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بغداد - وعد الشمري:
بان  وطــن،  إنقــاذ  أفــاد حتالف 
الكتل  بــن  اجلديــة  احلــوارات 
السياسية ستبدأ في شهر متوز 
املقبل، مؤكداً متسكه باألغلبية 
إلى عدم  الفرقاء  داعياً  الوطنية، 
إطالة االنسداد السياسي، فيما 
شــدد اإلطار التنسيقي على أن 
دخوله جللســة انتخــاب رئيس 
بالتحالف مع  اجلمهورية مرهون 
الكتلة  وتشكيل  الصدري  التيار 
األكثــر عدداً، رافضا ما اســماه 

جتزئة التعامل مع املناصب.
احلــزب  عــن  النائــب  وقــال 
الدميقراطي الكردســتاني ماجد 
إلى  تصريــح  فــي  شــنكالي، 
"التحالف  إن  اجلديد"،  "الصباح 
التيار الصدري  الذي يجمعنا مع 
بخيار  متمسك  السيادة  وكتلة 
االغلبيــة الوطنيــة ولم يحدث 

هناك اي تراجع او تفكك".
"حواراتنا  أن  شــنكالي،  وأضاف 
مع االحتاد الوطني الكردســتاني 
مســتمرة، لكنها لم تصل إلى 
نتائــج لكــن اللقاءات ســوف 
تســاعد على انهــاء التصعيد 
الكتل  السياســي بن مختلف 

السياسية".
وأشار، إلى أن "البدء بحوار جدي 
يتعلــق بتشــكيل احلكومة قد 
يحصل في شــهر متــوز، حينها 
اعتقد أننا ســنتوصل إلى اتفاق 
بشــأن انتخاب رئيس اجلمهورية 
الكابينة  تشــكيل  ثــم  ومــن 

الوزارية".

وأوضــح شــنكالي، أن "اجلميع 
يعلم بأن الوضع احلالي ال يتحمل 
السياســي،  الصراع  أمد  إطالة 
ألننا أمــام أزمة علــى مختلف 
املســتويات طالت ايضــاً امللف 
البطالة  ونســبة  االقتصــادي 
املتفشــية حتى التغير املناخي 

واضرار العواصف الترابية، جميع 
هــذه التحديــات بحاجــة إلى 
حكومة قوية قادرة على التعامل 

معها".
وبن، أن "اللقاءات الكردية والتي 
املســتويات  أعلى  علــى  كانت 
واضحــاً على  انطباعاً  تعطــي 

وجود إرادة وجدية في إيجاد حلول 
بن مختلف الكتل الكردستانية 
ومن ثم إعمام الوضع على باقي 

القوى في الفضاء الوطني".
أن  إلــى  شــنكالي،  ومضــى 
املكون  داخل  األكبر  "املشــكلة 
فــي  ممثليهــم  ألن  الشــيعي، 

مجلــس النواب يصــل عددهم 
إلى 185 نائبــاً، وننتظر الوصول 
بالضرورة  وليــس  تفاهــم،  إلى 
التوافــق، لكي ننتهــي من هذه 
باالســتحقاقات  ومنضي  األزمة 

الدستورية".
من جانبه، ذكر عضو ائتالف دولة 

القانون فاضل موات في تصريح 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "احلل 
ال يكــون إال من خالل تشــكيل 
كتلة شــيعية كبيرة بن اإلطار 
التنســيقي والتيــار الصــدري 
تتولى اختيار رئيــس الوزراء وفق 
املواصفات املقبولة مثل النزاهة 
والكفــاءة والقــدرة على حتمل 

املسؤولية".
وتابع موات، أن "اإلطار التنسيقي 
لن يدخــل في جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهورية ما لم يحصل 
هناك حتالــف مع التيار الصدري، 
ألننا نــرى أن القضايــا مرتبطة 

ببعضها وال ميكن جتزئتها".
ولفت، إلى أن "رئاسة الوزراء هي 
من حصــة املكــون االجتماعي 
األكبــر، لكنها ايضــاً مرتبطة 
مقدمتها  وفي  األخرى  باملناصب 

رئاسة اجلمهورية".
ومضى مــوات، إلــى أن "االطار 
التنســيقي لديه عدد كبير من 
النواب بعد انضمام مســتقلن 
إليــه بنحــو ميكنه مــن ضمان 
الشــيعية  الكتلــة  تشــكيل 

األكبر".
االســتحقاقات  تــزال  ومــا 
بتشكيل  املتعلقة  الدســتورية 
بســبب  معطلــة  احلكومــة 
اخلالفات بن القوى السياســية 
أي  مقــدرة  وعدم  وانقســامها 
جهة على تكوين أغلبية متكنها 
من عقد جلســة انتخاب رئيس 
اجلمهورية التــي تتطلب تواجد 

220 نائباً على أقل تقدير.

اإلطار يرهن حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالتحالف مع الصدريين

"إنقاذ وطن" يتوقع بدء الحوارات الجدية 
لتشكيل الحكومة في تموز المقبل

الدوالر يفقد قوته لألسبوع الثاني
6مع خفض توقعات رفع الفائدة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية

3الى التحقيق في اعتداءات على ناشطات 

كتب محرر الصفحة االولى
في وقت تســببت ازمة شــح 
امليــاه فــي البــالد، بتقليص 
مادة  اهــم  زراعة  مســاحات 
والذي  احلنطــة  هــي  غذائية 
نتــج عنــه تراجــع كميــات 
إلى  السنة  إنتاجها خالل هذه 
باملقارنة  قياســية  مستويات 
السابقة،  اخلمسة  األعوام  مع 
أصحاب  من  متنفذون  يستمر 
بحيرات األســماك في التجاوز 
الرغم  على  املائية،  املوارد  على 
التي  والتهديدات  النداءات  من 
املائية بن  املوارد  وزارة  تطلقها 

احلن واآلخر.
أكثر من هذا، وعلى الرغم من 
التراجــع الكبير فــي كميات 
واجتاه  الســدود،  فــي  امليــاه 
التقنن في  الى  املعنية  الوزارة 
اطالقات نهــري دجلة والفرات، 
لتأمن حاجــات املواطن، يعمد 
محالت  أصحــاب  من  البعض 
الكبيرة  بيع األسماك ســيما 
مضخات  تشــغيل  الى  منها 
املياه بعــد غلق محالتهم ليال 

حفاظا  االوكســجن،  لتدوير 
على بقاء األســماك حية في 
االحــواض التــي تضمها تلك 
احملــالت، بل ان بعــض أصحاب 
احملالت، راح يســحب بواسطة 
املياه  مــن  املضخــات  هــذه 
االحواض،  بهــا  ليزود  اجلوفية، 
مــن دون ادرام او اكتراث لألزمة 

التي متر بها البالد.
وفــي هذا الصــدد، أكد اخلبير 
منظمــة  ورئيــس  البيئــي 
املســافري  علي  جلجامــوس 
اغلــب  أن  الســبت،  امــس 
املتجاوزين على املــوارد املائية، 
ميكن  ال  متنفذة  شــخصيات 

محاسبتها.

وقال املسافري في حوار اشارت 
الى متابعتــه وكالة املعلومة، 
إن " هناك هدراً كبيراً في املياه، 
يعود إلى سوء استخدامها في 
بحيرات تربية األسماك من دون 
إجازات رســمية فــي عدد من 

احملافظات”.
وأشار املســافري إلى أنَّ “هناك 

تطبيق  فــي  واضحاً  ضعفــاً 
املتمثلة  اإلجــراءات احلكومية 
بخضــوع مدير املــوارد املائية 
بــكل محافظــة لســيطرة 
احملافــظ واخلوف مــن اإلقالة”، 
الفتاً إلــى أنَّ “أغلب املتجاوزين 
ال  متنفذة  هــم شــخصيات 

ميكن محاسبتهم”.
واقتــرح املســافري اإلســراع 
بتنفيــذ حزمــة حلــول آنية 
ومســتقبلية بعضهــا ميكن 
كالبدء  مراحــل  على  حتقيقه 
علــى  موســعة  بحمــالت 
املتجاوزين على احلصص املائية 
العراقي  للقضــاء  وتقدميهم 
األســماك  بحيــرات  وإغــالق 
وتأهيل  املتجــاوزة،  الطينيــة 
األنهر  علــى  املياه  محطــات 

الرئيسية والفرعية”.
ودعا إلى اســتخدام األساليب 
بطريقة  الزراعــة  في  احلديثة 
التنقيط واملرشات ألن السقي 
يســتهلك  الســيحي  بالري 
كميــات كبيرة مــن املياه، مع 
تقنــن زراعة الشــلب وفرض 

ومحاســبة  صارمــة  رقابــة 
املتجاوزين .

وأوضــح املســافري أنَّ “هناك 
إلى  حتتــاج  أخــرى  إجــراءات 
مشــاريع وطنية أو مشــاريع 
احملليــة  للحكومــات  ميكــن 
تنفيذها وأهمها تبطن األنهار 
كافية  حصص  وصول  لضمان 
دون هدر كبير  للمســتفيدين 
للمياه، وإجراء مراجعة شاملة 
معايير  وفق  الزراعية  للخطط 

تعتمد على املتوفر من املياه”.
“تعمل  بأن  املســافري  وطالب 
احلكومة وبشــكل عاجل على 
دعــم الفالحن فــي االنتقال 
إلــى طــرق الــري احلديثة من 
أو  باملعــدات  تزويدهم  خــالل 
مستمرة  متابعة  مع  القروض 
الستخدام القروض في محلها، 
وأن ال تتحــول إلــى مشــروع 
فساد كما حصل في ” املبادرة 
الزراعية” بسبب ضعف الرقابة 
من  املشاريع  هذه  واســتغالل 
قبل موظفن اعتادوا الفســاد 

والرشى في دوائر الدولة”.

منظمة جلجاموس: شخصيات متنفذه تمتلك
بحيرات اسماك ليست مجازة تتجاوز على المياه 

"الصباح الجديد" تحذر من استغالل باعة سمك لماء الشرب والمياه الجوفية تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الوطنــي  االحتــاد  رئيــس  اكــد 
الكردستاني بافل طالباني متسك 
حزبــه باحلصــول علــى منصب 
رئاســة اجلمهورية، وسعيه عقب 
االقليم،  فــي  املقبلة  االنتخابات 
للحصــول على مناصب رئاســة 

االقليم وحكومته.
طالباني وبعد تســميته رئيســاً 
لالحتاد الوطني مــن قبل امللتقى 
املوســع لالحتاد الذي عقد صباح 
امس الســبت في الســليمانية، 
قال فــي حوار مفتوح، ان الكرد اذا 
كانوا موحديــن فانه ال امريكا وال 
ايران يســتطيعون ان يقولو لهم 
كال، وان االحتــاد لن يكــون تابعاً 

الحد.

واضاف في معرض رده على سؤال، 
"ان اغلب ابناء شــعب كردستان 
في  احلكم  نوع  يرفضون  واالحزاب 
االقليم، نحن فــي االحتاد الوطني 
لدينــا سياســتنا اخلاصــة ولن 
نصبح تابعن الي حــزب او طرف 

خارجي.
واشــار الى االجتماع الذي عقده 
مع  الكردســتانية  االحزاب  ممثلو 
رئيســة بعثة ممثلية االمم املتحدة 
فــي العــراق جنن بالســخارت، 
"خــالل االجتماع الحظنــا قلقاً 
لــدى االمم املتحدة جتــاه اخلالفات 
املوجودة بن االحزب الكردستانية، 
وبحثنا مع االمم املتحدة مشــكلة 
االنتخابــات واملفوضيــة والدوائر 
االنتخابية وتوزيــع املقاعد وكوتا 

االقليات وســيكون لدينا اجتماع 
آخر قريباً، نحن نريد تقريب وجهات 
النظر بــن جميع االطراف، واجراء 
انتخابات لتعديل ميزان القوى في 

اقليم كردستان".
وحــول االزمة فــي البالد اشــار 
رئيس االحتاد الوطني الى ان احلزب 
بعض  مع  اتفاقا  وقع  الدميقراطي 
االطراف، ونحــن كان لدينا مجال 
لتوقيع نفس االتفاق لكننا رفضنا، 
نظــراً الن ذلــك ســيكون خطأ 
استراتيجيا كبيراً، ان نصبح طرفا 
في اخلالفات بن اخوتنا الشيعة او 
الســنة، فضالً عن ان ذلك االتفاق 
لم يكن فيه اي شــيء يفيد ابناء 
يتطرق  ولم  كردســتان،  شــعب 
االتفاق الى موضوع البيشــمركة 

وال كركوك وال اي شيء يصب في 
مصلحة ابناء شعب كردستان.

وتابــع، ان سياســة النفــط في 
اقليــم كردســتان مرفوضة من 
قبل الشعب، الن %70 من ايرادات 
النفط تذهب الى جيوب الشركات 
العاملة في مجــال النفط، التي 
املواطنن في  اثرت على حســاب 
نصدر  نحن  واردف،"هــل  االقليم، 
النفط خلدمة مواطننيا؟، ام اغناء 
يجب  االجنبية؟،  الشركات  بعض 
علينــا اصالح سياســة النفط، 
نحــن لدينا احتياطــي كبير من 
الغاز، و يجب علينا اتباع سياسة 
في استفادة شعب  تصبح عامالً 
كردســتان وليس استفادة بعض 
الشــركات االجنبيــة، نحن نريد 

بسياسة  كردســتان  غاز  تصدير 
ابناء  تخــدم  وشــفافة  واضحة 
اراد  واذا  والعراق،  كردستان  شعب 
اي طرف استخدام الغاز بعيدا عن 
كردستان،  شــعب  ابناء  مصالح 
فانا اكرر كالمي لــن مير اي انبوب 
للغــاز اال على جثــة بافل جالل 

طالباني".
اقليم  فــي  االنتخابــات  وحــول 
كردستان، قال بافل جالل طالباني، 
له  الوطني ســيكون  االحتــاد  ان 
مرشــحون ملناصب رئاسة الوزراء 
اقليم كردســتان، بعد  ورئاســة 
احلصــول علــى منصب رئاســة 
شــعب  البناء  خدمة  اجلمهورية، 
احلكم  سياسة  وتغيير  كردستان 

في االقليم.

