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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

السليمانية - عباس اركوازي:
قــال رئيــس االحتــاد الوطني 
الكردســتاني بافــل طالباني 
انــه اعترض بنحو شــخصي 
على انشاء انبوب لتصدير غاز 
االقليم الى تركيا على شاكلة 

النفط الذي يهدر دون رقابة.
تصريح  في  طالباني  وكشــف 
عن  اجلديــد،  الصباح  تابعتــه 
تدهور  خلفتها  التي  التداعيات 
والدميقراطي  حزبه  بني  العالقة 
الكردستاني على قطاع الطاقة 
في االقليم، الفتــًا الى ان احلزب 
الدميقراطــي اراد احتكار قطاع 
الغاز عبر شركة كار كروب التي 
ميتلكها كما فعل مبلف النفط.

بنحو  اعترضــت  لقد  واضــاف 
شــخصي تنفيذ انبوب تصدير 
الغــاز مــن االقليــم، الن عقد 
تصديــر الغاز قدم الى شــركة 
كار كــروب دون ان يتــم طــرح 
املوضوع امام الشركات الراغبة 
الغاز  قطــاع  في  باالســتثمار 

باالقليم.
ولفــت طالباني الــذي يقاطع 
وزراء حزبــه اجتماعات مجلس 
الوزراء، الــى ان احلكومة احمللية 
قامــت بتســيس التعاطي مع 
محافظــات االقليم، ما ادى الى 

بروز نظام االدارتني بنحو واضح.
احلزب  قيــام  طالباني  واعتبــر 
انشــاء  عقد  مبنح  الدميقراطي 
انبــوب لتصدير الغاز من حقول 

اخلارج، لشركة كار  الى  االقليم 
انتهاك  للشــركاء،  العودة  دون 
حلقوق املواطنني في كردســتان 

والعراق على حد سواء.

وعبــر طالباني عن اســتغرابه 
الدميقراطــي،  احلــزب  رفــض 
التوصل الــى اتفاق حول قطاع 
الطاقة باالقليــم مع احلكومة 

االحتاديــة، وهو ما قال بانه يدفع 
باالحتــاد الوطني الــى التفكير 
احلكومة  مــع  شــراكة  بعقد 

االحتادية.

واشار طالباني الى ان احلكومة 
حكومة  االقليم  فــي  احلالية 
تصريــف اعمال النهــا انهت 
لعملها  احملددة  القانونية  املدة 

من قبل البرملان، وهي غير قادرة 
وتقدمي  املشــاريع  تنفيذ  على 

اخلدمات.
االقليم  ان حكومة  الى  واشار 
متارس حصــارا اقتصاديا على 
التي  الســليمانية  محافظة 
تعــد مناطــق نفــوذ لالحتاد 
الوطني، في ظل توقف شــبه 
تام للخدمــات وتراجع احلركة 
التجاريــة وتفشــي البطالة 

على عكس محافظة اربيل.
وتساءل طالباني عن حقل عني 
الواقع حتســت  زالة النفطي، 
الدميقراطي،  احلزب  ســيطرة 
يذهب  وايــن  يســتغله  ومن 
النفــط املســتخرج من هذا 

احلقل؟.
ومتــر العالقــة بــني احلزبــني 
الكرديان االحتــاد والدميقراطي 
وذلــك  خطيــر  مبنعطــف 
احلزب  وتفــرد  احتــكار  عقب 
االقليم  بايــرادات  الدميقراطي 
وقراره السياســي دون العودة 
الــى شــركائه فــي حكومة 
باالحتاد  دفع  مــا  وهو  االقليم، 
التغييــر  وحركــة  الوطنــي 
الــى التفكيــر بنحــو جدي 
باالنســحاب مــن حكومــة 
احلكومة  مع  واالتفاق  االقليم 
االحتادية على تســليم قطاع 
الطاقــة لقاء احلصــول على 
االحتادية  املوازنة  من  حصتهم 

بنحو مباشر من بغداد.

يفكر بعقد شراكة مع الحكومة االتحادية

الوطني الكردستاني يمنع تصدير غاز 
اإلقليم الى تركيا ويفضل االتفاق مع بغداد

الدول السبع وأستراليا تتفق على 
6تسعير سقف النفط الروسي المدعي العام اإليراني يطالب 

3بإغالق الفضاء اإللكتروني تمامًا

الصباح الجديد - وكاالت: 
قال كيريل ميلنيكوف رئيس مركز 
تطوير الطاقة الروســي، إن أسعار 
العاملية قد  الســوق  النفط فــي 
تتجــاوز 100 دوالر للبرميــل، بعد 
فرض سقف لسعر النفط الروسي 
عند 60 دوالرا ، اعتمدته مجموعة 
األوربي،  والحتاد  وأســتراليا  السبع 
ووفقــا للخبيــر، هذا القــرار قد 
يؤدي إلى تقليــص كميات النفط 

الروسية املصدرة إلى اخلارج.
أمس  اول  يــوم  اتفقــت  وكانــت 
مجموعة  دول  اتفقــت  اجلمعــة، 
ودول  وأســتراليا من جهة  السبع 

االحتاد األوروبي على فرض ســقف 
ســعر للنفط الروسي الذي ينقل 
دوالرا   60 البحر عنــد  عن طريــق 
للبرميــل،. ومــن املتوقــع تطبيق 
آلية ضبط تسمح بأن يكون سعر 
النفط الروســي أقل بنســبة 5٪ 

على األقل من سعر السوق.
ال  نفسه  »السقف  اخلبير:  وأضاف 
يهم، ألن الشــركات الروســية لن 
تبيع النفط وفقــا له بأي حال من 
األحوال. وبسبب ذلك سيتم قطع 
مبساعدة  الروسي  النفط  إمدادات 
شركات الشحن والتأمني األوروبية، 
مما قد يقلل الصادرات من روســيا 

يوميا  برميل  1-1.5 مليــون  مبقدار 
في الفترة من ديســمبر إلى يناير. 
ســيؤدي هذا على األرجح إلى دفع 
أسعار النفط إلى ما فوق 100 دوالر 

للبرميل«.
باســم  املتحدث  قال  جانبــه  من 
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف 
امــس الســبت إن الكرملني يقوم 
بتحديد  املتعلق  الوضــع  بتحليل 
سقف ألسعار النفط، وقد مت اتخاذ 

بعض االستعدادات ملواجهته.
وأضــاف بيســكوف فــي حديث 
حاليا  »نقــوم  اامس:  للصحفيني 
بتحليل الوضع. طبعا مت التحضير 

واالستعداد ملواجهة هذا السقف«.
وشــدد على أن روســيا سترفض 
وضــع أية ســقوف على أســعار 
النفط ، وبعد حتليل سريع سيكون 
تنظيم  كيفية  بشــأن  قرار  هناك 

العمل الحقا.
وقال: »لــن نقبل بهذا الســقف. 
وأمــا عن كيفية تنظيــم العمل، 
وسنعلن  سريع  بتحليل  فسنقوم 

عن ذلك الحقا«.
ويدخل قرار حتديد ســقف ســعر 
التنفيذ، بعد  الروسي، حيز  النفط 
غد االثنني أو بعــد فترة وجيزة من 

هذا املوعد.

ترجيحات روسية بتجاوز أسعار 
النفط العالمية 100 دوالر للبرميل 

بغداد-الصباح الجديد
األخضر«  »العراق  مرصد  أورد 
املهتم بالبيئة امس السبت، 
احلرائــق  بعــدد  إحصائيــة 
العام  التــي حصلت خــالل 
اجلاري الـــذي يشـارف علـى 

اإلنتهـاء.
جانـــب  أن  إلـــى  ولفــت   
الرصافـــة مـــن العاصمـة 
بغـــداد، ضمـــن الرقعـــة 
تضـرراً  األكثـــر  اجلغرافيـة 

مـن النيـران.
وذكر املرصد في بيان اطلعت 

عليــه الصبــاح اجلديــد، أن 
»أكثر من 26 ألف حريق نشب 
فــي البالد منــذ بداية العام 

اجلـاري«.
احلرائــق  »هــذه  أن  مبينــاً   
حصلــت فــي دور ســكنية 
وحكومية  جتارية  ومنشــآت 

ومزارع وبساتني«.
وأضــاف البيــان ، أن »أكثــر 
الرقع اجلغرافية التي حصلت 
الرصافة  قاطع  احلرائق،  فيها 
الكثافة  بســبب  بغداد،  في 
السكانية، يليه الكرخ اجلانب 

ويعود  العاصمــة،  من  اآلخر 
العمرانيـــة  للحركة  ذلــك 
هـــذه  تشهدهـــا  التـــي 

املناطـق«.
»بعد  البيئي:  املرصد  وأوضح 
بغداد، تأتــي البصرة باملرتبة 
عازيا  ثالثاً«،  ونينــوى  الثانية 
»غياب  إلــى  احلرائق  حصول 
مؤسســات القطــاع العام 
األهلـية  واملبانـــي  واخلـاص 
الوقايـــة  إجــــراءات  عــن 

منهـا«.
وأشــار املرصد، إلى أن »أكثر 

إلخماده،  وقتاً  استغرق  حريق 
الوزيريــة  مبنطقــة  مبنــى 
اربعـــة  يضـــم  ببغـــداد، 
طوابـــق وستـــة مخـــازن 

جتاريـة«.
»الدفـــاع  أن  إلــى  ولفــت 
املدنـي احتـــاج 216 ساعـة 

إلخـماده«.
ونــوه الــى ان هنــاك حرائق 
تفتعــل عمــدا فــي بعض 
البســاتني لغرض تســهيل 
بناء دور ومنشـــآت جتاريـــة 

عليهـا«.

»العراق األخضر«: 26 ألف حريق شهدتها 
البالد خالل العام الحالي بعضها مفتعل

بغداد - الصباح الجديد
املستقل  الكردي  السياســي  اكد 
عثمان خانقيني امس الســبت، ان 
مناطــق املادة 140 تفضــل البقاء 
حتت املظلة االحتادية بسبب اخطاء 

إدارة إقليم كردستان العراق.
وقال خانقينــي في تصريح تابعته 
»الصراعات  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
السياســية في اقليم كردســتان 
وبروز  الســلطة  على  واالستحواذ 
دور العوائل احلاكمة في كل شــيء 
كلها  االقتصادية  االوضــاع  وتردي 
اســباب تضغط علــى املاليني من 
او  الكــرد ســواء ضمــن االقليم 

مناطق 140«. 
واضــاف، أن »تأييد املــادة 140 في 
املناطــق املشــمولة بهــا بديالى 
وغيرها تضاءل في السنوات االخيرة 
مــن قبل الكرد الذيــن يدركون بان 

اخطاء اربيل كبيــرة لذا يجعلهم 
يدعمون البقاء حتت املظلة االحتادية 
ألنه القرار االنســب لهــم لتفادي 
ازمات اقتصادية ودخول في متاهات 

صراعات األحزاب«. 
»القوى  ان  الــى  وأشــار خانقيني 
بــان  تــدرك  املتنفــذة  الكرديــة 
االهالــي في وضع صعــب وهناك 
انخفاض كبير في دعم مشاريعها 
السياســية ومنها املــادة 140 لذا 
فــان اي تطبيق فعلــي للمادة رمبا 
االوضاع  يخرج مبفاجآت في خضم 

احلالية«. 
وتنص املادة 140 من الدســتورعلى 
ادارة مدن مترامية في  حتديد جهة 
عدة محافظات من خالل استفتاء 
عام لتحديــد اراء االهالــي بني ان 
تكون تابعة لــالدارة االحتادية او من 

قبل اقليم كردستان.

بغداد - الصباح الجديد: 
أفاد رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع الســوداني أمس السبت، 
بأن الواقع اخلدمي في محافظات 
البالد كافة، بحاجة إلى مراجعة 

جاّدة.
جاء هذا خالل ترأســه، اجتماعاً 
اخلدمية  الدوائر  ومديري  لرؤساء 
والقّطاعية في قضاء ســامراء، 
امــس  صبــاح  وصلــه  الــذي 
بها  يقــوم  زيارة  في مســتهّل 
إلــى محافظــة صــالح الدين 
ملتابعة الواقــع اخلدمي واألمني 

للمحافظة.
وذكــر بيــان صادر عــن املكتب 
األخير  أن  للســوداني،  اإلعالمي 
اســتمع إلى عرض مفّصل عن 
الواقع اخلدمي لســامراء، وسير 
تنفيذ مشــاريع البنى التحتية 
واخلدمية فيهــا، وأهّم املعّوقات 
التــي تواجــه تقــدمي اخلدمات 

للمواطنني وتلبية احتياجاتهم.

محافظة  إلــى  جاء  أنــه  وأكد 
صــالح الدين من أجــل الوقوف 
واقعها  بشــكل تفصيلي على 
العام، مبينــا أّن الوضع اخلدمي 
في جميــع احملافظــات بحاجة 
إلى مراجعة جاّدة، ووضع خطط 

سريعة للمعاجلة.
كما شّدد السوداني على ضرورة 
أن تترّكــز خطــط احلكومــات 
احمللية في عموم احملافظات على 
التي  التحتية،  البنى  مشــاريع 
نعّدها تأسيســاً صحيحاً لكّل 
وقد جعلناها  الالحقة،  املشاريع 
في سّلم أولويات املنهاج الوزاري 

ضمن محوره اخلدمي.
ووّجــه رئيــس مجلس الــوزراء 
باتخــاذ إجراءات عاجلــة إلزالة 
مشــاريع  تنفيذ  أمام  العقبات 
املياه في قضاء ســامراء، وأيضاً 
توزيع مادة الســماد بني املزارعني 
محافظة  وعموم  ســامراء  في 

صالح الدين. 

السوداني: الوضع الخدمي في جميع 
المحافظات يحتاج مراجعة جاّدة

سياسي كردي يطالب ببقاء مناطق 
140 تحت المظلة االتحادية

عزا السبب الى أخطاء االقليم

خاص - الصباح الجديد:
طــوى مجلــس النــواب، أمس 
السبت، صفحة الوزارات املتبقية 
شــياع  محمد  حكومــة  فــي 
الســوداني مبنح الثقة ملرشحي 
حقيبتني شاغرتني، فيما يستعد 
رئيس  نائب  قريباً حلسم منصب 
اجلمهورية، حيث يشير نواب إلى 
أن أبرز املرشحني لنائبي الرئيس، 
زعيــم حتالف الســيادة خميس 
دولة  ائتــالف  وزعيــم  اخلنجــر 

القانون نوري املالكي.
احلكمة  تيار  عــن  النائب  وقال 
علي البنــداوي في تصريح إلى 
»مجلس  إن  اجلديد«،  »الصباح 
النــواب عقــد جلســة أمس 
الكابينة  إكمــال  وتضمنــت 

الوزارية«.
»البرملان  أن  البنــداوي،  وتابــع 
صــوت علــى منح ثقتــه الى 
ناميدي  ســعيد  محمــد  نزار 
للبيئــة، ونكني عبد اهلل  وزيراً 
ريكاني وزيراً لألعمار واالسكان 
العامة،  واالشــغال  والبلديات 

وذلك باألغلبية املطلقة«.

وأشــار، إلى أن »رئيس مجلس 
السوداني  الوزراء محمد شياع 
كان قد أرســل قبل اجللســة 
بوقت مناسب أسمي املرشحني 
مع سيرتيهما الذاتيتني وطلب 
التصويت عليهما بأسرع وقت 

ممكن«.
»التصويت  أن  علــى  وشــدد، 
حصل  وريكاني  ناميــدي  على 

بأريحيــة، ونتيجة اتفاقات بني 
الكتل السياســية ولم حتصل 

هناك خالفات بشأنها«.
وأكــد البنــداوي، ان »إكمــال 
الكابينة الوزارية أمر مهم جداً 
من ناحية االستقرار السياسي 
وإنهــاء حالة اخلالف الســيما 
بني القــوى الكردية من جهة، 
وكذلك ضمان اســتقرار عمل 

بأنها  أخرى  جهة  من  احلكومة 
أصبحت مكتملة احلقائب«.

ويواصل، أن »الكتل السياسية 
متجهــة حالياً حلســم ملف 
منصب نائب رئيس اجلمهورية، 
الــذي كان غائباً طــول الدورة 

االنتخابية السابقة«.
إلــى أن »هذا  البنــداوي،  ونوه 
خصوصاً  جــداً  مهم  املنصب 

إذا مــا غاب رئيــس اجلمهورية 
يقتضي معــه أن يكون هناك 
نائباً يقــوم مبهامه عند غيابه، 
وهو مــا نص عليه الدســتور 

بنحو صريح وال يدعو للشك«.
وأفــاد، بأن »التوجــه هو جلعل 
األول  اجلمهورية،  لرئيس  نائبني 
املكون الشيعي واألخر من  من 
املكون الســني أســوة بنائبي 
ورئيس  النــواب  مجلس  رئيس 
لكي يحصل  الــوزراء،  مجلس 

التوازن في الرئاسات«.
أن »عدداً  إلى  البنداوي،  ومضى 
من األســماء مرشــحة لهذا 
اخلنجر  خميس  أبرزها  املنصب 
عــن املكــون الســني، ونوري 
الشــيعي،  املكون  املالكي عن 
ونعتقد بأن حســم هذا امللف 

سيكون بشكل سلس ايضاً«.
مــن جانبه، ذكر عضــو كتلة 
أن  الفتــالوي،  علــي  الفتــح 
»الكتــل املكونة لتحالف إدارة 
الدولــة تنفــذ حاليــاً جميع 
االتفاقات التي مت التوصل اليها 

بشان تشكيل احلكومة«.

وتابــع الفتالوي، أن » حســم 
واحدة  هي  املتبقيتني  الوزارتني 
االتفاقات، فقد ذهبت  تلك  من 
الدميقراطــي  للحــزب  وزارة 
الكردســتاني واألخــرى إلــى 
االحتــاد الوطني الكردســتاني 
وبهذا طوينا صفحة تشــكيل 

احلكومة«.
أن »مناصب نواب  إلى  وأشــار، 
األخرى  هي  اجلمهوريــة  رئيس 
عليهــا  التصويــت  ســيتم 
قريبــاً بناء على اتفــاق القوى 

السياسية«.
أن  إلــى  الفتــالوي،  وانتهــى 
مشجعة  السياسية  »األجواء 
حاليــاً علــى املضــي بتنفيذ 
فقرات املنهــاج الوزاري وهناك 
ســوف  القضايا  مــن  الكثير 
يتم حســمها تباعاً مبا يحقق 

املصلحة العامة«.
رفع  قد  النــواب  وكان مجلس 
جلســته أمس إلى غد االثنني، 
وذلك بعــد أن أدى وزيرا البيئة 
الدستورية  اليمني  واإلســكان 

وقراءة عدد من املشاريع.

البرلمان يطوي صفحة الوزارات الشاغرة ويستعد لحسم منصب نائب رئيس الجمهورية
المالكي والخنجر ابرز المرشحين تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
مجلــس  عضــو  كشــف 
النــواب عامــر عبــد اجلبار 
أمس الســبت، عن تشكيل 
تكتل نيابي جديد،  معارض 
الدولة  للفساد في مفاصل 

كافة.
وقال عبــد اجلبار خالل مؤمتر 
صحفــي عقده فــي مبنى 
اجمللــس مبشــاركة عدد من 
النــواب: »نحن كأعضاء في 
مجلس النــواب نهدف إلى 
تشكيل تكتل نيابي معارض 

مفاصل  جميع  في  للفساد 
الدولة وبكل اشكاله«.

من  كثيرا  »هناك  أن  وأضاف 
بالفساد  املتعلقة  القوانني 
بحاجــة للتفعيل واملتابعة 
الرقابي  الــدور  قبــل  مــن 
النــواب«، الفتاً  للمجلــس 
أن »النواب املســتقلني  إلى 
جدي  بشــكل  يتحركــون 
لتشــكيل كتلــة كبيــرة 
لتقومي  البرملان،  داخل  فاعلة 
عمل احلكومة خالل املرحلة 

املقبلة«. 

تشكيل تكتل نيابي معارض 
لفساد الدولة ويَقوِّم عمل 

الحكومة في المرحلة المقبلة
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البصرة - سعدي السند:
 

احتفلت جامعة البصرة بتخرج الدورة 
اخلامسة واخلمسني من طلبتها للعام 
ارض  - 2022 علــى   2021 الدراســي 
الرياضية  باملدينــة  الفيحــاء  ملعب 
وسط حضور رسمي وشعبي وأكادميي 
كبيــر حتــت شــعار )بالعلــم تبنى 

االوطان(.

استعراض كراديس الطلبة
واســتعرضت كراديــس الطلبة التي 
العلمية  اجلامعــة  كليــات  مثلــث 
واالنســانية تلى ذلك نشيد اجلامعة 
وقد انشــد من قبل اجلوق املوسيقي 
اجلامعــي  القســم  اخلريجــون  وردد 
الوطن كالً حســب  وتعهدوا بخدمة 
وأعربوا عن ســعادتهم  اختصاصــه 
مبا حصلوا عليــه من معارف أكادميية 
تخصصية على مدى سنوات الدراسة 

اجلامعية.

تكرمي املتخرجني األوائل
 وكرمت اجلامعة خالل احلفل الطلبة 
املتخرجــني األوائل الذيــن أعربوا عن 
شــكرهم وأمتنانهم  بهــذا التكرمي 
الذي ســيفتح اآلفــاق امامهم باجتاه 
حتقيــق ما يصبــون إليه فــي خدمة 

بلدهم.
ايضــا مت تكرمي  وعلى هامــش احلفل 
مجلــس اجلامعــة ومــدراء اقســام 
الرئاســة والباحــث املتميــز وابطال 
اجلامعــة وكذلــك الراعــني للحفل 
وتخلــل احلفل فعاليــات منها اطالق 

االلعاب النارية واحلمام الزاجل.

اخلريجون ميثلون املستقبل  الواعد
وأكــد رئيس اجلامعة الدكتور ســعد 
شــاهني حمادي في كلمة القاها في 
احلفــل :  ان جامعــة البصرة حرصت 
منــذ تأسيســها علــى رفد ســوح 
العلم بإصداراتهــا اخملتلفة من كتب 
ومجالت وبحوث ودراســات فضالً عن 
والشــركات  الدولة  رفد مؤسســات 
بالكفاءات من متخرجيها الذي ميثلون 
وســتبقى  للبلد  الواعد  املســتقبل 

اجلامعة مناراً للعلم واملعرفة.
متكني األجيال  الشابة من امتالك 

املعرفة 
وفي حديــث خّص به )الصباح اجلديد( 
قال رئيس جامعة البصرة  : ان اجلامعة 
تســعى الى متكني األجيال الشــابة 
في وطننا العــراق احلبيب من امتالك 
ممكن  وجه  بأفضل  وتوظيفها  املعرفة 
ملواجهة حتديــات التنمية واالبتكارات 
لكي تواكب املسيرة بصورة مستدامة 
ومســتمدة من الواقــع للتعامل مع 
التحديــات كمــا وتســعى اجلامعة 
أيضــا في أن تكون واحــدة من أفضل 
والعاملية  والعربية  العراقية  اجلامعات 
املشــهود لهــا باألصالــة والرصانة 
والتميز في مجــال التعليم اجلامعي 
والبحث العلمــي وخدمة اجملتمع ومبا 
يحقق التنمية البشــرية الشــاملة 

واملســتدامة في املنطقــة وكما هو 
معروف هي مؤسســة بالغة االهمية 
إذ تعمل على إظهــار الوجه احلضاري 
والعلمي والتقني عن طريق اإلبداعات 
والعمــل اجلدي كما وتأمــل ان تكون 
رســالة اجلامعــة جتســيداً علميــاً 
في متكني طلبتها  املتمثلة  لرسالتها 
والتطويرعن  األبتكار  مع  التعامل  من 
طريق تســليحهم باملعرفة وأنواعها 
ورعايــة األفكار اخلالقة للتدريســيني 
حقيقية  إبداعــات  الى  تقــود  والتي 
فضالً عن بناء جســور التعاون واحلوار 
والعربية  العراقيــة  بــني اجلامعــات 

والعاملية.

