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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن النائــب املســتقل هــادي 
عشرين  أن  االثنني،  امس  السالمي، 
مليار دينار، فقدت من األموال التي 
جرى التحرز عليها في احد املصارف 
االهلية، واعلن عن اســتردادها، في 
قضية ســرقة األمانات الضريبية، 
النيابية  النزاهة  اتهمت جلنة  فيما 
في وقــت الحق الكاظمــي ومدير 
مكتبــه رائد جوحي ومستشــاره 
هيثم اجلبوري وديوان الرقابة املالية 
في  الســابق  التحقيقات  ومديــر 
السرقة  في  بالتورط  النزاهة  هيئة 
عدم  من  الى خشــيتها  مشــيرة 
املتورطة  الكبيرة  بالرؤوس  اإلطاحة 

في هذا األمر
وأورد النائب الســالمي في تغريدة 
نشــرها على تويتر أمــس، أن 200 
مليار دينــار، كانت في مصرف الود 
/ فــرع 14 رمضان، ومت التحرز عليها 
بعد ثالثــة أيام من إلقــاء القبض 
علــى املتهم نور زهيــر في قضية 

سرقة األمانات الضريبية.
واضاف السالمي أن السوداني أعلن 
عن استرداد 180 مليار دينار عراقي، 
مــن األمــوال املنهوبة فــي مؤمتر 
صحفي، ما يؤشــر فقدان 20 مليار 
دينــار عراقي من األموال املضبوطة 

في مصرف الود.
وفــي وقت الحــق من يــوم امس 
االثنني، أعربت جلنة النزاهة النيابية 
عن خشــيتها من جعل “نور زهير” 
القرن”،  “ســرقة  في حادثة  املتهم 
كبشاً للفداء، دون اإلطاحة بالرؤوس 

الكبيرة املتورطة في هذا األمر.
وقال علي تركي النائب عن اللجنة 
في تصريح نقلته عنه وكالة “إيرث 
نيوز”، إن “هذه الســرقة ســميت 
األموال  حلجــم  القــرن،  بســرقة 
املســروقة، وكذلــك التخطيــط 
الدقيق لها، والــذي كان ابتداًء من 
الشهر الثامن ٢٠٢١، عبر كتاب من 
اللجنــة املالية، فضالً عن الغاء دور 

الرقابة”.
وأضاف: “وصلنا الى معلومات جيدة 
جدا بهذا املوضوع ولكن هناك تورط 
لرؤوس كبيرة تقف اليوم حائط صٍد 
دون الوصول الى السراق احلقيقيني 
واالكتفاء بأن يكــون )نور زهير( هو 

الرأس والعقل املدبر”.
بأن  معلومات  “لدينــا  تركي،  وتابع 
)نــور زهير(، كان مديرا ملكتب هيثم 
اجلبــوري املستشــار الفني لرئيس 
وترتبط به جميع  الســابق،  الوزراء 
الشركات اخلمس، المتالكه توكيالً 
عــن كل الشــركات التــي قامت 
بسرقة اموال الضرائب، حيث ميتلك 
نســبة كبيرة من اســهمها، وهو 

املدير املفوض لكل الشركات”.
وأكد، “وجود وثائق تدين رئيس الوزراء 
الســابق مصطفــى الكاظمــي، 
لقيامــه بتعيني املدعو )اســامة(، 
بشكل مباشر وبكتاب من مكتبه”، 
تثبت تورط  وأردف بأن “هنالك كتباً 
رئيس  رائد جوحــي مدير مكتــب 

الوزراء واخملابرات”.
ولفت إلى أن “هيئة النزاهة ليست 
ببعيــدة عن االشــتراك فــي هذا 

األمــر، وذلك عن طريق مدير مكتب 
التحقيقــات والذي بــدوره اعطى 

الضوء االخضر لصرف أول صك”.
كما أوضح أن “ديوان الرقابة املالية، 
يلعــب دوراً رئيســياً فــي موضوع 
)ســرقة القــرن(، وكذلك شــعبة 
غســيل االمــوال باالشــتراك مع 

مصرف الرافدين”.
وتابع بأن “شــخصيات سياســية 
عديدة تقف خلف هــذا األمر، ولم 
اآلن”،  حتــى  عنها  الكشــف  يتم 

هنالك صفقة  “تكــون  أن  متوقعاً 
إلغــالق القضيــة، باالتفــاق على 
إســترجاع مبلغ كبير من األموال، 
مقابــل عــدم املســاس بالرؤوس 
أيدي  مــن  وحمايتهــم  الكبيــرة 

القانون”.
كما خاطب تركي، “رئيس الوزراء بأن 
ال تأخذه في احلق لومة الئم، ووضع 
املتورطني أمام القانون، سواء الذين 
ما زالــوا داخل العــراق أو خارجه، 
األموال  باســترداد  االكتفاء  وليس 

فقط”.
وكان رئيــس الوزراء محمد شــياع 
الســوداني أعلن مساء أمس األول 
دينار  مليار   182.7 اســترداد  األحد، 
عراقي، وجبًة أولــى من أصل مبلغ 
دينار،  تريليــون   )1.681270( قــدره 
مشيراً إلى أن املبلغ الكامل »سيتم 

استعادته خالل أسبوعني«.
جــاء ذلك خــالل مؤمتــر صحفي 
للسوداني، مساء االحد ، استعرض 
فيه جزءاً من األموال املسترّدة أمام 

الرأي العام. 
وأوضح الســوداني، أن التحقيقات 
توصلــت إلى أّن »املبلــغ اإلجمالي 
املذكور ُصرف إلــى املتهم نور زهير 
جاســم، وسُتجرى اســتعادة هذا 
املبلغ الــذي اعترف به، واحلجز على 
تفوق  وهي  بحوزتــه،  التي  األمالك 

هذا املبلغ«.
وأضاف، أن التحقيقات »لن تستثني 
أيَّ أحٍد توّرط فعالً في هذه اجلرمية«، 
مبينــاً أنه »جارٍ تعقــب ومالحقة 

باقي املّتهمني والعمل على استرداد 
كامل األموال املسروقة«.

املؤمتر  قــال خــالل  الــوزراء  رئيس 
الصحفي إن »هنــاك جهات داخل 
رقابية  وأخــرى  الضرائــب  هيئــة 
سرقة  عملية  ســهلت  ومسؤولة 
األمانــات«، الفتاً إلــى أن »اللجنة 
اخملالفــات  أشــرت  التحقيقيــة 
واملقصرين بتسهيل االستيالء على 

أموال األمانات«.
وبنّي الســوداني أنه سيتم اإلعالن 
التي ســهلت سرقة  »اجلهات  عن 
األمانات بعــد إكمال التحقيقات«، 
مشــدداً بالقول: »لن نســتثني أي 
جهــة متورطــة بعملية ســرقة 

األمانات.
اللجــان  أن  كشــف  الســوداني، 
التحقيقيــة »توصلــت لنتيجــة 
بصــرف 114 صــكاً للمتهــم نور 
زهير مببلغ إجمالي أكثر من ترليون 
وســتمائة وثمانيــة عشــر مليار 
وثمامنائة  مليون  وثالثمائة وسبعني 

واثنني وثمانني ألف دينار عراقي«. 
وأضــاف: أنــه مت »صــرف 37 صكاً 
624 مليار دينار  مببلغ إجمالي قدره 
لشــركة بادية املساء«، موضحاً أن 
املساء  بادية  املفوض لشركة  املدير 
يدعى »عبد املهدي توفيق ومالكها 
املتهــم عبــد الرحمــن محمــد 

إبراهيم«.
وتابع الســوداني في مؤمتره، أنه مت 
»صرف 66 صكاً مببلغ إجمالي 982 
مليار دينار لشــركة احلوت األحدب 
ملديرها املفوض الهارب عبد املهدي 

توفيــق ومالكهــا املتهم قاســم 
محمــد«. ، إضافة إلــى »صرف 45 
607 مليارات  إجمالــي  مببلغ  صكاً 
دينار لشــركة رياح بغــداد ملديرها 
املفوض عبد املهدي توفيق ومالكها 

امللقى القبض عليه حسني كاوة«.
الســوداني أكــد بــأن »األمــوال 
املصروفة تبلغ ثالثة ترليونات و754 
ملياراً و642 مليوناً و664 ألف دينار«.

وذكر بأنــه »مت االتفاق بني محكمة 
حتقيق الكرخ الثانية مع املتهم نور 
زهير على جدولة الســترداد كامل 
املبلغ الــذي في حوزته«، منوهاً إلى 
أن القاضي اخملتص »ســيصدر أمراً 
بكفالة  زهيــر  نور  بإطالق ســراح 
املبلــغ خــالل  لتســليم كامــل 

أسبوعني«.
رئيس الــوزراء أوضح أن »القســم 
األكبر من املبلــغ لدى نور زهير هي 

عقارات«.
الصادرة  املتهمني  الســوداني  ودعا 
بحقهم أوامر قبض إلى »تســليم 
أنفسهم وتسليم املبالغ املسروقة 
القضاء  مــع  العمــل  »وســيتم 
مؤكداً  القانون«،  وفق  ملساعدتهم 
املبالغ  »متابعة أي متهم واسترداد 

املسروقة«.
وأشــار الســوداني إلى أن »معيار 
عالقــة العــراق مع جميــع الدول 
ســتكون مبــدى االســتجابة في 
استراد أموال الشعب املسروقة«. ، 
ووجه السوداني »مدير عام مصرف 
الرافدين الستالم املبلغ املسترد من 

األمانات الضريبية«.  

السوداني: التحقيقات في سرقة القرن لن تستثني احدا

االتهام يشمل رائد جوحي وهيثم الجبوري ومدير تحقيقات النزاهة السابق وديوان الرقابة المالية

فقدان 20 مليار دينار من أموال متحرز عليها
والنزاهة النيابية تتهم الكاظمي بالتورط في األمر

خاص - الصباح الجديد:
يواصل مجلس النواب االســتعداد 
حلسم رئاســات اللجان قبل وصول 
قانون املوازنــة، فيما يؤكد برملانيون 
أن التأخير حصــل نتيجة اخلالفات 
بــني الكتل السياســية من جهة، 
البدالء عن  النــواب اجلــدد  ودخول 
الكتلــة الصدرية املســتقيلة من 

جهة أخرى.
وكان مجلــس النواب قد صوت في 
نظامه الداخلي على تشــكيل 25 
جلنة دائمة، ووزع النواب عليها لكن 
بعد اســتقالة الصدريــني ودخول 
النواب اجلدد حصل نوع من االخالل 
ما يستدعي إعادة النظر في عملية 

التوزيع.
وقال النائب حسني عرب، إن »تأخير 
حســم رئاســات اللجــان حصل 
بســبب دخول النواب اجلدد بدالً عن 

الكتلة الصدرية املستقيلة«.
وتابع عــرب، ان »توزيع هؤالء النواب 
أحدث اربــاكا في داخــل البرملان«، 
مبينــاً أن »اخلالفــات بــني الكتل 
انتخاب  عملية  عطلت  السياسية 

رئيس اللجنة ونائبيه«.
وأشــار، إلى أن »الكتل السياسية 
اللجان  رئاسات  حسم  على  عازمة 
خالل األســبوع احلالي بنحو نهائي، 
واملضــي قدمــاً نحو االســتعداد 

الستقبال قانون املوازنة«.

وشــدد عــرب، علــى أن »النــواب 
يبحثون  الناشــئة  والكتــل  اجلدد 
وحتدث عن  اللجــان«،  رئاســة  عن 
اتفاق بني »الكتل السياســية على 
حصول املســتقلني على رئاسة أو 
نيابية بعض اللجان حسب ثقلهم 

االنتخابي«.
ويرى، أن »املستقلني سوف يحصلون 
الصحيح،  بالشكل  على حصتهم 
وهناك اتفــاق على أن يتم متثيلهم 
بشكل عادل وهناك كتل سياسية 

سوف تساعدهم على ذلك«.

قســمت  »اللجان  أن  عــرب،  وأورد 
بحسب أهميتها إلى ثالثة أصناف، 
واملســتقلون يريــدون التواجد في 

جميع الفئات«.
وأكد، أن »توزيع اللجان سوف يكون 
إلى كتل أخــرى غير التي مت متثيلها 
في الــوزارة من ذات االختصاص من 
أجل إيجاد نوع من الرقابة البرملانية 

الصحيحة«.
وانتهى عرب، إلى أن »عمل مجلس 
النــواب التشــريعي لــن يكتمل 
إال باالنتهــاء من موضــوع اللجان 
نهائياً حتى متــارس دورها مبا يحقق 

املصلحة العامة«.
النائبة محاسن  ذكرت  من جانبها، 
حمــدون، أن »رئاســات اللجان تدار 
حالياً من أكبر األعضاء سناً، وهناك 
توجها حلسم الرئاسات بأسرع وقت 

ممكن«.
وتابعت حمــدون، أن » نبحث حاليا 
توزيــع نواب جدد علــى اللجان من 
القوى  أجل ضمــان متثيل جميــع 

السياسية«.
على  عازمة  »الكتــل  ان  وأكــدت، 

االنتهاء من هــذا امللف ألن مجلس 
النــواب علــى اعتــاب العديد من 
قانون  تلقي  أبرزها  االســتحقاقات 

املوازنة«.
النائب  ذكر  وعلى صعيد متصــل، 
ان »تســمية  معــني الكاظمــي، 
رئاسات اللجان الدائمة أمر ضروري 
من أجل دعم عمل البرملان واملضي 
نحو مهامه على النحو الصحيح«.

وتابع الكاظمــي، ان »األيام املقبلة 
سوف تشهد حســماً لهذا امللف، 
مع إصرار الكتل السياســية على 

متثيل الكافة وعدم تهميشهم«.
»املستقلني سيكون  أن  إلى  ولفت، 
لهم تواجد في هذه اللجان بحسب 
ما حصلوا عليــه من مقاعد داخل 

مجلس النواب«.
طالبوا  قد  نواب مســتقلون  وكان 
في وقت ســابق بلجــان من الفئة 
األولى وأبرزهــا النزاهة أو القانونية 
أو املالية، محذرين من توزيعها على 
أســس احملاصصة كمــا حصل في 
عملية تشكيل احلكومة بعيداً عن 

معايير املهنية والكفاءة.

البرلمان يسعى لحسم رئاسات اللجان قبل وصول قانون الموازنة
الكتل تتفق على منح االستحقاق االنتخابي للمستقلين

تقريـر

“السيطرة على اإلدارة المدنية”تعرقل اتفاق 
نتنياهو مع »الصهيونية الدينية «

خيارات مفتوحة امام الحكومة السترداد
األموال المنهوبة والحد من الفساد 36 البالد تصدر 60% من انتاج القطاع الخاص

2الى أسواق أوروبية وافريقية واسترالية

السليمانية - عباس اركوازي:
حــذر احتــاد املتقاعدين فــي اقليم 
كردستان حكومة االقليم من مغبة 
عدم االلتزام بقــرار احملكمة االحتادية 
القاضــي بالغاء قانــون التقاعد في 
االقليم وتطبيق قانون التقاعد العام 

االحتادي.
واكــد رئيــس احتــاد املتقاعدين في 
كردســتان احمــد علي صــادق في 
مؤمتــر صحفــي عقــده مبحافظة 
ان  االثنــني،  امــس  الســليمانية، 
الثقة  فقدوا  االقليم  في  املتقاعدين 
بــان تعمــل حكومــة االقليم على 
ضمان مســتحقاتهم ومســتقبل 

االجيال القادمــة، مؤكدين انه رغم 
االرتفاع الكبير فــي ايرادات حكومة 
االقليم اال انها اســتمرت في جتاهل 
الشرائح اخملتلفة وخصوصا املوظفني 
الذين يعانون في سبيل  واملتقاعدين 
حياة الكرمية في ظل الغالء واالرتفاع 

الهائل في االسعار.  
وكانــت احملكمة االحتاديــة قد قررت 
االربعاء املنصرم الغاء قانون التقاعد 
اقليم كردســتان،  في  بــه  املعمول 
والــزام حكومــة االقليــم بالعمل 
بقانون التقاعــد املوحد االحتادي رقم 
9 لعام 2014، وذلك على اثر جلســة 
التي  الدعــوى  عقدتهــا للنظر في 

رفعتهــا شــريحة املتقاعديــن في 
االقليم ضد حكومــة االقليم ووزارة 

املالية فيه.
بــدوره قــال رئيس برملان كردســتان 
االســبق الدكتــور يوســف محمد 
صادق علــى هامش كلمة القاها في 
للصباح  بتصريح  الصحفــي  املؤمتر 
اجلديــد، ان قانــون التقاعد املعمول 
العديد من  االقليم يتخللــه  به في 
املثالــب، وهــو ال ينصف شــريحة 
ميتاز  بينما  االقليــم،  املتقاعدين في 
التقاعد االحتــادي بامتيازات  قانــون 
كثيــرة للمتقاعدين، لذا فانه ينبغي 
على حكومة االقليم االلتزام بقانون 

التقاعــد االحتادي نظــرا الن قرارات 
احملكمة االحتادية ملزمة للجميع.

وحــذر محمد حكومــة االقليم من 
مغبــة محاولــة التنصل مــن قرار 
احملكمة االحتاديــة الن الوقت قد حان 
لرفع الظلم وإزالــة الغنب الذي حلق 
باملتقاعدين في االقليم منذ سنوات.

بحكومــة  يفتــرض  كان  واضــاف 
االقليــم، ان تعيــر اهتمامــا كبيرا 
لشــريحة املتقاعديــن وهــو ما لم 
يحــدث، وان حكومة االقليم ظلمت 
هذه الشــريحة، التي قــال بان لها 
افضــال على اجلميــع، بعدم تطبيق 

قانون التقاعد االحتادي.

واكــد ان عــدم تطبيــق حكومــة 
االقليم لقانــون التقاعد العام وفقا 
يجعل  االحتاديــة،  احملكمــة  لقــرار 
منهــا حكومــة فاقدة للشــرعية 
خارجــة عن القانــون ويضعها امام 
القضائيــة،  واملالحقــة  املســاءلة 
الفتــاً الى ان الوقت قــد حان للكف 
عــن املماطلة واعــادة االعتبار لهذا 
الى  الشــريحة وانصافها، مشــيراً 
ان ايرادات حكومــة االقليم ارتفعت 
وهي  املنصرمــني  العامــني  خــالل 
تكفــي إلنصاف شــريحة املوظفني 
واملتقاعدين واعــادة رواتبهم املدخرة 

واملستقطعة منذ سنوات.

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت مديرية الدفاع املدني امس 
االثنني اتخاذها اجراءات للحد من 

ارتفاع حوادث احلريق.
وقال مدير إعــالم املديرية العميد 
جودت عبد الرحمــن في تصريح 
ولغرض  »املديريــة  إن  صحفــي، 
التي  احلد مــن حــوادث احلريــق 
شــهدت ارتفاعا كبيرا في اآلونة 
املالية  الغرامة  رفع  األخيرة، قررت 
املعامل  املفروضة علــى أصحاب 
السالمة  لشروط  اخملالفني  واحملال 
العامــة من 250 ألــف دينار إلى 

15 مليون دينار، أو معاقبته بغلق 
املشروع حلني رفع اخملالفة«.

ولفت مدير االعالم الى أن »قيمة 
الغرامة الســابقة ال تتناسب مع 
أن أصحاب  حجم اخملالفة، خاصة 
مالية  أرباحا  يحققون  املشــاريع 
وبالتالي فإنهم ال يهمهم  كبيرة 
دفــع الغرامة املاليــة، األمر الذي 

تسبب بارتفاع حوادث احلريق«.
الزيادة  أنــه بعــد  إلــى  واشــار 
السكانية واتساع أعداد املشاريع 
الصناعيــة والســكنية، قــررت 
100 مركز جديد  املديرية إنشــاء 

املنتشــرة  املراكز  إلــى  يضــاف 
البالغ  واحملافظــات  بغــداد  فــي 
عن  فضال  مركــزا،   225 عددهــا 
الشابة  البشــرية  الطاقات  زيادة 
العاملة فيهــا، لكون العمل في 
هذا اجملال يتطلب قــدرات ولياقة 

عالية«.
»املديرية  أن  الرحمــن،  عبد  وأكد 
2023 لزيادة  تسعى ضمن موازنة 
عجالت اإلطفاء وحتديث أسطولها 
بآخر أكثر تطورا، إضافة إلى زيادة 
عمليات  في  املستخدمة  املعدات 

اإلطفاء«.

