة  املعيشــة  ومتطلبات 

لها”.
وفي الثاني والعشــرين من شهر 
أيلــول املاضي، قالــت املفوضية 
العراق،  في  اإلنسان  العليا حلقوق 
إن “املفوضيــة تتابــع مشــكلة 
الفقر مع الوزارات واجلهات األخرى 
الشــمول  للعمل على توســيع 
باإلعانــات ألكبر عــدد ممكن من 

العائالت الفقيرة”.
وســبق أن أكدت وزارة التخطيط 
سابقا أن” نسب الفقر في ارتفاع 
متزايد في البالد”، مشــيرة إلى أن 
جاءت  )جنوبا(  املثنــى  “محافظة 
في التصنيف األول في احملافظات 

األشد فقرا في البالد”.
في سياق آخر، قالت وكالة األنباء 
العراقيــة )واع(، امــس اإلثنــن، 
الوزراء محمد شــياع  رئيــس  إن 
الســوداني، وجه بإرسال مشروع 
املقبل  للعام  املالية  املوازنة  قانون 

2023 بالسرعة املمكنة.
وذكــر بيــان للمكتــب احلكومة 
أنه مت توجيه وزارة املالية بإرســال 
العامة  املوازنــة  قانون  مشــروع 
االحتادية للسنة املالية/ 2023، إلى 
اجمللس الوزاري لالقتصاد بالسرعة 

املمكنة لدراسته”.
وأضافــت أنه “بعد ذلك، ترســل 
املوازنة إلــى األمانة العامة جمللس 
الوزراء؛ إلدراجــه في جدول أعمال 
مجلس الوزراء، من أجل اإلســراع 

في تشريعه ألهميته”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض إنتاج املصانع اليابانية في أيلول ألول 
مرة منذ أربعة أشــهر، بعد إصابة شركات 
التصنيع بضربة جــراء ارتفاع تكاليف املواد 
اخلام والتباطؤ االقتصادي العاملي، وفق تقرير 

لوكالة رويترز.
ولكــن فــي إيجابية أكثــر إشــراقا لثالث 
أكبر اقتصاد في العالــم، ارتفعت مبيعات 
التجزئة للشــهر الســابع على التوالي، مما 
عــزز اآلمال في زيادة دائمة في االســتهالك 
بعد تخفيف القيــود املفروضة على احلدود 
املتعلقة بكوفيد19- أمام الســياح األجانب 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وأظهــرت بيانــات حكومية، امــس اإلثنن، 
أن إنتــاج املصانع انخفض بنســبة معدلة 
موســميا بلغت 1.6 في املائة في سبتمبر 
عن الشــهر الســابق، في ما يعد أكبر من 
متوســط توقع االقتصادين بحدوث تراجع 
بنســبة واحد في املائــة. ومّثــل ذلك أول 
انخفاض شهري منذ أربعة أشهر في اإلنتاج 
الصناعي، وتبع ارتفاعا بنسبة 2.7 في املائة 

في آب.
وأدى أكبر انخفاض في إنتاج قطاع السيارات 
منذ ثمانية أشــهر والذي بلغ 12.4 في املائة 
إلى انخفاض املؤشــر العــام. وتراجع أيضا 
اإلنتــاج في قطاعــي الكيميائيــات وآالت 

اإلنتاج في سبتمبر.
في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات التجزئة 
4.5 في املائة على أساس سنوي في سبتمبر، 
لتواصــل تعافيهــا منــذ آذار عندما أنهت 
احلكومــة القيود احملليــة املتعلقة بفيروس 
كورونا. وكان احملللون يتوقعون منوا بنســبة 
4.1 فــي املائة. وزادت مبيعــات التجزئة 1.1 
في املائة في ســبتمبر على أساس شهري 
معدل موسميا. ومن املتوقع حدوث انتعاش 
آخر في األشهر املقبلة بعدما خففت اليابان 
القيود املفروضة على احلدود أمام السائحن 

األجانب في 11 تشرين األول. 
يأتي ذلك فيما ســجلت اليابان عجزا جتاريا 
قياســيا بلــغ 11.01 تريليون يــن )73 مليار 
دوالر( فــي النصف األول من الســنة املالية 
ارتفاع  الواردات مــع  2022، حيــث ارتفعت 
والتي تضخمت  اخلام،  واملواد  الطاقة  أسعار 
بفعــل انخفاض الن مقابل الدوالر إلى أدنى 

مستوى له منذ عقود.
ووفقــا لبيانــات وزارة املالية التــي ذكرتها 
وكالة “كيودو” اليابانية لألنباء، فإن الواردات 
قفزت في األشهر الستة حتى أيلول بنسبة 
44.5 باملائة إلــى 60.58 تريليون ين، متجاوزة 
الصــادرات التي منــت بنســبة 19.6 باملائة 
لتصل إلــى 49.58 تريليون ين، وكالهما رقم 

قياسي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط أمــس االثنن بعد 
أن طغت مخاوف من أن يؤدي توســيع قيود 
كوفيد19- في الصن إلــى تقليص الطلب 
على مؤشــرات إلى أن اإلنتاج في أكبر حقل 
للنفط الصخري في الواليات املتحدة يفقد 

قوته.
القياس  خلــام  اآلجلة  العقــود  وانخفضت 
العاملي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4 في املائة 
إلــى 95.41 دوالر للبرميل بحلول الســاعة 
01:51 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.2 

في املائة يوم اجلمعة بحسب رويترز .

وهبط ســعر خام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكي 23 سنتا أو 0.3 في املائة إلى 87.67 
دوالر للبرميل بعد تراجعه 1.3 في املائة عند 

اإلغالق يوم اجلمعة.
وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي 
إلدارة األصول إن توسيع قيود كوفيد19- في 
الصن تثير دائما مخاوف بشــأن الطلب من 

أكبر مستورد للخام في العالم.
وبدأت املدن الصينية في تشــديد سياسة 
بكن املتعلقة بصفر كوفيد19- مع اتســاع 
تفشــي املرض في إحباط آلمال سابقة في 

انتعاش الطلب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجتهت أســعار الذهب نحو ســابع خسارة 
شــهرية على التوالي، امس االثنن، بسبب 
ضغط أسعار الفائدة األمريكية املتضخمة .
الفورية  واستقر سعر الذهب في املعامالت 
1642.55 دوالراً لألونصــة )األوقية( في  عند 
لكنه  بتوقيت جرينتــش،   03:31 الســاعة 
انخفض واحد في املئة خالل الشــهر حتى 
العقــود اآلجلــة للذهب  اآلن. واســتقرت 

األمريكي عند 1645.00 دوالراً أمريكياً.

األخرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
انخفض سعر الفضة في املعامالت الفورية 

0.5 في املئة إلى 19.14 دوالراً لألونصة.
وتراجــع البالتن 0.7 في املئــة إلى 938.47 
دوالراً ولكنــه اجته لتحقيق أكبر مكاســب 

شهرية له منذ فبراير شباط 2021.
وارتفع البالديوم واحد في املئة إلى 1919.00 
دوالراً،  ولكنه خســر 11 في املئة في تشرين 
األول فــي أكبــر انخفاض شــهري له منذ 

خمسة أشهر.

ارتفاع نسبة الفقر إلى 25 % من سكان البالد والبطالة 14 %
الصباح الجديد ـ وكاالت:

األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس االثنن، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 

اقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتن في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلغ  146100 دينار مقابل 
100 دوالر، فيما كانت االسعار يوم امس االحد 

146450 دينار.
وأشــار املصدرإلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  146500 دينار 
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 

الشراء 145500 دينار.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر انخفاضا أيضاً، حيث 
بلغ سعر البيع  146100 دينار لكل 100 دوالر، 

وبلغ سعر الشراء 146000 دينار.

انخفاض اسعار الدوالر
 في بغداد وكردستان

افتتاح معرض بغداد 
الدولي بدورته الـ46 اليوم

الصناعة اليابانية تترنح..
تراجع اإلنتاج يفوق التوقعات

النفط يتراجع 
إلى 95.41 دوالرا للبرميل

الذهب يتجه نحو سابع 
خسارة شهرية له على التوالي

اقتصاد الثالثاء 1 تشرين الثاني 2022 العدد )5004(

Tue. 1 Nov. 2022 issue )5004(

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجارة، امس االثنــن، افتتاح 
معرض بغداد الدولي بدورته الـ46 اعتباراً من 

اليوم الثالثاء.
وقالت الوزارة في بيــان: “برعاية رئيس الوزراء 
التجارة  وزارة  محمد شياع الســوداني تعلن 
افتتاح معرض بغداد الدولي بدورته 46 وتدعو 
الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية 
واإلعالمية  الصحفية  املؤسســات  العراقية 
والــوكاالت كافــة حلضور االفتتــاح في متام 
الساعة الـ10 صباحاً من يوم الثالثاء املوافق 1 
تشــرين الثاني في بناية معرض بغداد الكائن 

في املنصور”.
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
العدد : 4044
التاريخ : 2022/10/30

م/ إعالن مناقصة عامة
مناقصة رقم )23 لسنة 2022(

1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تنفيذ الشــبكة الكهربائية حلي الزهراء اجلزء االخير في 
الشــافعية( ضمن املشاريع املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،578،075،000( 
فقط واحد مليار وخمســمائة وثمانية وسبعون مليون وخمسة وسبعون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، 

التسلسل )226(( ومبدة عمل )250( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )157،806،868( فقط مائة وسبعة وخمسون مليون وثمامنائة وستة الف وثمامنائة وثمانية وستون دينار عراقي 

الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/15( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )31،561،500( فقط واحد وثالثون مليون وخمســمائة وواحد وستون الف وخمســمائة دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
العدد :4041
التاريخ :2022/10/30

م/ إعالن مناقصة عامة
مناقصة رقم )21 لسنة 2022(

1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل وارصفة شوارع حي السالم في البدير( ضمن املشاريع 
املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )1،646،820،500( فقط واحد مليار وســتمائة 
وســتة واربعون مليون وثمامنائة وعشــورن الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القســم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل 

)300( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- مساح   عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )148،213،800( فقط مائة وثمانية واربعون مليون ومائتان وثالثة عشر الف وثمامنائة دينار عراقي الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/15( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر مــن مصرف معتمد في العراق 
وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )32،936،400( فقط اثنان وثالثون مليون وتسعمائة وستة وثالثون الف واربعمائة دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
العدد :4045
التاريخ : 2022/10/30

م/ إعالن مناقصة عامة
مناقصة رقم )24 لسنة 2022(

1- يسر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تأهيل مجمع ماء حمزة ال غالم بسعة 30م3/ ساعة ومجمع 
ماء البوعزيز بسعة 30م3/ ساعة ومجمع ماء سيد محسن بسعة 25م3/ ساعة ومجمع ماء العامر سعة 50م3/ ساعة مع شبكة ماء حلي احلسني وقرية احلاج عبداهلل الدباجي في قضاء 
الســنية( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )630،879،500( فقط 
ستمائة وثالثون مليون وثمامنائة وتسعة وسبعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل 

)226(( ومبدة عمل )150( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء  عدد1

3- دبلوم فني ميكانيك   عدد 1
4- مساح    عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )63،087،951( فقط ثالثة وســتون مليون وسبعة وثمانون الف وتسعمائة وواحد وخمسون الف دينار عراقي 

الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/8( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/15( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )18،926،385( فقط ثمانية عشر مليون وتسعمائة وســتة وعشرون الف وثالثمائة وخمسة وثمانون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
العدد : 4043
التاريخ :2022/10/30

م/ إعالن مناقصة عامة
مناقصة رقم )22 لسنة 2022(

1- يســر قســم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)تاهيل جزء من مغذي ال مطلك KV 11 – بردي في غماس( 
ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية االقاليم لعام )2022(  وبكلفة تخمينية قدرها )971،142،500( فقط تسعمائة 
وواحد وسبعون مليون ومائة واثنان واربعون الف وخمسمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة )13( النوع )18(، التسلسل )226(( 

ومبدة عمل )250( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس كهرباء    عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 
تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )96،725،793( فقط ستة وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف وسبعمائة وثالثة وتسعون دينار 

عراقي الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250,000( مائتان وخمســون ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان 
احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/8( في بناية احملافظة/ 

الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/15( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة 
)3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )29،134،275( فقط تسعة وعشرون مليون ومائة واربعة وثالثون الف ومائتان وخمسة وسبعون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة 

التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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شعر

ألذي فقد وتالشــى تدريجيــا في العهود 
الالحقة، حيث حرم الســجني السياسي 
من ضروريات احلياة كلها، حتى أن األستاذ 
كامل يرد علــى تصريح رئيس الوزراء نوري 
السعيد، ملراسلي وكاالت األنباء األجنبية: 
إن اجلادرجي يتمتع مبعاملــة جيدة ممتازة 
بالســجن الكرمي، واصفــاً اجلادرجي، هذه 
املعاملة بأنها ليســت منحة من أحد، بل 
هي حق للســجني السياســي، وعلى إثر 
ذلك- كمــا تكتب بلقيس شــرارة- أعيد 
ترميم وطــالء اجلناح ألذي يســكن فيه، 

وخصصت له غرفــة وضعت فيها ثالجة 
بزيارته  والطبخ، وســمح  الطعام  وأدوات 
مرتني فــي األســبوع، كان يــوم األربعاء 
مخصصاً ألصدقائــه، وكان يزوره: محمد 
وخدوري خدوري،  حديد، وحســني جميل، 
ومحمــد مهــدي كبة، ومحمــد صديق 
أن املستشــرق  شنشــل وغيرهم، حتى 
الفرنسي لويس ماســنيون، يوم جاء إلى 

العراق، يزور األستاذ كامل في سجنه.
عرفت عن الراحل رفعة اجلادرجي، صراحته 
وجراته، األمر الذي عرضه لكثير من األذى 
حتى ســحبت منــه جميــع صالحياته، 
بوصفه مديرا عاما لإلسكان سنة ١٩٥٩، 
ألن الشــخص الذي ال ينتمــي إلى جهة 
معينة-كمــا تذكر بلقيــس- ال ميكنه أن 
يفلت في تلــك األيام احلرجة التي كان مير 
بها العــراق، بقي رفعة بعيدا عن التيارات 
األيديولوجيــة التــي عمت مؤسســات 
الدولــة، لكنه على الرغــم من ذلك وجد 

نفسه في حملة موجهة ضده. 
كما إنه يعترض على نية أمانة العاصمة 
أواخر ســنة ١٩٥٨؛ ال يوافــق على نيتها 
تهــدمي قبور اليهــود العراقيني في جانب 
الرصافة، لكن املقبــرة هدمت في عقود 

تلت وأمست مرأباً للحافالت. 
وعلى الرغــم من تكليف رئيــس الوزراء، 
الزعيم الركن عبد الكرمي قاسم؛ تكليف 

الزعيم له بتصميم ثالثة نصب:
١- اجلندي اجملهول
٢- نصب ١٤ متوز. 
٣- نصب احلرية. 

فإنه لم يتفق مع الزعيم في وضع صورته 
على نصب ١٤ متوز في ساحة التحرير، ألن 
نظرة األســتاذ رفعة بعيدة، فهو يريد أن 
يبقى النصب شــاهدا لألجيال، وإن وضع 
إلى  النصب  الزعيــم، قد يعــرض  صورة 
ما ال حتمد عقباه، ملــا عرف عن العراقيني 
من تهدمي ما ينجزه الســابقون، ونبدأ من 
الصفــر دائماً؟! وهذه املســألة حتســب 

للزعيم، ألذي قبل فكــرة لم يرض عنها 
كل الرضا ولم يقبلها. 

وكمــا حدثنا رفعة كامــل اجلادرجي، في 
كتابه )صــورة أب( عن وفــاة أبيه املفجع 
في األول من شــهر شــباط ١٩٦٨م، فإن 
الكاتبة بلقيس شرارة حتدثنا- كذلك- عن 
وفاة األستاذ كامل، ألذي بدأ يعاني نوبات 

قلبية منذ صيف ١٩٥٩، ولعلها بســبب 
اضطــراره لتجميد نشــاط حزبه؛ احلزب 
الوطنــي الدمقراطي، بســبب الفوضى 
الضاربــة أطنابهــا وقتــذاك، فضالً عن 
قاده  تعرض احلزب النشقاق خطير وخطر 
األســتاذ محمد حديد، ألذي أسس احلزب 
الوطني التقدمي، واصدر جريدته )البيان( 

فاضطر للســفر إلى اإلحتاد الســوفيتي 
طلبــاً للعالج، وظل مواظبــاً على اإلدالء 
بالتصريحات السياسية، وتقدمي مذكرات 
اإلحتجــاج- كما دأب على ذلك في العهد 
الزمن  الدنيا تغيرت فــي  امللكي- لكــم 
اجلمهوري، فما عادت أذن تسمع ما يقول، 
وال أقول تصغي! فذهبت آراؤه أدراج الريح 
في يوم عاصف، وإذ كان مجتمعا في دارته 
بشارع طه الهاشــمي، مع عدد من قادة 
احلزب الوطني الدمقراطي، تفجوه النوبة 
القلبية، ألذي وصف عالجها طبيب القلب 
احلاذق شــوكة الدهان، بــزرق فخذه بإبرة 
الــدواء، لكن قضي األمــر، وحم القضاء، 
فلقد كانت النوبة ســريعة، فلم يتمكن 
األســتاذ كامل من زرق فخذه، وشــوهد 
سائلها منساباً ومنساحاً على بنطلونه، 
ليخرج طبيبه املعالج النطاســي البارع 
شوكة الدهان من غرفته على الناس نادباً:

- مات كامل.. مات.
وبوفاة األســتاذ كامــل اجلادرجي، انطوت 
صفحة مهمة ومؤثرة مــن تاريخ العراق 
السياســي، وفقدنا بفقده مثاال للنزاهة 

وتطابق القول مع الفعل والعمل.

