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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزيــر التجارة عالء اجلبوي 
تخصيــص  االثنــن،  امــس 
500 مليــار دينــار، لتســديد 
مستحقات الفالحن واملزارعن 
عن تســويق محصول احلنطة 
للموســم احلالي، فيما أشــار 
الــى إنهاء ملف مســتحقات 
 ،2021 مســوقي احلنطة لعام 
بعد تســديد مســتحقاتهم 

بشكل كامل.
وقال اجلبوري في مؤمتر صحفي 
االثنــن مبحافظة  امس  عقده 
بابل، وتابعتــه الصباح اجلديد: 
"اعتبــاراً من االســبوع القادم 
كافة  عملية صــرف  ســتبدأ 
حملصول  للمســوقن  املبالــغ 
املاضية  الفتــرة  خالل  احلنطة 
500 مليار  أن مت تخصيص  بعد 
دينار للــوزارة"، مبينا أن "ملف 
مســتحقات املســوقن لعام 
2021 مت االنتهاء منه بالكامل".

وأضاف اجلبــوري إن "هذا املبلغ 
سيســهم في إجناح املوســم 
آليات  مــن  ويزيد  التســويقي 
التســويق املتواصلة في بغداد 

وعدد من احملافظات".
التســويق  "عملية  أن  واكــد 
خالل هذا العام تســير بظروف 
اســتثنائية نتيجــة املتغيرات 
االوكرانية   - الروســية  واحلرب 
املتغيرات  مــن  جملة  وكذلك 
مبــا يتعلق مبوضــوع إدارة املياه 
وظاهــرة تغير املنــاخ وظاهرة 
التصحر"، مشــيرا الى أن "كل 
هــذه العوامــل دفعــت وزارة 
التجــارة الــى اعــداد خطط 

املوســم  الجنــاح  مســبقة 
التسويقي احلالي".

وتابــع: "هناك قــرارات مهمة 
املوســم  تدعــم  اتخــذت 
تســلم  منهــا  التســويقي 
الكميات املسوقة خارج اخلطة 
الزراعية، وتغيير ســعر شــراء 
طــن احلنطة ليصــل إلى 750 
الف دينار"، موضحا أنه "سبق 
وأن مت تســلم 362 الف طن من 
الفترة  خالل  احلنطة  محصول 

املاضية، ونأمل أن تكون الكمية 
املتسلمة لهذا اليوم تصل إلى 
420 الــف طن رغــم أن هناك 
محافظات لم تدخل املوســم 
التسويقي احلالي إلى اآلن مثل 
ديالى وكركوك ونينوى باإلضافة 

إلى محافظات اإلقليم".
اجلبــوري قال أيضــا أن "هناك 
املواد  اســتيرادات لكميات من 
وزارة  بهــا  تقــوم  الغذائيــة 
التجارة، منها محصول احلنطة 

حيث تعتمد الكمية املستوردة 
كمية  لتصل  احمللي  الناجت  على 
احلنطة املستوردة إلى 250 الف 
طن، منها 200 الف دخلت إلى 

سايلوات الوزارة".
إلــى  التجــارة  وزيــر  ولفــت 
"وجود آلية تعــاون مع اجلهات 
الســاندة"، مثمناً "دعم رئيس 
إلجناح  املالية  ووزارة  احلكومــة 
آليات التســويق فــي معظم 

محافظات البالد".

وحتــى يوم امــس األول األحد، 
الى  املســوقة  الكميات  كانت 
السايلوات في بعض احملافظات 

قد بلغت 300 الف طن.
جدير بالذكــر ان  وزارة التجارة 
كانــت أكــدت عزمهــا توفير 
خزين اســتراتيجي من احلنطة 
وأوردت  وبكميات كبيرة،  للبالد، 
على لســان املتحدث باسمها 
محمد حنون األحد، ان "املوسم 
التسويقي ســيحقق نحو 3.5 

ماليــن طن ومبا يشــكل اجنازا 
لتأمن خزين من  جيدا وخطوة 

مادة احلنطة".
ولفت املتحدث الى أن "احلكومة 
خصصــا  النــواب  ومجلــس 
دوالر  مليار  التموينية  للبطاقة 
لشراء ثالثة مالين طن كخزين 

استراتيجي".
 وبــن أن "هذا القرار ســيتيح 
ملدة  اســتراتيجي  خزين  توفير 

ستة شهور".

بعد انهائها ملف مستحقاتهم للعام الماضي بالكامل

التجارة تخصص 500 مليار دينار لتسديد
مبالغ شراء الحنطة من الفالحين المسوقين 

المغتربون اللبنانيون ينهون التصويت 
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2منسوب نهر دجلة الى ٦٠ سم تقريبا

الصباح الجديد - متابعة:
أكــد تقرير نشــرته صحيفة 
البريطانية امس  ذي ناشيونال 
االثنن، ان أسعار اسواق النفط 
احلالية متنح احلكومة العراقية 
فرصة قصيرة إلجراء اصالحات 
ضرورة  الى  مشــيرا  هيكلية، 
اتفاق القادة السياســين، في 
البالد على األهداف االقتصادية 
تضعهــا  ان  ينبغــي  التــي 
احلكومة املقبلة وتســعى الى 

حتقيقها.
ان األوضاع  التقرير مــن  وحذر 
ليست  النفط  السعار  احلالية 
الضــرورة  مــن  وان  دائمــة، 
اســتثمار األوضــاع احلاليــة 
االقتصادي  املســتقبل  لرسم 

للبالد.
أمــراض   " أن  التقريــر  وأورد 
االقتصــاد العراقــي عديــدة 
ومعروفــة،  ففي كل عام يولد 
آالف األطفــال العراقيــن في 
ظروف اجتماعيــة واقتصادية 
على  احلصــول  بــدون  صعبة 
ومياه  للكهرباء  موثوق  مصدر 

األساسية  واخلدمات  الشــرب 
ألخرى ، وال يزال أكثر من خمس 

السكان يعيشون في فقر".
واضــاف أن " هــذه التحديات 
تعود الى ســنوات طويلة من 
لكن  االمن،  وانعــدام  الصراع 
لعبت  االقتصادية  السياسات 
أيًضــا دورًا مهًمــا، فقــد أدى 
ضعف احلوكمــة إلى تقويض 
اســتخدام  وفعالية  كفــاءة 
أنه ”  املــوارد العامة”، مبينــا 
يجب استخدام اجلزء األكبر من 
القيمة للحفاظ  النفط  موارد 
على عقد اجتماعي يقوم على 
خلق وظائف في القطاع العام 
بناء  بــدالً من  وتقدمي اإلعانات 
اقتصاد السوق املدعوم بنظام 
أعاقت  املقابل،  في  قوي.  مالي 
للدولة  املهيمنــة  البصمــة 

تنمية القطاع اخلاص”.
وبــن التقريــر ان " مثل هذه 
غيــر  احلاليــة  السياســات 
مســتدامة وال تخلــق فرًصا 
خصوصــا وان العراق يشــهد 
دخول 800 الف شــاب سنويا 

الــى ســوق العمــل ، كمــا 
ان فواتيــر الرواتــب واألجــور 
بالفعل  احلكومية تســتهلك 
النفط  جزًءا كبيرًا من عائدات 
العراقي ، وال تترك سوى القليل 
لألولويات امللحة األخرى وجتعل 
بشدة  معرضة  العامة  املالية 

لتقلب أسعار النفط ".

وتابــع أن " اعتماد العراق على 
االقتصــاد الريعــي املتمثــل 
باســعار النفط يضــع البالد 
وعلى  متأرجحــة  حالــة  في 
بعد  االقتصادي  االنهيار  حافة 
اسعار  في  كبير  انخفاض  كل 
النفــط العاملية  "، منوها الى 
أنــه " كانت هنــاك مبادرات 

الجراء اصالحات اقتصادية في 
البــالد لكن فــي كل مرة يتم 
التخلــي عنها مبجرد حتســن 

االوضاع في سوق النفط ".
واوضــح التقريــر ان " الزيادة 
النفط  أســعار  فــي  األخيرة 
السياســي  واحليــز  املــوارد 
لتسهيل التعافي السريع بعد 

في حتويل هذه  والبدء  اجلائحة 
الرؤية طويلة املدى إلى حقيقة 
واقعــة. هل ســينتهز العراق 
هذه الفرصة أم تسود العادات 
القدمية؟ واجلواب انه دون اتخاذ 
اجــراءات ســريعة وعاجلــة 
ســيواجه العراق قريباً ظروفاً 

اقتصادية أكثر صعوبة ".
واشــار التقرير الــى أنه " في 
عالم يكافح تغير املناخ ، ميكن 
أن تكــون كل فرصــة من هذا 
القبيل هي األخيرة أيًضا. يدخل 
العراق معركة وجودية من أجل 
مســتقبله االقتصادي ، حيث 
املتصاعد  العاملي  إن الســباق 
الشكوك  يثير  الكوكب  إلنقاذ 
حول طول عمر عائدات النفط. 
يهدد   ، نفســه  الوقــت  وفي 
ارتفــاع درجات احلــرارة ، وزيادة 
تواتــر وشــدة موجــات احلر ، 
واجلفاف والكــوارث الطبيعية 
األخــرى ، وامللوحة املســتمرة 
والتصحر بتدمير ســبل عيش 
املالين وجعل أجزاء كبيرة من 

البالد غير صاحلة للسكن ".

ذي ناشيونال البريطانية: على العراق استثمار أسعار النفط لتحسين اقتصاده
محذرة من ان الفرصة قصيرة

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد: 
توقع املستشار املالي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالح امس االثنن، 
تيســر وفرة مالية قّدرها بســتة 
وعشــرين مليــار دوالر او اكثر مع 
نهاية العام احلالي، فيما أشار الى 
من الضرورة ان توظف هذه الوفرة 
بعناية شديدة لتشغيل العاطلن 
املدرة  املشاريع  وتكوين  العمل  عن 
للدخل واملشغلة لأليدي العاملة”.

وقــال صالح في تصريــح تابعته 
الفوائض   " ان  اجلديــد،  الصبــاح 
املالية التــي حصلت مؤخرا جاءت 
مــن ارتفــاع اســعار النفط في 
باحلرب في  العالم وهي مرتبطــة 
روسيا وال ميكن معرفة كم ستدوم 

هــذه احلرب، اال ان هنــاك توقعات 
بأن تبقى حتى عام 2024 وبالتالي 
سيحقق العراق وفرة مالية كبيرة 

."
واضاف ان " السياســة املالية في 
والســندان،  املطرقة  بــن  العراق 
فاملطرقــة هــي وجود مســاحة 
كبيــرة من الفقر تصــل الى 30% 
العراق، وبالتالي عدم  من ســكان 
انتظام البطاقــة التموينية تدفع 
الفقير الى احلصول على الســلع 
الرئيســية كالزيوت والرز والسكر 

خارج البطاقة التموينية ".
واشار صالح الى ان "80 % من دخل 
الفقراء يذهــب للغذاء في حن أن 
مقدار ما ينفــق األغنياء والطبقة 

الوســطى على الغــذاء ال يتعدى 
%30 الن دخلهم كبير"، الفتا الى ان 
"عدم وجود البطاقة التموينية من 
شأنه ان يزيد مســاحة الفقر في 
الســندان فهو  “اما  العراق".وتابع 
االستثمارية  املشاريع  الى  الذهاب 
حيــث ان هنــاك مشــاريع كبرى 
وبتشــغيلها  متوقفة  العراق  في 
مضافــة  قيمــة  ســتضيف 
لالقتصاد الوطني وتشــغيل االف 
األســمدة  كمشــاريع  العمــال، 
والبتروكيماويــات ومصانع مهمة 
ومجاالت  النفطيــة  بالصناعــة 
إنتاجية كثيرة أخرى”.وشــدد على 
“وجوب املوازنة بن مطرقة االنفاق 
االجتماعــي وبن ســندان االنفاق 

االســتثماري وهذه ليست سهلة 
ويجــب ان تدرس بــذكاء وحكمة 
الناس  تأخــذ  ان  عاليــة ويجــب 
حقوقها في العيــش الكرمي وهي 
الوقت  وبنفــس  مهمة  مســألة 
تضمــن اســتدامة التنمية ايضا 
تاريخية  فرصة  ألنها  باملســتقبل 

للعراق”.
ولفت صالح الــى انه “من املتوقع 
أن تكون هنــاك وفرة مالية متاحة 
بنهايــة العام احلالــي بحدود 26 
مليار دوالر ورمبا أكثر”.وشــدد على 
ان “هــذه املوارد يجــب ان توظف 
بعناية شديدة لتشغيل العاطلن 
املدرة  املشاريع  وتكوين  العمل  عن 
للدخل واملشغلة لأليدي العاملة”.

بغداد - وعد الشمري:
بــدأت الكتل السياســية تشــعر 
احلكومة  تشــكيل  تأخير  بخطورة 
وحتــاول اليــوم البحث عــن مبادرة 
التحالف  بــن  الصراع  حالة  تنهي 
التيار الصدري  الذي يضــم  الثالثي 
الدميقراطي  واحلزب  السيادة  وكتلة 
الكردســتاني مــن جهــة واالطار 
القوى  بقية  يضم  الذي  التنسيقي 
الشيعية، مع شــركائه حتالف عزم 
من  الكردســتاني،  الوطني  واالحتاد 

جهة أخرى.
وهــذه املرة جــاء الــدور على دعم 
املســتقلن، بأن يكونــوا هم الذين 
يشــكلون احلكومة، لكــن العقبة 
األكبــر التي تقف أمــام هذا اخليار، 
بشــان امكانية توحد هؤالء النواب 

والكتل  حتت قيادة واحدة من جهة، 
التــي ســوف تدعمهم مــن جهة 

أخرى.
وكان زعيم التيــار الصدري مقتدى 
بالتنســيق  الصدر قد طرح مبادرة 
مع شــركائه، تتضمــن مهلة ملدة 
)بقــي عليها أســبوع(،  15 يومــاً 
نائباً   40 بأن يجمعوا  للمســتقلن 

ومن ثم يشكلون احلكومة.
وذكرت مصادر مطلعة، لـ "الصباح 
اجلديــد"، أن "النــواب املســتقلن 
مكثفة  اجتماعات  عقــد  يحاولون 
خالل االيام احلالية للرد على مبادرات 

التيار الصدري واالطار التنسيقي".
"العديد من  أن  املصــادر،  وتابعــت 
هــؤالء النواب أبــدى اعتراضه على 
أنها  إلــى  وذهبوا  املبــادرات  هــذه 

محاولــة لتوريطهم فــي أزمة لم 
يكونوا السبب فيها".

الدميقراطي  احلــزب  عضــو  لكــن 
في  قال  املياحي  هيثم  الكردستاني 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، إن 
"املفاوضات مســتمرة بــن الكتل 
تشــكيل  أجل  مــن  السياســية 
احلكومــة خالل هذه االيــام واتخاذ 
الوضع  قرارات سديدة في مصلحة 

العام ويتم جتاوز األزمة احلالية".
وأضــاف املياحي، أن "هناك مبادرتن 
الصدري  التيار  زعيم  األولى طرحها 
والثانيــة طرحها  الصــدر  مقتدى 
االطــار التنســيقي وكالهمــا قد 
القى بالكرة في ملعب املســتقلن 

ودعتهم إلى تشكيل احلكومة".
وأشــار، إلى أن "التحالــف الثالثي 

ال ميانع أن تتولى القوى املســتقلة 
عملية تشكيل احلكومة فقد تكون 
لتلك القوى عقلية جديدة في إدارة 

الدولة".
وبــن املياحــي، أن "الوضــع العام 
منذ  والبرملــان  وجامــد،  متوقــف 
تشــكيله قبــل أربعة اشــهر لم 
يســتطع أن ميرر أي قانــون واجنازه 
الوحيــد هو التصويــت على هيئة 

رئاسته".
ولفــت، إلى أن "العديــد من االمور 
معطلة أهمهــا اقرار قانون املوازنة، 
احلكومة  تشــكيل  يتم  أن  بانتظار 
اجلديــدة، وهنــاك اختــالف واضح 
السيما بن االطار التنسيقي والتيار 
رئيس  يختــار  من  بشــأن  الصدري 

الوزراء".

االطار التنسيقي والصدريون ينتظرون رد المستقلينبنهاية العام الحالي

الكتل تشعر بالحرج وتدفع بمبادرات مكثفة لحل أزمة تشكيل الحكومةمستشار رئيس الحكومة يتوقع وفرة مالية للبالد بأكثر من 26 مليار دوالر 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في  النفط  أســعار  شــهدت 
االسواق العاملية صعودا جديدا 
بعد اعالن دول مجموعة السبع 
عن  للتخلي  اســتعدادها  عن 

النفط الروسي في اسواقها.
السبع  مجموعة  دول  وأعلنت 
التي اّتهمت الرئيس الروســي 
العار"  بـ"إحلاق  بوتــن  فالدميير 
ببالده من خالل ممارســاته في 
النفط  عن  التخلــي  أوكرانيا، 
الروســي، ولكن من دون وضع 
جــدول زمنــي واضــح لهذه 

الغاية.
النفط،  افتتــاح اســواق  ومع 
ارتفعت  االثنــن،  امس  صباح 
اســعار برنت نحو 23 ســنتا، 
ووصل ســعر البرميل الى 112 
دوالرا و62 ســنتاً ، كمــا ارتفع 
ســعر البرميــل الواحــد من 
األميركي  تكساس  غرب  نفط 
قرابــة 12 ســنتاً، ومت التعامل 
مع البرميــل الواحد من نفط 
109 دوالرات و92  بـ  تكســاس 

سنتاً.
من جانبهــا أوضحت اخملتصة 
في اجملال النفطي في شــركة 
االستشــارية،   CMC Market

ان إغــالق الصن  تينــك،  تينا 
واخلوف من تراجع االقتصاد في 
ذلك البلــد، خلق ضغطا على 

السوق النفطية.
الســبع  الــدول  اعــالن  ومع 
اســتعدادها عــن التخلي عن 
ساهم  والذي  الروسي،  النفط 
بشكل رئيس في ارتفاع أسعار 
النفــط في أســواقه العاملية 
اليــوم، لــم تتوصــل الــدول 
االوروبية الــى اتفاق حول منع 
اســتيراد النفط الروسي، ومن 
املقرر ان جتتمــع مرة اخرى يوم 

الثالثاء املقبل بهذا الشأن.
وســتواجه كل مــن هنغاريا، 
سلوفاكيا، والتشيك، مشاكل 
اقتصادية في حال االســتغناء 
عن النفط الروسي في االسواق 
ان  محللون  ويــرى  االوروبيــة، 
االجتمــاع يوم الثالثــاء املقبل 
أيضاً،  املسألة  لهذه  سيتطرق 
ومن املمكن ان متنح دول االحتاد 
االوروبــي مهلة زمنيــة لعدة 
ســنوات من اجل قيــام الدول 
الثالث باالســتغناء عن النفط 
تدريجي، وهذا  الروسي بشكل 
بدوره سيجسد عامالً قويا في 

دعم اسعار النفط.