اجلامعة تفخر مببدعيها 
تفخر  اجلامعــة  ان  وأشــار شــاهني 
الذين  التدريســيني  مببدعيهــا مــن 

اسهموا بأبحاثهم في تقدمها محلياً 
حيث  العاملية  التصنيفات  في  وعاملياً 
ان جامعة البصرة حصلت على املراكز 
املتقدمة فــي التصنيفــات العاملية 
حيــث نالــت املرتبــة االولــى ضمن 
واملرتبة  البريطانــي  التاميــز  تصنيف 
الثانية ضمن تصنيف )RUR( الروسي

 ومت تكرمي عشــرات االساتذة منهم 
بدورهم  اجلامعة  اعتــزاز  عن  تعبيرا 
الكبير وعملهم املتواصل في نشــر 
بحوثهــم واجنازاتهــم العلمية في 
مختلــف املواقع واجملــالت العلمية 
ضمــن  وادخالهــا  وتســجيلها 
العامليــة وكان لهــا  التصنيفــات 
الدور الكبيــر والفعال في ابراز هوية 
جامعتنا ونشاطاتها ودخولها ضمن 
البحوث  بغزارة  العاملية  التصنيفات 
ونوعيتهــا حيث ان اجلامعة تشــد 

على ايدي اســاتذتها للمضي قدماً 
في هذه االبحــاث والتطور كما كان 
العلمية  احلركة  بإغناء  السبق  لهم 
على مستوى  فقط  ليس  والصحية 
كان  بل  النظــري  العلمي  البحــث 
جلامعة البصــرة الــدور الكبير في 
مكافحة جائحــة كورونا بتوفير ما 
حتتاجه دوائــر الصحة من متطلبات 
التشــخيص والعالج لوبــاء كورونا 
على مدى ثمانية اشــهر بشــهادة 
منظمــة الصحة العامليــة وغيرها 

بعد حيازتها االعتمادية.

وحصلت اجلامعة على املركز األول 
وأوضح رئيس اجلامعة ايضا : وهناك 
اجناز عاملي آخر  وصف باملبهر يضاف 
على  بحصولها  البصــرة  جلامعــة 
املركز األول جلائزة التعليم العالي في 

اسيا لعام 2021
املركز  اجلامعــة على  حيث حصلت 
)االبــداع والفنون(  األول في جائــزة 
على مســتوى جامعات آسيا كلها 
لعــام 2021 وتلتها ثــالث جامعات 
للثقافة  بكني  مثل جامعــة  عاملية 
الدولية الصينية و جامعة زهجيانك 
الصينة و جامعــة حمد بن خليفة 
في دولة قطــر وغيرها من اجلامعات 
العاملية في اسيا و ان جامعة البصرة 
هــي اجلامعــة العراقيــة الوحيدة 
التي حتصــل على جائزة ضمن جوائز 
التعليم العالي في اسيا ولم يسبق 
ان حصلــت جامعــة عراقيــة على 
املرتبة األولى على اسيا وكل ذلك مت 
بعمل دؤوب من قبل كليات اجلامعة 
وبصورة خاصة كلية الفنون اجلميلة 

واملركز الثقافي للجامعة

 جامعة البصرة تحتفل بتخرج الدورة 55 لطلبة
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بحضور رسمي وشعبي وأكاديمي كبير 

كرمت الجامعة 
خالل الحفل الطلبة 
المتخرجين األوائل 

الذين أعربوا عن 
شكرهم وأمتنانهم  

بهذا التكريم 
الذي سيفتح اآلفاق 

امامهم باتجاه 
تحقيق ما يصبون 

إليه في خدمة 
بلدهم

رئيس جامعة البصرة يكرم الطالبة األولى على كلية الطب 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت الشــركة العامة لتصنيع احلبوب في وزارة 
التجارة عن حتديد جدول زمني للقطع وجتهيز الوكالء 
مبادة الطحني املنتج بحسب الرقعة اجلغرافية وإيالء 
األسبقية للمناطق االكثر فقراً في بغداد . واوضح 
مدير عام الشركة خالد اسماعيل النداوي في أثناء 
تفقده ملراكــز قطع الوكالء في الكــرخ وعدداً من 
اقسام الشركة بأنه “ اســتناداً لإلجراءات املتخذة 
فــي ضوء توجيهات وزير التجــارة أثير داود الغريري، 
في إيالء أســبقية القطع للمناطــق االكثر فقراً، 
فقد مت اعتماد نظام البرنامج االلكتروني في وحدات 

القطع بالنسبة لقواطع بغداد .
واضفا املدير العام مضيفاً بأنه “ مت االطالع على آلية 
القطع وتنظيم مراجعة وكالء الطحني للمراكز في 
جانب الكرخ من بغداد ، مؤكداً على ضرورة املتابعة 
اليومية ملوقف التجهيز وتنسيق العمل في وحدات 
القطع، فضالً عن تطوير اســاليب العمل من خالل 
حتديث برامــج القطع وتســهيل مراجعة الوكالء 

واختزال الروتني املتبع في عميلة التجهيز.

الصباح الجديد - متابعة: 
ملــّف طباعة الكتب املدرســية يعّد أبــرز ملّفات 
الفســاد على مّر احلكومات املتعاقبة، حيث بلغت 
كلفة طباعــة الكتب ماليني الــدوالرات التي حتال 
ملطابع أجنبية دون وجود رقابة أو متابعة تشريعية 

او حكومية.
توّقف ضجيج مكائن الطباعة في شارعي املتنبي 
والســعدون، واجّته عمالها للبحث عن أعمال أخرى 
بســبب املصالح اخلاصة لبعض املســؤولني التي 
دفعتهــم للتوّجــه وعقد صفقــات لطبع الكتب 
خارج العراق، ما دفع شــريحة كبيــرة من العّمال 
وأصحــاب املطابع لتســجيل أســمائهم بقائمة 
البطالة. وبحســب إحّتاد املطابع فإّنه خالل شهرين 
فقط أجبــرت خمس مطابــع في بغــداد واألنبار 
والنجف على إغالق أبوابها، بســبب الفساد املالي 
واإلداري الــذي دفع مبســؤولني للتعاقــد مع اخلارج 
لطباعة كتب املدارس واجلامعات بدال من طباعتها 
في العراق علــى رغم جودتها وقّلة كلفتها، ليقارن 
املكّون  الرابعــة اإلعدادية  الفيزياء للمرحلة  كتاب 
من تسعني صفحة الذي تكّلف طباعته في العراق 
ستة دوالرات، بالكتاب املطبـوع فـي اخلـارج والـذي 
يكّلـــف تسعة دوالرات وبجـــودة سيئـة وتأخيـر 
كبيـــر. وبحسب أعضاء ب لجنة النزاهة فإّنه رغم 
وجود قرارات حكومية بإحالة عقود طباعة املناهج 
للمطابع احلكومية، إاّل أّن إّتفاقات سياسية فرضت 
على الوزارات والهيئــات التابعة للدولة التي متتلك 
مطابع أن تقــّدم إعتذارها حّتى يتــم إحالتها الى 
مطابع خــارج البالد، فضال عن بعض املطابع احمللّية 
لإلستفادة من الكومشنات كون تلك املطابع تابعة 

جلهات سياسّية حتت أغطية مختلفة.

وزير التجارة يوجه بتحديد 
جدول زمني لقطع وتجهيز 
الوكالء بالطحين المنتج 

طباعة الكتب المدرسية: فساد 
بالمليارات وغياب للرقابة

بغداد - رحيم الشمري :
التعبير  وحرية  االعــالم  قطاع  اقام 
يونســكو العراق ، جلســة تقييم 
وحماية  واالتصــاالت  االعــالم  اداء 
الصحفيــني وحريــة التعبيــر عن 
املانحني  ، ضمــن مشــروع  الــرأي 
املتعدديــن لتعزيــز حريــة التعبير 
 ، الصحفيني  وســالمة  الــرأي  عن 
وطــرح االستفســارات ، بحضــور 
القاضي عامر حســن ممثل مجلس 
القضــاء االعلى ، وعضــو مجلس 
نقابة الصحفيني العراقيني حســن 
كليات  مــن  واكادمييني   ، العبــودي 
االعــالم وصحفيني وناشــطني من 

منظمات اجملتمع املدني .
وقال ممثل يونســكو العــراق ومدير 
قطاع االعــالم وحرية التعبير ضياء 
، وفقا للجلسات  صبحي الســراي 
احلوارية مع قضاة محاكم النشــر 
فــي مجلــس القضــاء االعلــى ، 
لتنظيم عمل احملاكم وتالفي وصول 
الصحفيــني الى خطــر املالحقات 
القانونيــة والقضائيــة والعقوبات 
، ونهــوض منظــم قطــاع االعالم 
واالتصاالت في العراق بدوره االساس 
وفق  اخلصومــات  بحل  واالســهام 
القانون ، وحتديث التشــريعات التي 
حلد االن لــم جتد احلمايــة الكافية 
للصحفيني وحريــة التعبير ، وبقاء 

املــواد العقابية في قانون العقوبات 
العراقــي النافــذ ، والشــكوى من 
والغرامــات  والرســوم  الضرائــب 
املفروضة على الفضائيات واالذاعات 

والقيود غير القانونية .
واضاف الســراي ان اجللسة تطرقت 
الــى اطــار اســاس لتقييــم دور 
املنظم وهيئــة االعالم واالتصاالت ، 
واســهامها في انضاج التشريعات 
املعروضة على البرملان حلرية التعبير 
، ودورهــا بالتشــريعات وما قدمت 
الهيئة الدعم واالسناد للصحفيني 
حتى متنع تعرضهــم للعقوبة امام 
للقضاء ، لوضع تقييم اساس لدور 
املنظــم ، واملالحظــات كثيرة حول 
التي  البــث  اإلعالمي  قواعد  الئحة 
اقرتهــا هيئة اإلعــالم واالتصاالت ، 

والكثير ال يقتنع بها .

واوضح ممثل اليونسكو ان تقييمات 
اجمللس  اجتماع  إلى  سترفع  اجللسة 
واالتصاالت  اإلعالم  لتنظيم  الدولي 
التابع لليونســكو ، املؤمل انعقاده 
املقبل  العام  في شهر شــباط من 
في باريس ،حيث ســتتخذ القرارات 
الدولية التي قد توجه إلى احلكومة 
العراقية في شــهر ايار املقبل ، وأن 
حضــور مجلــس القضــاء األعلى 
ومنظمــات  الصحفيــني  ونقابــة 
اجملتمع املدني ، لوضع تقييم اساسي 
لدور املنظم ودوره في حل املشاكل 
واالزمات الناشــئة بــني االعالميني 
املدعــى عليهــم ، وتقيــم الدعم 
واالســناد إلى اجملتمع االعالمي ، وأن 
دور املنظم اصدار اللوائح واالجراءات 
الى  واالســناد  والدعم  التنظيمية 
املؤسســات االعالمية ، اضافة الى 

انه شريك في التشريعات ، متسائال 
عــن الهيئــة والــدور فــي مجال 
التشــريعات االعالمية املوجودة في 

البرملان كمشاريع .
وبني السراي طرحت اراء ومالحضات 
البث  قواعــد  حول  كثيــرة  ونقاط 
 اإلعالمــي ، الــذي اسســته هيئة 
اإلعالم والكثير  ال يقتنع بها  وهناك 
مشــكلة أساســيه يجــب إيجاد 
حــل لها لتالفي ذهــاب اخلصومات 
والصحفيني  اإلعالمية  واملشــاكل 
الى القضاء ، دون وجود دور للمنظم 
املدني وبعدها تكون اجلرمية أو جناية 
وحادث وغرامــات ، وبالتالي يتعرض 
مجلس القضــاء األعلى إلى حمله 
على انه يحدد احلريات ، وفي املقابل 
أن االعالميــني والصحفيــني يكون 
ضحيــة ، ألن الــدور التنظيمي قد 

غاب .
واشار مدير قطاع االعالم ان  اجللسة 
فيها تقييمات وســترفع إلى اجمللس 
واالتصاالت  اإلعالم  لتنظيم  الدولي 
، ونســعى إلى  التابع لليونســكو 
أخذ عينة مــن الصحفيني البارزين 
األكادمييني  إلى  اجللسات إضافة  في 
اآلراء  لتعزيــز   ، القضــاة  وبعــض 
التي ســتطرح وبناء عليه ستتخذ 
بعض القــرارات الدولية وتوجه إلى 

احلكومة العراقية. 

جلسة يونسكو العراق لتقييم قطاع االعالم واالتصاالت
بمشاركة القضاء والصحافة

ما بين التغيير والتطوير حول منهج مادة اللغة
 العربية للصف السادس اإلعدادي

هاشم احمد البيراوي
 مــن املعلوم أنــه كل تغيير يحصل 
وفي أي مادة دراســية علمية كانت 
أم إنســانية البد أن يرافقه التطوير 
وهــذا ما هــو واقــع فــي معظم 
و مناهجه  من أجل  التعليم  البلدان 
مســتقبل أفضل وجدير بالذكر أنه 
الدراســية  املناهج  فــي  تغيير  كل 

يتطلب ما يلي:-
 أوالً: الرغبة الواعيــة في التغيير مبا 
يتالءم واحلاجــة الفعلية إلى التطور 

العلمي والثقافي للواقع الراهن.
واملهارة  اخلبرة  بذوي  االستعانة  ثانياً: 
مــن الفريــق  يؤمنــون بالتجديــد 
املصاحــب للتطويــر فــي املهارات 

العلمية واإلنسانية للطلبة.
بهذه  ثالثاً: عدم شخصنة  القائمني 
املهمــة اخلطيــرة واالعتمــاد على 
بالتغيير  واملؤمنة  الكفوءة  العناصر 

اإليجابي.
اكثر من واحد ضمن  رابعاً: اشــراك 
جلــان التأليف مــن مدرســي املواد 
الذين   املــراد تغيرهــا و  الدراســية 
يتمتعون بســمعة وكفاءة وخبره ال 
تقــل عن   20 عاماً فــي تدريس تلك 
املادة وذلــك ألنهم األقرب إلى ظروف 
الطلبــة و إلــى مــا يحتاجونه من 

معلومات.

 خامســاً:  مالئمــة الفتــرة الزمنية 
للفقــرات املنهج علــى وفق اخلطة 
الدراسية التي اعتمدها مدرس املادة 

وخاصة طلبة الصفوف املنتهية.
عملية  تســير  أن  ينبغي   سادســاً: 
تغييــر املناهج في خط متــوازٍ مع 
التدريســية  للكوادر  تدريبية  دورات 

املعنية.
 مالحظــات في كتــاب قواعد اللغة 

العربية للصف السادس إعدادي:-
 أوالً: لقد مت توحيد منهج مادة قواعد 
العلمي  للفرعــني  العربية  اللغــة 
واألدبــي وهــذا ما يخالــف طبيعة 
االختصاص حيــث اضيفت مواضيع 
كانت مخصصة لطلبة الفرع األدبي 
والتمني  والتحضيض  )العرض  وهي 
مما  والتحذيــر(  واإلغــراء  والترجــي 
يشكل عبئاً يضاف إلى معاناة طلبة 

الفرع العلمي.
 ثانياً: ان زمن اخلطة الدراســية التي 
اعتمدها مدرس املادة غير كاٍف  إلمتام 

املواضيع املقررة في املنهج.
الدراســية  الصفوف  ازدحام   ثالثــاً: 
بإعداد الطلبة في املدارس احلكومية 
ممــا تعــذر الفائــدة املرجــوة مــن 
في  واإلحاطة  والفهم  االســتيعاب 
جوهر املادة الدراســية  ممــا يؤدي إلى 
حرمــان معظم الطلبــة الضعفاء 

ومتوسطي الذكاء من نصيب احلصة 
الدراســية يضــاف إلى ذلــك كله 
صعوبــة إجراء االختبــارات اليومية 
والنشــاطات املساعدة التي تسهم 
في رفع املستوى املطلوب في مهارات 
الطلبــة والوقــوف على مــا يعيق 

تقدمهم.
 رابعــاً: الطريقــة التكاملية التي مت 
اعتمادهــا تكون مجديــة ومالئمة 
 للصفوف غير املنتهية  و أنها عكس 
ذلك فــي الصفــوف املنتهية حيث 
تشــكل عائقاً أمام املدرس والطلبة 
معــاً في إمتــام املنهج املقــرر تبعاً  

لكثرة املواضيع وضيق الوقت.
 خامســاً: أن اقحــام )املطالعة( في 
املنهــج وربــط مواضيعهــا مبادتي  
 القواعــد والتعبيــر ال يفي بالغرض 
املنشــود في تقوية أساليب الطلب 
وصقل مواهبهم وذلك لوجود العائق 
الفترة  قلــة  في  املتمثل  والســبب 
الزمنية إلكمال املناهج عبر العطالت 
واملناســبات  والدينيــة   الرســمية 

وعطالت الطوارئ واألزمات.
)املطالعة(  بأقحام  املقصود  كان   وإذا 
 هو االرتقاء مبستوى الطلبة من حيث 
حسن  القراءة أو معرفة املعاني فإنه 
من املمكن التعويض عن ذلك بقراءة 
النصوص األدبية وتعليقاتها النقدية 

و مطالعة فنون النثر من قصة ورواية 
ومقالــة وغيرها ويضــاف إلى ذلك 
كله هــو إمكانية اإلفادة من املكتبة 
املدرسية في رفد الطلبة مبوجوداتها 

األدبية.
 أمور ينبغي االنتباه إليها:

 أوالً: من املمكن اختصار بعض فقرات 
املنهج والتركيز علــى ما يطور لغة 
الطالــب املتلقي وابتعــاده عن غير 
وذلك  االســتعمال  قليل  أو  املفيــد 

اختصاراً للوقت.
 ثانيــاً: ترحيل بعــض مواضيع  مادة 
القواعد من الفرع العلمي إلى الفرع 
األدبــي الن طلبة الفــرع األدبي هم 
األقــرب لتلك املواضيــع التي تعتبر 

مفتاحاً لدراستهم اجلامعية.
 ثالثاً: االرتقاء بأســئلة الكتاب املقرر 
االمتحانات  أســئلة  مســتوى  إلى 
الوزاريــة أو أن تكــون مقاربة لها مما 

ترفع من مهارات الطلبة.
 فائدة / ورد في ص 16 ما يلي:

 ما :  االســتفهام 100 عندما تسبق 
بحرف اجلر حتذف الفها تخفيفاً ومتيزاً 

لها من ) ما (  احلرفية مثل: 
     لَم تقســو علــى الطفل؟  وزيادة 
علــى ما ذكر في الفائــدة ينبغي أن 
تــزداد على عبارة )  متييــزاً لها عن ما 

احلرفية …  عبارة و ) ما ( املوصولة(.  



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صرحت مرشــحة مجلس الشيوخ عن والية 
نيويورك، ديانا ســاري، بــأن الواليات املتحدة 
تخفي رغبــة مواطنيها فــي احلفاظ على 

عالقات جيدة مع روسيا والصني.
وأوضحــت، أن واشــنطن ال تريــد أن تظهر 
رغبة الناس في احلفــاظ على عالقات جيدة 
مع روســيا والصني والعالم بأســره، وأنها 
تسيطر على وســائل اإلعالم لتحافظ على 
جدول أعمالها الذي رسمته بناء على رؤيتها 

اخلاصة والصورة التي شكلتها.
وأضافت ســاري خالل مؤمتر صحفي نظمته 
منصة “بابليــك نيوز ســيرفيس”، أن أعداد 
الناخبني الكبيرة، ونتائج التصويت املفاجئة 
في تايوان إثبات واضح علــى أن املواطنني ال 

يريدون حربا مع الصني.
وفي الـ 27 مــن نوفمبر، أجريــت في تايوان 
انتخابات الختيار رؤساء بلديات املدن، ورؤساء 
واحملافظات،  املدن  ونواب مجالس  املقاطعات، 
ورؤســاء حكومات القرى والبلدات، ورؤســاء 
املقاطعات الصغيرة، ورؤساء وممثلي الشعب، 
ومت توزيــع قرابــة الـ 11 ألــف منصب على 

مسؤولني من مختلف املستويات.
ووفقا للجنــة االنتخابات املركزية في جزيرة 
تايوان، فقد خسر احلزب الدميقراطي التقدمي 
احلاكم الذي يرفض التقارب مع بكني، ويدعو 
إلى اســتقالل اجلزيرة. يشار إلى أن العالقات 
بني تايبيه وبكني، شهدت منعطفا جيدا عام 
2008، بعد تولي حــزب “الكومينتانغ” املؤيد 
لبكني للســلطة، بقيادة ما ينج جيو، الذي 

تعرض النتقادات الذعة من قبل املعارضة.
ومت توقيع عــدد من االتفاقيــات االقتصادية 
الهامة فــي مجال الســياحة واألعمال بني 
الطرفني، في عهــد ما ينج جيو، على الرغم 
من عدم إحراز تقدم سياسي كبير، ثم أهدت 
بكــني اثنني مــن الباندا لتايبيــه لالحتفال 

بالدفء في العالقات بني البلدين.

سياسية أمريكية: 
الواليات المتحدة تخفي رغبة 
شعبها في الحفاظ على عالقات 

جيدة مع روسيا والصين
الصباح الجديد - متابعة

اجلماهيرية  الدعــوات  موجة  تزداد 
باالحتجاجــات  للمشــاركة 
دعوات  تزامنــا مــع  واإلضرابــات، 
الســلطات اإليرانيــة إلــى إغالق 

الفضاء االفتراضي كليا.
لتظاهرات  احملتجون  يستعد  وفيما 
حاشدة في 5 و6 و7 ديسمبر، أعلن 
احلــراك الطالبــي عن بــدء موجة 
جديدة من اإلضرابــات، اعتبارا من 
اليوم السبت، عشية االحتجاجات 

املقبلة.
وأعلــن طالب بعــض اجلامعات، مبا 
في ذلــك جامعة طهــران وعالمة 
بابــل،  ونوشــيرواني  طباطبائــي 
خــالل بيان في إشــارة إلــى قمع 
والضغط  العامــة  االحتجاجــات 
على الطــالب املتظاهريــن، أنهم 
سيضربون من 3 إلى 7 ديسمبر ولن 

يحضروا الفصول الدراسية.
وفي الســياق، أفــادت وکالة أنباء 
“إيســنا” أن املدعي العــام اإليراني 
محمــد جعفر منتظــري، دعا إلى 
االفتراضي كليا، مع  الفضاء  إغالق 

استمرار االحتجاجات في البالد.
وقــال: “أنا اليــوم أطالــب بفلترة 
الفضاء  نغلق  أن  يجــب  اإلنترنت.. 
االفتراضي كليــا، ولكن هو أمر لم 
يوافق عليه كبار مسؤولي النظام، 

وال هو ممكن اليوم”.
أكبــر خيانة  أن  واعتبر منتظــري 
عصيان  كانت  السابقة  للحكومة 
بالفضاء  يتعلق  فيما  املرشد  أوامر 
الســيبراني، مشــيرا إلــى وصف 
املرشــد للشــبكة العنكبوتيــة 
ومتهمــا  الثقافيــة،  بالهجمــة 
مبمارسة  روحاني  حســن  حكومة 

التسيب في الفضاء اإللكتروني.

البلوش  هذا وتظاهــر اآلالف مــن 
في إيــران، أمس اجلمعــة، تضامنا 
مــع زعيمهم مولــوي عبداحلميد 
بإطالق  زهي، مطالبني  إســماعيل 
ســراح الســجناء السياســيني، 
رّدت عليهــم قوات األمن  في حني 
املسيل  والغاز  النار  بإطالق  اإليراني 

للدمــوع. وانضمــت النســاء في 
بلوشستان  سيســتان  محافظة 
االحتجاجات  إلى  اجلمعة،  اإليرانية، 
واسعة النطاق التي أشعلتها وفاة 
مهســا أميني، فــي خطوة أكدت 
مجموعــات حقوقيــة أن حدوثها 
“نادر” في املنطقة احملافظة إلى حد 

كبير. وأظهرت تســجيالت مصّورة 
انتشــرت على اإلنترنت، عشــرات 
النساء في عاصمة احملافظة زاهدان 
يرفعن الفتات كتــب عليها “امرأة، 
حياة، حرية”، وهو أحد أبرز شعارات 
انطلقت  التي  االحتجاجية  احلركة 

في منتصف سبتمبر.