شية  حا
وة الإحتفاء  ند الحديث ألذي قرأته في 
ن؛  ند بة في ل عراقية المغتر بة ال بالكات
ى  بيت المد شرارة، التي أقامها  بلقيس 
ن  بي م ن ع المت شار ب ن  و ن والف للثقافة 
عة ١٢  وم الجم ى ي بغداد، ضح رصافة 
ول  ش��هر صف��ر ١٤٤٤ه��ج= ٩ أيل�� ن  م��
بد الرازق  ع عة  باحث رف وادارها ال ٢٠٢٢م،
ورة  ع��ا: الدكت با وحتدث فيها ت محم��د، 
عاد  وس بي،  عتا وجمال ال وي،  نا نادية ه
ور  والدكت ب كاظم،  ش��كي و الجزائري، 
وي. وس ن قاسم الم ن، وأمي وا ناد غز ع عتز  م

شكيب كاظم 

تــؤرخ الكاتبة العراقيــة املغتربة بلقيس 
شــرارة في كتابها )رفعــة اجلادرجي. حياة 
غنيــة حافلــة باإلنتاج( ألــذي أصدرت دار 
املــدى، طبعته األولى ســنة ٢٠٢١م، تؤرخ 
أكثر  العريقة على مدى  اجلادرجية  لألسرة 
من قرن من الزمــان، بادئة بوفاة اجلد)رفعة 
أفنــدي( ومنتهية بوفــاة زوجها املهندس 
املعمــاري املعروف رفعة كامــل اجلادرجي، 
ألذي عــاش معها أكثر من ســتة عقود، 
منذ أن تزوجا منتصف عقد الســتني من 
القرن العشــرين، وحتى وفاته في العاشر 
من نيســان ٢٠٢٠، هما اللذان عاشا حياة 
رائعة ممتدة زاخــرة باحملبة والعمل والقراءة 
واحلفالت والســفر، والكتــاب هذا إضافة 
وعنوانه  ورفعة،  بلقيس  لكتابيهما؛  جيدة 
)جــدار بني ظلمتني( ألذي يصور حياة رفعة 
في الســجن اإلنفــرادي، منــذ أن اعتقل 
بوشاية حاســدة حاقدة أواخر سنة ١٩٧٨، 
كتــب رفعة فصوالً منــه، وكتبت بلقيس 
فصــوالً، كما إن الكتاب هذا إمتداد لكتاب 
)صورة أب( ألذي ألفــه رفعة، وفيه حديث 
عن األسرة اجلادرجية، والسيما أبوه األستاذ 

كامل اجلادرجي. 
حتدثنــا الكاتبة بلقيس فــي كتابها هذا 
عن احلياة العملية اجلادة لزوجها املهندس 
املعماري الضليع رفعة اجلادرجي، وتأسيسه 
أثار  ألذي  الهندســي،  اإلستشاري  ملكتبه 
حسد احلســاد ملا حقق من منجزات، كما 
حتدثنا عــن اعتقال األســتاذ كامل، ألذي 
كان قد أرســل برقية تأييد للرئيس جمال 
الثالثي؛  الناصر، في مواجهة العدوان  عبد 
الصهيوني خريف  الفرنســي،  البريطاني، 
سنة ١٩٥٦م، بســبب تأميم الرئيس ناصر 
لقناة الســويس في شــهر متوز من تلك 
السنة، فتلمس في السجن امللكي إحترام 
اإلنســان، وتيســير متطلباتــه احلياتية، 

مرارة الفقد.. بلقيس محمد شرارة تدون سيرة زوجها رفعة كامل الجادرجي 

تحدثنا الكاتبة بلقيس في 
كتابها هذا عن الحياة العملية 

الجادة لزوجها المهندس 
المعماري الضليع رفعة 

الجادرجي، وتأسيسه لمكتبه 
اإلستشاري الهندسي، ألذي 

أثار حسد الحساد لما حقق من 
منجزات، كما تحدثنا عن اعتقال 

األستاذ كامل، ألذي كان قد 
أرسل برقية تأييد للرئيس 

جمال عبد الناصر، في مواجهة 
العدوان الثالثي؛ البريطاني، 

الفرنسي، الصهيوني خريف 
سنة ١٩٥٦م

قصة قصيرة

اصدارات

شوقي كريم حسن

٣
 فكــرت ان اعود،حني رأيــت البحر،يلوح 
لنا،قرأت  اضطراب املوج وصخبه، قال لي

—إياك والتراجع؟
قلت له—ماعشقت اجملهول يوما!!

قال لي—ماالنسان سوى مجهول لم يعد 
للغابات امل؟

قلــت له—أخاف حــك زنوجيتــي حيث 
ذاهب!!

قال لي—هذا ما يجب ان تعرفه..ســيظل 
عمرك مربوطا بزنوجيتك؟

قلت لــه— ولم هذا...مــا معنى كراهية 
احلرية لزنوجيتنا!!

قال لي—لكل لعبة قواعدها ونحن طرف 
اللعبة االهم!!

ال اعرف كيف ،مينح الرضا والقبول،لروحه 
التي عاشــت كل ازمنة املهازل،عند باب 
بحبال،  املربــوط  اجلد،شــاف جده  كوخ 
يتوســل ان اليترك الصبــي وحيدا،لكن 
االكــف اخذتــه الى ما اليــدري اين،ظل 
لسنوات يرقب الدروب؟ينصت الى نداءات 
الباحثني عن الرجاء،  فشــلت  خطاه في 
يرقب  اجتياز لوعته،شيد له كوخا وظل 
االكف التي متنحه حباال غليظة ،لتجره 
الى عبث االين!! متسك بليل الغابة املليء 
بالهمسات،والتوســل،واجلنون،صارت 
روحه ارجوحة التوســالت)أيها الليل مر 
وجوهنا..امنحنا  لنمحــو ســواد  علينا 
بياض املسرات..أيها الليل التنسى رفقة 
الليل   ملســاعيك..أيها  االزليــة  اجدادنا 
البكاء(   خلصت حنجــرة انتظاري مــن 
تهتــز مالمــح االخضرار الــذي اتخذته 
موجات البحر اردية. ومســوح، وتأخذني 
الى حيث القبول الــذي البد منه،يأمرك 
القبطــان ،أن تالحق لهــب النيران ومتأل 

لوجهك سوادا   بالفحم،املانح  جوفها 
يفيــض باللوعة،الهدير يتقدم،وكلما 
يتقــدم تنصت الــى عويــل البحارة 
الصمت،فترفع  اليعرف  الذي  وانينهم 
عقيرتــك بنباح شــرس يتوغل مثل 
خنجر بني ثنايــاك االنحف من غصن 
املواجع  يالليــل  سيســبان)هي..هي 

كفا....(
٤

التــي  االمكنــة  مراســي  تلــك 
صنعــت منــك ،كائنا ميطــر احالما، 
لكنهــا خانتك،صنعت مــن وجودك 
لتلبســك  زنوجيتك،  عبدا،انســتك 
ثياب العبيد الذيــن ينصتون بصمت 
الى همهمات شــفاه،تردد مبناســبة 
وبغيرها..التربــط العبــد اال والعصا 
علهما  يديــك  بكلتــي  معه،تلــوح 
تســاعداك على الطيــران ولو لبرهة 

وقت،لكن الفشــل،يرنو بك الى حيث 
احني  منادية—ســليطني  القوة  تقف 
ظهــرك التخــذ منه جســرا كي ال 

يتوسخ حذائي!!
تنحنــي،،، تنحني علــك تتمكن من 
تقبيل االرض ،لكن الســوط يلســع 
ظهرك ، وثمــة قهقهات تالحق خرير 
الوصيفة  اســليطني  مدامعك—ولك 
الليلة  ابعثهــا  فحال  وحتتــاج  ربربت 

لنعرف من اي االناث هي!!
 متوت زنوجيتي عند هذه اللحظة،لكن 
اســتقبالي)هي  تعاند،رافضة  االرض 

،.هي يالليل وخر سوادك عنا،..(
تســقط االقنعه،تســقط مسافات 
انفاسي.. مالحقا  يظل  االحزان،لكنه 
ما كان عليك ان تستسلم النك تعرف 

ان لزنوجيتك معنى في هذا الكون!!
اغمــض روحي بقوة ،لكي التتســرب 

القوة،تنتظر  كانت  الى حيث  احالمي 
طرف  عند  ثانية،واالنحنــاء  وقوفــي 

الساقية القصي،!!
هياماتها،االكلة  الى  القيعان  جتذبني 
خلطــو غربتي،البحــر الــذي ينظــر 
للخوف،اصابني  مثير  بشــزر  ناحيتي 
بتالبيب  االمســاك  بهذيان،حاولــت 
استذكاراته  القصية،كان الولد الذي 
كنته ذات غابة،يعتلي  شــجرة التوث 
التي اتخذها مسكنا،يبصر االب االئب  
اصوات  الى  جريح،منصتــا  ذئب  مثل 
بطرف  مدامعــه  املتوســلني،يالعب 
ابهامه ،مثل من يتحسس شيئا غريبا 
يتســاقط من بــني ثناياه،ارمق الليل 
يجري مسرعا بإجتاه البحر،ارمقه يجر 

وراءه،اخلدالن والريبة ،وعثرات اخلطو،
٥

ال توقض االمنيات/ال متنح الوقت جياد 

الوجع/ ال ترســم االماسي دون حكاء 
ماهر/وطبــال مجنون/وامرأة قدت من  

نغمة االلهة وشذاها/
ال ترسم مساحات من فراغ/

الوقت خديعة
الطبول جواب

الراقصة خدعة االشتهاء
لعبــة  الهروب..تبــدأ  فجــر  )عنــد 
رغبتهــا  االفــواه  الوداعات،تعلــن 
عن  باحثة  االجســاد  بالقبل،وتسيح 
همــس اللهاث، يقــول احلكاء،معلنا 
زوال عبوديتــي،كان عليك االمســاك 
بالرفض،املدن حصار  املأهــول  بالقول 
الذل،وســفالة االجوبــة، كان عليك 
النبش طويال ،من اجل ســواد الوجود، 

يقول احلكاءغاضبا.
) ماتفهــه قــول، ان العبيــد الجناس 

مناكيد(
غابات  مثــل  يتكرر،ينمــو  املشــهد 
البقاء،لكن  مفاتــن  الشــوك،يصنع 

للسياط اجابات فاسدة.
—ســليطني يابن كل الليل انثاك تخر 

عند خزي الرجولة فما انت فاعل؟
—ســليطني  يابن وهم املالحم..انثاك 

مرغلت نهاراتها بنزوة االشتهاء!!
هروباتك  االجابة،،اوقف  نــزف  —اوقف 
الــى البعيد  وضع لســوادك الدهري 

معنى!!
-ســلطان معناك عنــد غابات الذات 
اجابــة ال تلوحها النجاســات،فارجع 
تركت،متســك   ما  بقايــا  جتــد  علك 
الــى  خطــاك  بالقبول،واحمــل 

الرجوع،البحر يوصلك الى القرار،!!
املشهد مشحون بالرؤيا،
املشهد محض خرافات،
املشهد اسطوانة وقت،

)هي..هي.. ياليل التنجلي وبالك  حتط 
صاحبك(

بدأ القَلق« باسكال: م »فلسفة 
1

في  اجلامعية«  فرنســا  »منشــورات  عن 
»فلســفة  كتاب  حديثــاً  باريس، صــدر 
لألكادمييــة  القلَــق«  مبــدأ  باســكال: 
القرن  بفلســفات  اخملتّصة  الفرنســية، 
السابع عشر، لورانس دوفيالر. يأتي العمل 
ُقبيل بدء االحتفاء، في األوساط الفكرية 
الفرنســية بالذكرى املئوية الرابعة لوالدة 
باســكال  بليز  الفرنســي  الفيلســوف 
عاّماً  )1623(، الذي تقّدم املؤّلفــة مدخالً 
ـ مبا يعنيه  لفكره، تأخذ من مسألة القلقـ 
من شقاء وتفكير بالوجود ــ خيطاً ناظماً 
له، وتقرأ من خالله رؤية صاحب »األفكار« 
إلى مفاهيم األمل واخليبة واللهو وغيرها 

من املفاهيم الوجودية التي عاجلها.

بي« عقا ع ال »المجتم
2

عــن »املركز العربي لألبحاث ودراســة 
كتاب  ترجمــة  صدرت  السياســات«، 
للفيلســوف  العقابــي«  »اجملتمــع 
الفرنسي ميشيل فوكو بتوقيع نصير 
مروة. يضّم العمل 13 محاضرة ألقاها 
فوكو في »كوليج دو فرانس« عام 1973، 
لت بها  تبحث في الطريقة التي تشكَّ
التي  العدالــة واحلقيقة  العالقات بني 
حتكم القانون اجلنائــي، والرابط بينها 
وبني نظام عقابــي ال يزال يهيمن على 
اجملتمــع املعاصــر، كما يُقــّدم حتليالً 
للحرب األهلية؛ حيث يرى فيها مثاالً أو 
وســيلة جتعل ممكناً فهم طريقة عمل 
االســتراتيجية العقابيــة التي يكون 

هدفها العدّو الداخلي أكثر منه اجملرم

ب« ن الأد ع »التخّلي 
3

الكتاب  األدب« عنــوان  »التخّلي عــن 
الصــادر للكاتب والناقــد املغربي عبد 
الفتــاح كيليطو عن »دار املتوّســط«، 
وفيــه يُتابــع صاحــب »واهلل إّن هذه 
مســارات  رصد  حلكايتــي«  احلكايــة 
إشــكالية بني حقــول الكتابة واألدب 
من خالل عشرين نّصاً ُكتبت بطريقته 
املعهودة فــي القفز والوثب، إلى جانب 
انفتاح مدّونته على قوس من اإلنتاجات 
األدبية تُراوح في مرجعّياتها بني أسماء 
بورخيس،  وتراثية مثــل  أدبية عامليــة 
وثيربانتس، واملعّري، وليس انتهاًء بروالن 
بارت، وغيرهم. كما ينشــغل كيليطو 
في هــذا العمل مبوقع اآلخــر، ويحاول 

الوصول إليه عبر رحلة بحثية.

سوران محمد

هذا التشرين الرمادي
صاح  السنونو بوتر خافت في زقاق صاخب

ال أريــد أن أغرق معكم في غروب ســرمدي 
هناك

عند مساءاتكم  الطويلة الباردة 
نداء لم يفهمه اال احللزونات الصغيرة!

برودة على أوجه املارة و خلف األبواب املقفولة
يا حبذا تفتح  له شبابيك الشعر  

سرعان ما يطير الی عشبه خائفا متحيرا:
هل تذكرون أنفاق املدينة املظلمة

مكسوة بطحالب مذ عهود
تطير اخلفافيش فوق رأس ساكنيها ليال

بينمــا ترفرف طيــور األماني  فــوق باحات 
القصور

بال هوادة
حتميها صانديد كرتونية

أوصل بقارب الزمن نحو جزر خاوية
تقومي الســنة فيهــا شــهر و كل األمكنة 

ساحات الوغى
ال شيء فيه يشبه صور الذاكرة

كل الطرقات تؤدي الى نقطة الصفر من غير 
رجعة

ال املالمح وال الشخصيات تشبه  أصولها
هل تتعرف علی نفسك بني تلك احلشود؟

هنالك من دون رأس يغازل  الشــمس لطول 
غيابها

وهناك من دون قلب يود العودة أليام  اخلوالي 
عله يستعيد فيها رمت أنفاسه الهادئة

لكن املاضي ممحو في الوجود
هذه هي فصول مسارح الغياب الدرامي

حتوير و تقلبات و شهادات بال توقيع 
سفر متردد و رحلة دون  حتضير

أو مد-جزر الصراعات قد حتدث مرة في احلياة
و انعطافة بال ترجيع

هال أصغيتم لنداء السنونو الطليق
أم مازال اليقني 

أضغاث أحالم و أحاديث نفس ملتوية 
يغتال و يهني؟

رباطة جأش النخيل

زنجار ابيض

»فلسفة باسكال: مبدأ القَلق«..«المجتمع العقابي«..«التخّلي عن األدب«

وجها الجادرجي بز برفقة  شرارة 

2 ـ 2

عي بي عمال الراحل احمد الر ن ا م

ن وا عل بر  ن ج نا عمال الف ن ا م
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جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان 

والبلديات واالشغال العامة
املديرية العامة للماء

م/ إعالن رقم )6( لسنة 2022 اخلاص مبقاولة جتهيز املواد وتنفيذ أعمال إيصال 
التيار الكهربائي الدائمي ملنشآت مشروع ماء قرى احللة في محافظة )بابل( .

