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بغداد - الصباح الجديد:
دعــت هيئة النزاهــة امس االثنني، 
وزارتــي املاليَّــة والكهربــاء إلــى 
الــٍة تضمن توفير  إيجــاد آلياٍت فعَّ
لشــركات  املاليَّة  التخصيصــات 
توزيــع الكهرباء في عمــوم البالد، 
وفيما أوردت ان القطاع احلكومي – 
الصنــف – مدين مبا يقرب من ثالثة 
تريليونــات دينار لهذه الشــركات، 
اكدت ان شــركة توزيــع بغداد، لم 
تقــم الدعاوى املطلوبة الســترداد 
113 مليار دينارا من شركات اجلباية 
التي اســتلمتها خالل عملها من 
املواطنني، مشيرة الى ان بعض هذه 
الشركات استثمر املبالغ املتحصلة 

لصاحله.
دائــرة الوقاية فــي الهيئة أوصت، 
ته عــن الزيارات التي  في تقريٍر أعدَّ
قــام بها فريقهــا، اطلعت عغليه 
الصبــاح اجلديــد: "بقيــام الوزارة 
بشــكٍل عــامٍّ وعاجٍل والشــركة 
الوسائل  باستخدام   ، بشكٍل خاصٍّ
كاملقاييــس  واملُتطــوِّرة  احلديثــة 
املُســبق،  الدفع  ومقاييس  الذكيَّة 
على  مقاييــس  عــن نصب  فضالً 
املُغّذيــات الرئيســة للجهات ذات 
مشاكل  حلل  العالي؛  االســتهالك 
اجلبايــة والتالعــب باملقاييس، وما 
قد يشــوبها من اختالســاٍت وهدرٍ 
باملــال العــام وضيــاٍع بالطاقــة 

الكهربائيَّـة".
منه  نسخٌة  املُرسلة  التقرير،  د  وأكَّ
واألمانة  الــوزراء  رئيس  إلى مكتب 
العامة جمللس الوزراء وجلنتي النزاهة 
والطاقة في مجلــس النوَّاب ووزير 
تأليف جلنة  "أهميَّة  د  أكَّ الكهرباء، 
الــوارد إلى الصندوق  تدقيق النقد 
من املبيعات؛ لغــرض املُطابقة مع 

ــل إلى مركز شــؤون  النقــد املُرحَّ
املُستهلكني، على أن تكون املطابقة 
يومياً مــع عدد احلســابات واملبلغ 
ل؛لتالفي اخلروقات احلاصلة في  املُرحَّ
إلى حسم  إضافًة  القوائم،  تثقيب 
موضــوع االعتمــادات املفتوحــة 
ة  املُبالغ اخلاصَّ لفتراٍت طويلٍة؛ كون 
بتجديد تلك االعتمــادات قد رتَّبت 
مبالــغ ماليَّة كبيرة نســبياً، كان 
على الشــركة االستفادة منها في 

مشاريعها األخرى".
ص التقرير "عدم امتثال أمانة  وشخَّ
رئيس  مكتــب  لتوجيهات  بغــداد 

ة / دائرة  الوزراء وكتاب األمانة العامَّ
شؤون مجلس الوزراء واللجان حول 
تخصيص األراضي إلنشاء محطات 
داً على "أهميَّة  توزيٍع ثانويٍَّة"، ُمشدِّ
أمانة بغداد  العالي بني  التنســيق 
ووزارة الكهرباء؛ حفاظاً على تراتبية 
العمل، وعدم هــدر املال العام غير 
املُبرَّر نتيجة أعمــال األمانة، وإزالة 
التي من شأنها إحداث  التعارضات 

أضرارٍ في الشبكات الكهربائيَّـة.
ة  ورصد التقرير "تراكم الديون اخلاصَّ
في  احلكومي  للصنــف  باجلبايــة 
جدول عام 2021، وبلغ مجموع الدين 

)2,822,013,290.000( ترليوني دينارٍ، 
ُر تهاون أقسام املبيعات في  ممَّا يُؤشِّ
املاليَّـة  باملوارد  الشركة  رفد خزينة 
التــي تصبُّ في حتســني واقع حال 
إلى “عدم  التوزيع”، الفتاً  شــبكات 
قرَّاء  على  الرقابــة  إجراءات  حتديث 
الســجالت  وُمالحظي  املقاييــس 
والترحيل؛ لتالفي  املُطابقة  وشعب 
ة مببالغ الديون، حيث  االخطاء اخلاصَّ
لم يتم وضع حــلٍّ ملُعاناة املواطنني 
بخصوص ظهــور مبالغ الديون في 
تســديدها  من  بالرغم  القوائــم، 
ة أشــهٍر وسنواٍت، إضافة إلى  ولعدَّ

معاناة املواطنني في إجناز املعامالت 
وعدم تسهيل لإلجراءات".

التقريــر الحــظ أنَّ "تعيــني إعدادٍ 
في  يوميِّني  وإجــراء  كعقود  كبيرٍة 
عام 2020 أدَّى إلى حدوث حالٍة من 
اإلرباك في فروع الشركة، حيث بلغ 
فني على املالك الدائم في  عدد املُوظَّ
)14,913(، فيما بلغ عدد  الشــركة 
 ،)21,634( العقود واألجراء اليوميِّني 
كما متَّ تشــغيل األحداث دون سن 
)15( عاماً خالفاً لقانون وزارة العمل، 
وتشــغيل كبار الســن ممَّن جتاوزت 

أعمارهم )75(عاماً".

ة  اخلاصَّ التعليمات  "صدور  أنَّ  وأفاد 
ضمن  الگمرگيَّة  اإلعفاءات  بإلغاء 
قانــون متويل العجز املاليِّ لســنة 
2020 متَّ ســريانه بأثــٍر رجعيٍّ على 
العقود كافة التي أبرمتها الشركة 
ممَّا  اإلعفــاءات؛  تلك  أســاس  على 
أدى إلى العجز فــي تقدمي اخلدمات 
للمواطن؛ بســبب ارتفاع أســعار 
التجهيز، إضافًة إلى وجود اعتمادٍت 
 )8( من  ألكثر  الصالحيَّــة  منتهية 
سنواٍت دون حسمها باالستمرار أو 
الغلق؛ بســبب قلة التخصيصات 
املاليَّة آنذاك، حيث إنَّ استمرار فتح 
االعتمادات يحتاُج سنوياً إلى مبلغ 

ي". %2 من قيمة املبلغ املتبقِّ
اجلباية،  شركات  "عمل  وبخصوص 
ــد التقريــر عدم قيام شــركة  أكَّ
توزيع كهرباء بغــداد بإقامة دعاوى 
قضائيَّـة الستحصال املبالغ املاليَّة 
ة تلك الشــركات التي  املُترتِّبة بذمَّ
رُ مجموعها بقرابة )113( مليار  يُقدَّ
دينــارٍ، وعــدم اســتجابة بعضها 
لدفــع املبالــغ، أو توقيــع مالحق 
العقود بخصــوص األبنية واآلليات، 
باســتثمار  قامت  بعضها  إنَّ  بــل 
مها من  مبالغ اجلباية التي متَّ تســلُّ
املُواطنني، إضافــة إلى أنَّ جميعها 
العمل منــذ عام  ُمتوّقفــة عــن 
2018 باســتثناء شــركتني فقط، 
كما أنَّ اثنتني آخريــني قامتا بتزوير 
مــة من  خطابــات الضمــان املُقدَّ
قبلهمــا، فيما لم يتــم منح ثالث 
ًة من قبل  شركاٍت إجازًة استثماريَـّ
فضالً  لالستثمار،  الوطنيَّة  الهيئة 
عن إنهاء إجازة شــركٍة أخرى بعد 
وجود حاالت تزوير فيها، وعدم قيام 
بعض الشــركات بنصب منظومة 

ات". املقاييس الذكية للُمغذيَـّ

فيما دعت الوزارة الى استخدام المقاييس الذكيَّة ومسبقة الدفع..النزاهة:

القطاع الحكومي مدين للكهرباء بنحو ثالثة 
تريليونات دينار و113 مليارا بذمة شركات الجباية

العمالت الرقمية من أدوات االقتصاد
6الجرمي والتصدي لها يحمي البالد والمواطن الجيش اليمني: الحوثيين نقضوا الهدنة

3األممية بعد ساعات من سريانها

السليمانية ـ عباس اركوازي:
املواجهــة  انعكســت 
احلزبــني  بــني  السياســية 
اقليم كردستان  في  الرئيسن 
على منصب رئاسة اجلمهورية 
منها  جديدة،  ابعــادا  واخذت 
على  منهمــا  كل  ســيطرة 
واملنافــذ  اجلمــارك  ايــرادات 
االيرادات  من  وغيرها  احلدودية 
مما ادى الى تأخــر توزيع رواتب 

املوظفني في االقليم.
ويتهــم االحتاد الوطني نظيره 
بفرض  الدميقراطــي  احلــزب 
مناطق  علــى  مالي  حصــار 
نفوذه مبحافظتي السليمانية 
وحلبجــة، ما ادى الــى تأخر 
رواتــب املوظفــني فــي تلك 

املناطق.
اجمللس  بدوره حذر عضــو في 
الوطني، من  القيادي لالحتــاد 
الدميقراطي  احلزب  اســتمرار 
املواطنني مبحافظة  مبعاقبــة 
ومنع  تأخير  عبر  السليمانية، 
ارســال االموال الالزمة إلدامة 

اخلدمات وتوزيع الرواتب.
واضــاف القيادي فــي االحتاد 
ســابوري  بيســتون  الوطني 
في تصريح للصبــاح اجلديد، 
ان االحتــاد مســتعد للتوجه 
نحو بغــداد واالتفــاق معها 
املواطنني  مستحقات  لتأمني 
مبحافظة الســليمانية فيما 
اذا اســتمر احلزب الدميقراطي 

املواطنني مبحافظة  مبعاقبــة 
السليمانية.

واضــاف ســابوري ان مناطق 
نفوذ االحتاد الوطني مبحافظة 
السليمانية تتعرض لتهميش 
وحصار مالي متعمد من قبل 
احلزب  وان  االقليــم،  حكومة 
الدميقراطــي يتعمــد خلــق 
املشاكل حملافظة السليمانية.  

وحذر من ان عدم التوصل الى 
اتفاق مــع االخوة فــي اربيل 
ومحافظة  باالحتاد  ســيدفع 
الســليمانية الى البحث عن 
الية لالتفاق مع بغداد، تضمن 
وتؤمن  املواطنــني  مصالــح 

حياتهم ومعيشتهم.
22 نائب  في غضون ذلك قدم 
فيي برملــان االقليم طلبا الى 

رئاسة برملان االقليم مطالبيني 
عاجلــة  جلسســة  بعقــد 
ملناقشــة االوضــاع الصعبة 
واملتقاعديــن  للموظفــني 
مبحافظــة الســليمانية في 
التأخر املستمر لرواتبهم  ظل 
ووفاة عدد منهم جراء االنتظار 
لســاعات طويلة في طوابير 

استالم الرواتب.
الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
الكردســتاني، رفض تســلم 
برهــم صالح مرشــح االحتاد 
لرئاســة  الكردســتاني 
اجلمهوريــة في واليــة ثانية، 
مبرشــح  بتغييــره  وطالــب 
او تقــدمي منافس عن  بديــل 
ان  غيــر  لــه،  الدميقراطــي 
االحتاد متســك بصالح مما دفع 
الدميقراطــي الــى ترشــيح 
بديلــني لم تتســن الفرصة 
اخلالفــات  جــراء  ألحدهمــا 
السياســية التي تعصف بني 
والتي  السياســية،  الكتــل 
تعيق انعقاد جلســة انتخاب 

رئيس اجلمهوريــة، األمر الذي 
تســبب في جمــود العملية 
السياســية وتفاقم اخلالفات 
بــني القوى – ســيما الكبيرة 
منها - التي يطمح كل منها 
مناصب  على  االستحواذ  الى 

احلكومة ورئاسة اجلمهورية.
وعلــى الرغم مــن ان دعوات 
عدة طالبــت احلزبني الكرديني 
مرشــحيهما  بســحب 
واختيار  اجلمهورية  لرئاســة 
مرشح تســوية، اال ان االحتاد 
الكردستاني اصر على موقفه، 
األمر الذي دفعه الى التحالف 
ليكمل  التنسيقي  االطار  مع 
الثلث املعطــل الذي ال ميكن 
مــن دونــه حتقيــق نصــاب 
انعقاد جلســة انتخاب رئيس 

اجلمهورية.
يذكر في هــذا الصدد ان يوم 
املوعــد األخير  غد ســيكون 
للمدة التي يفترض ان ينتخب 
فيها رئيس اجلمهورية حسب 

قرار احملكمة االحتادية.

الحزبان الكردين الرئيسان يستوليان على إيرادات الجمارك وغيرها في مناطق نفوذهما 
الخالفات بينهما تتخذ بعد اشتدادها ابعادا جديد

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
رّجــح حتالــف انقاذ وطــن تأجيل 
إنهــاء األزمة السياســية مبا بعد 
العيد، كاشــفاً عن رفــض االحتاد 
الوطني الكردســتاني عرضاً مغرياً 
بــان يحصل على جميــع املناصب 
للكــرد  اخملصصــة  التنفيذيــة 
مقابــل تخليه عــن منصب رئيس 

اجلمهورية.
يأتــي ذلك فــي وقت، أكــد اإلطار 
إلى  مبادرته  إرســال  التنســيقي 
نافياً  السياســية،  القــوى  جميع 
تلقيه ردود رســمياً بشــأن ما ورد 

فيها لغاية الوقت احلالي.

وقــال النائــب عــن حتالــف انقاذ 
وطن ماجد شــنكالي، إن "الوضع 
السياســي ما زال علــى حاله، وال 
حلول تلــوح باألفق الســيما بعد 
تغريــدة زعيــم التيــار الصــدري 
مقتدى الصدر التي دعا فيها اإلطار 
إلى تشكيل حكومة  التنســيقي 
االغلبية الوطنيــة خالل مهلة 40 

يوماً، أي ملا بعد العيد".
وتابــع شــنكالي، عضــو احلــزب 
أن  الكردســتاني،  الدميقراطــي 
ينجح في  لن  التنســيقي  "اإلطار 
كســب عدد نواب يؤهله النتخاب 
رئيس اجلمهورية ومن ثم تشــكيل 

احلكومة من دون التيار الصدري".
وأشــار، إلى أن "احللول غائبة لغاية 
الوقت احلالي، وسوف تتأخر ملا بعد 
بــأن حتصل  الصدر  انتهــاء مهلة 
على  تســاعد  متغيــرات  هنــاك 

تشكيل احلكومة".
وبني شــنكالي، إلى أن "املفاوضات 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  بني 
الكردســتاني  الوطنــي  واالحتــاد 
متوقفــة ايضاً، وكل مــن احلزبني 
ومرشــحه  موقفه  علــى  مصــر 

ملنصب رئيس اجلمهورية".
ولفت، إلى أن "احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني لن يترك حتالف انقاذ 

وكتلة  الصــدري  التيار  مــع  وطن 
الســيادة، أمــا االحتــاد الوطنــي 
متمســك  فهــو  الكردســتاني 

بتوافقه مع اإلطار التنسيقي".
"تسريبات  على  شــنكالي،  وشدد 
الوطنــي  االحتــاد  بــأن  ظهــرت 
الكردستاني رفض عرضاً بان يحصل 
على املناصــب التنفيذية للمكون، 
مقابــل تخليه عــن منصب رئيس 
اجلمهورية إلى احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني"، الفتاً إلى أن "موقف 
االحتــاد الوطني الكردســتاني من 

موقف اإلطار التنسيقي".
الدميقراطي  أن "احلــزب  ويواصــل، 

الكردســتاني ال يريــد االســتئثار 
الكردي  بجميــع مناصب املكــون 
للمكلف  اتصاالت  هناك  وسيكون 
بتشــكيل احلكومة الــذي طرحه 
حتالف إنقاذ وطن مع االحتاد الوطني 
الكردستاني، وكذلك احلال بالنسبة 

لبعض قوى اإلطار التنسيقي".
"حتالف  أن  إلى  ومضى شــنكالي، 
بتشــكيل  متمســك  وطن  انقاذ 
األغلبيــة وهو لم يخفق لغاية اآلن 
فــي مترير مرشــحه ملنصب رئيس 
اجلمهورية ونحن بانتظار أن يكتمل 
النصاب وهــذا أمر ممكن جداً مبجرد 

انتهاء مهلة الصدر".

النائــب عن اإلطار  من جانبه، ذكر 
الفتــالوي في  التنســيقي عقيل 
أن  تصريح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
"القوى املنضوية لإلطار متمسكة 
مؤخراً،  طرحناهــا  التــي  باملبادرة 
وبدايتهــا أن نعلــن عن تســمية 
الكتلــة األكثر عــددا مــع التيار 
الصدري بوصف ذلك االســتحقاق 

الطبيعي للمكون الشيعي".
بالنسبة  "املهم  أن  الفتالوي،  وتابع 
إلينا هــو أن تكــون الكتلة األكثر 
املســؤولة عن تقدمي املكلف  عدداً 
املكون  ضمن  احلكومة  بتشــكيل 

الشيعي".

ولفت، إلى أن "املبادرة قد مت إرسالها 
القوى  إلى جميع  بشكل رســمي 
السياســية، ولــم يــرد أي جواب 
عليها السيما من حتالف إنقاذ وطن 

واملستقلني".
ويعــرب الفتــالوي عن أملــه، بأن 
"نتلقــى ردود إيجابية تخرج العراق 
من االنســداد السياسي، والهدف 
منها أن تسير العملية السياسية 
إلــى بر األمــان وننتهــي من هذه 

املشكالت".
ونــوه، إلى أن "األزمة السياســية 
انعكســت علــى حالــة املواطن 
الواقعني  حيــث  مــن  البســيط 

املتمثل  واملعيشــي  االجتماعــي 
بارتفاع اســعار االســواق من دون 

حلول حكومية".
وانتهى الفتالوي، إلــى أن "اصرارنا 
علــى التوافقية في هــذه املرحلة 
لكون الوضع السياسي بحاجة إلى 
توازن وانتظام في أداء الســلطتني 

التشريعية والتنفيذية".
أخفق  قــد  النواب  وكان مجلــس 
في ثالث مناســبات بعقد جلسة 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة التي 
يتطلب عقدها حضــور 220 نائباً، 
وسط استمرار اخلالفات بني حتالف 

انقاذ وطن واإلطار التنسيقي.

اإلطار التنسيقي ينتظر الرد على مبادرته لتشكيل الكتلة األكبر

االتحاد الوطني يرفض عرضًا مغرّيًا لقاء تخليه عن رئاسة الجمهورية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
السيادة  حتالف  عن  النائب  كشف 
مشــعان اجلبــوري أمــس اإلثنني، 
عن تنازع بني النائــب األول لرئيس 
الزاملي  حاكــم  النــواب  مجلس 

ورئيس اجمللس محمد احللبوسي.
وقال اجلبــوري في تغريدة إن "تنازع 
الزاملي مع احللبوسي واصراره على 
انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً 
للرئيس يهــدد حتالف "انقاذ وطن" 
بالتصدع ان لم يتدخل زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر".
ولفت النائب اجلبوري الى ان "وصف 
هيئة الرئاســة لم يرد مطلقا في 
الدستور، و احملكمة االحتادية أكدت 

عــدم وجود شــيء اســمه هيئة 
رئاســة مجلس النواب، وامنا رئيس 

ونائباه".
وكشــفت مخاطبات رسمية، عن 
مجلس  رئيــس  بني  خــالف  وجود 
ونائبه  احللبوســي،  النواب محمد 
األول حاكــم الزاملــي، ووفق هذه 
احللبوســي وجه  اخملاطبــات، كان 
بتغيير تسمية )هيئة الرئاسة( في 
اخملاطبات الرســمية نهاية الشهر 
املاضي، لكن علي محمد حســني، 
الزاملي، وجه عبر كتاب  مستشار 
رسمي، بشــأن عدم تغيير الصفة 
الرئاســة خملالفتها  اخلاصة بهيئة 

قانونياً. 

"انقاذ وطن" مهدد بالتصدع جراء 
تنازع بين الزاملي والحلبوسي 

تغريدة من داخله 

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة املــوارد املائيــة أمس 
بالســدود  علمها  عــدم  االثنــني، 
اجلديــدة التي تعتزم حكومة إقليم 
كردســتان العراق انشــاءها، فيما 
حذرت من مخاطر تلك السدود على 

دجلة والفرات.
وقــال املتحدث الرســمي باســم 
الــوزارة علي راضي في بيان اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، إن " حكومة 
كردســتان لم تبلغ أو تنســق مع 
تلك  إنشاء  بشــأن  االحتادية  الوزارة 
الســدود"، مشــيرا إلى أن " غياب 
التنســيق يؤثر بشــكل سلبي في 

إدارة املياه في عموم البالد ".

وحــذر راضــي مــن " مخاطر ذلك 
على دجلــة والفــرات "، داعيا في 
الوقت ذاته إلى " ضرورة أن تنسجم 
مشاريع الســدود في كردستان مع 
في  للمياه  الســتراتيجة  اخلطــة 
 2035 التــي متتد إلى عــام  العراق 
األمثل  بالشــكل  املوارد  تلك  إلدارة 

والصحيح في البالد ".
ويذكر في هذا الصــدد، ان مئات او 
االف النســخ من رســالة نقلتها 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
وتداولتهــا الهواتــف، حذرت خالل 
األيــام املاضية، مــن مخاطر أربعة 
ســدود وقعتهــا حكومــة إقليم 

كردستان مع شركة اجنبية.

بغداد - الصباح الجديد:
رجحت وزارة الزراعة امس االثنني، بلوغ 
انتاج البالد مــن احلنطة ثالثة ماليني 
طن للموســم احلالي، مشــيرة الى 
استقرار اخلطة الزراعية لهذا الشهر 
والــذي يليه جــراء تأمــني احلصص 
الوزارة  باســم  املتحدث  وقال  املائية. 
التوقعات احلالية  النايف، ان "  حميد 
لهذا املوسم بشــان انتاج محصول 

احلنطة سيصل الى ثالثة ماليني طن 
" . وأضــاف ان " التعــاون بني وزارتي 
الزراعة واملوارد املائية كان بشكل جيد 
ومنتج خاصة في املضي باســتقرار 
الزراعية لهذا املوسوم وتوفير  اخلطة 
باخلطة  للمشمولني  املائية  احلصص 
املقبل  والشهر  الشــهر  هذا  خاصة 
للمحاصيل الصيفية ومنها الشلب 

والذرة الصفراء ".

ال نعلم باعتزام إقليم كردستان انشاء 
أربعة سدود تهدد دجلة والفرات !