اسعار النفط تشهد صعودا جديدا 
جراء انباء التخلي عن النفط الروسي

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة الزراعــة امــس 
مربي  لدعم  التحــرك  االثنن، 

املواشي باعالف مدعومة.
الوزارة،  باســم  املتحدث  وقال 
هادي هاشم في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان :"الوزارة 
اتخــذت اجــراءات الســعاف 
جراء  تضــرروا  الذين  املواطنن 
وفــاة مواشــيهم فــي بادية 

املثنى".
وزارة  قامــت  "حيــث  واضاف 
التجارة  وزارة  مبفاحتــة  الزراعة 
مع موافقة مجلس الوزراء على 
بيــع احلنطة العلفيــة لوزارة 
على  توزيعها  لغــرض  الزراعة 
مربــي الثــروة احليوانية بدعم 

يصل الى ٥٠%".
عن  "فضــال  هاشــم  وتابــع 
مفاحتة التجــارة بتزويد املربن 
مبــادة النخالة التــي تنتج في 
املطاحن باسعار مدعومة ملربي 

الثروة احليوانية".
وكانــت وزارة الزراعة، اوضحت 
امــس االحد ان ســبب هالك 
املواشــي في محافظة املثنى، 
جاء نتيجة النخفاض مساحات 

الرعي لشحة االمطار.
املثنى  محافظــة  وشــهدت 
قبل ايــام نفوق أعــداد كبيرة 
بسبب  واملواشــي  األغنام  من 
اجلفاف وقلــة األعالف مما يلوح 
الى دخــول الثروة احليوانية في 

العراق بدائرة اخلطر.

الزراعة تتحرك لتدارك ازمة
نفوق المواشي بدعم المربين

اللقاح أمانك وامان عائلتك

السليمانية - عباس اركوازي: 
الدميقراطــي  احلــزب  اعتبــر 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني 
العراقي  بارزاني قدوم قوات اجليش 
تســتهدف  مؤامرة  ســنجار  إلى 
في  النفط  آبــار  على  االســتيالء 

إقليم كردستان. 
وعقــد اجمللــس القيــادي للحزب 
اجتماعاً  الكردستاني  الدميقراطي 
فــي أربيل، امــس االول االحد قدم 
بارزاني  مســعود  زعيمــه  خالله 
التطورات  واخــر  اهم  حول  تقريراً 

في كردستان والعراق.
واوضح مصدر مقرب من االجتماع 
للصبــاح اجلديد، ان بارزاني اشــار 
الى مخطط ضد إقليم كردستان 
بدعــم من دولــة إقليمية، يتمثل 
بالضغط على حزبه الرغامه على 
الثالثي،  التحالــف  عــن  التخلي 
مقابــل وعــود قدمت لــه، واردف 
املصــدر، ان بارزاني انتقد وبشــدة 
اياها  احلكومات العراقيــة متهما 
عبر  االقليم  في  املواطنن  مبحاربة 

قطع قوتهم وخبزهم ورواتبهم.
وكشــف املصــدر، ان بارزاني اكد 

ضرورة حصول تغييرات في اخلارطة 
السياســية العراقيــة فــي هذه 
اغلبية  وتشكيل حكومة  املرحلة، 
وطنيــة، معلناً تشــكيل مجلس 

ادارة للتحالف الثالثي.
وتابع املصدر، ان بارزاني اعلن بوضوح 
أن  االجتماع  فــي  القيادة  العضاء 
تركيا إبلغته بــأن عمليات اجليش 
العراقي في ســنجار محاولة من 
على  لالستيالء  العراقية  احلكومة 
إقليم كردســتان،  في  النفط  أبار 
ومنع نقــل خط أنابيب النفط من 

االقليم إلى تركيا. 
اجلمهورية  رئاســة  مسألة  وحول 
وتسمية شخص من الكرد لشغل 
املنصب اوضح املصــدر ان بارزاني 
قال خالل االجتماع،" سنرسل وفدا 
باسرع وقت حلســم هذه املسألة 
والعديــد مــن القضايــا االخرى 
مع االحتــاد الوطنــي"، اال انه من 
"املستحيل ان نســمح بان يتولى 
برهم صالح هذا املنصب مجدداً"، 
اخرين  مرشــحن  لالحتاد  كان  واذا 
التي  املقترحــات  علــى  فليوافق 

سيضعها وفدنا امامه. 

الديمقراطي الكردستاني: دخول 
الجيش العراقي إلى سنجار هدفه 

االستيالء على آبار النفط

اكد استحالة حصول برهم صالح على والية ثانية 



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

تــرأس وزيــر الصناعــة واملعادن 
اِجتماعاً  اخلبــاز  عزيــز  منهـــل 
ُموســعاً ضــمَّ وكيــل الــوزارة 
العلمي  واملُستشــار  للتخطيط 
للوزارة والســادة املُــدراء العامني 
في دوائر مقر الوزارة والتشكيالت 
ملُتابعة  وذلك  لها  التابعة  العامة 
مشــاريع اخلُطــة اإلســتثمارية 
وحتُققــات اخلُطــة التشــغيلية 
املالــي  األداء  تقريــر  وُمناقشــة 
للشــركات ِخالل الفصــل األول 
مــن العــام احلالي وبيــان بعض 
املُهمــة  والنقــاط  املاُلحظــات 
وإصدار توجيهات لتنظيم العمل 
والتشكيالت  للوزارة  املؤسساتي 
التابعة لها ووضــع رؤية واضحة 
لتطوير األداء ودميومة العمل على 
وُمتطلبات  احلالية  املُعطيات  وفق 

املرحلة القادمـة . 
وعـــرج الوزيــر فــي ُمســتهل 
االِجتمــاع على بعــض املواضيع 
والنقاط املُهمة وأصدر ُجملٍة من 
التوجيهات علــى ضوء توجيهات 
رئيــس مجلس الوزراء بإســتمرار 
الصالحيات  وفــق  علــى  العمل 
لتقــدمي اخلدمــات بشــكل أكثر 
فاعليــة والتقليــل مــن الروتني 
وتنفيــذ  اإلجــراءات  وتســهيل 
الوزارة  قيادات  الصادرة من  األوامر 
ومجالس األدارة وإدارة الشــركات 
وعدم التأُخر فــي تنفيذ إجراءات 

العمل .
واإلسناد  الدعم  بتقدمي  وجه  كما 
التخطيط فيما  املطلوب لــوزارة 
على  الُســكاني  بالتعداد  يتعلق 
مُيكن  التــي  اإلمكانيــات  وفــق 
تقدميها بهــذا اخلصوص ، وأوصى 
بوضــع آلية ســليمة حول منح 
وخاصًة  للُمنتســبني  امُلصصات 
والرقابي  املالي  اجملال  العاملني في 
ِضمَن إمكانيات الشــركات وحلني 
التنســيق مــع وزارة املالية بهذا 
النظر  بإعادة  ، كما وجه  الشــأن 
املُنتــج احمللي من  آليات دعم  في 
ِخالل وضع أفكار وضوابط جديدة 
للعمل بها والســعّي مع القطاع 
اخلاص والتنســيق مع وزارة املالية 
إصــدار عالمات  لدعم موضــوع 
للقطــاع  حقيقيــة  ُمســجلة 
الصناعي العام واخلاص وامُلتلـط . 
في ذات الســياق أكَد الوزير على 

ضرورة حتســني األداء للشــركات 
كافــة ورفــع تقرير شــهري يتم 
األدارة  أقســام  ِقبل  مــن  إعداده 
خطوات  يتضمن  الشــركات  في 
التحســني والتطوير احلاصلة في 
األداء اإلداري ويتم إعتماده كمؤشر 
لتقييم ُمدراء اإلدارة في الشركات 
ُكل ثالثة أشُهر على وفق إستمارة 
واضحة للتقييم املؤسسي لإلدارة 
مع وضع ضوابط وإعداد إستمارة 
واضحة تعتمدها الشــركات في 
إحتســاب الُكلف وتكون ســياٍق 

ُموحد جلميع الشركات ، 
وأوصــى بإتخاذ إجــراءات عاجلة 
الراكدة  املــواد  موضــوع  ملُعاجلة 
اآلليات  وإتبــاع  احلركة  وبطيئــة 
واألُســس الصحيحــة على وفق 
السياقات املُعتمدة في إبرام عقود 

املُشاركـة . 
إلـــى ذلك وجــه الوزيــر مبُتابعة 
املُوظفني  وشــكاوى  مشــكالت 
عبر تخصيص موعــد ُمحدد في 

ُكل أســبوع ملُقابلــة املُواطنــني 
واملُوظفني أو ِعبرَ الزيارات امليدانية 
للمصانع لإلستماع إلى طلباتهم 
دورات  وإقامة  وحل مشــكالتهم 
ُمكثفــة للُموظفني حول كيفية 
التعاُمــل مع املســؤولني وإعداد 
في  املُتبعة  والسياقات  املُراسالت 
التعاُمــل اإلداري وُكل مــا يُخص 
اجلانب اإلداري ، ُمشدداً على ضرورة 
التفكيــر بآليات جديــدة وإيجاد 
بدائــل إلســتخدام الوقــود في 
النظر  التشــغيل واإلنتاج وإعادة 
في ُخطط وآليات تعظيم اإليرادات 
في الشركات ووضع رؤية واضحة 
إنتاج  يُخص  فيما  العمل  لتطوير 
وزارة  وإحتياجات  والزيت  الُســكر 
الزراعة ملنظومــات الري واألنابيب 
وآليات  الزراعية وغيرها  واألغطية 
دعم وإســناد احلكومة في مجال 
بقوة  والتحــُرك  الغذائي  األمــن 

لدعم املنظومة الكهربائية .
كما أوعز بتشكيل جلنة من الدائرة 

اإلدارية واملالية في الوزارة ُمهمتها 
ُمتابعة تنفيذ األوامر الصادرة من 
أقل  التشــكيالت في  إلى  الوزارة 
من ) ٤٨ ( ســاعة وبخالفه سيتم 
ُمحاســبة املُقصــر فضــالً عن 
تنظيمية  وُمالحظــات  توجيهات 

أخـرى . 
هـــذا وتناول االِجتماع نقاشــات 
حول  وُمفصلة  ُمطولة  وُمداوالت 
مشــاريع اخلُطــة اإلســتثمارية 
املُنجــزة والتــي هي قيــد اإلجناز 
إتخاذهــا  الواجــب  واإلجــراءات 
املُتعلقــات  جميــع  إلكمــال 
لرفع هذِه املشــاريع مــن اخلُطة 
اإلســتثمارية من ِخــالل املُتابعة 
مع  املُستمر  امليداني  والتنســيق 
دائــرة التخطيط في الوزارة ووزارة 
اِســتعراض  متَّ  كما  التخطيــط 
اخلُطــة  حتُققــات  وُمناقشــة 
التشــغيلية وتقريــر األداء املالي 
للشــركات للفصل األول من هذا 
العام من حيث النسب املُتحققة 

ومؤشــرات  واملبيعات  اإلنتاج  في 
املصاريــف واإليــرادات حيــث متَّ 
التأكيد على ضرورة ُمراعاة الدقة 
و وتوحيد البيانات قبَل إرســالها 

إلى الـوزارة .
علــى صعيــد متصل تابــَع وزير 
الصناعة آخر اإلجــراءات املُتخذة 
بشــأن تنفيذ املدينة اإلقتصادية 
املُشتركة بني العراق واألردن وذلك 
ِخالل االِجتماع الذي عقدُه بحضور 
ُمديــر عــام الشــركة العراقية 
األردنية عبـــد الغنـي آل جعفـر 
عمـار  للوزارة  العلمي  واملُستشار 
عبـد اهلل اجلنابـي . وأشـار الوزير 
إلى أنَّ مشروع املدينة اإلقتصادية 
الكبيرة  املُستقبلية  املشاريع  من 
ُمعظم  وأنَّ  للبلدين  واملُهمة جداً 
الرغبــة  لديهــا  املنطقــة  دول 
أو  للمدينة  كُمطوريــن  بالدخول 
واعدة  إلنشاء مشــاريع صناعية 
فيها ، مؤكداً على ضرورة التواُصل 
والتنسيق بني اجلهات املعنية في 

ِكال البلدين لوضــع رؤية واضحة 
والتعليمات  اآلليات  على  واإلتفاق 
اخلاصة باإلشراف واإلدارة للمدينة 
للُمضــّي بتســهيل اإلجــراءات 
وتسيير العمل في املشروع ، ُمبيناً 
العروض  ُمتطلبات  تهيأة  بضرورة 
مــن ِخــالل عقــد ورشــة عمل 
آليات  لوضع  بإشــرافه  ُمتكاملة 
عمل املدينــة وُميزاتها واخلدمات 

املُتوفرة .
كما أكــَد الوزير بضرورة إبراز رؤية 
اجلانــب العراقــي ِضمَن دراســة 
املُشتركة  باملدينة  اخلاصة  اجلدوى 
اجلدوى  دراسة  إنهاء  في  واإلسراع 
للمباشــرة  املُقبلة  األيــام  خالل 
. هـــذا  املدينـــة  أعمال  بتنفيذ 
الرؤى  من  إلى مجموعــة  وتطرق 
حول اإلمكانيــات لتطوير املدينة 
لها  ملا  املُشــتركة  اإلقتصاديــة 
وإقتصادي  إســتراتيجي  بُعد  من 
كبيــر للعراق واململكــة األردنية 

الهاشميـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
ان مجموع  التجــارة  وزارة  اكــدت 
كميات احلنطة املسوقة لسايلوات 
ومراكز تســويق الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب من التاســع من 
ايار اجلاري  نيسان وحتى الثامن من 

بلغت اكثر من 362 الف طن .
الــوزارة في بيــان نقال عن  وقالت 
مدير عام الشــركة العامة لتجارة 
احلبــوب محمد حنون كرمي ان رقعة 

التســويق اخذت باالتساع بعد بدء 
مجمع ســامراء في صــالح الدين 
وسايلو الرصافة تسلم  اول كميات 

احلنطة احمللية من الفالحني .
احلنطة  ان كميات  البيــان  واضاف 
مخــازن  و  لســايلوات  املســوقة 
الشــركة شــهدت زيادة عن االيام 
املاضية وهذا مؤشر على ان الفالح 
موهله  التجــارة  مخــازن  ان  وجد 
اقيام  وان صرف  احلنطة  الستيعاب 

مباشرة  يتم  للمســوقني  احلنطة 
حال االنتهاء من االحتساب .

وبــني اجمالي الكميات املســوقة 
( طنا   362.086( اليوم بلغت  لغاية 
، ومازالــت محافظة واســط اوال 
بلغت  والتي  التســويق  في معدل 
فيــه  )122,657 ( طنا ، الفتا الى ان 
التي سوقت جملمع  احلنطة  كميات 
3.263( طنا   ( بلغت  حبوب سامراء 
، فيمــا بلغت الكميات املســوقة 

لسايلو الرصافة )839( طنا . 
اوضحت  علــى صعيــد متصــل 
مواقــع  اســتمرار  التجــارة  وزارة 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
وعطش  كســرة  و  العطيفية  في 
بالرز  بغداد  بتجهيز وكالء مدينــة 
احمللــي ضمــن مفــردات الســلة 
الغذائيــة الــى جانــب جتهيز فرع 
احلكوميــة  املطحنــة  كركــوك  
باحلصص املقــررة من مادة احلنطة 

للحصة الثالثة . 
وبني املدير العام للشــركة تواصل 
مواقع الشــركة جتهيــز املطاحن 
باحلصص املقررة من خلطة احلنطة 
املقررة ، مشيرا الى ان فرع كركوك 
بكميه  احلكوميه  املطحنــه  جهز 
)١٤٤.٩٤٠( طنــا من احلنطة املقررة  

بواقع ست سيارات .
من جانب اخر واصلت ادارة ومالكات 
وكالء  جتهيــز  العطيفيه  ســايلو 

والدباش  االســكان  مبيعات  مركز 
والثانية  االولى  الشــعله  ومناطق 
واحلريــة بكميه  السالســل  وذات 
168.458 طنا بواقع ) 3369( كيسا 
من الرز احمللي ضمن مفردات السلة 
الغذائية ، فيما واصلت مخازن الرز 
في كســره وعطــش جتهيز وكالء 
العبيدي بكميــه )١٣٥( طنا بواقع 
)2700( كيس مــن الرز احمللي ضمن 

مفردات السلة الغذائية .

البصرة ـ الصباح الجديد:
متمثلــة  النقــل  وزارة  ســجلت 
العراق  ملوانــئ  العامة  بالشــركة 
وصول اربع سفن جتارية امس االثنني 
الى ميناء ام قصر الشــمالي ورسو 
عشــر ناقالت نفطيــة الى ارصفة 

ميناء خور الزبير التخصصي .
وقــال مدير عــام املوانــئ الدكتور 
املهندس فرحان الفرطوسي “ ضمن 
مستهدفات االستراتيجية الوطنية 
تقدم شركة املوانئ خدمات مينائية 

متطورة باجملاالت البحرية كافة .

وأضــاف املديــر العــام “ ان ارصفة 
استقبلت  الشمالي  ام قصر  ميناء 
اربع ســفن جتارية محملة بحاويات 
متنوعــة األحجام وجــرت عمليات 
التفريغ والشحن واالرساء بالتعاون 
امليناء وعمليات  ادارة  والتنسيق بني 

املالحة البحرية .
على صعيــد متصل اعلنــت وزارة 
النقل الشركة العامة ملوانئ العراق 
رســو عشــر ناقالت نفطيــة الى 
ارصفة ميناء خور الزبير التخصصي 

.

