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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
النيابية،  املالية  اللجنة  حتدثت 
إمكانية  عــن  االربعــاء،  أمس 
إدراج 47 ألــف درجــة وظيفية 
في موازنة العام املقبل، مشيرة 
إلــى مجمــل مبالــغ القانون 
دوالر،  مليار   130 إلى  ســتصل 
فيما استبعدت حصول خالفات 
كبيرة على متريرها داخل البرملان.

وقال عضو اللجنة النائب جمال 
كوجر، في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »قانون املوازنة ما زال 
في عهــدة احلكومة ولم يطلع 
الوقت  لغايــة  البرملــان  عليه 

احلالي«.
املالية  »اللجنة  أن  وتابع كوجر، 
تعــرب عــن أملها بأن تســرع 
احلكومة في إرسال املشروع من 

أجل مناقشته واقراره«.
وأشــار، إلى أن »احلكومة وبعد 
منحهــا الثقــة مــن البرملان 
الصالحيات،  مكتملة  اصبحت 
ولها االختصاص الدستوري في 

إرسال املشروع«.
وبني كوجر، أن »الطاقم املوجود 
في وزارة املاليــة، هو ذاته الذي 
كان يعّد املوازنة خالل السنوات 
املشــروع  وإرســال  املاضيــة، 
باألمر  ليس  وقت  أصبح قضية 

املعقد«.
ويفتــرض، أن »تشــهد املوازنة 
القادمــة تغييراً واضحــاً عّما 
كانــت عليــه في الســنوات 
املاضــي«، وأرجــع ذلــك إلــى 
الوضع  في  امللحوظ  »التحسن 

االقتصادي«.
املالية  »املبالغ  ووصف كوجــر، 
املتوافرة نتيجة ارتفاع أســعار 
وباإلمكان  بالكبيــرة  النفــط 
أن  متوقعاً  منها«،  االســتفادة 
أكثر  مبالغها  مجمــل  »يكون 
من 100 مليــار دوالر وقد تصل 

إلى 130 مليار دوالر«.

أن »حكومة محمد  إلى  ولفت، 
شياع الســوداني رفعت شعاراً 
بأنها  الــوزاري  منهاجهــا  في 
خدمية  مشاريعاً  تنفذ  ان  تريد 

وإصالحات«.
وأوضح كوجــر، ان »صدق هذه 
يســاعد  ســوف  الشــعارات 
احلكومة علــى تقدمي اخلدمات، 

إلى محاصصة  إذا حتولــت  أما 
كبيرة«،  أزمة  ســتواجه  فأنها 
الدوالر  أن »ســعر صرف  مبيناً 

ليس له عالقة باملوازنة«.
ألف   47 »هناك  أن  واســتطرد، 
ســوف  جديدة  وظيفية  درجة 
املوازنة«، داعياً  إدراجها في  يتم 
إلــى »معاجلة ملــف مزدوجي 

ترافق  التي  واملشكالت  الرواتب 
نكون  الوظيفــي حتى  النظام 
أمــام فرصــة أكبر امــام هذه 

األرقام«.
ومضى كوجر، إلى أن »اخلالفات 
ستكون قليلة بشــأن املوازنة، 
شــكلت  التــي  اجلهــات  ألن 
على  املســيطرة  احلكومة هي 

البرملان وميكن لهــا متريرها دون 
احلاجة إلى األخرين«.

من جانبه، ذكــر عضو اللجنة 
األخر النائــب معني الكاظمي، 
إلــى »الصباح  فــي تصريــح 
اجلديد«، أن »اجلهات املســؤولة 
عن وضع قانون املوازنة أوشكت 
علــى االنتهــاء مــن مهامها 
وسيعرض القانون على مجلس 
الوزراء قريباً من أجل التصويت 

عليه«.
وتابــع الكاظمــي، أن »القانون 
سوف يصل إلى مجلس النواب 
قبل نهاية العــام احلالي، لكي 
قبل  من  بحقه  النقاشات  تبدأ 
اللجنة املاليــة ومن ثم عرضه 

للقراءات والتصويت«.
بأن »حجم  مع كوجــر،  ويتفق 
مبالغ املوازنة سوف يكون كبيراً 
وقد يصل إلى 150 تريليون دينار 
مــع عجز بنحــو 10 تريليونات 

دينار«.
وانتهى الكاظمــي، إلى »وجود 
إصرار نيابي علــى مترير املوازنة 
بأســرع وقــت ممكــن وعــدم 
تأخيرها ألن هنــاك العديد من 
املشــاريع اخلدمية بحاجة إلى 
تخصيصــات ماليــة للمضي 

بتنفيذها«.
منهاجه  الســوداني  وضمــن 
الوزاري عدد من الفقرات أهمها 
االسراع في تقدمي قانون املوازنة 
إلى البرملان من اجل اقراره، وقد 
كبير  بدعم  التوجه  هذا  حظي 
من مختلف الكتل السياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أورد كتاب أصدرته وزارة الصحة 
االعــالم  وســائل  وتداولتــه 
أمــس األربعاء، الغــاء مطالبة 
املســافرين ببطاقــة التلقيح 
الدوليــة ضد فايــروس كورونا، 
واجبار املواطنني على استعمال 
الكمامة. قرارين خاصني بالقيود 
املفروضة بسبب فيروس كورونا.
وجــاء في الكتــاب:« على وفق 

قرار مجلس الــوزراء قد مت إلغاء 
طلب بطاقــة التلقيح الدولية 
والوافدين اعتبارا  للمســافرين 

من اليوم اخلميس«.
كما اشــارت الوثيقة الى جعل 
ارتــداء الكمامــة للوقاية من 
اجباريا  وليــس  اختياراً  الوبــاء 
على  املؤسسات  كافة  مع حث 
تلقــي موظفيهــا للقاحــات 

املضادة للفيروس.

دهوك ـ الصباح الجديد: 
كشف شهود عيان امس األربعاء 
عــن تعرض احــدى قــرى قضاء 
العمادية مبحافظة دهوك لقصف 

جوي تركي متواصل.
وقال شــهود عيان في تصريحات 
بالفا  قرية  »محيــط  إن  صحفية 
دهوك  العمادية مبحافظة  بقضاء 
تعرض لقصف جوي تركي عشــر 
مرات متتالية اســتهدف عناصر 
حلزب العمال الكوردستاني« لعدة 

ساعات.
»القصف  أن  الشــهود  وأضــاف 

استهدف أيضا وادي قرية سركلى 
وجبــل متــني دون معرفة حجم 

اخلسائر الناجمة عنه حتى اآلن«.
وتشــن القوات التركية وااليرانية 
هجمــات مســتمرة »دون هوادة« 
علــى اقليم كوردســتان، بدعوى 
»مهاجمة قوى معادية« لها على 
أرض العراق، في وقــت تدعو فيه 
الى موقف جدي  اإلقليم  حكومة 
إليقاف  الدولي  واجملتمع  بغداد  من 
هــذه الهجمات، وتؤكــد بأنها ال 
تسمح بتعرض أمن جيران العراق 

للتهديد. 

تركيا تقصف جويا العمادية في 
دهوك عشر مرات خالل ساعات

الحكومة تلغي طلب بطاقة 
التلقيح الدولية ضد كورونا من 
المسافرين والكمامة اختيارية

مبالغ القانون تصل إلى 130 مليار دوالر

المالية النيابية: 47 ألف درجة وظيفية
في الموازنة وال خالفات بشأن إقرارها

 الصباح الجديد ـ وكاالت :
رجحت مصــادر في أوبك+، امس 
املنظمــة  تبقــي  أن  األربعــاء، 
تغيير  دون  النفط  إنتاج  سياسة 
بعد  املقبل،  األحــد  اجتماع  في 
السعودي  الطاقة  وزيري  اجتماع 
والعراقــي في نهاية األســبوع 
املاضي واللذان شددا على أهمية 
االلتزام بتخفيضات اإلنتاج التي 

تستمر حتى نهاية 2023.
منظمة  فــي  مصادر  وحســب 
اوبك، فأنه من املرجــح أيًضا أن 
لإلنتاج  إضافي  يُنظر في خفض 
لتعزيز األســعار التــي تراجعت 
تباطؤ  مــن  مخــاوف  بســبب 

اقتصادي.
وجتتمع منظمة البلدان املصدرة 
)أوبــك( وحلفاؤها، مبا  للبتــرول 
في ذلك روســيا، املعروفة باسم 
أوبــك+، في الوقت الــذي يواجه 
معاكســة  رياًحا  الطلــب  فيه 
مــن تباطؤ االقتصــادات وإغالق 
 ،COVD-19 لفيــروس  الصــني 
في حــني يلوح فــي األفق حظر 

واردات  علــى  األوروبــي  االحتــاد 
اخلام الروســية وسقف ألسعار 
مجموعة السبع ألماكن النفط 
الروســية عالمة استفهام على 

العرض.
أوبك+  وافقت  االول،  تشرين  وفي 
مبقدار  اإلنتــاج  خفــض  علــى 
مليونــي برميل يومًيا - ما يعادل 
- مما  العاملية  اإلمــدادات  ٪2 من 
تســبب فــي واحدة مــن أكبر 
اشــتباكاتها مع الغــرب حيث 
وصفــت اإلدارة األمريكية القرار 

املفاجئ بأنه قصير النظر.
العربيــة  اململكــة  وقالــت 
الســعودية، أكبــر مصــدر في 
أوبــك، فــي 21 تشــرين الثاني 
بتخفيضات  ملتزمــة  أوبك+  إن 
املزيد من  أن تتخذ  اإلنتاج وميكن 
في  التوازن  لتحقيــق  اإلجراءات 

السوق.
الســعودي  الطاقة  وزيــر  وقال 
األميــر عبد العزيز بن ســلمان: 
»يســتمر اخلفض احلالي ملليوني 
برميل يومًيا من قبل أوبك+ حتى 

نهاية عام 2023، وإذا كانت هناك 
حاجة التخاذ مزيد من اإلجراءات 
من خالل خفــض اإلنتاج ملوازنة 
دائًما  فنحن   ، والطلــب  العرض 

على استعداد للتدخل«.
ونقلت وكالة األنباء الســعودية 

الرســمية عــن وكالــة األنباء 
السعودية قولها يوم 21 تشرين 

الثاني.
وكانت وزارة الطاقة الســعودية 
قد ذكرت في بيان يوم اجلمعة إن 
والعراق  السعودي  الطاقة  وزيري 

اجتمعا يوم اخلميس وشددا على 
أهمية االلتزام بتخفيضات إنتاج 
أوبك+ التي تســتمر حتى نهاية 

.2023
االجتماع  النفط  أسواق  وتترقب 
املهم لــوزراء الطاقة في حتالف 

»أوبك +« األحد املقبل، لدراســة 
مستجدات الســوق والنظر في 
إجراء تخفيضــات أعمق لإلنتاج 
من خالل فرض قيــود أكبر على 
اإلمــدادات على خلفية اتســاع 
مخــاوف الركــود وتعثر ســوق 

النفط العاملية.
وتكمــن أهمية االجتماع في أنه 
فيه  اإلعالن  مت  اجتماعــا  يعقب 
اإلنتاج  قياســي في  عن خفض 
مبقدار مليوني برميل يوميا، رغم 
مطالبات املســتهلكني املتكررة 
اإلنتاج، ومــع ذلك فقد  بزيــادة 
احلني  ذلك  منذ  األسعار  ضعفت 
الوبائي  خاصة مع تدهور الوضع 

في الصني.
الســوق  إن  ويقــول محللــون، 
النفطية عــادت للحديث عن أن 
لتحالف  اإلضافية  التخفيضات 
»أوبك +« قد تكون خيارا مطروحا 
بقــوة فــي االجتمــاع املرتقب، 
رغم عدم بدء املناقشــات داخل 

التحالف رسميا حتى اآلن.
مدير  شــيميل  ســيفني  يقول 

شــركة »فــي جي إندســتري« 
األملانية: إن فكــرة إجراء خفض 
جديد إلنتاج اجملموعة املكونة من 
23 منتجا فــي »أوبك« وخارجها 

أصبحت مطروحة.
وأوضح أن حتالف »أوبك +« يراقب 
يتعلق  ما  الســوق جيدا خاصة 
بأحدث بيانــات العرض والطلب 
وأساسيات السوق إجماال، ويأخذ 
الطلب  ضعــف  احلســبان  في 
الصيني - عند اتخاذ قرار ســواء 
بتثبيت اإلنتــاج أو إجراء خفض 
جديد، حيث يركز التحالف على 

اخملاطر احملدقة بالسوق.
مــن جانبــه، يقول روبــني نوبل 
الدولية  أوكســيرا  شركة  مدير 
لالستشارات: إن األسبوع املقبل 
في  احلاسمة  األســابيع  من  هو 
البيانات  النفط، حيث جند  سوق 
اخملزونات  انخفــاض  إلى  تشــير 
في الــدول املتقدمــة إلى أدنى 
مستوياتها منذ عام 2004، الفتا 
إلــى أن اجتمــاع وزراء »أوبك +« 
سيكون حاسما ويليه في اليوم 

التالي بدء فــرض االحتاد األوروبي 
اخلام  النفط  واردات  حلظر علــى 
من روســيا املنقولة بحرا، بينما 
فرض سقف لسعر اخلام الروسي 
ما زال هو أيضا قيد املناقشة من 

قبل االحتاد األوروبي.
النفط  أســعار  ارتفعت  وكانت 
أمس مــع توقعات بــأن تخفف 
التــي  القيــود  مــن  الصــني 
فرضتهــا ملكافحــة كوفيــد - 
19 بعــد احتجاجات نــادرة على 
تنتهجها  التي  االســتراتيجية 
باسم »صفر  تعرف  والتي  البالد، 
في  األسبوع  في مطلع  كوفيد« 

كبرى املدن الصينية.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنــت 1.4 دوالر أو 1.7 فــي املائة 
وجرى تداولها عنــد 84.57 دوالر 
للبرميــل عند الســاعة 06:45 
بتوقيــت جرينتش. كما ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوســيط األمريكــي 1.17 دوالر 
أو 1.5 في املائــة إلى 78.39 دوالر 

للبرميل.

ترجيحات بتوجه اوبك + الى خفض اضافي في انتاج النفط
او اإلبقاء على التخفيضات األخيرة

بعد اجتماع العراق والسعودية تقريـر

أطراف دولية وعربية تدعم (اتفاقًا 
تراجع انتاج الثروة الحيوانية سببه غياب 3سياسيًا( في السودان

6السياسة االقتصادية الواعية

مطالبات نيابية للحكومة بالتحقيق
في حادثي غرق وحريق غرفة تجارة بغداد

ـة  القبض على هيثم الجبوري رئيس اللجنة الماليَّ
ة السابق والشريك في سرقة القرن النيابيَّ

مخزن االضابير تحت الماء مرة وأخرى في النار تضخم أمواله بلغ اكثر من 16 مليار دينار

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالبت عضــو مجلس النواب 
نورس العيســى امس األربعاء، 
أمس  أتى  بالتحقيق في حريق 
األول على »أضابير« غرفة جتارة 
بغداد، وغرق تلك االضابير قبل 

أيام.  
وجــاءت مطالبــة العيســى 
الى  في كتاب رســمي موجه 
الــوزراء محمد  رئيس مجلس 

شــياع الســوداني قالت فيه 
»نظرا لتكرار أحداث احلريق في 
الدوائر احلكومية اطلب منكم 
فتح حتقيق بحادثة حريق غرفة 
جتارة بغداد، وســحب يد رئيس 
الغرفة حلــني إكمال التحقيق 
وصدور التقرير النهائي للدفاع 
»غرق  إلــى  مشــيرة  املدني«، 
مخزن االضابيــر قبل أكثر من 

شهر دون معرفة االسباب«.

وفــي تغريدة لهــا على موقع 
تويتــر، قالت العيســى ايضا 
»دعوت رئيس الوزراء والسلطات 
الــى  والرقابيــة  القضائيــة 
متابعة ملف غرفة جتارة بغداد 
بعد أن تعرضت غرفه االضابير 
واحلريق  مــدة،  قبل  الغرق  الى 
يوم امــس، اذ كنت قد طالبت 
رئاســة الغرفة وألكثر من مرة 
اخلاصة  باألولويــات  بتزويدنــا 

املمنوحة  والهويــات  باالنتماء 
وآليتها«.

وكانت أعلنــت مديرية الدفاع 
املدني اول أمس الثالثاء، إخماد 
داخــل مخزن  اندلــع  حريــق 
»أضابيــر« غرفة جتــارة بغداد، 
ومطالبتهــا بفتــح حتقيــق 
واستدعاء خبير األدلة اجلنائية 
لرفع العينات وحتديد أســباب 

اندالع احلريق داخل اخملزن. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت الهيئة العليــا ملُكافحة 
الفساد امس االربعاء عن تنفيذ أمر 
القبض الصــادر بحقِّ رئيس اللجنة 
املاليَّـــة النيابيَّة للدورة الســابقة 
واملُستشــار الســابق في رئاســة 
م  الوزراء هيثم اجلبوري، بتهمة تضخُّ

األموال والكسب غير املشروع.
نت من  وأفــادت الهيئة، بأنَّهــا متكَّ
تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي 
حتقيق اجلنايات اخمُلتصِّ بنظر قضايا 

الهيئــة العليا ملُكافحة الفســاد 
بحقِّ رئيس اللجنــة املاليَّة النيابية 
للدورة السابقة واملُستشار السابق 
الوزراء، جرَّاء تهٍم تتعلَّق  رئاسة  في 
م أمواله وإثرائه على حساب  بتضخُّ

املال العام.
وبينت أنَّ أمر القبــض جاء على إثر 
ــي عن  عمليَّــات التحــرِّي والتقصِّ
دائرة  أجرتهــا  التي  املُتَّهــم  أموال 
الوقاية في هيئــة النزاهة االحتاديَّة، 
والعجالت،  العقــارات  أقيــام  وعن 

وكميَّــات الذهــب العائــدة لــه، 
فضالً عن القــروض وراتبه بصفته 
السابق،  الوزراء  لرئيس  مستشــارا 
م في  إلى وجود تضخُّ لت  التي توصَّ
 (16,157,291,000( بـــ  رُ  يُقدَّ أمواله 
ســتة عشــر ملياراً، ومئة وسبعة 
وخمســني مليوناً، ومئتــني وواحد 

وتسعني ألف دينار.
يُشارُ إلى أنَّ املادَّة )19/ ثانياً( من قانون 
هيئة النزاهة والكسب غير املشروع 
ل  املُعــدَّ  )2011 )30 لســنة  رقــم 

ة  نت إيقاع عقوبة السجن ُمدَّ تضمَّ
وبغرامٍة  ال تقلُّ عن سبع ســنواٍت 
تعادل قيمة الكســب غير املشروع 
ـف من املذكورين في  على كل ُمكلَـّ
املــادَّة )16/ أوالً( مــن القانون عجز 
إثبات السبب املشــروع للزيادة  عن 
الكبيرة فــي أمواله أو أموال زوجته 
أو أمــوال أوالده، علــى أن ال يطلق 
سراح احملكومني إال بعد سداد مبلغ 
الكســب غير  قيمة  ورد  الغرامــة 

املشروع.
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بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنــت وزارة الصحة عن إعادة 
تأهيــل بنايــة مركز الشــفاء 
املصابــن  لعــاج  اخملصــص 
بفايــروس كورونــا وحتويله الى 
مرضى  وتأهيــل  لعــاج  مركز 

اإلدمان.
وذكر بيان للــوزارة انه “وتنفيذا 
لتوجيهــات وزير الصحة صالح 
احلسناوي بزيادة عدد مراكز عاج 
وتأهيل مرضى اإلدمان باشــرت 
دائرة مدينة الطب بتأهيل بناية 
لعاج  اخملصص  الشــفاء  مركز 
املرضى املصابن بفيروس كورونا 
وحتويله الى مركز لعاج اإلدمان”.

وبينــت الــوزارة فــي بيانها ان 
 ١٠٠ وبســعة  متطور  “املركــز 
سرير كمرحلة أولى ويتألف من 
العيادة االستشارية والصيدلية 
ومختبرات وقســم  الداخليــة 
االشــعة واملفــراس و٥٦ غرفة 
لرقــود املرضى منهــا ١٠ غرف 

للجناح اخلاص”.
وأضــاف البيــان “كمــا يتضمن 
النفسي  بالتأهيل  قســم خاص 
واالجتماعي ويضم قاعات  الرسم 
والرياضة وخدمات فندقية  والفن 
وملعب خــاص لأللعاب الرياضية 
ومكتبة وقاعة درس ويكون العاج 
في املركــز مبرحلتن منهــا إزالة 
الســمية وأعراض اإلدمان الناجتة 
عن املواد اخملدرة واملؤثرات العقلية 
التأهيل  الثانيــة  املرحلة  تليهــا 

واندماج املريض باجملتمع”.
يذكــر ان املركز يعد مــن املراكز 
احلديثة في بغداد وسيتم جتهزيه 
علــى وفــق املراكــز للمتقدمة 
وتخصيــص كــوادر متخصصة 
وكافــة  النفســي  بالطــب 
االختصاصات حال افتتاحه  علما 
ان هنــاك مركــز اخــر حديث مت 
افتتاحه مؤخــرا ) مركز العطاء( 

جانــب بغــداد الرصافــة ملرضى 
النفســي  والتأهيــل  اإلدمــان 
ســعة ٥٠ ســريرا ومراكز اخرى 
متخصصة بالتاهيل النفسي في 

بغداد وعموم احملافظات . 
علــى صعيــد متصل كشــف 
مستشــار الصحة النفسية في 
وزارة الصحــة عماد عبــد الرزاق، 
عن معاجلة أكثر من 4500 مدمن 
ومتعــاط للمخدرات فــي مراكز 
العــاج التابعة لــوزارة الصحة، 

منذ بداية العام احلالي 2022.
وقال عماد عبد الرزاق “لدينا مراكز 

احملافظات  في كل  االدمان  ملعاجلة 
العراقية، ســواء مركــز أو ردهة 
ان تفتتح  املقــرر  نفســية، ومن 
عدد  في  مســتقباً  أخرى  مراكز 
من املدن”، موضحاً أن “أحد مراكز 
العاج من فيروس كورونا ســيتم 
حتويله الى مركز لعاج االدمان من 

اخملدرات”.
مستشــار الصحة النفسية في 
وزارة الصحــة عماد عبــد الرزاق، 
أشــار الــى أن “أعــداد املدمنن 
أو املتعاطــن الذيــن عوجلوا من 
اخملــدرات يبلغ نحو 4500 مدمن أو 

وأخذوا   2022 عام  خال  متعاطي 
العاجات وحصلوا على الشــفاء 

من االدمان”.
ولفت عمــاد عبد الــرزاق الى أن 
“أكثر املتعاطن هم بأعمار من 15 

الى 30 سنة”.
وتشــهد املدن العراقية تفشــي 
ظاهرة انتشــار اخملــدرات وخاصة 
في وســط وجنوبي البــاد، رغم 
املشددة من قبل  األمنية  التدابير 
السلطات للحد من هذه الظاهرة 

اخلطيرة.
وسبق أن أعلنت مديرية مكافحة 

اخملــدرات، أن إحصائيــة امللقــى 
القبــض عليهم خال األشــهر 
احلالي  العــام  من  االول  الســتة 
2022 بلغت 8200 متهم بالتجارة 
إمرأة،   200 بينهــم  والتعاطــي، 
200 حدث  باإلضافة إلى أكثر من 

من الذكور واإلناث.
بشــكل  الداخلية  وزارة  وتعلــن 
شــبه يومي، عن القــاء القبض 
ومتعاطن  وجتــار  مهربــن  على 

للمخدرات في مختلف املدن.
وكان العراق يفرض عقوبة اإلعدام 
علــى متعاطي اخملــدرات وجتارها، 

 2017 لكنه ســن قانوناً في عام 
ميكــن مبقتضاه عــاج املتعاطن 
فــي مراكــز التأهيــل، أو احلكم 
بســجنهم فتــرة تصــل إلى 3 

سنوات.
كانت  اإلنســان  مفوضية حقوق 
قد صرحت في وقت سابق أن أكثر 
اخملــدرات تعاطياً فــي العراق هو 
ثم   )37.3%( بنســبة  الكريستال 
بنسبة  )صفر1-(  املسماة  احلبوب 
اخملتلفة  األنواع  تليهــا   ،)28.35%)

من األدوية املهدئة. 