الموارد المائية تستفيق: 

الزراعة ترجح حصاد ثالثة ماليين
طن من الحنطة لهذا الموسم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــادت وزارة التخطيــط امــس 
االثنــني، بتراجع معــدالت النمو 
الســكاني في البالد، مشيرة الى 
ان حتديد النســل فيهــا مرهون 

بتشريع قانوني.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
التخطيــط العراقية عبد الزهرة 
الهنداوي امس االثنني ان "موضوع 
حتديد النسل في العراق ينبغي أن 
يكون عبر تشريع قانوني، من اجل 
حتديد النسل في البالد مثلما هو 

معمول به في البلدان االخرى".
ولفت الهنــداوي الى أن "التوجه 
االن خالل املرحلــة احلالية هو انه 
ليس من السهولة الذهاب باجتاه 
اصدار تشــريع قانونــي لتحديد 
النســل في العــراق"، عازياً ذلك 

الى "منظومة القيم االجتماعية 
والدينية.. الخ".

املتحدث باســم وزارة التخطيط 
الهنداوي،  الزهــرة  العراقية عبد 
أضــاف: "نحــن امــام تراجع في 
فقبل  السكاني،  النمو  مؤشرات 
%3.3 اما  عشــر ســنوات كانت 
في العــام املاضي 2021 أصبحت 
%2.6 ما يؤشر تراجعاً في معدالت 

النمو السكاني".
 CEOWORLD" "توقعت مجلــة
لإلحصــاء،  االمريكيــة   "2021
اليوم االثنني، أن يصل عدد سكان 
العراق في العــام 2050 الى اكثر 
من 70 مليون نســمة، مشــيرة 
36 عاملياً  املرتبة  أنه سيحتل  إلى 
واملرتبة والرابعــة عربياً من حبث 

عدد السكان.

التخطيط : معدالت النمو 
السكاني تتراجع وتحديد النسل 

يحتاج قانونا



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

الســمنت  ُمعاونيــة  كشفـــت 
الشــركة  إلى  التابعة  اجلنوبيــة 
العامــة للســمنت العراقية عن 
حتقيق اخلُطــة اإلنتاجية املطلوبة 
للعام املاضــي ٢٠٢١ ووضع ُخطة 
لزيــادة اإلنتاج ِخــال العام احلالي 
٢٠٢٢ برُغم الصعوبات والتحديات 
التــي تُواجههــا وأهمهــا إرتفاع 

أسعار النفط األسـود . 
وأشـــار ُمعاون ُمدير عام الشركة 
اجلنوبيــة  الســمنت  ملُعاونيــة 
ناجـي  املُهندس محمـــد حسـن 
في  اإلعامي  للمكتب  في تصريح 
الوزارة إلى أن إنتاج املُعاونية للعام 
املاضي بلغ أكثر مــن ثاثة مايني 
طن من الســمنت ملعامل الكوفة 
والبصرة  وكرباء  األشرف  والنجف 
واملُثنى والســماوة ، الفتــاً إلى أَن 
املُعاونيــة وضعت ُخططــاً لزيادة 
وأتخذت  الُكلف  وتقليل  اإلنتاجية 
ملُعاجلة  سليمة  وإجراءات  خطوات 
النفط  أســعار  إرتفاع  ُمشــكلة 
األســود حيــث جنحت فــي إيجاد 
الوزير  لتوجيهات  تنفيــذاً  البدائل 
ودعم وُمتابعة الشــركة من ِخال 
تشغيل الفرن األول ملعمل سمنت 
الكوفة بإســتخدام منظومة غاز 
حديثة متَّ إســتيرادها وتشــغيلها 
بجهــود ماكات املعمل وإشــراف 
في  أسهم  ما  تخُصصية  شركات 
تقليل ُكلف اإلنتاج إلى أكثر من ) 
٣٨ ( ألف دينار للطن الواحد خاصًة 
وأن املعمل يعمل بالطريقة الرطبة 
التي تســتهلك بحدود ) ٢٠٠ ( لتر 
لُكل طن مع ضمان النوعية واجلودة 

واملُواصفة وامُلافظة على البيئة .
واضــاف معــاون املدير العــام بان 
أيضاً من  املعمل متكنــت  ماكات 
تأهيــل منظومة احلــرق في الفرن 
الغاز  بإستخدام  وتشغيله  الثالث 
وإنهــا تعمــل حالياً علــى إجراء 
صيانــة شــاملة وكبيــرة للفرن 
الثانــي للعمل بالغــاز إضافة إلى 
تأهيل الفرن الرابع لتحقيق اخلُطة 

األربعة  اخلطوط  بتأهيل  املرسومة 
ملعمل ســمنت الكوفة والصعود 
بالطاقــة اإلنتاجية إلــى أكثر من 
امُلطــط لها مــع إمكانية العمل 
النفط  بإســتخدام  والتشــغيل 

األسود أو الغـاز . 
وأفصـــح ناجي عــن أَن املُعاونية 
وضعت ُخطة مع الشركة والوزارة 
لإلعــان عــن ُفرصة إســتثمارية 
في  جديد  إنتاجــي  خط  إلنشــاء 
 ( بطاقة  الكوفة  ســمنت  معمل 
٥٠٠٠ ( طن / يومياً ، ُمشــيراً بذات 
اإلســتثمارية  الُفرصة  إلى  الوقت 
في معمل سمنت النجف األشرف 
إلنشــاء خط جديد بطاقة ) ٦٠٠٠ 

( طــن / يوميــاً في املقلــع التابع 
للُمعاونية في بحر النجف وتأهيل 
اخلط القدمي ورُفع طاقته اإلنتاجية 
مــع وضع ُخطــة بديلة بــأن يتم 
منظومة  بإســتخدام  تشــغيله 
الغاز ، مؤكداً أَن الســمنت املُنتج 
الكوفة  ســمنت  معملــي  فــي 
مبُواصفات  يتميز  األشرف  والنجف 
أعلى مــن املُواصفــة األوربية بـ ) 
٢٧% ( مــن حيث القوة واإلنضغاط 
يبلُغ سعر  بالسعر حيث  وُمنافس 
الســمنت املُقاوم ) ٨٩ ( ألف دينار 
للطن املُكيــس و ) ٨٣ ( ألف دينار 
للســمنت الفل والسمنت العادي 
يبلُغ ) ٨٤ ( ألف دينار للطن املُكيس 

و ) ٨١ ( ألف دينار للسمنت الفـل .
علــى صعيد اخر شاركـــت هيئة 
البحث والتطوير الصناعي التابعة 
إلــى وزارة الصناعــة واملعادن ومن 
ِخال مركز بحوث الطاقة املُتجددة 
والبيئة فــي مؤمتر اجليو بصرة حتَت 
شعار ) مواردنـا مصـدر إقتصادنـا 
( بحضور وُمشاركة عدد  الوطنـي 
العراقية  من أســاتذة اجلامعــات 
وعدد من امُلتصني واملُهتمني بعلم 

التحُسس النائـي . 
وشـــارَك املركــز املذكــور ِضمَن 
محور االِستشــعار عن بُعد ونُظم 
بالدراســة  املكانيــة  البيانــات 
املوســومة ) االِستشعـــار عـــن 

بُعـد واملـــوارد الطبيعيـة ( والتي 
ألقتها املُهندسة سحـر سعـدون 
املُســتدامة  اإلدارة  فيهــا  تناولت 
التي تُضم ُمكونــات عديدة حيث 
تُعــد تكنولوجيــا املعلومات هي 
األكثر أهميــة وبالتحديد تقنيات 
بُعــد والتــي  االِستشــعار عــن 
يستعملها ُمدراء املوارد الطبيعية 
وبيانات  تقنيــات  مــن  تُوفــره  ملا 
دقيقة كما وجرى ِخالها ُمناقشة 
عدد مــن املعلومــات املُهمة حول 
تطبيقات علم التحُسس النائـي . 
كذلـــك فقد تناوَل املؤمتر دراســة 
تصنيف املوارد الطبيعية من حيث 
جتُددها إلى مــوارد ُمتجددة وموارد 

غير ُمتجــددة وذات مصادر حيوية 
وغير حيويــة وتطرقت إلى مناهج 
حتليل أهم املشاكل واملُعوقات التي 
تتعرض لها املــوارد الطبيعية في 
التربة  الزراعة كامللوحة في  مجال 
وصحة الغطــاء النباتي وعمليات 
ُمعاجلتها  وُطــرق  وغيرها  التعرية 
بإســتخدام تقنيات االِستشــعار 
مبرئيات  باإلســتعانة  بُعــد  عــن 
األقمار الصناعية في مجال املوارد 
الطبيعية والبيئة إذ يلتقط القمر 
االِصطناعــي صور ُملونــة فائقة 
الدقــة مما ينُتج عنــُه تنبؤ بأحوال 
املاصيل ورصد الكوارث الطبيعية 
لكونُه ُمزود بأجهزة رادار ُمتطـورة .

حامد عبد النبي 
أعلــن مدير عــام دائــرة االعمار 
الهندســي التابعة لوزارة االعمار 
واالســكان والبلديــات العامــة 
املعماري حسن  املهندس  الدكتور 
ِمـّدب ِمـجـحـم عن حتقيق نسب 
أجناز متقدمة مبشــروعني تشرف 
شــركة  لصالح  الدائرة  عليهــا 

.) SOMO( تسويق النفط

وقال مدير عام الدائرة أن ماكاتنا 
تواصــل  والفنيــة  الهندســية 
أشرافها الهندسي على مشروعي 
امللحق  وبناية  املدني  الدفاع  بناية 
االداري من خــال العقد املبرم مع 

شركة تسويق النفط سومو.
مبينــاً أن العمــل يجــري بوتيرة 
متصاعــدة وحســب املواصفات 

الهندسية املعتمدة.

وأضــاف املدير العام أن مشــروع 
ينفذ  والذي  املدنــي  الدفاع  بناية 
مــن قبل شــركة جنــم الهداية 
العامــة  والتجــارة  للمقــاوالت 
املدودة التي تبلغ كلفته اكثر من 
ملياري دينار قد بلغت نسب أالجناز 
فيها حوالي %91 وهي تتكون من 
اول(  طابقني ) طابق ارضي وطابق 
وكراج يتسع لسيارات أطفاء عدد 

) 2 ( ومكاتب ادارة وصالة رياضية 
 ( ومصلى وصالة اســتقبال عدد 
2 ( ومخــزن عــدد) 3 ( ومجموعة 
حمامــات عدد) 4 ( غرفة عدد ) 4 ( 

خاصة للكهرباء.
وتابع املدير العام بأن مشروع بناية 
امللحق االداري والتي بلغت نســب 
االجناز فيه حوالي %78 والذي ينفذ 
للمقاوالت  البراق  شركة  قبل  من 

تبلغ كلفته أكثر  والتي  واخلدمات 
مــن أربعة مليارات وخمســمائة 
مليــون دينار تتكــون البناية من 
رابطة مع  وممــرات  ثاثة طوابــق 
الطابق االرضــي واملمر الرابط له 
وقاعة مســرح ومبساحة ) 1282 ( 

م2
وأكد مدير عــام الدائرة ان كوادرنا 
الهندسية والفنية تعمل بكفاءة 

ونشــاط ومثابرة لتنفيذ االعمال 
املناطة بهم وحســب املواصفات 

املطلوبة. 
ان كوادرنــا الهندســية  مبينــاً 
والفنيــة نالــت أعجــاب وتقدير 
األدارة العليا  لشــركة تســويق 
ملا  املســتفيدة(  )اجلهــة  النفط 
متلكه كوادرنا مــن كفاءة وخبرة 

في أعمال االشراف الهندسي.

اعالم الشركة 
الرائدة  املنصة  اعلنت شــركة كرمي، 
للخدمــات املتعــددة فــي منطقة 
الشــرق األوســط، عن تعيني حسني 
بياتي مديراً عاماً للشركة في العراق.
يتمتع البياتي بخبرة تزيد عن 15 عاًما 
فــي العراق حيث شــغل العديد من 
املناصب القيادية مبا فــي ذلك املدير 
العام لشــركة  الســوق املفتوح في 
العراق والتي تعد أكبر سوق إلكتروني 
علــى اإلنترنت في منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال إفريقيا، اضافة إلى 
مناصــب قيادية وفنية أخرى في عدد 

من الشركات في مجال التكنولوجيا 
واالتصاالت مثل شركة أول لاتصاالت، 
وشــركة كلمات لاتصاالت، وشركة 
البياتي  ويعد  للتكنولوجيــا.  هواوي 
الذكي  النقل  مسؤالً عن منو خدمات 
التوصيل في شــركة كرمي  وخدمات 
باإلضافة إلى بناء شــراكات قوية مع 
املؤسســات امللية. كمــا يدير فريق 
العمل في العراق والذي يشــهد منواً 
ملحوظاً، ويقود إستراتيجية الشركة 
التي تهــدف إلى التحويــل الرقمي 
لقطــاع النقل فــي العــراق وتوفير 
خدمة تنقل آمنة وموثوق للمواطنني  

مبا يتماشــى مع رؤية العــراق 2030. 
التنفيذي  الرئيس  وقال مدثر شيخة، 
كرمي:  لشــركة  املشــارك  واملؤسس 
“يســعدنا أن نرحب بحســني بياتي 
ليقــود أعمالنا في العــراق. إن فرص 
تبسيط احلياة وحتســينها من خال 
خدمات النقل الذكي اآلمنة واملوثوقة 
التي نقدمها في العراق هائلة ونحن 
املزيد  إحداث  إلمكانية  متحمســون 
من التأثير. وستساعدنا خبرة حسني 
الســابقة في قيادة فــرق عمل في 
عدد من الشــركات الرائدة في مجال 
التكنولوجيا واالتصاالت في املنطقة 

الذكي  النقل  توســيع خدمات  على 
اخلاصــة بنــا ملايني األشــخاص في 
العــراق”. ويعد بياتــي أحد الداعمني 
الرئيســيني لرواد األعمال في العراق 
حيث ســاعد خال السنوات القليلة 
املاضيــة العديــد مــن الشــركات 
الصغيرة والناشــئة في بغداد وأربيل 
عن طريــق برامج اإلرشــاد والتدريب 
بالتعاون مع حاضنــات األعمال مثل 
GIZ املطة ومؤسسات دولية مثل الـ

متنح شــركة كرمي ألكثر من 30,000 
كابنت من العاملني على منصتها في 
العراق فرصة لكســب دخل إضافي 

من خال ســاعات عمل مرنة، وأيضاً 
عدد من برامج التدريب لتســاعدهم 
على حتســني جــودة اخلدمــات التي 
إلى  باإلضافة  يقدموهــا لعمائنــا، 
مزايــا وحوافز أخرى ألصحــاب األداء 
األفضل. وتعد كرمي الشركة الوحيدة 
للنقل الذكي فــي العراق التي تقدم 
برنامج مكافآت خاص بالكباتن والذي 
يهدف إلى تقديــر الكباتن املتميزين 
ومكافأتهم على تقدمي خدمة عالية 
اجلــودة للعمــاء، كما توفــر خدمة 
التأمني على كٍل من الكابنت والعميل 

خال الرحات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن املهنــدس قيــس تركي 
االتصاالت  مديرية  مدير  الزيادي 
محافظة  فــي  واملعلوماتيــة 
الديوانية عــن افتتاح الكابينة 
العائــدة  األولــى  الضوئيــة 
للمشــروع الوطنــي لانترنت، 
شــركتي  تنفــذه  والــذي 

سيمفوني - ايرثلنك. 
في  الزيــادي  املهندس  وأشــاد 
مراســم  ألقاها خال  كلمــة 
معاون  التــي حضرها  االفتتاح 
املافظ وعدد مــن مدراء الدوائر 
املليــة، بالدعم املقدم من قبل 
وزير االتصــاالت املهندس أركان 
ومدير  الشيباني،  احمد  شهاب 
عام الشركة العامة لاتصاالت 
واملعلوماتية املهندس أســامة 
جهاد قاسم الهماشي، وكذلك 
جهــود مــاكات مديريته التي 
أشــرفت على اعمال احلفر ومد 
كابل ضوئي سعة ٤٨ شعيرة ، 

والتي وصلت ل ٤٢٥٢كم. 
وأفــاد مدير املديرية ان ســعة 
الكابينة تبلغ ٧٠٠ مســتخدم 
منطقة  تغطي  أولى،  كمرحلة 
االدارة املليــة، ومت اجراء التأكد 
الكابينة  تشــغيل  و  عمل  من 
من قبل جلنة اإلشراف واملتابعة 
املركزيــة املشــكلة فــي مقر 
لاتصاالت  العامــة  الشــركة 
جلنة  وكذلــك  واملعلوماتيــة، 
مديرية  في  الفرعية  اإلشــراف 

اتصاالت الديوانية. 
جتدر االشارة إلى أن االدارة العليا 
العامة  الشــركة  ومنتســبو 
تسعى  واملعلوماتية  لاتصاالت 
جاهــدة لإلســراع فــي تنفيذ 
مشــاريع الكابــل الضوئي في 
كافــة املافظات، ومبا يســهم 
نوعية  خدمــات  تقــدمي  فــي 
وتوفر  املواطنــني،  طموح  تلبي 
مدخوالت ماليــة جيدة خلزينة 

الشركة.

اعالم المفوضية 
االنتخابات  تســعى مفوضيــة 
القانونيــة  اإلجــراءات  التخــاذ 
التأمينات  مبالغ  إلعادة  واإلدارية 
فــي  الفائزيــن  للمرشــحني 
 2021 لعام  البرملانية  االنتخابات 
من خال طلب شــخصي يُقدم 
في مكاتب املافظات االنتخابية 
كافــة، بعــد اســتيفاء مبالغ 
منهم  للمخالفــني  الغرامــات 
لنظام احلمــات االنتخابية رقم 
)5( لسنة 2020، فضاً عن تبليغ 
املرشــحني املالفني كافة الذين 
صدرت بحقهــم غرامات مالية 
ُحددت  فترة  الدفع خال  بضرورة 

بـ ) 10 ( أيام من تاريخ التبليغ.
من جانب آخر، تستمر املفوضية 
لانتخابات  املســتقلة  العليــا 
موظفي  مكافآت  توزيع  بعملية 
االقتراع املشاركني في االنتخابات 
يتم  حيث   ,2021 لعام  البرملانية 
التوزيع من خال مقرات مديريات 

خزائن الدولة في املافظات كافة 
املتصة  اللجان  مع  بالتنســيق 
املشــكلة في مكاتب املافظات 
عمليــة  ملتابعــة  االنتخابيــة 
أجنــزت محافظات  وقد  الصرف، 
)املثنى والنجف وكرباء( مهامها 
بهذا الشأن وشارفت محافظات 
واألنبار(  ونينوى  )واسط وميسان 
علــى االنتهاء مــن التوزيع في 
النســب في بقية  تفاوتت  حني 

املافظات.
وبتوجيهات من اإلدارة االنتخابية 
للمفوضيــة، تــدرس مكاتــب 
انتشــار  االنتخابية  املافظــات 
الناخبني ملعرفة أماكن تواجدهم 
وأعدادهــم لغرض تســيير فرق 
التسجيل  عملية  إلجراء  جوالة 
البايومتري بالتنسيق مع اجلهات 
األمنية، إضافة إلى اســتمرارها 
مراكز  في  الناخبني  باســتقبال 
عملية  إمتام  لغرض  التســجيل 
للمواليد  البايومتري  التسجيل 

اجلدد وغير املســجلني ســابقا، 
البطاقات  توزيــع  عــن  فضــًا 

البايومترية غير املستلمة.
وفي ســياق ثــاٍن، إتخذ مجلس 
املفوضني قراراً بحل أحد األحزاب 
السياســية، بنــاًء علــى طلب 
ُقدم الــى دائرة شــؤون األحزاب 
والتنظيمات السياسية من قبل 
الهيأة التأسيسية، يقضي بحل 

احلزب.
واختتمــت املفوضيــة العليــا 
املستقلة لانتخابات، في مدينة 
السليمانية، ورشة تقييم أدائها 
فــي انتخابات ١٠ تشــرين األول 
٢٠٢١، بعــد أيــام مــن النقاش 
العمــل  ملفاصــل  واملراجعــة 
املتعلقــة باحلــدث االنتخابــي 

األخير.
التقييــم  الورشــة  وشــهدت 
املفوضيــة  خلطــة  الشــامل 
القانونية  وإجراءاتها  العملياتية 
والتعامل مع الشكاوى والطعون 

واإلعــام واإلتصــال اجلماهيري، 
إضافة إلــى ملفــات اإلجراءات 
الناخبــني والتدريب  وتســجيل 
وأمــن االنتخابــات، فضــًا عن 
وتسجيل  االقتراع  ورقة  تصميم 
املرشــحني وتدريــب موظفــي 
االقتراع، إضافــة إلى عمل دائرة 
األحزاب والتنظيمات السياسية 

ومشاركة املرأة في االنتخابات.
وفي كلمته اخلتامية، شّدد رئيس 
مجلس املفوضني القاضي جليل 
املرحلة  أن  عدنان خلــف علــى 
لتعزيز املستوى  املقبلة ستكون 
املهني الذي ظهرت به املؤسسة 

قبل وبعد االنتخابات األخيرة.
العديــد  الورشــة  وشــهدت 
مــن املداخــات لرئيــس اإلدارة 
عامــر  القاضــي  االنتخابيــة 
مجلــس  وأعضــاء  احلســيني 
املتلفة  املاور  بشــأن  املفوضني 
اإلداريــة والقانونية والعملياتية 

واإلعامية في الورشة.