العراق  العــام ان موانئ  وقال املدير 
تعتبــر جــزء ال يتجرأ من شــبكة 
املوانئ العاملية وهي تســعى دائماً 
الى تقدمي أفضــل اخلدمات املينائية 

البحرية.  
وأضــاف املديــر العــام: ان ارصفة 

خور الزبير اســتقبلت عشر ناقالت 
متنوعة  نفطية  مبنتجات  محمالت 
املــواد وجــرت عمليــات التفريــغ 
والتنســيق  بالتعــاون  واالرســاء 
بــني إدارة امليناء وعمليــات املالحة 

البحرية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تراجع منسوب نهر دجلة في شهر 
مع  اجلــاري بشــكل ملحوظ  آيار 
ظهور بقع يابســة وسط النهر ما 
اثارت املاوف لــدى املواطنني بعدم 
االشــهر  في  االحتياجات  تأمــني 

املقبلة.
ومع حدة التوتر من النقص احلاصل 
في منســوب املياه، كشفت وزارة 
املــوارد املائية عن حجــم النقص 

احلاصل في مياه نهر دجلة.
وذكر مدير اعالم املوارد، حامت حسني 
انــه :”مت تأمني تصريــف مياه نهر 
دجلة بناء على االحتياج له، وبهذا 
الوقت مــن العام يكون اقل معدل 
لالحتياج”، موضحا “حيث يتم رفع 
تصريــف املياه بناء علــى انطالق 
الى  مشــيرا  الصيفية”،  اخلطــة 
“حجم انخفاض املنســوب بصورة 

تقريبا؛  الى ٦٠ســم  تقريبة يصل 
اال ان جميع االحتياجات كاملة من 

دون نقصان”..
وتصاعــدت فــي اآلونــة االخيرة، 
تقارير اخباريــة وتصريحات خلبراء، 
ازمة  العراق  يواجه  ان  امكانية  عن 
مائية، بسبب قلة األمطار وكذلك 
عــدم وضــوح موقــف االطالقات 

املائية للبالد من دول اجلوار.
وفي ظــل هــذه املاوف، وبشــأن 
مع  دجلة  نهــر  مناســيب  تراجع 
بداية دخولنا شهر الصيف، خفف 
عون  املائية  املوارد  وزير  مستشــار 
ذياب، من هذه املــاوف ، مؤكداً إن 
“مسألة تراجع مناسيب نهر دجلة 
قضيــة تشــغيلية وال يوجــد اي 

مستجد على االمر”.
وبــني، ان الــوزارة لم تطلــق مياه 
جديدة حتى انهاء موســم الزراعة 

االخيرة  الرية  وذلك الجناز  الشتوية 
مبحصول احلنطــة، فضال عن عدم 
وان  احلالي،  بالوقت  للمياه  حاجتنا 

هذا االمر مسيطر عليه.
وانتشر فيديو على وسائل التواصل 
االجتماعي، اخلميس املاضي، يظهر 
مياه  ملنســوب  الكبير  االنخفاض 
نهر دجلة في العــراق، بعد أن كان 
يعــرف بغزارته التي تفــوق غزارة 

الفرات.
وقال مستشار الوزارة عون ذياب في 
تصريح متلفز مســاء اليوم األحد 
:”ما مت تداوله من مقطع فيديو هو 
بسبب اجراء اتخذته وزارة املوارد من 
إعطاء احلد األدنى من املياه بسبب 
إلنتهاء  حاليــاً  لها  احلاجــة  عدم 
موسم الزراعة الشتوية وعدم بدء 
“تدفق  ان  مبينا  الصيفية”  الزراعة 
نهر دجلة في بغداد حاليا يصل الى 

400 متر مكعب في الثانية”.
وكشــف عن “زيارة وفد قريب من 
باحلصة  للتباحث  بغداد  الى  تركيا 
بشــأن  والتفاهم  للعــراق  املائية 
ملــف املياه” مشــيرا الى “قطع 6 

أنهر على العراق من دول املنبع”.
وعن سبب جفاف بحيرة ساوة في 
محافظة املثنى بني ذياب “ســبب 
جفاف البحيرة لالستخدام السيء 
مــن امليــاه اجلوفية التــي تعتمد 
عليها البحيــرة رغم انها مياهها 

ماحلة”.
وأكد ان “هناك منو وحتسن للخزين 
املائي في العراق بســبب ســيول 
الشمالية  املنطقة  وثلوج  وأمطار 
خالل الشــتاء املنصــرم لكن هذا 
النمــو بســيط وال يعطينا احلرية 
الكافية في عملية االرواء ونسعى 

لالستخدام األمثل له”.

وزير الصناعة ُيتابع مشاريع الُخطة اإلستثمارية
 والُخطة التشغيلية للعام الحالي 

ناقش تفعيل إعالن المدينة اإلقتصادية الُمشتركة بين العراق واألردن 

وجه وزير الصناعة 
بتقديم الدعم 

واإلسناد المطلوب 
لوزارة التخطيط 

فيما يتعلق بالتعداد 
السُكاني على وفق 

اإلمكانيات التي 
يُمكن تقديمها 
بهذا الخصوص

بغداد ـ الصباح الجديد 
العالــي امس االثنني  التعليم  وزارة  اعلنــت 
عن مشــاركة وزيرها نبيل عبد الصاحب في 
للتعليم  الدولــي  واملعرض  املؤمتــر  فعاليات 
الذي يقام حاليا في الرياض باململكة العربية 

السعودية.
وقالت الوزارة في بيان ان “وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي نبيــل كاظم عبد الصاحب 
ترأس الوفــد العراقي املشــارك في فعاليات 
املؤمتر واملعــرض الدولي للتعليم الذي يختتم 
اعماله في الرياض غدا االربعاء .واضافت الوزارة 
في بيانها ان “الوفد الذي ضم عددا من رؤساء 
جامعات بغداد واملستنصرية والكوفة شارك 
الدولي بهدف اســتعراض  املؤمتر  في حوارات 
فرص التطوير واالستثمار في التعليم واحللول 
املمكنة فــي مواجهة التحديــات على وفق 

املعايير واملؤشرات الدولية”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجهــت وزارة الصحة، دعوة ملــالكات أطباء 
األســنان من خريجــي ســنة 2018 - 2019 
الى مــلء االســتمارة االلكترونيــة اخلاصة 
بالتــدرج الطبي. وذكر بيان للــوزارة اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منه :”تدعو دائرة 
التخطيــط وتنمية املوارد فــي وزارة الصحة 
املــالكات الطبية }أطباء األســنان{ خريجي 
العــام 2018 - 2019 للدوريــن األول والثاني 
ومن خريجي اجلامعات غير العراقية وخريجي 
السنوات  وخريجي  اقليم كردستان  جامعات 
الســابقة من اجلامعات العراقية املشمولني 
بالتوزيــع الى مناطــق التــدرج الطبي مللء 
االستمارة اخلاصة بالتوزيع الى مناطق التدرج 
الطبــي بدءا من امــس االثنــني 9/ 5/ 2022 

ولغاية االحد 22/5/ 2022 .

ذي قار ـ الصباح الجديد:
أقــدم عشــرات احملتجني في ذي قــار جنوبي 
العراق امس االثنني، على اغالق شــركة نفط، 
فيما جتمــع آخرون امام بوابة دائرة التربية في 

احملافظة، للمطالبة بفرص عمل.
اذ اغلق العشــرات مــن احملتجني صباح امس 
شــركة نفط ذي قار احتجاجــا على تدمير 
املاضــي، مطالبني  الشــهر  االعتصام  خيم 

بالتعيينات.
وبني، أن احملتجني استخدموا اإلطارات احملترقة 

في قطع الطرق املؤدية للشركة العامة
 من جانب آخر، نظم العشــرات من اخلريجني 
غير احملاضريــن تظاهرة احتجاجية امام بوابة 
مديريــة التربية للمطالبة بالتعيني، اســوة 

باحملاضرين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توقع متنبــئ جوي، بدء عــودة ارتفاع درجات 

احلرارة في العراق بدءاً من اليوم الثالثاء.
وقال صادق عطية في منشــور على صفحته 
في الفيسبوك :”ســجلت أغلب مدن العراق 
درجات حرارة أقل من املعدل العام بنحو -6 8 

درجات مئوية”.
وعزا ذلك “بسبب سيادة كتلة معتدلة احلرارة 
تؤثر على منطقتنا عموما، وال عالقة ملوجات 
الغبار بذلك”.، مشــيرا الى، ان “درجات احلرارة 
ســتبدأ باإلرتفاع التدريجي بــدءا من اليوم 

الثالثاء لكنها تبقى دون معدالتها العامة”.

العراق يشارك في 
المؤتمر والمعرض 

الدولي للتعليم بالرياض 

دعوة أطباء األسنان من 
خريجي 2018 - 2019 ملء 

استمارة التدرج الطبي 

احتجاجات وتظاهرات 
للمطالبة بفرص 

عمل في ذي قار

بدءا من اليوم .. إرتفاع 
تدريجي للحرارة في العراق 

تسلم 362 الف طن حنطة محلية من الفالحين خالل 30 يوما 

موانئ العراق تستقبل اربع سفن تجارية وعشر ناقالت نفطية 

الموارد المائية تكشف حجم انخفاض منسوب نهر دجلة الى ٦٠ سم تقريبا
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الصباح الجديد ـ متابعة :
أجنز لبنان املرحلــة الثانية واألخيرة 
من انتخابــات املغتربني، حيث أدلى 
 48 عشــرات اآلالف بأصواتهم في 
بلــداً حــول العالم، وســط رقابة 
مــن االحتاد األوروبي، وانقســام بني 
مقترعني  بني  اللبنانيــني  املغتربني 
لـ”التغيير”، وآخرين اقترعوا لصالح 
قوى سياســية، وعبروا عن ذلك في 

تغريدات وتصريحات إعالمية.
ودُعي أمــس األحد أكثــر من 194 
ألف مغترب لبناني مســجلني في 
48 دولة أخرى حــول العالم بينها 
الواليات املتحدة وكندا وأســتراليا 
والدول األوروبيــة واإلمارات العربية 
املتحدة، للمشاركة في جولة ثانية 
من انتخابات اللبنانيني املنتشــرين 

في اخلارج.
غرفــة  اخلارجيــة  وزارة  وأقامــت 
عمليــات ملتابعــة االقتــراع فــي 
ومــن ضمنها شاشــات  اخلــارج، 
االقتراع  تنقل مباشــرة عمليــات 
اخلارج،  فــي  املنتشــرة  األقالم  من 
وتفقدها الرئيس اللبناني ميشــال 
عــون أمس لالطــالع علــى وقائع 
اقتراع  الثانية مــن عملية  املرحلة 
انطلقت  التي  املنتشرين  اللبنانيني 
في أســتراليا، واختتمت في القارة 

األميركية.
وشدد عون على أهمية اإلجناز الذي 
واملغتربني  اخلارجية  وزارة  بــه  تقوم 
ووزارة الداخلية والبلديات واملعنيني 
مبتابعــة ســير عمليــة انتخابات 
اللبنانيني في دول االنتشار، متمنيا 

أن تنتهي هــذه االنتخابات من دون 
مشاكل أو اعتراضات. وجدد التأكيد 
أن االنتخابــات النيابية في الداخل 
ستجرى في موعدها، الفتا إلى أنه 
لــو اعتمدت “امليغاســنتر” لكانت 
ســهلت على املواطنني الكثير من 

التنقل وحققت مشاركة واسعة.
مــن جهته، أكــد وزيــر الداخلية 
والبلديــات بســام مولــوي بعــد 
ملتابعة  العمليــات  غرفــة  تفقده 
في  اخلارج  فــي  اللبنانيني  اقتــراع 
وزارة اخلارجيــة، أن “مــا يحصل هو 
مهرجان لبناني في اخلارج”، مشيراً 
إلى “أننا وفينا مبا وعدنا به وحضرنا 
لالنتخابــات بطريقة جيدة وأفضل 

من الظروف التي نعيشها”. 
“املؤشــرات  أن  إلى  ولفت مولــوي 
جيــدة جدا ولــم نــر أي مقاطعة 
لالنتخابات”، مشيراً إلى أن “اإلقبال 
مرتفعة”.  االقتراع  ونســب  كثيف 
وتطــرق إلــى اإلجــراءات لضمانة 
مرقمة  “اللوائح  قائالً:  الشــفافية 
وال نســخات أخرى مــن املمكن أن 
يتسلمها أحد ورئيس القلم يسلم 

في نهاية اليوم النسخ باألرقام”.
بعد  البرملانية  االنتخابــات  وجاءت 
انتفاضة شــعبية عارمة شهدها 
طالبــت   2019 خريــف  لبنــان 
السياســية  الطبقــة  بتنحــي 
املالي  التدهور  مسؤولية  وحملتها 
واالقتصــادي والفســاد الذي ينخر 
مؤسســات الدولة. وينظر كثيرون 
إلــى االنتخابات كفرصــة لتحدي 
التعبير  ما جــرى  وهو  الســلطة، 

عنه في إقبال كبيــر على صناديق 
االقتراع في أكثر من دولة.

وقال وزير اخلارجيــة واملغتربني عبد 
اهلل بوحبيــب إن هنــاك في اجململ 
أكثر مــن 205 مراكــز اقتراع حول 
العالــم معظمها في الســفارات 

والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.
الثانية  املرحلة   ، االنتخابات  وكانت 
واألخيرة من انتخابات املغتربني التي 
انطلقــت اجلمعة في الــدول التي 
تعتمد اجلمعة يوم عطلة رسمية، 
 59 املشــاركة فيها  وبلغت نسبة 

فــي املائة مقابل 56 فــي املائة في 
االنتخابات املاضية عام 2018، وبلغ 
عدد املســجلني للتصويت في هذه 
الدورة، أكثر مــن 225 ألف مغترب. 
وأعلن بوحبيب أرقام نسبة االقتراع 
بعد ظهر أمــس، وهي أرقام تبدلت 

مع فارق التوقيت. وأشار إلى أنه في 
أبوظبــي هنــاك 5142 ناخبا اقترع 
منهم 3250، أي أن نسبة التصويت 
بلغت 63 فــي املائة، أمــا في دبي 
فقد اقترع 10424 من أصل 19924 
ناخبا بنســبة 52 فــي املائة، قبل 
أن تعلن وســائل إعالم محلية عن 
إقبال كثيف جداً على قنصلية دبي 
في  للمشاركة  الشمس  غروب  مع 

االنتخابات.
وتضم دول أوروبا نحو 70 ألف ناخب 
مسجلني اقترع منهم أكثر من 20 
ألفاً حتى بعد الظهر، بنسبة 27.3 
في املائة، فيما اقترع 3700 من أصل 
17500 ناخب في أفريقيا بنســبة 
21 في املائة. وجــرى االقتراع أمس، 
حتت رقابة منظمات دولية ومحلية. 
وأعلــن نائــب رئيــس املراقبني في 
االحتاد األوروبي ياريك دوماينســكي 
اليوم بعد زيــارة تفقدية إلى غرفة 
اخلارجيــة  وزارة  فــي  العمليــات 
واملغتربني في بيروت، أننا “نشرنا 16 
اللبنانيني  انتخابــات  ملراقبة  فريقا 
مباشــرة فــي اخلارج فــي 13 بلدا 
أوروبيــاً”. وأوضح دوماينســكي أن 
املغتربني  انتخابات  “الفرق ستراقب 
مــن الســاعة الســابعة صباحا 
بالتوقيت  العاشــرة مســاء  حتى 
احمللــي”، مضيفــا “أننا ســنراقب 
أيضا ســير العملية االنتخابية من 
مركز العمليــات في وزارة اخلارجية 
واملغتربــني، وســنكون حاضريــن 
لصناديق  والفــرز  العد  عملية  في 
االقتراع اآلتية من اخلارج في 15 أيار.

“البعثة  أن  إلى  دوماينسكي  ولفت 
وصلت إلى لبنان في آخر شــهر آذار 
املاضــي، وقدمت فرقنــا الـ15 في 
مهمة طويلــة املدة وفــي الدوائر 
بانتظام  تقاريرها  لبنــان  الـ15 في 
منذ منتصف شهر نيسان املاضي. 
وقال إن بعثة االحتاد األوروبي ملراقبة 
االنتخابــات فــي لبنان ستنشــر 
170 مراقبــا على كافــة األراضي 
كذلك،  املقبل.  األحد  يوم  اللبنانية 
تفقد ســفير بريطانيا إيان كوالرد 
غرفة العمليــات ملتابعة انتخابات 
اخلارجيــة  وزارة  فــي  املقترعــني 

واملغتربني.
وبعــد انتهاء عمليــات التصويت، 
تُنقل صناديق االقتراع بعد إقفالها 
بالشــمع األحمــر عبــر شــركة 
شــحن خاصة إلى لبنان إليداعها 
البنك املركزي، علــى أن يتم فرزها 
ختام  فــي  األصــوات  واحتســاب 

االنتخابات في 15 أيار.
وهــذه املــرة الثانيــة التــي يُتاح 
فيهــا للمغتربني اخملولــني االقتراع 
أعضاء  انتخــاب  فــي  املشــاركة 
البرملان الـــ128. وعلى وقع االنهيار 
االقتصادي ومع تدهور نوعية احلياة 
في البــالد، اختارت عائــالت كثيرة 
وخريجــون جامعيون جــدد وأطباء 
وممرضــون وغيرهــم الهجــرة في 
العامني املاضيــني، بحثاً عن بدايات 
جديدة بعدما فقدوا األمل بالتغيير 
املرشــحون  ويعلــق  واحملاســبة. 
املستقلون واملعارضون آمالهم على 

أصوات هؤالء.

المغتربون اللبنانيون ينهون التصويت لالنتخابات في بالدهم برقابة االتحاد االوروبي
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجــار في مديرية بلديات 
واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه العائدة الــى مديرية بلدية الزبيدية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل 
فتــرة )30( ثالثني يوما تبدأ مــن اليوم التالي 
لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني 
معهــم التأمينات القانونيــة البالغة )%30( 
من القيمة التقديريــة بصك مصدق او نقدا 
وســتجرى املزايدة في اليــوم األخير من مدة 
اإلعالن وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية 
تكون املزايــدة في اليوم الــذي يليه في مقر 
البلديــة أعاله في متام الســاعة )العاشــرة 
صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
وأصليــة ويتم االلتــزام بكافــة التعليمات 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1490
التاريخ: 2022/4/30

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع اآلليات املدرجــة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها 
في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليــوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديريــة البلدية أعاله في متام 
الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه 
مســتصحبني هوية األحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 
البلدية بهذا الصدد على املشــتري رفع املواد املســتهلكة  خالل فترة )10( عشــرة ايام من تاريخ املصادقة 

وبعكسه يتحمل املشتري غرامة تأخيرية قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9057/18
التأريخ: 2022/4/11

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9138/19
التأريخ: 2022/4/12

إعالن نكول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى فــي 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 ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
)15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة 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 لألشــخاص 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/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )15 خمس عشرة 
ســنة( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا بعدد ســنوات املساطحة مبوجب صك مصدق وستجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير 
من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة 

ظهراً.
- الشروط الفنية والقانونية إلنشاء سوق عصري منوذجي على القطعة املرقمة )883/838( القبلة 
والبالغة مساحتها )1 دومن و 8 اولك و 8,49 م2( بعد حصول موافقة التخطيط العمراني بكتابكم 

ذي العدد )877( في 2018/4/5
1- مساحة املوقع )1 دومن و 8 اولك و 8,49 م2(

2- يقوم املســتأجر باســتخراج إجازة بناء أصولية وفق الضوابط بعد )شــهر( من تاريخ اإلحالة 
والبلدية غير مسؤولة في حال حصول تعارض مع أي التزام يعود الى الدوائر األخرى.