الصحة تفتتح قريبًا مستشفى
 لعالج وتأهيل مدمني المخدرات

4500 عولجوا منذ بداية 2022

باشرت دائرة مدينة 
الطب بتأهيل بناية 

مركز الشفاء 
المخصص لعالج 

المرضى المصابين 
بفيروس كورونا 

وتحويله الى مركز 
لعالج اإلدمان” 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف مصدر مطلع، امــس االربعاء موعد 

توزيع رواتب املتقاعدين لشهر كانون األول.
وذكر املصدر ان :”توزيع رواتب املتقاعدين مساء 
اليوم اخلميس بعد استكمال وصول اشعارات 

التمويل من وزارة املالية الى التقاعد”. 

النجف - الصباح الجديد: 
املائية فــي محافظة  املوارد  باشــرت مديرية 
النجف بحملــة لكري األنهــر الفرعية لنهر 
الفرات، فيمــا أعلنت مديريــة الزراعة إرتفاع 

مساحات األراضي الزراعية.
الفرات  حملة كبيــرة شــهدتها فروع نهــر 
مبحافظة النجــف بدأتها مديرية املوارد املائية 
لكــري وتنظيف األنهار للحفاظ على نســب 
املياه وإيقاف الهدر فيهــا لتطلقها وألول مرة 

وبكميات كبيرة إلى احملافظات اجلنوبية.
مديرية الزراعة وعقب هــذه االطاقات املائية 
أّكدت إرتفاع مســاحات األراضي املزروعة إلى 
النصف تلقائيا حلن صــدور توجيهات بزراعة 

جميع املساحات بشكل كامل.
وإجراءات  األخيــرة  األمطار  وســاعدت موجة 
اخلزن اجليد على زيادة حصص املياه لكن احلاجة 
امللحة للســدود تفرض نفســها لتوفير املياه 

للموسم املقبل.
رســائل إطمئنان تبعثها املــوارد املائية لكّل 
املزارعن بأّن احلصص املائية للموســم الزراعي 
الشــتوي مؤمنة بالكامل ورمبا حتى للموسم 
الزراعــي الصيفي إن توّفرت األمطار في الفترة 

املقبلة. 

بغداد - الصباح الجديد: 
طالب النائب علي فيصل الفياض رئيس الوزراء 
محمد شــياع السوداني بإقالة محافظ بغداد 

محمد جابر العطا.
وقــال الفياض في بيــان، “تعيــش العاصمة 
احلبيبة بغداد ظروف ســيئة واستثنائية على 
كافــة األصعدة بســبب ســوء إدارة احملافظ 

احلالية”.
وأضاف أن “معظــم مناطق بغداد وباخلصوص 
أطراف العاصمة محرومة من ابسط اخلدمات 
إذ تعاني اإلهمال واخلراب، وأغلب مشــاريعها 
اخلدمية خاصة التي متس حياة املواطن متلكئة 
أو معطلــة”، معتبراً أن “إدارة احملافظة املتمثلة 
باحملافــظ، اثبتت فشــلها الذريع في تســيير 
شــؤون احملافظة وعجزها عن تقــدمي اخلدمات 

الضرورية للمواطن البغدادي الكرمي”.
وتابــع الفياض “لتغيير واقعهــا نحو األفضل 
وتوفير حيــاة كرمية للمواطن وانســجاماً مع 
شعار احلكومة احلالي )حكومة خدمات(، لذلك 
نطلب من رئيس مجلس الوزراء “محمد شياع 
الســوداني” اإلســراع في إقالة احملافظ احلالي 
“محمد جابر العطا” وتكليف شخصية أخرى 
مشــهود لها بالكفاءة والنزاهــة والهمة في 

خدمة املواطنن”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
شاركت الشــركة العامة للنقل البري احدى 
تشكيات وزارة النقل في اجتماع االمم املتحدة 
للقانون الدولي ، سعيا منها لارتقاء مبستوى 
او املتعدد  النقــل العابــر  النقــل وخصوصاً 

الوسائط. 
وبن مدير عام الشــركة مرتضى الشحماني: 
أهمية تطبيق املعاييــر واملواثيق التي انبثقت 
عن االجتمــاع االخير جملموعة الــدول االوربية 
في جنيــف لتفعيــل اتفاقية النقــل العابر 
والتي حضرها ممثلو النقل البري افتراضيا عبر 
تطبيــق )اون الين( واالســتماع الى مقترحات 

ومستجدات الدول الراعية لهذا االجتماع .
واكد املدير العام على ضرورة ان تكون الشركة 
رائدة فــي اتباع القوانن الدوليــة واالتفاقيات 

العاملية من أجل صناعة نقل متطور. 

مصدر: مساء اليوم موعد 
توزيع رواتب المتقاعدين

حملة كبيرة لكري األنهر 
للحفاظ على مناسيب 

المياه في النجف 

نائب يطالب السوداني 
بإقالة محافظ بغداد

النقل البري تشارك في 
اجتماع االمم المتحدة 
للقانون الدولي التجاري

 بغداد - الصباح الجديد: 
عــن  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
اكمالها املرحلة االولى من العمل 
في قانون الدعــم الطاريء لامن 
الغذائــي والتنميــة، مــن خال 
)٣( االف مشروع ضمن  ادراج نحو 

برنامج تنمية االقاليم.
وقالت  الوزارة في بيان ان “جهودا 
العاملة  املــاكات  بذلتها  كبيرة 
في دائــرة البرامج االســتثمارية 
تخطيــط  ودائــرة  احلكوميــة 
القطاعــات، وباشــراف مباشــر 
وزير  قبل  ومتابعة مســتمرة من 
التخطيط، مــن اجل االنتهاء من 
املرحلة  ضمــن  املشــاريع،  ادراج 

االولى من القانون”.

وأشار البيان الى، ان “عدد املشاريع 
االســبوع  نهاية  لغاية  املدرجــة 
املاضــي، بلــغ )٢٧٦٨( مشــروعا 
موزعة على )١٥( محافظة اضافة 
وزارة االعمار وصندوقي اعمار  الى 
ذي قار واملناطق احملــررة، الفتا الى 
ان املبالغ املمولة لهذه املشــاريع 
بلغت اكثر من )٤( ترليونات دينار”.

وأوضــح ان “املشــاريع املدرجــة 
شملت مختلف املشاريع اخلدمية 
فــي احملافظات، ووفقا لســقوف 
حددهــا  التــي  التخصيصــات 
القانون لــكل محافظة، موضحا 
واالنبــار  املثنــى  ان محافظــات 
وكركوك،  وميسان  وبابل  وواسط 
وكرباء املقدســة، اكملت جميع 

التزاماتهــا وبنســبة ١٠٠٪ فيما 
يتعلق بكلف املشاريع املدرجة مع 

التخصيص املالي”.
بيانها  في  التخطيط  وكشــفت 
عــن ان “تأخــر محافظات صاح 
اضافة  والنجف،  والديوانية  الدين 
الى صندوق اعــادة اعمار املناطق 
احملررة، في اكمال التزامتها، اذ لم 
 .)٪٣٩( لديها  االجناز  تتجاوز نسبة 
اما محافظة بغداد فكانت نسبة 
اجنازهــا )٦٢٪( وامانة بغداد )٨٨٪( 
والبصرة )٩٥٪(، ونينوى )٦١٪( وذي 
قار )٨٣٪( وديالــى )٦٨٪( وصندوق 
اعمــار ذي قــار )٩٠٪(، ومديريــة 
الطرق واجلســور في وزارة االعمار 

 .”)٪٦٣)

بغداد - الصباح الجديد:
التقى وزير التجارة أثير داود الغريري 
في مقر الــوزارة عدداً من املواطنن 
لاســتماع إلى مشــاكلهم فيما 
يتعلق بعمل الوزارة وتشــكياتها 

في بغداد واحملافظات كافة.
وقال الغريري ، في بيان نقله املكتب 
اإلعامي للوزارة “ إن هذه املقابات 
تأتي في ســياق معرفة مشــاكل 

املواطنــن وحلها بغيــة التواصل 
معهم بشكل مباشر وجتاوز الروتن 
الوظيفي من خال االستماع إليهم 
ورفع احلواجز بن املواطن واملسؤول .

مؤكداً “ بأن املرحلة املقبلة تتطلب 
منا بــذل املزيد مــن اجلهود خلدمة 
أن عقد املقابات  املواطن ، مضيفاً 
املواطنن واملوظفن سيساهم  مع 
وبشــكل كبير في الوقــوف على 

مواطن اخللل فــي عمل الوزارة من 
خال التعامل املباشر معها.

هذا وأكــد الغريري، أن أبواب الوزارة 
اجلميع  أمــام  مفتوحة  ســتكون 
إلى شــكاواهم بجدية  لاستماع 
يرغبــون طرحه من  وإلى كل مــا 
مشاكل وأفكار ومقترحات جديدة، 
والتي مــن شــأنها أن تقوم عمل 

الوزارة خدمة للصالح العام. 

بغداد - الصباح الجديد: 
برعاية وزير الشــباب والرياضة احمد 
املبرقــع، وبحضور ممثلــي عن البنك 
الدولي شاركت دائرة العمل والتدريب 
والشــؤون  العمل  وزارة  املهني فــي 
االجتماعية ممثلة بشــخص مديرها 
العــام رائــد جبار باهــض وبحضور 
مدير عام دائرة ثقافة وفنون الشباب 
املنعقد  باالجتماع  فائز طه،  الدكتور 

والرياضــة مع  الشــباب  وزارة  فــي 
مسؤولة املشــروع في البنك الدولي 

جينا اخلالدي . 
وتناول االجتماع الذي عقد عبر منصة 
زووم اإللكترونيــة ضــرورة دعم فئة 
الشباب من خال املشاريع اجملتمعية 
والرياديــة التي تتبناها مؤسســات 
الدولة املعنية ومنها وزارة الشــباب 
الدولي  البنك  مع  بالتعاون  والرياضة 

ووزارة العمل والشؤون االجتماعية. . 
من جانبهم أكد اجملتمعون على إعادة 
التوازن بن قطاعي الشباب والرياضة 
وإعــادة توثيق قاعــدة البيانات لفئة 
وزارتي  التعاون بن  الشباب من خال 
الشــباب والرياضــة ووزارة العمــل 
والشــؤون االجتماعيــة ، فضا عن 
االســتماع الى تفاصيل املشروع من 

خال أعضاء الفريق. 

وزير التجارة: المرحلة المقبلة تتطلب 
بذل الجهد لخدمة المواطن 

العمل تشارك في اجتماع البنك الدولي 
المنعقد في وزارة الشباب والرياضة

بغداد - الصباح الجديد: 
زار وزيــر التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي الدكتــور نعيــم العبودي 
كليــة اآلداب في اجلامعــة العراقية 
وافتتح مكتبتها واطلع على قاعاتها 
الدراسية وعدد من مختبراتها وحضر 

جلسة مناقشة ألطروحة دكتوراه.
وفي هذا السياق افتتح وزير التعليم 
مبنى  العلمــي  والبحــث  العالــي 
املكتبة املركزية في اجلامعة العراقية 
وجتول في أروقتها واستمع الى إيجاز 
بشــأن مراحل تأهيلها وعدد املصادر 
العلمية فيها والدراســات والرسائل 

واألطاريح.
وأشــاد مبســتوى التنظيم الداخلي 
يقدمها  التــي  الســاندة  واخلدمات 

القائمون علــى املكتبة املركزية الى 
الدارســن والباحثن والسيما طلبة 
العليــا ومواكبة حركة  الدراســات 
للمنشــورات  العلمــي  التحديــث 
والدوريات واملصادر العلمية الرصينة. 
الوزير  تابــع  على صعيــد متصــل 
اجلامعة  فــي  الداخليــة  األقســام 
املقدمة  اخلدمات  ومستوى  العراقية 
والتقى عــددا مــن طلبتها  فيهــا 
ومقترحاتهم  آرائهم  الى  واســتمع 
التعليم  وزير  واطلــع  واحتياجاتهم. 
العراقية  اجلامعــة  رئيــس  بحضور 
اخلدمات  نوعيــة  على  ومســاعديه 
املقدمــة للطلبــة الســاكنن في 
األقســام الداخلية موجها بتسخير 
كل الدعم املمكن واإلمكانات املتاحة 

لتقدمي أفضل صورة عن بيئة اجلامعة 
العراقية التي تســتقبل طلبتها من 

جميع احملافظات العراقية.
والتقى عددا من الطلبة الذين أعربوا 
عن تقديرهم لهذه املتابعة امليدانية 
الى مقترحاتهم  املباشرة واالستماع 
والوقوف علــى احتياجاتهم اخلدمية 
ضمــن بيئــة األقســام الداخلية ،  
مشــيرا الى أن وزارة التعليم العالي 
والبحــث العلمــي تدعــم خطوات 
مشــاريعها  تنفيذ  فــي  اجلامعــة 
التحتية والســيما ما  بناها  وتطوير 
وتوفير  الطلبة  بإسكان  يتعلق منها 
قاعات  من  التعليمية  املســتلزمات 
املطالعــة واملكتبــات واملســاحات 

اخلضراء واملرافق الرياضية.

التخطيط تدرج ٢٧٦٨ مشروعا ضمن 
قانون الدعم الطارئ

البصرة - الصباح الجديد: 
كشف عميد كلية الزراعة في جامعة 
البصرة ســاجد ســعد احلسن عزوف 
الطلبة عن التقدمي على كليات الزراعة 
بسبب تردي واقع هذا القطاع ، مشيراً 
إلــى أن اجتماعــاً على مســتوى عاٍل 

سيعقد األسبوع املقبل بهذا الصدد.
وقال احلســن، وهو عضــو جلنة عمداء 
كليات الزراعة في العراق، في تصريحات 
صحفية ان “عدد الطلبة املقبولن في 
كليات الزراعة الـ13 في الباد وحسب 
 1100 بلغ  املركــزي  القبول  اســتمارة 
طالب وطالبة، ما يعني 85 طالباً لكل 

كلية موزعن على األقسام كافة”.
واعتبر احلســن، ان “هــذا االمر محزن 
أبرزها،  إلى عــدة عوامل  للغاية ويعود 
عدم وجود رؤية واضحة لدى السلطات 
املركزية للنهــوض بالواقع الزراعي، مما 
دفع الطلبة وذويهــم الى التوجه نحو 

الكليــات التــي توفر فــرص وظيفية 
بشكل أسرع وأجور أفضل”.

وتابع عميد الكليــة “من ضمن االمور 
التي أدت إلى عزوف الطلبة عن التقدمي 
على كليــات الزراعة أيضــاً، عدم اياء 
االهتمام الكافي بالصناعات التحويلية 
واحلركة التسويقية والصناعات االخرى 
الزراعية،  املســتلزمات  صناعــة  مثل 
وكذلــك انخفــاض عائد االســتثمار 
الزراعــي فــي العديــد من املشــاريع 
الزراعية نتيجــة االعتماد على الزراعة 
التقليدية والتي ال تتماشى مع تعاظم 

التغيرات املناخية في الباد”.
وأوضح احلســن، ان “البلد يعاني كذلك 
من عدم وجــود قوانــن فاعلة حلماية 
املنتج احمللي، ما أدى لعزوف الشباب عن 
لتأمن مصادر  زراعية  اقامة مشــاريع 
عيشــهم، باإلضافة الى محدودية دور 

نشاط وزارة الزراعة بهذا الشأن”.

وكشــف عن “اإلعــداد الجتماع عاجل 
على  املقبل سيكون  االســبوع  مطلع 
مستوى عاٍل من القيادات احلكومية في 
الباد، ملناقشــة تداعيات هذا التراجع 
اخمليف في التوجــه نحو كليات الزراعة 
وســتعرض فيــه ورقة عمــل مهمة 
تتضمــن عددا مــن املواضيــع، أبرزها 
مناقشة استحداث اقسام وكليات دون 
إلى مخرجاتها  الفعلية  احلاجة  مراعاة 

في السوق”.
ولفت احلســن، إلــى ان “بقــاء الوضع 
احلالــي دون اي حتــرك فعلي لتصحيح 
املسار، ســيضطرنا في املستقبل إلى 
دمج بعــض كليات الزراعة في عدد من 

اجلامعات بكلية واحدة”.
ونبه الى ان “هناك مســاع الستقطاب 
بإنشــاء  املتمثلة  الهنديــة  الفكــرة 
الزراعية  جامعة متخصصــة بالعلوم 
ملواكبــة التطورات احلديثــة في عالم 

الزراعة”.
ويعاني العــراق من أزمة شــديدة في 
القطاع الزراعي بســبب عــدة عوامل 
أبرزها، قلــة األمطار وشــح املياه وما 
ميكــن وصفــه بـ”احلرب املائيــة” على 
العــراق التي تشــنها دول منبع نهري 
دجلة والفرات، إلــى جانب فتح احلدود 
أمام االســتيراد غير املدروس والذي أدى 
بدوره إلى عــزوف املزارعن عــن زراعة 
الفواكه  تدني أسعار  أراضيهم بسبب 
واخلضر املســتوردة، وهو ما دفع العديد 
منهم إلى بيع أراضيهم كقطع أراضي 
ســكنية لكون مردودهــا املالي أعلى 
بكثير من إيرادات الزراعة، وأيضاً التوجه 
عن الوظائــف احلكومية خصوصاً بعد 
إقرار سلم الرواتب عام 2008، إذ أصبح 
راتــب املوظف الشــهري خصوصاً في 
بعض الــوزارات أعلى وأضمن من زراعة 

احملاصيل. 

اجتماع على مستوى عال يناقش عزوف
 الطلبة عن التقديم لكليات الزراعة

وزير التعليم يفتتح مبنى المكتبة 
المركزية في كلية آداب الجامعة العراقية 



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:
عقــدت “اآللية الثالثيــة” الدولية 
وســفراء عدد من الــدول العربية 
منزل  فــي  اجتماعــاً  باخلرطــوم، 
السفير الســعودي علي بن حسن 
جعفر، لدعم األطراف الســودانية 
فــي التوصل إلى اتفاق سياســي 

إلنهاء األزمة الراهنة في البالد.
حرص  الســعودي  الســفير  وأكد 
اململكــة علــى دفــع كل اجلهود 
التــي تدعم حتقيق االســتقرار في 
الســودان، وناقش مع وفــد اآللية 
الثالثيــة الدولية، التــي تضم األمم 
ومنظمة  األفريقي  واالحتاد  املتحدة 
التنمية األفريقية “إيقاد”، باإلضافة 
العرب،  الســفراء  إلى عــدد مــن 
اجلهود احلالية لتســهيل العملية 

السياسية بني األطراف اخملتلفة.
وأكــد االجتماع، بحســب تعميم 
صحافــي صــادر مــن الســفارة 
الســعودية فــي اخلرطــوم، الدور 
الدول  بــه  تضطلع  الــذي  الكبير 
العربيــة لدعــم وإجنــاح الفتــرة 
االنتقالية في السودان. وأمن اللقاء 
على دعم جهود التوافق نحو حتقيق 
اتفاق سياســي للوصــول إلى حل 

توافقي لألزمة الراهنة.
السعودية  الســفارة  واستضافت 
باخلرطوم، قبل أشهر أول اجتماعات 
املعارضة  وحتالــف  اجليش  قادة  بني 
والتغييــر”  “احلريــة  الســودانية 
بحضور مســؤولني أميركيني، فتح 
قنوات حوار بني الطرفني بعد أشهر 
من اســتيالء اجليش على السلطة 

في 25 من تشرين األول 2021.

احلالية  السياسية  التسوية  وجتري 
بــني قــادة اجليش وحتالــف “احلرية 
داعمة  أخــرى  وأطراف  والتغييــر” 
لالنتقال املدنــي الدميقراطي، وذلك 
بناًء على تفاهمات مت التوصل إليها 
حول مسودة دستور انتقالي، أعدته 
نقابــة احملامني الســتكمال الفترة 
االنتقالية. ومن املزمع التوقيع على 
“اتفاق إطاري” خالل الفترة القليلة 

املقبلة؛ متهيداً لتشــكيل حكومة 
مدنية انتقالية في البالد.

أبــدت فصائل  وفي غضــون ذلك، 
“الكتلة  فــي  مســلحة منضوية 
التســوية  رفضها  الدميقراطيــة” 
السياسية بني العسكريني وحتالف 
اآللية  وطالبت  والتغييــر”،  “احلرية 
الثالثيــة الدوليــة باجللوس معها 
انتقص ذلك من  خالل ساعات، وإال 

حلل  واإلقليمي  الدولــي  تفويضها 
األزمة في البالد.

حترير  “جيــش  حركة  رئيــس  وقال 
الســودان”، مني أركو مناوي، الذي 
تنتمي حركته للكتلة الدميقراطية: 
الثالثية تلقت  أن اآلليــة  “علمنــا 
توجيهــات مــن العســكريني بأال 
تتعامــل مــع كتلتنــا، وأن يتــم 
التواصل فقط مــع حركتي جيش 

حترير الســودان والعدل واملســاواة، 
بزعامة جبريل إبراهيم”.

وأضاف منــاوي، في مؤمتر صحافي: 
التســوية  مشــروع  “نرفــض 
السياسية الســرية اجلارية حالياً، 
وال نعلــم مالمحها حتى اآلن. هذه 
التســوية مفروضة على السودان، 
وليســت بإرادة املكون العســكري 
وال حتالف احلرية والتغيير مجموعة 

اجمللس املركزي”. 
وأشــار إلى أن االتفاق بني الطرفني 
يدور احلديث فيه عــن جتاوز قضية 
العدالة، في إشــارة منه إلى طلب 
النظامية  األجهزة  لقادة  احلصانات 
في مسودة مشروع وثيقة الدستور 

االنتقالي. 
االتفاق السياســي  إن  وقال مناوي 
يجــب أن يخــرج مــن اإلمــالءات 
والضغوط األجنبية، وأن يكون بعيداً 
من التأثيــرات األجنبية، مضيفاً أن 
ســتخاطب  الدميقراطية  “الكتلة 
األطراف الدولية - الترويكا وسفراء 
الــدول الغربيــة والعربيــة لدعم 
كما  السودانية،  األطراف  بني  احلوار 
األفريقي  االحتاد  إلى  وفداً  ســتوفد 
لتنويرهــم  اإليقــاد  ومنظمــة 
الســودان  في  اجلارية  بالتطــورات 

بخصوص احلل السياسي”.
الدولية  الثالثية  وحث مناوي اآللية 
على عدم االنصيــاع إلى توجيهات 
مــن أي كتلــة كانت، كمــا دعاها 
للجلوس مــع الكتلة الدميقراطية، 
تفويضها  مــن  ذلك  انتقــص  وإال 
األوضاع  بشــأن  واإلقليمي  الدولي 
في الســودان. وأشار إلى أن خطورة 
“التسوية السياســية” تكمن في 
تأثيرها على ملف الترتيبات األمنية 
في “اتفاقية جوبا للسالم”، اخلاصة 
بدمــج الفصائــل املســلحة في 
جيش وطني واحــد. وأوضح مناوي 
أن كتلته تؤيد احلــوار للوصول إلى 
أي تسوية  وترفض  السياسي،  احلل 
ســرية ثنائية بني اجليــش وحتالف 

“احلرية والتغيير” اجمللس املركزي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حّذر املتحدث باســم البنتاغون 
من أن إطــالق تركيا عملية برية 
في ســوريا من شأنه أن “يعّرض 
حتّققت  التي  املكاسب  للخطر” 
في احلرب على تنظيم داعش في 
هذا البلد، داعيا أنقرة إلى ضبط 

النفس.
وشــّنت تركيا فــي 20 نوفمبر 
جويــة  ضربــات  سلســلة 

شرق  شــمال  في  اســتهدفت 
ســوريا مواقــع ملقاتلــني أكراد 
أنقرة  تصّنفه  لفصيــل  تابعني 

“منظمة إرهابية”.
األســبوع املاضي جــدد الرئيس 
التركــي رجــب طيــب إردوغان 
التأكيد على أنــه يعتزم إعطاء 
األمر بشن هجوم بري “متى حان 

الوقت لذلك”.
وقال اجلنرال بــات رايد في مؤمتر 

املعارك،  “اســتمرار  إن  صحافي 
وحتديــدا شــن هجوم بــري من 
شــأنه أن يعــّرض خلطــر كبير 
املكاســب التي حتّققت مبشقة 
خالل مكافحة تنظيم داعش وأن 

يزعزع االستقرار في املنطقة”.
وأشــار املتحــدث باســم وزارة 
الدفاع األميركية إلى أن احتمال 
شــن هجوم بري “يثيــر قلقنا ، 
نحن ندعو إلــى ضبط النفس”، 

املطالب  بشــرعية  إقــراره  مع 
األمنية ألنقرة.