ُمعاونية السمنت الجنوبية تنجح في إستعمال
 منظومات الغاز لديمومة اإلنتاج وتقليل الُكلف

بعـَد َأن حققت كامل ُخطتها بأكثر مـن ٣ ماليين طن 

 بلغ إنتاج المُعاونية 
للعام الماضي أكثر 
من ثالثة ماليين طن 
من السمنت لمعامل 

الكوفة والنجف 
األشرف وكربالء 

والبصرة والمُثنى 
والسماوة

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقــد الوكيــل الفنــي لــوزارة اإلتصاالت 
املهندس وادي كرمي وادي مقر مديرية إتصاالت 
ومعلوماتية البصرة وكان بأســتقباله مدير 
املديرية املهندس سالم خلف حسن وعدد من 

الكادر املتقدم فيها.
وتضمنت الزيارة اإلطــاع على اخلدمات التي 
تقدمهــا املديرية والتي من أهمها املشــاريع 
للمواطنني وملؤسســات  املقدمة  الضوئيــة 

الدولة .
كمــا مت عقــد إجتماع مــع مديــر املديرية 
ومسؤولي األقسام والشعب ملناقشة الواقع 
اخلدمي لاتصاالت وســبل حتســني الشبكة 
الضوئيــة وتذليل املشــاكل واملعوقات التي 
تعرقل ســير العمل وتقــدمي أفضل خدمات 
للمشاريع الضوئية، حيث أكد الوكيل الفني 
علــى ضرورة النهــوض بواقــع االتصاالت مبا 
واملواطن، وفي ختام  الدولــة  يخدم مصلحة 
الزيارة تفقد وادي كافة األقســام والشــعب 

وإطلع على سير العمل فيها.
جتدر االشــارة إلــى أن الوكيل الفنــي لوزارة 
االتصاالت أجــرى عدة زيارات تفقدية ملديريات 
اإلتصــاالت في بغــداد واملافظــات لاطاع 
ميدانيا على واقــع عمل االتصاالت واخلدمات 

التي تقدمها خدمة للصالح العام.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بنــاء على توجيهات مدير عــام دائرة العيادات 
الطبيــة الشــعبية الدكتــور محمــد علي 
الفرطوســي اجــرت دائرة العيــادات الطبية 
الشعبية ومن خال وحدة الدفاع املدني بعمل 
ممارســة ميدانية إلطفاء احلرائق في ســاحة 
الدائرة أستعداداً ألي طارئ والتأكد من جاهزية 
املعــدات املصصة الطفاء احلرائق وأختبــــار 
الدفاع  ولتطوير كفاءة موظفــي  فعاليتهــا 
املدني ملواجهــة أي حرائق وكيفيــة التعامل 
معها والسيطرة عليها دون حدوث أي خسائر 
مادية أو بشرية واطفائها في الوقت املناسب .
التثقيفية  النــدوات  تقيــم  الدائرة  وتقيــم 
والتوعويــة ملوظفيها بشــكل مســتمر في 
مجال الدفــاع املدني وتضــم منظومة دفاع 
مدني كامل مــن طفايات بأنواعهــا الباودر و 
)CO2(  والرغوة ومنظومة رطبة )مائية( وإنذار 
مبكر وســلم ومخــارج للطوارئ الكتســاب 
اخلبرة ولسامة املوظفني وبناية الدائرة , ومتت 
املمارســة امليدانية بحضور مدير مكتب املدير 
العام األستاذ حسني ذهب ومدير قسم االمور 
االدارية األســتاذ قدوري احمد وعدد من مدراء 

الشعب وموظفي الدائرة .
 علــى صعيد متصل قــررت دائــرة العيادات 
الطبية الشعبية فتح عيادة طبية استشارية 
وحســب  املثنى  فــي محافظــة  مســائية 

ماتقتضيه املصلحة العامة .
وقــال مدير عام الدائرة الدكتــور محمد علي 
الفرطوســي اســتنادا الى بيان وزارة الصحة 
دائــرة التخطيط وتنمية املــوارد قررت الدائرة 
فتح عيادة طبية استشــارية مسائية تشغل 
بناية مركز صحي غربي السماوة ويكون وقت 
الدوام فيها من الســاعة السابعة مساًء الى 

الثانية عشر ليا .
وأشــار الى ان فتح العيادة يأتي حلاجة أهالي  
تلــك املنطقة للخدمات الطبيــة والعاجية 
لهم وعــدم اثقال كاهلهــم خدمة للصالح 

العام .

الوكيل الفني لوزارة 
االتصاالت يتفقد مديرية 

اتصاالت ومعلوماتية البصرة 

دائرة العيادات الطبية 
الشعبية تجري ممارسة 
ميدانية إلطفاء الحرائق 

االعمار الهندسي تحقق نسب أنجاز متقدمة لمشروعي الدفاع المدني وسومو 

شركة كريم تعّين مديرًا عامًا للشركة في العراق

افتتاح الكابينة الضوئية /1 ضمن 
المشروع الوطني لالنترنت بالديوانية 

مفوضية االنتخابات  تعمل على إعادة مبالغ 
التأمينات المالية للمرشحين واستيفاء الغرامات
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن نائب مندوب روســيا لدى األمم املتحدة 
دميتري بوليانســكي أن موســكو طالبت 
مجلــس األمن الدولي بعقــد اجتماع على 
خلفية اســتفزازات متطرفني أوكرانيني في 

بوتشا.
وكتب بوليانسكي: “على خلفية االستفزاز 
الســافر للمتطرفني األوكرانيني في بوتشا، 
طلبت روســيا بعقد اجتمــاع جمللس األمن 

الدولي بعد ظهر يوم االثنني 4 أبريل”.
وأكد أن موســكو “ستكشف زيف ادعاءات 
املتغطرســني  األوكرانيــني  املســتفزين 

وأسيادهم الغربيني”.
وســبق أن أثــارت الصور من بوتشــا صدى 
واســعا في الغرب، حيــث اتهمت عدة دول 
أوروبية اجليش الروسي بارتكاب جرائم حرب 
ودعت إلى إجراء حتقيق مستقل فيما حصل، 
بينما أكد االحتاد األوروبي أنه يعتزم تشــديد 

عقوباته ضد موسكو.
ومــن ناحيتها، نفت وزارة الدفاع الروســية 
االتهامــات املوجهة لقواتهــا بقتل مدنيني 
في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف، خالل 
التي جتريها موسكو  العملية العســكرية 

في أوكرانيا.
وأكدت الــوزارة أن “كل الصور والفيديوهات 
املنشــورة من قبل نظام كييف والتي يزعم 
أنها تدل على “جرائم” من قبل العسكريني 
الروس في مدينة بوتشا في مقاطعة كييف 

ليست سوى استفزاز جديد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وســائل إعالم عبرية بأن رئيس الوزراء 
اإلســرائيلي، نفتالي بينيــت، جمد مبادرة 
إقليمية كانت مطروحة من قبل ســلفه، 
بنيامني نتنياهو، تقضي بإعادة ســوريا إلى 

مقعدها في اجلامعة العربية.
صحيفة إســرائيلية: بينيــت جمد خطة 
طرحها نتنياهو إلعادة ســوريا إلى اجلامعة 
العربيةصحيفة إسرائيلية: بينيت بحث مع 
السيسي وبن زايد تغيير املواقف جتاه األسد
وذكرت صحيفة “يســرائيل هيوم” اليومية 
واسعة االنتشــار أمس السبت أن نتنياهو 
منــذ 2019 شــرع فــي مترير هــذه املبادرة 
املزعومــة املبنية على فكــرة قبول اجملتمع 
الســوري  الرئيس  حكومة  بانتصار  الدولي 
بشــار األســد في احلرب، مقابل إبرام اتفاق 

معه على سحب القوات اإليرانية من بلده.
ووفقــا لبيانات الصحيفــة، أعلن عن هذه 
املبــادرة ألول مرة قبل ثالث ســنوات، خالل 
اجتمــاع عقد في القدس بني مستشــاري 
واألمريكي  اإلســرائيلي  القومــي  األمــن 

والروسي.
وأوضحــت الصحيفة أن مستشــار األمن 
القومــي في حكومــة نتنياهــو، مئير بن 
شــبات، اقترح خــالل ذلــك االجتماع على 
نظيريــه األمريكي جون بولتون والروســي 
نيقوالي باتروشــيف خطة متعددة املراحل 

تقضي بأن:
 إصدار األســد الدعوة إلى انسحاب كافة 
القــوات األجنبية التي دخلت ســوريا بعد 
عــام 2011، بدعوى أنها لــم تعد مطلوبة 
هناك، عودة سوريا إلى مقعدها في اجلامعة 
العربيــة، تفعيــل دول اخلليــج العربيــة، 
في  اســتثماراتها  اإلمارات،  مقدمتها  وفي 
االقتصاد الســوري كي حتل محل إيران في 

هذه املسألة.
ولفتت الصحيفة إلى أن بن شــبات أطلع 
على هذه اخلطة املدعومة من نتنياهو جميع 
الــدول العربية التي لدى إســرائيل عالقات 
معهــا، مؤكــدة أن األردن ومصــر أظهرتا 

اهتماما كبيرا بها على وجه اخلصوص.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع املستوى 
مطلــع على تفاصيــل القضيــة قوله إن 
إســرائيل، التي ليســت لديها أي اتصاالت 
مباشرة أو غير مباشرة مع سوريا، لم تسأل 
األسد عن موقفه إزاء هذه اخلطة املطروحة.

موسكو تطالب مجلس
 األمن بعقد اجتماع لكشف 

زيف مجزرة بوتشا

بينيت يجمد خطة طرحها 
نتنياهو إلعادة سوريا إلى 

الجامعة العربية

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

فر نحو 4.2 مليــون الجئ أوكراني من 
 24 بالدهم منــذ الغزو الروســي في 
شــباط، ووصــل نحــو 40 ألف الجئ 
إضافي في الساعات األربع والعشرين 
املتحدة.  األمم  أعلنت  املاضية، حسبما 
لألمم  الســامية  املفوضية  وأحصــت 
املتحدة لشــؤون الالجئني 4.176.401 
الجــئ أوكرانــي ظهر الســبت. وزاد 
عددهم بـــ38.559 عــن آخر حصيلة 
نشــرت اجلمعــة. ولم تشــهد أوروبا 
مثل هذا التدفــق لالجئني منذ احلرب 

العاملية الثانية.
ونحو 90 في املائــة من الذين فروا من 
أوكرانيا هم من النساء واألطفال، في 
حني ال تسمح الســلطات األوكرانية 
مبغــادرة الرجال في ســن القتال. وفر 
نحو 205.500 شــخص غيــر أوكراني 
من البالد ويواجهــون أحياناً صعوبات 
في العودة إلى بلدانهم األم، بحســب 
التابعة  للهجــرة  الدولية  املنظمــة 
لألمم املتحــدة. وتقدر األمم املتحدة عدد 

النازحني في أوكرانيا بنحو 6.5 مليون.
واضطر أكثر من عشرة ماليني شخص، 
أي أكثر من ربع الســكان، إلى مغادرة 
منازلهــم إما عن طريــق عبور احلدود 
بحثاً عن ملجأ في البلــدان اجملاورة أو 
عن طريــق البحث عن مــالذ آمن آخر 
في أوكرانيا. قبل هذا النزاع، كان عدد 
سكان أوكرانيا أكثر من 37 مليوناً في 
األراضي التي تســيطر عليها كييف، 
وال تشمل شــبه جزيرة القرم )جنوب( 
التي ضمتها روســيا في عام 2014 وال 
املناطق الشــرقية اخلاضعة لسيطرة 
االنفصاليني املوالني لروسيا منذ العام 
نفســه. وأكدت منظمة األمم املتحدة 
للطفولــة “يونيســيف” أن أكثر من 
نصف أطفال البالد البالغ عددهم 7.5 
مليون هم نازحون أو الجئون. تستقبل 
بولنــدا وحدها أكثر مــن نصف عدد 
الالجئني الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء 
الغزو الروسي، أي نحو 6 من كل عشرة 
الجئني.منذ 24 فبراير دخل 2.429.265 
الجئــاً إلى بولنــدا وفقــاً إلحصاءات 
اليونيســيف، أن  املفوضيــة. وأكدت 
نحو النصف )1.1 مليون( أطفال. وقدر 

أن مليونني  البولنديــون،  حرس احلدود 
و461 ألف شــخص دخلوا إلى بولندا 
مــن أوكرانيا. أشــارت مفوضية األمم 
املتحــدة لالجئــني إلــى أن 635.816 
شــخصاً جلأوا إلى رومانيــا، لكن تابع 
دول أخرى.  إلــى  معظمهم طريقهم 
بعــد وصولهم إلــى مولدافيا الدولة 
عدد ســكانها  يبلغ  التــي  الصغيرة 
2.6 مليون نســمة، تشجع املفوضية 
األوروبيــة الالجئــني األوكرانيني على 
مواصلة رحلتهم لالستقرار في إحدى 
دول االحتاد األوروبــي األكثر قدرة على 

حتمل العبء املالي.
واســتقبلت مولدافيا 392.933 الجئاً، 
الالجئني.  إلحصــاءات مفوضية  وفقاً 
وتابع معظمهــم طريقهم خصوصاً 
في اجتاه رومانيــا. وبدأ برنامج األغذية 
العاملي توزيع مســاعدات مالية على 
100 ألــف الجــئ فــي البــالد وعلى 
العائالت املولدافية التي تســتقبلهم 
للمســاعدة على تخفيف األعباء، في 
أحد أفقر البلدان في أوروبا. واستقبلت 
اجملر 385.783 أوكرانيــًا بحلول 31 آذار 
وفقاً ألرقــام مفوضية الالجئني. ودخل 

298.183 أوكرانيــاً إلــى ســلوفاكيا، 
بحســب املفوضيــة الســامية لألمم 
املتحدة لشــؤون الالجئــني، لغاية 31 

مارس.
بلــغ عدد من جلــأوا إلى روســيا نحو 
350.632 شــخصاً حتى 29 مارس في 
وذكرت مفوضية  املتوافرة.  األرقام  آخر 
الالجئني أيضاً أنه بــني 21 و23 فبراير، 
عبر 113 ألف شــخص مــن األراضي 
في  لروســيا  املواليــة  االنفصاليــة 
روسيا.  إلى  ولوغانســك  دونيتســك 
اســتقبلت بيالروس 12.476 شخصاً. 
وتوضــح املفوضيــة الســامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني أنه بالنسبة 
إلى البلدان املتاخمــة ألوكرانيا والتي 
تعد جــزءاً من منطقة شــنغن )اجملر 
وبولندا وســلوفاكيا(، فإن األرقام التي 
قدمها املفوض السامي هي ألشخاص 
عبــروا احلــدود ودخلوا البــالد. وتقدر 
الناس  من  أن “عدداً كبيــراً  املفوضية 
واصلــوا طريقهــم إلــى دول أخرى”. 
إلى ذلك، تشــير إلى أنها ال حتتســب 
الذين  اجملاورة  البلدان  من  األشــخاص 

يغادرون أوكرانيا للعودة إلى ديارهم.

أكثر من أربعة ماليين شخص فروا من أوكرانيا

الصباح الجديد ـ متابعة:

في الوقت الــذي أعلن فيه اجليش 
اليمني خرق احلوثيني للهدنة األممية 
في جبهــات مأرب، تعــز، احلديدة، 
في  مشــاوراتهم  اليمنيون  واصل 
اخلليجي  التعــاون  مجلــس  مقر 
بالريــاض، فــي مســعى للخروج 
بخريطة طريق شاملة تنهي احلرب.
وكشــف العميــد عبــده مجلي 
املتحدث باســم اجليش اليمني أن 
بالهدنة  تلتزم  لم  احلوثية  اجلماعة 
األمميــة املعلنة، متحدثــاً عن عدة 
خروقــات قامت بها فــي جبهات 

مأرب وتعز واحلديدة.
صحفية:  تصريحــات  في  وأضاف 
“امليليشيات احلوثية اإلرهابية كما 
هو معهود تبــادل املبادرات والهدن 
واملواثيــق، حيث  العهــود  بنقض 
شنت يوم أمس عدة عمليات تسلل 
وهجمــات في اجلبهــات اجلنوبية 
والشمالية الغربية ملأرب وكل هذه 
احملاوالت احلوثية باءت بالفشل بعد 

تصدي اجليش لها”.
وأشار مجلي إلى أن جماعة احلوثي 
املســيرة  الطائرات  “أطلقت  أيضاً 
املفخخة بــني احلني واآلخر، وقامت 
بإطالق القذائف على مواقع اجليش 
الوطني فــي احلديــدة، إلى جانب 
اجلبهة الشــرقية في تعز”. ولفت 
العميد عبده إلى أن الهدنة األممية 
نقضت بعد ساعات قليلة من بدء 

سريانها.
رغــم كل اخلروقــات احلوثية، أكد 
املتحدث باســم اجليش اليمني أن 
اجليش وطيــران التحالف ملتزمون 
بالهدنة حتى اآلن، وقال: “حتى اآلن 
اجليش الوطني ملتزم ولم ينفذ أي 
عمليــات هجوميــة وكل األعمال 
دفاعية ضــد هجمات احلوثي، كما 
أن الطيــران املقاتل ملتزم بالهدنة 
ولــم ينفــذ أي طلعــات جويــة 
وأســلحة  ملعدات  واســتهدافات 

امليليشيات احلوثية”.
على صعيــد املشــاورات اليمنية 
– اليمنية املســتمرة حتــت رعاية 

مجلــس التعــاون اخلليجــي، زاد 
التفاؤل  جرعــات  من  مشــاركون 
باخلــروج بخريطة طريق شــاملة 
وتســريع  الوطني  الصــف  توحد 

عملية إنهاء احلرب.
وأوضح سرحان املنيخر رئيس بعثة 
دول مجلــس التعاون لــدى اليمن 
أن غيــاب أي طرف عن املشــاورات 
لن يؤثر عليهــا، مجدداً التأكيد أن 
للجميع  مفتوحة  زالت  ما  الدعوة 
للمشاركة. وأشار املنيخر في ختام 
اجتماعــات يوم أمس إلــى أن دور 
مجلس التعاون هو جمع اليمنيني 

واخلروج  بعضهــم  مــع  للحديث 
بتوافقــات وخريطــة طريــق هم 
تعزز  الهدنة  أن  واعتبر  يرسمونها. 
من وصول املتشاورين إلى مبتغاهم 
لليمن  الوضــع  هذا  مــن  واخلروج 
للوضــع املزدهــر واآلمــن، وأضاف 
“ألفت عنايتكم إلى أن الهدنة هي 
بالضبط ما دعت إليها السعودية 
فــي آذار العام املاضــي، وما أعلنه 
التحالف بناء على طلب أمني عام 
مجلس التعــاون، نحن أمام هدنة 
وهي متهد الطريق ليتفرغ اليمنيون 

لرسم مستقبلهم”.

ولــم يســتبعد رئيــس بعثة دول 
اخلليج فــي اليمــن أن يصل عدد 
املشاركني في املشاورات إلى 1000 
مشارك خالل األيام القادمة، مبيناً 
أن هذا العدد ضعف املشاركني في 
مؤمتــر احلوار الوطنــي، وتابع “بعد 
اخلــروج بخريطة طريــق ميكن أن 
تكون هناك فرق عمــل تتابع ما مت 

االتفاق عليه في كافة احملاور”.
مــن جانبــه، وصــف عبــد اهلل 
احملور  احلضرمي أحد املشاركني في 
اإلعالمي اجللســات بـ”النادرة” من 
حيــث اإلعداد والتنفيــذ واآلليات، 

املســألة  “كانت  بقولــه:  وأضاف 
على  بنفســها  تلقي  اإلعالميــة 
األحزاب واملشكلة الرئيسية للبالد، 
وكان اإلعــالم في بعــض الفترات 
يقــود املشــكلة بنفســه، وكان 
يتسبب في تصدعات داخل الصف 
الوطني”. وتابع “في هذه املشاورات 
حتقــق لإلعالم اليمنــي، وألول مرة 
مشــاكله،  مواجهة  في  االلتحام 
وجــرى التوافــق على تشــخيص 
تضفي  التي  والعناصر  املشــكلة 
واقتراح  انشــقاقية،  أبعادا  عليها 

احللول”.

ويــرى احلضرمــي أن “اجلانب املهم 
في العملية التشــاورية هو حالة 
التوافق التي تبلــورت من خاللها، 
وجتاوز اخللفيات السياسية واحلزبية 
والنزاعــات الشــخصية، وإعــادة 
االعتبار لدور املهنة في دعم اجلبهة 
للمشــاريع  املقاومــة  الوطنيــة 

الدخيلة”.
ولفت إلــى أن احلوثي فوت الفرصة 
على اليمن وليس على نفسه فقط، 
وقــال: »التئام القوى السياســية 
يبقى مهمــا وضروريا، ونحن نأمل 
برفع الســقف وإيجاد حل شامل 
ونهائي، وقد حصلنــا مبدئياً على 
توحيد اجلبهة املقاومة، ألن احلوثي 
يقــوى بتمزقنــا، إذ كلما تفاقمت 
تصدعات الصف الوطني، زادت قوة 
إذا التحمت القوى  احلوثي، بينمــا 
سيضعف  صدعها،  ورأب  اليمنية 

احلوثي وسيجنح خليار احلل”.
وختم عبــد اهلل احلضرمي حديثه 
قائالً: “أنا متفائل بســقف مرتفع 
خملرجــات ونتائــج املشــاورات، ألن 
بثقله  ألقــى  التعــاون  مجلــس 
السياســي في هذه املرحلة، وتوفر 
مظلة مثل هذه، ال بــد أن تنتهي 
إلى نتائج طيبة، واجتماع األطراف 
بعد رحلة من التمزق سيثمر اخلير 

للبالد واجملتمع”.
إلــى ذلك، أوضح فخري العرشــي 
أحد املشــاركني في احملور اإلعالمي 
معمقــة  كانــت  النقاشــات  أن 
النظر،  وجهــات  كافة  وشــملت 
مبينــاً توزيع “قرابة 100 مشــارك 
العمل  وورقــة  14 طاولــة،  إلــى 
الواقع  كانت واضحة في مناقشة 
اليمني الراهن وتعقيداته اخملتلفة، 
وتباين  املكونــات،  اختــالف  ورغم 
آرائها في املنصات اإلعالمية، أجمع 
كل املشاركني على أن األزمة نابعة 
عــن اختالف املمولني فــي اإلعالم 
اليمني، وهو ما ينعكس على خلق 
حالة من التشظي”. وأكد العرشي 
أن “كل األفــكار تطابقــت فيمــا 
يخص اخملرجات واملأمول في معاجلة 
الضعف الكبير في أداء الرســالة 

اإلعالمية الوطنية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت السطات املصرية، تنفيذ قرار 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد 
فرض تدابير أمنية في بعض مناطق 
شبه جزيرة سيناء، لـ”حفظ األمن 
وحماية املنشــآت”، وذلــك ملدة 6 

أشهر أخرى بعد موافقة البرملان.
أيد  آذار املاضــي،  ونهايــة شــهر 
مجلس النواب املصري، قرار الرئيس 
السيســي مد العمل بأحكام قرار 
رئيس اجلمهورية رقم 442 لســنة 
2021 بشــأن فرض تدابير إضافية 
على مناطق بشــبه جزيرة سيناء، 
ملدة 6 أشــهر أخرى تبــدأ من يوم 
األحــد املوافق الثالث من نيســان 

2022، وفــق مــا نشــرته اجلريدة 
الرسمية للبالد”.