وهتفت نســاء ارتدين “الشــادور”: 
“باحلجاب أو بدونه، هيا إلى الثورة”، 
وذلك بحسب تســجيالت مصّورة 

انتشرت على “تويتر”.
وتتواصل االحتجاجات في مختلف 
إيــران، في وقــت أعلن فيه  أنحاء 
مختلف  من  اإليرانيــون  املواطنون 

الفئات استعدادهم لالنضمام إلى 
ثالثة  ملدة  واالحتجاجات  اإلضرابات 
أيام، وأعلنت العديد من املؤسسات 
أيًضــا االنضمام لهــم لدعم هذه 
و6   5 االحتجاجيــة في  التحركات 
و7 ديســمبر اجلاري. يشار إلى أن 7 
ديســمبر هو يوم الطالب في إيران، 

وكان دائًما مناسبة احتجاجية.
وخالل األشــهر الثالثــة النتفاضة 
الشــعب اإليرانــي، كانــت هناك 
العناصر  تدخــل  حاالت كثيرة من 
املتظاهرين  عــالج  فــي  القمعية 
املصابني، ولم تســمح هذه القوات 
للطاقم الطبي مبعاجلة املتظاهرين 
املصابني، وقد توفي عدد من اجلرحى 

بسبب نقص العالج.
وعلــى الرغــم مــن ان احلجــاب، 
كان الســبب املباشــر في اشعال 
االحتجاجات، اال ان السلطات تصر 
على االلتزام به،  وعلى سبيل املثال 
تداولت انبــاء من داخــل ايران انه 
املتســلقة  عائلة  منزل  ُهدم  جرى 
ركابي،  إلنــاز  اإليرانية  الرياضيــة 
“إيــران واير”  أنباء  بحســب وكالة 
املؤيدة لإلصالحيني، بعد أن صعدت 
إلى الصــدارة العاملية هذا اخلريف 
لتســلقها فــي املســابقة وهي 
مكشوفة الرأس دون ارتداء احلجاب.
وبحســب ما ورد في “ســي إن إن” 
CNN األميركيــة، فقد تنافســت 
ركابــي دون حجابهــا فــي كوريا 
اجلنوبية في تشــرين األول املاضي، 
االحتجاجــات  اجتاحــت  عندمــا 
املناهضــة لنظام إيــران بعد وفاة 
مهســا أميني -البالغة من العمر 
22 عاًمــا- أثنــاء احتجازهــا لدى 
ارتدائها  بزعم عدم  األخالق  شرطة 

احلجاب بشكل صحيح.

متابعة ـ الصباح الجديد :
بعــد نهاية اجلولــة األولــى مــن املفاوضات 
املســتأنفة التي عقدتها احلكومة الفنزويلية 
واملعارضة في العاصمة املكســيكية، كشف 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أوراق النظام، 
معلناً أن االنتخابات احلرة التي تطالب بها القوى 
الراعية للمفاوضات، مشروط  املعارضة والدول 
إجراؤها برفع جميــع العقوبات املفروضة على 

فنزويال. 
وفي لقاء دعا إليه مع وســائل اإلعالم األجنبية 
لعرض وجهة نظره في العودة إلى طاولة احلوار 
مع املعارضة، التي تهدف بشــكل أساسي إلى 
واالشتراعية  الرئاسية  االنتخابات  موعد  حتديد 
وشــروط مراقبتها مــن األســرة الدولية، قال 
مــادورو: “إذا كانوا يريــدون انتخابات حرة، نحن 

نريدها حرة مــن العقوبات، وهذه هي املعضلة. 
االنتخابات  العقوبات كاملــة إلجراء  فليرفعوا 
في املوعد الذي يحدده اجمللس الوطني االنتخابي 

والدستور”.
 وكانت احلكومة الفنزويلية قد قررت استئناف 
احلوار بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بوســاطة 
إقليمية ودوليــة، لإلفراج عــن األرصدة املالية 
احلكومية اجملمــدة في اخلارج، واملقــدرة بثالثة 

مليارات دوالر.
وشــّدد مادورو على أن أساس األزمة التي تعاني 
منها بــالده هي العقوبات املفروضة عليها منذ 
ســنوات، متحاشياً أي إشارة إلى مســـؤولية 
احلكومــة عنها، ومكــرراً نفــس احلجج التي 
يلجــأ إليها النظام للبقاء في الســلطة منذ 
ســنوات. وأعرب عن ارتياحه لإلفــراج عن هذه 

األموال، التي قال إنها ستســاعد على معاجلة 
األزمة اإلنسانية التي دفعت ماليني الفنزويليني 
إلى الهجــرة، مؤكداً أن “هــذا االتفاق له أبعاد 
اجتماعية مهمة حلياة الفنزويليني، ألن املليارات 
احملجــوزة في املصــارف األميركيــة واألوروبية 
هي ملك للشــعب الفنزويلي”ثــم أضاف في 
تصريحات تصعيديــة: “نتفاوض مع اخملتطفني، 
ومن ميثلهم، ومتكنا مــن توقيع اتفاق مع الذين 
ميثلون مختطفــي أموال الشــعب الفنزويلي 

الستثمارها في البالد”.
وقــال مادورو إن بالده تخضع ملــا يزيد على 600 
عقوبة تؤثر بشــكل أساسي على قطاع إنتاج 
“اليمني  النفط وتكريره، وألقى املسؤولية على 
االنقالبــي، واإلرهابــي، الذي يطالــب بالتدخل 

العسكري األميركي في بالدنا”.

وتطالب املعارضة بإجراء االنتخابات الرئاســية 
فــي مهلة ال تتجاوز منتصــف عام 2024، حتت 
إشراف منظمات دولية وبضمانات حول حريتها 
ونزاهتها. وكانت أحــزاب املعارضة قد توافقت 
أوليــة الختيار  انتخابات  مؤخراً علــى إجــراء 
مرشح واحد تدعمه كل األطياف املعارضة في 
مواجهة نيكوالس مادورو الذي يتحكم نظامه 
بجميع املؤسسات الدستورية في البالد. وتعتبر 
املعارضة أن االنتخابات الرئاسية التي جدد فيها 
مادورو واليتــه عام 2018 كانت مــزورة وفاقدة 
الشــرعية، األمر الذي أدى إلــى قيام احلكومة 
املؤقتة برئاســة خوان غوايدو التي اعترفت بها 
الواليات املتحدة وما يزيد على خمســني دولة، 

من بينها بلدان االحتاد األوروبي.
لكــن بعــد أن كان غوايــدو يتصّدر املشــهد 

السياســي املعــارض طوال الســنوات الثالث 
املنصرمة، مدعوماً بقوة من واشــنطن بوصفه 
الرئيــس الشــرعي املؤقت لفنزويــال واملنافس 
الرئيســي ملادورو، برزت انشــقاقات مؤخراً في 
صفــوف املعارضــة، واعتراضــات علــى اخلط 
السياسي الذي ينهجه، رافقتها دعوات إلى حل 
احلكومة املوازية التي يرأسها، ومواجهة النظام 
على احللبــة التي اختارها للمعركة، وفي كنف 

املؤسسات التي يسيطر عليها. 
وتقول مصادر معارضة أنه من املستبعد جتديد 
الوالء لغوايــدو ليكون هو املنافــس ملادورو في 

االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وكان رئيس البرملان الفنزويلي خورخي رودريغيز، 
وهو الــذراع اليمنى ملــادورو الذي يقــود الوفد 
احلكومــي املفاوض في املكســيك، قد شــدد 

على أن احلكومة املوازية التي يرأســها غوايدو 
ال شــرعية لهــا بعــد أن أصبحــت الواليات 
املتحدة واألســرة الدولية تتفاوض مع احلكومة 

الفنزويلية القائمة.
وجتدر اإلشــارة إلى أن النظام الفنزويلي يخضع 
منذ ســنوات لعزلة دولية بســبب سياساته 
القمعية وفضائح الفساد التي كانت وراء فرض 
عقوبات على العديد من رموزه، ويعاني من نقص 
في الســيولة املالية لتفاقم األزمة االقتصادية 
الوقت  والعقوبات املفروضة على احلكومة، في 
الذي كانت قنوات التواصل مع الواليات املتحدة 
منقطعة كلياً. لكن خالل األشهر األخيرة تبّدل 
املشهد عندما بادرت واشــنطن إلى استئناف 
االتصاالت مع النظام، في سعيها ملصادر طاقة 

بديلة عن املصادر الروسية. 

المدعي العام اإليراني يطالب بإغالق الفضاء اإللكتروني تمامًا

كاراكاس تشترط رفع العقوبات الدولية قبل تحديد موعد لالنتخابات الرئاسية والتشريعية

مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بال اتفاق

مع دعوات جديدة لمواصلة االحتجاجات
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14149
التاريخ: 2022/11/29

مناقصـة رقم )103(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»متديد خطوط ناقلة مع الشبكات في مناطق متفرقة في قضاء السماوة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي يشــمل جتهيز ومد انابيب بولي اثيلــني )HDPE( بأقطار 
)250,225,160,110( ملــم وحســب املواصفات احملددة في الكشــف التخمينــي املعد الى مناطق 
)الشــراكية , الهندية , ال22 , ال92 , اجلرحى والشــهداء , الكواكة , ال-صالب, الســكك , ال-مري 
النفط الزراعي, الصياغ اجلهة اليمنى , الصياغ اجلهة اليسر, ام الهوش , ال-بوحسني , حي التأميم , 
ال- غضب , الشنابرة( ومناطق متفرقة ,وجتهيز ومد انابيب بولي اثيلني بقطر )250( ملم الى منطقة 
الشويلة وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

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

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-الســيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )297,000,000( مائتان وســبعة وتسعون 
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 مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني, وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية ,كما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2,964,200,000( دينار )ملياران وتسعمائة وأربعة وستون 

مليون ومائتي الف دينار عراقي( وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )270( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/12/4، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )250،000( دينار ) مائتان وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع 

العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى ، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم اخلميس 
املصادف 2022/12/22 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 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم اخلميس املصادف 2022/12/15 في مبنى 
دائرة العقــود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملــدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقــل عن )120( يوماً من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي 
وان يكــون بصيغة واضحة من حيــث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض 
من اصدارة او صــك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )42,000,000( دينــار ) اثنان واربعون 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 السماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املستجيب 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 القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

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

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

13. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقــود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا , وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة 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 للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )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 عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمان جديــة التنفيذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطــالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم 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: 14150
التاريخ: 2022/11/29

مناقصـة رقم )104(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة 240م3 ساعة مع خزان 

ارضي 400م3 مع خط ناقل 250 ملم مع الشبكة في منطقة اململحة 
السماوة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي يشمل جتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 240 م3 شامال العمل 
تنفيذ كافة االعمال املدنية والصحيــة والكهربائية وامليكانيكية لبناية اخلدمات , وجتهيز ومد اخلط 
الناقل من الوحدة اجملمعة الى اخلزان األرضي باســتخدام انابيب بولي اثيلني )HDPE( قطر )250( ملم 
تنفيذ اعمال الشــبكة باستخدام انابيب بولي اثيلني )HDPE( بأقطار )250,225,160,110( ملم انشاء 
خزان كونكريتي ســعة )400( م3 وبســمك جدران )30( ســم , تنفيذ غرفة مضخات بأبعاد )4*6( م 
مع كافة االعمال املدنية والصحية والكهربائية وامليكانيكية املطلوبة , وكل ما يلزم إلجناز املشــروع 
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: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: وتشــتمل علــى كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة والقائمة 

السوداء.
 ب-الســيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )270,000,000( مائتان وسبعون 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, وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقــدمي 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.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )3,294,838,000( دينار )ثالثة مليارات ومائتان وأربعة وتسعون 
مليــون وثمامنائة وثمانية وثالثون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي )330( 

يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/12/4، 
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 تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنــى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس املصادف 
2022/12/22 إن العطاءات املتأخرة سوف 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 
الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم اخلميس املصادف 2022/12/15 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 
)47,000,000( دينار ) ســبعة واربعون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة من مصرف معتمد في 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5 اعالن

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14147
التاريخ: 2022/11/29

مناقصـة رقم )47(/ إعـالن للمرة الثانية
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تأهيل وتبليط شوارع حي احلسني الثاني )بلدية + مجاري(« / الوركاء

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص اعمال املشروع بعدة اقسام من ابرزها:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن توســيع الشارع بعرض )7,5(م وقلع الرصيف القدمي  ، وفرش طبقات من التراب 
النظيف ال تزيد ســمك الطبقة الواحدة عن )25( ســم مع احلدل، وفرش وحدل طبقة من احلصى اخلابط 
صنف )B( بســمك )20( سم، وفرش وحدل طبقة من  االساس االســفلتي )ستاباليزر( بسمك )10( سم 
واالكساء باألسفلت طبقة سطحية بسمك )5( وكذلك تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربستون( وعمل 
الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( ونصب وتأسيس اعمدة انارة بارتفاع 

)12(م
اعمال اجملاري: وتشــتمل على متديد انابيب بالســتيك نوع)UPVC( وبأقطــار مختلفة )400,315( ب - 

ملم بعد حفر مســار االنبوب بعرض )0.6m+D( وكذلك عمل منهوالت كونكريتية مسلحة وعمل وصالت 
الكليات باســتخدام انابيب نوع )UPVC(بقطر )250(ملم وعمل فتحــات تصريف جانبية بأبعاد )35×50(

سم،
،)casing( ملم وعمل عبارة )ج- اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب ماء بولي اثيلني بأقطار )160,110

وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة 
مع مالحظة ما ياتي:

1. على مقدمي العطــاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافيــة االتصال بدائرة العقود 
احلكوميــة في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة 
التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هــو موضح في التعليمات 

ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة 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 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية / ثامنة )كحد ادنى( 

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )106,000,000( دينار )مائة وستة  ماليني دينار«، عن 
طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة 

بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( + 
مهندس مدني وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي 
ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد 
املباشرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتة عن تقدميها ومن ضمنها 

اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافــة الى املتطلبــات القانونية كهوية التصنيــف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )1,051,235,000( دينار )مليار وواحد وخمســون مليون ومائتان 

وخمسة وثالثون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )210( ايام.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/12/4، وذلك 
بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150،000( 

دينار )مائة وخمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطــاءات إلى العنوان اآلتي: محافظــة املثنى/ بناية اإلدارة العامــة واحمللية – الطابق 
األول / جلنة الفتح الثانية، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 
2022/12/27 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم 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 استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون في 
الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20 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 ونافذا ملدة ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( 
وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلــغ مقطوع مقداره )15،000،000( 
دينار )خمسة عشر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة 

التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة العامة 

واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في 
املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً 
وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم 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 املشار إليها 

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

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

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

مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عن )20 %( فيتعني على جلنة التحليل 
دراســة التوضيح املقدم من مقدم العطاء واملتضمن حتليال سعريا لفقرات العمل املراد تنفيذه على وفق 
الكشــف املقدم من قبله. وفــي حال عدم موافقة اللجنة على التوضيــح واملبررات املقدمة من صاحب 
العطاء، 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 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14148
التاريخ: 2022/11/29

مناقصـة رقم )102(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 

حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
» متديد خط ناقل 500 ملم بولي اثلني طول 15 كم على محيط الرميثة / 

قضاء الرميثة«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي يشــمل جتهيز ومد انابيب بولي اثيلني )HDPE( قطر )500( ملم 
وحسب املواصفات احملددة في الكشــف التخميني املعد , شامالً العمل ربط االنبوب الناقل اخلارج 
من املشروع مع اخلط الناقل قطر )400( ملم دكتايل مع ربطة بالشبكات الداخلية قطر )225( ملم 
بالســتك وربط أنبوب قطر )315( ملم بالستك اخلارج من اخلزان األرضي مع الشبكة داخل املنطقة 
بقطر )160( ملم بالســتيك وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة 

في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية في محافظــة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج جديد، الباب:59، 

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

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

السوداء.
 ب-السيولة النقدية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )340,000,000( ثالثمائة واربعون مليون دينار 
عراقي، وذلك عن طريق تقدمي كشــف 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 مشروع )مهندس 
مدني( + مهندس مدني, وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية ,كما يتوجب على 
مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

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

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )3,400,000,000( دينار )ثالثة مليارات واربعمائة مليون دينار 

عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )270( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم االحد املصادف 2022/12/4، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار ) ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ بناية اإلدارة العامة واحمللية – الطابق 
األول / جلنــة الفتح االولى، وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا من يوم اخلميس 
املصادف 2022/12/22 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 
فــي نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــتركني في 
املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحا من يوم اخلميس املصادف 2022/12/15 في مبنى 
دائرة العقــود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملــدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا 
للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير 
مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذاً ملدة ال تقــل عن )120( يوماً من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي 
وان يكــون بصيغة واضحة من حيــث مبلغة )رقماً وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض 
من اصدارة او صك مصدق ومببلغ مقطــوع مقداره )48,000,000( دينار ) ثمانية واربعون 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 السماوة – شارع احملافظة – بناية اإلدارة 

العامة واحمللية  والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء اجملهز املستجيب 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 القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع من قبل مقدم 
العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة 

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

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

13. عدم مشــاركة أي عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقــود او اكثر مازالت قيــد التنفيذ ومبرمة مع 
محافظتنا , وال ميكن إحالة املناقصة على شــركة 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 للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
15. وفــي حالة ورود عطاء يقل عن الكلفة التخمينية بنســبة تزيد عــن )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 عدم موافقة اللجنة على التوضيح واملبررات 
املقدمة من صاحــب العطاء، فيتم طلب خطاب ضمان )خطاب ضمــان جدية التنفيذ( مببلغ ميثل 
الفرق بني الكلفة التخمينية اخملفضة بنسبة )20 %( وبني مبلغ العطاء الوارد على ان ال يقل خطاب 
ضمان جديــة التنفيذ عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطــالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار 
شــهادة االستالم االولى للمشــروع ، وفي حال عدم اعتذار مقدم العطاء عن تقدمي خطاب الضمان 

فيتم استبعاد عطائه.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى

االحد 4 كانون االول 2022 العدد )5027(

Sun .4 Dec. 2022 issue )5027(



تقرير

6

متابعة ـ الصباح الجديد :
اتفقــت دول مجموعــة الســبع 
وأســتراليا اجلمعة على وضع حد 
الروسي عند  النفط  أقصى لسعر 
60 دوالراً للبرميــل، وفق ما جاء في 
بيان مشــترك، عقب اتفــاق مماثل 
توصلت إليه في وقت سابق اجلمعة 

الدول األعضاء في االحتاد األوروبي.
أن “مجموعة  إلــى  البيان  وأشــار 
توصلت  وأســتراليا،  السبع  الدول 
إلــى توافق فــي اآلراء بشــأن حد 
أقصــى يبلــغ 60 دوالراً أميركيــاً 
الروســي  النفــط اخلام  لبرميــل 

املنقول عبر البحر”.
وكانــت دول االحتــاد األوروبــي قد 
توصلت في وقت ســابق، اجلمعة، 
إلى اتفاق في شأن وضع حد أقصى 
لسعر برميل النفط الروسي قدره 
60 دوالراً حلرمان موسكو من وسائل 

متويل حربها في أوكرانيا.
وقال فــوك فني نغويــن اخلبير في 
قضايــا الطاقة فــي معهد جاك 
ديلور، إن روســيا كسبت 67 مليار 
يــورو من مبيعاتهــا النفطية إلى 
االحتــاد األوروبي منــذ بداية احلرب 
في أوكرانيــا، بينما تبلغ ميزانيتها 
العسكرية السنوية نحو 60 مليار 

يورو.
وقــال ســفير بولندا لــدى االحتاد 
األوروبي أندريه سادوس للصحافيني 
“ميكننا أن نؤيد هذا القرار رســمياً” 
بعد أن ضغطت بالده لوضع ســعر 

أقل.
التشــيكية  الرئاســة  ورحبــت 
جمللس االحتاد األوروبــي باالتفاق في 
تغريــدة على “تويتــر” قائلة “يظل 
االحتاد األوروبي موحــداً ومتضامناً 
مــع أوكرانيا”، موضحــة أن القرار 
التنفيذ مبجرد نشره  سيدخل حيز 

في اجلريدة الرسمية.
ترحيب أميركي

كما أعرب البيت األبيض، أمس األول 
باالتفاق،  “الترحيــب”  عن  اجلمعة، 
وقال املتحدث باسم مجلس األمن 
القومي جون كيربي “ما زلنا نعتقد 

أن حتديد سقف للسعر سيحد من 
قدرة فالدميير بوتني على االستفادة 
من سوق النفط ملواصلة متويل آلة 
حرب تســتمر في قتل األوكرانيني 

األبرياء”.
االحتاد  أن مينــع نظــام  ويفتــرض 
تقدمي  مــن  الشــركات  األوروبــي 
خدمات تســمح بالنقــل البحري 
للنفط  وغيرها(  والتأمني  )الشحن 
الروسي إذا جتاوز احلد األقصى البالغ 
60 دوالراً من أجل احلد من اإليرادات 
التي جتنيها موســكو من عمليات 
التي ال تفرض  الدول  إلى  التسليم 

حظراً مثل الصني أو الهند.

اإلجراء فاعلية احلظر  وسيعزز هذا 
األوروبي الذي يأتي بعد أشــهر من 
املتحدة  الواليات  قررته  الذي  احلظر 

وكندا.
للنفط  أكبر مصدر  ثاني  وروســيا 
اخلــام في العالم، ومــن دون حتديد 
السهل  من  السقف سيكون  هذا 
جــداً وصولها إلى مشــترين جدد 

بأسعار السوق.
السبع  مجموعة  دول  تقدم  حالياً، 
خدمات التأمــني لـ90 في املئة من 
الشحنات العاملية، واالحتاد األوروبي، 
فاعل رئيس في الشحن البحري مما 
يؤمن قــوة ردع ذات صدقية، لكنه 

يؤدي أيضاً إلى خطر خسارة أسواق 
لصالح منافسني جدد.

تأثير محدود
ســبق أن وجهت بولنــدا انتقادات 
حادة بشــأن فاعلية حتديد سقف 
مطالبًة بســعر أقل بكثير، وذكرت 
مصــادر أنهــا اقترحــت 30 دوالراً 

للبرميل.
ويبلغ ســعر النفط الروسي )اخلام 
من األورال( حاليــاً حوالى 65 دوالراً 
من  أعلى  بالــكاد  وهــو  للبرميل، 
األوروبي، لذلك سيكون  الســقف 
تأثير اإلجراء األوروبــي محدوداً في 

األمد القصير.

