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الصبــاح  ـ  الســليمانية 
الجديد ـ عباس اركوازي:

الدميقراطــي  احلــزب  يبحــث 
علــى  املهيمــن  الكردســتاني 
عن  كردســتان  وبرملان  حكومــة 
وســاطة دولية ومخــرج قانوني 
لتجــاوز قــرار احملكمــة االحتادية 
القاضي بعدم دســتورية تصدير 
النفط من اقليم كردستان، الذي 
يتوقع ان تكون له عواقب وخيمة 

على االقليم.
حكومة  ورئيس  رئاســة  واعلنت 
اقليم كردستان عن رفضها لقرار 
احملكمة االحتاديــة، الذي قالت بان 
لــه ابعاد سياســية، وقال رئيس 
بارزاني  اإلقليم مســرور  حكومة 
خالل إجتمــاع عقده على هامش 
مؤمتر االمن في ميونخ مع عضوين 
االميركي،  النــواب  من مجلــس 
"قــرار احملكمــة االحتاديــة حول 
النفط و الغاز بإقليم كردســتان 
غيــر مقبول، وحكومــة االقليم 
ستدافع بكل السبل عن حقوقه 

الدستورية".
كردســتان  اقليم  رئيــس  وعقد 
حكومة  ورئيس  بارزاني  نيجيرفان 
اللذان  بارزانــي  االقليم مســرور 
يشــاركان في مؤمتر ميونخ لالمن 
في املانيا، لقاءات مع مســؤولني 
دولية،  سياســية  وشــخصيات 
متحورت حول االوضاع الراهنة في 
العــراق، وموقف حكومة االقليم 
مــن قــرار احملكمــة االحتادية في 
وساطة  لتأمني  منهما  مســعى 
دولية تضمن خــروج االقليم من 

املــأزق الذي خلفه قــرار احملكمة 
االحتاية حول عدم دستورية قانون 
النفط والغاز في االقليم وتسليم 
ملــف النفــط الــى احلكومــة 

االحتادية.  
ووصــف رئيس اقليم كردســتان 
الصادر  القــرار  بارزاني  نيجيرفان 
عن احملكمــة االحتاديــة العراقية 
العليا بأنه "ظالم"، واشار بارزاني، 
الى ان القرار الصــادر ظلم كبير 
إقليم كردســتان، وسنبذل  بحق 

جميع محاوالتنا باحلوار والتفاهم 
حلّل هــذا املوضوع مــع احلكومة 

العراقية.
 واوضــح ان مــا اجنــزه إقليــم 
كردســتان في قطاع النفط كان 
دستورياً باالســتناد الى الدستور 
الصادر  والقــرار  الدائم،  العراقي 
مخالف  االحتاديــة  احملكمــة  عن 
للدســتور العراقــي، الفتا الى ان 
املهم هــو إيجاد حل للمســألة 

باحلوار والتفاهم مع بغداد.

واضاف نيجيرفــان بارزاني ان هذا 
تنفيذه بســهولة  القرار ال ميكن 
على أرض الواقــع، واملقصود هنا 
نقطة واحدة، هل أصدرت احملكمة 
بأزمة  للتســبب  قرارها  االحتادية 
وشعبه،  كردستان  إلقليم  كبيرة 
فهذا قــرار ظالم جــداً، وإن كان 
الهدف الوصول الى نتيجة جيدة 
للجلوس  طريق  هناك  ان  فاعتقد 
بجدية  الطرفني  ومحاولة  واحلوار، 
إليجــاد حــّل للموضــوع يكون 

والعراق  إقليم كردستان  ملصلحة 
بكامله. وبــدأت حكومة االقليم 
النفــط  وتصديــر  باســتخراج 
عــام 2013 دون احلصــول علــى 
موافقــة احلكومــة االحتادية، في 
اطار سياســة حتقيق االستقالل 
االقتصادي، وهو ما حدى باحلكومة 
االحتادية الى قطع ميزانية االقليم 
لتجاوز  االحتادية، نظرا  املوازنة  من 
االقليــم على الصالحيــات التي 

حددها له الدستور العراقي.

اجليولوجيــة  للبيانــات  ووفقــا 
لتحديد  الهندســية  واملعطيات 
النفطية  االحتياطــات  كميــة 
املؤكــدة القابلــة لالســتخراج 
ياتي  اقليم كردســتان  فان  جتاريا 
باملرتبة )10( على مستوى العالم 
بإحتياطي النفــط الذي يبلغ 45 
مليــار برميل، وبذلــك يأتي بعد 
كل من فنزويــال، اململكة العربية 
العراق،  إيران،  كندا،  الســعودية، 

الكويت، االمارات ، روسيا وليبيا. 

استثمرت مشاركتها في مؤتمر ميونخ لالمن

رئاسة كردستان تبحث عن وساطات دولية تخرجها 
من مأزق تسليم النفط للحكومة االتحادية

المخاوف تهيمن على سوق الدوالر وتذبذب 
6أسعاره يربك مكاتب وشركات الصيرفة الحبانية  أكثر مدن االنبار

2 استقرارا ..تشكو قلة الخدمات

بغداد ـ الصباح الجديد:
مهام  بتســيير  اخملول  الوزير  أعلن 
الفالحي، قرب  البيئة جاسم  وزارة 
اخلضراء"  "الورقة  احلكومة  إطالق 
لتطويــر القطــاع الزراعي، ضمن 
رؤية شاملة لتقليل االعتماد على 

النفط كمورد رئيسي في البالد.
وأصــدر رئيس الــوزراء مصطفى 
بتشــكيل جلنة  الكاظمــي قراراً 
بالتعاون  اخلضراء"،  "الورقة  إلعداد 
مع األمم املتحدة والوزارات اخملتلفة، 
والتي تؤســس ملفهــوم االقتصاد 
متويلي  كمصدر  املستدام  األخضر 

بدالً من النفط.
املستشار  ســلمان،  سعد  وشرح 
الفني في وزارة البيئة العراقية، أن 
"الورقة اخلضراء تعتبر من املشاريع 
الواعــدة التــي تســعى إليهــا 
احلكومة، وهي خطة استراتيجية 
ترتبط بعمــل احلكومة احلالية  ال 
فقط، بــل إن احلكومــات املقبلة 

ستتخذها منهجاً".
وبــنّي في حديث تابعتــه الصباح 

اجلديد، أّن "جميع الوزارات تشترك 
اخلضراء(،  )الورقة  اخلطة  إجناح  في 
لكن اجلهــد األكبر ســيقع على 
وزارات الزراعــة والبيئــة واملــوارد 

املائية".
وأضاف ســلمان أّن "العــراق بات 
بحاجــة إلــى اخلروج مــن حلقة 

النفــط كمصدر  االعتمــاد على 
وحيد لتوفير األموال خلزينة الدولة، 
واالجتاه اجلديد يعتمد على تشجيع 
املتجــددة  للطاقــات  مســتدام 
واحللول  األحيائي  التنوع  وتشجيع 
املستندة إلى الطبيعة". وكان أول 
إعالن عن الورقة اخلضراء، في مؤمتر 

املناخ الذي عقد في اسكتلندا، في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، الذي 

شارك فيه العراق آنذاك.
مصطفى  احلكومة  رئيــس  وكان 
الكاظمــي قــد حتدث فــي وقت 
سابق عن أسفه لـ"تضرر القطاع 
العراق بســبب عقود  الزراعي في 

طويلــة من احلــروب والصراعات”، 
الفتاً إلى أّن “علينا العمل وبذل كل 
اجلهود لعودة العــراق إلى مكانته 

الزراعية في املنطقة".
وأشــار اخلبيــر االقتصــادي عبد 
أّن  إلــى  املشــهداني،  الرحمــن 
"العراق ســيتجه بكل تأكيد في 
الفترات املقبلة إلى تدعيم خزينته 
املالية عبــر تطوير القطاعات غير 
النفطية، ألن االعتماد على النفط 
جعل العراق في أكثر من مناسبة 
في موقف صعب، ال ســيما بعد 
تفشــي  أســعاره عقب  انهيــار 
فيروس كورونا، لكن هناك مشاكل 
ستواجه تدعيم القطاعات ومنها 

الزراعة".
تصريح  فــي  املشــهداني  ولفت 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد إلى أّن 
"هناك حاجة إلــى تطوير الزراعة، 
ألن العــراق ال يــزال يعتمــد على 
طرق قدميــة وتقليدية، إضافة إلى 
حل مشاكل شــح املياه من خالل 
التواصــل مع إيــران وتركيا، ورفع 

امللوثــات مــن األراضــي الزراعية 
التي  والروافد  واألنهــار  جهة،  من 

تغذيها من جهة ثانية".
يســتطيع  "العــراق  أن  واعتبــر 
أّن  كما  الزراعية،  منتجاته  تصدير 
للسياحة دور كبير في رفد اخلزينة 
إلى  حاجة  هنــاك  لكن  العراقية، 
االهتمــام باملواقع األثريــة وإبعاد 
العصابات  وبعض  عنها،  اآلثار  جتار 
املســتفيدة مــن التنقيــب غير 

القانوني”.
ويُعــد العــراق ثاني أكبــر منتج 
للنفط اخلام فــي منظمة البلدان 
بعد  “أوبــك”  للبتــرول  املصــدرة 
 4.6 الســعودية، مبتوســط إنتاج 
ماليــني برميــل يوميــاً، ويعتمد 
على النفط بنســبة 96 في املائة 
تنجح  ولم  املاليــة.  إيراداتــه  من 
معظــم التعهــدات احلكوميــة 
القطاعني  بتنشــيط  الســابقة 
برنامج  وتعزيز  والصناعي،  الزراعي 
لتقليل  واالســتثمارات  الضرائب 

االعتماد على النفط.

الحكومة تقترب من الشروع بتنفيذ "الورقة 
الخضراء" لتقليل االعتماد على النفط

صوب اقتصاد اخضر ومستدام
تقريـر

خاص - الصباح الجديد:
من املتوقع أن يعقــد اجتماع قمة بني قادة 
التحالف الثالثي خالل أيام لوضع اللمسات 
األغلبية  األخيرة بشأن تشــكيل حكومة 
واالتفاق على عدد القضايا املشتركة، يأتي 
ذلك في وقت تنظر احملكمة االحتادية العليا 
األربعاء املقبــل في الطعن على إعادة فتح 

الترشيح ملنصب رئيس اجلمهورية.
الدميقراطي  احلــزب  عــن  النائــب  وقــال 
الكردســتاني ماجد شنكالي، أن "احلوارات 
داخل التحالف الثالثي مســتمرة ومهمة، 
وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني مســعود 
بارزاني كانا ينتظران عــودة رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوســي مــن زيارته إلى 

القاهــرة لعقد لقاء قمــة، والتأكيد على 
حكومة األغلبية الوطنية".

وتابــع شــنكالي، إلى "الصبــاح اجلديد"، 
أن "التحالــف الذي مت االعــالن عنه مؤخراً 
باسم الثبات الوطني بني االطار التنسيقي 
واالحتاد الوطني الكردستاني ليس لديه عدد 
املقاعد التي لدى التحالف الثالثي، وهمهم 
األكبر في هذه املرحلة حتقيق الثلث املعطل 
جللســة انتخاب رئيس جلمهورية باعتبارها 

بوابة العبور إلى تشكيل احلكومة".
وأشــار، إن "حصــول احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني على 31 مقعداً في االنتخابات 
األخيــرة يؤهلنا بأن نحصــل على منصب 

رئيس اجلمهورية في هذه الدورة".
ولفت شــنكالي، إلى أن "االحتــاد الوطني 

الكردســتاني متمســك مبنصــب رئيس 
اجلمهورية منذ عام 2005، رغم أن منصبي 
رئيس الــوزراء ومجلس النواب تناوبت عليه 

أحزاب عدة شيعية وسنية".
وأورد، أن "حزبنا بعد احلكم بعدم دستورية 
ترشــيح هوشــيار زيباري، قام بترشــيح 
شــخصية أخرى وهو ريبر أحمد"، مشدداً 
على أن "االطار التنسيقي واالحتاد الوطني 
الكردستاني طعنا بفتح باب الترشيح مرة 
أخرى ملنصب رئيــس اجلمهورية بعد انتهاء 

املهلة".
وأوضح شــنكالي، أن "احملكمــة االحتادية 
العليا حــّددت يوم االربعــاء املقبل موعداً 
للنظر فــي هــذه الدعوى ونحــن ننتظر 
النتيجــة فــأن كانــت لصالــح األطراف 

املعترضة فلكل حادث حديث".
ومضى شنكالي، إلى أن "القرار املتخذ بأن 
ال تفاوض على جتديد والية برهم صالح، ألن 

هذا الباب قد مت اغالقه منذ وقت طويل".
من جانبه، ذكر عضــو ائتالف دولة القانون 
محمد حســن القــدري، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديد"، أن "األمور لم تصل بعد 
إلى افتــراق تام بني اإلطار التنســيقي من 
جهة، والتيار الصــدري وحلفائه من جهة 

أخرى".
وتابع القدري، أن "احلوارات مستمرة أما من 
خالل اللجان، أو بواســطة خارجة وداخلية، 
ومن املمكن أن يصل إلى نتيجة خالل األيام 
املقبلة بأن تتشــكل لدينا حكومة أغلبية 

وطنية يشترك فيها اجلميع".

اجتماع مرتقب بين الصدر والحلبوسي وبارزاني لحسم تشكيل حكومة األغلبية
المحكمة االتحادية تبت بإعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية االربعاء المقبل

بغداد - الصباح الجديد
افاد اخلبير القانوني علي التميمي 
امس األحد، بــأن احلكومة احلالية 
امام  ســتنتخب  التي  واحلكومة 
خيارين لتغيير سعر صرف الدوالر 
بطريقة تتوافق مع مواد الدستور.
وقال التميمي في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن “احلكومــة 
لتغيير  أمامها خيــاران  احلاليــة 
ســعر صرف الدوالر، األول يتمثل 
املركزي  البنك  محافــظ  باقتراح 
تغيير سعر الصرف على أن يعرض 
ذلك علــى البرملان حتــى مينحه 
الشــرعية وعندهــا اذا حضــي 
التصويت باألغلبية لعدد األعضاء 
زائد واحد( فسوف يعتمد  )نصف 

هذا التغيير”.
وبني أن تبريرات اخليار األول تتمثل 
" بتأثير ارتفاع سعر الصرف على 
اجلرمية  شــيوع  وبالتالي  الفقــر 
واالنتحار وجرائم أخرى بشــعة”، 
الفتــاً إلــى أن “الصعود بســعر 
الصــرف يخالف املواد ٣٠ و٣١ من 
احلكومة  تلــزم  والتي  الدســتور 
والعيش  احلــرة  احليــاة  بتوفيــر 

الكرمي”.
وتابع “أما اخليار الثاني، فأنه يكون 
مقترح خفض سعر  تضمني  عبر 
املقبلة  املوازنة  قانون  في  الصرف 
والذي تقدمــه احلكومة املنتخبة 
وفق تغييرات ســعر الصرف وهذا 

يصبح قانوناً ملزماً”.
اســتدعاء محافظ  وكان تسبب 
الى  املالية  ووزيــر  املركزي،  البنك 
مجلس النواب ملناقشــة ســعر 
صرف الدوالر، بهيمنة اخملاوف على 
ســوق العملة وشركات ومكاتب 
الصيرفة في البالد، الى احلد الذي 
طالب فيه أصحاب تلك الشركات 
واملكاتــب، البنك املركزي بتحديد 
ســعر  تغيير  عملية  من  موقفه 
الدوالر، معتبريــن ان التذبذب في 
سعر الدوالر أدى إلى حصول ركود 

في االسواق.
ويذكر في هــذا الصدد، ان البنك 
األول  19 كانون  رفع فــي  املركزي 
2020 رسمياً سعر صرف العملة 
األمريكــي(  )الــدوالر  األجنبيــة 
لتكــون 145 ألف دينار مقابل كل 
100 دوالر، وفقــاً للموازنة العامة 
اقرها  التي   2021 للعــام  للدولة 
أن  إلى  النــواب. ويشــار  مجلس 
التضخم السنوي في البالد ارتفع 
بشكل كبير بعد رفع سعر صرف 
الدوالر أمام الدينار في تلك املوازنة، 
وأن جميع أسعار املواد والسلع في 
ارتفاعاً كبيراً،  السوق ، شــهدت 
بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، 
ما أثار موجة اســتياء شديدة بني 
األوســاط الشــعبية، فضالً عن 
اعتراضات بعض املهتمني بالشأن 

االقتصادي.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت وزيرة الدولة لشــؤون املرأة 
األعلى  اجمللــس  رئيســة  الليبية 
ملنظمــة املــرأة العربيــة التابع 
حورية  العربيــة  الــدول  جلامعة 
الدرمــال امس االحد، أن النســاء 
العراقيات يتمتعــن بحرية واعية 
الذي  اإلحبــاط  الرغــم من  على 
يشكله واقع املرأة العربية في دول 

عربية أخرى.
وقالت الدرمــال في حوار صحفي 
إنهــا "متفائلة مبســتقبل املرأة 

العربيــة، ملا رأته فــي العراق من 
حرية واعية تتمتع بها نســاء بالد 
الرافدين، على الرغم من اإلحباط 
الذي يشــكله واقع املرأة العربية 
تعاني  أخــرى،  عربيــة  دول  فــي 
انقسامات ومشكالت سياسية".

وأضافــت، أن "تلــك املشــكالت 
باملرأة  النهــوض  في  تؤثر ســلباً 
والسياسي  االقتصادي  ومتكينها 
واالجتماعــي، وخصوصاً في ظل 
تنوء بها دول عربية  التي  األحداث 

منها ليبيا.

خبير قانوني: خياران يؤمنان للحكومة 
تغيير سعر صرف الدوالر وفق الدستور 

رئيسة المجلس األعلى لمنظمة المرأة العربية: 

العراقيات يتمتعن بحرية واعية 
وواقع المرأة محبط في دول اخرى

البيئة: األراضي الملوثة 
باأللغام والمتفجرات ستة االف 

كيلومتر مربع 

ضحاياها 34 الف شخص

 بغداد ـ الصباح الجديد:
دائرة  البيئــة/  وزارة  أحصــت 
شــؤون األلغام، امــس األحد، 
فيما  احلربية،  اخمللفات  ضحايا 
أعلنت الكشف عن مساحات 

جديدة ملوثة بااللغام.
وقال مدير عــام الدائرة، ظافر 
محمــود خلف، فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديد: إن" 
نسبة التلوث باأللغام بلغت 6 
مليارات متر مربع بعد اجراءات 
املسح  بعد العام 2003 نتيجة 
احلــروب العراقيــة اإليرانيــة 
الذي  االرهابي  وداعش  واخلليج 
تسبب بتلوث أكثر من 6 آالف 

كيلو متر مربع".
وأضاف: "مت تطهيــر أكثر من 
%53، وحاليــا املتبقــي 2700 
كيلومتــر مربــع، ولكن تبني 
لدينا مســاحات جديدة، ألنه 
العراقية  األراضي  كل  ليست 
كلها مت مسحها، حيث بقيت 

املناطــق غيــر اآلمنــة وغير 
املأهولــة والبعيدة عن املدن"، 
مبيناً أن "هذه املساحات تقدر 
بنسبة %10، وهي نسب قليلة 

جداً". 
التي  أن "االراضي  إلى  وأشــار 
 100 ب  تقــدر  مســحها  مت 
مليون متر مربــع خالل العام 
املاضــي من أصــل حوالي 13 
مليون متــر مربع". وأوضح، أن 
"هناك مســاحات واسعة من 
األراضــي الزراعية والصناعية 
ونتيجة  ملوثة،  والســياحية 
املواطنــني  التــزام  عــدم 
حدوث  الى  يصار  بالتحذيرات، 
ضحايا"، الفتــاً الى أن "هناك 
34 الف ضحية مسجلة حتى 
والعمل  االلغام،  بســبب  اآلن 
الضحايا  تســجيل  على  جار 
ان  ونتوقع  املســجلني،  غيــر 
يرتفــع الرقــم الــى أضعاف 

املعلن".

بغداد - الصباح الجديد
حذر بيان صادر عــن البنك املركزي 
أمس االحد، من أن مطالبات تعديل 
ســعر صرف الدوالر قــد يؤدي الى 

ركود في اقتصاد البالد.
وقال مصدر مســؤول فــي البنك 
حســب البيان الذي اطلعت عليه 
إّن " تكرار تغيير  الصباح اجلديــد، 
ســعر الصرف خالل أوقات قصيرة 
من دون دراسة من اجلهات املعنية، 
يؤدي إلــى ركود اقتصــادي، ويربك 

عمل األســواق احملليــة، ويزيد من 
املضاربات على العملة األجنبية ".

وأوضــح "على الرغم مــن ارتفاع 
الطابع  ذات  العاملية  النفط  أسعار 
غير املســتقر، فليس هناك ارتباط 
بني هذا االرتفاع وبني أهداف تغيير 

سعر الصرف ونتائجه".
ولفت الــى أن "االرتفاع احلالي في 
أسعار النفط ســيمّكن احلكومة 
بناء االقتصاد  العراقية من إعــادة 
وبناء  صحيــح،  بشــكل  العراقي 

مصــدات مالية كافيــة ملواجهة 
أسعار  في  تقلبات مستقبلية  أية 

النفط الدولية".
يذكر ان أسعار صرف الدوالر كانت 
انخفضت بنحو كبير خالل اليومني 
دوالر،   100 لكل   143.750 املاضيني، 
وبأقــل من الســعر الرســمي له 
والبالــغ 146 الــف دوالر لكل 100 
دوالر، اثر اســتدعاء محافظ البنك 
املركــزي ووزير املاليــة الى مجلس 

النواب.

"مصدر" في البنك المركزي: 

تغيير سعر الصرف من دون 
دراسة يسبب الركود االقتصادي



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

تســجل احلبانيــة واحــدة من 
قصــص التعايــش التي جنحت 
تنظيم  التغلب على سموم  في 
“داعش”،  بعــده  ومن  القاعــدة 
فهــي على خــاف بقيــة مدن 
الرئيســة  الثاثة عشــر  االنبار 
الواقعة  احلبانيــة  مدينة  تنفرد 
بــن الفلوجة والرمــادي، بتعدد 
الطوائــف والديانات والقوميات، 
ففيها العربي السني والشيعي 

والكردي واملسيحي.
ما زال ســكان املدينــة يفخرون 
بكون بلدتهم عراق مصغر برغم 
أن عدد األطياف التي كانت فيها 
تراجعت كثيــرا بالفترة األخيرة 
خاصة بعد فتح دول أوروبية عدة 
اللجوء لغير املسلمن العراقين، 
الذي  االقتصادي  األذى  عن  فضا 
حلق باملدينة مــن حصار تنظيم 
“داعــش”، لهــا إذ فشــل فــي 
احتالهــا طول الســنوات التي 
تواجد بها في مدن احملافظة بعد 

عام 2014.
قرابة  احلبانية  ويبلغ عدد سكان 
وحتدها  نســمة،  ألف  السبعن 
الغرب  ومن  الفلوجة  الشرق  من 
بحيرة  اجلنوب  من  بينما  الرمادي 
ويطوقها  الســياحية،  احلبانية 
شــماال الطريق الدولي السريع 
الرابط بن بغداد ودمشق وعّمان.