تعلـن وزارة االعمـار واالسكان البلـديات واالشغال العامـة / املديريـة العامـة للمـاء 
عـن إعـالن مناقصـــة )جتهيـز املـواد وتنفيـذ أعمـال إيصـال التيــار الكهربــــاني 
الـدائمي ملنشـآت مشـروع مـاء قـــرى احللـة فـي محافظـة )بابـل( وفقـاً للفقـرة 
)أوال( مـن املـادة )3(، مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود احلكوميـة رقـم )2( لسنة 2014 
والضوابط امللحقـة بـهـــا و املتطلبــــات والشـروط الفنيـة واملواصفات وجـداول 
الكميـــات للمشـروع املرفـق طـيـــا فـعلـى الـراغبني مـــن الشـركـات مـن ذوي 
اخلبــرة واالختصـاص ذات التصـــيـف اخلــامس )كهرباء( مراجعـة مـقـر املديريـة 
العامـة للمـــاء الـكـائـن فـي شـارع حيفـا قـرب سـاحة امللك فيصـل للحصـول 
علـى كـافـة التفاصيل وشـروط املناقصـة وتقـديـم التامينـات املطلوبـة مـقابـل 
ثـمـــن قـدره )1،000،000( مليون دينـــار عراقـي غيـــر قابلـة للـرد وسـيكون آخـر 
مـوعـد لتقـدمي العطـاءات فـي السـاعة )12( ظهـرا مـن يـوم األثنــني املصـــادف 
2022/11/21 ويتحمـل مـن ترسـو عليـــه املناقصـة أجـور النشـر واالعـالن وعلـى 
الشـــركات تقـدمي عطاءهـا لـدى سكرتير جلنـة فـتـح العطـاءات / شعبة العقـود 
فـــي مقـر املديريـة العامـة أنفـــأ علـى ان تقـدم العطـــاءات )العـرض التجـاري 
والفنـي( داخـل ظـرف مغلـق ومختـوم يكتـب عليـه اسـم اإلعـالن ورقمـه و اسـم 
الشـركة صاحبة العطـاء وعنوانهـا ويحتـوى فـي داخلـه علـي ظـرفني منفصـلني 
ومختـومني األول يحتـوي علـى العـرض التجـاري والوثائق املطلوبـة مبوجـب اإلعـالن 

والثـانـي يحتوي على العرض الفني واألعمال املماثلة.
املهندس
جنـم سـعـيـد محمد
املدير العام

مكتب أبوظبي للصادرات« يوقع اتفاقية متويل مع »املصرف األهلي العراقي« 

لتحفيز حركة التبادل التجاري مع العراق

اإلمارات العربية املتحدة،
 أبوظبي،  31أكتوبر 2022

وقــع مكتب أبوظبي للصادرات )أدكس(، التابع لصندوق أبوظبــي للتنمية اتفاقية متويل مع املصرف األهلي العراقي – 
جزء من مجموعة كابيتال بنــك، حيث تقتضي االتفاقية فتح خط ائتمان بقيمة 36.7 مليون درهم إماراتي، ما يعادل 
)10 مليون دوالر أمريكي(، وذلك بهدف تنمية التعاون االقتصادي والتجاري بني دولة اإلمارات والعراق، وتشجيع الشركات 
اإلماراتية على تصدير منتجاتهم من السلع واخلدمات لألسواق اخلارجية وتعزيز تواجدها في السوق العراقي على وجه 

اخلصوص.
ومبوجب االتفاقية، ســيفتح مكتب أبوظبي للصادرات خط ائتمان للمصرف األهلي العراقي إلعادة اقراضه للمشترين 
واملستوردين من املستثمرين العراقيني لشراء الســلع واخلدمات من مصّدر إماراتي، كما تعكس هذه االتفاقية حرص 
مكتب أبوظبي للصادرات علــى دعم توّجهات حكومة دولة اإلمارات الهادفة إلى تعزيز سياســة التنويع االقتصادي 
واالرتقاء بالعالقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تعود بالفائدة على البلدين وتساهم في دفع عجلة 

النمو االقتصادي املستدام.
ووقع اتفاقية التمويل عبر تقنية االتصال املرئي، الســيد خليل فاضــل املنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات 
باإلنابــة، وعن اجلانب العراقي الســيد أمين أبو دهيم، املدير املفوض للمصرف األهلي العراقي، وحضر التوقيع ســعادة 
محمد ســيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية ملكتب أبوظبي للصادرات، وعدد 

من املسؤولني من كال اجلانبني.
وبهذه املناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي: » »تأتي هذه االتفاقية في إطار اجلهود التي يبذلها مكتب أبوظبي 
للصادرات لتعزيز شــراكاته االستراتيجية مع املؤسسات املصرفية اإلقليمية والعاملية حرصاً منه على توفير خطوط 
ائتمانية جديدة لتحفيز املشــترين اخلارجيني على استيراد السلع واخلدمات ذات املنشأ اإلماراتي، إضافة إلى دورها في 

حتقيق املصالح املشتركة وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية ودفع عجلة النمو االقتصادي املستدام للبلدين.« 
من جانبه، أفاد الســيد أمين أبو دهيم، »متثل هذه االتفاقية خطوة مهمة لتطوير عالقات التعاون املشــترك بني دولة 
اإلمارات والعراق في مختلف اجملاالت االقتصادية والتجارية، حيث تســاهم في توفير التمويل املناســب لدعم حركة 
التبادل التجاري وحتفيز النمو االقتصادي للبلدين، متطلعاً بأن حتقق هذه االتفاقية غايتها وتلبي الطموحات واألهداف 
املشتركة، ال سيما وأن االتفاقية ستتيح للشركات العراقية االستفادة من التمويالت واملزايا التنافسية التي يقدمها 

»أبوظبي للصادرات« والتي تدعم استيراد السلع واملنتجات اإلماراتية بطرق ميسرة وآمنة«.
ويساهم مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز اســتراتيجية دولة اإلمارات لتحقيق التنويع االقتصادي وزيادة تنافسية 
الصــادرات الوطنية ومتكينها من الوصول إلى األســواق العاملية وحماية املصّدرين مــن مخاطر التمويل الناجمة عن 

التأخير في السداد أو عدم السداد، وتزويد املشترين اخلارجيني للسلع واخلدمات اإلماراتية بخطوط ائتمان ميسرة.
-انتهى-

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 248
التاريخ/ 2022/10/30

إعالن
بالنظر حلصول كسر قرار

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خــالل مدة 7 ايام تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وستجرى املزايدة في اليوم 
االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 
القطعية ويلزم املســتأجر في حال تصديق اإلحالــة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( 

يوما...
م.ر.املهندس

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ
الهيأة االستئنافية األولى

العدد/863/861/س/ 2022
التاريخ: 2022/10/25

اعالن
الى/ املستأنف / ماجد هادي ابراهيم

نتيجة للقرار التمييزي الصادر املرقم 3344/الهيأة االستئنافية 
منقول/2022 في 2022/9/21 قررت احملكمة الســير في الدعوى 
وجملهولية محل اقامتك وفق شــرح املبلــغ القضائي قررت هذه 
احملكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني واســعتي 
االنتشــار للحضور امــام هذه احملكمــة في موعــد املرافعة 
2022/11/10  الســاعة الثامنــة والنصف صباحــاً وعند عدم 
حضوركــم او من ينوب عنكم قانونا فســوف جتــري املرافعة 

بحقكم وفق األصول.

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت مني هويــة وكالة طحني 
صادرة من وزارة التجارة/ الشــركة 
العامــة لتصنيع احلبوب بإســم 
)احــالم صاحب صفوك( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الكرمة
محكمة األحوال الشخصية في 

الكرمة
العدد: 175/ش/2022
التاريخ: 2022/9/27

اعالن
الى/ املدعو )عمر جبار حسن(

اصدرت هــذه احملكمــة حكمــا غيابيا 
بالدعــوى املرقمــة اعــاله واملقامة من 
املدعيــة )انغام يوســف محمــد( على 
املدعى عليه )عمر جبار حسن( واملتضمن 
التفريــق القضائــي للضــرر بينك وبني 
املدعيــة وجملهولية محــل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتــني رســميتني يوميتــني وفي 
حالة عدم حضــورك او حضور من ينوب 
عنك خالل شهر من تاريخ االعالن سوف 

يكتسب احلكم الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد:1688\ش\2022 
التاريخ:2022/10/31 

اعالن
الى املدعى عليه\ علي حسني جنعان 
اقامــت املدعية )فاطمــة حميد نايف( 
في هذه  1688/ش/2022  املرقمة  الدعوى 
احملكمــة تطالــب فيها احلكــم بنفقة 
ماضية ومستمرة لها وألطفالها ولعدم 
وجود محــل إقامة معلومــة لك علية 
قررت احملكمة تبليغك مبوعد املرافعة يوم 
2022/11/23 عن طريق النشر بالصحف 
احملليــة وفي حالة عدم حضورك ســوف 
املرافعة بحقك غيابيا وفق األصول  جتري 

القانونية.
القاضي 
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

قاضي اول محكمة األحوال 
الشخصية في تكريت

فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت مني هويــة وكالة طحني 
/ الشركة  التجارة  صادرة من وزارة 
العامــة لتصنيع احلبوب بإســم 
)علــي فيصل جعفــر( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة في صالح الدين
قسم شؤون أحوال املدنية

العدد/ ج.ص/12105
التاريخ/ 2022/10/26

إعالن
حميد  فاضــل  )محمد  املواطــن  قّدم 

عباس( 
املسجل في دائرة احوال بلد والذي يروم 
فيه تغييــر اللقب في قيــده وجعله 
)العبيدي( بدال مــن )زباله(  فمن لديه 
اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل )15( 
يوما من تاريخ نشــر االعالن  وبعكسه 
ســيتم النظر في طلبــه وفق احكام 
املــادة )22( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العامة

م/ تبليغ
 املدعى علية

 )عالء خلف إسماعيل(
الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
)279/ش/2022(  املرقمة  الشرعية 
واملقامــة من قبــل املدعية )دعاء 
( واملدعــى عليه  شــاكر محمود 
واملتضمنة  )عالء خلف إسماعيل( 
دعوى تعريف زواج خارجي وبالنظر 
جملهوليــة محل اقامتك وحســب 
شرح القائم بالتبليغ لذا تقرر اجراء 
محليتني  بصحيفتــني  تبليغــك 
يوميتني في موعد املرفعة املصادف 
التاســعة  الســاعة   2022/11/7
وفي حالــة عدم حضورك  صباحاً 
او حضور من ينوب عنــك قانونياً 
املرافعة بحقك غيابياً  سوف جتري 

وفق القانون
القاضي 
فائق مشعل صالح

الثالثاء 1 تشرين الثاني 2022 العدد )5004(

Tue .1 Nov. 2022 issue )5004(

مدة االيجاررقم العقاراملساحةنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة422996*32م2مسقف حي اجلهاد1
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12196
التاريخ: 2022/10/31

إعالن مناقصة رقم )91( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء 
مجمعة ســعة )400 م3/س( مع اخلط الناقل في منطقة الشــذيرية مع الشــبكات املتفرقة/ ناحية سيد احمد الرفاعي( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لالمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها 

)3،855،000،000( ثالثة مليار وثمامنائة وخمسة وخمسون مليون دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )38،550،000( )ثمانية وثالثون مليون وخمســمائة وخمســون الــف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

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

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

)خمسمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/11/13( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/11/14( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( 

املصادف )2022/11/7( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
العدد : 4046
التاريخ :2022/10/30

م/ إعالن مناقصة عامة
مناقصة رقم )25 لسنة 2022(

1- يســر قسم العقود في محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص ب)جتهيز وتنصيب مجمع ماء اجلعفرية سعة 100 م3/ سا في 
قضاء احلمزة الشرقي( ضمن املشاريع املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة الديوانية/ من متويل تنمية استراتيجية التخفيف من الفقر لعام )2022(  وبكلفة 
تخمينية قدرها )1،065،067،000( فقط واحد مليار وخمسة وستون مليون وسبعة وستون الف دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )5(، القسم )1(، الفصل )4(، املادة 

)13( النوع )18(، التسلسل )226(( ومبدة عمل )180( يوم .
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

 )www.dewaniarc.com( او املوقع االلكتروني )3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com( والبريد

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليني لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2- دبلوم فني كهرباء  عدد1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )106،506،100( فقط مائة وستة مليون وخمسمائة وستة الف ومائة دينار عراقي الغيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغــة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400,000( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/11/8( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ 

قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشــر لإلعالن في اجلرائد الرســمية املذكورة 
في كتاب االعالن ولغاية الســاعة الثانية عشــر ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/11/15( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطــاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر مــن مصرف معتمد في العراق 
وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )21،301،340( فقط واحد وعشرون مليون وثالثمائة وواحد الف وثالثمائة واربعون دينار عراقي الغيرها ومعنون الى جهة التعاقد 

)محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصــادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من النسخ االضافية في غالف منفصل ايضا ويتم تأشير كل مغلف بعبارة )نسخة مصورة طبق االصل( وتوضع هذه املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد.
15- عدم مشاركة اي عطاء للشركات او املقاولني الذين لديهم ثالثة عقود او اكثر ما زالت في مراحل التنفيذ ومبرمة مع دائرتنا.

16- تقبل العطاءات التي تكون اقل من الكلفة التخمينية لغاية )20%( وفي حال ورود عطاء يقل عن كلفة التخمينية بنسبة تزيد عن )20%( فيتعني على جهات التعاقد دراسة التوضيح 
املقدم من قبل مقدم العطاء واملتضمن حتليل ســعري لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشــف املقدم من قبله وفي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات املقدمة من 
صاحــب العطاء فيتم طلب خطاب ضمــان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20%( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
الضمان جدية التنفيذ عن )3%( من كلفة التخمينية وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولي للمشروع وفي حالة اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
17- في حال تساوي اسعار العطاءات املقدمة للمناقصة واملتنافسة على االحالة يتم اعتماد احد املعايير املتوفرة في االعالن وحسب نوع املشروع والوثائق القياسية )صغيرة، متوسطة، 

كبيرة( واملتمثلة في )اخلبرة التخصصية( )االعمال املماثلة، السيولة النقدية ، معدل االيراد السنوي، معدل االرباح في احلسابات اخلتامية(.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 
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قسم العقود احلكومية
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التاريخ: 2022/10/31

إعالن مناقصة رقم )87( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرســة ابتدائية راهب بني 
هاشم 18 صف مع التأثيث في قضاء العمارة/ حي الرحمة االولى( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،810،000( مليار وخمســمائة وخمسة وسبعون 

مليون وثمامنائة وعشرة الف دينار عراقي، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،759،000( )خمســة عشر مليون وسبعمائة وتســعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، 
وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة 

الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/10( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االحد( املصادف )2022/11/13( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2022/11/6( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12192
التاريخ: 2022/10/31

إعالن مناقصة رقم )85( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء مدرسة الفرسان 18 صف 
مع التأثيث في قضاء العمارة/ القطاع( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية 
االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،510،000( مليار وخمســمائة وخمسة وسبعون مليون وخمسمائة وعشرة الف دينار 

عراقي، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،756،000( )خمســة عشــر مليون وسبعمائة وستة وخمســون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة 

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

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

5.  تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثالثمائة الف 

دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/11/10( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )االحد( 
املصادف )2022/11/13( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

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

)2022/11/6( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

الثالثاء 1 تشرين الثاني 2022 العدد )5004(

Tue .1 Nov. 2022 issue )5004(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني(/ عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ 
)118،163،250( دينار عراقي، وفقا 

ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ )فني( / عدد )1(
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني(/ عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ 
)118،185،750( دينار عراقي، 
وفقا ملا منصوص عليه في 

الوثيقة القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مالحظ )فني( / عدد )1(
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني(/ او مهندس 
1. سيولة نقدية مببلغ )385،500،000( دينار عراقي، )مساحة( عدد )1( 

وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز 
)(10 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل عن )1،156،500،000( دينار عراقي، 

وتقدمي االعمال االخرى ألغراض املفاضلة في حالة 
التساوي

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

وإجازة ممارسة مهنة. 



الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية
 البصرة / خور الزبير 

م/ إعالن مناقصة محلية
1- يســر الشــركة العامة للصناعات البتروكيمياوية إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن دعوتها لكافة اجلهات املتخصصة من الشــركات 
واملكاتب املســجلة رســميا داخل العراق لالشــتراك في املناقصة املدرجة ادناه على ان يكون املراجع املدير املفوض أو وكيل، له بوكالة رسمية صادرة 

ومصدقة من كاتب عدل.
2- تقدمي طلب حتريري معنون الى القسم التجاري/ املشتريات احمللية ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصات، املدرجة أدناه والبالغة )250 الف( 

دينار غير قابلة للرد
 3- ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت

www.industry.gov.iq او موقع الوزارة www. Pchem.gov.lg
4-  يتم تســليم العطاءات في مقر الشــركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة جلنة اســتالم وفتح العطاءات وأخر موعد الستالم العالمات 
الســاعة الثانية عشــر ظهراً ليوم الغلق املصادف 2022/11/15 وســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصات الساعة 

العاشرة صباحاً ليوم 2022/11/7 في مقر الشركة / البصرة / خور الزبير .
5-  يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملى املواصفات املطلوبة وجداول املسعرة وحسب ما موضح في الوثيقة على ان تكون موقعه 
ومختومــة على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض 

ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة ، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة.
6-  تقدمي نســخ اضافية طبق االصل عدد)2( على االقل من العطاء اخلاص باملناقصة على ان تكون مختومة بختم حي من الشــركة ويتم حتديد عدد 

النسخ في ورقة بيانات العطاء 
7- وضع النســخة االصلية )في غالف منفصل( ويتم تأشيرة بعبارة )نســخة اصلية( ووضع كل نسخة من النسخ اإلضافية في غالف منفصل يتم 
تأشــير كل مغلف بعبارة )نسخة اضافية( وتوضع جميع النسخ االصلية واالضافية في مغلف واحد وتودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة / 

البصرة / خور الزبير.
8- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها إلمالء القسم الرابع منها فإنه سيتم استبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
9- - يتم فتح العطاءات التجارية بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور إلى مقر الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ غرفة 

جلنة استالم وفتح العطاءات وأن ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالثة أشهر.
10 - يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املنافصة على العطاءات و

ان تكون مغلقة ومختومة.
11-  الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسوا علية املناقصات أجور النشر واالعالن آلخر إعالن .

مالحظة/ القسم الرابع من الوثيقة القياسية بصيغة )Word( موجود على الصفحة االخبارية املوقع شركاتنا.
عباس حيال لكن
املدير العام
ورئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1025
التاريخ/ 2022/10/27

إعادة اعالن مناقصة جتهيز رقم )5(  ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة عن إعادة اإلعالن املرقم )5( )للمرة األولى( ملشروع
)جتهيز قطاع كهرباء احلسينية باملواد الكهربائية ألغراض الصيانة والتنفيذ وفك 

االختناقات مع جتهيز اليات(

وفق املواصفات الفنية وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية  للمشروع املذكور 
انفا والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قسم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع التنادر 
مقابل مبلغ )250،000( مائتان وخمســون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون املالية في احملافظة 
فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافــذة بدرجة التصنيف )غرفة جتارة/الصنف 
املمتاز(او)انشــائية / ثامنة( من الشــركات التي لديها حق ممارســة اعمال التجارة مثبته ضمن أوراق تأسيس 
الشــركة تقدمي اعطيتهم املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة فــي احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة ادناه مع وصل الشراء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات األخرى 
املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشروع انفا . وان اخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( 
هو الســاعة الثانية عشر ظهرا يوم )االثنني( املصادف 2022/11/14 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق 

وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور  في املوعد انفا.
شروط املناقصة /

1. تقدمي التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلــغ الكلفة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ قدره 
)14،767،250(أربعة عشــر مليون وسبعمائة وسبعة وســتون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي على شكل 
صك مصدق معنون الى محافظة كربالء املقدسة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة 
كربالء / قســم الشــؤون املالية ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء 
)بالنســبة للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسسني )بالنسبة للشركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي 

معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء املقدسة.
2. على مقدم العطاء تقدمي نســخة إضافية طبق األصل من العطاء عدد)1( مختوم بختم حي من الشــركة 
إضافة الى العطاء األصلي وتوضع النســخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشــيرة بعبارة نسخة اصلية 
ووضع النسخة االصلية مع اإلضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفسه او وكيلة واملصدقة وكالته 

النافذة لدى كاتب العدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية مهما كانت االعذار .
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5. على املقاولني والشــركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشــهادة 
تأسيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( 

وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملســتحقاته 
اصوليــا دون االخالل مبضمــون املادة )38/ي( من شــروط املقاولة ألعمال الهندســة الكهربائية وامليكانيكية 

والكيمياوية بقسميها األول والثاني.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات 
1. مدة املشروع )300( ثالثمائة يوم.