الدميوقراطية  سوريا  قوات  وأدت 
األكراد(  مــن  عناصرها  )غالبية 
التي تســيطر على شمال شرق 
املعارك  في  أساسيا  دورا  سوريا، 
التي شــّنها التحالــف الدولي 
ودحــر  املتشــددين  ملكافحــة 

مقاتلي تنظيم داعش.
وشــّنت تركيــا ضرباتهــا بعد 

اعتداء أدى إلى ســقوط ســتة 
قتلــى وعشــرات اجلرحــى وقع 
13 نوفمبر،  في إســطنبول في 
مقاتلي  إلى  السلطات  ونسبته 
الكردســتاني  العمــال  حــزب 
وحلفائهم في ســوريا، ما نفاه 

األكراد.
وأوضــح اجلنرال رايــدر أن اجلنود 
حاليا  املنتشــرين  األميركيــني 
في شمال شرق ســوريا قّلصوا 

دورياتهــم املشــتركة مع قوات 
سوريا الدميوقراطية.

الدوريات  عدد  قّلصنا  “لقد  وقال 
ألننا ، جنريها بالشراكة مع قوات 
هذه  وألن  الدميوقراطية  ســوريا 

القوات قّلصت دورياتها”.
وال يزال نحو 900 جندي أميركي 
منتشرين في شمال شرق سوريا 
قرب  الواقعة  التنف  قاعدة  وفي 

احلدود األردنية والعراقية.

 الصباح الجديد ــ وكاالت:
زعم جيش كوريا اجلنوبية أن طائرات 
حربية روسية وأخرى صينية دخلت 
منطقــة الدفــاع اجلــوي الكورية 

اجلنوبية، من دون إخطار مسبق.
وفي التفاصيــل، نقلت وكالة أنباء 
“يونهاب” عن اجليش الكوري اجلنوبي 
أن طائرات حربية روســية وصينية 

دخلــت إلى مــا تســمى مبنطقة 
من  اجلنوبية،  الكورية  اجلوي  الدفاع 
دون إخطار مسبق لسيئول، مشيرة 
يــدور حول طائرتني  أن احلديث  إلى 

صينيتني وست طائرات روسية.
يشــار إلى أن روسيا سبق أن لفتت 
عدة مرات إلــى أن “منطقة حتديد 
من  سيئول  أنشأتها  اجلوي”  الدفاع 

جانب واحــد وال تفــرض التزامات 
فيما  األخرى،  الــدول  على  قانونية 
لدى  الروســية  الســفارة  صّرحت 
كوريا اجلنوبية بأن طلعات الطيران 

الروسية تتوافق مع املعايير الدولية.
ولــم يصدر إلــى اآلن أي تعليق من 
الصيني على  أو  الروســي  اجلانبني 

هذه األنباء.

واشنطن تحذر أنقرة من شن هجوم بري في سوريا

كوريا الجنوبية تزعم اختراق طائرات صينية روسية اجواءها

أطراف دولية وعربية تدعم )اتفاقًا سياسيًا) في السودان
قوى حليفة للجيش ترفض التسوية بشكلها الحالي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ضمن سياســة تعزيز اليابان أســلحتها في 
مواجهة التحديث العسكري السريع للصني 
ومع إطالق كوريا الشمالية عشرات الصواريخ 
في اجتاهها هذا العام، تدرس طوكيو شراء ما 
يصل إلى 500 صــاروخ “كروز” أميركي الصنع 
من طــراز “توماهوك” بحلول الســنة املالية 
املنتهية في آذار 2028، وفق ما ذكرت صحيفة 

“يوميوري” امس األربعاء.
لكن مســؤوالً كبيراً من أمناء مجلس الوزراء، 
هيروكازو ماتسونو، رد على ذلك بالقول، إنه لم 

يتم اتخاذ قرار في شأن أي شيء.
وتخطــط اليابــان، للمرة األولــى منذ احلرب 
اســتراتيجيتها  ملراجعة  الثانيــة،  العامليــة 
لألمن القومي إضافة إلــى املواقف الدفاعية 
األساســية األخرى بحلول نهاية العام. وقالت 
بالفعل إنها تعتزم توســيع مــدى الصواريخ 
األرضية كجزء من اســتراتيجية جديدة ملنح 
جيشــها القدرة على ضرب أهداف بعيدة في 

البحر والبر.
وميكن للصاروخ “توماهوك” ضرب أهداف على 
مسافة تزيد على ألف كيلومتر، مما يضع أجزاء 
من الصني والشرق األقصى الروسي في مداه.

وذكرت صحيفة “نيكي” بشكل منفصل خالل 
نوفمبــر أن اليابان تدرس أيضاً نشــر صواريخ 
فرط صوتية )تفوق سرعة الصوت مرات عدة( 

بحلول عام 2030 لتعزيز الردع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة اخلارجيــة الروســية أن إجراء 
االستراتيجي  االستقرار  حوار حقيقي حول 
مع واشــنطن، ممكن إذا كان هناك شــريك 
مناســب واســتعداد لعدم جتاوز “اخلطوط 

احلمراء” ملوسكو في مجال األمن.
وقــال مديــر إدارة منع االنتشــار واحلد من 
التســلح بوزارة اخلارجية الروسية، فالدميير 
يرماكوف، في تصريح صحفي اليوم األربعاء: 
“من حيث املبدأ، لــم نرفض أبدا احلوار. وفي 
الوقت نفســه، ال ميكن إجراء حوار حقيقي 
إال إذا كان هنــاك شــريك مناســب على 
اجلانب اآلخر. لهذا، حتتــاج الواليات املتحدة 
إلــى النضج حملادثة جــادة انطالقا من مبدأ 
املســاواة، واالحتــرام ملصاحلنــا وعدم جتاوز 

اخلطوط احلمراء )لروسيا( في مجال األمن”.
وفــي وقت ســابق قالت القائمــة بأعمال 
الســفير األمريكي في موســكو، إليزابيث 
رود، إن واشــنطن ملتزمة باحلد من التسلح 
وتنتظر فرصة الستئناف احلوار مع موسكو 
حول االستقرار االســتراتيجي، الذي توقف، 
بحســب قولها، على خلفيــة الوضع في 

أوكرانيا.

اليابان تدخل السباق 
العسكري وتتجه لشراء 

صواريخ “توماهوك”

موسكو تحدد شروط 
الحوار مع واشنطن بشأن 
االستقرار االستراتيجي
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14020
التاريخ: 2022/11/27

مناقصـة رقم )101(/ إعـالن للمرة األولى
املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمــن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1.انشاء بناية كلية النفط والغاز. 

2.مشــروع تطوير وتأهيل بناية اإلدارة )العمــادة القدمية( في املعهد التقني في 
السماوة.

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

• املشــروع رقم )2( يتضمن تهيئة املوقع إلنشــاء البناية متعددة الطوابق والتي تشمل جناح القاعات 
الدراســية وجناح البنايــة اإلدارية، مع مراعــاة ان يكون البنــاء باحلجر حتت مســتوى مانع الرطوبة 
وبالثرمستون للجدران فوق مســتوى مانع الرطوبة ويكون التغليف للجدران اخلارجية باحلجر املوصلي 
جلناح القاعات الدراسية؛ ويكون البناء بالطابوق واالسمنت للجدران حتت مستوى مانع الرطوبة وفوقه 
والتغليف للجدران اخلارجية باملرمر واحلجر املوصلي جلناح البناية اإلدارية ، تنفيذ كافة األعمال الصحية 

والكهربائية، وجتهيز اثاث متنوع لكال اجلناحني. . 
• املشــروع رقم )2( يتضمن تهيئة املوقع للترميم بإزالة كافة املنشآت والفقرات اإلنشائية والصحية 
والكهربائية القدمية وحســب توجيهات املشــرف شامال العمل انشــاء ملحق جديد للبناية وحسب 
اخملططــات التصميمية، وتنفيذ كافة األعمال املدنية والصحيــة والكهربائية إلكمال الترميم وإعادة 
التأهيل. وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

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

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطــارئ 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 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي انشائية / خامسة )كحد ادنى(

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

 ب-الســيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )150,000,000( دينار )مائة وخمســني مليون 
دينار عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني عدد /2 + مهندس كهرباء, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية 
,كمــا يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر 
واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )4,988,978,000( دينار )اربع مليارات وتسعمائة وثمانية وثمانون 
مليون وتســعمائة وثمانية وسبعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )900( 

يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)300،000( دينار ) ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول 
/ جلنة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهــرا  من يوم الثالثاء املصادف 
2022/12/20 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابــق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/13 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
فــي املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً 
ملــدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة 
)رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)70,000,000( دينار ) ســبعون مليون دينار عراقي( وعلــى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14022
التاريخ: 2022/11/27

مناقصـة رقم )98(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»تنفيذ محطة وخط دفع وخط ناقل) PSS - A12( في السماوة«

يَســرُّ دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع 
الذي يشــمل اعمال الشبكة واعمال احملطة الغاطســة اعمال الشــبكة تتضمن جتهيز االليات واملعدات الالزمة حلفر مسارات 
األنابيب بعرض )0.6m+D( وبامليول احملددة مبوجب املســارات املؤشــرة على اخملططات مد األنابيب بالستك نوع GRP بقطر) 1400 و 
1500 (ملم بعد تســوية األرض الطبيعية وفرش طبقة جلمود بســمك ال يقل عن 20 سم )للمناطق الرخوة فقط( وفرش طبقة 
من احلصى اخلابط بســمك 30 ســم جلوانب األنابيب وفوقها, تنفيذ خط دفع من محطة الرفع الى املصب احملدد من قبل مديرية 
مجاري املثنى باســتخدام انابيب Dectile وبقطر )900( ملم بعد تهيئة املوقع وتنفيذ حفر مســار االنبوب بعرض )0.6m+D( ومد 
االنابيب مبوجب املسارات املؤشرة على اخملططات. اعمال احملطة الغاطسة تتضمن كافة االعمال املدنية للمحطة واالبنية اخلدمية 
والســياج اخلارجي، االعمال امليكانيكية واالعمال الكهربائية لكل من) غرفة احملوالت، غرفة املضخات املوقع العام، وغرفة احلارس(، 

وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي
1. سيتم 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 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. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني فــي احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة من بعد 

الظهر، وكما موضحة بالتعليمات 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- الســيولة املالية: وتعرف بانها كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي ألخر ســنة وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 
بفترة قصيرة واملبلغ املطلوب الذي ال تقل قيمته عن)1,423,000,000( دينار )مليار واربعمائة وثالثة وعشرون مليون دينار عراقي(. 

د- احلسابات 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 احملاســبني القانونيني تعرض الوضع املالي الخر ســنتني ويجب ان تكون حساباتها رابحة 
لكل سنة.

2- يجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014.
هـ - معدل االيراد السنوي: وهو املبالغ املســتلمة من الدفعات والسلف املرحلية للعقود املنجزة او املستمرة خالل املدة املطلوبة 

وعلى النحو االتي: 
1- ان احلد األدنى ملعدل اإليرادات الســنوية ملقدم العطاء يبلغ ) 5,771,000,000(دينار  )خمســة مليار وسبعمائة وواحد وسبعون 

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 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 )3( ثالث ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 

ومببلغ ال يقل عن )9،486،000،000( )تسعة مليار واربعمائة وستة وثمانون 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( عشر ســنوات وخبرة تخصصية في االعمال 

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

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

ملدة )3( ثالث سنوات
4- مهندس كهرباء عدد /2 : 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 باألعمال وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات 
القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها إجــراءات االخال بااللتزامات التعاقدية ان الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة 

لتنفيذ املشروع احملددة ابتداًء ال يجوز 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 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 االربعاء املصادف 2022/11/30 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري 
إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400,000( دينار اربعمائة 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 تســليم العطــاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحملليــة – الطابق األول / جلنة فتح العطاءات 
الثانية، وإن موعد الغلق هو في متام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم االحد املصادف 2022/12/25. التقدمي بالبريد االلكتروني غير 
مســموح به. إّن العطاءات املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور 
فــي العنوان اآلتي: الطابق األرضي من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعــد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة 
على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االحد املصادف 2022/12/18 في بناية 
دائرة العقود احلكومية في املثنى. إن كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوماً وأن تتضمن ضماناً للعطاء على شكل خطاب ضمان 
مصرفي يذكر فيه اســم 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 من حيث مبلغه )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من 
إصداره؛ أو صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )167،000،000( دينار) مائة وسبعة وستون مليون دينار عراقي(، وعلى أن تكون صادرة 

عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. إن اســم 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 انشائية / ثالثة )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 )11،857،265،000( دينار )احد عشــر مليار وثمامنائة وســبعة وخمسون مليون ومائتان 

وخمسة وستون الف دينار عراقي«، وإن املدة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروع هي )750( يوماً. 
11- عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشكل 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 القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي 
مراعــاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملئ القســم الرابع مــن قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعــد 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 فقط. 

14.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل
15. 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. 
16. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية 

)املالية( املطلوبة ابتداء.
17. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل دراســة التوضيح املقدم 
من مقدم العطاء واملتضمن حتليال ســعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق الكشف املقدم من قبله. وفي حال عدم موافقة 
اللجنــة على التوضيح واملبررات املقدمة من صاحب العطــاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنســبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب ضمان جدية التنفيذ عن )3 
%( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شهادة االستالم االولى للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم 

العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14024
التاريخ: 2022/11/27

مناقصـة رقم )100(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
1. انشاء ساحات لعب نظامية لكرة القدم عدد /2 في الرميثة. 

2. تأهيل املنشــآت الشــبابية والرياضية في قضاء الســماوة )انشاء ملعب مثيل 
صناعي في حي العسكري وملعب مثيل صناعي في حي الزهراء(

3.تطوير ملعب السوير الرياضي فرش ساحة ثيل اصطناعي. 

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

• املشــروع رقم )1( يتضمن تهيئة املوقع ودفن الســاحات في كال املوقعني باحلصى اخلابط صنف )B( وبسمك )20( 
سم، فرش طبقة من الصوف العازل سمك )8( ملم وفرش روالت العشب الصناعي من منشأ تركي وبطول شعيرة 
)6( سم وكثافة )12000( شعيرة، جتهيز ونصب منصة استراحة الالعبني حتتوي على كرسي )VIP( عدد /10 وحسب 
القياسات الدولية شامال تقدمي اخملططات والكتلوجات املصادق عليها من قبل اجلهات اخملتصة جتهيز ونصب منصة 
استراحة احلكام حتتوي على كرسي عدد/ ٥ مع جتهيز ونصب أهداف املنيوم مع  الشباك واألعالم وحسب املواصفات 
العاملية لالحتاد الدولي لكرة القدم )FIFA(، وتنفيذ أعمدة الســياج الرئيسية من أنابيب احلديد قطر )4( أجن وسمك 

)3( ملم وبارتفاع ٥ م.
• املشــروع رقم )2( يتضمن تهيئة املوقعني وتنفيذ نقاط تصريف مياه االمطار ملنطقة خلف املرمى، دفن الساحات 
باحلصى اخلابط صنف )B( وبســمك )20( سم، فرش طبقة من الصوف العازل سمك )8( ملم وفرش روالت العشب 
الصناعي من منشأ تركي وبطول شعيرة )6( سم وكثافة ) 12000( شعيرة، جتهيز ونصب منصة استراحة الالعبني 
حتتوي على كرســي )VIP( عدد / 10 وحسب القياسات الدولية شامال تقدمي اخملططات والكتلوجات املصادق عليها 
من قبل اجلهات اخملتصة جتهيز ونصب منصة اســتراحة احلكام حتتوي على كرسي عدد/ ٥ مع جتهيز ونصب أهداف 
أملنيوم مع الشــباك واألعالم وحسب املواصفات العاملية لإلحتاد الدولي لكرة القدم )FIFA(، جتهيز ونصب أبراج إنارة 
متكاملة بإستعمال مقاطع حديدية مغلونة ومن منشأ تركي مع تقدمي اخملططات واملواصفات التفصيلية ،وتنفيذ 

أعمدة السياج الرئيسية من أنابيب احلديد قطر )4( أجن وسمك )3( ملم وبارتفاع ٥ م.
• املشــروع رقم )3( يتضمن تهيئة املوقع ودفن الســاحة باحلصى اخلابط صنف )B( وبسمك )20( سم، فرش طبقة 
من الصوف العازل ســمك )8( ملم وفرش روالت العشب الصناعي من منشأ تركي وبطول شعيرة )6( سم وكثافة 
)12000( شــعيرة جتهيز ونصب أهداف املنيوم مع الشباك واألعالم وحسب املواصفات العاملية لإلحتاد الدولي لكرة 
القدم )FIFA( ، وتنفيذ أعمدة الســياج الرئيســية من أنابيب احلديد قطر )4( أجن وسمك )3( ملم وبارتفاع ٥ م. وكل 
ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة 

ومراعاة ما يأتي
1. علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية 
في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 
املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:٥9، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 

التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي انشائية / سابعة )كحد ادنى(

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

 ب-الســيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن )170,000,000( دينار )مائة وسبعني مليون دينار عراقي(، وذلك عن 
طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة 

قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( + مهندس 
مدني عدد /2, وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد 
خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشرة باألعمال، 
وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات 

التعاقدية
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف, عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

٥ . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,699,12٥,000( دينار )مليار وســتمائة وتســعة وتسعون مليون ومائة 
وخمسة وعشرون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )160( يوماً.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30، وذلك بعد 
تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200،000( دينار ) مائتان 

الف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق األول / جلنة الفتح 
الثانية ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم االحد املصادف 2022/12/2٥ إن العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف 2022/12/18 
فــي مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب 
ونافــذاً ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة )رقماً 
وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )24,000,000( دينار 
) اربعو وعشــرون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمــد في العراق ملصلحة جهة التعاقد 

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

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

تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها 
باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليها فــي التعليمات ملقدمي 

العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان فقط.

12.ان عدد نسخ العطاءات الواجب تقدميها هي نسخة العطاء االصلية + نسختان اضافيتان طبق االصل
13. عدم مشــاركة أي عطاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا , وال ميكن 
إحالة املناقصة على شــركة وبعهدتها مشروع أو مشــاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن 

البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نســبة االجناز املالي 2٥% ومبا ال يتجاوز مبلغ 

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

الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14023
التاريخ: 2022/11/27

مناقصـة رقم )99(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» حتويل مسار خط الدفع حملطة )PR3 – PR1( الى محطة املعاجلة املركزية 

في قضاء الرميثة »

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي يشــمل تنفيذ خطي دفع من محطــة PR3 في الرميثة ومحطة 
املهندســني في الرميثة  باجتاه محطة املعاجلة املركزية باســتخدام أنابيب UPVC بقدرة حتمل 10 بار 
وقطر ٥00 ملم بعد تهيئة املعدات الالزمة وحفر مســار االنابيب بعرض )0.6m+D( مبوجب املســارات 
احملددة على اخملططات اخلاصة باملناطق, شــامال العمل تســوية األرض وفرش طبقة جلمود بسمك ال 
يقل عن 20 سم ) للمناطق الرخوة فقط( وطبقة حصى خابط بسمك 20 سم على اجلانبني وبسمك 
30 ســم فوقه وعلى شــكل طبقات، تنفيذ االعمال امليكانيكية لكل من محطة PR3 الغاطســة 
ومحطة املهندسني الغاطسة، وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة 

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

العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:٥9، القسم:1، 

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

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

السوداء.
 ب-السيولة النقدية: وتكون بقيمة ال تقل عن )221,000,000( دينار )مائتان وواحد وعشرين مليون دينار 
عراقي(، وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل 

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

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

املناقصة.
٥ . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )2,444,700,000( دينار )مليــاران واربعمائة وأربعة واربعون 

مليون وسبعمائة الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة إلمتام عملية التجهيز هي )300( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االربعاء املصادف 2022/11/30، 
وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)2٥0،000( دينار ) مائتان وخمســون الف دينار عراقي(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشــراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية ، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االحد املصادف 
2022/12/2٥ إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس 
موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االحد املصادف 2022/12/18 في مبنى دائرة العقود احلكومية 
في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذاً 
ملدة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغة 
)رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)3٥,000,000( دينار ) خمســة وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في 

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

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

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

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

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

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

وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر. 
14. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 2٥% ومبا ال 

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

للمشروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى
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متابعة ـ الصباح الجديد: 
يساور القلق االوساط االقتصادية 
والرقابية من انقراض مهنة تربية 
ورعي املواشــي واالغنام بســبب 
احلكومي  الدعــم  وقلة  اجلفــاف 
وسط حتذير من ازالة قطاع الثورة 
احليوانية من القاموس االقتصادي 

العراقي قريبا.
الشــأن  فــي  اخلبيــرة  وتقــول 
ســامة  العراقــي،  االقتصــادي 
سميسم، إن “عدم وجود سياسة 
تعزيز  إلى  تهدف  واعية  اقتصادية 
العراق،  فــي  اإلنتاجية  القاعــدة 
الثروة  إنتــاج  تراجع  تســبب في 
سميســم،  وأضافت  احليوانية”.  
أن “هناك عوامــل طبيعية عززت 
كاجلفاف  الثــروة،  هــذه  تراجــع 
والتصحــر وانخفاض مناســيب 
وجود  عــن  وغيرها، فضاً  امليــاه 
عوامــل بشــرية تتعلق بســوء 
تطبيق القوانــن، وانعدام الفرص 
التشجيعية لاســتثمار الزراعي 
وآليات توزيعه واإلجراءات اإلدارية”. 
“احلكومة  سميســم  وحملــت   
الفرص  تقــدمي  عدم  مســؤولية 
إليه  يحتاج  الــذي  الازم  والدعم 
القطــاع اخلاص الســتثمار إنتاج 
الثــروة احليوانيــة، بالتالي هناك 
تراجــع كبير في كميــات اإلنتاج 
من أصل احلجم الكلي للمنتجات 

التي تغطي السوق احمللية”. 