المتقاعدون في االقليم يحذرون الحكومة المحلية
من عدم تطبيق قانون التقاعد االتحادي

الدفاع المدني ترفع عقوبة المخالفين لشروط 
السالمة من 250 ألف الى 15 مليون دينار

سيجعلها فاقدة للشرعية خارجة عن القانون   في إجراءات جديدة للحد من الحرائق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنت وزارة املالية امس االثنني 
البدء بإجراءات اطالق التعيينات 
االوائل  للخريجــني  والتوزيــع 

وحملة الشهادات العليا.
وقالت الوزارة في بيان، »مت البدء 
التعيينات  اطــالق  بإجــراءات 
االوائل  للخريجــني  والتوزيــع 
العليــا  الشــهادات  وحملــة 
واســتنادا لقرار مجلس الوزراء 
، وتنفيذا لفقــرات قانون االمن 
الغذائي والتنمية رقم ٢ لسنة 

.»٢٠٢٢
البدء  »مت  أنــه  البيــان  وأضاف 

باجــراءات توزيع اخلرجني االوائل 
والبكالوريوس  املعاهــد  مــن 
العليا  الشــهادات  واصحــاب 
على  والدكتوراه(  )املاجســتير 

الشركات العامة الرابحة«.
»العمــل  ان  الــوزارة  وأكــدت 
جار من اجل إســتكمال توزيع 
علــى  االختصاصــات  بقيــة 
بعــض دوائر التمويــل املركزي 
اخلدمة  مجلــس  متكني  بهدف 
اجراءات  في  السير  االحتادي من 
التعيــني والتوزيع على الوزارات 
وبحســب  املعنية  واحملافظات 

التخصص لكل جهة«.

المالية تعلن البدء بتعيينات 
وتوزيع الخريجين األوائل وحملة 

الشهادات العليا
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منى خضير عباس 

اكدت الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
على ســعيها لتوفيــر املياه جلميع 
ارضنا  من  ولكل شــبر  محافظاتنا 
للمياه  اخملتلفة  االحتياجات  لســد 
ســواء كانــت لالغــراض الزراعية 
أوالصناعية واألستخدامات اليومية 
املتعــددة اضافة الى زيــادة الرقعة 
والقضــاء علــى ظاهرة  اخلضــراء 
التصحــر في املناطــق البعيدة عن 
املياه الســطحية فقد اكد املصدر 
االعالمــي في الهيئــة ان عدد االبار 
االول  شهرتشرين  خالل  بلغ  املنجزة 
ابار  بئــرا متضمنة   )148( املاضــي 
النفع العام وابار الشحة املائية في 
احملافظات اضافــة الى فحص )159( 
بئرا ونصب )63( طاقم ضخ وكذلك 

صيانة طاقم ضخ واحد .
كمــا اجنــزت الهيئة حفــر )9( آبار 
فــي العاصمة بغداد  خالل شــهر 
تشرين االول كما مت فحص )10( ابار 
فــي مناطق متعددة مــن احملافظة  
بجهــود فرقتي حفــر )111 - 112( 
وذلك لتنشــيط الوضــع املائي في 
احملافظة وســد االحتياجــات االنية 
للمواطنني من املياه واستغالل املياه 

اجلوفية بطريقة صحيحة لالغراض 
الصناعية اضافة الى االستخدامات 
املنزلية اخملتلفة ومنها بئر شــركة 
االجناز وبئرمعمل غاز احلبيبية بعمق 
(24( متــرا اضافــة الى نصــب  )4( 

طواقم ضخ.
كمــا ســعت الهيئة فــرع كربالء 
املقدســة وبجهود مالكاتها الفنية 
والهندســية العاملة فــي الفرع مت 
اجناز )4( ابار خالل شهر تشرين االول  
منها بئــر )بحيرة البجع / بلدية احلر 
( وبئــر )حديقة طيبــة ( بعمق )18( 
مترا لكل منها  لالستفادة من املياه 
اجلوفية في ســقي املزروعات اضافة 
اخملتلفة  اليومية  االستخدامات  الى 
وفحــص )8( آبار وكذلــك نصب )3( 

طواقم ضخ في احملافظة  .
وتســتمر الهيئــة بتكثيف جهود 
عامليهــا في محافظــة االنبار من 
خالل فرق احلفــر العاملة في الفرع 
حيث تكللت  هذه اجلهود باجناز )11( 
بئرا  خالل شــهر تشــرين االول من 
العــام احلالي باعمــاق تتراوح مابني 
(80ـ  246( متــرا منهــا بئر )مجمع 
مــاء الصحــراء( وبئر )قريــة رميلة 
/ صباح غايــب ثميــل( اضافة الى 
فحص )5( آبار   وذلك لالستخدامات 
اليوميــة اخملتلفة من قبل املواطنني 
في القرى واملناطق البعيدة عن املياه 

السطحية .
امــا في محافظة  ميســان فقد مت 
اجنار )10( آبار خالل شــهر تشــرين 
االول وبأعماق تتراوح ما بني )12 – 54( 
م بجهود فرقة حفــر)113( العاملة 
في الفرع منها بئري )محطة ابحاث 
الكحــالء( بعمــق )36( متــرا لكل 
منها  وبئر )شــركة ازدهار ميســان 
/17 ( بعمــق )54( متــرا لالغــراض 

اليومية  واالستخدامات  الصناعية 
اخملتلفة اضافة الــى فحص )7( ابار 

في احملافظة.
تواصل الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
تكثيف جهودها في محافظة ديالى 
لتوفيــر املياه في املناطــق البعيدة 
عن املياه الســطحية واستخدامه 
واالســتخدامات  الزراعية  لالغراض 
اليومية وســقي املزروعــات اضافة 

ارواء احليوانات حيــث تكللت  الــى 
)45( بئراً خالل شــهر تشرين  باجناز 
االول متضمنة آبار النفع العام وآبار 
الشــحة املائية وذلــك بجهود فرق 
احلفرالعاملــة في الفــرع  وبأعماق 
مختلفة اضافة الى فحــــص )85( 
بئــرا ونصب )50( طاقــم ضخ  ومن 
هذه االبار  بئر قرية املشــروع بعمق 
(54( م وكذلــك بئر قريــة بني ويس 

بعمق )84( مترا .
وتواصل املــالكات العاملة في فرقة 
حفــر)52( التابعة لفرع صالح الدين 
اعمالهــا بأجناز بئر قرية البوشــنتر 
خالل الشــهر املاضي وذلك الغراض 
واالســتخدامات  املزروعات  ســقي 
ارواء  وكذلــك  اخملتلفــة  اليوميــة 
احليوانات بعمــق )132( مترا اضافة 

الى فحص بئر واحد في احملافظة.
احلقلية  الفــرق  وكذلــك متكنــت 
مــن اجناز حفر بئريــن في محافظة 
واسط خالل الشــهر املنصرم  كما 
مت فحص )7( ابار في مناطق متعددة 
من احملافظة بجهود فرقة حفر )50( 
هما بئر مدرســة الشــهيد محمد 
البدري وبعمق )60( مترا وبئر الغراض 
النفع خــاص بأســم املواطن علي 
عبــد الكرمي بعمــق )30( مترا وذلك 
املائي في احملافظة  الوضع  لتنشيط 
للمواطنني  االنية  االحتياجات  وسد 
اجلوفية  املياه  واســتغالل  املياه  من 
لالســتخدامات  صحيحة  بطريقة 
الزراعية اضافة الى االغراض املنزلية 

اخملتلفة .
وتزامنــاً مع فترات الشــحة املائية 
التي تشهدها البالد  تستمر الهيئة 
العامــة للمياه اجلوفيــة بتكثيف 
املياه  شح  ظاهرة  ملواجهة  جهودها 
والتي تعانــي منها اغلب احملافظات 

اجلنوبيــة حيــث اجنزت فــرق احلفر 
العاملــة في فرع النجف االشــرف 
آبارخــالل   )3( وفحــص  بئــراً   )26)
شهرتشرين االول املنصرم منها بئر 
بريجة بعمق )240( مترا وكذلك اجناز 
(8( آبار في منطقة ابو الدنانير بعمق 
(12( متــرا لكل منهــم اضافة الى 
نصــب )2( طاقم ضخ في احملافظة ، 
ومن نشــاطات فرع النجف االشرف 
الديوانية   بئر فــي محافظــة  اجناز 
بعمق  املائيــة  الشــحة  ابار  ضمن 
(12( مترا وبســواعد فرقة حفر )75( 
للمياه  املتزايدة  االحتياجات  لســد 
واســتخدامها في شــتى مجاالت 

احلياة.
العاملة  احلقلية  املــالكات  وتواصل 
في فــرع البصرة نشــاطاتها حيث 
مت حفــر )27( بئراً فــي محافظة ذي 
املائية  الشــحة  لغرض معاجلة  قار 
في احملافظة  ولتوفيــر املياه للقرى 
منها  السطحية  املياه  عن  البعيدة 
آبار قرية العبودة وآبار قرية الكرامة 
بجهود فرقتي حفر53 و 77  وبأعماق 
تتــراوح مــن ) 12 – 15( مترا اضافة 
الى فحــص )20( بئرا وفي محافظة 
البصرة مت حفر بئر اللجة السديرية 
بعمق )260( مترا وذلك لالســتفادة 
من امليــاه لالســتخدامات اليومية 

اخملتلفة.

المياه الجوفية تنجز حفر )148( بئرًا مائيًة خالل تشرين االول الماضي 
لتنشيط الوضع المائي وسد االحتياجات االنية للمواطنين

بغداد - الصباح الجديد: 

 ، اعلن احتاد الصناعات العراقية 
تصدير 5 مليارات علبة معدنية 

محلية الى اخلارج.
وقال رئيس االحتاد عادل عكاب في 
تصريحات صحفية امس االثنني 
ان :”عدم تســليط الضوء على 
املنتج الوطني سببها الهجمة 
على الصناعة العراقية وضعف 
التسويق للمنتج، والعراق اليوم 
يصــدر %60 مادة مــن القطاع 

اخلاص الى اخلارج”.
يصــدر  :”العــراق  ان  واضــاف 
هولندا  الــى  احمللية  العصائــر 
والنمســا وبريطانيا ودول اوروبا 
االفريقية  الســوق  مــن  و30% 
واســتراليا و320 منفذ في دبي 
الغذائية  للصناعــات  والكويت 
العراقيــة امــا بالنســبة الى 
الكاربــت والســجاد فصادراتنا 
التقدير  فاقت  الســعودية  الى 
الى االردن من مفروشات  كذلك 
واسفنج وديباج ومت املباشرة في 

عقود مع مصر”. 
 5 العراق  واعلن عكاب”تصديــر 
مليارات علبة معدنية الى اخلارج 
سنوياً”، مشيرا الى “توقف 1000 
مصنع خــالل الفتــرة القليلة 
احلكومية  االجــراءات  بســبب 
وفتح احلدود بال قيود واالعفاءات 

الكمركية للمنتج املستورد”.
االبقاء على  “ضرورة  وشدد على 
ســتراتيجية  مشــاريع  اربعة 
والكبريــت  }البتروكيماويــات 
والفوســفات{ حتــت  واحلديــد 
اما مشــروع  الدولة،  ســيطرة 
اطــارات الديوانيــة يحتاج الى 
مؤكداً  لدميومتــه”،  عامال   156
“شكوى الكثير من دوائر الدولة 
من تخمة فــي املوظفني واخرى 

تشكو القلة”.
واستدرك عكاب بـ”اصول بعض 
الصناعيــة ضخمة  املشــاريع 

جدا تصل قيمة املشروع الواحد 
الى مليــار دوالر والقطاع اخلاص 
خاسر ونحن في مشكلة كبيرة 
خامناً  احلكومــي”،  الروتــني  مع 
“احلكومة السابقة رفعت جميع 
القيود عن املنتج املستورد ومواد 
في غنــى عنها وهــي متوفرة 
واملاء  االنشائية  وخاصة  بالعراق 

والعصائر”.  
على صعيد متصل كشف مدير 
وزارة  الفنية فــي  الدائــرة  عام 
الصناعة، ناصر املدني، عن واقع 
العراق، فيما اشار  الصناعة في 
الى ارقــام محبطة فــي تطور 

الصناعات الوطنية.
وقــال املدنــي فــي تصريحات 
ان  االثنــني  امــس  صحفيــة 
جداً  كبيرة  الصناعة  :”مشكلة 
ونســبة التطور في الصناعات 
العراقيــة منذ عــام 2017 الى 
ســنويا”،   16% تتجــاوز  ال  االن 
الفتــا الــى “وجــود 575 منتج 
ذات  االدوية  محلــي بضمنهــا 
املنتج  مــن  االفضل  النوعيــة 
االجنبي وحتمــل قيمة مضافة 
ونوعية ممتازة وحتمل جودة عالية 
مــن مجلس  عليها  ومصــادق 

الوزراء وفي املوازنة”.

اكد  الصناعة  “وزيــر  ان  واضاف 
وجــود %50 اي مايقارب 50 الف 
منتسب من املالكات مت تعيينها 
بناء على مزيــدات كتل واحزاب 
، وتابع املدني “كما  سياســية” 
لدينــا 100 خط انتاجي ومعمل 
متاماً  الصناعة معطل  وزارة  في 
النقدية  السيولة  بسبب نقص 

وعدم الطلب من قبل الوزارات”.
واشــار الى “جناح معامل كثيرة 
في القطاع اخلاص منها معامل 
والزيتون  والســكر  االســمنت 
بشــكل باهر واالن اجتــاه الوزير 
الصناعــات  لتطويــر  احلالــي 

العام  القطاعني  بــني  العراقية 
ان  املدنــي،  ، واكــد  واخلــاص”. 
“التوجــه العام اخــر الصناعة 
عنها  الدعــم  برفع  الوطنيــة 
احلماية  ورفع  املنافسة،  لصالح 
عن املنتج احمللــي واعفاء املنتج 

االجنبي من الضرائب اضرنا”.
وبني ان “طاقتنا االنتاجية ضعف 
غياب  بســبب  حاليا  مبياعاتنا 
ومنتجات  احلكومــي،  الدعــم 
القطاع اخلاص اقــوى من العام 
واالســمنت العراقي اصبح في 
الصدارة بعد قرار منع استيراده 
وحافظنــا على ســعره ورفعنا 

جودته منذ عام 2015”.
واردف املدنــي بالقول “القضية 
الرئيســة التي اجبــرت الدوائر 
الفســاد  هــي  واحملافظــات 
والكومشــنات الــذي حال دون 
اســتهالك الــوزارات ملنتجنــا 
والصناعــة ال تفــرض اي منتج 
على اي وزارة او مؤسسة، والوزير 
النوعية  املنافســة  اكد علــى 
واالهتمام  بالعصرية  والتسويق 
تؤكــد  واحلاجــة  باملبيعــات 
مساهمة االعالم في رفع قيمة 

املنتج”. 

 البالد تصدر %60 من انتاج القطاع الخاص
 الى أسواق أوروبية وافريقية واسترالية

اتحاد الصناعات العراقي :

شدد رئيس اتحاد 
الصناعات العراقي 

على “ضرورة االبقاء 
على 4 مشاريع 
ستراتيجية هي 
البتروكيماويات 

والكبريت والحديد 
والفوسفات تحت 

سيطرة الدولة

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت الشــركة العامة لتجــارة املواد 
الغذائيــة فــي وزارة التجــارة عن وصول 
الباخــرة }ELPIDA GR{ احململة بـ 42 الف 
طن مــن الرز التالينــدي اخملصص لصالح 

السلة الغذائية.
وذكر بيان للــوزارة، ان :”الباخرة اآلن وصلت 
الى منطقــة االدالء في امليــاه اإلقليمية 
مســاء األحد” مؤكــداً ان “فريق الفحص 
اخملتبري في قســم السيطرة النوعية قام 
باجراء عملية ســحب منــاذج من حمولة 
الباخرة بغية القيام بفحصه فحصأ أولياً”.
ولفــت البيان الى انه “وبعــد ظهور نتائج 
الفحص األولي سيتم ارسال النماذج الى 
مختبر قسم الســيطرة النوعية املركزي 
العائد للشركة في بغداد الستكمال بقية 
وبيان صالحيته لالســتهالك  الفحوصات 
عمليــات جتهيزه  اطــالق  قبل  البشــري 

للوكالء”. 

 الصباح الجديد - وكاالت: 
تنفــق الواليات املتحدة مــا يصل إلى 25 
مليون دوالر على خطة خمســية لـ “دعم 

اجملتمع املدني” في العراق.
وبحســب وثيقــة صــادرة عــن الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، ترغب الوكالة 
والشــباب  النســاء  زيادة مشــاركة  في 
العراقيني فــي اجملال العــام وفي مجاالت 
أخرى، على سبيل املثال، في العمل بشأن 

تغيير املناخ.
وبهذه الطريقة، يقــول األمريكيون إنهم 
يريدون “مســاعدة” العراق على أن يصبح 

“دولة أكثر استقرارا ودميقراطية”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن محافــظ بغداد محمــد العطا امس 
االثنني ان احملافظة أدرجت في خطتها إنشاء 
155 بناية مدرســية جديدة في بغداد ضمن 

موازنة العام املقبل 2023.
وقال العطا، في تصريح صحفي أن :”احملافظة 
أدرجت في خطتها ضمن موازنة العام املقبل 
155 بناية مدرسية”،  2023 مشروع إنشــاء 
مشيرا إلى “أنها أولت قطاع األبنية املدرسية 
اهتمامــا بالغا ملا لها مــن دور بالغ في رفع 

املستوى التربوي في العاصمة”.
وأضــاف ان احملافظة “متكنت خالل عامني من 
بناء 250 مدرسة جديدة موزعة بني مختلف 

مناطق بغداد”.
وأفاد العطا بأن “هنــاك خطة أخرى لبناء 3 
آالف مدرسة جديدة، بعضها سينفذ ضمن 
القــرض الصينــي والبعض اآلخر ســيتم 
تنفيذه من خالل املقترح الذي طرحته رئاسة 
الوزراء املتضمن إنشــاء صندوق خاص لبناء 
املدارس يؤخذ مــن حصة كل محافظة، إلى 

جانب االلتزام بتوفير األراضي املالئمة لها”.
ولفت إلى أن “هذه اإلجراءات ستقلل من أزمة 
اكتظاظ الطلبة، وبالتالي رفع عبء كبير عن 

كاهل الطلبة واملالكات التدريسية”.

وصول 42 الف طن من 
الرز التايلندي لصالح 

السلة الغذائية

أمريكا تدعم “المجتمع 
المدني” في العراق 
بـ 25 مليون دوالر

محافظ بغداد: خطة 
إلنشاء 155 مدرسة 

بموازنة 2023

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة الثقافــة اطــالق 
الوثائــق املؤمنة  خدمة”نظــام 
األمانة  مع  باالتفاق  اإللكتروني” 
العامــة جمللس الــوزراء، معلنة 
إلغاء معامــالت صحة الصدور 

الورقية.
وقالت الوزارة في بيان امس االثنني 

املعلومات  تكنولوجيا  قســم  إن 
في وزارة الثقافــة عقد اجتماعاً 
مع ممثلي مركــز البيانات الوطني 
في األمانــة العامة جمللس الوزراء، 
معامالت  إلغاء  موضوع  ملناقشة 
صحــة الصدور الورقيــة وإطالق 
اإللكتروني  الصدور  صحة  خدمة 
)نظام الوثائق املؤمنة اإللكتروني(، 

DM.UR. الرســمي  املوقــع  عبر 
.GOV.IQ

وحضــر االجتماع املديــر العام 
لدائرة الشــؤون االدارية واملالية  
الدكتور علــي رضا عبد احلمود، 
الوطني  البيانات  وممثلي مركــز 
محمــود عبداحلكيــم وعمــار 

سعدي.

ونقــل البيــان، عن احلمــود أن 
اخملاطبات االلكترونية مهمة جداً 
لتحول يواكــب التطور العاملي 
املتقدمة،   البلــدان  في  احلاصل 
وخصوصا  كتب صحة الصدور  
ملا فيها من اهمية  من السرعة 
في اإلجناز وكشف صحة الكتب  

من مصادرها احلقيقية.  

الوزارة  اســتعداد  احلمود  وابدى 
مايتعلــق  لــكل  ودعمهــا 
بالتطــورات احلديثة ومواكبتها 
لتسهيل آليات سير العمل في 
الوزارة، مثمنــا  دور  كادر مركز  
البيانــات الوطني فــي  االمانة 
لتعاونهم  الوزراء،  العامة جمللس 
مع كادر الــوزارة  في  إجناح هذه 

املهمة. 
تكنولوجيا  قال مدير  من جانبه 
املعلومات  صفوان هشام، إنه مت 
االتفاق على إطالق خدمة صحة 
الصدور اإللكترونية بعد اكتمال 
متطلبــات إطــالق اخلدمة من 
قبل وزارة الثقافة، وإلغاء صحة 

الصدور الورقية. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أفادت وزارة التربية بأنها لم حتدد 
حتى اآلن، موعد امتحانات نصف 
الســنة للعام الدراسي احلالي، 
داعيــة إلــى اعتمــاد موقعها 

للحصول  حصــرا،  اإللكتروني 
على أخبارها الرسمية.

وقال املتحدث الرســمي باسم 
الوزارة حيــدر فاروق في تصريح 
صحفــي إن “مــا نشــر بهذا 

األول على بعض  الشــأن أمس 
مواقــع التواصــل االجتماعي، 
غير صحيح، الفتــا الى أن املدة 
القليلــة املقبلــة ستشــهد 
امتحانــات  مواعيــد  حتديــد 

نصف ونهاية الســنة بحسب 
يعدها  التي  االمتحانية  اجلداول 
على  لتنشــر  الوزارة،  مختصو 
الرســمي حصرا،  الوزارة  موقع 
إضافــة إلى تعميمهــا بكتب 

رســمية على مديريــات تربية 
بغداد واحملافظـات.