2. الكلفة التخمينية )1،476،725،000( واحد مليار واربعمائة وســتة وســبعون مليون وســبعمائة وخمسة 
وعشرون الف دينار .

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات
4. على جميع الشــركات واملقاولني تكوين األســعار فيجدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب
5. املشروع عبارة عن )جتهيز محولة »0.4/11 كي في«واعمدة مدورة 11م و9م واسالك وقابلوات مختلفة االحجام 
مع ملحقات خاصة بالشبكة الكهربائية وجتهيز قطاع احلسينية برافعة انارة 14 متر ولوري هياب 10 طن( وكل 

ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة .
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االثنني( املصادف 2022/11/7 الســاعة )الثانية عشر ظهرا( في قسم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

8. بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية ارســال األسئلة عبر عنوان 
البريد االلكتروني لقسم العقود العامة )okoodkerbala2008@gmail.com( لإلجابة على استفساراتكم من 
الساعة الثامنة صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مبني في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة 

للمشروع انفا.
9. العناوين املشار اليها انفا هي )محافظة كربالء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء االلكترونية.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة 
تنفيذ أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع )ترســبات جزرات( في )محافظة بغداد/ موقع الطارمية( وكما 

مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم االحد املوافق )2022/11/13( في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليوم الذي 
يليه في )محافظة بغداد/ موقع شمال بغداد( فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية االطالع ميدانيا على مواقع نواجت الكري وترسبات اجلزرات التي 
فيها الكميات واخذ الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من 
القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ 
الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم 
احلضور في الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر 
على ان تستكمل بقية التأمينات بالســعر الذي ترسو عليه املزايدة وعلى 
املزايد تقدمي املستمســكات املطلوبة البطاقة املوحــدة او بطاقة االحوال 
الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشــر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام 
من تاريــخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله 
وبعكســه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات 
اجلــزرات واالحواض إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي 
استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة 

قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 28228
التاريخ: 2022-10-31

اعالن مناقصات عامة  الول مرة 
على حساب قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022- 

مشاريع تنمية األقاليم تبويب 2- 55-1-4-13-18-214
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات 
وبأسلوب املناقصة العامة  واملدرجة في اجلدول:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل ( .
cd@ 3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي (  او وفقا للبريد االلكتروني

.  www.wasit.iq وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو  wasit.iq
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافســة لضمان إحالة املشاريع 
لشركات رصينة مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واسط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات (.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة 

في ورقة بيانات  العطاء.
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واســط مرفقه معه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من 
املصرف (  يبني حركة التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي 

حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز ( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعاله  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  14 /  11/   2022 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى 

ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم ) االثنني ( املصادف     14 /   11  /2022 .
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز ( .

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار (   ويتضمن اإلشــارة السم 
ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم 

استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد 
املســاهمني ال تزيد مدة صدوره عن ثالث اشــهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشــركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق 
املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  و يســتبعد العطاء ان ثبت 

مخالفته لشروط اإلعالن .
13. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
 15-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

16-   يتم استبعاد العطاء للمناقص اذا كان لديه ثالثة عقود او اكثر مبرمة مع محافظتنا و ال زالت قيد التنفيذ  .
17-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

18- جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

20- يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء .
www.wasit. 21- يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا  لأللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع االلكتروني

iq, ويعتبر تبليغا رسميا .
22- سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ   2022/11/8    الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملا هو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه .

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

11 الثالثاء 1 تشرين الثاني 2022 العدد )5004(اعالن

Tue .1 Nov. 2022 issue )5004(

اسم املناقصةرقم املناقصةت
الكلفة التخمينية

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

)دينار(
هوية التصنيف

 ثمن وثائق
املناقصة

)دينار(

.12022-4-154

 انشاء املدخل الثاني في ناحية شيخ سعد مع شوارع عدد 2
 بطول 1250 م وعرض 30 في حي احلسني )ع( يبدأ  من الطريق

 العام )كوت – عمارة (  وصوال الى نهاية التبليط في شارع
 مركز الدفاع املدني ( في ناحية شيخ سعد

4,631,590600500138,94٧,٧18
 خامسة انشائي
تاسعة كهرباء

2000,000

.22022-4-155
 تطوير مجموعة شوارع متفرقة في منطقة طليحة في

 ناحية سيد الشهداء
3,105,011,15036093,150,335

سادسة انشائي
عاشرة كهرباء

1000,000

.32022-4-156
 تطوير منطقة مقابل وخلف مدارس التراث واكمال منطقة

العلوية مع اكمال منطقة أبو اجمل في قضاء العزيزية
4,81٧,989,300360144,539,6٧9

 سادسة انشائي
 ثامنه كهرباء

2000,000

.42022-4-15٧
 تطوير حي اجلوادين )ع( مع شوارع متفرقة في احياء اجلانب

االيسر ناحية شيخ سعد
3,360,8٧٧,600360100,826,328

سادسة انشائي
ثامنه كهرباء

1000,000

.52022-4-158

 تطوير شوارع ضمن اجملمع احلكومي بطول كلي 1025 م مع
 الساحة الواقعة بني البلدية واملستشفى ومبقاطع عرضية

 مختلفة للشارع حسب التصميم القطاعي املفرز في ناحية
الدبوني

3,654,910,651450109,64٧,320
خامسة انشائي
عاشرة كهرباء

1000,000

موعد الغلقالتامينات االوليةالكلفة التخمينيةاملادة والكميةرقم املناقصة

2022/٧

رافعة شوكية 5 طن 
عدد2 )كوماتسو( منشأ 
ياباني او )دوسان( منشأ 

كوري

220.000.000
3,000,0002022/11/15 دينارمليون دينار

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

جزرة جانبية في شاطئ 1
5،418،٧00 دينارجزرة جانبية225 يوم5418٧ م3التاجي/ محافظة بغداد



القسم : العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة - إعالن اول(
 مناقصة )2/ كهرباء توزيع /فرع البصرة /2022( 

جتهيز وتنفيذ وفحص مواد ملشروع تأهيل الشريط االخضر لشارع االندلس 

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة/شعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة املرقم )ت/4196 في 
 )2022/10/26

تســر )محافظة البصرة / قســم العقــود احلكومية ( دعــوة مقدمي العطــاءات املؤهلــن وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم)املغلقة( مشروع جتهيز وتنفيذ وفحص مواد ملشروع تأهيل الشريط االخضر لشارع االندلس 

- وبكلفة  تخمينية قدرها)780,437,000(  سبعمائة وثمانون مليون واربعمائة وسبعة وثالثون الف  دينار عراقي
 - ضمن  تخصيصات املوازنة التشغيلية اجلارية وحسب كتاب قسم احلسابات 4013 في 2022/10/24

- مدة التنفيذ )130 يوم(. 
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاســعة الصنف / كهرباء ميكانيك –كيمياوي / شــركات متخصصة في 

هذا اجملال /وان تكون الهوية نافذة.
-وبعرض فني 

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح جلميع 

املتناقصن.
  ثانيــاً- ميكن للمناقصن ذوي األهلية الراغبن أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود احلكومية  / 
شــعبة اعالن املشــاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الســاعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- متطلبات الســيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن )156,088,000( 
مائة وستة وخمسون  مليون وثمانية وثمانون الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبن حركة التدفق املالي 
الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة

2-على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية  ) اخلبرة التخصصية 
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في ) 1( عقد وللسنوات) 10( العشرة السابقة قبل املوعد 
النهائــي لتقدمي العطاء  ومببلغ اليقل عــن)234,132,000( مائتان واربعة وثالثون مليون ومائــة واثنان وثالثون الف  
دينــار عراقي  .لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هــذا العقد و مت أجنازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، 

تعقيداته ، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية مــن قبل املناقصن الراغبن في  العنوان أدناه* 
ودفـــــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة )100,000( مائــــة الــــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن 

يــــوم الثالثاء  املصـــادف 2022/11/1
خامســاً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم الثالثاء   املصادف 2022/11/8   الساعة العاشرة 

صباحاً.
سادســاً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم االثنن  املصادف 2022/11/14 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلن عن املناقصن الذين إختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

التاريخ : يوم االثنن  املصادف 2022/11/14 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )7,805,000( سبعة مليون  وثمامنائة وخمسة الف 
دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما 
يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاه ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة 
املصارف االسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية – 

قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 3-تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد استمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشــرا-على مقدم العطاء تقدمي العطاء بثالث )3( نســخ نسخة اصلية ونســخ عدد )2( اضافية وتكون جميع 
النســخ مختومة بختم حي من الشركة ) كافة الوثائق املقدمة من الشركة ( توضع النسخة االصلية في غالف 
منفصل وتأشر بعبارة ) النســخة االصلية ( ووضع كل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل وتأشر كل 
مغلف بعبارة )نسخة إضافية (وتوضع هذه )املغلفات االصلية واالضافية في مغلف واحد ( استنادا الى كتاب وزارة 

التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 17598/7/4 في 2022/6/30 
احدى عشر  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

اثنى عشــر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة .

ثالثة عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركن في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 اربعة عشر -االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعن العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /
دائرة العقود احلكومية العامة /قســم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس 

الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . خمسة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

سادسة عشر -تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  بنسبة%10 
للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني ) العام ثم اخلاص ( أي االحالة على الشركات 
املنتجة للمنتوج الوطني استنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 .
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :

•  تلتــزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحــة كافة األوليات املقدمة من قبلهم 
وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشــرة بالعمل وعدم املطالبة  باملســتحقات املالية اال بعد اقرار قانون املوازنة 

العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.
• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل استالم قرار 
االحالة استنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 

5589 في 2021/4/13
املهندس
محمد طاهر التميمي
النائب الفني حملافظ البصرة 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 12396
التاريخ: 2022/10/31

مناقصـة رقم )86(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
» تنفيذ شوارع في منطقة حي النفط األولى وحي االعالم وحي املثنى وحي العزل 

مرحلة ثانية«

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشــروع املتمثل اعمال البلدية في تهيئة املوقع من قشط األرض الطبيعية ومعاجلة مناطق الضعف ودفن الشوارع وصوال 
الى املنسوب املطلوب تنفيذ سواقي مطرية تطبيق األرصفة بالشتايكر املقرنص سمك 6 سم تنفيذ اعمال التبليط بطبقة 
ستباليزر ســمك 10 سم وكافة االعمال الكهربائية وتوصيالت شــبكات املاء اعمال شبكة تصريف مياه االمطار تتلخص 
في تنفيذ مســار االنابيب قطر نوع )upvc( بعرض )0.6m+d( وضغط ال يقل عن )6 بار(انشــاء منهوالت كونكريتية مسلحة 
مع انشــاء وصالت الكليات وفتحات التصريف اجلانبية وتنفيذ شــبكة تصريف مياه االمطار ومحطة ضخ وانبوب دفع حي 
النفط واجملمعات الســكنية وشبكة تصريف مياه االمطار ملنطقة حي املثنى  ,وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط 

واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ,مع مالحظة ما يأتي:
1. ســيتم العمل وفق االلية املعتمــدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطــاءات كافة من الدول املؤهلة 

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدولة املؤهلة(
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ 
تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210

3. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلن والراغبن في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال بدائــرة العقود احلكومية في 
محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الساعة 

الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على اجلنسية تضارب املصالح  قائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء املنع مبوجب قرارات 
األمم املتحدة ومجلس االمن الدولي .

ب-املطالبات املوقوفة )النزاعات القضائية العالقة( وتشمل هذه املطالبات على :
1.يجب ان ال تشكل كافة الدعاوى القضائية املعلقة مبجموعها اكثر من )40%( من صافي القيمة احلالية ملقدم العطاء

2.املطالبات املوقوفة = مبلغ املطالبات املوقوفة / مجموع املبالغ الكلية الخر )3( سنوات للعقود السابقة
3. ناجت املعادلة يجب ان يكون مساويا او اصغر من )40%( أي من النسبة احملددة في )1( أعاله.

ج- السيولة املالية: وتعرف بانها كشف مصرفي يبن حركة التدفق املالي الخر سنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)3,068,000,000( دينار )ثالثة مليارات وثمانية وستون  مليون دينار عراقي(. 
د- احلســابات اخلتامية: هي امليزانية العامة ملقدم العطاء والتي تعكس الوضع املالي للسنوات املطلوبة من حيث موجودات 
الشركة من أصول ثابتة ومتحركة، مع بيان مقدار نفقات الشركة وإيراداتها ونسبة األرباح واخلسارة فيها، وعلى النحو اآلتي:
1- تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاســبن القانونين تعرض الوضع املالي الخر ســنتن ويجب ان تكون حساباتها 

رابحة لكل سنة.
2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتن تسبق االزمة املالية لعام 2014.

هـ - معدل االيراد الســنوي: وهو املبالغ املســتلمة من الدفعات والســلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة 
املطلوبة وعلى النحو االتي: 

1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية ملقدم العطاء يبلغ) 12,440,000,000(دينار  اثنا عشر مليار  واربعمائة واربعون مليون 
دينار عراقي.

2- على مقدم  العطاء تقدمي معدل االيراد السنوي لثالث سنوات لكافة العقود املنجزة من  قبله ضمن عشر سنوات من تاريخ 
غلق املناقصة. ويتم احتسابه وفقا للسنوات املقدمة من قبله مع مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة.

 و- اخلبرة العامة: وهي اخلبرة الســابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيســي او شــريك او مقاول ثانوي او إدارة 
العقود وعلى مقدم العطاء تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء. 

ز- اخلبرة التخصصية في تنفيذ االشــغال: هي اخلبرة السابقة في مجال وتخصص هذا العمل كمقاول رئيسي او شريك او 
مقاول ثانوي وعلى مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز وحالل مدة ال تتجاوز )10( عشــر ســنوات قبل موعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )11،929،000،000( احد عشر مليار وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار عراقي
ح-الكادر القيادي للمشــروع والعاملن : على مقدمي العطاءات اثبات توافر العاملن للمناصب الرئيســية لتنفيذ العقد 

وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسن العراقين وحتقيق املتطلبات االتية:
1-مدير مشروع )مهندس مدني(: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشغال ملدة )10( عشر سنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

املماثلة ملدة )5(خمس سنوات 
2-مهندس مدني عدد /2: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشغال ملدة )5( خمس سنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
3- مهندس ميكانيك: بخبرة كلية عامة في تنفيذ االشــغال ملدة )5( خمس ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال املماثلة 

ملدة )3( ثالث سنوات
ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 
القانونيــة الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها إجــراءات االخال بااللتزامات التعاقدية ان الكــوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة لتنفيذ املشروع احملددة ابتداًء اليجوز استبدالها ال عند حدوث قوة قاهرة تستدعي االستبدال ومبوافقة جهة التعاقد

ط – ميكن مراجعة القسم الثالث من الوثيقة ملعرفة التفاصيل اخلاصة مبعايير التقدمي والتأهيل املذكورة أعاله
ي- إضافة الى املتطلبات القانونية على مقدم العطاء تقدمي هوية التصنيف النافذة عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة
ك – ال تخضع العطاءات إلعطاء افضلية ملقدمي العطاء احمللين

 5. على مقدمي العطاء االلتزام بالتعليمات والشــروط اخلاصة باملناقصة، وبضمنها الشروط الواردة في القسم الثاني من 
الوثيقة: ورقة بيانات املناقصة/ج: إعداد العطاء، وبخالفه يستبعد العطاء. 

