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الصباح الجديد ـ متابعة:
قدمت جلنــة التحقيــق الدولية 
املســتقلة بشأن ســوريا مؤخرا، 
تقريرها األخير إلى مجلس حقوق 
وفقا  املتحدة،  لألمم  التابع  اإلنسان 
ملوقــع " صوت اميــركا "، ووصف 
رئيــس اللجنة ســوريا بالبرميل 
املتفجر، وان وقف اطالق النار الذي 
شمالي  ســاريا  يكون  ان  يفترض 
غرب سوريان لم يشكل فرقا يذكر 

في حياة ماليني املدنيني
أدى وقــف إطــالق النــار الــذي 
توســطت فيــه روســيا وتركيا 
العام املاضــي في محافظة إدلب 
شمال غرب ســوريا، آخر منطقة 
يســيطر عليهــا املتمــردون في 
في  كبير  انخفــاض  إلــى  البالد، 
األعمال العدائية في بدايته، اال ان 
احلكومة الســورية خرقته وكررت 
خرقه مرات عديدة بالغارات اجلوية 

وبالتحرك العسكري البري. 
 وقــال باولو بينهيــرو رئيس جلنة 
التحقيق الدولية املستقلة بشأن 

سوريا ، إن" ســوريا ال تزال مبثابة 
برميل متفجر "، مضيفا أن " وقف 
إطالق النار لم يشــكل فرقا يذكر 

في حياة ماليني املدنيني ".

وتابع: "يعيش أكثــر من 6 ماليني 
مدنــي ســوري، مبا فــي ذلك 2.5 
داخلي  نــزوح  في  طفــل،  مليون 
مــع إمكانيــة محــدودة لتوفير 

األساسية،  اإلنسانية  الضروريات 
في مدن حتولت إلى ركام، وعرضة 
للنهــب مــن قبـــل مجموعات 

مسلحة ".

النظام  اللجنــة،  تقريــر  ويتهم 
الســوري باالعتقاالت التعسفية 
الفــوري  واإلعــدام  والتعذيــب 
أثناء االحتجاز. ويقول  للســجناء 
االنتهاكات تشكل  العديد من  إن 
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
األطراف  أن  إلــى  التقرير  وأشــار 
املسلحة األخرى، مبا في ذلك هيئة 
تنظيم  ومقاتلــي  الشــام  حترير 
مماثلة  جرائم حرب  ارتكبوا  داعش، 

في مرافق االحتجاز اخلاصة بهم.
وقال بينهيرو إن تدخل العديد من 
املتحدة  األمم  فــي  األعضاء  الدول 
على مر الســنني أدى إلى تأجيج 
الصراع وتفاقم الوضع االقتصادي 

املتردي بالفعل في البالد. 
وأشــار إلى أن ماليني األشــخاص 
ما زالوا يفتقرون إلى املســاعدات 
ذلك  في  مبا  األساسية،  اإلنسانية 
الغــذاء واملاء والرعايــة الصحية 
والتعليــم، مردفــا: "العمليــات 
العســكرية في ســوريا من قبل 
جميع األطــراف أدت إلى عقد من 

املوت والدمار واحلرمان".
األجنبــي  التمويــل  إن  وقــال 
واألســلحة وغيرها من أشــكال 
الدعــم لألطــراف املتحاربة، يعد 
مبثابة ســكب الوقــود على هذه 
النار، التــي كان العالم راضيا عن 

مشاهدتها وهي حتترق.
األممي،  التقرير  وردا على محتــوى 
قال ســفير النظام السوري لدى 
حســام  جنيف،  في  املتحدة  األمم 
الدين األعلى، إنه مليء باملعلومات 

املضللة. 
وقــال إن حكومته على مدى عقد 
من الزمان تقاتل حلماية السوريني 
مــن اجلماعــات اإلرهابيــة، وهي 
حقيقــة ال تزال جلنــة التحقيق 

تتجاهلها.
بأنه متحيز،  التقريــر  كما وصف 
وقال إن حكومته تنفي االتهامات 
املوجهة إليه. وأضاف أن األمن عاد 
أنحاء ســوريا، وبدأت  في معظم 
عملية إعادة البناء، وعاد النازحون 

إلى ديارهم األصلية.

سوريا برميل متفجر ونظامها واطراف النزاع فيها 
مشاركون بارتكاب الجرائم 

التقرير األخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأنها:

بغداد - وعد الشمري:
رفــع مجلس النــواب امس األحد، 
من  املوازنة  علــى  التصويت  فقرة 
اليوم االثنني  جدول أعماله لهــذا 
اليــوم إلى جلســة الغــد، وفيما 
أوردت اللجنــة املاليــة في اجمللس 
أن مترير القانون بنحو تام ســيكون 
خالل األســبوع احلالي، اشارت إلى 
أن الكتل السياســية أمام فرصة 
بشــأن  اخلالفات  لتســوية  أخيرة 

التزامات وحقوق إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنــة النائب أحمد 
حمــة رشــيد فــي تصريــح إلى 

"الصباح اجلديد"، إن "جلســة يوم 
غد لن تشهد التصويت على قانون 
املوازنة، نتيجة اســتمرار اخلالفات 
السياسية حول حصة  الكتل  بني 

إقليم كردستان".
وتابع رشيد، أن "املعرقل للتصويت 
الوفد الكردي  القانون ليــس  على 
كمــا يتــم الترويج لــه من خالل 
وســائل اإلعــالم، إمنا عــدم اتفاق 
بديل  الشــيعية على نص  الكتل 
احلكومي  املشــروع  فــي  ورد  ملــا 
املالية  اإلقليــم  التزامات  بشــأن 

والنفطية".

وأشــار، إلى أن "وجــود تفاهمات 
بني الكتل السياســية على عقد 
اجتمــاع يتم فيه تســوية جميع 
املالحظــات الفنية علــى القانون 
بغيــة متريره بالتوافــق ومبا يرضي 
جميع األطــراف، وننتظر أيضاً حال 

سياسيا لعله يلوح باألفق".
ومضــى رشــيد، إلــى "أهمية أن 
يتم التصويــت على القانون بنحو 
يتفق مع املصلحة العامة ويبتعد 
عن األغلبية السياســية ويعطي 
رســالة بأن التعامل هو واحد مع 

جميع العراقيني".

مــن جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
النائــب محمــود الشــبكي في 
أن  اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  حديث 
فقط،  واحد  ليوم  "التأجيل حصل 
أي التصويت مت رفعه من جلســة 
البرملــان لهذا اليــوم، وحتويله إلى 

جلسة الغد".
القرار  أن "هذا  وأضاف الشــبكي، 
جاء لفســح اجملــال أمــام الكتل 
السياســية للتباحث حــول املادة 
11 من القانــون اخلالفية املتعلقة 
كردســتان  إقليــم  بالتزامــات 

وحقوقه".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
ضمن سلسلة الزيارات امليدانية التي 
تقــوم بها وزارة الهجــرة واملهجرين 
وزيرة  زارت  النازحــني،  ملــف  النهاء 
جابرو  فائق  إيفان  واملهجرين  الهجرة 
السليمانية،  محافظة  في  مخيمان 
مؤكدة اهمية الزيارة في تأمني عودة 
مناطق سكناهم  الى  النازحني  االف 

االصلية. 
يوم  واملهجرين  الهجــرة  وزيرة  وزارت 
امس االحد مخيمي عربت وآشــتي 
مبحافظة الســليمانية، برفقة عدد 
مــن مســؤولي الــوزارة، منظمات 

الهجــرة الدوليــة IOM , املفوضية 
 UNHCR الالجئني  لشؤون  السامية 
وبرنامج الغذاء العاملي WFP للوقوف 
التي  واالسباب  املعوقات  على جميع 
الى  نازحــي اخمليمات  حتول دون عودة 

مناطقهم االصلية .
وشــكرت جابرو فــي مؤمتر صحفي 
عقدته مــع محافظ الســليمانية 
هفــال ابو بكــر حضرتــه الصباح 
مبحافظــة  املواطنــني  اجلديــد، 
الســليمانية الحتضانهم املهجرين 
والنازحني الذين سكنوا السليمانية 
بعد احتالل مدينتهم من قبل داعش، 

ان هنــاك رغبــة كبيرة من  واكدت 
سكان مخيمات احملافظة للعودة الى 

مناطقهم االصلية.
وكشــفت عن وضع خطة محكمة 
الســليمانية  ومحافظة  الوزارة  بني 
والعوامــل  الظــروف  لتهيئــة 
ومســتلزمات عودة النازحني، طوعيا 
الى محافظاتهم االصلية، مشــيدة 
واالنفتاح  واملوضوعي  البنــاء  باحلوار 
الكبيــر مــن قبــل ادارة احملافظــة 
لتشــجيع املهجريــن للعــودة الى 

مناطقم االصلية.
واملهجرين  الهجــرة  وزيــرة  وعبرت   

عــن امتنانها للتنســيق العالي بن 
الدين  وصالح  السليمانية  محافظة 
لتشجيع الضيوف من النازحني على 
العــودة الطوعية، واغــالق اخمليمات 
املتواجــدة في الســليمانية واربيل 
ودهــوك. وفي معــرض ردهــا على 
خصصتها  التي  االموال  حول  سؤال 
محافظات  لدعم  االحتادية  احلكومة 
تقدمي  فــي  ومســاعدتهم  االقليم 
اخلدمات الساســية للنازحني، اكدت 
سعي الوزارة لتخصيص مبالغ تتالئم 
التــي تتحملها  االعباء  مع حجــم 
احلكومات احمللية مبحافظات االقليم. 

سنعمل على تأمين مستلزمات العودة الطوعية للنازحين تأجيل الموازنة إلى الغد لفسح المجال أمام أخر حوارات الكتل
وزيرة الهجرة من السليمانية:اللجنة المالية تتوقع تمرير القانون على دفعات

وزير النفط: مشروع نبراس يحتاج الى قرار 
6مركزي وسيرى النور خالل األسابيع المقبلة دعوة اردوغان الى التقارب مع مصر لترميم

3موقفه ولن تؤثر على تنظيم االخوان

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم رئيــس كتلة بيــارق اخلير 
النيابيــة النائب محمــد عثمان 
االحــد، احلكومة  اخلالــدي امس 
املنافذ  بأنها فشــلت في مسك 
انها ليست  الى  احلدودية، مشيرا 
قــادرة علــى مواجهــة القــوى 
والحزاب املتنفذة التي تتقاســم 

تلك املنافذ فيما بينها.
وقال اخلالدي فــي تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد: " وفــق رؤيتنا 
للمشــهد العــام اخلــاص مبلف 
املنافذ احلدودية في العراق نتوصل 
بان احلكومة  الى حقيقة مفادها 
فشلت في مسك املنافذ والدليل 

هو حجم االيرادات املتحققة التي 
لم تزدد خاصة وان مسكها وانهاء 
كل الســلبيات البــد ان يرافقها 

زيادة كبيرة في االيرادات ".
واضاف، ان " املنافذ التزال خاضعة 
لقــوى واحزاب متنفــذة بل انها 
واحلكومة  بينها  مقســمة فيما 
غير قادرة على مواجهتها وما يقال 
عن مســكها وانهاء الفشل غير 
دقيق "، مؤكدا بان " انهاء الفساد 
في املنافذ ســيدر امــواال طائلة 
خلزينــة الدولة وهــذا مايجب ان 
اجراءات  اعتماد  يتحقق من خالل 
حاسمة في فرض سيطرة القوى 

احلكومية على املنافذ ".

اورد ان القوى واالحزاب المتنفذة ما زالت تتقاسمها
نائب: الحكومة فشلت في مسك 

المنافذ الحدودية

بغداد ـ الصباح الجديد:   
باسم جميل  االقتصادي  اخلبير  اكد 
أنطوان امس االحــد أن اي زيادة في 
النهوض  الى  النفط ستؤدي  اسعار 
باقتصاد البالد الى مســتويات اعلى 
، مشــيرا الى ضرورة مبينــا ان ادارة 
بالشكل احلسن ميكن  البالد  ايرادات 

من املساعدة في االزمات.
وقــال انطوان فــي تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن "العراق اكثر 
ريعية من اي دولــة نفطية اخرى"، 
مؤكدا ان "اي زيادة في اسعار النفط 
الى مســتوى جيــد وهذا  به  تؤدي 
بــدوره ينعكس ايضا علــى تقليل 

العجز املالي في املوازنة وتنشــيط 
االقتصــاد". وأضاف أن "اســتخدام 
الفروقات في اسعار النفط يؤدي الى 
استثمارها وخلق فرص عمل وانتاج 
محلي، مشيرا الى أن "العراق مدين 
انتاجي،  ، واالقتراض قسم منه غير 
إذ انه يثقل كاهل البالد، والتي تدفع 
ما ال يقل عن 10 تريليون دينار عراقي 

فوائد سنوية  على الديون".
بحاجة  نحــن  انطــوان:"  واضــاف 
الى حتســني االدارة الستخدام هذه 
االمــوال لالســتفادة منهــا، خللق 
انتاجي وتقليل االعتماد على  قطاع 

القطاع النفطي ".

بغداد - الصباح الجديد:
توقعت جلنة التربية النيابية امس 
الدراســية  ان اإلمتحانات  االحد، 
املقبل،  نيســان  مطلع  ستجري 
فيما رجحت ان موعدها سيحدد 
فــي الثالث والعشــرين من هذا 
وترقب  انتهاء احلظر،  بعد  الشهر 
اإلجراءات اجلديدة للجنة للصحة 

والسالمة.
وقال عضــو اللجنة صفاء الغامن 
ان " موعد انتهــاء احلضر اجلزئي 
ينتهي في 23 من الشــهر اجلاري 
للجنة  اجلديدة  القرارات  وبانتظار 

الصحة والسالمة النيابية ".
موعــد  “حتديــد  ان  واضــاف 
االمتحانات ســيكون بعد انتهاء 
التاريــخ احملدد وما ســتؤول اليه 
قــرارات اللجنة اجلديدة”، متوقعا 
ان ” جتــرى فــي مطلع نيســان 

املقبل”.
وتابع ان “االمر يتطلب االستفهام 
والصحة  التربيــة  وزيــري  مــن 
لتحديد شــكل  آرائهم  ومعرفة 
االمتحانات اذا ما كانت حضورية 
او الكترونيــة حســب املوقــف 

الوبائي”.

لجنة التربية النيابية تتوقع مطلع 
نيسان موعدا لالمتحانات الدراسية

 خبير اقتصادي: العراق يدفع 10 
ترليون دينار فوائد سنوية لديونه

بغداد ـ الصباح الحديد:
اعلن وزيــر املــوارد املائية مهدي 
أن  رشــيد احلمداني امس االحد، 
البرملان التركي وافق على مذكرة 
التفاهــم التي تلزم تركيا بإطالق 

احلصة املائية العادلة للعراق.
فــي  احلمدانــي  الوزيــر  وقــال 
اجلديد،  الصباح  تابعتــه  تصريح 
اخلــاص  التركــي  "املبعــوث  إن 
أكد وجــود اتفاقيــات في األفق 
ومذكــرات تفاهم ســتكون في 
القريــب العاجــل"، مؤكــداً أن 
على  وافــق  التركــي  "البرملــان 
مذكــرة التفاهم التي تلزم تركيا 
العادلة  املائيــة  بإطــالق احلصة 
الوزير   وأضاف  للعراق".  واملنصفة 
أن "هذا املوضوع أعقبه بروتوكول 
عراقي تنفيــذي قدمته احلكومة 
العراقية، مشــيرا الى ان "اجلانب 
العراقي عقد نحــو 6 اجتماعات 
مع اجلانب التركي في هذه الفترة، 

وهذا ما لم يحصل منذ سنني".
وكان السفير التركي املعتمد في 
البالد فــاحت يلدز، صرح امس االول 
واملح  للبالد،  دولته  السبت بدعم 
الى بوادر ايجابية في األفق، وذكر 
يلدز فــي تغريدة: " نحن في مؤمتر 
بغداد الدولي االول للمياه"، مبينا 
ان " تركيا تشارك في املؤمتر بوفد 
فني قوي، من اجل إظهار دعمها 

للعراق".
واضاف السفير التركي "نستمع 
اآلن الــى اخلطاب املصور للممثل 
جمهوريتنــا  لرئيــس  اخلــاص 
ملشــكلة املياه في العراق فيسل 

أر اوغلو".
ولتركيــا برامج وخطــط عديدة 
بشأن املياه والسدود، فهي تنشئ 
ســد ســليفان إضافة إلى سد 

إليســو ، ويقع في شــمال شرق 
إلى مراحل  وأيضاً وصل  ديار بكر، 
ان يجري  املتوقع  متقدمة، ومــن 
اخلزن فيــه في الســنة املقبلة، 
كما يوجد ســد تنظيمي آخر هو 
اجلزرة القريب إلى احلدود العراقية 
التركية، وهذا سيؤثر على كمية 
املياه التي ترد عبر احلدود إلى سد 

املوصل".
وجتدر االشــارة الى ان ملف املوارد 
املائيــة بني البالد وتركيا، شــهد 
تقلبات وأزمــات، وهذا ما أدى إلى 
نقص شــديد في كميــات املياه 
الداخلة إلى البالد وانعكاس ذلك 
سلباً على الزراعة والري والسقي، 
ســيما بعد بناء تركيا لســدود 

نهري دجلة  ومشاريع على منابع 
والفرات في داخل أراضيها، أهمها 

سد أليسو.
املتحدث  ان  ايضــا،  بالذكر  جدير 
املائية عون  املوارد  لوزارة  الرسمي 
ذيــاب، اورد امس االول، ان " الوزارة 
اجلانب  لدعوة  املؤمتر  اســتثمرت 
من  واخملتصني  واإليرانــي  التركي 

الدول اإلقليمية احمليطة بالعراق"، 
مردفاً أن "الهدف منه هو توطيد 
العالقات وطــرح ملف املياه على 
أعلى مســتوى في املؤمتــر وإبراز 
ملف املياه ووضعه على الطاولة 

مبستوى أعلى".
وشــدد على ضرورة الوصول إلى 
" اتفاق ثنائي مشــترك مع اجلارة 

تركيا"، مضيفاً أن "أهم مخرجات 
للمياه  االســتراتيجية  الدراسة 
واألراضي في العراق بينت أنه في 
حال لم نصل إلى اتفاق مع اجلارة 
تركيا واســتكملت مشــاريعها 
فلسوف تتعرض البالد الى نقص 
حاد فــي املياه يكبدها خســارة 

كبيرة.

وزير الموارد المائية: البرلمان التركي
يوافق على نيل البالد حصتها المائية العادلة

البرملان التركي "ارشيف"

وفقا لمذكرة تفاهم ملزمة..

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا عضو مجلــس النواب، 
الســوداني،  شــياع  محمد 
احلكومــة  األحــد،  امــس 
للصحة  العليــا  واللجنــة 
النظر  اعادة  الى  والســالمة 
الصحي  احلظــر  بإجــراءات 
جائحة  بســبب  املفــروض 

كورونا.
بيان  فــي  الســوداني،  وقال 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، 
إن "إجــراءات احلظر أدت الى 
باتا  وصحي  اقتصــادي  ضرر 
واضحني من خالل التجمعات 
لألفراد في املناطق الشعبية 
رغم وجود التــزام في بعض 
املناطــق االخــرى، وايضا ما 
اصاب الفقــراء وذوي الدخل 
في  العاملني  اليومي، خاصة 
وتقليص  اخلــاص،  القطــاع 
فــرص العمل، مما ولــد بوادر 
عنــه  التعبيــر  مت  للتذمــر 
التجمعــات  تنظيــم  فــي 
والتظاهــرات املناطقية كما 

حدث في بغداد وكركوك".
وأردف "مضافــا الــى ذلــك 
ارتفاع االســعار حتى وجدت 
والدخل  الفقــراء  طبقــات 
احملدود واليومي انفسهم بني 
فكي كماشة احلظر  وارتفاع  

االسعار".
واقترح السوداني العمل على 
تخفيف احلظر "واالنتقال الى 
التركيز على اجراءات الوقاية 
الكمامة  لبس  من  الصحية 
والتباعــد االجتماعــي كما 
عملــت عليــه اغلــب دول 
العالم والقيام بحملة توعية 

وتثقيف بشأن ذلك".
العليــا  اللجنــة  وكانــت 
الوطنية،  والسالمة  للصحة 
وجهت بفرض حظر التجوال 
اجلزئي والشــامل، للحد من 
تفشــي كورونــا، فضال عن 
اغــالق املطاعم واملســاجد 
ومنع  املناســبات،  وقاعــات 
الدوام  وتعليق  التجمعــات، 

احلضوري.

السوداني يدعو الى اعادة 
النظر بالحضر: ادى الى 
ضررين اقتصادي وصحي



محليات 2
التجارة تنفذ حملة 

تفتيش لمتابعة عملية 
انتاج وتوزيع الطحين

وزير العدل والمكتب 
اإلقليمي يبحثان اوضاع 

المحكومين االحداث

العراق والصحة العالمية 
يبحثان مستجدات 

التطعيم ضد كورونا 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن تنفيذ شــركة تصنيع 
احلبوب حملة تفتيش واســعة شملت املطاحن 
العاملة فــي بغداد ملتابعة عمليــة انتاج وتوزيع 

الطحني.
وأوضح مدير عام الشــركة أثير داود ســلمان ان 
فرقا مشــتركة ضمت معاونو املدير العام وعددا 
من ادارات االقســام والشعب انطلقت في حملة 
تفتيــش مكثفة ملتابعــة عملية انتــاج وتوزيع 
مــادة الطحني اخملصص لصالح نظــام البطاقة 
التموينية في بغداد  فضال عن حتقيق زيارات لعدد 

من املطاحن في قواطع متفرقة من بغداد .
واشــار املدير العــام الى انه جرى خــالل الزيارات 
امليدانيــة االطــالع على نوعيــة الطحني املنتج 
وســحب مناذج وعينات عشــوائية مــن اكياس 
الطحــني املعبئة واملهيئــة للتجهيز إضافة الى 
تدقيق قوائم التجهيز حيث اشرفت بعض الفرق 
كذلك على فحص اخلبازة املوقعية ومعايرة اوزان 
وتاريخ  اكياس الطحني ومالحظة ختم املطحنة 

االنتاج.

بغداد - الصباح الجديد: 
على هامش املؤمتر الرابع عشــر اخلــاص بـ )منع 
 اجلرمية والعدالــة اجلنائية( واملنعقــد في مدينة 
كيوتو  اليابان بحث وزير العدل القاضي ساالر عبد 
 الستار محمد مع مدير مكتب  االقليمي ملكافحة 
اجلرمية واخملدرات في االمم  املتحــدة الدكتورة غادة 
والي اوضاع احملكومني  االحداث وكيفية اصالحهم 
وتأهيلهم بغية اندماجهم  في اجملتمع بعد انتهاء 
فتــرة محكوميتهــم وتهيئة  االرضيــة والبيئة 
املناسبة داخل االصالحيات لهم  على وفق مبادى 

حقوق االنسان التي كفلها الدستور  العراقي.
واكــد الوزير خــالل اللقاء ان الــوزارة تعمل بكل 
طاقاتها من اجل اصالح املودعني االحداث وتغيير 
وبنــاء قدراتهــم من جديــد ليكونوا  افكارهم 

مواطنني صاحلني في اجملتمع.
من جانبها ابدت الدكتورة غادة استعدادها بتدريب 
املالكات االصالحية في دائرة اصالح االحداث على 
وفق االتفاقيات الدولية املعتمدة واخلاصة بحقوق 
االنســان ، وكذلك تأهيل وإعمار ابنيتها مطالبة 
في الوقت ذاته كافة االوليات والتصاميم اخلاصة 
باالقســام واملالحظيات التابعة للدائرة والتي من 

املزمع بنائها في املستقبل القريب.