قال ان االتحاد الوطني متمسك بمنصب رئاسة الجمهورية

بافل طالباني: 70 % من ايرادات النفط تذهب الى جيوب أثرت على حساب المواطنين

بغداد - الصباح الجديد:
الســبت،  امس  مجلس  شــكل 
خليــة أزمــة ملكافحــة اخملدرات 
مدينة  فــي  العقلية،  واملؤثــرات 
احلرية على وجه اخلصوص، وبقية 
استنادا  بغداد،  العاصمة  مناطق 
الى طلب قدمــه عدد من أعضاء 

اجمللس
وجاء فــي بيان صادر عن رئاســة 
اجمللــس تلقــت الصبــاح اجلديد 
األول  "النائــب  أن  نســخة منه، 
حاكم الزاملي، وافق على الطلب 
الذي قدمته النائب عالية نصيف، 

بتشكيل خلية أزمة بإشرافه".
بتواقيع  املعــزز  الطلب  في  وجاء 
النواب:  أعضــاء مجلــس  بعض 
على  باملوافقة  التفضــل  "يرجى 
تشكيل خلية أزمة في بغداد وفي 
ملكافحة  وذلــك  احلرية،  منطقة 
العقليــة  واملؤثــرات  اخملــدرات 
والكريســتال، بســبب تفشــي 
الظاهرة بشكل كبير في منطقة 
احلريــة، أطلب من ســيادتكم أنا 
النواب  مجلس  أعضاء  والســادة 
املوقعــون أدنــاه، املوافقــة على 
الطلــب وإحالتــه إلــى اجلهات 

املعنية وبالسرعة املمكنة".
ويذكر في هذا الصــدد ان وكالة 
والتحقيقــات  االســتخبارات 
االول  امس  أعلنت  كانت  االحتادية 
اجلمعة، القبض على ستة من ابرز 
جتار اخملدرات في محافظة النجف.
وقالت الوكالة في بيان مقتضب، 
بتجــارة  إن "اعترافــات متهــم 
لتنفيذ  أبطالنــا  تقــود  اخملدرات 
عمليــة نوعية انتجــت القبض 
على ســتة متهمن من أبرز جتار 
اخملــدرات في محافظــة النجف 

األشرف".

ترويجها يزدهر في الحرية

خلية أزمة لمكافحة المخدرات في بغداد
والقبض على ستة من تجارها في النجف

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد - الصباح الجديد:
امس  األطباء  نقابة  كشــفت 
الســبت، ان 80 باملئــة مــن 
عمليات  في  املستعملة  املواد 
مشيرة  مغشوشة،  التجميل، 
الــى تشــكيل جلنــة خاصة 
األمنيــة  اجلهــات  مبســاندة 

لتفتيش مراكز التجميل.
وقــال نقيب االطباء جاســم 
تابعته  حــوار  فــي  العــزاوي 
توجد  ال   " اجلديــد:  الصبــاح 
رقابة إطالقاً على دخول  هناك 
هذه املــواد إلى العراق، إذ تصل 
بأشكال مختلفة بعضها عن 
طريــق الصحراء أو الشــمال، 
أو في  الركوب  على حيوانــات 
احلقائب اخلاصة، مشيراً إلى أنَّ 

جميعها غير مفحوصة ".
وأضاف العزاوي أن " هذه املواد 

بطبيعتها متتّص من البشــرة 
أو اجلسم بعد مدة من حقنها 
وتظهــر مشــكالتها "، الفتاً 
إلــى أنَّ " اجلســم يعتاد هذه 
العمليات ويحتاج إلى زرق هذه 
املواد باســتمرار، وفي كل مرة 

تترك مضارها على اجللد ".
وتابع، أن " النقابة شكلت جلنة 
خاصة مبساندة اجلهات األمنية 
لتفتيــش مراكــز التجميــل 
وفحصها والتفتيش عن وجود 
إجازة مرخصــة ملزاولة املهنة 
"، داعيــا إلى " ضرورة أن ميتلك 
املواطن الوعــي الكافي وعدم 
االعتمــاد على صــور ودعايات 
االجتماعي،  التواصــل  مواقع 
التأكد  ضــرورة  عــن  فضــالً 
مــن خبرة مــن يقــوم بهذه 

العمليات".

نقيب األطباء: كل مواد 
التجميل ليست مفحوصة
و" ال رقابة عليها اطالقا "

قال انها تنقل على حيوانات الركوب او في حقائب خاصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
النقل ناصر حســن  وزيــر  أعلن 
الشبلي، أمس السبت، تخصيص 
ملياري دوالر في املوازنة ملشــروع 

القطار املعلق.
وقال الشبلي في تصريح لوكالة 
األنباء الرســمية، إن "وزارة النقل 
وبعد أن أحيل هذا املشــروع إليها 
العام  موازنة  فــي  إدراجه  طلبت 
2021 ومت إدراج هذا املشروع "، الفتاً 

الى أنــه "مت تخصيص 50 مليون 
دوالر للمشــروع في موازنة العام 
2021، وأن الــوزارة لم تســتطع 

تنفيذ املشروع".
إدراج املشــروع في  وأوضــح: "مت 
تخصيص  ومت   2022 العام  موازنة 
مبلغ مليــاري دوالر من قبل وزارة 
املالية"، مشــيراً الــى أن "الوزارة 
املوازنــة لغرض  تنتظــر تصديق 

البدء بتوقيع العقد".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف وزير النفط عن مخططات 
الــوزارة للقــدرات االنتاجيــة من 
النفط اخلام خــالل الفترة املمتدة 
من 2022 الى 2028  التي تستهدف 
الوصول الــى ثمانية مالين برميل 

يوميا.
وقــال الوزير احســان عبــد اجلبار 
املسؤولن  اجتماع عقده مع  خالل 
فــي وزارتــي الطاقــة واالقتصاد 

الفرنسية،  ان "االجتماع قد تضمن 
مناقشــة قدرات العــراق احملتملة 
في إنتاج الغــاز  بعد اجناز واكتمال 
خطط تطوير حقول الغاز احلر في 
محافظتي االنبار وديالى، الى جانب 
استثمار الغاز املصاحب للعمليات 
النفطيــة، وإمكانيــة تعزيز  هذه 
الكميــات املنتجة ألمــن الطاقة 

الدولي".
تفاصيل أوسع ص 6

البصرة ـ الصباح الجديد: 
العاملية  النفــط  بورصات  اغلقت 
كبيرة،  اســبوعية  مكاسب  على 
بعد ارتفاعها في اخر جلســة لها 

اول أمس اجلمعة.
واغلــق خام البصــرة الثقيل على 
ارتفاع مبقــدار 2.54 دوالران ليصل 
وحقــق  دوالرات،   107.44 الــى 
مكاسب اســبوعية كبيرة بلغت 
6.14 دوالرات، مــا يعــادل 6.06%. ، 
واغلق خام برنت في آخر جلســة 
على ارتفــاع مبقــدار 2.03 دوالران 
ليصل الى 119.43 دوالراً، وســجل 
ايضاً  كبيرة  اســبوعية  مكاسب 

بلغت 6.88 مبا يعادل 6.11 %.
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط 

األميركي علــى ارتفاع أيضاً مبقدار 
 115.07 الــى  ليصل  0.98 ســنتاً 
مكاسب  وســجل  للبرميل  دوالراً 
او ما  دوالر   1.84 بلغت  اســبوعية 

يعادل 1.63% .
وارتفعت اســعار النفــط بعد ان 
تلقــت دعماً من الطلــب العاملي 
جتاوزت  الوقــود، حيث  على  القوي 
وزيت  للبنزيــن  اآلجلــة  العقــود 
التدفئة أســعار النفط اخلام هذا 

العام.
كما تلقت دعماً ايضاً من ســعي 
دول االحتــاد األوروبــي الــى فرض 
عقوبــات نفطية على روســيا مما 
يهدد بشــحة املعروض مــع زيادة 

الطلب.

النقل: موازنة 2022 تضمنت تخصيص 
ملياري دوالر لمشروع القطار المعلق

النفط تعتزم رفع معدالت انتاجها من 
الخام الى ثمانية ماليين برميل يوميًا

خام البصرة الثقيل يحقق مكاسب 
أسبوعية بأكثر من ستة دوالرات 

بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

اقامــت كلية الطب فــي جامعة 
الدولي  البصــرة مؤمترها الطبــي 
املهندس  البصرة  محافظ  بحضور 
أســعد العيداني وعــدد من كبار 
والعالم  العربي  الوطن  من  األطباء 
اضافة الى اطباء عراقيني من جميع 

احملافظات .
وافتتــح املؤمتر بترحيــب محافظ 
البصرة باحلضور مــن خارج العراق 
ومن خــارج البصــرة متمنيا لهم 
جنــاح مؤمترهم في رحــاب مدينة 
البصــرة مؤكــدا ان وجودكم هنا 
في مدينتنا املعطاء يعدي رســالة 
مهمة لــكل العالم بــأن البصرة 
ســتبقى دائما سباقة في مواكبة 
العلــوم واملعرفة وفــي ذات الوقت 

تواصل عمليات البناء  . 
ثم القــى رئيس جامعــة البصرة 
الدكتــور ســعد شــاهني حمادي 
محاضرتــه التي اســتعرض فيها 
ايضا اجنــازات اجلامعة في شــتى 
التخصصــات  تاله نقيــب اطباء 
العــراق الدكتور جاســم العزاوي 
بكلمــة وبعــده كلمــة ملدير عام 
دائرة صحة البصرة الدكتور عباس 
التميمي ونقيب االطباء في البصرة 
الردينــي وكلمة  الدكتور وســام  
عميد كلية الطب الدكتور مرتضى 

محمد صالح املسافر. 

محاضرات وبحوث عاملية مميزة
ويهــدف املؤمتر الــى توفير منصة 
وطلبــة  املتخصصــني  لألطبــاء 
الدراسات العليا والباحثني من داخل 
وخارج العراق لتبادل االفكار اجلديدة 
واخلبرات في املؤمتر  وشــمل املؤمتر 
عدة محاور منها  : القصة الكاملة 
COVID-19 مع اشــارة خاصة  للـ 
ومشــاركات  العراق  فــي  للوضع 
مثمــرة فــي الطــب الباطنــي و 
تخصصاته الدقيقة آخر التطورات 
فــي جراحــة اجلهــاز الهضمــي 
معرفة  الــى  اضافــة  والســمنة 
لوبائية  واملستقبلي  الراهن  الوضع 
الســرطان وعلم األورام الســريري 
الرعايــة الصحية  والتميــز فــي 
الصحية  واحلالــة  والطفــل  لالم 
والستراتيجيات  العراق  في  العامة 

التواصل  ومهــارات  املســتقبلية 
االكادميي والســريري مــع التركيز 
باملريض  الطبيــب  علــى عالقــة 
مســائل   ( بالطالــب  والطبيــب 
اخالقيــة ( حتديثات فــي مختلف 

فروع الطب واجلراحة.

تبادل االفكار والنقاشات وتوطيد 
االواصر  مع االطباء والباحثني

وفــي حديثه للصبــاح اجلديد قال 
عميد كلية الطب بجامعة البصرة 
الدكتور مرتضى املسافر : استمرت 
فعاليــات املؤمتــر فــي جلســات 
االفكار  تبــادل  بزيادة  التوالي  على 
والنقاشــات وتوطيــد االواصر  مع 
والباحثني من مختلف دول  االطباء 
العالــم بعد التطــور العلمي في 

مجال الطب وبعد جائحة كورونا .

 ومت تقدمي البحوث العلمية لباحثني 
من مختلــف دول العالم في املؤمتر 
و ان جميع هــذه البحوث العلمية 
بحوث سيتم  االختراع هي  وبراءات 
عاملية  مســتوعبات  في  نشــرها 

للنشر العلمي .

ورش عمل اقيمت على هامش 
املؤمتر

و أوضح املســافر : لقــد أُختتمت 
متميزة  مبحاضرة  املؤمتــر  فعاليات 
واألستاذ  املغترب  العراقي  للطبيب 
في  اإلمبراطوريــة  الكليــة  فــي 
الدكتور   )Imperial college( لندن  
ســلمان الرواف ثم مت تقدمي بحوث 
عالية املســتوى للباحثني االخرين 
توزعت البحوث علــى ٣ قاعات ومت 
7 حلقات نقاشــية  اكثر من  فتح 

وكانت  البحوث املقبولة في املؤمتر 
اكثر من 100 بحثا من داخل وخارجه 
حيــث أُِقيمت علــى هامش املؤمتر 
ورش عمل منها  جراحة الُســمنة 
والتعليم الطبي ومهارات التواصل 
الفائقة  والعناية  واالحصاء الطبي 
والتخدير املناطقي لتدريب االطباء 
واخملتصــني  وقــد متيز هــذا املؤمتر 
للتكنولوجيا  األنسب  باألستخدام 
احلديثة  وتقدمي واســتالم البحوث 
كما  الدعوات  وتوجيــه  وتقييمها 
ابــدت بعــض اجملــالت الرصينــة 
واملصنفــة ضمــن املســتوعبات 
املنجزة  البحوث  اســتالم  العاملية 

بعد خضوعها للتقييم.

توصيات مهمة خرج بها املؤمتر
وأشــار عميد كلية طب البصرة 

الــى ان املؤمتــر اوصــى  بضرورة 
النشــاطات  بهــذه  االســتمرار 
العلميــة بشــكل دوري منتظم 
والتوصيــة بتبني افــكار بحثية 
رياديــة نابعة عن حاجــة اجملتمع 
التنمية ودعمها  وتدعم خطــط 
ماديــاً ومعنويــاً كمــا مت االتفاق 
على  توقيع  عدة مذكرات تفاهم 
وتعهد مع كليــات الطب االخرى 
داخــل العــراق وخارجــه لتبادل 
االساتذة  وتدريب  العلمي  البحث 
واحلوارات بني الطلبة سواء كانت 
الكترونية او حضورية كما اشــاد 
الدوليون  الزائرون  وخاصة  احلضور 
مبســتوى البحــوث التــي وصل 
اليهــا الباحثــون العراقيون وفي 
ختــام املؤمتر مت توزيع الشــهادات 
علــى الباحثني املتحدثني واعضاء 

اللجان املساهمة في اجناح املؤمتر.
كلية الطب بجامعة البصرة 

حصلت على منح اعتماد
ان  البصرة  وقال عميد كلية طب 
الكلية حصلت على منح اعتماد 
من قبل جهاز االشــراف والتقومي 

العلمي
 في وزارة التعليم العالي والبحث 
يكــون  االعتمــاد  وان  العلمــي. 
مشــروطاً بتحقيــق ماتبقى من 
معاييــر االعتمــاد علــى ان يتم 
االعتماد  اســتكمال متطلبــات 
خالل مدة زمنية التتجاوز السنتني. 
وذلك اشــارة الى مصادقة معالي 
الوزير االســتاذ الدكتور نبيل عبد 
اجللســة  محضر  على  الصاحب 
الوطني  للمجلــس  السادســة 

ألعتماد كليات الطب. 