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمن شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم الثالثاء املصادف 2022/11/8 وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450,000( دينار خمســمائة ألف دينار 
عراقي، غير قابل للرد، ويتم دفع املبلغ نقداً إلى قسم احلسابات في محافظة املثنى، وتقدم النسخة األصلية من وصل الشراء 

مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات 
الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/11/27. التقدمي بالبريد االلكتروني 
غير مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبن 
باحلضــور في العنوان اآلتي: الطابــق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركن في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 
2022/11/20 فــي بناية دائرة العقود احلكومية فــي املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملــدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً 
للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية، وأن يكون غير مشروط ويدفع حن الطلب 
ونافــذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، وأن يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )212،000،000( دينار مائتان واثنا عشر 
مليــون دينار عراقي، وعلى أن تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حســابات 

اخلطة االستثمارية(.
8. إن اســم جهة التعاقد هو محافظة املثني، والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص :دائرة العقود احلكومية في املثنى . 
9. درجة وصنف الشــركة املطلوبة للعراقين هي انشــائية / ثانية )كحد ادنى( اما بالنســبة للشركات األجنبية اخملتصة 

باألشغال واملقاوالت العامة فاملطلوب شهادة التأسيس مع وجود فرع للشركة األجنبية داخل العراق
10.  إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )17،040،308،000( دينار )سبعة عشر مليار واربعون مليون وثالثمائة وثمانية الف 

دينار عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )500( يوماً. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونياً( مع كونه أوطأ عطاء العطاء 
متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكيد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة 

ممكنه.
12. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي 
مراعاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
13. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا. 
14. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشــروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
15. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة 

النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أُجبرت شابة بريطانية تعاني من 
حساســية حادة ضد أحد أنواع 
املكسرات على توقيع تنازل يقول 
إن شركة الطيران التي ستسافر 
على متنها ليســت مسؤولة إذا 

توفيت على منت الرحلة.
عاًما،   ٢٦ توملينســون«،  »ابــي 
ســافرت من لندن الــى فييتنام 

فــي ٩ تشــرين األول عبر »بامبو 
وايز«، شــركة خطوط جوية  إير 
تقول إنها لــن تطير على متنها 

مرة أخرى.
الشــابة  على  كان  التنازل،  وفي 
أن توافــق علــى أن الطائــرة لن 
تنّفذ هبوًطــا اضطراريًا في حال 

تعرضت لصدمة حساسية.
وقبل الرحلة، زعمت توملينسون 

أنهــا أعلمــت طاقــم الطائرة 
بحالتها، وطلبــت منهم بلباقة 
أّل يقّدموا اجلوز على منت الرحلة، 
مشيرًة الى أن أفراد الطاقم بدأوا 
يضحكــون في وجههــا، وقالوا 
لهــا: »ل ميكنــك ان تطلبي من 

الناس عدم أكل اجلوز«.
»لــم يتقبلــوا فكــرة أن لــدي 
حساســية حادة ضــد نوع من 

الهواء«،  عبر  ينتقل  املكســرات 
قالت الشــابة عبــر تويتر. »هذا 
ليس شــيًئا قمُت باختيــاره، او 

ميكن إصالحه بشكل سحري«.
فــي الســياق، تابعت الشــابة: 
»أُجبرُت على توقيع ورقة مكتوب 
عليهــا بخط اليد تقــول فيها 
شــركة اخلطوط اجلويــة إنه إذا 
حساســية  لصدمة  تعرضــُت 

علــى مــنت الرحلة، لــن يجروا 
ســافرت  وإذا  اضطراريًا،  هبوًطا 
مسؤوليتي  على  بذلك  فسأقوم 
الشــخصية، وليسوا مسؤولني 

إذا أصابني مكروه«.
الشــابة وهــي طبيبــة، قالت 
إن شــيًئا يجــب أن يتغير، فيما 
صرحــت بــأّن شــخًصا علــى 
األقل على مــنت كل رحلة لديه 

حساسية معينة.
لصحيفــة  حديثهــا  وفــي 
الندبندنت، قالت الشــابة التي 
ســافرت مع صديقتهــا املقربة 
»أّنا«: “كان هــذا مرعًبا حًقا، لم 
أخلع الكمامة طيلة فترة الرحلة 
استغرقت ١٤ ساعة، حتى  التي 
أنني لم آكل شيًئا. لن أسافر مع 

شركة هذه مجددًا«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عادت فــي الســاعات األولى من 
صباح اول امس األحد، ساعة »بيغ 
العاصمة  وســط  الشهيرة  بن« 
البريطانية لندن للعمل، ألول مرة 
منذ عــام 2017، بعــد توقف دام 
نحو 5 ســنوات خضعت خاللها 
لإلصالحات. وظلت أجراس ساعة 
 »Great Clock of Westminster«
املعروفة باســم »بيغ بن« صامتة 
إلى حد كبير على مدى السنوات 
الـ 5 املاضية، بعد أن مت تفكيكها 

وإصالحها خالل مشروع جتديدها، 
ولكنها عادت في الساعات األولى 
من صباح األحد للعمل، تزامناً مع 
عودة عقارب الساعات في جميع 
الوراء  إلى  املتحدة  اململكة  أنحاء 

60 دقيقة.
مت إيقاف الساعة يدوياً، مع إطفاء 
واجهاتها  فــي  املوجودة  األضواء 
األربع في الســاعة الـ 10 مساء 
الســبت، وأُعيد تشــغيلها عند 
منتصف الليل، وأضاءت مرة أخرى 
الثانية من  بعد ذلك في الساعة 

صباح األحد، بعد ضبطها حسب 
التوقيــت اجلديد، حســب تقرير 

هيئة اإلذاعة البريطانية.
يقول ميكانيكي ساعة »بيغ بن« 
أليكــس جيفري: »هــذا الترتيب 
لن يجعل النــاس ينظرون ألعلى، 
ما  العقارب،  تدور  ملاذا  ويتساءلون 

قد يشعرهم بالرتباك«.
فيما قال رئيــس مجلس العموم 
هويل،  ليندساي  سير  البريطاني، 
إن تغييــر الوقت »يبشــر ببداية 
جديــدة« ملَعلم لنــدن األيقوني، 

وأشــاد بالفريــق وراء الكواليس، 
الذي عمل ملدة 24 ساعة لضمان 
البالغ  الســاعات  تغيير جميــع 
عددهــا 2000 فــي البرملــان في 

الوقت املناسب.
كمــا أضــاف: »بينما ســيكون 
معظمنا نائماً فــي الفراش، فإن 
هذا الفريق ســيقطع مســافة 
ثمانيــة أميال )13 كــم( لتغيير 

ساعاتنا البرملانية«.
الساعة  كان فريق مشروع جتديد 
إســكات  مت  التــي  الشــهيرة، 

أجراســها فــي أغلــب األوقات، 
مــن  محــدد  عــدد  باســتثناء 
املناســبات على مدار الســنوات 
اخلمــس املاضية، قــد ُطلب منه 
أجزاء  وصيانــة  وإصــالح  ترميم 
الذي تضرر  والبرج،  من الســاعة 
بســبب التلوث والتلف الناجت عن 

العوامل الطبيعية.
الذي  إليزابيــث،  برج  بــات  أخيراً 
يضــم ســاعة »بيغ بــن« خالياً 
من الســقالت، في أبريل/نيسان 
املاضــي، وفي تلــك املرحلة باتت 

عقارب الســاعة تعمل بشــكل 
طبيعــي، بحيث ميكن لســكان 
لنــدن والــزوار، على حد ســواء، 
النظر إليها مــرة أخرى للتحقق 

من الوقت.
وكان من املقرر النتهاء من العمل 
في مشــروع جتديد الســاعة في 
عام 2021، لكن مت تأجيل النتهاء 
منــه بســبب جائحــة فيروس 
كورونا، وســيتمكن اجلمهور من 
زيارة برج ســاعة »بيغ بن« اعتباراً 

من العام املقبل.
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ملونشريط
سويسرا تسجل رقما قياسيا 
ألطول قطار ركاب في العالم

سجلت شركة سكك حديد سويسرية رقما قياسيا 
ألطول قطار ركاب فــي العالم خالل رحلة على أحد 
أروع املسارات عبر جبال األلب، وسيرت شركة ريتيان 
لسكك احلديد قطارا يبلغ طوله 1.9 كيلومتر ويضم 
مائة عربة ركاب وأربعة محركات على طول مســار 

ألبول - برنينا من بريدا إلى برغون.
وكانت منظمة اليونســكو قد صنفــت في العام 
2008 هذا املسار باعتباره موقعا للتراث العاملي، حيث 
مير عبر 22 نفقا، بعضها بشــكل حلزوني عبر اجلبال، 
وفوق 48 جســرا، منها جســر لندفاســر الشهير،  
واســتغرقت الرحلة بأكملها والبالغــة حوالي 25 

كيلومترا حوالي ساعة.
وقال ريناتو فاســياتي، مدير شركة ريتيان، إن الهدف 
من تسجيل الرقم القياسي هو تسليط الضوء على 
بعض اإلجنازات الهندسية لسويسرا والحتفال مبرور 

175 عاما على إنشاء السكك احلديد السويسرية.

دراسة: مشاهدة أفالم الرعب 
مفيدة للصحة!

الشعور باخلوف في أثناء مشاهدتك فيلم رعب لقاتل 
متسلســل مثال وهو يطارد أحــد ضحاياه قد يكون 

مفيدا للصحة على ذمة دراسة حديثة.
وعلى وفق باحثني في مركز هيرشــي الطبي بولية 
بنســلفانيا األميركية، فإن تأثير الرعب يختلف من 

شخص آلخر، إل أن تأثيره ليس سيئا باجململ.
وقالت أخصائية الطب النفســي في مركز هيرشي 
رامنارين بودو إن الناس يحاولون جتنب األشــياء التي 
جتعلهم غير مرتاحني، فلماذا يســتمتعون بأشــياء 
مثل أفالم الرعب البشــعة؟ الســبب هو ما يعرف 

باسم )مفارقة الرعب(«.
وأوضحــت بــودو أن إحــدى النظريات التي تفســر 
حب كثيرين ألفالم الرعب تقول بأنها تســاعد على 
التأقلم، فالبشــر مجهزون بآليات لواعية متأصلة 
بعمق تســاعدهم على الستجابة للتوتر، موصولة 

من األوقات التي قد يكون فيها اخلطر في اخلارج.
وأشارت بودو في بيان صحفي للمركز إلى أنه بالنسبة 
لشخص يشاهد فيلما مثل The Exorcist، سيحدث 
لديه تنشيط في اجلهاز العصبي الودي، والذي ميكن 
أن يســبب زيادة في معدل ضربات القلب والتنفس، 

كما قد يشعر املشاهد أحيانا بالغثيان والتعرق.

»ماسك« يخطط لخفض 30 % 
من موظفي تويتر 

كشف موقع »أكسيوس« أن امللياردير األمريكي إيلون 
ماســك يخطط لقرار ضد موظفي شركة »تويتر«، 

وصفه بـ«حمام دم«.
وأوضح »أكسيوس« نقال عن أشخاص لم يحددهم، 
أن ماســك يخطط اآلن خلفض ما يصل إلى %30 من 
املوظفني في بعض اإلدارات بشركة »تويتر«، بدءا من 

نهاية هذا األسبوع.
وأفاد نقال عن أحد املصادر بأنه من املتوقع أن يتعرض 

مديرو الهندسة ومديرو اإلنتاج للتخفيض الشديد.
وذكر أن قســم التســويق يبدو أنه يستوعب طاقة 
موظفــني أكثر مــن املطلــوب إلى حد مــا وميكن 
استهدافه أيضا، بحسبما نقلت وكالة »بلومبيرغ« 
لألنبــاء ، ومن املقــرر أن تبدأ عمليات التســريح في 

نهاية هذا األسبوع.
وأشــار »أكسيوس« إلى أن ســرعة ماسك الفائقة 
تظهر تصميمه على إعادة تشكيل وتنظيم »تويتر«، 
موضحــا أن ذلك قد يؤدي إلى حــدوث فوضى داخل 

الشركة.
وفي األســبوع املاضي، أقال ماســك أربعة من كبار 
املسؤولني التنفيذيني في »تويتر«، مبا في ذلك الرئيس 
التنفيذي بــاراغ أغراوال، واملدير املالي نيد ســيغال، 
واملستشار العام شــون إدغيت، ومسؤول السياسة 

فيجايا جادي.

بغداد - الصباح الجديد:

بالتزامن مع موجــات الفقر التي 
ضربت محافظات عدة، فضالً عن 
املشاكل الجتماعية والقتصادية 
يعاني  التي  واألمنية  والسياسية 
منها الشــعب العراقي على نحو 
مستمر، تفاقمت مشكلة ارتفاع 

حالت الطالق في البالد. 
صحيفة »القضــاء« الصادرة عن 
املركــز اإلعالمي جمللــس القضاء 
األعلى، سلطت الضوء، في تقرير 
لهــا ،علــى ارتفاع أعــداد حالت 
الطالق واألســباب التــي أدت إلى 
ذلــك، وكذلك املعاجلــات واحللول 
للحد مــن تلك الظاهــرة، ونص 
التقرير: ل متس آثار الطالق الزوجني 
واألبنــاء فقط، بل متتد إلى اجملتمع 
تتولد  ل  الطــالق  وفكــرة  عامة، 
فجأة لدى األزواج ال وقد سبق هذه 
املرحلة خطوات متهيدية لالصالح 
بينهما ويأتي الطالق بعدها كحل 

نهائي بعد فشل كل املساعي.
الطالق  قــرار  الزوجــان  ويتخــذ 
بينهما  النســجام  لعدم  نتيجة 
وكثرة اخلالفــات وعدم تفهم كل 
من الزوجــني لعقلية الخر وعدم 
احترام آرائه، وقد حتكمها المزجة 
وتتحكــم فيهما الطبــاع ويولد 
التنافر بــني الزوجني وتنهض بعد 
ذلــك عوامــل الفشــل واعراض 
الفرقة وقد تكــون هذه العوامل 

نفسية او مادية.
الحــوال  محاكــم  قضــاة 
األسباب  الشــخصية حتدثوا عن 
احلقيقية لظاهرة الطالق وطرحوا 

ما ميكن من احللول واملعاجلات.
وبحسب القضاة فأن في مقدمة 
األســباب حلالت الطــالق مؤخرا 
استخدام املوبايل ومواقع التواصل 
ســلبية،  بصــورة  الجتماعــي 
وهجر  الزوجية  اخليانــة  وحصول 

أو احلكم عليه ملدة  لزوجته  الزوج 
طويلة بالســجن أو إدمانه الزوج 

على اخلمور واخملدرات.
وأضــاف القضاة لهذه األســباب 
تفاقــم الــزواج املبكــر واختالف 
املســتوى الثقافــي والعلمي بني 
الزوجني، وتدخــل األهل في حياة 
األزواج وعــدم اإلنفاق والعمل من 

قبل الزوج.

أمّية أسرية
مــن جهته، قــال القاضي صباح 
حبيب حسني إن »أسبابا عدة أدت 
إلــى ارتفاع نســب الطالق، منها 
املناســب  غير  الختيار  مســألة 

وعدم  الشــكل  على  والعتمــاد 
اجلانب  في  الزوجــني  بني  التكافؤ 
الثقافي، فضــال عن جهل الزواج 
لطريقــة التعامل فيمــا بينهم 
وعدم فهم نفســية الزوج لآلخر 
وهو ما ميكن ان نســميه )المية 
الســرية(، وقد يكــون الزوجان أو 
أحدهما صغيرا في الســن، فضال 
إذ  الجتماعية  التنشئة  عن سوء 
الكثير منهم تكــون لديه صفة 
تقديس  وعدم  والهمال  الالمبالة 
احليــاة الزوجية، وكذلك دور الهل 
الســلبي وتدخلهــم فــي حياة 
الزوجــني بعد اختيارهــم لزوجة 
البــن بغــض النظر عــن رأيه أو 

رغبته وكذلك بالنسبة للبنت«.
من جانبه حتــدث القاضي عدنان 
أخرى  حســني علي عن عوامــل 
للطالق تتعلق بعدم اإلنفاق وعدم 
العمل من قبل الزوج واألمور التي 
اإلسالمية  الشريعة  عليها  نهت 
وغيرها  والشــعوذة  السحر  مثل 
والعالقات غير الشــرعية بسبب 
وسائل التواصل الجتماعي ونشر 
الفــالم واملسلســالت التي تروج 
هذه  ومتابعة  الزوجيــة  للخيانة 

املسلسالت من قبل الزوجني.
وعن األسباب أيضاً، يلفت القاضي 
اثير فاهم محســن إلــى أن زواج 
القاصرات وصغار الســن ســبب 

مؤثر في حالت الطالق، مشــددا 
على اهمية بيان املسؤولية امللقاة 
علــى عاتــق الزواج عنــد اختيار 
الطالق وابداء النصح والرشاد مع 
صارمة  عقابية  نصوص  تشــريع 

بحق الباء.

سكن مستقل
وحتــدث القاضــي األول حملكمــة 
األحوال الشــخصية في ميسان 
أن  القاضي علي رســمي حسني 
»هناك زيادة في كل ســنة باعداد 
الطالق ويعود ذلك لســباب عدة 
منها عدم توفر ســكن مستقل 
الوعي  الزوجني وعدم  واجلهل عند 

وانتشار اخملدرات، فضال عن العراف 
العشــائرية والتقاليد التي كانت 
عامال آخرا لزيــادة حالت الطالق، 
داعيا إلــى منــع زواج القاصرات 
وجترميه قانونًيا بعقوبات مشــددة 

للحد من هذه الظاهرة«.
فيما أكد القاضي ضياء قاســم 
الهاللي أن اســبابا ميكن حصرها 
ازدياد  بعدة نقــاط في موضــوع 
حــالت الطــالق منهــا الندفاع 
للــزواج مــن قبــل طرفــني غير 
ما  وغالبا  وثقافيا  عمريا  ناضجني 
يكون هــذا الزواج متأثــرا مبا يتم 
نشــره من قصص وأفــكار يروج 
لها عــن طريق مواقــع التواصل 
للرقابة  اخلاضعة  غير  الجتماعي 
غيــر مبني على  غريــزي  وبدافع 
التفكير بإنشاء اسرة، كما يكون 
هذا الــزواج دون توفــر المكانات 
دميومة  على  تساعده  التي  املالية 
احليــاة، وعليه فان ازديــاد حالت 
الزواج وفقــا للمعطيات املذكورة 
قــد ولد نتائج عكســية ادت إلى 

ازدياد حالت الطالق«.
وللحــد من هــذه الظاهرة حتدث 
القاضــي ضياء قاســم الهاللي 
قائال إنــه يجب اتخــاذ الجراءات 
التاليــة ومنها غلق كافة مكاتب 
الزواج والطالق وتفعيل نص املادة 
10/ احــوال شــخصية بشــكل 
الباحية  املواقع  صحيح مع حظر 
والــال اخالقية بشــكل كامل اذ 
ان الغريــب فــي المــر ان العراق 
هو الدولــة الوحيدة التي ل يوجد 
فيها حظــر على مواقع النترنيت 
كارثية ساهمت  افكارا  تبث  التي 
بشــكل كبير في تفكك السرة 
العراقيــة وهي مبثابة غــزو معادٍ 
من نوع جديد ل يقوم على احتالل 
الراضــي وامنا يقــوم على احتالل 
العقول وهدم الفكار وبث العادات 
املعيبة وتقويض العراف والتقاليد 

احلميدة للمجتمع العراقي.