استقرارها  رغم  احلبانية  وتعاني 
األمنيــة  النواحــي  كل  مــن 
واالجتماعيــة من مشــكات ال 
حصر لها بدأ من انعدام اخلدمات 
فــا مركز طبي  فيها  الصحية 
وال مشــفى بكل املدينة ، حيث 
يضطــر املرضى فيهــا لانتقال 
الى الرمــادي أو الفلوجة لغرض 
العاج، حتى بالنســبة للحاالت 
الطارئة، كما أنها ما زالت تعيش 
املشــيد  التحتية  البنــى  على 
قســم منها منذ خمســينيات 
القــرن املاضــي، مثل شــبكة 
الكهرباء،  وخطوط  واملياه  اجملاري 
عدا عن الطــرق املنهكة باحلفر 

والتشققات.
ويطالــب ســكان املدينــة من 
الســلطات احملليــة فــي االنبار 
املدن  غرار  علــى  إليها  االلتفات 

مســؤول  يؤكد  حيث  األخــرى، 
البلــدة أن التركيز  محلي فــي 
سواء  واالعمار  التأهيل  بحمات 
تلك التــي تنفذها احلكومة من 
صندوق إعادة اإلعمار أو من خال 
واالممية على  األجنبية  املنظمات 
التــي كانــت محتلة من  املدن 
داعش والتــي أصابها الدمار دون 
أن يتذكــروا املــدن التي صمدت 
احتالها،  داعش  يســتطع  ولم 
وحتملت موجات النازحن الفارين 
من املدن األخــرى وكذلك حصار 
وقذائــف  اإلرهابــي  التنظيــم 
الهاون علــى املدينة التي كانت 
تنزل بن ساعة وأخرى، الفتا الى 
أن احلالة املعيشــية في احلبانية 
تتراجع كــون اغلب من فيها من 
ذوي الدخل احملــدود، ويكاد يكون 
أكثر من نصف ســكان احلبانية 

حتت خط الفقر.
يعود بناء أول كنيسة في املدينة 

إلى ما قبل احلرب العاملية األولى، 
للكاثوليك لكنها  وهي كنيسة 
ورممت عدة مــرات، وعلى  جددت 
مقربــة منهــا توجد كنيســة 
قريبا  تستعد  التي  ماركوركيس 
90 عاما على  لاحتفــاء مــرور 
انشــاءها، بينما تقع في الشارع 
نفسه حســينية صممت على 
إلى  يعــود  قدمي  طراز معمــاري 
املاضــي  القــرن  خمســينيات 
يجاورهــا بنحــو 500 متر فقط 
“حسب  باسم  املعروف  املسجد 
اهلل”، نسبة الى من بناه بالوقت 

نفسه.
واشــتهر من املدينة شخصيات 
عراقيــة مهمــة أبرزهــم عمو 
بابا وشــدراك يوســف، ودكلس 
أوديشــو، وعلى  وأيــوب  عزيــز، 
مستوى املدرسن الذين شاركوا 
الدراســية  املناهج  كتابــة  في 
الستينيات  فترة  خال  العراقية 

حســن جنــم، والدكتــور علي 
اجليش  جنــراالت  ومن  مندالوي، 
خــال فترة حكــم الزعيم عبد 
الكرمي قاسم العميد أحمد أمن 

اجلاف، وآخرين.
وتقع فــي مدينــة احلبانية أحد 
في  العسكرية  القواعد  أضخم 
“قاعدة  باســم  وتعرف  العــراق 
القــوات  شــيدتها  احلبانيــة”، 
البريطانية مطلع القرن املاضي، 
وكانت حاضــرة في كل األحداث 
الرافدين  بــاد  عرفتهــا  التــي 
إليها  ويعود   ، املاضيــة  بالعقود 
في  االجتماعــي  التنــوع  ســر 
املدينة، إذ أن استقطاب القاعدة 
العســكرية ضباط وعسكرين 
وفنين وعمال خدمة من شــتى 
أربعينيات  ومنــذ  العــراق  مدن 
القــرن املاضــي جعلهــا عامل 
اســتيطان وجذب للعراقين من 
شتى احملافظات العراقية خاصة 

وأن طبيعتهــا وموقعها القريب 
مــن بغداد بـ80 كــم يصب في 

صالح ذلك. 
وتعكف حكومــة األنبار احمللية، 
سياحية  مشــاريع  تنفيذ  على 
فــي ناحيــة البغــدادي، وبدأت 
صناعيــة،  شــاالت  بإنشــاء 
ســاهمت بجذب مئات السياح 
من مختلف مدن العراق، بحسب 
مدير الناحية شرحبيل العبيدي. 
العبيــدي، وخال ، أشــار إلى أن 
“بعد حتريــر األنبار مــن تنظيم 
داعش، الذي تســبب بدمار شبه 
واألماكن  التحتية  للبنى  شامل 
وعلى  احملافظة،  فــي  الترفيهية 
الرغم من حمــات اإلعمار التي 
سنوات،  منذ  مدنها  تشــهدها 
إال أنهــا تفتقد ملشــاريع تأهيل 
ولم  السياحية،  األماكن  وتطوير 
للعائات  متنفســاً  هناك  يكن 
ســوى بحيرة احلبانية )شــرقي 

األنبار(“.
وبهدف توفيــر متنفس لعائات 
منطقــة البغــدادي، أطلقــت 
حكومة األنبار احمللية مشــروعاً 
بســيطاً متثل بانشــاء شــال 
صناعي، لكن ومــع مرور الوقت 
العائات  ملئــات  مقصداً  أصبح 
األنباريــة، األمر الذي دفع ملتابعة 
العمــل بتطوير املــكان وجعله 
منتجعاً سياحياً كبيراً، بحسب 
مديــر ناحية البغــدادي. ولفت 
العبيدي إلى أن “املنطقة تطورت 
وأصبحت متنفساً ملئات العائات 
من داخل وخــارج احملافظة، لكن 
املنطقة ما تــزال تفتقر ألعمال 
أن “حكومة  إلــى  اإلدامة”، الفتاً 
األنبــار، وجهت بعمل كشــف 
شاالت  إلنشاء  للمنطقة،  أولي 
صناعية أخرى، فضا على إنشاء 
كورنيش ومحال جتارية ومطاعم 

شعبية في املنطقة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشركة العامة لصناعة 
إحــدى  واملُعــدات  الســيارات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات 
الُدفعة  إنتــاج  عن  األحد  امس 
)بايك(  ســيارات  مــن  األولــى 
 ) BAIC X25 ( الصينية اجلديدة
بالتعاون مع الشركة املُستثمرة 

نبع زمزم العاملية .
وقـــاَل ُمدير مصنع الســيارات 
واملُعدات التخُصصية ناهـــض 

رشيـد الصاحلـي في تصريحات 
بايــك  ســيارات  إَن  صحفيــة 
ُمواصفات حديثة  اجلديدة حتمل 
الســامة  بشــروط  وُمجهزة 
واألمان كافة وخاضعة لعمليات 
النوعية  والســيطرة  الفحص 
وتشهد طلب ورغبة في السوق 

العراقي وإقبال من املُواطنن.
وأشــار مديــر املصنع إلــى إَن 
ماكات الشركة من املُهندسن 
ذاتية  وبجهود  أجنــزت  والفنين 

الُدفعــة األولى  جتميــع وإنتاج 
والبالغة ) 120 ( ســيارة منها ) 
80 ( سيارة جاهزة و ) 40 ( أخرى 
في طور الفحــص ، الفتاً إلى إَن 
وإنتاج  لتجميع  ُمستمر  العمل 
الُدفعة الثانيــة والبالغة ) 120 
األخرى  والُدفعات  أيضاً  ( سيارة 
باإلعتمــاد على إمكانيات كوادر 
الشركة من ذوي اخلبرة واملُدربن 
علــى جتميــع ُمختلــف أنواع 

السيارات.

خط  بــأَن  الصاحلــي  وأوضــح 
جتميع وإنتاج الســيارات يتكون 
مــن ) 30 ( محطــة جتميعية و 
) 6 ( محطات فحص رئيســية 
من ِقبــل فاحصــن ُمختصن 
وُمدربــن علــى هــذا العمل ، 
اجلديدة  بايك  إَن سيارات  مؤكداً 
عالية  كفاءة  ذات  مبُحرك  تعمل 
وصندوق  احمُلــرك  ُمواصفات  وإن 
الُســرعة ) الكيـــر ( تُشــابه 
ُمواصفــات ُمحــرك ســيارات 

ميتسوبيشي اليابانية.
كما أشار ُمدير مصنع السيارات 
إلى طرح  التخُصصية  واملُعدات 
ســيارات بايــك للبيع بســعر 
ُمناســب نقداً من ِخــال فروع 
وفروع  التســويقية  الشــركة 
الشركة املُستثمرة وبالتقسيط 
والرشيد  الرافدين  مصرفي  ِعبرَ 
مع منح ضمان ملُدة عام لصيانة 
الســيارة وتصليحها خللل فني 
أو تصنيعي ِعبــرَ ورش الصيانة 

التابعة للشركة في ُمحافظات 
األشرف  والنجف  وكرباء  بغداد 

والبصـرة .
فـي ذات السياق لفت الصاحلي 
إلى إســتمرار الشــركة بإنتاج 
سيارات بيجو وسايبا مبُواصفات 
( ســيارة   20  ( وبواقع  حديثــة 
بيجــو و) 18 ( ســيارة ســايبا 
يومياً ومطروحة للبيع بأســعار 
ُمناســبة نقداً وبالتقسيط مع 

منح ضمان ملُدة عـام .  

النجف ـ الصباح الجديد:
اتصــاالت  مديريــة  شــاركت 
ومعلوماتية النجف االشــرف ممثلة 
لاتصاالت  العامــة  الشــركة  عن 
واالعمار  البناء  مبعرض  واملعلوماتية 

واالســتثمار الذي أقيــم على ارض 
معــرض النجف الدولــي.  هذا وقد 
النجف  محافــظ  املعــرض  افتتح 
االشــرف ماجــد الوائلــي بحضور 
جماهيري كبير وبحضور سفراء عدد 

وممثلي  واحملافظن  والوزراء  الدول  من 
احملافظات،  فــي  احمللية  احلكومــات 
ومبشــاركه أكثــر من 80 شــركة 
مجاالت  مختلــف  في  متخصصة 

البناء واإلعمار والطاقة.

وقال مديــر اتصــاالت ومعلوماتية 
النجف املهندس صاح احمد عباس 
“ ان مشاركة مديريتنا بهذا املعرض 
جاءت من اجل التعاون وربط جسور 
احلكومي  القطــاع  بن  املشــاركة 

واخلاص لتقدمي خدمات مميزة واإلطاع 
احلاصلة  التحديثــات  على جميــع 
فــي قطاع اإلتصــاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات. جتــدر االشــارة إلى أن 
مديريــة اتصاالت النجف االشــرف 

شــاركت باملعرض مبعية شــركتي 
الصباح  وشــركة  الوطني  املشروع 
التقنيــة )innova( املســتثمرة في 
الشــركة  FTTH شــركاء  مجــال 

العامة لإلتصاالت واملعلوماتية.

واسط ـ الصباح الجديد:
زار  املهنــدس  جنم احليالي مدير عام 
املديرية العامة للماء مديرية كهرباء 
املهندس حيدر  والتقى مع  واســط 

طالب عبد سلمان مدير الدائرة .
وجرى  خال االجتماع  مناقشة واقع 
املاء في احملافظة واهميتها  مشاريع 
فــي توفير املــاء الصالح للشــرب 

خــال   احليالــي  للمواطنن،وأكــد 
التعاون  اســتمرار  علــى  االجتماع 
الدوائر ذات العاقة  والتنســيق مع 
التيار  ايصال  اجراءات  لاســراع في 

الكهربائي الى مشــروع ماء الكوت 
العاجل من اجل  القريب  الكبير في 
بدء الضخ التجريبي للمشروع الذي 
ســيعمل بطاقــة تصميمية تبلغ 

١٠٠٠٠م٣بالساعة والذي سوف يوفر 
املــاء الصالح للشــرب  الى قضاء 

الكوت بواقع مليون نسمة ،
من جانبه ثمن مدير كهرباء واسط 

احليالي مؤكدا   املهندس جنــم  زيارة 
على الدعم الكامل الجناز مشــاريع 
املاء ، مع تذليــل كافة املعوقات في 

العمل خدمة ألهالي احملافظة  

المثنى - اعالم التجارة 
كشــف مدير عام الرقابــة التجارية 
واملاليــة فــي وزارة التجــارة محمد 
املثنى،  إلى  زيارة تفقدية  حنون، خال 
عن جملة اجراءات خلفض االسعار في 

احملافظة.
وأفاد بيــان لدائرة الرقابــة التجارية 
واملاليــة بــان “الزيارة التي شــملت 
للحنطة  االستراتيجي  اخلزين  مواقع 
وسايلو السماوة واملطحنة احلكومية 
ومخازن السلة الغذائية، جاءت ضمن 
الليات عمل  واملتابعة  التدقيق  خطة 
الدوائــر التجاريــة باحملافظــة وبيان 
مواقــف خطــط التجهيــز ملفردات 
السلة الغذائية ومادة الطحن اجملهزة 
للمواطنن ومعرفة اســباب االرتفاع 
الذي حصــل مبناطق احملافظة مقارنه 

باحملافظات القريبة”.
واشــار الى ان لقاًء جمع املدير العام 
مع مدراء فــروع الشــركات املعنية 
خالها  اكــد  التموينية  بالبطاقــة 
اهمية اســتنفار كل اجلهود لتجهيز 
الغذائية على  كامل مــواد الســلة 
عموم مناطــق احملافظة التي وصلت 
نســبة التجهيز فيها الى مســتوى 
التأكيد  متقــدم جدا، فضــا عــن 
على ضرورة اســتكمال جتهيز حصة 

املواطنن من مادة الطحن”.
ولفــت حنون بحســب البيــان الى 
توجيه وزير التجــارة “مبتابعة الوضع 
الغذائي في محافظة املثنى ومعاجلة 
كل املاحظات التي يتم تشخيصها 
الرقابيــة كذلك بذل  الفرق  من قبل 
اجلهود الســتكمال عمليات  قصارى 

التجهيــز جلميــع مفردات الســلة 
الغذائية”، مشــيرا الــى “جملة من 
االجراءات االدارية التي سيتم اتخاذها 
اســعار  ارتفاع  مشــكلة  ملعاجلــة 
االستمرار  اهمها  املثنى  في  الطحن 
بعمليــات التجهيز جلميــع مفردات 
الســلة الغذائية وضــخ كميات من 
الطحــن للمخابــز واالفــران واحملال 
التجارية، فضا عــن متابعة خطط 

التسويق بجميع احملافظات”.
وزار مدير عام دائــرة الرقابة التجارية 
واملالية عددا من احملــال التجارية في 
اسواق مدينة الســماوة والتقى جتار 
اجلملــة واملفرد لبيع املــواد الغذائية 
بشــأن  ماحظاتهم  الى  واســتمع 
االسعار  الرتفاع  احلقيقية  االســباب 
انخفاض  في  مساهمتهم  وامكانية 

االســعار من خال التعاون مع الوزارة 
املواد  مــن  بكميات  الســوق  برفــد 
املرحلة  اســتغال  وعــدم  الغذائية 
كاهل  ترهق  اضافية  اســعار  لفرض 

املواطنن.
وشدد على أن “ظاهرة ارتفاع االسعار 
وخاصــة ملــادة الطحن ستشــهد 
املواد  انخفاض  بعــد  انفراجا واضحا 
التي لها عاقة باالعــاف، باإلضافة 
املستمرة ضمن  التجهيز  إلى خطط 
التي  واملعاجلات  التموينيــة  البطاقة 
اتخذتهــا الوزارة بضــخ كميات من 
الطحــن لاســواق احملليــة ملعاجلة 
لنوعية  املســتمرة  املواطنن  طلبات 
الطحن احمللي اجملهز من الوزارة والذي 
يشهد اقباال بســيب نوعيته اجليدة 

التي تضاهي املستورد”.

الحبانية أكثر مدن االنبار استقرارا .. تشكو قلة الخدمات
تنفرد بتعدد الطوائف والديانات والقوميات

يفتخر سكان مدينة 
الحبانية بكون 
بلدتهم عراق 

مصغر برغم أن 
عدد األطياف التي 

كانت فيها تراجعت 
كثيرا بالفترة األخيرة 

خاصة بعد فتح دول 
أوروبية عدة اللجوء 

لغير المسلمين 
العراقيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار اللواء ميســان صبيح بــداي معاون مدير 
مديريــة املتفجرات في وزارة الداخلية، ومبعية 
العميــد احمد جهاد الهماشــي مســؤول 
الدولي  العــراق  معــرض  بغداد  متفجــرات 
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ITEX الذي 

يقام على أرض معرض بغداد الدولي. 
هذا وقد استقبل وفد وزارة الداخلية املهندس 
أســامة جهاد قاسم الهماشــي مدير عام 
اروقة  العامة لاتصاالت، وجالوا في  الشركة 
واجنحــة الشــركات التــي بإمكانها تقدمي 
خدمات نوعية تخص عمل مديرية املتفجرات.
 HUAWEI و في هــذا الصدد أبدت شــركات
وتاليــا ودقة الرابط اســتعدادها للتعاون مع 
ماكات مديرية املتفجرات في تنفيذ مشاريع 

نوعية، ومبا يخدم املصلحة العامة.
وفي ختام الزيارة أبدى املدير العام اســتعداده 
ملتابعة املوضوع مع الشــركات الشــريكة ، 

وتشكيل جلان مشتركة ملتابعة العمل.

واسط ـ الصباح الجديد:
وضع محافظ واســط د.محمد جميل املياحي 
لتنفيذ مشــروع تطوير قضاء  حجر االساس 
احلي برعاية رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد 
من نواب واسط وجمع غفير من اهالي القضاء.
وقــال املياحي خال محفل حجر االســاس ان 
“ هذه اخلطوة باننا ،نســعى ان تكون مسحة 
اإلنصــاف التي ترفع الظلم واحليف عن مدينة 
الشــهداء واجملاهدين واألبطال ، واحداث قفزة 
نوعية على املســتوى اخلدمــي واإلعماري في 
هذه املدينة الصابرة الذي سيشمل جزء كبير 
من شــوارع وأحياء ومناطق املدينة  بخدمات 
متكاملة ،بينهــا اعمال بنى حتتية متكاملة ، 
شــبكات مجاري ومياه أمطار ، وشبكات ماء 
واتصاالت وشــبكات كهرباء ،فضا عن تنفيذ 
األعمــال البلديــة املتكاملــة بضمنها صب 
جديدة  بتصاميم  الشــوارع  وتأهيل  األرصفة 

وأعمال اإلنارة واألرصفة وغيرها” .
واشــار املياحي الى “قيام  الشركة بتفيذ هذا 
املشروع ضمن املواصفات الفنية واملدد الزمنية 

املعدة في الكشوفات “. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
استكماالً لسلسلة الزيارات امليدانية والوقوف 
على اخر املســتجدات ، زارَ معــاون مدير عام 
شركة الفاروق العامة ، احدى تشكيات وزارة 
االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة ، 
محمد فواز املطلك مشروع مدارس محافظة 

املوصل .
وجــاءت هــذه الزيــارة لإلطاع علــى مراحل 
تســليم املشــروع ، حيث التقــى مبدير فرع 
الشــركة في محافظة نينوى ومدير مشروع 
املدارس املهندس احمد يحيى رشيد ملناقشة 
خطة املشــروع الجناز باقي الفقرات وحســب 
االســبقية ، يُذكر ان العمل يتكون من سبعة 
مدارس ) النهــروان - العربي - النور - الزهراء - 
سومر - السام - مشــيرفة الثانية ( متوزعة 
على اجلانبي االمين وااليسر للمحافظة ، وتبلغ 
مساحة كل مدرســة )7000( م² متكونه من 
24 صف متوزعة علــى 3 طوابق و5 مختبرات 
، وبنايــة لألدارة ، ومجاميــع صحية للطاب ، 
أضافًة الى بناية للحرس وغرفة الكهرباء ، مع 
حديقة للمدرسة التي تبلغ 1500 م² وساحة 

استراحة للطاب 600 م² .

 ITEX الداخلية تزور معرض
وتبحث سبل التعاون مع 

الشركات ذات العالقة

محافظ واسط يضع
 حجر األساس لمشروع 

تطوير قضاء الحي

معاون مدير عام الفاروق 
يطلع على سير العمل في 

بناء مدارس الموصل 

الصناعة ُتنتج سيارات جديدة بُمواصفات حديثة للبيع نقدًا وبالتقسيط

اإلتصاالت تشارك بمعرض البناء واالعمار واالستثمار الدولي بالنجف 

مدير عام مديرية الماء يزور دائرة توزيع كهرباء واسط في العمل خدمة ألهالي المحافظة

مدير الرقابة يكشف عن جملة اجراءات لخفض االسعار في المثنى
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت وزيرة اخلارجية البريطانية، 
ليز تروس، في مقابلة مع صحيفة 
الرئيس  أن  مــن  “ديلــي ميــل”، 
الروسي فالدميير بوتني “سيواصل 
إذا  شن احلروب على الدول اجملاورة 

سمح له بغزو أوكرانيا”.
وفــي الوقــت الذي حضــر فيه 
منــاورات  الروســي  الرئيــس 
استراتيجية، امس االول السبت، 
شملت إطالق صواريخ باليستية 
من غواصات، أصدرت تروس “نداء 
الدولي لكي  أخيــرا للمجتمــع 
يتحد ملواجهة عدوان موســكو”، 

وفقا للصحيفة.
وقالت تروس فــي املقابلة، امس 
بوتني  هاجــم  “إذا  إنــه  األحــد، 
أوكرانيا فســيكون ذلك مقدمة 

لضم  للقوة  روســيا  الستخدام 
املزيد من دول االحتاد الســوفيتي 

السابق”.
وأضافــت: “نحــن بحاجة لوقف 
بوتــني ألنــه لــن يتوقــف عند 

أوكرانيا”.
وتابعت: “بــات واضًحا للغاية أن 
الســيطرة  فقط  ليس  طموحه 
علــى أوكرانيــا، إنه يريــد إعادة 
عقارب الســاعة إلــى منتصف 

التسعينيات، أو حتى قبل ذلك”.
وأشــارت إلى أن “بوتــني قال كل 
هذا علنا، إنه يريد إنشــاء روسيا 
إلى  العــودة  يريد  وإنه  الكبــرى، 
الوضع كمــا كان من قبل”، حيث 
كان االحتاد الســوفيتي “يسيطر 
من  شاســعة  مســاحات  على 
أوروبا الشــرقية”. ولفتت إلى أنه 

“من املهم للغايــة أن نقف نحن 
وحلفاؤنا في وجه بوتني”.

أوكرانيا  تكــون  “قد  وتســاءلت 
األســبوع املقبل، ولكن بعد ذلك 

أي دولة ستكون التالية؟”.
وتأتي تصريحــات وزيرة اخلارجية، 
الــوزراء  رئيــس  بعــد أن حــذر 
جونســون،  بوريس  البريطانــي، 
مــن أن الغزو الروســي ألوكرانيا 
ميكن أن يتسبب في “تدمير دولة 
دميقراطية” وأن “الصدمة ستتردد 

في جميع أنحاء العالم”.
وخالل حديثه فــي مؤمتر ميونخ 
قال  الســبت،  االول  امس  لألمن، 
جونسون إن هناك “نذير شؤم” من 
روسيا بشــأن احتمال حدوث غزو 
في األيام املقبلــة، وأن العالم ال 
هذه  خطورة  من  “التقليل  ميكنه 

اللحظة”.
املناورات  شملت  آخر،  جانب  ومن 
الروســية إطــالق صواريخ تفوق 
سرعة الصوت، وتدريبات لطائرات 
األبيض  البحــر  فــوق  مقاتلــة 
قواعدها  من  انطلقت  املتوسط، 
في ســوريا، وتضمنــت تدريبات 
باليســتية  صواريخ  إطالق  على 

عابرة للقارات.
ويأتي ذلك فــي الوقت الذي أعلن 
فيه عن التعبئة العســكرية في 
ودونيتسك،  لوغانسك  منطقتي 
وهــي مناطــق انفصاليــة تقع 
ومدعومــة  أوكرانيــا  شــرقي 
من روســيا، فيما قتــل جنديان 
بجروح  أربعة  وأصيــب  أوكرانيان 
في عمليات قصــف، امس االول 

السبت.

3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يبدي الشــارع الســوداني، قلقا كبيرا من 
انهيار القطــاع الصحي وعدم قدرة املرضى 
علــى دفع فاتــورة العالج التــي تضاعفت، 
األسبوع املاضي، 10 مرات في املستشفيات 

احلكومية.
وحذرت نقابة األطباء، في بيان مشــترك مع 
عدد من تنظيمات املهن الصحية، من كارثة 
صحية قــد تواجهها البالد بســبب الزيادة 
الكبيــرة في أســعار الفحــوص الروتينية 
الطبيعية  والــوالدة  اجلراحية  والعمليــات 
والقيصرية وغيرها مــن اخلدمات العالجية؛ 

وطالب البيان بإلغاء هذه الزيادات فورا.
وأشــار البيان إلى أن زيادة أســعار اخلدمات 
الطبية والصحية مــن غير تفكير في زيادة 
املســتفيدين  وزيادة  الصحي  التأمني  رقعة 
الدولة سيشكل  منه وتغطيته ودعمه من 

ضغطاً كبيراً على املواطن.
خانقة  اقتصادية  أزمــة  الســودان  ويواجه 
بســبب تعليق املانحني الدوليني مساعدات 
ومنح وقروض بأكثر من 3 مليارات دوالر بعد 

إجراءات اخلامس والعشرين من أكتوبر.
وحجبت الواليات املتحدة وأوروبا واملؤسسات 
املالية الدولية مثل البنــك الدولي مليارات 
الدوالرات من الدعم املالــي مما أدى إلى زيادة 
الضغط على االقتصــاد الضعيف بالفعل 

وزيادة الفجوة في سعر اجلنيه السوداني.
وتداول الــدوالر الواحد عند 500 جنيه حاليا 
في الســوق املوازي الذي عاد إلى االنتعاش، 

مؤخرا، بعد تواريه ألكثر من عام.
ورأت أمينــة الســيد عضو نقابــة األطباء 
واللجنة التنفيذية ملكتــب األطباء املوحد، 
أن الوضع الصحي سيزداد تأزما نظرا الرتفاع 
معدالت الفقر في السودان والتي تصل إلى 
أكثر من 50 في املئة من سكان البالد البالغ 
عددهم نحو 40 مليون نسمة. وقالت أديبة ، 
إن النظام الصحي يعاني أصال من مشاكل 
كبيرة بسبب هجرة أعداد كبيرة من األطباء 

وتدهور بيئة العمل واملستشفيات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيــس مجلس النــواب الليبي عقيلة 
صالح امس االول الســبت إن الرهان ال يزال 
قائما على املضي قدما في إجراء االنتخابات 

الرئاسية والبرملانية في البالد.
وأضاف في كلمة أمــام املؤمتر الرابع للبرملان 
االنتخابات هي  أن  القاهــرة  العربــي فــي 
“الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيني في 
انتخاب من ميثلهم بهدف إنهاء الصراع وحل 

األزمة في البالد”.
أيضا أشــار إلى “اإلحباط الشــديد” بسبب 
عدم تنظيــم االنتخابات فــي موعدها في 
ديســمبر كانون األول املاضي، مشــيرا إلى 
“فشــل اجلهات املوكل إليهــا تهيئة املناخ 
األمني واالجتماعي إلجناز املصاحلة الوطنية”.
كما تابع “الصراعات واألزمات التي نعيشها 
في املنطقة ســببها غياب احلوار والتدخل 

األجنبي السلبي في شؤون الدول”.
وكان عقيلة صالح، قــد دعا كافة الليبيني 
إلى مســاندة ودعم ما وصفها بـ”حكومة 
باشــاغا  فتحي  التــي كلف  االســتقرار”، 
بتشــكيلها، من أجل القيــام مبهامها في 
تهيئــة كافة الظــروف واألوضــاع األمنية 

واالقتصادية إلجراء انتخابات في البالد.
وقال “وقــف الصراعات وإنهــاء األزمات في 
املنطقــة يتطلب إخراج القــوات األجنبية 
واجلماعات  امليليشــيات  وتفكيك  واملرتزقة 
اإلرهابيــة واحترام حق وإرادة الشــعوب في 

تقرير مصيرها”.