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث وزير الصحة والبئئة الدكتور حســن محمد 
التميمي عبر الدائٔرة التلفزيونية املغلقة مع املدير 
العاملية ووزراء الصحة  االقليمي ملنظمة الصحة 
لدول اقليم الشرق املتوســط حتديث اقليمي عن 
كوفيــد 19- والتطعيم واهم املســتجدات بهذا 
اخلصوص . وتضمــن االجتماع كلمــة افتتاحية 
للمديــر االقليمــي ملنظمــة الصحــة العاملية 
ومناقشــة عدد من االمور املهمــة منها حتديث 
اقليمي عن كوفيد 19- والتطعيم واهم االجراءات 
والتحديات واملضي قدما من قبل مدير الطوارٔي في 
املكتب االقليمي وعرض جتارب الدول االعضاء على 
حالة التطعيم وبحــث جميع االجراءات املطلوبة 
لدعم املكتب االقليمي لشــرق املتوسط ملنظمة 

الصحة العاملية للعراق وللبلدان في االقليم.
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بغداد - الصباح الجديد: 

اختتمت اعمــال املؤمترً الصناعي 
لِدعــم ُمحافظــة نينــوى الذي 
أقيم بالتعــاون مع جميع اجلهات 
احمُلافظة  الِعالقة في  ذات  والدوائر 
احلالــي  الوضــع  الســتعراض 
للصناعــة في ُمحافظــة نينوى 
وواقع املؤسســات الصناعية في 
احمُلافظة ورؤيــة الوزارة وُخططها 
الصناعي  بالنشــاط  للنهــوض 
العــام واخلــاص فــي احمُلافظــة 
والتداول مــع الصناعيني لتذليل 
العقبات التي تواجههم وتخفيف 
البيروقراطية التــي يعانون منها 

إلعادة تشغيل مصانعهـم . 
ودعـا وزير الصناعة واملعادن منهل 
عزيز اخلباز في كلمة ِخالل انعقاد 
املؤمتر إلى وضع اُُســس حقيقية 
مدينة  في  لعمل صناعي كبيــر 
الصناعية  املدينة  لتكون  املوصل 
األولى في العراق ملــا متتلكه من 
اليه  إمكانات وموارد وما تعرضت 
من حجم دمار وخراب ، ُمشيراً إلى 
أن الوزارة كانت سباقة في تنفيذ 
الوزراء  مجلــس  رئيس  توجيهات 
ورش عمل  وعقد  احمُلافظات  بزيارة 
حلل املشــكالت التي تواجه هذه 
احمُلافظات وإعــداد تقارير للزيارات 
جلسات  في  ُمناقشــتها  لغرض 

يتم حتديدها الحقاً .
ولفت الوزير إلى أن زيارة قداســة 
البابا إلــى املوصــل كان لها دور 
فاعــل وأثر كبير فــي نقل الدمار 
واخلراب الذي تعرضت اليه املدينة 
أمــام العالــم ، مؤكــداً أهمية 
الزيارة لوضع رؤى  اســتثمار هذه 
للتطبيق  قابلة  وفاعلة  حقيقية 
ضمن اإلمكانيــات املُتاحة إلعمار 
مــامت تدميره في املدينة بشــكل 
الصناعة بشكل  قطاع  وفي  عام 
، مؤكداً دعمــه واهتمامه  خاص 
العــام  الصناعــي  بالقطــاع 
واخلاص واخمُلتلط من ِخالل رســم 
اإلمكانيات  وحتديد  السياســات 
وتذليــل الصعوبــات وُمحاولــة 

التشــريعات  لســن  ُطرق  إيجاد 
والقوانــني التي تخــدم العملية 
الصناعية في الِبالد في ظل توفر 
أهم ُمقومات العمل والنجاح من 
إدارات سليمة وناجحة في الوزارة 
والشــركات تعمل بشكل مهني 
والصعوبات  التحديات  رُغم  وجاد 

وُمحاوالت التعطيل واإلساءة .
وشــدد الوزير علــى أن الــوزارة 
ماضيــة وبإصــرار وإرادة لوضــع 
بصمة حقيقيــة وحتقيق نهضة 
ونقلة فــي الواقع الصناعـــي . 
وأستعـــرَض سيادته ِخالل املؤمتر 
التحرير  دراســة أعدتها جمعية 
في املوصل حول الوضع في العراق 
وواقع الصناعة في نينوى بِشكل 

خاص كما وقدم عرضا عن مصانع 
وماحتتاجه  احملافظــة  في  الوزارة 
من مبالغ ضخمــة لغرض إعادة 
إعمارهــا والتي من الصعب على 
تأمينها بســبب األوضاع  الدولة 
الراهنــة واخلُطط واخلطوات التي 
إعمار  إلعــادة  الــوزارة  حققتها 
هذه املصانع من ِخالل االستثمار 
والشــراكة مع شركات ذات ُقدرة 
وكفاءة مالية ، ُمشيراً إلى بعض 
هذه اخلطوات واإلجنازات في مجال 
واخلطوط  املعامل  بعــض  تأهيل 
املُدن الصناعية  اإلنتاجية وإقامة 
في اجلانبني األيســر واألمين ملدينة 
اخلاصة  املراكــز  ودعــوة  املوصل 
بالدراسات واجلامعات في املوصل 

ورؤى  دراســات جــدوى  لتقــدمي 
وتوفير  املصانع  واضحة لتشغيل 
فرص عمل للشــباب ، مؤكداً في 
الوقت نفســه احلاجة إلى وقفة 
جادة مــن اجلميع إلعــادة إحياء 

الصناعة وإعمار مدينة املوصل .
التوصل  أمله  عــن  الوزير  واعرب 
واخلروج بنتائــج وتوصيات ُمثمرة 
وذات قيمة مــن بينها وضع رؤية 
الدراســات  مراكز  مــن  واضحة 
نينوى  ُمحافظة  في  والتصاميم 
املاجســتير  دراســات  وأصحاب 
الصناعي  اجملــال  في  والدكتوراه 
بالتعــاون مــع هيئــة البحــث 
والتطويــر الصناعــي التابعــة 
صناعية  مشاريع  إلختيار  للوزارة 

قابلة للتطبيق واالســتفادة من 
اخلُبــراء واالختصاصيني في اجملال 
الصناعــي وغيرها من التوصيات 
الصناعيني  ُمعانــاة  لتخفيــف 
وإعــداد ورقــة عمــل للنهوض 
أهــداف  لتحقيــق  بالصناعــة 

املؤمتـر. 
فــي مؤمتر  الوزير  أشــارَ  كمـــا 
ُمخرجات  بعــض  إلــى  صحفي 
املؤمتر ومنها فتح منافذ مِلُنتجات 
واأليسر  األمين  اجلانبني  في  الوزارة 
ملدينــة املوصل بِشــكل مدعوم 
للمواطنــني وُمحاولــة تقدمي ما 
مُيكــن من قــروض وتســهيالت 
مصرفيــة بالتعــاون مع مصرف 
الصناعي  واملصــرف  الرافديــن 

وتعزيز شعـار ) صنـع فـي العـراق 
( وإعــادة الثقــة باملُنتج الوطني 
حقيقية  ُخطــط  وضع  مؤكداً   ،
إلعادة إعمار املصانــع في نينوى 
من ِخــالل الُفرص االســتثمارية 
عرب  ملُســتثمرين  عروض  ووجود 
والنسيج  السكر  وأجانب ملعامل 
واآللبان الــى جانب خطوات جادة 
إلعادة إعمار مصنع أدوية نينـوى . 
ُمداخالت  املؤمتر  وشــهَد  هـــذا 
وتبــادُل لألفــكار ووجهات النظر 
الصناعة  وزارة  في  املسؤولني  بني 
ُمحافظة  دوائــر  فــي  واملعنيني 
نينــوى والصناعيني حول العديد 
من القضايــا التي تتعلق باجلانب 

الصناعـي .

تحَت ِشعار » بعزيمة وإصرار .. نعمل معًا إلعادة إحياء الموصل الحدباء » 

وزير الصناعة يدعـو إلى وضع ُاُسس حقيقية
 لعمل صناعي كبير في نينوى  

اكد وزير الصناعة 
على وضع ُاسُس 

حقيقية لعمل 
صناعي كبير في 
الموصل لتكون 

المدينة األولى في 
العراق لما تمتلكه 

من إمكانات وموارد 
وما تعرضت اليه من 

حجم دمار وخراب
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البصرة  - سعدي السند:

البصــرة املهندس  افتتــح محافظ 
أســعد العيداني املدرســة الدولية 
الرشيدية  )مدرسة  األولى  احلكومية 
للبنــات ( في قضــاء الزبير، بحضور 
مديرعــام تربية محافظــة البصرة 
الدكتور عبداحلســني سلمان ومدير 
قسم تربية الزبير وقائممقام الزبير .  
وقــال العيداني خالل حفــل افتتاح 
املدرســة ان هذه املدرسة تعد جتربة 
حديثة في قطاع التربية قد تتســع 
 ، في أماكــن أخــرى فــي احملافظة 
مضيفا إن املشــروع يحمل إيجابيات 
ســتنعكس على الواقع التربوي من 
خالل تكــرار التجربــة خلدمة أجيال 

املستقبل.
من جانبه قال مدير عام تربية البصرة 
هذا الصرح التربوي هو اول مدرســة 
العام  دولية في احملافظة تفتح لهذا 
منوها الى ان املدرسة متكونة من ١٨ 
إداريا ومجاميع صحية  صفا وجناحا 
بأحدث  للنشاطات ومجهزة  وساحة 
التقنيات واملســتلزمات، الفتاً الى ان 
املشروع ضمن املشــاريع الذي ترعاه 

احلكومة احمللية في البصرة .
اما مدير قســم تربية الزبير حســن 

حاجم فقد اكــد إن حضور احلكومة 
احمللية متمثلة برئيسها له أثر إيجابي 
والتعليم  التربية  ملتابعته مشــاريع 
سواء في األقضية أو مركز احملافظة، 
وتابع أنه ســبق أن مت إنشاء مدرسة 
دولية في قضاء الزبير ومدرستني في 

أم قصر .
بــدوره ذكر املدير املفوض للشــركة 
املنفذة - عاج اجلنوب - حيدر البزوني 
قياســية  بفترة  أجنــز  املشــروع  إن 
وبكلفــة بلغت مليــار و٤٣٠ مليون 
مدارس  إنشــاء  بصدد  ونحــن  دينار 
أخرى كمدرســة احلســن  حديثــة 

البصري ومتوسطة النجاة .
واشــار مدير اعالم محافظة البصرة 
مشروع   أن  القطراني  يوســف  علي 
مدرسة الرشيدية الدولية ضمن ١٢ 
مدرســة ٦ منها في مركز احملافظة 
واألخــرى في األطــراف، بالتعاون مع 
مدارس  تنفيــذ  عبــر  اليونســكو، 
مبالكات متميزة سبق وأن أجري لهم 
اختبار وفــق مقاييس علمية خاصة 
حيث تبدأ الدراسة من مرحلة رياض 
األطفال وصوالً الى املرحلة االعدادية

واضــاف ان التعليم فيها ســيكون 
مجانــاً للطلبة ومدعومــا من قبل 
احلكومة احمللية، منوها الى ان الطالب 
املتخرج من هذه املدارس ســيحصل 
على شهادة دولية تؤهله للدخول في 

أي مدرسة او جامعة دولية، وسيكون 
نظامها وفق برامــج تربوية متطورة 

وحسب النظام التدريسي الدولي..

اعمال مشروع محطة حتلية 

متكاملة في منطقة محيّلة
وللتعــرف علــى مشــروع آخر من 
املشــاريع التــي تتواصــل عمليات 
تنفيذهــا في البصــرة والتي حتظى 
مبتابعة من محافظ البصرة .. تواصل 

للمقاوالت  املتحــدة  الدير  شــركة 
دراســة  اعمــال مشــروع  تنفيــذ 
وتصميــم ونصــب محطــة حتلية 
متكاملــة في منطقــة محيّلة في 
قضاء ابــي اخلصيب بطاقة 3000 م3 

/ ســاعة ضمن قطاع املاء في خطة 
مشاريع محافظة البصرة .

أهمية رفع التجاوزات عن األمالك 
العامة 

من جانــب آخر وجه محافظ البصرة 
املهندس أسعد عبد األمير العيدانّي، 
مديرية بلدية البصرة بإلزاِم القواطع 
والشــعب التابعــة لهــا بتنفيــذ 
واجباتهم مبتابعــة ومراقبة األمالك 
العامــة والشــوارع واألرصفة وعدم 
الســماح بالتجــاوز عليهــا وتبليغ 
اجلهــات األمنّيــة حملاســبة كل من 
تسّول له نفسه استغالل املال العام، 
ُمحذراً بإحالة املتســببني املتهاونني 
بــأداء واجباتهم للجهــات الرقابية 

والقضائية.
وأكــد العيدانــّي أنه رغــم التأكيد 
املســتمر على أهمية رفع التجاوزات 
عــن األمــالك العامــة وباألخــص 
الشــوارع واألرصفة، وتكرار التوجيه 
البلدية بتنفيذ واجبها  بضرورة قيام 
في منــع ذوي النفوس الضعيفة من 
اســتغالل األمالك العامة ملصاحلهم 
الشخصية، وما أحلق ذلك من تشويٍه 
ملركز احملافظة ووقَف حائاِلً أمام تنفيذ 
التصميم األساســي للمركز والذي 
كلَف الدولــة مبالغ طائلة من خالل 
إحالته كمشــروع أضافة إلى ضياع 

اجلهود والوقت في اعداده ومصادقته، 
أن حتول هــذا التصميم إلى  معتبراً 
صــورة غير قابلة للتطبيق بســبب 
كثرة التجاوزات بل وذهبت األمور إلى 
أكثر من ذلك مــن تنفيذ العديد من 
املشــاريع واقع حال في سبيل تقدمي 

اخلدمة للمواطنني”.
وبــني محافــظ البصــرة أن األعوام 
العديَد من  إجنــاز  املاضية شــهدت 
املشاريع التي تضمنت خدمات البنى 
الرئيسّية  الشوارع  وتبليط  التحتية 
مبالغ  الدولــة  وكلفت  والداخلّيــة 
طائلة مع الكثير من اجلهود والوقت 
إلجنازهــا إلظهار محافظــة البصرة 
بصورة تليُق بها إال أننا نالحظ االندثار 
السريع لهذه اخلدمات ألسباب كثيرة 
منهــا إهمال صيانة الشــوارع عند 
حصول أیة أضرار فيها، وفسح اجملال 
أمام املواطنني مــن ضعاِف النفوس 
بالتجــاوز على الشــوارع واألرصفة 
وعدم محاســبتهم، وعــدم تطبيق 
على  الغرامــات  بفــرض  القوانــني 
املتســببني باألضــرار في الشــوارع 
الدور  واألرصفة والتغافل عن ممارسة 
الرقابي ، إضافة لعدم متابعة أعمال 
الدوائر احلكومّية األخرى في الشوارع 
على  للســيطرة  البلدية  قبــل  من 
موضــوع األضرار التــي حتصل وعدم 

متابعة أعمال االعادة.

تقرير

محافظ البصرة يفتتح مدرسة الرشيدية بالزبير ضمن مشروع المدارس الدولية بالبصرة
تعمل ببرامج تربوية متطورة وحسب النظام التدريسي الدولي

محافظ البصرة املهندس اسعد العيداني يفتتح مدرسة الرشيدية بالزبير 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مصرف النهرين االسالمي 
دعوته  عــن  حكومي(  )مصرف 
فروعــه  لزيــارة  املواطنــني 

لالستفادة من خدمة العالج".
وقــال بيــان لوحــدة االعــالم 
ضوابط  ان"  احلكومي  واالتصال 
احلد  تتضمــن  العالج  خدمــة 
االعلــى للتمويــل )10( ماليني 
دينــار وان مقدار الربــح )20%( 
ومدة  التمويل كامالً  على مبلغ 

التمويل سنتني ".
واضاف البيــان ان "يقدم الزبون 
)املريض( طلب يبني نوع العملية 

بتقدمي  ويطالب  اجرائهــا  املراد 
تقرير مفصل عن احلالة معنون 
املستشــفى  من  مصرفنا  الى 
كلـــفة  يتضمــن  املعنيــة 
العمليـــة عـــدا العمليـــات 
التجميلـــية علـــى ان يقـوم 
الفـــرع بالتاكـــد مـن صحـة 

صدورهـا اصوليـا".
واشــار الــى انه علــى طالب 
او  واحد  التمويل تقدمي كفيــل 
اكثر من موظفــي دوائر الدولة 
شــرط ان يكون نصــف الراتب 
يســاوي او اكثــر مــن مبلــغ  
يقوم   للزبون  الشهري  القسط 

الزبون بفتح حساب وديعة حتت 
الطلب في احــد فروع مصرفنا 
القســط  يســتحق  "وانــه" 
اجراء  تاريخ  مــن  يوما  بعد)30( 

العملية ".
النهريــن  مصــرف  ان  علمــا 
االسالمي لديه اربعة فروع الفرع 
الرئيسي في بناية االدارة العامة 
في باب املعظم وفرع حي اجلهاد 
اجلهاد  التجاري حلي  الشارع  في 
محافظة  فــي  الســالم  وفرع 
النجف االشــرف قرب ســاحة 
الصدرين وفــرع الفراهيدي في 

محافظة البصرة ".

بغداد - الصباح الجديد: 
تواصل مالكات الشركة العامة 
الكهربائية في  الطاقــة  لنقل 
اجلنــوب وباشــراف املدير العام 
فاضل  علــي  زيــاد  املهنــدس 
إعمال صيانــة وتأهيل اخلطوط 
لها ضمن  التابعــة  واحملطــات 
 ٢٠٢١ لصيف  االستعداد  خطة 

املقبل.
اذ اجنزت مالكات شبكات شمال 
البصرة، قســم صيانة وفحص 
القرنة ومبتابعة مباشرة من قبل 
البصرة  شــمال  شبكات  مدير 
املهنــدس مهنــد فيصل عبد، 

إعمــال الصيانة فــي محطة 
الهارثة الثانوية ١٣٢ ك.ف.

صيانــة  األعمــال  وتضمنــت 
فواصــل مجمــع القــوى رقم 
)1 ( الــى جانــب فواصل احملولة 
الرئيســة رقــم )1( ١٣٢ ك.ف ، 
 ( اضافة لصيانــة فاصلة خط 
هارثــة - هارثة رقــم ١و٢ ، ١٣٢ 

ك.ف.
كما تواصل املالكات الهندســية 
والفنية في الشركة العامة لنقل 
الطاقــة الكهربائية في اجلنوب، 
وباشراف املدير العام املهندس زياد 
علي فاضل اعمال صيانة وتأهيل 

اخلطــوط واحملطــات التابعة لها 
للصيف  االستعداد  خطة  ضمن 

املقبل .
اذ اجنزت مالكات شــبكات جنوب 
البصرة، ومبتابعة مباشرة من قبل 
مديرها املهندس ميثم ناظم بالم، 
إعمال تأهيل خانتي خطي ) بكر 
- برجســية رقم ١ و ٢، ١٣٢ ك.ف( 

في محطة البرجسية الثانوية.
الدائرة  تأهيل  األعمال،  وتضمنت 
بكر  خــط  خلانتــي  االبتدائيــة 
)1( وبكــر )2( وحتويــل الربط من 
)single( الــى )twin (، الى جانب 

اصالح ميكانزم خط بكر ٢.

»النهرين اإلسالمي« يدعو المواطنين 
لزيارة فروعه لالستفادة من خدمة العالج

كهرباء الجنوب تنجز أعمال صيانة 
محطة الهارثة الثانوية ١٣٢ ك.ف.



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديدـ  متابعة:

تشــهد الســاحة السياسية 
التركية حراكا واســعا على أثر 
الدعوات املتتالية التي يوجهها 
أردوغان  رجب طيــب  الرئيــس 
حكومته  في  ومسؤولني  ووزراء 
ولكن كيف  للتقارب مع مصر، 
ينظــر أنصار تنظيــم اإلخوان 

اإلرهابي لهذه الدعوات.
يبلــغ عدد أفــراد التنظيم في 
تركيا بني 5 إلــى 7 آالف عنصر 
من بني 35 ألف مصري مقيمني 
ثالثة  قرابة  بينهــم  تركيا،  في 
آالف حصلــوا على اجلنســية 
التركيــة، ويتركز تواجدهم في 
مدينة إســطنبول، ومنها تبث 
وفق  التلفزيونيــة،  قنواتهــم 
معلومات حصــل عليها موقع 

»سكاي نيوز عربية«.
أنقرة  فإن  املعلومات  وحســب 
لم تقدم ورقة تســليم قيادات 
على  املقيمني  الفارين  اجلماعة 
منصاتهم  ووقــف  أراضيهــا، 
اإلعالمية وفضائياتهم كأولوية 
ميكن التفاوض عليها في الوقت 
احلالي مع احلكومة املصرية، بل 
مازالــت حتــى اللحظة تقدم 
لن  بأنها  للجماعــة  تطمينات 
تقوم بتســليم قادتها، حسب 

مصادر مقيمة في تركيا.

مناورة تكتيكية
املتخصص في شؤون اجلماعات 
يقول  النجار،  هشام  املتطرفة، 
إنه ال خوف علــى اإلخوان طاملا 
ظــل أردوغــان في الســلطة، 
تكتيكات  مــن  فعــل  ومهما 
ظاهرها  مــن  يبدو  ومنــاورات 
التراجع لكنهــا في حقيقتها 
تكتيكية  خطــوة  وجوهرهــا 
لتفادي أزمــة معينة أو حتقيق 

مصلحة محددة.

وأضــاف النجار، ملوقع ســكاي 
مشروع  ســيبقى  عربية،  نيوز 
أردوغــان وهدفه العــام ال يتم 
املســاس به، فنحــن هنا أمام 
أردوغان  لدى  ثابتة  استراتيجية 
وتيار العثمانيني اجلدد، بتوظيف 
أداة اإلخــوان للوصول للهيمنة 
اخلالفة،  عنوان  حتت  والسيطرة 
متغيــرة  تكتيــكات  مقابــل 
واألحــوال،  الظــروف  حســب 
واملتغير هنا االضطرار للتعامل 
حيث  املقبلة،  االنتخابــات  مع 
الضعف  أردوغان مــن  يعانــي 

الشديد أمام املعارضة.
وأشار إلى أن أردوغان يحاول جتاوز 
خاصة  الترميمات  ببعض  ذلك 
اســتخدمها  التي  امللفات  في 
معارضوه للهجوم عليه، ومنها 

ملــف العالقة مع مصر وكيف 
أنه تســبب في خســارة تركيا 
ملصر أكبر دولة عربية بســبب 
عالقته باإلخوان، بجانب حاجته 
املتوسطي  لضرب حتالف مصر 

مع اليونان وقبرص.

توافق فكري
في شؤون  الباحث  معه  ويتفق 
فاروق،  عمرو  املتطرفة،  احلركات 
يــرى أن النظــام السياســي 
التركــي لــن يتجــه للتقارب 
املصــري إال بتوافق مع جماعة 
الدولي،  والتنظيــم  اإلخــوان 
فعلــى العكس متامــا قيادات 
التقارب  هذا  في  ترغب  اإلخوان 
من  الكثير  ســينهى  لكونــه 
عليها  املفروضة  التضييقــات 

من وجهة نظرها.
النظــام  أن  فــاروق،  وأضــاف 
السياســي التركــي يتوافــق 
فكريا وسياســيا مع توجهات 
التنظيم الدولي، ولن يســعى 
مــع  التفــاوض  أو  للتقــارب 
املصرية  الدولــة  مؤسســات 
إال إذا كان هنــاك تنســيقا مع 
ترغب  التــي  اجلماعة  قيــادات 
فــي إيجاد هامش أو مســاحة 
على  الضغط  تخفيف  متنحها 
أتباعهــا فــي الداخــل وإعادة 
اجلماعة  أن  إذ  التنظيم،  متوضع 
تدرك أنها لن تتمكن من إحياء 
تواجدهــا إال من خالل ما يعرف 
األرقــام«،  »دار  باســتراتيجية 
على  التنظيم  انكفــاء  وتعني 
نفســه والتعايش مــع أدبيات 

اجلماعــة ومنظريهــا إلعــداد 
أجيال جديــدة تتأثر باملنهجية 
اإلخواني  للمشــروع  الفكرية 
الدخول في صراعات  بعيدا عن 

مع النظام السياسي.
وأشــار إلــى أن قــرار التقارب 
التركــي من الدولــة املصرية، 
مدفوع بتحقيق مصالح خاصة 
للنظام السياســي األردوغاني 
كالهمــا  اإلخــوان  وجلماعــة 
يرغب في إيجاد شــرعية داخل 
املنطقــة عربيا وإقليميا، ولعل 
الرســائل  ذلك  على  دليل  خير 
التي خرجت من قيادات اجلماعة 
الســيما الهاربــة إلــى تركيا 
وتثمن خطوة التقارب وتعتبرها 

حتقيقا للمصالح.
التركي،  الشــأن  الباحث فــي 

صالح لبيب يرى أن املوقف مازال 
فيما  أنقرة  نوايا  الختبار  مبكرا 
يتعلق مبواقفها املتعلقة بدعم 
جماعات »التأسلم« السياسي، 
وفــي كل األحــوال حكومــة 
على  معتادة  والتنمية  العدالة 
سياســة تلقــى الصفعــات 
مرحليــا مقابل حتقيق مصالح 

مستقبلية.
أن األهــداف  وأضــاف لبيــب، 
االســتراتيجية للدولة املصرية 
في أي تقارب مع أنقرة مرتبطة 
شــرق  فــي  الصــراع  بــإدارة 
املتوسط، ثم األزمة الليبية أما 
ملف تدخــل تركيا في الداخل 
املصــري عبر جماعــة اإلخوان 
فهو ملف أمني ستشرف عليه 

األجهزة املعنية.