تفاقم حاالت الطالق في البالد يهدد كيان األسرة 
تقرير يسلط الضوء على األسباب والحلول..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ُعثــر فــي كنــدا علــى كاميرات 
ومعــدات تعود إلى املستكشــف 
برادفورد  الشهير  األميركي  واملصور 
واشــبورن، كان قد تركها عام 1937 
على نهر جليــدي في إقليم يوكون 

املتاخم لولية ألسكا األميركية.
في  كندا  باركــس  هيئة  وأوضحت 
منشور على »فيســبوك« أّن فريقاً 
من الرياضيني الذين استعانت بهم 
شــركة تيتون غرافيتي ريسيرتش، 
املتخّصصــة فــي إنتــاج مقاطع 
الفيديــو عــن الرياضــات اخلطرة، 
توجــه خــالل الربيع الفائــت إلى 
متنزه كلواني في إقليم يوكون في 
اخملبأ  العثور على  إلى  مهمة تهدف 

الذي تُركت فيــه كاميرات برادفورد 
واشــبورن ومعدات التسلق اخلاصة 

به.

وكان واشــبورن، وهو متسلق جبال 
ومصّور ورّسام خرائط، مديراً ملتحف 
بوســطن للعلوم الذي أّسسه في 

ولية ماساتشوســتس األميركية، 
وقــد توفي عــام 2007. وشــرحت 
ريسيرتش  غرافيتي  تيتون  شــركة 
عبر »فيســبوك« أّن »هذا اخملبأ دفن 
1937، ويضم  في اجلليد منذ عــام 
ثالث كاميــرات تاريخية حتوي صوراً 
ملا كانت تبدو عليه هذه اجلبال قبل 
85 عاما«. ويعود وجــود الكاميرات 
واملعدات في هــذا املوقع إلى رحلة 
يقوم  واشبورن  استكشــافية كان 
بها عام 1937 مع ثالثة متســلقني 
آخرين حملاولة بلوغ قمة جبل لوكانيا 
البالغ ارتفاعه 5226 متراً، وهو ثالث 
أعلى قمة في كندا، وأعلى قّمة كان 
قد متّ بلوغها على اإلطالق يومها في 

أميركا الشمالية.

الصباح الجديد – وكاالت 
يعتــزم الشــاب الكــردي رمضان 
إســماعيل، املشــاركة فــي مؤمتر 
دولي، بدعوة رســمية من احلكومة 
الفرنســية.  ومن املقرر أن يتم عقد 
املؤمتر في 11 و12 من شــهر تشرين 

الثانــي اجلــاري وهو مؤمتــر باريس 
اخلامس للسالم، بحسب إسماعيل، 
الــذي حتــدث لوكالة شــفق نيوز. 
 وأضاف إســماعيل، أن »العديد من 
ستشارك  القيادية  الشــخصيات 
في هــذا املؤمتر وســيكون الرئيس 

فيــه أيضاً،  الفرنســي مشــاركاً 
وبرعاية من األمم املتحدة«.

رمضــان  الشــاب   وسيشــارك 
اســماعيل، من أهالي مدينة أربيل 
بصفته  إقليم كردســتان  عاصمة 
أول عراقــي حددتــه األمم املتحــدة 

كسفير عاملي للشباب.
أن يتناول الشــاب  ومن املقرر أيضاً 
التي سيلقيها  الكردي، في كلمته 
خــالل املؤمتــر، املشــكالت التــي 
يواجههــا الشــباب العراقــي في 

الوقت احلالي. 

العثور على كاميرات مستكشف 
بعد 85 عامًا من رحلته إلى نهر جليدي 

فرنسا تدعو شابا عراقيا للمشاركة في مؤتمر باريس للسالم 

لسنا مسؤولين عن موتك..

شركة طيران ُتجبر راكبًة على توقيع وثيقة

بعد توقف لسنوات.. أجراس ساعة »بيغ بن« تدق مجددًا
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لندن ـ وكاالت:

الدوري  آرســنال صدارة  اســتعاد 
اإلجنليزي املمتــاز بعد حتقيق أكبر 
فوز له في املســابقة هذا املوسم.

وجتاوز آرســنال ضيفــه نوتنغهام 
الرابعة  5-0 في املرحلة  فورســت 
عشــرة مــن مســابقة الــدوري 
القدم. لكــرة  املمتاز  اإلنكليــزي 

واكتفى آرســنال بهدف وحيد في 
الشوط األول جاء بفضل البرازيلي 
غابرييــل مارتينيلي مــع الدقيقة 
نيلسون  البديل  اخلامسة.وحسم 
األمور ســريعاً مع بداية الشــوط 
و52(.  49( ثنائية  بتسجيله  الثاني 

وأضاف الغانــي بارتي هدف تأكيد 
الفوز )57( قبل أن يختتم النرويجي 

أوديغارد اخلماسية )78(.
عاد لســكة  الذي  آرســنال  ورفع 
انتصارات بعد تعادله املفاجئ أمام 
ساوثهامبتون األسبوع الفائت، رفع 
رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة 
مانشســتر  عن  نقطتني  بفــارق 
اللقب.وتوقف رصيد  سيتي حامل 
النقطة  عند  فورســت  نوتنغهام 

التاسعة في املركز األخير.
ووفقا ملا ذكرته شبكة إحصائيات 
»أوبتا«، فإن آرســنال حقق انتصارا 
بفــارق 5 أهــداف أو أكثــر للمرة 
التاســعة عشــرة في مســيرته 
بالدوري اإلجنليــزي املمتاز.وأضافت 

الشــبكة، أن املباريات الـ18 التي 
انتهــت بنتائج مشــابهة، جاءت 
املدرب األسطوري آرسني  في عهد 
فينجر. ويطمح آرسنال حتت قيادة 
الدوري  بلقب  للفوز  أرتيتا،  ميكيل 
اإلجنليزي املمتاز، للمرة األولى منذ 

العام 2004.
واصل مانشســتر  مــن جانبــه، 
يونايتد مشــواره اجليــد في اآلونة 
األخيرة وتغّلب على ضيفه وســت 

هام -1صفر 
راشفورد هدف  ماركوس  وســّجل 

املبــاراة الوحيد فــي الدقيقة 38 
الدمناركي  بعد عرضية من  بالرأس 
كريســتيان إريكســن، مســجالً 
هدفه املئة بقميص »الشــياطني 
احلمر« ليصبــح الالعب الرقم 22 
الذي يحقق هــذا األمر واألول منذ 

واين روني عام 2009.
ترافــورد«  »أولــد  علــى ملعــب 
البرتغالــي  النجــم  ومبشــاركة 
أساســياً،  رونالــدو  كريســتيانو 
خــاض املدرب الهولنــدي إريك تن 
هاغ اللقاء ضــد الضيف اللندني 

مبشــاركة رونالــدو أساســياً في 
خطوة تصاحلية مع البرتغالي الذي 
استبعد عن مباراة املرحلة املاضية 
ضــد تشلســي )1-1( عقاباً على 
لقاء  نهاية  قبــل  امللعب  مغادرته 
املرحلة التي سبقتها ضد توتنهام 

(-2صفر(.
وعاد رونالدو الــى الفريق اخلميس 
وساهم في قيادته الى ثمن نهائي 
مســابقة »يوروبا ليغ« بتسجيله 
الهــدف الثالث في الفــوز الكبير 
املولدافي  تيراسبول  شيريف  على 
-3صفر في اجلولة اخلامســة قبل 
األخيــرة من منافســات اجملموعة 
األحد  أساسياً  بدأ  ثم  اخلامســة، 
للمرة الثالثة فقط في »برميرليغ« 

هذا املوسم.
ومبحافظتــه على ســجله اخلالي 
مــن الهزائم للمرحلة اخلامســة 
توالياً في سلســلة تضمنت أيضاً 
ثالثــة انتصارات فــي »يوروبا ليغ« 
منذ اخلســارة األخيرة أمــام اجلار 
املرحلة  3-6 في  مانشستر سيتي 
التاســعة، رفع يونايتد رصيده الى 
املركــز اخلامس مع  23 نقطة في 
مبــاراة مؤجلة فــي جعبته، فيما 
جتمــد رصيد وســت هــام بقيادة 
املدرب الســابق لفريق »الشياطني 
احلمر« االســكتلندي ديفيد مويز، 
الثالث  14 نقطة فــي املركز  عند 
عشر بعد تلقيه الهزمية السابعة 

للموسم.

مانشستر يونايتد ينتصر بالهدف رقم 100 لراشفورد 

آرسنال يستعيد صدارة الدوري اإلنجليزي
 بفوز عريض على نوتنغهام فورست

مدريد ـ وكاالت:
حافظت إسبانيا على لقبها بطلة لكأس العالم 
لكرة القدم للناشــئات حتــت 17 عاماً بفوزها في 
النهائي أول أمس علــى كولومبيا بهدف من دون 
مقابل.املباراة ظلت سلبية حتى الدقيقة 82 التي 
شهدت تسجيل آنا غوزمان هدف النهائي الوحيد 
باخلطــأ في مرمــى منتخبها، والــذي كان كافيا 
لإلسبانيات كي يتوجن باللقب للمرة الثانية على 

التوالي في تاريخهن.

مكسيكو ـ وكاالت:
انفرد ســائق ريد بول الهولندي ماكس فيرســتابن 
بالرقــم القياســي ألكبر عدد مــن االنتصارات في 
موســم واحد، محققاً فوزه الرابع عشر في جائزة 
املكســيك الكبــرى، اجلولة العشــرين من بطولة 
العالــم للفورموال واحد والتــي أقيمت على حلبة 
الشــقيقني رودريغيس في مكســيكو. وفك بطل 
العالم مرتني الذي انطلق من الصدارة شراكته مع 
األملانيني مايكل شوماخر )13 من أصل 18 سباقاً مع 
فيراري عام 2004( وسيباســتيان فيتل )13 من أصل 
19 مع ريد بول بالذات عام 2013(.وتقدم فيرســتابن 
على سائق مرســيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
بطل العالم ســبع مــرات، فيما وصــل زميله في 

الفريق صاحب األرض سيرخيو بيريس ثالثاً.

إسبانيا بطلة للعالم 
للناشئات تحت 17 عامًا

فيرستابن يفوز بجائزة المكسيك 

العبو ارسنال يحتفلون بالفوز

مفكرة اليوم

ليفربول ـ نابولي
ميونيخ ـ إنتر ميالن

بلزن ـ برشلونة

10:00 مساًء
11:00 مساًء
10:00 مساًء

دوري أبطال أوروبا
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ذاكرة المشاركة 
العراقية األولى في 

كاس الخليج
اخلليج  انطالق منافسات بطولة  ننتظر  ونحن 
العربي بكرة القدم بالنسخة 25 التي تضيفها 
البصــرة الفيحاء خالل شــهر كانــون الثاني 
املقبل ال بد وأن نســتذكر املشاركة العراقية 
ألول مــرة في هذا العرس اخلليجي والتي كانت 
عام 1976 خــالل البطولة الرابعة التي أقيمت 
فــي قطر وجاءت بفضل دعوة كرمية من، احمد 
االنصاري الطالب املتخرج في العراق بالشكل 
الذي زاد من شــدة املنافســة بشــهادة أهل 
االختصاص خاصــة وأن املنتخب الكويتي كان 

قد انفرد بكأس البطولة مرات عديدة.
وعندما نبحــر بتفصيالت أهمية املشــاركة 
العراقية األولى في البطولة الرابعة يســعدنا 
اليــوم ان نتطرق لبعض احلــاالت التي حدثت 
في هذه املشــاركة املهمة.. أولى هذه احلاالت 
التي كانــت نادرة حيــث أصدرت وفــود قطر 
والسعودية والكويت صحف خاصة بها بهدف 
واالســتمرار  العطاء  العبيها ملضاعفة  حتفيز 
فــي تقــدمي املســتوى الطيب الــذي يؤهلها 
للمنافســة بقوة على اللعب وبعد ان شهدت 
هذه الصحف التحفيــز الكامل لفرقها بغية 
التأثير على املنتخبات املشــاركة األخرى ولكن 
وفــد العراق الذي كان يضم فــي حينها خيرة 
اإلعالميني يتقدمهم ضياء عبد الرزاق حســن 
رئيــس الرابطة العربيــة للصحافة الرياضية 
وإبراهيم إســماعيل وصكبان الربيعي وقاسم 
العبيدي انفرد عن خاصية الوفود األخرى حيث 
اصدر صحيفة سميت )صوت الشباب العربي( 
من خالل وجود الشــخصية القطرية املعروفة 
مع صاحب مطبعة الشــرق األوسط سلطان 
هادفة  الصحيفــة  هــذه  وكانت  الســويدي 
مبحتوياتها هدفها خدمة جميع الفرق من دون 
التحيز للعراق وبالفعل كانت عند رضا وقناعة 
وثناء جميع الوفود بدليل انها كانت تطبع اكثر 
من خمسة االف نسخة بينما الصحف األخرى 
للوفود الشــقيقة ال يصل عدد املطبوع فيها 
على ثالثة االف ويكفي القــول اننا عندنا كنا 
نحضــر الى صالة اإلعالميــني في امللعب كان 

يتهافت جميع الزمالء بغية احلصول عليها.
والشيء بالشيء يذكر ان اهلل سبحانه وتعالى 
أنعم علي فرصة حضور ست بطوالت خليجية 
هي التــي أقيمت في قطر وبغداد وســلطنة 
عمان واإلمــارات والســعودية والكويت، اال ان 
البطولة الرابعة برغم انها كانت األولى كانت 
لهــا طعم خاص بشــهادة اجلميع إضافة إلى 
أنني كنــت من الرواد الصحفيــني الذين نالوا 
التكرمي من االحتــاد القطري حلضوري اكثر عدد 
مــن البطــوالت ويومها عندمــا صعدت إلى 
منصة التكرمي رافقني املرحوم االســتاذ مؤيد 
البــدري وطبع على جبيني قبلة قال انها واهلل 

تشريف لكل العراقيني.
ومــن االحداث املهمــة في البطولــة الرابعة 
ان منتخبنــا الوطنــي تغلب علــى منتخب 
السعودية بسبعة أهداف كان نصيب الهداف 
علي كاظم ثالثة وفي احد األهداف ذهب حارس 
املرمى السعودي مبروك التركي إلخراج كرة من 
هدفه فلمح احد املصوريــن يلتقط له صورة 
فمــا كان من احلارس التركــي اال وذهب صوب 
هذا املصور واخذ يضربه بعقاله ويومها حدثت 
مشــكلة كبيرة لوال تدخل اخليرين بني الوفد 

السعودي ووفد املصور الذي نال الضرب.
واحلالة التي ال ميكن نسيانها ان جميع املدربني 
املرافقني للوفــد اخلليجية ومنهم  البرازيليني 
وديدي كانوا  البرتو وسانتانا  افرستو وكارلوس 
يجتمعون في صالة الفنــدق واالنتظار تتجه 
صوب املــدرب عمو بابا في كيفية وضع اخلطة 
املناســبة للنيل من الفريــق العراقي وبعد ان 
ترشــح املنتخب العراقي ملبــاراة اخلتام ملنازلة 
املنتخــب الكويتي القوي كانت الترشــيحات 
متيل معظمــا لصاحله بنيــل كأس البطولة 
اخلليجية ولكن حدث ما لم يكن في احلســبان 
بعــد ان انتهت املبــاراة بالتعــادل 2ـ 2 وتقرر 
اجــراء مبــاراة فاصلة بني الفريقــني العراقي 
والكويتــي وحدث ما لك في احلســبان أذ أوعز 
رئيــس اجلمهورية يومها احمد حســن البكر 
مبنح العبي الفريق العراقي دور سكنية تقديرا 
جلهودهم املتميزة وكان يجب ان يعلن هذا النبأ 
بعد انتهاء املبــاراة ولكن رئيس الوفد العراقي 
في حينها لــم يتحمل وقــع الفرصة فذهب 
إلى غــرف الالعبني واخبرهــم باملكرمة ولكن 
يومهــا بالطبع لــم يواصل الالعبــني الراحة 
والنوم لتكون عملية اإلرهاق عكســية على 
الالعبني الذين كانوا جميعا دون املســتوى 
لذلك ســهلت من مهمة فوز املنتخب 
الكويتــي 4 ت 2 وضياع اللقب الذي 

كنا نحلم به جميعاً.
االنصاري  احمد  ان  القول  خامتة 
رئيس االحتــاد القطري لكرة 
كان   1976 عــام  القــدم 
القطريني  الطلبــة  احد 
دراستهم  اكملوا  الذين 
التربيــة  كليــة  فــي 
والتي  العراقية  الرياضية 
ملعب  جــوار  مقرها  كان 
منطقــة  فــي  الكشــافة 
العراق  لفضل  وتقديرا  الكسرة 
عليه في حينها قام مببادرة توجيه 
الدعــوة الكرمية إلــى منتخب العراق 
بكرة القدم ليكــون الضيف اجلديد على 

العرس اخلليجي.

بغداد ـ فالح الناصر:

أجرى وزير الشباب والرياضة، أحمد 
املبرقع، مســاء أمس االثنني جولة 
املوهبة  مركــز  ملشــروع  تفقدية 
الرياضيــة، التقى فيهــا املالكات 
العاملة في  والتدريبيــة  اإلداريــة 
مشــروع اعداد املواهب الذي ابصر 

النور منذ العام 2012.
جولته، مستشار  في  الوزير،  ورافق 
وزارة الشــباب والرياضــة الدكتور 
حسن احلســناوي، ومدير عام دائرة 
شــؤون األقاليم واحملافظات طالب 
جابر املوسوي ومدير قسم املوهبة 

الرياضية الكابنت عامر طالب.
الوزارة  تســنم  الذي  املبرقع  الوزير 
أول امس من الكابنت عدنان درجال 
في حفل رســمي أقيــم بحضور 
اقســام  ومديري  اإلعالم  وســائل 
اثنــى  والرياضــة،  الشــباب  وزارة 
املميزة  الفنيــة  اإلمكانــات  على 
باشــراف  املوهوبني  ميلكهــا  التي 
مالكاتهم التدريبية واإلدارية الذين 
قدموا شــرحا وافياً عن املشــروع 
الواعدة  املواهب  باعداد  املتخصص 
التي باتت متثل املنتخبات الوطنية 
وحتقــق افضل األلقاب في شــتى 
األلعــاب علــى الصعــد العربية 

واإلقليمية والقارية والدولية.