السودان.. مخاوف من انهيار 
منظومة الصحة بعد »قفزة” 

فاتورة العالج«

رئيس برلمان ليبيا: 
الرهان ال يزال قائما على 

إجراء االنتخابات

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلــن البيــت األبيــض أن الرئيس 
األميركي، جو بايــدن، عقد اجتماعا 
جمللــس األمن القومــي، امس األحد، 
ملناقشــة األزمــة األوكرانية. وجدد 
البيت األبيض حتذيره من أن روســيا 
ميكن أن تشــن هجوماً على أوكرانيا 
أوكرانيا  أّي وقت، فيمــا طالبت  في 
بتعزيز الدعم الغربــي بعد حتذيرات 
اقترح  من غزو روسي وشــيك، كما 
الرئيــس األوكرانــي لقــاء نظيــره 

الروسي ملعرفة “ما الذي يريده”.
وأشــارت املتحدثــة باســم البيت 
األبيض، جني ســاكي، فــي بيان إلى 
أنه مت إطــالع بايدن على احملادثات في 
القادة  بــني  األمني  ميونيــخ  مؤمتر 
الغربيــني بشــأن األزمــة املتعلقة 
مستشــاريه  أن  مضيفة  بأوكرانيا، 
لألمن القومي “كرروا أن روسيا ميكن 
أن تشن هجوما على أوكرانيا في أي 

وقت”.
وتدق واشنطن منذ نحو ثالثة أشهر 
ناقــوس اخلطر حيال مــا تعتبر أنها 
استعدادات لشن هجوم روسي على 

أوكرانيا.
من جهته قال وزير اخلارجية األميركي 

أنتوني بلينكن، إنه سيجري اجتماعاً 
مع نظيره الروســي سيرغي الفروف 
يوم 24 فبراير ملناقشة أزمة أوكرانيا.

وأضاف بلينكن أنــه أبلغ الفروف، أن 
عقد اللقاء مرهون بعدم غزو أوكرانيا 
خالل هذا الوقت، مشيراً إلى إمكانية 
أن يلتقي بايدن الرئيس بوتني إذا كان 

ذلك يخدم احلوار.
وتزامنــا، شــّدد الرئيــس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي، امس االول 
الســبت، على أّن بالده تُشّكل “درع” 
أوروبــا في وجه روســيا وتســتحق 
مزيــداً من الدعــم، مطالباً بجدول 
زمني النضمامها إلى حلف شــمال 
األطلســي في ظل مخاوف من غزو 
إّنه وشيك،  واشــنطن  تقول  روسي 
قّوتها  موســكو  استعرضت  بينما 

عبر اختبار صواريخ بقدرات نووية.
ودان زيلينســكي فــي خطابه أمام 
مؤمتــر ميونيــخ لألمن مــا وصفها 
ينتهجهــا  مهادنــة”  بـ”سياســة 

األوروبيون حيال موسكو.
وقال الرئيس الذي توّجه إلى ميونيخ 
رغم اشتداد حّدة القصف في شرق 
إّنه  بالده ومقتل جنديَــني أوكرانيني 
“على مــدى ثماني ســنوات، كانت 
أوكرانيــا درعــاً. على مــدى ثماني 
جيشاً  تصّد  أوكرانيا  كانت  سنوات، 

يُعّد بني األكبر في العالم”.
واضحة  زمنية  بـ”جداول  كما طالب 
وعمليــة” النضمــام أوكرانيــا إلى 
األطلســي، وهو أمر تعتبره موسكو 

خطاً أحمر بالنسبة ألمنها.
فالدميير  لقــاء  زيلينســكي  واقترح 
بوتني ملعرفــة “ما الذي يريده الرئيس 

الروسي”.

يأتي ذلك فيما قال األمني العام حللف 
شمال األطلســي ينس ستولتنبرغ 
كل  إن  الســبت،  أملانيــة،  لقنــاة 
اإلشارات الواردة من روسيا تشير إلى 

أن موسكو تســتعد لهجوم شامل 
على أوكرانيا، مرّدداً حتذيرات الواليات 

املّتحدة من غزو وشيك.
ذاته،  التصريح  وأكد ستولتنبرغ في 
أن اجلميع متفقــون على أن مخاطر 
وقوع هجوم روســي علــى أوكرانيا 
ذكر  جانبه،  مــن  للغاية.  مرتفعــة 
مصدر دبلوماســي أن منّظمة األمن 
والتعاون في أوروبا ســّجلت السبت 
ما يقرب من ألفْي انتهاك في شــرق 
دونباس  إقليــم  ويشــهد  أوكرانيا. 
أوكرانيا تسارعاً  في جنوب شــرقي 
االســتخبارات  وزعمت  باألحــداث. 
أنها حصلت  التابعة لالنفصاليــني 
الهجومية  العمليــة  خطــة  على 
التي ســتقوم بهــا قــوات اجليش 
األوكراني ضد جمهوريتي لوغانسك 
الرئيســي  الهجــوم  ودونيتســك. 
تورسك  ســيكون من مدينة كراما 
الواقعــة فــي اجلزء الشــمالي من 
دونيتســك في شرق أوكرانيا، ليمتد 
بعدها لكل من مدينة دبا لتســيف، 
ثم الشيفســك، وينــا كيفو خالل 
ثالثة أيام، ثم إلى احلدود الروسية في 
يومني. هجوم آخر سيقوم به اجليش 
األوكراني من قرية شيرو كينو باجتاه 
آزوف، وهــي بلــدة روســية تقع في 
الدون  أوبالســت على نهر  روستوف 

على بعد 16 كيلومترا من بحر آزوف.
نوفو  وهجــوم بحري مــن مدينــة 
ازوفســك احلدوديــة علــى الطرف 
بحيث  ألوكرانيا،  الشــرقي  اجلنوبي 
ســيتم تنفيذ هذا الهجوم من أجل 
وأوليا  فايســك،  إيلو  إلــى  الوصول 

نوفسك في غضون يومني.
الهجوم األخير ســيكون  من مدينة 
لوغانسك  الواقعة في شرق أوكرانيا 
بالقرب من احلدود مع روســيا باجتاه 
الشيفسك مع إمكانية الوصول إلى 

كراسني ليتشا.
الهجومية  العمليــات  هذه  وضمن 
العسكرية  املنشــآت  تدمير  سيتم 
واملدنية في جمهوريتي لوغانســك 
ودونيتســك، على عمــق 10 إلى 15 
كيلومترا، بضربــات قوية باملدفعية 
والطائرات من  واملروحيات  والطائرات 

دون طيار.
واعتبرت أوكرانيــا أن هذه االتهامات 
ســخيفة، ونفــت أي خطــط لها 

الستخدام القوة في شرق البالد.
وفيمــا تــزداد اخملاوف مــن تصعيد 
بعد  أوكرانيا  عســكري ميداني في 
حتــرك مفاجــئ فــي شــرق البالد، 
لروسيا  املوالون  االنفصاليون  يواصل 
عمليات إجــالء املدنيني في حافالت 

نحو روسيا.

اجتماع أمني مرتقب في واشنطن

مؤشرات لهجوم روسي شامل على أوكرانيا 

الصباح الجديد ـ متابعة:

فــي منطقــة مزقتهــا داعش 
تغيــر  أدى  املســلح،  والنــزاع 
املناخ وجفــاف األنهار إلى جعل 
بعدما  أكثر خطورة  االســتقرار 
املنال  صعب  اليومــي  اخلبز  بات 
في شمال شرق سوريا، بحسب 

تقرير لصحيفة “نيويورك تاميز”.
وأمام مخبز قدمي في احلســكة، 
ينتظر طابور طويل من العائالت 
يباع  الذي   ، املدعوم  اخلبز  أكياس 

بنحو ربع سعر السوق.
ويعتمد اخملبز على اآلالت القدمية 
التي يعود تاريخهــا إلى ما قبل 
التي  الذرة  وعلى حبــوب  احلرب، 
جعلت من الطحــني امللقى في 
أوعية اخللط أصفر اللون بدال من 

أبيض.
ويوضح مدير اخملبز أن جتربة خلط 
بدأت  الــذرة  بحبــوب  الطحني 
قبل ثالثة أو أربعة أشــهر، وذلك 

لتجنب نقص اخلبز.
)48 سنة(،  ويقول خضر شعبان 
وهو مــزارع حبــوب بالقرب من 
بلــدة الشــدادي، حيــث حلت 
العارية محــل معظم  التربــة 
نقص  بســبب  القمح  حقــول 
الذرة  املياه ساخرا: “نحن نطعم 
للدجاج.. أصبحنا نأكلها اليوم”.

وارتبط اجلفاف الــذي طال أمده 
فــي املنطقة بتغيــر املناخ في 
جميــع أنحاء العالــم. لكن في 
شمال شرق ســوريا، سلة اخلبز 
التاريخيــة للبــالد، تضاعفــت 
آثارها بســبب أكثر من عقد من 
احلرب واالقتصــاد املدمر والبنية 

التحتية املدمرة وزيادة الفقر.
وفــي جميع أنحاء ســوريا، أفاد 
برنامج الغذاء العاملي التابع لألمم 
املتحــدة، في الصيف املاضي، أن 
ما يقرب من نصف السكان ليس 
لديهم ما يكفي من الغذاء، وهو 
رقم مــن املتوقــع أن يرتفع هذا 

العام.
ولقد ترك املزارعــون العديد من 
قادرين  غير  احلمراء  األرض  حقول 
على شــراء البذور أو األســمدة 
أو الوقــود لتشــغيل مضخات 
هطول  انخفاض  لتعويض  املياه 

األمطار في السنوات السابقة. 

كمــا أن القمح بــات أقل جودة 
ويباع بســعر أقل بكثير مما كان 
عليــه قبل اجلفــاف احلالي قبل 
عامني، وفقا ملا نقله التقرير عن 
املزارعني واملســؤولني احلكوميني 

ومنظمات اإلغاثة.
املنفصلة  املنطقة  هذه  تزال  وال 
شــبه املســتقلة في شــمال 
شرق ســوريا، التي حتتاج بشدة 
للحصول على السيولة وعالقات 
مستقرة مع دمشق، تبيع الكثير 
مــن محصولهــا مــن القمح 
للحكومــة الســورية، مما يترك 

القليل لسكانها.
من جهته، يبني مات هول، احمللل 
إنقاذ  منظمة  في  اإلستراتيجي 
الطفولة في الشــرق األوســط 
وأوروبا الشــرقية أن “مشــكلة 
مبشــاكل  مقترنة  املنــاخ  تغير 
أخــرى، لذا فهي ليســت مجرد 

شيء واحد”. 
وأضــاف هــول: “هنــاك حــرب 
وعقوبــات واالقتصــاد مدمر، ال 
ميكن للمنطقة أن تتحمل األزمة 
عن طريق اســتيراد القمح ألنها 

لم تعد متلك املال”.
يذكــر أنــه منذ آالف الســنني، 
رعى نهــر الفرات وأكبــر رافده، 
ميــر عبر  الــذي  اخلابــور،  نهــر 
محافظة احلســكة، بعض أقدم 
املستوطنات الزراعية في العالم، 

لكن األنهار جتف.
طال اجلفاف ســداً رئيســياً في 
األولى  للمرة  سوريا  غرب  شمال 
منــذ إنشــائه قبل نحــو ثالثة 
عقــود، جــراء تراجع مســتوى 
األمطار واالهتــراء وتزايد اعتماد 
املزارعني على مياهه، وفق ما قال 
مسؤول محلي ومزارعون لوكالة 

فرانس برس.

وتقول وكالة الفضاء األميركية، 
ناســا، التي تدرس تغيــر املناخ 
، إن اجلفــاف الذي بــدأ في عام 
1998 هو األســوأ الذي شهدته 
بعض أجزاء الشرق األوسط منذ 

تسعة قرون.
في شــمال شرق ســوريا، كان 
اجلفاف حادا بشكل خاص خالل 
لكن هطول  املاضيــني.  العامني 
األمطار األقل من املتوسط ليس 

سوى جزءا من املشكلة.
منظمات  وفــق  اجلفــاف،  وأتى 
زراعية  مساحات  على  إنسانية، 
واسعة تعتمد أساسا على مياه 
60 في  األمطار، في بلــد يعاني 
املئة من سكانه من انعدام األمن 

الغذائي.
إنتــاج  أن  املتحــدة  األمم  وأوردت 
1,2 مليون  يتراجع  الشــعير قد 
طن العــام احلالي، مــا يصعب 

خالل  للحيوانات  العلــف  تأمني 
األشهر القليلة املقبلة، بحسب 

فرانس برس. 
وفــي جميــع أنحــاء املنطقة، 
ســاهم الفقر املدقــع وانعدام 
انضمــام بعض  فــي  الفــرص 
الشــباب إلــى تنظيــم الدولة 

اإلسالمية )داعش(.
وقــال هــول: “املظالــم التــي 
تفاقمت بســبب تغير املناخ هي 
التي تدفع بخيبة األمل  نفسها 

والتجنيد من قبل داعش”.
إلى  أيضا  املســتمر  اجلفاف  أدى 
دفع العائالت من املزارع اململوكة 
ألجيال إلــى املدن حيــث توجد 
حتى  ولكن  اخلدمــات  من  املزيد 

فرص أقل لكسب العيش.
وفي سوريا، بني سدان أساسيان 
الفــرات هما ســد  نهــر  على 
تشرين في ريف حلب الشمالي، 

وســد الطبقة حيث تقع بحيرة 
األســد الضخمة في ريف الرقة 

الشرقي.
يغطي الســدان 90 في املئة من 
حاجات شمال شــرق سوريا من 
الالزم  التيار  الكهرباء، مبا فيهــا 
حملطات ضــخ املياه. ويهدد تراجع 
منســوب املياه اليــوم عملهما 

أيضا. 
ويحذر مدير ســد تشــرين منذ 
13 عامــا حمــود احلماديني من 
“انخفاض تاريخــي ومرعب” في 
منسوب املياه لم يشهده السد 
1999، وفقا  العــام  بنائــه  منذ 

لفرانس برس.
ومنذ ديســمبر املاضــي، تراجع 
منسوب املياه في السد خمسة 
أمتــار. وفــي حــال اســتمراره 
باالنخفــاض ســيصل إلــى ما 
بـ”املنســوب  احلماديني  وصفــه 

نصف السوريين ليس عندهم ما يكفيهم من الغذاء
الحرب وتغير المناخ يدمران “سلة الخبز”

وارتبط الجفاف 
الذي طال أمده في 

المنطقة بتغير المناخ 
في جميع أنحاء 

العالم. لكن في 
شمال شرق سوريا، 
سلة الخبز التاريخية 

للبالد، تضاعفت 
آثارها بسبب أكثر 

من عقد من الحرب 
واالقتصاد المدمر 

والبنية التحتية 
المدمرة وزيادة الفقر

بريطانيا تحذر: إذا لم نوقف بوتين اآلن فسوف يجتاح المزيد من البلدان
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 557/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 560/2
التأريخ: 2022/1/12

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

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

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات27 م6082محل+ مخزن1

مقام عليثالث سنوات42 م7/10672مخزن2

مقام عليثالث سنوات16،30 م422 و41محل3

مقام عليثالث سنوات40 م16192محل4

مقام عليثالث سنوات12،5 م1/10102محل5

مقام عليثالث سنوات10 م55/15832محل6

مقام عليثالث سنوات10 م56/15832محل7

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات11،7 م7/18472/أمحل1

مقام عليثالث سنوات4،50 م4102محل2

مقام عليثالث سنوات13،50 م4/19752محل3

مقام عليثالث سنوات5 م1/18472/بمحل4

مقام عليثالث سنوات27 م6/10/9852محل5

مقام عليثالث سنوات10،32 م16/2/6902محل6

مقام عليثالث سنوات11،18 م15/2/6902محل7

مقام عليثالث سنوات30 م1/2/10062 أمحل8

الــى/ املدعــى عليه )عــدي عبــود خليفة( 
مجهول محل اإلقامة

أقامت املدعية )هند محمد عبد( في الدعوى 
بالعدد  واملرقمة  أمام هذه احملكمــة  املنظورة 
31/ب/2022 والتــي تطلــب فيهــا احلكــم 
بالتفريق منك للهجر وبالنظر جملهولية محل 
إقامتك حســب إشــعار اخملتار وشرح القائم 
بالتبليغ، لذا قرر تبليغك نشرا في صحيفتني 
يوميتني محليتني للحضور أمام هذه احملكمة 
في الساعة التاســعة صباحا في 2022/3/6 
وبعكسه سوف ينظر في الدعوى غيابا وعلنا 

وحسب القانون.

القاضي
رحيم ساهي عبد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الوجيهية

العدد/ 31/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/15

وزارة الداخلية 
مديرية األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة

مديرية أحوال بغداد/ الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/ الرصافة

العدد: 4748
التاريخ: 2022/2/7

م// إعالن
قّدم املواطن عنهــا والدها كرار عباس )غفران 
كرار عباس ( عنها الوكيلة )رسل احمد( دعوى 
قضائية لتبديل )االســم اجملــرد( وجعله )دميا( 
بدال من )غفران( فمــن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل )15( خمســة عشــر يوما 
من تاريخ النشــر وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديرية بطلبه اســتنادا الى احكام املادة )22( 
مــن قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لســنة 
2016 املعدل على ان يكون النشر باسم مدير 

اجلنسية احملترم.... مع التقدير
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

إعالن
تبيــع مديرية تنفيــذ تكريت الســيارة املرقمة 
596826 بغداد العائدة للمدين امير هاشم عزت 
احملجــوزة لقاء طلــب الدائــن االء احمد محمد 
البالغ 3,000,000 ثالثة ماليني دينار فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل عشرة يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا معه 
التأمينات القانونية البالغة عشرة من املائة من 
القيمة املقدرة وشهادة اجلنســية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشتري

املنفذ العدل
سامر فرج طه

املواصفات:
1 - نوع السيارة: سمند

2 - رقم السيارة: 596826
3 - اوصافها: سيارة صالون بيضاء اللون

4 - حالتها: جيدة
5 - املوديل: 2011

6 - القيمــة املقدرة: 5,920,000 خمســة ماليني 
وتسعمائة وعشرون الف دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية تنفيذ تكريت

رقم اإلضبارة: 2020/152
التاريخ: 2022/2/20

)إعالن(
الــى املتهــم الهارب )كامل حســني 
علوان العباســي( تقرر تبليغك إلجراء 
محاكمتك في الدعوى اجلزائية املرقمة 
108/ج نزاهة/2021 وفــق احكام املادة 
 111 331 من قانــون العقوبــات رقم 
لســنة 1969 املعــدل للحضــور يوم 
2022/3/24 او تسليم نفسك الى أقرب 
مركز شــرطة وفي حال عدم حضورك 
ســتجرى احملاكمة بحقــك غيابا وفق 

االصول.

القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي

محكمة جنح صالح الدين/ النزاهة
العدد: 108/ج نزاهة/2021

التاريخ: 2022/2/14

مديرية  الــى  حضورك  اقتضى 
لغرض حصول  العمــارة  بلدية 
نعيس(  خلف  )فاطمة  الشريك 
على إجازه بناء للعقار تسلسل 
مناصفــة  كونــه   )١٢/١٠٨٠١(
بيننا وخالل )٣٠ يوما( من تاريخ 
اإلعــالن في اجلريدة الرســمية 
وبخالفه يتم السير في إجراءات 
احلصول علــى إجازة بنــاء لذا 

اقتضى التبليغ للحضور...

إعالن مديرية بلدية العمارة
إجازة بناء

الى الشريك )محمد خشن صبر(

إعالن
الى الشريك/ عماد ثامر زايد

الــى صندوق  اقتضــى حضوركم 
االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصرية/ وذلك لتثبيت إقراركم 
شــريككم  قيام  على  باملوافقــة 
السيد/ )امال عمران عليوي( بالبناء 
القطعة  املشاعة في  على حصته 
الغراف  مقاطعة   )242/55( املرقمة 
لغرض تســليفه قرض اإلســكان 
خالل مدة أقصاها خمســة عشر 
يوما من داخل العراق وشهر إذا كان 
خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
حقكم  يسقط  ســوف  وبعكسه 

في االعتراض مستقبال...

الى/ املستأنف عليه/ علي عباس حمزة
م/ إعالن

بنــاًء على الدعوى البدائيــة املرقمــة 2638/ب/2021 املقامة أمام 
محكمــة بداءة الناصرية ضدك من قبــل املدعي )غزوان مؤيد زوير( 
بداعي أنه سبق وأان قام ببيع السيارة العائدة له عن طريق املراوس 
املرقمة 5463 واســط أجــرة نوع افيو موديــل 2008 اللون برتقالي 
مصفر مع السيارة املرقمة 78025 بغداد خصوصي نوع دايو صالون 
موديــل 2000 اللون ابيض العائدة للمدعــى عليه وعلى الرغم من 
مطالبته بنقل ملكية الســيارة التي بحوزتــه الدايو إال انه يرفض 
حتويل الســيارة اعاله ولكون العقــد باطال وال يرتب آثــار قانونية 
لذا طلب دعوتــك للمرافعة واحلكم بإعادة احلــال الى ما هو عليه 
وتسليم السيارة له واملرقمة اعاله نوع افيو خالية من األضرار والتي 
قدر قيمتها مببلغ ستة ماليني دينار اصدرت محكمة بداءة الناصرية 
بتاريخ 2021/10/24 وبعــدد 2638/ب/2021 حكما  قضى برد دعوى 
املدعي وحتميله الرســوم واملصاريف وقد اســتأنف املدعي احلكم 
املذكور امام هذه احملكمة وســجل الطعن االستئنافي بالعدد اعاله 
وجملهولية محل إقامتك حســب اشــعار اخملتار املرفق بالدعوى تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني وفي حالة عدم حضورك أو من ينوب 
عنك قانوناً في موعد املرافعة املوافق 2022/3/3 الســاعة التاسعة 

صباحاً ستجرى املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق االصول.
القاضي
حسني علي صيهود
رئيس الهيأة االستئنافية في ذي قار 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
الهيأة االستئنافية
العدد/ 345/س/2021
التأريخ/ 2022/2/20

املتهم الهارب// محمد جاسم دايخ
يسكن سابقا/ املوفقية/ حي الزهراء

م/ تبليغ باحلضور
للشــكوى املقامة من قبل املشــتكي )احلق 
العــام( وفق املــادة 32 مــن قانــون اخملدارت 
واملؤثــرات العقلية وجملهوليــة محل إقامتك 
فقد قــررت هذه احملكمة تبليغــك عن طريق 
النشر في صحيفتني محليتني لغرض احلضور 
يوم احملاكمــة املصادف 2022/3/27 الســاعة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك سوف 

جترى محاكمتك غيابا وعلنا وفق القانون

القاضي
حسام كرمي الغريباوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح املوفقية

العدد: 30/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح املوفقية

العدد: 29/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16

املتهم الهارب// محمد نعمه عبد احلسني
يسكن سابقا/ احلي/ محلة العرب

م/ تبليغ باحلضور
للشــكوى املقامة من قبل املشــتكي )احلق 
العــام( وفق املــادة 28/سادســا/2 من قانون 
محل  وجملهولية  العقليــة  واملؤثرات  اخملدارت 
اقامتــك فقد قررت هذه احملكمة تبليغك عن 
طريق النشر في صحيفتني محليتني لغرض 
احلضور يــوم احملاكمة املصــادف 2022/3/27 
الســاعة التاســعة صباحا وفي حال عدم 
حضورك سوف جترى محاكمتك غيابا وعلنا 

وفق القانون

القاضي
حسام كرمي الغريباوي

الى// املتهم الهارب سلمان حسني شبوط 
الفهداوي السكن/ ناحية واسط/ شاخة 

13/ مجهول محل االقامة حاليا
م/ اعالن تبليغ باحلضور

للشــكوى املقامة ضدك عن قيامك بتاريخ 
محولــة  بنصــب  بالتجــاوز   2021/8/29
كهربائية ســعة 250 كي في وفق املادة 240 
ق ع، وجملهولية محــل اقامتك قررت احملكمة 
تبليغك عن طريق نشــر اعــالن بصحيفتني 
محليتني للحضور مبوعد احملاكمة املعني يوم 
2022/3/28 الســاعة العاشــرة صباحا أمام 
هذه احملكمة وفي حال عدم حضورك ســوف 

جترى محاكمتك غيابا وعلنا وفق القانون.