“اســتعداد  املتحــدث  وأكــد 
ضمن  االمتحانات  إلجراء  وزارته 
إنها ستحدد  قال  التي  املواعيد 

قريبــا، الســيما أن العمليــة 
طبيعي  بشكل  تسير  التربوية 
مــن دون أي معوقــات، كما أن 
اخلطة الدراسية تسير بالشكل 

الذي خطط له مسبقا”.

الحكومة تلغي معامالت صحة الصدور )الورقية) في دوائر الدولة

التربية: تحدد موعد امتحانات نصف السنة خالل االيام المقبلة 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
دعا محتجــون غاضبون من اإلجراءات 
الزعيم  الفيروس  الصارمة ملكافحــة 
الصينــي القوي إلى االســتقالة، في 
توبيخ غير مســبوق فــي الوقت الذي 
تكافح فيه السلطات في ثماني مدن 
على األقل لقمع مظاهرات متثل حتديا 
مباشرا نادرا للحزب الشيوعي احلاكم.
وطــردت الشــرطة باســتخدام رذاذ 
الفلفل املتظاهرين في شنغهاي الذين 
طالبــوا الرئيس الصيني، شــي جني 
بينغ، بالتنحي ووضع حد حلكم احلزب 
الواحد، لكن بعد ســاعات احتشــد 

الناس مرة أخرى في نفس املكان.
وفرقت الشــرطة املظاهرة مرة أخرى، 
ورأى مراسل أسوشيتد برس محتجني 

قيد االعتقال وهم ينقلون في حافلة.
وقالــت فرانس برس إن اآلالف نزلوا الى 
الشــوارع، امس االول األحد، في بكني 
أخرى  ومدنا  ووهان  وكذلك  وشنغهاي 

في الصني لالحتجاج على اإلغالق.
واالحتجاجــات ، التي بــدأت، اجلمعة 
املاضية، وامتدت إلــى مدن من بينها 
العاصمة بكني وعشــرات اجلامعات ، 
ملعارضة  انتشــارا  األكثر  العرض  هي 

احلزب احلاكم منذ عقود.
وفــي مقطــع فيديــو لالحتجاج في 

وكالــة  منــه  حتققــت  شــنغهاي، 
الهتافات ضد  أسوشــيتد برس، بدت 
شــي،  واحلــزب الشــيوعي الصيني 
بصوت عال وواضح: “شــي جني بينغ 
تنحى عن املنصب، احلزب الشــيوعي، 

تنحى عن املنصب”.
من  فقط  أســابيع  وبعــد خمســة 
انتخابه لوالية ثالثــة تاريخية، يواجه 
الرئيس، شــي جني بينغ، فجأة حتديات 
لهيمنته على السلطة والتي قدمها 
بنجاح كبير للعالم في املؤمتر الوطني 

ال20 للحزب الشيوعي الصيني.
من دون تنسيق

وتقول صحيفــة الغارديان إن احملتجني 
الذين خرجــوا على ما يبــدو من دون 
تنسيق مركزي، إلى الشوارع في جميع 
أنحــاء الصني وإلى وســائل التواصل 
االجتماعــي، ودعــوة البعض صراحة 
التنحي،  إلى  الشــيوعي  واحلزب  شي 
يشكل صدمة زلزالية في بكني، التي 
حافظت على مسار محافظ سياسي 

يحاول دائما جتنب النقد العلني.
واصطدم شــرطيون امس االول االحد 
كانوا يحاولــون إبعاد الناس من موقع 
تظاهرة سابقة مبجموعات من احملتجني 
في وسط شنغهاي، املدينة التي فرض 
على سكانها البالغ عددهم 25 مليون 

نسمة في مطلع السنة إغالقا مرهقا 
أفاد مراسل  على مدى شــهرين كما 

وكالة فرانس برس.
تظاهرات في بكني

وجتمع حشــد في شــارع ولوموتشي 
وقت ســابق خالل  في  )أورومتشــي( 
النهار وأظهر شــريط فيديو مت تداوله 
بشكل واسع على اإلنترنت متظاهرين 
في مكان حددت وكالــة فرانس برس 
موقعه اجلغرافي في شارع ولوموتشي 
في وســط شــنغهاي، وهــم يرددون 
هتافات “شــي جينبينغ، استقل”، في 
تعبير نادر عن عــداء للرئيس والنظام 

في العاصمة االقتصادية للبالد.
وقد تظاهر مئات االشخاص امس االول 
األحد في وســط شــنغهاي صامتني 
وهم يحملون أوراًقا بيضاء، في خطوة 
أصبحت رمــزا لالحتجاج على الرقابة 
في الصني، وورودا بيضاء عند عدد من 
مفارق الطرق، قبل أن تصل الشــرطة 
شــاهد  بحســب  بتفريقهم،  وتقوم 

طلب عدم الكشف عن هويته.
حريق أجج الغضب

واندلعــت االحتجاجــات احلالية بعد 
عن  وأســفر  اخلميس،  حريــق،  اندالع 
مقتل 10 أشــخاص علــى األقل في 
مبنى ســكني في مدينة أورومتشي 

في شــمال غرب البالد، حيث مت حبس 
بعضهــم فــي منازلهم ملــدة أربعة 
أشهر. وأدى ذلك إلى سيل من األسئلة 
الغاضبــة على اإلنترنت حــول ما إذا 
كان رجال اإلطفاء أو األشخاص الذين 
يحاولــون الهروب قــد مت حظرهم عن 

احلركة.
وجتمــع نحــو 300 متظاهر الســبت 
املاضــي في شــنغهاي وظل معظم 
مليون   25 عددهــم  البالــغ  النــاس 
ملا  منازلهم  في  شــخص محصورين 
يقرب من شهرين بدءا من أواخر مارس.

وفي شــارع يحمل اســم أورومتشي، 
أحضــرت مجموعة مــن املتظاهرين 
التي تكرم  والالفتات  والزهور  الشموع 

أولئك الذين لقوا حتفهم في احلريق.
وفقا ملتظاهر  أخرى،  وكانت مجموعة 
أصــر على عدم الكشــف عن هويته، 
شــعارات  رددت  حيث  نشــاطا،  أكثر 

وغنت النشيد الوطني.
وأظهرت مقاطع فيديو على وســائل 
التواصل االجتماعي قالت إنها صورت 
في ناجنينغ في الشرق وقوانغتشو في 
اجلنوب وســت مدن أخــرى على األقل 
الشــرطة  مع  يتشــاجرون  محتجني 
أو يفككون حواجز تســتخدم إلغالق 

األحياء.

االحتجاجات  كانــت   1989 عــام  في 
مقتصــرة إلى حد كبيــر على بكني، 
ولكن املظاهرات احلالية أكثر انتشــارا 
واضحة من  ومــع معرفــة  جغرافيا، 
املتظاهريــن مبا يفعلــه زمالؤهم في 

املدن األخرى.
وثانيــا، هنــاك شــعور بأن الســبب 
بالتظاهرات هو سياســة شي بشأن 
تطرح  أيضــا  ولكن  كوفيــد”،  “صفر 
أسئلة أوسع نطاقا حول كيفية عمل 

الدولة الصينية.
وتقول الصحيفة إن إحدى الصعوبات 
التي تواجه احلكومة هي أن املسؤولني 
احملليــني، الذين يشــعرون بالقلق من 
االنتقام من رؤســائهم إذا حدث تفش 
للمرض، فرضــوا ضوابط صارمة، ومع 
ذلــك ليس لديهم ســلطة حقيقية 
على سياســة مركزية ال تقدم جدوال 
زمنيــا إلنهــاء دورة عمليــات اإلغالق 

واالحتجاجات.
الذين  املتفرجني  إن مشــهد  وتضيف 
ال يرتــدون كمامات مــن جميع أنحاء 
العالم وهم يســتمتعون بكرة القدم 
في الدوحــة هو أكثر إثــارة للغضب 
بالنسبة لبلد يبدو أنه ال يستطيع بعد 

ثالث سنوات التعايش مع الفيروس.
وتقول احلكومة الصينية إن هذا يرجع 

إلى أنها أعطــت األولوية للحياة على 
االقتصــاد، مما أبقى الوفيــات أقل من 

6000 مقارنة باملاليني في الغرب.
محاوالت تخفيف

وخففت أورومتشي ومدينة أصغر في 
شينجيانغ هي كورال بعض الضوابط 
أنه  بــدا  فيما  الفيــروس  ملكافحــة 
محاولة لتهدئــة اجلمهور في أعقاب 

احتجاجات يوم اجلمعة املاضية .
أنه  الرسمية  اإلعالم  وســائل  وذكرت 
ســيتم إعادة فتح األســواق وغيرها 
مــن الشــركات فــي املناطــق التي 
تعتبــر منخفضــة اخملاطــر النتقال 
الفيروس وستستأنف خدمة احلافالت 
والقطــارات وشــركات الطيران. لكن 
لم يعطوا أي إشــارة إلى مــا إذا كان 
سيسمح للسكان في املناطق األكثر 

خطورة باخلروج من منازلهم.
واســتجابة لنفــاد صبــر اجلمهــور، 
نشــرت جلنة الصحة الوطنية في 11 
أكتوبر خطة من 20 نقطة لتحســني 
بعض ضوابط الفيــروس، مثل تقليل 
وتخفيف  الصحــي  احلجــر  فتــرات 
اخملالطني  علــى  املفروضــة  القيــود 
املقربني للحــاالت املؤكدة، مما أثار آمال 
الشــعب الصيني العادي في أن احلياة 
ودخلهم اليومي ســيعودان أقرب إلى 

طبيعتهما.
لكــن التخفيف املتوقع لــم يحدث. 
وأبلغت الصني، األربعاء من األســبوع 
املاضي، عن ما يقرب من 30 ألف إصابة 
تنتقل محليا،  بفيروس كورونا  جديدة 
وهو األعلى على اإلطالق، مع تفشــي 
املرض في كل منطقة. وبحلول، األحد، 

كان هذا الرقم قد وصل إلى 40 ألفا.
وفرضــت قيــود جديدة علــى احلياة 
اليومية والنشاط االقتصادي في مدن 
من بينهــا بكني وقوانغتشــو )مركز 

التصنيع في جنوب الصني( وتياجنني.
وحاولــت شيجياتشــوانغ التي يبلغ 
عدد سكانها 11 مليون نسمة جنوب 
غرب العاصمة تخفيف بعض إجراءات 
املكافحة لكنها عكست مسارها في 

غضون أيام بعد ارتفاع أعداد احلاالت.
وتقــول الصحيفــة إن موجة العدوى 
إذا أنهت الصني سياسة صفر كوفيد 
أن يتمكن  أكبر من  ستكون ببساطة 
النظام الصحي مــن التعامل معها. 
حيــث مت تطعيم عدد قليــل جدا من 

كبار السن بالكامل.
وتقــول الصحيفــة إن التظاهــرات 
ملكانته  ضربة  تشكل  لشي  بالنسبة 
الدولية بعد أشــهر فقط من عودته 

إلى املسرح العاملي.

متابعة ـ الصباح الجديد :
قالت وســائل إعــالم إســرائيلية إن 
الذي يتزعمه  “الليكود”،  شريَكي حزب 
نتنياهو،  بنيامني  املكلف  الوزراء  رئيس 
اليميني،  و”نوعــام”  الديني  “شــاس” 
سيوقعان تباعاً على اتفاقني ائتالفيني؛ 
تاليني التفاق اجلمعة املاضية الذي جرى 
توقيعه مــع حزب “القــوة اليهودية”. 
فيما طالب رئيس حــزب “الصهيونية 
الدينية” بالسيطرة على نظام اعتناق 
اليهودية في البــالد، كما طالب بنقل 
التابعــة  املدنيــة  اإلدارة  صالحيــات 

للجيش إليه.
واإلدارة املدنية هي اجلهة املسؤولة عن 
تنظيم االســتيطان ومنــح تراخيص 
حتت  مناطــق  فــي  للفلســطينيني 
مبان  وهدم  اإلســرائيلية  الســيطرة 
وشــق طرق وإصدار تصاريح ومصادرة 
ومياه  وإعطــاء رخص كهربــاء  أراض 

ومشروعات.
الذي  “الليكــود” مع “شــاس”،  واتفق 
يتزعمه آرييه درعي، على توليه )درعي( 
منصب نائب رئيس الوزراء باإلضافة إلى 
حقيبة الداخلية على أن يحصل حزبه 
أيضــاً على وزارات الصحــة واخلدمات 
الدينية والرفاه والشــؤون االجتماعية 

ووزارة تطوير الضواحي.
كما اتفق مع حزب “نوعــام” اليميني 
املتطرف على أن يحصل رئيســه آلفي 

معوز على منصب نائب وزير في مكتب 
رئيس الوزراء. ومعوز هو العضو الوحيد 
في الكنيســت )البرملان اإلســرائيلي( 

الذي ميثل حزب “نوعام”.
االتفاقات مع “شــاس”  والتقدم فــي 
و”نوعام” جــاء بعد اتفاق شــامل مع 
“القــوة اليهوديــة” اليميني املتطرف 
الذي يرأســه إيتمار بــن غفير ومنحه 
القومــي مع  وزيــر األمــن  منصــب 

صالحيات موسعة للغاية.
وجنح “الليكود” بعــد خالفات مطولة 
في إقناع األحزاب بتقــدمي تنازالت لها 
الــوزارات محل  في  باحملاصصة  عالقة 

اخلالف والتدوير كذلك.
واتفقت األحزاب على تقســيم الوزارة 
والنقب  الضواحــي  لتنميــة  احلالية 
واجلليــل، وحصل حزب “شــاس” على 
حقيبة “الضواحي” )البلدات التي غالباً 
ما تكون فقيرة وخارج املراكز السكانية 
النقب  املركزية في إســرائيل( وبقيت 

واجلليل بيد حزب “القوة اليهودية”.
كما تنــازل درعي عن حقيبــة املالية 
التي كان مصــراً عليها على أن يتولى 
الداخلية، ومينــح “الليكود” املالية في 
لبتســلئيل ســموتريتش  عامني  أول 
رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، الذي 

كان مصراً على الدفاع.
التوليفة التي عمــل عليها “الليكود” 
بعــض  لســموتريتش  ســتضمن 

السيطرة على سياسات إسرائيل في 
الضفة الغربية من خــالل تعيني وزير 
تابع فــي وزارة الدفاع التي ســتبقى 
مع حــزب نتنياهــو “الليكــود” الذي 
كان اشــتكى ســابقاً من أن الوزارات 
السيادية لن تكون من نصيبه، وأعطت 
درعي وزارات أكثر واقتطعت له وزارات، 

كما أعطت بن غفير وزارة األمن ونقلت 
لــه صالحيات على قوة حــرس احلدود 

التابعة للجيش أصالً.
لكن رغم ذلك؛ يواجه “الليكود” عقبات 
متعلقــة أوالً بســموتريتش وبأهلية 
درعــي لتولي منصب وزيــر، وهو وضع 
يخضــع حالياً لتســاؤالت كبيرة بعد 

أن قــال املدعــي العــام إن إدانة درعي 
األخيرة بالكســب غير املشــروع، قد 
ترقى إلى فســاد أخالقي، مما مينعه من 
تولي منصب وزاري ملدة ســبع سنوات. 
وكان قد ُحكم على درعي بالسجن 12 
العام املاضي،  التنفيذ  شهراً مع وقف 
لكنه اســتقال مــن البرملــان قبل أن 

يوقع اتفاقاً يســمح له بتجنب إدانته 
بالفســاد األخالقي. ويبحث “شــاس” 
و”الليكــود” تغيير القانون للســماح 

لدرعي بالعودة وزيراً.
وبالنسبة إلى سموتريتش؛ فإن احملادثات 
عالقــة. وكان قد طالــب بتولي وزارة 
الدفــاع أو وزارة املاليــة ووافق نتنياهو 
علــى منحــه املالية، فــي األقل ألول 
عامني من والية احلكومة، لكن خالفات 
“الصهيونية  اتهم  دبت بينهما بعدما 
الدينية” نتنياهــو بالتراجع عن وعوده، 
ورد “الليكود” باتهام ســموتريتش بأنه 

قدم مطالب مبالغاً فيها.
وباإلضافة إلى تولي وزارة املالية للعامني 
األولني، طالب ســموتريتش بحقيبتي 
واســتيعاب  املســتوطنات  شــؤون 
4 من  إلــى قيادة  املهاجرين، باإلضافة 
أصل 11 جلنة يسيطر عليها التحالف 
بالسيطرة  الكنيست، كما طالب  في 
على نظــام اعتناق اليهودية في البالد، 
وأيضــاً طالب بنقل صالحيــات اإلدارة 

املدنية التابعة للجيش إليه.
و”منظمة  “هآرتــس”  صحيفة  وقالت 
الســالم اآلن” إن منــح ســموتريتش 
إلــى  ســيؤدي  الصالحيــة  هــذه 
بؤر  وشــرعنة  املســتوطنات  توسيع 
استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل 
الفلســطينيني، ويعني ضمــاً فعلياً 
الواليات  وكان سفير  الغربية.  للضفة 

املتحدة لدى إســرائيل، تــوم نايدز، قد 
حــذر نتنياهو من وضع ســموتريتش 
في منصب وزيــر دفاع، وتعهد مبقاومة 
أي عمليــة ضم مســتقبلية. واتهم 
في بيان مطــول، صدر األربعاء املاضي، 
،”الليكود”  الدينية”  “الصهيونية  حزب 
بتســريب “أكاذيــب” للصحافــة في 
جزء من مفاوضــات االئتالف، زاعماً أن 
“الليكــود” أراد “دوس وإذالل وتهميش” 
احلزب. ورد عضو الكنيســت عن حزب 
احلزب  ياريف ليفني، مسؤول  “الليكود” 
في املفاوضات االئتالفية، في محادثات 
خاصة بقوله إن مطالب ســموتريتش 
حتويل أجزاء من الوزارات إلى سيطرته؛ 
مثل اإلدارة املدنيــة اخلاضعة للجيش 
داخل  “حكومة  ستشكل  اإلسرائيلي، 

حكومة”، وإن املطالب “وهمية”.
وكانــت املفاوضات امــس االول االحد 
متوقفة بني “الليكــود” و”الصهيونية 
الدينيــة”. ويعتقــد أن “الليكود” يريد 
اتفاقات مع “شــاس”  االنتهــاء مــن 
و”نوعــام” ثــم “يهدوت هتــوراه”، من 
أجل زيادة الضغــط على “الصهيونية 
الدينية”. ومن املتوقع أن يحصل احلزب 
اليهودي املتشــدد الثاني في االئتالف 
احملتمل، أي “يهدوت هتوراه”، على وزارة 
اإلسكان، ووزارة املســاواة االجتماعية 
دائرة  التي سيجري توسيعها لتشمل 

العمل في وزارة املالية.

الغضب يتصاعد في شوارع الصين.. ودعوة لـ »تنحي« الرئيس وحزبه

بعد التقدم مع حزبي شاس ونوعام

“السيطرة على اإلدارة المدنية”تعرقل اتفاق نتنياهو مع »الصهيونية الدينية«
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شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة
 TK.TND.LOM.2021 .328 تعلن املناقصة رقم

خلدمات دعم احلياة والصيانة غير اإلنتاجية ملنطقة التعاقد غرب القرنة )املرحلة 2(، 
جمهورية العراق

تقوم شركة لوك أويل ميد-إيست احملدودة العاملة بصفة املشغل ملنطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )املرحلة 2( في 
جمهورية العراق بتطوير حقل غرب القرنة )املرحلة 2( مبوجب عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة نفط 

البصرة التابعة لوزارة النفط العراقية.  
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
جتهيزات مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلــى جمهورية العراق مبوجب 

القوانني النافذة في جمهورية العراق و/أو في دولها األصلية.
على الشركات املتقدمة بالعروض أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي:
 أ( أال يقل متوســط مبيعاتها الســنوية خالل الســنوات 2018-2020 عن 15,000,000 )خمسة عشر مليون( دوالر 

أمريكي؛
 ب( أن يكون لديها خبرة كمقاول رئيســي )عام( ألداء اخلدمات التي تتكون من خدمات دعم احلياة وخدمات الصيانة 
غير اإلنتاجية ضمن عقد واحد خالل آخر 7 )سبع( سنوات مع ما ال يقل عن 3 )ثالثة( عقود مكتملة أو جارية مبرمة 
مع شــركات النفط والغاز )شــركات النفط الدولية، شركات مقاولة رئيســية خلدمات النفط والغاز أو شركات 
مقاولة هندســية دولية( في منطقة الشرق األوسط وشــمال إفريقيا، بقيمة ال تقل عن 10,000,000.00 )عشرة 

ماليني( دوالر أمريكي لكل عقد.
 ج( أن تقدم التأمينات األولية املطلوبة بقيمة 500,000.00 )خمسمائة ألف( دوالر أمريكي؛

.ISO 22000وISO 45001 و ISO 14001و ISO 9001 :د( توافر شهادات سارية املفعول التالية 
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة 

.Tender@lukoil-international.com :من قبل الشخص املفوض قبل 2022/12/13( إلى
على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

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

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

تقدم العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 03:00 م )بتوقيت البصرة( 
من تاريخ 2023/01/10.