»حرب السفن« صراع ليس مباشرا ويحتمل اتساع نطاقه  بين إيران وإسرائيل 

الحكومة األردنية تنتظر تحقيق مستشفى السلط وتتعهد بعدم تكرار ما حدث

بلومبيرغ:

دعوة اردوغان الى التقارب مع مصر لترميم
موقفه ولن تؤثر على تنظيم االخوان

يبلغ عدد أفراد 
التنظيم في 
تركيا بين 5 إلى 
7 آالف عنصر 
من بين 35 ألف 
مصري مقيمين 
في تركيا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت مصادر محلية مبدينة أوباري جنوبي ليبيا 
ملراسل احلرة استهداف عدد من املنازل باملدينة 
بصواريخ يعتقــد أنها أطلقت من طائرة بدون 

طيار.
وحسب املصادر فإن أربع انفجارات سمع دويها 

بشكل واضح امس األحد.
وقال مصــدر لوكالة أبنــاء األناضول مفضالً 
عدم ذكر اســم أن الضربات استهدفت نقاطا 
مختلفة، يرجح قربها من مركز املدينة، إال أنه 

لم يتم حتديدها على وجه الدقة.
ولفت املصــدر إلى أن الضربــة األولى وقعت 
عند الســاعة الرابعة فجــراً )02:00 بتوقيت 
غرينتش ( واألخيرة عند الســاعة الســابعة 
)05:00 بتوقيت غرينتش(، فيما كانت الضربتان 

الباقيتان بينهما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه 
فــي 22 كانــون الثاني ، يجري وزيــر الدفاع 
األمريكي لويد أوســن جولة فــي عدد من 
الدول اآلســيوية في مســعى لتشــكيل 
حتالفات ملواجهة صعود الصني. وســيلتحق 
أوســن بوزير اخلارجيــة أونتوني بلينكن في 
طوكيو وسيول حيث سيجريان محادثات مع 
نظيريهما الياباني والكوري اجلنوبي أمال في 

تشكيل »ردع موثوق به« أمام الصني.
وبــدأ وزير الدفــاع في هاواي، مقــر القيادة 
احمليطني  ملنطقــة  األمريكية  العســكرية 
الهندي والهادئ )إندوباكوم(، جولة تســتمر 
وســيول  طوكيو  إلى  ســتقوده  أســبوعا 
ونيودلهي، ليكون بذلك قد اختار آســيا في 
أول رحلة خارجية له منذ توليه منصبه في 

22 كانون الثاني.
وقــال للصحافيني املرافقني لــه في جولته 
»إنها مسألة حتالفات وشــراكات«. وأضاف 
»األمــر يتعلق أيضا بتعزيــز قدرتنا«، مذكرا 
بأنه بينما كانت الواليات املتحدة تركز على 
الشــرق األوســط،  مكافحة اجلهاديني في 
كانــت الصني حُتدث جيشــها في ســرعة 

عالية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف االحتاد الدولي للصحفيني عن مقتل 
65 صحفيا في جميع أنحاء العالم في العام 
2020، أثنــاء تأديتهم لعملهم، حيث واجهوا 

عنفا متزايدا خالل العام املاضي.
وأشار تقرير لالحتاد الدولي للصحفيني، إلى أن 
هذا العدد ارتفع مقارنة بالعام الذي ســبقه 
)2019( بـ17 حالة، موضحا أن حوادث العنف 
قد أودت بحيــاة 2680 صحفيا وإعالميا منذ 

العام 1990.
وأفاد بــأن الصحفيني والعاملــني في مجال 
اإلعالم كانــوا ضحايا عنف ارتكبته جماعات 
واملنظمات  واملتطرفــون  املنظمــة  اجلرميــة 

الطائفية.
ولفت تقرير االحتاد الدولــي للصحفيني، إلى 
أن املكســيك كانــت أخطر دولة بالنســبة 
للصحفيــني في عام 2020، بناء على إجمالي 
الــدول اخلطــرة على  الوفيــات، متصــدرة 
الصحفيني، حيث قتل 14 صحفيا فيها، تلتها 
القتلى  بلغ عدد الصحفيني  إذ  أفغانســتان، 
فيها 10 حاالت، تليها باكستان بـ9 قتلى من 
الصحفيني، والهند بـ8، فيما سجلت الفلبني 
وســوريا 4 قتلى من الصحفيني لكل منهما، 
تليهما نيجيريا واليمن بـ3 قتلى لكل منهما، 
كما قتــل صحفيان في العــراق والصومال، 
بينما ســجل كل من بنغالديش والكاميرون 
وهندوراس وباراغواي وروســيا والسويد مقتل 

صحفي واحد.

جهة مجهولة تقصف 
مدينة أوباري جنوبي ليبيا

وزير الدفاع األمريكي في 
جولة آسيوية لمواجهة 

الصين

مقتل 65 صحفيا حول 
العالم في 2020

الصباح الجديد ـ متابعة:

خــاض احملافظــون األملــان بزعامة 
امس  ميــركل،  أجنيال  املستشــارة 
انتخابات محلية في واليتني  األحد، 
يُتوقــع أن يتكبــدوا فيهما هزمية 
مالية  فــي ظل فضيحــة  فادحة 
شــديد  ترقب  وســط  تلطخهم، 
قبل ســتة أشــهر من االنتخابات 

التشريعية.
وتشــير التوقعات إلى هزمية االحتاد 
واليتي  في  الدميقراطي  املســيحي 
في  بفالتس  وراينالند  فورمتبرغ  بادن 
دُعي نحو  أملانيا، حيث  جنوب غربي 
11 مليون ناخــب لتجديد البرملانني 

احملليني.
وقد يتكبــد حزب ميــركل أضراراً 
بـ«قضية  تُعــرف  فضيحــة  جراء 
الكمامــات« واالنتقــادات املتزايدة 

حول إدارة األزمة الصحية.
املســيحي  االحتــاد  ويشــهد 
أزمة« مير بها  الدميقراطي »أخطــر 
السوداء«  »الصناديق  منذ فضيحة 
التي تسببت بسقوط هلموت كول 
في أواخــر التســعينات، على حد 
قول عدد من املعلقني. وهو ما سدد 
ضربة لصــورة الغالبية شــبهات 

بتقاضي نــواب عموالت على عقود 
لشراء كمامات عند بدء تفشي وباء 

»كوفيد – 19«.
وتشير التوقعات إلى حصول االحتاد 
إلى   23 على  الدميقراطي  املسيحي 
%25 من األصوات في بادن فورمتبرغ، 
ما سيشّكل أسوأ نتيجة في تاريخ 
التي  الواليــة  هذه  فــي  احملافظني 

كانت معقالً محافظاً حتى 2011.
وسيحقق اخلضر، حسب التوقعات، 
فــوزاً بفارق كبير في هــذه الوالية 
التي يحكمونها منذ عقد  املزدهرة 
والتي تعد مركز صناعة الســيارات 

في أملانيا.
ومــع انتصارهم ســيفوز وينفريد 
كريتشــمان )72 عاماً( بوالية ثالثة، 
وهــو البيئي الوحيــد الذي يحكم 
والية أملانية. وغالباً ما يعد االئتالف 
مــع االحتاد املســيحي الدميقراطي 
الــذي يقوده منذ خمس ســنوات، 
على  محتَمل  لتحالــف  مختبــراً 
بعد  احلزبني  بني  الوطني  املســتوى 
االنتخابات التشريعية في 26 أيلول.

كذلك تَلوح هزمية ملعسكر ميركل 
احملاذية  بفالتس  راينالنــد  والية  في 

لفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
فبعدمــا كان االحتــاد املســيحي 
الدميقراطي يأمل في وضع حد لثالثة 

عقود من هيمنة احلزب الدميقراطي 
االجتماعي على هذه الوالية، تشير 
التوقعات إلى اشــتداد املنافســة 
بني احلزبني، ومن احملتمل فوز رئيسة 

حكومة املنطقــة املنتهية واليتها 
مالو دراير، بوالية جديدة.

أما حزب »البديل مــن أجل أملانيا« 
اليمينــي املتطرف، فقد يتراجع في 

الواليتني في ظل انحسار شعبيته 
على املستوى الوطني.

ومــن املتوقــع تســجيل ارتفــاع 
كبيــر في عمليــات التصويت عبر 

البريد هذه الســنة في ظل القيود 
الصحية املفروضة ملكافحة انتشار 

فيروس »كورونا«.
تأمل في  وبعدما كانــت ميــركل 
مغادرة السلطة في ذروة شعبيتها، 
تصطدم خططها بالصعوبات التي 
يواجهها حزبهــا وحليفه البافاري 

»االحتاد املسيحي االجتماعي«.
نائبان هما غيورغ نوسالين  واضطر 
االجتماعــي(  املســيحي  )االحتــاد 
ونيكوالس لوبل )االحتاد املســيحي 
الدميقراطي( فــي األيام األخيرة إلى 
االســتقالة من حزبيهما لالشتباه 
بتقاضيهمــا مئــات آالف اليــورو 
لقاء قيامهما بوســاطة في عقود 
أبرمتها السلطات لشراء كمامات.

وفي قضية منفصلة، تخلى النائب 
احملافــظ مارك هاوبتمــان، اخلميس 
وجهت  بعدما  منصبه  عن  املاضي، 
إليه تقارير صحافية اتهامات بشأن 
إعالنات ترويجية ألذربيجان نُشــرت 

في صحيفة محلية يديرها.
وســبق أن حامــت شــبهات حول 
برملانيــني مــن »االحتاد املســيحي 
الدميقراطــي« بتقاضــي أموال من 
الغني باحملروقات، ورُفعت  البلد  هذا 

احلصانة مؤخراً عن أحدهم.
وفــي محاولة إلخمــاد الفضيحة، 

أمهل احلزبان احلليفان نوابهما حتى 
مســاء اجلمعة للتصريــح عن أي 

أرباح مالية حققوها جراء الوباء.
ويأتــي هــذا اجلــدل فــي أســوأ 
يترتب  الذين  للمحافظــني  توقيت 
تعيني مرشــحهم  عليهــم قريباً 

للمستشارية.
املنتَخب  أرمني الشــيت  ويطمــح 
حديثاً على رأس »االحتاد املســيحي 
احلملــة  لقيــادة  الدميقراطــي« 
االنتخابيــة، لكّن رئيــس حكومة 
بافاريا ماركوس سودر، قد يشاطره 

هذا الطموح.
ومــا يزيــد مــن وطــأة »قضيــة 
مّلوا  األملان  ماليــني  أن  الكمامات« 
القيود املفروضة بعد عام على بدء 
انتشــار الوباء، وباتوا يشككون في 

استراتيجية احلكومة.
وخسر احملافظون إلى حد كبير منذ 
الفعالة  العــام صورتهــم  مطلع 
التعاطي مــع األزمة الصحية  في 

وعواقبها االقتصادية.
ضد  باللقاحات  التزود  صعوبة  ومع 
فيروس »كورونا«، ازداد االســتياء ال 
سيما مع ارتفاع أعداد اإلصابات في 
األيام األخيرة. ولم تعد الســلطات 
الصحيــة تُخفي قلقها حيال »بدء 

موجة ثالثة« من الوباء.

تقـرير

عة لمعسكر ميركل بعد »فضيحة الكمامات« هزيمة انتخابية متوقَّ
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر تقريــر لوكالــة بلومبيــرغ 
املنطقة  فــي  التوتر  تصاعــد  من 
بســبب »حرب الســفن« املتزايدة 
بني إســرائيل وإيران، والتي وصفها 
مباشــر،  غير  بأنها صراع  مراقبون 
اتساع نطاقه قد ال يخدم مصلحة 

البلدين.
ورجحــت طهران وقوف إســرائيل 
امــس االول الســبت وراء الهجوم 
الذي اســتهدف السفينة اإليرانية 
»شــهر كرد« في البحر املتوســط 

هذا األسبوع. 
ونقلــت وكالــة نــور نيوز شــبه 

الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه 
في الفريق اإليراني الذي يحقق في 
الواقعــة قوله، الســبت »بالنظر 
والطريقة  اجلغرافــي  املوقــع  إلى 
فإن  السفينة  بها  التي استهدفت 
أن هذه  القوية هو  أحد االحتماالت 
النظام  نفذها  اإلرهابيــة  العملية 

الصهيوني )إسرائيل(«.
إســرائيل، من جانبهــا، كانت قد 
باســتهداف سفينة  إيران  اتهمت 
تابعــة لها في خليــج عمان، قبل 

نحو أسبوعني.
وقال وكالة بلومبيرغ إن استهداف 
الســفينة اإليرانية هو األحدث في 

سلسلة مزاعم تغذي التقارير التي 
تفيد بأن إيران وإسرائيل تستهدفان 

سفن بعضهما البعض.
أميركيــون  مســؤولون  وقــال 
وإقليميون إن إســرائيل استهدفت 
ما ال يقل عن 12 ســفينة متجهة 
إلى سوريا، تنقل في الغالب نفطا 
أرباح  اســتخدام  خشــية  إيرانيا، 
النفط لتمويل التطرف في الشرق 
األوســط، بحســب تقريــر جديد 
لصحيفة وول ستريت جورنال، نشر 
اخلميس املاضي.وإيران متهمة أيضا 
السابق  في  عدة ســفن  مبهاجمة 

مبياه اخلليج.

وما يعزز اخملاوف من اتساع الصراع، 
بحســب وكالة بلومبيرغ، هو تعثر 
النووي  االتفــاق  حــول  املفاوضات 
اخلاص بإيران، بعد انسحاب الرئيس 
األميركي الســابق دونالــد ترامب 

منه، قبل ثالث سنوات.
وهددت إســرائيل مؤخراء مبهاجمة 
إيــران إذا ما خففــت إدارة الرئيس 
األميركي جو بايــدن العقوبات عن 
إيران وأعادت العمل باالتفاق النووي.

وقال مصدر باخملابرات اإلســرائيلية 
إن بالده تراقب عن كثب املنشــآت 
النووية اإليرانية، وأضاف، بحســب 
موقع بريكينغ ديفينس، »األشخاص 

الذيــن يتابعــون ذلك امللــف، يتم 
إطالعهم على مدار الساعة«.

ورد وزير الدفاع  اإليراني أمير حامتي 
مهددا بدك مدينتي حيفا وتل أبيب، 
في حــال هاجمت إســرائيل إيران، 

وفق صحيفة نيوزويك.
ويرى احمللل السياسي نادر الغول أن 
البلدين  بني  اجلارية  السفن«  »حرب 
هي »مواجهة غير مباشــرة خارج 

احلدود الدولية للبلدين«.
، اســتبعد  وفي حديثــه صحفي 
الغــول تطــور الوضــع احلالي بني 
إســرائيل وإيــران إلــى مواجهــة 
مفتوحة »ألنهــا ال تخدم مصالح 

البلديــن، وهناك تواصــل أميركي 
إســرائيلي بخصوص امللف النووي 
إليــران ميثــل ضمانــة بالنســبة 

إلسرائيل«.
ومؤخرا، طّبعت إسرائيل  عالقاتها 
مــع دول عربية، بينها خليجية، في 
خطوة يــرى مراقبــون أنها تهدف 

ملواجهة نفوذ إيران في املنطقة.
ووســط هذه التوتــرات اإلقليمية  
بايدن إلحياء االتفاق  الرئيس  يجهد 
النــووي الــذي تعارضه إســرائيل 
بشــدة بحجة أنه »أكبر خدعة في 
إيــران من تطوير  التاريخ«، وال مينع 

سالح نووي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مازن  األردني،  الداخليــة  وزير  قال 
عبــد اهلل هــالل الفرايــة، امس 
األحد، إن العمل جار ألجل ضمان 
عــدم تكرار ما حــدث في مدينة 
مستشــفى  أي  داخل  الســلط 

آخر، في إشارة إلى الفاجعة التي 
األوكســجني  انقطاع  عن  جنمت 
املدينــة، ووفاة  عن مستشــفى 
سبعة من مرضى كورونا، بسبب 

ذلك.
وذكر وزيــر الداخليــة الذي جرى 

خالل  الصحة،  بقطــاع  تكليفه 
بالبرملان األردني، أن  جلسة طارئة 
القوات املســلحة في البالد بدأت 
قادرا  ســيكون  مصنع  بإنشــاء 
على إنتــاج كميــات كافية من 

األوكسجني.

الضحايا  عدد  أن  الفراية،  وأوضح 
هــو 6، وهؤالء توفــوا عندما كان 
األوكســجني غيــر متوفــر في 
املستشــفى، بينمــا توفي ثالثة 

آخرون في وقت الحق.
وأضاف أنه ليــس من الواضح وال 

املؤكــد إذا كان الثالثــة اآلخرون 
الذين توفوا من جراء كورونا، لقد 
فارقوا احلياة أيضا، تأثرا باالنقطاع 

الذي حصل في األوكسجني.
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء 
األردني، بشــر اخلصاونة، »ما زلنا 

في  التحقيقات  نتائــج  ننتظــر 
حادث مدينة السلط«.

مدينة  فاجعة  على  تعليقه  وفي 
الســلط، قال العاهل األردني، إن 
»ما حدث خطا جسيم غير مبرر 

وغبر مقبول«.
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3888/13

التاريخ: 9 / 3 / 2021
إعالن اول

تعلن جلنة البيــع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث سنوات( وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة 
مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة الثانية عشر ظهراً في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 

الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 مقام علي ثالث سنوات 2م 11 597/7 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 2م 5 597/2 محل 2
 مقام علي ثالث سنوات 2م 12 1112/4/7 محل 3
 مقام علي ثالث سنوات 2م 6 1112/4/6 محل 4
 مقام علي ثالث سنوات 2م 11 1111/4 محل 7
 مقام علي ثالث سنوات 2م 17،51 1111/15 محل 6
 مقام علي ثالث سنوات 2م 11،11 461/4 محل 5
 مقام علي ثالث سنوات 2م 1،61 461/7 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 2م 16   1796/11 محل 9
 مقام علي ثالث سنوات 2م 15،64   1651/6 محل 11
 مقام علي ثالث سنوات 2م 25،71   1951/3 محل 11
 مقام علي ثالث سنوات 2م 16 /ب1651/5 محل 12
 مقام علي ثالث سنوات 2م 2،41 1614/3 محل 13
 مقام علي ثالث سنوات 2م 13 1119/2 محل 14
 مقام علي ثالث سنوات 2م 57 1145/2 +مخزنمحل 17
 مقام علي ثالث سنوات 2م 71،66 451/1 محل 16
 مقام علي ثالث سنوات 2م 61،5 196/197 محل 15
 مقام علي ثالث سنوات 2م 6،31 396 محل 11

 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1725/6

التاريخ: 2021/1/31
إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنــة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن 
اجــراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
ايجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة 
املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة الثانية عشــر ظهراً في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى 

اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3847

التاريخ: 2021/3/9
إعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها ادنــاه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب 
صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 
 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 العشار السوق العصري ثالث سنوات 1م 11 161 حانوت 1
 العشار السوق العصري ثالث سنوات 1م 11 161 حانوت 1
 االصمعي الجديد  ثالث سنوات 1م 11 1 كشك 1
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الجهادحي  ثالث سنوات 1م 20 1111/1002 مكتبة 1
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 30 1111/2134 فرن صمون 1
  حي الجهاد ثالث سنوات 1م 14 1111/2934 كشك 1
 

تنويه

متديد/ إعالن للمرة الثالثة  ملناقصة توفير خدمة جتهيز وتنصيب 
مقياس التدفق باملوجات فوق الصوتية 

Extension for 3rdAnnouncements for Provision of Procurement 
and Installation Service of Ultrasonic Flowmeter 

008/SC/20 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2021/3/15 الى 22 /3/ 2021
وعليــه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 22 /3/ 2021 عند الســاعة 

04:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 15 

2120 /  2 /
   wujie@petroalwaha.com : 3 – لالستفســار االتصال باالمييالت التالية
haneen.monam@petroalwaha.com    yangchao@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 14480

التاريخ/3 /2021/3
اعالن

تعلن جلنتنا عن بيع قطع االراضي الســكنية املدرجة تسلسالتها واوصافها ادناه وملدة 
ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالنات في اجلريدة الرســمية استناداً للمادة 
12 واملادة 15 اوالً من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باملشــاركة من منتسبي بلدية الناصرية ومنتســبي وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات واالشــغال العامة جلب بــراءة ذمة من الضريبة وكذلك ابــراز مايؤيد عدم 
استفادته وزوجته واوالده القاصرين او ما يعيلون غيرهم مبوجب قرار قضائي بات بعقار 
من الدولــة او اجلمعيات التعاونية وعدم امتالكهم الي عقار وتقدمي تعهد واقرار خطي 
بذلك اســتناداً للقرار 120 لســنة 1982 ويقوم بدفع تأمينات قانونية قدرها %20 من 
القيمة التقديرية للعقار وكذلك دفع اجور خدمة بنســبة %2 من بدل البيع علماً بأن 
املزايدة جترى في الساعة الثانية عشرة صباحاً في مبنى بلدية الناصرية شعبة الواردات.
م.ر. مهندسني 
كاظم جبر سدخان
مدير بلدية الناصرية
رئيس اللجنة

 رقم القطعة ت
 المساحة

القيمة  المساحة
 التقديرية

اجمالي بدل 
 القطعة

 المالحظات

 خمسة عشر مليون دينار 1902220222 790222 8م 822 شامية 7/8952 1

 خمسة وعشرون مليون دينار 8902220222 1890222 8م 822 شامية 3/3641 8
 عشرة ماليين دينار 1202220222 920222 8م 822 شامية 7/971 3
 ثالثون مليون دينار 3202220222 1890222 8م 862 شامية 3/9222 6
9 112/81279 

 جزيرة
 اثنان وعشرون مليون دينار 8802220222 1220222 8م 882

4 112/88246 
 جزيرة

اثنان وستون مليون وستمائة وثمانية وتسعون الف  4804520922 8890222 8م 872844
 وخمسمائة دينار

7 112/88721 
 جزيرة

 خمسة واربعون مليون دينار 6902220222 8890222 8م 822

2 112/68642 
 جزيرة

 ثمانية عشر مليون دينار 1202220222 520222 8م 822

5 112/62656 
 جزيرة

 اربعون مليون دينار 6202220222 8220222 8م 822

 عشرة ماليين دينار 1202220222 920222 8م 822 شامية 3/177 12
 ثمانية عشر مليون دينار 1202220222 4202222 8م 322 شامية 3/582 11
 ثالثون مليون دينار 3202220222 1890222 8م 862 شامية 3/6463 18
 ثمانية عشر مليون دينار 1202220222 420222 8م 322 شامية 3/537 13
 تسعة عشر مليون مئتا الف دينار 1508220222 460222 8م 322 شامية 3/533 16
 اثنا عشر مليون دينار 1802220222 420222 8م 822 شامية 7/979 19
 اربعة عشر مليون واربعمائة الف دينار 1606220222 420222 8م 862 شامية 3/6636 14
 عشرة ماليين دينار 1202220222 920222 8م 822 شامية 3/145 17
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3849

التاريخ: 9 / 3 / 2021
اعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى فــي ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة 
مضروباً في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة الثانية عشــر ظهراً في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 

الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً

 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 مقام علي ثالث سنوات 8م 6 8112/5 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 8م 16 812/8 محل 8
 مقام علي ثالث سنوات 8م 15،12 812/3 محل 3
 مقام علي ثالث سنوات 8م 14،51 814/5 محل 4
 مقام علي ثالث سنوات 8م 8 814/6 محل 5
 مقام علي ثالث سنوات 8م 8 814/8 محل 6
 مقام علي ثالث سنوات 8م 18 /ب1248/8 محل 8
 مقام علي ثالث سنوات 8م 81 أ1681/8 محل 2
 مقام علي ثالث سنوات 8م 5،81   1151/3 محل 9
 مقام علي ثالث سنوات 8م 81   812/6 محل 11
 مقام علي ثالث سنوات 8م 14،5   أ1689/1/3 محل 11
 مقام علي ثالث سنوات 8م 8،61 /ب1691/11 محل 18
 مقام علي ثالث سنوات 8م 3 1835/4/1 محل 13
 مقام علي ثالث سنوات 8م 6،5 8136/4 محل 14
 مقام علي ثالث سنوات 8م 8 /أ639 محل 15
 مقام علي ثالث سنوات 8م 81،85 1911/1 فتحة درج 16
 مقام علي ثالث سنوات 8م 3،21 26/18 محل 18
 مقام علي ثالث سنوات 8م 18 26/14 محل 12

 
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 1حي الحسين م ثالث سنوات 1م 11 أ4 كشك 1
 1حي الحسين م ثالث سنوات 1م 11 ب4 كشك 1
 

 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1727/6

التاريخ: 2021/1/31
إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع وااليجــار االولى في ديوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامهــا ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة 
بلديــة البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3843

التاريخ: 2021/3/9
إعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن 
في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%50( من القيمة املقدرة 
مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 

اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 العشارسماكة  سنة واحدة 2م 11 11و 11و 9 محل 1
 

محافظة واسط/ ناحية االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

تنويه \ متديد فترة استالم العروض ل مناقصة إنشاء خمس نقاط 
حراسة لنقاط جتميع اآلبار )OGM( اخلاصة بحقل األحدب النفطي

 Extension for Provision of Five OGM Guard Points
Construction for AHDEB Oilfield

 )Tender No :) 057/SC/20 \ 1st Announcement

تعلن شركة الواحة الصينية النفطية احملدودة العامله على مشروع 
تطوير حقل األحــدب النفطي في محافظة واســط / ناحية االحرار 
عن متديد فترة اســتالم العطاءات اخلاصة باملشــروع أعاله من تاريخ 
2021/03/15 الى تاريخ 2021/03/22 من الســاعة 8:00 الى الســاعة 
11:30 صباحا بتوقيت بغداد وكما في التفاصيل املطلوبة في األعالن 

لذا اقتضى التنويه.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظات ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

م/ اعالن ثاني

عمالً بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات ذي 
قار عن وجــود مزايدة علنية اليجار امالك مديرية بلدية )الغراف/النصر/الرفاعي( والبالغ عددها )34( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن لدفع التامينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20 %( من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار 
واحلضور فــي اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال 

املدنية ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 واية مصاريف اخرى .
ر. مهندسني اقدم
عبد العزيز شاهني الطائي
مدير بلديات ذي قار

 القيمة التقديربة )االيجار السنوي( مدة االيجار وع الملكن رقم الملك اسم الدائرة ت

علوة بيع  55/1991 الغرافبلدية  1
 االسماك

 اثنان وعشرون مليون ومئة الف دينار 1111221222 سنة واحدة

 سبعمائة وخمسون الف دينار 0521222 ثالث سنوات كشك 11كشك  الغرافبلدية  1
 سبعمائة الف دينار 0221222 سنواتثالث  كشك 13كشك  الغرافبلدية  3
 سبعمائة وخمسون الف دينار 0521222 ثالث سنوات كشك 14كشك  الغرافبلدية  4
 سبعمائة وخمسون الف دينار 0521222 ثالث سنوات كشك 15كشك  الغرافبلدية  5
 سبعمائة وخمسون الف دينار 0521222 ثالث سنوات كشك 16كشك  الغرافبلدية  6
 سبعمائة وخمسون الف دينار 0521222 ثالث سنوات كشك 10كشك  الغرافبلدية  0
ساحة  1/908/36 الغرافبلدية  8