وأشــار الوزير في معــرض حديثه 
إلــى ان االهتمام باجلانــب التربوي 
التثقيفــي لالعبــني الصغار يعد 
نقطة أســاس في العمل من اجل 

الرياضي  االنســان  شخصية  بناء 
واحترافه في التعامل مع اســرته 
املشــرفني على  واملدربني  ورفاقــه 
اعداد، بل وفي عموم اجملتمع واحلياة.

واكــد ان الوزارة ســتواصل تفدمي 
الدعــم ملشــروع املركــز الوطني 
لرعايــة املوهبــة الرياضيــة النه 
يشــكل محطة لبنــاء الرياضيني 

االبطــال وأصحاب اإلجنازات، منوها 
إلــى ان الــوزارة ترعــى الشــباب 
والرياضة وتبحث عن كل ما يتميز 

به الشاب العراقي الرياضي.

دائرة شــؤون  في حني أكــد مدير 
جابر  طالب  واحملافظــات،  األقاليم 
املوســوي، ان اجلولــة التفقديــة 
للوزير إلى املدينة الشبابية وزيارته 
لقاعات املوهبــة الرياضية واللقاء 
والتدريبيــة  اإلداريــة  باملــالكات 
الصور  والتقاط  الالعبني  وتشجيع 
معهم يأتي في اطار رســالة الوزر 
الواضحة إلى ان الوزارة ماضية في 
إيالء االهتمام والدعم ملشروع مركز 

املوهبة الرياضية.
وقدم املوسوي شرحا آلليات العمل 
الــذي يعتمد لدى مراكــز املوهبة 
تقوميات  على  واعتمــاده  الرياضية 
عاليــة للعمــل، مشــيرا إلى ان 
املرحلــة املقبلة ستشــهد تعزيزاً 
للعمــل وفقا خلطــط وطموحات 
في  النقاط  بــكل  واالرتقاء  الوزارة 
مشــروع املوهبــة الرياضية الذي 
إلى  الالعبني  العشــرات من  يقدم 
املنتخبــات واألنديــة، حيث اعتلى 
االبطال  الوطنــي  املركــز  العبــو 
منصــات التتويــج فــي ألعــاب 
مختلفــة وأكــدوا جدارتهم وهذا 
مؤشــر إيجابي ان مخرجات مركز 
املوهبة هــو التفــوق لالعبني في 
كســبهم للكؤوس واالوسمة مع 
األندية واملنتخبــات الوطنية التي 
باالستحقاقات  العراق  فيها  مثلوا 

اخلارجية.

المبرقع: االهتمام بالجانب التربوي يعزز أساس النجاحات 
يجري جولة تفقدية لمشروع الموهبة الرياضية 

الوزير املبرقع في اثناء جولته أمس ملشروع املوهبة الرياضية

صكبان الربيعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
القدم،  لكرة  العراقي  االحتاد  أعلن 
الرافديــن  أســود  أن منتخــب   ،
ســيلتقي نظيــره الفنزويلي في 
بالعاصمة  تقــام  وديــة  مبــاراة 
بغــداد أو البصــرة، فــي 21 من 
تشــرين الثاني اجلــاري. وجاء في 
العراقي: »متت  بيان رسمي لالحتاد 
منتخب  خــوِض  على  املوافقــة، 
العراق الوطنّي ُمبــاراة ودية أمام 
نظيره الفنزويلي في 21 تشــرين 
الثاني اجلاري، وسيتم حتديُد مكان 
إقامتهــا في العاصمــة بغداد أو 
البصــرة« .وأضاف: »املبــاراة تأتي 
في إطار ســعي االحتاد إلى تأمني 
ُمباريــات قويــة ملنتخــب العراق 
،تســهُم في تَعزيــز حضوره في 

الُبطوالت املُقبلة«.
وعلــى صعيد متصــل، أنطلقت 
العراقي  املنتخــب  تدريبات  أمس 
حتت قيادة املدرب راضي شنيشل، 
الذي ســيتولى مهمة اإلشــراف 
على أسود الرافدين بشكل مؤقت 
في املباريات الودية أمام املكسيك 
وفنزويال  وكوســتاريكا  واإلكوادور 
خالل تشــرين الثاني اجلاري.. وكان 

االحتــاد العراقي، أعلــن في وقت 
التي  الرافدين  سابق، قائمة أسود 
ستسافر إلى إسبانيا في اخلامس 
وديتي  اجلاري، خلوض  الشــهر  من 
جيرونا  في  واإلكوادور  املكســيك 

ومدريد.
وضمت القائمــة )34( العباً وهم 
كل من :محمد قاســم ، إبراهيم 
بايش، حمزة عدنان ، حســني جبار 
، محمد علي عبود   ) القوة اجلوّية ( 
، جالل حسن ، أحمد عبد احلسني 
، عالء عباس ، حســن عبد الكرمي 
)الزوراء( ، كرار عامر ، مناف يونس ، 
سجاد جاسم ، أحمد زيروا كوكو، 
أحمد يحيى )الشرطة( ، علي فائز 
، زيد حتسني ، حسن أحمد ، مهدي 
) الطلبــة ( ، شــهاب رزاق ، أحمد 

شاكر مرواح ) الكرخ (.
وأمين حســني ) املرخية القطري ( ، 
أمجد عطوان ) الشــمال القطري 
) الصفاقســي  ( ، حســني علي 
 ( إقبــال  زيــدان   ،  ) التونســي 
 ) االجنليزي  يونايتــد  مانشســتر 
، الكســندر اوراهــا ) كوين بارك 
رينجــرز ( ، علي احلمادي ) ويكمب 
)ثون  ، هيران أحمــد   ) االجنليــزي 

السويســري( ، ميرخاس دوسكي 
) ســلوفاكو التشــيكي(، كيفن 
يعقوب ) ارهوس الدمناركي ( ، عمار 
 ، السويدي(  ) هلسنبوري  محسن 
أمير العماري ) ميالبي السويدي ( 
، اآلي فاضل ) جوتنبيرج السويدي 
( ، مروان البازي ) دالكورد السويدي 
(، مهند جعاز )هامربي السويدي(.

القدم،  لكرة  املركزي  االحتاد  وأعلن 
تسمية املدرب االسباني خيسوس 
كاساس لقيادة املنتخب الوطني، 
وهو املــدرب والذي ســبق ان قاد 
كمســاعد  اإلســباني  املنتخب 
2017 - 2022, للمــدرب  للمــدة 
انريكي.وقال  لويــس  الكاتلونــي 
عضــو احتاد الكــرة فــراس بحر 
االسباني  املدرب  »سيصل  العلوم 
او اخلميس  الى العراق اما االربعاء 
لتوقيع العقد رســمياً في بغداد، 
ان كادره املساعد سيكون  مؤكدا 
اسبانياً«.واشــار الــى ان »املدرب 
ســيتجول مبالعب العراق ويحضر 
اشــراف  حتت  املنتخب  تدريبــات 
راضي شنيشل، على أن يعود الى 
بالطائرة  املنتخــب  اســبانيا مع 

نفسها يوم 7 من الشهر اجلاري.

قاسم شالكه
يواصــل نادي العدالــة بكرة القدم 
نادي  فريــق  ملالقــاة  اســتعداداته 
الوالء ضمن  املصافي على ملعــب 
العــراق  كأس  بطولــة  مباريــات 
البطولــة، والتي ســتنطلق اليوم 
الثالثاء، اكد ذلك مدرب الفريق باسل 
محمد ، اذ قال: يواصل نادي العدالة 
ملالقاة  اســتعداداته  القــدم  بكرة 
املصافي علــى ملعب  نــادي  فريق 
الوالء ضمن مباريــات بطولة كأس 
العراق البطولــة، مؤكدا ان الفريق 
جاهز ملالقاة املصافي  فاالســتعداد 
انطلقت منــذ وقت مبكر من خالل 
وحداته التدريبية  وأيضا إجراء عدد 
من املباريــات التجريبية التي افادت 
الفريــق كثيرا من حيث املســتوى 
الفني واالنسجام بني الالعبني والتي 
كانت اخرها فــوز الفريق على فريق 

اجلنسية بهدف واخد مقابل الشي.
واضــاف: الفريق هذا املوســم يعد 
بافضل احواله بعد استقطاب عدد 
مــن الالعبني باالضافــة الى العبي 
الفريق كــون االدارة منحتنا مطلق 

الثقة من اجل اختيار ودعم صفوف 
عازمون  فنحن  الفريق مبن يستحق، 
علــى تقدمي املســتوى الــذي يليق 
الثالث  وخطف  العدالة  نادي  باسم 

نقاط االولى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جــرت أمــس، انتخابــات االحتــاد 
العراقي لكرة اليــد في العاصمة 
بغداد، ومتكن وزير الشباب والرياضة 
األسبق »احمد رياض العبيدي« من 
اللعبة.وحصل  احتاد  برئاسة  الفوز 
العبيدي علــى ثقة أعضاء الهيئة 

العامة ليكون رئيسا إلحتاد اللعبة 
خلفــاً للرئيــس الســابق محمد 
االعرجي.وحصــل أحمــد ريــاض 
العبيدي، على 23 صوتاً مقابل 14 

صوتاً ملنافسه محمد االعرجي .
وكان العبيدي أعلن عزمه الترشح 
لرئاســة احتاد اليد، وأشــار حينها 

إلى أنــه يحظى بتأييــد كبير من 
والرياضيني  العامة  الهيئة  أعضاء 
العراقيني بشــكل عــام ورياضيي 
لعبة كرة اليــد خاصة، مؤكداً أنه 
على ثقــة بفوزه فــي االنتخابات 
املقبلة بدعــم من رياضيي الهيئة 

العامة.

المنتخب الوطني يالقي فنزويال 
تجريبيا في البصرة 21 الجاري

العدالة يؤكد جاهزيته لمالقاة المصافياإلسباني كاساس مدربًا ألسود الرافدين

العبيدي يفوز برئاسة اتحاد كرة اليد

فريق العدالة

بغداد ـ الصباح الجديد:
املستمر  التشــجيع  اطار  في 
من اســرة صحيفــة الصباح 
اجلديــد لفــرق واكادمييات كرة 
القــدم التــي تعنــى بالعبي 
الفرق الشــعبية، نقدم للقراء 
األولى  احللقــة  فــي  الكــرام 
ابتداء من اليوم من سلســلة 
حلقــات تهدف إلى تســليط 
االضواء على املــالكات اإلدارية 
لهذه  والالعبــني  والتدريبيــة 
الفــرق واالكادمييــات، اذ حللنا 
جنوم  اكادمييــة  علــى  ضيوفا 
القمة التي تأسست في العام 
2000 فــي قطــاع 45/ مدينة 

الصدر.
ســهر،  غامن  االكادميية  مديــر 
ســالم  يضم  التدريبي  واملالك 
واحمد  مدربا  "زاكالو"  ســهر 
وعلي  مدربا مســاعدا  سامي 
جمعــة مدربا حلــراس املرمى، 

تضم نحــو 60 العبــاً لفئات 
االشبال والناشــئني والشباب 
من مواليد 2000 ولغاية 2013 
التدريبــات في ملعب  وتؤدي   ،
ترابي في قطــاع 45 او ملعب 

الوزيرية.
ال يوجد دعم من اية جهة لهذه 
على  تعتمد  بــل  االكادمييــة، 
ومالكها  ملديرها  الذاتي  الدعم 
اخلاصة  واالشتراكات  التدريبي 
لالعبني لتوفيــر التجهيزات او 
حجز الســاحات وتأجير سيارة 
املشــاركة  في  الالعبني  لنقل 
بالبطــوالت وكذلــك األمــور 
كاملاء  االخــرى  اللوجســتية 

والعصائر.

بطوالت وألقاب
اشــتركت فــرق اكادميية جنوم 
العديد  القدم في  القمة لكرة 
من البطــوالت اخلاصة بالفرق 

الشــعبية التي تعــد مصنع 
للمواهب، ففي فئة الشــباب 
كؤوس  ثالثــة  باحــراز  توجت 
 2002 لتولــدات  األول  للمركز 
و2003 و2004 في ملعب الزعيم 
األول  واملركز  الشعب،  مبنطقة 
ايضــا فــي بطولتــني اقيمتا 
فــي منطقة بغــداد اجلديدة/ 
و2005،   2002 ملواليد  النعيرية 
في حني احرزت االكادميية املركز 
في  اقيمت  بطوالت  في  الثاني 
البلديــات ملواليــد 2004 وفي 
شارع فلسطني / ملعب الكرد 
الفيلية’واخــر بطولة اقيمت 
في ملعب ثامر ديكو مبنطقة 

الشعب ملواليد 2010.

العبون إلى األندية 
اكادميية  مخرجات  ضمن 
القدم،  لكرة  القمة  نوم 
هو الســعي إلــى رفد 

االنديــة بالعبــني متميزيــن، 
فــي  االكادمييــة  واســهمت 
تأهيل العشــرات من الالعبني 
واحلاقهم بفرق االندية للفئات 
االكادميية  لدى  حاليا  العمرية، 
مجموعة مــن الالعبني الذين 
منهم  االندية،  إلى  ترشــحوا 
" حســني أحمد وموسى عبد 

ومحمد  الهــادي 
ر  حيــد

وجاســم حســن فــي فريق 
اشبال اجلوية، وباقر علي العب 
شباب الصناعات الكهربائية و 
يوسف علي ضمن فريق ناشئة 
نادي اجلنسية  وفي ناشئة نادي 
امانــة بغداد الالعــب محمد 
باســم، وفي نائية فريق احلدود 

مؤمل مهدي.

أكاديمية نجوم القمة تحصد إنجازات وكؤوس
 وتسهم بتأهيل المتميزين إلى االندية 

»الصباح الجديد« تسلط االضواء على العبي الفرق الشعبية 

مواهب واعدة في فريق أكادميية جنوم القمة غامن سهر

حسني أحمدموسى عبد الهاديعلي ناظم



بغداد ـ سمير خليل:
احلبيبة  عاصمتنا  تبقى  كعادتها 
بغــداد قلبا نقيا آمنا يســتقبل 
الضيوف مــن كل اصقاع االرض 
لقائهم  شــهد  يبقــى  الذيــن 
بهذه املدينــة االصيلة عالقا في 
اســتضافت  املرة  هذه  ذوائقهم، 
بغــداد وفدين من بلدين يخوضان 
العالم  شــغلت  ضروســا  حربا 
ومازالــت تدور رحاهــا الى اليوم، 
من  مســرحيتان  فرقتــان  حلت 
روســيا واوكرانيــا ضيفتني على 
مهرجان بغداد الدولي للمســرح 

الذي اختتمت فعالياته مؤخرا.
صاحب فكرة دعوة هذين الفريقني 
وجمعهما في بغداد، كان الفنان 
الذي شغل منصب  حيدر جمعة 
ســكرتارية املهرجــان، حتدث عن 
رحلة قدوم الفريقــني الى بغداد 

فقال:
باالزمة  كله مشــغول  العالــم 
الروســية،  االوكرانيــة  واحلــرب 
خطــرت ببالــي فكــرة ان الفن 
واملســرح والثقافــة جتمــع كل 
مشــاكل  عن  بعيدا  الشــعوب 
السياســة واحلــكام والرؤســاء 
او النــاس الذين ســببوا االزمات 
فقررت  الكون،  هذا  في  والنكبات 
روسيا  مباشر  اخاطب بشكل  ان 
تخوف  هنــاك  وكان  واوكرانيــا، 
كبيرمــن االوكران الن اي شــاب 
ممنوع عن اخلروج مــن اوكرانيا اال 
مبوافقة الدولة بســبب احلرب الن 
لهذه  كانوامجندين  الشباب  كل 
الكتب  من  العديد  ارسلنا  احلرب، 
ان  التمثيل  كي يســتطيع فريق 
على  حصلت   ، اوكرانيــا  يغــادر 
املوافقــة فــي آخــر اللحظات ، 
نقلتهم مــن اوكرانيا الى الدولة 
بالسيارات النهم  اجملاورة مولدوفا 
الميتلكون النقــود ، اخبرونا انهم 
اليستطيعون تأمني تذاكر السفر 
حتى  الميلكون  النهــم  باالضافة 
مصــرف جيب، اخبرتهــم بانني 
ســاحل كل االشــكاالت مقابل 

قدومكم الى العراق".
واضــاف:  نقلتهم الــى مولدوفا 
بالطائرة  نقلتهــم  هنــاك  ومن 
الى تركيا ثم الــى بغداد، معاناة 
كبيــرة، صرفنا آالف الدوالرات من 
بغداد  الى  قدومهــم  تأمني  اجل 
واحلمد هلل كان العرض االوكراني 
مشرفا واشاد به كل من شاهده 
االوكرانية  املســرحية  وحصدت 
"كاليغوال" بجائــزة افضل عمل 
متكامــل، في حني فــاز بطلها 
ماكســير ســطارليك بجائــزة 
افضل ممثل باملهرجــان وهو اجناز 

كبير للمسرح االوكراني".
وتابع : بالنسبة للفرقة الروسية 
فبنفس الطريقة وافق الروس على 
اســتطعنا  وبذلك  لبغداد  اجمليء 
ان جنمع الوفدين ونطلق رســالة 
بغداد  مهرجان  بان  للعالم  سالم 
الشــعبني  يجمع  ان  اســتطاع 
عن  بعيد  واالوكرانــي  الروســي 

السياسي  والغباء  السياســات 
جاء  جنحنا،  هلل  واحلمــد  واحلروب 
الوفدان وسكنا في نفس الفندق، 
وضمــن منهاج املهرجــان كانت 
هنــاك حفالت مســائية للوفود 
املشاركة وفي احدى هذه احلفالت 
رقص الوافدان الروسي واالوكراني 
سويا يدا بيد ودبكوا رقصة اجلوبي 
العراقية امام وفود الدول االخرى، 
وكانت فرحة كبيرة وبالتالي كان 