بغداد - محمد القاسم
اختتم مديــر عام املركــز الوطني 
لالستشــارات  أحد تشكيالت وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة 
املهندس املعماري الدكتور حســن 
مدب مجحم  والكادر االستشــاري  
املشــكل من كافــة االختصاصات 
التي  امليدانية  جوالتهم  الهندسية 
انطلقت نحو محافظات العراق من 
أقصاه إلى أقصاه بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢ 
من االســبوع املنصرم ملتابعة سير 
الكبير  الوطني  املشروع  العمل في 
للمــدارس النموذجية املوقع ضمن 
اتفاقيــة إطــار التعاون املشــترك 
بــني احلكومة العراقيــة واحلكومة 
الصينيــة من أجل تقدمي املشــورة 
الهندســية لهذا املشروع الوطني 
األول في العــراق والذي يعد من أبرز 
التــي صممها  املشــاريع اخلدمية 
لالستشــارات  الوطنــي  املركــز 
نحو  االرتقــاء  بهدف  الهندســية 

االجيــال القادمــة والتــي تعتمد 
تربويــة متطورة  بيئة  على وجــود 
تضاهــي التقــدم العلمي احلاصل 
بني البلدان املتطورة حيث أكد مدير 
عــام املركز الوطني لالستشــارات 
املعمــاري  املهنــدس  الهندســية 

الدكتور حســن مدب مجحم قائال 
أن املركز يســعى دائمــا إلى تقدمي 
ما هــو افضــل خدميــا وعمرانيا 
في اجلانب الهندســي وفق معايير 
اجلودة العاملية كما إفادة مجحم أن 
للمشروع الوطني الكبير للمدارس 

أثــرا كبيرا في نفوس أبنــاء العراق 
منذ املرحلــة االولى لالنطالق حيث 
يتطلع اجلميع إلــى واقع تربوي مميز 
املتطورة  املدرسية  األبنية  من خالل 
شــكال ومضمونــا ومــن املؤمــل 
إجنــاز ٨٠٠٠ آالف مدرســة منوذجية 
مســتقبال في عمــوم محافظات 
العراق حيث انطلقت املرحلة االولى 
مــن االتفاقيــة املشــتركة بواقع 
مالكاتنا  وباشــرت  ١٠٠٠مدرســة 
االستشارية  مهمتها  الهندســية 
بتنســيق مع الشــركات الصينية 
بور جاينا وسينوتك ودوائر املهندس 
املباني أحدى  املتمثلة بدائرة  املقيم 
على  املشــرفة  الوزارة  تشــكيالت 
التنفيــذ وأننــا مســتمرين بهذه 
الزيارات امليدانية بشــكل دوري مع 
اجلهات املعنية حرصا منا على إجناح 
الوطني وتفادي العقبات  املشــروع 
التنفيــذ خدمة  اثنــاء  الناجمــة 

للصالح العام .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنسيق  عن  الكهرباء  وزارة  اعلنت 
فني - أمني مشــترك بينها وبني 
وزارة الداخليــة، لتأمــني قطــاع 
موارده  وحماية  الطاقــة  خدمات 
من العبــث االرهابــي. وذكر بيان 
للكهرباء ان “وكيل وزارة الكهرباء 
لشــؤون النقــل والتوزيــع نــزار 
التميمي، استقبل في مقر الوزارة 
بغداد، مدير شرطة  العاصمة  في 
الكهرباء العميد مشــتاق صباح 
محمد، للتباحث بشــأن مناقشة 
آلية حماية خطوط وأبراج الطاقة 
للكهربــاء”.  التحتيــة  والبنــى 
وأضاف البيان ان اجلانبني “ناقشــا 
التوجيهات املبكرة لرئيس مجلس 
الــوزراء حول تســيير القطاعات 
وأفــواج  والعســكرية  األمنيــة 
الطوارئ حلماية مفاصل املنظومة 
العمل  تنســيق  وبغية  الوطنية، 
بني وزارتي الكهرباء والداخلية ملنع 
املنصرم  الصيف  هجمــات  تكرار 
التي تســببت بتدمير )١٧١( برجاً 
مدير  العميد  وبنّي  الطاقة”.  لنقل 
الداخلية  “وزارة  إن  الطاقة  شرطة 

البنى  امــن  على  التركيز  عــززت 
التحتيــة اخلدميــة، ونعمل على 
اعادة النظر فــي خططنا األمنية 
كــي   ، العســكرية  وتعزيزاتنــا 
نستطيع كشــف الهجمات قبل 
وقوعها، عبر االستفادة من تقنيات 
الرصد، وإنشــاء مراكــز عمليات 
امنية تسخر هذه التقنيات لتتبع 
التهديدات والتصدي لها، ومن ثم 

افشال العمليات التخريبية”.
املترتبة  “اآلثار  كما وناقش اجلانبان 
على تدمير بنى ومنشآت الكهرباء، 
التخريب  أحــداث  بينها  من  التي 
وتعطيــل العمل، والتأثير ســلباً 
على االمن الوطني، والتشكيك في 
قدرة االجهزة االمنية وامكانياتها، 
لذلك فإن اخلطــة احلالية تتمحور 
حول حماية منشــآت الكهرباء مبا 
حتويه من مبــاٍن وأفراد ومعلومات، 
باالعتماد على املعلومات والتقارير 
واملعطيــات املتوفرة، مــع اعتماد 
برامج  وخلق  الســالمة  وســائل 
امنيــة طموحــة ترقى ملســتوى 
ثقة احلكومــة واملواطن باالجهزة 

االمنية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت محافظــة بغداد ورشــة عمل 
حول  بغــداد  جامعــة  مــع  مشــتركة 
للعاصمة  واخلدمــي  الســكاني  التغاير 
ونظم  النائــي  التحســس  باســتخدام 
املعلومات اجلغرافية وكيفية وضع احللول 
لألزمات، برعايــة محافظ بغداد املهندس 

#محمدجابرالعطا.
الورشة التي نظمتها، مديرية التخطيط 
العمراني، وبالتنسيق مع كلية العلوم في 
جامعة بغداد/ قســم التحســس النائي 
شــهدت مشــاركة امانة  بغــداد/ دائرة 
التصاميم، واملكتب االستشــاري/ رئاسة 
الوزراء، واملكتب االستشــاري في مجلس 
النــواب، واملديريــة العامــة للتخطيط 

العمراني / وزارة االسكان. 
وشدد السيد احملافظ خالل مشاركته في 
الورشــة، على “اهمية اشراك املؤسسات 
العلميــة ودوائــر الدولــة لوضع اخلطط 
الالزمة بغية مزج الرؤى املشتركة إلنشاء 
اي مشــروع معني مســتقبال، فضال عن 

االرتقــاء بالواقع اخلدمي مــن خالل امتتة 
واملؤسســات  اجلامعات  مــع  العالقــات 
العلميــة الرصينــة لطرح االفــكار غير 

التقليديــة لتطوير قطاعــات العاصمة 
كافة”.

التخطيط  مديــرة  أشــارت  جانبها،  من 

العمرانــي فــي محافظة بغــداد، رئيس 
الى  أقدم فاطمة احلسناوي،  مهندســني 
مناقشــة املعوقات التي تواجــه الدوائر، 
واحللــول التي ميكن تقدميها، كال حســب 
ومســاحاته،  وصالحياتــه،  اختصاصــه 
وامكانية وضع احللول الســريعة لالزمات 
بواســطة نظــم املعلومــات اجلغرافية 

والتحسس النائي.
واوضحت احلسناوي، ان” الورشة هي النواة 
ومتهد لورش عمل قادمــة لتمكني صناع 
القرار مــن اتخاذ القــرارات املطلوبة في 
الطوارئ واالزمات ووضع خطط استباقية 
ملواجهة هذه الظــروف، فضاًل عن جدولة 
املشــاريع املطلوبة وفًقا ألهميتها وايجاد 
الهوية  ومايشبه  متكاملة  بيانات  قاعدة 
التعريفية لكل نشاط منفذ وقيد التنفيذ 
داخل  االراضي  جميــع  وحصر  والتحديث 
محافظة بغداد ليتســنى للدوائر املعنية 
اليجاد  اليهــا  والرجوع  عليهــا  اإلعتماد 
حلول الزمات التصحر والبيئة والسكنية 

واالمنية واخلدمية وغيرها من املواضيع”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف وزير التخطيط خالد بتال 
النجم، اليوم اخلميس، عن نســبة 
األطفال دون اخلامســة في العراق، 
مؤكــداً عمــل الوزارة مــن خالل 
السياســات التنموية على تغيير 

واقعهم.
وقــال النجــم في كلمــة خالل 
حضوره حفل اطالق الستراتيجية 
إن  املبكــرة،  للطفولة  الوطنيــة 
اخلامســة  ســن  دون  “األطفــال 
يشكلون نســبة ١٥٪ من مجموع 
ســكان العــراق، وهذه النســبة 
قابلــة للزيــادة في ظــل التزايد 
املليون  حاجز  جتاوز  الذي  السكاني 
نســمة ســنوياً”. وأشــار النجم 
املبكرة  الطفولة  “اهميــة  ان  الى 
تكمن في ان هذه املرحلة العمرية 
متثــل البداية االكثــر اهمية لبناء 
بناًء صحيحا وسليما”،  االنســان، 
الفتاً الــى ان “الطفولة املبكرة في 

العراق، لم حتظ باالهتمام املطلوب 
خــالل عقود طويلة، لذلك خســر 
التنموية  الفرص  من  الكثير  البلد 

في حتقيق التنمية البشرية”.
وبــني: “تعرض اطفــال العراق الى 
ظروف حياتية صعبة ومعقدة من 
جــراء احلروب واالزمــات والتهجير 
والصحي  الغذائي  االمــن  وفقدان 
والتعليمي”. وتابع: “نعمل من خالل 
التنموية  والسياســات  اخلطــط 
علــى تغييــر منــط وواقــع حياة 
الشــرائح الهشــة وفي املقدمة 
منهم االطفــال”. وأوضح: “تهدف 
التنموية  والسياســات  اخلطــط 
الــى توفير ظــروف حياتية افضل 
لالطفــال واحلــد مــن  عمالتهم 
والصحي  الغذائي  االمــن  وضمان 
والتعليمي لهم”، مبينا أن “تنفيذ 
االســتراتيجية الوطنيــة لتنمية 
يتوقف على  املبكــرة،  الطفولــة 
قــدرة اجلهــات املعنيــة وتوفيــر 

التخصيصات املالية”.
وأكمل النجم: “يضع اجمللس الوزاري 
للتنمية البشــرية، االستراتيجية 
الطفولــة  لتنميــة  الوطنيــة 
املبكرة، اولويــة اولى بني االولويات 
“وزارة  ان  إلى  التي يتبناها”، الفتــاً 
التخطيط واجمللس الوزاري للتنمية 
البرامج  حريصان على دعم تنفيذ 
االســتراتيجية  تضمنتها  التــي 

والبالغة ٤٣ برنامجا”.
واضــاف وزيــر التخطيــط “متثل 
االســتراتيجية الوطنيــة لتنمية 
الطفولــة املبكرة، اطــارا للعمل 
االســتراتيجي املرجعــي جلميــع 
الوزارات واجلهات ذات العالقة، وهي 

متثل مسؤولية كبرى وعظيمة”.
وأختتــم النجم: “نعمــل بجدية 
والظروف  البيئــة  لتوفير  عاليــة 
املناســبة، لضمــان تنفيــذ هذه 
البرامــج  وفــق  الســتراتيجية 

واالهداف والتوقيتات الزمنية”.

المؤتمر الدولي لكلية طب البصرة رسالة
الى العالم بالتميز ومواكبة تطور العلوم

عقد بحضور محافظ البصرة وأطباء من العراق والوطن العربي والعالم

يهدف مؤتمر 
كلية طب البصرة 

الى توفير 
منصة لألطباء 
المتخصصين 

وطلبة الدراسات 
العليا والباحثين من 

داخل وخارج العراق 
لتبادل االفكار 

الجديدة والخبرات

محافظ البصرة خالل مشاركته في مؤمتر كلية الطب

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصدرت امانــة بغداد امس الســبت، تنويهاً  
بشان قرب قيامها بقطع مجسر حيوي وسط 

ببغداد لغرض الصيانة.
وقالت االمانة في بيان إنها “ســتقوم بقطع 
جانب الذهاب من مجســر محمد القاســم 
للمرور الســريع بالتنســيق مع مديرية املرور 
العامــة لغرض معاجلة األضــرار احلاصلة في 
اجلدار الساند أسفل مفصل التمدد للمقطع 
االخير من اجملســر للجزء القادم من منطقة 
النهضة الى ساحة قرطبة قرب محطة وقود 

الكيالني ابتداء من يوم ١/٦/٢٠٢٢”.
واشارت الى ان “مسار العجالت سيتم حتويله 
قبل نزلة سريع مجســر محمد القاسم في 
الباب الشــرقي جلانب االياب لالجتــاه القادم 
مــن بغداد اجلديدة باجتاه النهضة وســيكون 
مبســارين )ذهاب واياب( لتقليل الزخم املروري 

واحلفاظ على انسيابية السير”.
واكدت االمانة “اجنــاز تنفيذ التحويلة املؤقتة 
ونصب االشارات املرورية التحذيرية والتنسيق 
مع مديرية املرور العامــة لتهيئة دوريات من 
شــرطة املرور ثابتة عند مسار الطريق ، كما 
وتهيب بســائقي املركبات االنتباه للمســار 

اجلديد املؤقت حفاظاً على سالمتهم”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعتزم مديرية املرور العامة نشر عناصر اضافية 

في التقاطعات مبختلف االماكن من البالد.
وقال مدير اعالم املديرية العميد زياد القيســي 
إن “املديريــة تنظــم حملة توعية وتســتثمر 
مواقــع التواصل االجتماعــي للتثقيف مبجال 
االلتزام باالشارات املرورية، وعدم اجتياز االشارة 
اال بالطريقة الصحيحة”، مبيناً أن “ان اســاس 
تطبيق فــرض القانون يكون بثقافة الســائق 
اوال واخيراً”. واضــاف: “مع اقتراب ارتفاع درجات 
احلرارة واحلاجة املاسة لتنظيم السير من قبل 
رجال املرور، ســيتم زيادة العناصر بالتقاطعات 

ليتم التناوب في تنظيم السير”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضحت وزارة الصناعـــة واملعـــادن امللفـــات 
املُتبعـة واخمُلتصـة بعملهـا بعـَد “سّيـل لُعـاب 

الفاسديـن عليهـا” وفقاً لتعبيرها.
وقالت الوزارة في بيان امس السبت أنَّ من ِضمَن 
اخلُطط املوضوعة لنهضــة الصناعة العراقية 
كانت النقطــة األولى هــي إعــادة روح احلياة 
احمُلافظات  مبُختلف  الكبيرة  واملصانع  للشركات 
العراقيــة دون متييــز بــني ُمحافظــة وأخرى”. 
وأضــاف البيان “أجتهــت وزارة الصناعة واملعادن 
لتأهيــل وصيانــة جميع املصانــع إنطالقاً من 
الُبنى التحتية واإلحتياجات الثانوية التي كانت 
والعقود مع شــركات حكومية  اإلنتاج  ثمرتها 
أخــرى وإبعاد شــبح اإلســتيراد واحلفاظ على 
الُعملــة الصعبة لكن هــذِه اإلجراءات أغاضت 
الفاســدين بعَد أّن علموا أنَّ خطوة الوزارة هذِه 
من أجل ضرب الفاســدين وحتييد ســيطرتهم 
علــى البعض مــن مفاصل الــوزارة وآملت بهم 
الوزارة  كثيــراً كونهم يســتغلون إمكانيــات 
ِخالل الفتــرات املاضية ملصاحلهم اخلاصة وعلى 
رأسهم املُلقب )فالفـــل( “. وأكـــدت الصناعة 
علــى أنَّ “هذِه اجلهــات املُغرضة حُتــاول النيل 
من الــوزارة بدوافع خارجية كمــا حُتاول حتطيم 
الصناعــة الوطنيــة، حيث قاموا بالتشــهير 
بعمل الوزارة ومشاريعها التي حطمت آمالهم 
حيث كانوا يُحاولون جهــد اإلمكان على متزيق 
املُنتج الوطنــي والتالُعب مبُحتوى أجزاء الوزارة”. 
وبنيت، أنَّ “كافة االجــراءات التي تتبعها الوزارة 
تأتي ِضمــَن الضوابط والتعليمــات وإجراءاتها 
وملفاتها جميعهــا معروضة للتدقيق من ِقبل 
اجلهات الرقابية والقانونية وال يوجد لدى الوزارة 
ما تخفيه للرأي العام كمــا يحق لها الرد على 
كافة اجلهات واألصوات النشاز التي تُعيق تقُدم 
احلركة الصناعية وحتاول إرجاعها إلى الســنني 
العجاف املاضية التي كانت تشــهد نسب إجناز 

ُمتدنية جداً”.