الباعة 
 المتجولين

 مليون ومئتان الف دينار 111221222 ثالث سنوات

 مليونان دينار 112221222 ثالث سنوات مشتل 39/1109 الرفاعيبلدية  9
 مئتان واربعة وستون الف 1641222 سنوات ثالث حانوت 1388/16/1 الرفاعيبلدية  12
 مئتان واربعة وستون الف 1641222 ثالث سنوات حانوت 1388/16/3 الرفاعيبلدية  11
 مليون وثالثمائة وسبعة وستون الف 113601222 ثالث سنوات محل/سراي 1/10/1414 الرفاعيبلدية  11
ساحة  18/912 الرفاعيبلدية  13

الباعة 
المتجولين/

 صفاوة

 خمسة عشر مليون 1512221222 ثالث سنوات

التفيج/  11/4231 الرفاعيبلدية  14
ساحة بيع 
 المواشي

 سبعمائة وخمسة وسبعون مليون 00512221222 ثالث سنوات

 ثالثة ماليين واربعمائة الف 314221222 ثالث سنوات سراي/محل 1381/1/1 الرفاعيبلدية  15
مخزسراي/ 1191/31 الرفاعيبلدية  16

 ن
 ثمانمائة الف 8221222 ثالث سنوات
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

اكد وزير النفط احسان عبد اجلبار، 
نبراس  أن مشــروع  األحــد،  امس 
يحتاج الى قــرار مركزي، مبينا انه 
سيرى النور خالل األسابيع املقبلة.
وقال عبد اجلبار في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان »بتروكيمياويات 
البصــرة مشــروع قــدمي«، مبينا 
ان »هذا املشــروع والذي يســمى 
مبشروع نبراس حاليا يتم مناقشة 
فيه مع شركة  املوجودة  التقنيات 

شل منذ أكثر من 5 سنوات«.
وأضاف وزير النفــط؛ ان اخر »ما مت 
االتفاق عليــه؛ ان اللجنة املركزية 
ســتقدم  املشــروع  بهذا  املعنية 
رويتهــا النهائية للمجلس الوزاري 
للطاقــة خالل االســابيع املقبلة، 
في  االساســية  العقدة  وحتديــد 
اقتصاديات املشــروع وهو ســعر 
املــادة اخلــام الداخلة للمشــروع 
وكيفية احتســابها مع املعطيات 
احلالية التي تتمثل بأهمية أن يبيع 
العراق هــذا املادة اخلــام الداخلة 
بسعر يختلف عن سعر هذه املادة 
في الســوق احلالية وهذه العقدة 
جعلــت وزارة الصناعة ال تقرر ملدة 

خمس سنوات« .
انه »سيتم  الى  النفط  وزير  وأشار 
عرض املوضوع على مجلس الوزراء 
املناسبة  احللول  إليجاد  املالية  وزير 
خالل االســابيع املقبلة«، متوقعا 
ان »بقاء هذه العقدة سوف ال يرى 

املشروع النور إال بقرار مركزي«.
واكد ان »القرار سيكون اما باالجتاه 
نحو بناء مشروع نبراس او الطلب 
من شركائنا التي هي شركة شل 

تغيير سعر هذه املادة«.
ووقعــت وزارة الصناعــة واملعادن، 
اتفاقية مبدئية مع شركة »شل« 
 ،2012 عام  في  لالستثمار  الدولية 
لتطويــر مجمــع عاملــي مرتقب 
محافظة  فــي  للبتروكيماويــات 
اســم  والذي ســيحمل  البصرة، 

»نبراس«.
ودار جــدل طويــل فــي حكومة 

البصرة احمللية في ما يتعلق مبشروع 
دعت  إذ  للبتروكيماويات،  »نبراس« 
جلنــة النفط والغــاز في مجلس 
احملافظة حينذاك وزارة النفط، الى 
تبني هذا املشــروع بــدالً عن وزارة 
الصناعة، فيما ترى جلنة الصناعة 
في اجمللــس، أن مقومــات النجاح 
التمويل، وإن  تعتمد على سياسة 
املســتثمر هو من يتكفل بتمويل 
أن شركة شل هي  املشروع، حيث 

املساهم األكبر فيه.
»النبــراس«  مدينــة  مشــروع  و 
للصناعــات البتروكيمياويــة في 
شــركة  طرحته  والذي  البصــرة 
رويــال داتش شــيل للتنفيذ قرب 
موانــئ ام قصــر يعد رابــع أكبر 
للبتروكيمياويــات فــي  مصنــع 
العالــم واألكبــر على مســتوى 
الشــرق االوســط. وتقدر تكلفة 
االنشــاء 11 مليار دوالر اما االرباح 

الســنوية املتوقعة أكثر من مليار 
دوالر، واألربــاح املتوقعة خالل مدة 
عمل املشروع تقدر 70 - 110 مليار 
دوالر، وأن مدة التنفيذ 5 ســنوات. 
وســيوفر فرص العمل بني 10 االف 
الى 30 الف فرصة عمل خالل مدة 
التنفيــذ و 50 الف شــخص من 
الصناعــات التحويلية االخرى. أما 
كمية اإلنتاج السنوية تبلغ مليون 

و 800 الف طن.
مــن جانبها أعلنــت وزارة النفط، 
مــع  تفاهمــات  الــى  توصلهــا 
للحقــول  املشــغلة  الشــركات 
بالكميات  لتعويضهــا  النفطية 
اإلنتاجية بعد خفض اإلنتاج، فيما 
اخلام  أكدت عدم تسلمها كميات 

املصدر من إقليم كردستان.  
وقال وكيــل الــوزارة حامد يونس 
الزوبعي فــي تصريح أوردته وكالة 
االنبــاء الرســمية »بعــد هبوط 

أســعار النفط مت حتديد الكميات 
أوبك  التصديرية من قبل منظمة 
إلى أن  وحتولت إلى حصص«، الفتاً 
للنفط  أكبــر منتج  ثاني  »العراق 
في أوبك بعد السعودية وله موقع 
أساســي من ناحيــة التأثير على 
التي  القــرار وحتديد السياســات 
تكون مبنية على قاعدة اقتصادية 

مفيدة للبلد«.  
وأضاف، أن »العراق لعب في العام 
املاضــي دوراً كبيراً مــع أوبك في 
النفط  أســعار  على  الســيطرة 
عاملياً وإيجــاد توازنات بني املنتجني 
أو  أوبك  واملستهلكني، ســواء مع 
أوبك بلس، والتأثير كان واضحاً من 
التي  النفط  أســعار  ارتفاع  خالل 

جتاوزت الـ 65 دوالراً للبرميل«.  
وتابع، أن »هذا الدور مهم ويحسب 
للعراق مــن خالل موقعه في أوبك 
مالية  مبوارد  اإليتاء  لغرض  وكذلك 

هو في أمس احلاجة لها«، مشــيراً 
إلــى أن »هنــاك تفاهمــات مــع 
النفط  حلقول  املشغلة  الشركات 
للذهــاب مســتقبالً بتعويضهم 
الذهاب  وليس  إنتاجيــة  بكميات 

إلى موضوع الغرامات«.  
أوضح  اإلقليــم،  نفــط  وبشــأن 
الزوبعي، أن »املركــز حتى اآلن لم 
يتسلم أي كمية من النفط املصدر 
إقليم كردستان«، مؤكداً  قبل  من 
أن »هناك تفاهمات جتري بني املركز 
واإلقليــم على أمــل الوصول إلى 
اتفاق ثنائــي يخدم مصلحة البلد 

بشكل عام«.  
وحــول الطاقــة النظيفة أشــار 
الزوبعــي، إلى »تراجع اســتعمال 
العالــم للنفــط والتوجــه نحو 
النظيفة من خالل  الطاقات  إنتاج 
اخلاليا الشمسية والرياح، ال يعني 
أنه سيتم االســتغناء عن النفط 

مســتقبالً«، مبينــاً أن »الطاقات 
النظيفية مهمة جــداً ملا متتلكه 
من مميزات إال أن استثمارها يعتمد 
على مقومــات انتاجهــا في كل 

بلد«.  
العراق  املثال  »على ســبيل  وتابع، 
يتمتع بطاقة شمسية كبيرة هذه 
الطاقة رمبــا غير متوفرة في بلدان 
أخرى، وكذلــك الرياح ال توجد في 
العراق وتوجد فــي بلدان أخرى، ما 
النظيفية سوف  الطاقة  أن  يعني 
لن حتــل محل النفط مســتقبال، 
علــى الرغم من أنهــا مهمة من 
توليد  فــي  االقتصادية  الناحيــة 

الطاقة الكهربائية«.  
ولفت إلى أن »النفط ميتلك املرونة 
من ناحية االســتخدامات والنقل 
وأمــور أخــرى حيث يبقــى حتى 
اآلن الطاقــة األولى فــي موضوع 

االستخدامات في بلدان العالم«.

وزير النفط: مشروع نبراس يحتاج الى قرار مركزي 
وسيرى النور خالل األسابيع المقبلة

يكشف عن خطته لتعويض شركات حقول النفط عن خسائر تخفيض اإلنتاج

ما تم االتفاق عليه؛ ان 
اللجنة المركزية المعنية 
بهذا المشروع ستقدم 
رويتها النهائية للمجلس 
الوزاري للطاقة خالل 
االسابيع المقبلة، وتحديد 
العقدة االساسية في 
اقتصاديات المشروع 
وهو سعر المادة الخام 
الداخلة للمشروع وكيفية 
احتسابها مع المعطيات 
الحالية

منشأة نفطية جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة النفط العراقيــة، امس االحد، ان 
انتاج الغاز املصاحب خالل شــهر كانون الثاني  

بلغ 2580 مقمقا باليوم .
وقالــت الوزارة في احصائية لها نشــرت على 
موقعها الرســمي ، إن »انتــاج الغاز املصاحب 
من قبل الشــركات النفطية في عموم العراق 
لشــهر كانون الثاني املاضي بلغ 2580 مقمقا 
باليــوم«، مبينة أن »احملــروق بلغ  1288 مقمقا 

باليوم«.
وأضافت الوزارة أن »انتاج شركة نفط الشمال 
336مقمقا  والوســط من الغاز املصاحب بلغ 
باليوم واحملروق منه بلــغ 98 مقمقا باليوم، في 
حني بلغ انتاج الغاز املصاحب من نفط البصرة 
وذي قار وميســان 2244 مقمقا باليوم واحملروق 

1190 مقمقا باليوم«.
واشــارت الوزارة الى ان »انتاج العراق من الغاز 
اجلاف بلغ 1225 مقمقــا يومياً، فيما بلغ انتاج 

الغاز السائل 5826 طنا يومياً«.
وتفيــد التقديــرات األولية لــوزارة النفط بأن 
العراق ميتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون 
قدم مكعب من الغاز، حيــث أن نحو %70 من 
العراقــي هو غاز مصاحب الســتخراج  الغاز 
النفــط ملعاجلته، ويحل العــراق املرتبة احلادية 

عشر بني دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
جتــاوزت قيمة عملــة بيتكوين أمــس، ألول مرة 
عتبــة 60 ألــف دوالر، وذلــك بدفع مــن خطة 
التحفيز االقتصادي األمريكية التي أقرتها اإلدارة 

األمريكية ، بحسب اخلبراء.
ووفقا ملوقع »كوين ماركت كاب« اخملتص، ارتفعت 
قيمة العملة الرقمية املشفرة إلى 60197 دوالرا 
عنــد الســاعة 12:34 بتوقيــت جرينتش، وهي 
تواصــل التأرجح عند هذه العتبــة الرمزية بعد 

ظهر أمس.
وتواصل عملة بيتكوين حتقيق زيادات قياسية، وقد 
تضاعفت قيمتها ثالث مرات في األشهر األخيرة، 
إذ كان سعرها 20 ألف دوالر فقط منتصف كانون 

األول )ديسمبر(، وفقا لـ«الفرنسية«.
وقال نيل ويلسون احمللل في موقع »ماركتس دوت 
كوم« في مقال البارحة األولى، »إن »بيتكوين« في 
األيام املاضية ارتفعت ألن املســتثمرين ينتظرون 
وصول الشيكات إلى األمريكيني، في إطار خطة 

التحفيز االقتصادي«.

2580 مقمقا يوميًا 
انتاج العراق من الغاز 

المصاحب في شهر

»بيتكوين« تتجاوز ألول 
مرة عتبة 60 ألف دوالر 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
ماجد  العراقي،  الكهرباء  وزير  أجرى 
مهدي، زيــارًة حملطة صــالح الدين 
احلراريــة؛ للوقوف ميدانياً على إجناز 
مراحلهــا النهائية بغيــة إدخالها 
الكهربائية  املنظومة  ورفد  للعمل 
بطاقات جديدة قبالة اســتعدادات 

فصل الصيف.

وعقــد الوزيــر، وفقاً لبيــان لوزارة 
مع  موســعاً  اجتماعاً  الكهربــاء، 
والشــركة  الكهربــاء  مــالكات 
الصينية املنفذة؛ ملناقشــة مراحل 
الفنية  والفحوصــات  العمل  إجناز 
الالزمة والكيفية التي نصبت فيها 
معــدات احملطة، وإمــدادات الوقود 
وجهوزيــات التوربينــات واملراجــل 

وأجهزة السيطرة الالزمة للمحطة.
وأكد الوزير، على االلتزام بالتوقيتات 
الزمنيــة املقــررة إلجنــاز احملطــة 
األولى  التوليدية  الوحدة  وخصوصاً 
لترفد املنظومــة بـ630 ميجا واط، 
علمــا بــأن محطة صــالح الدين 
احلرارية تبلــغ طاقتها 1260 ميجا 
واط، وتعتبــر من احملطــات الواعدة 

التي ســتدخل العمل قبل موسم 
الصيف.

واستمع الوزير، جلملة أمور طرحتها 
منها  والتــي  املنفــذة،  الشــركة 
تسهيل ســمات الدخول للعاملني 
في احملطــة وفق توجيهــات رئيس 
مجلس الــوزراء، ووجه الوزير بحلها 

ومتابعتها.

واطلع مهــدي، ميدانياً على قاعات 
التوربينــات واملراجل وســالل احلار 
املياه  تصفيــة  ومختبــر  والبــارد 
ومعاجلتهــا، ومنظومــات التبريد، 
واملضخــات، والغســل الكيمياوي 

للمراجل.
الشبكة  نصب  أعمال  واســتطلع 
الـ400  احملطــة من جهتــي  داخل 

و132 كي.في، والتي ستتكفل بربط 
من  املنتجة  الطاقة  ونقل  اخلطوط 

احملطة.
وشــدد الوزير، على إكمال خطوط 
 ،2 رقم  بغــداد  الدين/غرب  صــالح 
بسعة 400 كي.في بعد االستعالم 
الدين/غرب  عن جهوزية خط صالح 
بغــداد رقم 1، وضرورة اســتكمال 

خطــوط بيجي، وجنوب ســامراء، 
أحمال  لتصريف  ســامراء  وديزالت 
حملافظة  منها  واالســتفادة  احملطة 

صالح الدين، وسامراء وغرب بغداد.
ورافــق الوزير في زيارتــه مدير عام 
دائرة  عــام  ومدير  الشــمال،  إنتاج 
التشغيل والتحكم، ومدير عام نقل 

الشمال.

وزير الكهرباء: دخول محطة صالح الدين للعمل قبل موسم الصيف
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3929/13

التاريخ: 10/ 3 / 2021
إعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجــار االولى في ديوان محافظة البصرة عــن اجراء املزايدة 
العلنية اليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها ادنــاه والعائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
(21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 
اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشــر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط 

االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية 
بلدية البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا 
الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول 
بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير 

ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 عليمقام  ثالث سنوات 1م 1552 1111/5 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 1م 8 1111/1 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 1م 15 1211/1/4 محل 1
 مقام علي ثالث سنوات 1م 2526 1828/1/11 محل 4
 مقام علي ثالث سنوات 1م 15 1/228/1 محل 5
 مقام علي ثالث سنوات 1م 12 1861/2 محل 2
 مقام علي ثالث سنوات 1م 14 1111/2 محل 6
 

 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الشطرة

العدد: 674/ش/2020
التاريخ: 2021/3/9

إعالن
الى/ املدعى عليه حسني حامد جابر

ملا جاء بقــرار محكمة االحوال الشــخصية في 
الشــطرة املــؤرخ فــي 2021/3/4 الــذي تضمن 
النشــر في صحيفتني محليتني بالدعوى املرقمة 
(674/ش/2021( وموضوعهــا طلــب احلكم بوفاة 
املفقود )حســني حامــد جابر( فــاذا كان املفقود 
اعــاله حياً او من له حق االعتــراض على موضوع 
الدعوى مراجعــة احملكمة بنفســه او من ينوب 
عنه خالل مدة )عشــرة( ايام من تاريخ النشر في 
الصحيفة اليوميــة وفي موعد املرافعة املصادف 
في 2021/3/25 وبعكســه ســوف تقوم احملكمة 

باصدار قرار حكم بوفاة املفقود اعاله.

القاضي
بسيم شنان خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 889/ب/2019
التاريخ: 2021/3/4

اعالن

عطفــاً على قرار محكمتنا ســتبيع هذه احملكمــة في املزاد 
العلني العقار تسلسل 712/27 السراي العائد للشركاء علي 

ساجت حميد وشركاؤه
املدعي/ علي ساجت حميد

املدعى عليهم/ حسن عجيل زغير
واملكتسب الدرجة القطعية فعلى الراغبني بالشراء مراجعة 
هــذه احملكمة خالل مــدة )30( يوماً اعتباراً مــن اليوم التالي 
للنشر في الصحف احمللية مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وشهادة اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة 
10 % من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد ان لم يكن من 

الشركاء ويتحمل املشتري اجور االعالن والداللية
القاضي

االوصاف:
عرصه فارغة من البناء والشاغل تقع في مدينة الدواية على 

شارع الدواية الرئيسي
القيمة املقدرة خمسة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسة 

وثمانون الف دينار.
الشاغل:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

العدد: 4608/ش
التاريخ: 2021/3/9

الى/ املدعى عليه أمير محمد ثامر
م/ تبليغ

الدعوى  املدعية )هبة هــادي صويلح(  اقامت 
الشــرعية املرقمــة اعاله التــي تطلب فيها 
النفقة املاضية واملســتمرة وبالنظر جملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتــني محليتني يوميتني 
باحلضور امام هذه احملكمة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2021/3/30 الســاعة التاسعة صباحاً 
وعند عدم حضورك او ارســال من ينوب عنك 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وفقاً للقانون.
القاضي
بسام فريد حسن

إعالن
الى الشريك/ علي مزهر نعيثل

الــى صنــدوق  اقتضــى حضــورك 
االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
فــي الناصرية وذلــك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة على قيام شــريكك السيد 
)عمار موســى شــمر( بالبنــاء على 
حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
(2463/3( مقاطعــة شــامية لغرض 
تســليفه قرض االســكان خالل مدة 
داخل  اقصاها خمســة عشــر يوماً 
العراق وشــهر خارج العراق من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبالً.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

العدد: 1690/ش/2021
التاريخ: 2021/2/25

الى/ املدعى عليه/ عبدالرحمن صباح مطشر
م/ تبليغ

أصدرت هــذه احملكمة حكمــاً غيابياً بحقك 
 2021/2/22 فــي  1690/ش/2021  بالعــدد 
القيمومة على شقيقك  املتضمن عزلك عن 
)هشام صباح مطشر( وتنصيب املدعي )غزوان 
صابح مطشر( قيماً بدالً عنك وجملهولية محل 
تبليغــك بصحيفتني محليتني  تقرر  اقامتك 
يوميتــني باحلكــم املذكور اعــاله وبامكانك 
االعتراض عليه خالل مدة عشرة ايام من تاريخ 

نشر االعالن.

القاضي
عباس معني كاظم

إعالن
الى/ السيد فاضل
 حسني مضراب

اقتضــى حضــورك الــى صندوق 
االســكان العراقي/ فــرع كركوك 
وذلك لتثبيــت إقرار باملرافقة على 
قيام الشــريك الســيدة )أســراء 
خيراهلل ســعداهلل( بالبنــاء على 
حصتها املشــاعة فــي القطعة 
املرقمــة 58/21 م41 تــازة لغــرض 
تســليفه قرض االســكان وخالل 
مدة اقصاها )15 يومــاً( من داخل 
العراق وشهر اذا كان خارج العراق 
من تاريخ نشــر االعالن وبعكسه 
سوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبالً.

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1016/4

التاريخ: 2021/1/20
إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعهــا ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب 
صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 4م 14 42 كشك 1
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 4م 14 42 كشك 4
  االصمعي الجديد ثالث سنوات 4م 14 55 كشك 3
 

محافظات ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد: 277
2021/6/11

م/ اعالن اول
عمــال بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة بيع وايجار امــوال الدولة في مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية 
اليجار امالك مديرية بلديات )ســيد دخيل( والبالغ عددها )30( وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )15( يوم ابتداء من اليوم التالي لنشر االعالن لدفع التامينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور نشر االعالن 

والداللية البالغة %2 واية مصاريف اخرى .
وقت املزايدة: الساعة 11 صباحا.

ر. مهندسني أقدم
عبد العزيز شاهني الطائي
مدير بلديات ذي قار

 القيمة التقديربة )االيجار السنوي( مدة االيجار المساحة نوع الملك رقم الملك اسم الدائرة ت
 سبعمائة وتسعة واربعون الف دينار 4403000 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/1 بلدية سيد دخيل 1
 ثمانمائة واحد وستون الف وثالثمائة وخمسون 1513،10 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/2 بلدية سيد دخيل 2
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت ،/141/404 بلدية سيد دخيل ،
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/4 بلدية سيد دخيل 4
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/1 بلدية سيد دخيل 1
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/5 بلدية سيد دخيل 5
 وثالثون الفا وستمائة وخمسونستمائة وستة  5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/4 بلدية سيد دخيل 4
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/1 بلدية سيد دخيل 1
 ستمائة واثنان واربعون الف دينار 5423000 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/0 بلدية سيد دخيل 0
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/10 بلدية سيد دخيل 10
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/11 بلدية سيد دخيل 11
 وستمائة وخمسونستمائة وستة وثالثون الفا  5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/12 بلدية سيد دخيل 12
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت ،141/404/1 بلدية سيد دخيل ،1
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/14 بلدية سيد دخيل 14
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/11 بلدية سيد دخيل 11
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/15 بلدية سيد دخيل 15
 وستمائة وخمسونستمائة وستة وثالثون الفا  5،53510 سنة واحدة 2م1،31 حانوت 141/404/11 بلدية سيد دخيل 14
 ثالثمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعون 113000، سنة واحدة 2م1،31 كشك 1/،141/00 بلدية سيد دخيل 11
 ثالثمائة وواحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعون 113000، سنة واحدة 2م1،31 كشك 2/،141/00 بلدية سيد دخيل 10
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 كشك ،/،141/00 بلدية سيد دخيل 20
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 كشك 1/،141/00 بلدية سيد دخيل 21
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 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 كشك 4/،141/00 بلدية سيد دخيل ،2
 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 كشك 1/،141/00 بلدية سيد دخيل 24
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 ستمائة وستة وثالثون الفا وستمائة وخمسون 5،53510 سنة واحدة 2م1،31 كشك 14/،141/00 بلدية سيد دخيل 20
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دراسة

الواقع الجروتسكي وتوبوفيليا المجد
س« في ديوان »صحيفة الُمَتَلمِّ

حضـور األشـياء، العوالـم، واملوجودات،  
املفقـودات  عـن  احلثيـث  والبحـث 
الشـعورية التـي ُتـدث بغيابهـا احليرة 
داللـة  أيضـاً  العنـوان  وفـي  والقلـق، 
وتعـدد  اليقـن  وعـدم  الشـك  علـى 
االحتمـاالت، كقول الشـاعر فـي احدى 

قصائـده:
“ كيف نغادر دائرة الحتمال “ 

كي نسكن في غيبوبتنا األبدية “
أن  أخـرى علـى  لـه داللـة  ورمبـا تكـون 
ال  كفيـف  كأنـه  يشـعر  الشـخص 
إلـى مالمسـة األشـياء  يـرى، ويحتـاج 
كـي يتيقن مـن وجودهـا، ويعضـد هذا 
غيـر  األعـن  دالـة  شـيوع   االفتـراض 
القـادرة علـى الرؤيـة الواضحـة اجلليـة 

الديـوان:  فـي عمـوم 
“دعني أيها الراكض في حدقاتي”. 

“ عيناي زجاجتان 
[...]