وجاءت التدابير اإلضافية املفروضة 
على مناطق بسيناء، والتي تشمل 
فرض حظر جتوال أو اإلقامة أو إخالء 
بعــض املناطق وغيرهــا، بالتزامن 
24 أكتوبر  مع إعالن السيسي في 
املاضــي إلغاء مد حالــة الطوارئ 
منذ  البالد  عمــوم  على  املفروضة 
 ،2014 2017 وعلى ســيناء منــذ 
“باتــت واحة لألمن  أن مصر  مبرراً 

واالستقرار في املنطقة”.
القرار  القرار اجلديــد تطبيق  وميدد 
السيســي  الرئيس  الذي أصــدره 
قبل 6 أشهر في الرابع من تشرين 

األول املاضــي، فرض تدابير إضافية 
سيناء،  جزيرة  شــبه  منطقة  في 
تشبه بعضها التدابير التي كانت 
مطبقة وقت سريان قانون الطوارئ 
سواء اخلاصة بفرض حظر جتوال أو 
اإلقامة أو التردد على أماكن معينة 
أو غيرها،  املناطــق  أو إخالء بعض 
الدفاع سلطة  وزير  باستثناء منح 
مطلقــة في حتديــد املناطق التي 
وذلك  اإلضافية،  للتدابيــر  تخضع 
في املنطقة التي تضم محافظتي 
ومدن  ســيناء  وجنــوب  شــمال 

ومناطق مبحافظات القناة الثالث.
وقــد تضمن قــرار الرئيس املصري 
في مادتــه األولى حظــر التجوال 

في بعض األماكن، وحتديد مواعيد 
وإخالء  معينة،  أماكن  في  للتجول 
أو  اإلقامة  األماكن، وحظــر  بعض 
التردد على أماكــن معينة، وحظر 
استخدام وســائل اتصال معينة، 
وحظر حيازة أو إحــراز بعض املواد، 
وحظر ســير الدراجــات البخارية، 
وتعطيل الدراسة كليا أو جزئيا في 
املدارس، وحظر تــداول املواد ثنائية 
االستخدام. وتضمنت املادة الثانية 
أن يفرض حظر التجوال في املناطق 

التي يحددها وزير الدفاع.
وتتولى القوات املسلحة والشرطة 
املدنيــة، تنفيــذ التدابير املشــار 
اإلرهاب  “أخطــار  ملواجهة  إليهــا 

ومتويله حلمايــة األمن وحفظ رواح 
املواطنني”، بحســب املادة الثالثة، 
في حني تنــص املــادة الرابعة بأن 
“يصدر وزير الدفــاع القرارات التي 

تتخذ في هذا الشأن”. 
 2011 ينايــر”   25“ وعقب أحــداث 
– خاصًة محافظة  شهدت سيناء 
الشــمال - أعمال عنف وعمليات 
إرهابية، ارتفعت وتيرتها في أعقاب 
عزل الرئيس األسبق محمد مرسي 
في متوز 2013، قبل أن تشن القوات 
املســلحة، بالتعاون مع الشرطة، 
حربا على العناصر املتشددة هناك 

وقتلت املئات منهم.
وكانت قــرارات الرئيس فرض حالة 

الطوارئ على سيناء التي استمرت 
في الفترة مــن أكتوبر 2014 حتى 
مناطــق  تشــمل   2021 أكتوبــر 
سيناء  شــمال  مبحافظة  محددة 
هي: تل رفح شــرقاً مــروراً بخط 
احلدود الدولية وحتى العوجة، ومن 
احلالل،  وحتــى جبل  العريش  غرب 
وشــماالً من غرب العريــش مروراً 
بســاحل البحر وحتى خط احلدود 
الدولية في رفــح، وجنوباً من جبل 
احلــالل وحتى العوجــة على خط 
احلــدود الدوليــة، وذلــك بتحديد 
ساعات معينة حلظر التجوال بتلك 
املناطق خالل اليوم وذلك ملدة ثالثة 

أشهر وجتدد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تاميز”  “غلوبــال  قالــت صحيفة 
املتحدة  الواليــات  إن  الصينيــة 
خالفــت الوعود التــي قطعتها 
لروســيا بعد نهاية احلرب الباردة 
بعدم توسيع الناتو، ولم تقدم أي 

اعتذار عن ذلك.
وأضــاف كاتــب املقــال الــذي 
واشنطن  أن  الصحيفة  نشــرته 
االحتاد  انهيار  اعتبــروا  وحلفاءها 
االشتراكية  والكتلة  السوفيتي 
انتصارا لهم، وبداية لنظام عاملي 

السيطرة  فيه  ســتكون  جديد، 
لهم، مشــيرا إلى أن السياسي 
فوكوياما  فرانســيس  األمريكي 
وصف هذه األحــداث في حينها 

بأنها “نهاية التاريخ”.
وقال كاتب املقــال إن إن الواليات 

لروســيا  وعودها  نكثت  املتحدة 
بأن  ما بعــد االحتاد الســوفيتي 
الناتو لن يتوســع، مشيرا إلى أن 
محاوالت الناتــو واالحتاد األوروبي 
التعدي على مناطق نفوذ روسيا، 
تسببت في نشــوب الصراع بني 

الطرفني.
وأوضح أن ما يجــري هو خاصية 
منطقيــة تتميز بهــا العالقات 
الدوليــة، حســب الباحث جون 
ميرشــامير، حيث تريد مجموعة 
دول مــا أن حتاصر وحتيط بتحالف 

عسكري معاد، وهو طريق مباشر 
للصراع.

وأضــاف كاتب املقــال أن الغرب 
ال يعتذر عن هــذا، ويعتقد أن له 
احلق في القيام بذلك وفقا ملنطق 

“نهاية التاريخ”.

الجيش اليمني: الحوثيين نقضوا الهدنة
 األممية بعد ساعات من سريانها

بخروقات في جبهات مأرب وتعز والحديدة

مصر تمدد فرض تدابير أمنية في جزيرة سيناء

صحيفة صينية: الواليات المتحدة خدعت روسيا ونكثت بوعودها 
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )124 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/2 في عموم احملافظة على طريقة 

البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االســتثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثني الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141،226،620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتني وســتة وعشرين الفا وستمائة وعشرين 

دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمــي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/4/18( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/25( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47،075،540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وســبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار 
املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.

12- في حال اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا 
مع العطاء

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

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

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

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

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

14- أ/ يتم استقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرسة 12 صفا مدرسة عبد اهلل بن عباس االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،000،000( اثنان مليون 
ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ب/ يتم استقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرسة 12 صف مدرسة عبداهلل بن مسعود االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،500،000( اثنان مليون 
وخمسمائة الف ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )125 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/2 علي طريقة البناء اجلاهز( وفق التفاصيل 

املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االســتثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثني الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141,226,620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتان وســتة وعشرين الفا وستمائة وعشرين 

دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمــي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/4/18( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/25( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47,075,540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وســبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار 
املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.

12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:
أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من 
قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم 

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

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

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

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

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعادة إعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )86 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )إنشاء وتأهيل مالعب عدد 9( ضمن تخصيصات 
تنمية االقاليم لســنة )2021( قطاع )الشباب والرياضة( وبكلفة تخمينية قدرها )3,227,987,500( فقط ثالثة مليارات ومئتان وسبعة وعشرون مليونا وتسعمائة 
وســبعة وثمانون الفا وخمســمائة دينار ال غيرها وحسب التبويب )الباب )58(، نوع االستثمار )2(، القسم )5(، الفصل )4(، املادة )9( النوع )8(، التسلسل )93(( ومبدة 

عمل )400( يوم.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

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

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

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس مدني     عدد 2
2- مهندس كهرباء   عدد 1

2- مساح             عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 
وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )217,889,156( مئتني وســبعة عشر مليونا وثمامنائة وتسعة 

وثمانني الفا ومائة وستة وخمسني دينارا ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملــدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( خمســمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم 
احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من 

يوم )الثالثاء( املصادف )2022/4/12( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد 
الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمــي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانيــة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )الثالثاء( 
في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/4/19( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي 

يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف 
معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )64,559,750( اربعة وستني مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسني الفا وسبعمائة 
وخمســني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قســم العقود( ويذكر فيه رقم واســم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من 

تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها 
كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم 

استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

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

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء 
بالتساوي

ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا 
بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع 

العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

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

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

معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة مــن دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )123 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )بناء مدارس 12 صفا عدد/2 علي طريقة البناء اجلاهز( وفق التفاصيل 

املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االســتثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )298(( ضمن مشاريع )خطة قطاع 
التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)yahoo.com@2005 _EMAIL: dewaniarc(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وستة ماليني ومائة وثالثة وثالثني الفا ومائة دينار عراقي ال غيرها

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي 
تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141,226,620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتني وســتة وعشرين الفا وستمائة وعشرين 

دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطــاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمــي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أســلوب الدفع ســيتم مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة 
وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/4/18( في بناية احملافظة/ الطابق 

الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة 
أعاله ولغاية الســاعة العاشــرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/25( وسوف 
ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطــاءات يجــب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق 
وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47,075,540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وســبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى 

جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 
القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.

9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار 
املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.

12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:
أ -تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي

ب -يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من 
قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم 

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

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

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

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

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن مسعود( البدير1
450 يوما

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن عباس االبتدائية( الديوانية2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعونا الف دينار ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على قطعة 22/9334 م18 صدر اليوسفية/ حي اجلنوب1
450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 على قطعة 25/2736 مقاطعة 5 ام عباسيات2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرها.

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صفا البرهان في قضاء الدغارة1
450 يوما

1،176،888،500بناء مدرسة 12 صفا )براعم الوفاء( في السنية2

 مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون
الف دينار ال غيرها.



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7395/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثاٍن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن 

واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7406/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثاٍن
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خــالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة 
نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى 

ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7403/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى، لذا تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( 
وفقــا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة 
نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن 

واملصاريف األخرى وبنسبة )2%( ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر 

موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

الشركة العامة ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل أرصفة بحرية 

نفطية ومبوجب العقد 20/2284 في 2017/5/4.
ندعو الشركة املبني اسمها في أعاله بتحديد مكان 
تواجد مقرها بالسرعة املمكنة كون املوضوع في 

غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7407/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثاٍن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعنــد مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر 

موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7405/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن نكول

بناًء على نكول مستأجري اإلحالة األولى، لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدنــاه العائدة الى بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 
سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة 2% ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:
أشاد باحثون في الشأن االقتصادي 
املركزي  البنك  بقرار  الثالثاء،  أمس 
منع التداول بالعمالت الرقمية وما 
يتعلق بهــا من محافظ وبطاقات 
الكترونيــة، وفيما أفــادوا بأن من 
بالتعامل مع هذه  املبكر السماح 
العمالت في البالد، اشادوا بصواب 
الــى حماية  يهدف  الــذي  القرار 
املواطنني وجتنب اآلثــار التدميرية 

الناجتة عن تداول تلك العمالت.
وكان دعــا البنك املركزي، املصارف 
املصرفية  غير  املالية  واملؤسسات 
الزبائن  إلى توعيــة  اجملازة كافــة 
التداول  وحتذيرهــم من مخاطــر 
بالعمــالت الرقميــة واملشــفرة 
ضمــان  ألجــل  واالفتراضيــة، 
العناية  إلجراءات  األمثل  التطبيق 
الواجبة املشــار إليهــا في قانون 
مكافحة غســل األمــوال ومتويل 
اإلرهــاب رقــم )39( لعــام 2015 
بعد  مبوجبه،  الصادرة  والتعليمات 
ان كان حذر نهايــة العام املاضي 
الرقمية،  بالعمــالت  التعامل  من 
نظراً إلى “اخملاطر الكبيرة املرتبطة 
العمــالت، وعدم خضوعها  بتلك 
ألي ضوابط أو تشريعات قانونية أو 

رقابية أو فنية في العراق”.
ظاهرة جرمية

مستشــار رئيــس الــوزراء املالي 
مظهــر محمد صالــح، اعتبر إن 
“الســلطة النقدية تــرى أن هذا 
النمــط مــن التعاطــي الرقمي 
قريب من التعاطي مع الشــركات 
pyramid dig� الرقمية  “الهرمية 
ital companies” وهــي ظاهــرة 
جرميــة تقــع ضمــن عمليــات 
الســطو واجلرائم املالية، بل تعد 
عمليات شــديدة اخملاطــر، كونها 
خارج رقابة السلطات النقدية في 

عموم بلدان العالم وتتيح للسارق 
املتعاطني  أموال  على  االســتيالء 

فيها”.
قرار صائب

االقتصادي  الباحث  أشــار  وبدوره 
“العمالت  أن  إلــى  لفتــة،  صالح 
الرقميــة متداولة في أغلب بلدان 
العالم املتطورة، بــل إن دوالً عدة 
مثل الواليات املتحدة والصني بدأت 
مبشــاريع عمالت رقميــة وطنية 

خاصة بها، لكن تلك الدول متتلك 
وبنية  نظامــاً مصرفياً متطــوراً 
التقنية  عالية  إلكترونيــة  حتتية 
عالية  سيبرانية  حماية  ومستوى 
متنع القرصنــة والتحايل، لذلك ال 
خوف على مواطنيها من التعامل 
الرقمية.  بالعمــالت  واملضاربــة 
أما العــراق فليس مؤهالً للخوض 
فــي العمالت الرقميــة، فالنظام 
متطوراً  نظامــاً  ليــس  املصرفي 

يضاهــي الــدول التي ســمحت 
والتي  الرقمية،  العمــالت  بتداول 
من  مواطنيها  تســتطيع حماية 
االحتيال وميكنهــا معرفة مصدر 
اخللل وإصالحه بســرعة وجتاوز ما 

يلحق ضرراً بالناس”.
وتابع لفتة، “أضف إلى ذلك أنه ال 
توجد قوانني أو تشــريعات رقابية 
نافذة في العراق تسهم باحلد من 
واجلرمية  األموال  التالعب وغســل 

الرقمية  بســبب حداثة العمالت 
وعــدم وجود معرفــة ودراية بهذا 
النوع من العمالت وعدم خضوعها 
ألي ضوابط داخل العراق، فأغلبها 
تديرها شركات أهلية غير خاضعة 

للسيطرة احلكومية من أي بلد”.
وعّبــر الباحــث االقتصــادي عن 
اعتقاده أنه “من املبكر الســماح 
بالتعامــل بالعمــالت الرقميــة 
فــي العراق، وقــرار البنك املركزي 

مبنع التــداول واملضاربة بالعمالت 
الرقميــة في الوقــت احلالي قرار 
صائــب حلمايــة املواطنني وجتنب 
اآلثــار التدميرية الناجتة عن تداول 

تلك العمالت”.
بدعة نقدية

بدوره، وصــف الباحث االقتصادي، 
بســام رعــد، العمــالت الرقمية 
إلى  النقدية”، مشــيراً  بـ”البدعة 
أنها “أصل رقمي مصمم كوسيلة 
للتبادل، ويتــم تأمينها عن طريق 
التشــفير، ومن ســماتها أنها ال 
تصدر عن سلطة البنوك املركزية 
كمــا تنعــدم فيها الشــفافية 
متثل خطراً  بذلك  وهي  واملساءلة، 
خصوصاً في مجال اســتخدامها 
قانونية مثل  أنشــطة غيــر  في 
والعمــوالت  األمــوال  غســل 
“بســبب  أنه  مبيناً  اإلجراميــة”، 
الطبيعة شبه اجملهولة لتعامالت 
العملة الرقمية باتت تُعد أداة من 
ووسيلة  اإلجرامي  االقتصاد  أدوات 
من وســائل االحتيال خلداع األفراد 

بفرص ربح مزيفة”.
واعتبــر رعد “قــرار البنك املركزي 
ميثل  العمــالت  هذه  تــداول  مبنع 
خطوة جيدة ومهمة حلماية أموال 
األفراد فــي اجملتمع وعدم وقوعهم 
رقمية،  إجرامية  لعمليات  ضحايا 
خصوصــاً أن هــذه العمــالت ال 
تخضع ألي تشــريعات قانونية أو 
رقابية في العراق، وهي بذلك متثل 

مخاطر على املتداولني بها”.
تشديد اخلناق

مــن جهة أخرى، يعتقــد الباحث 
االقتصادي إيفان شــاكر، أن “هذا 
القرار سيزيد اخلناق على املتداولني 
الرقمية  بالعمالت  واملســتثمرين 
املشفرة بالعراق، لكنه لن مينعهم 
من التداول، إذ ستكون هناك طرق 
بديلــة للدفــع، ألن التكنولوجيا 

أقوى في الوقت احلالي”.

 الصباح الجديد ـ متابعة:
املالية  وزير  ليندنر،  كريستيان  قال 
األملاني بأنه يتوقع خســارة الرخاء 
بالنسبة للجميع في أملانيا نتيجة 

احلرب الروسية - األوكرانية.
وأوضح املسؤول، الذي يرأس احلزب 
الدميقراطي احلر الشريك باالئتالف 
احلاكــم احلالــي فــي تصريحات 
أوكرانيا  فــي  “احلرب   ، صحافيــة 
نظرا ألنه  أفقر،  ستجعلنا جميعا 
مزيد  دفــع  مثال  علينا  ســيتعني 

مقابل الطاقة املستوردة”.
وتابع “حتى الدولة لن ميكنها احلد 
من هذه اخلسارة في حجم الرخاء، 
ولكن احلكومة االحتادية ستخفف 
لهذا  األكبر،  الصدمــات  من حدة 
الســبب ســيتم دعــم احملتاجني 
وتأمــني وجود الشــركات املهددة، 
املالية محدودة،  الوسائل  نظرا ألن 
فال ميكن أن تســري هذه اإلجراءات 

سوى لفترة مؤقتة”.
وقال ليندنر أيضا على خلفية بلوغ 
7.3 في  معدل التضخم في أملانيا 
املائة، في آذار املاضي: “لدي مخاوف 
االقتصادي  التطــور  علــى  جدية 

النمو يتراجع، واألسعار تزداد”.
تقوم  االحتادية  احلكومة  أن  وأضاف 
بكل شيء من أجل جتنب خطر ما 
يســمى بالركود التضخمي، على 
املدى الطويل سيتعني علينا وضع 

أســس جديدة ألجل الرخاء، يجب 
أن جتدد أملانيا منــوذج النمو اخلاص 
االجتماعي  الســوق  القتصاد  بها 

والبيئي”.
وعلــى الرغم من األزمــات، يعتزم 
ليندنــر االلتزام بكبح الديون، كما 
هو مقرر في العام املقبل. وردا على 
ســؤال عن ذلك، قال وزيــر املالية 
إذا لــم يكن هناك  األملاني: “نعم، 
كارثــة جديــدة، ســيتعني علينا 
االلتزام بكبح الديون، هذا ما ينص 

عليه القانون األساسي.
من جانبه، حــذر جيم أوزدميير، وزير 
الزراعة األملاني، اجملــر من احلمائية 
كردة فعل على احلرب في أوكرانيا، 
وذلك في ظل النقاش القائم حول 

وجود تهديد بنقص الغذاء.
وقــال أوزدميير في تصريحات أمس، 
“أوصي جميع الــدول باتخاذ إجراء 
حكيم في هذا الشــأن. أقول ذلك 
موجها خطابي أيضا لعضو االحتاد 
أســواقه،  يغلق  اجملر، من  األوروبي، 
يتصرف كمســرع للحريق، إذا قام 
اجلميع بذلك، سنصطدم باحلائط، 
ثم ترتفع األســعار بقوة في وقت 

قصير”.
وفي الوقت ذاته، أكد أوزدميير تعزيز 
الدعــم لبرنامج الغــذاء العاملي، 
وقــال: “إننا ثاني أكبــر مانح بعد 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة - 

وســنفعل أكثر مما قمنــا به في 
املاضي، 50 في املائــة، من احلبوب 
لبرنامج الغذاء العاملي كانت تأتي 

من أوكرانيا”.
وقال: “سيتعني على برنامج الغذاء 
العاملــي حاليا شــراء القمح من 
أسواق أخرى على الرغم من ارتفاع 
األســعار”. يذكــر أن أوزدميير صرح 
اجلمعة بأن أملانيــا تعتزم توفير ما 
يصل إلى 200 مليون يورو إضافية 
التابع  العاملي  الغذاء  برنامج  ألجل 

لألمم املتحدة.

وفي سياق الشأن األملاني، حذر احتاد 
املدن األملانية من اإلخفاق في فرض 
إلزام عــام بالتطعيم ضد فيروس 
كورونا املســتجد. وقــال هلموت 
تصريحات  فــي  االحتاد  مدير  ديدي 
في  مجــددا  “ســنخاطر  أمــس 
اخلريف مبواجهة كثير من اإلصابات 
اخلطيــرة، حال عدم فــرض اإللزام 

بتلقي التطعيم”.
وأكد ديــدي أن فرض اإللزام بتلقي 
من  بــدءا  لألشــخاص  التطعيم 
عاما مناســب بشــكل   18 عمر 

أفضــل من فرض اإللــزام بدءا من 
عمــر 50 عاما، وذلك من أجل زيادة 
معــدل التطعيم بشــكل واضح 
في أملانيا. وناشــد رئيس احتاد املدن 
املواطنني في أملانيــا تلقي اللقاح 
ضد الفيــروس، وقــال: “فلتحموا 
أنفســكم وحتمــوا غيركــم كي 
ال تصيــر عواقــب موجــة كورونا 

القادمة وخيمة للغاية”.
يشــار إلــى أن البرملــان األملانــي 
“بوندســتاج” ســيصوت اخلميس 
املقبــل، بشــأن فرض إلــزام عام 

بتلقي تطعيم ضد كورونا.
وكان وزيــر الصحــة األملاني كارل 
الوتربــاخ وصــف فــي تصريحات 
إلذاعــة أملانيا أخيــرا كال الطلبني 
املقدمــني للبرملــان بهذا الشــأن 
بأنهما جيدان، وأشار إلى أنه ال يزال 
هناك مفاوضات مســتمرة. يشار 
إلى أن أحــد الطلبني يدعو لفرض 
التطعيم على األشخاص بدءا من 
عمر 18 عامــا واآلخر بدءا من عمر 

50 عاما.
وســجل القطــاع االقتصادي في 
أملانيا تزايدا فــي الصعوبات، التي 
تواجهها الشركات الناشئة خالل 
البحث عــن العمال املتخصصني، 
في  متخصصون  هؤالء  كان  سواء 
تكنولوجيــا املعلومــات أو خبراء 

تسويق.

وأوضحت نتائج اســتطالع أجرته 
للشــركات  االحتاديــة  الرابطــة 
األملانيــة الناشــئة أن أكثــر من 
نصف هذه الشركات يعد النقص 
في األشــخاص املؤهلني مشكلة 
كبيــرة، أو كبيــرة جــدا، تهــدد 
النسبة  ووصلت هذه  مستقبلها، 
إلــى 85 في املائة، بني الشــركات 
التي ال يقل عدد العاملني فيها عن 

25 شخصا.
وبحســب نتائج االستطالع، الذي 
شــمل نحو 300 شــركة ناشئة 
ونشرت نتائجه أخيرا، قالت أغلبية 
واضحة من هذه الشركات “68 في 
املائة” إن مشــكلة نقص الكوادر 
الفنيــة تزايدت في الـ12 شــهرا 

املاضية.
وأوضحــت الشــركات أن النقص 
املدربني بشــكل  في األشــخاص 
جيــد، مثــل املتخصصــني فــي 
تكنولوجيا املعلومات والتســويق 
والبيع واحملاسبة، ميثل املعوق األكبر 
ألنشــطتها حتى بشكل أكبر من 

مشكالت نقص التمويل.
النتائج  ووفقا لـ”األملانية”، أظهرت 
أن نحو 90 في املائة، من الشركات 
لديها وظائف شاغرة وصل عددها 
عنــد الشــركات املشــاركة في 
االســتطالع فقط إلــى أكثر من 

1900 وظيفة.