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1266
التاريخ/ 2022/11/27

اعالن مناقصة اشغال رقم )41( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة
)تأهيل شوارع حي النضال(

وفق املواصفات الفنية واخملططات وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياسية  للمشروع 
املذكور انفا والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة 
بيع التنادر مقابل مبلغ قدرة )300،000( ثالثمائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشــؤون املالية في 
احملافظــة فعلى الراغبني من املقاولني والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشــائية 
/ رابعة( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياســية للمشروع انفا الى ســكرتير اللجنة املركزية لفتح 
العطاءات الطابق الثاني من بناية قســم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة 
ضمن شروط املناقصة ادناه مع وصل الشراء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات األخرى 
املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياســية للمشروع انفا . وان اخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( 
هو الساعة الثانية عشــر ظهرا يوم )االحد( املصادف 2022/12/11 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق 

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

1. تقدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلــغ الكلفة التخمينية املذكورة في ادناه ومببلغ قدره 
)60،169،560( ستون مليون ومائة وتسعة وستون الف وخمسمائة وستون دينار على شكل صك مصدق معنون 
الى محافظة كربالء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدسة / 
قســم الشؤون املالية ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة 
للمقاولني( او املدير املفوض او احد املؤسســني )بالنسبة للشــركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي معتمد 

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

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

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

يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احملليني.
6.في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( الســلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االســتمرار 
بتنفيذ املشــروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملستحقاته 

اصوليا دون االخالل مبضمون املادة )62/ط( من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7.ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات 
1.مدة املشروع )360( ثالثمائة وستون يوما.

2.الكلفة التخمينية )6،016،956،000( ستة مليار وستة عشر مليون وتسعمائة وستة وخمسون الف دينار        
3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4.على جميع الشــركات واملقاولني تدوين األســعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 
خالي من احلك والشطب

5.املشروع عبارة عن )اعمال تطوير الشــوارع متضمنة اعمال التبليط بكافة فقراته وطبقاته واعمال القالب 
اجلانبــي واعمال القالب اجلانبي واعمال تطبيق األرصفة بالشــتايكر املقرنــص باإلضافة الى تنفيذ تعارضات 
الدوائر اخلدمية مما يجعل املشروع متكامل من كافة اخلدمات( وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات 

املرافقة .
6.حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء املقدسة لعام 2022.

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/12/4 الســاعة )الثانية عشر ظهرا( في قسم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

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

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

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

LUKOIL MID-EAST LIMITED
Announces Tender No. 328.TK.TND.LOM.2021: Life Support & Non-Production 

Maintenance Services for West Qurna )Phase 2( Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL MID-EAST LIMITED, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of 
Iraq, is developing the West Qurna- 2 oil field under the Development and Production Service Contract signed with 
the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of supplies similar by nature to the subject 
of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of certification to 
perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a( to have an average annual turnover for the 20182020- years in the amount of not less than 15,000,000 )Fifteen 
million( US dollars;
b( To have an experience as a main )general( contractor of performing services consisting both life support & 
non-production maintenance services within one contract during the last 7 )seven( years with not less than 3 
)three( completed or ongoing contracts with Oil and Gas Companies )international oil companies, major oil & gas 
service contractors or international engineering contractors( in the MENA region, with minimum value of USD 
10,000,000.00 )ten million( per each contract.
c( to submit the required Bid Bond in the amount of USD 500,000.00 )five hundred thousand US dollars(;
d( Availability of the following valid certificates ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000.
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
)applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before 13.12.2022( to: Tender@
lukoil-international.com.
A written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission 
of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before, 03:00 p.m. )Basra 
time( 10.01.2023.

جمهورية العراق
محافظة كربالء املقدسة

قسم العقود العامة
العدد/ 1264
التاريخ/ 2022/11/27

اعالن مناقصة اشغال رقم )39( ضمن خطة الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية تبويب )213/18/13/4(

تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة عن اجراء مناقصة عامة
)انشاء طريق مفرق احلسينية من نهر البوسلمان لغاية طريق بغداد - كربالء(

وفق املواصفات الفنية واخملططات وجداول الكميات املبينة )باللغة العربية( ضمن الوثيقة القياســية  للمشروع 
املذكــور انفا والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع 
التنادر مقابل مبلغ )300،000( ثالثمائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قســم الشؤون املالية في احملافظة فعلى 
الراغبني من املقاولني والشركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف )انشائية / رابعة( تقدمي اعطيتهم 
املستوفية للوثيقة القياسية للمشروع انفا الى سكرتير اللجنة املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية 
قســم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات األولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة ادناه مع وصل 
الشراء )باسم مقدم العطاء( النسخة االصلية مع املستمسكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية 
للمشــروع انفا . وان اخر موعد لتقدمي وتسليم االعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهرا يوم )االحد( 
املصادف 2022/12/11 وسترفض أي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات 

او ممثليهم الراغبني باحلضور  في املوعد انفا.
شروط املناقصة /

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن )1%( من مبلــغ الكلفة التخمينية املذكورة فــي ادناه ومببلغ قدره 
)60،231،010( ســتون مليون ومائتان وواحد وثالثون الف وعشرة دينار على شكل صك مصدق معنون الى محافظة 
كربالء املقدسة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء املقدسة / قسم الشؤون املالية 
ملدة )120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة )وبالعملة احمللية وباسم مقدم العطاء )بالنسبة للمقاولني( او املدير املفوض 
او احد املؤسســني )بالنســبة للشــركات حصرا( وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة 

كربالء املقدسة.
2. على مقدم العطاء تقدمي نسخة إضافية طبق األصل من العطاء عدد )1( مختوم بختم حي من الشركة إضافة 
الى العطاء األصلي وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيرة بعبارة نسخة اصلية ووضع النسخة 
االصلية مع اإلضافية في مغلف واحد ويقدم من قبل املقاول نفســه او وكيلة واملصدقة وكالته النافذة لدى كاتب 

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

4.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن في الصحف.
5.على املقاولني والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة تأسيس 
الشركة والسيولة النقدية واعمال مماثلة وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع انفا( وال يوجد افضلية 

ملقدمي العطاءات احملليني.
6.في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول( السلفة فال يحق له ان يطالب بأية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ 
املشــروع اعتمادا على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند اإلحالة وتســتمر مطالبته ملســتحقاته اصوليا دون 

االخالل مبضمون املادة )62/ط( من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7.ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات 
1.مدة املشروع )310( ثالثمائة وعشرة يوما.

2.الكلفة التخمينية )6،023،101،000( ستة مليار وثالثة وعشرون مليون ومائة وواحد الف دينار        
3.احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

4.على جميع الشــركات واملقاولني تدوين األســعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي 
من احلك والشطب

5.املشــروع عبارة عن ) يتضمــن الطريق كافة فقرات العمل من حيث قلع النخيل واألشــجار واالســيجة وإزالة 
التعارضات وانشــاء جســرين على النهر ونقل اخمللفات خارج موقع العمل والقيام بفرش وحدل طبقة من اجللمود 
والقيام بقشط وتنظيف وتسوية األرض الطبيعية مع احلدل والقيام بأعمال الدفن الطريق بالتربة الصاحلة للدفن 
واخلالية من املواد العضوية والشوائب وجتهيز املواد واملعدات الالزمة والقيام بفرش وحدل طبقتني من احلصى اخلابط 
صنف B وبســمك كلي 30ســم وبعرض 9م لكال املمرين والقيام بفرش طبقة األســاس القيري لطبقة األساس 
والرابطة وتخطيط الطريق باإلضافة الى العالمات املرورية واالرشــادية وعيون القط وقيام بدفن اجلزرة الوســطية 

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

7.موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/12/4 الســاعة )الثانية عشــر ظهرا( في قســم العقود العامة 
ملناقشة اراء ومالحظات املقاولني الراغبني بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع أعاله.

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

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

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة
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وزارة االعمار واالسكان البلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء
إعالن املناقصة رقم )9( لسنة 2022 واخلاص مبقاولة تدقيق التصاميم ملشروع ماء 

سنجار-بعاج-ربيعة في محافظة )نينوى( وبطاقة )16000( م 3 /ساعة

تعلن وزارة االعمار واالســكان البلديات واالشــغال العامة / املديرية العامة للماء عن إعالن مناقصة تدقيق 
التصاميم اخلاصة  مبشروع ماء )سنجار-بعاج-ربيعة (في محافظة )نينوى( وبطاقة )16000 م 3 /ساعة( وفقاً 
للفقرة )اوال( من املادة )3( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 وللشروط واملواصفات 
الفنية العامة ومتطلبات وشروط اعداد الدراسة  واملواصفات الفنية والتصاميم وعقد اخلدمات االستشارية 
الهندسية ألعمال التشييد وتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2021وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لســنة 2014 فعلى الراغبني من الشــركات واملكاتب االستشارية من ذوي االختصاص مراجعة وزارة 
االعمار واإلســكان والبلديات واالشــغال العامة / املديرية العامة للماء/ الكائن في شارع حيفا قرب ساحة 
امللك فيصل للحصول على كافة التفاصيل وشــروط املناقصة وتقدمي التأمينات املطلوبة مقابل ثمن قدره 
)400,000( اربعمائة الف دينار عراقي غير قابلة للرد وســيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات  في الساعة )12( 
ظهــراً من يوم اخلميس املصادف 2022/12/8 ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر واالعالن وعلى 
الشركات تقدمي عطاءهم لدى سكرتير جلنة فتح العطاءات / شعبة العقود في مقر املديرية العامة انفا على 
ان يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم اإلعالن ورقمه واسم املكتب او الشركة صاحبة 
العطــاء وعنوانها ويحتوي في داخلة على ظرفني منفصلني ومختومــني األول يحتوي على العرض التجاري 

والوثائق املطلوبة مبوجب اإلعالن والثاني يحتوي على العرض الفني واالعمال املماثلة 
املهندس
جنم سعيد محمد
املدير العام

وزارة االعمار واالسكان البلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء
إعالن املناقصة رقم )8( لسنة 2022 واخلاص مبقاولة تدقيق التصاميم ملشروع ماء 

الرمادي في محافظة )االنبار( وبطاقة )10000( م 3 /ساعة

تعلن وزارة االعمار واالســكان البلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء عن إعالن مناقصة تدقيق 
التصاميم اخلاصة  مبشــروع ماء )الرمادي( في محافظة  )االنبار( وبطاقة )10000 م 3 /ساعة( وفقاً للفقرة 
)اوال( من املادة )3( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 وللشروط واملواصفات الفنية 
العامة ومتطلبات وشــروط اعداد الدراســة  واملواصفات الفنية والتصاميم وعقد اخلدمات االستشارية 
الهندسية ألعمال التشييد وتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعام 2021وتعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لسنة 2014 فعلى الراغبني من الشركات واملكاتب االستشارية من ذوي االختصاص مراجعة /وزارة 
االعمار واإلســكان والبلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء/ الكائن في شارع حيفا قرب ساحة 
امللك فيصل للحصول على كافة التفاصيل وشروط املناقصة وتقدمي التأمينات املطلوبة مقابل ثمن قدره 
)400,000( اربعمائة الف دينار عراقي غير قابلة للرد وسيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات  في الساعة )12( 
ظهراً من يوم اخلميس املصادف 2022/12/8 ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن وعلى 
الشــركات تقدمي عطاءهم لدى سكرتير جلنة فتح العطاءات / شعبة العقود في مقر املديرية العامة انفا 
على ان يقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اسم اإلعالن ورقمه واسم املكتب او الشركة 
صاحبة العطاء وعنوانهــا ويحتوي في داخلة على ظرفني منفصلني ومختومني األول يحتوي على العرض 

التجاري والوثائق املطلوبة مبوجب اإلعالن والثاني يحتوي على العرض الفني واالعمال املماثلة 
املهندس
جنم سعيد محمد
املدير العام
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متابعة ـ الصباح الجديد :
ظهر رئيس الــوزراء العراقي، محمد 
شياع الســوداني، األحد، وإلى جانبه 
أكــوام من املبالــغ املاليــة بالدوالر 
األميركــي، والعملــة العراقية، قال 
182 مليار دينــار )نحو  إنها تعــادل 
121.3  مليون دوالر( متكنت احلكومة 
العراقية من اســترجاعها من أصل 
مبلــغ 3.75 ترليون دينــار )2.5 مليار 
دائرة  من حســابات  اختفــت  دوالر( 

الضرائب العراقية.
واملبلغ املســتعاد هو جزء من مبلغ 
1.6 ترليون دينار سرقت من قبل رجل 
أعمال عراقي اســمه، نور زهير، وفقا 

للسوداني.
ويقبع زهير حاليا في الســجن بعد 
لكن  القضية،  خلفية  على  اعتقاله 
السوداني كشــف عن التوصل إلى 
إفراجا  تسوية مينح زهير من خاللها 
بكفالــة “مصفى ميتلكــه” مقابل 
إرجاعــه املبلغ املســروق “خالل فترة 
أسبوعني” وقال إن القضاء سيشرف 
على بيع أصــول مالية ميتلكها زهير 

يفترض أن قيمتها “أكبر من املبلغ”.
ويقول اخلبير القانوني العراقي، علي 
التميمــي، إن “إطالق ســراح املتهم 
بكفالة أمر ممكن وفــق قانون أصول 
من صالحية  وهو  اجلزائية،  احملاكمات 
أن  مضيفــا  التحقيــق”،  قاضــي 
املبالغ  بتسليم  مشروطة  “الكفالة 

موضوعة الدعوى”.
لكــن التميمي يقــول إن هــذا “ال 
القانونية  اإلجراءات  ســقوط  يعني 
بحق املتهــم، بل ســتحال الدعوى 
إلــى احملكمــة اخملتصة وفقــا ملادة 
االتهام بعــد اســتكمال اإلجراءات 

التحقيقية”.
ويعتقــد التميمي أن “هــذا اإلجراء 
ينطبق مع السياســة اجلنائية التي 
تــروم حتقيق املصلحــة العامة وفق 
قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل 

املصلحة العامة على اخلاصة”.
وأدى الكشف عن سرقة األموال إلى 
صدمــة داخل البالد بســبب احلجم 
إنها متعايشــة  الكبير للمبلغ، مع 
نوعا ما مع الفســاد املسيطر على 

مرافق الدولة.
وصنفت منظمة الشفافية الدولية، 
وهي هيئــة رقابية عاملية، العراق في 
املرتبة 157 مــن أصل 180 دولة على 
مؤشــرها لعــام 2021 للحوكمــة 

النظيفة.
مبكرا  اختبارا  الفضيحة  وتشــكل 
للحكومــة اجلديدة التي تشــكلت 
أواخــر الشــهر املاضي بعــد أزمة 

سياسية طويلة.
وتعهد رئيس الوزراء، محمد شــياع 
السوداني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد 
الفساد، لكن قلة تتوقع محاسبة أي 
زعماء سياسيني،  أو  مســؤول كبير 

كما تقول وكالة أسوشيتد برس.
ويصــل املبلغ اخملتلس إلــى نحو 2.8 
باملئة من حجــم موازنة الدولة لعام 

.2021
احلســابات،  مدققي  تقرير  ويشــير 
الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد 
برس ونشرته صحيفة الغارديان ألول 
مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من 
قبل شبكة واســعة من املسؤولني 
وموظفــي اخلدمــة املدنيــة ورجال 
األعمال. وفي نظام احملسوبية املتجذر 
في العــراق، غالبا ما يكــون لهؤالء 
األفراد صالت بفصائل سياسية قوية 

بحسب الغارديان.
ويقول احملامي واخلبير القانوني حسني 
املقبلة  “اإلجــراءات  إن  الســعدون، 
هي اســتكمال القضاء لتحقيقاته 
من خالل احملكمــة املتخصصة وهي 
محكمة النزاهة، كما من املمكن أن 

يطلب إجراء حتقيق إداري”.
“الظاهر من  أن  الســعدون  ويضيف 
تواردت عن طريق وسائل  التي  األنباء 
التي تطبق في  القوانــني  أن  اإلعالم 
هذه القضية هــي قوانني االختالس 
التــي تتبايــن أحكامهــا القصوى 
املؤبد وفقا  والســجن  أعوام   10 بني 
الذين  املوظفــني  ووظيفة  ملنصــب 

اشتركوا فيها”.
ويقول إن املتهم نور زهير، يســتفيد 
من نــص قانونــي يقــول إن مقدم 
الرشوة يحصل على أحكام مخففة 
للقضــاء معلومات  قــدم  حال  في 
عــن القضيــة تؤدي إلى اكتشــاف 

املتعاونني.
وظهر مخطط “ســرقة القرن” كما 
يســمى في البالد إلى النور الشهر 

املاضي عندما أفادت مراجعة داخلية 
أجرتها وزارة املالية بأن الهيئة العامة 
للضرائب - دائــرة اإليرادات الداخلية 
العراقية - دفعت عن طريق االحتيال 
نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أو حوالي 

2.5 مليار دوالر، خلمس شركات.
ومت الدفــع على صكــوط بلغ عددها 
247 صــكا مت صرفهــا بني تســعة  
ســبتمبر 2021 و11 آب مــن هــذا 
العام، مــن فرع في  مصرف الرافدين 
الذي تديــره الدولة  ويقع ضمن جلنة 

الضرائب.
ويحتوي احلســاب على ودائع بباليني 
الدوالرات قدمتها شــركات كان من 
املفترض أن تعــاد إليها مبجرد خصم 
الضرائــب وتقدمي الشــركات بيانات 

مالية مستكملة.
ويزعــم أن الشــركات اخلمــس قد 
ســحبت مبالغ مســتردة عن طريق 

االحتيال دون إيداع أي شيء.
وبــدأ وزير املاليــة بالوكالة في ذلك 
الوقــت، إحســان عبد اجلبــار، الذي 
النفط،  وزيــر  أيضا منصب  شــغل 
السرقة  واكتشــف  تدقيق.  عملية 
بعد تلقيه شكاوى من شركة نفط 
غيــر قادرة علــى اســترداد ودائعها 
الضريبية، وفقا ملسؤول كبير مقرب 

من التحقيق.
وقال املســؤول إنه عندما استفسر 
الوزيــر عــن الرصيــد املتبقــي في 
الضرائب  مصلحة  قالت  احلســاب، 
إنها حتتفــظ بحوالي 2.5 مليار دوالر، 
لكن املزيد من التفتيش كشــف أن 

اســتنزافه  مت  قد  الفعلي  الرصيــد 
وحتى لم يتبق منه سوى 100 مليون 

دوالر.
وكان هذا أول مؤشــر على السرقة 
الضخمة. وكشفت مراجعة الحقة 
قدمت إلى اللجنة املالية في البرملان 
عن الباقي. وحصلت أسوشيتد برس 
على نســخة من هــذا التقرير هذا 

األسبوع.
وقبــل وقــت طويــل مــن مراجعة 
احلسابات، أعربت إدارة غسل األموال 
في املصرف لــوزارة املالية عن قلقها 
إزاء احلجم الكبير لعمليات السحب 
النقدي. وقال املسؤول إن سلف عبد 
اجلبار وزير املالية السابق، علي عالوي، 
طلــب أن حتصــر املوافقــة على أي 
سحوبات كبيرة مبكتبه لكن املديرين 
الرئيســيني في مصلحــة الضرائب 

جتاهلوا الطلب.
واســتقال عالوي فــي آب احتجاجا 
على الفســاد والتدخل األجنبي في 

الشؤون العراقية.
وقبل أســابيع من صــرف الصكوك 
أزالــت الســلطات طبقة  األولــى، 
رئيســية مــن الرقابــة، ظاهريا ألن 
الشركات اشتكت من أوقات االنتظار 

الطويلة.
وجاء القرار بناء على طلب من النائب، 
هيثم اجلبوري، الذي كان آنذاك رئيسا 

للجنة املالية البرملانية.
ووجدت املراجعة أن الشــركات، التي 
أنشــئت ثــالث منها قبل أســابيع 
فقط من دفــع املدفوعــات، قدمت 

وثائق مزيفة لتتمكــن من املطالبة 
باملدفوعــات. ولم يتمكــن مراجعو 
احلســابات من متابعة األموال أكثر 

من ذلك ألنها سحبت نقدا.
وتتطلــب عمليــة املطالبــة أوراقا 
طويلــة وتوقيعات من ثــالث إدارات 
الضرائب،  داخل مصلحة  األقل  على 
باإلضافة إلى مدير ونائب مدير اإلدارة 

املالية. 
كمــا أن مصــرف الرافديــن اتصل 
مبصلحــة الضرائــب للتحقــق من 
قبل صرفها،  الصكوك  صحة صدور 

وفقا للتعليمات.
وفــي أواخر أكتوبر، قبــض على، نور 
زهير جاسم، وهو رجل أعمال يتمتع 
بعالقــات جيــدة، في مطــار بغداد 
الدولــي. كما اعتقل مســؤوالن في 
القضاء  ويقول  الضرائــب،  مصلحة 
إنه صادر عدة ممتلكات وأصوال مباليني 

الدوالرات.
الفصائــل  تنافســت  ولطاملــا 
السياســية للسيطرة على الوزارات 
والتي  األخرى،  احلكوميــة  والهيئات 
تســتخدمها ايضــا لتوفيــر فرص 
العمل وغيرها من اخلدمات ملؤيديها.