زجاج لم تلمسه العشبة”.
“ وأجير عيوني من صورتك الوهمية”

بقصـة  الديـوان  ـل  توسُّ عـن  أمـا 
نخلـة  وذكـر  ـس،  املَُتلَمِّ َصِحيَفـة 
التنـاص  محطـات  وتعـدد   ، ُعرقـوب 
مـع مجموعـة مـن القصـص القرآنـي 
الوعـود  علـى  حبكتهـا  انبنـت  التـي 
الواهيـة، واملماطلة السـرمدية، والغدر، 
واملكائـد البشـرية واملؤامـرات كقصـة 
يونـس واحلـوت،  يوسـف والبئـر، صالح 
والناقـة؛ فان ذلـك يعود لرغبة الشـاعر 
األكيـدة فـي التعبير عمـا يعتمل داخل 

نفسـه من حالـة فقدان الثقـة باملكان 
والشـخوص، ويتأكـد في قصائـده التي 
تتكـئ علـى الذات/املالذ األخيـر، فنجده 

يقـول..
دملـون،  )بابـل،  الباقيـة  املـدن  “احصـي 

واكـد(. سـومر،  احليـرة، 
“وال تاريخ إال تاريخ األشخاص”

إنـه يريـد أن يحـث القـارئ علـى قـراءة 
صحيفتـه اخلاصة واالنتبـاه ملا ورد فيها، 
يغريـه بالتجربـة الشـعرية الـوادرة في 
هـذا الديـوان كـي يتحسـب خلطواتـه 

ويبحـث عميقـاً عـن ذاتـه وكينونته.
ويفتـح الشـاعر صـدره فيكشـف لنـا 
التيـه  ويشـكل مفهـوم  دواخلـه  عـن 
خـالل  مـن  واخلـواء  بالقلـق  وشـعوره 
مجموعـة مـن الصور البالغية شـديدة 
العذوبـة والنعومة وااليـالم أيضاً، صوراً 
واألنسـنة،  احلـواس،  بتراسـل  موشـاة 

والتشـيئ.  
السـوداء،  اجلمجمـة  الهـرم،  “العـكاز 

الـخ”  الكـرة...  الدخانـي،  الـزورق 
 “اخلنجـر املسـموم، املديـة، السـكن...

الخ”.  
ويتسـع اخلطـاب الشـعري داخـل ديوان 
مخاطبـة  مـن  ـس  املَُتلَمِّ َصِحيَفـة 
ومناجـاة املـرأة احلبيبـة خملاطبـة الوطن 
الـذي  املواطـن  لـدى  احلبيبـة  واملدينـة 
واضحـة،  صـورة  رؤيـة  فـي  يرغـب 
وحقيقيـة، وشـاملة مغايـرة عـن تلـك 
الرؤيـة القاصـرة محجوبة الزوايـا التي 

منهـا: يعانـي 
“عيناي تطالن من السقف”

وجسدي زورق من الدخان األبيض... 
فمن يهئ لي مجدافاً 

دحرجني من بن شقوق الباب” . 
لقـد اتـكأ الشـاعر علـى االقتباسـات 
والتنـاص  والتضمينـات  املتنوعـة 
الكلـي واجلزئـي ، و تنـاص االتفـاق مـع 
العديـد  أبيـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة 
مـن الشـعراء كاخلنسـاء، وابـن العبد ، 
واملتنبـي، ومقوالت النفري، والشـافعي، 
عـن  فضـاًل  وغيرهـم،  والتوحيـدي 
ومفرداتـه،  وقصصـه،  القـرآن،  آيـات 
وشـخوصه؛ كأمنـا يحاول بذلـك أن يبث 
أفـكاره و يرسـل شـعوره  بشـتى طرق 
التصويـر  ولغـات  والتقريـب  احملـاكاة 
والتجسـيد واخملاطبـة لتقريـب الفكرة 
املتضمنـة ومحتـوى اخلطاب الشـعري 
حسـب  كٌل  لقرائـه  االمـكان  قـدر 
هـواه وميلـه وقناعاتـه واللغـة األقـرب 
خملاطبته، كما أنه – الشـاعر- يسـتخدم 

تلـك  التقنيـة بامتيـاز ملحـوظ .
واللوحـات  الغـالف  لوحـة  عـن  أمـا 
بالديـوان  الداخليـة  التشـكيلية 
للدكتـور غالـب املسـعودي والتـي تعد 
كاشـفة  ومـرآة  تشـكيلياً  انعكاسـاً 
للحالـة الشـعورية العامة املسـيطرة 

ـس؛ فهـي  علـى ديـوان َصِحيَفـة املَُتلَمِّ
مفهـوم  تعكـس  مضمونهـا  فـي 
القصائـد  فـي  الشـائع  اجلروتيسـك 
وتشـير إلـى التشـوه اخلارجـي والقبـح 
العـام الـذي ينعكس علـى دواخل الروح 
الشـاعرة، كمـا تشـير إلـى كل مـا هو 
هزلـي، ومقـزز، وغيـر طبيعـي، وعبثـي 
قصائـد  مثـل  مثلهـا  محيطهـا،  فـي 
نفسـية  عـن  تتحـدث  فإنهـا  الديـوان 
منقسـمة انقسـاماً يشـير إلـى حالة 
الضغـوط  بزيـادة  تتشـكل  تويليـة  
حـول  أخـرى  ومفاهيـم  رؤى  لتؤسـس 
هـي  الـرؤى  تلـك  الوجوديـة،  الثوابـت 
التـي تخلـق الصـراع اجلدلي مـع الذات 
واآلخـر وتفتـح “هاويس”  األسـئلة على 
اإلجابـات  مـن  نهائيـة  ال  مجموعـة 

السـوداء. واالحتمـاالت 
لذلـك جنـد حضـورا قويـاً ألسـماء مثل 
مثـل  مأسـاوية  ونهايـات   ، “كافـكا” 

نهايات: 
املعري...احلـالج...  سـقراط...  املتنبـي...  

السـياب ودعبـل
وتعاني الذات الشـاعرة مـن “توبوفيليا” 
اجملـد التـي متزقهـا كمـا قـال الشـاعر 
االجنليـزي ويسـن أوديـن ، تلـك الـذات 
املتحـدرة مـن نسـل احلضـارات القدمية 
املنهكـة التـي عاشـت ماضيهـا داخل 
تتوحـد  واحلصـون  العظيمـة  املمالـك 
فـي توقعاتهـا مع سـائر الشـخصيات 
املتكـررة؛  السـيزيفية  األقـدار  ذات 

فتقـول:
“مـن كلكاميـش إلى عبـد االميـر... و.... 

و.... و”.
واإلضمـار  احلـذف  تقنيـة  عـن  أمـا 
الديـوان؛  هـذا  فـي  والشـائعة  اجلليـة 
فـأوالً حـذف الشـئ أي قطعـه وهـو ما 
أمـا  والتـرك،  بالطـرح  القـارئ  يشـعر 
االضمـار فهـو اخفـاء الشـاعر كلمة أو 

عـدة كلمـات ضروريـة مبدئيـاً لتركيب 
اجلملـة ولكنها غيـر ضروريـة لفهمها 
وللنعـوت،  لألسـماء  اضمـار  وهنـاك   ،
القـارئ  دور  تفّعـل  التقنيـة  وتلـك 
مـا  يتلقـى  قـارئ  مجـرد  مـن  وتنقلـه 
يقـرأ،  قـارئ مشـارك فيمـا  إلـى  يقـرأ 
ومثـل هـذه التقنيـات محفـزة للذهـن 
علـى العمـل أثنـاء القـراءة كمـا تفـز 
الصور الشـعرية اخليال وترك الشـعور 

فينحـاز مـع أو ضـد.  
كمـا أن أسـلوب التنقيـط يكـون فـي 
الغالـب اللتماس خيال القـارئ، لتمثيل 
الصمـت ، أو للتهـرب من ذكر شـخص 
معـروف أو لفظ ُمعيب محرج للشـاعر 
، ويـون أيضـاً لالشـارة لعدم وجـود رد أو 
تعليـق ، أو عنـد تعثر الـكالم أو توقفه، 
فـي عمـوم  الشـاعر  اسـتخدمه  وقـد 

قصائـدة ملعظـم تلـك الغايات ..
 “مذ كان .... وكان .... وكاْن....!”

والفتوحات ...)الفتوحات... زماآآآآن( ... !
ولكني ..... آٍه 

وال....َن......وا.....عي.....رُ 
يهبط شاعرنا ).................(

مشينا مواجعنا خطوة ..... خطوة
كمـا اسـتخدم الشـاعر هذا األسـلوب 
اخملتلفـة  األصـوات  لصناعـة  أيضـاً 

: واإليقـاع 
“زحزح الصخرة عن بابي ...
                قل ... ي... ي...الً”

وأصفـق في بـرج السـاحات )بـالدي ...... 

لكـِ
                        بالدي ...... حبي

                        بالدي ..... فؤادي(
صاح الهدهد               )هيا ...... تعال(

أما عـن عالمـات الترقيم فقـد اضافها 
وحنكـة؛  بحرفيـة  لقصائـده  الشـاعر 
وانفعاالتـه  وأفـكاره  مشـاعره  لنقـل 
بدقـة إلـى القـارئ كأمنـا يتكلـم أمامه 
وتبـن  املعنـى  تضفـي  التـي  فهـي  ؛ 
املقصـود ، كما أنهـا كانـت ضرورية وال 
غنى عنها عند اسـتخدام االقتباسـات 

املتنوعـة داخـل الديـوان.
وعمومـاً فـإن التجربـة الشـعرية داخل 
للشـاعر  ـس  املَُتلَمِّ َصِحيَفـة  ديـوان 
خليـل  األميـر  عبـد  املتميـز  العراقـي 
مراد جتربـة ناضجة ومتمرسـة، ومعبرة 
األماكـن  واقـع  عـن  ورهافـة  بصـدق 
كمـا  املنهكـة،  واحلضـارات  املمزقـة 
أنهـا ال تخلـو مـن الدهشـة واالمتـاع 

والتثقيـف. 

د. إيمان الزيات 

جيمـس  األفروأمريكـي  الشـاعر  يقـول 
مـن  الشـعراء  بالدوين:”وحدهـم  آرثـر 
يعلمـون حقيقتنـا، وال يعلمهـا اجلنـود، 
وال  الديـن،  رجـال  وال  الدولـة،  رجـال  وال 
فقـط”  الشـعراء  النقابـات،  مـدراء 
،  ويعطـي الشـعر جتاربنـا شـكالً مـن 
خالل اللغـة، بالتالي مينحهـا الصالحية 
والوقـار، ويوسـع قدرتنـا علـى التواصـل 

إنسـانيتنا.  مـع 
ورمبـا هـذا ما يريـد أن يخبرنا به الشـاعر 
العراقـي اخملضـرم عبد األميـر خليل مراد 
ـس الصـادر  فـي ديوانـه َصِحيَفـة املَُتلَمِّ
عـن دار الصـواف فـي طبعتيـه األولـى 

عـام 1999، والثانيـة عـام 2020م.
الشـعر،  وظيفـة  عـن  تكلمنـا  ولـو 
فيحضرنـي هنـا مـا قـرأت مـن مقاطـع 
مترجمـة لكتـاب “مـاذا وجـدت هنـاك: 
للشـاعرة  والسياسـة”  الشـعر  عـن 
أدريـان ريتـش)2012-1929( وهـي واحـدة 
مـن أنشـط الشـعراء وأكثرهـم يقظـة 
فـي القرن املاضـي، حيث كتبـت: “ ميكن 
للشـعر أن يفتـح  حجـرات مغلقـة من 
االحتمـاالت، ويسـترجع مناطـق مخدرة 
الرغبـة  شـحن  ويعيـد  الشـعور،  إلـى 
هـروب  الشـعر  أن  أبـدا  أؤمـن  لـم    ]…[
مـن التاريـخ، وال أعتقـد أنه أكثـر أو أقل 
ضـرورة مـن الطعـام، واملـأوى، والصحة، 
والتعليـم، وظـروف العمل احملترمـة، إنه 
ضـرورة ، إنـه املاء الـذي ميكنـه أن يخترق 
احلجـر، ]…[  ويصبـح الشـعر أكثر ضرورة 
مـن أي وقـت مضـى: فـي تاريـخ التمزق 

الروحـي، واألسـرار الشـائكة”. 
وأقصـد بـادراج تلـك املقـوالت االشـارة 
والقناعـات  املشـترك  الوعـي  إلـى 
املتشـابهة التـي ملسـتها بن شـاعرنا و 

ريتـش. أدريـان 
  يقـال في األمثال: “أشـأم مـن صحيفة 
ـس”، وصحيفـة املتلمـس تلـك ما  املَُتلَمِّ
هـي إال  كتـاب حملـه الشـاعر اجلاهلـي 
جريـر بن حـرب من ملك العـراق عمرو بن 
هنـد إلـى عاملـه بالبحريـن، وفيـه األمر 
بقتـل جريـر؛ لكنـه توجس منـه خيفة؛ 
ففضـه وُقـرِأ لـه مـا فيـه فقذفـه فـي 
نهـر احليرة وجنـا بخالف رفيقـه طرفة بن 
العبـد الـذي رفـض أن يفـض صحيفته 
فقتـل، وصـار أمـر تلـك الصحيفـة رمزاً 
للموت ومثالً ينذر بالشـؤم على ألسـنة 

واخلاصة.  العامـة 
وإذا وجلنـا إلـى أولـى هوامـش الديـوان/ 
الرئيس/َصِحيَفـة  العنـوان  عتبـة 
ـسٌ الشـيء  ـس؛ سـنجد أن ُمَتلَمِّ املَُتلَمِّ
لغويـاً تعنـي: بَاِحـٌث َعْنـَه بِإحِْلَـاٍح وَرَْغَبٍة 
األولـى تتجلـى  العتبـة  َشـِديَدٍة؛ فمـن 
لنا داللـة الرغبـة امللّحة فـي التأكد من 

يتسع الخطاب الشعري داخل 
ديوان صَحِيَفة المُتََلمِّس 

من مخاطبة ومناجاة 
المرأة الحبيبة لمخاطبة 
الوطن والمدينة الحبيبة 

لدى المواطن الذي يرغب 
في رؤية صورة واضحة، 

وحقيقية، وشاملة مغايرة 
عن تلك الرؤية القاصرة 

محجوبة الزوايا التي يعاني 
منها

قصة قصيرة

اصدار

عبدالحسين رشيد العبيدي 

ليـل الشـتاء يبـدأ باكـراً , بـارداً , فيصيـر 
و  , يحـرض علـى اخلمـول  الـدفء مغريـاً 
التثاقـل . فتحـُت هاتفـي حاملـا وصلتنـي 
والزال   , عشـائي  أنهيـُت   وقـد   , رسـالة 
كـوب الشـاي يغرينـي ببخـاره املتصاعد , 
بعـد يـوم عمـل مضـن فـي اجلريـدة . كان 
املرسـل صديقـا استشـهد فـي األحداث 
األخيـرة . حرضنـي غموض الرسـالة على 

إعـادة قراءتهـا.
_ ) العاشرة , عند املقبرة ( .

فاسـتغربْت  للخـروج   نفسـي  جهـزُت 
زوجتـي.

_ الى أين؟
_ عمل طارئ.

أتراجـع  كـدُت   . ألبقـى  إغوائـي  حاولـت 
رفقـا بنـا , لكـن هاجسـا مبهمـاً طـوح 
عـن  للتحـري  فدفعنـي   , بإغراءاتهـا 
مصائـر مجهولـة .استشـاطت غضبـا , 
وهـي  تغسـل وجههـا من أصبـاغ  األنوثة 
احملرضة علـى اإلذعـان. احتوشـتني عتمة 
الليـل القـارس . كنـُت غارقـاً فـي تهيؤات 

مريـرة , عندمـا سـلكُت الشـارع املـوازي 
عنـد  سـيارتي  ركنـُت  حاملـا   . للمقبـرة 
, طلبـت منـي رسـالة  الرئيـس  املدخـل 

جديـدة الدخـول الـى املقبـرة ...
.هـل  بدنـي  اقشـعر  مكانـي.  تسـمرُت 

قلقـي. سـألني   : ؟  هـذا  يعقـل 
تلبسـني خوٌف مذل . وقف شـعر رأسـي 
مـن الفزع. تعرق جسـدي , ثـم اجتاحتني 

موجة بـرد عاتية, وبـدأت أرجتف.
_ حسنا , البأس , ليخرج هو .

اقتنعـُت بوجهـة نظـر خوفـي. أخرجـت 
هاتفـي التصـل بـه . كان هاتفـي فارغـا 
كصفحـة بيضـاء . أُحبطـت محاولتـي, 
ولـم يعـد أمامـي سـوى انتظـار مهـن.

_ ال تخف سأنتظرك مع أحمد .
أنـا فعـال   . انـه مطلـع علـى دواخلـي    
مرتبـك , بـل مرعـوب , متخـاذل ...وأحمد 
اختطـف قبـل شـهر, وضاعـت أخبـاره . 
لـم يختبئ هنـا, وقد بحثنا عنـه في كل 

مـكان . هـل قتلـوه ؟ .
أسـئلة مريـرة انبثقت في بالـي. زادْت من 

زلزلتني. ارتباكي, 
للتخلـص  مسـتحدثة  طريقـة  إنهـا   _

منـك : صرخـْت ظنونـي .

هـذه  مـن  ألجنـو  بسـيارتي   اسـتدرت 
الورطـة . لكـن رسـالة مفاجئـة , هـدأت 
بلقـاء  أغرتنـي   , شـجعتني   , مخاوفـي 

لنفسـي. كتبتهـا  كأنـي   , معارفـي 
كأنـه يتحكم بها أحدهم  كيفما يشـاء 
, دخلـُت املقبـرة , مترددا , مرتبكا , أسـير 
. فـي هـذا السـكون  القبـور  وجـاًل بـن 
, سـيكون  أو حركـة  أي صـوت   , املفـزع 
.اصطدمـت  باجلنـون  مسـبقا  حكمـا 
بأحـد القبـور املهدمة , فعاودنـي جزعي , 
مـن مكان يعج بالوحشـة , مـكان خامد 
, مزدحـم بالفـراغ , مكان مكتـظ بالريبة 
والتوجـس. كنـُت أقـرأ بعـض التعاويـذ , 
ألحصـن نفسـي مـن املفاجـآت . أردد وأنا 
أتعثـر ببعضـي , السـالم عليكـم , كمـا 
لـو أنـي أُحيـي أُناسـا  أراهـم .أُحـاول أن 
أصنـع لنفسـي عاملا مألوفاً , آمنـا .. عاملا 
يوميـا , أعرف تفاصيله, أعرف سـاكنيه , 
أرتبـط معهم بعالئق وشـيجة .ألشـجع 
نفسـي , أُقـوي عزميتـي , أمنـع انهيـاري 
وعليكـم   , أسـمع  وأنـا  حلقـي  يبـس   .
السـالم . ارجتفـتُ . رحـُت أختـض , ثـم 
تضاءلـُت   . .انكمشـُت  خمـود  اعترانـي 
.تشـبثُت  بأحـد القبـور , كأني أسـتجير 

كائنـات   . أخـرى  عوالـم  مـن  بكائنـات 
غيـر مرئيـة , شـفافة , تتشـد حولـي , 
أواجـه  وحيـداً,  تتركنـي   , علـَي  تتفـرج 
خطـرا ال  أعـرف مصـدره . لـم أعـد قادرا 
علـى احلركـة , كأن آالف األيدي املسـتترة 
علـى  جثـوُت   , تقيدنـي  بـي,  متسـكُ   ,
رُكبتًي, نشـبُت أصابعي بـاألرض الرملية 
. تلفـُت باحثـا عن الدرب الـذي جئت منه 
فلـم أجـده . زحفُت علـى أربع . توسـلُت 
ليدلونـي علـى الطريـق . ال أحـد يكتـرث 
للوعتـي .استسـلمُت . أذعنُت مسـحُت 
دموعـي . أدرُت طرفـي فـي الفـراغ املـذل 
. رأيـتُ صديقـّي يلوحـان لـي عـن قـرب 
أزري. سـرُت  . متالكـتُ نفسـي . شـددُت 
.احتضنتهمـا  ووهـن  بتثاقـل  نحوهمـا 

ألطمئن.ارتطمـتْ يـداي بشـاهد قبـر.
رحـُت أبكـي وأحـُث التـراب على رأسـي . 

كان صديقـاي الزاال بانتظـار أن أنتهـي .
_   دعنا نذهب .

منهـكا  كنـت  بينمـا   , كضـوء  حلقـا 
, ال  , متقاربـة  أتعثـر بـن قبـور عتيقـة 
.قبـور  بيسـر  بينهـا  املـرور  ألحـد  تبيـح 
متقاربـة ,  متراصـة , كما لـو أنها تدافع 
عـن نفسـها ضـد غـزاة محتملـن .قبور 

نسـكنها  التـي  كمدننـا   , عشـوائية 
ألجـد   , هاتفـي  مصبـاح  .اسـتخدمُت 
لـي  طريقـا في هـذه املتاهـة املرعبـة .... 
وصلـُت أخيـرا للمقبـرة اجلديـدة , مقبرة 
أكثـر تنظيمـاَ , كما لـو أنها حـداَ فاصال 
بـن حقبتـن . رأيتهـم يجتمعـون حـول 
موقـد ملـيء باجلمـر .رائحة الشـاي التي 
فاحـت , أزالت ظنونـي . اقتربـُت بعجالة 
الرمليـة  األرض  بينهـم علـى  . جلسـُت 
البـاردة. ازدادت قشـعريرة  بدنـي . مـددُت 
النـار  بحـرارة  أشـعر  لـم  ألتدفـأ,  يـدي 
.أخرجـتُ علبـة سـجائري, ألحتفـل بهم 
. لـم يتقبلـوا منـي  , رغم احلاحـي , و لم 
تشـتعل سـيجارتي , حينمـا قربتهـا من 
اجلمـر .أغوتنـي رائحـة الشـاي مبـد يـدي 
نحـو اإلبريق . لم أسـتطع اإلمسـاك به . 
تلبسـتني مخاوفي ثانية . هيأُت نفسـي 
ألفـر . ابتسـامة ودودة شـعْت على وجوه 

احلاضريـن , هدأتنـي .
_ نحـن عاملـان مختلفـان , فـال تقلـق يـا 

صديقـي : قـال أحدهـم .
هـدأُت , ارتـتُ . انتعشـُت حينمـا توافد 
أرشـدني   .. لتحيتـي   , الكثيـرون  علينـا 

املغيبـون الـى قبورهـم  . 

؟تسـألُت  علـّي  أرسـلتم  لـم  ولكـن   _
. بإحلـاح  

بعد إن اسـتأذنهم ,  فتـح أحدهم هاتفه 
وقدمه لـي .كان هنـاك اجتماعـا عاصفا 
صبـر  بنفـاذ  البنـادق  يوجـه  ,وكبيرهـم 
ولكنـة فاضحـة , وقد تردد أسـمي مراراً . 
لقـد رأيتهم بـأم عيني يتهيـؤون لنحري .

قال أحدهم : سيحاولون تصفيتك .
رتـب أمـورك :قـال شـاب صغيـر بقصـة 
بـال  الينـا  سـتنضم  وإال   , مميـزة  شـعر 

سـجائر.
طرفـي   أدرُت   . بالضحـك  اجلميـع  ضـج 
بالسـكن  مغريـا  يكـن  لـم   , باملـكان 
.بقيـُت صامتـاً, مذهـوالً . نهضـُت بعـد 
ملحـة  فكـرة  ذهنـي  فـي  اختمـرت  أن 
إن  بعـد   , اجلبانـة  بـاب  عنـد  .ودعونـي 
األيـام  .فـي  األعمـال  ببعـض  كلفونـي 
البعـض علـى قبـور  , أرشـدُت   التاليـة 
اجلريـدة  فـي  احلكايـة  .نشـرُت  أبنائهـم 
, بعنـوان , جمـر بـارد . أول أمـس وجـدُت 
أطالقـة بندقية , فـي باب الـدار . أظنهم  
الزالـوا ينتظرونـي على دراجاتهـم النارية 
, وأنـا فـي طريقـي الـى مـدن ال تعشـق 

الرصـاص.

متابعة الصباح الجديد:

صـدر حديًثـا عـن الهيئـة املصريـة العامـة 
للكتـاب، كتاب بعنـوان »سـالطن الغالبة« 
التنميـة  أسـتاذ  هاشـم،  صـالح  للدكتـور 

والتخطيـط بجامعـة الفيـوم
 ويؤكـد الكاتـب أن النيل ليس مجـرى مائيا 
ميتـد فـي ربـوع الوطـن، إمنا هـو شـريان ميتد 

مـن الـرأس حتـى أخمـص القدمن، رسـم 
بشـكل أسـاس خصائص اإلنسـان املصري، 
معالـم  وحـدد  طموحاتـه  شـكل  كمـا 
مسـتقبله، ومتحـورت حولـه عبـر التاريـخ 

مخاوفـه.
سالطن الغالبة 

كمـا يؤكـد الكاتـب أنـه عـادة مـا كانـت 
مرتبطـة  وتعاسـتهم  املصريـن  أفـراح 
بالنهـر، فنجـد الفـالح فـى الصعيـد قـد 

ربـط علـى مـر التاريخ حياتـه بزيـادة النهر 
ونقصانـه، وظهـر ذلـك جلًيـا فـي األغانـي 
التـي يرددهـا الفالح وهـو ينظر إلـى النيل، 
ويجسـد فيها معاناتـه اليومية مـع النهر 
ويرصـد فيهـا مخاوفه، فنجده يقـول بلغة 
الصبـح  مـن  صاحـي  بسـيطة«  عاميـة 
يفيـض  خطايـا..  يسـابق  والنيـل  بـدرى.. 
يغـرق جزايـر.. يهبـط أمـوت فـي حشـايا«.
وعلـى غـالف الكتـاب يقـول : حاولـت مـن 

خـالل هـذا الكتاب أن اسـلط الضـوء على 
الرائعـة،  اإلنسـانية  النمـاذج  مـن  بعـض 
واالنتمـاء  القويـة  بعزميتهـا  تـدث  التـي 
كل أشـكال الفقـر واجلهـل واملـرض، كمـا 
العاطـرة  اإلنسـانية  بسـيرتها  تخطـت 
أسـوار املوت العالية، مناذج إنسـانية فريدة، 
لـم تـأت إلينـا صدفـة، لكنهـا جـاءت مـن 
نتاجـات تلـك األرض الطيبـة، التـي تنبـت 

ويثمـر نبتهـا حتـى فـي أحلـك الظـروف.