العمالت الرقمية من أدوات االقتصاد
 الجرمي والتصدي لها يحمي البالد والمواطن

مراقبون يشيدون بقرار البنك المركزي منع تداولها والتعامل معها:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
للصناعــات  العامــة  الشــركة  أعلنــت 
غاز  انتــاج  االثنني،  امــس  البتروكيمياويــة، 

االثيلني ألول مرة منذ 15 عاما.
 وقـــاَل ُمدير عام الشركة عبـاس حيـال، في 
بيــان صحفي إن “الوزارة وصلــت إلى مراحل 
ُمتقدمة فــي العمل نتيجة إجــراء عمليات 
الصيانــة املُســتمرة لألقســام والوحــدات 
واملعامــل اإلنتاجيــة بجهود كبيــرة لكوادر 

الشركة من املُهندسني والفنيني”.
وأضاف، أن “غاز اإلثيلني ســينتج ومبُستويات 
عاليــة وألول مرة منــُذ قرابة الـــ )١٥( عام 
حيث ســيتم ضــخ الغاز إلــى معمل واطئ 
الكثافة بواســطة العامل املُساعد ) مـــادة 
البيروكسايـــد ( إلنتاج ُحبيبات البولي إثيلني 
واطئــة الكثافــة”. ولفت إلى أَن “الشــركة 
بإنتظار وصول العامل املُساعد ِخالل األسابيع 
القادمة في الوقت الذي تســتعد لتشــغيل 
معمــل واطــئ الكثافــة ألغــراض اإلختبار 

والفحص وتأكيد جاهزيته لإلنتـاج”.

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
نظمــت فرق مشــتركة من هيئة الســياحة 
ووزارة الداخلية جوالت تفتيشية على أصحاب 
الكحولية  املشــروبات  بيع  ومحــال  املطاعم 
ملتابعة تطبيق التعليمات الصادرة خالل شهر 

رمضان.
وقــال مدير دائــرة املرافق الســياحية بالوزارة 
عبد القادر اجلميلي في بيــان صحفي ، إنه “مت 
التنســيق مع األمن الســياحي التابــع لوزارة 
الداخلية وفرق التفتيــش واملتابعة في الهيئة 
إلجراء جــوالت ميدانية علــى املطاعم واحملال 
اخلاصــة ببيع املشــروبات الكحولية، من أجل 

محاسبة املقصرين واخملالفني للتعليمات”.
وأضاف اجلميلي، أن “الهيئة ستحاسب صاحب 
املطعم في حال فتحه أمــام الزبائن من وقت 
شروق الشــمس ولغاية وقت الغروب من خالل 
فرض غرامات مالية أو سحب اإلجازة أو احلبس 
ملدة عام، ألن ذلك يعد مخالفة لتعليمات وزارة 
الثقافة التي تراعى قدســية الشهر الفضيل 
والصائمــني”. وأوضــح، أن “الوقت املســموح 
به بفتــح املطاعم إلعداد وجبات “الســفري” 
قبل وقت اإلفطار بأربع ســاعات، على أن اليتم 
استقبال أي زبون، في حني ستسري العقوبات 
نفســها على محال املشــروبات الكحولية”، 
منبها “صحاب قاعات املناســبات واألفراح من 
إقامتها قبــل اإلفطار، إذ ممكن تنظيمها بعده، 
مع إقامة أمســيات حتافظ علــى الذوق العام 

وتراعي التعليمات الدينية للشهر الفضيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب عاملياً، امس االثنني، مع 
الدوالر وعائدات الســندات األميركية  ارتفاع 
بعد أن أدت بيانات قوية بشــأن الوظائف إلى 
زيادة التوقعات برفع أســعار الفائدة بشكل 

كبير.
وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 
لألونصة بحلول الساعة  1921.43 دوالراً  عند 
05:02 بتوقيت غرينتــش. وانخفضت العقود 
األميركيــة اآلجلة للذهــب 3.60 دوالرات إلى 
1920.50 دوالراً. وارتفــع الدوالر بشــكل قوي 
مع بداية األسبوع بعد ارتفاع عائدات سندات 
اخلزانة األميركية مع توقع برفع أسعار الفائدة 
بسرعة. ويؤدي ارتفاع الدوالر إلى جعل الذهب 
أقل جاذبيــة حلائزي العمــالت اآلخرين بينما 
يؤدي ارتفاع عائد الســندات إلى زيادة تكلفة 

الفرصة البديلة حليازة الذهب.
وارتفع ســعر الفضة فــي املعامالت الفورية 
%0.1 إلــى 24.63 دوالراً لألونصــة وانخفض 
وارتفــع  دوالراً   984.67 إلــى   0.1% البالتــني 

البالديوم %2.2 إلى 2326.18 دوالراً.

الصناعة تبدأ انتاج
 غاز “االثيلين” ألول
 مرة منذ 15 عامًا

السياحة تهدد بحبس 
المخالفين لتعليمات المطاعم 

في رمضان بالسجن سنة

تراجع أسعار الذهب مع 
ارتفاع الدوالر وعائدات 

السندات األميركية

الحرب ستجعل الجميع أفقر

وزير المالية األلماني: سنخسر الرخاء االقتصادي .. 
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار
م/ إعالن ثاٍن/ نكول

عمــا بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل تعلن جلنة البيع 
وااليجار في مديريــة بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أماك مديرية بلدية 
)ســوق الشــيوخ( البالغ عددها )17( وكما مبينة مواصفاتها ادنــاه، فعلى الراغبني 
باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خال مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعــان لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( مــن القيمة التقديرية 
لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعان في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر اإلعان والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
الثانية لتأجير مواقع كلية الهندسة/ كلية التربية البدنية وعلوم 

الرياضة بجامعتنا واملدرجة في أدناه
فعلى الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية لغرض احلصول على 
الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية- بطاقة الســكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة مــن الهيئة العامة للضرائب- كتاب عــدم محكومية- هوية 
الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنسبة للنادي-  كتاب 
ممارسة مهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات داخل احلرم اجلامعي في 
الكليات العراقية ملوقع التصوير( واحلضور في متام الساعة العاشرة 
في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر اإلعان ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور خدمة مقدارها )2%( من بدل رســو املزايدة وأجور نشر 

اإلعان.
)1( موقع النادي الطابي/ كلية الهندسة

)2( موقع التصوير )جوال( ألول مرة/ كلية الهندسة
)3( موقع كشك االستنساخ رقم )1( اجلديد/ كلية الهندسة
)4( موقع كشك االستنساخ رقم )3( اجلديد/ كلية الهندسة

)5( موقع النادي الطابي/ كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة
)6( موقــع التصوير )جوال( ألول مرة/ كليــة التربية البدنية وعلوم 

الرياضة
رئاسة اجلامعة املستنصرية

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لانترنت– الشركة العامة لاتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعان عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاه وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لانترنت لتنفيذ املشروع أعاه وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لاتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لاتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور 
أعاه ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات 
الثبوتية، التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضا عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة 
الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم 
إلكترونياً من قبل البرنامج أعاه وبإشراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لاتصاالت واملعلوماتية 
وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات 

سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاه والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاه 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خال مدة ال تتجاوز ثاثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشركة العامة لاتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن استام كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضاً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

) T-04350A/B( إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية خلزان الزيادة
3rd Announcement for Provision of Major Maintenance for Surge Vessel )T-04350A/B(

071/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط بعقد 
تطويــر وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشــآت 

السطحية اجلارية في العراق.
)T-04350A/B( اسم املشروع: إعان للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية خلزان الزيادة

071/SC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعان عن املناقصة اعاه للمرة الثالثة. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في 

هذه املناقصة من خال دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعان.
1. Scope of Work: 
Scope of work includes but not limited to following description:
The major maintenance for Surge Vessel A/B include dismantle and reassemble of the manholes, flanges, blank flanges as required, 
clean the slop oil and sludge inside surge vessels, replace the galvanic anode, clean, inspect, maintain all accessories and weld for the 
leaking point or modify the relevant pipeline if necessary etc.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعان من الشركة الفائزة.
3 - خال فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 2.000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغاق املناقصة على 

شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي االلكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2022/4/18 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل 

الساعة 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم 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 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي لغلق 

املناقصة 2022/4/18 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6- يجب على الشركات االجنبية تقدمي:

أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 
ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2022

7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( مرفقة 

مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استام خطاب اإلحالة.
ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2022

8-  لاستفسار االتصال باالمييات التالية 
haneen.monam@petroalwaha.com, yangchao@petroalwaha.com;qixin@petroalwaha.com,
meishisheng@petroalwaha.com;liming@petroalwaha.com;wujie@petroalwaha.com ;

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

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة التأمني على املمتلكات في حقل االحدب النفطي ملدة ثالث سنوات 
1st Announcement for Provision of Property Insurance of Ahdeb Oilfield for Three Years

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

اجلهة املســتفيدة: شــركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط 
بعقد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز 

املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعان للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة التأمني على املمتلكات في حقل االحدب النفطي ملدة ثاث سنوات 

003/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعان عن املناقصة اعاه للمرة االولى . ميكن جلميع الشــركات املتخصصــة التي لديها القدرة واخلبرة أن 

تشارك في هذه املناقصة من خال دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعان .
1. Scope of Work: 
Al-Waha is seeking an insurance company )with its broker company( who has the qualified professional experience and can carry 
out Provision of Property Insurance of Ahdeb Oilfield for Three Years

2 - سيتم استقطاع رسوم االعان من الشركة الفائزة.
3 - خــال فترة التقدمي للمناقصة، يجــب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 100.000 دوالر أميركــي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغاق 
املناقصة على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنــك املركزي العراقي اإللكترونية او صــك مصدق -4 على من يرغب 
االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل 2022/5/10 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 

4.00 عصرا. حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رسوم 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 العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/5/10 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من هيئة الضرائب العامة
7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( 
مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استام خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من هيئة الضرائب العامة
8-  لاستفسار االتصال باالمييات التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com 
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القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

825,000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6578/5/63سوق الشيوخ1

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6578/5/77سوق الشيوخ2

825,000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6578/5/78سوق الشيوخ3

825,000 ثمامنائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6578/5/87سوق الشيوخ4

360,000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/108سوق الشيوخ5

360,000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/109سوق الشيوخ6

330,000 ثالثمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتكشك526/176سوق الشيوخ7

360,000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/253سوق الشيوخ8

360,000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/268سوق الشيوخ9

360,000 ثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتكشك526/277سوق الشيوخ10

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6578/5/75سوق الشيوخ11

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6578/5/74سوق الشيوخ12

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك259/526/44سوق الشيوخ13

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك526/17سوق الشيوخ14

350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك526/185سوق الشيوخ15

350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك526/181سوق الشيوخ16

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك526/84سوق الشيوخ17
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اصدار

شعرمتابعة

متابعة
يشــكل كتاب »ملاذا يخذل الشعر محبيه؟« 
للشاعر محمود قرني، حوارية متعددة الزوايا 
والرؤى حول جدلية الشعر واحلياة. يتأمل من 
خاللها املؤلف مجموعة من القضايا املهمة، 
التي ارتبطت بالشــعر العربــي في ماضيه 
وحاضره ومستقبله، وهي قضايا تشكل في 
بعدها اإلنساني واجملتمعي خطوط متاس بني 

الشعر في شتى اللغات والثقافات.
الكتاب صــدر أخيراً عن دار األدهم للنشــر 
القطع  115 صفحة، مــن  بالقاهــرة فــي 
املتوســط، ومن أبرز القضايا التي يناقشها: 
وظيفة الشعر وحتوالتها األسطورية، الشعر 
وأســطورة الرجل األبيض، الشعر وحماقاته، 
أمل دنقــل وقصيدة الرفض، جوائز الشــعر 
أم مأمتــه، والت ويتمان شــاعر الدميقراطية 
األميركية ودميقراطية صغــار املنتجني، ملاذا 
يســتدعي شــعراء قصيدة النثــر محمد 

مندور... إلخ.
يعتمد قرني على التســاؤل قيمة معرفية، 
من خاللها يدير حواريته واشــتباكه مع كل 
هذه القضايا، وال يغفل طبيعة املسافة التي 
يعاني منها الشــاعر، بينــه وبني مجتمعه، 
ففي مقدمته التي حملت العنوان نفســه 

الذي وسم الكتاب، يقر بأن الشعر غامض، 
ألن هــذه طبيعته، حتى ولو كان بســيطاً، 
فهو ابن التمرد. ويدلل على ذلك بالشــاعر 
احلديث  للعالم  ورفضــه  األملاني هولدرلني، 
العرب  الصعاليك  الشــعراء  وكذلك  كله، 
الذين أدمنــوا »حياة االختطــاف العابرة«، 
النســبي،  االســتقرار  منط  على  وقدموها 

وكأنهم ينتصرون لـ»الال نظام«.
ويخلــص في ختام مقدمتــه إلى أنه ليس 
مهمة أحــد في هذا الكون جعل الشــعر 
مفهومــاً، أو جعل مثل هذه اإلشــكاليات 
موضع احتفاء لدى القارئ، »فالشــعر كما 
أنه ليس ذاكرة للبســاطة، فهو في املقابل 
ليس ذاكــرة للكثافة أو احتقــار احلقيقة، 
وفي كال احلالني ثمة ما مينحنا مبرراً معقوالً 
إلعادة طرح الســؤال: ملاذا يخذل الشــعر 

محبيه؟«.
ومن ثم تبدو حرية الشــاعر والبحث عنها، 
واستكشــاف مكنوناتهــا وعثراتهــا، هي 
احلجر األساس الذي يبني قرني عليه اإلجابة 
عن سؤاله الشــائك امللتبس. ففي مقالته 
ملاذا يســتدعي شــعراء قصيدة  املعنونة: 
النثر محمد مندور، الناقــد األدبي املعروف 
بانفتاحه الفكــري ورؤيته املتجددة لقضايا 
اإلبداع، يشــير إلى مقال مندور »نســمات 
شعرية« املنشــور بجريدة »اجلمهورية« في 

يناير )كانون الثانــي( 1962، باعتباره »واحداً 
من أعلــى متثيالت احلرية التــي منحنا هذا 

العقــل املنفتح واملتجدد فــي وقت صعب 
وخطــر، ولم يكن من املالئــم فيه، على أي 

نحو، إعالن االنحياز لقصيــدة النثر«، الفتاً 
إلى أنه في التوقيت نفسه قصيدة الشعر 
احلر )التفعيلة(، كانت قد استوت على عرش 
الشعر العربي، وكان متدد تيار طليعي يتبنى 
قصيدة النثر لدى مدرسة »شعر« اللبنانية 
قد أثار صراعات بني مركزين مؤثرين للثقافة 

العربية هما: بيروت والقاهرة.
ويلفت قرني في هذا الســياق إلى أن مقالة 
مندور كانــت مبثابة تطبيق عملي حللم طه 
حسني بالتجديد الشــعري، ويذكر مبقدمة 
لويس عوض لكتابه »بلوتوالند«، ودعوته إلى 
ثورة دائمة على الثوابت اجلمالية للقصيدة 
العربية، أيضــاً مقدمة الشــاعر اللبناني 
أنســي احلاج لديوانه »لن«، ويرى أنهما كانا 
أكثر ثورية من موقف مندور وطه حســني 
الــذي كان مبثابة دعوة للبنــاء على منجز 
الســابقني. ويخلــص إلى أن احلريــة التي 
دافع عنها وانحاز لها مندور ليســت حرية 
املبدع فحسب، وإمنا هي حرية الناقد أيضاً، 
مبا تتجاوز من شــكل القــول إلى مضامني 

التفكير.
ال يتوقف النظر إلــى احلرية عند هذا اإلطار 
فيمــا يطرحه الكتاب، وإمنــا تبدو الهاجس 
اجلوهري للشعر واحلارس له ضد ما يتعرض 
له من عداوات، التي تصبح أكثر قسوة حني 
تأتي من الشــعراء أنفسهم. وهو ما يتبدى 

في مقالة بعنوان »من ينقذ الشعراء الكبار 
من أنفسهم«، التي يعلق فيها املؤلف على 
موقف الشاعر أحمد عبد املعطي حجازي، 
من جلنة الشــعر واســتقالته منها، ومعه 
ثمانية من أعضائها بعد سيطرتهم عليها 
لســنوات عديــدة، ورفضهم لتشــكيلها 
اجلديــد في مطلع عــام 2013 عقب الثورة 
املصرية، الذي مت في إطار دميقراطي. ويتعرض 
وارتباطه  ويتمــان،  والت  للشــاعر  الكتاب 
العربية  والترجمــات  األميركــي،  باحللــم 
بأبعاد هذا  املترجمني  لشــعره، ومدى وعي 
احللم، وشخصية ويتمان نفسه، وينوه هنا 
بذكاء الشــاعر سعدي يوسف، بخاصة في 
مقدمتــه التي صدر بهــا ترجمته خملتارات 
من شــعر ويتمــان، فرغم حبه لــه إال أنه 
توقف أمــام مفاصل مؤثرة فــي اختيارات 
ويتمان السياسية وانحيازاته الفكرية. وفي 
استعراضه لكتاب »الال طمأنينة« للشاعر 
البرتغالي فرناندو بيســوا، يربط بني شــعر 
بيسوا وبني ذوقه اجلارح للواقعية، مؤكداً أن 
جتربته في هذا الكتــاب متثل إجابة عميقة 
علــى إشــكاليات قصيدة النثــر املصرية 
والعربية، ويذكر أن بيسوا يرى أن الفن كله 
متحصــل في النثر باعتبــاره الكلمة احلرة 

التي يتمركز فيها العالم.

ميسان ـ الصباح الجديد:  

العــرب  املثقفــني  نــادي  اســتضاف 
الدكتورعالء العوادي مدير قناة ســواقي 
ومديــر اإلذاعة العربيــة FM 2000  في 
ســدني/ اســتراليا ، ضمــن منهاجــه 
الثقافي من خالل محاضرته املوسومة ) 

اإلعالم والتسويق اإلعالمي في املهجر( .
أن هذه  األديب محمــد رشــيد:  وقــال 
االســتضافة هــي اســتكمال لتعاون 
ثقافية  ثقافي مستمر وضمن نشاطات 
اإلنسان  بناء  في  اســهمت  وإنســانية 

واجملتمع.
وقواعد  اجللســة غنية مبفاهيم  وكانت 
حتتاجها أغلب الشرائح املثقفة بتسويق 
افكارهــا ورؤاهــا عبــر اإلعــالم املرئي 

واملسموع واملكتوب.

والقت احملاضــرة تفاعال من قبل احلضور 
من خالل نقاشات مثمرة انتهت بتكرمي 
احملاضــر الدكتورالعوادي بجائزة املثقف 

من النادي .
العــوادي بتكــرمي بعض  بــدوره قــام 
الشخصيات التي ساندت مؤمتر القمة 

اجللسة  وحضر  الثاني،  العربي  الثقافي 
البروفيسور د. هاشم داخل عميد كلية 
التربيــة / جامعــة ميســان وعدد من 
األســتاذة اجلامعيني واحملامني والفنانني 
واالدباء كما أدار اجللســة الشاعر نصير 

الشيخ  .

جواد غلوم*
1

أتسكُع في »بغداد« الغارقة باإلثم
أهجســها »بومباي« املوجوعــة من خرائب 

»فيزوف«
بنسخته اآلدمية احلمقاء الفكر

ال أحد يشاطرني في خطواتي
سوى الكالب الضاّلة

والسحالي الزاحفة من النهر
تبحث عن رممٍ صدئة

من ركام الضحايا
من الغرقى اآلثمني

ضحايا »فيزوف« الهمجية والتخّلف األحمق
هو اآلن نائٌم

يغّط في سبات عميق
أتوّسل إليه أن: انهض

ارِم حممك في أجسادنا الغارقة بالدنَس
لّفنا بترابك النارّي كَفناً مشدودا فينا

أمطرْنا بِسّجيلك اجملمر
افتْح لنا باب سعيرك على مصراعيها

فقد بلغت قلوبنا األفواه
تخّطْت احلناجرَ منذ أَمٍد بعيد

وطفَح الّرجُس حتى عال هاماتنا
ــْق عوراتنــا ومخاصينا علــى ناصية  َعــلِـّ

املواخير
نزايُد عليها بصفقاٍت مريبة

نسلُنا عتمْت نطفتُه
متزقْت أصالبنا في ظهورنا اليابسة

متّر العاهراُت؛ تتطلع إليها
تتحسُس ضروَعها اليابسة

وتنتقي أيهما األشرس واألكثر فسادا وعقما

*****
َمن منكم يسرُع لنْجدتِها ؟؟

أما من ُمنِجٍد يالذُ به!! 
أما من َحِميٍّ تغلي دماؤُه نبالُ ؟

ذبلْت أعوادُكم كخريٍف أجرد

واْصفّرْت نخوتُكم من الهزاِل والسقام
أكادُ أنعيها في صفحاِت الوفيات

معلقاً الشريَط األسودَ املائَل على يسارها
لعّل أحداً يزيلُه ويعيدُه أخضرَ يانعاً

سأنتظر، واضعاً يدي على يأسي

* خريج كلية اآلداب/جامعة بغداد / قســم 
اللغة العربية لعــام 1974-1975. عمل في 
التدريس بعد التخرج لغاية العام/1990 وفي 
الصحافة وهو طالب في اجلامعة ونشــرت 
وقتذاك.  واجملــالت  الصحــف  في معظــم 
ســافر إلى خارج العراق بســبب االضطهاد 
وظروف احلصــار وعمل خاللها أســتاذا في 
األدب العربي/ ليبيا. عاد للعراق ســنة/2004 
وينشــر في العديد من الصحــف الورقية 
اربع مجموعات شعرية  وااللكترونية. ولديه 
مطبوعة وكتابــان بعنوان / مذكرات مثقف 
عراقــي أوان احلصار، و قطاف من شــجرتَي 

االدب والفن وهي مقاالت في النقد االدبي

لماذا يخذل الشعر محبيه؟ لمحمود قرني
اصدار يتناول ازمنة مختلفة

بركان »فيزوف« بأهواِلِه العراقيةنادي المثقفين العرب يستضيف مدير قناة سواقي

دراسة

اجلادون في هذا اجملال فهو من ناحية يرقى 
إلــى األدب في تركيبــة موضوعه، ومن 
ناحية أخــرى يتبع املنهج الســاخر في 
أسلوب تناوله لهذا املوضوع، وبذلك فان 
تعريفا كهذا سوف ينأى باألدب الساخر 
عن الســخرية كمفهــوم ويحولها إلى 
أسلوب تناول، مثلما يفصلها عن النقد 
املــر وينقلها إلــى النقد البنــاء، الذي 
يبني عبر أســلوب السخرية، الشجاعة 
فــي التصــدي للقضايــا القائمة عبر 
موضوعات الكتابة، ألن الذي يتمكن من 

السخرية ميتلك الشجاعة.
إن األدب الصحفــي الســاخر ظــل أدبا 
معارضا في انتمائه، إضافة إلى كونه أدبا 
حتريضيا يكســر حواجز اخلوف والهاالت 
املنافقة املصطنعــة للعادات والتقاليد 
الدكتاتورية  وهــاالت  وقيم  االجتماعية 
البغيضة على صعيد احلياة السياسية، 
لذلك كان النظام اإلســتبدادي السابق 
في العــراق والنظم االســتبدادية التي 

ســبقته، قاســيا على أصحاب األقالم 
الساخرة وعلى رسامي الكاريكاتير. وهذا 
ما أكده مؤسس وصاحب جريدة »كناس 
الشــوارع« ميخائيل تيسي عندما سأل 
عن سبب اختياره لهذا االسم ملطبوعه 
فقال » أردت أن اختار شــخصية آدمية 
كثيــرة التجوال فــي شــرايني املدينة 
وقلبها، دوارة تقتــرب من األبواب وتدخل 
البيوت، بيــوت الفقراء وقصور األغنياء«. 
وأضاف انه اعتــزم »احلملة على العادات 
والنواقــص في الناس واجملتمــع، واختار 
إســما يوافقه حلمل ســالح للتهويش 

والضرب والدفاع عن النفس«.
وهذا أيضا كان الســبب فــي أن اخترت 
أطلقتها  التــي  الســاخرة  لصحيفتي 
الرائع  الكاريكاتيرســت  وزميلــي  أنــا 
والصحفي الساخر ثائر البدري عام 2000  
في السليمانية حتت اسم »الناطور« في 
هذه الشخصية املدينية التي ال تخشى 
الظالم وال اللصوص وتدافع ببسالة عن 
املدينــة وأهلها، في الوقــت الذي تغط 

املدينة وأهلها في النوم.
وكذلــك كانت ســببا إلصــدار مجلة 
»األفندي« من قبــل صديقي البدري في 
تلك الفترة قبل الســقوط، وشــاركت 
فيها نخبة من كتاب املعارضة من الكرد 
والعــرب. ولكل ذلك فان األدب الصحفي 
الساخر أكثر ألوان األدب مقارعة للقيم 
القدميــة البالية وأكثرهــا مجاهرة في 
الن  أســلوبها  فــي  واألقســى  حربها، 
ابتســامة واحــدة ترســمها على وجه 
مواطن من ســلطة غاشمة أو من عادة 
بالية أو من مقدس ال يستحق التقديس، 
تعنــي هزمية منكرة لكل هــؤالء وبداية 

االنهيار.