القاضي
اسامة علوان شلش

الى// املتهم الهارب حسني عليوي هجام بيجاوي 
السكن/ ناحية واسط/ منطقة الرحماني/ مجهول 

محل االقامة حاليا
م/ اعالن تبليغ باحلضور

للشــكوى املقامــة ضدك مــن قبل املدعــني باحلق 
الشــخصي ســجاد صابر هجام دويرج وسعاده وحيد 
هدهود وكرار صابر هجــام دويرج وفاطمه صابر هجام 
دويرج وشــهد صابر هجام وزهــراء صابر هجام وكوثر 
صابر هجام عن قيامك بقطــع الطريق الترابي املؤدي 
الى االرض الزراعية العائدة لوالدهم املشتكي املتوفى 
صابر هجام دويرج وفق املادة 1/477 ق ع، وجملهولية محل 
اقامتــك قررت احملكمة تبليغك عن طريق نشــر اعالن 
بصحيفتني محليتــني للحضور مبوعد احملاكمة املعني 
يوم 2022/3/28 الســاعة العاشــرة صباحا أمام هذه 
احملكمة وفي حال عدم حضورك سوف جترى محاكمتك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
اسامة علوان شلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح ناحية واسط

العدد: 40/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح ناحية واسط

العدد: 24/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16

الى// املتهم الهارب سلمان حسني شبوط 
الفهداوي السكن/ ناحية واسط/ شاخة 

13/ مجهول محل االقامة حاليا
م/ اعالن تبليغ باحلضور

للشــكوى املقامة ضدك عن قيامــك بتاريخ 
بنصب محولة كهربائية  بالتجاوز   2021/8/29
سعة 250 كي في وفق املادة 240 ق ع، وجملهولية 
محل اقامتك قررت احملكمة تبليغك عن طريق 
نشــر اعالن بصحيفتني محليتــني للحضور 
مبوعد احملاكمة املعني يوم 2022/3/28 الســاعة 
العاشــرة صباحا أمام هذه احملكمة وفي حال 
عدم حضورك ســوف جتــرى محاكمتك غيابا 

وعلنا وفق القانون.

القاضي
اسامة علوان شلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح ناحية واسط

العدد: 39/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16

الى// املتهم الهارب حيدر حسوني طعيمه بيجاوي 
السكن/ ناحية واسط/ منطقة الرحماني/ مجهول 

محل االقامة حاليا
م/ اعالن تبليغ باحلضور

للشــكوى املقامــة ضدك مــن قبل املدعــني باحلق 
الشخصي ســجاد صابر هجام دويرج وسعاده وحيد 
هدهود وكرار صابــر هجام دويرج وفاطمه صابر هجام 
دويرج وشــهد صابر هجام وزهــراء صابر هجام وكوثر 
صابر هجام عن قيامك بقطــع الطريق الترابي املؤدي 
الى االرض الزراعية العائدة لوالدهم املشتكي املتوفى 
صابر هجام دويــرج وفق املــادة 1/477 ق ع، وجملهولية 
محل اقامتك قررت احملكمة تبليغك عن طريق نشــر 
اعالن بصحيفتني محليتــني للحضور مبوعد احملاكمة 
املعني يوم 2022/3/28 الســاعة العاشرة صباحا أمام 
هــذه احملكمة وفي حــال عدم حضورك ســوف جترى 

محاكمتك غيابا وعلنا وفق القانون.

القاضي
اسامة علوان شلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح ناحية واسط

العدد: 25/ج/2022
التاريخ: 2022/2/16
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 564/2
التأريخ: 2022/1/12

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

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

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

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

األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
الشروط القانونية والفنية:

على من ترسو عليه املزايدة نصب كشك جاهز وفق النموذج املعد من قبل البلدية وبنفس املساحة واملوقع.. 1
على املستأجر االلتزام باملوقع احملدد في اإلعالن وال يجوز تغييره إالَّ مبوافقة حتريرية من البلدية.. 2
مدة االيجار ثالث سنوات ويؤول بعدها الكشك الى البلدية من دون عوض.. 3
على املســتأجر استغالل الكشك بإحدى الفعاليات التالية )بيع الصحف واجملالت- بيع السكائر واملرطبات واملشروبات الساخنة- االستنساخ وكتابة . 4

العرائض – بيع الزهور- بيع املواد التذكارية والتحفيات البســيطة- بيع بطاقات شــحن الهواتف واالكسســوارات اخلاصة بالهواتف( وحسب ما جاء 
بكتاب مديرية البلديات العامة/ قسم تنظيم املدن ذي العدد )43089( في 2014/12/23 وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء للمحاكم.

على املستأجر احلفاظ على سالمة ونظافة وجمالية الكشك خالل فترة التعاقد.. 5
ب مهندس مشرف لإلشراف على تنفيذ الشروط الواردة باإلعالن.. 	 ينسَّ
تعتبر الشروط املذكورة أعاله جزءا ال يتجزأ من العقد. . 	

يســر وزارة الشباب والرياضة دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات العراقية والعربية واألجنبية لتقدمي 
عطاءاتهم لتنفيذ مشــروع )إنشاء ملعب )5000( متفرج في قضاء املســيب/ محافظة بابل( واملدرجة ضمن تخصيصات 
)املوازنــة العامة االحتادية/ املوازنة االســتثمارية للعام 2021( ضمن تبويب )الفصل 4 املادة 9 النوع 8 التسلســل 12( علما 
بأن الكلفة التخمينية )10،879،902،000( عشــرة مليارات وثمامنائة وتسعة وســبعون مليونا وتسعمائة واثنان الف دينار 
ومبدة )20	( يوما تقومييا وفقا للوثيقة القياســية اخلاصة للمناقصة، فعلى الراغبني من مقدمي العطاءات مراجعة قسم 
التخطيط واملتابعة في دائرة الشــؤون الهندســية لشراء نســخة من العطاء علما بأن ســعر العطاء الواحد )200،000( 
دينار )مئتا الف دينار( غير قابلة للرد على ان يتم تقدمي هوية التصنيف االصلية عند شــراء العطاء ونســخة مصورة أيضا 
ووصل شــراء العطاء كما يجب ان تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء )تأمينات أولية( بنسبة )%1( على شكل خطاب ضمان 
مصرفي او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد حســب نشــرة البنك املركزي العراقي معنون الى وزارة الشــباب 
والرياضة مببلغ قدره )108،799،020( )مائة وثمانية ماليني وســبعمائة وتسعة وتسعون الفا وعشرون دينارا( نافذا ملدة أربعة 
شــهر، علما سيتم اعتماد وثيقة املناقصة العامة لتنفيذ عقود االشــغال ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر 
واالعــالن وان الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتم تقدمي عطائكم داخل ظرف مغلق ومختوم يحتوي على الوثيقة 
القياسية اخلاصة باملشروع والعرضني )الفني واملالي( مثبت عليهما اسم ورقم املناقصة مع التوقيع على جميع مستندات 
العطاء ويتم تســليمها الى )جلنة فتح العطاءات/ قاعة االجتماعات في قسم العقود/ مقر الوزارة( وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم وان آخر موعد لغلق املناقصة الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 
)2022/4/28( وبعدها ال يقبل أي عطاء وســتجرى عملية فتح العطاءات في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس يوم 
الغلــق وإذا صادف يوم الغلق عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه علما بــأن نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ غلق 
املناقصة وفي حال عدم التزام شــركتكم مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقســامها فإنه سيتم استبعاد عطائكم 
علما بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة عن االستفســارات سيكون في )قاعة االجتماعات في الدائرة الهندسية/ مقر 
الوزارة( الســاعة )العاشــرة صباحا( قبل ســبعة أيام من تاريخ غلق العطاءات يعتبر هذا اإلعالن ساري املفعول عند نشره 

الصحف واملوقع اإللكتروني للوزارة ولوحة اإلعالنات.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة/ الصفاةثالث سنوات12 م2/4322محل1

الصفاة/ عزالدينثالث سنوات69،56 م1197/62مخزن2

مناوي باشاثالث سنوات18 م162محل3

مناوي باشاثالث سنوات18 م172محل4

مناوي باشاثالث سنوات18 م92محل5

مناوي باشاثالث سنوات18 م102محل6

وزارة الشباب والرياضة
دائرة الشؤون الهندسية والفنية

رقم املناقصة )2022/1(

المهندس
نجم عبد الواحد فرحان 
مدير عام الدائرة الهندسية والفنية

الى/ كافة المقاولين والشركات العراقية والعربية واألجنبية التخصصية
تعلن دائرة الشؤون الهندسية والفنية في وزارة الشباب والرياضة عن إعالن مناقصة

)إنشاء ملعب )5000( متفرج في قضاء المسيب/ محافظة بابل(

إعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود

العدد: 527
التاريخ: 2022/2/16

العدد: 531
التاريخ: 2022/2/16

العدد: 6361 
التاريخ: 2022-2-20

إعالن ألول مرة
على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021/ تكميلية– ت3 من إيرادات املنافذ احلدودية

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال القياسية الصغيرة                  
              

1. يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني 
والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل).
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قسم العقود( 

خالل )أوقات الدوام الرسمي( او وفقا للبريد اإللكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
	. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة 

واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
	.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( 
املصــادف 	/2022/3 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة 

فتح العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 	/2022/3.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واسط/ 
اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف 
محافظة واســط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة 

مبوجب عقد مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شــراء وثائق املناقصة وتســليم العطاء حتريريا من قبل املدير 
املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالثة اشــهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شــهادة 
تســجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها( كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة ولتقدمي العطاء 
ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم 

املناقصة.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشــغال الصغيرة( بكافة أقســامها فإنه ســيتم استبعاد 
عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

12.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

14. جلهــة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي ســبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويــض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق 
املناقصة غير قابل للرد.

15. على مقدم العطاء إرفاقcd  يتضمن )كشــف احلساب/ التأمينات األولية/ استمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون 
العطاء مفهرســت مع خالصة يتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القســم الرابــع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع 

الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
	1. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القســم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم 

يرفق أي عقد ويعد من شروط املنافسة.

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالعروبة800 م3582متنزه1

سنة واحدةالعروبة66 م252محل جتاري2

سنة واحدةالعروبة32 م872محل جتاري3

سنة واحدةالعروبة11,20 م3002محل صناعي4

الدكتور
محمد  جميل املياحي
محافظ واسط

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية ناحية واســط وفــق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية 
واســط خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها فــي الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق 
او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية 
البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزايــدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع اآلليات املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية ناحية واســط وفق قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط خالل فترة )30( ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)%100( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن 
في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف 
األخرى وعلى املشــتري جلب هوية االحوال املدنية مصــورة وأصلية وعلى ان يتم رفع اآللية خالل فترة 
)10( عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكســه يتحمل املشتري غرامة تأخيرية قدرها )100000( مائة 

الف دينار عن كل يوم تأخير.

م/ إعالن م/ إعالن

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

القيمة رقم الشاصيرقم اآلليةنوع اآلليةت
التقديرية

املوقع

ساحبة 1
بالروس

 439628
بغداد 
فحص 
مؤقت

بلدية ناحية واسط640000 05003450

مالحظة/ اآللية عبارة عن هيكل حديد وال توجد جدوى من إعادة تصليحها

     
ت

رقم 

املناقصة
اسم املناقصة

الكلفة 
التخمينية

)دينار(

مدة االجناز
بااليام

مبلغ ضمان العطاء
)دينار(

هوية 
التصنيف

ثمن وثائق 
املناقصة

.12022-8-1
مد شبكة مجاري لشوارع متفرقة 

في منطقة التنمية في ناحية سيد 
الشهداء 

تاسعة 819,750,00021024,592,500
انشائي

150,000 

مد خط ناقل وشبكات ماء من موقع 22022-7-2.
عاشرة 506,000,00012015,180,000اجملمعات الى مركز ناحية البشائر

انشائي
150,000

عاشرة 539,407.5009016,182.225نصب وتشغيل وحدة حتلية كان سخت 3- 32022-7.
انشائي

150,000

مشروع إيصال التيار الكهربائي الى حي 42022-12-4.
عاشرة 647,857,90024019,435,737السالم اجلزء الثاني في قضاء الصويرة 

كهربائي
150,000

إيصال التيار الكهربائي الى حي القدس 52022-12-5.
تاسعة 874,807,15027026,244,214 في قضاء الصويرة

كهربائي
150,000

.	2022-12-6

إيصال التيار الكهربائي الى جزء من حي 
اجلوادين السكني مع فك االختناقات 

احلاصلة على محوالت التوزيع في ناحية 
شيخ سعد

عاشرة 544,284,40021016,328,532
كهربائي

150.000

.	2022-12-7

إيصال التيار الكهربائي للمجمع 
السكني 573 مع إيصال التيار الى قرية 
سعيد بن جبير اجلانب األمين لنهر الديله 

في قضاء احلي

سابعة 1,714,102,50021051,423,075
كهربائي

250,000

إيصال التيار الكهربائي الى جزء من حي 82022-12-8.
عاشرة 276,285,6001008,288,568الرسول في الشحيمية 

انشائي
150,000

جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
املشاريع

العدد 711
التاريخ امليالدي 2022/2/20

إعالن مناقصة رقم )9(/ 2022
تدعو دائرة الشــؤون الهندسية في ديوان الوقف الســني/ منطقة السبع أبكار املقاولني والشركات من ذوي 
اخلبرة واالختصاص لالشتراك في مناقصة )تأهيل وإعادة بناء جامع احلسني )رضي اهلل عنه(/ األنبار/ الصقالوية( 
وبكلفة تخمينية قدرها )1,635,301,000( )مليار وستمائة وخمسة وثالثون مليونا وثالثمائة وواحد ألف دينار( 
فقط محسوبة على املوازنة )االســتثمارية(. راجني مراجعة قسم املشاريع في الدائرة املذكورة اعاله لغرض 
شــراء العطاءات مقابل مبلغ )500,000( )خمسمائة الف دينار( غير قابل للرد مع استالم استمارة معلومات 
لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم )االحد( املصادف )2022/3/13( على أن يســتصحب 
طالب العطاء املستمسكات املبينة أدناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن الدائرة 
غيــر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغــاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن 
شــرء وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة 

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

info@handaseya.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

املستمسكات املطلوبة:
1. تأمينات أولية بنسبة )%3( من مبلغ العطاء البالغ )49,059,030( )تسعة واربعني مليونا وتسعة وخمسني 
الفا وثالثني دينارا( يقدم على شــكل صك مصــدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقــدم العطاء او املدير 
املفوض او املؤسسني للشركة املشــاركة في املناقصة حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة 

اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

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

4. تقدمي رســالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات 
التعاقدية احلكومية.

5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.
	. يلتزم املقاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وسيكون جلدول تقدم العمل املقدم 

أهمية بالغة في املفاضلة بني العطاءات(.
	. على مقدم العطاء ان يوقع اســتمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املســعرة ويتم 
تدوين أســعار العطاء باملداد او بشــكل مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل 

تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.
8. على مقدم العطاء تقدمي احلســابات اخلتامية مصادق عليها من محاســب قانوني آلخر ثالث سنوات على 

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

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

12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.
13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل العشرة سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
وبقيمة )817,650,500( )ثمنمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة وخمسني الفا وخمسمائة دينار( والتي متثل 

)%50( من مبلغ املناقصة.
14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )654,120,400( )ســتمائة واربعة وخمسني مليونا 

ومائة وعشرين الفا واربعمائة دينار( والتي متثل )%40( من مبلغ املناقصة عند تقدمي العطاء
15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القســم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياســية لعقود األشغال 
وســتعتمد كمعايير للتأهيــل حيث تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة مع بقية الوثائق 

املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.
	1. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية 

في الديوان )مدرج عليها رقم املناقصة واسم العمل(.
	1. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.

18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم يوم )االثنني( املصادف )	/2022/3(.
مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم

ر. مهندسني أقدم
رحيم كرمي محمد
معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية 
وكالة



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األمريكي  الــدوالر  أســعار صرف  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس االحد، في 
البورصة الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفي 
اقليم كردســتان.  وقال مصــدر صحفي ، ٕان 
بورصة الكفاح واحلارثيــة املركزية في بغداد، 
ســجلت صباح اليــوم 145400 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أمريكي. فيما سجلت اسعار 
صرف الــدوالر أمس االول الســبت في بغداد 
146500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.

وأشــار املصدر؛ ٕالى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضــت في محــال الصيرفة باألســواق 
احملليــة في بغــداد، حيــث بلغ ســعر البيع  
144500 دينــار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
دينار   146500 الشــراء  بينما بلغت أســعار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي. أما في اربيل 
عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ ســعر البيع 
146250 دينارا لــكل 100 دوالر امريكي، وبلغ 
ســعر الشــراء 145250 دينارا لكل 100 دوالر 

امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” 

في األسواق احمللية، امس األحد .
وقال مصدر صحفي ، ٕان أســعار الذهب في 
العاصمة  النهر في  ب   شــارع  أسواق اجلملة 
  بغداد ســجلت للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب اخلليجي والتركي واألوربي سعر بيع 
384 الف دينار، و سعر الشراء 380 الفاً، فيما 
سجلت اسعار البيع امس االول السبت 386 

الف دينار للمثقال الواحد.
واشار املصدر، ٕالى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا 
ايضا عند 354 الف دينار، في حني بلغ ســعر 

الشراء 350 ألفا. 
وفيمــا يخص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغــة، فان ســعر بيع مثقــال الذهب 
اخلليجي عيار 21 يتــراوح بني 385 الف دينار 
و395 ألفــاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 355 الفاً و365 الف دينار.

انخفاض كبير ألسعار
 صرف الدوالر في بغداد 

وإقليم كردستان

مع انخفاض الدوالر الذهب 
يتراجع في االسواق المحلية

العراق يرفع حيازته من السندات 
األمريكية إلى اكثر من مليار دوالر

توقعات بإمدادات نفطية
 أقل شحا في الشهر المقبل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األمريكية،  اخلزانــة  وزارة  أعلنــت 
العراق  ارتفــاع حيازة  امس االحد، 
من الســندات االمريكية ٕالى أكثر 
من 1.250 مليار دوالر خالل شــهر 

كانون األول املاضي.
وقالــت اخلزانة في أحــدث جدول 
لها ان “حيازة العراق من السندات 
اخلزانــة األمريكية لشــهر كانون 
االول مــن العــام 2021 ارتفعــت 
مبقدار 1.264 مليار دوالر وبنســبة 
مليار   22.502 الــى  لتصل   5.95%
دوالر بعد ان كانــت 21.238 مليار 
دوالر فــي شــهر تشــرين الثاني 

املاضي”، مبينة ان “ هذه السندات 
ارتفعت ايضا عن نفس الشهر من 
العام املاضــي 2020 عندما كانت 
تبلغ  الســندات  من  العراق  حيازة 

17.1 مليار دوالر”.
العراقية  “الســندات  ان  واضافت 
منها ضمانات طويلة األمد مبقدار 
وضمانــات  دوالر  مليــارات   9.602
قصيرة األجل مبقدار 12.900 مليار 
دوالر”، مشيرة الى ان هذه السندات 

متثل %0.4 من سندات العالم.
مقدمة  في  السعودية  تأتي  عربيا 
الدول األكثر حيــازة والتي رفعتها 
دوالر،  مليار   118,988 الــى  لتصل 

وتأتي الكويــت ثانيا بواقع 46,384 
مليــار دوالر، وتاتي االمــارات ثالثا 
العراق  ثــم  44,759 مليــارا، ومن 
 5,403 بواقع  وعمان خامسا  رابعا، 
مليــارات دوالر، ثم املغــرب بواقع 

3,763 مليارات دوالر.
واشــارت الى ان “اكثر الدول حيازة 
اليابان  هي  االمريكية  للســندات 
1,304,040 ترليــون دوالر  وبواقــع 
 1,068,746 وبواقــع  الصني  تليها 
ترليون دوالر تليها اململكة املتحدة 
وبواقــع 647,363 مليار دوالر، ومن 
ثم تأتــي ايرلندا بواقــع 334,325 

مليار دوالر”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
تباين أداء سوق النفط بعد ثمانية 
أسابيع من املكاسب املتتالية، حيث 
استمرار  التاســع  األسبوع  شهد 
صعود خام برنــت فيما تراجع ألول 
مرة اخلام األمريكي بسبب توقعات 
في األســواق بالتوصــل ٕالى اتفاق 
بشــأن املفاوضات النووية الدولية 
مع ٕايران. وسجل خام برنت ارتفاعا 
طفيفا 0.9 في املائة، بينما انخفض 
خام غرب تكســاس الوسيط 1.7 
في املائة خالل األســبوع املنتهية 
تداوالتــه اجلمعة، وقــد تفوق ألول 
مرة احتمال عــودة صادرات النفط 
اإليرانية على القلق احلاد الســابق 
الذي هيمن على األســواق بسبب 
اخملاوف من شــح وتعطل اإلمدادات 
األوكرانية،  الروســية  األزمة  جراء 
مع توقع حدوث هجوم روسي خالل 

فترة وجيزة.
وفى هذا السياق، أكد تقرير “وورلد 
أويل” الدولي أن سعر اخلام األمريكي 
سجل أول خسارة أسبوعية له في 
شــهرين بينما تراجعت األســعار 
بشــكل عام في ختام األســبوع 
التجار من  زاد قلــق  املاضي، حيث 
بشــأن  اجليوسياســية  التوترات 
ٕاضافة  احتمــال  أوكرانيــا مقابل 

البراميل اإليرانية ٕالى السوق.
وأوضح التقريــر أن اخلام األمريكي 
شهد أســبوعا متقلبا مع تأرجح 
أســعار الســلع مع كل منعطف 
فــي املواجهة بني الغرب وروســيا، 
الواليات  تكثيــف  ٕالــى  مشــيرا 
املتحدة حتذيراتها من هجوم روسي 
محتمل على أوكرانيا، حيث واصل 
املســؤولون الــروس التأكيــد أنه 
لــم يكن هناك غزو جــار ولم يتم 

التخطيط ألي شيء.
ولفت ٕالــى تعرض هوامش التكرير 

أحــد  لضغــوط، حيــث شــهد 
البورصة،  املتداولــة في  الصناديق 
الذي يركز على النفط، أكبر سحب 
2020 وٕاضافة  يومي له منذ متــوز 
املتزايدة  التكهنــات  فإن  ذلك  ٕالى 
باحتماليــة ٕاحياء االتفــاق النووي 
اإليراني تعمل علــى تثبيط بعض 

اإلشارات الصعودية.
وذكر التقرير أن التجار يتوقعون أن 
ٕالى حد  تكون اإلمدادات أقل شحا 
ما في الشهر املقبل وسط ضعف 
الصادرات، حيث ارتفع النفط اخلام 
ٕالى أعلى مســتوى منذ 2014 هذا 
األســبوع في اندفاع قوي مدعوما 
بالطلــب املتزايد والعــرض املقيد 

وتراجع اخملزونات.
وذكــر أن الســوق النفطية ال تزال 
ضعف  مــن  الرغم  علــى  قويــة 
انخفاض  مــع  األســعار نســبيا 
عــالوة اخملاطر اجليوسياســية في 
مشــيرا  املاضية،  القليلة  األيــام 
ٕالى أن جتــار النفط يتعاملون بحذر 
وترقب مع ضيق ســوق النفط في 
الوقت احلالــي. وأضاف أنه “ٕاضافة 
ٕالى الوضــع في أوكرانيــا تواصل 
احملادثات النووية اإليرانية تســجيل 
تقدم، مــا قد ميهــد الطريق ملزيد 
النفــط اخلام للوصول  من براميل 
ٕالى ســوق النفط فــي وقت الحق 
من هــذا العام”، متوقعا أن تتمهل 
القوى الدولية فــي رفع العقوبات 
عن شحنات النفط من ٕايران - في 
حال التوصــل ٕالى اتفــاق - حيث 
على األرجح سيكون هذا األمر في 

مرحلة الحقة من االتفاقية.
من جانبه، أكد تقرير “أويل برايس” 
الدولي استمرار مخاوف السوق من 
وهو  ألوكرانيا  وشــيك  روسي  غزو 
ما يدعم احتمــال تعطل ٕامدادات 
الطاقة الروســية ٕالى أوروبا، الفتا 

انخفــاض األســعار في  أن  ٕالــى 
األيــام القليلة املاضيــة يعود ٕالى 
تأكيــد روســيا أن بعــض قواتها 
عــادت ٕالى قواعدها بعــد االنتهاء 
من التدريبات، لكن حلف شــمال 
األطلسي والواليات املتحدة قاال في 
وقت الحق “ٕانهما لم يريا انسحاب 

القوات من احلدود األوكرانية”.
الروسية  األزمة  بقاء  وشــدد على 
األوكرانيــة كعامل صعــودي في 
عن  احلديث  رغــم  النفط،  ســوق 
قرب عودة صادرات النفط اإليرانية، 
وســط شــعور عام باالبتعاد عن 

اخملاطرة في األسواق.
مــن ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
األسعار في ختام األسبوع املاضي، 
أغلقت أســعار النفط األســبوع 
علــى تفاوت اجلمعــة، حيث أنهى 
استمرت  مكاسب  األمريكي  اخلام 
احتمال  ٕاذ طغى  أســابيع،  ثمانية 
زيــادة صــادرات النفــط اإليرانية 
علــى اخملاوف من تعطــل محتمل 
لإلمــدادات جراء األزمة الروســية 

األوكرانية.
برنت  اآلجلة خلام  العقود  وارتفعت 
57 سنتا، أو 0.6 في املائة ٕالى 93.54 
دوالر للبرميــل، بينمــا أغلق خام 
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 
منخفضا 69 سنتا، أو 0.5 في املائة 

عند 91.07 دوالر للبرميل.
ووصل اخلامان القياسيان ٕالى أعلى 
 2014 أيلــول  منذ  مســتوياتهما 
اإلثنــني، لكــن احتمــال تخفيف 
ٕايران  علــى  النفطية  العقوبــات 
أثر في الســوق. وسجل خام برنت 
ارتفاعــا طفيفــا 0.9 فــي املائة، 
لألســبوع التاسع على التوالي من 
املكاسب بينما انخفض خام غرب 
تكساس الوســيط 1.7 في املائة، 

هذا األسبوع.