وينبغــي أن يأخــذ الغربيــون في 
التأمني  االعتبار مصالح شــركات 
البريطانية القوية ومالكي السفن 

اليونانيني.
اقترحتها  التــي  الوثيقة  وتنــص 
املفوضيــة األوروبية علــى إضافة 
هامش محدد بـــخمسة في املئة 
أقل من ســعر الســوق فــي حال 
انخفض سعر النفط الروسي إلى 

ما دون عتبة 60 دوالراً.
وينبغــي أن يبقى الســعر على أي 
حــال أعلى مــن تكاليــف اإلنتاج 
مواصلة  على  روســيا  لتشــجيع 
وقف  وعدم  الشــحنات  تســليم 

اإلنتاج.
ويخشــى بعــض اخلبــراء زعزعة 
العاملية  النفط  ســوق  اســتقرار 
ويتساءلون عن رد فعل دول منظمة 
“أوبك”  البلــدان املصدرة للنفــط 
التي جتتمــع األحد في فيينا، وحذر 
الكرملني من أن روســيا لن تسلم 
تتبنى هذا  التــي  الدول  إلى  نفطاً 

السقف.
“نحن في اجملهول”

في املقابل، أكدت رئيسة املفوضية 
دير اليني  فــون  أورســوال  األوروبية 
سيســهم  الســقف  “هــذا  أن 
فــي اســتقرار أســواق الطاقــة 
العاملية وســيفيد بشكل مباشر 
والــدول  الناشــئة  االقتصــادات 
الناميــة”، إذ ميكــن بيعها النفط 
الروسي بأســعار أقل من السقف 

احملدد.
وأضافت أن اآلليــة ميكن “تعديلها 
مبــرور الوقت” بناء علــى ردود فعل 

السوق.
واعتبــاراً من بعد غد اإلثنني، يدخل 
احلظر الذي فرضــه االحتاد األوروبي 
على شراء النفط الروسي من طريق 
البحر حيز التنفيذ ما يخفض ثلثي 

مشترياته من اخلام الروسي.
أملانيا  إنه مع قرار  ويقول األوروبيون 
وبولندا مبفردهما وقف الشــحنات 
عبر األنابيب بحلــول نهاية العام، 
ســتتأثر الواردات الروسية بنسبة 
أكثر من 90 في املئة، ورأى فوك فني 
نغوين أن األداة املقترحة تثير كثيراً 

من التساؤالت.
أن حتديد “ســقف ألسعار  وأضاف 
النفط لم نشــهده من قبل، نحن 
في اجملهول”، مشــدداً علــى أن رد 
فعل الدول املنتجة ملنظمة “أوبك” 
الهند  الكبــار مثــل  واملشــترين 

والصني سيكون أساسياً.
وتابع أن حتديد سقف حتى بتعرفة 
عالية سيرســل “إشارة سياسية 
الروسي فالدميير  الرئيس  قوية” إلى 
بوتــني ألن اآللية ميكن تشــديدها 

مبجرد تفعيلها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــت منظمة األغذيــة والزراعة 
إلى  اجلمعة،  األول  امــس  “الفاو”، 
تعاون عراقي – دولــي ملعاجلة آثار 
شــح املياه وجفاف األهوار نتيجة 
التغيــر املناخــي، وفيمــا أكدت 
أنها تعمل مــع احلكومة لتقليل 

توقعاتها  األزمــة، طرحــت  حدة 
وقال  القريــب.  املســتقبل  حول 
ممثل املنظمة صالح احلاج حســن 
لوكالة األنبــاء العراقية “واع”، إن 
املنظمــة دعت في متــوز املاضي 
من العام اجلاري إلــى تعاون دولي 
مع العراق إلنقــاذ مناطق اجلنوب 

األضرار  من  واألهوار بشكل خاص 
مناســيب  بانخفاض  املرتبطــة 
املياه وزيادة نســبة امللوحة، والتي 
إلى مناطق  بنزوح األسر  تسببت  
الوســط. ولفت، إلى أنها “عملت 
ودعم  الزراعة  وزارة  مــع  بالتعاون 
مســاعدة  على  األوروبي  االحتــاد 

أكثر مــن 5000 مربي جاموس في 
“املشــكلة  أن  وأضاف،  األهــوار”. 
حتتاج إلى عمــل جماعي عراقي – 
دولي وجهود كافة اجلهات املعنية 
فــي البلد وليس جهــة قطاعية 
واحدة بخطط قصيرة ومتوسطة 
وطويلــة األمد ملعاجلة آثــار املياه 

وأيضاً األضرار التي حلقت باألهوار”، 
مبينا، أن “املنظمة تعمل جنبا إلى 
جنب مع احلكومة  ملساعدتها في 
تخفيف آثار التغير املناخي”. وبني، 
أن “األزمة ســتكون لهــا تأثيرات 
ســلبية علــى البالد علــى املدى 
القريب ســواء كان على مستوى 

واإلنتاجية  الزراعيــة  املســاحات 
وعدد العواصــف الغبارية وكمية 
ونوعية امليــاه، إضافة الى األضرار 
البيئيــة األخرى ومصــادر الدخل 
وعلى  يجب وضــع خطط  وعليه 
عدة مســتويات ملعاجلة تلك اآلثار 

تدريجياً”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت إيرادات العراق النفطية 
بنســبة أكثــر مــن 11 %  على 
أساس شهري خالل تشرين الثاني 

املاضي، وفق بيانات وزارة النفط.
فأن  البيانــات،  تلــك  وبحســب 

صادرات العراق النفطية، باستثناء 
التدفقات من إقليم كوردســتان، 
على   ٪  4.74 بنســبة  انخفضت 
أساس شــهري في تشرين الثاني 
لتصــل إلــى 99 مليــون و 867 
برميل، مقارنة بشهر تشرين االول 

املاضي الذي بلغت الصادرات فيه 
104.831ماليني برميل.

اإليــرادات  مجموع  وانخفضــت 
الثاني  تشــرين  لشهر  النفطية 
بنسبة %11.09 لتصل الى 8.321 
مليار دوالر على أســاس شــهري 

األول  تشــرين  بشــهر  مقارنــة 
التي بلغت فيهــا اإليرادات 9.258 

مليارات دوالر.
اإليــرادات  مجموع  وانخفضــت 
نفط  صــادرات  مــن  النفطيــة 
البصــرة عبــر املوانــئ اجلنوبية 

بنســبة %11.19 علــى أســاس 
شهري لتصل الى 8.012 مليارات 
دوالر مقارنة بشــهر تشرين األول 
التي بلغت فيهــا اإليرادات 9.022 

مليار دوالرات.
اإليــرادات  انخفضــت  فيمــا   

النفطية من صادرات خام كركوك 
التركي بنسبة  عبر ميناء جيهان 
6.22 % على اساس شهري لتصل 
الــى 196 مليــون دوالر، مقارنــة 
الذي بلغت  بشهر تشــرين االول 

فيه االيرادات 209 مليون دوالر.

متابعة ـ الصباح الجديد:
علــى الرغــم من انخفــاض معدل 
التضخــم الســنوي فــي منطقة 
اليورو في تشرين الثاني للمرة األولى 
منــذ منتصــف عــام 2021، تزامناً 
مع انخفــاض أســعار الطاقة، فإن 
االقتصاديني حذروا من أن التباطؤ لن 
زيادة  البنك املركزي األوروبي من  مينع 

أسعار الفائدة بشكل أكبر. 
أســعار  تضخــم  معــدل  وزاد 
املســتهلكني في 19 دولة تشــترك 
الروســي  الهجوم  منذ  اليــورو  في 
على أوكرانيا وقرار الكرملني تسليح 
مخــازن الطاقة الهائلــة في البالد 
لتقويــض الدعــم األوروبي لكييف، 
املرتفعة  الطاقــة  أســعار  ودفعت 
التضخم إلــى الصعود في منطقة 
اليورو حتى مــع تراجع التضخم في 
الواليــات املتحدة ملدة أربعة أشــهر 
)متوز(، وهو  يوليو  من  اعتباراً  متتالية 
إلى  األوروبي  املركــزي  البنك  ما دفع 
رفع ســعر الفائدة الرئيس بشــكل 
أكثر حــدة من أي وقــت مضى في 

تاريخه.

انخفاض 10.4 في املئة
عن  الصــادرة  البيانــات  وأظهــرت 
أن  األوروبي  االحتــاد  وكالة إحصاءات 
أســعار املســتهلكني فــي نوفمبر 
كانت أعلى بنســبة 10 في املئة عن 
العام الســابق، بانخفاض عن معدل 
10.6 في  البالغ  الســنوي  التضخم 
املئة املســجل في أكتوبر )تشــرين 
األول( مع انخفاض أســعار الطاقة، 
وتوقع االقتصاديون الذين شــملهم 
االستطالع الذي أجرته صحيفة “وول 
ستريت جورنال”، األسبوع املاضي، أن 

يحدث انخفاض إلى 10.4 في املئة.
وتلك التوقعات تعني استمرار ارتفاع 
األسعار بشكل متســارع، وأنها لم 
تعد تفعــل ذلك مبعدل أســرع كل 
شهر، وهذا بعيد جداً عن السيطرة 
على التضخم أو استقرار األسعار وال 
التضخم  معدل  ارتفاع  عدم  يضمن 

مرة أخرى.

عدم اليقني
وكان معــدل التضخم قد انخفض 
آلخر مرة في حزيران 2021، لكن ثبت 
أن ذلــك كان مبثابــة انقطاع قصير 
في صعوده الطويل، ووفقاً لرئيســة 
البنــك املركزي األوروبي كريســتني 
الغــارد فإنه من احملتمــل أن ينطبق 
الشيء نفسه على انخفاض. وقالت 
للمشرعني األوروبيني “ال نرى املكونات 
أو االجتــاه الــذي يقودنــي لالعتقاد 
وأنه  التضخم  ذروة  إلــى  أننا وصلنا 
سينخفض في وقت قصير”. وأشارت 
إلى الغــارد إلى أوجه عدم اليقني في 
الزيادات  شأن الوقت الذي تستغرقه 
باجلملة في وقت  الطاقة  في أسعار 
ســابق من العام لتنتقل إلى األسر، 
وعززت تعليقاتها في شأن التوقعات 
األوروبي ســيرفع  املركزي  البنك  بأن 
ســعر الفائــدة الرئيــس لالجتماع 
الرابع على التوالي للسياسة في 15 
كانون األول، على الرغم من انخفاض 
التضخــم خالل نوفمبــر ما يجعل 
من املرجح أن تكــون الزيادة أقل من 

التحركات املعلنة في يوليو أيلول.
في غضون ذلــك، قالت املتخصصة 
“أوكســفورد  فــي  االقتصاديــة 
لـ”وول  كينز  كاتارينا  إيكونوميكس” 
ســتريت” إن “قــراءة اليــوم تدعم 

املركزي  البنــك  مجلــس  حمائــم 
األوروبي الذيــن يفضلون زيادة مبقدار 
50 نقطة أســاس في ديسمبر على 
الصقور الذين يرغبــون في زيادة 75 

نقطة أساس أخرى”.

املنطقة املقيدة
ومن املتوقع ارتفاع أسعار الفائدة في 
عام 2023، مع تسعير املشاركني في 

الســوق ملضاعفة معدل اإليداع إلى 
ثالثة في املئة بحلول منتصف العام 
أوســع مقياس  انخفض  في حــني 
للتضخم في نوفمبر، في الوقت الذي 
لم يتغير مقياس التضخم األساس 
الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء 

املتقلبة عند خمسة في املئة.
املتخصــص  قــال  جانبــه،  مــن 
االقتصادي في بنك “بي أن بي باريبا” 

استمرار  “مع  إنه  هولينغسورث  بول 
ارتفاع ضغوط األســعار األساسية، 
ما زلنا نتوقع استمرار البنك املركزي 
األوروبي في الرفع حتى تصبح أسعار 

الفائدة في املنطقة املقيدة”.
وتأثــرت معــدالت التضخــم فــي 
مختلف أنحاء منطقة اليورو بشدة 
باإلجراءات احلكومية حلماية األسر من 
ارتفاع أســعار الطاقة، وفي نوفمبر، 

انخفاض في  أكبر  شــهدت هولندا 
معــدل التضخــم الســنوي، الذي 
انخفــض إلــى 11.2 فــي املئة من 
16.8 في املئة فــي أكتوبر مع دخول 
الطاقة  ألســعار  حكومي  ســقف 
حيز التنفيــذ. وكان قــد مت تطبيق 
حدود قصــوى مماثلة في معظم دول 
اليورو، مبا في ذلك فرنســا  منطقة 
وأملانيا، ويقدر االقتصاديون في هيئة 
أبحــاث “بروغيل” في بروكســل أن 
حكومات االحتــاد األوروبي خصصت 
حتى اآلن 600 مليار يورو )626.7 مليار 
القصوى  احلــدود  لدفــع هذه  دوالر( 

وغيرها من اجلهود حلماية األسر.

“اليورو” دخل إلى الركود
فــي املقابــل، يعتقــد عديــد من 
االقتصاديني أن التضخم في منطقة 
اليورو يقترب من ذروته، وأرجعوا ذلك 
الغاز  أســعار  انخفاض  إلــى  جزئياً 
األخيرة،  األشــهر  خــالل  الطبيعي 
اليورو قد دخل  وألن اقتصاد منطقة 
على األرجح في حال ركود هذا الربع، 
ومع ارتفاع اســتهالك الطاقة خالل 
أشــهر الشــتاء، فســتؤدي أسعار 
الطاقة املرتفعة للغاية ودفع الفوائد 
املرتفعة إلى تقليل املبالغ التي ميكن 
لألسر إنفاقها على السلع واخلدمات 
الصناعات  األخرى، في وقت تخفض 
كثيفة االســتهالك للطاقة اإلنتاج 

لتجنب اخلسائر.
ويقــدر االقتصاديــون فــي “جي بي 
مورغــان” أن التأثير املشــترك لهذه 
الرياح املعاكســة وغيرها ســيؤدي 
 1.3 إلى انخفاض ســنوي بنســبة 
النــاجت احمللي اإلجمالي  املئة في  في 
الثالثــة األخيرة من  خالل األشــهر 

هذا العام، وانخفاض بنســبة واحد 
في املئة في األشــهر الثالثة األولى 
من عام 2023، قبــل عودة النمو في 
الربع الثانــي من العــام املقبل مع 
انخفــاض اســتخدام الطاقة. ومع 
تراجــع الطلــب علــى منتجاتهم، 
شهرية  استقصائية  دراسة  أشارت 
أجرتهــا املفوضيــة األوروبية إلى أن 
أقل مــن املصنعني يخططون  عدداً 
لرفع أسعارهم خالل األشهر املقبلة 
أكثر من أي وقت مضى منذ سبتمبر 
2021، وتعني أسعار الطاقة املرتفعة 
أنــه من غيــر املرجــح أن ينخفض 
التضخم بشــكل حاد في األشــهر 
األولى من العــام املقبل، ولكن نظراً 
إلى أن هذه األسعار مرتفعة للغاية 
بالفعل اآلن، فمن احملتمل أن ينخفض 

في وقت الحق في عام 2023.

زيادة األجور
السياســات،  لصانعي  وبالنســبة 
فإن عــدم اليقني الرئيس في شــأن 
التضخم بعد العام املقبل هو ما إذا 
كان العمال سيضمنون زيادات كبيرة 
في األجور أثناء ســعيهم لتعويض 
قوتهم الشــرائية املفقودة، ما يؤدي 
إلــى مزيد من االرتفاع في األســعار 
إلى تغطية  إذ تســعى الشــركات 

تكاليف الرواتب املتزايدة.
وحتى اآلن، هناك قليــل من الدالئل 
علــى أن األجور ترتفع بشــكل حاد، 
ووفقاً ملقياس البنك املركزي األوروبي 
اخلــاص بصفقــات األجــور التي مت 
النقابات  قبــل  من  عليها  التفاوض 
كانت  املماثلة،  واجملموعات  العمالية 
األجــور في األشــهر الثالثــة حتى 

سبتمبر أعلى بنسبة 2.9 في املئة.

الدول السبع وأستراليا تتفق على تسعير سقف النفط الروسي 
60 دوالرا للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد :
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي، امس الســبت، في 
فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية  البورصة 

استقرت بإقليم كردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، سجلت صباح 
اليوم 149550 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت األسعار ليوم امس اخلميس املاضي 
149600 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 149000 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي في 
األســواق احمللية بالعاصمة بغداد، وفي اســواق 

اربيل عاصمة اقليم كردستان، امس السبت.
وقــال مصدر صحفــي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
ســجلت امس الســبت ، ســعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي 
واألوربي 374 الف دينار، وسعر الشراء 370 الفاً، 
فيما كانت اســعار البيــع اخلميس املاضي 371 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن ســعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً 
عند 344 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 341 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 345 الفاً 
و 355 الف دينار. اما اسعار الذهب في اربيل فقد 
شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال 
ذهب عيار 24 بيع 435 الف دينار، وسجل عيار 21 
بيع 385 الف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 

330 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
بلغت مبيعات البنك املركزي العراقي في مزاد 
بيع العملــة الصعبة للدوالر خالل األســبوع 

املاضي أكثر من 700 مليون دوالر أمريكي.
وذكر مصــدر صحفي ، أن البنــك املركزي باع 
خالل االسبوع املاضي لأليام اخلمسة التي فتح 
بها املــزاد وابتداء من يوم االحد ولغاية اخلميس 
مقدار 715 مليوناً و 487 الفاً و645 دوالراً، مبعدل 
يومي بلــغ 143 مليوناً و97 الفــاً و529 دوالراً، 
مرتفعا بنســبة  %16.26 عن االســبوع الذي 
سبقه. وأضاف املصدر أن أعلى مبيعات للدوالر 
خالل األســبوع املاضي كان ليوم االربعاء حيث 
بلغت املبيعــات فيه 167 مليونــاً و 816 ألف 
دوالر، فيما كانت أقل املبيعات ليوم الثالثاء التي 
بلغت فيه املبيعات 124 مليوناً و991 ألفاً و651 

دوالراً. 

انخفاض طفيف بأسعار 
الدوالر في بغداد

الذهب يرتفع في أسواق 
بغداد وإقليم كوردستان

مزاد العملة.. أكثر من 
700 مليون دوالر مبيعات 

المركزي العراقي في اسبوع

»الفاو« تطرح توقعاتها بشأن آثار التغير المناخي في العراق على المدى القريب

انخفاض ايرادات العراق النفطية بنسبة 11 الشهر الماضي

اقتصاديون: التباطؤ لن يمنع »المركزي األوروبي« من رفع أسعار الفائدة

هل وصل التضخم بمنطقة اليورو إلى ذروته؟

اقتصاد االحد 4 كانون االول 2022 العدد )5027(
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فقدان مستمسكات 
فقدت منــي هوية الصادرة مــن وزارة 
الســيارة  التجارة مع فقدان ســنوية 
الى  العائدة  )١٨٢٨٣(حكومــي  املرقمة 
وزارة التجارة مع فقدان سنوية السيارة 
املرقمــة )٨٠٢٨٣ط( بغــداد مع فقدان 
اجازة السوق باسم/ كامل راضي كاظم 

فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها.

جمهورية العراق
رئاسة الوزراء

مؤسسة الشهداء
العدد: ع/654
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٣٠

)اعالن مناقصة رقم )2022/1( تأهيل نصب الشهيد في بغداد(

تعلن مؤسسة الشهداء عن اجراء مناقصة عامة) للقيام باألعمال الكهربائية 
واملدنية والزراعية( لتأهيل نصب الشــهيد فعلى املقاولني و شركات املقاوالت 
من ذوي اخلبــرة واالختصاص من )الدرجة األولى والثانية( الراغبني باالشــتراك 
في املناقصة اعاله مراجعة مؤسســة الشــهداء/ قســم العقود الكائن في 
العرصات قرب افران الطاحونة للحصول على مســتندات املناقصة وشروطها 
مقابل دفع مبلغ )٢5٠،٠٠٠( مئتان وخمســون الف دينــار عراقي غير قابل للرد 
على ان تقدم العطــاءات بظرفني مختومني و مغلقني وموقع عليهما من قبل 
املدير املفوض أو من يخوله بشــكل رســمي يحتوي الظرف األول على العرض 
الفني والظرف الثاني على العرض التجاري متضمناً املستمســكات الثبوتية 
مع شهادة تأســيس الشركة واحلســابات اخلتامية لثالث سنوات سابقة مع 
تأييد التحاســب الضريبي و هوية املقاولني صــادرة من وزارة التخطيط وهوية 
غرفة جتارة بغداد و شــهادة باألعمال املماثلة املنجزة ســابقاً و تدوين االسعار 
رقماً وكتابة وبشكل تفصيلي و بيان املوقع االلكتروني ملقدم العطاء مع تقدمي 
تأمينات أولية )خطاب ضمان( ١% من العرض املقدم الى قسم العقود في مقر 
املؤسســة اعاله على ان يكون مدة العــرض )9٠( يوماً من تاريخ غلق املناقصة 
و تغلق املناقصة الســاعة )١٢،٠٠( ظهراً من يوم الثالثاء املصادف ٢٠٢٢/١٢/١٣  
ويتم فتح العطاءات العلني يوم ٢٠٢٢/١٢/١4 الساعة العاشرة صباحاً في مقر 
املؤسسة الكائن في اجلادرية قرب اجلسر ذو الطابقني ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور النشر واالعالن . البريد االلكتروني لقسم العقود:
shuhada contracts@yahoo.com 

عبد االله النائلي 
رئيس مؤسسة الشهداء

وزارة الكهرباء
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد

العدد : ٣769٣
التاريخ : ٢٠٢٢/١٢/١

اعالن مناقصة عامة
م/ املناقصة املرقمة ش ب 2022/7

))جتهيز جهاز إعادة تنقية زيت احملوالت التالف / محطة متنقلة((

يســر )وزارة الكهرباء / الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز)جهاز إعادة 
تنقية زيت احملوالت التالف / محطة متنقلة( ومبدة جتهيز ال تتجاوز )١٢٠( يوم مع مالحظة ما يأتي : 

١. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )الشــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قســم الشــؤون 
التجارية( في مقرها الكائن )بغداد/ مقابل ســاحة املستنصرية قرب وزارة العمل والشــؤون االجتماعية( )طيلة أيام الدوام الرسمي من الساعة 

الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة بعد الظهر عدا أيام اجلمع والعطل الرسمية(
٢. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )٢5٠,٠٠٠( مئتان وخمســون الف دينارعراقي غير قابلة للرد اال في حالة الغاء املناقصة حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 

مقدمي العطاء.
 ٣. يقدم العطاء )الفني والتجاري( بظرف مغلق ومختوم ويدون عليه رقم املناقصة واســم الشــركة والعنوان االلكتروني للشــركة ويعنون الى 
)الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قسم الشؤون التجارية / شعبة املناقصات/ الطابق االرضي( في املوعد احملدد اخر موعد لتسليم العطاءات 
)الســاعة الثانية عشر ظهراً من يوم االربعاء و املصادف ٢٠٢٢/١٢/١4 ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية 
سيكون الغلق بنفس املوعد من اليوم الذي يلي العطلة وسيتم فتح العطاءات في الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي )الشــركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد/ قســم الشؤون التجارية / الطابق األرضي/ قاعة 

املؤمترات ( علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
4. يتم تسليم العطاءات باليد الى قسم الشؤون التجارية مقابل وصل استالم العطاء وال يسمح بالتقدمي عن طريق البريد االلكتروني.