3- على املســتأجر تقدمي ضمانات تعادل بدل املســاطحة خالل مدة التشييد استنادا الى احكام 
الفقرة ج من املادة 16 لضمان تشييد املساطحة وفي حال عدم التشييد خالل املدة تصادر االمانات 

ويعتبر عقد املساطحة الغيا وتؤول كافة املشيدات القائمة الى البلدية
4- يلتزم مــن حتال عليه املســاطحة بعد توقيع العقــد بتقدمي اخملططــات التفصيلية األولية 
)اإلنشــائية والصحية والكهربائية( وخالل مدة )30( يوما من تاريخ توقيع العقد لغرض دارستها 
من قبل املشــاريع في البلديــة وإعطاء املالحظات إن وجدت خالل )15( يوما من تاريخ اســتالمها 
وبعد إعطاء املوافقة على اخملططات األولية املشار اليها أعاله يلتزم املساطح بتزودينا باخملططات 
النهائية خالل مدة )45( يوما وتعتبر املدة البالغة )90( يوما إلعداد اخملططات خارج مدة التشــييد 
وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل وتقدم اخملططات بنسختني مع قرص )( ومن ضمنها الكشوفات 
املتكاملة على ان يتم تزويد املهندس املشرف وشعبة تنظيم املدن بنسخة من اخملططات النهائية 

بعد مصادقة شعبة املشاريع.
5- على املســاطح اجراء فحص التربة للموقع وعلى ان تكون مخططات األسس تتحمل االثقال 

املتوقعة مبوجب فحص التربة املطلوب ومؤيد من مكتب استشاري مختص
6- تقوم البلدية بترشــيح مهندس مشرف وعلى املســاطح تبليغ املهندس املشرف عن أي تغيير 
بالبناء واي فقرة من فقرات املشــروع ال يؤيدها مهندس البلدية ال تعتبر فقرة أصولية عليه إعادة 

اشاءها من جديد

7- يغرم املســتأجر )خمســون الف( دينار عن كل يوم تأخير او تقصير او مخالفة بالتشــييد وفي 
حالة وصول الغرامات الى )50%( من مبلغ االيجار يفسخ العقد ويتم سحب العمل دون احلاجة الى 

إنذارات وتؤول كافة املشيدات الى البلدية
8- يلتزم املســتأجر بتســجيل حق املســاطحة لدى مديرية التســجيل العقاري ويتحمل كافة 

التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك
9- على املســتأجر دفع امانات قدرها )30%( من القيمة التقديرية مضروبا بعد سنوات املساطحة 

لكامل مدة العقد استنادا الى املادة )12/ خامسا( من قانون 21 لسنة 2013
10- على املســتأجر تقدمي مخططات تفصيلية كاملة معتمدة وتطبق فقرات الكشــف الفني 
وحتت إشراف من البلدية بتعيني مهندس لتنفيذ سير الفقرات وتطبيق املواصفات الفنية ويتعهد 
املســتأجر بتوفير وســيلة لنقل ملهندس الدائرة من قبله لتنفيذ ومتابعة االنشــاء وفق اخملطط 

والكشف املعد التي تؤمن وصول املشروع في أي وقت من والى موقع العمل.
11- ال يجوز التغيير في اخملططات او التحوير اال بعد املوافقة عليها من قبل البلدية وعند حصول 
تغيير اخملططات دون احلصول على املوافقة يســحب العمل من دون احلاجة الى إنذار او اللجوء الى 

احملاكم إالَّ في حال وجوده سبب إنشائي ضروري لذلك وبتأييد املهندس املشرف
12- مدة اإلجناز )ســنة واحدة( من تاريخ املباشرة على ان يقوم املستأجر بدفع اإليجارات املستحق 

مبقدار اإلحالة
13- يلتزم املســاطح بتطبيق اخلرائط وخصوصا الواجهات االمامية باســتعمال مواد انشــائية 

مطابقة للمواصفات
14- مدة العقد )15 سنة( على ان يتم مراجعة بدل االيجار كل خمس سنوات

15- يلتزم املساطح بكافة الشروط التعاقدية استنادا الحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013

16- تؤول كافة املشيدات الى البلدية دون عوض عند نهاية عقد االيجار
17- في حال مخالفة املســتأجر الي فقرة من الشــروط أعاله يعتبر العقد مفســوخ تلقائيا دون 
احلاجة الى إنذار رســمي او اللجوء الى احملاكم وتؤول كافة املشيدات الى البلدية من دون عوض مع 

حتميله كافة التبعات املالية والقانونية املترتبة على ذلك.
18- على املســتأجر توفير متطلبات ومســتلزمات احلماية من احلرائق وعدم استخدام مواد قابلة 

لالشتعال.
19- توفير شروط الســالمة واألمان في كافة مندرجات السوق والبلدية غير مسؤولة عن أي ضرر 

يصيب املستخدمني بسبب ذلك.
20- تعتبر الشروط الفنية جزءا ال يتجزأ من العقد.

21- يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل 
ضمان تسديد األقساط وفي حال املوافقة على تقسيط بدل اإليجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة 
تقدم من قبل من ترســو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد اســتنادا الى كتاب مديرية 

بلدية البصرة/ األمالك العدد )21531( في 2019/7/11.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 10282/21
التأريخ/ 2022/4/27

إعالن أول

الثالثاء 10 آيار 2022 العدد )4891(

Tue. 10 May. 2022 issue )4891(

املوقعمدة االيجارمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

السوق العصريسنة واحدة20 م52محل 1

السوق العصريسنة واحدة8 م92محل 2

السوق العصريسنة واحدة8 م102محل 3

حتت الفندقسنة واحدة16 م212محل 4

حتت الفندقسنة واحدة16 م232محل 5

حتت الفندقسنة واحدة16 م242محل 6

حتت الفندقسنة واحدة16 م252محل 7

واجهة الكراجسنة واحدة6 م272محل 8

مدخل املدينةسنة واحدة37 م472محل 9

مدخل املدينةسنة واحدة805 م492محل 10

مدخل املدينةسنة واحدة12 م502محل 11

مدخل املدينةسنة واحدة51 م512محل 12

واجهة الكراجسنة واحدة12 م682محل 13

واجهة الكراجسنة واحدة12 م692محل 14

واجهة الكراجسنة واحدة20 م1102مقهى 15

مدخل املدينةسنة واحدة3 م1162مخزن 16

قرب البطاقةسنة واحدة6 م1312كشك17

السوق العصريسنة واحدة12 م1322محل 18

مجاور البلديةسنة واحدة6 م1972كشك 19

مجاور القائم مقاميةسنة واحدة6 م1992كشك 20

مجاور القائم مقاميةسنة واحدة6 م2052كشك 21

مدخل الزبيدية من الشحيميةثالث سنوات308 م1542قطعة ارض 22

مدخل الزبيدية من الشحيميةثالث سنوات350 م2032قطعة ارض 23

العدد: 1492
التاريخ: 2022/4/30

القيمة املوقعحالة اآلليةرقم اآلليةنوع اآلليةت
التقديرية

2000000بلدية العزيزيةجميع املواد مستهلكة1761 بلدياتسيارة ماز كابسة1

2000000بلدية العزيزيةجميع املواد مستهلكة32707سيارة ماز كابسة2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ سوق االوملبيثالث سنوات9 م577/137/242حانوت1

اجلمهورية/ سوق االوملبيثالث سنوات9 م577/137/202حانوت2

اجلمهورية/ سوق االوملبيثالث سنوات9 م577/137/222حانوت3

اجلمهورية/ سوق االوملبيثالث سنوات9 م577/137/192حانوت4

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات9 م577/137/142حانوت5

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/102حانوت6

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/752حانوت7

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/682حانوت8

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/612حانوت9

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/532حانوت10

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/392حانوت11

اجلمهورية/ سوق االريجثالث سنوات12 م577/137/372حانوت12

موقعهمدة اإليجارمساحتهجنس العقارت

القطعة املرقمة )883/838( القبلة املراد تأجيرها إلنشاء سوق عصري بطابق 1
واحد وحسب املادة )16( من قانون 21 لسنة 2013 املعدل

1 دومن و 8 اولك و 
القبلة)15( خمس عشرة سنة49 م2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلةثالث سنوات139 م1/85/6902محل1

القبلةثالث سنوات71 م2/85/6902مخزن2

القبلةثالث سنوات47 م3/85/6902مخزن3

القبلةثالث سنوات60 م6/85/6902شقة4

القبلةثالث سنوات5 م4/85/6902شقة/ طابق اول5

القبلةثالث سنوات60 م9/85/6902شقة/ طابق ثاني6

القبلةثالث سنوات54 م8/85/6902شقة/ طابق ثاني7

القبلةثالث سنوات60 م10/85/6902شقة/ طابق ثاني8

القبلةثالث سنوات60 م11/85/6902شقة/ طابق ثاني9



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9062/18
التأريخ: 2022/4/11

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 سنوات( 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن 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 رســمية 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9058/18
التأريخ: 2022/4/11

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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10454/21
التأريخ: 2022/5/8

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )30( 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 وســتجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( 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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10293/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية 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 ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9139/19
التأريخ: 2022/4/12

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولــى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 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 نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنســبة )2%( ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9056/18
التأريخ: 2022/4/11

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

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

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

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

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

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات800 م282معرض1

القبلة/ شارع املعارضثالث سنوات1000 م342معرض2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق اجلديدثالث سنوات26,23 م122 أحانوت1

العشار/ السوق اجلديدثالث سنوات26,23 م92 أحانوت2

العشار/ السوق اجلديدثالث سنوات26,23 م102 أحانوت3

مقام عليثالث سنوات34,56 م35/1/18682مخزن4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م302محل1

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م222محل2

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م232محل3

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م352محل4

اجلمهورية/ الباالتثالث سنوات12 م1187/137/172محل5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ طريق الزبيرثالث سنوات20 م472كشك1

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات20 م482كشك2

القبلة/ شارع مستشفى الطفلثالث سنوات6 م492كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة/ سوق الطيورثالث سنوات8 م1/5982/بمحل1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات15 م352حانوت1



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:
قــال زعمــاء دول مجموعة الســبع 
الصناعية الكبرى في بيان مشــترك 
أمس “إنهم ســيزيدون عزلة روســيا 
ويصعدون حملتهم ضد  االقتصادية، 
النخب الروســية التي تدعم الرئيس 

فالدميير بوتني”.
الرئيس  اإلنترنــت مع  لقاء عبر  وبعد 
األوكراني فولودميير زيلينســكي، قال 
القــادة “إنهم ســيقطعون خدمات 
رئيســة تعتمد عليها روسيا، ما يزيد 

من عزلة كل قطاعاتها االقتصادية”.
كمــا تعهدوا بالتوقــف تدريجيا عن 
الروســية  الطاقة  علــى  االعتمــاد 
النفط  واردات  بأســاليب منها حظر 

الروسي.
وبحســب “رويتــرز” أضــاف البيــان 
“ســنواصل حملتنــا ونصعدها ضد 
الذين  وأفراد أســرهم،  املالية  النخب 
يدعمون الرئيس بوتــني في مجهوده 
ويبــددون مــوارد الشــعب  احلربــي 

الروسي”.
إلــى ذلــك اقتربت حكومــات االحتاد 
علــى عقوبات  االتفاق  مــن  األوروبي 
صارمة ضد روسيا تشمل حظرا على 

قررت  لكنها  الروســي،  النفط  شراء 
إجراء مزيد من احملادثات اليوم، لتحديد 
كيفيــة ضمان قــدرة الــدول األكثر 
الروســية على  الطاقة  اعتمادا على 

التكيف.
ووفقا لـ”الفرنســية”، يجتمع سفراء 
دول االحتــاد األوروبــي البالــغ عددها 
27 دولــة يوميــا ملناقشــة تفاصيل 
احلزمة السادســة من العقوبات التي 
تســتهدف موسكو بســبب حربها 
في أوكرانيــا منذ أن أعلنت املفوضية 
األوروبية مقترحاتها في الرابع من أيار 
وقالت فرنســا، التي تتولى الرئاســة 
الدورية لالحتاد األوروبي واملفوضية، في 
بيان “مجلس حكومات االحتاد األوروبي 
متحد بشــأن احلاجة إلى تبني حزمة 
سادســة من العقوبات، مت إحراز تقدم 

كبير للغاية في معظم اإلجراءات”.
وتتمثل نقطة اخلالف في كيفية تأمني 
إمدادات النفط إلى اجملر وســلوفاكيا 
والتشــيك، التــي تعتمــد جميعها 
بشــكل كبير علــى اخلام الروســي 
عبر خطوط أنابيــب تعود إلى احلقبة 
الســوفياتية وتواجه حتديا في تأمني 

مصادر بديلة.

وجــاء في البيــان املشــترك “ما زال 
أمامنا عمل لوضع اللمسات األخيرة، 
الضمانات  علــى  التضامــن،  بــروح 
الضرورية لشــروط إمــدادات النفط 
للدول األعضاء التي جتد نفسها حاليا 
فــي وضع خاص للغايــة فيما يتعلق 
باإلمــدادات عبــر خــط األنابيب من 

روسيا”.
ومن أجل احلصول علــى تأييد جميع 
أعضــاء التكتــل، قالت مصــادر في 
اقترحت  املفوضية  “إن  األوروبي  االحتاد 
املزمع  اجلمعة تغييــرات في احلظــر 
فرضه على النفط الروسي ملنح الدول 
الثــالث مزيدا من الوقت الســتبدال 

مصدر إمداداتها من الطاقة”.
ســتتوقف  األصلية،  اخلطة  ومبوجب 
األوروبي عن شــراء  جميع دول االحتاد 
الروسي في غضون ستة أشهر  اخلام 
واملنتجــات املكررة الروســية بحلول 

نهاية العام احلالي.
وسيمنح االقتراح املعدل لكل من اجملر 

على  املساعدة  والتشيك  وسلوفاكيا 
حتديث املصافي الســتيراد النفط من 
أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء 

النفط الروسي حتى 2024.
وأضاف أحد املصادر أنه “ستكون هناك 
أيضا فترة انتقالية مدتها ثالثة أشهر 
قبل منع شــركات الشحن في االحتاد 
األوروبي من نقل النفط الروسي، بدال 
من شــهر واحد في املقترح األصلي، 
ملعاجلة اخملــاوف التي أثارتهــا اليونان 
ومالطا وقبرص على شركات الشحن 

لديها”.
وأعلــن البيــت األبيــض أمــس، أن 
مجموعــة الدول الصناعية الســبع 
الكبرى فرضــت عقوبات جديدة على 
أوكرانيا.  على  حربها  بســبب  روسيا 
وســبق هذا اإلعالن إجــراء محادثات 
زعماء  بــني  الفيديوكونفرانس  عبــر 
مجموعة الســبع والرئيس األوكراني 
وحســب  زيلينســكي.  فولودمييــر 
تســتهدف  األمريكيــة،  احلكومــة 
العقوبــات اجلديــدة قطــاع الطاقة 
بأهمية في  الذي يحظــى  الروســي 
أوكرانيا.  على  الروســية  احلرب  متويل 
اجلديدة  العقوبات  اإلعالن عــن  ويأتي 

قبل احتفاالت روســيا بـ”يوم النصر” 
الـ77  الذكــرى  يوافــق  الــذي  اليوم 

لالنتصار على أملانيا النازية.
غازبروم  شــركة  طمأنــت  بدورهــا، 
بتأكيد  األوروبيني  الروســية عمالءها 
قدرتهم على االســتمرار في دفع ثمن 
الغاز دون خــرق العقوبات، في أحدث 
مؤشــر على أن روسيا رمبا حتاول إيجاد 
طريقــة للحفاظ على تدفــق الغاز، 

حسبما أفادت “بلومبيرج”.
جاهدة  األوروبية  الشــركات  وتسعى 
للتوصل إلى ســبيل بشــأن كيفية 
االستمرار في شراء الغاز الروسي بعد 
بالروبل،  بالدفع  موســكو  طالبت  أن 
وقالــت املفوضية األوروبيــة “إن مثل 
هــذه اخلطوة ســتنتهك العقوبات”. 
ومت بالفعل قطع اإلمدادات عن بولندا 
وبلغاريــا وتقترب املواعيــد النهائية 
للدفــع في دول أخــرى في وقت الحق 
من هذا الشهر. وفي رسالة للشركة 
بأن  أخيرا،  العمــالء  “غازبروم”  أخبرت 
األمر اجلديــد الذي نشــره الكرملني 
فــي الرابع مــن أيار “يوضــح اإلجراء 
املنصــوص عليه في املرســوم األولي 

بشأن مدفوعات الروبل”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت دائــرة التحقيقات فــي هيئة 
النزاهــة، امــس االثنني، عــن ضبطها 
حاالت “تالعب وتزويــر وإهمال وظيفي” 
في دائرة السياحة ومصرف الرشيد في 

محافظة النجف.

وبحســب بيان فقد أشارت الدائرة “في 
حديثها عــن عملية الضبــط األولى، 
التي نفــذت من قبل مــالكات مكتب 
حتقيق النجف، إلى قيام معاون شعبة 
التفتيش في قســم ســياحة النجف 
والتالعب  بالتزويــر  الصنــدوق  وأمينة 

بوصــوالت قبض كتب خاصــة بإلغاء 
إجازات ممارسة املهنة ملرافق سياحيـــة 
في النجف، واختالس املبالغ املتحصلة 

منها”.
وأضافت أنــه “مت االنتقــال إلى الهيئة 
العامــة للســياحة واآلثار فــي بغداد 

وضبط دفاتر الوصوالت )النسخ الثواني 
من الدبالك(”، الفتــة إلى أن “العملية، 
بالتعاون مــع مديرية حتقيق  التي متت 
بغداد، أســفرت عن ضبــط )29( دفتر 
وصوالت، تقدر مجمــوع املبالغ املقيدة 
فيهــا بحوالــي )600,000,000( مليون 

دينار”.
اللجنــة  أن “محضــر  إلــى  ولفتــت 
التحقيقية املؤلفة؛ بناء على أمر صادر 
عن هيئة الســياحة واآلثار، أشــار إلى 
وجود تراخ من قبل مدير قسم سياحة 
النجف مبتابعة موظفيه واعتماده على 

موظفني غير كفوئني”.
املكتب  “مــالكات  بأن  الدائــرة  وأفادت 
كشــفت فــي عملية ثانيــة عن عدم 
قيام مصرف الرشــيد مبتابعة إجراءات 
تســديد قرض منح في عام 2014 ألحد 
املستثمرين بقيمة )600,00,000( مليون 

دينار”، مشــيرة إلى أن “إهمال املصرف 
ملوضوع متابعة تسديد القرض؛ بالرغم 
من وجود )10( موظفني مســؤولني عن 
ذلك، ولم يتم تســديد أي قســط من 
أقساط القرض الذي بلغ أجل تسديده 

عاما واحدا من تاريخ منحه”.