امانة بغداد تنبه الى 
قطع مجسر محمد القاسم 

مطلع الشهر المقبل

قريبًا.. المرور تنشر 
عناصر اضافية في 

التقاطعات للتوعية 

الصناعة: إجراءاتنا لتأهيل 
المصانع أغاضت الفاسدين

خطوات واعده وأهداف ناجعة

مدير عام المركز الوطني لالستشارات الهندسية 
ينهي جوالته الميدانية لمجمل المشاريع الخدمية 

محافظة بغداد تقيم ورشة عمل تناقش وضع حلول
سريعة وتقنية لمواجهة معوقات دوائر الدولة 
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التخطيط تكشف نسبة االطفال 
دون الخامسة وتعد بتغيير واقعهم

خطة لتأمين أبراج الكهرباء 
والداخلية تعد بإفشال استهدافها



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أصــدر القضاء التونســي، قــرارا بتحجير 
الســفر على رئيس حركة النهضة راشــد 
الغنوشــي وعدد من املتهمني في ما يعرف 
بقضيــة “ اجلهاز الســري “ للنهضة، فيما 

نفت احلركة تلقيها “أي قرار”.
وقالت الناطقة باســم احملكمــة االبتدائية 
بأريانــة، فاطمــة بوقطايــة، امــس األول 
اجلمعة، إن قاضــي التحقيق باحملكمة أصدر 
قرارا بتحجير الســفر عن جميع املشمولني 
بالبحث في ما يعرف قضية “اجلهاز السري” 

حلركة النهضة”.
ويبلغ عدد املعنيني بالقــرار القضائي حاليا 
34 شخصا، من بينهم رئيس احلركة، راشد 
الغنوشي، وقياديون آخرون حتفظت الناطقة 

باسم احملكمة عن ذكر أسمائهم.
وأوضحت املتحدثة في تصريح لوكالة تونس 
أن عدد املشــمولني  )وات(،  إفريقيا لألنبــاء 
بالبحث في هذا امللف كان 16 شــخصا، ومت 
رفعه ليصبح شــامال لـ 34 فردا، إضافة إلى 
كل من سيكشــف عنه البحــث في هذه 
القضيــة، التي كانت علــى أنظار القطب 
القضائي ملكافحة اإلرهاب، ومت اســتجالبها 
منذ شهر جويلية )يوليو( 2020 إلى محكمة 

أريانة”.
وأفادت بوقطاية بأنه مت االســتماع لعدد من 
األشخاص املشمولني بهذه القضية، والذين 
يواجهون تهما وفق الفصــول 61 ثالثا و73 
و87 مــن “اجمللة اجلزائية ومــن قانون حماية 

املعطيات الشخصية”.
ومن التهم املوجهة لهم، معاجلة املعطيات 
الشــخصية دون ترخيــص، والقيام مبهمام 
الهيئــات احلاكمــة املكونة وفــق القانون، 
والتحصيل بأي “طريقة كانت على ســر من 

أسرار الدفاع الوطني”.
ونفت حركة النهضة فــي بيان، امس األول 
اجلمعة، تلقي رئيسها، راشد الغنوشي، “أي 
إعالم بصدور قرار قضائي بتحجير الســفر” 

موضحة أنه ال ينوي السفر للخارج.
وقالــت النهضة إن ما يحصــل هو “عملية 
ممنهجــة إللهاء الــرأي العــام وصرفه عن 
االهتمام باملشــاغل احلقيقية وواقع األزمة 

السياسية واالقتصادية في البالد”. 
وأكدت النهضة بقاء الغنوشــي “على ذمة 
القضاء العادل واملســتقيل”، مشيرة إلى أن 
ما يعرف بقضية “ اجلهاز السري “ هي قضية 

مركبة وملفقة.
وحذرت في بيانها ممــا وصفته بـ”الضغوط 
املستمرة من قبل الرئيس قيس سعيد على 

املرفق القضائي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
امس السبت، في إســطنبول، الشيخ عبد 
اهلل بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 

الدولي اإلماراتي.
ونقل الشــيخ عبــد اهلل بن زايــد للرئيس 
التركي خالل اللقاء حتيات الشــيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان رئيس اإلمــارات، ومتنياته 

للجمهورية التركية النماء واالزدهار.
وجدد أردوغان خالل اللقاء تعازيه إلى اإلمارات 
قيادة وحكومة وشــعبا في وفاة الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيــان، ومتنياته للدولة 
االزدهار والرخاء حتت قيادة الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وجرى خالل اللقاء بحــث العالقات الثنائية 
ومســارات التعاون املشترك بني البلدين في 
اجملاالت كافة التي تخدم مصاحلهما املتبادلة 

وتعود باخلير على شعبيهما.
كما ناقــش اجلانبان األوضاع فــي املنطقة 
وأهميــة تعزيز اجلهــود املبذولة لترســيخ 
بها،  واالســتقرار  واألمــن  الســالم  دعائم 
وتبادال وجهات النظر بشــأن املســتجدات 
على الســاحتني اإلقليمية والدولية ومنها 
تطورات األزمة في أوكرانيا، حســبما نقلت 

وكالة األنباء اإلماراتية “وام”.
وأكد الشــيخ عبد اهلل بن زايد خالل اللقاء 
حــرص اإلمارات علــى تعزيز آفــاق التعاون 
الثنائــي مع تركيــا والعمل معــا من أجل 
ترسيخ دعائم األمن واالستقرار في املنطقة 
واملضــي قدما فــي مســارات التنمية من 
أجــل تلبية تطلعات الشــعوب في التقدم 

واالزدهار.

القضاء التونسي يمنع 
سفر الغنوشي والمتهمين 

بـ”الجهاز السري”.. 

الرئيس التركي يستقبل عبد 
اهلل بن زايد في إسطنبول

الصباح الجديد - متابعة:

الدولية،  العفــو  منظمــة  دعت 
الســلطات املغربية إلى التحقيق 
فــي اتهامــات لقواتهــا األمنية 
في  ناشــطات  علــى  باالعتــداء 
املتنازع عليها  الغربيــة  الصحراء 
مــع جبهــة البوليســاريو، فــي 
أنها  صحراويون  يــرى  “انتهاكات” 

متكررة.
الدولية  العفــو  وقالــت منظمة 
إن قــوات األمن املغربيــة متهمة 
ناشطات  خمس  على  بـ”االعتداء” 
داعمــات جلبهة بوليســاريو التي 
الصحــراء  باســتقالل  تطالــب 

الغربية.
الدولية  العفــو  منظمة  و”بيــان 
ليــس األول مــن نوعــه”، يقــول 
الناشط الصحراوي، محمد ميارة، 
البيان وتقارير أخرى  مشيرا إلى أن 
للمنظمة تقــدم “أدلة مادية على 

جتاوزات املغرب”.
األمنية  القوات  إن  املنظمة  وتقول 
اســتهدفت كال من زينــب بابي، 
وفاطمــة  احلافظــي،  وأمباركــة 
اخلراشــي،  املؤمنني  وأم  احلافظي، 
ونصرتهــم )حاجتنــا( بابــي بعد 
االحتجاجات  فــي  مشــاركتهن 
الســلمية الداعمــة حلــق تقرير 

املصير في الصحراء الغربية”.
وأضافت أن ذلك وقع “بعد أن عّبرن 
عن دعمهن العلني لسلطانة خية 
في  البارزة”  الصحراوية  الناشطة 

مدينة بوجدور منتصف أبريل.
ويرفض محمد سالم عبد الفتاح، 
رئيس املرصــد الصحراوي لإلعالم 
وحقوق اإلنســان، وهــي منظمة 
تضــم معارضــني للبوليســاريو 
حســب قولــه، ربط مــا تصفه 
املنظمة بـ”االعتداءات” بالسياسة 

األمنية املغربية.
احلقوقي،  املرصــد  رئيس  ويضيف 

إن “االعتــداءات” املعزولــة التــي 
تتحــدث عنهــا منظمــة العفو 
“مرتبطــة بتدبير حاالت التوتر في 
الفضاء العمومــي، نتيجة بعض 
االختــالالت املتعلقة بعدم احترام 
قواعد التظاهر السلمي، من قبيل 
االحتجاج من دون تصريح أو عرقلة 
الســير واحتالل امللــك العام إلى 
التي قد  التجــاوزات  غير ذلك من 

يرتكبها بعض احملتجني”.
وحثــت املســؤولة فــي منظمة 
العفو، آمنــة القاللي، وفقا للبيان 
“الســلطات املغربية علــى إنهاء 

بحق  املمارس  والعنــف  املضايقة 
الناشــطات الصحراويــات، وعلى 
بــدء حتقيقات فوريــة ونزيهة في 
جميع مزاعــم التعذيب واملعاملة 

القاسية”.
ولــم يتســن احلصول فــورا على 

تعليق من السلطات املغربية.
رفض للتوظيف “السياسي”

ويبدي الناشط الصحرواي، محمد 
ميارة، أســفه ألن املنظمة بدورها 
“ضحيــة للسياســات املغربيــة 
كونهــا ممنوعــة مــن العمل في 
األراضي الصحرواية منذ سنوات”.

ويتابــع ميــارة أن “هنــاك إدانات 
من  كثيــر  طــرف  من  للمغــرب 
املنظمــات الدوليــة، ومــن طرف 

هيئات أممية”.
تواجد  “أثناء  إنــه  املنظمة  وقالت 
في شــوارع  اخلمس  الناشــطات 
بوجــدور، متجهات علــى األغلب 
نحو منزل سلطانة خية لالنضمام 
إلــى احتجاجــات ســلمية على 
لهجوم  تعرضن  منزلها،  ســطح 
منفصــل مــن قبــل مجموعات 
من رجــال األمن املغربــي”. ويقول 
الناشط ميارة للحرة إن الناشطة 

محفوظــة الفقيــر حــذرت من 
واســتهداف  مغربــي  “تصعيــد 
من خالل  الصحروايات  الناشطات 
االســتنطاق وســوء معاملة ضذ 
كل من يحاول كســر احلصار عن 
اخلاضعة  الناشطة سلطانة خية 

لإلقامة اجلبرية منذ سنتني”.
وذكــرت منظمة العفــو الدولية 
أيضــا أن الناشــطة الصحراوية 
ســلطانة خية “تخضع وعائلتها 
لإلقامة اجلبرية منذ نوفمبر 2020”.

ويرى عبد الفتاح في حديثه ملوقع 
قنــاة احلرة أنه “رغــم تلك املزاعم 

بحدوث اعتداءات من طرف عناصر 
األمن العمومي، إال أن املالحظ هو 
رفض بعض احلــاالت التعاطي مع 
آليــات التظلم واالنتصــاف التي 
تضمنها املؤسســات احلقوقية أو 

القضائية”.
ويرفض سالم عبد الفتاح توظيف 
أنه  إلى  القضية سياسيا، مشيرا 
الناشــطة  في ما يتعلق بـ”حالة 
ســلطانة خيــا مثــال، رفضــت 
زيارة للجان   17 أكثر من  استقبال 
التابعــة للمجلس الوطني حلقوق 
اإلنســان، كمــا رفضــت تلبيــة 
اســتدعاء النيابــة العاملة ألجل 
التحقيــق فــي مزاعــم اإلعتداء 

عليها”.
الوطني حلقوق  للمجلس  وســبق 
اإلنســان وهو هيئة رســمية، أن 
أوضــح في فبرايــر أن جلنة تتبعه 
قامــت مبا مجموعــه 17 محاولة 
“لالســتماع  الناشــطة  لزيــارة 
إليها ومعرفــة مضمون االدعاءات 
أن محاوالتها كلها  إال  وأشكالها، 
قوبلت بالرفض” من سلطانة خية.
وأضــاف أن “النيابة العامة فتحت 
الناشــطة  واســتدعت  حتقيقا” 
الصحراويــة لالســتماع إليها إال 

أنها “رفضت” الدعوة.
الناشــط الصحرواي، ميارة،  لكن 
يــرى أن املغرب يبقــى محميا من 
طرف بعــض القوى دوليــة، التي 
تشجع بصمتها عدم إدانة املغرب 
وعدم مساءلة املسؤولني عن تلك 
“االنتهاكات”. ويدور نزاع منذ عقود 
بــني املغرب وجبهة البوليســاريو 
املدعومة من اجلزائر حول الصحراء 
اململكة  التي تســيطر  الغربّيــة 
80 باملئة من مساحتها  على نحو 
وتقترح منحها حكمــا ذاتيا حتت 

سيادتها كحل وحيد النزاع.
بينمــا تطالب جبهة بوليســاريو 
بإجراء استفتاء لتقرير املصير حتت 

إشراف األمم املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن وزير االقتصــاد األملاني، روبرت 
هابيك، أن احلكومة األملانية رفضت 
للمرة األولى دعم اســتثمارات في 
الصني، بسبب وضع حقوق اإلنسان 
في مقاطعة شينجيانغ في شمال 
غرب البالد، مشــيرا إلــى احتمال 
فــرض عقوبــات على مســؤولني 

محليني.
وقال هابيــك لصحيفة “دي فيلت” 
األملانية إن “شــركة متلك نشاطات 

في إقليم اإليغور عبرت عن رغبتها 
فــي متديــد ضمانــات )حكومية( 

لالستثمار” و”لم نوافق على ذلك”.
“املرة  أنهــا  األملاني  الوزيــر  وأضاف 
األولى التــي ال تقدم فيها ضمانات 
اســتثمار ألســباب تتعلق بحقوق 

اإلنسان”. 
وبــدون هــذه الضمانــات تتحمل 
الشــركة وحدها كل اخملاطر املالية 

ألي مشروع في اخلارج. 
ولم يذكر هابيك وال وزارته تفاصيل 

الشركة التي رُفض دعمها.
لكن مجلة “دير شبيغل” نقلت عن 
الشركة  أن  تكشــفها  لم  مصادر 

هي فولكسفاغن.
وكانــت هذه اجملموعــة الثانية في 
العالــم فــي صناعات الســيارات 
2013 مصنعــا في  فتحــت فــي 
إقليــم  عاصمــة  أورومتشــي 
شــينجيانغ حيث تتهم السلطات 
الصينيــة بقمع أقليات مســلمة 

خصوصا األويغور.