الصباح الجديد ـ متابعة:

تشــهد اســواق العملــة في 
العاصمة بغداد بشــكل خاص 
وانحاء البالد بشــكل عام ارباكا 
جراء االنخفاض الكبير بســعر 
صــرف الــدوالر أمــام الدينــار 

العراقي.
ففــي الوقــت الذي اشــار فيه 
بإنها  الصيرفة  مكاتــب  بعض 
تتخوف من بيــع الدوالر وتعمل 
على شرائه والبعض االخر يبيع 
وال يشــتري، اكد خبيــر مالي، 
اهميــة ايجاد معاجلات لســعر 
صــرف الدوالر مــن دون التزمت 
باملوقف واخلروج مبعاجلات واقعية 

ألصل االزمة.
وافــاد مصــدر ان بعض مكاتب 
الصيرفــة ال تبيع الدوالر وتعمل 
تبيع  االخر  والبعض  على شراءه 
وال تشتري، وســط مخاوف من 
االنخفــاض او االرتفــاع الكبير 
في ســعر الصرف في الساعات 

املقبلة
وقــرر البنك املركزي العراقي في 
2020 رفع ســعر  كانــون األول 
بيع الــدوالر للبنوك وشــركات 
من  ديناراً،   1460 ٕالــى  الصرافة 
1182 دينــاراً للــدوالر الواحــد، 
بهدف تعويــض تراجع اإليرادات 
تدهور  عــن  الناجم  النفطيــة 
أســعار النفط، مما تســبب رفع 
قيمة  وتخفيض  الدوالر  ســعر 
الدينــار العراقي فــي انخفاض 

القدرة الشرائية للمواطنني.
وبعــد ارتفــاع اســعار النفط 
بشكل غير مســبوق بعد نحو 
سبعة سنوات ، اذ المس برميل 
النفــط الـــ95 دوالر ، طالــب 
مختصون بإعادة النظر بســعر 
صــرف الــدوالر مقابــل الدينار 
الفائض  واســتثمار  العراقــي 
النعاش  النفطية  العوائــد  من 

االقتصاد 

االقتصادي  بالشأن  اخملتص  ويرى 
ضياء احملســن، أن “ارتفاع أسعار 
النظر  ٕاعادة  يســتدعي  النفط 
بســعر صــرف الــدوالر مقابل 

الدينار العراقي”.
وأضاف أن “ارتفاع اســعار صرف 
الــدوالر أثر بشــكل كبير على 
للطبقات  املعيشــية  الظروف 
املتوســطة والفقيرة وتســبب 

بركود اقتصادي”.
النواب  ودعا احملســن، مجلــس 
ســعر  “تخفيض  الى  اجلديــد، 
صرف الدوالر وعدم ارسال املوازنة 
بالســعر احلالــي”، مســتدركا 

“املسألة تكمن في ٕاقناع صندوق 
بتخفيض ســعر  الدولي  النقد 

الصرف”.
وتابع اخملتص بالشأن االقتصادي، 
من  ٕالــى جملة  النظر  “يجــب 
يتعلق  مــا  منهــا  املعطيــات 
النمو  ونسبة  االقتصاد  بتعافي 
الســكاني ومن ثم حتديد سعر 
برميل النفــط في موازنة العام 
احلالي وفق الظروف االقتصادية”.

من جانبه، يقول اخملتص بالشأن 
االقتصادي باسم جميل انطوان 
ان “ســعر الــدوالر احلالــي هو 
التي  البيضاء  الورقــة  حصيلة 

نظمــت العملية مــن 3 الى 5 
من  جــزءاً  واعتبروها  ســنوات 
عمليــة اإلصــالح االقتصــادي 
بالنسبة للوضع املالي والبنوك”، 
ال  “الدولــة  بــأن  مســتدركا 
تســتطيع تغيير عملتها اال ان 
املهم هو اإلصالح احلقيقي الذي 
يخدم طبقات الشعب الفقيرة”.

وأضاف انطوان؛ ان “سعر الصرف 
ليس مهماً بقدر ما يكون هناك 
تعويض للطبقات الفقيرة التي 
تشكل الغالبية وان تكون هناك 
مســاعدات اجتماعيــة وتوفير 
فرص  وخلق  التموينية  البطاقة 

عمل مسألة اساسية”.
واشار اخملتص بالشأن االقتصادي 
ارتفاعا في نسبة  الى ان “هناك 
البطالــة وارتفاع نســب الفقر 
وذلك بســبب قلة فرص العمل 
كما أن القطاع اخلاص مجمد ال 

ميارس عمله”.
وشــدد على، ان “ارتفاع اســعار 
النفط يجــب ان يغطي العجز 
من  للعاطلني  فرصــا  ويخلــق 
الشباب وبالتالي سيكون هناك 
انتعاش في السوق وايقاف الهدر 
والفســاد وتشــغيل القطــاع 

اخلاص”.

وحــذرت وزارة املاليــة في وقت 
ســابق، من العواقــب التي قد 
العملة،  قيمــة  رفــع  يخلفها 
مبينة ان اخلطوة “ســتؤدي ٕالى 
لعائدات  الدينــار  قيمة  خفض 
على  القضاء  وبالتالــي  النفط 
جزء كبيــر محتمل مــن موارد 
امليزانية، والتي يتم توظيفها في 
ٕاعادة االعمار، الصحة، التعليم، 
االجتماعيــة  والتحويــالت 
ومجــاالت أخــرى ذات أولويــة، 
وســتضعف قــدرة احلكومــة 
بشــدة على مواجهة التحديات 

احلالية واملستقبلية”.

المخاوف تهيمن على سوق الدوالر وتذبذب
 أسعاره يربك مكاتب وشركات الصيرفة

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو

 
Tenders Announcement 

Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), Operator at 
Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in Iraq, PetroChina is assigned 
the operator in the consortium, alongside partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS 
Carigali Sdn. Bhd. and the State Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil 
field under contract (DPSC) with Missan Oil Company. The Announced Tenders are 
listed below: 

 
 

 

Tender No. Tender Title 

HFY-PUR/F&C1162-1149 
PURCHASE OF 

CENTRIFUGAL PUMPS 
FOR WATER TREATMENT 

1 

From 8:00 a.m. on 21th  February  2022                                             
To 14:00 p.m. on  17th  April 2022    

Bidding 
collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid 
Collection 
fee 

1-Scope of Work.                                                                                   
2-Supply of the commissioning spare parts and special 
tools, and Quotation of two-year operation spare parts.                                                            
3-Delivery Schedule                                                                              
4-Technical Compliance                                                                          
5-Financial Status                                                                                         
6-Compliance with PetroChina HSE Requirement during 
site service.                                                                                              
7-Bidder must be an Iraqi company or Foreign company 
with a valid Iraq Branch Registration Certificate (IBRC).                                            
8-Bidder’s reputation in past projects in terms of equipment 
quality, delivery schedule, after-sale service etc. 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

HFY-PUR/F&C1167-1154 
PURCHASE OF HEAT 

MEDIUM PACKAGE FOR 
CPF3 UPGRADE 

2 

From 8:00 a.m. on 21th February 2022                                             
To 14:00 p.m. on 03rd.  April 2022    

Bidding 
collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) Bid Collection 
fee 

1.Scope of Work                                                                              
2.Delivery Schedule                                                                     
3.Technical Compliance                                                                 
4.Financial Status                                                                         
5.Compliance with PetroChina HSE Requirement during 
site service                                                                                           
6.Bidder must be an Iraqi company or Foreign company 
with a valid Iraq Branch Registration Certificate (IBRC).                          
7.Bidder’s reputation in past projects in terms of equipment 
quality, delivery schedule, after-sale service etc.                       
8.Bidder shall provide Proven experiences in supply of Oil 
& Gas industrial equipment.                                                             
9.QA/QC Plan and ISO9001 Certificate.                                           
10.Site services.                                                                                     
11. Compliance with terms and Conditions of contract. 

 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

 

2. Qualifications and documents required for ITB package request: 
2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web portal 
https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
3. Contact information: For more information about the entrance permit to Halfaya 
Base Camp, you can send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 
or call the number Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the official 
working days. 

 
 اتمناقصاعالن عن 

انترناشيونال م.م.ح فرع العراق )شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع حقل نفط الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت شركة بتروشاينا لتكون  53الحلفاية ) الذي يبعد 

ذ المشروع نفيبمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشريكهم الحكومي شركة نفط الجنوب لت

 .عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال المناقصات المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ميسان .
 

 

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 1.1
 hfy.com-https://eprocurement.petrochina  

  االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   معلومات الدخولية لمخيم الحلفايةللحصول على 

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  من  446902312966281موبايل: التالي   الهاتفاو األتصال على
      مساًء خالل ايام 8.44صباحا الى الساعة  3.44الساعة 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

 المركزي الطرد مضخات شراء 1
 المياه لمعالجة

HFY-PUR/F&C1162-1149 

فترة استالم 
 العطاءات

         2822شباط       21يوم  من صباحا 0:88الساعة  من
 2822نيسان   01من يوم  مساءا   00:88الساعة  ولغاية

رسوم المشاركة 
 المصرفية تدفع من قبل العارض( دوالر امريكي )الرسوم 144 بالمناقصة

 معايير التقييم

 الفني

 العمل بنطاق االلتزام -1
 عوقط الخاصة االدوات مع بالتشغيل الخاصة الغيار قطع توريد-1

  التشغيل من لسنتين الغيار
 التسليم جدول-8
 الفنية المتطلبات مع التكامل-0
 الختامية الحسابات -9
 بشركة الخاصة والبيئة السالمة, الصحة لمتطلبات االمتثال-9

 بتروشاينا
 يف تسجيل شهادة تملك اجنبية او عراقية شركة المقدم يكون ان-2

 العراق
 لجدو, االالت جودة بخصوص السابقة المشاريع في المقدم سمعة-3

 .البيع خدمة بعد التسليم

 المتوسطة الحرارة حزمة شراء 2
 CPF3 HFY-PUR/F&C1167-1154 لترقية

 فترة استالم العطاءات
 ولغاية   2822   شباط  20يوم  من صباحا 0:88الساعة  من

 2822 نيسان 03 من يوم مساءا   00:88الساعة 

رسوم المشاركة 
 المصرفية تدفع من قبل العارض( دوالر امريكي )الرسوم 144 بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

 .نطاق العمل .1
 ..الجدول الزمني للمشروع2
 ..المتطلبات الفنية8
 .الحالة المالية .0
 .االلتزام بلوائح شركة بتروشاينا للصحة, البيئة والسالمة9
عراقية او شركة اجنبية .يجب ان يكون المجهز اما شركة 9

 .حاصلة على شهادة تسجيل شركة داخل العراق
سمعة المجهز في المشاريع السابقة في ما يخص نوعية  .2

  .المواد  و الجدول الزمني للتسليم و خدمات ما بعد البيع
 .خبرات سابقة في مجال تجهيز النفط والغاز .3
 .6441خطة ضمان وقياس الجودة و شهادة ايزو  .6

 .خدمات موقعية .14
 .. االمتثال لجميع متطلبات العقد11
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بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان 
محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
فــي أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير 
من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي 
ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى وبنسبة 2 % ويشترط االشتراك 

باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية 
إليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية البصرة 
وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30 %( مــن القيمة املقدرة 
مضروبــا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن 

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

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

مقسطا ولم يحن موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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

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

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشــراف 
بلدية البصرة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان 
هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 
املعمول بها في املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات 

هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
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ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
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ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 5650/11
التأريخ: 2022/2/16

العدد: 933/3
التأريخ: 2022/1/18

العدد: 5108/8
التأريخ: 2022/2/8

إعالن نكول إعالن نكولإعالن ثاٍن

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

ت
جنس 
العقار

مساحتهرقمه
مدة 

اإليجار
موقعه

12 م472كشك1
ثالث 

سنوات
حي احلسني م2

12 م952كشك2
ثالث 

سنوات
حي احلسني م2

24م162كشك3
ثالث 

سنوات
حي احلسني م2

ت
جنس 
العقار

مساحتهرقمه
مدة 

اإليجار
موقعه

9،40 م14/4652محل1
ثالث 

سنوات
القبلة / قرب جامع 

اخلفافه

مدة مساحتهرقمهجنس العقارت
اإليجار

موقعه

ثالث 15م32حانوت1
سنوات

القبلة/ قرب النبع

ثالث 15م42حانوت2
سنوات

حانوت

ثالث 15م252حانوت3
سنوات

حانوت

ثالث 15م352حانوت4
سنوات

حانوت

ثالث 15م362حانوت5
سنوات

حانوت

ثالث 15م392حانوت6
سنوات

حانوت

اسم املناقصة: إنشاء طرق في قرى )أبو سديرة األولى، العكبة، القرية العصرية( في محافظة األنبار.
ANR - 02 - 1  :رقم املناقصة

اســتلمت حكومة العراق قرضــا من البنك الدولي لتمويل )الصندوق االجتماعي للتنمية(، وترغــب بتخصيص جزء من القرض لتمويل عقد 
إنشاء طرق في قرى )أبو سديرة األولى، العكبة، القرية العصرية( في محافظة األنبار.

تدعو وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية، الشركات واملقاولني من ذوي األهلية واملؤهلني لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
إنشــاء طرق في قرى )أبو ســديرة األولى، العكبة، القرية العصرية( في محافظة األنبار )رقم املناقصة  ANR-02 -1( وحسب جدول الكميات 

واملواصفات واخملططات املرفقة في وثيقة املناقصة 
مدة تنفيذ املشروع )240 يوما بضمنها أيام العطل واألعياد(.

ميكن شراء مجموعة وثائق العطاءات الكاملة باللغة العربية من قبل املتناقصني الراغبني لدى تقدمي طلب خطي في العنوان أدناه ودفع مبلغ 
قدره 200 دوالر أميركي غير قابل للرد نقدا وسيتم تسليم وثائق العطاء عن طريق التسليم باليد.

تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة يودع في صنــدوق العطاءات في العنوان ادناه مرفقة معه الوثائق 
واملستمسكات التالية:

1.ســيتضمن العطاء ضمان عطاء على شكل خطاب ضمان او صك مصدق بقيمة )25,000( خمسة وعشرين ألف دوالر أميركي او ما يعادله 
بالدينار العراقي ســاري املفعول حتى 28 يوما من تاريخ ســريان العطاء )118 مائة و ثمانية عشر يوما من تأريخ الغلق( ويكون باسم الشركة 

املتناقصة حصرا وحلساب وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية.
2.مدة صالحية العطاء 90 يوما بعد املوعد النهائي لتسليم العطاءات املذكور في ورقة بيانات العطاء.

3. عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان )أصلية+ نسخة(.
.4

 أوالً: ســيتم تنفيذ املناقصة وفقا إلجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ويحق جلميع الشركات واملقاولني من ذوي األهلية التقدم للتنافس 
كما هو محدد في )إرشادات التوريدات(.

ثانياً: ميكــن للمتناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية/ الطابق 
الرابع وعلى البريد اإللكتروني. sfd.prs.iraq@gmail.com حيث يقدم طلب التوضيحات خطياً من قبل املتناقصني من خالل االمييل املذكور.

ثالثاً: يجب تسليم العطاءات في العنوان ادناه وان آخر موعد لتسلم العطاءات/ الساعة احلادية عشرة صباحا من يوم االحد املوافق 2022/3/13 
بتوقيت بغداد، العطاءات اإللكترونية اليســمح بها، العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها، وســيتم فتح العطاءات فعليــاً وبوجود ممثلني عن 
املناقصني الراغبني باحلضور شــخصياً في العنوان ادناه في نفس يوم الغلق. وســيكون يوم االحد املوافق 2022/3/6 الساعة العاشرة صباحا 

موعداً لالجتماع مع املناقصني لتوضيح أسلوب ملء وثائق العطاء واإلجابة على االستفسارات.
عنوان تسليم العطاءات

مبنى وزارة التخطيط/ الطابق األول/ غرفة استالم عطاءات الصندوق/ الكائنة في بغداد/ كرادة مرمي/ قرب جسر اجلمهورية

جمهورية العراق
وزارة التخطيط 

إعالن مناقصة
مشروع قرض الصندوق االجتماعي للتنمية 

وزارة التخطيط                     
                                                                                                              
الصندوق االجتماعي للتنمية                             

وزارة الموارد المائية
الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة

مديرية الموارد المائية في البصرة
القسم القانوني

م/ إعالن رقم )1(
استنادا الى كتاب وزارة الموارد المائية ذي العدد 4560 في 

2022/2/15
تــروم وزارة املوارد املائية تنفيذ مشــروع إنشــاء الطريق 
الساحلي املوازي لشط العرب وغلق االحوازات والذي يبدأ 
من منطقة أبو فلوس في قضاء أبي اخلصيب الى منطقة 
رأس البيشية في قضاء الفاو استنادا الى الفقرة أوال من 
املادة الثالثة من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 
1970 املعدل، فعلى كافة األشخاص الطبيعية واملعنوية 
والتي مير املشروع في أراضيهم مراجعة الوحدات اإلدارية 
في القضاء لغرض تقدمي طلباتهم وإجراء الكشف على 
أراضيهم من قبل اللجنة املشــكلة استنادا الى القانون 

أعاله.
رئيس مهندسين أقدم
جمعة شياع ضيدان
رئيس دائرة المهندس المقيم

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار

جلنة البيع واإليجار

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية اليجار امالك 
بلدية )النصر( وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )11(، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )%20( من القيمة التقديريــة 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 عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 وأي مصاريف اخرى.

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

705,000 سبعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت111/1528بلدية النصر1

705,000 سبعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت112/1528بلدية النصر2

705,000 سبعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت113/1528بلدية النصر3

805,000 ثمامنائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت114/1528بلدية النصر4

705,000 سبعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت115/1528بلدية النصر5

705,000 سبعمائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت116/1528بلدية النصر6

380,000 ثالثمائة وثمانون الف ينارثالث سنواتحانوت118/1528بلدية النصر7

380,000 ثالثمائة وثمانون الف ينارثالث سنواتحانوت121/1528بلدية النصر8

380,000 ثالثمائة وثمانون الف ينارثالث سنواتحانوت122/1528بلدية النصر9

380,000 ثالثمائة وثمانون الف ينارثالث سنواتحانوت124/1528بلدية النصر10

805,000 ثمامنائة وخمسة االف دينارثالث سنواتحانوت125/1528بلدية النصر11

م/ إعالن أول

م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

تعلــن إعدادية أكد املهنية في قضاء الشــطرة عن بيع أبقار )عــدد/ 4( يوم اخلميس املصادف 
2022/2/24 الســاعة احلادية عشــرة صباحا في بناية إعدادية أكد املهنية في قضاء الشطرة 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن والداللية.

إعالن

مدير اإلعدادية
م.م. حيدر عبد حاجم

الى املدعى عليه/
حسني علي محسن

أقامــت املدعية )هديــل كامل رحيم( 
الدعوى املرقمة اعاله والتي تطلب فيها 
بالتفريق  دعوتــك للمرافعة واحلكــم 
اقامتك حسب  وجملهولية محل  للضرر 
اشــعار اخملتــار واملرفق بكتــاب مركز 
في   1820 بالعدد  الشــهداء  شــرطة 
بواســطة  تبليغك  تقــرر   2022/2/14
صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني 
بتاريخ  احملكمــة  هذه  امــام  للحضور 
2022/3/8 الســاعة التاســعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك سوف جترى املرافعة بحقك غيابا 

وحسب االصول.
القاضي
فرقد يوسف طاهر

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد 833/ش/2022

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد 668/ش/2022

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

العدد: 3054/ش/2020
الى املدعى عليه/التاريخ: 2022/2/20

حميد رحيمه محسن
أقامت املدعية )زهره خضير كرمي( الدعوى 
املرقمة اعاله والتــي تطلب فيها دعوتك 
للمرافعة واحلكم بتصديق الطالق اخللعي 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشــعار 
مختــار محلة قضــاء النعمانية واملرفق 
بكتــاب مركز شــرطة النعمانية بالعدد 
2/م/1203 فــي 2022/3/3 تقــرر تبليغك 
بواســطة صحيفتني محليتني رسميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة بتاريخ 
2022/3/7 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وحسب 

االصول.
القاضي
عمار جبار ساجت

املدعى عليه )يحيى عبد اخلضر بدير(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
بتاريــخ 2020/12/17 وبعدد إضبارة )3054/ش/2020( 
أصدرت هــذه احملكمة حكما غيابيا اقتضى بتأديتك 
النفقة املاضيــة للمدعية )ملياء جــواد عبد( بواقع 
ســتني الف دينار عراقي ملدة ســنة سابقة إلقامة 
الدعوى ومســتمرة لها بواقع مائة ألف دينار عراقي 
ومســتمرة لألوالد كل من )زكريا وشــهد ويوسف 
ورحمه( بواقع ثمانني الف دينار شــهريا لكل واحد 
منهما وبالنظر جملهولية محــل اقامتك في الوقت 
احلاضر حسب شرح املبلغ القضائي )فايز عودة عيد( 
عليه تقرر تبليغــك في صحيفتني يوميتني باحلكم 
املذكور اعاله وبامكانك االعتراض خالل مدة عشــرة 

ايام من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
حسني شبيب عايد
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يقول الروائي الروسي الكبير ليو تولستوي 
»لكــي نصل إلى حتديد دقيــق للفن، يجب 
علينــا أوال أن نكف عن النظر إليه بصفته 
وســيلة للمتعة، وأن ننظر إليــه باعتباره 
شرطا من شروط احلياة اإلنسانية. إن هذه 
الرؤية للفن ســتجعلنا نــدرك أن الفن هو 

إحدى وسائل االتصال بني الناس.«
على مــر العصــور يتأثــر الفــن في كل 
واالجتماعية  االقتصاديــة  بالظــروف  بلد 
والسياســية للبــاد ففي العــراق واجه 
الفن نكبات مســتمرة في الربع األخير من 
القرن العشــرين وإلى اآلن بسبب الظروف 
اإلقتصاديــة التــي مر بها البلــد في هذه 
الفتــرة، هذه الظــروف التــي جعلت من 
املواطن العراقي يســخر كل دخله لتوفير 
وامللبس  املأكل  مــن  الظرورية  االحتياجات 
والــدواء، لكن هذا ال مينع ان للفن عشــاق 
ورسامني عيونهم تعشــق اجلمال وتبحث 

عنه في كل الظروف.
فــي الفتــرة األخيرة ميــر العــراق وحتديدا 
العاصمة بغداد بشــبه حالة استقرار من 
الناحيــة األمنية وكذلــك توفير اخلدمات 
فبعد اإلعان عن خطة إعمار بغداد انطاقا 
من شــارع املتنبي، ودعمــا للتوجه بجعل 
هذا الشارع مركزا ثقافيا وسياحيا وتراثيا، 
وبعد املباشرة بتعمير وترتيب شارع املتنبي 
بدأ الشارع باستقبال الزوار صباحا ومساء 

من محبي الثقافة والسياح وعشاق الفن 
واجلمال. وقــد قمنا يوم األثنني 14/2/2022 
باســتطاع فــي شــارع املتنبي وســوق 
السراي عن اهتمام األفراد بالفن واللوحات 
فكانت أســئلتنا: هل هناك قوة شــرائية 
للوحــات الفنيــة؟ او ادوات الرســم رغم 
الوضع األقتصادي الــذي يعاني من البلد 
في ظل ارتفاع سعر الدوالر وغاء األسعار 
وصعوبات املعيشــة؟ هــل مازالت هناك 
عيون تعشــق اجلمال وتبحث عنه في كل 