قادة السبع يتعهدون التوقف التدريجي عن اعتماد الطاقة الروسية

النزاهة: كشف تالعب وتزوير وإهمال بـ 1,2 مليار دينار 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10283/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

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 سنوات( 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة/ املعقل( 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9061/18
التأريخ: 2022/4/11

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 ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة 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 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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10294/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن نكول
بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية 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 ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9059/18
التأريخ: 2022/4/11

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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9060/18
التأريخ: 2022/4/11

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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9063/18
التأريخ: 2022/4/11

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.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م262محل1

السيفثالث سنوات12 م1/4572محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات13,80 م12حانوت1

االصمعي اجلديدثالث سنوات24 م642حانوت2

االصمعي اجلديدثالث سنوات16 م342حانوت3

االصمعي اجلديدثالث سنوات24 م222حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سوق الصفاة عز الدينثالث سنوات7 م3/1/132حانوت1

سوق الصفاة عز الدينثالث سنوات7 م5/1/132حانوت2

مقام عليثالث سنوات7,25 م6/8682محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات8 م8/5982حانوت1

البصرة/ سوق الطيورثالث سنوات8 م4/5982بمحل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12162/1/162مكتب بيع اخلضروات1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م532حانوت1

الصفاة اجلديدثالث سنوات5 م122حانوت2

الصفاة اجلديدثالث سنوات5 م132حانوت3

شارع بشارثالث سنوات7,5 م22حانوت4
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قراءة

اصدارجائزة

محمد جبير

في خطوة ســردية ثالثة يقــّدم الكاتب 
أحمد أبراهيم السعد كشًفا مضاًفا إلى 
كشوفاته الســابقة في »وهن احلكايات 
والعراق سينما«، مؤّكدا في ذلك طبيعة 
خطاب السارد فيما يرى ويعيش ويحلم، 
إذ تشّكل هذه الثالثية الرؤية مرتكزا في 
فاعلية احلكاية السردية ومتبنياته ملا هو 
كائن، ورافًضا للمخزون الصوري املاضوي 

الذي شّكل حكاية اآلخر.
لقــد كانت بنيــة التقابل الســردي أو 
التــوازي احلكائــي بني الســارد بوصفه 
وجًها من وجوه احلكاية السردية، واآلخر 
الســارد،  حلكاية  املضاّد  املقابل  بوصفه 
التوازي  أو  التقابل احلكائــي  لكن هــذا 
ال يشــّكل تناقًضا في البنيــة احلكاية 
أو تعارًضا في اخلطــاب، وإّنا تكاماًل في 
البنية العاّمــة ملقصديات احلكاية، لكن 
هــل هذه املقصدية في الســرد هي من 

متبنيات السارد أم من توجهات الروائي؟
لم يصنع السارد من نفسه بطاًل يستأثر 
بفضاء احلكاية »زمانًيــا ومكانًيا«، على 
الرغم من امتداد احلكاية على بعد زمني 

جتاوز األربعة عقود، ومكاني في البصرة، 
الوالدة واملنشأ والتكّون، وبغداد الدراسة 
والشــهره »إذ يصبح وســيم –السارد 
– كاتًبــا أّم املعارك« إلــى وطن الغربة، 
ومــن ثَمَّ العودة إلى البصــرة عند وفاة 
والدته، في املقابل يقف »عابد« بوصفه 
الوجه اآلخر الرافض للحرب، وكاشــًفا 
عري اّدعاءات الســلطة في الدفاع عن 
الكرامــة، إذ إّن هذه الكرامــة هي أّول 
أو  بالنسبة لوسيم  االنتهاكات، يسواء 
عابد، إذ يذكر وسيم في حلظة اعتقاله 
وما القــاه، وتغيــر املوقف فجــأة بعد 
اهتمام الرئيس بقّصته وطلبه ملقابلته 
»أن يحترمــك املتعجــرف فجأة، فذلك 
»الروايــة– ص36«،  دناءته«  دليل علــى 
فيما تشــّكل ضغوطات القلق اليومي 
عند عابد وضًعا نفســًيا مضطربًا يريد 
اخلــالص أو يفّكر فيه، لذلــك لم يجد 
وســيلة إليصال صوتــه الرافض ملا هو 
سائد إاّل أن يبتكر وســيلته االّتصالية 
اخلاّصــة بعيًدا عن الرقابة الكامتة حلرية 
التعبير، إذ اّتخذ من جذوع األشجار في 
احلديقة صحيفتــه اخلاّصة في التعبير 
عن أفكاره »أنا سّيد جسمي، أمتتع بحّق 
التصّرف بنفســي، وأفعل مــا أريد » » 

الرواية– ص41«.
وإذا كانــت هذه اجلملة متــّر من دون أن 

يتوّقف عندهــا املتلّقي متأّماًل ملا توحي 
بــه من أفعــال أو دالالت، فــإّن املتلّقي 

الفاعــل أو اإليجابي، قد يــرى في هذه 
أو مخّطًطا مستقبلًيا  اجلملة خطوات 
القاطع  يرســمه عابد ليؤّكد رفضــه 
للحــرب، لكــن صحيفتــه اخلضــراء 
»األشجار« هي صحفية حياة لم ينتبه 
لها املوتى وهم يخطون بأقدامهم على 
أسفلت الشارع، وهي تختلف وتتقاطع 
مع صحيفة »وسيم » احلمراء« صحيفة 
الدم »املنتهك على اســفلت الشــارع 
املقابــل لبوابة اجلامعة املســتنصرية 
إثــر أنفجار عنيف، هــذا االنفجار بوابة 
انطالق شــهرة »وســيم« ليصبح بعد 
ذلك جنديًا مع وقف التنفيذ، ألّنه كاتب 
مهم ألّم املعارك، في حني يذهب زمالؤه 
حطًبا إلدامة احلــرب، فيما تقف جملة 
»عابد« على جذع الشجرة شاخًصا في 
ذاكرة الســارد، فهو »سّيد جسمه« وال 
يريد أن يكــون حطًبا للمعركة ويحترق 
فــي أتونها، وكذلك يؤّكــد »أمتتع بحّق 
التصــّرف بنفســي«، هذا احلــّق الذي 
ميتلكه عابد ال يتمّتع به أو ميلكه وسيم 
الذي وضع  نفسه في خدمه نظام، وأخذ 
بتجميل صورة املوت القبيح، كذلك في 
اجلزئيــة الثالثة من تلك اجلملة »وأفعل 
مــا أريد«، وهــو أيًضا ما ال يســتطيع  

وسيم القيام به، ألّنه وجد نفسه أسير 
هيمنة النظام.

تشــّكل عتبة هــذه املدّونة الســردية 
عنصرًا إشــكالًيا يثير األسئلة ملا بعد 
هذه العتبة، وال تعــني املتلّقي املقطع 
املســتّل من منت املدونة السردية، إذ ال 
توجد إشــارة ظاهــرة أو مضمرة تكون 
أو  بصيص ضوء لالستدالل على معنى 
إشــارة أو إيحاء العتبة، إذ تبقى العتبة 
مغلقــة وعصية على االنفتــاح، لكن 
يبقى الســعد قــادرًا على اإلمســاك 
باملتلّقــي عبر تلويــن أو تغذية احلكاية 
الرئيسة بحكايات مجاورة ساهمت في 
نّو اجلوانب اخلفية من احلكاية، لتشّكل 
الصور املشهدية زوايا متنوعة من زوايا 
احلياة في حركة وســيم وانتقاالته بني 
مدن متعــددة أو من خالل نبش الذاكرة 
وإيقاظ الصور الغاطســة في عمقها، 
وإعادة بعثها في سردية ممتعة، إذ يختم 
الســارد هذه املدونة باآلتي »هو امتلك 
شجاعة تلوين وجهه باحلرق ليهرب من 
احلرب، وخثرة الســلطة ليصنع قصة ال 
تشبهها احلياة، فيما أنا أجنب من أكون 
بطال في حيوات روايــة أرادتني أن أكون 

ساردها فحسب« »الرواية– ص135«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقتنص األديب اليمني علي املقري أكبر جائزة 
في فرنســا، إذ حصل على وســام اجلمهورية 
للفنــون واآلداب بدرجة »فــارس« من الدرجة 

األولى.
وأعلنــت احلكومة الفرنســية منــح الروائي 
علي املقــري وســام الفنــون واآلداب بدرجة 
فارس )الدرجة األولى(، حسب رسالة من وزيرة 

الثقافة الفرنسية روزلني باشلو.
وأصبح ابــن »احلاملة تعز« بجــوار كبار األدباء 
العالــم كـ«فيــروز« و«جنيب  والفنانــني في 
محفوظ« و«أنطونيو تابوكي«، و«ألِف َشَفق«، 
و«باولــو كويلــو«، و«جاكي شــان«، و«جورج 
كلوني«، وإلى جوار ابن بلده الدكتور عبد العزيز 

املقالح الذي حاز هذه اجلائزة عام 2003م.
وأعرب الروائي علي املقري، عن سعادته واعتزازه 
الكبير باجلائزة رفيعة املســتوى، ناشرا رسالة 
الوزيرة الفرنسية روزلني باشلو على حساباته 
في مواقــع التواصل االجتماعــي. مؤكداً أنه 
سوف يتم تسليم الوســام الرفيع )امليدالية 

الذهبية( قريًبا في احتفال خاص.
و«وســام فارس« في الفنــون واآلداب هو أرفع 
أوســمة اجلائــزة الفرنســية املؤلفــة من 3 
درجات هي »فــارس« و«ضابط« و«قائد«، ومتنح 
كمكافأة للمبدعني واملميزين أدبيا وفنيا نظير 

والنشــر  للطباعة  اإلبــداع  دار  عــن 
والتوزيع في تكريت، صدر كتاب )سماٌء 
إضافيٌة للُحلم( للكاتب أحمد عبداهلل 
اجلميلي، إذ يعد كتابه األول ويضم بني 
صفحاتــه الـ 130 نصــاً أدبياً ابتدأها 
بالرثاء ألشــخاص رحلــوا لهم قيمة 
شــخصية أو ثقافية عامــة للكاتب، 
مجتمعية  مشــاهدات  اقتنص  فيما 
ليصفها بإسلوب نثري مييل في لغته 
الى الشعرية، في حني كانت النصوص 
األكبر  النصيب  احلــب  الوجدانية عن 
من نصوٍص طويلٍة وظفها في مواضع 

معينة.
الشــاعر أيهم العّباد، أشار أن الكاتب 
الذين يحفرون أسماءهم  اجلُميلي من 
على مهل مبعــزل عن ضجيج العالم، 
مؤكــًدا ســعادته بقــراءة الكتــاب 
مخطوًطا لتزداد بذهابه إلى النشــر، 
فيمــا قال القــاص والروائي أســامة 
محمد صادق : لقد اســتطاع الكاتب 
اجلميلي أن يختزل جتربته في احلياة عبر 
اخليبة  ووجع  بالفقــد  مليئة  نصوص 
وشــموًعا  مبهمة  وأحجية  واحلنــني 

لم يكتب لهــا أن تنير دروبه الضيقة، 
وإنه مهما حــاول أن يجد الســعادة 
يوهم نفســه فيجعل منها ســرابًا 

كاذباً يســعى إليه من كل فج عميق، 
األدلة  إياه حقيقة تتمثل مبئات  جاعاًل 

والبراهني.

مساهمتهم في فرنسا وفي العالم أجمع.
وضّجت األوساط األدبية والفنية والصحفية 
باجلائزة  احتفاء  بالتهاني  اليمنية  والرسمية 

واعتبروه »تكرميا لألدب اليمني«.
وأكــدوا أن الروائي املقري حتــدى واقعا بلده 
املكلوم بحرب لم يتوقف نزيفها منذ سنوات 
ليسجل حضورا وفاعلية إبداعية حلقت به 
إلى العاملية بعيد سنوات من التشرد والنزوح 

وتكفير املتطرفني له.
وعلي املقري، هو صحفي وشاعر وروائي، ويعد 
من أبرز األســماء البارزة في الرواية اليمنية، 
وله مكانة مرموقة في األدب اليمني والعربي 

املعاصر.
ولــد املقري فــي 30 آب 1966، في محافظة 
تعــز )جنوب(، حيث بدأ كتابــة األدب، وعمل 
محررا ثقافيا ملنشورات عدة، وله العديد من 

اإلصدارات في مجال الشعر والرواية.
للجسد«،  »نافذة  الشعرية  ومن مجموعاته 
»ترميمات«، »يحدث في الّنسيان«، أما أشهر 
رواياته فهي »طعم أســود.. رائحة سوداء«، 
»اليهودي احلالي«، »ُحرمــة«، »بخور عدني«، 

و«بالد القائد«.
وتعــرض املقــري بســبب كتاباتــه اجلريئة 
للتكفير من رجال الدين املتشــددين قبل أن 

يلجأ إلى باريس لإلقامة فيها أواخر 2014.
ترجمت أعمال املقري إلــى لغات عدة منها 
الفرنســية واإلجنليزية واإليطالية والكردية، 
ومت اختيــار روايتيــه »طعم أســود.. رائحة 
القائمة  ضمن  احلالي«  و«اليهودي  ســوداء« 
الطويلــة للجائزة العامليــة للرواية العربية 

)البوكر( في دورتي اجلائزة 2009 و2011.
روايــة »حرمــة« بترجمتها  حــازت أيضــا 
الفرنسية على جائزة التنويه اخلاص من جائزة 
معهد العالم العربي للرواية ومؤسسة جان 
لوك الجاردير في باريس 2015، واختيرت رواية 
»بخور عدني« في القائمــة القصيرة جلائزة 

الشيخ زايد 2015.

بنية المشهد السردي وخطاب السارد
أحمر أفضل من ميت

سماٌء إضافيٌة للُحلم ..روائي يمني يفوز بأكبر جائزة للفنون واآلداب في فرنسا
اول مؤلف للكاتب أحمد الجميلي

دراسة

وجتديد هويتهــا وخصائصها إذ امتازت 
والبســاطة ومنهم حافظ  بالسالسة 
ابراهيم وعمر أبو ريشــة وأبو القاسم 
الشابي وسميح القاســم وبدر شاكر 
درويش  السياب وفدوى طوقان ومحمود 
وصالح عبد الصبــور وميخائيل نعيمة 
وبشــارة اخلوري وعبد الوهــاب البياتي 
ونازك املالئكة ورشيد مجيد ومؤيد عبد 
الواحد وجبران خليــل جبران وغيرهم..
اضافة إلى عشــرات الشعراء من اجليل 
املتغيرات  واكــب  الذي  اجلديــد  الثوري 

بالتحرر  ونادى  واالجتماعية  السياسية 
واحلياة الكرمية وبلوغ االهداف اإلنسانية 

الكبرى..
نســوق ذلك ونحــن نقف عنــد جتربة 
الكثيرين  انتباه  شعرية معاصرة لفتت 
مــن النقــاد والباحثني إال وهــي جتربة 
الشــاعر ريســان اخلزعلي، الذي يصف 
جتربته الشــعرية بالقــول في مقدمة 
) األعمال  ديوانه الــذي حمل تأشــيرة 
الشــعرية غير الكاملة (حتــت عنوان) 
تراكم اجلمــر والندى ( ...) قــد ال تأخذ 
القصيدة شكلها النهائي عندما تنشر 
الول مــرة فــي الصحافــة أو حتى في 
،أي شــاعر بعد تراكم  كتاب، والشاعر 
اخلبرة وسعة اإلطالع حني يراجع كتاباته 
يتوقف  املتنوعة  بأشــكالها  الشعرية 
كثيرا، وتغريه مطاردة الضرورات الفنية، 
من غير تلــك التي شــغلته في بداية 
في  التكوين..(..وهو  بعــد  وما  التكوين 
كل ذلك يفتح لنا ذاته على املدى ويعبر 
عن حواســه وهواجســه بكل وضوح 
والندى  متقدا،  اجلمر  مازال  وسالســة) 
رغم رقتــه وقلته، لم يســتطع إخماد 
حمرة التوهج، املاء يستطيع ذلك، لكن 
للشــعر ماء اليطفيء، وانا مينح اللهب 

اجلديد، ويزيد من االستطاردة (...
ومن هنا نرى الشــاعر ريســان اخلزعلي 
قــد دون وبــكل حرفية ووعــي كامل 
خوالج روحه املعذبة والعاشقة للحياة 
ومفاتنها التي قد تغريه وهو في أشــد 
حاجــة إليها بعد أن يعصــر قلبه وجع 
الــذي قد يغير  القدر  الســنني وويالت 
فنراه  واحالمه  أمام طموحاته  املسارات 
في قصيدة ) مفتتــح في احلب واحلرية 
( يبوح مبالديه من أســرار كانت تشغله 

وتداعب مشاعره اجلياشة.. 
) * من احلب ...

   إن تلوح 
  لقطار الساعة السادسة دون أن تعرف 

أيا من املسافرين ...

* من احلرية...
   إن تكــون بني اجلالســني فــي عربات 

القطار 
   وانت على الرصيف...

* من احلب واحلرية...
   إن مير القطار وال أحد ميلك املدينة

* ومن احلب واحلرية أيضا 
أن متســك ملســة الهدب علــى زجاج 

القطار ( ..
وهكذا يبدأ هذا احلديث الروحي املعطر 
بأريج احلنني وهو يــدرك أن قلبه وعقله 
مرهــون بإجتاهــات عديــدة وفريدة في 
واملدينة  واحملطــة  فالقطــار  تنوعهــا 
والزجاج السميك كلها إشارات توميء 
لــه بالضياع واحلنني الــى عالم آخر قد 
يجد فيه ضالته وهو مخمور باحلب حد 

الثمالة ..