جمــر بــارد

سالطين الغالبة

غالف الكتاب
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Extension Announcement for Tender No: 005-PC-21-EBS
Provision of Chemicals for EPF

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 
the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Chemicals for EPF
Tender No.: 005-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All 
the specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 
with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of Chemicals for 
EPF，For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email 
to Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in 
advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related 
company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent 
one company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the tender submission deadline 12:00 AM March 31st, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can 
be read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and 
shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and 
bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, 
please inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the 
bidding date.
Contract Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement.

Extension Announcement for Public Tender No: 004-SC-21-EBS
EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, 
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: EPCC Service for Light Oil Transportation Through Pipeline Corridor
Tender No.: 004-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to conduct EPCC Service for Light Oil 
Transportation Through Pipeline Corridor.
The contractor shall supply all materials (except the optional items which will be based on Company’s instruction), labors, 
supervision, services, transport, testing devices, crane, tools and all consumable materials for each item of expense 
necessary for engineering, procurement, construction, commissioning and hand-over including all required QA/QC 
documentation necessary for the Project.
The function of this project should include:
PTF: Flow Meter and tie-in with 16-inch pipeline (clean).
CPF: Jumper and block valve for connecting pipeline from PTF and EPF.
Valve Station: One valve station including piping system, concrete pits, building room and other necessary accessories and 
civil works, etc.
EPF: Flow Meter and tie-in with the inlet header of existing boost pump.
The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 
tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one 
day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the 
Extended tender submission deadline 12:00PM, March 23, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@
ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcements for Tender No: 009-SC-21-EBS
Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, 
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.

Tender Title: Provision of Employer’s Liability and Personal Accident Insurance
Tender No.: 009-SC-21-EBS

Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request.

Part One: Scope of work

EBS Petroleum Company Limited is to seek one(1)contractor who has the qualified international professional experience 
in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers Employer’s Liability Insurance,Personal Accident Insurance and 
Repatriation Extension Coverage,for more details, please refer to ITB document.

Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission.
please email to Bao Xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@ebspetroleum.com and submit the 
following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents,  tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.

Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
deadline 4:00 PM 4th April, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept three days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com 
and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود 
العدد: 3368

التاريخ : 2021/3/11 
إعادة إعالن

مناقصة عامة رقم )2021/9/4(
اسم املناقصة )جتهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط(

على حساب مشاريع تنمية االقاليم وفقاً للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز (
مدرج ضمن تبويب )17-3-12-3-1-55-2(

1 - يســر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة 
واملسجلة في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات او هوية غرفة التجارة نافذة من (الصنف املمتاز) جتارة عامة وكذلك شركات 
القطــاع العام املتخصصة للمرة الثانية لتقييم عطاءاتهم لعمل (جتهيــز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق 
وجســور واسط) وبكلفة تخمينية (6,225,000,000) ستة مليار ومائتان وخمســة وعشرون مليون دينار عراقي فقط ومبدة اجناز 

(120)مائة وعشرون يوماً.
2 - ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية (الصباح اجلديد ,العدالة,الزوراء).

3 - علــى مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال (ديوان محافظة واســط / قســم 
العقود) خالل (اوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4 - متطلبات او معايير التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث (معايير التقييم والتأهيل 
.(

5 - ان معــدل االيراد املطلوب هو 4,482,000,000 والســيولة املاليــة املطلوبة 3,116,500,000 واخلبــرة التخصصية املطلوبة 
 -3,735,000,000:

6 - الشــركات العامة احلكومية واململوكة للدولة تثبت انها مســتقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون 
الشركات العامة.

7 - على مقدمي العطاءات من الشــركات واملكاتب تقدمي شــهادة تأسيس املكتب او الشــركة وعقد التأسيس او هوية غرفة 
التجارة نافذة من (الصنف املمتاز) جتارة عامة. 

8 - كتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصات (نسخة اصلية+نســخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب 
معنونة الى محافظة واسط /قسم العقود.

9 - وصل شراء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).
10 - بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتباراً من اخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلــب حتريري الى (ديوان 

محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (250,000) مائتان وخمسون الف دينار. 
11 - يتم تســليم العطاءات الى (ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات )في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة 
ظهراً من يوم (الثالثاء) املصادف 2021/3/30 وهو (تاريخ غلق املناقصة) . علمآ بأن العطاءات املتاخرة ســوف ترفض وســيتم فتح 
العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبــني باحلضور في العنوان التالي (واسط/الكوت/شــارع احملافظة /ديوان 
محافظة واسط بناية قسم العقود /الطابق االول / في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ من يوم الثالثاء املصادف 2021/3/30.

12 - كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مصرفي او ســفتجة او صك مصدق ) ومببلغ (150,000,000) 
مائة وخمســون مليون دينار عراقي معنون الى محافظة واسط / اإلدارة العامة واحمللية (نفقات املشاريع االستثمارية) ويتضمن 
اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان البريد االلكتروني 
للمصــرف الصادر منه نافذة ملدة التقل عن (120) مائة وعشــرون يوماً اعتباراً من تاريخ غلــق املناقصة على ان تكون التأمينات 

االولية باسم مقدم العطاء او (اي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة).
13 - ان مــدة نفاذ العطاء (90) يوماً من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او 
احد املساهمني او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط اساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات 

مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
14 - في حالة اشــتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم (تضامنية تكافلية) في ذلك 

لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصولياً مع العطاء .
15 - اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدآ للغلق والفتح.

16 - ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
17 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه (وثيقة عقود التجهيز) بكافة اقســامها فأنه ســيتم اســتبعاد عطاءه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .
18 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

19 - على املناقصني ملئ احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة ومتعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة.
20 - الشــروط العامة واخلاصة للعقد املنصوص عليها في وثيقة التجهيزاملعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقســامها تعهد 

جزءاً من العقد.
الدكتور 
محمد جميل املياحي 
محافظ واسط 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.



اعالن10 االثنني 15 اذار 2021 العدد )4617(

Mon. 15 Mar. 2021 issue (4617)

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 2568/9

التاريخ: 14 / 2 / 2021
إعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
(21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات 
القانونيــة البالغة )%30( من القيمــة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في 
الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشــر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 السقيفة الثالثةالعشار  ثالث سنوات ،م 52،6 73 مخزن 1
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 52،6 73 مخزن ،
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 3256 73 مخزن 7
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 3256 44 مخزن 4
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 14216 47 مخزن 6
 العشار السقيفة الثالثة سنواتثالث  ،م 14264 43 مخزن 5
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 14264 64 مخزن 3
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 16 63 مخزن 3
 العشار السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 62،6   46 مخزن 3
 العشار السقيفة االولى ثالث سنوات ،م 112،6   63 مخزن 14
 العشار السقيفة االولى ثالث سنوات ،م 1،274   65 مخزن 11
 العشار السقيفة االولى ثالث سنوات ،م 17 44 مخزن ،1
 العشار السقيفة االولى ثالث سنوات ،م ،1 17 كشك 17
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 13 6، حانوت 14
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 13 5، حانوت 16
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 13234 74 حانوت 15
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 7، 71 حانوت 13
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 1326 ،7 حانوت 13
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 13 77 حانوت 13
 الجديدالعشار/ السوق  ثالث سنوات ،م 4234، 74 حانوت 4،
 العشار/ السقيفة الثالثة ثالث سنوات ،م 5 1 كشك 1،
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م ،1 5 حانوت ،،
 العشار/ السوق الجديد ثالث سنوات ،م 1126 3 حانوت 7،

 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 998/4

التاريخ: 2021/1/20
إعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عــن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها ادناه والعائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمــة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب 
صك مصدق وستجري املزايدة في الســاعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشر 

االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 السوق الحديثالجمهورية  ثالث سنوات 2م 11 93 حانوت 1
 الجمهورية السوق الحديث ثالث سنوات 2م 11 39 حانوت 2
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1894/7

التاريخ: 2021/2/2
إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع وااليجــار االولى في ديوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة 
بلديــة البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 مقام علي ثالث سنوات 2م 45 817/1 مطعم 1
 مقام علي ثالث سنوات 2م 9 2111/2 محل 2
  مقام علي ثالث سنوات 2م 12،85 1134و 1142 محل 3
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1726/6

التاريخ: 2021/1/31
إعالن نكول

بناًء على نكول مستأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع وااليجار االولى 
في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن 
في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
(30 %( مــن القيمة املقدرة مضروباً في مــدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( 
لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 
يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشــر االعالن واملصاريف 

االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشــراف 
مديرية بلدية البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان 
هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلــب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن )اصل 
وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 
املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 / السوق الحديثالجمهورية ثالث سنوات 2م 11 101 حانوت 1
 االبلة ثالث سنوات 2م 51 9 حانوت 2
 

تنويه
متديد للمرة الثالثة / إعالن  ملناقصة توفير عملية التسجيل 

PLT البئري السلكي وخدمات تشغيل ادوات الفحص
 3rdExtension for 1stAnnouncement for  Provision of Cased
Hole wireline operation and logging & PLT Operation Service

070/SC/20 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2021/3/16 الى 22 /3/ 2021
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمان بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضهــا البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلــق املناقصة 22 /3/ 2021 عند 

الساعة 04:00 عصرا
2 – معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2120 /  2 / 1
haneen.monam@ : 3 – لالستفســار االتصال باالمييــالت التاليــة
petroalwaha.com wujie@petroalwaha.com mayan@

petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1728/6

التاريخ: 2021/1/31
إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان 
محافظــة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادناه والعائــدة الى مديرية بلدية البصــرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير 
من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية 
البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 مقام علي ثالث سنوات 2م 74،26 428/5 1مخزن ط ع/ 1
 مقام علي ثالث سنوات 2م 52،،،1 428/6 2مخزن ط ع/ 2
 مقام علي ثالث سنوات 2م 51،35 428/4 2مخزن ط ع/ 3
 مقام علي ثالث سنوات 2م ،17،5 8/2521/5 كشك 8
 مقام علي ثالث سنوات 2م 4 2127/2 محل 5
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3846

التاريخ: 9/ 3/ 2021
إعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(30( يومــاً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني 
معهــم التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروباً في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايــدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشــراف مديرية بلدية 
البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا 
ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 االبلة ثالث سنوات 4م 40 04 حانوت 1
 االبلة ثالث سنوات 4م 40 24 حانوت 4
 االبلة ثالث سنوات 4م 40 20 حانوت 3
 االبلة ثالث سنوات 4م 40 22 حانوت 0
 جزرة وسطية ثالث سنوات 4م 5،2 00 حانوت 2
 جزرة وسطية ثالث سنوات 4م 12 02 حانوت 6
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3161/10

التاريخ: 2021/2/26
إعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
اليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الــى مديرية بلدية البصرة 
وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغــة )%30( من القيمة املقدرة 
مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة الثانية 
عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن 

واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية 
البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 البراضعية ثالث سنوات 2م 1،71 2 حانوت 1
 البراضعية ثالث سنوات 2م 1،71 6 حانوت 2
 البراضعية ثالث سنوات 2م 1،71 8 حانوت 3
 البراضعية ثالث سنوات 2م 1،71 12 حانوت 4
 البراضعية ثالث سنوات 2م 1،71 14 حانوت 1
 البصرة عز الدين ثالث سنوات 2م 6371 ،/،111 مخزن 6
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3841

التاريخ: 2021/3/9
إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان 
محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادنــاه والعائدة الى مديرية بلدية البصــرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير 
من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية 
البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(
مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ دوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
  جامع الخفافة ثالث سنوات 1م 11 9 محل 1
 جامع الخفافة ثالث سنوات 1م 11 1 محل 1
 البصرة االقواس ثالث سنوات 1م 11 11 كشك 3
 البصرة االقواس ثالث سنوات 1م 11 14 كشك 4
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 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الميثاق الجبيلة/ حي ثالث سنوات 2م 11 11 حانوت 1
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 11 حانوت 2
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 12 حانوت 3
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 13 حانوت 4
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 14 حانوت 5
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 15 حانوت 6
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث سنوات 2م 11 11 حانوت 7
 الجبيلة/ حي الميثاق ثالث شنوات 2م 11 22/7/313 حانوت 1
 

 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 3851

التاريخ: 9/ 3 / 2021
إعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجــار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً 
فــي )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 
املستأجر اجور نشــر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف 
مديرية بلدية البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا 
كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن 
)اصل وصورة(

مالحظة / يكــون مبلغ التامينــات القانونية حســب التعليمات 
احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلديــة ويكون اخر موعد 
الســتالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية 

عشر ظهراً 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 997/4

التاريخ: 20/ 1 / 2021
إعالن ثاٍن

تعلن جلنــة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية اليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( 
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 
اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم 
التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 
اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى 

ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليــه املزايدة اعادة ترميــم او بناء املأجورات 
وبأشراف مديرية بلدية البصرة

- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال 
اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن 
)اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلــغ التامينات القانونية حســب التعليمات 
احلســابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد 
الســتالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية 

عشر ظهراً 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 بلوك الخدمات ثالث سنوات 2م 11 33 كشك 1
 الجمهورية الجديد ثالث سنوات 2م 12 01 حانوت 2
 الجمهورية/ السوق القديم ثالث سنوات 2م 98 63،65،66،60،63،30 فرن صمون 3
 اسكان الموانئ الجديد ثالث سنوات 2م 39 13+  15 حانوت 0
 دور الضباط ثالث سنوات 2م 30،56 6و28/262/0 محل 6
 الجبيلة امام شعبة الرباط ثالث سنوات 2م 31 11/232/11 مكتب 5
 القبلة ثالث سنوات 2م 311 23 مخزن 3
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

مديرية الزراعة في محافظة واسط 
جلنة بيع وأيجار اموال الدولة 

العدد: 4607
التاريخ : 2021/3/8 

إعالن
تعلن مديرية زراعة واســط عن ايجار كشك في 
زراعة الزبيدية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني احلضور 
في موعد املزايدة التي ستجري في مقر الشعبة 
املذكورة في متام الســاعة العاشرة صباحاً بعد 
(30( يوم من تاريخ االعالن مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية والبالغة )%20( من القيمة 
املقدرة ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة اجور 
جلنتــي التثمني والبيع وفــي حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم 

الذي يليه ......... مع التقدير. 

ر. مهندسني زراعيني 
أركان مريوش حسني 
مدير الزراعة في محافظة واسط 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 1876/ب/2016
التاريخ/ 2021/3/4

اعالن

ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلســل 148/39 شــامية و 90/39 شامية و 375/110 جزيرة في 
الناصرية خالل خمســة عشر يوماً اعتباراً من اليوم التالي للنشــر واذا صادف اليوم اخلامس عشر عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه 
في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهراً في قاعة محكمة بداءة الناصرية فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة %10 بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة %3 وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الشركاء علماً ان الداللية على املشتري
االوصاف:

العقار االول تسلسل 148/39 شامية
-1 عبارة عن دار من ثالثة طوابق الطابق االرضي مؤلف من ســاحة امامية في مقدمته واســتقبال وهول وغرفة طعام وصالة ومطبخ 
وغرفتني ومجموعة صحية اما الطابق االول والثاني مشابه للطابق االرضي من حيث املشتمالته باقل حداثة عموم العقار مجهز باملاء 

والكهرباء ومسقف بالكونكريت املسلح.
-2 مساحة 637 م2.

-3 القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناء مبلغ قدره ستمائة وثالثة وسبعون مليوناً وثالثمائة الف دينار عراقي فقط.
-4 الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد البيع.

العقار الثاني تسلسل 90/39 شامية
-1 العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.

-2 مساحة 612 م2.
-3 القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناء مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليوناً وثمامنائة الف دينار عراقي فقط. 

العقار الثالث 375/110 جزيرة 
العقار مؤلف من طابقني الطابق االرضي يتكون من عدد من احملال مجموعها اربعة عشــر محالً متقابلة على شكل صفني اما الطابق 
االول عبارة عن شــقة ســكنية تتكون من غرفتني وهول ومطبخ وصحيات وســطح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق 

ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران متوسطة.
-1 مساحة 173،45 م2.

-2 القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناًء مبلغ قدره ثالثمائة وثمانية ماليني ومئة واربعون الف دينار عراقي فقط.
-3 العقار مشغول من قبل الشريك احمد عبدالرضا ويرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع.

القاضي االول
عادل خلف جاسم
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   BLUMONT INT. ORGANIZATION                                                                                      منظمة بلومونت الدولية 
IRAQ PROGRAM – ERBIL OFFICE                                                                                مكتب أربيل  -مشروع العراق  
 منظمة بلومونت الدولية 

TENDER ANNOUNCEMENT      

  مناقصةعالن عن إال
 

 

 

Blumont, a non-profit organization, provides humanitarian assistance to “people in need”, is seeking quotations 
from eligible contractors for above mentioned subject. Our organization anticipates awarding Multiple or Single 
contract(s) as a result of this Solicitation. Our organization reserves the right to award more or none under this 
RFQ. All bids shall be submitted via e-mail to Syr-tendering@blumont.org as PDF format and clearly written the 
subject of the tender. This RFQ is in no way obligates our organization Our organization to award a contract nor 
does it commit our organization to pay any cost incurred in the preparation and submission of a proposal. 
Our organization bears no responsibility for data errors resulting from transmission or conversion processes. 
NOTE: ALL OUR TENDERS CAN BE FOUND IN WEB SITE: www.ngosjobs-bids.com and  
www.iraq-businessnews.com 

ي العالم 
ن فن ن لغرض الموضوع  التسىع للحصول عىل عروض أسعار من و منظمتنا, منظمة غير ربحية تعمل لخدمة المنكوبير ن المؤهلير مقاولير

ي منح التعاقد بأكير أو أقل من المتوقع للطلب.أعاله
  وتتوقع منظمتنا منح )عقود( متعددة أو مفردة نتيجة لهذا الطلب. وتحتفظ منظمتنا بالحق فن

وكتب بوضوح    PDFو بصيغة     tendering@blumont.org-Syr: عبر االيميليجب عىل جميع مقدمي العطاءات تقديم العروض  .هأعال
م بدفع أي    و تم التوضيح للموضوع المناقصة موضوع العطاء  ن م بأي حال من األحوال بمنح العقد كما أن المنظمة ال تلي  ن بان المنظمة ال تلي 

ي البيانات الناتجة عن عمليات النقل أو ا
ي إعداد وتقديم العرض. كما ان منظمتنا ال تتحمل أية مسؤولية عن أي أخطاء فن

لتحويل تكاليف متكبدة فن
 او المحادثة. 

ي مالحظة: يمكن الحصول عىل  
ون  ي الموقع االلكبر

 و  bids.com-www.ngosjobs :  جميع مناقصتنا ف 
businessnews.com-www.iraq  

 
Sincerely                                                                                                                                                ام  مع فائق التقدير و االحبر
Procurement Committee                                                                                                                                 يات  لجنة المشبر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact us through following                                                      لألستفسار:  رجاًء االتصال بنا عن طريق التالي 

 

E-Mail:                               IRQ-Tendering@blumont.org                                                               : ي
يد االلكبر ون   البر

Phone No.:                                                                        07517789241                                                                                  :رقم الهاتف 

# Subject (Tender Name)   المناقصة( )اسمالموضوع       Tender Code 
 رقم المناقصة 

1 Decommissioning of Al Wand Camp- Diyala 
 

ديالى   -اخالء مخيم الوند   IRAQ-TA-2021-019 

ORIGINAL DATE ISSUED TENDER March 15, 2021  : تاري    خ أالصدار 

LAST DATE FOR SITE VISIT BY (BIDDERS) COMPANIES 
ENGINEERS 
---------------------------------------------------------- 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact us through following:  
Org. Site Engineer in Diyala:  Jawad Abdulqadr 
Org. Site Engineer Phone No.:  07708843443  
+964 (0)7501255057 

March 18, 2021 

أخر موعد لزيارة الموقع من قبل مهندس الشركات ) مقدمي 
 العطاءات(

 ---------------------------------------------- 
 لألستفسار: رجاًء االتصال بنا عن طريق التالي:

المشروع في ديالى: لمهندسا  
 جواد عبد القادر 

المشروع في ديالى  لمهندسرقم التلفون ا 07708843443  
+964 (0)7501255057 

LAST DATE FOR CLARIFICATION VIA E-MAIL IRQ-
Tendering@blumont.org March 18, 2021  يد أخر موعد لألستفسار و التوضبح عن طريق البر

ي 
ون   Tendering@blumont.org-IRQ:االلكبر

RETURN OF TENDER (CLOSING DATE)  March 24, 2021 تأري    خ الغلق و تسليم العطاء 
RETURN OF TENDER (CLOSING TIME) (IRAQI TIME) 5:00 PM )وقت الغلق و تسليم  العطاء )بتوقيت العراق 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود 
العدد: 3401

التاريخ : 2021/3/11 
إعالن

مناقصة عامة رقم )2021/9/7(

اسم املناقصة )جتهيز اآلليات التخصصية للدوائر اخلدمية في محافظة واسط(
على حساب مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز (

مدرج ضمن تبويب )26-2-12-4-1-55-2)
1 - يســر ديوان محافظة واســط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة 
واملســجلة في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشــركات او هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( جتارة عامة وكذلك شركات 
القطاع العام املتخصصة للمرة الثانية لتقييم عطاءاتهم لعمل )جتهيز اآلليات التخصصية للدوائر اخلدمية في محافظة واســط/ 
وبكلفة تخمينية )13,513,410,000( ثالثة عشر مليارا وخمسمائة وثالثة عشر مليونا واربعمائة وعشرة آالف دينارعراقي فقط ومبدة 

إجناز )280( مائتني وثمانني يوما.
2 - ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد ,العدالة,املستقبل(.

3 - على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )ديوان محافظة واســط / قســم العقود(
خالل )اوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4 - متطلبات او معايير التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة: كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
5 - ان معــدل االيــراد املطلــوب هــو 9,459,387,000 والســيولة املاليــة املطلوبة,6,756,705,000واخلبرة التخصصيــة املطلوبة 

 -8,108,046,000:
6 - الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة تثبت انها مستقلة قانونيآ وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات 

العامة .
7 - على مقدمي العطاءات من الشــركات واملكاتب تقدمي شهادة تأسيس املكتب او الشركة وعقد التأسيس او هوية غرفة التجارة 

نافذة من )الصنف املمتاز( جتارة عامة 
8 - كاتب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصات )نسخة اصلية+نسخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب معنونة 

الى محافظة واسط /قسم العقود 
9 - وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة(

10 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري الى )ديوان محافظة 
واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مائتان وخمسون الف دينار 

11 - يتم تســليم العطاءات الى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات (في موعد اقصاه الساعة الثانية عشر ظهرآ 
من يوم )اخلميس( املصادف 2021/4/8  وهو )تاريخ غلق املناقصة( . علمآ بأن العطاءات املتاخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/الكوت/شارع احملافظة /ديوان محافظة زاسط بناية 

قسم العقود /الطابق االول / في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرآ من يوم )اخلميس( املصادف 2021/4/8 
12 - كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي او ســفتجة او صك مصدق( ومببلغ )200,000,000( مئتي 
مليون دينار عراقي معنون الى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه 
نافذة ملدة التقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او 

)اي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة(.
13 - ان مــدة نفــاذ العطــاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقــدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او 
احد املســاهمني او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط اساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات 

مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
14 - في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه 

على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .
15 - إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدآ للغلق والفتح.

16 - ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
17 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة اقســامها فإنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي 

مراعاة ذلك عند التقدمي .
18 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

19 - على املناقصني ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة ومتعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة.
20 - الشــروط العامة واخلاصة للعقد املنصوص عليها في وثيقة التجهيزاملعدة من وزارة التخطيط مع بقية اقســامها تعد جزءا 

من العقد .

الدكتور 
محمد جميل املياحي 
محافظ واسط 

اعالن
الى /الشريك 

جليل عماد جليل 
الــى صندوق  اقتضــى حضورك 
االســكان العراقــي الكائن قرب 
النهضــة وذلك لتثبيــت إقرارك 
باملوافقــة على قيام الشــريكة 
)سليمة عبد علي عباس ( بالبناء 
املرقمة  املشــاعة  حصتها  على 
(1009/4( مقاطعة )36 ابوشــمع 
اسكان خالل  ( تســليفها قرض 
مدة اقصاها خمســة عشر يوماً 
داخل العراق وشهر من تاريخ نشر 
االعالن وبعكســه سوف يسقط 

حقك في االعتراض.