5.املادة املطلوبة:
جتهيز جهاز إعادة تنقية زيت احملوالت التالف / محطة متنقلة سعة 9٠٠٠ لتر

6.الكلفة التخمينية االجمالية :
6٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ستمائة مليون دينار عراقي

7. تخصيصات املشروع على حساب :
تخصيصات اخلطة التشغيلية احلساب رقم ح/٣٢٣

٨.ســعر العطاء يقدم بالدينار العراقي ونفاذية العطاء تكون ملدة )9٠( يوم قابلة للتمديد على أســاس املادة واصلة )CIP( الى مخازن شركتنا في 
بغداد ومبدة جتهيز ال تتجاوز )١٢٠( يوما تبدأ من تاريخ توقيع العقد

9.يلزم مقدم العطاء بتقدمي كفالة مصرفية ضامنة) تأمينات أولية (خطاب ضمان غير مشروط نافذ ملدة )9٠( يوم من تاريخ الغلق قابل للتمديد 
من مصرف معتمد من البنك املركزي العراقي اليقل تقييمه عن جيد موقع من قبل املدير املفوض ومدير الفرع  واملوظف اخملتص بإصدار خطابات 
الضمان ) ثالثة اشــخاص ( استنادا ملا جاء في الفقرة )٨( من الضوابط اخلاصة بخطابات الضمان والصادرة من البنك املركزي العراقي مع التعهد 
بتغطية وتسديد مبلغه عند أول مطالبة أو صك مصدق معنون الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد ومببلغ قيمته ) 6,٠٠٠,٠٠٠ ( ستة ماليني 

دينار عراقي والتي متثل )١%( من الكلفة التخمينية.
١٠.يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطاءه مع مراعاة ملئ القسم الرابع من الوثائق القياسية وتقدميها ورقيا مختومة باخلتم احلي وموقعة من املدير 
املفوض لشــركته مع كافه الوثائق املكونة لعطاءه وااللتزام بالصيغ اخلاصة بتخويل املصنع والكفالة املصرفية وسيتم استبعاد العطاءات غير 
املســتوفية للشــروط العامة واخلاصة املذكورة في الوثائق القياسية كما ســيتم اعتماد معايير التأهيل املذكورة في وثائق املناقصة )القسم 

الثالث( لغرض الوصول الى العطاء املؤهل لإلحالة
١١.يحق للشركة الغاء املناقصة بدون تعويض مقدمي العطاءات
 www.moelc.gov.iq ١٢. املوقع االلكتروني لنشر شروط املناقصة

املهندس
ع/ حسني عطا دهش الزبيدي
املدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة سوق الشيوخ / جلنة 
تثبيت امللكية

العدد/ 4/مجدد/٢٠٢٢
التاريخ/ ٢٠٢٢/١١/٨

قرار تثبيت عائديه عقار
اســتنادا الى محضر تثبيت امللكية املؤرخ 
في ٢٠٢٢/١٠/٣١ املنظم بشــأن متام العقار 
تسلســل ٢9٢/ جنــاده ونتائــج التحقيق 
اخملولة  الصالحية  الى  املبينة فيه واستنادا 
لي مبوجب املادة )4٨( من قانون التســجيل 

العقاري املرقم )4٣( لسنة ١97١.
قررت تثبيت عائديه متام العقار تسلســل 
٢9٢/  جنــاده الــى طالب التســجيل اجملدد 
)عبد الكرمي عبــداهلل مونس( وذلك لتوفير 
الشــروط القانونية في طلب التســجيل 
وإعــالن هذا القــرار ملدة ثالثــني يوما وفقا 
ألحــكام القانــون وصدر القــرار باألكثرية 

وافهم في ٢٠٢٢/١١/٨.
القاضي

بسام فريد حسن 
قاضي محكمة بداءة سوق الشيوخ

رئيس جلنة تثبيت امللكية في سوق 
الشيوخ

صندوق االسكان العراقي 
فرع كركوك

الى الشريك 
 ونيسه عباس مردان 

الى صندوق  اقتضى حضورك 
االسكان العراقي فرع كركوك 
باملوافقة  اقراركــم  لتثبيت   .
على قيام السيدة] جنالءمهدي 
على  بنــاء  [باضافه  حثالــه 
حصتة املشاعة على القطعة 

املرقمة 4٠ / ١65٨م54 خ.ت 
قــرض  تســليفه  لغــرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
)١5( خمسة عشر يومآ وذالك 
كنت داخل العراق وشــهر اذا 
كنت خارج العــراق من تاريخ 
نشــر االن وبعكســة سوف 
يســقط حقك في االعتراض 

مستقبآل...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة بداء بيجي
العدد: 5٨٨/ب/٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٣٠

إعالن
الى املدعي عليه

 حيدر قحطان ممدوح
قررت هذه احملكة بجلســة املرافعة 
ليــوم ٢٠٢٢/١١/٣٠ وفــي الدعــوى 
املدعــي )محمد  املقامة مــن قبل 
دين  دعوى  بخصوص  صالح حسني( 
فــي محكمة بداءة بيجــي بالعدد 
5٨٨/ب/٢٠٢٢ وتقــرر تبليغك مبوعد 
الســاعة  الثالثاء  ليــوم  املرافعــة 
يــوم ٢٠٢٢/١٢/١٢  العاشــرة مــن 
عدم  وفي  محليتــني  بصحيفتــني 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
قانونا ســيتم اجراء املرافعة غيابيا 

بحقك.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الرمادي

العدد : 557٠/ش/٢٠٢٢
التاريخ: ٢٠٢٢/١١/٣٠

الى/ املدعى عليه )ياسني عبد 
ضاحي(
م/ اعالن

املدعية  قبــل  مــن  املقامة  للدعــوى 
)ناديــه صالح اســماعيل( ضد املدعى 
علية )ياســني عبــد ضاحــي( بالعدد 
)557٠/ش/٢٠٢٢( والتــي تطلــب فيها 
التفريق للضرر وجملهولية محل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليغ وتأييد 
تبليغــك بصحيفتني  لــذا تقرر  اخملتار 
محليتني حلضورك او ارســال من ينوب 
عنك قانونا في موعد املرافعة املصادف 
)٢٠٢٢/١٢/٢٠( الساعة التاسعة صباحا 
وفي حال عدم حضورك ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القاضي
احمد مطر خليفة

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االولى
املنطقة الثالثة

رقم الدعوى ١546/ج/٢٠٢٢
التاريخ: 7/٢٠٢٢/١١

مقتبس حكم غيابي

اسم املتهم ورتبته ووحدته: ش.اول) علي محمد نعمة عبد الرضا( مديرية شرطة الطاقة
اسم والدته : فوزية جبار

املادة القانونية: )٣٢/أوال وثانيا( و )5/أوال( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨
خالصة احلكم

١. احلبس ملدة )ســبعة سنوات( اســتنادا الحكام املادة )٣٢/اوال( ق.ع.د رقم ١4 لســنة ٢٠٠٨ الختالسه الهوية العسكرية 
املرقمة )١٣47546( الصادرة من وزارة الداخلية التي بذمته عام ٢٠١5.

٢. احلبس الشــديد ملدة )خمسة سنوات( اســتنادا ألحكام املادة )5/أوال( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨ لغيابة من ١6/5/٢٠٢١ 
حلد الن.

٣. تنفيذ العقوبات أعاله بالتعاقب استنادا ألحكام املادة )١4٣(ق.ع رقم ١١١ لسنة ١969 املعدل.
4. تضمينه مبلغ قدره )١٠,٠٠٠( عشــرة االف عن قيمة الهوية العســكرية املرقمة )١٣47546( استنادا ألحكام املادة )٣٢ / 

ثانيا( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨ املعدل وحسب تسعيرة وزارة الداخلية على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية.
5. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا ألحكام املادة )٣٨/أوال/ج( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨

6. اعتبار جرميته مخلة بالشرف استنادا ألحكام الفقرة )٢١/أ/6(ق.ع رقم ١١١ لسنة ١969 املعدل
7. تعميم اوصاف الهوية الوزارية اخملتلسة أعاله وفق القانون

٨. اعطــاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما وجدت لتنفيذ احلكم الصادر في حقه اســتنادا الحكام 
املادة )69/ثانيا( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢٠٠٨.

9. الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان استنادا الحكام املادة )69/ ثالثا( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢٠٠٨.
١٠. حجز اموال املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/ رابعا( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢٠٠٨.

١١. احتســاب مبلغ )٣٠،٠٠٠( ثالثون الف دينار كاتعاب محاماة للمحامي املنتدب )احمد فائق حسن( تصرف له من خزينة 
الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.

١٢. قرارا غيابيا وعلنيا صادرا باتفاق االراء اســتنادا الحكام املادة )6٠/ سادســا( وبداللة املادة )6١/اوال( من )ق-أ-د( رقم )١7( 
لسنة ٢٠٠٨ وبداللة املادة )69/ اوال وثانيا وثالثا واربعا( منه قابال لالعتراض استنادا الحكام املادة )7١( وبداللة املادة )7٢/ رابعا( 

من القانون نفسه وافهم بتاريخ 7/٢٠٢٢/١١.

رئاسة محكمة قوى االمن الداخلي االولى
املنطقة الثالثة

رقم الدعوى ١544/ج/٢٠٢٢
التاريخ: 7/٢٠٢٢/١١

مقتبس حكم غيابي

اسم املتهم ورتبته ووحدته: ش.م) وليد حسني ناجي خلف( مديرية شرطة الطاقة
اسم والدته : سنية حسني شمخي

املادة القانونية: )5/اوال( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨
خالصة احلكم

١. احلبس الشديد ملدة )خمس سنوات( استنادا الحكام املادة )5/اوال( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨ لغيابه من 
٢٠٢١/١٢/٢4. وحلد االن.

٢. طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي استنادا الحكام املادة )٣٨/ ثانيا( ق.ع.د رقم ١4 لسنة ٢٠٠٨ بعد 
اكتساب احلكم الدرجة القطعية.

٣. اعطاء املوظفني العموميــني صالحية القاء القبض عليه اينما وجدت لتنفيذ احلكم الصادر في حقه 
استنادا الحكام املادة )69/ثانيا( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢٠٠٨.

4. الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفاء املدان اســتنادا ألحكام املادة )69/ ثالثا( ق.أ.د رقم ١7 لســنة 
.٢٠٠٨

5. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/ رابعا( ق.أ.د رقم ١7 لسنة ٢٠٠٨.
6. احتســاب مبلغ )٢5،٠٠٠( خمسة وعشــرون الف دينار كاتعاب محاماة للمحامي املنتدب )احمد فائق 

حسن( تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
7. قــرارا غيابيا وعلنيا صادرا باتفاق االراء اســتنادا الحكام املادة )6٠/ سادســا( وبداللة املادة )6١/اوال( من 
)ق-أ-د( رقم )١7( لسنة ٢٠٠٨ وبداللة املادة )69/ اوال وثانيا وثالثا واربعا( منه قابال لالعتراض استنادا الحكام 

املادة )7١( وبداللة املادة )7٢/ رابعا( من القانون نفسه وافهم بتاريخ 7/٢٠٢٢/١١.

مجلس القضاء األعلى
 رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
 محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت 
العدد: 56٣7/ش/ ٢٠٢٢

الى املدعى عليه 
 محمد عواد ثنوان

هــذه  اصــدرت   ٢٠٢٢/١٢/١ بتاريــخ 
احملكمــة بالعــدد اعاله قــرارا غيابيا 
يقضي احلكم بتصحيح اسم املدعى 
عليه وجعله )محمد عواد ثنوان( بدالً 
من )محمد عواد شنوان( وتأشير ذلك 
حاشــية في قرار احلكــم القرار بعد 
اكتســاب القرار الدرجــة القطعية 
حكما غيابيا قابال لالعتراض والتمييز 
إقامتك حســب  وجملهوليــة محــل 
تقرر  بالتبليغ عليه  القائم  االشــعار 
تبليغك بالقرار املذكور اعاله بواسطة 
يوميتــني  محليتــني   صحيفتــني 
رســميتني وعند عدم اعتراضك على 
وســوف  القانونية  املدة  القرار ضمن 

يكتسب القرار الدرجة القطعية
القاضي 
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ ٢٣6٨/ب/٢٠٢٢
التأريخ/ ٢٠٢٢/١٢/١

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ عبد اهلل كيمر يوهر

املدعى عليهــم )املدين( / ١.ماجد جفات حســني ٢.رافد 
جفات حسني ٣.رائد جفات حسني

4.اســيل جفات حسني 5. وســن جفات حسني 6. حيدر 
جفات حسني

تنفيذاً لقــرار احلكم الصــادر من هذه احملكمــة بالعدد 
)٢٣6٨/ب/٢٠٢٢( واملتضمــن اعالن املزايــدة العقار املرقم 
)٨١٨/١ م 45 ام حالله( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حســب ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة 
العلنية خــالل )٣٠( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
في صحيفتني محليتني ، فعلى الراغبني بالشراء مراجعة 
هذه احملكمة مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية 
البالغة ١٠% من القيمــة التقديرية للعقار بصك معنون 
الى )محكمة بداءة الكوت( وسوف جترى املزايدة في اليوم 
األخير الساعة الثانية عشرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير 
عطلة رسمية فيعتبر اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي 
موعدا للمزايدة ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة أجور 

اإلعالن واملزايدة.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

مواصفات العقار/
جنســه/ دار ســكن تتكون من اســتقبال وغرفتني نوم 
ومطبــخ وحمــام ومرافق صحيــة ومبني مــن الطابوق 
واالسمنت ومســقف بالشــيلمان يقع في منطقة زين 
القوس في شــارع فرعي بالقرب من شارع املدراس ودرجة 

عمرانه رديئة
املساحه:// 66و٢9٢ م٢

الشاغل:/ ال يوجد
القيمة التقديرية ارضا وبناء/ 7٠,٠٠٠,٠٠٠ سبعون مليون 

دينار عراقي

العقيد احلقوقي
حيدر يحيى صكب

 عضو

العقيد احلقوقي
حيدر يحيى صكب

 عضو

اللواء احلقوقي
وسام جنم عبيد

عضو

اللواء احلقوقي
وسام جنم عبيد

عضو

اللواء احلقوقي
حمزة عناد بشاري

رئيس احملكمة

اللواء احلقوقي
حمزة عناد بشاري

رئيس احملكمة

االحد 4 كانون االول 2022 العدد )5027(
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ثقافة 8

سينما

شعراصدار

وائل سعيد *
شــهدت فترة منتصــف ســبعينيات القرن 
املاضــي ميــاد الــدورة األولى مــن مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولــي، حتديًدا في 16 
1976، حني قامــت اجلمعية  أغســطس/ آب 
بتدشــينه،  الســينما  ونقاد  املصرية لكتاب 
وتولى رئاســته على مدار سبع سنوات حتى 
عام 83 أحد مؤسسي اجلمعية؛ الناقد الراحل 
كمال املاخ. في املهرجانات الســينمائية، لن 
جتد ذلك الشــخص الذي متكن من رؤية جميع 
األفام املعروضة وبا اســتثناء؛ األيام معدودة، 
واألفــام كثيرة، وهو ما ينطبــق على الوجبة 
التي قدمهــا مهرجان القاهرة الســينمائي 
الدولي في دورتــه 44 . وتنوعت أفام املهرجان 
بني التســجيلي والروائي الطويــل والقصير، 
وال جــدال في أن ُمشــاهدة األفام هي احلدث 
األهم فــي أي فعالية ســينمائية، ألجل هذا 
تقام املهرجانات حــول العالم، أما عن اجلوائز 
فقد يذهب بعضها ألفــام متت املراهنة على 
أحقيتها بالفوز، فيما تفوز أفام أخرى لم تكن 
في احلســبان، وتغيب بعض أفام كانت على 
قدر يؤهلها للربح، فالســباق حتما يقبع في 
مكان آخر يحدث في بعض األحيان أن تخطئه 

جلان التحكيم.
 للقضية الفلســطينية مكانة راسخة في 
وعي الوطــن العربي، تتوارثهــا األجيال منذ 
نكبة تهجير املواطنيني األصليني سنة 1948، 
خال هــذه العقود الزمنيــة حدثت تطورات 
وتبدالت غيرت موازين القوى، خلق ذلك حاالت 
مــن الصعود والهبــوط األيديولوجي ومن ثم 
فنحن أمام قضية جديدة متاما اآلن يعيشــها 
جيل جديد من الشــباب سمع وقرأ ودرس في 

املناهج عن بطوالت غابــرة ومواقف كانت 
حديث العالم في حينها، لكن وعيه تفتح 
على مناخ حديث يعيش من خاله مواطنة 
جديدة ومباشــرة وجها لوجه مع املعتدي، 
وحــني ينظر إلى خريطة غوغــل باحًثا عن 
مكانه لن يجد أمامه ســوى اسم اسرائيل 
بالقرب من القدس عاصمة فلسطني التي 

كانت يوًما ما هنا.
وشهد التاريخ اإلنساني الكثير من احلركات 
املســاواة  دافعت عن  التــي  واملناشــدات 

الكاملة بني اجلنســني الرجل واملرأة، حدث 
ذلك بالطبع قبل موجات احلركات النسائية 
العاملية احلديثة خــال أوائل القرن املاضي 
في صراعهــن الدائــم حول احلريــات. وال 
شــك في أن للمرأة إرثًا طويــًا من املعاناة 
والسياســات-  الثقافات  اختلفت  مهما   -
في رحلتهــا الوجودية ووضعهــا اجلندري، 
رمبا تأتي الســلطة األبوية في مقدمة هذا 
آليات الســطوة  أولى  الثقيل كونها  اإلرث 
والســيادة في حياة املرء فــي العموم ذكرا 

كان أو أنثــى؛ وإن كانت محنة األخيرة أكثر 
تعقيدا بالطبع.

وفــي الســينما العاملية، هنــاك عدد من 
الســينمات املهضومة، الضائعة بني أقدام 
مع  تشــابهها  بخــاف  اجلمعي  اإلعــام 
ســينمات مماثلة، الســينما الباكستانية 
واحــدة من هــوالء، فإذا كنت من عشــاق 
السينما الهندية من املمكن أن مير أمامك 
فيلــم باكســتاني دون أن تنتبــه، حيــث 
اللغــة متقاربة واألجــواء والوجوه والغرام 
باالســتعراضات في كلتا السينماتني. في 
فيلمه »جوياند« يطرح اخملرج الشاب صامي 
صادق عاملًا غرائبًيا حــول موضوع الذكورة 
واملفهــوم القبلي، من خــال قصة البطل 
الذي يعانــي بني رغبة والده في اســتمرار 
اســم العائلة مما يحتم عليــه إجناب وريث، 
وبني ميوله املرتبكــة مع راقصة من عابري 

النوع.
وضم القســم الرســمي خارج املسابقة 
عددًا مــن األفام اجليدة نذكــر منها فيلم 
والفيلم  احلســيني«،  سالي  »السباحتان- 
األســباني »ألكاراس – كارال سيمون« وفيه 
اســتعانت اخملرجة بأشــخاص حقيقية ال 
مبمثلــني يُصارعون من أجــل احلفاظ على 
أرضهــم مما أضفى واقعية مميــزة على أداء 
الفريق. ومن إيطاليا شــارك اخملــرج ماريو 
مارتونــي بفيلم »حنني«، وهــو من األفام 
القوية التي ال تنســى بسهولة، وفي نفس 
الســياق جــاء الفيلم األيرلنــدي »جنيات 
إنيشــيرين – مارتن ماكدونــاه« كواحد من 
أقوى األفــام في هذا املوســم. وكعادتها 
مع  برهافة  الرومانيــة  الســينما  تتعامل 
موضوع ال تزال وطأته تخيم على باد كثيرة 
فــي العالم حول مســألة العرق من خال 

فيلم »حملة – كريستيان موجنيو«.  
أما في مســابقة األفام القصيرة، فقد فاز 
فيلم التحريك األميركــي »روزماري – إيثان 
باريت« بجائزة يوسف شاهني ألفضل فيلم 
قصير، فيما حصل الفيلم املصري القصير 
»صاحبتي – كوثر يونــس« على جائزة جلنة 
التحكيم، وُعرض الفيلم ألول مرة مبهرجان 
فينيســيا الدولي في دورته الفائتة ويعتبر 
عرضه بالقاهرة هو العرض األول في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
وضمت جلنة حتكيم مسابقة آفاق السينما 
العربية كا من املنتجة التونســية مفيدة 
كمون  ميشــال  اللبناني  واخملــرج  فضيلة 
ومن مصر مصممــة األزياء رمي العدل. فيما 
تشــكلت جلنــة حتكيم مســابقة األفام 
القصيرة من: أحمد عامر – مؤلف من مصر، 
رمي تركي – ممثلة تونســية، برئاســة اخملرج 

اإليطالي مايكل فرامارتينو.
وبخصوص الفيلم املصري »19 ب« فقد أثار 
نفس األزمة الســنوية؛ سواء على مستوى 
اجلوائز أو العرض كامل العدد؛ ودائًما ما تُثار 
حول ذلك اتهامات موجهة لشركة اإلنتاج 
أو اخملرج نفســه حول شــراء عدد كبير من 
التذاكر مما يجعل احلفلة كاملة العدد. يُرجع 
البعض هذا التصــرف - إذا حدث بالفعل- 
إلى خوف شركة اإلنتاج من قرصنة الفيلم 
قبل عرضه بالسينمات. حصل الفيلم على 
جائزة أفضل فيلم عربي باإلضافة إلى جائزة 
»احتاد النقاد الدولي – الفيبرسي«، وفي حفل 
املصورين  عدســات  التقطت  اجلوائز  توزيع 
صورة النطباعات بطل الفيلم ســيد رجب 
أظنها كانت حتمل من املصداقية أكثر من 

أدائه في الفيلم نفسه.
*ضفة ثالثة

علي إبراهـيم الدليمي
الثقافي  على قاعة جواد ســليم، للمركــز 
البغدادي، في شارع املتنبي، وقعت الصحفية 
رجاء حميد رشيد، كتابها اجلديد الذي أعدته 
عن والدها الصحفــي واملترجم الراحل، حتت 
عنوان )حميد رشيد .. كما يراه اإلعاميون( بـ 
)125( صفحة، ضم شــهادات لعدد من زماء 
الراحل في مســيرته الصحفية  وأصدقــاء 
الثرية ما بني كتابة املقاالت واإلخبار والترجمة 

في اللغتني اإلنكليزية والفرنسية.
وقــد حضــر اجللســة نخبة مــن املثقفني 
املعروفني في املشهد الثقافي العراقي، أدارتها 
الصحفية املتألقة أمل صقر، حتدث فيها كل 
من األساتذة: مفيد اجلزائري، د. جمال العتابي، 
د. زيد احللي، السيدة شميران، الشاعر رياض 

عزيز، فضاً عن عائلته.. وإبنته رجاء.
الصحفي  حيث أســتذكروا جميعاً مسيرة 

الراحل حميد رشــيد، بصفته الصحفية 
العصاميــة اجلــادة وإمكانياتــه الكبيرة 
واملتميزة فــي كل ما قدمه فــي كتاباته 
باخاقه  إشــادتهم  عــن  فضاً  املؤثــرة، 

وإنسانيته إجتاه اجلميع من عملوا معه.
وخير ما أختزلــه الصحفي اخملضرم الرائد 
محسن حســني جواد، في مسيرة حميد 
رشــيد: هذا الكتاب فريد من نوعه يحمل 
املترجم  الصحفــي  صفات متميــزة عن 
الكاتب الراحل حميد رشيد، فهو أوالً جهد 
ابنة بارة لوالدها هي اإلعامية رجاء حميد 
رشيد، وهو سجل لعاقات دونها أصدقاؤه 
وزماؤه فــي العمل الصحفي، وهو يعطي 
فكــرة عن رجل عصامي دخــل الصحافة 
ليحتل مكانة مرموقة فيها يكتب املقالة 
واخلبر وإفتتاحية الصحف وحتليل األحداث 
وكان مقاله يضاهي أكبر مقاالت الكتاب 
العالم، فهو  واحملللني فــي  والصحفيــني 
على كفاءة عالية في شتى صنوف العمل 

املدرســة  ميثل  رشــيد  حميد  الصحفي، 
احلديثة في الصحافة التي جتمع بني جمال 
أوائل  األســلوب وســمو املعنى، وهو من 
مؤسســي نقابة الصحفيــني العراقيني 
ضمــن اللجنة التأسيســية التي ضمت 
)11( صحفيــاً، وكان موســوعة ثقافيــة 
ومعجما للترجمة، تعلم اللغة اإلنكليزية 
في سجن )نكرة السلمان( فأجادها، وكان 
أول مذيع فيهــا، وأتقن الفرنســية التي 
تعلمها في ظرف ســتة أشهر قضاها في 
ســجن الكوت، كما تعلم الاتينية ليقرأ 
)االلياذة واألوديســة( بلغة االغريق وتعلم 

األملانية.
وحني قرر قادة ثــورة 14 متوز 1958 أن تكون 
للعــراق وكالة أنباء رســمية كان إســم 
حميد رشــيد من بــني كل صحفي ذلك 
الزمان املرشــح لتكوين نواة تلك الوكالة 
في وقت لم يكن للعــراق من يعرف كيف 

تعمل وكاالت األنباء..

نورالدين الَغّطاس*

هذا...
ليس أنا

هذا ما قاله العقل.
رمبا أنِت

هذا ما قالته الُروح.
ُقنبلة مضبوطة بشفتينا

هذا ما قالته الُقبلة.
رعشة تسري فينا

تُثلج الصدر
حتر ُق في صمت

هذا ما قاله اجلسد.
حلظة طويلة

هذا ما قاله الُعمر.
رمشة عني

هذا ما قالته النظرة.
نقف على رأس إبرة 

هذا ما قاله االشتياق.
كلمة ال تخطأ

هذا ما قاله املوت.
...

إّنه احلّب
قال أخيرًا القلب.

شيء أثقل وأخّف من الضوء.

*شاعر ومترجم من املغرب

أفالم مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 44.. لعبة الربح والخسارة

جلسة وتوقيع كتاب

حميد رشيد .. كما يراه اإلعالميون

قراءة

انواع اإلســاءات، منها ما ميّس شخصه 
وســلوكه، ومنــا مــا يتعــرض آلرائــه 
وفلسفته في احلياة، وقد صوره بعضهم 
بذلك الفيلسوف الســكير املاجن الذي 
ال يفارق الكاس يده، وال يتوقف لســانه 
عن التغني باحلبيبة التي ال تفارق خياله، 
وهي اخلمرة التي وجدها الباحث ال تشبه 
تلك اخلمــرة املعروفة، وإمنــا هي طريقة 
اإللهية وهذا سلوك  الذات  للتواصل مع 

املتصوفة وأهل املعرفة.
كمــا اتهمه بعضهــم بالزندقة واإلحلاد 
واالســتهتار باألحكام اإلســامية، كما 

قيل عنه بأنه جبري وباطني وتناســخي 
وتشــاؤمي، وما هذا إال سوء فهم وضيق 

أفق.