بهيئات  الفصائل  مــن  عدد  ويرتبط 
حكوميــة مختلفــة متورطــة في 
اخملطط الضريبي، وفقا ألسوشــيتد 

برس.
وحتولت املشــاحنات بــني الفصائل 
القوية إلى قتال مميت في الشــوارع 
في وقت سابق من هذا العام، وميكن 
أن تثيــر أي محاولة حملاســبة القادة 

من  املزيد  االحتيال  على  السياسيني 
االضطرابات، وفقا للوكالة.

مقترح “عفو” عن الفاسدين
القانوني  واخلبيــر  احملامــي  ويقــول 
“تخفيف”  مع  إنه  السعدون،  حسني 
العقوبــات عن الفاســدين لتمكني 
احلكومة من محاســبتهم، وهو رأي 

أثار جدال لدى مراقبني آخرين.
العقوبات  إن  يقول  الســعدون  لكن 
املشددة في قضايا الفساد والرشوة 
حتى البسيطة منها متنع املشتكني 
مــن التبليغ عــن قضايا الفســاد 
تلك، لهذا، يقول الســعدون إن “من 
مخففة  عقوبــات  وضع  املنطقــي 

للقضايا البسيطة”.
كما يقول الســعدون إن إصدار عفو 
إجبارهم على  الفاسدين مقابل  عن 
تسليم اجلزء األكبر من األموال التي 
تلك  باستعادة  سرقوها سيســهم 
األموال، ويشــجع على فتح صفحة 
جديــدة ميكــن للحكومــة بعدها 
املدانني  علــى  العقوبات  تشــدد  أن 

بالرشوة وسرقة املال العام.
وبحســب الســعدون فإن “تبييض” 
الفاسدة سيسهم  األموال  من  جزء 
في بقائهــا داخل العــراق ويحولها 
ألنشطة شــرعية كما أنه “يسهم 
مبنــع االضطرابــات التي قــد تنتج 
عــن اتهام فاســدين لهــم صالت 

سياسية”.
املتخصص  القانوني  اخلبيــر  ويقول 
بقضايا الفساد، رؤوف أحمد، إن “هذا 
احلل ممكن نظريا، لكن فيه الكثير من 

اإلشكاالت”.
ويضيــف أحمــد أن “احلــل يفترض 
وجود دولــة قوية وحتقيقات فســاد 
فعالة وشــفافة وعميقة تكتشف 
الفســاد الهائل”، مضيفــا أن “مثل 
هذه احللــول تهدد في حال تطبيقها 
بفعالية وكفاءة منقوصتني بتسليم 
وإحباط  الفساد،  إلى  بالكامل  البالد 
محاربيه، وتعزيــز ثقافة األموال غير 

املشروعة”.
ويقــول احملامــي الســعدون إن “من 
واألموال  املتهمني  مالحقــة  املمكن 
خارج العراق في حال وجدت اتفاقيات 

مع الدول التي يلجأون إليها”.
ويقول اخلبير القانوني العراقي، علي 
التميمــي، إن نصا فــي ميثاق األمم 
املتحدة يتيــح للدول التي حتارب دوال 
أو مجموعــات إرهابية، موضوع حتت 
أن  األممي،  للميثاق  الســابع  الفصل 
تطلب من مجلس األمن املســاعدة 
هذه  اســترداد  ومنها  االقتصاديــة 
األمــوال، كما إنــه توجــد اتفاقية 
صادرة بشأن استرداد األموال املهربة 
صــادرة من األمم املتحــدة عام  2004 
وموقع عليها العراق عام 2007 تتيح 
املطالبة بهذه األموال املهربة بشكل 

غير شرعي.
لكــن التميمــي يقــول إن املوضوع 
يحتــاج إلى تنســيق بــني النزاهة 

واخلارجية واخملابرات لتفعيل األمر.

خيارات مفتوحة امام الحكومة السترداد
األموال المنهوبة والحد من الفساد

بعد”سرقة القرن”..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلــغ إنتاج البالد من اللوز أكثــر من 470 طناً 
RE- 36 عامليا، حســب موقع  ليحتــل املرتبة

VIEW WORLD األمريكي.
وقال املوقع في أحدث إحصائية له تخص شهر 
تشــرين الثاني للعام احلالي 2022،  إن “العراق 
جاء باملرتبة 36 عامليا وباملرتبة التاسعة عربيا 
باكبر منتج للــوز”، مبينا ان “انتاج العراق من 

اللوز بلغ 472 طنا سنويا”.
وحســب املوقع فإن “اكثر الــدول انتاجا للوز 
جــاءت الواليات املتحدة األمريكية بـ 2 مليون 
والفي طنــا، تليها اســبانيا بانتاج 202 الف 
و339 طنا، تليها ايــران بانتاج 147 الفاً و 863 
طنــا، تليها املغرب بإنتاج 112 الفاً و 681 طناً 

تليها سوريا بإنتاج 88 ألفا و841 طنا.
عربيا وحسب املوقع فإن املغرب جاء اوال باكثر 
الدول العربية إنتاجا للوز ومن ثم جاءت سوريا 
ثانيا واجلزائر ثالثا وتونس رابعا وليبيا خامســا 
ولبنان سادسا وفلسطني سابعا واألردن ثامنا 

والعراق تاسعا وجاءت اليمن عاشرا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار الذهب، امــس اإلثنني، بعد 
ارتفاع الدوالر جراء الطلــب على املالذ اآلمن 
الذي أثارته االحتجاجات في العديد من املدن 
الصارمــة ملكافحة  القيود  علــى  الصينية 

فيروس كورونا.
وانخفض سعر الذهب في املعامالت الفورية 
%0.4إلــى 1749 دوالراً لألونصــة، وهبطــت 
العقود األميركية اآلجلــة للذهب %0.2 إلى 

1749.90 دوالر.
وارتفع مؤشر الدوالر %0.4 مما جعل السبائك 
املســعرة بالــدوالر األميركي أكثــر تكلفة 
يحوزون عمالت  الذين  للمشــترين  بالنسبة 

أخرى.
وقال يب دزم روجن محلل األســواق في آي جي 
إن “أســعار الذهب تتعقب حتــركات الدوالر 
األميركي عن كثب ويبدو أن الغموض املتزايد 
جــراء االضطرابات املتزايــدة في الصني دعم 

الدوالر هذا الصباح”.
املتظاهرين  مئــات  بني  اشــتباكات  ووقعت 
والشرطة في شنغهاي مســاء أمس األحد 
بعد انــدالع االحتجاجات علــى قيود الصني 
الصارمة بشــأن فيروس كورونا لليوم الثالث 
وامتدادهــا إلى عدة مدن فــي أعقاب حريق 
أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البالد.
في الوقت نفسه سجلت الصني امس االثنني 
خامس رقم قياسي على التوالي في اإلصابات 

اليومية بفيروس كورونا.
وال تــزال مدن كبــرى مثل تشونغتشــينغ 
وقوانغتشو تواجه صعوبة في احتواء تفشي 
املرض مع تســجيل آالف اإلصابــات بينما مت 
تســجيل مئات اإلصابات في عــدة مدن في 

أنحاء البالد أمس االول األحد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخري، تراجعت 
21.21 دوالر لألونصــة  إلــى   1.8% الفضــة 
وانخفض البالتني %0.3 إلى 978 دوالراً وهبط 

البالديوم %0.3 إلى 1846.94 دوالر.

أكثر من 470 طنًا إنتاج 
البالد من اللوز سنويًا

تراجع الذهب مع ارتفاع 
الدوالر بسبب المخاوف 

من كورونا بالصين

اقتصاد الثالثاء 29 تشرين الثاني 2022 العدد )5024(

Tue. 29 Nov. 2022 issue )5024(



7 اعالن

وزارة االعمار واالسكان البلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء
م /إعالن رقم )7( لسنة 2022 اخلاص مبقاولة إعداد التصاميم والتدقيق ملشروع ماء 

)جنوب كربالء في محافظة )كربالء املقدسة( وبطاقة )10000 ( م 3 /ساعة

تعلن وزارة االعمار واالســكان البلديات واالشغال العامة / املديرية العامة للماء عن إعالن مناقصة 
)إعداد التصميم والتدقيق ملشروع ماء جنوب كربالء في محافظة كربالء املقدسة( وبطاقة )10000 
م3 / ســاعة( وفقاً للفقرة )ثانياً( من املادة )3(، الفصل الثالث من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها و املتطلبات والشروط الفنية ألعمال التدقيق إلعداد 
الدراسة والتصاميم باب الصرف الدراسات والتصاميم فصل )4/63/2/13( وعقد اخلدمات اإلستشارية 
الهندســية ألعمال التشــييد وتعليمات تنفيذ املوازنة االحتادية لعــام 2021 ، فعلى الراغبني من 
الشــركات واملكاتب االستشــارية من ذوي اخلبرة واالختصاص مراجعة مقر املديرية العامة للماء 
الكائن في شــارع حيفا قرب ساحة امللك فيصل للحصول على كافة التفاصيل وشروط املناقصة 
مقابل ثمن شــراء قدره )1,000,000( مليون دينار عراقي غير قابلة للرد وســيكون آخر موعد لتقدمي 
الوثائق الفنية واملالية والقانونية املطلوبة مبوجب املادة املذكورة آنفاً في الساعة )12( ظهراً من يوم 
االحد املصادف 2022/12/11 ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر واالعالن على ان يكون 

تقدمي الوثائق اخلاصة بالتأهيل القانوني والفني واملالي املطلوب مبوجب اإلعالن.
املهندس
جنم سعيد محمد
املدير العام

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13640
التاريخ: 2022/11/28

اعادة إعالن مناقصة رقم )99( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12280 في 2022/11/1.
تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )هدم واعادة بناء ثانوية املشرح للبنات 18 
صف مع التأثيث في ناحية املشــرح( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،310،000( مليار وخمســمائة وخمسة وســبعون مليون وثالثمائة وعشرة االف دينار عراقي الغيرها، 

ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( وللحصول على 

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

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،754،000( )خمســة عشر مليون وســبعمائة واربعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل 
خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االثنني( املصادف )2022/12/12( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/12/13( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/12/6( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال 

عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عــن إجراء مزايدة علنية لبيع 

)نواجت كري( في )محافظة بابل/ موقع سدة الهندية( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم الثالثاء املوافق )2022/12/6( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا 
وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فســتجرى املزايدة في اليــوم الذي يليه في 
)محافظة بابل/ موقع سدة الهندية( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
االطالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشــروط 
الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز دائرة تنفيذ 
اعمال كري االنهــر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملموديــة/ خلف مركز الوليد، 
وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني 
معهــم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعــاله بصك مصدق ألمر دائرة 
تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالســعر الذي ترسو 
عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة 
االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه 
تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ املصادقة 
على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم 
مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات واالحواض إضافة الى حتمله 
التبعات القانونية وفي حالة احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة 

القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام
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موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة احملددة 
التأمينات املالحظاتلرفع الكميات

القانونية

1

حوض ترسيب 
رقم )1( / قاطع 

مقام سدة 
الهندية

270 يوم160009 م3

الكمية 
مطروحة 
في حوض 
الترسيب

  38،402،160
دينار

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )118،148،250( 
دينار عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في 

الوثيقة القياسية. ، وباإلمكان تقدمي 
مبلغ اعلى للتعويل عليه في حالة 

التساوي.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

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

مهنة. 
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فن

شعراصدارات

علي إبراهـيم الدليمي
عرض الفنان الشاب عالء الدين محمد، جتربته 
اجلديدة في معرضه الشخصي اخلامس، على 
أروقة )دكانة مؤسســة رؤيا للثقافة املعاصرة 
في العــراق(، الذي ضم أربــع لوحات زيتية مع 
كــوالج، وعمال نحتيــا واحدا، إســتلهم في 
هذه التجربة ثيمة عالقة اإلنســان بالطبيعة 

وتاريخها وأهمها كائنات الوحوش....
يذكر الناقد هربد ريد فــي كتابه حاضر الفن: 
»ثمة مظهــر عام للفن املعاصــر يتفق عليه 
اجلميع، أعني تعقيده، ليــس هنالك من ميلك 
اجلرأة الكافية على إختيار مدرســة خاصة أو 
تقاليد معينة ليقول: هو ذا منط الفن احلديث، 
وكل مــا عــداه مشــتق أو زائــف بطريقة أو 

بطريقة أو بأخرى، في أوقات أخرى...«
أقتبس هذا الفيض الفكــري، ألقدم بإختصار 
جتربة الفنان عالء الدين، وهو في بداية مشواره 
بتأســيس  بــدأه فعالً  الذي  الطويل  الفنــي 
متميز لتجربته اإلبداعيــة القادمة، وقد أودع 
فيها عصارة فلســفة فكره وبحثه األكادميي 
املتواصــل في إيصاله بقدر اإلمــكان إضاءآته 

املوضوعية عبر رمزيات ممزوجة ما بني ميادين 
اإلنســانية  اخمللوقات فــي األرض بصفتها 

والفكرية ... واحليوانية املكتسبة.
حاول عالء الدين، إســتلهام احلضارة البكر، 
في مفهوم معاصر ومعاجلة بصرية خاصة، 
مبا فيهــا الصراعات املتتاليــة ما بني )اخلير 
والشــر(، هــذان العنصــران املتوازيان عبر 
التاريخ )اخلير والشــر( دائمــاً هي بيد أناس 
يقودون العالم إلى الفناء تارة وإلى االستقرار 

تارة أخــرى، وقد أختار الفنان عالء بعضا من 
الرمزيات عبر التاريخ، وتوظيفها في مشاهد 
فنية جميلة، رغم مأساة موضوعاتها التي 
عاجلهــا وفق رؤية فنتازيــة، لكنها جميلة، 
فضالً عــن محاولته إعــادة بعض من صور 
احليوانات الوحشــية املنقرضة إلى واجهة 
املعاصرة في أعمالــه ليعطيها نصاً فكرياً 

رمزياً بضربات لونية نتآلف معه جلياً.
والفنان عــالء الدين، تولــد محافظة بابل/ 

1985، بكالوريــوس فنــون جميلة/ جامعة 
بابــل 2008، ماجســتير فنون تشــكيلية/ 
رســم - جامعة بابل 2012، عضو جمعية 
التشكيليني العراقيني، عضو نقابة الفنانني 

العراقيني.
أقام معرضه الشخصي األول/ كلية الفنون 
اجلميلــة - بابــل 2008، والثانــي )متاهات 
العمى( قاعة الــود للثقافة والفنون - بابل 
2015، والثالــث )طائر اآلنزو)ُحــّر( قاعة الود 
للثقافــة والفنون/ بابــل 2017، والرابع في 
دكانة رؤيا )مؤسسة رؤيا للثقافة املعاصرة 
في العراق( شــارع املتنبي - بغــداد 2019، 
واخلامــس في دكانــة رؤيا )مؤسســة رؤيا 

للثقافة املعاصرة في العراق( بغداد 2022.
شــارك في كل من: معرض فائق حســن/ 
بابل 2005. واملعرض األول للفنانني الشباب 
- بابــل 2007. واملعرض املشــترك الثالثي - 
كلية الطب/ جامعة بابــل 2008. واملعرض 
بورســيبا(  )كرنفالية  الثنائــي  املشــترك 
الذي اقيم في اثار بورســيبا 2012. ومعرض 
مهرجــان بابل للثقافات والفنــون العاملية 
 .2016 واخلامس   2014 والثالث   2013 الثاني 
ومعرض الطبيعة األول قاعة عشــتار/ بابل 
2013. والربيــع األول لفنانــي بابــل 2014. 

العراقيني/  التشــكيليني  جمعية  ومعرض 
2016. ومعارض  قصر االونيســكو - بيروت 
جائزة عشــتار للشباب للســنوات )2007( 
و)2016( و)2017( و)2018(. ومعرض فن بابلي 
العراقيني/  التشكيليني  بغداد/ جمعية  في 
بغــداد 2017. واملعارض الســنوية جلمعية 
الفنانــني التشــكيليني العراقيــني 2018، 
2019، 2020، 2021. ومعــرض )4steps( مع 
باليت/ كاليري الواســطي – مبنى دار االزياء 
العراقيــة 2018. ومعرض )معــا دائما( في 
 .2018 الســليمانية  االحمر/  االمن  كاليري 
ومعرض يــوم املفقود العاملــي في املتحف 
الوطني العراقي 2018. ومعرض مســتقبل 
املناخ في العراق« منظم مــن قبل برنامج 
االمم املتحدة اإلمنائي بالتعاون مع مؤسســة 
احملطة - بغــداد 2020. ومهرجان دير آرت فير 
 QODE ART SPACE(( عمان االردن – كاليري
2022. ومعرض خفة اخلريــف في قاعة )ذه 

كاليري( – بغداد 2022.
حاز اجلائزة الثانية في معرض جائزة عشتار 
السنوي للشــباب 2016. واجلائزة التقديرية 
واملالية معرض جائزة عشتار للشباب لسنة 
2017و 2018. له مقتنيات في العراق، لندن، 

أميركا، كندا، اإلمارات، بيروت، االردن. 

1
»ذرات اللغة »

عــن دار »املدى«، صــدرت النســخة العربية 
اللغة«، لعالِم اللســانيات  من كتــاب »ذَّرات 
األميركي مارك سي بايكر، بترجمة رزان يوسف 
ســلمان. صدر الكتاب باإلنكليزية عام 2001، 
)1959( مســألة لطاملا  املؤّلف  يناقــش  وفيه 
ناقشــها الفالســفة واللغويون: أي سؤال ما 
إن كان اللغات اإلنســانية نَُسخاً وفروعاً للغة 
واحدة، أو أنظمة لســانية ال رابط فعلياً بينها. 
باالســتناد إلــى مفّكرين لغويــني مثل نعوم 
تشومسكي، يدافع بايكر عن فكرة وجود بنية 
لغوية مشتركة بني أغلبية اللغات، إن لم تكن 
كّلها، مقترحاً إطاراً منهجياً للوصول إلى هذه 

البنية.

2
»مصطفى النّحاس زعيم الطبقة 

الوسطى«

عن »دار الشــروق«، صــدر كتاب »مصطفى 
النّحاس زعيم الطبقة الوسطى« لألكادميي 
املصري عالء احلديدي، وفيه يتناول، من منظور 
العلوم السياسية، سيرة زعيم »حزب الوفد« 
لربع قرن )1927 - 1952(، ُمضيئاً الصراع على 
السلطة بني احلركة الوطنية املصرية، ممّثلة 
في »الوفد«، وســلطات االحتالل البريطاني 
من جهة، وبني »الوفــد« والقصر امللكي من 
جهــة أُخرى، وهو مــا تطّور إلــى صراع بني 
األطراف الثالثة، كان يشــهد بني فترة وأُخرى 
حتالــف طرَفني ضّد الطــرف الثالث، وهو ما 
يصفه املؤّلــف بـ«لعبة الصراع على القّوة« 

التي استمّرت ألكثر من 30 عاماً.

3
»حائط خامس« 

»حائــط خامس« عنــوان رواية تصــدر قريباً 
للشاعر والروائي اللبناني عباس بيضون )1945( 
عن »دار هاشــيت أنطوان«. تدور أحداث العمل 

في لبنان نهاية عقد الســبعينيات، في قرية 
تُدعى واصل، حيث يعيش ســّكانها متعّددي 
االنتمــاءات إلــى أن يأتي عليهــم زمن احلرب 
األهلية، إاّل أن أبطالَهــا يفّضلون أن يخوضوا 
معاركهــم اخلاّصــة علــى هامــش املعركة 

الُكبرى. تتحّدث الرواية عن ثالث شــخصيات 
رئيسية، هي: الشــيخ عبد الرحمن، وصديقه 
أنطوان، وغريس التي حتار أّيهما حُتّب. يُشار إلى 
أن آخر توقيعات بيضون الشــعرية صدرت هذا 

الصيف بعنوان »كلمة أكبر من بيت«.

صيار حيزية*

يا رجَل األياِم احلزينة ...
أوسدني رعشَة القلِب حنَي اللقاء

مَللمني مع بقايا الريح ورجفَة البكاء
وأطلق بيديَك قلبي الى فيــوِض البهاء .. 

الى باب السماء ..
متعبٌة هي الروح ...

يا شقيَق الروح ...
ً يتردد عنها املوت منكسرا

عن أننِي جراحها يرحل منهزماً
توزعها الطرق في اجلهات على أساها 

وتُثِقلُها حرُب بنَي ما ترَك احلبُّ من أسى في 
الروح وبني ما ترك احلبُّ من جراِح الكبرياء ..

أهذه وصية الهوى اليك ؟!...
يا رجَل احلنني 

كل حب هاهنا في الروِح إليك 
وكل مافي الروِح من وجٍع ُصِيَغ على يديك

فمتى سترِجُع يا ثباتي حتى ألتقيك 
وأهجُر غربتي وبالريحاِن أفتديك 

متى سترجع يا ثنائي فالفجر دونَك يضيع 
وتثور شهقات الذكريات في الهزيع

كيف فكرَت يوماً بالغياِب؟ 
يا شقيَق الروح..

سأظل ناطرة على أرصفِة الذكريات 
أال ليتك حتنو وتعود.. ياقمري

تلك وصية احلنني ..

*شاعرة من اجلزائر

في معرضه األخير..