إذا أين تكمن السخرية؟:
أنفسنا  أوال على  هذا الســؤال نطرحه 
ونبحث في عناصر هذا اللون من الكتابة 
وهــي ) اللغة والســرد واحلبكة وعنصر 

التناقض واملفاجأة(.
فاللغة لوحدها ال ميكن أن تشكل عنصر 
الســخرية في هذا اللون مــن األدب الن 
الكاتب الذي يركز على التحذلق باللغة 
ولوي عنقها وإجبارها على السخرية عبر 
التالعب باأللفاظ، سوف يجد إن ما كتبه 
ال ميثل أدبا صحفيا ساخرا بل لونا منمقا 
من الكتابة فاقدا للــروح. واللغة إذا لم 
ترتبط باملضمون روحا وقالبا بحيث أنها 
تســايره وتلبي رغباته فــي التعبير عن 
نفسه، ال تســبقه وال تتأخر عنه، فإنها 
تصبــح عبئا على النص الســاخر يؤذي 

قدرته على التأثير وتوليد فعل السخرية 
داخل نفس القارئ.

أما الســرد فانه يوظف غالبا في إعطاء 
األدب الصحفي الســاخر روحا قصصية 
تشــد القــارئ إليه، لكنهــا ال ميكن أن 
تستولي على النص الساخر، الن عنصر 
السرد عنصر تقريري تراتبي ال ميلك عنصر 

االستفزاز الداخلي وروح السخرية.
بينما تلعب احلبكة في األدب الصحفي 
الساخر دورا مغايرا عن دورها في الرواية 

أو البناء الدرامــي للقصة، فهي حبكة 
التناغم لعناصر هذا اللون من لغة وسرد 
وعناصــر اســتفزاز، ومفاجئة وموضوع 
عقلي، بحيــث يعطي النص الســاخر 
ترابطا داخليا يشد القارئ إليه ويسلمه 
إلــى نتيجة منطقيــة أو غير منطقية 
لكنها تبقى نتيجة مبررة ملوضوع شائك.

أمــا عنصــر املفاجأة، فهــو عنصر آخر 
يســتعيره األدب الصحفي الساخر من 
القصــة القصيرة جــدا أو مياثلها فيه، 

ليحكي في نهاية قصيرة جدا نصف ما 
يريد قوله بل وأكثــر أحيانا، حيث تأخذ 
املادة األولى في النص وظيفة التحضير 
واإلعداد للضربة املفاجــأة األخيرة التي 
متثل غالبــا جوهر املوضــوع أو نتيجته 
التي تكــون غالبا غيــر متوقعة أو غير 

محسوبة.

سمات األدب الصحفي الساخر:
يتســم هذا اللون من ناحيــة تركيبته 

الداخلية بعدة سمات هي:
1 - انه ال يحمل صفة املقال بالكامل وال 
صفة القصة بالكامــل وانه ميثل مزيج 
متجانس من هذه العناصر كلها. ولذلك 
فانــه أدب صعب في الكتابــة ويحتاج 
من الكاتب إلى امتــالك ناصية املفارقة 
والفكاهة وســرعة البديهة والشجاعة 
غيــر احملدودة، ليكــون قــادرا على طرق 
املوضوعــات التي غالبا ما يدفع كاتبوها 
ضريبتهــا مــن أعمارهــم وأموالهــم 

وحياتهم أحيانا.
2 - انه يأخــذ من الكتابــة الصحفية 
لغتهــا الســهلة الفهم والبســيطة 

لتسهل على القارئ، سرعة الفهم. 
3 - ويأخــذ مــن الكتابــة القصصية 
طابعهــا الســردي لسلســلة عناصر 
املوضــوع الســاخر مبا يعطيــه تراتبية 
واضحــة املعالم، تســهل علــى قارئه 

التواصل مع فقراته بيسر.
4 - ويأخذ مــن الكتابة الروائية حبكتها 
التي تُضغط، بدال من الترابط في كتاب 
كامل، إلى الترابط في موضوع ال يتجاوز 

الصفحات او الصفحة الواحدة.
5 - ولكنه يأخذ من الكتابة الشــعرية، 
شعرية وتأثير الصورة، وحلمية الكتابة، 
وخيالها اجلامح الذي ال تفســده واقعية 
احلقائق القائمة، وال حدود األطر القائمة 
أمامها، مما يجعله يكسر األطر الواقعية 

باجتاه احللم السعيد.
6 -  وأخيــرا فانه يشــترك مــع القصة 
القصيرة جدا في عنصر املباغتة وكثافة 
الكتابة واإليجــاز الن اإلطالة تقتل روح 

السخرية.
-7 وختامــا ترتبــط الكتابة الســاخرة 
وباألخــص في الصحف الســاخرة بفن 
متميــز من الفنون هو فــن الكاريكاتير 
الذي بــات لصيقــا بــاألدب الصحفي 
الساخر ومترابطا معه أو مكمال له رغم 

شخصيته املستقلة.

د. جليل إبراهيم الزهيري
متهيد: 

ترتبــط الكتابــة الصحفية الســاخرة 
بالوعــي اجلمعــي أوال وقبل كل شــيء، 
بابتســامة الشــفاه التي تختبئ خلف 
الوجه مع قــراءة هذه الكلمــات، وتوفر 
اعرض قد  بذلك اســتعدادا البتســامة 
تنفجر عن ضحكــة مجلجلة مصحوبة 

باملرارة غالبا أو بالتشفي.
ولكن تعريفا محددا أو هيئة محددة لهذا 
اللون من الكتابــة الصحفية لم يتحدد 
بعد، ولم ترتسم مالمحه بشكل واضح 
مثلما هو احلال عليه فــي األلوان األخرى 
واملقال  والروايــة  والقصة  الشــعر  مثل 
الصحفي وغيرها، بل وانك قد جتد الكثير 
من التداخل بني هــذا اللون واأللوان التي 
ذكرناها والتي لــم نذكرها بحيث تخلق 
هذه احلالة نوعا مــن االلتباس في حتديد 
هوية املنتج والى أي لون ينتســب..وهذا 
التي  للمهمة  إضافية  إشــكاالت  يخلق 
نحن بصــدد اخلوض فيهــا، وهي مهمة 
حتديــد هويــة هذا اللــون مــن الكتابة 
وتشــخيص ســماتها وعالئقها باأللوان 

الكتابية األخرى.
وهــذا يقودنا إلى قول مفــاده انه إذا كان 
هناك شعر ســاخر وقصة ساخرة، والتي 
قــد تتولى  نقد شــخصيات أو تصرفات 
ســلبية وممارســات، يعبر عنها الشاعر 
أو القاص أو الكاتــب بطريقة فنية وفقا 
الســخرية  فيها  ويعتمد  األدبي  ملنهجه 
اجتــاه رمز ما، فانــه بذلك يكــون داعما 
لقضية يتبناها ويؤمن بها.  بيد ان هناك 
فارقــا كبيرا بني الكتابة الســاخرة التي 
نتحدث عنها وبني هــذه األجناس األدبية 
ان هناك  الســاخرة مثلما  في نسختها 
فرقا فيمــا بينها وبني غيرهــا، من ألوان 
الكتابــة  التي تعتمد في نصوصها على 
أو املوقف الظريف، والتي تندرج  الطرافة 
حتت مســميات أخــرى أكثرها شــيوعا 
لدى مؤرخــي هذا اللون من الكتابة منها 

تسمية »الكتابة الهزلية«.

1ـ حتديد الهوية
ان مصطلــح الكتابــة الســاخرة هــو 
مصطلح واسع الداللة يشمل كل األلوان 
ابتداء من  األدبيــة والكتابية الســاخرة 

الشعر وليس انتهاء باملقال الصحفي.
ولعل تسمية األدب الصحفي الساخر هي 
األقرب إلى ما تناوله الكتاب الســاخرون 

في الكتابة الصحفية الساخرة3-1

األدب الصحفي الساخر 
ظل أدبا معارضا في 

انتمائه، إضافة إلى كونه 
أدبا تحريضيا يكسر حواجز 

الخوف والهاالت المنافقة 
المصطنعة للعادات 

والتقاليد االجتماعية 
وقيم وهاالت الدكتاتورية 
البغيضة على صعيد الحياة 

السياسية

من اعمال الراحل احمد الربيعي



  محكمة االحوال الشخصية
 في قلعة سكر

العدد: 162/ش/2022                         
املدعية/ زينب حسن مطر

املدعى عليه/ حيدر شابث علي 
إعالن

الى/ املدعى عليه/ حيدر شابث علي 
اصــدرت هذه احملكمــة قرارها الغيابــي املرقم 
162/ش/2022 فــي 2022/3/15 واملتضمــن أوال: 
احلكــم بإثبات العالقــة الزوجيــة الواقعة بني 
املدعية زينب حســن مطر واملدعى عليه حيدر 
شابث علي بتاريخ 2006/3/16 عندما كانت حالة 
املدعى عليه متزوجا وحالة املدعية الزوجية باكرا 
وعلى مهر معجله خمسة ماليني دينار مقبوض 
ومؤجله اربعة ماليني دينار يستحق عند املطالبة 
وامليســرة وقد دخل بها شــرعا. ثانيــا: احلكم 
بصحة الطالق اخلارجي الذي اوقعه املدعى عليه 
حيدر شــابت علــي بحق املدعية زينب حســن 
مطر بتاريــخ 3/16/ 2009 واعتباره طالقا خلعيا 
بائنا بينونــة صغرى واقعا للمرة االولى بحيث ال 
يحق فيه للمدعــى عليه الرجوع باملدعية خالل 
فترة العدة دون عقد ومهر جديدين وال عدة على 
املدعية النتهائها وال يحق لها االقتران برجل آخر 
إاّل بعد اكتساب أحكام القرار الدرجة القطعية 
ونظــرا جملهولية محــل اقامتك تقــرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني ولك حــق االعتراض على 
احلكــم الغيابي خالل املدة القانونية او إرســال 
من ينوب عنك قانونا وبعكســه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي/ احمد وحيد صبخة      

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 533/ش/2021
التاريخ: 2022/4/4

إعالن
الى/ املدعو )سعد عبد عدنان(

أصدرت هذه احملكمــة حكما غيابيا 
بحقــك بالعــدد 533/ش/2021 في 
بالتفريق  يقضــي  والذي   2022/2/7
)انهار  للضرر بينــك وبني املدعيــة 
عيــدان متعــب( وجملهوليــة محل 
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
يوميتني  عــن طريــق صحيفتــني 
رسميتني وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك خالل شهر من تاريخ 
النشــر بالصحيفة سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 609/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/24

إعالن
الى املتهم الهارب/ 1- ظافر عالوي محمود 
اجلواري 2- ضياء الدين مطلك احمد اجلواري 

3- حميد مطر محمد اجلواري
أحالكم الســيد قاضــي محكمة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
222/ إحالــة/2021 فــي 2021/7/27 إلجراء 
محاكمتكم بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
اإلرهاب  الرابعة/1 من قانون مكافحة  املادة 
رقــم 13 لســنة 2005، وجملهوليــة محل 
إقامتكم تقرر تبليغكــم إعالنا بالصحف 
احمللية للحضــور أمام هيأة هــذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/9 او تسليم نفسك الى 
أقرب مركز شرطة وفي حال عدم حضورك 
ستجرى احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 425/ش/2022
التاريخ: 2022/4/4

إعالن
الرحمن يوســف  الى املدعى عليه/ عبد 

جلي
)رواد لطيــف صالح(  املدعيــة  أقامــت 
املرقمــة 425/ش/2022 في هذه  الدعوى 
احملكمة تطلــب فيها احلكــم بتصديق 
الزواج وتثبيت النسب ولعدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليــه قررت احملكمة 
يــوم 2022/4/25  املرافعة  تبليغك مبوعد 
عن طريق النشــر بالصحف احمللية وفي 
حال عدم حضورك ســوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش

قاض محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 103/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/3/24

إعالن
الى املتهــم الهارب/ إيهــاب مطلك تركي 

اجلبوري
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
428/ إحالة/2021 فــي 2021/12/20 إلجراء 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
املادة 4 إرهاب، وجملهولية محل إقامتك تقرر 
تبليغك إعالنا بالصحــف احمللية للحضور 
أمام هيأة هذه احملكمة صباح يوم 2022/6/9 
او تسليم نفســك الى أقرب مركز شرطة 
وفي حال عدم حضورك ســتجرى احملاكمة 

بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى

فقدان هوية
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
لتجارة  العامة  الشــركة 
املــواد الغذائيــة باســم/ 
ســعد،  هاشــم  حكيمة 
فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها..

فقدان هوية
الصادرة  الهويــة  فقــدت 
مــن وزارة التخطيط/ دائرة 
مكتب الوزير باسم )حسني 
الهوية  ورقــم  حميد(  زبن 
)3560(، فعلــى مــن يعثر 
عليها تسليمها الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 491/ج 2021/1
التاريخ/ 2022/3/24

إعالن
الى املتهم الهارب/ كرمي خلف إسماعيل 
االحبابــي ونهاد خلف درويش ســليمان 

اجلبوري
أحالكم الســيد قاضي محكمة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالة املرقم 
2021/6/8 إلجراء  فــي  إحالة/2021   /189
محاكمتكــم بدعوى غيــر موجزة وفق 
أحكام املــادة 4 إرهــاب، وجملهولية محل 
إقامتكم تقرر تبليغكم إعالنا بالصحف 
احمللية للحضور أمــام هيأة هذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/9 او تســليم نفسك 
الى أقرب مركز شــرطة وفــي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 70/ش/2022
التاريخ: 2022/4/4

إعالن
الى/ املدعو )عامر جمعه محمد(

أصدرت هذه احملكمــة حكما غيابيا 
في  70/ش/2022  بالعــدد  بحقــك 
2022/3/30 والــذي يقضي بالتفريق 
للضــرر بينك وبــني املدعيــة )وداد 
محمــود إبراهيــم( وجملهولية محل 
تبليغك  احملكمة  هذه  قررت  اقامتك 
يوميتني  عــن طريــق صحيفتــني 
رسميتني وفي حال عدم حضورك او 
من ينوب عنك خالل شهر من تاريخ 
النشــر بالصحيفة سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 98/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/3/24

إعالن
الى املتهم الهــارب/ إبراهيم احمد عراك 

الكرطاني القيسي
أحالك الســيد قاضــي محكمة حتقيق 
بلــد مبوجب قــرار اإلحالة املرقــم 505/ 
إلجــراء   2021/12/9 فــي  إحالــة/2021 
محاكمتك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
املــادة 421/ عقوبــات، وجملهوليــة محل 
إقامتــك تقرر تبليغــك إعالنا بالصحف 
احمللية للحضور أمــام هيأة هذه احملكمة 
صباح يوم 2022/6/9 او تســليم نفسك 
الى أقرب مركز شــرطة وفــي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك غيابا 

وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول

فقدان هوية
الهوية الصادرة  فقدت 
من وزارة التجارة/ باسم 
جودة(،  محمــد  )علي 
فمــن يعثــر عليهــا 

تسليمها ملصدرها..

فقدان هوية وكالة غذائية
مواد  وكالــة  هويــة  فقدت 
غذائية صادرة من الشــركة 
العامة لتجارة املواد الغذائية 
حميــدي  كفايــة  باســم/ 
محيســن، فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها ...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 500/ج 2020/1
التاريخ/ 2022/3/24

إعالن
الــى املتهم الهــارب/ عبــاس فاضل عبود 

محمد الكعبي
أحالــك الســيد قاضي محكمــة حتقيق 
الدجيــل مبوجب قرار اإلحالــة املرقم 112/ 
إلجــراء   2021/9/29 فــي  إحالــة/2021 
محاكمتــك بدعوى غير موجزة وفق أحكام 
املادة 421/ عقوبات، وجملهولية محل إقامتك 
احمللية  بالصحــف  إعالنــا  تبليغك  تقــرر 
للحضور أمام هيأة هذه احملكمة صباح يوم 
2022/6/9 او تسليم نفسك الى أقرب مركز 
شــرطة وفي حال عدم حضورك ســتجرى 

احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األولى
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1. يســر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع )استبدال اخلط املتضرر لقرية العراكنة قطر 250 ملم 
دكتايل/ الراشدية واستبدال اخلط الرئيسي قطر 400 ملم دكتايل/ الراشدية( أدناه ضمن مشاريع  املوازنة 
االســتثمارية لســنة 2021 من تخصيصات خط الفقر، فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشركات 
واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع وحسب الوثائق 

القياسية.
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. يتضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات 
في وزارة التجارة، عقد تأســيس، محضر اجتماع، إجازة ممارســة مهنة، هوية تصنيف مقاولني لألعمال 
اإلنشــائية بدرجة )خامســة( نافذة صادرة من وزارة التخطيط، هوية غرفة جتارة صنف ممتاز نافذة، تقدمي 
أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املســتفيدة, تقدمي مستمســكات املدير املفــوض، تقدمي ما يؤيد حجب 
البطاقة التموينية، كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق 
ومعنون إلى محافظة بغداد نســخة اصلية، وصل الشراء النســخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على 
كافة صفحات جداول الكميات من قبل الشــركة املتقدمــة، تقدمي جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية 
العطاء 120 يوما، تقوم الشــركة بتثبيت عنوان متكامــل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع اإللكتروني 
اخلاص بها، يجب أن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب 
ومقترنة بتوقيع مقدم العطاء، )على الشــركات األجنبية الراغبة باالشــتراك باملناقصة تقدمي شهادة 
تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس(، تلتزم الشركة 

بتقدمي األسعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريــري من املدير املفوض 
للشركة او وكيله إلى العنوان التالي (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء 

مبلغ قدره )500,000( )خمسمائة ألف دينار عراقي( غير قابلة للرد.
5. يتم تســليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االستعالمات اإللكترونية / الطابق األول 
وآخر موعد لتســليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم االثنني 2022/4/25 
ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم االثنني 2022/4/25 
او اليوم الذي يليه

6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر 
مــن احد مصارف بغــداد املعتمدة لدى البنك املركزي على ان يكون الضمــان املقدم داخال ضمن املنصة 
اإللكترونيــة وإذا لم يكن خطاب الضمــان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحســب تعليمات البنك 

املركزي وباسم أي من الشركاء.
7. يســتقطع من مســتحقات الشــركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشــار إليها في القوانني 

واألنظمة والتعليمات العراقية
 8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي

  9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املســتجيبة ملعايير الوثائق القياسية ويستبعد 
أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة( 

)admin@baghdad.gov.iq( 10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني  
11. في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء 

املشترك من دون النظر إلى الشريك اآلخر.
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. في حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشركة التي يحال بعهدتها أعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتــم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمــة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االســتيراد 
ويتحمل املشترك في املناقصة مسؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

15. يتم اعتماد وثيقة األشــغال الصغيــرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكــون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية 

املطلوبة في شروط املناقصة.
16. للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جرَّاء ذلك.
17.على الشــركة التي يحال اليها املشروع تقدمي خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة 5%من مبلغ العقد 
ويكــون جتديد خطاب الضمان بشــكل تلقائي وحلني ورود كتاب انتفاء احلاجة مــن قبلنا ويتم ذكر فقرة 

التجديد التلقائي في سند خطاب الضمان.
محافظة بغداد/ قسم العقود

إعالن
م/ مناقصة رقم )25( لسنة 2022  

استبدال اخلط املتضرر لقرية العراكنة قطر 250 ملم دكتايل/ الراشدية واستبدال اخلط الرئيسي قطر 400 ملم دكتايل/ الراشدية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )126 لسنة 2019(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/3 في عموم احملافظة على طريقة البناء اجلاهز( 

وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات تنمية االقاليم لعام 2019 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االســتثمار )2(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة قطاع التربية لعام 
.)2019

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح ،الصباح اجلديد ، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( سنوات السابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )1,059,199,650( فقط واحد مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون الفا وستمائة وخمسون 

دينارا عراقيا ال غيرها
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق 
املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )186,917,585( فقط مائة وستة وثمانني مليونا وتسعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وخمسة وثمانني دينارا عراقيا ال غيرها.