وهــذا في وقت يعــزو  رئيس احتاد 
العراق،  فــي  الفاحية  اجلمعيات 
حســن التميمــي، “االنخفــاض 

احلاصل في الثروة احليوانية وقطاع 
اإلنتاج باجململ في مناطق وســط 
وجنوب العــراق، إلى النقص احلاد 

بكميــات األعــاف، وعــدم توفر 
الدعم احلكومي الازم”.

وأضــاف التميمــي، أن “انخفاض 

مستوى الثروة احليوانية يدعو إلى 
الثروة  قلق كبير على مســتقبل 
مطالبا  العــراق”،  فــي  احليوانية 

“احلكومة في بغداد بتوفير الدعم 
الــازم لــوزارة الزراعــة، من أجل 
العمل على إيجاد السبل الناجعة 
لتوفيــر األعاف ملربــي ومنتجي 
الثروة احليوانية، متحدثا عن” إغاق 
الكثير من املشاريع اخلاصة بتربية 
قلة  بســبب  املواشي  وتســمن 
الدعم” . بــدوره حّمل رئيس احتاد 
الفاحية في محافظة  اجلمعيات 
وزارة  جيجان  حطاب  كرمي  ميسان 
الزراعــة، مســؤولية تدهور إنتاج 
قطاع الثــروة احليوانية، بســبب 
التقصير الكبير في أداء مهامها , 
محذرا من خطر كبير يهدد الثروة 
احليوانية في جنوب العراق، بسبب 
ومربي  الفاحــن  أوضاع  تدهــور 
الكثير  لهجرة  نتيجة  املواشــي، 
من املزارعن ومربي املواشي، لعدم 
عملهم  مواصلة  اســتطاعتهم 
ملا تعّرضوا له من خســائر كبيرة 
بســبب ارتفاع أسعار األعاف، مما 
واألهوار  احلقــول  ترك  إلى  دعاهم 

والهجرة إلى املدينة”.
وبحســب إحصائية صــادرة عن 
اجلهــاز املركزي لإلحصــاء  تقّدر 
بنحو  األغنام  من  املاشــية  أعداد 
12 مليون رأس، وأكثر من ســبعة 
ماين من املاعز، ومليونن ونصف 
نصف  ونحو  البقــر  مــن  املليون 
مليون من اجلامــوس، ومثلها من 

اإلبل.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 ارتفعت األسهم األوروبية، بدعم من 
شــركات الطاقة والرعاية الصحية، 
مقتفية أثر األســواق اآلسيوية التي 
صعدت وســط توقعات بأن تخفف 
الصن قيود مكافحــة “كوفيد19-” 

بعد االحتجاجات األخيرة.
وصعد املؤشر “ستوكس 600” بواقع 
0.3 في املئة وكان املؤشر سجل أسوأ 
مستوى له في ما يقرب من أسبوعن 
على خلفية االحتجاجات في الصن 
تأثير قيود “كوفيد” على  واخملاوف من 
النمــو االقتصــادي في ثانــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
األسهم اآلسيوية

ارتفاعاً  اآلسيوية  األسهم  وسجلت 
قويــاً وســط ترقب ملؤمتــر صحافي 
ملسؤولي الصحة في الصن في ظل 
توقعات بأن تؤدي االضطرابات العامة 
األخيــرة إلى تخفيــف مبكر لقيود 

“كوفيد19-”.
وأصــدرت جلنــة الصحــة الوطنية 
عمليات  بزيــادة  إخطــاراً  الصينية 
لكبار  “كوفيــد”  ضــد  التطعيــم 
الســن وتقليص الوقت بن اجلرعات، 
فيما أشــار مســؤول صحي إلى أن 
املفرط  التنفيذ  سببها  االضطرابات 

وليس اإلجراءات نفسها.
ويترقــب املســتثمرون عــدداً مــن 
املؤشرات االقتصادية، من بينها نشر 
بيانــات التضخم في أملانيا لشــهر 
املتوقعــة في وقت  الثاني  تشــرين 
الحق اليوم والتي تشــير التقديرات 
الشــهر  أنها ســتنخفض عن  إلى 
السابق، إلى جانب البيانات النهائية 
لثقة املستهلكن في منطقة اليورو 

لنوفمبر.
وتراجع الدوالر أمام عدد من العمات 
األخــرى امــس االول الثاثــاء وفقد 
بعض املكاســب التي ســجلها في 
ختام اجللسة السابقة وسط اخملاوف 
املتزايــدة بســبب قيــود مكافحة 

فيروس كورونا في الصن.
يقيس  الذي  الدوالر،  مؤشــر  وتراجع 
العملــة األميركيــة مقابل ســلة 
العمات، 0.4 في املئــة إلى 106.23 
بعد ارتفاعه 0.5 فــي املئة في ختام 

اجللسة السابقة.
بدعم  األميركية  العملة  واحتفظت 
هامشــي من تصريحات تشــير إلى 
السياسة املتشددة التي جاءت على 
لسان مســؤولي مجلس االحتياطي 
األميركي”  املركــزي  “البنك  االحتادي 

الليلة قبل املاضية.

التشدد النقدي
رئيس  تصريحــات  الســوق  وتترقب 
االحتياطي االحتادي جيروم باول امس 
األربعاء بحثاً عن أي إشــارات جديدة 

عن املزيد من التشديد النقدي. كما 
األميركية  الوظائــف  بيانات  ينتظر 
الرئيسية لشــهر نوفمبر والتي من 
املقــرر صدورهــا يوم اجلمعــة. ومن 

املتوقــع أن يرفع املركــزي األميركي 
50 نقطة أســاس  الفائدة  أســعار 
إضافية عندما يجتمع يومي 13 و14 

كانون األول.

وارتفع اليوان في اخلارج 1.2 في املئة 
7.1607 للدوالر بعــد بيان صادر  إلى 
عن  أعلن  الصينيــة  احلكومــة  عن 
عقد مؤمتر صحافــي خلبراء من جلنة 
أخرين  ووكالتن  الوطنيــة  الصحة 
والوقاية  األمراض  معنيتن مبكافحة 
منها اليــوم الثاثاء بشــأن فيروس 
كورونا، والذي من احملتمل أن يشــهد 

اإلعان عن تخفيف قيود كورونا.
كما صعد اليوان في الصن 0.66 في 
املئة إلى 7.1594 للدوالر. وعزز اجلنيه 
االســترليني موقفــه أمــام الدوالر 
0.4 في املئة إلــى 1.2007  مرتفعــاً 

دوالر.
كمــا صعد اليورو 0.4 فــي املئة إلى 
1.0382 دوالر بعــد أن ســجل أعلى 
عند  أشــهر  في خمسة  مســتوى 
1.0497 دوالر فــي ختــام اجللســة 

السابقة.
الذهب يرتفع مع انخفاض الدوالر

وارتفعــت أســعار الذهــب، بدعم 
من ضعــف الــدوالر بينمــا يترقب 
املستثمرون مزيداً من الوضوح بشأن 
موقف مجلــس االحتياطي االحتادي 
“البنــك املركزي األميركــي” في ما 

يتعلق برفع أسعار الفائدة.
الفورية  املعامات  الذهب في  وارتفع 

0.7 فــي املئــة إلــى 1753.34 دوالر 
لألوقيــة “األونصــة” كمــا ارتفعت 
العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.7 

في املئة إلى 1752.60 دوالر.
بنحو  السبائك  أســعار  وانخفضت 
واحد في املئة في اجللســة السابقة 
بعد تصريحات متشددة من مسؤولي 
االحتياطي االحتــادي األميركي. وقال 
العضوان باجمللس جيمس بوالرد وجون 
وليامز “إن الطريق ما زال طوياً حملاربة 

التضخم”.
وانخفض مؤشر الدوالر 0.4 في املئة، 
مما جعل الذهب أرخص للمشــترين 
فــي اخلــارج. ويعتبر الذهــب أيضاً 
ألنه  الفائدة  أسعار  الرتفاع  حساساً 
يزيد مــن تكلفة الفرصــة البديلة 
لاحتفاظ باألصول التي ال تدر عوائد.

املستثمرون واملركزي األميركي
اآلن  املســتثمرين  تركيز  وسينصب 
بشكل مباشــر على رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي جيروم باول، الذي 
من املقرر أن يتحدث في مؤمتر مبعهد 

بروكينغز غداً األربعاء.
وفي الوقت نفسه، انتشرت الشرطة 
بأعداد كبيــرة في بكن  الصينيــة 
وشنغهاي ملنع املزيد من االحتجاجات 

املناهضة لقيود “كوفيد19-”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع الدوالر من أعلى مستوى في 
أســبوع األربعاء 30 تشرين الثاني 
، قبيــل كلمة جليروم بــاول رئيس 
مجلس االحتياطي الفدرالي، بينما 
تخفيف  بشــأن  التفــاؤل  وضعه 
قيود كوفيــد الصارمة في الصن 
في طريق تســجيل أكبر خســارة 
شهرية في أكثر من 10 سنوات.              

إذ ارتفع مبا  وأبلى اليورو باًء حسناً 
بيانات  %0.3قبل صــدور  إلى  يصل 
التضخم مبنطقــة اليورو التي قد 
تُظهر أول تباطؤ في التضخم منذ 

يونيو حزيران العام املاضي.
ومــن املتوقــع أن يكــون معــدل 
التضخم املنســق قد ارتفع 10.4% 
في نوفمبر تشرين الثاني انخفاضا 
مــن قراءة نهائية عنــد %10.6 في 

أكتوبر تشرين األول، وما زال املعدل 
أعلى من املستوى الذي يستهدفه 
 5 بأكثر من  األوروبي  املركزي  البنك 
أمثال، لكن األســواق قد ترحب بأي 
بادرة على أن األســوأ رمبا يكون قد 
انقضى بعد نحو عامن من تسارع 

ال يهدأ في التضخم.              
والقت األصول األوروبية دعما أمس 
الثاثاء بعدما أظهرت بيانات تباطؤ 

وتيرة التضخم في إســبانيا وعدد 
من الواليات األملانية الكبيرة.              

وارتفع اليورو فــي أحدث معامات 
بعدمــا  دوالر   1.0348 إلــى   0.2%
ســجل أدنى مســتوى في أسبوع 
في وقت ســابق اليوم األربعاء عند 
1.0319 دوالر، كما ارتفع اليورو أمام 
اجلنيه اإلسترليني %0.1 إلى 86.46 
بنس. وانخفض مؤشر الدوالر، الذي 

يقيس أداء العملة األجنبية أمام 6 
عمات رئيسية، %0.22 إلى 106.64 
منخفضاً من مســتوى مرتفع بلغ 

106.90 الليلة املاضية.
 4.3% نحو  الدوالر  مؤشر  وانخفض 
في تشــرين الثاني مســجاً أكبر 
خسارة شــهرية منذ يونيو حزيران 
املســتثمرون  رفــع  حيــث   2010
رهاناتهم علــى أن يكون التضخم 

الفدرالي  يتخــذ  ذروتــه  بلــغ  قد 
األميركي قريبــاً موقفاً أكثر ليونة 

جتاه السياسة النقدية.             
وســيلقي باول كلمته في معهد 
التوقعــات  متنــاوالً  بروكينجــز 
بينما  الوظائف  وسوق  االقتصادية 
من املقرر صــدور بيانات التوظيف 
بالقطاع اخلاص في شــهر تشرين 

الثاني.

متابعة ـ الصباح الجديد :
كشفت دراســة جديدة أعدها خبراء 
في مركــز امللك عبداهلل للدراســات 
“كابســارك”  البتروليــة  والبحــوث 
ونشــرت في مجلة الطاقة التي تعد 
مــن أهم اجملــات العلميــة احملكمة، 
اإلنتاجية  +” لطاقتها  “أوبــك  إدارة  أن 
الفائضة قللت تقلبات أسعار النفط 
اخلام مبا يصــل إلى 50 في املائة، وذلك 

قبل وأثناء جائحة كوفيد - 19.
وأدى هذا االنخفاض في تذبذب أسعار 
النفط إلــى خفض تكاليف االقتصاد 
الكلــي الناجمــة عــن التكيف مع 
اجلائحة واملســاهمة في رفع مستوى 

الرفاهية االجتماعي.
وأوضحت دراســة “اســتقرار ســوق 
أن جهود  أوبك وحلفائها”  أداء  النفط، 
“أوبك +” الرامية لتحقيق االســتقرار 
في السوق قد رفعت متوسط األسعار 
مــن 18 إلــى 54 دوالرا خــال صدمة 
الطلب أثنــاء اجلائحة، على الرغم من 
أنها خفضت متوسط األسعار مبقدار 

2.50 دوالر قبل اجلائحة.
ووضعت الدراســة منوذجــا اقتصاديا 

يحسب ســعر النفط اخلام الذي كان 
ســائدا لو لم حتاول “أوبــك +” حتقيق 
االستقرار في سوق النفط باستخدام 

طاقتها اإلنتاجية الفائضة.
دون جهود “أوبك +” لتحقيق االستقرار 
في الســوق كان تشكيل “أوبك +” في 
كانون األول مــن 2016 حدثا بارزا في 
تاريخ ســوق النفط العاملــي، فللمرة 
األولــى في تاريخ “أوبــك” الذي دام 60 
عاما، أبرمــت اتفاقا تتعــاون مبوجبه 
الدول غير األعضاء مع “أوبك” في إطار 
اجلهود الرامية إلى حتقيق االســتقرار 
في أســعار النفط، ومن ثم شــكلت 
اجلائحــة بعد ذلك حتديــا كبيرا وغير 
متوقع لهذا املشروع الذي اختبر حدود 
التعــاون والقدرة علــى التغلب على 

اضطرابات الطلب غير املسبوقة.
مركز  رئيــس  العجــان  فهــد  وقال 
كابســارك، “إن أوبك تــؤدي دورا مميزا 
ألنهــا تطمح إلــى خفــض تقلبات 
األسعار مباشرة من خال القيام بدور 
املنتــج البديل الــذي يعمل على احلد 
من أثر صدمات العرض والطلب، وتعد 
سياســة طاقتها اإلنتاجية الفائضة 

الهدف  أداة فعالــة لتحقيــق هــذا 
االستراتيجي”.

املطيري  أوضحــت حصة  من جانبها 
واملؤلف  “كابســارك”  فــي  الباحــث 
املشــارك، أن قيمة حتقيق االســتقرار 
في ســوق النفط بالنسبة لاقتصاد 
العاملي تعد كبيرة ومت القيام بدراســة 
إدارة  أن  محكمة ســابقة بحســاب 
الفائضة  اإلنتاجية  “أوبك” لطاقتهــا 
عملت على زيادة الناجت احمللي اإلجمالي 

العاملي سنويا بنحو 200 مليار دوالر.
لها  يتعــرض  التي  الصدمــات  وتعد 
الطلــب والعرض في مجــال النفط 
كبيــرة ومتكررة، وحتتمــل عديدا من 
والكوارث  احلــروب،  منها،  األســباب، 
العمالية،  واالضطرابــات  الطبيعية، 
والعقوبــات االقتصاديــة، واألزمــات 
املالية، واالبتكارات التقنية، والتغيرات 

في النمو االقتصادي.
وتستمد األهمية االقتصادية لتحقيق 
االستقرار في أسعار النفط من جمود 
الطلب العاملي على النفط، واإلمدادات 
املنتجة خارج  الــدول  النفطية مــن 
أو  “أوبك”. وتتطلب أي صدمة للعرض 

الطلب تعديا كبيرا نســبيا لألسعار 
الســتعادة توازن السوق، وما يزيد األثر 
السلبي لتقلبات األسعار الناجتة على 
االقتصاد العاملي موقع النفط بوصفه 
السلعة الرئيسة في التجارة الدولية. 
بدوره قال أكســل بيريو مدير برنامج 
االقتصاد الكلــي واجلزئي للطاقة في 
“كابسارك”، “إنه على الرغم من انتهاء 
الفترة التي تشملها هذه الدراسة في 
آب )أغســطس( 2021، إال أنني أعتقد 
أن جهــود “أوبــك +” الرامية لتحقيق 
االســتقرار في السوق مستمرة حتى 
الناجمة  اآلن، وســنقوم بقياس اآلثار 
عنها باســتخدام منوذجنــا عند توفر 

البيانات الكافية.
النفط مصدرا  أســعار  تقلبات  وتعد 
التي  للتكاليف االقتصاديــة اخملتلفة 
واملنتجون،  املســتهلكون  يتحملهــا 
وتتخــذ بعــض هــذه التكاليف في 
االقتصــاد العاملي شــكل الصدمات 
التــي تتعرض لها تدفقــات اإليرادات، 
وأســعار عوامل اإلنتــاج التي تعطل 
املدى  التجارية على  األعمال  تخطيط 

الطويل وتؤخر االستثمار.

تراجــع انتـاج الثـروة الحيوانية سببه غياب السياسـة 
االقتصاديـة الواعيـة الصباح الجديد ـ وكاالت :

ارتفعــت أســعار خامي البصرة املتوســط 
والثقيل العراقي بأكثر من %3، امس االربعاء، 
بعد سلسلة تراجعات خال األسبوع املاضي.

وارتفع خام البصرة املتوســط املصدر آلسيا 
2.80 دوالر، مبــا يعادل %3.65 ليصل الى 79.49 

دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر آلسيا 2.80 
دوالر او ما يعــادل %3.94 ليصــل الى 73.84 

دوالرا.
وشهدت أسعار النفط العاملية ارتفاعا اليوم 
مع توقع قيام منظمة أوبك إجراء تخفيضات 
أكثــر على إنتاج نفــط أعضائها وقرب حظر 
النفط الروســي من قبل االحتــاد األوروبي في 

كانون األول.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلن مصرف الرافدين، اليــوم األربعاء، فائدة 
قروض املشــاريع الصغيرة البالغة 25 مليون 

دينار.
وذكر املكتب االعامــي للمصرف في بيان ان 
“فائدة قروض املشــاريع الصغيــرة 25 مليون 
دينار الصحاب احملــال التجارية والورش واملهن 

االخرى تصل الى ستة باملئة”.
وأضاف، ان “مدة تسديد القرض ستة سنوات”، 
مشــيرا الى ان “التقدمي على قروض املشاريع 
الصغيرة للمواطنن يكون عبر فروع املصرف 

املنتشرة في بغداد واحملافظات.

ارتفاع أسعار خام البصرة 
بأكثر من 3 %

الرافدين: 6 % فائدة 
القروض الممنوحة 
للمشاريع الصغيرة

تخفيف القيود في الصين يدعم عودة األسهم اآلسيوية 

األسواق الدولية تنتعش والتركيز على اجتماع المركزي األميركي

الدوالر يتجه ألكبر خسارة شهرية منذ 2010 قبل كلمة رئيس االحتياطي الفدرالي

»كابسارك«: إدارة »أوبك +« قللت تقلبات أسعار الخام بنسبة 50 %
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فقدان هوية وكالة طحني
فقــدت منــي هويــة وكالــة 
طحني صادرة مــن وزارة التجارة 
/ الشــركة العامــة لتصنيــع 
احلبوب بإســم )استبرق محمد 
عبــد الرضا( فمــن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها

فقدان  هوية 
فقدت منــي الهوية الصادرة 
لألسواق  العامة  الشركة  من 
املركزية باسم/  نبراس جاسم 
محمد الفرطوسي فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ35987/184/6
املوافق: 2022/11/29 

م/ املناقصة العامة احمللية 2020/174
انشاء مسقف املراجل واالفران في مصفى البصرة
إعادة إعالن للمرة الثالثة على املوازنة التشغيلية

1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشــركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض أو 
وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم املناقصة .

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياســية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة وخمسون 
ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة  عن )2( اثنان 

مليار دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )2.375,000,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )47,500,000 دينار( فقط ســبعة واربعون مليون وخمســمائة الف دينار عراقي  صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة 
مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة اســتالم وفتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2023/1/11 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر 

اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة الساعة العاشــرة صباحاً يوم 2023/1/4 في مقر الشركة الكائن في 

محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي اجلزء الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن اجلزء الرابع حصراً( وحسب ما 
موضح في الوثيقة وتقدمي اجلزء اخلامس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد 
مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة 

كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها ألمالء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي.
11 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة، الهوية 
الضريبية واستخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للشركة او املكتب، 

كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
12. يلتزم مقدمي العطاءات من القطاعني )العام واخلاص( تزويد شــركتنا برقم احلساب املصرفي للشركة )IBAN( واسم املصرف والفرع الذي مت فتح 

احلساب فيه لغرض اجراء التحويل املالي اليه.
13.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

14.يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء
15. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.

16.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 
العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.

17. ضرورة تقدمي الشركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة والتي تقام 
في مقر شركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ 

االعمال داخل الشركة.
 18. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

19. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( من 
قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

20.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
21.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة

إعالن مناقصة عامة
)A283 GR-C( جتهيز صفيح كاربون ستيل

م/ مناقصة رقم 7 / م/ م. هـ. ث/2022
)اعالن للمرة األولى(

يســر الشركة العامة للمعدات الهندســية الثقيلة أحدى تشــكيالت وزارة النفط بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي اخلبرة واالختصاص 
لتقدمي عطاءاتهم عن جتهيز صفيح كاربون ستيل )A283 GR-C( وبفترة جتهيز مقدارها )120( يوما« تبدأ من تاريخ توقيع العقد للشركات احمللية 
أو من تفعيل اإلعتماد املســتندي للشــركات األجنبية وبكلفة تخمينية مقدارها )744،745،000 دينار عراقي ( سبعمائة و أربعة واربعون مليون 

وسبعمائة وخمسة وأربعون الف دينار عراقي .
مبوجب الوثائق القياسية اخلاصة )بوثيقة التجهيز ( مع مالحظة ما يأتي: 

1-  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بقسم املشتريات/ شعبة املناقصات والدعوات املباشرة 
موبايل )7827836150( )جميع أيام األســبوع باســتثناء العطل الرسمية ومن الســاعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً أو 

مراجعة مقر الشركة. 
2- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني بشــراء وثائق العطاء تقدمي طلب حتريري إلى رئيس جهة التعاقد للشــركة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

)500،000 خمسمائة ألف دينار عراقي فقط ( غير قابلة للرد 
3- متطلبات التأهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة .

4- يتم اســتبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة ومن ضمنها )الســيولة النقدية( مبوجب كشف مصدق من مصرف معتمد 
باملدة واملبلغ املطلوبني ألخر سنة او كفاءة مالية من خالل تسهيالت مصرفية باملبلغ املطلوب وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة معنون الى 

الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة والواردة بتعليمات مقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاءات( مبوجب وثائق املناقصة .
5- يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملى املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعر )ضمن القسم الرابع حصراً( 
وحســب ما موضح في الوثيقة وفي حالة عدم تقدمية يتم اســتبعاد العطاء ممــا يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي ، اضافــة الى إرفاق الوثيقة 
القياســية) بعد طباعتها من الـ )CD وبجميع أقســامها مصادق عليها من قبل مقدم العطاء وباخلتم اخلاص بهم لغرض اعتمادها في عملية 

التقييم والتأهيل.
6 تدعو الشركة كافة املشاركني باملناقصة احلضور للمؤمتر الذي ينعقد في مقر الشركة لإلجابة على االستفسارات في الساعة )10( صباحاً من 

يوم الثالثاء املوافق 2023/1/3.
7- يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي وزارة النقط / الشــركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / مجمع مصفى الدورة لغاية الساعة 
)11( احلادية عشــر صباحا من يوم الغلق) االربعاء ( املوافق 2023/1/11، العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي اســتعالمات / الشــركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة ( في الساعة )12( الثانية 

عشر ظهراً من يوم الغلق االربعاء املوافق 2023/1/11.
8- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن األخير.