) الليلة...
اخيت الريح كثيرا...

لعل 
ضفائرها تأتي غيمة 

أومأت لها...
مالت 

واغتسل البستان بدمعي (..
هكذا اذن هو ريسان اخلزعلي يناجي من 
يحب ويصنع من ضفائر حبيبته غيمة 
قد ال تأتي باملطر والندى بل هي تغتسل 
بدمعه وسط بســاتني الذكرى والرغبة 

العارمة....
لقد استطاع الشاعر ريسان اخلزعلي أن 
يعيدنا إلى ماكتبه شــعراء الستينيات 
الذين  الشعر  روائع  والســبعينيات من 
جســدوا فيه التنوع بالوصف والتعبير 
والصــور واملشــاهد احلية ملــا يجوس 
اإلنسان أي إنسان من مجموعة عواطف 

ومشاعر لم تسكت…

 
محمود خيون 

الباحثني واالختصاصيني  يصف عدد من 
بأن ظاهرة الشــعر احلديــث هي خروج 
الشــعراء عن املألوف واتخاذهم أساليب 
العربية  القصيــدة  كتابة  فــي  جديدة 
حيث عمل الشــعراء على إحياء ذواتهم 
من جديد مــن خالل التحــرر من بعض 
التقاليــد والقيود التــي فرضتها كتابة 
الشــعر القدمي، ويضيف الباحث محمد 
الســالم بأنه لم يقتصــر ذلك املنحى 
إلى  الشــكلي وحده،لكن تعــدى األمر 
البدء بعمليــة جتديد مضمون القصيدة 
العربيــة ليظهر كل ذلك على شــكل 
سلســلة من التغيــرات املتالحقة في 
العديد من التجارب الشعرية في العصر 
احلديث...بحيــث تبنت بعــض التجارب 
وجود خصائص ومظاهر عكست حداثة 
التجربة الشعرية لهؤالء الشعراء الذين 
تبنوا هذه األفكار وعملوا على ترسيخها 
في قصائدهم ليطلق عليهم فيما بعد 

شعراء الشعر احلديث ...
وهكذا نــرى أن الشــعر احلديــث الذي 
والتخلي  التجدد  واكبته موجة عارمــة 
عن قيود الشــعر القدمي والكالســيكي 
الذي يحتكم إلى الوزن والقافية والبحر 
واملوسيقى خاصة بعد أن غزت القصيدة 
احلديثة ميادين الشعر في البالد العربية، 
الســيما بعــد أن نقل التجربــة حرفيا 
باستنساخها  قام  الذي  أدونيس  الشاعر 
مــن الغرب وجاء بها إلى بالد العرب وهي 
تلبــس ثوب قصيــدة الغــرب القصيرة 
وخاصة الشــعر الروســي بعــد احلرب 
العاملية الثانية، وظهور شعراء نادوا بحرية 
اإلنســان ونبذ العنف والعبودية واحلروب 
والدمار الذي حطم كل شيء جميل في 
احلياة.. ومن ثم صارت للقصيدة احلديثة 
مدارس واسماء المعة فظهر شعراء كان 
لهم الدور الكبير فــي حتديث القصيدة 

 للشاعر ريسان الخزعلي

تجديد مضمون القصيدة الحديثة في ديوان )تراكم الجمر والندى(

هكذا نرى أن الشعر الحديث الذي 
واكبته موجة عارمة التجدد 

والتخلي عن قيود الشعر القديم 
والكالسيكي الذي يحتكم 
إلى الوزن والقافية والبحر 

والموسيقى خاصة بعد أن غزت 
القصيدة الحديثة ميادين الشعر 
في البالد العربية، السيما بعد أن 

نقل التجربة حرفيا الشاعر أدونيس 
الذي قام باستنساخها من الغرب 

وجاء بها إلى بالد العرب وهي 
تلبس ثوب قصيدة الغرب القصيرة 

وخاصة الشعر الروسي بعد الحرب 
العالمية الثانية

غالف الكتاب



9 اعالن

)مناقصة عامة- إعالن أول(
مناقصة )2/ بلدية/2022(

تأهيل وتطوير الشوارع اخلدمية واألعمال املتبقية من شارع صناعية حمدان

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة– شعبة تخطيط القطاعات في محافظة البصرة ذي العدد )ت/1845 
في 2022/4/28(.

يســر )محافظة البصرة/ قسم العقود احلكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( ملشروع تأهيل وتطوير الشوارع اخلدمية واالعمال املتبقية من شارع صناعية حمدان 

 - وبكلفة تخمينية قدرها )16,603,399,000( ستة عشر مليارا وستمائة وثالثة ماليني وثالثمائة وتسعة وتسعون 
الف دينار عراقي.

- مبدة اإلجناز )365( يوما.
- وبعرض فني        

- تبويب املشروع )395,2,9,3,1,47,3( 
- ضمن خطة البترودوالر لسنة 2021 

-موقع املشروع )مركز(
- الدرجة والصنف املطلوبة: الثانية/ إنشــائية/ كهرباء/ ميكانيك– كيمياوي شركات متخصصة في هذا اجملال وان 

تكون الهوية نافذة.
أوالً- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح جلميع املتناقصني.
  ثانيــاً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود احلكومية/ 
شــعبة اعالن املشــاريع( في العنوان أدناه وذلك من الســاعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي 

حملافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشتري( ما يلي:

• القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر سنتني 

ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق االزمة املالية لعام 2014
2- معدل االيراد الســنوي على مدى آخر ســبع ســنوات يجب ان ال يقل عن )16,603,399,000( ستة عشر مليارا 
وســتمائة وثالثة ماليني وثالثمائة وتسعة وتســعني الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن 
األعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املســتمرة وملدة ال تقل عن ســنتني وال تزيد عن عشر سنوات من تاريخ غلق 
املناقصة ويتم احتساب معدل االيراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة 

ان تكون سنوات العمل متسلسلة.
3- متطلبات الســيولة املالية: على مقدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلغ ال يقل قدره عن )4,093,989,000( 
اربعة مليارات وثالثة وتسعني مليونا وتسعمائة وتسعة وثمانني الف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني 
حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة.
• اخلبرة والقدرة الفنية على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية 

املدرجة أدناه:
* تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز )3( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.

* - على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة الفنية )اخلبرة التخصصية 
املشــاركة بصفة مقاول، أو إدارة عقود، او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )10( العشر السابقة قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن )9,962,040.000( تسعة مليارات وتسعمائة واثنني وستني مليونا واربعني 
الــف دينار عراقي. لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد ومت إجنازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، 

تعقيداته، األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
* توفير الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايير التأهيل في الوثيقة القياسية

رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية مــن قبل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه* 
ودفـــــع رسم غيـــر مسترد قدره )250,000( مائتان وخمســون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 

  2022/5/10
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االربعاء املصادف 2022/5/25 الساعة العاشرة 

صباحاً.
سادســاً -يجب تسليم العطاءات في أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2022/5/31 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:
 الوقت: الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم الثالثاء املصادف 2022/5/31 
العنوان: ديوان محافظة البصرة/ قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )166,034,000( مائة وســتة وستني مليونا واربعة 
وثالثني الف دينار عراقي على شــكل صك مصدق او ســفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية 
العطاءات. وفيما يتعلق بالشركات االجنبية مراعاة ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة/ 
قســم مراقبة املصارف اإلســالمي ذي العدد )153/3/9( في 2020/5/17 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة 

العقود احلكومية– قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30. 
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا– على مقدم العطاء االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2- اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
 3- تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء. 4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي تؤكد استمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
عاشرا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

أحد عشــر- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة.

اثنا عشــر- للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك 

 ثالثة عشــر- االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط/ 
دائرة العقود احلكومية العامة/ قسم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقه قرار مجلس 

الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
basra.gov.iq . اربعة عشر– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة

على مقدم العطاء مالحظة ما يلي: 
 تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصــدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليــات املقدمة من قبلهم 

وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية 
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشــرة بالعمل وعدم املطالبة باملســتحقات املالية إالَّ بعد إقرار قانون املوازنة 
العامة لسنة 2022 او توفر السيولة املالية. 

يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل استالم قرار 
اإلحالة اســتنادا الى أحكام املادة )16/ أوال( من قانون املوازنة العامة االحتادية لســنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي 

العدد 5589 في 2021/4/13 
عدم التعاقد حلني ورود تأشيرة وزارة املالية وحسب كتاب قسم التخطيط آنفا. 

املهندس
محمد طاهر التميمي 
النائب الفني حملـافظ البصرة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9884/20
التأريخ: 2022/4/21

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية 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 ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10292/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية 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 ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10295/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية 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 ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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القسم: العقود احلكومية/ شعبة إعالن املشاريع

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات9،45 م6/12502محل1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة قرب جامع اخلفافةثالث سنوات9،40 م13/4652محل1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الكزارة/ مجاور سوق حنا الشيخثالث سنوات12 م202كشك1



اعالن10

Extension Announcement for Tender No: 005-PC-22-EBS 
Provision of HSE Materials for OM 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 
laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company 
Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of HSE Materials for OM
Tender No.: 005-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one or two contractors who has enough experience and ability 
to carry out the Project Provision of HSE Materials for OM, including kinds of detectors, rope, PPE, protective 
goggles, firefighting foams, etc. The kind of materials is more than 100.
Note: For more details, please refer to ITB document after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
both Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com and Ms. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com for S2 
Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan 
S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents 
for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: One person can only represent one company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 4:00 PM May 12, 2022 based on the ITB documents. As per this extension announcement, 
the tender submission deadline is extended to 04:00 PM, 19th May 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. 7 days before submission date..
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/94/ هندسة اإلدارة احمللية/ 

)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)تأهيل بناية امن افراد نينوى/ قسم افراد نينوى(

ضمن تخصيصات (خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية (1.246.380.000 دينار) مليار ومائتان وستة واربعون 

مليون وثالثمائة وثمانون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ (730) يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبــن بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة (خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
(2022/5/18) للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 1,000,000 دينار (واحد مليون دينار) غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختــوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع فــي صندوق العطاءات لدى جلنة فتــح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم (2) علما ان تاريخ 
الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/5/19 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/5/15 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/91/ بلدية/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تبليط شارع 30 من منطقة كوكجلي بني سايدين أربيل 
واملؤدي الى حي االنتصار والشارع الرابط الى علوة اخلضار(

ضمن تخصيصات (خطة األرصــدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينيــة (2.349.000.000 دينار) ملياران وثالثمائة وتســعة 

واربعون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ (30) يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبن بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة (خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً 
من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم (2022/5/18( 
للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 2,000,000 

دينار (مليونن دينار) غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقا معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم (2) علما ان تاريخ الغلق يوم 
اخلميس املوافق 2022/5/19 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/5/15 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

اعالن
 محافظة بغداد

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى، عن تأجير األمالك املوصوفة في 
ادناه العائدة الى محافظة بغداد وملدة (3 سنوات) وفق احكام 
قانــون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل.. 
فعلى الراغبن باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة 
بغداد خالل مدة االعالن البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشر 
االعالن في الصحف احمللية، مســتصحبن معهم التأمينات 
القانونية البالغة 20% ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

نشر االعالن واملصاريف االخرى املترتبة على ذلك وفق قانون.
وستجرى املزايدة العلنية في متام الساعة (11) صباحا من اليوم 
الذي يلي مدة اإلعالن في ديوان احملافظة، وعلى املشتركن في 
املزايدة العلنية جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن 
والبطاقة التموينية اصل وصــورة، وفي حال مصادفة عطلة 

في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي يليه.

محافظة نينوى 
قسم العقود

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 10594
التاريخ: 2022/5/8

العدد: 10593
التاريخ: 2022/5/8

رقم العقار نوع امللك
املساحةوموقعه

بدل التأجير 
السابق رقما 

وكتابة للسنة 
الواحدة

بدل التقدير )احلالي( 
رقما وكتابة للسنة 

الواحدة

الغرض من 
مدة التأجيرالتأجير

قطعة 
ارض

 9/16/288
ألول مرة1012,50 م2بيالة

2,136,000 فقط 
مليونان ومائة وستة 
وثالثون الف دينار ال 

غيرها

تأجيرها 
كأرضية 

للمولدات بدون 
مشيدات

ثالث سنوات

قطعة 
ارض

 9/16/256
ألول مرة726,25 م2بيالة

1,530,000 فقط 
مليون وخمسمائة 
وثالثون الف دينار ال 

غيرها

تأجيرها 
كأرضية 

للمولدات بدون 
مشيدات

ثالث سنوات

قطعة 
ارض

 9/16/257
ألول مرة731,25 م2بيالة

1,530,000 فقط 
مليون وخمسمائة 
وثالثون الف دينار ال 

غيرها

تأجيرها 
كأرضية 

للمولدات بدون 
مشيدات

ثالث سنوات
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مؤجلة الجوية وأمانة بغداد سلبية والمسابقات تجري تغييرات على الجولة 31  لممتاز الكرة
تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلــن االحتاد املركزي لكــرة القدم، 
تفتيش  لفريــق  زيــارة جديدة  عن 
القدم  لكرة  العربــي  اخلليج  كاس 
الى مدينة البصرة برئاســة حميد 
الشــيباني .وقال عضو احتاد الكرة 
املركزي، الناطق اإلعالمي باســمه، 
أحمــد املوســوي، إنــه مت حتديــد 
منتصف الشهر احلالي لزيارة فريق 
لالطالع  البصرة  ملدينــة  التفتيش 
علــى اخر تطــورات مراحــل اجناز 
املدينة الرياضية التي ستستضيف 
بطولة خليجي 25 .وبني أن كوادرنا 
وزارة  فــي  والفنيــة  الهندســية 
والرياضــة ومحافظــة  الشــباب 
القدم مستمرة  كرة  واحتاد  البصرة 
بالعمل على قدٍم وساق على مدى 
24 ساعة من دون توقف بغية اجناز 
كل املتطلبات لبلــوغ اجلاهزية في 
احتضــان خليجي 25 فــي الوقت 
املقرر .واشار الى ان كوادرنا قطعت 
مشواراً طويالً في اجناز ملعب امليناء 
بـ«الثيل«  ارضيتهــا  فرش  مت  حيث 
وتسقيف املدرجات وحسب االتفاق، 
نهاية  املنشات ســتكون  أن  مبيناً 
شــهر حزيــران قد اجنزت بنســبة 

كبيرة جداً.

تَلقــى االحّتادُ املركــزي لكرِة القدم 
موافقــًة من نظيــره اإليراني على 
خوِض منتخب بــالده دون 23 عاماً 
مباراتني فــي بغداد ضمــن اإلطارِ 
الــودي حتضيراً لبطولِة آســيا في 
أوزبكســتان.وقاَل ُعضــو االحتــاد، 
ُمشــرف املُنتخــب األوملبــي، غامن 
عريبــي: تلقينــا موافقــَة اجلانب 
اإليرانــي على خــوِض مباراتني في 
العاصمــِة بغداد يومي 24 و 27 من 
شــهر أيار احلالي في ملعِب املدينة 
الدولّي، واملباراتان ضمن استعداداِت 
املنتخــب األوملبي لنهائياِت آســيا 
أوزبكســتان  فــي  ســتقام  التي 

وتنطلق الشهرَ املقبل.
وأضاَف: في ضوِء املنهاج الَتحضيري 
للمنتخِب  الفني  املديُر  قّدمُه  الذي 
األوملبــي، ميروســالف ســوكوب، 
ســيتجمُع األوملبي فــي العاصمِة 
بغــداد للفترة مــن 15 حتى الـ27 
من الشهرِ احلالي قبل التوجه بعد 
ذلك إلى أوزبكستان للمشاركِة في 
ستنطلق  التي  اآلسيوّية  البطولِة 
في األول من شــهر حزيران املُقبل.
اجلديُر بالذكــر أن منتخبنا األوملبي 
ســيخوض أولــى ُمبارياتــه فــي 
البطولِة أمام شــقيقه األردني في 
األول من حزيران في اجملموعِة الثانية 
التي تضم أيضاً أستراليا والكويت.

إلى ذلك، أقيمــت امس في ملعب 
نادي أمانــة بغداد مبــاراة مؤجلة 
حلســاب اجلولة 26 من دوري الكرة 
املمتاز بني اهل الــدار وفريق اجلوية 
ليرفع  الســلبي،  بالتعادل  وانتهت 
اجلوية رصيده إلى 52 نقطة باملركز 
الرابــع واحتفظ امانة بغداد مبركزه 
الرابع عشــر برصيــد 35 نقطة .. 