 الرباعيات/
إلى عمر اخليام،  اسم لقصيدة منسوبة 
كتبت فــي أوائــل القرن الثاني عشــر 
امليادي/ 865هـ، ويأتي العنوان من صيغة 
مقطوعة  والرباعية  رباعية،  ملفردة  جمع 
شعرية من أربعة أبيات تدور حول موضوع 
معني، وتكــّون فكرة تامــة، تتفق فيها 
قافية البيتــني األول والثاني مع الرابع أو 

تتفق جميعاً بقافية واحدة.
تنازع النقاد واملؤرخون بشــأن الرباعيات، 
فرأى بعضهم أنها ال تنــادي إلى التمتع 
باحلياة والدعوة إلى الرضــا أكثر من زرع 
اليأس والتهكم، ويــرى آخرون أنها جتنح 
نحو اللهو واغتنــام الفرص، لكن املتتبع 
حلياة اخليام يجده عاملــًا جلياً وذا أخاق 

سامية.
رباعيات عن احلقيقة  ويتحدث اخليام في 
واإلنســان والوجود والزهــد واحلث على 

األخاق احلميدة..
وكانت رباعياته تتحدث في أسس الدين 
األخاقيــة، وتأتــي صياغاتها بشــكل 
تساؤالت لتحريض التفكير للوصول إلى 
إجابة لدى املتلقــي، وهذا نوع من إعمال 

التفكير الفلسفي.

علمه:
اهتم اخليام بالعلوم وال سيما الرياضيات، 
حتى كان من أبرز علماء عصره، اشــتهر 
باجلبر واشتغل في حتديد التقومي السنوي.
وهو أول من اخترع طريقة حساب املثلثات 
ومعــادالت جبريــة من الدرجــة الثالثة 
واســتخدم الكلمة العربية »شي« التي 
رســمت في الكتب العلمية، وما لبثت 
أن استبدلت باحلرف »x« الذي أصبح رمزاً 

عاملياً لعدد اجملهول.
وقــد تعــرض اخليــام مثــل كثيــر من 
التأملي  بالفكر  املشتغلني  أو  الفاسفة 
إلــى مصاعــب عديــدة، حينما فّســر 

بعضهم فلسفته وتصوفه على أنه إحلاد 
وكفر وزندقة؛ فأحرقت كتبه.

والفلسفة؛ كانت  الرياضيات  عن  وفضاً 
لــه اهتمامات باللغة والشــعر والفقه 
والتاريخ والفلــك، ولنبوغه بالفلك فقد 

عنيِّ مديراً ملرصد بغداد الفلكي.

 اخليام والتصوف/
اخليام وجوانب  الباحث شــخصية  حلل 
من معتقداتــه، منها موضــوع الذوبان 
في الــذات اإللهية، ورأيــه في موضوعة 
القضــاء والقــدر، وحاكم الفنــاء لدى 

املتصوفــة، وكذلــك مــارواء الطبيعة 
وفلســفة املوت والفناء، وما يتعلق باهلل 
وأدلــة وجــوده، وكذلك الزمــان واملكان، 
وغيرها من املواضيع واألفكار التي تصدى 

لها الباحث حتلياً ومحاكمة.
واختتــم الباحث داود الســلمان كتابه 
بعاقــة عمــر اخليــام بالتصــوف وقد 
أعتنى الكاتب فــي هذا الفصل بتعريف 
التصوف ومواقف املتصوفني من القضايا 
اإلشــكالية، وقد وردت مخرجات البحث 
مؤكدة على أن اخليام كان أحد املتصوفني 
املشهود لهم، وما ورد عنه من ذكر اخلمر 
والتغــزل هو ليس خمــر الدنيا املتعارف 
عليها، والتغزل ليس ما يجري بني الناس 
إمنا هو العاقة الروحية التي تعادل التغزل 
بالذات اإللهية، كونها احلق األسمى الذي 
يجب الوصول إليه، وهــي احلقيقة التي 

ينشدها العابد اخمللص.
إن التصوف هو تلمــس احلقيقة واإلميان 
لكــون معرفــة اهلل هي معرفــة ذاتية 
روحيــة، ويتجلى النــور اإللهي في قلب 
التجربة الصوفية هي روحية  إن  العابد.. 
باإلنســان في  يلحق  والتصــوف  صرفة 

أجواء الروح والتعبد اإللهي.
وعبــارة صوفــي أو صوفية هــي صفاء 
النفــس أو الســريرة واالنقطــاع التام 
إلى عبادة معبود واحــد تخلص له تلك 

العبادة.
واملتصوفــة يعتقدون أنهــم وصلوا إلى 
كنه احلقيقة وأمسكوها، وهي احلقيقة 
املتمثلة برضا اهلل واإلخاص له بالعبادة 
والتقرب والعبادة اخمللصة التي ال تتحقق 
إال بصفــاء القلــوب، لذلــك لقبــوا بـ 
»املتصوفة«، وليس ألن نسيج ملبسهم 

من الصوف كما يعتقد بعضهم.
وينتهــي الكاتب داود الســلمان إلى أن 
التصوف هو الطريق الذي ســلكه اخليام 
من خال أشــعاره الصوفية، وعبر عنها 

تعبيراً ساطعاً ال تشوبه شائبة.

*اهلل في فكر عمر اخليام، داود السلمان، 
مكتب عدنان للنشر، بغداد،2020م

 مهدي علي ازبين
 

مدخل/
تناولْت كثير من الدراسات شخصية )عمر 
اخليام( ومنجــزه الفكري واألدبي، والكتاب 
الــذي بني أيدينــا هو بحث فــي اجلوانب 
الفكرية لدى اخليام، وقد استقى الباحث 
في  واســتند  الســلمان معلوماته،  داود 
اســتنتاجه على مصادر متنوعة، وكذلك 

ما دللت عليه تركة اخليام األدبية الثرة.
يعــرض الباحث شــخصية اخليــام، وما 
رافقها من إشكاالت كّونها عنه أشخاص 
اختلفــت أغراضهم في ما ذهبــوا إليه، 
وقد وصل بعضم إلى التشــكيك بإميانه 
واتهامــه مبخالفــات ال تغتفــر، وإلصاق 
صفات بعيدة عن فلســفته فــي احلياة، 
بالوجــود وعاقته مع خالق  ومنها رؤيته 

الكون.

التعريف باخليام/
يقول الباحث في مقدمة كتابه عن اخليام/ 
]فيلســوف وعالم وفلكي ورياضي، وفوق 
هذا هو رجــل متصوف[. ويعــّرف به ]هو 
غياث الدين أبو الفتــوح عمر بن إبراهيم 
اخليــام املعروف بـــ عمر اخليــام، ولد في 
نيســابور عام 1040م وتوفي على األرجح 
في 1131م، واخليام هــو لقب والده حيث 

كان يعمل في صنع اخليام[ ص:5.
حــاول الباحث في دراســته هذه توضيح 
الغموض ومــا التبس من أوهام عن اخليام 
إن كانت مقصودة أو بغير قصد، دفاعاً عن 
احلق واحلقيقة، وعلــى األقل إنصاف هذه 
إبداع  الشخصية ملا قدمته للبشرية من 
ونفس إنســاني، فيرى الباحث أن املتأمل 
في سيرة عمر اخليام يجده مديناً بشهرته 
إلى رباعياته الذائعة الصيت التي ترجمت 
إلى كثير من لغات العالم، وجعلته أشهر 
أنها  املتابعون  ويذكر  الفارســية،  شعراء 
نقلت إلى العربية بأكثر من ثاثني ترجمة.

لقــد تعرضــت هــذه الشــخصية إلى 

الخيام ورحلته مع اإليمان.. في »اهلل في فكر عمر الخيام« لداود السلمان*

اهتم الخيام بالعلوم وال 
سيما الرياضيات، حتى كان 

من أبرز علماء عصره، اشتهر 
بالجبر واشتغل في تحديد 

التقويم السنوي.
وهو أول من اخترع طريقة 
حساب المثلثات ومعادالت 

جبرية من الدرجة الثالثة 
واستخدم الكلمة العربية 

»شي« التي رسمت في 
الكتب العلمية، وما لبثت 

 »x« أن استبدلت بالحرف
الذي أصبح رمزًا عالميًا لعدد 

المجهول

غالف الكتاب

هذا...  

اللوحة للفنان »نذير مسلم«

االحد 4 كانون االول 2022 العدد )5027(

Sun. 4 Dec. 2022 issue )5027(



متابعة ـ الصباح الجديد:
سّجلت منظمة محلية حقوقية 
في إقليم كوردســتان، اول امس 
العنف  حاالت  في  تزايداً  اجلمعة، 
األسري املُسّجلة ضّد الرجال في 
العام 2021 ، غالبيتها وقعت من 
قبل الزوجات، وأدت حلوادث انتحار 
كردود فعــل على التعنيف، فيما 
اعتبرت ناشطات كورديات أن هذه 

األرقام فيها »مبالغة كبيرة«.
وأصدرت املنظمة، التي تأسست 
العام 2007، أرقاماً جديدة أشارت 
وقائع  علــى  مبنيــة  أنهــا  إلى 
حصلت فــي محافظات اإلقليم 

اخملتلفة.
رئيس املنظمــة برهان علي، قال: 
إنــه »في عام 2021 مت تســجيل 
521 حالــة تعنيف أســري ضد 
الرجال مــن قبل الزوجات«، مبيناً 
في تصريح لـ«العربي اجلديد« أن 
من بني حاالت االنتحار املســجلة 
في العام نفســه باإلقليم هناك 
داخل  للتعنيف  تعرضوا  رجال   68

أسرهم.
وأضاف »خــالل العام املذكور بلغ 
عدد الرجــال الذين ُقتلوا على يد 
زوجاتهم بحســب اإلحصائية 6 
الذين ُطردوا  بلغ عدد  رجال، فيما 
مــن املنزل علــى يــد زوجاتهم 
فيما  رجالً،   31 كونهم مســنني 
الزوجية من  اخليانة  بلغت حاالت 

قبل الشريكة 47 حالة«.
وأكد أن »محافظة الســليمانية 
بســبب  االنتحار  تصدرت حاالت 
28 حالة، فيما  بـ  الرجال  تعنيف 

جــاءت أربيل في املرتبــة الثانية 
بواقــع 24 حالــة، ودهــوك ثالثاً 
بواقع 9 حــاالت، ومدينة حلبجة 

بحالتني«.
وحول أسباب تنامي حاالت تعنيف 
الرجــال، يرى علي أن هــذا األمر 
يعود إلى »تردي الوضع االقتصادي 
وتأثير احلالة املادية داخل األســرة 
في إقليم كوردســتان، فضال عن 
الشخصية  األحوال  قانون  وقوف 
الزوجة  جانب  إلــى  املنطقة  في 
على حساب الزوج، وبذلك أصبح 
والوضع  الرجل ضحيــة للقانون 
االقتصادي في اإلقليم«، على حد 

قوله.
نســائية  منظمــات  بدورهــا، 
يؤكــدن  كورديــات  وناشــطات 
أن مــا يطرحــه »احتــاد الرجال 
»مبالغة  هــو  كوردســتان«  في 
املنظمة  وتركيبــة هذه  كبيرة«، 
املرأة  حريــة  لفكــرة  »رافضــة 
القانون«،  قبــل  مــن  وإنصافها 

لذلك باتوا »يبالغون باألرقام حول 
حــاالت العنف ضــد الرجال في 

كوردستان«.
النساء في  احتاد  رئيسة  واعتبرت 
كوردستان، فيان سليمان، وفق ما 
نقلت »العربــي اجلديد«، أن هذه 

األرقام فيها »مبالغة كبيرة«.
وأضافت: »على العكس، فإن فرق 
الرصد التابعة الحتاد النســاء في 
كوردســتان ال تــزال ترصد مئات 
والضرب  والقتل  العنــف  حاالت 
املبرح ضد النساء في محافظات 

اإلقليم«.
ولفتــت إلى أن »قانــون األحوال 
يزال  ال  اإلقليم  الشــخصية في 
بحاجــة إلــى تعديــالت عديدة 
ومشــاركتها  املرأة  عمل  تخص 
باحلياة بشــكل عــام، وما يُطرح 
بالقانون  انحيــاز  وجــود  حــول 
لصالح املرأة غيــر دقيق، فال تزال 
عشرات املواد خاضعة للمناقشة 

ونطالب بتعديلها«.

أربيل ـ الصباح الجديد:
حّول الفنان الكوردي جوهر أنور، 
ســينمائية  قاعة  الــى  منزله 
بســبب  القدمية  األفالم  لعرض 
في  السينمائية  العروض  تراجع 

اقليم كوردستان.
وحتدث انوار قائالً، »عندما شعرت 
االندثار  الــى  الســينما  بتوجه 
اقليــم كوردســتان فكرت  في 
في طريقة جــادة الحيائها من 
جديــد فقمت بتحويــل منزلي 
الى سينما على نفقتي اخلاصة 
وحولت عنوانــه الى خانة الفن 
اجعله مســاحة  ان  اردت  النني 
يجتمع فيها الفنانون واملتذوقون 

للفن«.
وأضاف »لكــي امتكن من خدمة 
الفن في اقليم كوردستان وكي 

حضور  من  النــاس  كل  يتمكن 
مجانيا  احلضــور  جعلت  املكان 
واقوم كل يوم جمعة بعرض فلم 
ســينمائي في هذا املكان الذي 
يســع لنحو ســبعني شخصا 
الهندية  بني  االفالم  تتنوع  حيث 
والكوردية  والتاريخيــة  القدمية 

وغيرها«.
ويــزور منــزل جوهر انــاس ُكثر 
مــن مختلف الفئــات العمرية 
الســن لهم احلضور  لكن كبار 
االكبــر، وعن ذلك يقــول العم 
احمد فاضــل )60 عاما(، »وجود 
هذا املــكان فكرة رائعة ويعيدنا 
الــى الذكريات القدمية مع افالم 
كنا نشــاهدها في السبعينات 
اضافة  تُعتبر  وهذه  والثمانينات 
مهمة للفن والسينما في اقليم 

من  الكثير  وجود  مع  كوردستان 
املشاكل تواجه الفن في الوقت 
احلالــي وصــرف االهتمــام عن 

السينما«.
وبدوره يقول محمد خيالني الذي 
يزور املكان باســتمرار »استمتع 
كثيرا مبشاهدة هذه االفالم التي 
تُعرض هنا وآتــي اليه منذ نحو 
ســنتني كل يــوم جمعة حتى 
أصبحنا اشــبه بعائلــة واحدة 
يجمعنــا حب االفــالم القدمية 

وذكرياتها«.
االفــالم  عــرض  جانــب  الــى 
الســينمائية حتول منزل الفنان 
الــى مــكان مقصــد للفنانني 
اجلدد الذين يأتون لالستفادة من 
الفنانني القدامــى في التمثيل 

املسرحي والسينمائي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
احتفــل ســكان جزيرة ســانت 
لبريطانيــا  التابعــة  هيلينــا 
األطلســي،  احمليط  في  والواقعة 
أكبر  لـ«جوناثان«،  الـ190  بالعيد 

سلحفاة في العالم.
وقال جو هولينز الطبيب البيطري 
االعتناء  يتوّلــى  الذي  املتقاعــد 
بالسلحفاة: »عند التفكير في أّن 
اجلورجي  العصر  في  ولد  جوناثان 

وحتديداً عام 1832 نشعر بالذهول 
تغييرات كثيرة  العالم شهد  ألّن 
العامليتان،  احلربــان  بينها  مذاك، 
ومــا مــّرت بــه اإلمبراطوريــة 
وامللوك  احلكام  وعدد  البريطانية، 

وامللكات الذين توّلوا احلكم«.
سلحفاة  أكبر  »جوناثان«  ويعتبر 
معروفــة علــى اإلطــالق وأكبر 
حيوان بري ُمــدرك. ودخل مطلع 
العام موســوعة غينيس لألرقام 

القياسية.
ويعيش احليوان في سانت هيلينا 
1882 فيما يُعتبر عمره  منذ عام 
رقمــاً تقديريــاً. وتظهــر صورة 
الُتقطت عند وصوله إلى اجلزيرة 
أنه كان يبلغ 50 عاماً آقله آنذاك، 
إال أنه كان على األرجح أكبر سناً.
35 حاكماً  احليوان على  وشــهد 
تولوا الســلطة في هذه األراضي 

البريطانية.
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ملونشريط
البيض المقلي«

 يثير غضب االسبان 
إعــالن سلســلة الســوبرماركت اإلســبانية  أثار 
»ميركادونــا«، بيع البيض املقلــي اجلاهز، غضبا في 
صفوف املواطنني الذيــن رأوا في تلك اخلطوة تهديدا 

للبيئة وتشجيعاً على الكسل.
وتبيع »ميركادونا« زوجــاً من البيض املقلي في عبوة 
بالستكية قابلة للتســخني في املايكروويف مقابل 

1.80 يورو.
وعّلقت بالنكا روبيال مــن جمعية »أصدقاء األرض« 
البيئيــة فــي مقابلة مــع تلفزيون »آر تــي في إي« 
اإلســباني، على املنتج اجلديد قائلة: »ســيزيد هذا 
األمر من اخمللفات البالســتيكية بشكل كبير، علما 
أن املواطن في إسبانيا يرمي سنويا 34 كيلوغراما من 

املنتجات البالستيكية ذات االستخدام الواحد«.
وهاجم رواد مواقع التواصل االجتماعي في إســبانيا 
املنتــج اجلديد، حيث كتــب أحدهم علــى »تويتر«: 

»السعر باهظ واملنتج ليس صديقا للبيئة«.
وقالت صحيفــة »ذا لوكال«، إن ثمــن املنتج يعادل 
سعر دزينة من البيض غير املقلي من محال البقالة 
فــي إســبانيا، بينما وصفت حملــة مقاطعة على 
»فيســبوك« املنتج بأنــه »غير صحي وســيفاقم 
مشــكالت البيئة«. ولم يقتصر اســتهداف املنتج 
احلديث عن أضراره على البيئــة وإمنا وصفه عدد من 
رواد مواقع التواصل بأنه »يشــجع على الكســل«، 
و«يرّوج لقلة احلركة«. اجلدير بالذكر أن قانون النفايات 
التغليف  البالستيكية اجلديد في إسبانيا سيحظر 
البالســتيكي للفواكــه واخلضــروات إذا كان وزنها 
أقل من 1.5 كيلوغرام، ولكنه لن يشــمل األطعمة 
املطبوخة مسبقا مثل البيض املقلي، وفق ما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

ليلة عيد الميالد »مهددة 
باإلفساد« في المانيا

تلقى سكان منزل عيد امليالد مبدينة دملنهورست في 
أملانيا، رسالة تهديد بســبب إضاءة 60 ألف مصباح 

خالل أيام آحاد عودة املسيح.
وقالت املســؤولة باملنزل، مارتينا بورشارت، اول أمس 
اجلمعة، إن رسالة تهديد من مجهول وصلت للسكان 
تفيد بتدمير زينــة عيد امليالد في املنزل خالل عملية 

ليلية إذا لم تطفأ مصابيح الزينة خالل يوم معني.
كان ســبب التهديد هو أزمة الطاقــة واحلاجة إلى 
توفيرها، كما قالت بورشارت، مضيفة »لقد صدمنا«.
وأوضحت بورشارت أنها تقدمت هي وزوجها بشكوى. 

ولم يعرف بعد من هو مرسل الرسالة.
وأعلنــت مارتينا بورشــارت أنها ســتبقي األضواء 
مضاءة، وقالت: »لــن ندع ذلك يحبطنا«، مضيفة أن 

التبرعات ستجمع أخيرا لهدف نبيل.

الذكرى األربعون لزرع أّول قلب 
صناعي إلنسان

حتّل، في مطلع ديسمبر )كانون األول( احلالي، الذكرى 
األربعون لزرع أّول قلب صناعي إلنسان، وفي ليلة األول 
إلى الثاني من الشــهر نفســه عام 1982، اسُتبدل 
بقلب أحد الرجال قلب آخر صناعي في ســولت اليك 
سيتي األميركية، في أّول عملية من هذا النوع ُترى 

في العالم، وفقاً لـ»وكالة الصحافة الفرنسية«.
وكان جــّراح واحد فقط مخّوالً بإجــراء العملية هو 
الدكتور ويليام ديفريس، رئيس قســم جراحة القلب 

واألوعية الدموية والصدر في جامعة يوتا.
أمــا املريض، الذي وقــع االختيار عليــه لتلّقي قلب 
اصطناعــي، فهو بارنــي كالرك، 61 عاماً آنذاك، وهو 
طبيب أسنان متقاعد من سياتل. وكان املريض يعاني 
قصوراً في القلب يؤدي إلى موته ســريعاً، واعُتبر أن 

عمره ال يسمح بإخضاعه لزرع قلب بشري.
وبدأت العمليــة التي أُخضع لها نتيجة »ضعف في 
معدل ضربات القلــب« في منتصــف الليل. وعند 
الساعة الثانية والنصف فجراً، أعلن الفريق الطّبي 
سحب قلب املريض، ليزرع عند السادسة صباحاً قلباً 
اصطناعياً لكالرك. واستغرقت العملية كّلها سبع 

ساعات.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي الدكتــور نعيم العبودي 
التزام مؤسسات التعليم العالي 
وحرصها على جودة التعليم ودعا 
اخملتصني في التعليم الطبي الى 
اســتكمال متطلبــات االعتماد 

العاملي.
جاء ذلك فــي كلمته خالل حفل 
ترديد القســم الطبــي خلريجي 
الدورة احلادية والتســعني لكلية 
الطــب بجامعة بغــداد بحضور 
وزيــر الصحــة ورئيــس جامعة 
العراقي  اجمللــس  ورئيس  بغــداد 
وأعضاء  الطبية  لالختصاصــات 
مجلــس كلية الطــب وعدد من 
املديرين  والسادة  الكليات  عمداء 
العامني فــي وزارة الصحة وممثلي 
اخملتصة  القطاعيــة  النقابــات 

وجمع من الطلبة اخلريجني.
وأوضــح أن وزارة التعليم العالي 
تعاملــت  العلمــي  والبحــث 
واملؤشر  التحديات  مع  مبسؤولية 
الكمي ألعــداد الطلبة القادمني 
من الدراسة االعدادية ووفرت بيئة 
في  والقبول  للتنافــس  منظمة 
ملتزمة  وأنها  الطبيــة  اجملموعة 
وماضية بــكل إصرار على اعتماد 
ومرتكزا  أساســا  التعليم  جودة 
مشــيرا الى أنه ال ميكــن التنازل 

عنــه حتت أي ظرف مــن الظروف 
اخملتصني  نفسه  الوقت  في  داعيا 
إلى أن يضعوا بصمتهم املعروفة 
في مســاحات االعتمــاد العاملي 

علــى  متطلباتــه  واســتكمال 
وفق املعاييــر الدولية ومتطلبات 
الســمعة األكادميية التي تضمن 
صعيد  علــى  نوعية  مخرجــات 

التعليم الطبي.
أمله  التعليم عــن  وزيــر  وأعرب 
اجلدد  اخلريجــون  يتحمــل  بــأن 
اخلدمات  تقدمي  في  مسؤولياتهم 

يبذلوا  وأن  والصحيــة  الطبيــة 
احلفــاظ على  اجملهــود في  غاية 
والصحي  الطبي  العطــاء  جودة 
ألبناء الشــعب العراقــي الكرمي 

مثمنا في ذات الوقت دور األساتذة 
والتدريســيني في قطاع التعليم 
الطبــي الذين حتملــوا املصاعب 
وتعاطــوا مــع التحديــات بروح 
املسؤولية الوطنية من أجل حتقيق 
التعليمية  املؤسســة  أهــداف 
وتخريج هذه التشــكيالت املزودة 

بالعلوم واملعارف.
ألقى كل من  وفي هذا الســياق 
وزيــر الصحــة ورئيــس جامعة 
بغداد وعميد كلية الطب كلمات 
ســلطوا فيها الضوء على املهام 
واملسؤوليات  للخريجني  املنتظرة 
تقدمي  في  عاتقهــم  على  امللقاة 
اخلدمات الطبية وأهمية التواصل 
وتعزيز  األداء  وتطويــر  العلمــي 

املهارات.
وردد الطلبة اخلريجيون القســم 
الطبي للدورة احلادية والتســعني 
األوطان(  تبنى  )بالعلم  املوسومة 
2021/2022 فيما  للعام الدراسي 
كرم وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي الدكتــور نعيم العبودي 
وزارة  األوائل وجــدد دعم  الطلبة 
التعليــم العالي ومؤسســاتها 
ألبنائهــا اخلريجني وحاثــا إياهم 
العلمي  الرقــي  من  مزيــد  على 
واالســتزادة املعرفيــة والنشــر 
العاملــي فــي مجــاالت املعرفة 

الطبية التخصصية. 