ج- املتطلبات القانونية:
أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

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

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنــوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )400( 
اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص 

باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/4/18( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية 
الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة 
الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/4/25( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم 
فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )%2( 
من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )70,613,310( فقط سبعني مليونا وستمائة وثالثة عشر الفا وثالثمائة وعشرة دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ 

قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية 

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

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

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

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

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

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

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

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

14- أ/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة 12 صفا في الدغارة( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )4,500,000( فقط أربعة ماليني وخمسمائة الف ينار عراقي 
ال غيرها ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ب/ يتــم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة حجر بن عدي 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عــن )3,000,000( فقط ثالثة ماليني دينار عراقي ال غيرها ويتم 
االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة.

ج/ يتم استقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرسة امليثاق 12 صفا( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )3,000,000( فقط ثالثة ماليني دينار عراقي ال غيرها ويتم االستقطاع 
في الدفعة األولى من االعمال املنجزة

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
املشاريع

العدد 1054
التاريخ امليالدي 2022/4/3

إعالن مناقصة رقم )1(/2022 للمرة الثانية
تدعو دائرة الشؤون الهندســية في ديوان الوقف السني/ منطقة السبع أبكار املقاولني والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص 
لالشــتراك في مناقصة )إعادة تأهيل وبنــاء جامع بني داهر االنبار/ حديثة( وبكلفة تخمينية قدرها )698,995,000( )ســتمائة 
وثمانية وتســعون مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون الف دينار( فقط محســوبة على املوازنة )االستثمارية(. راجني مراجعة 
قسم املشــاريع في الدائرة املذكورة اعاله لغرض شراء العطاءات مقابل مبلغ )250,000( )مائتان وخمسون الف دينار( غير قابل 
للرد مع اســتالم اســتمارة معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/27( 
على أن يســتصحب طالب العطاء املستمســكات املبينة أدناه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن 
الدائــرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 
املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان 

)مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

handasyawaqaf@yahoo.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنســبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )20,969,850( )عشــرين مليونا وتسعمائة وتسعة وستني الفا وثمامنائة 
وخمســني دينارا( يقدم على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسســني 

للشركة املشاركة في املناقصة حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تســجيل املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 
2015 وبدرجة وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باألعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتزم املقاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمل املقدم أهمية بالغة في 
املفاضلة بني العطاءات(.

7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار العطاء 
باملداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة 

الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.
8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني آلخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة

9. على مقدم العطاء تقدمي شــهادة تأسيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال 
يتجاوز 3 اشهر( وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها الداخلي

10. وجوب تقدمي كتاب يبني الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.
11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعد من قبل دائرتنا.

12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.
13. علــى مقــدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل آخر عشــر ســنوات قبل املوعد النهائي لتقــدمي العطاء وبقيمة 
)349,497,500( )ثالثمائة وتســعة واربعني مليونا واربعمائة وسبعة وتسعني الفا وخمسمائة دينار( والتي متثل )50%( من مبلغ 

املناقصة.
14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )279,598,000( )مائتان وتســعة وسبعون مليون وخمسمائة وثمانية 

وتسعون الف دينار( والتي متثل )40%( من مبلغ املناقصة عند تقدمي العطاء
15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القســم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياســية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير 

للتأهيل حيث تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.
16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشــؤون الهندسية في الديوان )مدرج 

عليها رقم املناقصة واسم العمل(.
17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.

18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم يوم )االربعاء( املصادف )2022/4/20(.
مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم

ر. مهندسني أقدم
إسماعيل عايد جاسم
معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية وكالة
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استبدال اخلط املتضرر لقرية 
العراكنة قطر 250 ملم 

دكتايل/ الراشدية واستبدال 
اخلط الرئيسي قطر 400 ملم 

دكتايل/ الراشدية

3,422,700,000

ثالثة مليارات واربعمائة واثنان 
وعشرون مليونا وسبعمائة الف 

دينار عراقي

49-1-4-4-5-180112 يوما

35,000,000

خمسة وثالثون مليون دينار 
عراقي

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة امليثاق 12 صفا في حي الوحدة(1

510 أيام 1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا بدل مدرسة حجر بن عدي2

 هدم وبناء مدرسة الدغارة االبتدائية 12 صفا على القطعة 3137/937
1،176،888،500م19 اجلزرة

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )3,530,665,500( فقط ثالثة مليارات وخمسمائة وثالثون مليونا وستمائة وخمسة وستون الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها.



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتــح فريق اجلوية في الســاعة 
احلادية عشــرة والربع مســاء يوم 
اجلمعــة املوافق 8 نيســان اجلاري 
مبارياته ضمن ذهــاب دوري أبطال 
آســيا في اجملموعــة الثانية التي 
فريق  بلقاء  الســعودية  تضيفها 
اجلزيرة اإلماراتــي في ملعب امللك 
ويالقي فريق مومباي  الدولي،  فهد 
الهندي في الساعة الثامنة والربع 
مســاء 11 هذا الشهر في امللعب 
ذاته، ثم يالعب الشباب السعودي 
في الســاعة احلادية عشرة والربع 
مساء في 14 من الشهر اجلاري في 

ملعب االمير فيصل بن فهد.
وفي رحلة اإلياب يلعب اجلوية امام 
الشــباب الســعودي في الساعة 
11 وربع مســاء يوم الثامن عشــر 
من نيسان اجلاري في ملعب األمير 
فيصل بــن فهد، ويواجــه اجلزيرة 
22 من هذا الشــهر  اإلماراتي في 
والربع ساء  الثامنة  الســاعة  في 
مبلعب امللك فهــد الدولي، ويالقي 
فريق مومباي الهندي في الساعة 
11 وربع من مســاء يوم 26 نيسان 
اجلاري في ملعب امللك فهد الدولي.

العراقي،  اجلوية  القوة  فريق  وأجرى 
مســاء أول أمس مرانه الثالث في 
العاصمــة الســعودية الريــاض، 
حتضيــراً ملباراته األولــى في دوري 
أبطال آســيا أمام اجلزيرة اإلماراتي 
فــي الثامن مــن نيســان اجلاري.

ويســعى اجلهــاز الفنــي بقيادة 
حكيــم شــاكر، للوصــول إلــى 
التامــة، قبل  الفنيــة  اجلاهزيــة 
دوري  منافســات  فــي  الدخــول 

كبيرة  فرق  ومواجهة  آسيا،  أبطال 
والشــباب  اإلماراتــي  كاجلزيــرة 
الوحــدة  السعودي.وشــهدت 
التدريبيــة التي أقيمت في ملعب 
املدافع  انتظام  الثانوي،  فهد  امللك 
بالتدريبات  جبــار  ميثــم  الدولي 
بشكل انفرادي، الستكمال مراحل 
التأهيــل البدني بعد اإلصابة التي 

تعرض لها قبل فترة وجيزة.
ويســتهل القوة اجلوية مشــواره 
بدوري أبطال آسيا، مبواجهة اجلزيرة 

اإلماراتــي في الثامن من الشــهر 
اجلاري، ثم يلتقي مومباي ســيتي 
الهندي في الـ11 من الشهر ذاته، 
الذهاب  ويختتم مواجهات مرحلة 
بلقاء الشباب السعودي في الـ14 

من الشهر اجلاري.
من جانــب اخر، تســتكمل اليوم 
الثالثاء مباريــات اجلولة 26 لدوري 
الكرة املمتــاز، اذ بلقائي نوروز مع 
ملعب جامعة  في  ضيفه سامراء 
أصحاب  ويحــاول  الســليمانية، 

األرض حتقيق االنتصار حيث يحتل 
املركز الـ15.. ويسعى أبناء امللوية، 
لتحسني  األخير،  الترتيب  أصحاب 
ســجله مــن النقــاط ومحاولة 
كســب االنتصار الثانــي في هذا 
املهمة  صعوبــة  برغم  املوســم، 
واللعــب خــارج الديار.وتتواصــل 
عندما  األربعــاء،  غــد  املواجهات 
في  الديوانية  زاخو ضيفــه  يالقي 
ملعب دهوك البديل، بسبب أعمال 

الصيانة مللعبه الرئيسي.

ويتطلع أبناء املــدرب عبد الوهاب 
موقعه  لتحســني  الهيــل،  أبــو 
واالقتراب مــن املربع الذهبي، فيما 
ميتلك الديوانيــة في حال انتصاره 
فرصة لالبتعاد عن مراكز الهبوط.

ويســتضيف ملعــب الفيحــاء، 
والطلبة،  البصــرة  نفط  مواجهة 
ويرفع فيها أهل الدار شــعار الفوز 
النتائج  بعد  التعويــض  ومحاولة 
السلبية مؤخرا.. في املقابل يحاول 
أبناء املدرب أنس مخلوف، مواصلة 

حصد النقــاط والبقاء في وصافة 
املباريات، اخلميس  الترتيب.وتختتم 
املقبل، بإجــراء 3 مواجهات، األولى 
جتمع الكــرخ وضيفه القاســم.. 
ويسعى الكرخ والقاسم لتحسني 
الترتيب،  الئحــة  فــي  موقعهما 
الذي يحتاج للفوز  الكناري  خاصة 
والوصول ملراكز الوسط.. أما اللقاء 
الثاني يلتقي فيــه الزوراء صاحب 
الترتيــب الرابع مــع ضيفه نفط 
ميســان صاحب املركز العاشــر.
سيســتضيفها  املواجهات  وآخر 
ملعب فرانسو حريري، ويالقي فيه 
أربيل فريــق الكهرباء.ويطمح فيه 
أصحاب الضيافة للوصول للمركز 
الـــ11، فيمــا يســعى الضيوف 
الترتيب  لبلــوغ  االنتصار  في حال 

العاشر.
الطلبة  أنهى فريــق  من جانبــه، 
حتضيراته في بغــداد، قبل التوجه 
أمــس، اســتعداداً  البصرة  إلــى 
ملباراته أمام نفــط البصرة، ضمن 
26 مــن الــدوري املمتاز. اجلولــة 
فــي ملعب كلية  الطلبة،  وأجرى 
التربية الرياضيــة بجامعة بغداد، 
مبشاركة جميع العبيه من احملليني 
واحملترفني، كما شــارك بالتدريبات 
حــارس املنتخب الوطنــي دولفان 
مهدي، إلى جانــب العب املنتخب 
األوملبــي وكاع رمضان.. من جانبه، 
ركز  الســوري أنس مخلوف، املدير 
الفني للطلبة على تطبيق بعض 
للقاء  حتضيراً  التكتيكيــة  اجلمل 
نفط البصــرة الذي ســيقام في 
ملعب الفيحاء مساء غد األربعاء.. 
ويحتل فريــق الطلبة املركز الثاني 
في الئحة ترتيب فرق الدوري املمتاز 

برصيد 50 نقطة.

الجوية يفتتح دوري أبطال آسيا بلقاء الجزيرة اإلماراتي 8 الجاري 
اليوم .. مباراتان في الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز 
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اجلوية

العراق ثانيًا ببطولة 
أشبال الشام أللعاب القوى

تسعة اوسمة لطاولة 
البارالمبي في بطولة مصر 

النجدة أول اندية 
الشباب بالمواي تاي

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصل منتخب أشبال العراق على املركز الثاني في 
بطولة الشــام الدولية بألعاب القوى بعد ان حقق 
أبطالنا الصغار 21 وساماً ملوناً.. ومتكن ناشئونا من 
الفوز بـ 12 وســاماً في منافسات اليوم األخير من 
البطولة ليرفعوا غّلــة حصادهم، وليحّل منتخب 
أشبال العراق ثانياً في ختام جدول الترتيب الفرقي.

حسين الشمري 
حصد منتخبنا لتنس الطاولة الباراملبي تســعة 
اوســمة ملونة في ختام بطولــة مصر الدولية 
والتــي وضعته في املركــز الرابع مــن مجموع 
16 منتخبــا  والتي جــرت احداثها فــي مدينة 
االسماعلية ، وقال نائب رئيس احتاد تنس الطاولة 
الباراملبي لؤي الســراي ان حصول منتخبنا على 
الترتيــب الرابع من مجموع 16 منتخبا بحصيلة 
بلغت تســعة اوســمة ملونة وهي نتيجة اكثر 
من رائعة في ظل االزمة املالية التي تعاني منها 

جلنتنا.
واضاف الســراي كان حصادنا فــي اليوم االخير 
قد بلغ 3 اوســمة ملونة ذهبــي  كان من نصيب 
فعالية زوجي النساء مبشــاركة الالعبتني رسل 
فاضــل وهديل علــي ثم احلصول على الوســام 
الفضي في فعاليــة الزوحي اخملتلط ناله كل من 
سعيد موسى وزينب حسن اما الوسام البرونزي 
فقد خطفه كل من سعيد موسى برفقة زميله 

محمد قحطان في فعالية زوجي الرجال.
واشــار الســراي الى انه بهذه االوســمة بلغت 
حصيلة منتخبنا تسعة اوسمة ملونة توزعت .. 
2 وســامني ذهبيني االول من نصيب البطلة جنلة 
عمــاد والثاني من نصيب فعالية زوجي النســاء 
رسل فاضل وهديل علي مع 4 اوسمة فضية من 
حصة العبنا علي عبد االمير ورسل فاضل وهديل 
علــي  والزوجي اخملتلط  ســعيد موســى وزينب 
حســن ثم 3 اوســمة برونزية فكانت من نصيب 
ســعيد موســى ومنتظر فاروق ثم زوجي الرجال 

سعيد موسى ومحمد قحطان .
وتابع قوله نحن ســعداء بهذه احلصيلة الرقمية 
من االوسمة امللونة والتي تؤكد قوة منتخبنا الذي 
اثبت بانه منافس قوي ودخل غمار املنافسات هو 
يبحث عن اوســمة الفوز وليس املشاركة لغرض 
املشــاركة وهذا ما اثبته العبينــا والعباتنا على 

ارض الواقع في بطولة مصر الدولية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز فريق نادي النجــدة للعبة املواي تاي، ببطولة 
األنديــة لفئة الشــباب.. واختتمت منافســات 
البطولة اليــوم في القاعــة األوملبية مبحافظة 
كربالء مبشــاركة 400 العب مثلــوا 43 نادياً من 

مختلف انحاء العراق.
واســفرت نتائج البطولة عن تتويج نادي النجدة 
باملركز األول ليفوز بلقب البطولة، وحل في املركز 
الثاني نادي الكهرباء، فيمــا جاء نادي العراق من 

محافظة كربالء باملركز الثالث.

تقرير 

إعالم اللجنة األولمبية

بالقوس  العــراق  منتخب  العب  أحرز 
عبــداهلل  للناشــئني  والســهم 
املشــهداني أربعة أوســمة فضية و 
وســامني برونزيني فــي بطولة العرب 
التــي أختتمــت منافســاتها فــي 
العاصمة املوريتانية نواكشــوط.أّكد 
ذلــك ملكتبنا االعالمــي رئيس االحتاد 
العراقــي للقوس والســهم ســعد 
الستة  األوسمة  ان  مبيناً  املشهداني 
الواعد  الناشــئ  الالعب  التي أحرزها 
عبداهلل املشــهداني وضعت منتخب 
العراق ثانياً في جدول الترتيب الفرقي 
شــهدت  التي  للبطولــة  اخلتامــي 
مشــاركة منتخبات العراق وســوريا 
وليبيــا واالمارات والســعودية والبلد 
املنظــم للبطولــة موريتانيا.وأضاف 
ناشئة  ان منتخب  قائالً  املشــهداني 
والســهم ضّم ثالثة  بالقوس  العراق 
العبــني واعدين متكنوا من تســجيل 
حضور طيــب في البطولــة العربية 
على الرغم من قّلــة خبرتهم لصغر 
كانا  واالندفاع  األصرار  لكن  أعمارهم، 
واضحني علــى وجوه الالعبني الصغار 
لتحقيــق النجــاح والفوز.وفي ختام 

حديثه أثنى املشــهداني على حضور 
ومتابعة السفير العراقي في موريتانيا 
قصــي املوســوي الحــداث البطولة 
وتواصله وإهتمامه، وأركان ســفارته 

بالوفد العراقي في نواكشوط.
العراق  وفي سياق اخر، حقق منتخب 
أوسمة ملونة في منافسات  خمسة 
والسامبو  للجوجيتسو  اسيا  بطولة 
والكــوراش لفئــة املتقدمــني والتي 
ضيفتها العاصمة البحرينية املنامة.

وأكــد رئيس إحتــاد اللعبــة الدكتور 
مخلص حســن ان األوسمة اخلمسة 
ال جاءت بواقع وسامني فضيني وثالثة 
أوسمة نحاســية موضحاً ان الالعب 
عالء عيســى حقق الوســام الفضي 
فــي منافســات وزن + ٩٤ كغم بينما 
أحرز الالعبون إحســان فــالح وزن ٧٧ 
كغم ومحمد إسماعيل وزن ٦٢ كغم 
ومحمود ياسني وزن ٦٩ كغم الوسام 
النحاســي لــكل واحد منهــم، اما 
فقد حققه  الثاني  الفضي  الوســام 
الالعبان إحسان فالح ومحمود ياسني 
الزوجي. الوهمــي  القتــال  بفعالية 

جدير بالذكر ان منتخب العراق شارك 
بسبعة العبني في البطولة القارية.

من جهــة أخرى، ثّمن االحتــاد املركزي 
للركبــي دور رئيس اللجنــة األوملبية 

الوطنيــة رعــد حمودي فــي إعتماد 
الركبي إحتاداً رياضيــاً أوملبياً.جاء ذلك 

رئيس  مبكتبه  إستقبال حمودي  خالل 
االحتاد املركــزي للركبي الدكتور فريق 

عبداهلل هزاع الذي نقل حتيات مجلس 
إدارة إحتــاده لرئيس اللجنــة األوملبية 

واملكتب التنفيــذي واجلمعية العامة 
مهّنئاً اجلميع بحلول الشهر الفضيل، 
ومبدياً عزم إحتاده على االرتقاء باللعبة 
في  وإنشــطتها  قواعدها  وتوســيع 

عموم العراق. 
وأعــرب عبــداهلل عن إمتنانــه لقرار 
إعضاء الهيئة العامة للجنة األوملبية 
باالعتراف بلجنة الركبي إحتاداً رياضياً 
أوملبيــاً وطنيــاً في االجتمــاع األخير 
للهيئة العامة والذي عقد في الثالث 
والعشــرين مــن شــهر آذار املاضي.
وتعّهد عبداهلل خالل اللقاء بأن يكون 
إحتــاد الركبي من االحتــادات الفاعلة 
والنشطة وان يسهم في حتقيق منجز 

ملموس خالل املشاركات املقبلة.
هذا وقد حضر اللقــاء االمينان العام 
واملالــي للجنة األوملبيــة هيثم عبد 
احلميــد وأحمــد صبري، كمــا رافق 
عبــداهلل أيضــاً األمني املالــي الحتاد 
الركبي محمد أمين، كما قدم عبداهلل 
في ختام اللقاء باقة ورد لرئيس اللجنة 
األوملبية مبناسبة حلول شهر رمضان 
وعرفاناً من إحتاده بدعم حمودي والدور 
الذي إضطلع به في  تأســيس االحتاد 

الوطني للركبي.
من جانــب اخر، اختتمــت على قاعة 
االجتماعــات مبقــر اللجنــة األوملبية 

الوطنية العراقية في العاصمة بغداد، 
الثالثة  التطويريــة  الــدورة  فعاليات 
المناء الســر في االحتــادات الوطنية.
وشهد يوم اخلتام محاضرة عن الوضوح 
الدكتور محمد  ألقاها  الســتراتيجي 
قصي من كلية التربية البدنية وعلوم 
الرياضة بجامعــة بغداد بحضور عدد 
كبيــر وصل الى نحو أربعني مشــاركاً 
االحتادات  أمناء سر  ومشــاركة ميثلون 
الرياضيــة الوطنية فضالً عن عدد من 
البيئة  ووزارة  األوملبية  اللجنة  موظفي 

واملفوضية العليا حلقوق االنسان.
واختتمــت الــدورة بتوزيع  شــهادات 
املشــاركة من قبــل رئيــس اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية رعد حمودي 
الذي اكد خالل كلمة مقتضبة القاها 
البالغة  اكد ســعادته  احلاضرين  على 
باقامة مثــل هكذا دورات فــي اروقة 
اللجنة االوملبية الوطنية السيما بهذا 
احلجم من املشــاركني الذيــن ميثلون 
عليها  يُّعول  التي  الشــابة  الكفاءات 
كثيــرا في قيــادة احلركــة الرياضية 
باملســتقبل القريب، كما حضر اخلتام 
واالمني  عبداحلميد  هيثم  العام  االمني 
املالــي احمد صبــري و اعضاء املكتب 
التنفيذي الدكتور هردة رؤوف والدكتور 

ابراهيم البهادلي و باسم احمد.