وتتهم دراسات غربية بكني باحتجاز 
أكثر من مليون مــن اإليغور وأفراد 
أخرى  عرقية مســلمة  مجموعات 
في “معســكرات إلعــادة التأهيل” 
وحتى مبمارســة “العمل والتعقيم 
القســريني”. وتديــن الصــني هذه 
التقاريــر معتبــرة أنهــا منحازة، 
للتدريب  “مراكــز  عــن  وتتحــدث 
املهنــي” تهدف إلــى القضاء على 
التطرف.  وقالت “دير شــبيغل” إن 
“ملصانع  مخصصة  االســتثمارات 

غير  البالد  فــي  للمجموعة  أخرى” 
“ال  تلك اخلاصة بشــينجيانغ لكن 

ميكن استبعاد وجود رابط”.
وصرح هابيــك “نظرا إلــى العمل 
القسري وســوء معاملة اإليغور ال 
ميكننا ضمان املشاريع في املنطقة”، 
ملمحا أيضــا إلى احتمــال فرض 

عقوبات على مسؤولني صينيني. 
وقــال إن إجــراءات من هــذا النوع 
معرفة  مــن  متكنا  إذا  “مطروحــة 

املسؤولني وإثبات” أفعالهم. 

وكان رئيس مجموعة فولكسفاغن، 
هربــرت ديس، أّكد فــي مقابلة مع 
شبكة “سي بي إس” األميركية أنه 

“ال يوجد عمل قسري” في املصنع.
وقال “نريد أن يبقى املصنع مفتوحا” 
ألننــي “أعتقــد أنه مــن األفضل 

للسكان احملليني أن نبقى”. 
ونقلــت “دير شــبيغل” عن مصدر 
في فولكســفاغن أن قرار احلكومة 
لن يؤثر على املشــاريع االستثمارية 

للمجموعة في الصني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مناشــدات  أوكرانيــا  أطلقــت 
عديــدة خــالل األيــام املاضيــة 
لدعمها  والغرب  املتحدة  للواليات 
بأســلحة ثقيلة في ظل تصعيد 
روسي كبير شــرقي البالد، وسط 
مطالبات بتوفير منظومة اإلطالق 

.”MLRS“ الصاروخي املتعدد
ومع تكثيف القوات الروســية من 
في منطقة  العسكرية  عملياتها 
دونباس، قال أولكســندر ميريزكو، 
رئيس جلنة الشــؤون اخلارجية في 
البرملان األوكراني: “تستخدم روسيا 
اآلن املدفعية على نطاق واسع وبال 
بحاجة  نحن  هذا،  ملواجهة  رحمة. 
حياة  إلنقاذ   MLRS صواريــخ  إلى 

جنودنا ومدنيينا”.
ووفق محللــني، فإن هناك مخاوف 
أميركية من إرسال قاذفة متعددة 

أوكرانيا  إلــى   ”MLRS“ الصواريخ 
التــي قد تســتخدم األســلحة 
داخل  اجلديــدة لشــن هجمــات 
روســيا كونهــا تصل إلــى نحو 
160 كيلومتــرا، فــي ظل حتذيرات 
روســية من مغبة إمــداد كييف 
بأسلحة ثقيلة تؤدي إلى ما وصفه 
دبلوماسيون روس بـ”تبعات ال ميكن 
الســابق  املتحدث  وقال  توقعها”. 
باسم البنتاغون، جون كيربي امس 
الســبت ، إن القرار النهائي بشأن 
MLRS لــم يتم التوصل إليه بعد، 
كما لم يرد وزير الدفاع لويد أوسنت 
عن سؤال حول املنظومة، قائال: “ال 
أريد أن أســتبق ما وصلنا إليه في 

عملية توفير املوارد”.
إن”  إن  “ســي  شــبكة  ونقلــت 
األميركية عن مسؤولني عسكريني 
 MLRS بارزين، أنه “ميكــن ألنظمة

وابال  تطلق  أن  الصنــع  األميركية 
الكيلومترات،  ملئات  الصواريخ  من 
أبعــد بكثير من أي مــن األنظمة 
التــي متتلكها أوكرانيــا بالفعل، 
والتي يعتبر األوكرانيون أنها ميكن 
أن تغّيــر قواعد اللعبة في حربهم 
ضد روســيا”.  وأضــاف املصدر أن 
“مســألة توفير أنظمة الصواريخ 
كانت على رأس جدول األعمال في 
اجتماعني بالبيت األبيض األسبوع 
أعضاء  نواب  اجتمع  املاضي، حيث 
مجلس الوزراء ملناقشــة سياسة 
األمن القومي. فــي قلب املوضوع 
كان نفــس القلق الــذي تعاملت 
معه اإلدارة منذ بداية احلرب، ما إذا 
كانت روسيا ســتنظر إلى إرسال 
إلى  متزايد  ثقيلة بشكل  أسلحة 
أوكرانيا على أنه استفزاز ميكن أن 

يؤدي إلى نوع من االنتقام”.

وتتكــون منظومــة “MLRS” من 
على  توضــع  صواريــخ  قاذفــات 
املزيد  يعطيها  مــا  وهو  املركبات، 
واملناورة  احلركــة  فــي  املرونة  من 
والهروب، هــذه اخلاصية تعني أنه 
ميكن للبطارية توجيه ضرباتها، ثم 
أن تكون هدفا  التحرك بعيدا قبل 

لنيران البطاريات املضادة.
وبعد إعالن واشــنطن نيتها تزويد 
“MLRS”، حذر  أوكرانيا مبنظومــة 
املتحدة  الواليــات  أن  مــن  الروس 
“ســتتجاوز اخلط األحمر” إذا زودت 
الصواريخ  مبثــل هــذه  أوكرانيــا 
أولغــا  وقالــت  املــدى.  بعيــدة 
البرامــج  مقدمــة  ســكابيفا، 
البارزة، في  الروســية  التلفزيونية 
برنامجها على شــبكة “روســيا 
1-” احلكوميــة: “تعتــزم الواليات 
املتحدة مناقشــة مســألة إمداد 

أوكرانيا بهذه األســلحة في أقرب 
وقت ممكــن األســبوع املقبل، في 
تتــم معاجلة هذه  احلاضر،  الوقت 
القضية من قبل اإلدارة الرئاســية 
األميركية”. وأوضحت ســكابيفا: 
األميركيــة   MLRS “تســتطيع 
إطــالق قذائف ملســافات بعيدة، 
وإذا فعــل األميركيــون ذلك، فمن 
خطا  ســيعبرون  أنهم  الواضــح 
أحمر، وســتكون محاولة استفزاز 
تســتوجب ردا قاســيا للغاية من 
روسيا”. وتعقيبا على مسألة تزويد 
أوكرانيــا باملنظومة، قالت اخلبيرة 
األميركيــة اخملتصة في الشــؤون 
إيرينا  واالســتراتيجية،  األمنيــة 
نيوز  تســوكرمان ملوقع “ســكاي 
عربية”: “يواجه بايدن ضغوطا ملنح 
جهود  لكن   ،MLRS نظام  أوكرانيا 
حــرب املعلومات الروســية متحو 

احلقيقة من خالل ادعاء التكاليف 
املســاهمات،  لهــذه  الباهظــة 
واخملاوف  روســيا،  انتصار  وحتمية 
على مخزونات اجليش، تســتخدم 
جوقة األصوات هذه االنقســامات 
احلزبيــة خــالل منتصــف العام 
لتصوير دعــم بايدن ألوكرانيا على 
أنه ال شــيء أكثر من كونه فسادا 
وإهــدارا ألموال دافعــي الضرائب 

وسط ارتفاع معدالت التضخم”.
أن  املفارقات،  “مــن  أنــه  وأضافت 
الضغط لعــدم إعطاء MLRS من 
املرجــح أن يأتي مــن اليمني. لكن 
هــذا املزيج مــن رغبــة بايدن في 
إطالــة أمد احلرب، وكونــه مترددا 
املتزايد  والضغــط  عام،  بشــكل 
من بعض عناصــر اجلمهوريني، قد 
ملعاملة  ذريعة  البنتاغــون  يعطي 

MLRS كعامل تصعيد”.

العفو الدولية تدعو السلطات المغربية الى 
التحقيق في اعتداءات على ناشطات صحراويات 

بسبب اإليغور.. ألمانيا ترفض دعم استثمارات لفولكسفاغن في الصين

اميركا تتردد في ارساله

أوكرانيا تتذرع بالدفاع عن المدنيين للحصول على سالح خطير
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Public Tender Announcements for Tender No: 022-SC-22-EBS
Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction

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 Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction
Tender No.: 022-SC-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 contractor which has enough experience and ability to carry out the project 
of Provision of Project Management Consultancy for EBS Oilfield Surface Facilities Construction. For more details, please 
refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com and submit 
the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email(
Note: 
* Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
* Joint venture (Consortium( bidding shall be deemed as disqualified for price opening.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM July 4th, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/143/ بلدية/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل الشارع من تقاطع املصارف الى شارع الشالالت(

ضمن تخصيصــات )خطة األرصدة اجملمــدة حملافظة نينوى 
لعام 2021) وبكلفة تخمينيــة )1,968,000,000 دينار) مليار 
وتسعمائة وثمانية وســتون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)150) يوما.
على مقدمــي العطاءات مــن الشــركات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قســم العقود في ديــوان احملافظة )خالل 
أوقات الدوام الرســمي وابتداءا من تاريخ نشر اإلعالن ولغاية 
نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/6/5) للحصول على نسخة 
من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قــدره 1,000,000 دينار )واحد 

مليون دينار) غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات 
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم 
)2) علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2022/6/6 الساعة 
الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.

يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح 
يوم اخلميس املوافق 2022/6/2 لإلجابة على االستفسارات في 

العنوان املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

Public Tender Announcements for Tender No: 017-SC-22-EBS
Provision of Asphalt Road Construction from PTF to Permanent Camp

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 Asphalt Road Construction from PTF to Permanent Camp
Tender No.: 017-SC-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 two contractors who has enough experience and ability to carry out the project of 
Provision of Asphalt Road Construction from PTF to Permanent Camp. Building an asphalt pavement road from PTF to Permanent 
Camp, the length is 12.6km, the width is 6.0m, with 1m sub-base road shoulder in each side, contractor›s scope of work includes 
road routing survey, engineering, construction, maintenance service. For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. 
please email to yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com and submit the 
following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email(
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with 
Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM June 20th, 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept 
not later than 7 days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

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

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

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/145/ التطوير الريفي/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تبليط طريق حكنة حردان مرحلة أولى(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 
2021) وبكلفة تخمينية )2,282,000,000 دينار) ملياران ومائتان 

واثنان وثمانون مليون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )280) يوم.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءا من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرســمي ليوم 2022/6/5) للحصول على نسخة من الوثائق 
لقــاء مبلغ مقطوع قدره 2,000,000 دينــار )اثنان مليون دينار 

عراقي) غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات 

في مديرية بلديات نينوى
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم 
)2) علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2022/6/6 الســاعة 

الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح 
يوم اخلميس املوافق 2022/6/2 لإلجابة على االستفسارات في 

العنوان املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى
قسم العقود

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 12320
التاريخ: 2022/5/25

العدد: 12330
التاريخ: 2022/5/25



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 11006/22
التأريخ: 2022/5/15

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 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/ 11009/22
التأريخ/ 2022/5/15

إعالن أول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم 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 ويشترط االشتراك باملزايد
- 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 لألشخاص 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 الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
الشروط الفنية والقانونية:

1- على من ترسو عليه املزايدة نصب كشك جاهز وفق النموذج املعد من قبل البلدية وبنفس املساحة واملوقع.
2- على املستأجر االلتزام باملوقع احملدد في االعالن وال يجوز تغييره إال مبوافقة حتريرية من البلدية.

3- مدة اإليجار ثالث سنوات يؤول بعدها الكشك الى البلدية من دون عوض.
4- على املســتأجر استغالل الكشــك بإحدى الفعاليات التالية )بيع الصحف واجملالت- بيع السكائر واملرطبات واملشروبات الساخنة- االستنساخ 
وكتابة العرائض- بيع الزهور- بيع املواد التذكارية والتحفيات البسيطة- بيع بطاقات شحن الهواتف واالكسسوارات اخلاصة بالهواتف( وحسب ما 

جاء بكتاب مديرية البلديات العامة/ قسم تنظيم املدن ذي العدد )43089( في 2014/12/23 وبخالفه يتم فسخ العقد من دون اللجوء للمحاكم.
5- على املستأجر احلفاظ على سالمة ونظافة وجمالية الكشك خالل فترة التعاقد.

6- ينسب مهندس مشرف لإلشراف على تنفيذ الشروط الواردة باالعالن.
7- تعتبر الشروط املذكورة اعاله جزءا ال يتجزأ من العقد.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 11008/22
التأريخ: 2022/5/15

إعالن اول

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

واملصاريف 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 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: 11020/22
التأريخ: 2022/5/15

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 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 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 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: 11010/22
التأريخ: 2022/5/15

إعالن اول

تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية لبيع 
الفضلة املرقمــة )2106/2375( الرباط الكبير والعائدة الى مديرية بلدية البصرة بني اصحاب 
العقارات اجملاورة لهــا حصرا واملرقمة )858/2375 و860/2375( الربــاط الكبير 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( يومــا تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)20%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املشتري أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10453/21
التأريخ: 2022/5/8

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
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بغداد ـ نجالء صالح الدين:

تعتزم وزارة النفط، زيادة في اإلنتاج 
تبلــغ ثمانية ماليــن برميل يومًيا 
الغاز  واستغالل   ،2027 عام  بحلول 
في مشروعات  والتوسع  املصاحب، 
مع  بالتعــاون  النظيفة  الطاقــة 
العاملية  الطاقــة  كبرى شــركات 
وفــي مقدمتها توتال الفرنســية 
وبــي بي البريطانيــة، اذ عرض وزير 
النفط احســان عبد اجلبــار على 
جديدة  خططا  الشــركتن  هاتن 

لالستثمار في هذه القطاعات.
وذكرت وزارة النفط امس الســبت 
، أن وزيــر النفــط أجــرى في لندن 
وباريــس مؤخــرا اجتماعــات مع 
بريتــش  لشــركة  العليــا  اإلدارة 
وشــركة  البريطانيــة  بتروليــوم 
الطاقة  ووزارتي  الفرنســية  توتال 
واالقتصاد الفرنســية، وقال ، خالل 
اجتماعــه باإلدارة العليا لشــركة 
:”لدينا  البريطانية  بتروليوم  بريتش 
مشاريع كبيرة وخططنا مستمرة 
فــي مجــال الطاقــة النظيفــة 
وشــركة بريتش بتروليوم من أهم 
شــركاء العراق وهم مســتعدون 
في  اإلســتثمارات  من  مزيد  لضخ 
وبالدنا  النظيفــة  الطاقة  مجــال 
مفتوحة بهذا االجتاه ولدينا خطط 

كبيرة موضوعة على الورق “.
وفي هــذا اإلطار، بحــث عبداجلبار 
التنفيذي  الرئيس  مع  إســماعيل، 
لشــركة توتــال باتريــك بويانيه، 
املضي قدًما في االتفاقيات املوّقعة 
بن اجلانبــن خالل العــام املاضي، 
الطاقة  مشروعات  مقدمتها  وفي 

النظيفة.
وخــالل اللقــاء، الــذي انعقد في 
فرنســا، نوقشــت برامــج وفرص 
العمل والتعاون املشترك في تنفيذ 
والطاقة،  النفط  قطاع  مشروعات 

واالتفاق علــى توقيتات تنفيذ عدد 
والتي  املشــتركة،  املشروعات  من 
تتضمن “مشــروع اســتثمار الغاز 
املصاحــب فــي عدد مــن احلقول 
النفطيــة فــي جنــوب العــراق، 
ومشــروع الطاقــة الشمســية، 
ومشروع تطوير حقل أرطاوي وزيادة 
ماء  نقل  ومشــروع  منــه،  اإلنتاج 
البحر لدعم عمليــات إدامة وزيادة 

اإلنتاج في احلقول النفطية.