عالء الدين محمد يستلهم تجربته الفنية من الوحوش والبشر

»َذّرات اللغة«..«مصطفى النّحاس زعيم 
الطبقة الوسطى«..«حائط خامس«

قراءة

ملؤبر مفرد(6. بينما الشــخصيات الست، 
تسير على منهج السرد: )التبئير اجلمعي 
الذي تعــرض من وجهة نظــر مجموعة 

ساردين.(.7
 ولوقوع هــذه الرواية حتت تأثيرات عدد من 
منظري التبئيــر، وعلى نحو خاص تأثيرات 
جــان جينيه، فقد ســاد التبئيــر الصفر 
فيها: )يســرد فيها الراوي العليم بضمير 
الشــخص الثالث، الذي لــه القدرة على 
النفــاذ الى داخل الشــخصيات  ومعرفة 
أفكارهــا، وامتــالك القدرة علــى النفاذ 
أدق  بواطن الشــخصية وكشــف  الــى 
أســرارها.(8. كما في هــذا املقطع الذي 
يحاول فيه الســارد الضمني، ليس قراءة 
ما يدور فقط في خلد مس بيل، وإمنا أيضا 
ما يفصح عن عيون العراقيني، على سبيل 
املثال: )كانــت على موعد مع هذه املدينة، 
تلفح جسدها الطبشوري األبيض، وعيون 
العراقيني تنفتح على وسعها، وهي تنظر 
ببرود الى غرائزهم البدائية التي تتدفق من 
مســامات جلودهم وكأنهم حيوانات لم 

تعد تسيطر على نزواتها. هل مس بيل إله 
أم نصف إله؟(. 

يلعــب املكان في هــذه الروايــة دورا بارزا 
في خدمــة احلدث، ورســم معالم وأبعاد 
شــخصياتها. )إن املكان هــو أداة فنية ال 
يســتغني عنها الروائي في إضفاء سمة 
النكهة اخلاصة بل أن املكان قد يســتأثر 
ببطولــة الرواية في بعــض األحيان حني 
تكون الرواية غايتها. .(. 9 وهذا ما ينطبق 
على هــذه الرواية، حيث يقــول الدكتور 
محمد صابر عبيد في مكان آخر: )بأنه احليز 
الفضائي الذي تتحرك خالله الشخصيات 
وتتفاعل وتندمج في عالقات متشــابكة 
قائمة على الوعي بإستراتيجيته وأهميته 

في حيوات الشخوص. .(. 
تتحــرك شــخصيات هــذه الروايــة في 
ثالثــة أمكنــة، وهي احلانــة التي تقضي 
الشخصيات الست معظم أوقاتها فيها 
لشــرب اخلمر، واملكان الثانــي هو مدينة 
بغــداد التي حتبها مس بيل حد العشــق، 
والثالث هــو الصحــراء. أكاد أجزم مبعزل 
عن هذه األمكنة في الرواية، باألحرى بدون 
توظيفها، ملا كانت تظهر بهذا املســتوى، 
وبعبــارة أخــرى لكانت قد فقــدت أهم 
ميزة حتلت بها، وهــي أن املكان في احلانة، 
واملكان في بغداد، واملكان في الصحراء قد 
حتول من مــكان عادي الى مكان للبطولة، 
وبعبارة أوضح أن األمكنــة: احلانة وبغداد 
والصحراء، قد حتولتــا الى بطل، األول من 
خالل عدم إنقطاع األصدقاء الســتة عن 
ممارسة حضورهم الى احلانة، رغم توقعهم 
مبداهمة احلانة من قبل امليليشيات في أية 
حلظة. والثاني عبــر حب مس بيل لبغداد، 
ملا يوازي حبهــا للندن، ولرمبا أكثر. والثالث 
لتحول الصحــراء، بفعل كلمات مس بيل 
من أرض مجدبة الــى أرض مثمرة: )خيام 
تنصب، وخيول تربط، ومصابيح تعلق في 
الســماء، وال تبخل علينا نحــن التائهني 

والعابرين بالعطايا والهدايا.(. 
وجــاء ذكر مدينــة بغداد على مســاحة 
الرواية أكثر من عشرين مرة، في مطلعها 
إبتــداء من الســطور األولــى، ومس بيل 
تتبختــر في مشــيتها، أثــر دخولها مع 
اجليش البريطانــي العاصمة بغداد. وبدال 
مــن أن ترتســم عالمات اخلــوف والرهبة 
علــى مالمحهــا، بوصفها غازيــة، فقد 
بدت في منتهى ســعادتها، لإليحاء بأنها 
ســتكون الفأل احلسن ألهالي بغداد، ورمبا 
تعود مصدر هذه الســعادة الــى إنتصار 
اجليش البريطاني علــى الدولة العثمانية 
ألنها تعتقــد بأن األتراك خبثــاء ماكرون 

واألنكليز كفار،  بأنهم مسلمون  ويروجون 
ولرمبا أيضا أنهــا كانت حتلم ببغداد، وهي 
: )تلفظ كلمة ميسوبوتاميا بكل شغف 
وحماس كأنها قائد أوركســترا يعزف حلنا 
خالدا لهــذه املدينة.(. لذا فإن املدينة على 
الرغم من إحتاللها، فقد حتولت الى مصدر 
ســعادة القاطنني فيها، عبر سعادة مس 
بيل، وألهبت خيالهم. )أي هي كائن حي ال 
يكتمل دون تأسيس عالقة حياتية يقيمها 
اآلخر معــه. فبمعزل عن اإلنســان احلي 
املتفاعل، تبقى املدينة موصدة. وبال إرتباط 
حي وصميمي مع املدينة، موضوعي وذاتي، 
تنســحب من الفرد مالمحه وتخلفه بال 
تعني: يصبح أقرب الــى التجريد منه الى 

التشخيص.(.

 لذا فمدينة بغداد تكتســب هنا داللتني، 
الداللة األولى إطمئنان احملتل على حياته، 
وقدماه تطــأ أرضها، ال بــل يدخلها وهو 
الثانية، هي  والداللة  في قمة الســعادة، 
صدر.  برحابة  للمحتل  سكانها  إستقبال 
وللتأكيــد علــى أنها تســعى الى حتويل 
بغداد الى أكبر مركز حضاري في الشــرق، 
تخير الســير بيرســي كوكس لتحقيق 
حلمهــا : )بأنهم يعيشــون فــي مدينة 
أســطورية يجــب أن نبحــث عــن أرواح 
أبنائها قبل أن نبحــث عن آثارها وكنوزها 
وحتفها وحكاياتها.(. أضع خطا حتت كلمة 
)أسطورية(، لنســتنتج عمق وصف مس 
بيل لبغــداد وحبها وولههــا بها، وإقتران 
كل وصــف لها لبغداد بســاكنيها. كما 

أن نعتها لبغداد بوصفها إمراة ممشــوقة 
القوام، باألحرى التغزل بها على هذا النحو، 
تتراقص على النهر، يتطاير شعرها وتغري 
األعداء، يصب هو اآلخر في اإلجتاه ذاته، وهو 
إقتران بغداد بالبشــر الذين يقيمون على 
أرضها. وثمة مناذج بقائمة طويلة ال مجال 

لذكرها، عليه أكتفي بهذا القدر
وتنضــاف احلانــة كفضاء مكانــي ثابت 
لســهر األصدقاء الســتة كل ليلة على 
مساحة الرواية. وقد إتصفت باملعبد، الذي 
يحرســه صاحبه )جرجيس( إتساقا مع : 
)املعابــد الغابرة ، حني كان املعبد جزءا من 
احلانة، واحلانة جزء من املعبد(، ليكشــف 
الســارد عن تناص شخصية جرجيس مع 
شخصية )سيدوري( احلارسة للمعبد في 
ملحمــة كلكامش.، وليجد أن: )ســعادة 
العراقيني ال تكتمــل إال في كؤوس العرق 
واجلعــة والنبيذ واللبلبــي واجلاجيك(، ما 
يعني أن هذا الشــعب غيــر منغلق على 

نفسه، ويتمتع بنوع من اإلنفتاح. 
وتبقى الصحراء/املــكان الذي أحبته مس 
بيل ، وتعلقت بجماله الســاحر، وأمست 
ســجينة لفضائه الذي رأتــه كما معبد 
دينــي لصــالة الكهنة،ثــم لتتذكر ذلك 
البدوي الذي توضأ بحبــات الرمال، لتدرك 
آنــذاك ملاذا كان األنبيــاء طاهرين؟ أو كما 
تقــول: ) أجل جميــع األنبيــاء ولدوا في 

الصحراء، هل هي مصادفة؟ 
يختتم الســارد القســم الذي جاء حتت 
عنوان: )ال ســلطان على الصحراء ســوى 
الرمال( وعلى لســان مس بيــل على هذا 
النحو: )ال أحد يختــرق قانون الصحراء أو 
يفســد مملكة الرمال، وال يتقاتل عشــاق 
الصحراء على املؤن بل على الفضائل واملاء، 
العراة وحدهم ينجون في فناء الصحراء.(. 

املصادر:
 1 - الرواية ص7.

 2 الرواية ص201.
3 - الرواية   

4 - بــني الواقــع واخليــال. الدكتور جودت 
هوشيار، الطبعة االولى 2017.

 6 -معمارية النص الروائي. الدكتور محمد 
صابــر عبيد والدكتورة سوســن البياتي، 

الطبعة األولى .2021.
  -7 معماريــة النــص الروائــي، الدكتور 
محمد صابــر عبيد والدكتورة سوســن 

البياتي، الطبعة األولى 2021
 8 -تقنيــات الســرد. اشــواق النعيمي 

الطبعة األولى2014. 
9 - املصدر السابق نفسه.

صباح هرمز:
إذا كانت ســطوة الســرد الذاتي هي التي 
تتحكم في منط السرد وشكله وتعبيراته، 
كما يقول الدكتور محمد صابر في كتابه 
املوســوم )معمارية النص الروائــي (، فإن 
السارد في هذه الرواية، أو في أي رواية أخرى، 
هو الذي يلعب دورا رئيسا في أحداث الرواية. 
وملا كانت ســطوة الســرد الذاتي في هذه 
الرواية، تتحكمها شــخصيتان، متمثلتان 
األصدقاء  بيل، وشخصية  بشخصية مس 
الستة من خالل إيصال صوتهم الى املتلقي 
عن طريق ضميــر اخملاطب اجلمعي، وضمير 
املتكلــم، فإن كنه رجحان هذه الســطوة 
متيل نحو مس بيل، ذلك أن األصدقاء الستة 
هم الذين يتحدثون عن مس بيل، ويبحثون 
عن ســيرتها. لــذا فإن الشــخصية التي 
تتحدث عن شــخصية أخرى داخل الرواية، 
ســلبا أو إيجابا، فإنها دون وعي منها، في 
الوقت الذي تفقد بقدر ما من ســطوتها، 
تضيــف في الوقــت ذاته قــدرا ال بأس به 
من ســطوتها على الشــخصية األخرى. 
ولعل مثــل هذه الســطوة تتمظهر أكثر 
في سطوة الســرد القائمة على التفكير: 
)أن املتكلــم قــد يضفي علــى معطيات 
الفكــر ثوبا موضوعيا عقليا مطابقا جهد 
املستطاع للواقع في أغلب األحيان يضيف 
اليها بكثافــات متنوعة ، عناصر عاطفية، 
قد تكشــف صورة األنا في صيغة الكامل 
تعيرها ظروف إجتماعية مردها أشخاص أو 

إستحضار خيال املتكلم لهم.(. 
التي تتحكم بها  وعلى أساس الســطوة 
الشــخصية القائمة على التفكير، والدور 
الذي تلعبه في أحداث الرواية، فهي ســارد 
داخــل الرواية، كما مثال فــي املقطع الذي 
يأتــي على لســان مس بيل، وهــي تقول: 
)لكنني لم ارحت كثيرا لسكني، وكنت أحلم 
مبنزل من نوع شــيء يشبه اجلنائن املعلقة 
على نهر دجلة. .(. هنا توجه مس بيل السرد 
الى مروي له غير ممســرح، وقد يروي السارد 
ملــروي له ممســرح، كما في هــذا املقطع: 
قلــت في نفســي هل أستســلم إلرادتي 
وأتخلى عن طلبي(. )تنكشــف لنا وجهة 
نظر الكاتــب )الرؤية = التبئير(، عن طريقة 
للشخصيات  ورســمه  للحوادث  معاجلته 

وحتركها وتفسيرها في القصة.(.5
 تقوم هذه الرواية علــى اثنني من تبئيرات 
)وليان مانفريد( من مجموع أربعة أشكال . 
إذ تسير مس بيل على: )التبئير الثابت وفيه 
تعرض أحداث الســرد من وجهة نظر ثابتة 

شاكر نوري في »خاتون بغداد« يحكي قصة صانعة الملوك التي أحبها العراقيون

الرواية المدونة على غرار 
الرواية األوروبية، والتي 
ينجذب اليها المتلقي، 

ال بد أن تتحلى بصفتين، 
أولهما، أن تكون 

ممتعة، وثانيهما أن 
تتوافر فيها مقومات 

وخصائص الرواية الفنية 
الحديثة

غالف الرواية

وصية الحنين 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 1124/ش/2022
التاريخ: 2022/11/27

اعالن
الى/ املدعو )مشتاق خالد عبدهلل(

أعاله  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامة من املدعيــة )مرمي فزع صالح( 
خالد  )مشــتاق  عليــه  املدعــى  على 
عبــدهلل( والتي تطلب فيهــا التفريق 
قررت  اقامتك  وجملهولية محــل  للضرر 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي حال 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
املوافق 2022/12/13  املرافعة  في موعد 
ســوف جتــري املرافعة بحقــك غيابيا 

واصوليا .
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

 رئاسة محكمة استئناف واسط 
 محكمة بداءة الكوت

العدد: 4658/ب/2022
التاريخ: 2022/11/28

الى املدعى عليه 
 ميثم عبد الرزاق محمد

اعالن
اقــام املدعــي عبــد املرجتــي بيد اهلل 
اعاله يطلب  املرقمــة  الدعوى  حلحول 
بتســديد  واحلكم  للمرافعة  دعوتــك 
مبلغ قدرة مليــون دينار عراقي عن دين 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشعار 
مختــار منطقة حي احلكيــم وكتاب 
مركــز الشــهداء بالعــدد 14056 في 
تبليغك مبضمون  2022/11/20 لذا تقرر 
4658/ب/2022  املرقمة  الدعوى  عريضة 
ونشر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يــوم 2022/12/4  وفي حالة 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابياً بحقكم..
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1400
التاريخ: 2022/11/28

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
والعائدة الــى مديرية بلدية الصويرة وفق املــادة )12(الفقرة )ثالثا أ( من قانــون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
الصويرة خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة التقديرية بصك مصدق او 
نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر املديرية أعاله 
في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافــة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
 حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنيــة للمرة الثانية لتأجير موقــع التصوير )اجلوال(/ 

كلية الصيدلة بجامعتنا واملدرجة ادناه. 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألــف دينار غيــر قابلة للرد. 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية 
ومنهــا )البطاقة الشــخصية - بطاقة الســكن - 
البطاقــة التموينية - براءة ذمة مــن الهيئة العامة 
للضرائب - كتاب عدم محكوميــة - هوية الضريبة- 
التصريــح األمني- كتاب ممارســة مهنــة ملدة ال تقل 
عن خمس ســنوات داخل احلــرم اجلامعي في الكليات 
العراقية بالنســبة ملوقع التصويــر( واحلضور في متام 
الساعة العاشرة في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة 

مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع التصوير )جوال( الول مرة/ كلية الصيدلة.

رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ احلي

التاريخ: 2022/11/28
العدد:2022/471

اعالن
استنادا إلحكام املادة 71/ ثالثا

تبيع مديرية تنفيذ احلي السيارة املرقمة 
)29199 /أ واســط( للمديــن )على عبد 
الدائن  الباري محمد( احملجوزة لقاء طلب 
)مصطفــى لطيف عبــد الكرمي)والبالغ 
)5719000( فعلى الراغب بشراء مراجعة 
مديرية تنفيذ احلي خالل مدة (عشرة ايام( 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر وفق م )71/
التأمينات  معه  مستصحبا  تنفيذ  ثالثا( 
القانونية عشــرة من املائــة من القيمة 
وان  العراقية  اجلنســية  وشهادة  املقدرة 
رسم التسجيل والداللية على املشتري ..
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

املواصفات
1- رقم السيارة: 29199/أ واسط

2- نــوع وموديــل الســيارة: كيا ســول 
استيشن

3- اللون: ذات اللون االسود
4- حجم احملرك: موديل 2014

5- القيمة املقدرة: )7،000،000( ســبعة 
ماليني دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 508/ش/2022
التاريخ: 2022/11/27

اعالن
الى/ املدعو )كامل احمد حمد(

أعاله  املرقمة  الدعــوى  ملقتضيات 
)ســهامه  املدعية  مــن  واملقامة 
محمــد عبد( علــى املدعى عليه 
)كامل احمد حمــد( والتي تطلب 
فيها تأييد حضانة الطفلة )امينة( 
وجملهولية محل اقامتك قررت هذه 
احملكمة تبليغك عن طريق النشــر 
بصحيفتني رسميتني يوميتني وفي 
حال عدم حضــورك او حضور من 
ينوب عنك خالل شــهر من تاريخ 
احلكم  يكتســب  ســوف  االعالن 

الدرجة القطعية 
القاضي
ياسني حسني خلف

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ن.ع خلف 

محمد عيسى غضيب(
الساكن/ مجهول االقامة

احملكمة  هذه  أمــام  حضورك  اقتضى 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره 
إذا كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليــك وفق املادة 
)32( ق.ع.د املعدل وبعكســه ســوف 
تتخــذ اإلجــراءات القانونيــة ضدك 
وتطبق بحقــك احكام املادة )69( ق.أ.د 

املتضمنة ما يلي:
املقررة  بالعقوبــة  عليــك  احلكم   -1

جلرميتك
العموميــني  املوظفــني  إعطــاء   -2
صالحيــة إلقاء القبــض عليك أينما 

وجدت
3- إلزام املواطنــني باإلخبار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
االنبار االحتادية

محكمة األحوال الشخصية 
في الكرمة

العدد: 1033/ش/2022
التاريخ: 2022/11/20

اعالن
الى/ املدعو )احمد علوان بتال(

أعاله  املرقمة  الدعوى  ملقتضيات 
واملقامة من املدعية )ســحر فواز 
)احمد  املدعــى عليه  علي( علي 
فيها  تطلب  والتــي  بتال(  علوان 
التفريق للضــرر وجملهولية محل 
احملكمة  هــذه  قــررت  اقامتــك 
تبليغــك عــن طريــق النشــر 
يوميتني  رســميتني  بصحيفتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك في موعد املرافعة 
جتري  ســوف   2022/12/6 املوافق 

املرافعة بحقك غيابيا واصوليا .
القاضي
ياسني حسني خلف

محكمة جنح تكريت
العدد: 498/ج/2022
التاريخ: 2022/11/17

)اعالن(
محمود  )انــس  املتهــم  الى 
الراوي(  حســن  عبداللطيف 
تقــرر تبليغك باحلضور الجراء 
الدعــوى  فــي  محاكمتــك 
498/ج/2022  املرقمة  اجلزائية 
وفق احكام املادة 456 من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 
1969 املعدل يوم 2022/12/22 
او تسليم نفســك الى اقرب 
مركز شــرطة وفي حال عدم 
احملاكمة  ســتجري  حضورك 

بحقك غيابيا وفق االصول.
القاضي
عبدالعليم فيصل عزاوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6040/ش/2021
التاريخ/ 2022/11/16
الى/ املدعى عليه ) احمد عزيز رسن (

م/تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريــخ 2022/1/24 في الدعوى املرقمة 
احملكمة  هذه  أصــدرت  6040/ش/2021 
حكمــاً غيابياً قضــى التفريق للهجر 
عبد  حسني  للمدعية)زينب  اجلســدي 
علي( وبالنظر جملهوليــة محل اقامتك 
في الوقت احلاضر حســب شرح املبلغ 
احلســن(  )ســجاد جنم عبد  القضائي 
عليــه تقــرر تبليغك فــي صحيفتني 
يوميتني باحلكم املذكور أعاله وبأماكنك 
االعتراض خــالل مدة عشــرة أيام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
عباس معني كاظم

ديوان محافظة البصرة
جلنة البيع وااليجار االولى 

تنويه  
ظهر باالعــالن العدد 22776/45 في 10/19/ 2022 واملنشــور في 
جريدة الصباح اجلديد ليوم  7 /2022/11 العدد رقم )5008( اخلطأ 

التالي :- 
مأجور تسلسل )2( حانوت رقم )6( ورد سهواًحيث تبني انه مدمج 

مع محل أخر 
لذا اقتضى التنويه

الثالثاء 29 تشرين الثاني 2022 العدد )5024(

Tue .29 Nov. 2022 issue )5024(
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اعالن10

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13641
التاريخ: 2022/11/28

اعادة إعالن مناقصة رقم )114( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12498 في 2022/11/6.
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء قاعة مؤمترات مدرجة 
ومؤثثة في كلية القانون( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( 
ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )244،082،000( مائتان واربعة واربعون مليون واثنان وثمانون 

الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )300( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )2،441،000( )اثنان مليون واربعمائة وواحد واربعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا 
الى قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/12( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/12/13( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/12/6( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13639
التاريخ: 2022/11/28

اعادة إعالن مناقصة رقم )94( لسنة 2022

الحقاً بكتاب االعالن املرقم بالعدد 12274 في 2022/11/1.
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل محطة تقوية ناحية بني 
هاشم( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية 

مقدارها )401،200،000( اربعمائة وواحد مليون ومائتان الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،012،000( )اربعة مليون واثنى عشر الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونيا 
الى قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/12/12( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)الثالثاء( املصادف )2022/12/13( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/12/6( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13645
التاريخ: 2022/11/28

إعالن مناقصة رقم )182( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة مجمع االحرار السكني( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( وبكلفة تخمينية مقدارها 
)1،366،138،500( مليار وثالثمائة وســتة وســتون مليون ومائة وثمانية وثالثون الف وخمســمائة دينار عراقي الغيرها، ومبدة 

تنفيذ أمدها )365( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية البالغة )13،662،000( )ثالثة عشر مليون وستمائة واثنان وستون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى   .1
شــكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنــك املركزي العراقي( او صك مصدق او 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/11( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/12/12( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/12/5( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
شعبة التعاقدات

العدد: 13642
التاريخ: 2022/11/28

إعالن مناقصة رقم )179( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء طرق ريفية ونزالت متفرقة 
على الطريق العام )عمارة - مشــرح( وقرية )العمود( ونزلة )بيت حلو صوب اهلل( / ناحية املشرح( واملدرجة ضمن تخصيصات 
)الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية 
مقدارها )1،910،850،000( مليار وتســعمائة وعشرة مليون وثمامنائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها 

)240( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

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

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )19،109،000( )تسعة عشر مليون ومائة وتسعة االف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

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

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

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/12/11( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/12/12( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

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

املصادف )2022/12/5( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

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

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

الثالثاء 29 تشرين الثاني 2022 العدد )5024(

Tue .29 Nov. 2022 issue )5024(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

1. سيولة نقدية مببلغ )21،967،380( 
دينار عراقي، وفقا ملا منصوص عليه 

في الوثيقة القياسية. وباإلمكان تقدمي 
مبلغ اعلى للتعويل عليه في حالة 

التساوي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

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

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
الدرجة )العاشرة/ انشائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )كهرباء( / عدد )1(

1. سيولة نقدية: مببلغ )101،056،821( دينار عراقي، 
وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية.