مكان؟
حيــدر احلاج عبــاس العصامــي صاحب 
»غاليري لوحات مــن بادي« أوضح لنا »إن 
هناك قوة شــرائية جيــدة خصوصا بعد 
اعمار شارع املتنبي وتردد الزوار بكثرة عليه 
فكما يقول ما زالــت روح العراقيني تهفو 
إلى شــراء  إلى اجلمال ومازالوا يســعون 
اللوحــات لتزيني بيوتهــم بها وخصوصا 
البغداديــة مثل الشناشــيل  اللوحــات 

والقباب واملآذن.«
وعندما ســألته عن ســبب رغبة الزبائن 
بشــراء اللوحات التي حتتوي على القباب 
واملآذن أفادني بهذه اإلجابة التي تنفســت 
من خالها عبق التاريخ »إن القباب واملآذن 
سابقا كانت مركز للصاة وكذلك لتجمع 
األفراد فاضافة الى جمالها فهي ذات داللة 

تاريخية مميزة.«
وكذلك أكد باســم صاحب »قرطاســية 
تبــارك« الذي يحتوي محلــه على لوحات 
املستشــرقيني املميزة ان هنــاك »حركة 

واسعة لألهتمام بالفن واللوحات من قبل 
الزبائن وزوار شــارع املتنبي وعلل ســبب 
اهتمام الشــباب العراقي بالوقت احلاضر 
في الفن والرســم بسبب اطاعهم على 
برامج السوشل ميديا وخصوصا اليوتيوب 

الذي يحتوي على برامج لتعليم الرسم«.
ومتنــى ان يهتم زوار شــارع املتنبي باألدب 
او الفنــون أكثــر من اهتماهــم بالتقاط 
الصور عند زيارة الشارع فترتفع األمم دائما 

بعلومها وآدابها وفنونها.
وأشــار مؤيــد الســوداني صاحب محل 
ألدوات الرســم إلى إقبال بعض الزبائن من 
الرســامني وهواة الفن على شــراء ادوات 
الرســم »بريق أمل جلأ إليه بعض الشباب 
ليكون متنفســا لهم في ظــل الظروف 

التي مير بها البلد.«
علي الزبيدي، وهو من املهتمني باللوحات، 
يتحدث عن غاء اســعار األعمال اليدوية 
ســواء كانت لوحة او نحتا، ويعلل سبب 
ارتفاع اســعارها إلى قيمتها الفنية وهذا 
ليــس فقط في العراق بل فــي كل أنحاء 

العالم.
يعيد  العــراق  في  النســبي  االســتقرار 
بأشياء  باالهتمام  أســوة  بالفن  االهتمام 
أخــرى. يقــول إرنســت ليفي »ســتبدأ 
اإلنســانية بالتحســن عندما نأخذ الفن 
على محمل اجلد كما الفيزياء أو الكيمياء 

أو املال.«

* عن ميدل ايست اون الين 

متابعة - الصباح الجديد: 

رحل مســاء أمس األول الســبت الكاتب 
الســوري وليــد إخاصــي )1935 – 2022( 
في مدينة حلــب، الذي ينتمــي إلى جيل 
الســتينيات من كّتاب الســرد السوريني، 
وقد تنّوعت مؤّلفاته بــني الرواية والقصة 
القصيرة واملســرح، إلى جانب العديد من 

الدراسات النقدية.
ُولد الراحل في لواء اإلســكندرونة لعائلة 
تهتــّم بالثقافة واألدب، حيــث كان والده 
أحمد عــون اهلل إخاصي، رئيســاً لتحرير 
مجلة »االعتصام« التــي صدرت في حلب 
في عشرينيات القرن املاضي، والتي أوقفها 
احلاكم الفرنسي في فترة االستعمار، وقد 
أّثرت طموحــات الوالد الفكرية في بداياته 

املبكرة.
درس في مدارس حلب، ونال اإلجازة اجلامعية 
من كلية الزراعة في اإلسكندرية مبصر عام 

1958، ثّم دبلوم الدراسات العليا القطنية 
سنة 1960، وعمل محاضراً بكلية الزراعة 
في جامعة حلب، كما في مديرية االقتصاد 
باملدينة، وترأس فرع نقابة املهندسني وفرع 

احتاد كّتاب العرب في حلب أكثر من مرة.
تــرك الراحل أكثــر من أربعــني عماً في 
املسرح والرواية والقصة القصيرة ساهم 
الشعب  تأســيس مســرح  إخاصي في 
واملســرح القومي والنادي السينمائي في 
حلب، وهو عضو ســابق فــي هيئة حترير 
دورية »املوقف األدبي«، ونشــر كتابه األول 
عام 1964 بعنوان »العالــم من قبل ومن 
بعد« وهو نّص مســرحي، وتوالت أعماله 

التي جتاوزت األربعني.
والدراميــة  الســردية  األعمــال  تتنــوع 
إلخاصي، وتتســع خملتلف األنواع واألمناط، 
وهــو في كل نوع منهــا ينطلق من جتربة 
متجــددة تتميــز باجلمــع بــني الواقعي 
والغرائبــي، كما بني اليومــي والتاريخي، 
وقدم كل ذلك بصــورة إبداعية منفتحة 

ومتجددة.
في الروايــة، أصدر الراحل »شــتاء البحر 
الســيدة  و«أحضــان   ،)1965( اليابــس« 
 ،)1975( الرماد«  و«أحزان   ،)1969( اجلميلة« 
و«زهــرة الصنــدل« )1981(، و«خان الورد« 
(1985(، و«باب اجلمــر« )1985(، و«ملحمة 

القتل الصغرى« )1994(، وغيرها.
اجملموعات  مــن  العديــد  أيضــاً  ونشــر 
القصصية مثل »دماء في الصبح األغبر« 
(1968(، و«زمــن الشــجرات القصيــرة« 
و«التقريــر«   ،)1971( و«الطــني«   ،)1970)
(1974(، و«األعشاب السوداء« )1980(، و«يا 
شــجر يا..« )1981(، باإلضافــة إلى كتاب 
ســيري بعنوان »املتعة األخيرة.. اعترافات 
األعمال  وعشــرات   ،)1986( شــخصية« 

املسرحية.
نال وليــد إخاصــي العديد مــن اجلوائز 
السورية والعربية، منها جائزة احتاد الكّتاب 
العــرب، وجائــزة محمود تيمــور للقصة 

القصيرة، وجائزة سلطان العويس.

حالة من االستقرار األمني تعيد الحياة إلى شارع المتنبي في بغداد 
عودة روح الفن في العراق

رحيل الكاتب السوري وليد إخالصي.. 
بعد خمسة عقود مع السرد

ثم يعاود الدكتور الباحث عبد جاســم 
الساعدي في مدوناته تلك تأكيد القول 
لم) تغــادر الذاكرة الذاكرة املوشــومة 
بالعــوز واخلوف والعنف تلك األشــكال 
البشــرية » املســخ » التي بقيت تطارد 

اخلير واحلب والسام (.. 
ويــردف بالقول أننــا إذ هــذه املذكرات 
ال نريدهــا أن تكــون مؤشــرا للبدء في 
املغرب بقدر ما نطمح  التحضير لصاة 
ألن نقــدم ما اســتطعنا إليه في مللمة 
ذاكرة ســيصيبها وتنتابها ثقوب مخلة 
ملرحلــة زمنية كانت فــي غاية الصراع 
واالضطــراب واالنتمــاء، أنهــا محملة 
والصدأ  والصراخ  واخليبة  والوهن  بالغبار 
كذلك الحتمل » بطولة » بقدر ما جتتهد 

ملامســة حال العنف املنظــم بالقهر 
واالنتماء بــكل اشــكاله والتنازع على 

السلطة والنفوذ...
وعن تلك املرحلــة احلرجة في حياة عبد 
جاســم الســاعدي حتدث أحــد زمائه 
ورفاقه وهــو ) فياض مــوزان ( عن أهم 
ماحــدث في تلــك األيام الغابــرة التي 
عاشها مع رفاق لهم انظموا إلى احلزب 
نضالهم ضد  لتعزيز  آنذاك  الشــيوعي 
عنف وطغيان السلطة والواقع املرير الذي 
الشاحبة.. يعيشــون حتت ظاله  كانوا 

فيصــف ذلك بالقــول كان حي صرائف 
العاصمة خلف الســدة الشرقية عبارة 
عن قرية ريفية تنتشــر اكواخها بشكل 
عشوائي وبكثافة سكانية عالية جدران 
اكواخها بنيت من الطني وسقوفها من 
جذوع األشجار، تغطى سقوفها حصيرة 
من القصب كســيت بطبقة من الطني 
ال أبواب الكواخها، حتسبها كأنها زرائب 
ماشــية ازقتها ضيقة بالكاد تســمح 
ملرور االشــخاص والدواب تفتقر البسط 
مســتلزمات احليــاة، ينعــدم فيها املاء 
والكهرباء يستخدم الناس فيها الفانوس 
أو) الالة ( لاضاءة وروث احليوانات الضرام 
النار بديا عن الكهربــاء اما املاء فتقوم 
نساء احلي الذي ميتد من تل محمد جنوبا 
الى الوزيرية شــماال بتأمينه ونقله على 
مسافات  من  معدنية  ببراميل  رؤوسهن 
بعيــدة تبدأ من بيــوت تربض على أرض 
»العالم االخــر« الذي تفصله الســدة 
الشــرقية عن احلي...ســكن هــذا احلي 
اليه من فقراء وفاحي جنوب  املهاجرون 
العراق منذ مطلع القرن العشرين بسبب 
معاناتهم من ظلم االقطاع واضطهاده 
وما ســببه لهم من فقر وبؤس وحرمان 
امل  يحدوهم  منــه،  لتخلصــوا  آنذاك 
االنتقال إلى بغداد العاصمة وفرص عمل 
وحياة افضل، لكنه يبدو أن الفقر والعوز 
واحلرمان ظل ياحقهم في هذا احلي من 
بغداد العاصمة...وسط هذا احلي الفقير 
فتــح رفيقنا عبد جاســم الســاعدي 
عينيه وترعرع بــني مظاهر الفقر والعوز 
واحلرمان...ولقــد اســماها زميله ورفيق 
دربه) فياض موزان ( ...)شذرات من ذكريات 
النضال املشترك مع الرفيق عبد جاسم 

الســاعدي فقد ســرد فيها الكثير من 
الذاتية  مفردات حياة الساعدي وسيرته 
العشــرية  منتصف  في  أنه  والنضالية 
اخلامســة من القرن املنصرم كنا طابا 
النظاميــة وكنا من  املتوســطة  فــي 
النضج واحلماســة واالندفاع رغم صغر 

ســننا ما أهلنا أن نصبح من املندفعني 
الفعاليات  في  النشــطني  واملساهمني 
واملظاهــرات الطابية التــي قامت عام 
الثاثي  العدوان  ١٩٥٦ملناصرة مصر ضد 
عليهــا وكان لثورة متــوز ١٩٥٨وتأثيرها 
علينا األثر الكبير مما رســخ توجهنا وأدار 

مؤشر بوصلة نهجنا باجتاه اليسار....
لقد احكم الراوي بخيط ســرده لقصة 
رفيقه عبد جاســم الســاعدي منذ أن 
دفعــه واقعه املرير إلى االنخراط بالعمل 
وكســب العيــش منذ نعومــة أظافره 
اشتغل  مرة  الكبيرة،  عائلته  ليســاعد 
عامــا اجيرا وأخرى بائعــا جواال متنقا 
بني األحياء القريبة من ســكنه ومن ثم 
عاما شغيا في معمل الزيوت النباتية، 
وبأن تلك الظروف القاسية واملعقدة هي 
التي حفزت لديــه الوعي وانضمت ومنت 
منه  وخلقت  الطبقــي  بأنتمائه  إدراكه 
إنســانا يحمل توجها وفكرا واعيا يصب 
في خدمــة مصلحة طبقتــه وملا كان 
احلزب الشــيوعي هو األبرز على الساحة 
السياســية آنــذاك ورافع رايــة الدفاع 
عن حقوق الطبقــة الكادحة وجد عبد 

جاسم الساعدي ضالته...
أقــول أن كتــاب) قبــل صــاة املغرب ( 
للباحث الدكتور عبد جاســم الساعدي 
يعد مجموعــة وثائق مهمــة وذكريات 
مشحونة بعشــرات الشواهد على أيام 
القهــر واجلــور واحلرمان وعلى مســيرة 
كانت تكبــو كالفرس اجلامح ثم تنهض 
شاقة عرض األرض لتما األجواء صهيا 

وزفرات كتبت بأسلوب سردي رائع...
ففي فصل » العشــاق » كتــب رفيقه 
جمعة الامي مقولــة لهيغل مفادها) 
وعي اإلنسان لذاته، يستتبع وعيه للكون 
(...وينعــت ذلك بالوصف كنا خمســة 
وسادسنا كتاب ..بل رمبا أقل من هذا العدد، 
لكن االهم هو أن الذي يصاحب أي واحد 
منــا، كان الكتاب...خير جليس على قول 
املتنبي الذي كان يســتهدي إلى فضائه 
في حافاته غير املنتهيــة صديقنا عبد 
جاسم الساعدي، ما بني العمل امليداني، 
ثقافية٣،سياسية٣،طبعت  ومناقشات 
حياة جيلنا الذي أراد نقل » قصور بغداد« 
إلى » صرائف » ما بعد » السدة الشرقية 
» ..حدث هذا ويحــدث أيضا على امتداد 
نصف قرن مــا بني الســماء األولى في 
عرصة » العاصمة« وسماوات املعتقات 

والسجون والهجرات واملنافي.

محمود خيون 

يعد الدكتور عبد جاســم الساعدي من 
األكادمييــني اخملتصني فــي صناعة الفكر 
املعاصر وصياغة أبجدياته الفذة واملتنوعة 
في عوالم القصة والرواية ودراسة السير 
الذاتية لعمالقة األدب في فترات عصيبة 
متتد إلى أكثر من عشــرات السنني..وفي 
كتابه) قبل صــاة املغرب ( يقول الدكتور 
الباحث عبد جاســم الساعدي اضع بني 
يدي القراء والباحثني ال بوصفها ســيرة 
ذاتية منصرفة إلى الذات بقدر ما تنتمي 
إلى اجلماعة واحلــزب والعائلة والكادحني 
والوالءات األخرى واملدرســة وإلى الثقافة، 
بــكل معانيه  اإلجتماعي  اجلــذر  فيعود 
يتحرك بقوة ويلغي املعاني األخرى فتحول 
العصبيــة القبلية إلــى عصبية حزبية 
والتعدد  املعاني في احلرية  وفئوية وتفقد 
السياسي والثقافي واحلوار دالالتها وتظل 
الثقافــة بــكل مفاصلها علــى هامش 
احلياة، غير قادرة علــى التغيير واالنتقال 
االجتماعية  والعدالة  احلرية  مجتمع  إلى 
والقانون ومهما يكــن فالصفحات التي 
اختزلت محطــات وبيئات متنوعة لعلها 
تســاعد على الكشــف عما يعتمل في 
واضطرابات..ومما  تناقضــات  مــن  داخلنا 
تقــدم فأن قبل صــاة املغــرب يعد من 
الكتب القيمة فيما احتواه من سرد ذاتي 
ملســيرة حياتية كاملة يرافقها شــريط 
ســينمي رائع يســجل احلادثات والوقائع 
على يدي مخرج بارع وفنان فهو يصور لنا 
املواقف بأســلوب ساخر وسلس ومشوق 
ما جرى في تلك األيام العصيبة التي مرت 
وكان اجلميع يعتقد فيها أنه سيكون هو 
القدوة لرســم صورة أجمل وأحلى لواقع 
هزيل وظروف قاهرة اشــتد بها االختال 
الروحي ملا تريده النفس البشــرية من من 
رقي وجمال في كل شــيء مــن حولها...

فهو يصف لنا تلك املواقف بهذا الوصف 
والتعذيب  االعتقال  مواقع  الدقيق صارت 
مألوفة لدينا نعرفها من الداخل نســمع 
أصــوات املعذبني أكثر ممــا نعرف املدارس 

واحلدائق ودور السينما واملسرح...

في كتاب )قبل صالة المغرب( للدكتور عبد جاسم الساعدي 
تشكيل الوعي للعبور إلى العالم االخر 

لقد احكم الراوي بخيط 
سرده لقصة رفيقه عبد 
جاسم الساعدي منذ أن 
دفعه واقعه المرير إلى 

االنخراط بالعمل وكسب 
العيش منذ نعومة 

أظافره ليساعد عائلته 
الكبيرة، مرة اشتغل 

عامال اجيرا وأخرى بائعا 
جواال متنقال بين األحياء 
القريبة من سكنه ومن 

ثم عامال شغيال في 
معمل الزيوت النباتية
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تطوير روبوت بـمشاعر بشرية
قام علمــاء يابانيني بتطوير روبــوت جديد على 
هيئة طفل يستطيع التعبير بـ 6 مشاعر بشرية 
أساســية مختلفة، وذلك ضمن مشروع ياباني 

.”RIKEN Guardian Robot“ باسم
وأطلــق القائمون على مشــروع الروبوت اجلديد 
اسم “نيكوال”، والذي زُود وجهه بعضالت متحركة 
متّكنه من التعبير عن مشاعر: “اخلوف، والغضب، 

واحلزن، والسعادة، واملفاجأة، واالشمئزاز”.
ومن املقرر تطوير املشــروع ليصبح جسدا كامال 
وذلك فــي القريب العاجل، إذ لــم يصمم حالياً 
سوى دماغه ووجهه فقط، األمر الذي قد يزيد من 
قدرته على التصرف بشكل أقرب للبشري وتكون 

له استخدامات متعددة.

احذر النوم وأنت جائع.. أضراره أكثر 
من نفعه

كثير من األشــخاص يســعون للنوم دون طعام 
وذلــك اعتقادا منهــم بأن النــوم وهم جائعني 
الــوزن واحلماية من  يســاعدهم على خفــض 
اإلصابة بالسمنة، ولكن الدراسات احلديثة أثبتت 

عكس ذلك.
وأشارت الدراســات احلديثة أن األشخاص الذين 
ينامون وهم جائعون قد يصابوا بأمراض السكري 
والســمنة والقلب وغيرها من األمــراض وذلك 

بحسب موقع هيلث الين الطبي.
الباحثــون في جامعة كامبريــدج أكدوا أن عدم 
السيروتونني،  الطعام يتالعب مبســتويات  تناول 
وهو الهرمون الذي يلعــب دوراً كبيراً في تنظيم 
مزاج اإلنســان، وعــدم التحكم باملــزاج يعني 
اإلصابة بنوبات غضب خارجة عن الســيطرة أو 
ردات فعل عدائية غير مبررة، التأثير يصبح أسوأ 
بـأشواط إن كنت من النوع الذي ال يتناول فطوره 
أيضاً حينها ستكون أشبه بقنبلة موقوتة طوال 

اليوم.
وأكدت الدراســات بأن الذهاب إلــى النوم جائعاً 
يحرم اجلسم من املواد الغذائية الضرورية لتحويل 
البروتني إلى عضالت، ولذلك قد يؤثر ذلك بشكل 

كبير على كتلة العضالت في جسم اإلنسان.
وأشــارت الدراســات إلى أن الذهاب الى الفراش 
مبعــدة فارغة ســيحرمك من النوم وســتجد 
نفســك تتقلب في فراشك وتعاني األمرين حتى 
تنــام، موضحة أن النوم جائعني ألنك تتبع حمية 
غذائية معينة، قد يحميك من اإلصابة بحموضة 

املعدة أو التقلصات التي قد تؤثر على نومك.

ملونشريط

البصرة - سعدي السند:

فــي منتصــف العام املاضــي بدأ 
للشركة  التابع  البصرة  ورق  مصنع 
البتروكيمياوية  للصناعات  العامة 
احــدى تشــكيالت وزارة الصناعة 
واملعادن بالتشــغيل التجريبي ألول 
خــط إنتاجــي للدفاتر املدرســية 
املتوقــف منذ عــام 2003 وبطاقة 
انتاجية تصل الى ثمانية آالف دفتر 

في اليوم من فئة 60 ورقة.

مميزمن ناحية الدقة والنوعية
وأوضـَح ُمدير عام الشركة املهندس 
عبـــاس حيـال في تصريح خّص به 
البصرة  في  اجلديد  الصباح  مراسل 
:  ان خط إنتــاج الدفاتر في مصنع 
ورق البصرة ُمتوقف عن العمل ُمنذ 
عام ٢٠٠٣ لتقادُم املُعدات وعدم توفر 
مواد إحتياطية إلعادته إلى العمل ، 
ُمبيناً بأنُه وإستناداً إلى ُموافقة وزير 
الصناعة واملعــادن فقد متَّ تفكيك 
خط الدفاتر في مصنع املُستلزمات 
املدرسية في التاجي التابع للشركة 
ونقلــه إلى املصنع املذكــور والبدء 
بنصبه وتشغيله بجهود فريق عمل 
هندســي وفني متَّ تشــكيله لهذا 
الغرض ولفترة أستمرت ثالثة أشهر 
الستكمال خط االنتاج احلالي الذي 
يضاهي املنتجات االخرى من ناحية 
الدقــة والنوعية وكذلــك الطلب 
على مــا هو منتج داخــل املصنع ، 
ُمشــيراً إلى انه مت فــي البدء إجراء 
التشغيل التجريبي للخط وبنجاح 
تام والشروع باإلنتاج وفق املُواصفات 
اإلستعداد  وابدينا   ، بها  املســموح 
للتعاُقــد مــع وزارة التربية لغرض 
التجهيــز مــع فتح منافــذ للبيع 
املُباشــر ، و ان عملية انتاج الدفاتر 
والكراسات جاءت بعد االطالع على 

مــا هو موجود في االســواق احمللية 
ونوعية الورق املستخدم وقد مت اجناز 

نوعية أفضل منه .

تطوير مصنع ورق
أكد املهنــدس حيال في ذات الوقت 
ومع بداية االنتــاج الفعلي للدفاتر 
املدرســية حرصت الشــركة على 
تطويــر مصنع ورق البصــرة وإعادة 
حتريــك عجلة اإلنتاج فيــه مُلتلف 
أنواع الورق والســعي احلثيث لطرح 
اإلنتاج في الســوق احمللية والتعاون 

مــع الُتجــار وأصحــاب األســواق 
ومكتبات الُقرطاســية والتشجيع 
علــى شرائـــه ويعد مصنــع ورق 
البصرة من املصانع املهمة والكبيرة 
والذي أنشــأ فــي بداية  باحملافظة 

سبعينيات القرن املاضي.

األمكانية موجودة
وبنّي املدير العام للشــركة العامة 
ان  أيًضا  الكيمياويــة  للصناعــات 
اخلط مســتمر بالعمــل اال ان عدم 
اجابــة وزارة التربية الــى اآلن على 

كتاب وزارة الصناعة واملعادن لشراء 
املنتــج ادى الى تكــدس االنتاج في 
للصيانة،  اخلط  توقف  وحاليا  املازن 
وحلني بيع الكميات املنتجة ســابقا 
مع امكانية تصنيع دفاتر من فئات 
اخرى ويحتــاج املصنــع الى طلب 
من الســوق عليها ومت انتاج كراس 
الرســم وبكمية تصل الى أكثر من 
٥ االف كراســة مبواصفــات عالية 
وبانتظار  تسويق معظمها  ومت  جدا 

تسويق املتبقي في املازن.

خط إلنتاج املياه الصحية
 من جانب آخر قــال رمضان عباس 
مدير مصنــع ورق البصرة للصباح 
اجلديد ان همــة العاملني واملتابعة 
املهمــة من مديــر عام الشــركة 
العامــة للصناعات الكيمياوية بدأ 
مصنع ورق البصــرة ايضا مع بداية 
عام ٢٠٢٢ بتشغيل خط إلنتاج املياه 
الصحية املعبأة و مت تشغيل قاطع 
الى  روول  اجلامبــو  لتحويــل  الورق 
شيت ستنادر وبجهود ذاتية وبكامل 
اخذ  ويتــم حاليا  االنتاجية  طاقتة 

املوافقــات االصوليــة الســتغالل 
القاطــع النتاج بنــود A4 مطابقة 

للمواصفات االستيرادية.
 وأكد: وفي ذات الوقــت تتوفر لدى 
البيع  مركز  فــي  منتوجات  املصنع 
املباشــر للمصنع وهــي عبارة عن 
كميــات كبيرة من بنــود الورق وزن 
٦٠غم ودفاتر مدرسيه فئة ٦٠ ورقه 
وكراس الرســم فئة ٢٠ ورقه وفئة 
٤٠ورقه جاهزة للتســويق ملن يرغب 

بشرائها من القطاع اخلاص والعام 

لدعم ماينتجه املصنع
 وخــالل متابعة مكتــب جريدة 
البصرة  فــي  اجلديــد  الصبــاح 
لعمل املصنــع وجد ان إدارة وكادر 
املصنع فــي همة ورغبــة عالية 
بتشــغيل اخلطــوط االنتاجيــة 
للمعمل حيث ان العراق يســتورد 
املنتوجــات الورقية مــن اخلارج ، 
ان كان يســد احلاجة احمللية  بعد 
ويصدر الى اخلارج وهناك ملســات 
أخيرة لصناعة الورق الصحي بعد 
تصليح عدد من املكائن التي كانت 
متوقفة منــذ الثمانينات وكذلك 
بســبب احلصار في التسعينيات 
ليســد احلاجــة مــن املنتوجات 
وهناك ضرورة كبيرة بأن تقوم وزارة 
التربية بالتعاقد مع وزارة الصناعة 
واملعــادن او مع الشــركة العامة 
للصناعــات البتركيمياوية او مع 
املصنع لشــراء انتاجه من الدفاتر 
املدرســية والكراسات مع ضرورة 
دعم املصنــع من قبــل املعنيني 
باعتبــاره مــن املعامــل احليوية 
واالقتصاديــة وذلــك بتشــغيل 
اإلنتاجية لتســتوعب  اخلطــوط 
ايضــا عــددا مــن العاطلني عن 
العمل فضال عن توفير مردود مالي 
واقتصادي للبلد وتسهم في سد 

احلاجة احمللية .