املباريات  املســابقات  جلنة  وحددت 
املؤجلة املتبقية للجوية فسيلعب 
8 من مســاء يوم  فــي الســاعة 
الثالثــاء 17 آيار اجلــاري امام فريق 
الدولي  الشــعب  مبلعب  الشرطة 
وهــي مبــاراة حلســاب اجلولة 27، 
ويالقي الصقور فريق الشــرطة في 
الدولي  لقاء مؤجل مبلعب الشعب 

أيضا في التوقيت ذاته مســاء يوم 
األربعاء 25 آيار اجلاري واللقاء مؤجل 
ضمن مباريــات اجلولة 28.. وتاجلت 
املباريــات في وقت ســابق الرتباط 
اجلوية باملشــاركة في دوري أبطال 

آسيا.
االحتادِ  املُســابقات في  وقررت جلنُة 
إقامَة مباراة  القــدم  لكرِة  املركزي 

ضمن  والنجف  ســامراء  فريقــي 
اجلولِة احلاديــة والثالثني في ملعِب 
أمانة بغداد يوم غد األربعاء املوافق 
جمهــور. دون  مــن   )١١/٥/٢٠٢٢(

الزوراء  فريقي  ُمباراة  إقامة  وكذلك 
وزاخو ضمن اجلولِة أعاله نفســها 
بــدالً من ملعِب  الزوراء  في ملعِب 
الشعب الدولّي يوم اخلميس املوافق 
)١٢/٥/٢٠٢٢(.. واملُباراتان بتوقيتيهما 

السابق نفسه الذي أعلن عنه.
واعلنت جلنة املســابقات في االحتاد 
املركــزي لكرة القدم عــن مباريات 
اجلولة 31 للدوري املمتاز لكرة القدم 
، التي ســتنطلق يوم غــد األربعاء 
املوافق الـ11 من شــهر أيار اجلاري، 
وجترى يوم غد أيضا مباراة في ملعب 
الكفــل بني فريقي نادي القاســم 
وضيفــه فريق نــادي الديوانية في 
مباراة  وتقــام  عصراً،   4 الســاعة 
واحدة في الساعة السابعة مساًء 
اذ يضيــف فريق نــادي امليناء على 
الكرخ  نادي  الفيحاء فريــق  ملعب 
، فــي حني يضيف ملعب ميســان 
االوملبي في الساعة العاشرة مساًء 
مبــاراة فريــق نادي نفط ميســان 

وضيفه فريق نادي الشرطة .
التالــي  اليــوم  فــي  وتتواصــل 
»اخلميــس« منافســات اجلولة 31 
باقامة ثالث مواجهات يســتهلها 

البصرة وضيفه  نفــط  نادي  فريقا 
نادي النفط في الســاعة اخلامسة 
الفيحاء  ملعــب  علــى  والنصف 
بالبصــرة ، وعلى ملعب فرانســو 
حريري يضيــف فريق نادي اربيل في 
الساعة الســابعة وخمس وأربعني 
دقيقــة فريق نادي نفط الوســط 
الزوراء  ملعــب  يضيــف  حني  ،في 
مباراة اهل الــدار وزاخو بعد نقلها 
الدولي.وتقام  الشــعب  من ملعب 
يوم اجلمعــة املقبل ثالث مواجهات 
اخيــرة في اجلولة 31 ، يضيف فريق 
نادي  نادي نــوروز في األولــى فريق 
امانــة بغداد في الســاعة الرابعة 
على ملعب اجلامعة بالســليمانية 
، وفي التوقيت نفســه يلتقي على 
ببغداد فريقا  التاجــي  نادي  ملعب 
نادي الكهربــاء وضيفه نادي القوة 

اجلوية .
إلــى ذلــك، أكد نــادي الــزوراء أن 
مواجهــة زاخو ضمن اجلولة 31 من 
إقامة  سيســبقها  املمتاز،  الدوري 
مباراة اعتزال جنم الفريق الســابق 
الرحمن  عبــد  صباح.وقال  حيــدر 
رشــيد، عضو الهيئة اإلدارية لنادي 
الزوراء، »ستقام مباراة استعراضية 
مبناسبة اعتزال حيدر صباح، تثمينا 
ملسيرته احلافلة باإلجنازات واأللقاب 

مع الفريق«.

وفد خليجي يتفقد البصرة .. واألولمبي يالعب نظيره اإليراني في بغداد مرتين وديًا
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10:00 مساًء

10:30 مساًء

مفكرة اليوم

أستون فيال ـ ليفربول

برشلونة ـ سلتا فيغو

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

طاقم تدريبي ايراني
يقود منتخبنا للسيدات

ناشئة السلة يفتتح غربي 
آسيا اليوم بلقاء سوريا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي لكرة القدم، ان طاقماً نسوياً 
إيرانياً ســيقود منتخب نساء العراق في بطولة 
غربي آسيا، املقرر اقامتها منتصف شهر حزيران 
املقبل فــي الســعودية.وقال رئيــس اللجنتني 
النسوية واالمنية في االحتاد العراقي، فراس بحر 
العلوم، ان »املدربة االيرانية شهناز ياري والطاقم 
املســاعد لها وصلوا أمس الى بغــداد بعد امتام 
احلجوزات وذلــك لتقدمي اجلهاز الفنــي االيراني 
رسميا لوسائل االعالم«.وبني ان »املدربة االيرانية 
وكادرها املســاعد ســيختبرون عدداً كبيراً من 
الالعبات بغية التوصل الى تشــكيلة املنتخب 
الوطني التي ستمثل العراق في اقرب استحقاق 

اسيوي«.
واكــد ان االحتاد »ســيقيم معســكرا تدريبيا 
للمنتخب النسوي في بغداد قبل انطالق بطولة 
غرب اســيا للوقــوف على جاهزيــة الالعبات«، 
مشــيرا الى ان »املدربة االيرانيــة تعد من خيرة 
مدربي ايران، وهي مكســب للمنتخب العراقي 
النســوي، والســيما انها قادت منتخــب ايران 
النسوي االول وحتمل من الفكر التدريبي الكثير 
الذي يسهم في تطوير كرتنا للمرحلة املقبلة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشــارك املنتخب الوطني لكرة الســلة حتت 16 
عامــاً، في بطولة غربي اســيا للناشــئني التي 
حتتضنهــا العاصمة االردنية عمان بدءا من اليوم 
السلة  احتاد  رئيس  العميدي  الثالثاء.وقال حسني 
املركزي إن منتخب الناشئني  وصل الى العاصمة 
االردنية عّمان اســتعداداً للمشاركة في بطولة 
غربي اسيا التي ستنطلق اليوم، مبيناً أن املنتخب 
ســيالقي في افتتاح البطولة نظيره الســوري 
اليوم الثالثاء في متام الســاعة اخلامســة عصراً 
. وبني أن »منتخبنا ســيالقي في ثاني مواجهاته 
نظيره اللبناني غد االربعاء في الساعة السابعة 
مســاًء«، موضحاً أن »منتخبنا ســيالقي نظيره 
االردني في 12 من هذا الشــهر بتمام الســاعة 
السابعة مساًء،  فيما ســيواجه نظيره االيراني 
في  الرابع عشــر من هذا الشــهر في الساعة 
اخلامســة عصراً«.ودخل منتخب الناشئني لكرة 
السلة معســكرا تدريبياً في دربنديخان مبدينة 

السليمانية استعدادا للبطولة.

هشام السلمان* 
بــدأ امس منتخــب اجلودو للمكفوفني معســكره 
التدريبي استعدادا للمشــاركة في بطولة العالم 
التي تقام في كازاخستان .. وقال عضو االحتادالعراقي 
للعبة  جراح دبيســان ان املعســكر التدريبي  الذي 
يُقام في العاصمة بغداد ياتي في اطار االســتعداد 
للمشــاركة في بطولــة العالم التي ســتقام في 

كازاخستان.
واوضح دبيسان ان املعســكر التدريبي سيبدأ اليوم 
التاسع من  شــهر ايار اجلاري ويستمر لغاية احلادي 
والعشــرين منه، ُمشــيرا الى ان املنتخب العراقي 
للجودو الذي ســُيدخل املعســكر يضم علي  عبد 
اخلالــق كامل  مدربا والالعبون هم : قصي ســعدي 

ومنتظر مهدي وطه رعد ومرتضى إبراهيم.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

منتخب الجودو للمكفوفين 
يبدأ التحضير لنزاالت العالم 

حضــر األمــني العــام لالحتاد 
والســهم،  للقــوس  الدولــي 
سويسري اجلنسية، السيد توم 
ديلن منافسات اليوم الثالث من 
للرجال  باللعبة  آســيا  بطولة 
القوس  لفعاليتــي  والنســاء 
والتي  احملــدب  والقوس  املركب 
محافظة  في  أحداثها  تتواصل 
الســليمانية مبشاركة سبعة 
عشــر منتخباً وتســتمر حتى 
الثاني عشر من شهر آيار اجلاري.

ووصل الســيد  ديلن فجر أمس 
حيــث أبــدى إمتنانــه حلفاوة 
إحتاد  قبــل  مــن  االســتقبال 
ممثالً  العراقي  والسهم  القوس 
برئيســه السيد سعد محمود 
املشــهداني فضالً عن اللجنة 
ديلن  للبطولة.وعبر  املنظمــة 
بطولة  بحضــور  ســروره  عن 
آسيا مؤكداً ان حجم املشاركة 
اللعبة  على  بظالله  ســيلقي 
قارّياً وسيكون لها مردود إيجابي 
الالعبني  منافسات  على  واضح 

في البطولة.
البطولة،  نتائــج  يخص  وفيما 
فقد أكــد نائب رئيــس االحتاد 
املركزي للقوس والسهم السيد 
ان منافســات  محمد فيــاض 
الفرقي للرجال بفعالية القوس 
احملدب ٧٠ متراً أسفرت عن تأهل 

الى  وبنغالديش  الهند  منتخبي 
املباراة النهائية فيما سيتنافس 
منتخبا إيران و أوزبكستان على 
النحاســي، كما تأهل  الوسام 
منتخبا الهند وبنغالديش أيضاً 

الى اللقاء اخلتامي في منافسات 
الفرقي للرجال بفعالية القوس 
املركب ٥٠ متراً فيما سيتنافس 
منتخبا الكويت وكازاخســتان 

على الوسام النحاسي.

وأضــاف فياض ان منافســات 
لفعاليــة  للنســاء  الفرقــي 
أسفرت  متراً   ٧٠ احملدب  القوس 
الهند  منتخبــي  تأهــل  عــن 
وبنغالديش الى املباراة النهائية، 

منتخبا  في حــني ســيتواجه 
أوزبكســتان وكازاخستان على 
املركز الثالث.وأشــار فياض الى 
ان منتخبي الهند وكازاخستان 
تأهــال الى اللقــاء اخلتامي في 

للنســاء  الفرقي  منافســات 
لفعاليــة القــوس املركب ٥٠ 
منتخبا  فيما سيتنافس   مترا، 
العراق وبنغالديش على الوسام 

النحاسي.
بالقول  حديثــه  فيــاض  وتابع 
اخملتلط  الزوجي  منافســات  ان 
املركــب  القــوس  لفعاليــة 
منتخبي  تأهــل  عن  أســفرت 
الهنــد وكازاخســتان على ان 
جتمع مبــاراة املركزيــن الثالث 
والرابع  منتخب العراق ونظيره 
ان منتخبي  البنغالــي مبينــاً 
الى  تأهال  والهند  أوزبكســتان 
املبــاراة اخلتاميــة ملنافســات 
الزوجي اخملتلط لفعالية القوس 
احملدب، فيما ســيلعب منتخبا 
إيران وكازاخســتان لقاء حتديد 

املركزين الثالث والرابع.
وختــم فياض حديثــه بالقول 
النهائيــة  األدوار  لقــاءات  ان 
والزوجي  الفرقــي  ملنافســات 
لفعاليتي  والفــردي  اخملتلــط 
احملدب،  والقوس  املركب  القوس 
باالضافــة ملراســم التتويــج 
ســتقام اليــوم الثالثــاء و غد 
ان يقــام احلفل  األربعــاء على 
اخلتامــي للبطولة مســاء يوم 
األربعاء في فندق هاي كريست.

* إعالم اللجنة األوملبية

منتخبا الهند وبنغالديش يهيمنان على المراكز األولى 

أمين عام االتحاد الدولي للقوس والسهم
يحضر بطولة آسيا في السليمانية

جانب من منافسات بطولة آسيا للقوس والسهم

إعالم اللجنة األولمبية
علــى مــدار يومني حضــر عضو 
اجمللــس األوملبي اآلســيوي، رئيس 
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
األســتاذ رعــد حمــودي إجتماع 
للمجلــس  التنفيــذي  املكتــب 
األوملبي اآلســيوي والذي إســتمر 
املاضيني،  واجلمعة  اخلميس  يومي 

في العاصمة األوزبكية طشقند.
بنّي  االعالمي  وفي تصريح ملكتبنا 
حمــودي ان جملة مــن القرارات 
املهمــة إتخذها اجمللــس األوملبي 
اآلسيوي يأتي في أبرزها إلغاء دورة 
التي  للشباب  اآلســيوي  األلعاب 
كانت مقررة إقامتها مبدينة شانتو 
في الصني خالل شــهر تشــرين 

الثاني املقبل، وتأجيل دورة األلعاب 
اآلسيوية التاســع عشرة للكبار، 
الــى إشــعار آخر ســيتم إعالنه 
في القريــب العاجل، والتي كانت 
مقــررة إقامتها مبدينة هانتشــو 
في الصني أيضاً خالل شهر أيلول 

املقبل.
ان املكتب  وختم حمــودي قائــالً 
األوملبــي  للمجلــس  التنفيــذي 
اآلســيوي ناقش بافاضة موضوع 
تصاعد االصابات مبتحّور أوميكرون 
في جمهورية الصني الشعبية وقد 
مت إتخاذ تلك القــرارات، باالجماع، 
بناًء على معطيات الظرف الوبائي 
الصني  وجمهوريــة  العالــم  في 

الشعبية بالتحديد.

نور الجبوري
شهدت محافظة السليمانية 
انطالق منافســات دوري اندية 
الهوائية  للدراجــات  العــراق 
املرحلة الثانيــة والتي نظمها 
االحتــاد املركــزي للعبة للمدة 
من 5 ولغايــة 9 آيار اجلاري في 
احملافظــة وعلــى خط ســير 
)طريق بازيان( مبسافة )٤٥( كم 
حيث جــاء فيها العبــي نادي 
الناشــئني  الدفاع اجلوي لفئة 
في املركز الثالــث بعد اندية ) 

الرفاعي و اربيل(.
ادارة  ان  بالذكــر  اجلديــر  ومن 
النادي وبتوجيه من قبل السيد 
رئيــس الهيئة اإلداريــة لنادي 

الدفــاع اجلوي الفريــق الركن 
معن زيــد ابراهيم الســعدي 
اكملت كافة االجراءات االدارية 
املشــتركني  بالالعبني  اخلاصة 

في البطولــة مع توفير جميع 
الفنية  الفريــق  مســتلزمات 
التــي يتطلبها عمــل اجلهاز 

الفني والالعبني.

نعمت عباس:
الكابنت  سالمة  على  احلمدهلل 
الرياضة  وزيــر  درجــال  عدنان 
والشباب ورئيس االحتاد العراقي 
جناح  على  القدم  لكرة  املركزي 
اجريت  التي  اجلراحية  العملية 
، ونتمنى له الشفاء  له مؤخراً 
والعــودة  امليمونة ودرجال رمزاً 

العراقيـــة وال  من رموز الكرة 
يختلــف عليه اثنــان كالعب 
وكمــدرب ، واختلف الكثيرون 
عمله  مرحلــة  تقييــم  على 
القصيرة في االحتاد واالختـالف 
فـــي الرأي ال يفســد للـــود 
قضية ، وهذه مقولة لألديــب 
املصري احمد لطفي السيــد 

الشباب  وزير  اســتلهم  وقد   ،
ورئيـــس االحتـــاد العبــر من 
وشــَكل  السابقـــة  املرحلة 
ملعاجلة  اخلبـــراء  مــن  جلنــة 
األزمة ووضــع احللول الكفيلة 
بتصحيــح املســـار وعـــودة 
ملنصـات  الرافديـــن  أســـود 

التتويج .

ظمياء العزاوي
للرياضني  بغداد  مؤسسة  اقامت 
للدراجات  العراق  رابطة   / االبطال 
الهوائيــة وبالتعــاون مــع مركز 
النجوم للرشــاقة وبناء االجسام 
محاضرة بعنوان ) اساســيات في 
علــم التدريب الرياضــي ( باحملاور 
التدريــب _ الراحــة _ التغذية . 
ومبشــاركة العبيي بناء االجسام 
ودارجو  التحــدي  كرويات  والعبي 
ابي غريــب  ونخلة وطن وعدد من 

اخملتصني بالشأن الرياضي .
وتناولــت احملاضرة  التــي القاها 
خضير  غريــب  معــن  الدكتــور 
محــاور عــدة منهــا التدريــب 
الرياضــي والذي يتكــون من عدة 
دوائــر تدريبيــة وكل واحدة منها 
حول  وكذلــك  لالخرى  مكملــة 
كيفية احلفــاظ على الصحة من 
اللياقة  خالل ذكــر اهم محــاور 
الصحيــة والتغذية الصحيحة و 

ممارسة الرياضة بصورة منتظمة. 
العديد  الــى  احملاضرة  وتطرقــت 
من القضايا التي من شــأنها ان 
تســهم في كيفية احلفاظ على 
الرشــاقة واللياقة البدنية ومنها 
اســتخدام وســائل اخرى ومنها 

رياضة املشــي والدراجة الهوائية 
والســباحة  الكافيــة  والراحــة 
اللياقة  علــى  احلفاظ  اجــل  من 
الصحيــة.. وفي نهايــة احملاضرة 
وزعت شــهادات مشاركة جلميع 

الرياضيني املشاركني.

حمودي يحضر إجتماع المكتب التنفيذي 
للمجلس األولمبي اآلسيوي

الدفاع الجوي ثالثا في دراجات الناشئين

سالمات لوزير الشباب والرياضة
عدنان درجال

محاضرة عن »اساسيات
في علم التدريب الرياضي«
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من اخلطأ مبكان املسارعة الى 

التسليم بكل ما يكتب هنا وهناك 
ويوصف بأنه كالم احلكماء ، ذلك أنَّ 

بعض ذلك الكالم ال يصح الركون اليه 
على إطالقه .
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ومن ذلك قولهم :

) ال يحسن التعجيل االّ في تزويج 
البنت ودفن امليت ( .

هذا االستثناء من التعجيل ال يخلو 
من تأمل .

فاملسارعة الى تعجيل تزويج البنت 
ليست باجراء سليم ، ذلك أّن اخلاطب 

قد يكون من ذوي االنحراف وااللتواء فال 
بُدَّ أْن يتم التأكد من دينه وأخالقه قبل 

املوافقة على تزويجه .
نعم اذا أريد بالتعجيل ترك املماطلة 

في تزويج الفتاة حتى مع تقدم الكفؤ 

ذي الدين واخللق فهذا أمر صحيح .
غير أّن إطالق الكالم على عواهنه في 

التعجيل يفهم منه املسارعة الى 
القبول بأول طارق للباب ..!!

واخلروج عن مراعاة مقتضى املوازين هو 
أحد أسباب األرقام الرهيبة لعمليات 

الطالق في اجملتمع العراقي .
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وحتى تعجيل دفن امليت فانه ال يصح 
اذا كانت الوفاة مفاجئة ..

فقد يتعرض االنسان لعارض قلبي 
يُّظُن معه أنه فارق احلياة، مع أنه ليس 

كذلك .
وممن دفن سريعاً ثم أفاق من االغماء 

صاحب تفسير ) مجمع البيان ( فنذر 
هلل إْن أخرجه من القبر ساملاً أن يفسر 

القرآن الكرمي، فنّجاه، ووّفى الشيخ 
بنذره ، وتفسيره املذكور من أشهر 

التفاسير .
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واخلالصة :
رُبَّ مشهور ال أصل له .

فكما ال يحسن االسراع في اتخاذ 
القرار ، كذلك ال يحسن االبطاء فكال 

الطرفني مذموم .
وال ينبغي الركض مع الراكضني – 
وفقاً للعقل اجلمعي - مالم يُعلم 

السبب من هذا الركض واجلهة التي 
يُراد الوصول اليها .