9- مما سبق في أعاله إذا كانت التواريخ احملددة في أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد اجلديد لها.
10- بإمكان جهة التعاقد إضافة بيانات أخرى ملقدم العطاء تتالءم مع طبيعة املناقصة بشــرط ال تتعارض مع التشــريعات القانونية املنظمة 

إلجراءات التعاقدات احلكومية في العراق . 
11- بإمكان االطالع على املوصفات الفنية املطلوبة )القسم السادس من الوثائق القياسية ( من خالل املوقع االلكتروني للوزارة. 

12 - الشركة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
13-  جلهــة التعاقــد احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة مــن مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني .
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

E-mail. Ministryofoil Doil.gov : البريد االلكتروني لوزارة النفط
w.w.w. oil.gov.iq املوقع االلكتروني للوزارة 

 E-mail: info@ heesco.oil.gov.iq -: البريد االلكتروني للشركة
W.W.W. heesco.oil.gov.iq.  ا ملوقع االلكتروني للشركة

البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية
Email : info@lip.mot.gov.iq  

www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq

محكمة األحوال الشخصية 
في الناصرية

العدد: 8121/ش/2022    
تبليغ

فليح  عليه/عامر  الى/املدعــى 
خطار

الدعوى  حســم  ملقتضيــات 
الشرعية املرقمة اعاله واملقامة 
من قبل املدعية انتصار ماضي 
عبد الــرزاق واملتضمنة طلبها 
تصديق طــالق وجملهولية محل 
اعالنا  تبليغــك  قــرر  إقامتك 
بواسطة  صحيفتني محليتني 
أمام هــذه احملكمة  باحلضــور 
املصــادف  املرافعــة  مبوعــد 
التاسعة  الساعة   2022/12/5

صباحا .
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

إعالن
الى: الشركاء/زغير سعدون هادي 
و اسيل زغير سعدون و نور الدين 
شتيت  موضي  و  ســعدون  زغير 

جمني
الى صندوق  اقتضى حضوركــم 
اإلســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائن في الناصرية/سومر/شارع 
اجلوازات  مديريــة  االخالص/قرب 
وذلك لتثبيــت إقراركم باملوافقة 
على قيام شريكك السيد احمد 
حبيب عجيل بالبناء على حصته 
املرقم  القطعــة  في  املشــاعة 
 - التفيج   – مقاطعــة   4215/11
الرفاعي  لغرض تســليفه قرض 
االســكان وخالل مــدة أقصاها 
خمسة عشــر يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تاريخ نشر 
يسقط  سوف  وبعكسه  االعالن 

حقكم في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 2135/ش/2022
التاريخ: 2022/11/30

اعالن
الى/ املدعى عليه

 حسني جنعان حميد
)بدرة رمضان معيوف(  اقامت املدعية 
في  2135/ش/2022  املرقمــة  الدعوى 
هذه احملكمــة تطالب فيهــا احلكم 
وجود محل  ولعــدم  للضرر  بالتفريق 
اقامــة معلومــة لــك عليــه قررت 
املرافعة  تبليغــك مبوعــد  احملكمــة 
يــوم 2022/12/18 عن طريق النشــر 
بالصحــف احملليــة وفــي حالة عدم 
حضورك ســوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول القانونية.
القاضي
خيراهلل خليل كلش
قاضي اول

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 502/ش/2021
التاريخ: 2022/11/20

اعالن
الى املدعى عليه

 سعد قيس مخلف
محكمة  اصدرت   2022/11/20 بتاريخ 
تكريت  فــي  الشــخصية  االحــوال 
بحقك حكما غيابيا يقضي )بالتفريق 
للضــرر بينك وبــني  املدعية )فاطمة 

غايد محمد(
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
قانونا لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

محكمة االحوال الشخصية في الغراف
العدد: 602/ش/2022

اعالن
قدمت املدعية ابتســام حمود خضير طلبا لهذه احملكمة تطلب فيه نفقه 
ولعدم حضور املدعــى عليه /عالء هادي مبارك وجملهولية االقامة عليه تقرر 
تبليــغ املدعى عليه اعالنا بصحيفتني محليتني وفي حالة عدم حضوره في 

املوعد املقرر يوم 2022/12/13  فان احملكمة سوف جتري املرافعة غيابيا .
القاضي
صباح خشني حنون

محكمة االحوال الشخصية في الغراف
العدد: 644/ش/2022

اعالن
قدمت املواطنة شــيماء كرمي عباس طلبا لهذه احملكمة تطلب فيه احلكم 
مبوت زوجها املفقود علي عاشــور ميس لذا تقرر تبليغه او اي شخص يعلم 
بحياته اعالنا بصحيفتني محليتني وفي حالة عدم حضوره في املوعد املقرر 
يوم 2022/12/14  فان احملكمة ســوف تســير في جلســات املرافعة بحقه 

غيابيا ووفقا للقانون.
القاضي/ صباح خشني حنون

إعالن
بناءا على طلب املدعي محمد رداد ظاهر والذي يطلب من خالله تبديل لقبه 
من رداد الى احلديدي واســتنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
3 لسنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمســة عشر يوما من تاريخ النشر 

وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
 مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

إعالن
بناءا على طلب املدعي عالوي شــياع داخل والــذي يطلب من خالله تبديل 
اســمه من عالوي الى علي واســتنادا ألحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطنية 3 لســنة 2016  تقرر نشر طلبه في اجلريدة الرسمية فمن له حق 
االعتراض على الطلب مراجعة املديرية خالل 15 خمســة عشــر يوما من 

تاريخ النشر وبعكسه سينظر في الطلب وفق القانون .
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير عام االحوال املدنية واجلوازات واالقامة العامة

 محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة بداء بيجي

العدد: 605/ب/2022
التاريخ: 2022/11/29

اعالن
الى املدعى عليه/ شهيد عناد 

حسني
فاضــل  )اســامة  املدعــي  اقــام 
املرقمــة  الدعــوى  عبدالقــادر( 
605/ب/2022 والتــي يطلــب فيها 
)جتديد القوة التنفيذية لقرار احلكم 
 )2013/9/5 في  482/ب/2013  املرقم 
لــذا قررت احملكمــة تبليغك مبوعد 
املوافــق 2022/12/6 وعند  املرافعة 
عدم حضورك او ارســال من ينوب 
عنــك قانونــا ســتجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 677/ج/2022
التاريخ: 2022/11/22

الى/ املشتكي
 )حسني جبر طاهر هاشم ملوسوي(

م/ تبليغ
يوم  احملكمــة حتديــد  قــررت هــذه 
2022/12/12 موعــدا للمحاكمة في 
املرقمة 677/ج/2022  الدعوى اجلزائية 
وفــق املــادة 413 ق.ع وجملهولية محل 
اقامة املشــتكي حســني جبر طاهر 
هاشم وحســب اشــعار مختار دور 
االصالح فــي الكوت قــررت احملكمة 
تبليغــك مــن خــالل النشــر فــي 
في  يوميتني  صحيفتــني محليتــني 

موعد احملاكمة اعاله.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية
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سينما

شعرقصة قصيرة

سمير خليل

اقامــة مهرجان  بغداد  العاصمة  شــهدت 
الرافدين السينمائي الدولي بنسخته الثانية 
)دورة الفنانــة القديرة ســناء عبد الرحمن( 
علــى قاعة جامعــة التراث والذي اســتمر 
يومني ، اقامه مركز عشتار للتطوير اإلعالمي 
و الثقافي مبشــاركة 69  فيلما من 20 دولة، 
الدكتور  واالكادميي  االعالمي  رأسه  املهرجان 
مصطفــى البياتي، ووفق حجم املشــاركة 
مت تشــكيل جلنة دولية للمشــاهدة والفرز 
من  املسعودي  الدكتوربوشعيب  من:  تألفت 
املغرب و اخملرج حمادة سميســم من سوريا 
والدكتورعمر ياســني من العراق، والتي كان 
من مخرجاتها ترشــيح عــدد االفالم اعاله 
من أصل 623  فيلماً مــن 49 دولة، اما جلنة 
التحكيم فتألفت من الدكتور عبد الباسط 
سلمان رئيســا وعضوية الدكتورة بان جبار 

والدكتور عمر ياسني.
وبعد فعاليات متنوعة بجانب عروض االفالم 
املشــاركة اعلنت جوائز املهرجــان وتوزعت 

كالتالي:
جائزة افضل اخراج كانت من نصيب اخملرجة 
السورية رباب مرهج عن فيلم )عنها(، وجائزة 
افضل متثيل ذهبــت للممثل زافير باميز عن 
 )we are not alone( االســباني  الفيلــم 
للمخرج جورج دولــز، اما جائزة افضل فيلم 
 the great( انيميشــن فكانت من نصيــب
survival( للمخرج لويس بيس من فرنســا، 
 )the will( وجائزة جلنة التحكيم اخذها فيلم
الوصية للمخرج محمد الفتالوي من العراق، 
وجائزة اجلمهور التي ذهبــت لفيلم ) احالم 
بال اسقف( للمخرج محمد عالل من اجلزائر 
وتســلمتها الفنانة اجلزائرية ربيعة سحاب، 
في حــني فــاز فيلــم )the hunger( بجائزة 
افضل ســيناريو للمخرج كارلوس مينينديز 
من املكســيك، واخيــرا فاز فيلــم )بابردوو( 

للمخرج ســياويش ســاعديناه من ايران 
بجائزة افضل تصوير ومعاجلة بصرية.

كما تليت توصيات جلنة التحكيم من قبل 
رئيسها وجاء فيها:

لقد شاهدت اللجنة املؤلفة من الدكتورة 
بان جبار واالســتاذ شكيب رشيد برئاسة 
)69( فيلما  الدكتور عبد الباسط سلمان 
مــن كافة ارجــاء العالــم وتوصلت الى 

مجموعة من التوصيات وكما يلي:
1 - رفــد جوائز مجزية لالعمــال الفائزة 
املشاركة تتناسب مع كلف انتاج الفيلم 

السينمائي.
2 - املكان الذي تعرض فيه االفالم من اهم 
النقاط الواجــب مراعاتها، حيث يجب ان 
اخملصصة  والقاعات  السينما  دور  يضاهي 

للعرض في املالت.

3 - حققت االفــالم تنوعا في املوضوعات 
واملعاجلات واالســاليب، لذا ننوه احملافظة 

على ماوصلت اليه وتطويره.
4 - كوننا بلدا مؤسساتيا ندعو القائمني 
على املهرجان مفاحتة اجلهات الرســمية 
ملشاركتها  االحترافية  االفالم  بترشيحها 
فــي املهرجــان والتي انتجت مــن قبلها 
العطاء فرصة اكبر الفــالم البلد املنظم 
ونعنــي بهذا دائرة الســينما واملســرح 

وكليات الفنون اجلميلة في العراق.
وعلى هامش املهرجان استطلعت ثقافية 
احلضورفتحدث  آراء  بعض  اجلديد  الصباح 
الكاتب واخملرج الســينمائي صباح رحيمة 

قائال:
واحد من  الســينمائي  الرافدين  مهرجان 
املهرجانات العراقية، وكل مهرجان يشكل 

اضافــة نوعية واضافة كمية للســينما 
والثقافــة العراقيــة، واملهرجان واحد من 
من  واحد  واحلــوارات،  اللقــاءات  مجــال 
االفكارواملشاريع،  وتالقح  النقاش  مجاالت 
الى  نوعية تضــاف  وايضا هــو اضافــة 
العراقية  والســينما  العراقية  الثقافــة 
وهو رسالة ايضا توجه للعالم بان العراق 
يحب اجلمال، ان العراق الزال مبتسما، الزال 
منتجا ينتج الثقافة، واالفالم املوجودة في 
املهرجان اختيرت من بني 600 فيلم وترشح 
60 منهــا يعني مايعادل %10 من مجموع 
االفــالم املشــاركة، االختيــار كان صعبا 
ايضا  بالنسبة للجنة االختيار لكنه  جدا 
كان جيدا جدا من ناحيــة النوعية وهذه 
النوعية ســتنعكس على جلنة التحكيم 
والذين ســيكون اهلل في عونهم الن جلنة 
الفرز اختارت نوعيات جيدة فالتنافس كان 
على اشده واحلمد هلل انا مشارك بفلمني 
من تأليفي، الفيلــم االول هو »جزاء« من 
اخراج اخملرج الشاب رائد الغريب ، والفيلم 
الثاني هــو »عربة ودوالب« من اخراج عماد 
الزركاني، تهنئــة لهم وتهنئة لكل جهد 
يصب فــي صالــح الثقافة والســينما 

العراقية«.
اما الدكتور عبد الباســط سلمان رئيس 

جلنة التحكيم فقال:
معيتي  وفــي  التحكيم  تشــكلت جلنة 
الدكتــورة بــان جباراســتاذة الســينما 
والتلفزيون في كلية الفنون اجلميلة ومعنا 
االســتاذ املصور الكبير شــكيب رشيد، 
شــاهدنا اكثر من 65 فيلما من كافة دول 
افالم نوعية ليست كمية  العالم وكانت 
فحســب بل كانت ضمن مضامني ولغة 
عناصر  اســتخدمت  عالية  ســينمائية 
احلداثوية  الى  ترتقي  التي  السيميولوجيا 
ونحن في عــام 2022 حيث وجدنا الكثير 
راعينا  املبــذول،  واجلهــد  املضامــني  من 
السينما  بلغة  خالصة  معاييرسينمائية 

فــي تقييم هذه االفالم التــي كما ذكرت 
انها دولية وليست محلية وبنفس الوقت 
راعينا االفــالم احمللية وكيــف انها تكون 
نهضة للســينما العراقية وما حتقق من 
طموحات واحالم للمجتمع العراقي، وكما 
اعلنت النتائج وشاهتموها من كافة دول 
افالم الميكــن مقارنتها  العالم فهنــاك 
بالفيلم احمللي بحكــم مامتوفر من بنية 
حتتية سينمائية  في اوربا او في امريكا او 

في باقي الدول على سبيل املثال« .
اجلزائرية  الفنانــة  املهرجــان  من ضيوف 
ربيعة ســحاب بطلــة فيلــم احالم بال 
اســقف التي ابدت ســعادتها باملهرجان 

وزيارة بغداد واضافت :
اوال اود ان اشكر املهرجان والقائمني عليه، 
ســفري من اجلزائر الى العراق كان شــاقا 
وصعبا جــدا النني جئت بطريق الترانزيت 
مــن قطر، فوتــت طيارتــي االولى والجل 
بغداد والجل هذا املهرجــان اخذت طيارة 
اخرى كي احضــر في املوعد احملدد، واحلمد 
هلل عرض فيلمنا »احالم بال اسقف« الذي 
نال جائزة التحكيــم ، نحب العراق كثيرا 
ونحب بغداد كثيرا، احلمد هلل حتقق احللم 
بانني ازور العراق ورأيت شعب بغداد الكرمي 

الطيب وفي نفس الوقت نلت اجلائزة«.
اما اخملرج علي عادل من البحرين فقال:

املهرجان ضم افالمــا جميلة وراقية جدا، 
بعد ان تعافى العــراق يأتي بهذا املهرجان 
بشــكل ممتاز جدا، شــعرنا اننا في بلدنا ، 
شكرا لالســتضافة وان شاء اهلل نشهد 
مهرجانــات اخرى فــي بلد الفــن، بلدنا 
الثاني العراق، املهرجــان كان ناجحا جدا 
وبتنظيم فردي من قبل الدكتورمصطفى 
البياتي وبعض الشــباب لكننا شــهدنا 
مهرجانــا مبجهود كبير، نحن في البحرين 
النســتطيع ان نقول اننا منتلك ســينما، 
لدينا جتارب ســينمائية ، ونحن من اجليل 

االول للسينما البحرينية«.    

شوقي كريم حسن
)حواطة العورة( تواجه االزدراء بآهات غامضة ، 
نيران  ومتتمات شفاه مدهونتني بحرص يؤجج 
قتلها  ســدرة  واالســتغراب،بديرم  الشفقة 
جفاف الســنوات القاحلة ،ســدرة موشــاة 
بلفائف من خــرق بيــض وخضر،واكف حناء 
مالت الى السواد،شــفتان مندلقتان الى أمام 
احالتهما الى مايشــبه ضفتي نهر اختفيتا 
حتت عبــاءات الليــل العتيقة،فغدتــا  ثقوبا 
واســعة تظهرالهلع املشــوب باالشــتهاء، 
التســتقر العيون عند رغبــة معلنة ،تداعب 
اصابعنا اجساد اناث يجلسن على عروش املاء، 
يلوحن براية ابتسام تكشف عن بياض لؤلؤي 
يبعــث على اخلدر واالستســالم . نتحســس 

بخبــث يتقن فعلتــه ، ليونــة اصابعهن 
،متمنــني لو ان هــذه اللحظة الشــبقة 
احملفزة ملا بني الفخذيــن غير القادرتني على  
الوقوف ..اســتمرت لتزيح تأوهــات االرواح 
االئبة بحسراتها..وخيبات املها..!! ..بصوت 
الود ،صرخت)حواطة  ذكوري اجش خال من 
العورة(،بعد ان اجهشت بوابل يشبه زخات 
احلالوب، من السعال الناشف، طاردة دخان 
ســيجارتها اللف الثخينة مثل رأس فجل 

متروك،
اجلان  ملك  دجاجــة  —-يبوي..يبوي..تاهــت 
وما وجدُت لهــا مكاناً..ويٌل ملــن اخفاها…
نهاراتكــم من دونهــا تغدو ظالمــاً ودماً.. 
وليلكم تســتبيحة  جموع جــراد ال تبقي 

على قيعانكم سوى اخلراب والتهلكة. ..!!
بالفزع،ناثرين  املوهومــني  جمــوع  تقافزت 

توسالتهم فوق الهامات،راجني االرباب ونيام 
االضرحة ،بأن اليكــون االرث امللكي احلامي 
والصــاد لكل انواع الشــرور ،واملانح للخير 

ووفرة الزاد، قد تعرض لغدر اذاه،او فجيعة
رمت به الى املهالك، عولت )حواطة العورة( 
نافشــة شــعر رأســها املكلل بالبياض، 

بصوتها الشبيه بالرعد..
— فقدها مصيبة..جتيء عليكم بالويالت.. 

رد بائــع التمــر الثخني مثــل خنزير—مالنا 
ودجاجتك كان عليك احلفاظ عليها..!!

نظــرت زوجــة اخملتــار ،اجلمــع امللتهــب 
احلواس،نظرات لوم وتأنيب،قائلة.

—- لوالها ملا كنا ،،،حرزنا احلامي ودليلنا الى 
مانحــن فيه،،انتبهوا النفســكم..انتبهوا 

النفسكم!!
على صــوت زوجته الدافــىء ،املعبأ باملودة 

واحلنني كمــا يعتقد،نفش اخملتار الشــبيه 
بجــذع نخلة جرداء خاوية ريشــه شــديد 

ً القتامة واالتساخ،  فتراجع اجلمع مذعورا
الماً مخاوفه بني ثناياه. قال..

— اسمعوها مني..ان لم تات سليلة امللوك 
الشــمس.. عنــد مغيب  امجادهــا  وروح 

الحتســبوا لوجودكم اهميــة،، التيه الذي 
اصاب املارقني  يلحقكم..!!

ردت زوجــة اخملتــار املهــذارة،دون ادراك ملــا 
اشــعلت  العورة(التــي  اعلنته)حواطــة 

سيجارتها اللف بعناية مقصودة،
— كفــاك كذباً دجاجة  عرجاء هرمة تنتمي 
الــى اكاذيب ســالالتك الوهميــة.. الهوار 

الترحب مبمالك اجلن!!
/متايلــت انفاس الواقفــني مطلقة هلعها 
الرؤوس حكايات  املثير للشــفقة..ثمة في 

ومخابىء، اقول،ونداءات تتصاعد رويداً ما ان 
يحني رحيل الشــمس صوت مدن اليعرفها 
احد ســواها! الدجاجة العرجاء املائلة الى 
اليســار.. قررت بغتة ودون مراجعة لفكرة 
الرحيل مع من تعتبــره قريبا منها ،باحثة 
عن مالذ اجدادها القابعني عند عرش  امللك) 
ارشــميل( حامي االهوار وســيدها،املطلق 
االفعال ،شدت ضيم مواجعها فوق ظهرها 
احلركة،ومضت  الكبر وصعوبة  اصابه  الذي 

متسح خلفها اثار االختفاء العجيب
املثير للجدل ،التعرف مســارب املاء وطرقه 
املتداخلــة ، مثل متاهــة التفضي الى غير 
الطول  فارعة  االكــف  بدايتها،لكن  نقطة 
مثل قامــات قصب ،تتالقف خطاها،معلنة 
ســمو اللحظــة وعلوها..تلطم)حواطــة 

العوره(

إسماعيل طاهري *
ها أنا صرت ثقيل الظل

ال أقوى على اجللوس مع نفسي
ثقيل جًدا مثل دبابة في أمسية شعرية

أطلق النار على املأل
وأفجر براءة الكلمات

ال أطيق تلفازًا وال إذاعة
وال جريدة

أحب أن أزين عينيَّ بكتب األنوار في صالوني 
الصغير

أفتح نوافذي كل صباح
وال أظفر بتغريدة شريدة لعصفور مهاجر.

***
طلقات الدبابة تكسر جدار الصوت

ألتفت من الطابق الصفر
أشاهد املوت يقفز من غرف نوم الغاوين

أندفع إلى خارج األمسية.. أهم بكتابة مراٍث 
بالبث احلي

فال أجد قلًما أو ورقة أو هاتًفا مخبواًل
ويضيع املشهد في انتظار اللقطة القادمة

وأصيح في األعالي كمًدا
وأنوثتهم  واملوتى يســتعرضون ذكورتهــم 

بغنج فاقع
وهم يضحكون من جنوني الطافح.

***
صرت ثقياًل على نفسي

لم تعد تغريني تعاويذ األمل
أخشى أن أكون ثقياًل على العالم التكتيكي.

لم أعد أفهم مالمحي
وسر التوزيع غير العادل للشعر في ديواني

من شعر بال لون
إلى شعر ملون ثم أبيض.

لم أعد مطلوبًا للغــزالن بعد أن وعت لعبة 
كلماتي الكاذبة.

لم أعد مطلوبًا للعدالة
فلم أعد أشكل خطرًا إال على نفسي

فالنظام يحب رفع كل الكلمات الساقطة.
دخلت سرداب روحي

وتركت احلبل يرقص على نوتات ريحي.
لم أعــد مطلوبًا للفراشــات إال مصلوبًا أو 

مقلوبًا أمشي كهيغل على شعري
أصيح في األعالي كمًدا

وال من يسترق حتى السمع مني.

* شاعر من املغرب

مهرجان الرافدين السينمائي الدولي..افالم عالمية في ضيافة بغداد

مماحي االقتراب !!

قراءة

والتكثيف  االيجــاز  مع جنوح صــوب 
اجلملي لتصويــر اللحظة االنفعالية..