 مصنع ورق البصرة يرتقي بإنتاجه ألنواع جديدة من 
الورق والدفاتر المدرسية وبمواصفات عالية جدا 

دعوة لوزارة التربية لشراء ما ينتجه المصنع 
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تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

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

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

- يتحمل من ترســو عليــه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشــراف بلدية 
البصرة.

- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليــوم األخير ملوعد املزايدة 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

جنس ت
العقار

مدة مساحتهرقمه
اإليجار

موقعه

ثالث 12 م1062حانوت1
سنوات

العشار/ السوق 
العصري

ثالث 12 م302حانوت2
سنوات

العشار/ السوق 
العصري

ثالث 12 م572حانوت3
سنوات

العشار/ السوق 
العصري

7718/1 ورشة جنارة4
و7719/1

ثالث 208 م2
سنوات

صناعية حمدان

ثالث 76 م1/422 و1/42محل أ5
سنوات

البصرة القدمية/ 
الصفاة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 555/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 559/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 556/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 561/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 558/2
التأريخ: 2022/1/12

العدد: 563/2
التأريخ: 2022/1/12

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

إعالن ثاٍن

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر اإلعمار واإلسكان
رئيس اللجنة

جنس ت
العقار

مدة مساحتهرقمه
اإليجار

موقعه

ثالث 16 م1002حانوت1
سنوات

اجلمهورية/ السوق 
احلديث

ثالث 16 م1102حانوت2
سنوات

اجلمهورية/ السوق 
احلديث

ثالث 16 م992حانوت3
سنوات

اجلمهورية/ السوق 
احلديث

ثالث 18 م512حانوت4
سنوات

اجلمهورية/ السوق 
القدمي

مدة مساحتهرقمهجنس العقارت
موقعهاإليجار

11،50 م1/20992محل1
ثالث 
مقام عليسنوات

9،50 م2/6182محل2
ثالث 
مقام عليسنوات

10،18 م42حانوت3
ثالث 
الصفاة الجديدسنوات

12 م502حانوت4
ثالث 
الصفاة الجديدسنوات

6 م62حانوت5
ثالث 
الصفاة القديمسنوات

ت
جنس 
العقار

مساحتهرقمه
مدة 

اإليجار
موقعه

28 م7/20992محل1
ثالث 

سنوات
مقام علي

7،5 م6332محل2
ثالث 

سنوات
مقام علي

11،25 م2/6162محل3
ثالث 

سنوات
مقام علي

43 م1/19692محل4
ثالث 

سنوات
مقام علي

3 م5/18472محل5
ثالث 

سنوات
مقام علي

ت
جنس 
العقار

مساحتهرقمه
مدة 

اإليجار
موقعه

12 م15092محل1
ثالث 

سنوات
مقام علي

13،64 م197/1583/22محل2
ثالث 

سنوات
مقام علي

ت
جنس 
العقار

مساحتهرقمه
مدة 

اإليجار
موقعه

12 م512مخزن1
ثالث 

سنوات
العشار/ السقيفة 

الثالثة

7،50م322مخزن2
ثالث 

سنوات
العشار/ السقيفة 

الثالثة

7،50 م32مخزن3
ثالث 

سنوات
العشار/ السقيفة 

الثالثة

26،23 م82 أحانوت4
ثالث 

سنوات
العشار/ السوق 

اجلديد

187،77م82مخزن كبير5
ثالث 

سنوات
العشار/ السوق 

اجلديد

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير محالت احلي الصناعي املبينة اوصافها ادناه باملزايدة 
العلنية ملدة ثالث سنوات استنادا لقانون بيع وإيجار أمالك الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك 
باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة %100 من القيمة املقدرة بصك مصدق زائد هوية االحوال املدنية اصلية ومستنســخة وســتجرى 
املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو 

عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة %2 من مبلغ اإلحالة القطعية...
محالت املرحلة االولى

173 و15 و19 و95 و46ب و37 ب و)محل ميكانيك على جزء من القطعة 1711/2 م29 داموك مساحته 50م(
محالت املرحلة الثانية

24 و64 و30 و58 و61 و49 و22 و75
محالت احلرفيني

20 و24 و25 و26 و28 و32
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

تعلن رئاســة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة الثانية لتأجير مواقع كلية القانون/ كلية العلوم 
السياحية بجامعتنا واملدرجة في ادناه.

فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصول على الشــروط واملواصفــات لقاء مبلغ قدره )50000( خمســون ألف دينار غير قابل للرد. مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة %20 من القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرســمية ومنها )البطاقة 
الشــخصية- بطاقة السكن- البطاقة التموينية- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هوية الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة للنادي-  كتاب ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس 
ســنوات داخل احلرم اجلامعي في الكليات العراقية ملوقع التصوير( واحلضور في متام الساعة العاشرة في اليوم )15( 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها )%2( من بدل رسو املزايدة مع 

أجور نشر اإلعالن.
موقع النادي الطالبي/ كلية القانون. 1
موقع التصوير )جوال( ألول مرة / كلية العلوم السياحية.. 2

رئاسة اجلامعة املستنصرية

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

بالنظر لعدم حصول راغب

رئاسة الجامعة المستنصرية
شعبة العقود الحكومية

العدد/ 734
التاريخ/ 2022/2/15

اإلعالنإعالن



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اســفرت مباريات أمس فــي اختتام 
اجلولــة 22 لدوري الكــرة املمتاز عن 
في  والقاســم ســلبا  الزوراء  تعادل 
الكفل، في حــن حقق فريق  ملعب 
نوروز فــوزا ثمينا علــى ضيفه فريق 
نفط الوسط بهدف من دون رد سجله 
في  أوكو  بنيامن  النيجيــري  احملترف 

الدقيقة 19.
إلى ذلك، أعلنت جلنة املســابقات في 
االحتــاد املركزي بدء اجلولــة 23 ملمتاز 
الكرة يــوم اخلميس املقبل املوافق 24 
شــباط اجلاري بإجراء خمس مباريات، 
اذ يضيــف النفط فــي ملعبه فريق 
والنصف  الواحدة  الساعة  امليناء في 
في  القاسم  يالقي  وســامراء  ظهرا، 
ملعــب األول في الســاعة 2 ظهرا، 
وفــي التوقيت ذاته جتــرى في ملعب 
الديوانية مباراة اهل الدار وضيوفهم 

فريق الكهرباء.
وتقام فــي ملعب الصناعــة مباراة 
الساعة  ونفط ميسان في  الصناعة 
الثالثة والنصــف عصرا، وفي ملعب 
الشــعب الدولــي عنــد الســاعة 
السادســة والنصــف جتــرى مباراة 
قمة جماهيرية بــن الزوراء والطلبة، 
وتســتكمل في اليــوم التالي بقية 
مباريات اجلولة، فيلعب النجف وأربيل 
في ملعب النجف الدولي في الساعة 
في  تعقبها  والنصف ظهرا،  الواحدة 
الساعة 6 مساء مباراة نفط الوسط 
والكرخ، وأمانة بغداد يضيف زاخو في 
الساعة 2 ظهرا، وفي ملعب الشعب 
الدولــي جتــرى مباراتــان، األول بــن 
الشــرطة ونفط البصرة في الساعة 
الرابعة اال ربع عصرا، وفي الســاعة 
تقــام مباراة  والربع مســاء  الثامنة 

اجلوية ونوروز.

إلى ذلــك، قــدّم مدربــو أربعة فرق 
فــي الــدوري املمتــاز لكــرة القدم 
اســتقاالتهم، يوم أول أمس، ألسباب 
عدة أبرزها النتائج السلبية لفرقهم، 
وســوء التحكيــم، وإشــكاالت مع 
اجلولة  انطــالق  األندية.ومــع  إدارات 
22 من الدوري املمتاز والتي شــهدت 
إقامــة خمــس مباريــات، وبذلــك 
واإلقاالت ظاللها  اإلســتقاالت  تلقي 
السلبية على أجواء املنافسات، وكان 

الكرخ  فريق  مدرب  املســتقيلن  أول 
االدارة  برغم متســك  احمد،  حســن 
به.وقــال احمــد »قررت االســتقالة 
بعد النتائج الســلبية وســوء احلظ 
فــي قيادتي للكرخ، فضــال عن االداء 
الســلبي للحكام الذيــن لم يوفقوا 
في قيادة اغلب اللقاءات وكانوا سببا 
فــي فقداننــا للنقاط«.وعن العرض 
الديوانية، اوضح  نادي  الذي تلقاه من 
احمد »من املســتحيل ان اوافق على 

تدريب الديوانيــة مع احترامي لإلدارة 
واجلمهور، اال ان الوضع غير مناســب 
استقال  أحمد،  حســن  حاليا«.وبعد 
مدرب نادي ســامراء، ســامر سعيد، 
مــن تدريب الفريق بعــد لقاء فريقه 
بالتعادل  انتهى  والذي  الصناعة  امام 
»النتائج غير ملبية  1-1.وقال سعيد 
للطمــوح خالل مدة تدريــب الفريق، 
وامتنى ان يوفق الفريق خالل املنافسات 
»أفّضل  الدوري«.واضاف  املقبلة مــن 

مغــادرة الفريق متمنيا لــه التوفيق 
وحتقيق نتائج طيبة مع املدرب اجلديد 

الذي سيكلف لقيادة كرة سامراء«.
كما أعلن مدرب فريق الديوانية حمزة 
هادي، استقالته مباشرة على الهواء 
خالل حديثه لقنــاة تلفزيونية عقب 
بثالثية  الطلبة  أمام فريق  خســارته 
نظيفة، وذلك قبل أن يعلم بأن رئيس 
العنكوشي،  حســن  الديوانية  نادي 
قرر إقالة هــادي قبل انتهــاء املباراة 

بعشر دقائق.
كمــا قدم مدرب حــراس مرمى فريق 
اســتقالته،  كاظم،  حامد  الديوانية 
معبرا عن أسفه لرئيس النادي حسن 
السلبية  النتائج  العنكوشي بسبب 
للنادي برغم ما قدمه الالعبون واملالك 
»ان شــاء اهلل  التدريبي.وقال كاظم 
يتعاقد العنكوشــي مــع جهاز فني 
لكرة  االفضــل  يقدم  ان  يســتطيع 
الديوانية«.وتابــع » عملت بكل جهد 
واجتهــاد في ســبيل تطويــر مركز 
حراســة املرمى في النــادي وتكللت 
اجلهود بدعــوة ثالثة حراس من النادي 
للمنتخبــات الوطنية لكن هذه كرة 
القدم رغــم كل ما قدمنــاه الفريق 
لم يوفق في الدوري«.وشــهد املوسم 
احلالي للــدوري املمتاز لكــرة القدم 
 23 وإقالــة  اســتقالة   2022-2021
مدرباً، وهو رقم لم يسبق أن شهدته 
الكــرة العراقية، حيــث قدم مدربون 
استقاالتهم من تدريب فرقهم، وهم: 
أحمد خلــف من الديوانيــة، وهاتف 
شمران من النجف، واحمد رحيم من 
الديوانية، وطه قادر من اربيل، وقصي 
منير مــن امليناء، وســامي بحت من 
القاســم، واحمد كاظم من سامراء، 
وســامي بحت من ســامراء، وجمال 
علي من امانة بغداد، واحمد خلف من 
القوة اجلوية، ورزاق فرحان من الكرخ، 
والتونسي طارق جرايا من اربيل، وثائر 
جاســم من نفط ميســان، وعصام 
الــزوراء، واحمد كاظم من  حمد من 
ســامراء، وقحطان جثير من الطلبة، 
وراضي شنيشــل من القــوة اجلوية، 
وهاتف شــمران من امليناء، واســعد 
عبد الرزاق من نفط ميســان، وحسن 
احمد من الكرخ، وســامر سعيد من 
ســامراء، وحمزة هادي من الديوانية، 
ومدرب حراس املرمى حامد كاظم من 

الديوانية.

تعادل سلبي للزوراء وفوز ثمين لنوروز
 على نفط الوسط في الجولة 22 لممتاز الكرة

إقالة وإستقالة أربعة مدربين في يوم واحد
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جمهورية العراق
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دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 2022/497

التاريخ: 2022/2/20
الى/ املنفذ عليه محمد ابراهيم جاسم

م 510 ز30 دار6
لقد حتقــق لهذه املديرية من إشــعار من مركز 
شــرطة القناة وحســب كتابكم بالعدد 2688 
ز 2022/2/20 وتأييــد اخملتار أنــك مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، 
ميكن إجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة )27( 
من قانون التنفيذ تقــرر تبليغك إعالنا باحلضور 
في مديرية تنفيذ الرصافة خالل خمســة عشر 
يوما تبــدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة 
املعامالت التنفيذية بحضــورك وفي حال عدم 
حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل

صفا عبد املنعم محمد
اوصاف احملرر:

عقد زواج من محكمة االحوال الشــخصية في 
مدينة الصدر بالعدد 2699 ز 2004/2/19 والبالغ 
مهر املؤجل للدائن تســنيم رعد محمود ومبلغ 
قــدره 5,000,000 خمســة مالين عنــد أقرب 

األجلن.

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

والرياضــة عدنان  الشــباب  وزير  أكد 
درجــال أن املســتوى والتنظيم الذي 
شــهدته نهائيــات بطولــة أنديــة 
العــراق للمواي تاي يدفعنــا للتفاؤل 
مبســتقبل اللعبة، إلــى جانب إثبات 
قــدرة العراق على تنظيــم البطوالت 
الدوليــة والعامليــة ،جــاء ذلك خالل 
حضوره املنافســات النهائية لبطولة 
أندية العراق باملواي تاي التي اختتمت 
منافســاتها مســاء أول أمس برعاية 
وزارة  الشــباب والرياضة ،واقيمت في 
القاعة الرياضيــة بجامعة كلكامش 
الكرخ بحضور  بجانب  الدورة  مبنطقة 

شخصيات رسمية ورياضية  .
وقــال درجــال : ان املســتوى الفنــي 
والتنظيمــي للبطولــة قد فــاق ما 
شــهدته البطولــة الدوليــة التــي 
فــي محافظــة  مؤخــرا  اختتمــت 
السليمانية ،مبينا مفاحتة األمن العام 
لالحتــاد العربي للعبة من اجل تنظيم 
العراق إلحدى البطوالت االســيوية او 
اإلقليمية، مشــيرا إلى أن ما حققته 
لعبة املواي تــاي على الصعيد الدولي 
دفعتنــا إلى إضافتها ضمن مشــروع 
البطل األوملبي الــذي ترعاه الوزارة من 

اجــل جتهيز أبطال قادرين باملنافســة 
على االلقاب العاملية، سيما وان العراق 
ميتلك اخلامات واملواهب بهذه الرياضة .
واختتمت فــي بغداد، بطولــة اندية 
وتوج  تاي،  باملــواي  للمتقدمن  العراق 
فريــق النجــدة باللقب.وقــال حيدر 
العتابــي الناطق االعالمــي لالحتاد إن 
»البطولــة جــرت في قاعــة جامعة 
العبا   280 ببغداد مبشاركة  كلكامش 
ميثلون 40 ناديا من مختلف محافظات 
العــراق اخملتلفة«.واضــاف ان »فريــق 
نادي  النجــدة توج بلقب وجــاء  نادي 
الهاشمية باملركز الثاني، فيما حصل 
نــادي نفط البصــرة باملركــز الثالث 

والبيشمركة باملركز الثالث مكرر«.
وكان احتاد املواي تاي شــكل جلنة فنية 
وامكانية  املوهوبــة  العناصر  الختيار 
زجهم في معسكرات تدريبية محلية 
وخارجية متهيدا لضمهم في صفوف 
والرديف(،  )األول  الوطنيــة  املنتخبات 
فضــال عن تشــكيل جلنــة إعالمية 
تركيبة  البطولة من خــارج  لتغطية 
املكتب اإلعالمــي لالحتاد ملنح احليادية 
الكاملة لوســائل اإلعالم في احلضور 

وتغطية منافسات البطولة.
وفي ســياق اخر، التقى وزير الشــباب 
والرياضــة الكابنت عدنان درجال أمس، 
بعــدد من االحتــادات الرياضيــة التي 

تنضوي ضمن مشروع اكادميية البطل 
وهــي )العاب القــوى، رفــع االثقال ، 
الكانوي، التجذيف ، القوس والسهم، 
املصارعــة، املالكمة ، اجلــودو ، املواي 
تاي( ، وعبــر درجال عــن ثقته بنجاح 

املشــروع مع التكاتــف واحلرص ودقة 
املتابعة املشــتركة ، مشــيرا الى ان 
العمل بشــكل مهني واحترافي  من 
اجل صناعــة بطل اوملبي في مختلف 
االلعاب يرفع اســم العراق عاليا وهذا 

هو اهــم واكبر االهداف ، اذ اكد درجال 
ان هــذا املشــروع هو مشــروع وطن 
العراق وسنعمل بكل همة  وميثل كل 
لكي  يكون مصنعــا وامنوذجا رياضيا 
رائعــا يحتذى به ويحتضــن االبطال ، 

مع مراعاة جميــع االحتياجات وتوفير 
السكن والطعام واماكن التدريب خللق 
ابطــال رياضين على مســتوى عالي  
يحققون اجنازات اوملبية وعاملية، وشدد 
وزير الشــباب والرياضة على االحتادات 
بضرورة العمل الســليم و التخطيط 
الصحيح  واالختيار  واملدروس  املمنهج 
من  ابطــال،  الــذي يضمن صناعــة 
جانبهم ثمن رؤساء االحتادات الرياضية 
حرص الســيد الوزير علــى جناح هذا 
املشــروع واهتمامه العالــي والكبير 
مبختلف االلعــاب من اجل حتقيق اجناز 
اوملبي بعد غياب طويل، وتذليله جلميع 
العقبات مــن اجل اســتمرار العمل 
امل  ويحقق  صحيح  بشكل  الرياضي 

وطموحات اجلماهير .
مــن جانب اخــر، عقد وزير الشــباب 
والرياضــة الكابــنت عدنــان درجــال 
اللجنة  العضــاء  موســعا  اجتماعا 
الوطني  اليوم  برنامــج  القامة  العليا 
للشــباب الذي ســيقام علــى قاعة 
الشعب في شــارع فلسطن مجمع 
ملعب الشــعب مســاء اليوم االثنن 
وجــرى خــالل اللقاء مناقشــة وضع 
اللمســات االخيرة إلقامة االحتفالية 
واملهرجــان ومــا يســبقها البرنامج 
الثقافي  لدائرة ثقافة وفنون الشباب.

وعبر الوزير درجال وفقا ملا مت طرحه من 

حتضيرات واستعدادات مبكرة بالتعاون 
مع وزارة الثقافة عن ثقته بتميز وجناح 
جميــع الفعاليــات الشــبابية التي 
ســتعكس للعالم مكانــة ومهارات 
شــبابنا وشــاباتنا املبدعن  مبجاالت 
فنية وثقافية متنوعة ، مؤكدا الدعم 
احلكومي الكبير من اعلى املســتويات 
الرعاية الكرميــة لرئيس مجلس  ومن 
الوزراء الذي يبدي اهتماما كبيرا بهذه 

املناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا.
بالتفصيل منهاج  احلضور  واستعرض 
اليــوم االول الذي ســيقام على قاعة 
املركز الوطني للموهبة  لكرة السلة 
بفعاليات شــبابية ثقافيــة متنوعة 
والسينمائية  التشكيلية  الفنون  في 
واملســرحية والثقافية التي تتخللها 

جلسات شعرية شبابية متنوعة.
اليوم  كما جرى اســتعراض فعاليات 
الوطني للشــباب الذي سيقام مساء 
اليــوم االثنــن على قاعة الشــعب 
رســمي  وحضور  واســعة  بتغطيات 
وجماهيري برعايــة دولة رئيس الوزراء، 
وســيتضمن العديــد مــن الفقرات 
املتنوعة في السينما واملسرح والفنون 
التشكيلية وعروض مدرسة املوسيقى 
وتكرمي  الفلكلورية  والفنــون  والبالية 
املبدعــن من الشــباب فــي اجملاالت 

الفنية والثقافية والرياضية.

درجال : نزاالت أندية المواي تاي تؤكد قدرة العراق على احتضان البطوالت العالمية 
يلتقي االتحادات الرياضية العاملة ضمن مشروع اكاديمية البطل 

جانب من نزاالت بطولة األندية للمواي تاي

لقطة من لقاء أمس بني الزوراء والقاسم في ملعب الكفل

شباب وناشئة المالكمة 
يستعدون لبطولة آسيا

معسكر تدريبي مشترك 
للجودو مع إيران وتونس

طيف الفرطوسي *
ذكر رئيس االحتاد املركزي للمالكمة علي تكليف 
ان اختبارات املنتخبن الوطني للناشئن والشباب  
وحتضيراتهم متواصلة فــي قاعة املركز الوطني 
املدينة الشــبابية للمشاركة في  باملالكمة في 
بطولة اســيا والتي ســتقام في عمان  من  27 
من شهر شباط اجلاري والغاية اخلامس عشر من 
شهر آذار املقبل، مبينا ان وفد املنتخبن سيصل 
إلى األردن قبل بدء املنافســات مــن أجل التهيؤ 

املثالي للبطولة.
وكان منتخبنا حصل على 5 أوســمة في بطولة 
آسيا حتت 22 ســنة، في املنافسات التي أقيمت 
في أوزبكســتان الشــهر املاضي،  كما اشــترك 
العراق في بطولة آسيا في اإلمارات 2021 وحقق 
5 أوسمة بعد اشــترك 15 مالكما بينهم نساء، 
اذ قال رئيس جلنة املالكمة النســوية رعد خريبط 
ان املشــاركة في البطولة تعد األولى من نوعها 

ملنتخب نسوي باملالكمة ميثل العراق.

* إعالم احتاد املالكمة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي للجودو، أول أمس، استضافة 
تدريبي  للجــودو، معســكر  الوطني  املنتخــب 
مشترك مع منتخبي إيران وتونس.وقال رئيس احتاد 
اللعبة سمير املوســوي، إن »املعسكر املشترك 
سيبدأ في 26 من الشــهر احلالي، في العاصمة 
بغداد ومحافظــة كربالء«.وأضاف املوســوي، أن 
»املعسكر ســيتضمن إقامة تدريبات مشتركة 
لالعبــي املنتخــب املتقدمــن، ومنتخبي تونس 
وإيران، كما ســيتم تنظيم بطولــة ثالثية ودية 

استعداداً لالستحقاقات املقبلة«.
وأشــار إلى أن »الهدف من املعســكر املشــترك 
هو لتبــادل اخلبــرات وتطوير مســتوى الالعبن 
واالســتعداد األمثل للبطوالت املقبلة«، موضحاً 
أن »االحتــاد خطط لهذا املعســكر بغية إيصال 
التامة قبل املشــاركة في  الالعبن للجاهزيــة 
بطولــة العــرب املقررة فــي األردن يــوم 21 آذار 

املقـبل«.

هشام السلمان*
أعلن أمس فــي العاصمة البحرينية  
املنامــة عن فوز مجلــي عودة عضو 
املكتب التنفيــذي للجنة الباراملبية 
العراقيــة  مبنصــب رئيــس اللجنة 
املاليــة والتســويق  وتنميــة املوارد 
) االمن املالــي (  لالحتــاد الباراملبي 
اخلامسة  للدورة  آسيا  ملنطقة غربي 
2022-2026.يذكــر ان انتخابات احتاد 
البحرين على  غربي آســيا جترى في 
هامش دورة ألعاب غربي آســيا التي 

انطلقت أمس هناك.
من جهة أخــرى، يُشــارك املنتخب 
في  الباراملبي  القوى  أللعاب  العراقي 
بطولة فزاع الدولية ) اجلائزة الكبرى ( 
باللعبة والتي تُقام في دولة االمارات 
بطولة  وتنطلق   .. املتحــدة  العربية 
فــزاع الدوليــة للمدة من الســابع 
عشــر وحتى اخلامس والعشرين من 
شهر اذار املقبل.ويُشارك العراق بوفد 

قوامه ) 20 ( شــخصا بن رئيس وفد 
واداري ومدرب والعب وسيرأس  الوفد 
التنفيذي  املكتــب  العراقــي عضو 
رئيس احتاد القــوى مهدي باقر .يذكر 
ان بطولة فــزاع الدولية مؤهلة الى 

بطولــة العالم التي تُقــام باليابان 
ودورة االلعاب االسيوية التي تقام في 

الصن شهر تشرين االول املقبل.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

العواصم ـ وكاالت:
رفــض االحتاد األوروبــي لكرة القدم 
تقدم  الــذي  االســتئناف  »يويفا«، 
به مانشســتر ســيتي ضد إيقاف 
مدافعــه كايــل ووكــر 3 مباريات 

في دوري أبطــال أوروبا.وتلقى ووكر 
البطاقــة احلمراء بعــد ركل أندري 
اليبزيج  أمام  اخلســارة  في  سيلفا، 
فــي كانون أول املاضــي في مرحلة 
اخلطأ  اعتبــار  ليتــم  اجملموعــات، 

باعتداء، وبالتالي مت إيقافه 3 مباريات 
بــداًل من مبــاراة واحدة.وغاب ووكر 
بالفعــل عن الفوز أمام ســبورتنج 
لشــبونة بخماســية نظيفة في 

ذهاب دور الـ16 هذا األسبوع.