فالتأني والتأمل يُدنيان الى السالمة، 
واالسراع والعجلة يُورثان الندامة .

وهذا ما قاله الشاعر :
قد يُدرُك املتأني بعُض حاَجِته 

وقد يكوُن مع املستعجل الزَلَُل 

تأمالت

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بابل ـ الصباح الجديد: 
بحث املدير العام لدائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم 
مع وفد أملاني ســبل االرتقاء مبدينة بابــل اإلثارية وتطوير 

قدرات ومهارات كادر املفتشية.
وقال شــلغم: إنَّ االجتماع مع الوفد األملانــي تناول وضع 
خطة لتحويل القصر الرئاسي إلى متحف حضاري منوذجي 
وفق املعاييــر الدولية وبالتعاون مع متحــف البيركامون، 

واالستفادة من خبرة اجلانب األملاني في هذا اجملال.
وحضر االجتمــاع مفتش آثــار وتراث بابل حســني فليح 
العماري، والدكتور اولوف بيدرســون، وأسامة هشام مدير 
مشروع مستقبل بابل من منظمة WMF وتناول اجملتمعون 
قضية خلق تعاون علمي مشترك بني الهيأة العامة لآلثار 
والتراث واجلانب األملاني، واحلصول على نسخة من األرشيف 
األملانــي، وذلــك من أجل دعــم وتطوير موظفــي الهيأة، 
والتركيز على صيانــة املباني اآلثاريــة، وخصوصاً املعابد 
والقصور التي تعرضت إلى أضرار كبيرة وحتويلها إلى ورش 

تدريبية للموظفني من حيث الصيانة والتوثيق.
وأجرى الوفــد األملاني املتمثــل بالدكتــورة هيلني كريس 
من متحــف البيركامون والدكتور ديــرك ويك من جامعة 
فرانكفورت زيارة شاملة للمدينة اإلثارية والقصر الرئاسي 
لغرض إجــراء عدد من املســوحات اجليوفيزيائية للمدينة 

وخصوصاً التالل التي لم تشهد اي تنقيبات سابقاً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يســتمر النجم ماجد املهندس بحصد النجــاح في أغنيته 
اجلديدة "وعرفتك"، التي أصدرها مؤخرًا من كلمات املستشار 

تركي آل الشيخ، وأحلان وليد سعد وتوزيع جالل احلمداوي.
وحقق فيديو كليب أغنيــة “وعرفتك” أكثر من ثمانية ماليني 
مشــاهدة بعد أســبوع فقط من صدوره على قنــاة “روتانا” 
الرســمية مبوقــع “يوتيوب”. وكانــت املفاجأة فــي الكليب، 
مشــاركة املوديل العاملية إيرينا شــايك كبطلة للعمل إلى 

جانب ماجد املهندس.
ومت تصويــر فيديو كليب “عرفتك” وإنتاجه مبســتوى الفيديو 
كليبات العاملية فيما ظهر ماجد بطريقة جديدة ســواء على 

صعيد احلركات أو املالبس.
وحتظى األغنية بنجاح جماهيري الفــت حيث تتصّدر املراتب 
األولى في الئحة الفيديوهات األكثر تداواًل على موقع “يوتيوب” 
في مصر والســعودية ولبنان واإلمارات واملغــرب وغيرها من 

البلدان العربية.

بغداد- الصباح الجديد:
متكن فريق طبي مختص في مستشــفى اليرموك التعليمي 
أمس االثنني من اجراء عملية قيصرية أولى ملريضة لديها توأم 

ملتصقني او ما يعرف بالتوأم " السيامي".
ونقل قسم االعالم في املستشفى عن الطبيبة االستشارية 
النســائية ذكرى محســن ســهيل قولهــا انه بعــد اجراء 
الفحوصات الالزمة مت إجراء العملية من قبل قسم النسائية 
والتوليــد ومت إنعاش الطفلني حديثي الوالدة من قبل شــعبة 

اخلدج في املستشفى.

هيئة اآلثار تبحث تطوير 
بابل اإلثارية مع وفد ألماني

ماجد المهندس يواصل رحلة 
الماليين بـ "وعرفتك"

والدة توأم ملتصق 
"سيامي" في ببغداد

في أجــواء احتفالّيــة وبحضــور العديد مــن الوجوه 
الســينمائية البارزة من تونس والعالم العربي، انطلقت 
مساء اجلمعة في قاعة “الغورا” مبدينة قابس، )415 كلم 
جنوب تونــس العاصمة( فعاليات الدورة الرابعة ملهرجان 
“قابس ســينما فن”، التي تســتمر من 6 إلــى 12 مايو، 
وســيتّم خاللها عرض21 فيلًما في املسابقة الرسمية 
وعرض 26 فيلًما ألول مرة في تونــس، و19 فيلًما في فن 
الفيديو و12فيلًما بطريقة الواقع االفتراضي، كما سيتّم 

خالل املهرجان عقد ندوات وتنظيم ورشات ومعارض.
واعلنت فاطمة الشــريف مديرة” مهرجان قابس سينما 
فن” ان عروض املهرجان تنقســم إلى أقســام منها: “فن 

الفيديو “،”الواقع االفتراضي”، “السينما” و”فن وفكر”.
واّن قسم “فن الفيديو” الذي سيحتضنه كورنيش مدينة 
قابس هو قســم مفتــوح للجميع وحقق فــي الدورات 
الســابقة جناحا متميزاـ حســب ما أفادت بــه الهيئة 

املنظمة.
وســتوفر هذه الدورة، من خالل قسم “الواقع االفتراضي” 
الفرصــة للمواطنــني ملتابعة هذه النوعيــة من االفالم 
في جتربة أكد الكثير من متابعــي املهرجان في الدورات 

الفارطة على انها ممتعة.
وترعى النجمة هند صبري املهرجان منذ تأسيسه، وهي 
الرئيسة الشرفية له وينتظر اجلميع وصولها قريًبا قادمة 

من القاهرة.

كــرم النجم بوليــوود واملمثل العاملي شــاروخان في 
فرنسا حيث حصل على أعلى وسام مدني في فرنسا- 
املعروف باسم "وسام جوقة الشرف"، وقد ُمنحت له 
تقديراً إلســهاماته الكثيرة التي تهدف لنشر التنوع 

الثقافي.
وقدم وزير اخلارجية الفرنسي "لوران فابيوس" الوسام 
لشــاروخان وقد مت إحياء احلدث فــي مدينة مومباي، 
وعلق وقال: "مســرور بلقاء احلائز على أعلى جائزة في 
مومباي، وسام جوقة الشــرف، وهو لقب يليق بشاه 
بوليوود! عزيزي شــاروخان، تقديري الصادق على كرم 
ضيافتــك بعد ظهر اليوم. بينما أشــكر شــاروخان 

كرم  واســتحقاقه علــى  ضيافتــه 
للقب".

متابعة ـ الصباح الجديد:
حرصت الفنانة املصرية أنغام على تشــويق جمهورها 
مبقطع موسيقي من أغنيتها اجلديدة التي لم تعلن أي 
تفاصيل عنها حتى اآلن، عبر “إنستغرام”، وعلقت عليه 

قائلة: “قريباً”.
وتفاعل اجلمهور مــع البرومو الدعائي لألغنية اجلديدة، 
وأكد بعضهم أنها ستكون رومانسية جميلة كالعادة، 
وأثنــى آخرون على اللحــن، وطالبــوا املطربة املصرية 
بسرعة طرحها أو حتديد موعد قريب لها، إذ ينتظرونها 
على أحــر من اجلمر. يُذكــر أّن الفنانــة املصرية غنت 

النشيد الوطني في نهاية احللقة الـ29 من 
مسلســل “االختيار 3” الذي ُعرض بعنوان 

القرار خالل موسم دراما رمضان 2022.
بالغناء  وأعربت عن سعادتها مبشاركتها 
فــي هذا العمــل الوطنــي، إذ قالت عبر 

“تويتر”: “شــكراً يا بلدي على هذا الشرف 
والتكرمي وهذا الوســام… لو قّدر اهلل أن يكون 

النشيد الوطني آخر ما أُغني فلن يكون لي اختيار 
أفضل وأكرم… شــكراً جزيالً ورحم اهلل شهداء مصر 

وأسكنهم فسيح جناته”.

سمير خليل:
في مونتريــال بكندا صدر عدد شــهر 
ايار الرابع والعشــرين الســنة الثانية 
من مجلة )خاتون مونتريال( التي تعني 
بشــؤون املرأة وتصدر باللغتني العربية 

واالجنليزية.
التــي يــرأس حتريرهــا الفنان  اجمللــة 
واالعالمــي العراقي املغتــرب في كندا 
ســتار مصلح مؤســس صوت العراق 
وتلفزيون  اذاعــة  في مونتريــال ومدير 
العراق في كندا مونتريال، حفلت اجمللة 
مبوضوعات تهم املرأة في العراق وخارجه 
دائما مشاعر  : االمومة ليســت  منها 
بيضاء زهرية، وموضوع املرأة بني املاضي 
املعاصرة،  اجملتمعات  واملرأة في  واحلاضر، 
اضافــة للقــاء مــع املمثلة الشــابة 
الصاعــدة براء الزبيــدي، ولقاء آخر مع 
التلفزيونية جولي  البرامــج  مقدمــة 

بيالنغــر، وموضوع عن درامــا رمضان، 
ويوميات مغترب، كذلك االبواب الثابتة 
في الثقافة والقصة والشعر وسلسلة 

كتابات لرئيس التحرير   
ومجلة )خاتون مونتريال( مجلة شهرية 

اجتماعية نســائية تصــدر في كندا 
مونتريال وهــي اجمللــة العربية األولى 
فــي كندا التــي تختص بعالــم املرأة 

وتتناول كل ما يخدم املرأة العصرية 
املنخرطة في مجتمعها والذي ال 
يجردها مــن حاضنتها العربية 
من قيم وخلــق وعادات وتقاليد 

عربيــة اصيلــة. تتألــف هيئة 
حترير اجمللة مــن الدكتورة اغادير 

النقيــب القنصــل العراقي 
فــي مونتريــال والدكتور 

التكريتــي  موفــق 
والسيدة امل الركابي 

فضــل  والدكتــور 
واالستاذ  العامري 
حامــد  صالــح 
هشام  واملصور 

الغضبان.

متابعة ـ الصباح الجديد:
في محاولة منه لكسب أكبر عدد من املستخدمني، 
أطلق تطبيق التراسل الفوري “واتساب” 3 حتديثات 

جديدة.
فقد أوفــى التطبيق األخضر بوعــده الذي قطعه 
الشــهر املاضي وأعلنت عنه شــركة ميتا بأن هذه 

امليزات ستظهر قريباً.
اســتخدام  الثالثة خدمات  التحديثــات  وتتضمن 

الرمــوز التعبيرية للــرد على الرســائل، وإمكانية 
مشــاركة امللفات الضخمة ملا يصل حجمه إلى 2 
غيغابايت، ومضاعفة احلجــم األقصى للمحادثات 

اجلماعية من 256 إلى 500 مشارك.
وأتت هذه التطورات في وقت حتتدم فيه املنافســة 
بني مواقع التواصل االجتماعي للحصول على أكبر 

عدد من املستخدمني فيما بينهم.
كما ســتتيح ميزة استخدام الرموز التعبيرية للرد 

على الرســائل في واتساب ملســتخدمي التطبيق 
التفاعل بطريقة أســرع من العادية، خصوصا أنها 
خدمة موجودة على تطبيقات أخرى مثل “ماسنجر” 

و”سالك” و”تليغرام”.
يذكر أن واتســاب كان أضاف الشــهر املاضي ميزة 
جديدة سمحت ملستخدميه بزيادة عدد األشخاص 
الذين بوســعهم املشــاركة في مكاملات الفيديو 

اجلماعية من ٨ أشخاص إلى 32 مشتركاً.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال قصر بكنغهام ومذيع بهيئة اإلذاعة البريطانية 
"بي. بي. سي" إنه سيتم عرض لقطات لم تشاهد 
من قبل مللكة بريطانيا إليزابيث وهي فتاة صغيرة، 
قبــل اعتالء العرش، في فيلــم وثائقي جديد يذاع 

نهاية هذا الشهر.

وسيســبق العرض فــي 29 أيار االحتفــاالت مبرور 
سبعة عقود على تولي امللكة العرش.

وقال محرر الشــؤون التاريخية لدى “بي.بي.سي" 
ســاميون يانع: “هذا الفيلــم الوثائقي هو حملة غير 
عادية عــن جانب شــخصي عميق مــن العائلة 
املالكة نادرا ما يُشــاهد، ومن الرائع أن تكون قادرا 

على عرضه لألمة ونحن نحتفل باليوبيل البالتيني 
لها".

وقالت “بي.بي.ســي" إن املنتجني شاهدوا ما يزيد 
على 400 تســجيل مصور، منها ما وراء الكواليس 
ألحداث مرت بها الدولة، فضــاًل عن أكثر من 300 

خطاب ألقتها امللكة.

هند صبري 

شاروخان 

أخبــارهــــــــــم

بغداد ـ زينب الحسني:
"اشــتري الذهب من خــالل خدمة 
التوصيل للســهولة واألمان واشعر 
التي  بالســعادة لتوفر هذه اخلدمة 
تعلمنــا عليها، واعتدناها بســبب 

فترة احلجر الصحي".
 هــذا ما قالته املواطنة ســما علي 
للصبــاح اجلديــد حــني جتولت بني 

محال الصاغة واجملوهرات.
على بعض واجهات احملالت، علقت او 
لصقت الفتات صغيرة " توجد لدينا 
خدمة توصيل في بغداد واحملافظات .

هــذه الالفتات حتولت الى وســيلة 
جلــذب الزبائن بعــد اعتمادها بنحو 
كبير من قبل اصحاب محال الصاغة 
راحــوا يعرضون  الذين  واجملوهــرات، 
واجملوهــرات  الذهبيــة  املصوغــات 
من خــالل البث املباشــر الذي يتم 
عبر وســائل التواصــل االجتماعي 
لتلك احملــال الكبيــرة املعروفة في 
هذا اجملــال ويتم حجزهــا من قبل 
املتابعــني ليجري من ثــم توصيلها 
الى منازلهم، وقد القت هذه اخلدمة 
اقبــاال كبيــرا من مقتنــي الذهب 
واجملوهرات النساء والرجال على حدا 
سواء بل جتاوزتها لشرائه للحيوانات 
االليفة  كالكالب والقطط من قبل 
اصحابها الذين جعلوا لها نصيبا مما 

يقتنون.
الصافــي صاحب محل  كــرمي  قال 
للذهــب واجملوهــرات لـــ " الصباح 
اجلديــد " ان هناك اقبــاال كبيرا من 
الزبائن على شراء الذهب عبر خدمة 
جائحة  اســهمت  التي  التوصيــل 
كرورنا باتســاعها بنحو كبير وكان 
احلصة  واجملوهــرات  الذهــب  حملالت 
االكبــر منهــا، اذ لــم تقتصر هذه 
اخلدمة على بغــداد بل جتاوزتها الى 
اقليم  فيهــا  مبا  احملافظــات  جميع 
كردســتان وبالعكس، مشيرا الى ان 
خدمة العرض من خالل البث املباشر 
التي تقوم به اغلب محالت الصاغة 
لــكل بضاعتهــا احلديثة أســهم 

التوصيل  بارتفــاع خدمــة طلــب 
للمصوغات الذهبية واجملوهرات.

محل  صاحب  ســيف  أسحاق  وبني 
اقتناء  علــى  االقبــال  ان  صياغــة 
املصوغــات الذهبية لم يعد يقتصر 
بــل جتاوزها  والرجال  النســاء  على 
الــى حيواناتهم األليفــة كالكالب 
والقطــط والتــي ال يســتطيعون 
خوفا  الصاغة  محــالت  الى  جلبها 
عليها فيلجأون الــى اعتماد خدمة 
التوصيل لشراء السالسل او الطواق 
املدللة،  املنزلية  الذهبية حليواناتهم 
منوها الى ان اسعار خدمة التوصيل 

تختلف بحسب احملافظات.
واضاف ســيف ان بغداد في مقدمة 
احملافظات التي فيها اقبال كبير على 
خدمــة التوصيل تليهــا محافظة 
اجلنوبية  احملافظــات  وبقية  البصرة 

التي يعد شــراء الذهب واقتناءه من 
االرث االجتماعي والعرف املنتشر بني 

نسائها.
خدمــة التوصيل لــم تقتصر على 
الذهب فقط، وامنا تعدتها الى شراء 
الســيارات واملكائن الثقيلة وغيرها 
من األمور التي لــم نعتد ان تصلنا 

عبر هذه اخلدمة.
اكثر مــن هذا، وجراء مــا توفر هذه 
اخلدمة من وقت ، وتشــفيل لأليدي 
العاملة، اســتثنت قيادة العمليات 
املشــتركة، العاملــني فــي خدمة 
التوصيــل مــن إجراءاتهــا اخلاصة 
بالدراجات، اذ أوردت فــي بيان: "بناء 
على التوجيهــات الصادرة من قيادة 
العمليات املشتركة وقيادة عمليات 
بغداد وإلحباط نوايا اجملاميع اإلرهابية 
الرامية الستهداف املواطنني األبرياء 

تقرر توجيه اصحاب الدراجات النارية 
بااللتــزام بالتوجيهــات الســابقة 

بصدد حركة الدراجات النارية".
وبينت أن "التوجيهات تتضمن حضر 
حركــة الدراجات الناريــة وعجالت 
السادســة  الســاعة  من  التكتك 
الســاعة اخلامسة  مســاء ولغاية 
التالي ويســتثنى  صباحا من اليوم 

من ذلك دراجات خدمة التوصيل".
ويقول محللــون اقتصاديون، إن عدد 
العاملني في هذا النشاط، الذي كان 
يوماً  يتنامى  الســابق،  في  محدودا 
تلــو اآلخر، خاصة أن هنــاك الكثير 
من ســكان بغداد ال يســتطيعون 
التحرك بحرية خشية على حياتهم 
وأسرهم ولسهولة االمر ايضاً، األمر 
الذي يجعلهم يفضلون التسوق عن 

بعد.

خدمة التوصيل تتنامى لتشمل الذهب 
والمجوهرات وحتى السيارات والمكائن

استثناء العاملين فيها من الوقت المحدد للدراجات

أنغام تطرح برومو أغنيتها الجديدة.. 
والجمهور يتفاعل

عدد جديد من خاتون مونتريال

واتساب يفي بوعده ويطلق ثالث خصائص جديدة

فيلم وثائقي جديد يعرض لقطات لطفولة الملكة إليزابيث 
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