مشروعات توتال
وكانــت البالد وقعــت، خالل العام 
اربعــة  تطويــر  املاضــي، عقــود 
مشــاريع ضخمة مع شركة توتال 
باســتثمارات تصل إلــى 27 مليار 

دوالر.
تتضمن مشــروعات توتال اجلديدة 
مّد خط األنبوب البحري الذي ينقل 
مــاء البحر إلى احلقــول النفطية، 
بطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون 

برميل ميــاه يومًيا، بهــدف إدامة 
اإلنتاج من احلقول النفطية.

التعاون مع توتال تطوير  ويشــمل 
حقل أرطــاوي وزيادة اإلنتاج، من 80 
ألــف برميل يومًيــا حالًيا إلى 200 
ألف برميل يومًيا، فضاًل عن إنشاء 
 600 مجّمع غــاز أرطاوي بســعة 
مليون قدم مربعة قياسية، بغرض 
اســتثمار حــرق الغاز مــن حقول 

النفط.

ويتركز التعــاون في مجال الطاقة 
النظيفة، في إنشاء محطة توليد 
على  تعتمد  الكهربائيــة  الطاقة 
كهرباء  إلنتاج  الشمسية،  الطاقة 
بتكلفة أقل مــن %45 من تكلفة 
وبقدرة  احلالية،  احملطات  من  اإلنتاج 
إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط.

التعاون مع الشركات الفرنسية
من جهة أخــرى، التقى وزير النفط 
مجموعة الشــركات الفرنســية 

للطاقة والبناء، مؤكًدا حرص بالده 
التعاون  آفاق  وتعزيز  توســيع  على 
والعاملية،  الفرنسية  الشركات  مع 
للنهوض بقطــاع النفط والطاقة، 
ومبا يواكب التطورات املتسارعة في 

هذه اجملاالت.
وقــال عبداجلبار إن الــوزارة تعمل 
على زيادة حجم االســتثمارات في 
قطــاع النفط والطاقة، خاصة في 
تطويــر البنى التحتية واســتثمار 
داعًيا  النظيفــة،  والطاقــة  الغاز 
الشــركات الفرنسية للمساهمة 
فــي مشــروعات زيــادة الطاقات 
اإلنتاجية، وتأهيــل البنى التحتية، 
واالســتثمار األمثل للغاز والطاقة 
املتجددة، وحتســن ظــروف وبيئة 
التطور  يواكب  مبا  النفطي،  العمل 

العاملي في هذه اجملاالت.
حقل الرميلة

وكان وزيــر النفط قــد التقى كما 
البريطانية  العاصمة  في  اشــرنا، 
فرنســا،  إلى  ســفره  قبيل  لندن، 
الرئيس التنفيذي لشــركة بي بي 

البريطانية برنارد لوني.
آليات  اللقاء،  اجلانبان، خالل  وناقش 
التطوير حلقل  وبرامج  دعم خطط 
الرميلة النفطي في جنوب العراق، 
وصواًل لتحقيــق هدف إنتاج الذروة 

البالغة 1.7 مليون برميل يومًيا.
بحــث اللقــاء، كذلــك، برامــج 
الــذي تقدمه  والدعم  املســاعدة 
شركة النفط البريطانية الستثمار 
الغاز املصاحب للعمليات النفطية 
في حقــل الرميلــة النفطي، ومبا 
املتاحة  الكميات  يُسهم في توفير 
مــن الغاز املســتثمر لدعم قطاع 
الطاقــة فــي العراق، فضــاًل عن 
تعظيــم العائد الوطنــي، إضافة 
إلى حتقيــق متطلبات احلفاظ على 
العامة، فضاًل عن  والصحة  البيئة 
مناقشــة فرص التعاون في مجال 

الطاقة النظيفة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مكاسب  النفط  أســعار  حققت 
، بدعم  أســبوعية خالل تعامالت 
بفعل  اإلمدادات  انخفاض  توقعات 
زيادة استهالك البنزين في الواليات 
املتحــدة خــالل الصيــف، فضال 
األوروبي  عن احتمال حظر االحتــاد 

لواردات النفط الروسية.
الســاعة  بحلول  لـ”رويترز”،  ووفقا 
انخفض  جرينتش،  بتوقيت   11:04
خام برنت 20 سنتا أو 0.2 في املائة 
117.20 دوالر للبرميل، لكنه  إلــى 
حقق مكاســب أسبوعية بنحو 4 

في املائة.
وتراجــع خــام غــرب تكســاس 
الوسيط 40 سنتا أو 0.4 في املائة 
إلى 113.69 دوالر للبرميل، مسجال 
أيضا زيادة أسبوعية بنحو 0.5 في 

املائة.
وكشفت بيانات من إدارة معلومات 
األولى،  البارحة  األمريكية  الطاقة 
أن مخزونــات البنزيــن األمريكية 
انخفضــت 482 ألــف برميل في 
مليون   219.7 إلى  املاضي  األسبوع 
برميل. وعادة ما يزيد االســتهالك 
في الواليات املتحدة في مســتهل 

موسم السفر الصيفي.
وتلقى اخلامان دعما من اســتمرار 
إلى  األوروبية  املفوضيــة  ســعي 
احلصول على موافقة جميع الدول 
األوروبي على  االحتــاد  األعضاء في 
على  مقترحة  جديــدة  عقوبــات 

روســيا ما زالت اجملر تشكل حجر 
عثرة في سبيل إقرارها.

وقالت ستة مصادر في “أوبك+” في 
تصريحات، إنه من املتوقع أن تلتزم 
اجملموعة باتفاق إنتاج النفط، الذي 
أقرته العام املاضي خالل اجتماعها 
املزمــع في الثاني مــن حزيران مع 
زيادة أهــداف اإلنتاج في متوز بواقع 

432 ألف برميل يوميا.
وتوقع ألكسندر نوفاك، نائب رئيس 
الوزراء الروســي، تراجع إنتاج البالد 
480 و500 مليون  إلى بن  النفطي 
طن هذا العام من 524 مليون طن 

في 2021.
وذكرت وزارة االقتصاد الروســية أن 
إنتاج النفط هذا العام سينخفض 
9.3 في املائة إلى 475.3 مليون طن، 
وأوضح نوفــاك، أن احلكومة تتوقع 
تعافيا تدريجيا لإلنتاج بعد تراجعه 
في نيســان املاضي بنحــو مليون 

برميل في اليوم.
وأدى انخفــاض أكبر مــن املتوقع 
في مخزونات اخلــام األمريكية في 
األســبوع املنتهي في 20 أيار ، بعد 
السوق  دعم  إلى  الصادرات،  ارتفاع 
وأوضح  املاضــي.  األســبوع  خالل 
محللون أن سحب اخملزون واحتمال 
على  حظرا  األوروبــي  االحتاد  فرض 
النفــط الروســي، ردا علــى مــا 
تطلــق عليه موســكو “عمليتها 
العســكرية اخلاصة” في أوكرانيا، 

دفع األسعار إلى االرتفاع.

وقالــت احلكومــة األمريكيــة إن 
مخزونات اخلام في الواليات املتحدة 
انخفضــت مبقدار مليــون برميل 
األســبوع املاضي، ورفعت شركات 
معــدالت  األمريكيــة  التكريــر 
النفطية  مصافيها  في  التشغيل 
إلــى 93.2 فــي املائة، وهــو أعلى 

مستوى منذ كانون األول 2019.
وارتفع الغاز الطبيعي إلى أكثر من 
تســعة دوالرات لكل مليون وحدة 
مسجال  األربعاء،  بريطانية  حرارية 

أعلى مســتوى له منــذ أكثر من 
عقــد، حيث أدى تضــاؤل اخملزونات 
إلى ارتفاع األسعار، ويستمر الشح 
في إمدادات الطاقة العاملية، بينما 
والغاز من  النفط  يتفادى مشترون 
روســيا، ثاني أكبر مصــدر للخام 
في العالم، وذلك بسبب احلرب بن 

روسيا وأوكرانيا.
أكد إحســان  أخــرى،  من جهــة 
إســماعيل، وزير النفــط العراقي، 
في تصريحــات أمس، أن زيارته إلى 

فرنســا تأتي فــي محاولة لتأمن 
مزيد من االستثمارات في مجاالت 

النفط والطاقة في العراق.
وقال “لدينا صناعة نفطية ضخمة 
ونريد مزيدا مــن األطراف الفاعلة 
ومزيــدا مــن املنافســة، الزيــارة 
الشــركات  ممثلي  لقاء  إلى  تهدف 
املهمة وإيصال رســالة جتارية لها 
للمشاركة بشكل أكبر في السوق 

العراقية”.
وأكد الوزيــر أن “الطاقة اإلنتاجية 
للعــراق تبلــغ 4.8 مليــون برميل 
يوميا، وتنتج بــن 4.4 و4.5 مليون 
برميل يوميــا”، الفتا إلى أن الهدف 
ثمانيــة مالين  إلى  الوصــول  هو 
برميــل بحلول نهايــة 2027 وإلى 
خمسة مالين برميل بحلول 2025. 
وقال “نستخدم نحو مليون برميل 
الوقت احلالي  الباقي. فــي  ونصدر 
نصــدر 3.4 مليون برميــل”. وبدأت 
زيارة إسماعيل إلى فرنسا األربعاء 

وتنتهي اليوم.
مع  إســماعيل محادثات  وأجــرى 
مســؤولن من جمعيــة أصحاب 
العمل الفرنســية “ميديف”، ومع 
التنفيذي  الرئيس  بويانــي،  باتريك 
الفرنسية،  إنرجي”  “توتال  جملموعة 
ومع وزارة انتقــال الطاقة اجلمعة، 

بحسب الوفد املرافق له.
ولم ترغب شــركة “توتال إنرجي”، 
التعليق علــى االجتماع علما أنها 
وقعت عقدا بقيمة عشرة مليارات 

دوالر فــي 2021 في العراق، معلنة 
عودتها إلى البلــد، الذي بدأت فيه 
القرن  عشــرينيات  في  أنشطتها 

املاضي.
ويغطــي العقد، الــذي مت توقيعه 
في أيلول بناء وحدات الســتخراج 
وجتميــع ومعاجلة الغــاز في ثالثة 
حقــول مختلفــة بهــدف توليد 

الكهرباء.
إنشاء  االتفاقية على  تنص  كذلك 
وحدة ذات سعة كبيرة ملعاجلة مياه 
البحر بهدف زيادة قدرات ضخ املياه 
في احلقول جنوب العراق، دون زيادة 
اســتخراج املياه العذبة في البالد، 

التي تعاني شح املياه.
محطة  بناء  أيضــا  العقد  ويضم 
لتوليــد الطاقــة الكهربائية من 
الشمس بقدرة 1 جيجاواط ستزود 

شبكة منطقة البصرة )جنوب(.
ومتتلك “توتال إنرجــي” حاليا 22.5 
في املائة من حقل حلفايا النفطي، 
ألــف برميل   20 أنتــج نحو  الذي 
يوميا من حصة “توتال إنرجي” في 
2020، كما تقوم اجملموعة بتسويق 
زيوت التشــحيم فــي العراق من 
خالل املوزعن احمللين. وميلك العراق، 
وهو ثاني دولة في منظمة البلدان 
املصدرة للبترول “أوبك”، احتياطيات 
هائلة مــن النفط، لكن عقودا من 
الصراع واملنشآت املتداعية، تقوض 
قطاع الطاقــة، ويعاني العراق إلى 

حد كبير انقطاعا في الكهرباء.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تراجع الــدوالر لألســبوع الثاني على 
التوالــي بعــد أن خفــض املتعاملون 
توقعاتهــم لرفــع أســعار الفائــدة 
األمريكية ومع حتسن بيانات التضخم 
واإلنفاق االســتهالكي، األمر الذي هدأ 
من مخاوف السقوط في براثن الركود 

االقتصادي.
مؤشــر  انخفض  “رويترز”،  وبحســب 
الــدوالر الــذي يقيــس أداء العملــة 
األمريكية مقابل سلة من ست عمالت 
رئيسة إلى أدنى مســتوى له منذ 25 

نيسان عند 101.43 أمس.
وعلى أساس أسبوعي، نزل املؤشر 1.3 
في املائة، في أعقــاب تراجع 1.45 في 

املائة األسبوع املاضي.
وبلغ الــذروة فيما يقــرب من عقدين 
ليصــل إلى 105 في وقت ســابق هذا 

الشهر لكنه تراجع منذ ذلك احلن.
قــال جــو مانيمبــو، كبيــر محللي 
الســوق في “ويســترن يونيون بيزنس 
سوليوشــنز”، “الــدوالر يفقــد قوته 
مع تزايــد قوة الــرأي القائــل بوقف 
االحتياطــي الفيدرالــي رفع أســعار 

الفائدة في اخلريف”.
وأظهرت محاضــر اجتماع االحتياطي 
أيار هذا األســبوع أن  الفيدرالي فــي 

زيادة  أن  معظم املشــاركن يعتقدون 
50 نقطة أســاس ســتكون مناسبة 
في اجتماعات السياســة في حزيران  
ومتوز ، لكن عديدا عبروا عن اعتقادهم 
الكبيرة واملبكرة ســتتيح  الزيادات  أن 
مجاال للتوقف في وقت الحق من العام 
لتقييم ما إذا كانت السياسة النقدية 
األكثر تشــددا تســاعد فــي ترويض 

التضخم.
وأظهرت بيانات أمــس أنه على الرغم 
من استمرار التضخم في االرتفاع في 
نيسان، فإنه ارتفع أقل مما كان عليه في 

األشهر القليلة املاضية.
نفقــات  أســعار  مؤشــر  وارتفــع 
االستهالك الشــخصي 0.2 في املائة، 
وهو أقــل ارتفاع منذ تشــرين الثاني 
2020، بعد ارتفاعــه 0.9 في املائة في 
آذار. وبالنسبة إلى األشهر الـ12 حتى 
نيســان ، تقدم مؤشــر أسعار نفقات 
االستهالك الشــخصي 6.3 في املائة 

بعد أن قفز 6.6 في املائة في آذار.
وانخفضــت عوائــد ســندات اخلزانة 
ارتفعت  لكنهــا  أمــس،  األمريكيــة 
أرقام  سريعا خالل اجللسة بعد ظهور 
التضخــم في نيســان ، التــي عززت 
اآلمال بأن أسوأ مراحل ارتفاع األسعار 

قد ولت.