وزير التعليم يؤكد التزام جودة التعليم
 ويدعو إلى استكمال متطلبات االعتماد العالمي

في حفل ترديد القسم لخريجي كلية الطب بجامعة بغداد .. 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

الصباح الجديد - وكاالت
اعــرب رائد الفضاء الروســي، 
امــس  شــكابلروف  أنطــون 
الســبت، عــن اعتقــاده بأنه 
ميكن لقادة الــدول الكبرى حل 
املشكالت السياسية العالقة، 
بعد التحليق في الفضاء، فيما 
العســكرية  العملية  تدخــل 
الروســية فــي أوكرانيــا يوماً 

جديداً من القتال العنيف.
وفيمــا ال تبــدو أي بــوادر حلل 
األوكرانية،  الروســية  األزمــة 
حديث  فــي  شــكابلروف  قال 
العلمــاء  »كونغــرس  خــالل 
املزاح قليال.  الشــباب«: »ميكن 
دوري هذه  تظهر عندي بشكل 
الفكــرة.. نقــوم بجمــع قادة 
في  ووضعهم  الكبــرى،  الدول 
صاروخ وإرسالهم إلى الفضاء، 
ولكن ليس فــي اتاه واحد. بل 
يجب أن يعودوا عبر هذا الغالف 
اجلــوي، وأن ينظروا إلى كوكبنا 

من اخلارج، ويتحدثوا معا هناك، 
ومن ثم يعــودون إلى األرض. أنا 
متأكد من أنه لــن يكون لدينا 
السياسة بعد  أي مشاكل مع 

ذلك«.
ووفقا له، تعتبر محطة الفضاء 
على  مثــال  مبثابــة  الدوليــة 
يعمل  حيث  املناســب،  املكان 
أشــخاص من بلدان مختلفة، 
ومن مختلف األديان ورغم ذلك 
يعملــون ويعيشــون معا ملدة 

ستة أشهر أو أكثر.
نشــر  أشــهر،  عــدة  ومنــذ 
شــكابلروف عبر حسابه على 
الفضاء  مــن  صورة  »تويتــر«، 
ملصر، صحبها بتعليق: »واحدة 
من أكثر الــدول غموضا، حيث 
واملعالم  الالمتناهية  الصحاري 
واألســاطير،  املهيبة  املعمارية 
املنتجعــات  مــع  مجتمعــة 
النابضة  والفنادق  الســياحية 

باحلياة والشواطئ الرائعة«.

رائد يقترح حاًل للمشكالت الدولية:
أرسلوا قادة الدول الكبرى للفضاء 

ولن تكون لنا مشاكل سياسية

تصاعد ظاهرة تعنيف الرجال
 بإقليم كردستان من قبل الزوجات

فنان كردي يحول منزله الى قاعة 
سينمائية لعرض االفالم القديمة 

بريطانيا تحتفي بأقدم سلحفاة في العالم
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HDPE إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة التبطني الداخلي النابيب خط تدفق النفط مبادة
 1st Announcement for Provision of Oil Flowline Interpenetration with HDPE Service

044/SC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

HDPE اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة التبطني الداخلي النابيب خط تدفق النفط مبادة
044/SC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو100,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة 

دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2023/1/10  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2023/1/10 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com; lixiwen@ 8- لالستفســار االتصــال باالمييــالت التاليــة

petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com

PE-100 HDPE»6 إعالن للمرة االولى / ملناقصة توفير انابيب مبطنة نوع
1st Announcement for Provision of 6» PE-100 HDPE lining pipe

022/PC/22 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركه نفط الوسط ) شركه عامه(/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج 
حقل االحدب النفطي بعقد مت اعاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشاف والتطوير, االنتاج واجناز املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.

PE-100 HDPE»6 اسم املشروع: إعالن للمرة االولى / ملناقصة توفير انابيب مبطنة نوع
022/PC/22 : رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 

من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1.Scope of Work:
 The purchasing aforementioned materials are required to perform the following works

2-  سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3-  خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو15,000 دوالر امريكي . نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة على شكل خطاب 
ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق 4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة 

دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2022/12/27  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة ،   

العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  
2022/12/27 قبل الساعة 4:00  عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6- يجب علي الشركات االجنبية تقدمي:
أ -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ( مرفقة مع العروض  
.يلتزم مقدمي العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.

ب - تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية 

haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com wujie@petroalwaha.com

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 14146
التاريخ: 2022/11/29

مناقصـة رقم )48(/ إعـالن للمرة الثانية
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تأهيل وتطوير مداخل الوركاء املرحلة الثانية«

يســر دائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 
املشروع الذي تتلخص اعمال املشروع بعدة اقسام من ابرزها:

أ - اعمال البلدية: وتتضمن عمل صبة توســعة بســمك)20( باخلرسانة املســلحة مبادة )BRC( سمك )6(ملم  وفرش وحدل 
طبقة من  االســاس االسفلتي )ستاباليزر( بسمك )10(سم واالكساء باألســفلت طبقة سطحية بسمك )6(سم وكذلك 
تنفيذ اعمال القالب اجلانبي )الكربســتون( وعمل الساقية الكونكريتية وتنفيذ اعمال الشتايكر املقرنص )االنترلوك( وعمل 

تخطيط ارضي مبادة الثرموبالستيك،
،)casing( ملم وعمل عبارة)ب- اعمال املاء: وتتضمن متديد انابيب دكتايل قطر )250(ملم ومتديد انابيب بولي أثيلني قطر )160

وكل ما يلزم إلجناز املشــروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ما 
ياتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة 
املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة 

والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
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 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: انشائية /تاسعة )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 املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )98,000,000( دينار )ثمانية وتســعون  مليون دينار«، عن طريق تقدمي 

كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقود رسمي صادر 
عن نقابة املهندســني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي 
الكوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

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

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )979,761,900( دينار )تسعمائة وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وواحد وستون 
الف وتسعمائة دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )180( ايام.

 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتداء مــن يوم االحد املصادف 2022/12/4، وذلك بعد تقدمي طلب 
حتريري إلى دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100،000( دينار )مائة 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 الثانية، 
وان موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا  من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/27 إن العطاءات املتأخرة ســوف 
ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطــاءات 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 استفســارات املشــتركني في 
املناقصة ســيكون في الساعة احلادية عشــر صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/12/20 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 اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )14،000،000( دينار )أربعة عشــر مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شــارع احملافظة - بناية االدارة العامة واحمللية والقسم 

اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك 
املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وقانونيا( مع كونه أوطأ عطاء متوازن 
ومنسجم 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 القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص 

بالشركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 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 عطــاء ملناقص لدية ثالثة عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمــة 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 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 
عــدم موافقة اللجنة على التوضيح 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 عن )3 %( من الكلفة التخمينية، وال يتم اطالق هذا اخلطاب اال بعد اصدار شــهادة االستالم االولى للمشروع ، 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

دار القضاء في سامراء
محكمة االحوال الشخصية في 

سامراء
العدد: 1788/ش/2022
التاريخ: 2022/11/17

الى املدعى عليه/ مسير كرمي خلف
نشر اعالن

قدمــت املدعية )احالم حاضــر الطيف( 
الدعــوى املرقمــة 1788/ش/2022 ضدك 
تطالب التفريق للضــرر وجملهولية محل 
اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ 
املبلغ القضائي )عيســى صالح محمد( 
بتاريــخ 2022/11/1 وتبني انك مرحتل الى 
واســتنادا الحكام  عليه  جهة مجهولة 
املادة 1/21 مرافعات مدنية قررت احملكمة 
تبليغك بواســطة صحيفتــني يوميتني 
محليتني بضرورة حضورك موعد املرافعة 
جتــري  وبعكســه   2022/12/5 املوافــق 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القاضي
كاظم متعب داود

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)438(

العدد: 4037
التاريخ: /2022

إعالن

تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة علنية لبيع االمــوال املدرجة ادناه واخملزونة في معمل 
تنقية البذور في ابي غريب . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشــرة من صبح يوم االثنني املوافق 2022/12/12 مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة املبينة ادناه لغرض 
املشــاركة في املزايدة العلنية وسيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل مزايد 

الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة فرض 
اجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع أجور التحميل وأي مصاريف 
أخرى.

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

دار القضاء في سامراء
محكمة االحوال الشخصية في 

سامراء
العدد: 1786/ش/2022
التاريخ: 2022/11/17

الى املدعى عليه
 عبد اجلبار ياسني احمد

نشر اعالن
)اســتبرق فارس نصيف(  املدعية  قدمت 
الدعــوى املرقمــة 1786/ش/2022 ضدك 
تطالــب تثبيــت زواج وجملهوليــة محل 
اقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ 
املبلغ القضائي )عيســى صالح محمد( 
بتاريــخ 2022/11/1 وتبني انك مرحتل الى 
واســتنادا الحكام  عليه  جهة مجهولة 
املادة 1/21 مرافعات مدنية قررت احملكمة 
تبليغك بواســطة صحيفتــني يوميتني 
محليتني بضرورة حضورك موعد املرافعة 
جتــري  وبعكســه   2022/12/5 املوافــق 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا.
القاضي
كاظم متعب داود

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)436(

العدد: 4035
التاريخ: 2022/12/1

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتــاج البذور )م.م( عن اجراء مزايدة لبيع االمــوال املدرجة ادناه واخملزونة في معمل 
تنقيــة البذور في احلويجة . فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( 
احلادية عشــرة من صبح يوم االحد املوافق 2022/12/11 مستصحبني معهم التأمينات القانونية املبينة ادناه 
لغرض املشاركة في املزايدة العلنية وسيتم استيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من 

كل مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق للشركة 
فرض اجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة الثانية. 

- يتحمل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعــالن مع أجور التحميل وأي 
مصاريف أخرى.

املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

امانة بغداد
تنويه

نشر  عند  ســهوا  ورد 
اعــادة االعــالن املرقم 
في  خطا   )2022/1/41(
ذكر  حيث  احمللة  عنوان 
الضخ  محطة  )تنفيذ 
ولدايــة(   782 حمللــة 
)تنفيذ  هو  والصحيح 
حمللة  الضــخ  محطة 
783 ولداية( املنشور في 
جريــدة بالعدد )5015( 
لذا   2022/11/16 فــي 

اقتضى التنويه

جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
)439(

العدد: 4036
التاريخ: 2022/12/1

إعالن

تعلن الشــركة العراقية النتاج البذور )م.م( عن اجراء مزايــدة علنية لبيع كوالح ومخلفات الذرة 
الصفراء علفية وبكمية )100( طن قابلة للزيــادة والنقصان واخملزونة في معمل تنقية البذور في 
الصويرة. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى املوقع املذكور وذلك في متام الســاعة )11( احلادية 
عشرة من صبح يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)2،000،000(  مليونني دينار لغرض املشــاركة في املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء مبلغ قدره 
)5000( دينــار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل مزايد الذي يــروم الدخول في املزايدة ويلتزم من 

ترسو عليه املزايدة اآلتي:
- دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

- رفع املال املباع خالل مدة )15( خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها يحق 
للشــركة فرض اجور خزن بنســبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال للمرة 

الثانية. 
- يتحمل اجور الداللية بنسبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشر االعالن مع أجور التحميل 

وأي مصاريف أخرى.
املدير املفوض
د. نزار ممدوح الكبيسي

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

6،000،000 ستة ماليني دينار300 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفرة علفية

500،000 خمسمائة الف دينار15 طن قابلة للزيادة والنقصان2- تنب ذرة صفراء علفية

التأميناتكميتهاملال املراد بيعه

2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينار150 طن قابلة للزيادة والنقصانكوالح ذرة صفرة علفية

500،000 خمسمائة الف دينار15 طن قابلة للزيادة والنقصان2- تنب ذرة صفراء علفية
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الدوحة ـ وكاالت:

شــق  هولندا  منتخب  واصــل 
طريقه في بطولة كأس العالم 
2022 بتأهله إلــى ربع النهائي، 
اليوم الســبت، وذلك بعد فوزه 
علــى أمريــكا )3-1( فــي أولى 
هولندا  ال16.أهداف  دور  مباريات 
جاءت بأقدام ممفيس ديباي، دالي 
بليند ودينزيــل دومفريس )د 10، 
54+1 و81(، فيمــا أحــرز حاجي 
الوحيد في  أمريــكا  رايت هدف 
كتيبة  76.وتنتظــر  الدقيقــة 
املدرب الهولندي لويس فان جال 
الفائز من مبــاراة األرجنتني ضد 

أستراليا، ملالقاته في دور ال8.
إلى ذلــك، وبعد مــرور 40 عاما 
علــى لقائهما الوحيد في كأس 
العالــم، يعود منتخب فرنســا 
ملواجهــة نظيــره البولندي في 
وســتكون  جديد..  من  املونديال 
الفرنســي  املنتخــب  حملــة 
للدفاع عــن لقبه علــى احملك، 
حينما يالقي بولندا على ملعب 
)الثمامة( مســاء اليــوم األحد، 
العالم. بــكأس  ال16  دور  فــي 
وتبدو جميع األوراق الرابحة التي 
ميتلكها منتخب فرنســا حاليا 
بقيادة  بولنــدا،  ملواجهة  جاهزة 
كيليــان مبابي وعثمــان دميبلي 
وكينجســلي كومــان وأنطوان 
مواجهة  تكــون  ولن  جريزمان.. 
منتخــب بولنــدا، الــذي يعود 
اإلقصائية  األدوار  فــي  للظهور 
للمونديــال للمــرة األولى منذ 
نســخة 1986 في املكســيك، 

سهلة على املنتخب الفرنسي.
وتخطى املنتخب البولندي الدور 

األول للمرة اخلامسة في تاريخه 
احتل  بعدمــا  العالم،  بــكأس 
مجموعته  فــي  الثاني  املركــز 
والتقــى  نقــاط..   4 برصيــد 
املنتخبان في 16 مباراة من قبل، 
ما بني رسمية وودية، حيث كانت 
األفضلية للمنتخب الفرنســي 

الــذي حقق 8 انتصــارات، فيما 
فازت بولندا في 3 لقاءات، وخيم 
التعادل على 5 مواجهات.وبرغم 
ذلــك، فقــد حســم املنتخب 
البولندي املواجهة الوحيدة التي 
جرت بينهما فــي كأس العالم 
لصاحلــه، حينما تغلب 2/3 على 

فرنسا في مباراة حتديد املركزين 
 1982 بنســخة  والرابع،  الثالث 

في إسبانيا.
وســتكون هذه املواجهة األولى 
بني املنتخبني منذ لقائهما الودي 
األخير، الــذي أقيم في 9 حزيران 
2011 وانتهى بفوز فرنسا )0-1(.

يذكر أن الفائز مــن هذا اللقاء، 
دور  املقبل في  السبت  سيلتقي 
الثمانية مــع املتأهل من مباراة 

إجنلترا والسنغال.
وفــي املبــاراة األخــرى، يطمح 
االعتبار  لرد  الســنغال  منتخب 
لكــرة القــدم اإلفريقيــة أمام 

يلتقي  إجنلتــرا، حينما  منتخب 
في  األحد  اليــوم  معه مســاء 
ستاد البيت بدور ال16 ، ومازالت 
جماهير القارة الســمراء تتذكر 
فوز منتخب إجنلتــرا )3-2( على 
منتخب الكاميرون - بعد اللجوء 
للوقت اإلضافــي- بدور الثمانية 
إيطاليا  في نســخة مونديــال 
األســود غير  ليحرم   ،1990 عام 
أول  أن يصبــح  املروضــة مــن 
للدور  يصعد  إفريقــي  منتخب 
قبل النهائي فــي كأس العالم 
عبــر التاريخ.. ويأمــل املنتخب 
يذيق نظيره  أن  الســنغالي في 
اإلجنليزي من نفس الكأس، التي 
يطيح  وأن  الكاميــرون،  جترعته 
بــه من البطولــة برغم تصدره 
للتتويج  الترشــيحات  قائمــة 
باللقب في تلك النســخة.. ولن 
يكون األمر ســهال لفريق املدرب 
أليو سيســيه بطبيعــة احلال، 
في ظــل األداء املبهر الذي قدمه 
مشــواره  خالل  إجنلترا  منتخب 
بدور اجملموعات في مونديال قطر.

الساعي  إجنلترا،  منتخب  وتأهل 
للفــوز بــكأس العالــم للمرة 
عندما  بها  تــوج  بعدما  الثانية 
استضاف املسابقة على مالعبه 
عــام 1966، لــأدوار اإلقصائية 
مجموعته  ترتيب  تصدره  عقب 
حقق  حيــث  نقاط،   7 برصيــد 
انتصارين وتعادال وحيدا، ليصبح 
صاحــب الرصيــد األعلــى من 
النقاط في الدور األول باالشتراك 
مــع منتخبي هولنــدا واملغرب، 
ذاته في  الرصيد  اللذين حققــا 
إجمالي  مــن  مجموعتيهمــا، 
مرحلة  في  شــارك  منتخبا   32

اجملموعا

هولندا اول المتأهلين إلى ربع نهائي
 المونديال على حساب اميركا 

اليوم في دور الـ 16 : فرنسا تالقي بولندا وإنجلترا تواجه السينغال

فرحة هولندية بالفوز على أميركا

اليوم.. اربع مباريات في افتتاح 
الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

»يد السيدات« يشارك 
في بطولة غربي آسيا

مقررات مهمة التحاد 
الدراجات في اجتماعه األول 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتتح اليوم االحد املوافق 4 كانون األول اجلاري مباريات 
اجلولة الثامنة من املرحلة االولى لدوري الكرة املمتاز 
باقامة اربــع مباريات، ففي ملعب الشــعب الدولي 
وفي متام الســاعة 2 ظهرا تقام مباراة احلدود والكرخ 
ويضيف نفط البصرة فريق دهوك في ملعب الفيحاء 
في التوقيت ذاته، وجترى مباراة القاسم والنجف في 
ملعب كربالء الدولي في الســاعة اخلامســة االربع 
مساء، ويلتقي في ملعب املدينة الدولي في الساعة 

7 مساء فريقي الطلبة والديوانية.
وتســتكمل املباريــات في اليــوم التالــي، اذ يلعب 
الكهرباء وزاخو في ملعب الزوراء في الساعة 2 ظهرا 
تعقبها في الســاعة 6 مباراة الزوراء ونفط الوسط 
في امللعب ذاته، وجترى مباراة نفط ميسان والصناعة 
في ملعب األول في الســاعة 2 ظهرا ويلتقي كربالء 
ونوروز في ملعب كربالء الدولي في الساعة اخلامسة 
االربع مساء ويتواجه اجلوية والشرطة في لقاء القمة 
اجلماهيري في ملعب الشعب الدولي في الساعة 8 

مساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
افاد املتحدث الرســمي لالحتاد كاظم كامل ان مجلس 
ادارة االحتاد املركــزي لكرة اليد  قد صادق في اجتماعه 
الــذي عقده  أول أمس  برئاســة الدكتور احمد رياض 
على تسمية املالك التدريبي للمنتخب النسوي حيث 
تألف كل من عضو االحتاد ئاال ديدوان خورشيد مشرفا 
على املنتخب و الدكتور  رعد خنجر مدربا و كوردوا عبد 
القادر مســاعدا وزياد امير سيدار مدربا حلراسة املرمى 
و الدكتور عالء محمد جاســم مدربــا للياقة البدنية  
واحمد ظافر عبدالصاحب محلــال فنيا وبه ميان صابر 
إداريا للمنتخب، وعلما ان املنتخب النسوي سيشارك 
باول اســتحقاق وطني  عبر بوابة بطولة غربي اســيا 
الثالثة املقرر اقامتها بالعاصمة االردنية عمان بشهر 

شباط املقبل من سنة 2023.

ساجد سليم*
عقد االحتــاد العراقي املركــزي للدراجات اجتماعه 
االول فــي بغداد وهــذا اول اجتماع يعقــد لإلدارة 
اجلديدة برئاســة الدكتور علــي حميد رئيس االحتاد 
وبحضور كافــة االعضاء واتخذت بعــض القرارات 
في هذا االجتماع منها حل جميع اللجان السابقة 
وتشــكيل جلان اخرى باالضافة الى تشــكيل جلنة 
جديدة وهــي اللجنة النســوية وجلنة التســويق 
والعمل على اعداد الئحة فنية لعمل االحتاد والئحة 

جلنة احلكام وواجباتهم واخملالفات وعقوباتها.
وكذلك مناقشــة املشــاركة في البطولة العربية 
في االمارات والغرض من املشــاركة كذلك مفاحتة 
اجلهات اخملتصة من اجل انشــاء مضمار للعبة في 

بغداد وتخصيص قطعة ارض لهذا املضمار.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات
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بغداد ـ فالح الناصر:

لرعاية  الوطنــي  املركــز  يواصــل 
املوهبة الرياضيــة باجلمباز تدريباته 
في قاعــة املركز التدريبــي لالحتاد 
فــي وزارة الشــباب والرياضة منذ 
نحو عــام بإدارة محمود صالح الذي 
اشــار إلى ان مركز املوهبــة التابع 
لقســم املوهبة الرياضية في دائرة 
شــؤون االقاليم واحملافظــات/ وزارة 
الشــباب والرياضة يشــهد اقامة 
تدريبات منتظمة فــي قاعة املركز 
التدريبــي بالــوزارة وايضا في قاعة 

النادي الذي  نادي أمانة بغداد وهــو 
احتضن التدريبات منذ افتتاح املركز 
االحتاد  قاعة  اكمال  مشــكورا حلني 

بالوزارة.
واشــار إلى ان افتتــاح قاعة املركز 
وتضييفهــا  لالحتــاد  التدريبــي 
لتدريبات املوهوبني تعد نقلة مهمة 
الرياضية  املوهبة  مركز  مسيرة  في 
الذي ميلك طاقات واعدة تبشر بخير 
قــادم للعبة بعد ان قدم العديد من 
الالعبــني إلى املنتخبــات الوطنية 
واصبحــوا جنوم واعدة فــي اللعبة، 
ومنهم الالعب مصطفى عمر لفئة 
باملركز  الذي توج مؤخرا  الناشــئني 

الثانــي في بطولة العــراق، وزميله 
حسني علي العب متمكن وهو ايضا 

ضمن تشكيلة املنتخب الوطي.
ويضيــف: لدينــا نحــو 22 العبا و4 
العبــات، وهم يشــكلون فئات حتت 
8ســنوات وحتت 10 سنوات وحتت 13 
ســنة والعبات 14 ـ 15 ســنة.. ومت 
توزيــع املهمات التدريبــي للمدربني 
العاملني في املركز وهم علي سعدي 
وحامد عويد ونهاد جلوب وسامر رعد، 
وهم ميلكون ثــدرات فنية جيدة جدا 

يقدمونها في تدريبات املوهوبني.
وذكــر صالــح ان فعاليــات اجلمباز 
للذكور تضــم » احلــركات االرضية 

واملقابــض واحللق واملتــوازي والقفز 
والعقلة » في حــني تضم فعاليات 
االناث » احلــركات االرضيــة والقفز 

واملتوازي والعرض املتوازن«.
كما ثمــن مديرمركز اجلمباز محمود 
صالح، دور مديــر مركز املوهبة عامر 
طالب في تفقده املستمر للتدريبات 
والزيارات امليدانية التي تســهم في 
تعزيز اجلانب الفني لالعبني الواعدين 
التدريبية  املالكات  دعم  في  وتسهم 
واالداريــة العاملة في املركز من اجل 
الطاقات  وتقــدمي  بالعمل  االرتقــاء 
املؤهلة لتمثيــل املنتخبات الوطنية 

في االستحقاقات املقبلة.