منتخب القوس والسهم والجوجيستو يحصدون اوسمة التفوق عربيا وآسيويًا
إتحاد الركبي يتعهد لألولمبية ان يؤدي دورًا فعااًل

لقطة من احد نزاالت ابطالنا في اجلوجيستو ضمن منافسات آسيا

ظمياء العزاوي 
اقامت املديريــة العامة للتعليم 
الرياضي  النشاط  شعبة  املهني 
املعرض  واملدرســي  والكشــفي 
الســنوي برعايــة وزيــر التربية 
علي حميد وباشــراف مدير عام 
علي  املهني ســعدي  التعليــم 
واليدوية  الفنية  باالعمال  اخلاص 
واالبتكارية والرياضية  على قاعة 
والكشــفي  الرياضي  النشــاط 

لتربية الكرخ االولى .
وشــاركت في املعــرض اكثر من 
مئة مدرسة ابتدائية ومتوسطة 
واعدادية  بنني وبنات وقد تضمن 
اعمــاال يدوية واشــكاال حرفية 
والزخرفــة  تشــكيلية  وفنــون 
وتنســيق الديكــور فضــال عن 
لنتاجات  املبدعة  االخرى  االعمال 
بعض  عــرض  وكذلك  الطــالب 
مــن مقتنيــات الفلولكلوريــة 
والتراثية  وكان هدف هذا املعرض 
هــو حتفيز الطاقــات لدى جميع 
اخلتــام ثمن مدير  .وفي  الطلبة  

جهود  املهنــي  التعليــم  عــام 
قســم النشــاط الفني الدارات 
جميع املدارس على ماقدموه من 
االعمال الفنية اجلميلة ومت تقدمي 
التقديرية  والشــهادات  الــدروع 
على جميع ادارات املدارس املتميزة  
املوفقية  وثمن لهم  واملشــاركة 
فــي خدمــة املســيرة التربوية  

وكانت من ضمن املدارس املهنية 
املتميزةاعدادية عائشــة املهنية 
على ماقدمته املدرسة من اعمال 
شــهد لهم احلضــور العمالهم 
املتميزة وقد نالت نصيب  الفنية 
الشــهادة التقديريــة  اســماء 
حســني مديرة اعدادية عائشــة 

املهنية للبنات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت اللجنــة املنظمــة 
للتصفيات اآلســيوية، املؤهلة 
إلى نهائيات كأس آســيا لكرة 
مباريــات  جــدول  الصــاالت، 
اجملموعة  في  العراقي  املنتخب 
تســتضيفها  التي  الثانيــة، 
القاعة املركزية مبدينة الفجيرة 
5 نيسان  اعتبارا من  اإلماراتية، 

اجلاري.
وسيســتهل املنتخب العراقي 
التصفيــات  فــي  مشــواره 
الساعة  في  اإلمارات،  مبواجهة 
احلاديــة عشــرة والنضف من 
صباح اليوم الثالثــاء ، على أن 
يالقــي البحرين فــي التوقيت 
ذاته يوم 7 من الشــهر اجلاري.. 
األول  املنتخبــان  وســيتأهل 
والثاني مــن كل مجموعة إلى 
آسيا.وســتقام  كأس  نهائيات 
مبــاراة ُملحق، بــني املنتخبني 
احلاصلــني على املركــز الثالث 
في اجملموعتــني، من أجل حتديد 

الفريق احلاصــل على البطاقة 
للنهائيات،  املؤهلة  اخلامســة 
التــي ســتقام في الكويـــت 
خـالل الشهـــر املقبـل.وسبق 

أقام  أن  العراقــي  للمنتخــب 
عدة معســكرات تدريبية، في 
طهران وبيروت، قبل التوجه إلى 

الفجيرة.

إعالم الشباب والرياضة
والرياضة،  الشــباب  وزارة  نظمت 
دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات، 
االدارية  الدائــرة  مــع  بالتعــاون 
واملالية - قســم الدفــاع املدني، 
والتأهيل  التدريب  مركز  وباشراف 
التابــع لدائرة الدراســات وتطوير 
املالكات والقيادات الشبابية، دورة 

تخصصية في شــروط السالمة 
واالمان ضد احلرائق في املنشــآت 
الرياضية، في القاعة التخصصية 
التي تســتمر ملدة  لكرة الطائرة، 
خمســة ايام، مبشــاركة عدد من 

موظفي الوزارة.
وعرف احملاضر علي حســني زيدان، 
من  مجموعة  بانهــا  الســالمة 

اطار  فــي  والنظــم  االجــراءات 
تشــريعي تهدف الى احلفاظ على 
االنسان من خطر االصابة واحلفاظ 
على املمتلــكات من خطر التلف، 
مســتعرضا اهميــة الســالمة 
في حماية العنصر البشــري من 
مخاطر  عــن  الناجمة  االصابــة 
بيئة العمل، واهمية احلفاظ على 

املتمثل  املــادي  العنصر  مقومات 
في املنشآت وما حتتوي من اجهزة 
ومعــدات مــن التلــف والضياع 
نتيجــة احلــوادث.. وقــدم زيدان، 
ومتطلبات  الســليمة  األســس 
ســالمة  على  للحفاظ  العمــل 
اخملاطر  مــن  الرياضية  املنشــآت 
االحداث واحلرائق التي تتعرض لها.

االقاليم تنظم دورة في شروط السالمة واالمان ضد الحرائق في المنشآت الرياضية

مديرية التعليم المهني تنظم 
المعرض السنوي لمنتجات طالب مدارس 

الصاالت يالقي اإلمارات اليوم
 في افتتاح تصفيات آسيا

من اجواء املعرض السنوي

مباراة سابقة للصاالت امام اإلمارات

10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

بنفيكا ـ ليفربول

مان سيتي ـ أتليتكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

الدوري اإليطالي



بعد اجلدل الذي ثار بســبب مشــهد غير أخالقي يتعلق 
بزنا احملارم، تضمنته أولى حلقات مسلســلها الرمضاني 
"دنيا تانية" والذي بدأ بثه مع بداية الشهر الكرمي، أكدت 
الفنانة املصرية ليلى علوي أن املشهد املثير للجدل غير 

مؤذٍ للمشاعر، وليس به ما يغضب املشاهدين.
وقالت علوي في تصريحات للفضائية العربية، إنها حتترم 
قرار اجمللس األعلى لإلعالم، وإن طاقم املسلسل التزم به، 
مؤكدة أنها تســتمع لكافة املالحظــات وتعمل بها وال 
جتد غضاضة في ذلك. وأشــارت إلى أنها تقف مع اجمللس 
األعلى لإلعالم والرقابة في خندق واحد وتعمل في تناغم 

مع مالحظاتهم، وأنها حتترم اسمها وتاريخها الفني.
وكشــفت الفنانة املصرية أنها حتمســت للمسلسل 
لكونه مليئ باألحداث الشــائقة واملثيــرة ويحتوي على 
قصة مجتمعيــة ثرية بتفاصيل عميقة، مؤكدة أنه من 
فرط حماسها للعمل واندماجها مع الدور الذي تقوم به، 
تعرضت إلصابة في يدها جعلتها تخضع جلراحة عاجلة 

استلزمت عدة غرز.
يشــار إلى أن املسلســل من بطولة ليلى علوي ومجدي 

كامل ووفاء صادق ومي سليم.

أثار مشهد من مسلسل "توبة" للفنان ماجد املصري 
جدالً واسعاً خالل الساعات املاضية.

واتهم منتقدو املصري النجم الشــهير بخدش احلياء 
واخلــروج عن اللياقــة واآلداب العامة فــي أثناء تأدية 

املشهد.
واشــتمل املشــهد املثير للجدل مكاملة هاتفية بني 

الفنان وإحدى السيدات التي تؤدي دوراً في املسلسل.
ــظ بها ماجد تُعدُّ  ورأى كثيــرون أن العبارات التي تلفَّ
نوعاً من اإليحاءات اخلادشــة للحياء، خاصة أن العمل 

يُعرض في شهر رمضان الكرمي.
وتدور أحداث املسلسل حول الفنان عمرو سعد، الذي 
يجســد شــخصية "توبة"، وزوجته فــي العمل هي 
شــخصية تقوم بدورها أســماء أبو اليزيد، في إطار 

اجتماعي شعبي.
واملسلســل من إخراج أحمد صالح، ومن تأليف ورشة 
من املؤلفني الشباب، ويشارك في بطولته أحمد بدير، 

ودياب، وصبا مبارك، وكرمي عفيفي، وآخرون.

ليلى علوي 

ماجد المصري 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل: 
ضمن االحتفاالت بيوم املسرح العاملي 
قدمــت فرقة هــوار املســرحية من 
مدينة كركوك مســرحية مونودراما 
)احتــرق كالعنقــاء( فــي مدينــة 
كرميــان وهي من تالیف  گزیزە عمر 
وســینەغرافیا واخــراج الفنان جناة 
الرئيسية   جنم وجسدت شخصيتها 

الفنانة هوار فارس.
الفنــان اخملــرج جناة جنم حتــدث عن 
املســرحية قائــال: خــالل ســنتني 
قدمنا )11( عرضــا ملونودراما )أحترق 
كالعنقــاء(، وخــالل تلــك العروض 
وتعددهــا فــان مســرحيتنا كانت 
والثناء على املســارح  مثار االعجاب 
قدمــت خاللها،  التي  واملهرجانــات 
وفي شــهر آذار كانت لنا مشــاركة 
املسرحي  املهرجان  في  مبســرحيتنا 
في مصر  اجلنــوب  لشــباب  الدولي 
بدورتــه السادســة والتــي أقيمت 
مشاركتنا  وكانت  األقصر،  مبحافظة 
ضمن فئة عروض خارج املســابقة ل 

)12( دولة.
وأضــاف جنــم: كان عرضنــا مغايرا 
جدا واثار تفاعال كبيــراً مع اجلمهور 
املصــري برغــم ان لغة املســرحية 
كانــت كردية ولكن الســينوغرافيا 
الكبير  واالحساس  اجلسدي  واحلضور 
لدى بطلة املسرحية الفنانة املبدعة 
هوار فارس اضطرنــا لتوقف العرض 
اجلمهور  بســبب حماس  مرات  ثالث 

وتصفيقه".
وتابــع: اشــكر كل الداعمني لنا في 
االســتاذ  الصديق  وخاصة  املهرجان 
لدينا  املهرجان،  رئيس  الهواري  هيثم 

مهرجانات  فــي  كثيرة  مشــاركات 
احتضنتها اجلزائر واالمارات ومنغوليا 
وسنســتمر بتجربتنا حيث نستعد 
لعرض جديد وجتربة جديدة بأذن اهلل".
الدولي  املســرحي  للمهرجان  وعودة 
لشــباب اجلنــوب في مصــر والذي 
حمل اسم اخملرج الكبير خالد جالل، 
واقيم حتت شــعار "إبداع متنوع في 
الكثير  وتضمن  اجلديدة"،  اجلمهورية 
والفنية  الثقافيــة  الفعاليــات  من 
املهمة بقرى وجنوع محافظة األقصر، 
ومشــاركة فرق ومســرحيني من 12 
دولة عربية وأجنبية، حتت رعاية وزارة 
وهيئة  األقصــر،  وجامعة  الثقافــة 
تنشيط السياحة، واختيرت العروض 

التي توّفرت فيها شــروط املونودراما 
من بني 41 عمال تلّقتها جلنة القراءة 
واالختيــار، بناًء علــى معايير تتعّلق 
بهــذا النــوع الفنــي، مبا فــي ذلك 
ومحتوى  التفســير،  فــي  االحتراف 
املناسب  واملسرح  املســرحي،  النّص 

للدراما.
الرســمية:  املســابقة  تضمنــت 
مسرحيات )حسن ونعيمة( و)فستان 
الشمال(  الى  الهجرة  و)موسم  فرح( 
من مصر، و)قطــار الباقورة( و)تراتيل 
ثورة النســاء( من االردن، و)مهرجون( 
من اسبانيا ، و)العريش( من سلطنة 
عمان، و)اآللهة غير مالمة( من غانا،  و 
)جندر مات( من العراق لفرقة جماعة 

شــابلن للفنون، والتي حصلت على 
جائزة أفضل عرض مســرحي مركز 
ثالث، كمــا حصل مخرجها الدكتور 

أنس راهي على جائزة أفضل إخراج.
عروض  اربعة  ايضا  املهرجان شــهد 
خارج املســابقة هي )معروف التايه( 
مــن فلســطني، و)كونتربــاص( من 
بولنــدا، و)عــراق لألبد( وهــي انتاج 
باالضافة  فرنســي،  عراقي  مشترك 

ملسرحية )احترق كالعنقاء(. 
وفي مسرح الشارع قدمت مسرحية 
)عجــاف 200+( انتــاج ليبي مصري 
ســوري  انتاج  )مثقال(  ومســرحية 
مصري، ومسرحية )غيظ البنات( من 

مصر.

متابعة - الصباح الجديد:
أثــار مالك الروقــي ضجــة كبيرة في 
بالطويلة”  “مالــم  الرمضاني  برنامجه 
بحديثــه عــن أغــرب قــرارات امللكة 
البريطانية إليزابيث الثانية، التي حتتفظ 

بهذا املنصب منذ أكثر من 70 عاماً.
وأشــار الروقي إلى أن امللكــة إليزابيث 
ليســت ملكة لبريطانيا فحسب حيث 
إن هنــاك 16 دولــة ما تزال حتــت التاج 

البريطاني من بينها كندا وأستراليا.
وأشــار إلى أنه وفقاً للقانون البريطاني 
فإن امللكة متلــك كل طيور البجع وكل 
الدالفني في املياه البريطانية، وقد قامت 
بتعيــني موظف خاص حلراســة البجع 

وحمايتها.
وكشف الروقي عن أغرب األوامر امللكية 
التي صدرت عــن اليزابيث الثانية والتي 
منها أمــر ملكي بعدم التعّرض للكالب 
وأمــر ملكــي بعدم طهــي البطاطس 

والثوم في القصر امللكي وغيرها.
ولفت إلى أن امللكة البريطانية عاصرت 
الكثير من األحداث الرياضية في العالم 
حيــث شــهدت كافة بطــوالت كأس 
العديد  1952، كما عاصرت  العالم منذ 
من احلروب حــول العالم، وكانت من بني 
قــادة وملوك العالم الذيــن خدموا في 
احلــرب العاملية الثانية ومــا يزالون على 

قيد احلياة.

الملكة اليزابيث تحتكر طيور ودالفين وبجع المياه البريطانية

" احترق كالعنقاء".. مسرح كركوك 
يتألق بين مصر وكرميان

للمخرج نجاة نجم..

متابعة - الصباح الجديد: 
من املتوقع ان يصل عدد ســكان العراق عام 2050 الى 
أكثــر من 70 مليوناً نســمة، وفقا ملــا رجحته مجلة 

أمريكية متخصصة.
وقالت اجمللة ان عدد ســكان العراق يبلغ حاليا أكثر من 
42 مليونــاً وهو بذلك يحتل املرتبــة 36 عاملياً واملرتبة 

الرابعة عربياً بعد كل من مصر والسودان واجلزائر.
وأوضحت أنه من املتوقع ان يصل عدد ســكان العراق 
الى 50 مليوناً نســمة بســنة 2030 والى أكثر من 70 
مليوناً و940 ألف نسمة بسنة 2050، مبعدل منو سنوي 

يصل الى 1.0239 مليون نسمة.
هذا وجاءت الصني في املركــز األول عامليا وبواقع مليار 
و448 مليون نســمة خالل عــام 2022 تليها الهند بـ 
1 مليار و406 مليون نســمة تليهــا الواليات املتحدة 
االمريكية بـــ 334 مليوناً و805 آالف نســمة وجاءت 
اندونيسيا رابعا وبنفوس 279 مليوناً و134 ألف نسمة.

اما اقل الدول ســكانا فهي دولة الفاتيكان حيث يبلغ 
عدد سكانها 795 نسمة.

توقعات بوصول سكان 
البالد الى 70 مليون في 

عام 2050

واسط - الصباح الجديد:
نظم عدد من املتطوعني في الكوت مهرجان الطائرات 

الورقية على كورنيش جامعة واسط. 
وقالــوا، ان هذه الفعالية مت اإلعــالن عنها عبر مواقع 
التواصل االجتماعــي للمنظمني، اال أنها القت قبوال 

ومشاركة من قبل املواطنني. 
فيما طالب آخرون اجلهــات املعنية بضرورة االلتفات 
لتنظيم ودعم هذه الفعاليات، ملا لها من تأثير إيجابي 

في نفوس املواطنني.

مهرجان للطائرات 
الورقية على كورنيش 

جامعة واسط

متابعة - الصباح الجديد:
بعد سنوات من األعمال اجلادة، تعود 
النجمة يســرا إلى الاليت كوميدي 
من خالل مسلسل "أحالم سعيدة"، 
الــذي تقدم فيه يســرا شــخصية 
فريدة، وهي امرأة أرســتقراطية حتب 
الفرنســية  وتتحدث  التحف،  جمع 

بطالقة، لكن على اجلانب اآلخر، تكاد 
تغرق فـــي الديون، وهـــي املفارقـة 
التـــي تثيـــر الكـوميديـــا فـــي 

املسلسـل. 
االستعالء  من  تأتي  أيضاً  الكوميديا 
الذي تعامــل به يســرا اجلميع، فال 
الزمالك  توجد خادمة فــي منطقة 

ترغب في العمل لديهــا، واجليران ال 
يطيقونها أيضــاً، وفي نهاية احللقة 
األولى من املسلســل، حتدث مفاجأة 

تؤسس للقادم من األحداث.
"أحالم ســعيدة" مــن تأليف هالة 
خليــل وإخــراج عمرو عرفــة الذي 
سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في 

مسلسل "سرايا عابدين".
بطولـــة  فـــي  يســرا  ويشــارك 
ومـي  عـــادل  غـــادة  املسلســـل 
كسـاب وعمـاد رشـــاد ونبـيل نـور 
إلـى مجموعـة  باإلضافـــة  الديـن، 

كبيـرة مـن النجـوم.
يحكي "أحالم سعيدة" قصة فريدة، 

وهي شــخصية أرســتقراطية 
مهووسة بجمع التحف وتعامل 
اخللفية  وفي  باستعالء،  اجلميع 
يحدث  ما  املسلسل  يستعرض 
في املاضي، حيــث فوزية التي 
التمثيل في  احتراف  ترغب في 

فرنسا.

يسرا ارستقراطية غارقة في الديون

متابعة - الصباح الجديد:
يســعى فريــق مكّون مــن مصممي 
العالم  لتعريف  ومصوريــن  األزياء  دار 
األثريــة، عبر  الرافدين  بــالد  مبعالــم 

جلسات تصوير مبالبس فلكلورية.
ومدير  الثقافــة  وزير  وكيل  وكشــف 
دار األزياء العراقية، عماد جاســم، عن 

تفاصيل نشأة الفكرة ومالمحها.
وقــال: "بدأت قبل أكثــر من عام، حني 
طرحــت علــى بعــض املصممني من 
موظفــي دار األزيــاء العراقية، طريقة 
للتعريف باملناطق األثرية بغية تسليط 
الضوء عليها واســتثمارها في اجلانب 

الدعائي الذي يحقق جذباً سياحياً".
القــى  الطــرح  "ذلــك  أن  وأضــاف 
استحســانا من قبــل الفريق اخملتص، 
وقد بدأت أولى تلك اجلوالت في سامراء 
برغم سوء األوضاع األمنية التي كانت 
تشهدها املدينة خالل مرحلة االنطالق 

بذلك املشروع".
وتابع جاسم: "لقد استطعنا أن نحقق 

إجنازاً من خالل العروض التصويرية التي 
طمأنــت الكثير من النــاس واملعنيني 
بشأن خطورة األوضاع هناك وأن األمن 

مستتب وجميع تلك األماكن مفتوحة 
ومتاحــة أمــام الزائرين من الســياح 

والوافدين".
وأكمل: "ضمن مشــروعنا فــي الدار 
العراقيــة لألزياء، التنبيــه والتعريف 
التي  األثريــة  ومواقعنــا  بحضارتنــا 
تعرضت للخراب والهدم إبان ســيطرة 
اإلرهابيني عليها بغية معرفة نســبة 
األعمار وعرض املتبقي منها أمام أعني 

املؤسسات والسلطات اخملتصة".
ووفقاً لذلــك حترك املصممون وعارضو 
األزياء صوب املوصل، بحســب جاسم، 
التي  املدينــة  تلــك  إلظهــار معالم 
تكتظ باملواقع األثريــة وأماكن اجلذب 

السياحي.
أزياء  الفريق عبر تصاميم  واســتطاع 
وعــروض تصويــر التقطت بعدســة 
سامان اجلاف، أن حتاكي املاضي باعتماد 
الزي التراثي إظهار أهم معالم املوصل 
األثرية وحجم اخلراب الذي طال الكثير 

من مرافقها التاريخية.

أزياء فولوكلورية.. فكرة مبتكرة 
لتنشيط السياحة

 

متابعة - الصباح الجديد:
لم متنعهــا مهنة الطبيبة، عن الولــوج بعالم الفن، 
وحتديداً الرســم لتختــار طريقاً إنســانياً ذا أثر ظاهر 

تتنفس فيه احلياة برئة ثانية.
تقول زهراء اخلالدي، إن "الفن ال بد أن يكون موجودا في 
ميادين احلياة كافة، في الطب والهندسة واحلياة هناك 

فن وأثر جميل نتنفس فيه احلياة برئة ثانية".
وأضافت: "احترافي الرســم جاء مبواظبة وشغف 
لكن ليــس على حســاب دراســتي، وأنا أخطط 
خرائط اجلغرافيا وأُبرزها بأجمل صورة في ســبيل 

اظهار معاملها بصورة جيدة".
وأشــارت إلى أن "مادة الرسم التي تطرح خالل 
الدراسة اإلعدادية، تطرح الفن في محاضرات 
محببة لنا، وتدفع الطالب الى االنغماس فيه، 

حيث إن التأســيس الصحيح مهــم، ويبدأ من 
الصورة التي ينقلها املعلم أو املدرس".

وذكرت، "الرســم جعلني أعيــد النظر مبنظومة 
البغدادية،  الشناشيل  أرسم  فعندما  تفكيري، 
أعكســها علــى الواقــع"، الفتة الــى، "إني 
أقدم نفســي طبيبة فنانــة؛ ألنهما صفتان 

مرتبطتان ببعضهما، فلــن أكون طبيبة 
ماهرة، ما لم أحتل مبستوى فني وتفكير 
وتخطيط، ولن أكون فنانة ناجحة إذا 
لم أكن ذات مســتوى طبي يفصل 
التي  باملعاني  املعالم ويعرفنــي  لي 
أرســمها، ووظيفتــي هــي الطب 

واحترافي الرسم.

طبيبة اختارت الرسم طريقًا
 لتتنفس الحياة برئة ثانية

متابعة - الصباح الجديد:
فازت أغنية "ليف ذا دور أوبــن" )اترك الباب 
مفتوحــا( لفريق ســيلك ســونيك بجائزة 
أغنيــة العام في حفل توزيــع جوائز غرامي 
في مجال املوســيقى والــذي أقيم في الس 

فيجاس بعد تأجيله بســبب جائحة كورونا. 
وفاز عازف موسيقى اجلاز جون باتيست بأربع 

جوائز
ومن بني اجلوائز التي فاز بيها باتيست، الذي 
مت ترشيحه للفوز بإحدى عشرة جائزة، جائزة 

أفضل فيديو موســيقي عن أغنية )فريدم( 
"حرية".

وقال باتيست لدى تســلمه اجلائزة "أنا ممنت 
للغاية للمنح التي منحني اهلل إياها والقدرة 

على مشاركتها من أجل حب البشرية".

لباتيســت  وفازت أغنيــة )كراي( "صرخة" 
بجائــزة أفضــل أداء وأفضل أغنيــة جذور 
أمريكيــة. كما تشــارك في الفــوز بجائزة 
أفضل موســيقى تصويرية لوسائل مرئية، 
عن تأليف موســيقى فيلم )ســول( "روح" 

وتوزيعها.
وكان حفــل توزيع اجلوائز قد تأجل من 
ارتفاع  الثاني بســبب  يناير كانــون 
ونُقل  بكوفيــد19-  اإلصابة  حاالت 

من لوس اجنليس إلى الس فيجاس.

" اترك الباب مفتوحا " تفوز بجائزة أغنية العام في غرامي
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