فقدان هوية
فقــدت منــي هويــة 
)علي  باســم  املوظف 
حسني خليل عبد اخلالق( 
الصــادرة مــن مديرية 
مشــاريع انتاج الطاقة 
الكهربائيــة فمن يعثر 
جلهة  تسليمها  عليها 

اإلصدار.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت 
العدد/771/جنح/2021

التاريخ: 2021/3/8
م/ إعالن

الى املتهم الهارب : جواد كاظم حسن 
سعد 

بالنظر جملهولية محــل اقامتك في الوقت 
احلاضر ولكونك متهم في القضية املرقمة 
771/جنح/2021 وفق احكام املادة )1/456/أ( 
عقوبات فقــد تقرر تبليغــك باألعالن عن 
طريق صحيفتــني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في يــوم 2021/4/8 وفي حال 
عدم حضورك سوف جتري احملاكمة بحقك 

غيابياً وحسب االصول 
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة أستئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في هيت 

العدد/106/ش/2020
التاريخ/ 2021/3/9

الى / الدعي عليه )عناد جميل حمود(
م/أعالن

اقامت املدعية )ميســلون ياســني صبــار (الدعوى 
املرقمة 106/ش/2020 أمام هذه احملكمة والتي تطلب 
فيها دعوتك للمرافعة واحلكم بثبوت نسب األطفال 
عبــداهلل وخديجة وقد صدر قرار عــن هذه احملكمة 
بتاريــخ 2021/2/25 بثبوت نســب االطفال عبداهلل 
تولد 2015/3/8 وخديجة تولد 2017/5/11 الى والدهم 
املدعي عليه عناد جميل من رحم املدعية ميســلون 
ياســني صبار وجملهولية محل اقامتك حسب شرح 
القائم بالتبليغ قــررت احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني بقرار احلكم الغيابي وعليك مراجعة هذه 
احملكمة او من ينوب عنك قانونا وبعكســه ســوف 
يصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلضوري وخالل ثالثون 

يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون .
القاضي 
عمر فهد سلطان 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية 
محكمة جنح الكوت 

العدد/14/ج/2020
التاريخ : 2021/3/10

الى / املدان )ميثم وبلي حسني كنادي(
1 -بتاريخ 2021/3/1 حكمت احملكمة عليك 
غيابياً باحلبس ملدة سنة واحدة وفق احكام 

املادة 1/456/أ من قانون العقوبات.
2 - أصدر أمر القبض والتحري بحقك.

3 - لــك حــق االعتراض على قــرار احلكم 
الغيابــي الصادر بحقك خــالل مدة ثالثة 

اشهر وبخالفه يعتبر القرار نافذ.
القاضي 
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة أستئناف االنبار االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في هيت 

العدد/88/ش/2021
التاريخ/ 2021/3/9

الى/ املدعي عليه )سفيان فوزي نصار (
م/ إعالن

أقامــت املدعية )هدى جناح نصــار ( الدعوى املرقمة 
88/ش/2021 أمام هــذه احملكمة والتي تتطلب فيها 
دعوتــك للمرافعة واحلكم بتأييــد حضانة االطفال 
)يوســف وبالل وتبارك وعــال( اوالد املدعي عليه وقد 
صدر قرار عن هذه احملكمــة بتاريخ 2021/3/8 بتأييد 
حضانة املدعية )هدى جناح نصار( لالطفال )يوســف 
وبالل وتبارك وعال( اوالد سفيان فوزي نصار وجملهولية 
محل اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ وتاييد 
اخملتار قررت احملكمة تبليغــك بصحيفتني محليتني 
بقرار احلكم الغيابي وعليك مراجعة هذه احملكمة او 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخالل ثالثون يوما من 

اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون 
القاضي 
عمر فهد سلطان

اعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة ملنشأت االنتاج في وحدة املعاجلة املركزية  
2nd Announcement for Provision of Maintenance Service for Production Facilities in CPF

019/SC/20 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

في العراق.
اسم املشروع: اعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة ملنشأت االنتاج في وحدة املعاجلة املركزية  

02/CS/910 : رقم املناقصة
:Tender Information

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عــن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات 
املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه املناقصة من خالل دفع رســوم املناقصة )100 

دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1.Scope of Work: 
Scope of work includes but not limited to following description
* Company is seeking a qualified Contractor who provides specialized and practiced personnel 
to carry out maintenance service for oilfield production facilities including WS2.
* The purpose of this section is to provide the Contractor with a full description of potential 
work to be undertaken.
* Contractor shall provide various specialized personnel and technical supports to carry out 
maintenance service and repairing work for oilfield production facilities including WS2 in good 
conditions.
* Make the preventative maintenance schedule according to operation & maintenance manuals 
and the priority.
* Carry out preventative and corrective maintenance for all equipment and facilities.
* Establish the equipment facilities maintenance ledger and update accordingly.
* Carry out maintenance documentation preparation and lube oil management.
* Manage the spare parts and material inventory, apply for new spare parts and material based 
on management strategy.
* To process some spare parts and material by lathing, milling, grinding, and welding in 
workshop to meet production demand if capable.
* Record maintenance data and manage document for example equipment specification, 
manual, spare parts book.
* Ahdeb CPF, of area about 1 km2, was equipped with various types of equipment and 
machineries such as: 
- Storage Tanks of different capacities,
- Pressure Vessels of different purpose,
- Various types of Rotary Machineries,
- Various types of Stationary Equipment and Systems
- Power Generators,
- Power Transmission Lines,
- Oil and Water Pipelines,
- Laboratory Instruments,
- Others.
* Water Station 2 )hereinafter WS2(, which is about 48 km from the CPF, was also equipment 
with quantities of vessels, pumps & generators
* Contract duration: 2 firm years

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو140,000.00 دوالر امريكي 

.ويكون نافذ لغاية 2022-10-27
4 -  على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 

2120/3/29  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  (ITB( الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة  
مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة الواحة النفطية احملدودة ،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم 
املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة 

النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض 
ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة  2120/3/29 قبل الســاعة 4:00 عصرا عدا 

ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
6 - تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية

7- يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة 
(هويــة وزارة التخطيط او هوية غرفــة جتارة( مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمــي العروض بتقدمي جميع 

املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
 ب- تقدمي عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019

chengqiming@petroalwaha.com    lixiwen@petroalwaha. 8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
com   haneen.monam@petroalwaha.com meishisheng@petroalwaha.com   Zhangwen@
petroalwaha.com Liming@petroalwaha.com wujie@petroalwaha.com yangchao@

 petroalwaha.com

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

إعالن للمرة الثالثة / ملناقصة توفير خدمات التدعيم الثانوي ملدة سنتني  
 3rdAnnouncement for Provision of

secondary cementation services for two years
026/SC/20 : رقم املناقصة

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

اســم املشــروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمات التدعيم الثانوي ملدة 
سنتني  

026/SC/20 : رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثالثة . ميكن 
جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه املناقصة 
من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية 

من تاريخ نشر هذا االعالن .
1.Scope of Work: 
a( The service will involve in performing squeezing cement into voids, 
channels behind casing of squeeze target, pumping cement plugs and 
abandoning well intervals designated by COMPANY if necessary.
b( Provide minimum one set of cementing equipment and competent 
personnel to execute technical service to supporting 5~6 workover rig 
operation.
c( Provide qualified crew and personnel with good experience in the Middle 
East and Iraq. 
d( Provide qualified API class G cement and relevant additives.
e( The estimated workloads are approximate 53 jobs in 38 existing wells 
during workover operation.
f( The Contractor shall already have a supporting base with relevant 
facilities in Iraq, all relating cost will be on Contractor’s account.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجــب ان تكون قيمة خطــاب الضمان املقدم 

هو30,000.00 دوالر امريكي .ويكون نافذ لغاية 2021-9-30 
4 -  على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  
الى قسم املالية قبل 2021/4/12  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعه 4.00 

عصرا. حسب طرق الدفع االتية :
  الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على 
وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة النفطية احملدودة 
،   العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة / 

حقل االحدب النفطي ناحية االحرار – محافظة واسط  / العراق .
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية 

حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمــان بظروف مغلقة ومنفصلة 
عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في املوعــد النهائي لغلق املناقصة  
2021/4/12 قبل الســاعة 4:00 عصرا عدا ذلك ســوف يهمل أي عطاء غير مطابق 

للشروط
6 -  تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية

7 - يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من 
بطاقــة الهوية النافذة )هوية وزاره التخطيط  ( مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي 

العروض بتقدمي جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019

    zhangwen@petroalwaha.com 8- لالستفســار االتصــال باالمييــالت التاليــة
lixiwen@petroalwaha.com   haneen.monam@petroalwaha.com wujie@

petroalwaha.com mayan@petroalwaha.com
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1020/4

التاريخ: 2021/1/20
إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
االخير من مدة نشــر االعالن وعنــد مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليــوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الجديدالشعلة السوق  ثالث سنوات 0م 02 1 حانوت 1
 الشعلة السوق الجديد ثالث سنوات 0م 02  حانوت 0
 الشعلة السوق الجديد ثالث سنوات 0م 02 8 حانوت 3
 الشعلة السوق الجديد ثالث سنوات 0م 02 ج حانوت 4
 الشعلة السوق القديم ثالث سنوات 0م 10 134 كشك 5
 الشعلة السوق الجديد ثالث سنوات 0م 02 1 حانوت 6
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1019/4

التاريخ: 20/ 1 / 2021
إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
االخير من مدة نشــر االعالن وعنــد مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليــوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الجهادحي  ثالث سنوات 1م 3 83/1811/1002 كشك 1
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 3 83/1811/1002 كشك 1
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 1001 20/1811/1002 كشك 8
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 1801 11/1811/2831 حانوت 2
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 3 1/1811/2831 حانوت 1
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 3 10/1811/2831 حانوت 6
 حي الجهاد ثالث سنوات 1م 3 2/1811/2831 حانوت 7
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 1017/4

التاريخ: 2021/1/20
إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 

ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليــوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
  االصمعي الجديد ثالث سنوات 7م 17 27 كشك 1
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 7م 17 4 كشك 7
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 7م 8،8، 27 كشك 3
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 7م 17 6 كشك 4
 االصمعي الجديد ثالث سنوات 7م 17 17 كشك 5
 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 999/4

التاريخ: 2021/1/20
إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار 
العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
(15( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
االخير من مدة نشــر االعالن وعنــد مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا 

ولم يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليــوم االخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 
 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 مقام علي ثالث سنوات 6م 023 1261/1/8 فندق 1
 العشار عمارة البلدية الصغيرة ثالث سنوات 6م 053 1 فندق بيروت 6
 العشارالسوق العصري ثالث سنوات 6م 16 108 حانوت 0
 العشارالسوق العصري ثالث سنوات 6م 61 10 حانوت 0
 و 1512/1 محل 5

1512/7 
 مقام علي ثالث سنوات 6م 18

 



رياضة

بغداد ـ حسين الشمري:

اجلماهيــري  اللقــاء  حســم 
الكبيــر الــذي جمــع قطبي 
فريق  بفــوز  العراقية  الكــرة 
نظيفني  بهدفني  احلوية  القوة 
التقليــدي فريق  على غرميــه 
الصدارة  على  ليحافط  الزوراء 
برصيد 50 نقطة بفارق ســبع 
نقــاط عــن الوصيــف فريق 
ظروف  من  الشــرطة.وبالرغم 
لتوسبع  وحساسيتها  املباراة 
االزرق  للفريق  بالنسبة  الفارق 
بالنســبة  الفارق  وتقليــص 

لالبيض.
اال ان اجمل ما حفلت به املباراة 
الذي  التحكيمــي  االداء  هــو 
ظهر به  احلكم الدولي محمد 
واثق  برفقة مساعديه  سلمان 
وســالم  صباح  واحمد  مدلل 
عامر ومحمــد رياض ومنتصر 
غازي، التقت صحيفة )الصباح 
الدولــي  باحلكــم  اجلديــد( 
عن  ليحدثنا  ســلمان  محمد 
املباراة وكيف  انطباعاته عــن 
تلقــى خبر تســميته حكما 
للقــاء اجلماهيري بــني اجلوية 
والــزوراء .. فقــال احلمــد هلل 
جنحنا في قيــادة املباراة الى بر 
وثناء  واشــادة  بشهادة  االمان 
الذي  واالعالم  الصحافة  رجال 
كان لهم رايهم الســديد في 
ادارتنــا للمبــاراة وانــا بدوري 
حتكيم  طاقم  زمالئي  اشــكر 
على تفانيهم وتعاونهم معي 
في عكس صورة مشــرقة عن 

مستوى احلكم العراقي.     

واضاف سلمان الشك اني تلقت 
خبــر ادارتــي للمبــاراة برحابة  
صــدر وثقة عالية علــى الرغم 
من االجواء امللبدة بحساســية 
املباراة اذ يســعى ابنــاء املدرب 
فيما  الفارق  لتوســبع  اوديشو  

يحاول تالميذة املدرب شنيشــل  
الى  اضافة  به  لالحلاق  لتقليصه 
الضغــط االعالمــي الذي غلف 
اجــواء املبــاراة ومحنهــا زخم 
معنوب كبيــر للفريقني واحلمد 
هلل نحن طاقــم التحكيم كنا 

على دارية واضحة باحواء املباراة 
وحاسيتها وقد عزمنا االمر على 
النجاح والوصول للمباراة الى بر 
سعينا  الذي  هدفنا  وهذا  االمان 
ادمي ملعب  الى حتقيقــه علــى 
السعب الدولي وحققناه بجدارة 

واستحقاق بشهادة كل من تابع 
امللعب  املباراة من على مدرجات 

او شاشة النلفاز.
الى  ســلمان  الدولــي  واشــار 
انني وجــدت تعــاون من بعض 
باســتثناءات  الفريقني  العبــي 

بســيطة ومنها احلركــة الغير 
التي قام بها العب اجلوية  الئقة 
بعد تســجيله الهــدف الثاني  
البطاقة  اثرهــا  على  ومنحنته 
الصفــراء وهذا مــا ينص عليه 
من  للتحكيم  الدولــي  القانون 
حيــث منح البطاقــة الصفراء 
بوجه اي العب يحاول او يســعى 
بحركة  املباراة  متابعي  اثارة  الى 
شــعار  عن  بعيدا  اســتفزازية 
الرياضة الــذي يقول ان الرياضة 
هي حــب وطاعة واحتــرام كما 
منحت عشــر بطاقــات ملونة 
ثمانية من نصيــب فريق اجلوية 
ابراهيم  احمد  كانت من نصيب 
وهمــام طــارق وامجــد راضي 
وميثــم جبــار ولــؤي العانــي 
ايوب  واملــدرب  بايش  وابراهيــم 
الزوراء  لفريق  وبطاقتني  اوديشو 
من حصــة مصطفــى محمد 
واحملترف احلســن احويب وكانت 
كلها باســتحقاق مــن دون اي 

مجاملة.
وفي ختــام احلديث اعرب احلكم 
الدولــي محمــد ســلمان عن 
الذي  الكبير  بالنجاح  ســعادته 
حققــه في ادارة املبــاراة برفقة 
زمالئــه الطاقــم التحكيمــي 
ووضعتنا  بها  نعتز  شهادة  وهي 
امام مســؤولية كبيــرة وعلينا 
التحكيمــي  االداء  نواصــل  ان 
املميــز لعكس صورة مشــرفة 
ومشــرقة عن احلكــم العراقي 
بحســب  احمللي  دورينا  في  ليس 
بــل فــي املشــاركات اخلارجية 
التي تنتظرنا بعد سلســلة من 
االنتقــادات التي نالهــا زمالئي 

احلكام في املباريات املاضية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يســتعد عيسى ســالم، أصغر 
عراقــي  جيو-جيتســو  بطــل 
لظهوره األول في أضخم بطاقة 
العرب،  للنجوم  ُمخصصة  قتال 
 :BRAVE CF 48 وهــي بطولــة
الليلة العربية، والتي سُتقام في 

18 اذار 2021 مبملكة البحرين.
واســتطاع املُقاتــل البالــغ من 

العمــر 24 عاًمــا مــن صناعة 
التاريخ بعــد أن أصبح بعمر 17 
عاًما أصغــر ُمقاتل يصبح بطاًل 
فــي بالده. لقــد قام منــذ ذلك 
احلني باالنتقــال إلى فنون القتال 
اخملتلطــة، وهــو ميتلك ســجل 
احترافي ُمكــون من 5 انتصارات 
وقد  واحــدة،  خســارة  ُمقابــل 
أنهى جميــع انتصاراته باإلجهاز 

على منافســيه )3 باالستسالم 
و2 بالضربــة القاضيــة(. كانت 
خســارته الوحيدة هي من خالل 
بافل  لصالــح  حتكيمــي  قــرار 

بورميستروف من بيالروسيا.
املقاتلني  أوائل  أحد  يعد ســالم 
احملترفني في فنون القتال اخملتلطة 
من العراق، وهو متحمس لعرض 
مواهبــه علــى منصــة عاملية 

أكبر بطولة  نفســه في  وإثبات 
لفنون القتال اخملتلطة ب الشــرق 
األوســط، فــي حــني يعكــس 

ُمستوى الرياضيني العراقيني.
ويأتي ســالم ملواجهته القادمة 
بعــد سلســلة مــن انتصارين، 
وســُيواجه ميسرة محمد، الذي 
لم يخســر طوال مسيرته سواء 
الهواة.  أو  احملُترفني  ُمستوى  على 

األول  املُصنف  هــو  اآلن  ومحمد 
األوسط  ب الشرق  الذبابة  وزن  في 
وسيكون النزال بوزن الكاتشويت 

59 كيلوغرام.
ميثل القتــال نقطة حتول مهمة 
يتطلعان  حيــث  املُقاتلني،  لكال 
إلــى حتقيــق االعتــراف الدولي 
ملســيرتهما، من خــالل الظهور 
ألول مــرة في واحــدة من أفضل 

القتاليــة  الفنــون  بطــوالت 
 BRAVE:.اخملتلطــة في العالــم
CF 48 الليلة العربية ســتجلب 
أنحاء  املقاتلني من جميع  أفضل 
الشــرق األوسط وشمال إفريقيا 
حتت ســقف واحد حلدث تاريخي 
يقام في واحــدة من أروع املعالم 
التاريخيــة فــي البحرين، قلعة 

عراد.

عيسى سالم يشارك في بطولة الليلة العربية لقتال نجوم العرب

إعالم الشباب والرياضة:
اســتقبل وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال في مكتبه، رؤســاء 
وممثلــي ثمانية احتادات رياضية  هي  
العــاب القوى والرمايــة واملالكمة 
واجلمباز والكانوي والقوس والسهم 

والتجذيف.
وجرى خالل االجتماع بحث ســبل 
توفيــر الدعــم الــالزم ملشــاركة 
الرياضيني في التصفيات التأهيلية 
، و شــدد وزير  ألوملبيــاد طوكيــو 
والرياضة علــى ضرورة  الشــباب  

االدارية  االجراءات  جميع  تســهيل 
واملاليــة مــع توفيــر احتياجــات 
تدريبية  معســكرات  من  الالعبني 
داخلية وخارجيــة وجتاوز اي عقبات 
اعدادهم ســعياً  تعرقل مســيرة 
لظهور الالعبــني بأفضل صورة في  

احملفل االوملبي، ال سيما وان البطولة 
األكبر عامليا قد مت تاجيلها بســبب 
جائحــة كورونــا االمر الــذي يعزز 
امكانية إتاحة وقــٍت كاٍف  العداد 

الالعبني للتصفيات القارية . 
واســتعرض ممثلــو االحتــادات ابرز 

واالحتياجات  االعــداد  متطلبــات 
الــوزارة في  الواجــب توافرها ودور 
االيجابي  الــدور  مثمنني   ، دعمهم 
الكبيــر للوزيــر درجال فــي تفقد 
االحتادات  وتعاونه مــع  الرياضيــني 

الرياضية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للمنتخــب  االداري  املديــر  أكــد 
القدم،  العراقي لكــرة  الوطنــي 
البحرين  ان دولة  باسل كوركيس، 
الحتضان  اخليــارات  افضــل  هي 
التصفيــات االســيوية املزدوجة، 
فــي  الرياضيــة  املدينــة  بعــد 
كوركيس  البصرة.وقال  محافظة 
الرغم  لوكالة شــفق نيوز »على 
من اننا كنا نأمل ان يســتضيف 

ملعب جذع النخلــة في البصرة 
ان  اال  االســيوية،  التصفيــات 
البحرين االختيار االمثل الحتضان 
التصفيات«.واوضح ان »اجواء دولة 
البحرين مقاربــة من اجوائنا وهو 
لعدم  اعتراضنا  مع  مكان،  افضل 
قبول مقتــرح الهيئة التطبيعية 
فــي  التصفيــات  الســتضافة 
ان  كوركيــس  العراق«.وبــني 
منتخبنا  تضم  الثالثة  »اجملموعة 

املضيف  البلد  جانب  الى  الوطني 
وايران وهونغ كونغ وكمبوديا«.

وكان االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
قد اعلن امس اجلمعة، ان البحرين 
ستكون الدولة املضيفة جملموعات 
التصفيــات اآلســيوية لــكأس 
وكأس  2022 في قطــر  العالــم 
آسيا 2023 في الصني، والتي تقام 
بنظام التجمع خــالل الفترة من 

31 أيار ولغاية 15 حزيران 2021.

درجال يبحث مشاركة ثمانية اتحادات رياضية في تصفيات طوكيو 

كوركيس يؤكد ان البحرين االفضل الحتضان التصفيات المزدوجة

بعد قيادته كالسيكو الزوراء والجوية

محمد سلمان.. صفارة دولية تحصد النجاح
الشباب تنفذ خطة لالنشطة 

التدريبية الكترونيًا

فوز الربعة اندية 
في دوري الطائرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تَعتزم أقســام املوهبــة الرياضية فــي بغداد 
واحملافظــات، التابعــة لدائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظات بوزارِة الشباِب والرياضِة، تنفيذ خطة 
الطوارئ لألنشــطة التدريبية، تلبيــًة لقرارات 

خلية األزمة املتخذة ملكافحة جائحة كورونا.
وذكر بيان للــوزارة أن “الوحدات التدريبية ملراكز 
األلكترونية(،  املنصــات  )عبر  األلعاب ســتقام 
فضاًل عــن إقامــة الــورش واحملاضرات.وأضاف، 
أن “باكورة هذه األنشــطة ســتكون محاضرة 
تدريبية يُقيمها قســم املوهبــة الرياضية في 
صالح الدين، ســتتناول )توفيــر البيئة املالئمة 
لتطوير املواهــب وحتســني األداء الرياضي عبر 
املنصات األلكترونية(، مبشاركِة ثالثِة مدربني من 

كل محافظة، ياعتبارا من اليوم االثنني”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققــت فرق البحري والشــرطة وغــاز اجلنوب 
وأربيل، اول امس، الفوز ضمن منافســات اجلولة 
الـ13 بدوري الطائرة املمتاز.وجرت املباريات األربع 
في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان. وفاز 
في اللقاء األول غاز اجلنوب على الصناعة بثالثة 
أشــواط من دون مقابل بواقع )23-25( )17-25( 

.)14-25(
وفــي اللقاء الثاني فــاز فريق نــادي أربيل على 
احلبانية بثالثة أشــواط دون مقابل)11-25( )25-
17( )25-14(.. وفي املباراة الثالثة اســتعاد فريق 
نــادي البحري توازنه وانتصر على البيشــمركة 
بثالثة أشواط دون مقابل )19-25( )16-25( )27-

25(.. وبعد مباراة مثيرة، عادت طائرة الشــرطة 
من بعيد وحولت خسارتها بشوطني لفوز ثمني 
على اجليش بثالثة أشــواط ألثنني بواقع )25-21 
ويتصــدر   ..)20-22(  )23-25(  )21-25(  )25-18(
فريق نادي البيشــمركة بانتهــاء اجلولة الثالثة 

عشر يليه اجليش ثم البحري.
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العواصم ـ وكاالت:

فقــد أتلتيكو مدريد نقطتني ثمينتني 
فــي ســبيل تأمــني صــدارة الليجا 
مــن غرمييه برشــلونة وريــال مدريد، 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي في 
عقــر دار خيتافــي، اول امس، في إطار 

اجلولة الـ27 بالدوري اإلسباني.
وعلى ملعب كوليســيوم ألفونســو 
بيريز، جنح الفريــق املدريدي في فرض 
التعادل السلبي على جاره بالرغم من 
أنه لعب منقوصا من العب خالل آخر 
20 دقيقة من عمر املبــاراة، بعد طرد 

مدافعه الفرنسي آالن نيوم.
وفشــل أتلتيكو مدريد بهذه النتيجة 
في مواصلة االبتعاد بالصدارة، ليفقد 
نقطتني غاليتني في صراعه احملتدم مع 
والريال.وأضاف  البرسا  إسبانيا  قطبي 
 63 بات  الذي  الفريق نقطة لرصيــده 
في الصدارة، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن 
الريال، وقد يتقلص الفارق مع البرســا 
إلى 4 نقــاط في حالة فوز األخير على 
اجلولة.في  ختام  في  اليوم  هويســكا 
حني بــات رصيد خيتافــي 28 نقطة 
يحتل بها املركز الـ15 في جدول ترتيب 

الدوري اإلسباني.