انتصارا كبيرا".
وعن معرفة الوفــد بقدوم الوفد 
اآلخــر اوضح: من خــالل االعالن 
الــذي نشــرناه عرفــوا باالمــر، 
فوافقــوا على  الوفدين  ســألت 
اعضاء  عدد  احلضورواملشــاركة، 
والروس   )15( االوكرانيــة  الفرقة 

. )7(
  وعن ردود االفعال حول مشاركة 
الوفدين اوضح جمعة : انا خائف، 
اخشى ان الســلطة في البلدين 

عندما تعلم ان هؤالء كانوا سوية 
في بغداد فمــن املمكن ان حتدث 
مشاكل خاصة من الروس لكني 

امتنى ان الحتدث اي مشكلة ".
بغداد  يــزوران  الوفــدان  واضاف: 
ســعادتهما  وابديا  االولى  للمرة 
بزيارة بغــداد وذكــروا بانهم لم 
الصورة،  بهــذه  بغداد  يتخيلــوا 
فريق قــدم من فرنســا ذكروا ان 
ســفارة بالدهــم منعتهــم من 
الفريق  واخبــرت  لبغداد  احلضور 
ان بغداد تخلوا من املستشفيات 
في  للحياة  وتفتقر  والصيدليات، 
الشــارع، وبانهم مــن املمكن ان 
يقتلــوا ، وعندما قدمــوا لبغداد 
الكرادة، شــاهدوا  وزاروا منطقة 
النــاس مــن الرجــال والنســاء 
 ، طبيعيــة  حيــاة  يعيشــون 
متساءلني: اين هي الصورة  التي 
رسمتها سفاراتنا عندما كنا في 
بلدنا ؟ بحيث ان الوفد الفرنسي 

جتــول وليومــني متتالــني وبكل 
ساعات اليوم في مناطق ببغداد، 
كذلك زاروا مدينــة بابل وكربالء 
والبصــرة ومنطقــة الكاظمية 
ببغــداد ، عمومــا جميــع بلدان 
الوفود االوربية منعتهم من زيارة 
للحضور  فاضطروا  تخوفا  بغداد 
على مســؤولياتهم الشخصية، 
لكــن عندما حلــوا ضيوفا فيها 

زالت كل اخملاوف".
يذكر ان الفرقة الروســية قدمت 
"الطريق"  مســرحية  بغداد  في 
اخــراج وبطولــة ليديــا كوبينا 
راقصا اعتمد اجلسد  وكان عرضا 
وحركاته وتلوناته في طرح االفكار 
سينوغرافيا  مبساعدة  االنسانية 
احتوت مضمــون العرض، اخملرجة 
كوبينا ذكــرت ان اخملاوف واخملاطر 
التــي حــذرت منها فــي زيارتها 
للعراق، فهي تــرى ان العراق بلد 
ثقافة اصيلة، وحســب تعبيرها: 

عندما دخلته وجدته آمنا، وجدت 
شــعبا متفهما للفن والثقافة، 
اســتخلصت من زيارتــي للعراق 
ثمار قطفتها الخرج بعمل مبني 
والعيانية  الفكريــة  الصور  على 

التي رأيتها في العراق".
امــا اوكرانيــا فقدمــت عمــال 
جميــال نال استحســان احلضور 
بعنــوان "كاليغــوال" للكاتــب 
الفرنســي املعــروف البير كامو 
كوفشــون،  اولكســندر  واخراج 
انتاج مســرح الدرامــا االوكراني 
في خاركيف، تناولت املســرحية 
وجنــون  كاليجــوال  الطاغيــة 
العظمة والذي ذهب حد السعي 
لطلــب احلصول علــى القمر ال 
لشــيء ســوى ألنه من األشياء 
التي ال ميلكها، وباســلوب ساخر 
صورت املســرحية ومبستوى فني 
عال هــذا الطاغية وامبراطوريته 

في مصحة عقلية.

يومية سياسية مستقلة Tue. 1 Nov. 2022 issue )5004( الثالثاء 1 تشرين الثاني 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد تجمع الروس واألوكران على مسارحها في رسالة سالم
أدوا "الجوبي" سوية..

متابعة ـ الصباح الجديد:
رّد اإلعالمــي اللبناني املشــهور ســعيد 
احلريري، على صور الفنانة االســتعراضية 
هيفاء وهبــي، التي  انتشــرت على نطاق  

واسع في  مواقع التواصل االجتماعي.
وقال اإلعالمي ســيد احلريري، “ســأرد ملرة 
واحدة وعلى اجلميــع.. أنا وكل الصحفيني 
كنــا نســجل وقائع لقــاء هيفــاء وهبي 
بالصحافــة مباشــرة”. “علــى ســتوري 
انســتغرام بشــكّل طولّي، وأنا ســجلت 

اللقــاء كامال على هاتفي الثاني بشــكل 
عرضي”. ثم “نشــرته فوراً على صفحاتي 
املســرح لتسجيل  إلى  بالتوجه  ألســارع 

دخول هيفاء”.
كما تابع  “متّ النشر دون التنّبه الى مشكلة 
اإلضاءة والظالل في الفيديو، ولكني بعد أن 
الفور”.  الفيديو على  إليها حذفت  انتبهت 
علماً “أن هناك غيري من اإلعالميني قد نشر 
فيديوهات من زوايا أخرى وهذه الفيديوهات 
انتشــرت أيضــاً”. عمومــا “قلنا ســابقا 

أن املســرح كان احلقيقــة الكبــرى وجناح 
هيفاء كان باهراً”. في حني، أشــار اإلعالمي 
اللبنانــي، “نحــن رأينا بأّم العــني الفنانة 
كعادتها جميلة اجلميــالت حتى أن بعض 
الصور قد مت التالعــب بها”. “لتبدو الظالل 
في وجه هيفاء أقوى، ولكن يبقى املســرح 
هو احلقيقة املشعة والشاهدة أمام عيون 
اجلميــع على النجاح املبهــر الذي حققته 
هيفــاء”. التــي “ادعوها إلى االســتمتاع 
بثمار ما جنته طيلة هذه الســنوات أعداء 

النجــاح”. الذين “لم ينفّكــوا منذ األمس 
عن نشــر صور هيفاء وهبــي”. التي “ظلم 
اإلضاءة  اجلميــل بســبب  فيهــا وجهها 
والظالل أثناء اللقاء بالصحافة”. “هدفهم 
الباهر  النجاح  التظليل علــى  الوحيد هو 
الذي كّرســها جنمة من الرقم الصعب في 
وقوفها األّول على مسرح موسم الرياض”. 

“بجمهور مكتمل العدد”.
 وصدمت الفنانة اللبنانية جمهورها خالل 
حفلتها األولى باململكة العربية السعودية 

في موسم الرياض. واثار مظهر 
الفنانة  اجلدل، بعد أن ظهرت 
التقــدم  عالمــات  عليهــا 
وبــدت مبظهر  الســن.  في 
تظهر  كمــا  املعتــاد  غير 
التواصل  وســائل  علـــى 

االجتماعي اخلاصة بها.
وظهرت  وهبــي مع املدير 
التنفيذي لشــركة روتانا، 

سالم الهندي.
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قال الشاعر :

املرُء مادام حّياً يُستهاُن بِِه 
ويعظُم الرزُء فيه حني يُفتقُد 

لعلَّ االســتهانة باملبدعــني والنابهني هي من 
أبرز الدالئل على مــا يعتمل في بعض النفوس 
ِمْن َحَسٍد وضغائن للشــخصيات االستثنائية 
التي تفوقــت على ذوي الســلطة واجلاه واملال 
والنفوذ واحلسب والنسب .. واالّ فلماذا يُستهان 
مبن يجب أْن يُحتفى بــه ويكّرم لنبوغه وتفوقه 

العلمي والفكري واألدبي واملعرفي والثقافي ؟
انها احلرب غير املعلنة على ذوي الكفاءة والقدرة 

على التجديد واإلحتاف بالروائع والعطاء الثر ..
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ومبوت املوهوب ينتفي خطر املنافسة بينه وبني 
األحياء ، ومن هنا جتد الذين استهانوا به باألمس 
في طليعــة احملتفني به بََعــَد أْن اغمض عينْيِه 

وانتقل من دار الفناء الى دار البقاء .
لقــد مات الكاظمي الشــاعر الكبير في مصر 
فــي الثالثينيات مــن القرن املاضــي بعيداً عن 
وطنه واهله ُمضّيَعا ِمْن قبل اجلهات الرســمية 
العراقية حيث لم يســأل عنــه أحد، فضالً عن 
تعهده بالرعاية، حتى اذا ما اغمض احلِماُم عينْيه 

كثُر عليه الباكون وأَقيمت له مآمت للتائبني .
ملــاذا ال نقيم محافــل لتكــرمي املوهوبني ليروا 

بأعينهم شيئا مما 
يستحقونه من تقدير وتبجيل ؟

ملاذا نبخــُل عليهم فــي حياتهــم بالكلمات 
املُشــيدة مبواهبهم وقابلياتهم وننتظر موتهم 
لُِنطنب في جعلهم القمم الشــامخة التي ال 

يرقى اليها أحد ؟
وملــاذا نضّيُع االنصــاَف ، ونســتطيب اجلحودَ 

واالجحاف ؟
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والى هذا املعنى أشار اجلواهري بقوله :
أهُز بك اجليَل الذي ال تهُزُه 

نَوابُِغه حتى تزورَ املقابِرَا 
وقد مــات اجلواهري وجمال الديــن والبياتي في 
ديار الغربة بعيداً عن الوطن واألحباب، فضالً عن 
الكثير الكثير من املفكرين والباحثني الذين لم 
تأذن الســلطات اجلائرة اّبان الدكتاتورية البائدة 

بِنقل جثامينهم لِتوارى الثرى في الوطن .
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وهناك ما هو أسوأ من ظاهرة االحجاف بالنوابغ 
في حياتهم واالحتفاء بهم بعد وفاتهم .

والسؤال اآلن :
ما هو األسوأ ؟

واجلواب :
االســوأ أْن ال يُحتفى بهم حتــى بعد وفاتهم 

ورحيلهم عن سطح هذا الكوكب 
وهذا ما نراه جليا حيث أصبحت مراسم التأبني 

الكبرى خاضعة أيضا ملا 
خضعت لــه املناصب الكبرى مــن احملاصصات 

الفئوية املقيتة ..!!
وهــذا أفظع ما ميكــن أْن ينحدر اليــه الفرد أو 
اجلماعة حيــث ال يعنــي االّ التنكــر الصريح 

للموازين واملعايير املوضوعية كلها .
ان احلديث لذو شــجون، وال يصغي له اجلاحدون 

وال يكترث به املعاندون املكابرون .
انا هلل وانا اليه راجعون .

ما أقبح االجحاف
وضياع االنصاف

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

هيفاء وهبي تثير الجدل بعد ظهورها بصور ليست معتادة

بغدادـ  الصباح الجديد:
الســويدية  الشــاعرة  وصلت 
من أصــل عراقي إميــان محمد 
إلــى القائمة القصيــرة جلائزة 
رفيعــة  األدبيــة  "أوغســت" 
دافع  وعن  السويد،  في  املستوى 
جلنة التحكيم وراء ترشــيحها 
كتبت اللجنة: "من خالل الصور 
اللغوية  واملنعطفــات  املكثفة 
التــي تتبــع قوانــني الذاكــرة 
اخلاصــة، تبحث إميان محمد في 
األشــعة حتت  "ذكريات  ديــوان 
احلمراء" املســافة الصعبة بني 

اللغة واجلسد واخلبرة، مجموعة 
متفجرة ومركزة .

ولدت إميان محمد عام 1987 في 
بغداد ونشــأت في ستوكهولم 
وتعيــش اآلن في ماملوثالث أكبر 
مدينة في الســويد، تكتب بيد 
آمنة وجادة لغة جذابة، وحظيت 
مجموعتها األولى من القصائد 
بإشادة كبيرة ومت اختيارها كأحد 
أفضــل قصائد العقــد الثاني 
من القرن احلالــي، من قبل جلنة 
 )Borås( بوروس"  جائزة"  حتكيم 

األدبية ألول مرة.

بغدادـ  الصباح الجديد:
برعايــة عمــادة كليــة دجلــة 
اجلامعة وبالتعاون مع دار الشؤون 
الثقافية العامة في وزارة الثقافة 
والسياحة واآلثار، واحتفاًء باملنجز 
اإلبداعــي، أقيــم حفــل ثقافي 
الفائزين  أعلنــت خالله اســماء 
فــي مســابقة اإلبــداع الوطني 
للشــباب على قاعة املناســبات 
في كلية دجلــة اجلامعة بحضور 
عماد  الدكتور  الثقافة  وزير  وكيل 
الساعدي  عارف  والدكتور  جاسم 
املدير العام لدار الشؤون الثقافية 
العامة ونخب من القامات األدبية 

والثقافيــة واحلكوميــة وأعضاء 
اللجان التحكيمية في املسابقة.

واعلنت أسماء الفائزين في أربعة 
حقــول وهي ) الشــعر، والقصة 
والنقــد  واملســرح،  القصيــرة، 
املسرحي( ، وفاز بجائزة اإلبداع في 
املسرح الكاتب عباس الغالبي عن 
مســرحيته ) منامة جاءت الحقاً 
(، وفــي مجال القصــة القصيرة 
عن  نعمة  مهــدي  أحمد  القاص 
)آلة معطوبة خللق اجلثث(،  عمله 

النقدية  الدراسات  وفي مجال 
الناقد سامر عبد الكاظم 

املوسومة  دراسته  عن 

) فاعليــة الصــورة بــني شــعر 
اجليلني الســتيني والســبعيني 
فــي العراق(، وفي مجال الشــعر 
الشاعر إســماعيل احلسيني عن 
مجموعته ) كل هذا البحر بكته 
ســمكة(،   ومت تكــرمي الفائزيــن 
بجوائز مالية وشــهادات تقديرية 
إلبداعهم فضالً عن تكرمي  تثميناً 
جلنة التحكيم بدروع وشــهادات 
إلى طباعة  إضافة  أيضا  تقديرية 
اإلبداعيــة  أعمالهــم 
محلياً  وتوزيعها 

وعربياً.

الصباح الجديد ـ متابعة:
بعدما ضّجت وسائل التواصل االجتماعي 
باســم النجــم األميركــي سيلفســتر 
ستالون خالل األشهر املاضية، خرج األخير 
عن صمته فــي ما يتعّلــق بالبلبلة التي 
تسبب بها خبر طالقه من زوجته جينيفر 

فالفني ومن ثم تراجعهما عن قرارهما.
وحتّدث املمثل خالل مقابلة مع صحيفة "ذا 
سانداي تاميز" عن تلك الفترة قائالً: "دعوني 
أقول إّنها كانت فترة عصيبة للغاية. وقد 
اســتفقت وتنبهت بفضلها ملــا هو قّيم 
أكثر من كل شيء أال وهو حّبي لعائلتي". 
وتابع: "حّبــي لعائلتي لــه األولوّية على 

عملي، وهذا درس كان صعباً تعّلمه".
وأشــار ســتالون إلى أّنه تعّلم دروساً عن 
األبّوة ومــا يعنيه أن يكون املــرء جزءاً من 
عائلة. وشــرح: "لــم أِعر بتاتــي اهتماماً 
كافياً خالل نشــأتهم. كان عملي محط 
اهتمامي لكّن اآلن أقول لنفســي: أريد أن 

أبدأ بسؤالهن عن حياتهّن". أّما عن بناته، 
شرح ســتالون أّنه يحاول أّن يعّوض الوقت 
الضائع وأّنه منخرط أكثر في حياتهّن اآلن. 
ويذكر أن الثنائي يتشارك تربية ثالث بنات 
وهّن: صوفيا ستالون )25 عاماً( وسيستني 

)24 عاماً( وسكارليت )20 عاماً(.

وكان ستالون وفالفني قد أعلنا تراجعهما 
عن قرار الطالق بعد شهر من تقّدم األخيرة 
بالطلب. وأشــار متحدث باســم النجم 
إلى أن سيلفســتر وجينيفر قررا التصالح 
شــارحاً: "قررا أن يجتمعا فــي منزلهما 

وحتدثا ومتكنا من تسوية خالفاتهما".

 متابعة ـ الصباح الجديد:
احتفــظ فيلم »بــالك آدم« عن أحــد األبطال 
اخلارقني بصدارة إيرادات شباك التذاكر في صاالت 
السينما األميركية الشمالية أسبوعا ثانياً على 
التوالي، وفق األرقام األولية التي أعلنتها شركة 
»إكزبيتر ريليشــنز« املتخصصــة. ويؤدي دواين 
»ذي روك« جونســون في هــذا الفيلم املقتبس 
من قصص »دي ســي كوميكــس« املصّورة دور 
تِــث آدم، وهو عبد قدمي يتمتع بقوى خارقة، وجد 
بعد حترره من الســجن الذي أمضــى فيه زمناً 
طويالً جداً أن العالم حتّول واصبح عدائياً. وجمع 
الفيلم الذي يشــارك فيه أيضــاً املمثل بيرس 
 27,7 إيرادات متواضعة لــم تتجاوز  بروســنان 
مليون دوالر في عروضه األميركية الشــمالية 
التي امتدت مــن اجلمعة إلى األحد، بحســب 
»إكزبيتر ريليشــنز«. وبقــي الفيلم الكوميدي 

الرومنسي »تيكت تو باراديز« في املركز 
ماليني  عشــرة  بتحقيقه  الثاني 

دوالر. ويضّم هذا الفيلم نخبة 
من النجــوم، في مقّدمهم 

جوليــا روبرتــس وجورج 
يؤديان  اللــذان  كلوني 

سابقني  زوجني  دوري 
يضعان خالفاتهما 

ويسافران  جانباً 
إلى بالي حملاولة 

دون  احلــؤول 
ابنتهما  زواج 
ي  لــذ ا
نــه  ا يعتبر

متسرعاً جداً. 

شاعرة سويدية من أصل عراقي ُتَرشح
 الى جائزة "أوغست" األدبية

إعالن أسماء الفائزين بجائزة
 اإلبداع الوطني للشباب

البطل الخارق »بالك آدم« يحتفظسيلفستر ستالون يتراجع عن قرار طالقه من زوجته
 بصدارة شباك التذاكر في أميركا 
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