يويفا يرفض استئناف مانشستر سيتي

بغداد ـ فالح الناصر:
إبراهيم   ، املــدرب الشــاب  ميلــك 
املاجستير من كلية  جليل، شهادة 
التربيــة البدنية وعلــوم الرياضة/ 
جامعة بغداد، إلى جانب شــهادات 
متخصصة في علم تدريب السلة 
احلديث، يعمل حاليــاً مدربا لفريق 
نادي احلشــد فــي دوري الشــباب 

املصاحب لدوري الدرجة املمتازة.
لعب الفريق وهو مخصص لالعبن 
مواليد 2005/2004 ،  حتت أشــرافه 
أربع مباريات حقق فيها الفوز على 
الشرطة ودجلة اجلامعة والسماوة 
وخســر امام التضامن، ويتبقى له 
مباراتان فــي املرحلــة االولى امام 

فريقي النفط ونفط البصرة.
يقــول إبراهيــم: جتربتــي اجلديدة 
كمدرب مع فريق احلشــد الشعبي 
لفئــة الشــباب في دوري الســلة 
مســيرتي  تعزيــز  فــي  تســهم 
التدريبيــة املتواصلــة ايضا ضمن 
في  العاملة  التدريبيــة  املــالكات 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية في دائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظات/ وزارة الشباب والرياضة، 
وهي جتربــة مثمرة جــدا متتد إلى 
ســنوات عدة أســهمت فيها مع 
العشرات  تقدمي  املدربن في  زمالئي 
من الالعبن إلــى األندية املتقدمة 

واملنتخبــات الوطنيــة.. وحققنــا 
في البطوالت التي اشــتركنا فيها 
إجنازات مهمــة على صعيد الفئات 
كاألشــبال  األنديــة  او  العمريــة 
والناشــئن والشــباب، وكان فريق 
املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية بكرة السلة يشكل رقما 
صعباً في البطوالت التي يشــترك 

فيها.
واشار إلى ان استقدم 3 العبن من 
املركز الوطنــي للموهبة الرياضية 
فــي مهمتــه احلالية مع شــباب 
احلشــد وهم ) رضا يوسف وحسن 

فاضل وعبد اهلل حبيب(، إلى جانب 
بغداد  من  اخيرين  الالعبن  رفاقهم 
و العبان من الناصرية ومثلهما من 

السليمانية.
فريقه ســيكون  ان  يؤكــد  املدرب 
جديراً بتعزيز جناحاته واضافة نقاط 
لرصيــده مــن أجل حتقيــق احللم 
والظفر بلقب دوري شــباب األندية، 
مبينا انب هنالــك دعما كبيرا من 
رئيس النــادي خالد كبيــان وبقية 
اعضاء الهيئــة اإلدارية، اذ املتابعة 
تدريبات  ومتواصلة حلضور  ميدانية 
ومباريات الفريق، وال ننســى جهود 
مروان  اللبنانــي  احملتــرف  املــدرب 
خليــل الذي يشــرف علــى تدريب 
األول لكرة  الشــعبي  فريق احلشد 
السلة، فهو يتابع مباريات الشباب 
للتفوق  ومينحهم عامالً مســاعداً 

في املباريات.
وقدم املدرب الشــاب شــكره إلى 
الرياضية لفتح  املوهبة  إدارة قسم 
بــاب القاعــة لتضييــف تدريبات 
فريــق احلشــد الشــعبي لفئــة 
املهني  التوجه  اطار  الشباب ضمن 
والشعور باملسؤولية وتاكيد احلرص 
والتعاون على املســاهمة في اجناح 
مشــاركة فريق احلشد الشعبي او 
البطوالت  االندية في شــتى  بقية 

الرياضية.

مجلي عودة أمينًا ماليًا التحاد غربي آسيا 
وقوى البارالمبية يشارك في بطولة فزاع

إبراهيم جليل.. يستهدف
 الفوز بلقب دوري شباب السلة

مجلي عودة
إبراهيم جليل



فاجأت املطربة املصرية آمــال ماهر،جمهورها بقرار جديد، 
معلنًة عودتها إلى مجال الغناء.

وأكدت آمال ترجعهــا عن قرار االعتزال الــذي اتخذته في 
يونيو املاضي، قائلًة، عبر حســابها الشخصي في »تويتر«: 
»أصحابي وحبايبي وأهلي اجلمهور العزيز الغالي، أشكركم 
ملعايدتكــم، وحابه أقولكم إن انتوا اللي وحشــتوني أوي، 
وأوعدكم إني أكون قريب معاكــم وبينكم، ألن ده مكاني، 

أنتو اللي بستمد منكم العطاء واحلب.. مع كل حبي".
كانت آمــال ماهر قد أوضحــت، في وقت ســابق، أن قرار 
اعتزالها جاء لظروف خارجة عن إرادتها، وذلك بعد إعالنها 

فسخ خطبتها.
وكتبت حينها، عبر »فيســبوك«: »جمهــوري العزيز الذي 
ســاندني لسنوات وســنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظراً 
لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتــي، أُعلن ابتعادي متاماً 
عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنيًة لكل جمهوري 
كل اخلير والســعادة في هذه احلياة، ومتمنية كل التوفيق 

إلى كل الزمالء«.

أثار الفنان الســوري دريد حلام مشاعر اجلمهور بحديثه عن 
فراق األم والوطن، مؤكداً بأنه يعيش ألم واحد عليهما.

وفي لقاء مع اإلعالمية اللبنانية رابعة الزيات قال حلام بأنه 
ال يوجد فرق لديه بني والدته والوطن األم سورية.

وتابع الفنان السوري حســبما رصدت منصة تريند بأنه ال 
ميكن ألحد أن يوفي حقهما، معتبراً بأن والدته وطناً ووطنه 

هو األم.
وأشار دريد حلام بأنه عندما يكون خارج البالد ويريد التعريف 
عن جنســيته بقول بأنه من وطنه الثاني سورية. الفتاً بأن 
رحم والدته هو وطنه األول الذي عاش به تسعة أشهر دون 
كهرباء وممازحاً “حتى بدون همبرغر وراســي لتحت ورجلي 

لفوق”.
وكشــف املمثل الشــهير بـ غوار الطوشــة عن أمنيته 
الوحيدة في اآلخرة بأن يلتقي بوالدته بعيداً عن أي أمر آخر. 
قائالً: “إذا طلعت سيئاتي اكتر رح روح ع النار.. وإذا حسناتي 
اكتــر رح روح ع اجلنة واطلب من ربنــا ما بدي حوريات بس 
بدي شــوف أمي”. تصريحات حلام أثارت مشــاعر اجلمهور 
واإلعالمية اللبنانية التي قامــت بدورها بطبع قبلة على 

جبينه تقديراً حلبه لوالدته.

آمال ماهر

دريد لحام

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل:
ال شــيء يضاهي براءة طفل، ابتسامة 
طفل، بــكاء طفل، حيــرة طفل، ألم 
طفل، ذلــك الكائن الذي تــدور حوله 
دنيانــا، العصفور الذي تنثــر جناحيه 
نفحــات االمل والتفــاؤل، جند البهجة 
التي جتعل  في جمال وسعادة األطفال 

القلب كبير جداً على اجلسد.
 الطفولــة مرحلــة وســطى ما بني 
الطفولة صفحة  والبشــر،  املالئكــة 
ناصعة البياض، حياة كلها صفاء، ثغر 

باسم وقلب نقّي وروح بريئة.

ماذا متنحنا الطفولة؟ 
الكثير من احليويــة والطاقة االيجابية 
اخلالقــة، ننظــر جمــال الطبيعة وما 
حولها مــن خالل اعني االطفــال، نبدأ 
صباحتانا  مــن دعواتهــم وقبالتهم،  
الطفولــة تشــد وشــائج العالقــة 
العائلية ومتنحها محبة والفة وصفاء، 
كل اخلالفات في العائلة الواحدة تذوب 
ابتســامة طفل، هو من  وتتالشى مع 
مينح العائلة اكســير احليــاة ومديات 
االســتمرار والنجــاح، وتعيســة تلك 
االسرة التي تتها وى اركانها امام وجع 
وحســرة والم طفل سيصبح ضحية 
اذا انهــارت ركائن بيته، وعندما يتفاقم 
اخلالف ويصل الى طريق مســدود يكون 
التخلــي عنــه ، عن الطفــل، احللقة 
االضعــف، لكنه يكــون الطرف االكثر 
حكمة بني ابوين مختلفني النه يسامح 
اجلميع وال يحقد او يكــره احد منهم،  
يقترف البشر أخطاء كثيرة ولكن أسوأ 
جرمية اقُترفت على اإلطالق هي التخلي 
عــن األطفــال، وإهمال ينبــوع احلياة، 
فاألطفال هم أساس املستقبل واحلياة.

تربوي مهتم بالطفل ومســرح الطفل 
يقــول عن اثــر االســرة فــي تكوين 
شــخصية الطفل: االسرة هي الروض 
الــذي تتفتــح به شــخصية الطفل، 
االســاس الــذي تعتمــد عليــه هذه 
احلية  التجربة  واثبتــت  الشــخصية، 
ان تكويــن شــخصية االنســان تبدأ 
تتحدد  الطفولة،  مرحلة  من  بالتبرعم 
لبنائها  وفقا  وتصرفاتها  ســلوكياتها 

الطفولة، فكلما كان  وهي في مرحلة 
اساس االســرة متينا ومحكما حتركه 
االلفــة والتصافي واحلنــان واالهتمام 
والتعليــم الرصــني فــال خــوف على 
االنســان من التأثيرات الســلبية التي 

ترافق مراحل منوه".
نســأل معلمة لالطفال تشــرف على 
طالب املرحلة االبتدائية وحتديدا الصف 
االول االبتدائــي حول تصرفات االطفال 
خــالل تواجدهــم طيلة وقــت الدوام 
املدرســي فتقول: تتجلــى تصرفاتهم 
التي تتحرك ببراءة كانعكاس لتربيتهم 
ضمن إطار االسرة وميكن لنا ان نالحظ 
الفــرق بينهم بصورة جليــة وعادة ما 
تكون املقارنة واضحة بني طفل شــرب 
من اناء تربية ســليمة وآخر شرب من 
كأس آخر ال يكون ماؤه نقيا مئة باملئة".

البــراءة تتجلى بحديثك مع االطفال، 

كالمهــم ينبع من قلــب دافئ، نقي، 
صادق، تسألهم: ماذا تتمنى ان تكون 

عندما تكبر؟ 
تتقافــز االجوبة وتتــوارى خلف عيون 
متوهجــة ووجنــات متوردة وبــراءة ال 
توصف، فنان، ضابط، طبيبة، محامية، 
طيار، دائمــا ما يختــار الطفل مهنة 

راقية ملستقبله.
ماهــي واجباتنا جتاه هذا املالك اجلميل؟ 
يقول احد اخملتصني بشــؤون الطفولة 
: علينا أن نبــدأ بأطفالنا، العادات التي 
نكسبها لألطفال في مرحلة الطفولة 
املبكرة هــي التي حتدد مســتقبلهم 
لننصــح أطفالنــا بالفضيلــة، فهي 
الشيء الذي ميكنه اسعادهم اكثر من 
العادات  صغائر امور احلياة، فلنعلمهم 
لهم  لنضمن  صغرهــم  منــذ  اجليدة 
مستقبالً آمنا، واذا أردنا أن نعرف السالم 
احلقيقي في هذا العالم ونخوض حرباً 

ضد كل انواع العــدوان ،علينا ان نعلم 
أطفالنا حب الوطن، ان نزرع بذور القوة 
واحلنان  والتراحم  والصبر  والشــجاعة 

في نفوسهم الطرية ".
يتمنــى أحدنا فــي أحيان كثيــرة أن 
يستعيد عناد الطفولة كي يدافع عن 
نفسه، أن يستعير لسان الطفولة كي 

يجرؤ على قول احلق.

تقول شاعرة:
حني كنا صغارا نســابق كل الفراشات 
مــن  بطيــارة  الريــح  بالعدوخلــف 
امل، نعتلــي عرش احالمنــا حني كنا 
صغــارا نهجي احليــاة ونلعب، من كان 
يكــذب يرحل عنا واصدقنــا من يصير 
البطل، نغرف الشــمس، نحضر عرس 
قنينة من عسل، حني  الزهورونشــرب 
كانــت حكايات جداتنا مثل نبع يفيض 

علينا وال نرتوي.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وكيل وزارة الثقافة والســياحة 
واآلثار قاســم طاهر السوداني على 
املواقع  التجاوزات عــن  رفــع  ضرورة 
والتراثيــة فــي بغداد  األثريــة 

واحملافظات.
جــاء ذلــك خــالل جولة 

ميدانيــة برفقــه رئيس هيــأة اآلثار 
والتراث د. ليث مجيد حســني ومدير 
عام دائــرة التحريات والتنقيبات علي 
شــلغم أحد بوابات بغــداد القدمية 
باب الطلســم في منطقة النهضة 
مؤكدا ضرورة حمايــة املواقع األثرية 
بالتعاون مــع حماية اآلثــار والتراث 

احــدى تشــكيالت وزارة الداخليــة 
واملواطنني .

وأشار الســوداني إلى أن قطاع اآلثار 
والتراث يكتســب أهمية كبيرة لدى 
العراق  الدولة كونــه ميثل حضــارة 
وتاريخه الذي علم اإلنسانية صناعة 
واملوســيقى  القوانني  وســن  احلرف 

وصناعة العجلة.
املــكان األثري  وتفقد خــالل جولته 
وتقدير حجم التجــاوز على محيط 
البوابــة وضــرورة إزالته بالســرعة 
بالقوى  املمكنة من خالل االستعانة 
األمنيــة الســاندة حلمايــة املواقع 

األثرية.

الثقافة تطالب برفع التجاوزات على المواقع األثرية والتراثية

الطفولة.. مرحلة وسطى ما بين
 المالئكة والبشر تغمرنا بالجمال

رويترز- وكاالت:
يُطرح فستان مارلني مونرو الوردي، الذي ارتدته جنمة البوب مادونا 
في مقطع الفيديو املوسيقي Material Girl "ماتيريل جيرل" عام 
1984، ومجموعة الطبول التي اســتخدمها فريق "البيتلز" قبل 
ظهوره بشكله املعروف، ضمن أشــياء أخرى سيتم طرحها في 

مزاد للتذكارات املوسيقية في كاليفورنيا.
وتشــير تقديرات إلى أن يبــاع رداء مادونا، وقفازات من الســاتان 
وأســاور مصنوعة من حجر الراين، مبا يتراوح بني 100 و200 ألف 
دوالر، لــدى عرضهــا للبيع كجزء من "أيقونات املوســيقى" في 

مزادات جوليان في مايو املقبل.
وُصنع هذا الفســتان في األصل لفيلم تلفزيوني عن مونرو عام 
1980، ولكن استأجرته شركة إلكسسوارات األفالم الستخدامه 

في الفيديو املوسيقي ملادونا.
وســيعرض للبيع في املزاد أيضاً مجموعة طبــول نادرة من أول 
فرقة جلون لينون وبــول مكارتني The Quarrymen "كواري ِمن"، 
مــع تقدير صالة جوليان للمزادات أن حتقق ما بني 400 ألف و600 

ألف دوالر.
 Glory ومن بني القطع األخــرى املعروضة للبيع كلمــات أغنية

Road "جلــوري رود" املكتوبــة بخــط اليــد لبــروس 
سبرينجستني، والقميص الذي مت ارتداؤه على غالف 

ألبوم Slippery When Wet "سليبري وين ويت" 
لفرقة بون جوفي عام 1986.

فستان لمادونا ومجموعة طبول 
لـ "البيتلز" في مزاد بكاليفورنيا

ذي قار - الصباح الجديد:
اتفقت محافظة ذي قار مع منظمة إيطالية على توسعة 

متحف الناصرية، وفقا للمعايير الدولية إلنشاء املتاحف.
وقال مدير املكتب اإلعالمــي للمحافظة كاظم صبار في 
بيان اطلعت عليه الصباح اجلديــد “احملافظ محمد الغزي 
بحث مع منظمة اجلســر اإليطاليــة إمكانية تنفيذ عدد 
من املشاريع االســتثمارية داخل احملافظة، واالستفادة من 

خبرات اجلانب اإليطالي في مجال السياحة”.
وأكد صبــار، “التوصل التفــاق مع منظمة اجلســر على 
توســعة متحف الناصرية، ليكون مركز إشــعاع ثقافي 
ومزاراً للســياح والطلبة، وفقاً للمعايير الدولية إلنشــاء 

املتاحف العاملية”.
وأشــار إلى أن “املنظمة قدمت عددا مــن املقترحات خالل 
لقائها احملافظ، بينها “مشــروع ســومريون”، وهو مشروع 
خاص بالزائرين يتضمن مركز خدمات واســتقبال الضيوف 
إضافة إلى مرأب للســيارات، مبا يتوافق مع معايير منظمة 

اليونسكو”.

ذي قار تتفق مع منظمة إيطالية 
على توسعة متحف الناصرية

متابعة - الصباح الجديد:
رفضت الفنانة التونسية درة أي 
تبرير لواقعة االعتداء على عروس 
اإلســماعيلية، خاصة بعد تداول 
تصريحات للعروســني أكدا فيها 
أن العــادات والتقاليد في صعيد 
مصر تبيــح للرجل “ضــرب املرأة” 

سواء كانت زوجته أو ابنة عمه.
وعلقت درة على واقعة اعتداء عريس 

االســماعيلية علــى عروســه وهي 
بفســتان الزفاف قبل ساعات قليلة 
من حفل الزفــاف، ثم ظهورهما معا 
في مقطع فيديو لتبرير الواقعة بإنها 
وقالت  والتقاليد،  العادات  تتوافق مع 
عبر حسابها مبوقع تويتر: العنف ضد 

املرأة مرفوض وليس له أي مبرر.
“عــروس  هاشــتاق  أن  يذكــر 
األكثر  ترنــد  تصدر  اإلســماعيلية” 

بحثا فــي مصر، بعد تــداول مقطع 
املبرح  فيديو لعروس تتعرض للضرب 
على يد عريســها أمــام “الكوافير” 
بسبب مشاحنة بسيطة بينها وبني 
شــقيقته، ومت إجبار العــروس على 
ركوب الســيارة، وتــردد جلوء العروس 
لتحرير بالغ بهذا التعدي في قســم 
الشــرطة، إال أنها تنازلــت بعد ذلك 
ســريعا عن هذا احملضــر وعادت بعد 

ذلــك إلى أحضــان عريســها وكأن 
بعدها  وخرجــت  يحدث،  لم  شــيئا 
مواقع  تضخيم  من  دهشتها  لتؤكد 

التواصل االجتماعي لألزمة.
للمرأة  القومي  اجمللس  رئيس  وعلقت 
في مصر مايا مرســي، على الواقعة 
عبــر حســابها الشــخصي مبوقع 
الفيــس بوك: “يــا راجــل “الرجال ال 
يضربن النســاء”.. يــا راجل بتضرب 

مراتك وهي بفســتان الفرح.. ياراجل 
بتضربها في الشارع وقدام الناس.

وأضافت: يا عروسة انت عملت صلح 
بس افتكري الصلح مش خير خالص 
في حالتك.. مش هنســتغرب أبدا إن 
يتهور عليِك ويقتلك أو يضربك أمام 
أوالدك أو في الشارع تاني وانت معك 
الــوالد.. إن غياب التربيــة واالحترام 

واملرأة هم بداية انهيار األسرة”.

درة عن العنف ضد المرأة: مرفوض وليس له أي مبرر

بغداد - الصباح الجديد:
العراقيني  الفنانــني  نقيب  حضر 
الدكتــور جبــار جودي، الســبت 
حفل افتتاح مهرجان ســينمانا 
في دورته الثالثة، الذي ينظمه 
النــادي الثقافــي ومكتــب 
االحتــاد العــام للفنانــني 
العرب بســلطنة ُعمان 
الســيفة  مبنتجــع 
للفترة مــن ١٩ الى 
٢٢ شــهر شباط 

اجلاري.
حفل  أقيــم   
ح  فتتــا ال ا
معالي  برعاية 
سباع  الشيخ 
بــن حمــدان بن 
الســعدي  ســباع 
االحتفاالت  عام جلنــة  أمني 
الوطنية بحضور مجموعة 

من كبــار اخملرجيـــن والفنانيـــن 
العـرب.

وتخلــل احلفــل تكــرمي عــدد من 
واإلعالمية  الفنية  الشــخصيات  
احملليــة والعربيــة، كان من بينهم 
املنتج واخملرج الســينمائي العراقي 

املقيم في السويد طارق اخلزاعي.
جبار  الدكتور  الفنانني  نقيب  وبارك 
جودي للقائمني علــى تنظيم هذا 
املهرجان، الدور البالغ في ترســيخ 
قيم اجلمال وتنمية اواصر التواصل 

بني جنوم الفن العربي والعاملي

متابعة - الصباح الجديد:
طورت شــركة مصنعة للروبوتات 
رفيق تســوق آلي ملصاحبــة كبار 
السن في رحالت التسوق ومساعدتهم 
في حمل املشتريات، فيما يجري تقييمه 
واختباره في نيوكاسل من قبل مركز 

االبتكار الوطني للشيخوخة.
وأطلق علــى الروبوت اســم "غيتا" أي 
الرحلة القصيرة، باللغة اإليطالية، وغيتا 
هو األول من نوعه، حيث ميكن أن يتحول 
إلى كرسي إذا احتاج صاحبه لذلك، كما 
20 كيلوغرام داخل  يستطيع حمل نحو 

مســاحة تخزين ميكن قفلها وتأمينها، 
بحسب قناة "احلرة" االمريكية.

وأكد مطورو غيتا أنه يســتخدم واحدة 
من أكثر التقنيات تقدما، ويتبع صاحبه 
خطوة بخطوة، والغرض األساســي منه 

هو تسهيل احلركة واملشي.

تطوير روبوت يساعد كبار السن على التسوق

نقيب الفنانين العراقيين يحضر حفل افتتاح 
فعاليات مهرجان سينمانا في مسقط

متابعة - الصباح الجديد:
بلومبيرغ  لصحيفــة  تقرير  كشــف 
االمريكيــة، ان النســخة التالية من 
الفيديــو املتسلســلة والتي  لعبــة 
او )عقيدة  تدعى باسم اساسنز كريد 
السفاح( ستقع احداثها في العاصمة 

العراقية بغداد وفقا ملصادر مطلعة.
وذكــر التقرير الــذي ترجــم ان لعبة 
الفيديو القادمة والتي تدعى نسختها 
باســم ريفت والتي تعني )التصدع او 
التشقق( مبنية على القصة الدرامية 
ابن  باســم  واملســمى  اخلصوم  ألحد 

إسحاق.
 تنحــدر الشــخصية مــن اخلالفــة 
العباســية ومقرها بغــداد وهو عضو 
فيما يســمى باسم )اجلماعة اخملفية(، 
وهي رتبة قدمية من القتلة تعتبر سمة 
من ســمات تقاليد اللعبة، حيث جتدر 
اإلشارة أيًضا إلى أن قراصنة الفايكنغ 
بالعباسيني  مباشر  اتصال  على  كانوا 

بحسب بعض املصادر”.
واضــاف ان” هذه النســخة ليســت 
مبقياس اللعــب املفتــوح وتركز على 
التخفي حيث ســتكون هذه هي املرة 
األولــى التي تُقــام فيهــا اللعبة في 
منطقة الشــرق األوسط منذ االصدار 
االول عــام 2007 والــذي جــرت فيها 
االحــداث خالل احلــروب الصليبية في 

فلسطني احملتلة “.
وقــال املتحدث باســم شــركة يوبي 
ســوفت املنتجة للعبة إن “الشــركة 
لن تعلق “على الشائعات أو التكهنات 
ألنهــا تلحق الضــرر بفــرق التطوير 
ومجتمعنا” بحسب تعبيرها فيما من 
املتوقع ان يتــم إطالق اللعبة في وقت 
الحق من هذا العام او بداية عام 2023.

احداث النسخة التالية 
من لعبة عقيدة السّفاح 
االمريكية تقع في بغداد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