اضافــة الى اعتماده االســتعارة واجملاز 
اللغوي في خلق صوره  وتقنية االنزياح 
املتوالدة من بعضها..لقدم نصا متميز 
على  املنفتحة  احلكائيــة  من  باقترابه 
القائم  البصري  الشعري  السرد  تقنية 
على احلركة بلغة كاشفة عن تداعيات 
ذاتيــة بتدفق وجداني مؤطــر بالصور 

ودالالتها املوحيــة.. ابتداء من االيقونة 
العنوانية الدالة بفونيماتها اخلمســة 
التي تكشف عن نص مشحون بطاقة 
شعرية متدفقة  قائمة على االقتصاد 
اللغوي والتكثيــف الصوري واملضمون 
الفكــري. بوصفهــا بنيــة نصية لها 
اشتغالها الداللي في النص من جهة.. 
وبنــاًء دراميا له محموالتــه الثقافية 

واملعرفية من جهة اخرى.. 
يتقاســم مضغة  امــراة/  وقع خطى 
خوف/  فوق رصيــف/  وثمة ليل/ ميضغ 
ظل امراة/..../علمها:ان ال تاكل مزنتها/ 
الريح/ وتعلم:جيكور عباءة برد/ وسعال/
كسحابة حزن/ميتد على االسفلت/املراة 
عائمة/في زاوية خصلة شــعر تنفلت 
الكتفني/  البــوح على  االن/تفح جنون 
الظل/وماء  بــني  ثدييها/تتوقف  تفــزز 
النجم/ وغربتها/ مــن اين جتىء الغربة 

للمدن االولى؟.../ ص161ـ 162
فالنص يتشــكل من مقاطع شعرية 
قصيرة تقترب في تشــكيلها البصري 
..اذ تواليهــا دون ترقيــم أو تقطيــع.. 
اضافــة الى توظيف تقنيــة التنقيط 
)النــص الصامت( الــدال على احلذف 
الذي يستدعي املستهلك)املتلقي( مللء 
فراغاته...فضــال عن اعتمــاد منتجها 
التكرار املدور)املرأة( الذي شــكل الزمة 
النص وبؤرته املركزية فيمضي منسابا 
مبفارقــات ومشــاهد ينســج عواملها 
على  ويلعب  املنتج)الشــاعر(  البنائية 
النغمية فيكشــف عن جمال  اوتارها 
صــوري بتوظيــف خطابــات مجازية 
واستعارية تضفي عليه خصوبة فنية 
متجــاوزة للمالــوف والتنحــي صوب 
االنزيــاح املســتفز للذاكرة..فضال عن 
اعتمــاد التركيــز االنتقائــي لاللفاظ 
البعيدة عن الضبابيــة والغموض من 
جهة والفكرة اخملتزلة في لغتها املؤطرة 

بوحدة موضوعية من جهة اخرى.. 
)خالصة حزن الــوردة/ ان ال ميطر ثوبك 
/ مزنتها / او يشــرب عري امراة/ مثلك/ 
الليل/ بعيد نضوب  النار/..../النهر  عري 
وحيدا يلبــس جثة/ســيدة/.../ يقترب 

اثنان/ ســرب غمائم مــن عبق/الزعتر/
والنــارجن/ وشــيئا من ريــح )البطنج(/ 
والشــيح/ نهروامــراة/ يقتربــان/ ظل 
امراة/ للنهر/وذراع صبي/ يتلقفه الباص 
اخلشبي/الى النصف/ وعند رصيف/نهر 

من بلح بصــري/ وماء/ في املاء/ حقيبة 
سيدة تصعد باحلب/الى اهلل / ص178ـ 

ص179
 فالنص يشتغل على املستوى الداللي 
دون املســتوى اإليقاعي..فاملــراة الرمز 

تتمثل بصورتني:اولهما واقعية )وفيقة(
)الزوجة(املقترنة بالســياب خروجا عن 
الذات.. والتي تتطلع لالمل مترقبة كي 
تدركه مــن ناحية.. ومــن ناحية اخرى 
خياالت تداعب الذاكــرة.. وفي احلالتني 
تقترن بفعل احلياة فتشــكل )جمالية 
تليق بقصيدة  التــي  اخلالقة  الفوضى 
النثر..(..اذ حفر املنتج)الشاعر( جماليات 
شــعرية واســلوبية جتعل مــن نصه 
نصا مفتوحا على بنى فنية تســتعير 
الياته)احداث/شخصوص/  الســرد  من 
زمكانيــة/..( مــع نزوع درامــي يعتمد 
في بنيته مشــهدية بصريــة دينامية 
احلركة..مــع توظيف االلفــاظ الرامزة 
تسهم  اســلوبية  تشكل سمة  التي 
في االرتقاء بشــعرية النص واتســاع 
العمياء/ الداللية..)املومس  مســاحته 
اجللبي/بويب/جيكور/ ابنة  شناشــيل 

اخلريط/البطنج/الكمون/الفلفل..(..
 وبذلــك قــدم املنتج)الشــاعر( نصا 
شــعريا يتســم بجملة من السمات 
اجلمالية والتقنية.. حيث اللغة الرامزة 
..املكثفة..املوجزة العبارة..مع مشهدية 
بصريــة جاذبــة.. مكتنــزة بلغتهــا 
املوحية.. املازجة ما بني احمللية واليومية 
)متــر هند  بطاقات شــعرية  احململــة 
احلامض و)ســت دراهم( من ماء الورد( 
املتوهجة..  للحظــة  املؤطرة  ص168.. 
املرتبطــة بالواقع.. املعبــرة عن احلالة 
النفسية بوعي شــعري يتسم بعمق 
املعنى املتفاعل والهم االنساني بنزعة 
وجدانيــة متدفقة.... مــع احلرص على 
التي تناســب  الصور اجلمالية الكلية 
املشــهدية البصرية التي ميزت النص 
الشعري...اضافة الى الغوص في اعماق 
الذات لتفجير اللفظ وتشكيل الصور 
الشعرية التي هي وسيلة املنتج الجناز 
وظائف نفســية وتخييلية.. باعتبارها 
فعالية فنية تكشف عن عمق تعبيري 

صانع جلمالية النص.

علوان السلمان

املكتظ  بالفكر  ...الشــعر فعل مقترن 
بالــدالالت اللفظيــة اخلالقــة لعوامله 
الصوريــة املتناغمة والرؤيــة املتفاعلة 
مع  املتواصل  احلســي  فــي ســياقها 
موجوداته..لتحقيق  بكل  والواقع  احلياة 
فعل معرفي معبر عــن حالة وجدانية 

مشحونة بشحنة ابداعية واعية..
  وباســتحضاراجملموعة الشعرية)مثلي 
نسجت  التي  بنجمته(  القمر  اليكتفي 
عواملها النصية وديواناتها اخلمسة التي 
شكلت فضاءات نصية احتضنت املكان 
والشخوص  واملفتوح(  بشــقيه)املغلق 
واالحداث..)ديوان احلجروااللواح واملقامات 
وديوان املزامير واملدينة الذي ســنتوقف 
عند عواملــه تفكيكا..انامــل منتجها 
الشــاعر حسن ســالم الدباغ واسهم 
االحتاد العــام لالدباء والكتاب في العراق 
نصا  وانتشــاره/2022..كونه  نشره  في 
يقترب من احلكائية املنفتحة على تقنية 
الســرد الشــعري البصري القائم على 
احلركة بلغة كاشفة عن تداعيات ذاتية 
بتدفق وجدانــي مؤطر بالصور ودالالتها 
املوحية..فضــال عن ان املنتج)الشــاعر( 
يتخــذ من الذات مرتكــزا وبؤرة حتتضن 
املتميز  الفني  جزئياته لتشــكل مبناه 
للمســتهلك  املســتفزة  بجمالياتــه 
)املتلقــي( من جهة وحتويــل الصور من 
نبضها الفكري الى نبض يكشــف عن 

عاطفة متازج ما بني التأمل والتداعي..
)في الشارع رائحة امراة/من بلح بصري/

فيــه  منعطف/تتقاطــع  ســيدة/من 
تتقاطــع  الظالل/اليوكالبتوس/كمــا 
في الروح هواجســها/تخرج../في عتمة 
ليل//في الليل الغربة: من عربات النقل 
ليل/والناس  املمهورة/بااللفة/اليوحــش 
على الطرقات//تواصلــه بوحا ومواعيد 

هوى..( ص160 
 فاملنتج)الشاعر( يتخطى احلسيات الى 
أفق الرؤيا مبخاطبة الوجود الكوني بلغة 
قادرة علــى االداء التعبيري والتصويري..

العمق التعبيري الصانع لجمالية النص في )ديوان المدينة(

النص يتشكل من مقاطع 
شعرية قصيرة تقترب في 

تشكيلها البصري ..اذ تواليها 
دون ترقيم أو تقطيع.. 

اضافة الى توظيف تقنية 
التنقيط )النص الصامت( الدال 

على الحذف الذي يستدعي 
المستهلك)المتلقي( لملء 

فراغاته...فضال عن اعتماد 
منتجها التكرار المدور)المرأة( 
الذي شكل الزمة النص وبؤرته 

المركزية فيمضي منسابا 
بمفارقات ومشاهد ينسج 

عوالمها البنائية المنتج)الشاعر( 
ويلعب على اوتارها النغمية 

فيكشف عن جمال صوري 

اجملموعة الشعرية )مثلي اليكتفي القمر بنجمته(

لم صرت
ثقيل الظل؟
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متابعة ـ الصباح الجديد:
مزعجة  البعــوض  لدغات  تعد 
للغايــة وقــد تســبب أحيانًا 
بأمراض مثل حمى الضنك التي 

ميكن أن تكون قاتلة.
مؤخرا، عانى رجل أملاني، بسبب 
البعوض، من مشــاكل صحية 
مختلفة مبا في ذلك الدخول في 
غيبوبة واضطراره إلى إجراء 30 

عملية جراحية.

 ،NDTV وبحسب ما نشره موقع
روتشــكي،  سيباســتيان  فإن 
27 عاًما  العمــر  البالــغ مــن 
واملقيم فــي روديرمارك، تعرض 
لتجربة مهــددة للحياة بعد أن 
بعوضة  قبل  للعض من  تعرض 
النمر اآلســيوي في صيف عام 

.2021
عانــى روتشــكي ألول مرة من 
األنفلونزا  أعراض  تشبه  أعراض 

والتي كانت مجرد بداية األمر.
ثم بُتــر إصبع قدم روتشــكي 
جزئًيــا وخضع لثالثــن عملية 
جراحية وكان فــي غيبوبة ملدة 

أربعة أسابيع.
ليس ذلك فحســب، فقد عانى 
أيًضا من تســمم الدم واضطر 
إلى التعامل مع فشــل الكبد 

والكلى والقلب والرئة.
إلى  كمــا اضطــر روتشــكي 

اخلضوع لعمليــة زرع اجللد في 
في  املتكون  اخلراج  إلزالة  فخذه 

تلك املنطقة.
كان يعتقد أن فرصه في البقاء 
على قيد احلياة ضئيلة ألنه وفًقا 
لعينــة من األنســجة، تآكلت 
منتصف  في  اخلبيثة  البكتيريا 
الطريــق تقريًبــا فــوق فخذه 

األيسر.
جتربته  عــن  روتشــكي  وحتدث 

لصحيفة ديلي ستار قائال: »لم 
أكن فــي اخلارج، ال بد أن اللدغة 
حدثت باملنزل. ثم بدأ كل شيء. 
وبالكاد  الفراش  أصبحت طريح 
اســتطعت الوصول إلى احلمام 
وأصبــت باحلمى ولم أســتطع 
أمر  أنه  الطعام، ظننــت  تناول 
عابــر وعلــى وشــك االنتهاء. 
وفجأة، تشكل خراج ضخم على 
فخذي األيسر. سرعان ما خمن 

األطبــاء أن لدغة بعوضة النمر 
اآلسيوي هي سبب األمر برمته 

واستدعوا أحد املتخصصن«.
املعروف  اآلسيوي،  النمر  بعوض 
أيًضا باســم بعوض الغابة، هو 
من احلشرات التي ميكن أن تنقل 
األمراض اخلطيــرة مثل التهاب 
الدماغ الشرقي )EEE( وفيروس 
وداء  النيل  غــرب  وفيروس  زيكا 

الشيكونغونيا وحمى الضنك.

متابعة ـ الصباح الجديد:
دعوى  فلوريدا  مــن  امرأة  رفعت 
قضائيــة جماعية ضــد منتج 
التحضيــر  ســريعة  مكرونــة 
»إندومــي« من شــركة كرافت 

هاينز، فيلفيتا.
سبب الدعوى أن املكرونة واجلبنة 
اخلاصة بها استغرقت وقًتا طويالً 

وخطوات كثيرة للتحضير.
ووفًقــا لوثائق احملكمــة، أقامت 
أمانــدا راميريز دعــوى قضائية 
 Kraft جماعيــة ضــد شــركة
األم  الشــركة   Heinz Foods
طالبــة   ،Velveeta لشــركة 
إلى  يصل  تعويض  على  احلصول 

5 مالين دوالر.
من الدفوع الرئيســية في دعوى 
راميريز أن مكرونــة فيلفيتا لم 
دقائق   3 الواقــع  في  تســتغرق 
ونصف للتحضيــر - وأن خطوة 
فقط  امليكروويف  فــي  الطهي 

استغرقت هذا الوقت الطويل.
وقــال راميريز في الدعوى »عبارة 
جاهز في غضــون نصف دقيقة 
املنتج  »خاطئــة ومضللــة ألن 

3 دقائق  يســتغرق أكثــر مــن 
ونصف للتحضير لالستهالك.«

وأضافت: »يجب طهي املنتج في 
امليكروويف ملدة تقل عن 3 دقائق 
ونصــف، بحيث ميكــن أن تكون 
جميع خطــوات التحضير أجنزت 

في إطــار زمني مدتــه 3 دقائق 
ونصف ».

وكتبــت راميريــز أنها شــعرت 
بالتضليــل ألن امليكروويف كان 
أربع خطوات  مجرد خطوة مــن 
لطهي املعكرونة واجلنب املطبوخ.

الدعوى  رفعــت  أنها  وأضافــت 
اجلماعيــة ألن آخريــن »تعرضوا 
العادلة  غيــر  التصورات  لنفس 

واملضللة«.
في املقابل، قال متحدث باســم 
كرافت هاينــز: »نحن على علم 

التافهة وسندافع  الدعوى  بهذه 
الــواردة في  املزاعم  بقوة ضــد 

الشكوى«.
كجــزء من الدعــوى القضائية، 
تدعي املدعيــة أيًضا أن فيلفيتا 
أرباًحا غير مشــروعة من  جنت 
إلى  الكاذبة، مشــيرة  اإلعالنات 
أنهــا لم تشــعر باخلــداع من 

املنتجات األخرى.
وقالت الدعوى: »نتيجة لإلقرارات 
الكاذبــة واملضللــة، يُباع املنتج 
بسعر ممتاز، ما ال يقل عن 10.99 
دوالر تقريًبــا لثمانيــة أكــواب 
2.39 أوقية، باســتثناء الضرائب 
واملبيعــات، أعلى مــن املنتجات 

املماثلة بطريقة مضللة«.
ويعود إلى أندو موموفوكو، الذي 
عرف أيضا بلقب »مستر نودلز«، 
الفضل  تايواني،  أعمال  رائد  وهو 
فــي كونه أول مــن ابتكر فكرة 
الرفيعة  الشــعرية  أو  النودلــز 

سريعة التحضير.
وأبتكــر موموفوكو هذا االبتكار 
الرائد، للمرة األولى على مستوى 
العالــم في عــام 1958، وكانت 

النودلز مبثابة اختراع ثوري، وباتت 
متثل »غــذاًء عاملياً«. ومنذ ابتكار 
أندو لها في خمســينيات القرن 
املاضي، يتم حتضير الشــعيرية 
بالطريقة  التحضيــر  ســريعة 

نفسها إلى يومنا هذا.
للمرة  للعالم  ابتكاره  أندو  وقدم 
1958، حتت  عــام  فــي  األولــى 
مســمى تســويقي رسمي هو 
»تشــيكن رامن »، مبعنى حساء 
املكرونــة. وحققت النودلز جناحاً 
كبيراً، وشــهدت إقباالً هائالً من 
داخل وخــارج اليابان، وحقق أندو 
مبيعات سنوية من جتارته وصلت 
إلى 4.3 مليــارات ين بعد خمس 
سنوات فقط من بدايته، وحصل 

..»Mr. Noodle« على لقب
وفي الوقت احلالــي، تعد النودلز 
أو اإلندومي، مــن أكثر املنتجات 
شعبية وطلباً حول العالم، وقد 
سجل عام 2015 وحده استهالك 
مــا يقــارب 97.7 مليــار وجبة 
نودلز فــي 52 دولة حول العالم، 
العاملية  للمنظمــة  تبعاً  وذلك 

للمكرونة الفورية.
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ملونشريط
الهند: اخراج 187 قطعة

نقدية من معدة رجل
متكن أطباء في مستشــفى هندي مــن إخراج 187 
قطعة نقدية من معدة رجل، بعد إخضاعه لعملية 

جراحية.
ووفقــا لصحيفة »ديلي ســتار« البريطانية، أصيب 
األطباء بالذهول عندا اكتشــافهم بأن الرجل ابتلع 
ما يقرب من مائتي قطعة من مختلف الفئات وزنها 
أكثر من 1.5 كيلو غرام، نتيجة مروره بحالة نفسية 

قبل 3 أشهر.
وأضافت الصحيفة أن األطباء في مستشفى بوالية، 
كارناتــاكا في الهند، اســتغرقوا ســاعتن إلخراج 

العمالت املعدنية من معدة الرجل.
وقال الدكتور أشــوار كاالبورجــي، إن الرجل كان مير 
مبشكلة نفســية، لذا كان يبتلع هذه العمالت على 
مدى شــهرين إلى ثالثة أشهر، مضيًفا أن الرجل جاء 
إلى املستشــفى وهو يعاني من أعراض قيء وانزعاج 
في املعدة، وبعد إجراء األشعة السينية والتنظير، مت 
العثور على العديد من العمالت املعدنية في معدته، 

لذلك تقرر إجراء عملية جراحية إلخراجها.

»تويتر« تتراجع عن سياسة 
مواجهة المعلومات المضللة

تراجعت شــركة »تويتر« عن السياســة التي كانت 
تنتهجهــا في وقت ســابق املناهضــة للمعلومات 
اخلاطئة واملضللــة حول جائحة كورونــا. مت اإلعالن 
عن التغيير في حتديث عبــر اإلنترنت لقواعد منصة 

التواصل االجتماعي.
ويأتي التطور بعد شراء املنصة من قبل رجل األعمال 
إيلون ماسك، الذي نشر هو نفسه في املاضي ادعاءات 

مضللة حول كورونا على »تويتر«.
وســنت املنصة سياســة التضليل اخلاصة بكورونا 
مطلع العــام 2020، ومنذ ذلك احلن علقت أكثر من 
11000 حســاب وأزالت ما يقرب من 100000 منشور 

اعتبرتها ضارة.
وفي الوقــت الذي احتفل فيه بعض املســتخدمن 
بالتغيير، حــذر خبراء الصحة العامــة في الواليات 
املتحدة من أنه قد يثبــط التطعيم واجلهود األخرى 
الرامية إلــى مكافحة فيروس كورونــا الذي ما يزال 

يتفشى.

طبيب يحذر: العمل الليلي 
يسبب اإلصابة باألورام والسكري

حذر طبيب روســي من قلة النــوم والعمل ليال، ألنه 
يزيد من خطر اإلصابة بارتفاع مســتوى ضغط الدم 

ومرض السكري.
وأوضــح الطبيــب ستانيســالف سامبورســكي، 
أخصائي علــم النفس الســريري، أن العلماء أثبتوا 
وجود عالقة بــن العمل الليلي وتطور أمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وقال إن جســم اإلنســان يرتاح ليال، وينتــج موادا 
وهرمونات ضرورية نشــطة بيولوجيــا، تنظم عمل 
الغــدد الصماء والقلب واألوعيــة الدموية، مضيفا: 
»اجلهــاز العصبي الســمبتاوي ينشــط امتصاص 
العناصر الغذائية واســتعادة وبناء األنسجة واخلاليا، 
وذلك عند األداء الســليم للجسم قبل الذهاب إلى 

الفراش.
وأشــار الطبيب الروســي إلــى أن اضطــراب النوم 
الليلي يؤدي إلى تنشيط اجلوانب املتقابلة من اجلهاز 
العصبي الالإرادي، وبالتالي حتدث قفزات في مستوى 
ضغط الدم، قد تؤدي إلى جلطة دماغية واحتشــاء 

عضلة القلب.
ولفت سامبورســكي إلى أن األرق املصحوب بالقلق، 
هو النتيجة الســلبية األكثر وضوحا للعمل الليلي، 
موضحا أن اضطراب النوم يتســبب في اختالل توازن 
الدوبامن والسيروتونن والنورادرينالن في الدماغ، ما 
يؤدي إلى القلق واالكتئاب وانخفاض االنتباه والقدرة 

على التعلم.

البصرة - سعدي السند:

كورنيــش شــط العــرب بحّلته 
اجلديــدة الزاهية ازداد زهوا وجماال 
بحضــور املئات من اهــل البصرة 
منّوع  وابداعي  فنــي  كرنفال  في 
وحافل بجمال الفقرات والذي أعّد 
له مرســم الغديــر وبتعاونه مع 
ديوان  من  وبدعم  املركزية  املكتبة 

محافظة البصرة
مدينــة العطــاءات والكرنفاالت 

املفرحة
بدأت فعاليــات الكرنفال بحضور 
النائب  األجودي  الدكتور ضرغــام 
األداري حملافــظ البصرة، الذي قّص 
شــريط افتتــاح الكرنفــال وقد 
عّبــر عن اعجابه بــكل ماظهرت 
التي  وجمالياتها  الفعاليــات  به 
اســتمتع به أهل البصــرة الذين 
يحرصــون دائما علــى أن يكونوا 
وســط األنشــطة التي تقام هنا 
مدينتهــم  أرض  علــى  وهنــاك 
الفيحاء الطيبة املعطاء ليجددوا 
وهي  بصرتهم  ملسرات  انتماءهم 
تســعد بوجودهــم وبحضورهم 
البهي للفعاليــات التي هي بكل 
الرسائل  تأكيد رســالة من طراز 
التاريخيــة التي تؤكد بأن البصرة 
مدينة  وســتبقى  ومازالت  كانت 

والكرنفاالت  املفرحــة  العطاءات 
التي جتمع اهلها الكرماء الطيبن 
حتت خيمة الثقافة بكل تنوعاتها

أعراس اإلبداع
لقــد احتضن كورنيــش البصرة 

أعراس األبداع التي تنوعت وأمتدت 
ملسافة ليست قصيرة على ضفة 
شــطها فقد تضمــن الكرنفال 
معــارض للفنــون التشــكيلية 
والرســم احلــر ومبشــاركة عدد 
وتشكيليات  تشكيليي  من  كبير 

البصــرة وبضمنهم عددا  مدينة 
من املبدعن مــن ذوي األحتياجات 
اخلاصة الذين أســعدوا مشاهدي 
ابداعاتهــم كمــا تضمــن فرح 
ملقتنيات  معروضــات  الكورنيش 
مــن التحــف التراثيــة القدمية 

األزمنة  الى  اصحابها  بهم  ليعود 
هذه  بهــا  تتــداول  كانت  التــي 
األشياء الثمينة شارحن أعمارها 

وقيمتها التاريخية
العمالت  كمــا كان حملبي جمــع 
والطوابــع معروضاتهــم ، ملا لها 

مــن أهميــة تكمن فــي ندرتها 
ومن  املعلومات،  علــى  واحتوائها 
هذا املنطلق أطلــق عليها هواية 
احلالي  اجليــل  لتعريف  امللــوك.. 
كانت  التي  العمالت  بعض  بأنواع 
متداولــة وال فكــرة لديــه عنها 
ومنها بعــض العمالت النادرة في 
الدولة العراقية من العهد امللكي 
حتــى العهد اجلمهــوري، وأبرزها 
أول وثانــي وثالــث دينــار عراقي 
وأربعينيات  ثالثينيات  في  مطبوع 
القــرن املاضي كمــا عرض بعض 
الصور  من  املشــاركن مجموعة 
التراثية النادرة لتاريخ البصرة كما 
عرضت من قبل دار األمل للطباعة 
والنشــر والتوزيــع مجموعة من 
قصــص االطفــال التــي صدرت 
التي حتمل  البصــرة  فــي  حديثا 
هادفة  وتربوية  وطنيــة  مضامن 
اثــراًء لثقافــة الطفــل العراقي 
وعرضــت بعض دور النشــر عددا 
املنوعة  الكتب  من  اصداراتها  من 
ايضــا مجموعات من  وعرضــت 
الصناعــات الغذائية كما تضمن 
الكرنفــال معزوفــات للنشــيد 
الوطني العراقــي باللغة العربية 
من قبل عدد من املوهوبن وأنشد 
بعضهم النشــيد الوطني بعدة 
لغات أجنبية فيما تناوب عدد من 
قصائد  بأنشاد  الشعراء  األطفال 

في حب الوطن الغالي .