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

. مالحظ )فني( / عدد )3(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2.اخلبرة التخصصية : يقدم عمل مماثل واحد منجز 
وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي 
لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )409,841,550( دينار 
عراقي , وتقدم االعمال األخرى ألغراض املفاضلة في 

حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )الثامنة/ كهربائية( وإجازة 

ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
1. سيولة نقدية مببلغ )40،120،000( دينار 

عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة 
القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة التجارة

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)120،360،000( دينار عراقي، وتقدم االعمال 
االخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية/ ميكانيك( 

وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(
1. سيولة نقدية : مببلغ )191،085،000( دينار عراقي، 

وفقا ملا منصوص عليه في الوثيقة القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )مساحة( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة التجارة

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل واحد 
منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل 

املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)573،255،000( دينار عراقي، وتقدم االعمال االخرى 

ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 



نعمت عباس*
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الدوحة ـ وكاالت:

جتاوز املنتخب الغاني نظيره الكوري 
اجلنوبي بنجاح بتغّلبه عليه بثالثة 
املرحلة  أهداف إلثنــن أمس فــي 
اجملموعة  مباريــات  مــن  الثانيــة 
الثامنــة ضمن منافســات كأس 
العالــم FIFA قطر 2022™.وبصم 
علــى أهداف »البالك ســتارز« كل 
ومحمد   )24( ساليسو  محمد  من 
قدوس )34 و69(.في املقابل وّقع شو 
غيســونغ على هدفي الشمشون 
و61(.ورفعت   58( اجلنوبــي  الكوري 
غانــا رصيدها إلى 3 نقاط في حن 
جتّمــد رصيد كوريــا اجلنوبية عند 

نقطة يتيمة.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فــإن هذه املرة األولى 
3 أهداف  التي تســجل فيها غانا 
خالل مبــاراة واحدة بكأس العالم، 
يفز  مشــاركتها.ولم  تاريخ  طوال 
منتخــب غانا في آخــر 5 مباريات 
بــكأس العالم، منــذ تغلبه على 
أمريكا بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي 
كأس العالــم 2010.وفــاز محمد 
قدوس العــب أياكــس الهولندي، 
بجائزة رجل املبــاراة، ورفع منتخب 
غانا رصيده إلى 3 نقاط، فيما جتمد 
رصيد كوريــا اجلنوبية عند نقطة 

وحيدة.
وفي مباراة أخرى، حســم التعادل 
)3-3( مواجهــة صربيا  اإليجابــي 
ملعب  علــى  أمس،  والكاميــرون، 
من  الثانية  اجلولــة  ضمن  اجلنوب، 
اجملموعة الســابعة مبونديال قطر.
وسجل ثالثية الكاميرون جان شارل 
أبو  وفينسينت   )29( كاســتيليتو 
بكر )64( وإيريك ماكســيم تشوبو 
موتينج.)66(.، في حن سجل ثالثية 
بافلوفيتش  ســتراهينيا  صربيــا 
ميلينكوفيتش  وســيرجي   )1+45)

وألكســندر   )3+45( ســافيتش 
ميتروفيتش )53(.

وحصد كل فريق بالتالي أول نقطة 
في املونديــال، لتتواجد الكاميرون 
فــي املركز الثالث بفــارق األهداف 
عن صربيــا متذيلــة الترتيب.كان 
املنتخــب الكاميرونــي اســتهل 
مبارياته في البطولة باخلسارة أمام 
سويسرا )1-0(، فيما خسر املنتخب 
الصربي مباراته األولى أمام البرازيل 
الكاميروني  املنتخب  (2-0(.ويلتقي 
فــي اجلولــة األخيرة أمــام نظيره 
البرازيلــي يوم اجلمعة املقبل، فيما 

نظيره  مع  الصربي  املنتخب  يلعب 
السويسري في ذات التوقيت.

إلى ذلك، حســم التعادل اإليجابي 
بنتيجــة )1-1( مواجهة إســبانيا 
وأملانيا، على ملعب البيت، مســاء 
أول أمس، ضمن منافســات اجلولة 
اخلامســة،  باجملموعــة  الثانيــة 
 ..2022 لنهائيــات مونديال قطــر 
ألفارو موراتا في  سجل إلســبانيا 
الدقيقة 62، في حن أحرز نيكالس 
الدقيقة  في  أملانيا  فولكروج هدف 

.83
املنتخــب  رفــع  التعــادل  بهــذا 

اإلســباني رصيده إلى 4 نقاط في 
صــدارة اجملموعة اخلامســة، ورفع 
املنتخب األملاني رصيده إلى نقطة 
في ذيــل ترتيب اجملموعــة.. وبذلك 
حافظــت أملانيا التي خســرت في 
اجلولــة األولى أمام اليابــان )1-2(، 
إلى دور  التأهل  على حظوظها في 
 3( الـ16 قبل مواجهة كوستاريكا 
تلعب  األخيرة، فيما  باجلولة  نقاط( 

إسبانيا أمام اليابان )3 نقاط(.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فإن موراتا ســادس 
العب يسجل في مباريات متتالية 

العالم  كأس  تاريــخ  فــي  كبديل 
الشــبكة:  )هدفان(«.وأضافــت 
أول العــب يحقــق هذا  »موراتــا 
بقميص املنتخب اإلسباني«، علما 
بأنه ســجل في املباراة األولى أيضا 
مشاركته  بعد  كوســتاريكا  أمام 

كبديل.
وفي مبــاراة أخرى، قلــب املنتخب 
إلى  تأخره بهــدف مبكر  الكرواتي 
الكندي  4-1 علــى نظيــره  فــوز 
على اســتاد خليفة الدولي ضمن 
اجلولــة الثانية حلســاب اجملموعة 
السادســة.. وبات رصيد كرواتيا 4 

نقــاط في املركــز األول بفارق عدد 
األهداف املسجلة أمام املغرب التي 
أســقطت بلجيكا في وقت سابق 
من اليــوم، في حن ودعــت كندا 
البطولة بعد أن تذيلت الترتيب من 
دون نقاط قبل خوض اجلولة الثالثة 

من الدور األول للبطولة.
وســّجل رباعيــة كرواتيــا، أندري 
كراماريتش )36 و70(، ماركو ليفايا 
(44(، ولوفــرو مايــر )90+4(، فيمــا 
أحرز ألفونســو ديفيس هدف كندا 
الوحيد )2(.وسجل ألفونسو ديفيز، 
هــدف كندا الوحيد فــي مواجهة 
ملصلحة  انتهــت  والتي  كرواتيــا 
.. وأحرز ديفيز، الهدف   )1-4( األخير 
فــي الدقيقة الثانيــة بعدما جنح 
في حتويل كــرة عرضية من اجلبهة 
برأســه.وذكرت  هدف  إلى  اليمنى 
شــبكة »أوبتــا« لإلحصائيات، أن 
هدف ديفيز الذي جاء بعد 68 ثانية 
املباراة، هو أسرع  فقط من انطالق 
هدف مت تســجيله بدور اجملموعات 
بكأس العالم، منــذ هدف كلينت 
دميبســي مع الواليات املتحدة ضد 
غانا في مونديــال 2014.. وأضافت 
أن دميبســي كان قد سجله هدف 
منتخب بــالده بعــد 29 ثانية من 
قالت شــبكة  فيما  اللقاء..  بداية 
ألفونســو  إن  ريبورت«،  »بليتشــر 
ســجل أول هدف ملنتخب بالده في 
بطولة كأس العالــم عبر التاريخ، 
كمــا أنه األســرع في النســخة 

احلالية للبطولة.
 جدير بالذكــر أن املنتخب الكندي 
سبق له املشــاركة بكأس العالم 
1986، عندما ودع البطولة  نسخة 
دور اجملموعات بعد اخلسارة في  من 
مبارياته الثالثة، في النسخة التي 
فشــل فيها في تسجيل أي هدف، 
كما خســر أمام بلجيــكا مبباراته 
األولى في النسخة احلالية بنتيجة 

.)0-1)

غانا تتجاوز عقبة كوريا الجنوبية في مونديال 2022
6 أهداف في مباراة مجنونة بين الكاميرون وصربيا

فرحة العبي غانا بالفوز على كوريا اجلنوبية أمس

تشكيلة احتاد التايكوجنستو سكي

اكتشاف المواهب
مؤمتر دبي الرياضي حتدثا روي كوســتا، جنم املنتخب 
البرتغالــي ونادي ميالن الســابق ورئيــس بنفيكا 
البرتغال حالياً واملدرب اإلســباني أونــاي إميري عن 
جتاربهمــا في عمليــة أكتشــاف املواهب وصقل 
موهبتهــم وفــق خطــة طويلة املــدى للحصول 
علــى العبن قادريــن على اللعب مبســتوى متميز 
فــي األندية األوروبية و ادار احلــوار باللغة اإلجنليزية 
العاملــي العراقي املبدع ســامي عبــد األمام. أكدا 
كوستا وإميري على ضرورة االهتمام اخلاص بالالعبن 
املوهوبن ألنهم ضمان املســتقبل واختيار الالعبن 
القادرين للعب في صفوف الفريق األول وإعطائهم 
الفرصة بشكل تدريجي من أجل االحتكاك وتعلم 
اخلبرة من الالعبن األساســين و لذلك كسر حاجز 

اخلوف.
كما أكدا ان املوهبة وحدها ال تكفي لالعب املوهوب 
كي يبقى في متيــزه وقمة مســتواه، و الكثير من 
الالعبن املوهوبن رســمت لهم صــور و طموحات 
كبيرة من قبــل عائلتهم و اجملتمــع، حيث تطمح 
كل عائلة ابنها ان يكون مثل ميســي و كريستيانو 
رونالــدو و عندما يخفق الفتــى الصغير في حتقيق 
هــذه االمنيات يصــاب بكثيــر من االنكســارات 
النفسية، لذا منح الالعبن الصغار الثقة و التدرج 
و تشجيعهم دائماً و اكده كوستا، ا َن نادي بنفيكا 
يعتمد على اســِمه و مكانِتــه التاريخية، وبفضل 
هذا يستقطب موهوبي ن للنادي من خالل الطواقم 
الفنية و اإلدارية املتخصصة. كما أشار إميري، انه ال 
يفكر بالنتائج والذي يعتمد على الالعبن اجلاهزين 
لضمان املنافسة و امنا يفضل منح الالعبن الشباب 
الفرصة و خالل تاريخــه التدريبي، قدم العديد من 
الالعبن املتميزين الذيــن أصبحوا جنوما مثال ذلك 
بوكايو ساكا العب ارسنال الذي منحه إميري فرصة 
اللعب مع فريــق االول ً و عندمــا كان مدرب لنادي 

ارسنال.
وأوضح كوســتا ان الفترة احلالية شهدت كثير من 
املواهب الشــابة الذين يتصدرون هدافي دورياتهم 
مثل العــب بنفيكا راموس هــداف دوري البرتغالي 
و هاالند، كمــا اكده على ان الالعبــن الكبار فوق 
٣٠ ســنة قادرين على العطاء و لهــم القدرة على 
الســيطرة على اجــواء املباراة بكافــة تفاصيلها. 
الالعبن الشــباب يكتســبون  إلى هذا،  باالضافة 
اخلبــرة من هؤالء. فابيو كابيلو مــدرب نادي ميالن و 
الير مدريد الســابق أكد على ضرورة إتاحة الفرصة 
لالعــب املوهوب الصغيــر بشــكل تدريجي حتى 

يكتسب اخلبرة من الالعبن األساسين.
واتفق اجلميع علــى دور وأهميــة العائلة في دعم 
النادي في بناء الالعب املوهوب الصغير فنياً وحياتياً 
وبناء شخصيته بشكل إيجابي، وان تستمر العائلة 
على هذا العطاء واسرار جناح املوهوب مشتركة بن 

األسرة والنادي.

* مدرب عراقي محترف

تقرير 

محمد نجم الزبيدي 

 اختتمت يــوم الســبت املاضي بطولة 
االندية املؤسسات الرياضية الدور االخير 
التي اقامهــا احتاد اللعبــة على ملعب 
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وفي 
لقاء مع الدكتور زيدون جواد محمد جودي 
املدير التنفيذي لالحتاد حيث اشــار لنا ان 
هذه البطولة شهدت منافسات شديدة 
التي  الرياضية  االندية واملؤسســات  بن 
شاركت فيها خاصة نادي اجليش الرياضي 

ونادي الشرطة واحلشد الشعبي.

النتائج الفرقية 
 حصل فريق نادي الشرطة الرياضي على 
املركز االول لفئــة املتقدمن وجمع 281 
نقطة فيما حل باملركز الثاني فريق نادي 
اجليش الرياضــي وجمع 271 نقطة وجاء 
باملركز الثالث فريق نادي احلشد الشعبي 
وجمــع 115 نقطة، وحصــل فريق نادي 

احللة الرياضي على املركز االول لفئة 

الشــباب وجمع 242 نقطــة وجاء فريق 
نادي اجليش الرياضي باملركز الثاني وفريق 

نادي البصرة باملركز الثالث.

اما على صعيد فئة الشابات
 فقــد حصل فريق فتاة نينوى على املركز 
االول وجمــه 168 نقطــة وحــل باملركز 
الثاني فريق القوش وجاء نفط ميســان 
الناشــئات  وعلى صعيد  الثالث،  باملركز 
جــاء باملركــز االول فريق غاز الشــمال 
وجمع 161 نقطة ونادي السالم حل ثانيا 
وســيروان ثالثا وفي فئة النساء جاء نادي 
دجلة اجلامعــة اوال والبيش مركه ثانيا و 

الزعفرانية ثالثا.
 اما على صعيد العشاري فاز باملركز االول 
الرياضي البطل سجاد سعدون ناصر من 
7539 نقطة  نادي اجليش الرياضي وجمع 
ويذكر ان الرياضي ســجاد سعدون ناصر 
هو امتداد لوالده البطل ســعدون ناصر 
حافــظ أحد ابطال املارثــون على صعيد 
العــرب ويشــرف على الرياضي ســجاد 
ســعدون ناصر املدرب جاسم جبر والذي 

كان بطال الســيا و العــراق و اجليش في 
العشاري. 

حكام البطولة نشاط متميز 
من جانب اخر اشاد الدكتور زيدون محمد 
جــودي بلجنة احلــكام املركزيــة والتي 
يرأســها خالد محمد سراج حيث انهم 
كافة  الفعاليــات  في حتكيم  شــاركوا 
وعلى مــدى ثالثة ايام صباحا ومســاءا 
واحلكام وهم فالح ناجي نايف شالل جنم 
عبداهلل ابراهيــم ماهر جعفر امن علي 
سعدي حســن كاظم فليح ثامر خلف 

قصي عبداهلل وسرمد عباس.
ســباق 1500 متر: من الســباقات التي 
شــهدت منافســة حادة بــن العدائن 
املشــاركن للناشــئن حيث فاز باملركز 
االول زيــن العابديــن مخلص مــن نادي 
احللة.. واشــار زيدون ان سباق 3000 متر 
حواجز للشباب شهد هو االخر منافسة 
بن املتســابقن وجاء باملركز االول العداء 
نادي اجليش  مصطفى محسن حزام من 

الرياضي.

سباق نصف املارثون للمتقدمني 
واضــاف كذلك د زيدون ان ســباق نصف 
املشــاركة  وكانت  للمتقدمن  املارثــون 
فيه واســعة حيث جــاء باملركــز االول 
العداء عبد العزيز لعيبي من نادي اجليش 
الرياضي وجــاء زميله علي كاظم باملركز 
الثاني وهو من نادي اجليش الرياضي ايضا 
واحتل باملركز الثالث فتاح تيمور من نادي 
السباق من  الرياضي ويعد هذا  الشرطة 

أصعب السباقات الرياضية.

عدد االندية املشاركة 
وحتــدث الدكتور زيدون عــن االندية التي 
شــاركت فــي البطولــة للمتقدمــن 
والشــباب والناشــئن وبعــدد 40 ناديا 
رياضيا علمــا ان هذه املشــاركة كانت 
اقل مما كنا نصبــوا اليه.. ومن جانب اخر 
اشــاد الدكتور زيدون باجلهود التي بذلها 
ابو بكر  الدكتور  البورد ومنهم  مسؤولي 
كــرمي وصباح حســن والدكتــورة احالم 

شغاتي وكرمي حسن.  

الشرطة والحلة ودجلة الجامعة وفتاة نينوى وغاز الشمال يتوجون أبطااًل 
اتحاد ألعاب القوى ينجح في تنظيم منافسات الدور األخير لألندية 

جانب من تتويج الفائزين باملراكز االولى

6:00 10:00قطرهولندا إنجلتراويلز

6:00 أميركاإيرانالسنغالاألكوادور

كأس العالم 2022 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفتتــح اليــوم الثالثــاء مباريات 
اجلولة السابعة من املرحلة األولى 
لدوري الكرة املمتاز بإقامة خمس 
نفط  يضيــف  الكرخ  مباريــات، 
الساحر أحمد  ميسان في ملعب 
الثانية ظهراـ  الساعة  في  راضي 
وفــي التوقيت ذاتــه تقام مبلعب 
احلدود  مبــاراة  الدولي  الشــعب 
ونفط البصرة، وفي ملعبه يضيف 

دهــوك فريق اجلوية في الســاعة 
الرابعــة والربع عصرا، وفي ملعب 
املدينــة الدولــي جتــرى مباراتان، 
والربع  الرابعة  الساعة  في  األولى 
عصرا بن نوروز والقاسم والثانية 
في الســاعة السادسة والنصف 

مساء بن النفط ونفط الوسط.
األربعاء  املباريات غد  وتســتكمل 
الصناعــة  مباريــات،   5 باجــراء 
الســاعة  الكهرباء في  يضيــف 

2 ظهــرا والديوانيــة يالقي أربيل 
في التوقيــت ذاتــه وزاخو يلعب 
امام كربالء في الســاعة الرابعة 
والنصف عصــرا والنجف يضيف 
الزوراء في الوقت نفســه ويلعب 
الشــرطة والطلبــة فــي ديربي 
بغداد مبلعب الشــعب الدولي في 
الساعة 7 مســاء.. ويقف اجلوية 
متصدرا للترتيــب وله 14 نقطة 

ثم الزوراء بـ 13 نقطة.