وأظهــر تقريــر منفصــل أن اإلنفاق 
املتحدة  الواليــات  في  االســتهالكي 
املتوقع الشهر املاضي،  ارتفع أكثر من 
إذ زادت األسر مشــترياتها من السلع 

واخلدمات.
واملستفيد الرئيس من انخفاض الدوالر 

هــو اليورو ولكن هذه القــوة الدافعة 
املســتثمرون  يعتقد  إذ  أيضا،  توقفت 
املتوقعة ألسعار  الزيادات  أن كثيرا من 
الفائدة مــن البنك املركــزي األوروبي 
قد أخــذت بالفعل في احلســبان في 

املستويات احلالية.

إلى  املائة  0.06 فــي  اليــورو  وارتفــع 
1.07395 دوالر، بعــد أن ارتفع في وقت 
ســابق إلى أعلى مستوياته في شهر. 
وزاد اجلنيه االســترليني 0.31 في املائة 

إلى 1.2646 دوالر.
احلســاس  األســترالي  الــدوالر  وزاد 

للمخاطر 0.89 فــي املائة إلى 0.7163 
النيوزيلندي  الدوالر  دوالر، في حن قفز 

1.08 في املائة إلى 0.6548 دوالر.
ولم تســتفد عملة بيتكوين الرقمية 
للمخاطــرة،  الشــهية  زيــادة  مــن 
وانخفضــت 0.64 في املائــة إلى نحو 
تراجعهــا  مواصلــة  دوالرا   28997
التدريجي هذا األسبوع عن مستوى 30 

ألف دوالر.
إلى ذلــك، ارتفعــت أســعار الذهب 
أمس مع اســتمرار ضعــف الدوالر ما 
ســاعد على حترك املعدن األصفر نحو 
حتقيق مكاســب لألسبوع الثاني على 
التوالي مع انحســار توقعات تشديد 
أقوى للسياســة النقدية من مجلس 

االحتياطي الفيدرالي.
وارتفع الذهب فــي املعامالت الفورية 
0.4 في املائة إلى 1857.79 دوالر لألوقية 
)األونصة( خالل التعامالت أمس. وزادت 
العقود األمريكية اآلجلة للذهب أيضا 
0.4 في املائة إلى 1855.50 دوالر. وصعد 
الذهب منذ بداية األســبوع بنحو 0.7 

في املائة.
وقال إيليا سبيفاك محلل العمالت في 
“ديلي فوركــس” إن الذهب تلقى دعما 
هذا األســبوع من بعض االعتدال في 
توقعات السوق حيال سياسة مجلس 

االحتياطي الفيدرالــي النقدية للعام 
املقبــل، واألهم من ذلك ضعف الدوالر 

األمريكي.
ســلط محضــر اجتماع السياســة 
النقدية جمللــس االحتياطي في الثالث 
والرابع من أيار ، الذي صدر يوم األربعاء، 
الضــوء علــى أن معظم املشــاركن 
يفضلون رفع ســعر الفائدة 50 نقطة 
أساس في اجتماعات حزيران ومتوز ،كما 

توقعت السوق.
ويؤدي ارتفاع أســعار الفائدة وعائدات 
الســندات األمريكية إلى زيادة تكلفة 
الذي ال  الذهب  البديلة حليازة  الفرصة 

يدر عائدا.
وانخفاض الدوالر يجعــل الذهب أقل 
تكلفة للمشترين من حائزي العمالت 

األخرى.
وبالنسبة إلى املعادن النفيسة األخرى، 
ارتفعت الفضة في املعامالت الفورية 
0.9 في املائــة إلى 22.19 دوالر لألوقية. 
وصعدت نحو 2 في املائة هذا األسبوع.
وزاد البالتــن 0.2 في املائة إلى 951.63 
دوالر لألوقيــة. وصعد البالديوم 0.7 في 
املائة إلى 2028 دوالرا لألوقية، ويتحرك 
بنحو  نحو حتقيق مكسب أســبوعي 
3.5 فــي املائة، وهو األعلــى منذ أوائل 

نيسان.

»النفط« تعتزم انتاج ثمانية ماليين برميل يوميا بحلول 2027
خطط جديدة لالستثمار في قطاعات الطاقة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بلغت مبيعــات البنك املركــزي العراقي من 
العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املاضي 

أكثر من 850 مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفــي ، أن “البنك املركزي باع 
التي  االربعة  املاضي لأليــام  خالل االســبوع 
فتح بها املــزاد 857 مليونــا و525 الفا و352 
دوالرا مبعــدل يومــي بلــغ 214 مليونا و381 
الفــا و338 دوالرا، مرتفعا مبقــدار %9.39 عن 
االسبوع املاضي الذي بلغ معدل املبيعات فيه 

195مليونا و978 الفا و 073 دوالرا”.
واضاف مراســلنا ان معظم هــذه املبيعات 
ذهبت على شــكل حواالت للخــارج لتمويل 
التجارة اخلارجية، فيما بلغ ســعر بيع الدوالر 
احملول حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى 

البيع النقدي  1460 دينارا لكل دوالر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 

األسواق احمللية بشكل طفيف، امس السبت.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب اخلليجي والتركي واألوربي 
بلغ 381 الف دينار، وسعر شراء 377 الفاً، فيما 
بلغت اســعار البيع ليوم اخلميس املاضي 380 

الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 مــن الذهب العراقي ســجل ارتفاعاً 
طفيفــاً أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ ســعر 
الشــراء 337 ألفاً. وفيما يخص أسعار الذهب 
في محــال الصاغة، فأن ســعر بيــع مثقال 
الذهب اخلليجي عيــار 21 يتراوح بن 380 الف 
دينار و390 ألفاً، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بن 340 الفاً و350 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت تركيا، امس السبت، أن نصف صادراتها 
من اللحوم البيضاء مت تصديرها الى العراق خالل 
العام املاضي 2021. وقال مدير شــركة “ليزيتا” 
لتصدير اللحوم البيضاء مســعود ارغول، في 
تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن 
“انتاج حلوم الدجاج في تركيا ارتفع بنسبة 5.1% 
عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه والذي بلغ 
2 مليونان و245 الفاً و770 طناً”، مبيناً أن “حجم 
املبيعات الســنوية للحوم البيضــاء التركية 
التي حتتل املرتبة العاشرة على مستوى العالم 
بلغت 5.5 مليــارات دوالر”. وأضاف أن “صادرات 
اللحوم البيضاء للعام املاضي بلغت 632 الف 
طن محققة عائد بالعملــة االجنبية مقداره 
894 مليــون دوالر مقارنة بصادرات العام 2020 

والتي بلغت 539 الف طن”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
العراقي بشكل طفيف، امس السبت،  الدينار 

في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثية املركزيتن في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم،  148175 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت االسعار اخلميس املاضي 148200 

دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

أكثر من 850 مليون
دوالر مبيعات البنك 

المركزي في اسبوع

ارتفاع طفيف باسعار 
الذهب في األسواق المحلية 

العراق يستورد نصف صادرات 
تركيا من اللحوم البيض

أسعار صرف الدوالر
 في بغداد تنخفض 

4 % مكاسب برنت في أسبوع 

البنزين األمريكي والحظر الروسي يدعمان األسعار

الدوالر يفقد قوته لألسبوع الثاني مع خفض توقعات رفع الفائدة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10450/21
التأريخ: 2022/5/8

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 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم 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 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: 10451/21
التأريخ: 2022/5/8

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خــالل )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 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 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: 10280/21
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 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم 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 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: 10449/21
التأريخ: 2022/5/8

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 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 )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم 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 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: 10452/21
التأريخ: 2022/5/8

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( لسنة 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 وســتجرى 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 حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في املؤسســات 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

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود 

إعالن للمرة األولى/ مناقصة توفير خدمة التأمني الصحي وتأمني احلوادث وتأمني املسؤولية ملوظفي شركة نفط الواحة
1st Announcement for Provision of Employer’s Liability, Accident and Medical Insurance Service for Al-Waha local employees 

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
014/SC/22 :رقم املناقصة

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار عن مناقصة توفير خدمة التأمني الصحي وتأمني احلوادث 
وتأمني املسؤولية ملوظفي شركة نفط الواحة، فعلى الراغبني من شركات التأمني والتي لديها خبرة في هذا اجملال والراغبة باالشتراك في املناقصة مراجعة )حقل األحدب النفطي/ 
شركه نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال 

غير، بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة، وتكون وثائق املناقصة جزءا ال يتجزأ من املشروع.
معلومات عامة عن املناقصة:   

مناقصة توفير خدمة التأمني الصحي وتأمني احلوادث وتأمني املسؤولية ملوظفي شركة نفط الواحة  
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب كافة الوثائق االصلية مصورة )صورة طبق االصل ملونة( وتلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عنداإلحالة.
2. جلب عدم ممانعة نافذة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة.

3. شهادة ممارسة مهنة صادرة من وزارة املالية/ ديوان التأمني أو هوية نافذة صادرة من غرفة التجارة.
مالحظة: في حال عدم تقدمي أي من الوثائق املذكورة اعاله او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشــركة الواحة احلق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حســب الضوابط والتعليمات 

النافذة.
4. تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

5. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )$10,000( بالدوالر األميركي فقط تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن 
اإلشارة السم ورقم املناقصة ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة 

أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مئة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
6. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 

على طلب شراء وثائق املناقصة.
7. في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا 

مع العطاء.
8. على مقدمي العروض تقدمي العروض باللغة اإلجنليزية، والعربية  قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العروض من:

)PDF يحتوي على العرض الفني على شكل USB( العرض الفني مع ) أ
)PDF يحتوي على العرض التجاري على شكل USB( العرض التجاري مع  ) ب

)USD 10,000( خطاب الضمان بقيمة  ) ت
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على 

الظروف، يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر عليه اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة.
9. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 صباحا الى الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت بغداد من يوم االربعاء املوافق2022/6/8 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا 

املوعد ال يقبل أي عطاء، وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10. في حال وجود أي استفســار او طلب توضيح بشــأن التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى تبليغ قســم العقود قبل تاريخ 2022/6/5 بواسطة رسالة على البريد اإللكتروني 

املذكور او تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض اإلجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
11.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

مالحظة: يجب على جميع املقدمني جلب قرص CD )يحتوي على معلومات الشركة( لشركة نفط الوسط كجزء من متطلبات استالم العطاء.
  www.petroalwaha.com :12. املوقع اإللكتروني للمناقصات اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات التواصل على األمييالت التالية و االتصال على الرقم :07809061889
Email to: Saadghazi@petroalwaha.com
cc to: khalid.jamal@petroalwaha.com / yusiping@petroalwaha.com / youhao@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/122محل1

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/102محل2

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/82محل3

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م232حانوت4

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات18 م32حانوت5

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات40 م42حانوت6

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات26،80 م52حانوت7

اجلمهورية/ نادي الثغرثالث سنوات57،90 م62حانوت8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات16 م1/1/8362محل1

مقام عليثالث سنوات16 م2/1/8362محل2

مقام عليثالث سنوات6 م3/1/8362محل3

مقام عليثالث سنوات6 م4/1/8362محل4

مقام عليثالث سنوات12 م5/1/8362محل5

مقام عليثالث سنوات12 م6/1/8362محل6

مقام عليثالث سنوات10 م5/15632 بمحل7

مقام عليثالث سنوات33،60 م10/16292محل8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م2 21+ 22محل1

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات24 م312 و32محل2

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م652محل3

اجلمهورية/ قرب السماكةثالث سنوات12 م662محل4

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/92محل5

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/222محل6

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات12 م1187/137/272محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/12حانوت1

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/22حانوت2

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/42حانوت3

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/52حانوت4

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/62حانوت5

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م4230/137/72حانوت6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ قرب السوق القدميثالث سنوات16 م82حانوت1

اجلمهورية/ قرب السوق القدميثالث سنوات12،5 م282حانوت2

اجلمهورية/ قرب السوق القدميثالث سنوات13،5 م452حانوت3

اجلمهورية/ قرب السوق احلديثثالث سنوات16 م12حانوت4
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شعر

سينما

أعلنت مؤسســة »فيلم الب فلسطني«، 
األفالم  لصّنــاع  فــرص جديدة  مجموعة 
يســتطيعون  والعــرب  الفلســطينيني 
التقــدمي لها خــالل دورة عــام 2022 من 
الفرص الســنوّية التي تقّدمها املؤسسة 

بالشراكة مع مؤسسات عربّية ودولّية.

مسابقة فيلم املوبايل
ضمن برنامــج اجليل القادم، وبالشــراكة 
مع مؤسســة اجلــود للرعايــة العلمية 
يُقــّدم »فيلم الب  الثقافــة،  ـ حكمــت 
لألفالم  املوبايل  فيلم  فلسطني« مسابقة 
القصيرة، والتي تهدف إلى تنمية املواهب 
الفلســطينّية الّشــابة في فلســطني، 
والعالم العربي، في فنون السينما، وتعزيز 
اخملتلفة،  مبســتوياتها  الســينما  صناعة 
وإبــراز قيمة املمارســة الفنّية في احمليط 
الفلســطيني أينمــا كان، وذلك من خالل 
إعطاء الفرصة لفئة الشــباب حتى تعبر 
عن رأيها مســتخدمة وسائل متوفرة في 

متناول اليد.
تنطلــق املســابقة من الثقة بســهولة 
استيعاب أهمية لغة الصورة، وقدرة اجليل 
املعوقات،  لتجاوز  تطويعها  الشــاب على 
واستخدامها في إحداث االنفتاح والتغيير 
اإليجابــي، واملســاعدة في احلفــاظ على 
اجملتمع  وتعزيزها على مســتوى  الهويــة 
على  الضــوء  وتســليط  الفلســطيني، 
قضاياه احليوية. كما تســاعد املســابقة 
الشــباب على اختبــار، وإنتاج، وتســويق 

أعمالهم التي تتعرض للقضايا العامة.
تستهدف املسابقة الشباب املهتم من دون 

قيد أو شرط، من عمر 15 وحتى 21 عاًما. 
املســابقة مفتوحة لألفالم التسجيلّية، 
والروائّية القصيرة، واملوسيقّية، والفيديو 
آرت، والتحريك. مــدة الفيلم 1 ـ 3 دقائق 
)بغض النظر عن موضوع الفيلم(. وتُقبل 
فقــط األفالم املصورة باســتخدام جهاز 
الهاتف النقــال، أو أي نــوع تابليت )كل 
أو كاميرات،  األفالم املصــورة بوســائط، 
بخــالف املذكور، ســيتم اســتبعادها(. 
أن يســتخدموا  األفالم  يُســمح لصناع 
أي تقنية مونتاج، ســواء على تليفونهم 
احملمول، أو علــى جهاز الكمبيوتر. التقدم 
النظر إلى  للمشــاركة فردي، ولن يتــم 
األعمــال املنتجة مــن قبل شــركة، أو 
مؤسســة. باب االشــتراك للمســابقة 
العربية املصنوعة  باللغة  مفتوح لألفالم 
بأيدي فلسطينية في فلسطني، أو الدول 

العربية. للمزيد

إقامة في برلني
مع  وبالشراكة  فلســطني«،  الب:  »فيلم 
فرصــة  تقــدم   ،  Medienboard Berlin
لصناع األفالم الفلســطينيني للحصول 
يوفر  باألفالم.  برلني اخملتصــة  إقامة  على 
برنامــج اإلقامــة ألحــد صنــاع األفالم 
برلني  اإلقامة في  الفلســطينيني فرصة 
ملدة 3 أشــهر متكنه من تطوير مشروعه 
ومهاراته، حيث ستتاح له فرصة التعرف 
علــى منتجني ومختصني مبــا يتوافق مع 
خلفيتــه املهنية. يتم تنظيــم اإلقامة، 
بالتعاون  اللوجســتية،  املساعدة  وتوفير 
مع NIPKOW. فترة اإلقامة: ثالثة أشــهر 

من أيلول، إلى تشرين الثاني 2022.