كرنفال إبداعي منّوع في كورنيش شط العرب
بحضور مجاميع من أهالي البصرة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة ـ الصباح الجديد:

متكن علماء من إنتاج أول عســل 
مــن دون نحل فــي العالم، وذلك 
في محاولة للقضــاء على مزارع 
نحل العســل الكثيفــة وضمان 
إمــدادات مســتقبلية من املنتج 
مع انخفاض أعداد النحل، حسب 

صحيفة )ميترو( اللندنية..
ومن املقــرر أن تبــدأ »فوديتيف«، 
للمكونات  املصنعــة  الشــركة 
ومقرهــا هولندا، جتارب واســعة 
اجلديد.  العام  في  للمنتج  النطاق 
وتستخدم الشركة عملية تقنية 
النووي  احلمــض  إلدخــال  حيوية 
للعســل في اخلميرة، التي يجري 
تخميرها بعد ذلك لتكرار العملية 
التــي حتدث داخل معــدة النحل. 
ويبدو العسل املنتج وطعمه مثل 
الفوائد  العادي، مع نفس  العسل 

الصحية..
وجديــر بالذكر أن نحل العســل 
يسهم بشــكل مباشر في إنتاج 
ويؤثــر على كل من  الغذاء احمللي 
وتبلغ  األوســع.  والبيئة  احملاصيل 
للتلقيح  االقتصاديــة  الفائــدة 
اململكة  فــي  احملاصيــل  إلنتــاج 
جنيــه  مليــون   600 املتحــدة 
أعلنته  ملا  تبعاً  سنوياً،  إسترليني 

وزارة الشؤون الريفية، إال أن النحل 
من ذوات الدم البارد وارتفاع درجات 
احلراري  االحتباس  بســبب  احلرارة 
ميكن أن يؤثر ســلباً على كل من 

النحل ومصادره الغذائية..
مــن ناحيتها، حتــاول »فوديتيف« 
تأمن إمــدادات مســتقبلية من 
العســل من خــالل التكنولوجيا 

احليوية اخلاصة بها، مع اســتمرار 
أعداد النحل في االنخفاض..

وتأمل الشــركة في القضاء على 
»مــزارع نحل العســل املكثفة«، 
ألن ممارســات إدارة تربيــة النحل 
أن تكــون ضارة  الشــائعة ميكن 
بالنحل، ما يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض التــي ميكن أن تؤدي إلى 

انهيار أعدادها..
من ناحيته، قال املؤسس والرئيس 
التنفيــذي لشــركة »فوديتيف« 
مؤيد أبو شــخدمي: »هدفنا تقدمي 
أول عسل خاٍل من النحل بنسبة 
100 فــي املائة في العالم من دون 
تقدمي تنازالت فيما يتعلق باملذاق أو 

اجلودة أو السعر«.

علماء يتمكنون من انتاج عسل من دون نحل

ألماني يخضع لثالثين عملية جراحية .. بسبب لدغة بعوضة

تحصل على خمسة ماليين دوالر تعويضًا .. عن مكرونة سيئة التحضير



اعالن10

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/662022-10/ FOR SUPPLY OF 
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) FOR BLOCK 10 

PROJECT, THE REPUBLIC OF IRAQ

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, 
is carrying out petroleum operations under the Exploration, Development and Production 
Service Contract for the Block 10 Contract Area, dated November 07, 2012 (the “EDPSC”), 
the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation 
of projects similar by nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the 
legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform their 
activities in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification 
requirements specified in Tender documentation, including:
 A full set of the Tender documentation may be obtained after submission of a written 
application along with sufficient information confirming that the company meets the 
minimal qualification requirements set out above (applications on the letterhead signed 
by an authorized person shall be received on or before December 10, 2022) to Block10.
Tenders@lukoil-international.com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact 
person and his e-mail address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or 
late arrival after submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation 
before 5:00 p.m. (Baghdad time) of December 30, 2022.

شركة لوك أويل اوفرسيز العراق لإلستكشافات بي. في.
تعلن املناقصة رقم LOIE/66/10-2022 لتجهيز معدات احلماية الشخصية ملشروع 

الرقعة العاشرة، جمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل اوفرسيز العراق لإلستكشــافات بي. في. العاملة بصفة مشغل مشــروع الرقعة العاشرة في 
جمهورية العراق بالعمليات البترولية في إطار عقد اخلدمة لالستكشاف والتطوير واإلنتاج (عقد اخلدمة) ملنطقة التعاقد 
للرقعة العاشــرة املؤرخ في 7 كانون الثاني 2012، الطرف األول من عقد اخلدمة هي شــركة ذي قار التابعة لوزارة النفط 

العراقية.  
يحق االشتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة جتهيزات 
مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق مبوجب القوانني العراقية 

النافذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:

 أ)    أال يقل متوسط مبيعاتها السنوية خالل السنوات 5 (اخلمس) األخيرة عن 400,000 ( أربعمائة ألف دوالر أمريكي)؛
 ب)   أكدت خبرتها املثبتة في توريد معدات احلماية الشــخصية خالل آخر 5 (خمس) سنوات (2017-2021)، مع ما ال يقل 
عن 5 (خمسة) عقود منفذة أو جارية في نوع مماثل من التوريد بصفة املقاول (العام) الرئيسي بقيمة تراكمية إجمالية ال 
تقل عن 1،000،000 دوالر أمريكي (مشــروع واحد (1) على األقل مكتمل أو قيد التنفيذ في جمهورية العراق خالل األعوام  

.(2021-2017
ج)   أن يكون لديها مكتب عامل و مســجل بشكل أصولي  ككيان قانوني أو فرع في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو في 

جمهورية العراق.
د)   أن تكون قادرة على تقدمي التأمينات األولية (ضمان العطاء) مببلغ 15،000 دوالر أمريكي.

  ميكــن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقــب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تستجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله (يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة من قبل 
الشخص املفوض في موعد أقصاه 10 كانون األول / ديسمبر 2022). من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات 

Block10.Tenders@lukoil-international.com :احملددة على الرابط أدناه
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض 
باالتصاالت وعنوان بريده االلكتروني.

يجب إرســال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب خطي 
كما ذكر أعاله.

يتم تقــدمي العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 5:00 م (بتوقيت بغداد) من 
تاريخ 30 كانون األول / ديسمبر 2022.
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الدوحة ـ وكاالت:

الهولندي،  املنتخــب  حســم 
صــدارة اجملوعــة األولى بكأس 
العالــم قطــر 2022 ، وذلــك 
القطري  نظيره  فوزه على  بعد 
بنتيجة 0/2 ، فــي املباراة التي 
أقيمت بينهما مساء أول أمس 
باستاد البيت في ختام مباريات 
اجملموعة.. أحــرز هدفي هولندا 
كل من كودي جاكبو وفرينكي 
دي يوجن في الدقيقتني 26 و 49.

متوســطة  املبــاراة  جــاءت 
املســتوى ســيطر املنتخــب 
من  الكثير  علــى  الهولنــدي 
فتراتها ، وجنح في حسم أموره 
بأقل مجهود.. وبهذه النتيجة، 
ارتفع رصيد املنتخب الهولندي 
إلى 7 نقاط تصــدر بهم قمة 
، في حني بقي  اجملموعة األولى 
رصيد قطر خاليــا من النقاط 
الثالثة  تلقى اخلســارة  بعدما 
شبكة  التوالي.وبحسب  على 
فــإن  لإلحصائيــات،  »أوبتــا« 
لويس فان جال، مدرب منتخب 
مباريات   10 خــاض  هولنــدا، 
ولم  العالم،  كمدرب في كأس 
يخســر في أي واحدة منها، إذ 
فاز في 7 مواجهات وتعادل في 
3 مناسبات.. وأشارت الشبكة 
إلى أن الرقم الــذي كتبه فان 
جال باســمه لــم يحققه أي 
مــدرب فــي تاريخ املســابقة 
من قبل.. وفــازت هولندا على 
السنغال في املباراة األولى )2-
0(، قبل أن تتعادل مع اإلكوادور 
(1-1(، لتنهــي دور اجملموعــات 

بالفوز على قطر )0-2(.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فقد تلقت شباك 
7 أهداف خــال نهائيات  قطر 
كأس العالم 2022، وســجلت 
هدفــا واحدا فقــط، كان أمام 
محمــد  بتوقــع  الســنغال 
أن  الشبكة  وأضافت  مونتاري.. 
هذا هو أســوأ حصيلة لدولة 

مضيفة لــكأس العالم خال 
تاريخ  عبر  اجملموعــات،  مرحلة 
املنتخب  وتصــدر  البطولــة.. 
الهولندي تلك اجملموعة برصيد 
7 نقــاط، وجاء بعــد منتخب 
الســنغال برصيــد 6 نقــاط، 
ليتأها رســميا لــدور ال 16.. 
القطري  املنتخــب  خرج  فيما 

ونظيره اإلكوادوري مبكرا.
فــي حــني، خطــف منتخب 
التأهــل  بطاقــة  الســنغال 
األولى  الثانيــة من اجملموعــة 
لبطولــة كأس العالــم قطر 
2022، إلــى الدور ثمن النهائي، 
بعد  الهولندي،  املنتخب  رفقة 
الفوز على اإلكوادور في اجلولة 

منتخــب  وحصــد  الثالثــة., 
الفوز  من  نقاط،   6 الســنغال 
على قطر واإلكوادور )3-1( و)2-
1( على الترتيب، واخلسارة )0-2( 
أمام هولنــدا، ليحل في املركز 

الثاني.
وبلــغ منتخــب أميــركا ثمن 
 FIFA العالــم  كأس  نهائــي 

فوزه على  بعــد   ™2022 قطر 
منتخب إيــران 1-0، في اجلولة 
واألخيرة من منافسات  الثالثة 
اســتاد  على  الثانية  اجملموعة 
الفوز  هدف  الثمامة.وســجل 
الوحيد مهاجم نادي تشيلسي، 
كريســتيان بوليســيتش في 
دور  أميركا  38.وأنهت  الدقيقة 
اجملموعات في املركز الثاني بـ5 
إجنلترا  منتخــب  خلف  نقاط، 
نقاط.وســيلعب  بـ7  املتصدر 
نظيره  مــع  أميركا  منتخــب 
الهولندي بطل اجملموعة األولى 
في ثمن النهائي يوم الســبت 
املقبــل املوافــق 3 كانون األول 

املقبل.
الرابعة،  اجملموعــة  وحلســاب 
فاز تونس على فرنســا بهدف 
الاعـــب وهبــي اخلــزري في 
الدقيقــة 58.. بيد أن فرنســا 
نقاط،   6 ولها  متصدرة  تأهلت 
في حني غــادر تونس الذي حل 
وقت،  فــي  نقاط،  بأربع  ثالثــا 
فوزا  أســتراليا  منتخب  حقق 
صعبــا على نظيــره الدمنارك، 
بهــدف نظيــف، فــي املباراة 
باســتاد  جمعتهمــا  التــي 
اجلنــوب، ضمن لقــاءات ختام 
العالم. بــكأس  اجملموعات  دور 
املباراة  هدف  ليكي  ماثيو  أحرز 
الوحيد فــي الدقيقة 60.بهذا 
رصيـــده  أستراليا  رفع  الفوز، 
إلــى 6 نقــاط باملركــز الثاني 
بالتســاوي مع املتصدر فرنسا 
ويتأهــا إلــى الـــدور ثمـــن 
النهائـــي، فيمـا ودع املنتخب 
بعــد  البطولـــة  الدمناركــي 
احتاله للمركز الرابع واألخيـر 

بنقطـة واحـدة.

دور الـ 16: هولندا تالقي أميركا وإنجلترا تواجه السنغال
تونس يفوز على فرنسا ويودع المونديال وأستراليا تتأهل

فرحة تونسية بالفوز على فرنسا أمس

وسام ذهبي لتنس االرضي 
البارالمبي بطولة أنطاليا 

سامر سعيد يستقيل 
من تدريب الديوانية

دعوة ممثل ناديي الميناء 
والديوانية و3 مدربين و4 العبين

حسين الشمري 
احرز العبنا حسني حامد الوسام الذهبي في بطولة 
انطاليــا الثالثة للتنس الباراملبــي الدولية العاملية 
بعد فوزه فــي املباراة النهائية علــى العب منتخب 
ســريانكا .. وقال رئيس احتاد التنس الباراملبي ماجد 
جميل العكيلي، نحن سعداء جدا بهذا االجناز الكبير 
الذي حققه العبنا حســني حامد بعــد تغلبه على 
منافسه العب منتخب سريانكا ليضيف بذلك اجناز 

جديد له وألحتادنا وللجنة الباراملبية.
واضاف العكيلــي: ان هذا االجناز لم يأت  من فراغ بل 
جاء نتيجة جهود حثيثــة وتدريب متواصل من قبل 
الاعب حســني حامد ومدربه بهاء الدين علي ومن 
خلفهم نحن اســرة احتــاد التنــس الباراملبي حيث 
ســعينا بكل قوة من اجل حتقيق هــذا االجناز الذي 

نفتخر به و تفتخر به اللجنة الباراملبية .
وانهى رئيس االحتــاد التنس الباراملبي حديثه بالقول، 
نهدي هذا الفوز الثمني الى كل العاملني في اللجنة 
الباراملبيــة  وفــي مقدمتهــم االخوة فــي املكتب 
التنفيــذي برئاســة الدكتور عقيل حميــد واخوته 
العاملني معه وفي الوقت نفسه نثمن جهودهم في 
دعم احتادنا ومنتخبنا من اجل حتقيق هذا االجناز الذي 
يسهم في تطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها ونتطلع 

إلى اجنازات  افضل في املشاركات اخلارجية املقبلة.

بغداد - الصباح الجديد:
قدم مدرب الديوانية سامر ســعيد، أمس، استقالته 
عقــب الهزمية من أربيل بنتيجة )0-1(، في املباراة التي 
جرت مبلعب كرباء الدولي، وقدم سعيد استقالته فور 
نهايــة املباراة، في حني أعلن نــادي الديوانية موافقته 
على فســخ التعاقد معه، ال ســيما أن الفريق تراجع 
للمركز 19.ولم يســتطع الديوانية حتقيق أي انتصار 
في هذا املوســم حتى اآلن، وتعرض لـ 6 هزائم وتعادل 
وحيد.وسبق أن قدم عدة مدربني استقاالتهم من أندية 
الدوري العراقي، رغم أنه مــا زال في جوالته األولى، إذ 
ابتعد عن أربيل املدرب الســوري نزار محروس، ثم رحل 
حمزة هادي عن فريق زاخو، وتبعه مدرب النفط حسن 
أحمد، كما قدم مدرب الطلبة ثائر أحمد اســتقالته 

قبل جولتني.

بغداد - الصباح الجديد:
تدُعو جلنُة شــؤون الاعبني واملدربني في االحتادِ املركزي 
لُكرِة القدم ممثَل نادي )املينــاء( الرياضّي للُحضورِ إلى 
مقّر االحتاد اليوم اخلميس )1-12-2022( في الســاعِة 
(10:00( صباحاً، وذلك بشــأِن الدعوى املقدمة من قبل 
الاعبني املُدرجة أســماؤهم في أدنــاه، على أن يكون 
املمثُل ملمــاً بجميع حيثياِت الدعــوى، ويجلب معه 
كتاَب تخويل مــن إدارِة النادي، وعلــى الاعبني جلب 
املستمسكات األصولّية أو البطاقة املوحدة مع أولياِت 
الدعوى كاملة..  الاعبون: ) مصطفى كرمي عبد األمير 

- ياسني كرمي - كرار عامر - أحمد جليل (.
كما تدُعو جلنُة شــؤون الاعبني واملدربــني في االحتادِ 
املركزي لُكرِة القــدم ممثَل نادي )الديوانّيــة( الرياضّي 
للُحضور إلى مقّر االحتــاد اليوم اخلميس )2022-12-1( 
في الساعِة )12:00( ظهراً، وذلك بشأِن الدعوى املقدمة 
من قبل املدربني املُدرجة أســماؤهم في أدناه، على أن 
يكــون املمثُل ملماً بجميع حيثيــاِت الدعوى، ويجلب 
معه كتاَب تخويل من إدارِة النادي، وعلى املدربني جلب 
املستمسكات األصولّية أو البطاقة املوحدة مع أولياِت 
الدعوى كاملة. .  املدربون ) سعد حافظ علي - حسام 

فوزي ناجي - قصي منير عبودي (.

6:00 10:00كنداالمغرب ألمانياكوستاريكا

6:00 10:00بلجيكاكرواتيا إسبانيااليابان

كأس العالم 2022 

بغدادـ  الصباح الجديد:
انضمــت الاعبة آية 
حميــد لصفــوف 
نفط  نــادي  فريق 
لتمثيله  الشمال 

الكــرة  دوري  منافســات  فــي 
اجلديــد،  للموســم  النســوي 
وأشــارت إلــى ان فريقها يؤدي 
تدريباته املنتظمة في محافظة 
كركوك باشــراف املدرب قاسم 

15 من  نحــو  بانتظام  جميــل 
الاعبات املتميزات.

وذكرت آية انها تسعى إلى اثبات 
إدارة  من  اختيارها  بعد  جدارتها 
الفريق  لتمثيل  واملــدرب  النادي 

واملســاهمة في حتقيق النجاح 
في الفوز بلقــب الدوري، معربة 
عــن أملها في حتقيق ما تطمح 
إليه في املهمة اجلديدة مع كرة 

نفط الشمال للسيدات.

وكانت اية من الاعبات املتميزات 
في فريق اجلويــة وحصلت على 
ألقــاب عدة مــع الفريق وعلى 
عندما  الشــخصي  الصعيــد 
توجــت هدافة، ولهــا محطات 

أخــرى في نــادي غاز الشــمال 
الفريق مســتويات  مع  وقدمت 

فنية متقدمة.
يشار إلى ان الفريق يؤدي تدريبات 
منتظمــة ومن املقــرر ان يقيم 

معســكرا في محافظة دهوك 
لرفــع درجــة االعــداد يتضمن 
إقامة مباريات ودية قبل الدخول 
املقرر  الكرة  دوري  في منافسات 

ان يبدأ في املدة املقبلة.

آية حميد تنضم لفريق نفط الشمال الكروي

محمد حمدي*      
الشــباب   وزير  بارك 

الســيد  والرياضة 
أحمــد املبرقع في 
زيارتــه  ختــام 
قطر  لدولــة 
لشــقيقة  ا
جناحها املبهر 
تنظيم  فــي 

ل  يــا ند العالم مبنشآت مو
رياضيــة وخدمية على أعلى مســتوى 
من التطور واحلداثــة، وأضاف املبرقع، إن 
األشقاء في قطر جنحوا بتفوق في إظهار 
شكل ومضمون كبير ملونديال كرة القدم 
البلدان  وهو جناح ينعكــس على جميــع 
العربية بل وبلــدان املنطقة أيضا ألنه األول 

من نوعــه الذي يحقق العامــة الكاملة في 
احلضور واألجواء الطيبة والعمل املتقن ويقام 
ألول مــرة في بلد عربي شــقيق، وبالتالي فإن 
قطر على الرغــم من خروجها من املونديال إال 
أنها عكســت الوجه احلضاري املشرق للعرب 
واملسلمني وأزالت الصورة القامتة لدى شعوب 
العالم جتاه قيمنا العادلــة، مؤكدا فتح آفاق 
التعاون املشــترك مع األخوان في دولة قطر مبا 
يخص البرامج الشبابية والرياضية، لاستفادة 
منها في تنظيم البطــوالت واملهرجانات في 
املستقبل القريب، الســيما وإن العراق ميتلك 
مقومــات النجــاح مــن بنى حتتيــة رياضية 
متطورة إلى جانب شــباب متمكن ومبدع في 

جميع اجملاالت.

* إعالم الشباب والرياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمس،  للكولــف،  الوطني  منتخبنــا  بدأ 
مشاركته في منافسات البطولة العربية 
بنســختها الـــ 41 اجلاريــة احداثها في 
مدينة طبرقة التونسية، ويتطلع منتخبنا 
إلى حتقيــق نتائج إيجابية فــي البطولة 

باشراف رئيس االحتاد، حامد حنون، ونائبه، 
وصفي الكنانــي، والاعبني األربعة الذين 
ميثلــون املنتخب وحققــوا نتائج إيجابية 
في بطـــوالت سابقـة.. يشـــار إلـى ان 
البطولـة العربيـة تشهـد مشاركـة 13 

منتخـباً.

الكولف يشارك في البطولة العربية 

وزير الشباب يبارك للشقيقة قطر نجاحها 
المبهر في تنظيم مونديال العالم 

متابعةـ  الصباح الجديد:
 فــاز فريق النجــف أمس على 
الاعب  بهــدف  الــزوراء  فريق 
طاهر حميد في الدقيقة 85 في 
املباراة التي أقيمت أمس، ضمن 
اجلولة الســابعة مــن املرحلة 
األولــى لــدوري الكــرة املمتاز  
مبلعب النجــف وانتهت مباراة 
زاخو وكرباء بالتعادل السلبي، 
في حني، تغلــب الكهرباء على 
بنتيجة  الصناعة  مستضيفه 
(2-0(، ، التــي احتضنها ملعب 
سيدرك  فرانك  الصناعة.متكن 
التقدم  هــدف  تســجيل  من 
في الدقيقــة 6، وأضاف أموري 
فيصــل الهــدف الثانــي في 

الدقيقة 80 من زمن املباراة.
وبهذا االنتصــار، رفع الكهرباء 
رصيده إلى 14 نقطة في وصافة 
الترتيب، فيما ظل الصناعة في 
وحيدة. بنقطــة  األخير  املركز 
أقيمت  ثانيــة،  مبــاراة  وفــي 
أربيل  اقتنص  ذاتــه،  بالتوقيت 
فــوزا ثمينا من مســتضيفه 
الديوانيــة بنتيجــة )1-0(، في 
املباراة التي جرت مبلعب كرباء 
الدولي وسط حضور جماهيري 

صالح  محمد  متوســط.وجنح 
من تسجيل هدف الفوز الثمني 
لفريقه أربيــل في الدقيقة 22 
التي شــهدت  املباراة  زمن  من 
أهــدار ركلة جــزاء للديوانية، 
أخفــق بتنفيذهــا البرازيلــي 
رفع  النتيجة،  جونيور.وبهــذه 
أربيل رصيده إلى 8 نقاط باملركز 
15، فيما بقي الديوانية باملركز 

قبل األخير بنقطة واحدة.
النفط  تعــادل  اخر،  جانب  من 
أمــام ضيفــه نفط الوســط 
مبــاراة  فــي   ،)3-3( بنتيجــة 
مبلعب  أمس  أول  أقيمت مساء 
املدينة الدولي .. وسجل اليمني 
ناصر محمدوه هاتريك لفريقه 
نفط الوســط بالدقائق )6، 41، 
النفط  47(، فيما جاءت أهداف 
عن طريق حســام جاد اهلل في 
أجيار  ودينس   ،1+45 الدقيقــة 
هدفــني في الدقيقتــني 2+45 
من ركلــة جــزاء و69 من زمن 
التعادل،  بهــذا  املثيرة..  املباراة 
رفع نفط الوســط رصيده إلى 
9 نقاط باملركــز 12، فيما ظل 
برصيـد  ال18  بالترتيب  النفط 

3 نقـاط..