طه الجنايي 
العراقي  االحتــاد  انتخابات  أســفرت 
للتايكوجنستو سكي عن فوز محمود 
ابراهيــم مبنصب رئيــس االحتاد بعد 
حصوله على ٢٦صوتا في االنتخابات 
التــي جــرت أمــس بإشــراف جلنة 
االنتخابات وإشــراف اللجنة األوملبية 
وحضــور ممثل عن وزاره الشــباب بدأ 
املؤمتر االنتخابي بقراءة سورة الفاحتة 
على أرواح الشــهداء ومتت التصويت 

على التقرير اإلداري واملالي.
وحــل محمود ابراهيــم االحتاد للبدء 
بعمليــة االنتخابــات والتي حضرها 

٣٠عضوا مــن الهيئة العامة والبالغ 
عددهم ٣٣عضــوا  وفاز حارث العاني 
مبنصب نائــب رئيس االحتاد  وعضوية 

كل من عمــر الفاروق وعــادل احمد 
و روئ جبــار ورشــا نــزار وابراهيــم 

إسماعيل.

الجولة السابعة لدوري الكرة 
تفتتح اليوم بإجراء 5 مباريات

التايكونجستو سكي يجدد الرئاسة لمحمود ابراهيم 

10:00
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد ـ سمير خليل:
الى  العروض اخلاصة، ظاهرة تهدف 
ترغيــب املتبضعني بشــراء بضائع 
متعددة  وغذائية  منزلية  وحاجيات 

بأسعار مخفضة.
 واخــذت باحتــالل رفــوف احملــال 
– سوبر  الكبيرة  واالسواق  التجارية 
ماركتــز- حيث صار منظــر الورقة 
التي حتمل كلمتــي العرض اخلاص 
مألوفة ومبهجة ســيما بعد وضع 

األسعار اجلديدة عليها.
فــي أحــد االســواق التجارية قال 
الشــاب مصطفــى احمد شــاب 
:انتشــرت العــروض اخلاصــة منذ 
سنة ونصف او سنتني في االسواق 
واحملال ومن مناشــىء مختلفة من 
كل العالــم، امريكا واوربا وآســيا، 
التجربة جنحت لدينا وطورت عملنا 
نحو االحسن، والزبائن يقبلون على 
العروض اخلاصة للمواصفات واجلودة 
التي تقترب مــن قناعاتهم، اهمها 
الســعر املناســب واملادة املطلوبة 
واملنشــأ وحتى السمعة، بالنسبة 

لنا احدثت تغييــرا جذريا منذ بدأنا 
نتعامــل بالعــروض اخلاصة ونحن 
نتطور يوما بعد يــوم ويتزايد اقبال 
الزبائن النهم يبحثون عن الرخيص، 
نحن نتعامل مــع اماكن مختلفة 
وعديدة مــن اجل تأمــني البضائع 
ذات العــروض اخلاصة، لدينا معارف 
وشــركات نرتبــط معهــا بعقود 
فاغلب العروض تأتي من الشركات، 
ونحــن نعلــن عنهــا عــن طريق 
التواصل االجتماعي فلدينا صفحة 
خاصة وهي صفحة فاعلة يتابعها 
نحو نصف مليــون متابع، القضية 
واســعة تضــم شــركات ووكالء 
نتصل بهــم ويتصلون بنا، وعالقتنا 
مع الــوكالء وليس لنــا تواصل مع 
البضائع كما  االصلية،  الشــركات 
مختلفة  مناشىء  من  تأتينا  ذكرت 
وليــس من بلــد معــني، البضاعة 
االيرانية مثــال ال حتتاج عرضا خاصا 
الن اسعارها مناسبة لكن العروض 
الغربية عــادة ما تكــون قوية من 
امريــكا مثال او املانيــا التي تصلنا 

منها بضائع عديدة".
العرض اخلاص يشــمل  ويضيــف: 
حاجيــات وبضائع كثيــرة، اغلبها 
واللحوم  االجبــان  مثــل  غذائيــة 
واملربيــات واخلضــروات، اومنزليــة 
كاملنظفــات مثال، او مواد التجميل 
امــا االجهــزة الكهربائية فال اظن 
انهــا تباع ضمن العــروض اخلاصة 
بسبب انها ال تتحدد مبدة صالحية، 
وتعودوا  تزايدوا  اخلاص  العرض  زبائن 
والبعض يتصل بنا ويطلب بضاعة 
معينة، ومبجــرد ان نعلن عن طريق 
الفيــس بــوك صــورة البضاعــة 
والســعر اخلاص بهــا تتوافد علينا 
الزبائن، ونحن يوميا نعلن عن عروض 
بضاعتنا عند الســاعة اخلامســة 

مساء".
*اما كيف يتم العرض اخلاص فيتابع:

مثال تاجر اشترى بضاعة ملادة اجلنب، 
وهذه البضاعة مــن املؤمل ان تربح 
%50، التاجر يبيع مثال تسع حاويات 
حتقق بهــا الربح املطلــوب وبقيت 
يتخلص  اخــرى، كيف  لديه حاوية 

منها!! خاصة اذا اقتربت فترة نهاية 
بيعها  الى  يعمد  لذلك  صالحيتها، 
بسعرها احلقيقي دون ربح وحتى لو 
خســر بها فهو كان قد حقق الربح 
بعد،  تتلف  لم  والبضاعة  املطلوب، 

هذه صورة من صور العرض اخلاص.
*هل واجهتم مشــاكل في عملية 

البيع؟
لم حتدث لدينا مشاكل ببيع عروض 
البضائع اخلــاص اال في حاالت نادرة 
جدا، يعني قد تكون احلاجة قد تلفت 
من اخلــزن رغم انها غيــر منتهية 
الصالحية، عدا ذلك اصبحنا منتلك 
خبرة كبيرة بالتعامــل بهذه املواد، 
اصبحنا بنظرة واحدة منيز بني املادة 
االصلية أو العكس الن االمر يتعلق 
بسمعتنا، هناك بضائع تأثرت كثيراً 
تبــاع ضمن  التي  من شــبيهاتها 
، واحيانا تكون  العــروض اخلاصــة 
نفــس املادة تبــاع باحلالتني اخلاصة 
والعادية، مثال احدى املواد ســعرها 
ثالثة آالف، تأتي نفس املادة وبســعر 
النصف يضطر صاحب  يبلغ  خاص 
احملل لعدم عرض الســلعة الغالية 
وينتظــر نفاد مــادة العرض اخلاص 
فيعرض ســلعته التي احتفظ بها 

في مخزنه.
ويختم: الظاهرة فــي تزايد وبعض 
احملالت اوقفــت عملها على العرض 
اخرى  ان محــالت  اخلــاص، حتــى 
اصبحت تقلدنــا فبمجرد ان نعلن 
عن بضاعتنا عن طريق الفيديو مثال 
تســارع لالتصال بالشــركات التي 
نتعامــل معها من اجــل احلصول 
على بضائع العروض اخلاصة فاغلب 
املنتجــات نحن نســاهم برفعها، 
يجب ان يتوفر العرض اخلاص بجانب 

البضائع االخرى.
آراء  ان نســتطلع  لنــا  البــد  كان 
وانطباعــات املتبضعــني فالتقينا 
احدهم الذي ذكر: ان العرض اخلاص 
للمــواد الغذائيــة واملنزلية اصبح 
هــدف العوائــل ذات الدخل احملدود 
وفئــات اخــرى، وما يشــجعنا ان 
العروض اخلاصة باتت تتزايد وتتنوع 
وتتطور، اضافة الــى معايير اجلودة 
والطعم ومدة الصالحية، فما الذي 
يجبرني ان اشــتري علبة اجلنب مثال 
بأكثر مــن الفي دينــار في حني ان 
ســعرها بالعرض اخلاص سبعمائة 
وخمســون دينار فقــط ، نتمنى ان 
تتزايد هذه الظاهرة ونشــاهد مواد 

اخرى حتمل عبارة عرض خاص ".

"عرض خاص" ظاهرة تغزو اسواقنا 
وتتصدر حاجياتنا الغذائية والمنزلية

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت عدة تقارير أجنبية، عن عودة 
العاملي جوني ديب، بشخصيته  النجم 
في  ســبارو  جاك  الكابنت  الشــهيرة 
 ،Pirates Of The Caribbean سلسلة
بعد اســتبعاده منهــا على خلفية 
القضايــا التي اتهمتــه بها زوجته 
السابقة آمبير هيرد والتى فاز فيها 

ديب بعد اثبات براءته.
ووفقــاً لتقرير نشــرته صحيفة ذا صن 
اإلجنليزيــة، فــإن الكابنت جاك ســبارو 

ســيعود بعد خمس سنوات من الفيلم 
األخير، ليصور اجلزء اجلديد من السلسلة 
فــي فبراير املقبل فــي اململكة املتحدة 
وفًقا ألول خريطة عملية من إدارة اإلنتاج.
ومــن املرجــح أن يكون عنــوان الفيلم 
 A ،اجلديــد، الذي أنتجته شــركة ديزني
Day At The Sea، وقــال مصدر: "جوني 
من املقرر أن يعود كالكابنت جاك سبارو 
ومن املقــرر أن يبدأ التصويــر في بداية 
فبراير في مكان سري للغاية في اململكة 

املتحدة.

وأضاف : كل شيء في مراحله األولى وال 
يوجد مدير مرتبط باملشروع، الذي يطلق 
عليه يوم في البحر، ومن املتوقع أن يجري 
جوني تصويرًا اختباريًــا في أوائل فبراير 

قبل بدء اإلنتاج بالكامل".
ومت اختيار بــروس هندريكس، الذي عمل 
في األفالم الثالثة األولى، كمنتج تنفيذي 
في املشــروع اجلديد، ويتحفظ القائمني 
علــى البرنامج على جميــع التفاصيل 
األخرى، وشــددت الشركة املنتجة على 
ان يكون املشروع بأكمله محاط  ضرورة 

بالســرية وإبقاء كل شيء طي الكتمان 
قدر اإلمكان ".

وحققت األفالم اخلمسة األولى أكثر من 
3.4 مليــار جنيه إســترليني في جميع 
أنحــاء العالم، وكان قد بــدأ املعجبون 
باألفــالم وديب، توقيــع عريضة إلعادته 
إلى السلســة بعد براءته رســمياً من 
القضايــا التــي لفقــت لــه على حد 
أكثر  على  العريضة  وحصدت  وصفهم، 
من 800000 شــخص وقعوا عليها في 

محاولة للضغط على الرؤساء.

جوني ديب يعود لسلسلة قرصان الكاريبي

بغداد – الصباح الجديد 
حاز اإلعالمي ومقدم البرامج ياسر الربيعي على جائزة 

"النجمة الذهبية لإلبداع والتميز " كأفضل مقدم 
برنامج صباحي بقناة التغيير لعام ٢٠٢٢ في حفل 

مهرجان گلگامش مبوسمه الرابع دورة الفنانة زهرة 
الربيعي.

املهرجان الذي كرم فيه العديد من الشخصيات الفنية 
واالعالمية وغيرهم من مبدعي اجملالت كافة.

يشار الى أن الربيعي حصد العديد من اجلوائز ملنجزه 
االعالمي املتواصل على الفضائيات العراقية، الى جانب 

عمله الصحافي.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مرت أمس االثنني الذكرى اخلامسة لرحيل الفنانة 

املصرية شادية، وما تزال صاحبة "غاب القمر" حاضرة في 
وجدان محبيها، ففي كل املناسبات الدينية والوطنية، 

يرجع اجلميع لتراث "صوت مصر"؛ الستعادة أجمل 
أغنياتها، ولم تستطع مطربة أخرى أن تعوض غيابها 
الذي فجع اجلميع في يوم 28 نوفمبر من العام 2017، 
وأسدل الستار على رحلة فنية حافلة، امتدت ألكثر 

من 30 عاماً، ورحلة إنسانية عامرة بكل أشكال احلب 
استمرت 86 عاماً، رحلت فاطمة شاكر.. ولكن تبقى 

"شادية" في وجدان الشعب املصري والعربي.

ياسر الربيعي يحصل على 
النجمة الذهبية لعام ٢٠٢٢

شادية في الذكرى الخامسة 
لرحيلها.. "غاب القمر"

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

- 1 - 
من جملة العوامل احمُلفزة لتحطيم أسوار النزعة 
الذاتية والتشــرنق بحب الذات املثوبات االلهية 
الكبيرة التي أعّدها اهلل ســبحانه الولئك الذين 
يتخطون حدود الذات ويعبرون الى الضفة األخرى 

.. ضّفة أخوانهم سواء كانوا أحياًء او أمواتا .

- 2 -
ومن النصوص الدالة علــى ذلك اخلبر املروي عن 
االمام الســجاد علي بن احلسني )عليه السالم( 

حيث جاء فيه :
) إنَّ املالئكة اذا سمعوا املؤمن يدعو ألخيه بَِظْهرِ 

الغيب أو يذكره بخير قالوا :
نعم األخ أنت الخيك ،

تدعو له باخلير وهو غائب عنك ، 
وتذكره باخلير ،

قد أعطاك اهلل ِمْثلْي ما سألَت له :
وأثنى عليك ِمثلي ما أثنيت عليه ،

ولك الفضل عليه "

 - 3 - 
اّن املؤمن الصادق في اميانه يحب ألخيه ما يحب 

لنفسه ،
بينما أدعيــاء االميان يخوضون اللجــج ِمْن أَْجِل 
مصاحلهم ومكاســبهم فقط وال يرغبون في ان 

ينافسهم أحٌد على شيء مما يريدون .

- 4 -
ومن أفظع املساعي احملمومة َسدُّ املنافذ واألبواب 
على االخرين واحليلولة دون وصولهم لتحقيق ما 

يريدون .
اّن اللئيــم ال يكتفي بحرمان اآلخرين مما ميكن أْن 
يقّدمه للمحتاجني منهم الى مســاعدته ، وامنا 
يضيف الى ذلك إعاقة وصولهم للحصول على 

ما يريدون ..!!
وهذا منتهى اللؤم والنذالة .

- 5 -
ومن احملزن وقوع املاليــني من العراقيني حتت خط 
الفقر وهذا ما جعل بعضهم لالســف يحسد 
كل من يتقاضى راتبا على عمله متمنيا أْن يعود 
الى قوافــل العاطلني ليكون مثلــه في املعاناة 

واحلرمان.

ال بد من تحطيم 
أسوار الذات 

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بسم اهلل الرحمن الرحيم
دعوة حلضور مجلس الصدر الثقافي واألدبي..
اجملالس الثقافية هي واحات العلماء واألدباء 
ورجال الثقافــة والفكــر واملعرفة واإلعالم 
حيث يجــدون فيها الــرَوَْح واملتعة واللذاذة 

احلالل .
وها نحن نقترب مــن الثالثاء األخير من هذا 
الشــهر وهو املوعد احملدد جمللــس الصدر – 

ولسان حاله يقول :
مجلس الصدر قد دعاكم َفلبَّوا 

دَعوَة الظامي املشوِق إليُكْم 
وسالٌم من الثقافة واآلداب 

يَْغُدو كما يروُح عليُكْم

الزمان :
مساء الثالثاء 29 / 11 / 2022
الساعة السابعة والنصف 

املكان :
مكتب سماحة السيد الصدر بالقرب من 

ساحة عبد احملسن الكاظمي

دعوة
ذي قار ـ الصباح الجديد:

كشــف املشــرف على مشروع 
بناء كنيســة النبي ابراهيم في 
محافظة ذي قار، طالب الركابي، 
الكنسية  بناء  عن تطورات عمل 
ومراحــل اإلجنــاز، فيمــا أكد أن 
بوتيرة  تسير  فيها  العمل  نسبة 

متصاعدة.
وذكر الركابي، ان "كنيســة نبي 
اهلل ابراهيم تقــع في مدينة اور 
االثرية جنوب غربي محافظة ذي 
10 آالف متر  قار، على مســاحة 

مربع، كما أنها حتتوي على قاعة 
إلقامة  مربع  متر   600 مبســاحة 
بارتفاع  للنواقيس  وبرج  القداس، 
ارتفاع  مســتوى  فــوق  متراً   23

البناء األساسي".
بناء الكنيســة  أن " فكرة  وبني، 
البابــا  زيــارة  بعــد  انطلقــت 
للمحافظــة العام املاضي، حيث 
العراقي  االعمــال  رجــل  تبــرع 
ادور فتوحــي بطــرس ببناء هذه 
الكنيســة بكلفة مليوني دوالر 
"مدة  أن  إلى  مشــيرا  أمريكي"، 

البنــاء في الكنيســة تبلغ 300 
يوم".

وتابــع الركابــي، ان "العمل االن 
املتقدمة،  الرؤيا  شــركة  بعهدة 
حيث بعد مرحلة البناء ســيتم 
زخرفة وتأثيث الكنيســة املرجو 
اكمالها بأقــرب فرصة بعد بلوغ 
البناء فيها بنسبة  نســبة إجناز 
%30 بعــد مضي مدة 3 أشــهر 

على انطالق أعمال البناء".
"الكنيســة  أن  الركابي،  واضاف 
ودينيا  ستكون معلما ســياحيا 

اقتصادي، وميكن  وذا مردود  مهما 
اســتغالله مــن خــالل افــواج 
احلجيــج القادمــة إلــى العراق 
على  للضغط  األثرية  اور  وحتديداً 
دول املنبع لزيادة االطالقات املائية 
الســومريني  موطن  االهوار  ملياه 

األصليني".
ولفت الركابي، إلى أن "الكنيسة 
دينــي  مســجد  ســيجاورها 
مبــادرة  ضمــن  للمســلمني، 
التعايش السلمي بني األديان في 

موطن إبراهيم اخلليل".

كركوك - الصباح الجديد:
متيز املــدرس عادل بكــر في إحدى 
املــدارس املهنيــة مــن محافظة 
كركــوك خــالل مشــاركته فــي 
معرض بفنــه املعتمد على لوحات 
ومجسمات تظهر جمالية األماكن 
واملباني األثرية والتاريخية واحلضارية 
من دون مغــادرة الرســائل الفنية 
الداعية إلى تعزيز الوحدة والتعايش 
السلمي بني جميع مكونات املدينة.

ويقول املدرس عادل بكر: “شــاركت 
في املعرض بنحو 20 لوحة مجسمة 
لألماكن األثرية داخل مدينة كركوك 
بينها  األخــرى،  احملافظــات  وفــي 

قلعة كركوك التــي متت صناعتها 
وجتســيمها من زاويتني مختلفتني 
األثرية في قضاء  وقلعة شــيروانة 
كويــة ومنــارة احلدباء فــي مدينة 
املوصل ومنــارة داقوق األثرية ومنارة 
أربيل األثرية واجلســر العباسي في 
قضاء زاخو وســاحة السراي األثرية 

في مدينة السليمانية”.
وأضاف بكر، أن “من بني األعمال أيضاً 
نصب التآخي بني قوميات ومكونات 
من  عــن مجموعة  كركوك، فضالً 
التصاميــم األخــرى املصنوعة من 

الفلني ونشار اخلشب”.
وثمــن أكادمييون اجلهــود اإلبداعية 

املعروضة،  باألعمال  التي جتســدت 
داعني إلــى ضرورة دعمها نحو مزيد 

من التطور.
وفي هذا الشــأن يقول مدير تربية 
كركوك الســابق شــان عمــر: إن 
“املوكيتــات أو النمــاذج املصنوعة 
من الفلني عمل متميز ويحتاج إلى 

دعم”.
ودعــا عمــر، “القائمني في قســم 
التعليــم املهنــي واملديرية العامة 
لتربية كركــوك إلى دعم املتميزين 
في املعــرض من الناحيتــني املادية 
واملعنويــة لتطوير هــذا النوع من 

النماذج”.

بغداد - الصباح الجديد:
الثقافــة  وزيــر  شــارك 
والسياحة واالثار د. احمد 
أمس  البدراني،  فــكاك 
اعمال  بانطالق  االثنني 
العامليــة  القمــة 
والعشــرين  الثانية 
العاملي  للمجلــس 
والسفر  للسياحة 
فــي الرياض التي 
حتى  تســتمر 
مــن  االول 
كانون االول. 

قــش  تنا و

قمــة الريــاض التــي تعقــد 
مــن  "الســفر  حتــت شــعار 
أفضــل"،  مســتقبل  أجــل 
فــي مركــز امللك عبــد العزيز 
من  للمؤمترات، عــدداً  الدولــي 
والبيئية  االجتماعية  التحديات 
واالقتصاديــة من خــالل خلق 
وشامل  مســتدام  مســتقبل 
للنمــو واالزدهار املشــترك في 
قادة  بحضور  الســياحي،  اجملال 
القطاع السياحي حول العالم، 
بينهم األمني العام السابق لألمم 

املتحدة بان كي مون.
وتعد القمة العاملية الســنوية 

للمجلس أكثر أحداث الســفر 
والســياحة تأثيراً على األجندة 
الدوليــة الســياحية، من اجل 
مواصلة تنســيق اجلهود لدعم 
الســياحي  القطــاع  تعافــي 
أمانًا  إلى مرحلة أكثر  واالنتقال 

ومرونة وشمولية واستدامة.
وكانــت منظمــة الســياحة 
العامليــة، التابعــة لهيئة األمم 
املتحــدة، أعلنت عــن انتخاب 
الســعودية  العربية  اململكــة 
التنفيذي  للمجلــس  رئيســاً 
للمنظمــة، لتصبــح أول دولة 

خليجية تشغل هذا املنصب.

بكلفة مليوني دوالر.. الشروع ببناء "كنيسة إبراهيم" في ذي قار

قالع أثرية ومنارات تاريخية
في أعمال مجسمة بكركوك

وزير الثقافة يشارك بأعمال
قمة المجلس العالمي للسياحة
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