وقــال األرجنتيني دييجو ســيميوني 
املديــر الفني التلتيكــو مدريد عقب 
ســقوط فريقــه فــي فــخ التعادل 
الســلبي أمام خيتافي إن ريال مدريد 
وبرشــلونة »وحشــان يســعيان وراء 
صدارة« الدوري اإلسباني التي يحتلها 
»الروخيبالنكوس« وأنهما »لن يخسرا 
أي لقاء من اآلن وحتى نهاية البطولة«.
مؤمتر  في  سيميوني  تصريحات  جاءت 
صحفي عقــب املباراة التــي أقيمت 
مساء السبت واستمر بعدها أتلتيكو 
فــي الصدارة بـــ63 نقطــة مقلصا 
الفارق مع ريــال مدريد الوصيف حاليا 
إلى 6 نقاط ، مــع العلم أن الفارق مع 
البارسا الثالث قد يتراجع إلى 4 نقاط 
في حالــة فوز األخير على هويســكا 
اإلثنني فــي ختام اجلولة واســتعادته 

املركز الثاني من امللكي.
أمر  )الضغط(  وقال ســيميوني »هذا 
طبيعي. لقد تصدرنا البطولة غالبية 
11 جولة أي الكثير  املوســم وتتبقى 
من املباريات. كنتم تقولون إن برشلونة 
يقدم أداء ســيئا وقدم رأيتم ماذا فعل 
باريــس عندما كان فــي إمكانه  في 
االنتفاضة )أمام باريس ســان جيرمان 
بدوري أبطــال أوروبا( والريال ينجح في 
جتــاوز مبارياته. ونحــن بعملنا نحاول 

أن منضي قدما فــي طريقنا مباراة تلو 
وحشــان  »لدينا  بهدوء«.وتابع  األخرى 
خلفنا يســعيان النتزاع مركزنا«.وعن 
مواجهة خيتافي قال ســيميوني »لم 
نقــدم أداء جيــدا في الشــوط األول 

ولكننا حتسنا في الشوط الثاني«.
من جانبه، جتاوز الفرنســي زين الدين 
زيدان، املدير الفنــي لريال مدريد، رقم 
الفني  املدير  بوســكي،  ديل  فيسنتي 
مدريد  ريــال  للميرجني.وفاز  األســبق 
بهدفني مقابل  إلتشي،  على مضيفه 
لريال  الرسمي  املوقع  هدف.. وبحسب 
مدريد، فإن هذه املباراة حتمل الرقم 247 
لزيدان كمدرب لريال مدريد )162 فوزًا، 
50 تعــاداًل و35 هزمية(.وجتاوز زيدان رقم 
ديل بوســكي )246( وأصبح ثاني أكثر 
املدربني قيادة للفريق في املباريات، في 
حني يتصدر ميجيــل مونيوز القائمة 
برصيــد 605 مباريات، ويليهم في هذا 
الترتيب بينهاكر )197 مباراة( ومولوني 
)183 مبــاراة(.. وجــاءت مباريات زيدان 
كالتالــي: الــدوري )172(، دوري أبطال 
)16(، كأس  امللــك  )48(، كأس  أوروبــا 
الســوبر اإلســباني )5(، كأس العالم 
لألندية )4( وكأس السوبر األوروبي )2(.

وقاد الفرنســي كرمي بنزميا فريقه ريال 
مدريــد، للفــوز بنتيجــة )2-1( على 

داني كالفو  إلتشي،وسجل إللتشــي 
في الدقيقة )61(، وسجل لريال مدريد 
كرمي بنزميا هدفني فــي الدقيقتني )73 
و90+2(.. ورفع ريــال مدريد رصيده إلى 
57 نقطة في وصافــة ترتيب الليجا، 
في حني يتجمد رصيد إلتشي عند 24 

نقطة في املركز السابع عشر.
وفي مباراة اخرى، حرم قادش مضيفه 
ديبورتيفــو أالفيس مــن العودة لدرب 
االنتصــارات في الليجــا بعد أن فرض 
قاتــال بهدف  إيجابيا  تعــادال  عليــه 
افتتح  منديزوروزا،  ملعب  وعلى  ملثله.. 
أصحــاب األرض باب التســجيل منذ 
الدقيقــة )36( من ركلــة جزاء نفذها 
»خوسيلو«. سامنارتني  لويس  خوسيه 
وظــل الفريق الباســكي متقدما في 
النتيجــة قبــل أن يتمكــن الضيوف 
القادمني من إقليم األندلس من إدراك 
التعــادل بهــدف قاتل فــي الدقيقة 
وبالتعادل هذا يفشــل أالفيس   ..)84(
فــي اســتعادة نغمــة االنتصــارات 
)تعادل  التوالي  للجولة اخلامسة على 
و4 هزائــم(، ليظل الفريــق قابعا في 
منطقــة اخلطر )املركز الـــ18( مؤقتا 
23 نقطة.أما قادش فيأتي في  برصيد 
املرتبة الـ13 بشكل مؤقت برصيد 29 

نقطة.

خيتافي »المنقوص« يعرقل أتلتيكو مدريد ويشعل الليجا
زيدان يكسر رقم ديل بوسكي

 سكان الرياضيم/ اجتماع الهيئة العامة لنادي اإل
سكان الرياضي اجتماعها تعقد الهيئة العامة لنادي اإل

قامتة على  إاالستثنائي لمناقشة امور النادي والمزمع 
قاعىىىىة نىىىىادي الشىىىىباا الرياضىىىىي بتىىىىاري  ال مىىىىي   

لتىىىىىزا  العصىىىىىرا مىىىىىع ا  4( السىىىىىاعة52/3/5252)
والسىممة مىن تباعىد بتعليمات اللجنىة  العليىا للصى ة 

ي أجىىراتات السىىممة واىىي  ىىا   ىىدو  إاجتمىىاعي و
بىىمع عىىن  ريىى  موقىىع تغييىىر اىىي الموعىىد سىىيت  اإل

 التواص  االجتماعي.
 عن الهيئة العامة

 

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

وولفرهامبتون ـ ليفربول

برشلونة ـ هويسكا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني



الفنية  املواقع  احد  علم 
إحــدى  أن  اللبنانيــة 
شــركات اإلنتــاج فــي 
التفاوض  قررت  ســوريا 
اللبنانية  املمثلــة  مــع 
لتؤدي  صليبا،  ستيفاني 
النســائية  البطولة  دور 
اجتماعية،  عشارية  في 
من املقــرر أن يؤدي فيها 
عابد  الســوري  املمثــل 
البطولــة  دور  فهــد 
وافق  حال  في  الذكورية، 
على السفر إلى دمشق. 
الشركة لم تتعاقد ولم 
تفــاوض أي ممثــل حتى 
بانتظــار اكتمــال  االن، 

حوالــى  بعــد  النــص 
رسمت  لكنها  األسبوع، 
في خيالها أســماء عدد 
مــن النجــوم، منهــم 
وفي  وعابد.  ســتيفاني 
املفاوضات  حال جنحــت 
فإنهما سيشكالن ثنائياً 

للمرة الثالثة.

شــريف  االعالمي  قــال 
الناس  بعــض  ان  مدكور 
سخروا منه ولقبوه مبذيع 
الســتات. واضاف شريف 
مدكور لم انزعج من هذا 
اللقب ألنه شــرف لي ان 
جمهوري  معظــم  يكون 
الى  الفتا  الســيدات،  من 
النساء.  يحترم جميع  انه 
ظاهرة  ان  علــى  وشــدد 
ضــد  العنــف  ممارســة 
البد  املنزليات  العامــالت 
ان تنتهي ألنهن معرضات 
لظــروف ال تتناســب مع 
كّن  ان  خاصــة  اعمارهن 
مدكــور  وكان  طفــالت. 
عانــى من إصابتــه بورم 
عام  القولون  فــي  خبيث 

2019، وأثار ذلك موجة من 
الدعم من محبيه وزمالئه 
االعالمي  الوســط  فــي 
واستمر  والعربي،  املصري 
بنشر  ثمانية أشهر  خالل 
لتطورات  مصورة  مقاطع 
وكذلك  الصحية،  حالته 
الدعــم  عــن  احلديــث 
ينبغي  الــذي  والوقايــة 

تقدميه ملريض السرطان.

املصرية  املمثلــة  وقعت 
هدى املفتــي عقد فيلم 
جديد ستبدأ تصويره بعد 
مباشرة،  رمضان  شــهر 
االثارة  نوعية  الى  ينتمي 
والتشــويق. وكانت هدى 
املفتي قدمت دور "نبوية" 
الرمضاني  الســباق  في 
مبسلســل  املاضــي 
"فالنتينــو" إلــى جانب 
عادل امام. وتشــارك في 
فيلــم "مامــا حامــل" 
ليلى علوي  املمثلــة  مع 
مــن خالله  تعود  التــي 
إلى الســينما بعد غياب 
خمــس ســنوات واملقرر 
الفطر  عيــد  في  عرضه 
املقبــل. الفيلــم تأليف 

لــؤي الســيد، وإخــراج 
محمود كرمي، وتظهر فيه 
ليلى علوى بدور ســيدة 
فؤاد،  بيومي  من  متزوجة 
ولديها ابنان، هما حمدي 
سالم،  ومحمد  امليرغني 
ويشــارك فــي البطولة 
محمــد ثروت ونانســي 
صالح وســامى مغاوري، 

وعدد آخر من املمثلني.

عابد فهد

هدى المفتي

شريف مدكور

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
علقــت دار اإلفتاء املصرية، على اجلدل املثار مؤخرا بشــأن 
التطبيــق الذكي My Heritage الــذي يقوم بتحريك صور 

األشخاص الراحلني.
وأوضحت الدار في بيان رسمي لها أن "الشريعة اإلسالمية 
أباحت وســائل الترفيــه والترويح عن النفــس لكونه من 
متطلبــات الفطرة، إال أن هذه اإلباحة مقيدة شــرط أن ال 

تشتمل على سخرية أو سوء أدب".
وتابع البيان: "فإذا كان ال مانع شــرعا من استعمال برامج 
حديثــة لتحريك الصــور الثابتة، بحيث تصبــح بتقنية 
الفيديو بدال من كونها ثابتة كصورة عادية، فاألصل أن هذا 
مباح بشــرط مراعاة خصوصية من أفضى إلى ربه، بأن ال 
يشــتمل حتريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع امليت، 
وبشرط أن ال يؤدي ذلك إلى تدليس أو ضرر بالغير، وذلك كما 
لو ترتب على صورة املستخدم حقوق أو واجبات تستوجب 

بيان صورته احلقيقية ال الصورة املعدلة".
ونشــر العديد مــن رواد مواقع التواصــل االجتماعي عبر 
حساباتهم صورا آلبائهم وأجدادهم املتوفني وهم "يعودون 

للحياة" من خالل التطبيق.
فيما استعمل آخرون امليزة في تطبيق My Heritage إلحياء 
شخصيات تاريخية، مثل الرئيس األمريكي جورج واشنطن 

واملوسيقار موزارت.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن وكالء مازدا أن الشــركة بدأت بطــرح مناذج معدلة 
ومميــزة من ســيارات CX-5 و CX-9 في عدد من أســواق 

العالم.
وتتميز مناذج ســيارات CX-5 اجلديدة التــي طورتها مازدا 
بالتعاون مع مكتب Noir الفرنســي الشهير للتصاميم 
بهياكل يطغى عليها اللون األسود بالكامل تقريبا، فحتى 
الشــبك األمامي لغطاء املبرد صبغ بهــذا اللون وكذلك 
األغطية اخلارجية للمرايا اجلانبية، أما الكروم اللماع فميز 
بعض العناصــر اخلارجية مثل ممتصات الصدمات وأنابيب 

العوادم وأقراص العجالت.
وقمرة هذه الســيارات جهــزت مبقاعد جلديــة مريحة 
بتصاميــم جديدة، وطرزت املقاعد بخيــوط حمراء اللون 
بطريقة مميزة، أما املقود فقد كسي باجللد األسود الناعم 
امللمس، وجهزت واجهة القيادة بشاشــة ملســية قادرة 
على االتصال الســلكيا مع األجهــزة والهواتف الذكية، 
والعجالت حصلت على أقراص من الكروم مبقاس 19 إنشا.
وســتطرح عدة نســخ من هذه املركبات، بعضها مجهز 
بكاميرات تبني محيط الهيــكل بالكامل، وأنظمة أمان 
تتحكــم بالفرامــل أوتوماتيكيــا في حــاالت الطوارئ، 
ومجهزة مبنظومات دفع رباعي ومحركات بنزين بســعة 

2.0 ليتر بعزم 150 و194 حصانا.

مازدا تطرح نسخا ممّيزة من 
CX-9 و CX-5 سياراتيها

تطبيق ذكي يحرك صور 
الموتى.. يثير ضجة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يقول الروائي املصري محمود بكري "ان 
اصابك الواقــع باليأس، عش في اخليال 
الذي يناســبك، خياال مــن تصميمك 

انت".
 الكثيــر منا وفي حلظة معينة يصيبه 
اليأس، بسبب خيبة او خسارة او عجز 

عن حتقيق ما يصبو اليه.
كيف لنا ان نخلق خياال يساعدنا على 

جتاوز مرارة الواقع؟.
 برغم ان العديد من االبحاث والدراسات 
اكدت اهمية احــالم اليقظة، او اخليال 
املنســوج من احالمنا صعبة املنال، اال 
ان هناك مــن يحذر من االيغال بها الى 
احلد الذي يجعلنا شاردي الذهن، ما يؤثر 

على ادائنا اليومي واعمالنا.
يقــول الدكتور على القــط، أخصائي 
الطب النفســي، إن املــخ يعمل على 
حتقيق الرغبات إن لــم يكن عن طريق 
الواقــع فعــن طريق األحــالم. واحيانا 
يعيــش الشــخص باألحــالم بصورة 
عميقــة حتى يشــعر انها جــزء من 
الواقع، فيبتســم او يحرك يده حسب 

طبيعة احللم.
ويضيف: "احالم اليقظة نافعة ومفيدة 
مالم تــزد عن احلد، فتؤثر ســلًبا على 
لشعوره  باإلحباط  فيصاب  اإلنســان، 
بالفشل في حتقيق ما يريده في الواقع، 
مثل الطالب الذي ال يستطيع التركيز 
فــي محاضراتــه وكتبه وجتده شــارد 
ورمبا يدرس وال  الذهن لساعات طويلة، 
يتذكر شــيًئا الن عينيه تتنقالن على 
املعلومات ومخه ال يســتقبل اي منها 
بسبب شــروده في اخليال. ما يؤدى إلى 
تدني مستواه الدراسي، واملوظف الذي 
يقصر فــي عمله لكثرة شــروده ورمبا 
يخســر وظيفته، ورمبا يــزداد األمر مع 

التــي تصاحبها أعراض  بعض احلاالت 
االكتئاب  مثــل  نفســية الضطرابات 
والقلق، فتعكر حياته، وهنا يســتلزم 
األمر تلقي العالج، ألنه أصبح ســجني 
أحالم اليقظة ويحتاج لبعض جلسات 
العالج النفسي للتعامل مع املشكلة 

ليعود الى الواقع. 
متى نصاب بحالة يأس وكيف يساعدنا 

اخليال على تخطي األمر؟ 
يذكــر الضابــط املتقاعــد منشــد 
اجلبــوري: "اصبت باليأس مــرات عدة 
لكن اقســاها عندما فقدت امي وابي 
في اللحظة نفســها في حادث سير، 
وبقيت اياما ال اقــوى حتى على تناول 
الطعام  او احلركة، اســتطعت تخطي 

االمر بالذكريات اجلميلة التي جمعتني 
بهما، باألشياء املهمة التي ساعدتهما 
بها واكتشــفت من خاللهــا اني لم 
اقصر معهما بشــيء طوال حياتهما، 
وال ادري هل يحسب هذا ضمن اخليال ام 
ال، لكني عشت حلظات مريحة بالتذكر 

ساعدتني على تخطي املرحلة".
امــا جميلة عمــاد فقالــت: "اصبت 
باليــأس وادعــو اهلل ان ال يعيدها علي 
او على احد، عندما شــخصوا اصابتي 
بالسرطان، فقد مت تشخيص املرض وانا 
في الثالثني من عمري، أي بعز شــبابي، 
وشعرت اني مقبلة على حياة سوداوية، 
واني لــن اضحك مرة اخــرى، وخوفي 
كان منصبــا على امر واحــد، جرعات 

الكيمياوي وشعري الذي سيتساقط". 
وتابعت: "خفت على نفسي من فكرة 
االنتحار وانهاء حياتي، واحلمد هلل الذي 
فبدأت  والعقل،  والصبر  القوة  منحني 
قــد تضحكني  بنســج خيال جميل، 
علــي بســببه، فقد تخيلت نفســي 
االعالم  وســائل  وتبدأ  االمــر  اتخطى 
بإجراء حوارات معي بصفتي امرأة قوية 
وعنيدة، وتخيلت نفسي وانا شخصية 
اللتقاط  تتســابق  والناس  مشــهورة 
صورة معي، ووصل خيالــي الى جائزة 
نوبل. اليوم انا اضحك من نفسي ألني 
جمحت كثيرا باحللــم، لكني اضحك 
بسعادة كوني استطعت فعال تخطي 

تلك املرحلة الصعبة".

الصباح الجديد - وكاالت:
حصل فيلــم "دوليتل" مــن إنتاج 
شركة يونيفرســال بيكتشرز على 
أكبــر عدد مــن ترشــيحات جائزة 
التوتــة الذهبيــة بإجمالي ســتة 
ترشــيحات مبا في ذلك أسوأ فيلم، 
البولندي  الفيلم  مع  وســيتنافس 
املثير " 365 يومــاً "على نتفليكس 
الذي لعب بطولته ميشيل موروني 
ونال شهرة كبيرة بسبب مشاهده 
احلميمية، والــذي حصل أيضاً على 

ستة ترشيحات.
وأدرج جنــم هوليــوود روبــرت داوني 

واملمثــل  جونيــور 
نيويورك  بلدية  رئيس 

جوليانــي  رودي  الســابق 
على قائمة املرشحني، جلائزة "التوتة 
الذهبية" املعروفة باسم راتزي، وهو 

حفل سنوي ملا يعده املتابعون أسوأ 
األفالم والعروض على مدار العام. 

ألسوأ  جونيور  داوني  ورشــح 
دور طبيب  ألدائــه  ممثل 

التحــدث  ميكنــه 
احليوانــات،  إلــى 

أمــا جوليانــي 
شــح  فتر

ه  ر لظهو
القصيــر 

فــي 

)بــورات  الســاخر  الفيلــم 
سابسيكونت موفييلم(.

وتنافست أعمال أخرى على جائزة 
بينها  مــن  فيلم  أســوأ 
"موســيقى"  فيلم 
)ميوزيــك( الــذي 
املغنية  أخرجته 
ســيا بشــأن 
مصابة  فتاة 
بالتوحــد، 
فيلــم  و

"جزيرة اخليال" )فانتسي آيالند( وهو 
إعادة تناول ملسلسل رعب تلفزيوني 
صدر عام 1977 بالعنوان 

نفسه.

داوني وموروني يتنافسان على جائزة أسوأ "ممثل وفيلم"

نسج الخيال يمكن ان ينقذنا من مرارة واقع

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت النجمة جينيفــر لوبيز 
وخطيبهــا أليكــس رودريغيــز 
بقاءهمــا مًعا، وقــاال في بيان 
مشــترك حصلت عليه مجلة 
بيبول: "نحــن نعمل معا على 
جتــاوز الكثيــر من االشــياء، 
ولن  لن تكســرنا  الصعوبات 
تسهم اال بتعزيز عالقتنا مع 

بعض". 
وقــال مصــدر مقــرب من 
ينفصال  "لــم  اخلطيبــني: 
أبــًدا وحتدثــا عن  رســمًيا 
ذلك، لكنهما مــا زاال مًعا. 
لقــد اصطدما بحائط قوي 

لكنهما لم يفترقا". 

وأضاف املصــدر أن التكهنــات التي 
ترددت الشــهر املاضي بــأن رودريغيز 
كان على عالقة غرامية مه ماديسون 
لوكــروي لــم يكــن لها تأثيــر على 

اإلطالق". 
ويتابع املصــدر عن لوبيــز ورودريغيز: 
جمهوريــة  فــي  تعمــل  "إنهــا 
الدومينيــكان وهو في ميامي، لذا من 
الصعب رؤية بعضهما البعض خاصة 
مــع احلجر الصحي وفيــروس كورونا، 
لكنهما يحاوالن ويسعيان الى البقاء 
مًعا". جاء هذا اإلعالن بعد ساعات من 
تأكيد مصادر متعددة لـ مجلة بيبول 
بأن لوبيز، 51 عاًما ، ورودريغيز، 45 عاًما، 
قد انفصال بسبب عالقاته، ليردا عليه 

بخطاب ثنائي.

جينيفر لوبيز:
 أليكس وانا باقيان

الصباح الجديد - وكاالت:
فرض احلجاب نفســه على مظهر الفنانات 
في الدرامــا الرمضانية املقبلــة، إذ تخوض 
فنانات من الصف األول والثاني أدوار البطولة 

في اربع مسلسالت وهن يرتدينه.
ومن بني هؤالء الفنانات، درة التونســية في 
مسلســل "بني الســماء واألرض"، ونسرين 
طافش في مسلســل "املداخ"،  وتارا عمارة 
في مسلســل "ضد الكسر" وحنان مطاوع 

في مسلسل "القاهرة كابول".
من جانبه، قال الناقد الفني طارق الشــناوي 

إن الفــن بطبيعتــه عاكس حلقيقة 
الشــارع، وال بد أن يتم نقل احلقيقة 
كاملة، خاصة أن نســبة كبيرة من 
الشارع املصري تصل إلى نحو 80 % 
من النساء يرتدين احلجاب وبالتالي 
كان واجبا أن يتم ذلك عن الشاشة.
وتابــع: "الواقع فرض نفســه على 
الشاشــة، فترات طويلــة لم يتم 
نقل الواقع على الشاشة بالشكل 
الصحيــح، إال أن احلقيقة فرضت 
الدرامية،  السياقات  على  نفسها 

وباتــت املسلســالت يظهــر فيها 
احملجبــات حتــى فــي ادوار البطولة 
املطلقة، وهو أمر محمود بأي حال ألن 

الفن ال يجب أن ينعزل عن احلقيقة.
أنه مــن الضروري  ويــرى الشــناوي 
مناقشة قضية احلجاب وفرضيته في 
الدراما املصرية، من الشــق الديني 
أيضاَ من خالل مسلســالت توضح 
الغــرض منــه، إال أن الكثريــن ال 
يفضلون اخلوض في تلك املنطقة 
حلساسيات معينة، برغم أن حدة 
املنع مت كســرها منذ سنوات في 

الدراما املصرية.

الصباح اجلديد-وكاالت:
تعــرض مزرعــة أملانيــة على من 
من  محرومون  بأنهــم  يشــعرون 
قيود  بسبب  اإلنســاني  التواصل 
فيروس كورونــا بديال غير معتاد.. 

فرصة العناق مع األغنام.
وقالت ليكســا فوس التي تدير 
فــي مزرعة  تعليميا  برنامجــا 
بالقــرب من هاتنغــن في غرب 
أملانيا لتشجيع الناس على االقتراب من 
احليوانات: "لدينا أغنام رائعة هنا تشعر 

بسعادة غامرة إذا جاء إلينا زائرون".
ومضت تقول: "أســمح للنــاس بزيارة 
األغنام بال رقيب وقضاء وقت ممتع معها 
في الطبيعة وبعيدا عن أي كمامات أو 

تباعد اجتماعي".
على  االتفاق  الزائريــن  علــى  ويتعني 
موعد لكن بإمكانهــم االقتراب من 
األغنام كثيفة الفرو كما يشــاءون. 
والزيارات مجانيــة برغم أن املزرعة 

تطلب تبرعات من الزوار.
واســتمتعت تيريــس فيفــر بلقائهــا مع 
احليوانــات. وقالــت: "اآلن يتجنــب كل منا 
االقتراب من اآلخر. دائما هناك مسافة بيننا".
وأضافت: "لألمانة، دائما كنت أســير بجوار 
مزارع األغنام وكانوا يجرون بعيدا. وهنا األمر 

مختلف متاما. إنه رائع".

الصباح الجديد - وكاالت:
تــداول رواد مواقــع التواصــل االجتماعي 
املنظــر، أطلقوا عليه  فيديو لطائر غريب 
اسم "الشــبح"، الفتني إلى أنه عثر عليه 

في كولومبيا.
وفي الصور املنشورة والفيديو يظهر الطائر 
الغريــب وهو يقــف فوق عمود خشــبي، 
فظنت مصــّورة املقطع أنــه مصنوع من 
اخلشــب، إال أنها تفاجــأت عندما اقتربت 

منه، حيث قام بفتح فمه.
ونقلت صحيفة "ديلي ميــل" البريطانية 
عن املــرأة قولها: "شــعرت باخلوف عندما 
فتح الطائر عينيه وفمه. كان شكله غريبا 

للغاية".
وينتمي الطائر النادر واملعروف باسم "بوتو" 
إلــى فصيلة الطيور الليليــة التي تعيش 

الكرة  من  اجلنوبــي  اجلزء  في 
األرضية.

بكبر حجم  الطائــر  ويتميز 
عينيه وفمــه، ومتتعه برؤية 
على  تســاعده  ممتازة،  ليلية 

حماية نفسه من االفتراس.
وبفضــل ألوانه، يســتطيع 
الطائر االختفــاء عن عيون 
املفترســة،  احليوانــات 
بالوقــوف علــى أغصــان 
واألعمــدة  األشــجار 

اخلشبيـة.
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سنتيمترا، ويتمتع بريش رمادي 
اللون، يساعده على التماهي مع 

األشجار.

دراما رمضان 2021 في مصر.. 
الحجاب يفرض نفسه

عناق االغنام الحل االمثل
 في زمن كورونا

امرأة توثق ظهور الطائر 
"الشبح" في كولومبيا
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