النجف يفوز على الزوراء 
في دوري الكرة الممتاز 



بغداد ـ سمير خليل
بالرغم من تعاقب السنني واملتغيرات 
التي طــرأت علــى مجتمعنا وبدلت 
الى جانب  امنــاط حيواتنا  الكثير من 
ووســائل  التتكنولوجــي  التقــدم 
االتصــال اخملتلفــة وتعــدد القنوات 
التلفازيــة وتنوعها، حافظت املقاهي 
الشــعبية علــى مكانتهــا مــاذا 
الرجال والشــباب ليزيحوا عن  يرتاده 
كواهلهم تعب يوم مليء باملشــاغل 
عن  فضا   ، النفســية  والضغوطات 
اراحة البــال والرأس مع "اســتكان" 

الشاي والصحبة الطيبة. 
املقاهي الشــعبية مبنطقة  في احد 
الكســرة حاورنــا رائد صبحــي ابن 
تقنيات  خريج  وهــو  املقهى،  صاحب 
هلل  احلمد  فقــال:  طبية  مختبــرات 
والشكر، الزبائن في تزايد واملقهى كان 
اصغر ولم يعد يستوعب الرواد فقمنا 
بتوسيع املقهى، استكان الشاي يدور 
في مقهانا من اخلامسة صباحا حتى 
الســاعة الثانية فجــرا، رواد املقهى 

البالغني والشباب، نقدم  اكثرهم من 
والقهوة  الشاي واحلامض  املقهى  في 
والنسكافيه والكابتشينو اضافة الى 
االراكيل، اما املشروب االكثر طلبا فهو 
الشــاي الذي تتميــز مقهانا باعداده 
ونكهته، اسعارنا معتدلة فنحن نبيع 
دينارا  مبائتني وخمسني  الشــاي  قدح 
ونفس الشيء بالنسبة للحامض اما 
والكابتشينو  والنســكافيه  القهوة 
فبســعر الــف دينــار لــكل منها، 
االلعاب  دينــار،  الفا  وســعراالركيلة 
هي الدومينــو والطاولي وورق اللعب 
وكلهــا العاب عادية الننا ال نســمح 
اطاقا بلعب القمــار وزبائننا يعرفون 
ذلك ويتفقون معنا بهذا، اســتثمرنا 
وضعيــة املقهــى فافتتحنــا معها 
الزبائن في  ،بناء على طلبات  مطعما 
ان يكون مع املقهى مطعم ، فاصبح 
لدينا مطعمــا صباحا ومقهى عصرا 

ومساء".
وأضــاف :روادنا في تزايد قياســا مبن 
وخاصة  املقهــى  ارتياد  عــن  انقطع 

الرياضية وكرة القدم  املباريــات  اثناء 
بالذات والتي لها تأثير كبير بالنسبة 
لعــدد رواد مقهانا وخاصــة مباريات 
كأس العالم اجلاريــة حاليا وكما ترى 
فنحــن نضع ثاث شاشــات تلفازية 
داخــل وخــارج املقهى الــذي يبقى 
مفتوحا طيلة ايام االســبوع عدا يوم 
اجلمعــة الذي نقفل بــه املقهى من 
الســاعة الثانية عشــر ظهرا حتى 
الرابعة عصرا، احلمد هلل ليست لدينا 
مشــاكل مع اجلهات الرســمية ذات 
العاقة ونحن نلتزم متاما بتعليماتها 
وكذا االمر بالنســبة الهالي املنطقة 

الذين تتميز عاقاتنا معه بالطيبة.
االســتاذ  يقول  الصدد نفســه  وفي 
خليل املرســومي: انا من رواد املقهى 
بشــكل يومي من الساعة اخلامسة 
املقهى  العاشرة مساء،  وحتى  عصرا 
واالصدقاء  األحبة  للقاء  فرصة طيبة 
ونقضــي فتــرة طيبة فــي املقهى 
نتســلى بلعب الدومينــو والطاولي 
ومتر ساعتان او ثاث من دون ان نشعر 

بالوقت، كذلك انــا اتابع مباريات كرة 
القــدم في املقهى وخاصــة مباريات 
كأس العالم اجلاريــة حاليا في قطر، 
ســابقا لم نكن نرى مثل هذه االعداد 
يتزايد  اليوم  الشــعبية،  املقاهي  في 
الشــباب  املقهى وخاصة  رواد  عــدد 

بسبب البطالة ".
السيد قصي السوداني وهو موظف، 
عن تــردده للمقهى يذكر: اوال انا اتردد 
على املقهــى كونها فــي منطقتي 
التي احن اليها واحن الصدقائي فيها، 
ثانيا عندما أحضر الى املقهى والتقي 
باصدقائــي القدامى، ارتاح نفســيا، 
بالنســبة لي هنا اشعر باالمان النني 
اعــرف اصدقائي واهلي جيــدا الذين 
احتملهم ويتحملوني، لذلك انا اشعر 
انني فــي بيتــي، غــادرت منطقتي 
الكســرة منذ العام 1987، منذ ذلك 
احلــني اي منذ خمســة وثاثني عاما 
وانا احضر يوميا الــى هنا وطبعا اول 
مكان احــب ان ارتاده هو املقهى لكي 
التقي اصدقائي الذين اتســلى وامتتع 
برفقتهم بلعــب الدومينو والطاولي 
واحلمد هلل خال كل هذه السنني لم 
حتدث اي مشــكلة رغــم اننا نتجادل 
ونتناكف وماهي اال حلظات حتى يعود 
كل شــيء الى ما كان عليــه، برأيي 
ان املقهــى هي الروض الــذي يجمع 
كل االحباب، ورغــم تعدد الكافيهات 
احلديثة اال اننــا ال نرتادها على الرغم 
من انها في تزايد على حساب املقاهي 
وجودها  انحســر  التــي  الشــعبية 
مثل  القدمية  الشــعبية  املناطق  في 
الكســرة واالعظمية وشارع الكفاح 
والفضل وباب الشيخ ومناطق اخرى".
 الشــاب محمد الطالــب في كلية 
طب االســنان يعتبر املقهــى مكانا 
جيدا يرتاح اليه مع اصدقائه ويضيف: 
أصدقاءنا  لنلتقــي  يوميــا  نحضــر 
نتســامر ونتحاور مبا يخــص حياتنا 
ومســتقبلنا، نشــاهد مباريات كرة 
القدم، بالنسبة لي انا أفضل املقهى 
على امكنة اخرى النها صارت ملتقانا 
مع  الطيبة  لعاقتنــا  اضافة  املعتاد 
الــذي ال يدخر جهدا  صاحب املقهى 

بتهيئة أفضل االجواء للزبائن".
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

المقاهــي الشعبيـة تبقــى واحـة للراحــة 
والسمـر واللهـو البـريء

على الرغم من تبدل أنماط في حيواتنا

متابعة – الصباح اجلديد:
من املقرر أن تبدأ املمثلة جومانا مراد 
مسلسل  في  مشــاهدها  تصوير 
“بابــا اجملــال” بداية مــن منتصف 
شهر ديســمبر القادم مع النجم 
واملسلسل  مصطفى شــعبان 

من إخراج أحمد خالد موسي.
وتــدور أحداث املسلســل الذي 
القادم في  ســيعرض في رمضان 

أحــد األحياء الشــعبية املصريــة، والتي 
ستظهر فيها العديد من األسرار التي تتم 

مقاومتها ومحاربة الكثير من الشر بها.
وقاربــت جومانا على االنتهــاء من تصوير 
دورها في مسلســل “مهب الريح” املكون 
من 45 حلقة، والذي جتســد فيه شخصية 

محامية.
كما تســتعد النجمة الســورية لتصوير 
أول مشــاهدها في فيلم “ع الزيرو”، وتعود 

جومانا بهــذا الفيلم إلى الســينما بعد 
غياب استمر أكثر من تسع سنوات، حيث 
كان آخــر أعمالها هو فيلــم ‘احلفلة’ مع 

النجم أحمد عز.
ويذكر أن جومانا صرحت قبــل فترة بأنها 
ســجلت أغنية جديدة وســيتم تصويرها 
على طريقة الفيديو كليب مبشاركة فنانني 

يتمتعان مبوهبة كبيرة.
وعن ســبب اجتاهها للغناء كشــفت أنها 

كانت متر مبرحلة صعبة في حياتها وتزامن 
هذا املوضوع مع تلقيها عرضا بتقدمي فيلم 
سينمائي من قبل شركة لها باع في إنتاج 
األغانــي، فرفضت الفيلم ألنه لم يعجبها 
لكنها مازحتهــا بأنها تريد الغناء وهذا ما 

حصل.
وأكدت أنهــا ال متتلك صوتــا طربيا ولكن 
لديها خامــة جيدة وطلبت من اجلمهور أن 

يحس األغنية وأال يهاجمها.

ميسان ـ الصباح الجديد:
افتتح شــريف البخاتي مدير شــباب ورياضة ميسان 
وعدد من املشرفني التربويني ومدراء املدارس معرضا فنيا 

في مدرسة الشهيد الصحفي نزار عبد الواحد.
وقــال البخاتي، أن" املعرض جســد جمــال الطبيعة 
والوانهــا اخلابــة في لوحــات طرزت جدران مدرســة 
الشــهيد الصحفي نزار عبد الواحد االبتدائية للبنات 

خال افتتاح معرض للرسوم واالعمال اليدوية.
وقالت مديرة املدرسة آمنه خماط اگطيف: ان املعرض 
كان عباره عن ابداع لطالبات املدرسة ومعلمات التربية 
الفنية ومت عــرض اوبــرا  ترحيبي من قبــل الطالبات 

للضيوف.
كما شــهد املعرض حضور املشــرف جاسم املوسوي، 
ونقيــب الفنانني محمد عطية غريب ونائبه االســتاذ 
وصفي ومســؤول الفرق الرياضية باسم فرج ومسؤل 
اإلعام في مديرية الشــباب والرياضة االســتاذ غزوان 

العربي
وضم املعرض اعمال يدوية ملعلمــة التربية الفنية رنا 
فاخر واملعلمة ســحر رحيم وعدد من التلميذات لدعم 

مواهبهن وإطاق العنان الى مخيلتهن لابداع.
وفي اخلتام شكرت مديرية املدرسة الست آمنة خماط 
واالســتاذ نعيم محمد جميع الســادة احلضور الذين 
اشــادوا بتنظيم املعرض متمنني ملاك املدرسة ادارتها 

التوفيق والنجاح.

 بغداد - الصباح الجديد:
ســلمت بعثة املتحف البريطاني موقع تلو )كرســو( االثري 
268 قطعة آثاريه مختلفة تشــمل قطعا فخارية من ألواح 

وأختام وقطع برونزية معدنية وكؤوسا فخارية.
 وأوضــح رئيس هيأة اآلثــار والتراث ليث مجيد حســني: إن 
البعثة اســتكملت أعمالها البحثيــة في موقع تلو في ذي 
قار ناحية النصر قضاء الشــطرة واكتشفت جدران بنائية 
وعناصر معمارية جدران من اللنب املشوي وجدران معبد من 
عصر فجر الســاالت األول وبعض املكتشفات تعود للعصر 

األكدي والعصر السومري احلديث.
 وجــزء من منزل يرجع إلى العصــر البابلي القدمي، فضاً عن 
استمرار عمل البعثة بصيانة جسر تلو الذي يعود إلى عصر 
فترة امللك كوديا ، إضافة إلى تنفيذ البرنامج التدريبي اخلاص 
بطلب جامعة بغداد من الطلبة املتميزين وجامعة الكوفة 
الســماوي والناصرية وتزويدهم بأجهزة حاسوب وكاميرات 

وعدة تنقيب.
 وأكد رئيــس الهيأة أن البعثة ســتصدر مجلدين أكادمييني 
بخصــوص معبد ننكرســو حتتــوي على دراســة وحتليل 

والتنقيبات منذ عام 2016 والى اآلن والذي سيصدر قريبا.

معرض فني وأعمال يدوية
في مدرسة بميسان 

"هيئة  التراث" تتسلم قطعًا آثارية 
من بعثة موقع "تلو" في ذي قار

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

 - 1 -
من أهم الفوارق بني الشريف والوضيع أّن األول 
سرعان ما يُغّير موقفه السلبي من شخص 
ُمعــنّي كان يكثر الطعن عليــه الى موقف 
ايجابي سليم متى ما قّدمت له الدليل على 

أنه لم يكن منصفا في موقفه .
وهذا العدول من املوقف السلبي الى املوقف 

االيجابي دليٌل على أنه انسان شريف نبيل .
أما الوضيع اللئيم فهو يتخذ املوقف السلبي 
وال يحيُد عنه حتى اذا أقمت له أنصع البراهني 

على خطأ رأيه وسقمه .
 - 2 -

ومن أروع الشــواهد في هذا الباب موقف أبي 
علي الفارســي من املتنبي حيث كان شديد 

الطعن عليه .
وذات َمّرٍة حتّدث مع ) ابن ِجنّي ( – الذي كان من 
عشاق املتنبي واملعجبني بشعره – في شؤون 

اللغة واألدب فقال له :
اذكر لي بيتاً من الشعر نبحث فيه ، 

فقال ابن جني :
أَزروُهم وسوادُ الليل يشفُع لي 
وأنثني وبياُض الُصبِح يُغري بي 

فاستحسنه ابو علي كثيرا 
وقال :

ملن هذا البيت ؟
قال ابن جني :

للذي يقول :
ووضع الندى في موضع السيف بالُعلى 
ُمضٌر كوضِع السيِف في موضع الندى 

قال أبو علي :
واهلِل هذا أحسن ،

فمن قائُل ذلك ؟
قال ابن جني :

هو الذي ال يزال الشــيخ يطعن عليه ، فلما 
علم ) أبو علي ( أنه املتني َغّيرَ رأيَه فيه ، وصار 

يكثر من الثناء عليه .
 - 3 -

اننا معرضون للخطأ :
غيــر أنَّ االصرار على اخلطــأ ليس له ما يبرره 

طبقا لكل املوازين 
ومن هنا قيل :

االعتراف باخلطأ فضيلة 
 - 4 -

والبد لكل انســان حر أن ينشد الوصول الى 
املوقــف الصائب البعيد عــن الهوى بدالً من 
التســرع واتخاذ املوقف غير املدروس والبد ان 

ينشد التوازن واالعتدال واملوضوعية 
 - 5 -

ان الكثير مــن الصراعــات احملتدمة بني هذا 
الفريــق وذاك اليوم امنا نشــأت واســتعرت 
نارها بســبب التنكر ملقتضيــات العقانية 

واملوضوعية ،
وليــس وراء االحتكام لألهــواء االّ الوقوع في 

املآزق .

ال خير في المواقف 
غير المدروسة 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

"جومانا مراد" تنشط فنيا بعد غياب سنوات

الحلة ـ الصباح الجديد:
تقع مدينة احلّلة مركــز محافظة بابل على 
بعد 100 كم جنوب بغداد ويبلغ عدد سكانها 

370 ألف نسمة.
بناها صدقة بــن منصور أمير إمارة بني مزيد 
الكرد اجلاوانية  494هـ/1101 م مبشاركة  عام 
أيام أميرها ورام اجلاواني، وينتسب لها الشاعر 

صفي الدين احللي.
 جــاء ذكرها فــي كتاب رحلة ابــن بطوطة، 
كما ينتســب لها العديد من الشــخصيات 

املعاصرة.
الثقافية  كالعاصمة  احللــة  مدينة  اختيرت 

للعراق عام 2008 ملا تتمتع به هذه املدينة من 
كثرة التجمعــات الثقافية واملعارض الفنية 
وكذلك املواهب العديدة فــي جميع ميادين 
الثقافة والفن من شــعر وكتابة وموسيقى 

وغناء.
بالعلماء  زاخــرة  املدينــة  كانــت  ولطاملــا 
واملفكرين والباحثني، فقد يكون هذا ســبب 
تسميتها مبدينة العلماء أو )موطن العلماء(.

الدكتور ســيف حيدر احلســيني، باحٌث في 
الشأن السياسي العراقي وأستاذ في جامعة 
الكوفــة وأحد أصغر الكتــاب والباحثني في 
مدينة احللة، فهو لم يتجاوز الثانية والثاثني 

من عمره، لكن نتاجه تعدى عمره بكثير.
وحول نتاجاته األدبية والسياسية من الكتب، 
يقول احلســيني للمســرى: “لدي حتى اآلن 
ســتة منجزات، أولها شــعر ويندرج ضمن 
األدب السياســي، عبارة عن نصــوص أدبية 

سياسية”.
وأضاف احلسيني، “أما فيما يتعلق بالبحوث، 
فلدي أكثر من عشــرة بحوث منشورة وقيد 

النشر في اجملات العربية واحمللية”.
 وبرغــم غــزارة إنتاجه السياســي وإنعدام 
الكتابة عن احلب يقول ســيف احلســيني: 
إن “احلب موجود بجانــب آخر، قد يكون دعم 

العائلة أو دعم الزوجة أو دعم األطفال، وهنا 
يتوفر احلــب باعتقادي ولوال هذه املســاحة 
من احلــب واالحتــرام خلصوصياتي ملا متكنت 
من كتابة صفحة، ال ســيما كتابة أطروحة 
الدكتوراه التــي حتتاج إلى وقــت كبير جداً 
والشكر موصول للعائلة التي أسكن بينهم 

على محبتهم
حتتوي احللة واملدن التابعــة لها على العديد 
من املواقع الدينية واألثرية ومن أهمها مدينة 
بابل األثرية، مسجد مشهد الشمس وبرس ) 
مقام النبــي إبراهيم( وموقع برج منرود ومقام 
النبي أيوب وعلى األبيار التي اغتســل فيها 

فشفي من مرضه.
أجنبــت مدينة احللــة وتوابعها رجــاالً أفذاذا 
ساهموا في بناء احلياة الثقافية واالجتماعية 

والسياسية والفكرية للعراق املعاصر.
وتضم مدينة احللــة عدداً من املواقع الدينية 
املهمة منها )مســجد النخيلــة التأريخي، 
جامــع ومقــام اإلمــام علي )مشــهد مرد 
مرقد  القاســم،  اإلمــام  مرقد  الشــمس(، 
أحمد بن موســى الكاظم، مرقد سيد علي 
بن طاووس، مقام املهــدي، مرقد نبي اهلل ذو 
الكفل، مرقــد نبي اهلل أيــوب( والعديد من 

املراقد الدينية األخرى.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
انضمام  االربعــاء،  امــس  العلمي، 
إحــدى وعشــرين جامعــة عراقية 
ضمــن تصنيف التاميــز للجامعات 
بيان  في  الــوزارة  وذكــرت  العربية. 
ورد للصبــاح اجلديــد، أن "تصنيف 
التاميز أصدر نتائج نســخته اخلاصة 
باجلامعات العربية للعام 2022 التي 
أجرت تقييما ملئة وتســع وســتني 

جامعة من خمس عشرة دولة".
وأضافــت، أن "اجلامعــات العراقية 
حققت مراتب تنافســية هامة في 
نســخة تصنيف التاميز للجامعات 
العربيــة، حيــث حصــدت جامعة 
جاءت  فيمــا   )46( املرتبــة  بغــداد 
بعدهــا جامعات املوصــل )60-51( 
والتكنولوجيــة )51-60( وبابل )61-
والنهريــن   )70-61( والبصــرة   )70
 )80-71( واملســتنصرية   )80-71(

-91( واألنبار   )90-81( والكوفــة 

 )120-101( والقادســية   )100
والقاســم   )120-101( وتكريــت 

اخلضــراء )121-140( وديالــى )121-
والتقنية   )140-121( 140( وكربــاء 
الشمالية )121-140( وواسط )121-
140( والفــرات األوســط التقنيــة 
وكركوك   )141+( واملثنــى   )141+(
الوســطى  والتقنيــة   )141+(

)+141( وذي قار )+141(.
"منهجيــة  أن  وبينــت، 
على  اعتمدت  التصنيــف 
مؤشرات تصنيف اجلامعات 
العاملية فيما جرى تضمني 
بعــض املقاييــس اجلديدة 
التــي تبني ميــزات ومهام 
الشــرق  فــي  اجلامعــات 

األوسط وشمال إفريقيا".
وأشــارت الى، أن "اجلامعات 
املتنافسة خضعت للتقييم 
على وفــق خمســة محاور 
التدريس  وهــي  رئيســة 
)%33( والبحــث العلمي 
واالقتباســات   )33%(

)%20( واجملتمع )%6( والنظرة الدولية 
)%8(".. ويشــار الــى، أن اجلامعــات 
ســجلت  العراقيــة  والكليــات 
التصنيفات  في  املتصاعد  تنافسها 
التــي منهــا تصنيــف  العامليــة 
 Global Ranking of(شــنغهاي
ظهرت  الذي   )Academic Subjects
فيه جامعة بغــداد ضمن تخصص 
 The(وتصنيف الكيماوية  الهندسة 
حاليا  فيــه  تتواجد  الــذي   )Times
 )QS(ثمانــي جامعــات وتصنيــف
فيــه خمس جامعات  تتواجد  الذي 
تتواجد  الذي   )Scimago(وتصنيــف
اثنتان وعشــرون مؤسســة  فيــه 
الــذي   )Greenmetric(وتصنيــف
دخلت فيها ســت وســتون جامعة 
وكلية عراقية وتصنيف URAP الذي 
تتواجــد فيه أربع جامعــات عراقية 
 )Webometrics(ويضاف لها تصنيف
تسع  وتنافس  حضور  ســجل  الذي 

وثمانني جامعة وكلية عراقية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
فــازت الكورية اجلنوبية مينا سوتشــوي 
بلقب ملكــة جمال األرض لعام 2022، في 

املسابقة التي استضافتها الفلبني.
وأقيمــت املســابقة، اول أمــس الثاثاء، 
وشــملت اإلعان عن أربــع ملكات جمال 
بألقاب مختلفة حســبما ذكرت صفحة 

"ميس إيرث" على "تويتر" وهي:
ملكة جمــال األرض: فازت بهــا الكورية 

اجلنوبية مينا سوتشوي.
ملكة جمال الهواء: فازت بها األســترالية 

شيردان مورتلوك.
املاء: فازت بها الفلسطينية  ملكة جمال 

نادين أيوب.
ملكة جمال النار: فــازت بها الكولومبية 

أندريا أغويليرا.
ونشــرت الصفحة صــورا ومقطع فيديو 
يرصد حلظة تتويج ملــكات اجلمال خال 
املسابقة. وأكدت الفلسطينية نادين أيوب 
أن مشــاركتها في مسابقة ملكة جمال 
األرض هدفها املســاهمة في تعزيز الوعي 

بالقضايا البيئية.

الحلـة.. مدينـة العلمـاء وقلـب التاريــخ

من بينها بغداد.. جامعات عراقية تحقق مراتب 
تنافسية ضمن تصنيف التايمز العربي

الكورية "مينا سوتشوي" تفوز بلقب ملكة جمال األرض 2022
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