مركز الموهبة الرياضية بالجمباز.. طاقات 
واعدة تبشر بخير قادم للعبة 

محمد حمدي*
رئيس  والرياضة  الشــباب  وزير  تفقد 
اللجنة العليا املشــرفة على تنظيم 
بطولة اخلليج  ألســيد أحمد املبرقع 
اليوم السبت، ملعبي البصرة الدولي 
وملعب املينــاء االوملبي في محافظة 
فيهما  اجلارية  األعمال  وتابع  البصرة، 

حاليا .
ووجه املبرقع بســرعة التنفيذ ودقته 
اذ يشهد ملعب البصرة الدولي سعة 
65 إلــف متفرج أعمــال تأهيل فيما 
يدخل ملعب املينــاء االوملبي مرحلة 
ليكونــا جاهزين  األخيرة  اإلنهــاءات 
الســتقبال احلــدث الرياضــي األبرز، 
بطولة كاس اخلليج 25.رافق الســيد 
الوزير في زيارته إلــى البصرة وتفقد 
رئيس  اخلدمية  ومنشــآتها  مالعبها 
القدم  املركــزي لكرة  العراقي  االحتاد 

السيد عدنان درجال فضال عن املالك 
املتقدم لوزارة الشباب والرياضة.

على  املشرفة  العليا  اللجنة  وعقدت 
بطولــة كاس اخلليــج 25 اجتماعها 
الرابع في قصر الضيافة وسط بغداد  

برئاسة وزير الشباب والرياضية رئيس 
اللجنة العليا الســيد أحمد املبرقع 
وحضــور اعضائهــا وممثليهــم من 
الساندة.واعرب  والهيئات  املؤسسات 
رئيس اللجنة عن ارتياحه ملا احرز حتى 

االن ومنذ االجتماع الســابق بتحقق 
لقاءات ايجابية وتفاعل موضوعي بني 
اجلهات الساندة فيما يخص قطاعات 
املتعلقة  واالخرى  واجلوي  البري  النقل 
باســتقبال كبار الضيــوف وملفات 

االعالم واالمن . 
واطلعت اللجنة على جانب مهم من 
سير العمل في البصرة على مستوى 
البنــى التحتية وجميــع املتعلقات 
التي مت تامينها بشكل كامل لتكون 
النسخة املقبلة على درجة كبيرة من 
النجاح فــي التحضير واالعداد واجناز 
جميــع االعمال فضال عن مناقشــة 
نهاية  الكويت  الية تضييف منتخب 
شهر كانون االول اجلاري خلوض مباراة 

ودية الفتتاح ملعب امليناء االوملبي .

* إعالم الشباب والرياضة

المبرقع يتفقد ملعبي البصرة الدولي والميناء االولمبي 

متابعة ـ الصباح الجديد:
أمانة  نادي  انتخاباُت  أســفرت 
بغداد الرياضّي عن جتديِد الثقِة 
باملكتــب التنفيــذي اجلديــد 
ألربع ســنواٍت مقبلــة، وذلك 
فــي االنتخاباِت التــي أجريت 
صباح امــس في نادي العلويِة، 
وبُحضــور مستشــاري رئيس 
وخالد كبيان  بنيان  إياد  الوزراء، 
بهنام  خضــر  بيداء  والنائــب 
ومدير عــام الدائرة اإلدارية في 
شــلش،  باســم  بغداد  امانة 
فضــال عــن حضور عــدد من 
الشخصيات الرياضية ووسائل 
املُشرفة  واللجـــان   اإلعـالم، 
األوملبيـــة  اللجنـــِة  مـــن 

العراقّيـة. 
وفـازَ فـــي انتخابـات الهيئـة 
مـن  كـــٌل  اجلديـــدة  االدارية 
) فالح املسعـــودي - رئيـــس 
نـــادي( 317 صوتــا، )ازاد نامق 
رئيـــس  نائـــب  عبـــد اهلل- 
، ) ومزهر  (233 صوتا  النـــادي 
 ) عبد احلسن- أمني سر النادي 
268 صوتا، وعادل جبار ) األمني 
املالــي (  219. وفاز في عضوية 
الهيئة االدارية كل من )نشأت 
عزيز  عباس ( 202 صوتا، )أحمد 
عزت املوســوي( 240 صوتـــا، 
 209 اجلزائـري(  حســـن  )فالح 
صـــوتا، )كـــرمي حميـد ( 226 

صوتـا.

اختيار هيئة إدارية جديدة 
لنادي أمانة بغداد الرياضي 

جانب من جولة الوزير التفقدية في البصرة



بغداد ـ سمير خليل: 
املوصل احلدباء  تســتضيف مدينة 
مهرجان سوبر ســتار ال21 لألفالم 
الكبيــر  الفنــان  )دورة  القصيــرة 
بداية شــهر كانون  صباح رحيمة( 
الثاني املقبل والــذي تقيمه رابطة 
العراق  فــي  والتلفزيون  الســينما 
زاخو،  فنانــي  نقابة  مــع  بالتعاون 
فيلما   )21( املهرجان  في  وسيعرض 
محليا: مــن بغداد خمســة افالم 
الياس،  للمخــرج قصي  )دميتا(  هي 
و)وظيفــة( للمخرج احمــد حيدر، 
و)نهاية فرح( للمخرج مهند ماجد، 
و)الدمية( للمخرج محمد حســن 
عمار  للمخــرج  و)امنية(  الســيد، 
افالم،  اربعة  املوصــل  ومن  اجلبوري، 
اثنــان للمخرج محمــد حداد هما 
)العائلة( و)حامل الرســالة( اضافة 
لفيلم )شــلل( ألرقم ابو منر، و)ندم( 
كركوك  وتشارك  املعاضيدي،  لرعد 
بفيلمن، ) ثمرة معلم( لعباس جناح، 

ومن  اخلالدي،  ليونس  و)كريســتال( 
اربيــل فيلم)بائعة الورد( لهانا كاوة 
، وفيلم) free( لســامي كاكا، ومن 
السماوة فيلمان، ) موعد( للمخرج 
عبد احلسن السماوي و) البحث عن 

احلقيقة( لعلي بركات.
ومن البصرة يشــارك اخملــرج عمار 
ومن  )الظــن(،  بفيلمه  العيدانــي 
السليمانية ) panjana( للمخرج ئه 
زي عبد اهلل، و)النــور( لرائد الغريب 
من كربالء، و)ثمرة صياد( للمخرجة 
طيبة الربيعي من ديالى، وتشــارك 
للمخرج  )الصافرة(  بفيليمن،  زاخو 
عادل عبد اجمليد و)selflost( للمخرج 

سكنان سندي.
وتشكلت جلنة حتكيم املهرجان من 
القادر  وعبد  املهدي  اخملرجن محمد 
احللبي وكامل قــادر اضافة للفنان 
والسيناريســت  الدوســكي  حازم 

محمد الروسي.
الفنــان صباح  اســم  اختيار  وعن 

رحيمــة، قــال الفنــان علــي الزم 
املالكــي، مؤســس ومديــر رابطة 
العراق  فــي  والتلفزيون  الســينما 
واخملرج  الفنــان  املهرجــان:  ورئيس 
الكبيــر صباح رحيمــة، يعد واحدا 
من األســماء املهمة في الســاحة 
أربعن  الفنيــة ألكثر من  العراقية 
التلفزيون  ســنة متواصلــة مــع 
والسينما وله أعمال عديدة خاصة 
في الســينما وحصــد العديد من 
اجلوائز وهذا اســتحقاق ان نحتفي 

به.
وعن قبول املشــاركات قــال أيضا: 
كل عمل له شروطه ونعمل بحرية 
بعيدا عــن كل الضغوطات وأحيانا 
نراعي وضع املدينة التي نعمل بها".

*كيــف تفســر غياب املشــاركة 
العربيــة والعاملية؟ هــل في نيتك 

اقامة مهرجانات دولية؟
نحــن نتواصل مع العديد من الدول 

العربية وغير العربية والكثير يرغب 
احلضور واملشــاركة ولكن الظروف 
املادية والتقنية واألمنية حالت دون 
إقامة مهرجــان دولي حقيقي بكل 
املواصفــات نحن نرفــض ان نعلن 
عــن مهرجان دولي باالســم فقط 
وان شــاء اهلل لدينا تعاون مع تركيا 
وســوريا بان نقيم أعماال مشتركة 

هناك بعد مهرجان املوصل".
وعن جلان املهرجان قال املالكي:

حســب  اللجــان  اختيــار  يتــم 
املواصفــات املهنيــة ومــن ميتلك 
أعماال وخبرة ونعطي فرصة للكثير، 
اسماء غير تقليدية أو تتكرر في كل 
تألفت  املهرجانات مثال جلنة احلكم 
من اخملرج محمد املهدي من املوصل 
واخملرج عبد القادر احللبي من املوصل 
واخملــرج كامل قــادر مــن كركوك 
السيناريســت محمــد الروســي 
واملمثل حازم الدوســكي من دهوك 
وهناك شــخصيات إعالمية مهمة 
منهم هديــر اجلبوري وفخري اجلوال 
اجلبوري  وباسم  اجلبوري  اجلبار  وعبد 

وثابت اخلالدي".
* من يدعمكم فــي هذا املهرجان؟ 

وماهو حدود الدعم؟
رابطــة الســينما والتلفزيــون لن 
تطلب اي دعم واغلب األعمال نقوم 
بها بجهودنا، نعــم احيانا نحصل 
ولكن  املهرجانات  وراع  داعــم  على 
اننا نعمل  حســب الضوابط، كما 
بجهودنا واالشــتراكات ومستقبال 

سنعتمد العمل بتذاكر الدخول".
وختم: هذه هي الــدورة ال ٢١ التي 
أقمنا  وقبلها  املوصل  في  ســتقام 
مهرجانات مثل دورة األديب والكاتب 
الســينمائي عبد الكــرمي العامري 
العباس  ابو  الكبير محمود  والفنان 
في البصرة، ودورة املمثل عبد القادر 
احللبــي فــي املوصــل، ودورة اخملرج 
الكبيــر حميد صابر فــي البصرة 
البصرة  ايضا، واغلب األعمــال في 
ونحن نهتــم على تطويــر احلركة 
الســينمائية في احملافظات وهناك 
بروتوكــول عمل بيننــا وبن نقابة 
فناني زاخو لتعاون كبير ومتواصل".

يومية سياسية مستقلة Sun. 4 Dec. 2022 issue )5027( االحد 4 كانون االول 2022 العدد

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

 قريبًا مهرجان سوبر ستار لالفالم
 القصيرة في الموصل

دورة الفنان الكبير صباح رحيمة..

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكدت الفنانة إيناس طالب، أن الدراما 
احلرية  مديات  تســتثمر  لم  العراقية 

املفتوحة بعد عام 2003.
وقالت طالب  إن "العراق مســتهلك 
)فنيــاً( أكثر من كونــه منتجاً، فلم 
مهمة،  فني  إنتاج  شــركات  تنشــأ 

لوال رأس املال احلكومي في شــركة بابل ودائرة 
أما  والتلفزيون،  واإلذاعة  واملســرح  الســينما 
الشركات األهلية فلم يسعفها الوقت إلرساء 
تقاليــد إنتاج، واإلنتــاج معقد علــى األفراد، 
فالفنان بالنتيجة ليس رأس مال، وباملقارنة مع 
جنوم مصر، جند الفنان العراقي مكشوف اجلناح 

من دون دعامات حتميه".

وأضافت أنه "لم تستثمر الدراما مديات احلرية 
املفتوحة منذ 2003، غزاها الطارئون وتســيد 
ميادين الثقافة أناس غير معنين بها “حســب 

قولها.
وتابعــت طالب أن "انهيار اإلنتــاج فني ومالي 
ورقابي وأسباب أخرى متعددة تداخلت في خلق 
وضع ملتبس للفن وكل الظروف تضافرت على 

أن يتوقف اإلنتاج وتنهار الدراما العراقية، التي 
هي أصالً لم تؤسس جيداً في فترات الرخاء".

وذكرت إيناس طالب أن "دخول بعض الطارئات 
للفن في العراق أضــر الثقافة واجملتمع؛ ألنهن 
ال يتحفظــن على األدوار املبتذلة"، منوهة بأنه 
"ال حتسب جودة األعمال باألداء اجلريء ويجب أن 

تكون الفنانات حامالت لرسالة".

كركوك ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت محافظة كركوك، إنشــاء أول جتمــع ثقافي 
لألدباء واملثقفن والشــعراء والصحفين في احملافظة 
ضمن صندوق املبادرات اجملتمعية وبدعم البنك املركزي 

العراقي ورابطة املصارف العراقية. 
وقال محافظ كركوك راكان سعيد اجلبوري،في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد إن “احملافظة تولي اهتماماً كبيراً 
لنخب كركوك، ومنها املثقفون والشعراء والصحفيون 
واألدبــاء، وهذا امللتقى هو عبارة عن حديقة ســتجمع 
املثقفن في احملافظة"، مبيناً أن "املبادرة تتضمن أعمال 
تطوير لضفاف مبحاذاة نهر الزاب في ناحية ألتون كوبري، 

وهي من املواقع السياحية والترفيهية في احملافظة". 
وأضاف أن "كلفة مشــروع انشــاء حديقــة املثقفن 
تبلــغ )322( مليون دينار وســيكون موقعها في مركز 
احملافظــة"، مثمناً "دور محافــظ البنك املركزي ورئيس 
رابطة املصارف العراقية وصنــدوق متكن الهتمامهم 
بكركوك ودعم املبادرات التي تدعم التعايش واالستقرار 

واملشتركات بن جميع مكونات احملافظة".

بغداد – الصباح اجلديد: 
تشارك مســرحية ميت مات في مهرجان الهيئة العربية 
للمســرح/ دورة املغرب 2023 الذي سيقام في مدينة الدار 
البيضاء للفترة من العاشــر ولغاية الســادس عشــر من 
الشهر املقبل، جاء ذلك في الدعوة التي تلقتها املسرحية 
بعد اختيارها من بن )203( عرضا مسرحيا لتتنافس بجانب 
خمس عشرة مســرحية اخرى على جائزة الشيخ الدكتور 

سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عرض مسرحي.
وســيكون املســرح العراقي حاضرا وبقوة في املســابقة 
الرســمية لهذا املهرجان مبشــاركة ثالث مسرحيات هي: 
)خالف( للمخرج مهند هادي و)امل( للمخرج الدكتور جواد 

االسدي اضافة ملسرحية )ميت مات( .
وكانت مســرحية ميت مات قد فازت بجوائز عديدة منها 
اجلائزة الكبرى في مهرجان مسرح الرحالة لفنون الفضاءات 
املفتوحة في األردن، كما فاز بطلها مخلد جاسم العبيدي 

بجائزة أفضل ممثل. في املهرجان.

بدعم من البنك المركزي.. إنشاء 
أّول تجّمع ثقافّي في كركوك

ثالث مسرحيات عراقية تشارك 
في مهرجان الهيئة العربية 

للمسرح / المغرب

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

 - 1 -
من النادر أْن جَتَِد استقالًة من منصب مرموق في 

ظّل العراق اجلديد – عراق ما بعد 9 / 4 / 2003 .
فلقد شاعت ثقافة التمسك باملنصب وما يدر 
على صاحبــه من امتيازات ومكاســب تتجاوز 
الرواتب واخملصصات حتى تصــل عند أصحاب 
الضمائــر امليتة الــى انتهاب املــال العام عبر 
والصفقات  واالختالســات  الوهميــة  العقود 
املريبة ،ناهيك عن عمليــات االبتزاز املالي التي 
يتعــرض لها املراجعــون في مختلــف الدوائر 
واملؤسســات، الى الدرجة التي نستطيع معها 
أْن جنزم بصعوبة االفــالت من قبضة املوظفن 
املبتزيــن املنتشــرين هنــا وهنــاك ، والذين ال 
يتورعــون عن مواصلة عملياتهــم الدونية مع 

أوسع الشرائح االجتماعية ..!!
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اّن االستقالة من املنصب ما هي االّ مبادرة ذاتية 
يدفع اليها اإلحساُس العالي باملسؤولية عقيب 
ارتكاب خطأٍ من األخطاء، قد ال يكوُن املستقيل 
قد ارتكبه شــخصيا وامنا كان مســؤوالً عنه 

مبعنى من املعاني .
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وهنا البُــدَّ ِمْن تثمن هذه املبــادرة الّدالة على 
االخالص والوطنية والنزاهة والرغبة الشــديدة 
في اجناز املهمات املناطة باملنصب بعيداً عن كل 

زلة أو خطأ .
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إّما اإلقالة فهي عقوبة وإدانة يســتحق معها 
)املطــرود( ِمْن وظيفته دفَع الثمن عن إخفاقاته 

وممارساته السيئة .
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وضعــف الرقابــة من جهــة ، واحملســوبيات 
واملنسوبيات التي قرضتها احملاصصات من جهة 
أخرى سّببت ضٓالة عدد املقالن الى حد بعيد ..

الدينية  للحرمــات  املنتهكون  يحظــى  حيث 
باسناد جهات سياسية  واالخالقية  والقانونية 
تبعد عنهم شــبح االقالة وتفرض اســتمرار 

بقائهم على رقاب الناس ..!!
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ومن األمثال الشهيرة :
) َمْن أَِمن العقوبة أساَء األدب ( 

لذلــك ال يخشــى معظــم املوظفــن الذين 
يســتغلون مناصبهم ملنافعهم الشــخصية 
على حســاب املواطنن من املساءلة واحملاسبة 
على ما يقترفونه من مفارقات ُمّرة تُثقل كاهل 

املواطنن .
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اّن املطالبــة باصالح الفســاد املالــي واالداري 
ليســت االّ صدى للمعاناة القائمة التي تُرهُق 

البالد والعباد وليست ترفا أو شيئا عابراً .
ومن هنا :

وجب أنَّ تتصــدر قائمة ما يجــب النهوض به 
لترميم ما خربتــه احملاصصات قبل فوات األوان 
الســيما مع الزيادات الكبيرة في االيرادات بعد 

ارتفاع أسعار النفط.

شتان بين االستقالة 
واالقالة 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

إيناس طالب: دخول بعض الطارئات الفن أضر الثقافة والمجتمع

متابعةـ  الصباح الجديد:
قالت الفنانة األميركية شارون ستون. 
 "Basic Instinct" اإلثــارة  فيلــم  إّن 
)غريــزة أساســية( للمخــرج بــول 
فيرهوفن، الذي شــاركت في بطولته 
قبل 30 عاماً، كان له نتائج ســلبية 
عليهــا، رغم ما حققته من شــهرة 

واسعة جتاوزت العاملية آنذاك.
وأضافــت أن "البعــض أعتقد وقتها 
تُشــبه  احلقيقيــة  شــخصيتي  أن 
في  جســدتها  التــي  الشــخصية 
الفيلم، وكأنني امــرأة مبتذلة، وهذا 
كان أمراً مؤملاً بالنسبة لي، كما أنني 
فقدت حضانــة طفلــي، بعدما رأى 

القاضي أني أصنع أفالماً جنسية".
دمــرت حياتي  "الشــهرة  أن  وأكدت 
حقوقــي  ودمــرت  الشــخصية.. 
التي  الطريقة  ودمرت  الشــخصية.. 

أعتقد بها الناس عني كإنسانة".
وجاء ذلك، ضمن حديثها في اجللسة 
احلوارية التي أدارتها اإلعالمية ريا أبي 
البحر  راشد، ضمن فاعليات مهرجان 
اجلمعة،  مساء  الســينمائي،  األحمر 
في مدينة جدة، استمرت ملدة ساعة 
تقريبــاً، حيــث حتدثت عــن حياتها 
املهنية كممثلة ومدافعة عن حقوق 

املرأة.
وأشارت ستون، التي أصيبت بسكتة 
دماغيــة خطيرة في عــام 2001، إلى 
ارتباطها الشــديد بعالم الروحانيات، 
قائلــة إن: "وجود فرصة بنســبة 1٪ 
للبقاء على قيد احليــاة ربطني بهذا 
أمارس  عندما  الروحي، خاصة  العالم 
هواية الرســم، فأنا أسمع هذه الروح 
وأحدثها، وقد يقول البعض عني إنني 

شخص مجنون، لكن ال يهم". 
وقالت إن  ابنها كان يرغب في االلتحاق 
بكلية الطب منذ صغره، والتخصص 
في جراحة القلــب، مبرراً ذلك بقوله 
لها: "عندما متوت الدماغ، وإذا استمر 

القلب ينبض، فــكل األعضاء األخرى 
ميكــن أن يكون لها قيمة لشــخص 
آخر".  ولفتــت املمثلة األميركية إلى 
الدراســات احلديثة التي تشير إلى أن 
القلب ميتلك خاليا تفكير، وهو جهاز 
تأطيــر مؤثر، حيــث إن عائلتها قررت 
ابن أخيها، الذي توفي  التبرع بأعضاء 

قبل 6 أيام من عيد ميالده األول.
وأضافــت "اقترحت علــى عائلتي أن 
نتخلى عــن أعضائه، وبالفعل تبرعنا 
بكليتيه وقلبه ورئتيه، وأنقذنا حياة 4 
أشخاص آخرين، وهذا يجعلني أشعر 
بالبركة والتجــدد واالرتياح، وكأن ابن 

أخي لم يرحل".

متابعة ـ الصباح الجديد: 
فازت املســرحية العراقية )كلكامش الذي 
رأى( من تأليف وإخراج الفنان حســن علي 
هارف بجائزة االحتاد العربي للثقافة بدورته 
بأفضل عرض مســرحي متكامل  الرابعة 
في الشارقة، املســرحية من إنتاج وتقدمي 

شــبكة اإلعــالم العراقي وكليــة الفنون 
اجلميلة. 

وقال الفنان حسن علي هارف في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، "أشــعر بســعادة 
وفخر كبيرين وأنا أحصل على جائزة عربية 
مهمة هي جائزة الثقافة العربية كأفضل 

عرض مسرحي متكامل عن )حقل املسرح( 
عبر مسرحية )كلكامش الذي رأى(.

وأضاف هارف: "جســد العرض املســرحي 
امللحمــة الســومرية كلكامش من خالل 

الدمى وخيال الظل والرقص التعبيري".
وأوضح: "شــارك في العمل املسرحي عدد 

من الفنانــن، منهم الفنــان خالد احمد 
املمثلن، إضافة  مصطفى، ومجموعة من 
الى محركــي الدمى ناجي جبــاري، وعلى 
الركابي، فضالً عن فريق الكوريكراف عمار 
كاظــم، وهديل ســعد، ومحمــد كاظم، 
وسجاد حســن ومصطفى قاسم، وعلي 

جواد الركابي، ومحمد املؤيد، ومحمد احمد 
عبد األمير، وعقيل عبد علي، ونزار خالد".  

وأعــرب هارف عــن فرحته الكبيــرة بهذه 
اجلائزة التي أهداها الى فريق العمل وكلية 
الفنون اجلميلة والى املسرح العراقي الذي 

يؤكد باستمرار علو كعبه.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعــود قيصر الغناء كاظم الســاهر إلحياء 
حفالته في ديســمبر/ كانــون األول اجلاري، 
حيث من املقرر أن يقدم حفلن في هذا 

الشهر.
الدعائي  امللصق  الســاهر،  ونشــر 
حلفلــه في بيــروت، عبر حســابه 
وأرفقه  "إنستغرام"  تطبيق  على 
بتعليق كشف خالله عن موعد 
احلفــل قائال: "حفــل كاظم 

الساهر في 30 ديسمبر".
وفــي وقت ســابق، كشــف 
الســاهر، تعاقده على إحياء 
حفــل غنائي فــي العاصمة 
القطريــة الدوحة يوم ٢٠ من 
األول  كانون  ديســمبر/  شهر 

احلالي.
أولى  هــي  احلفلة  هــذه  وتعد 
حفــالت كاظم الســاهر ضمن 
حفالت موســم رأس العــام، وتردد 
أيضا أن الســاهر لديه عروض كثيرة للغناء 
ضمن احتفــاالت العام اجلديــد للغناء في 
كندا، ودبي، ومصر، ولكنه لم يحســم أمره 

حتى هذه اللحظة إال بالغناء في العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت، والعاصمــة القطريــة 

الدوحة.
وكانت آخر حفــالت كاظم الســاهر على 
مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية 
الفنيــة، فأغنية  الرياض، أما آخــر أعماله 
"أهل العشــق"، والتي حصلت على نسب 
مشــاهدة عالية عبر قناته الرسمية مبوقع 

الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارون ستون: الشهرة دمرت حياتي الشخصية "القيصر" يحتفل برأس السنة
في بيروت والدوحة

" كلكامش الذي رأى" تحرز جائزة االتحاد العربي للثقافة في الشارقة
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