املؤهلون للتقدم: صانعو/ صانعات األفالم 
)بشكل رئيســي، كاتب)ة(/ مخرج )ة(، أو 
كاتب)ة( الســيناريو  من الفلســطينيني 
املقيمــني في فلســطني، أو إحدى الدول 
العربيــة(. يجب أن يكــون املتقدم)ة( قد 
أنتج فيلًما واحــًدا على األقل من أي نوع، 
أو فئة. يجب أن يكــون الفيلم املنتج قد 
مت دعمــه من قبل صندوق دعــم أفالم، أو 
هيئة، أو مؤسســة معترف بها مهنًيا، أو 
أن يكون الفيلم قد حــاز على اعتراف، أو 
تكــرمي، أو جوائز محلية، أو دولية. يجب أن 
يكون الفيلم الذي يعمل عليه املتقدم هو 
األول  الطويل،  الوثائقي  أو  الروائي،  فيلمه 

أو الثاني. للمزيد

مختبر صناعة التأثير
تستضيف بيروت دي سي، بالشراكة مع 

»فيلم الب فلســطني«، دورة محلية من 
مختبر صناعة التأثير/ فلســطني، وتعلن 
عن فتــح أبواب التقدمي ملشــاريع األفالم، 

كما للمشاركني األفراد.
مختبر صناعة التأثير هو نشاط تفاعلي 
تشــاركي ميتّد على خمسة أيام، ويهدف 
إلــى التعّرف على ممارســات توزيع التأثير 
املُعتمدة في مختلف دول العالم، وتقييم 
السينما  على صناعة  ذلك  انعكاســات 
احمللية، وتشــكيل مهنة محترفة جديدة 

في عالم السينما، وهي »منتج التأثير«.
هــذا اخملتبر ســيقام فــي أيلــول 2022، 
عبر اإلنترنت. ســُيعقد باللغــة العربية 

باستثناء بعض املداخالت املُترجمة. 

إقامة في باريس
يدعو »فيلم الب فلسطني« املتخصصني 

في صناعة األفالم الفلسطينيني للتقدم 
باريس  إقامــة في  بطلب للحصول على 
 Centre لألفالم في تشرين الثاني 2022 في
Culturel Irlandais، باريس بالشراكة مع 
 Docs و  الســينمائي،  بلفاست  مهرجان 

Ireland، واجمللس البريطاني.
تتيح اإلقامــة ملهني أفالم فلســطيني 
اإلقامــة في باريس ملدة شــهر واحد، إلى 
جانب محترف أفالم من أيرلندا الشمالية، 
والذي ســيكون أيًضا مقيًما خالل شهر 
تشــرين الثاني 2022. ســتكون اإلقامة 
مناســبة بشــكل أفضل ملرشح مهتم 
باستخدام الشهر في كتابة، أو البحث، أو 
تطوير مشروع فيلم شخصي، والتواصل 
مــع املنتجــني واملهنيني، وفًقــا مللفهم 

الشخصي.
مركــز الثقافة األيرلندي فــي باريس هو 
مجمــع نابض باحليــاة. يقــع املركز في 
بالقرب  الباريســي،  الالتيني  احلــي  قلب 
ويوفر  والسوربون،  والبانثيون،  نوتردام،  من 
محيًطا غيــر عادي لإلقامــات القصيرة 
والطويلة األجل، وكذلك إقامات الفنانني. 

مسابقة طائر الشمس
فلســطني«،  الب  »فيلــم  مؤسســة 
وسينيفيليا لإلنتاج، بالتعاون مع مهرجان 
اجلونة الســينمائي، يدعون صناع األفالم 
العرب للتقــدم لبرنامــج حكايات طائر 

الشمس.
»فيلم الب فلسطني«  تعمل مؤسســة 
منذ عام 2014 علــى بناء وتنمية اخلبرات 
الالزمة إلنتاج أفــالم أطفال بجودة عالية 
من خــالل برنامــج اجليل القــادم، وذلك 

جتاوبًا مع النقــص امللح في هذا اجملال في 
املنطقة العربية. ســعت املؤسسة عبر 
املتعلقة  التحديات  ملعاجلة  مشــاريعها 
بكتابة نصوص أفالم األطفال ومتابعتها، 
وحصدت املؤسســة ثمار هذا اجلهد عام 
لإلنتاج،  بتعاونها مع ســينيفيليا   2020
حيث أطلقت النسخة األولى من برنامج 
استجاب  الذي  الشــمس،  طائر  حكايات 
األفالم  صناعــة  مجتمــع  الحتياجــات 
وحّمــس ُصناع األفالم على استكشــاف 
األطفال  القصــص جلمهور  رواية  أهمية 
واليافعني. بعد إجناز النســخة األولى في 
البرنامج  فتــح  تقرر  بنجاح،  فلســطني 
للمنطقــة العربية بالكامل، لتســليط 
الضوء على هذه احلاجة من خالل التعاون 

مع مهرجان اجلونة السينمائي.
شروط األهلية: يجب أن يكون املتقدم هو 
كاتب أو مخرج املشــروع املقدم. يُشجع 
بشــدة الكتاب الذين لم يجــدوا ُمخرًجا 
للبرنامج. يجب  التقدم  ملشاريعهم على 
أن يكون املتقــدم عربًيا مقيًما في الوطن 
العربي. يجب أن يكــون املتقدم في طور 
إعــداد ســيناريو لفيلم ســردي قصير 
يســتهدف جمهور األطفــال واليافعني. 
ويجب أن يكون لــدى املتقدم معاجلة من 
3 ـ 5 صفحات للمشــروع املقترح. ميكن 
لِفرق الكتابة املشتركة التقُدم للبرنامج. 
يجب أن يكــون املتقدم قد كتب أو كتب/ 

أخرج فيلما قصيرًا واحًدا على األقل.

شوقي عبد األمير*
أبي...

أَّنــى أمضي، هذه األيام، في بغداد التي تعانق 
أهوالَها وأهواءها بشــغف وعشــق جنوني، 
أجدني أمام مرأى النخيل. نخالت البســاتني 
- هــل تذكر؟ -، تلك التي كنــت تأخذني إلى 
حقولها مثل نخلة تقــود فصيلها الصغير 
قبــل أن يشــّب لُيقتلع من جســدها كما 

اقتلعتني الغربة يوماً من يديك.

ها أنا أقترب منها، أملُســها، فيقشعّر بدنها 
مع ارجتــاف كّل جوارحــي، أتســّلقها كما 
كنــت. أرضع ُجّمارها - قلبهــا - وأهبُط كما 
تّســاقط صفائح الطلع مــن قامتها، وهي 
البهاء، ووشاح  ُحلمّي، حصير  برداء  تغّطيني 
الزمن املتشــّقق يعلو كّل اختالجاتي وارتباك 
نثاراً  تاركًة أعضائــي  لتنســحب  خطواتي، 
يلتــفُّ باليود والزبــد والّصــدف معّلقاً في 

كعبة املنفى قصيدًة وثنية، وال وثن إاّل جّثتي 
املعبودة املنتظرة.

أبي...

أعــرف أّن كلماتي ســتصلك حيــث صار 
جسدك اآلن مفردًة أُخرى في قاموس العدم 
العراقّي املمــّدد في وادي الّنهاية، كما اعتاد 
العراقّيون تسمية املقبرة العظمى لهم في 

صحراء النجف.

إنها النخلة نفسها يا أبي، بكّمادات القّنب 
املبتّلة فوق رقبتها

ستصلك رســالتي هذه، وســتقرأُها حرفاً 
بابتسامة طفل  حرفاً وســتتلّفت حواليَك 
يقطــف ثمراٍت أولى طلعــت وترعرعت بني 
يديــه، وســتأتلق عيناك - عينــاي بدمعة 
واحدة أراها اآلن تســقط بــني أجفاني. فها 
أنا أكتشــف اآلن فقط أنك لم تغرب كّلياً. 
فقد تركت لي بؤبــؤ عينيك بلونه وحجمه 
وارتباكه. إنني أحسُّ اآلن بجزء بشــرّي نابض 

دامع داٍم منك يأتّلق في محاجري.

هكذا، إذاً، ســنبقى نحّدق معاً في نهر الّدم 
والّذهب والطمي العراقّي، ونبكي معاً.

أبتي...

هــل تتذّكر بســاتني »اجمليحشــّية« جنوب 
»ســوق الشــيوخ« قبل أن يُلقــي الفرات 
بخاصرته الّدامية في »هــور احلمار«، هناك 
حيث عّرفتنــي إلى نخلة عجوز لتصافحني 
وتشــّدني إلى صدرهــا وأنا أملــح دموعها 
تتســاقط فرحاً بلقائي عندما قلت لي: هذا 
»ســوباط« أقدم فاّلح في بساتيننا. ال أعرف 
عمره وال هو يعرف شيئاً عن هذا. لقد حملك 
صغيراً ليعبر بك شّط »الغّراف« الذي فاض 
علينا، وكنُت وأّمَك في ريــف جنوبّي بعيد، 

أشّيد أول مدرسة ألبناء الفاّلحني هناك.

أحسســُت فــي حينهــا أّنــَك - بالفطرة 
والبداهــة - ال ُتســن التمييز بــني الناس 
والنخيل في بــالدي، وأّنك تعــرف جيداً أّنه 
عندما نُدرك هذا الفصل واالنشطار بينهما 
ينكســُر التجاُســد في قطيعــٍة ال تدرك 

أعماقها.

القطيعة أراها وها هي صورتها، أمامي على 
شــوارع بغداد. فالنخيل، هــو اآلخر، يهاجُر، 
كمــا الفرات يجــّف على ســريره، والعراق 
قُق كاألرض اليابسة ليبتلع كّل  بكيانه يشَّ

َمن وما عليه.

أبتي...

ســتعرفها، لو رأيتها، هذه »األشرســّية«، 
وكم كنَت تــبُّ ثمراتها التــي تقاوم أكثر 
تت األســنان وال تتعّفن بســرعة. لم أنَس 
قّط ضحكتك العالية عندما جئُتك ببعض 

ثمارها وقد غسلُتها باملاء.

عندها أدركت من دون أن تفوه لي بكلمة، أّن 
ثمر القداســة هذا ال يعلوه املاء وال تنّظفه 
، بغباره وبكّل ما  املساحيق واملناديل. إّنه يظلُّ

في أحشائه، نقّياً شهّياً أبداً.

أبتي...

على مقربة مــن نافذتــي أرى النخلة التي 

كنَت مــتَّ في حضنها، إنها هي نفســها 
يا أبي، بكّمادات القّنــب املبتّلة فوق رقبتها 

وسط الرياح املتوّسطية.

بــال اكتــراِث َمن رضــع ِمن مــاء التكوين، 
باحتمــال َمن يدبُّ في قامته نســٌغ من دم 

وغموض عائد من برزخ.
تســتوقفني كّل صبــاح، أعــرُف ارتباكها، 
شــظف قامتها وتردُّدها في االمتثال ملرآها، 
فهي ال تتمُل أن ترُمقهــا البيوت والعيون 
من أعلى كما تفعل ســفوح اجلبال املطّلة 
فوقها، وال هي تســنُ النظر في املاالنهاية 
كما فــي شــواطئ البحر املمتــّد أمامها 

والزرقة عندها كانت سماويًة فقط.

ثم إنها لم تعــرف غير نهرهــا اّلذي ورثته 
عن أبيها، اجلنوب العراقّي وأّمها األســطورة 
السومرية، يوم كان اختلَط الزمن بالطوفان.

ومنذ ذلك، وهي تشــهد حنني نهرها اجلارف 
الذي يكابد ليصنع طوفانه الصغير فيغمر 
كّل األرجاء إاّل رأَسها العالي، ليعود في كّل 
مّرة إلى ســريره حامالً معه بعض الّزاد من 

أشــالء القرى الّصغيرة التــي كانت تقتات 
على ضّفتيــه. غير أّن املــّد األزرق احملِدق بها 
هنا من كّل جانب، مهما أزبد وأرعد ال تصل 

موجاته إليها.

بها  في سريرها الّسماوّي، الريُح - متّوز يخصِّ
كّل عام في فصلها املفّضل.

الصلصال مرآة ضفائرها يا أبي.

وأهــوار العنبــر بحيرات لغســل أقدامها. 
الدرابك  وفي ليالي الشتاء تســتدّر نشيج 

واألغاني اجلنوبية للبكاء على قتالها.
تعرف أن تقود األنهار إلى املصّبات، الغائبني 
الى القرى، الطمَي إلى احلقول والغرقى إلى 

أّمهاتهم.

إنها نخلتي مسّلتي.
يا أبتي.

* شاعر من العراق

يا أبتـــي..

فرص لصّناع األفالم من مؤسسة »فيلم الب فلسطين«

قراءة

من يسرد حكايتنا؟
حكاية احلرب تسرد بشكل خاّص لكّنه 
عاّم، فكّل حكايــة جندي في قاطع من 
قواطــع العمليات احلربيــة هي حكاية 
اجلنود كّلهم في أرض املعركة، ســواء 
كان هــذا اجلنــدي من هــذا الطرف أو 
ذاك، ذلــك هو اخلطــاب الفكري للنّص 
الذي ســعى إلى كتابته حميد قاسم 
على »ظهر السمكة«، فهناك في تلك 
املثلــث احلدودي،  العالية من  البقعــة 
اجتمــع الطرفــان املتحاربان تاشــًيا 
للموت غرًقا إثر طوفان األمطار املتواصل 

أليام أغرق الربايا جميًعــا، لتبقى رابية 
جبل »ظهر الســمكة« شاخصة خارج 
هذا الطوفان، ليكون املالذ واملنقذ جلنود 

الطرفني املتحاربني قبل الطوفان.
إاّل أّن هــذا الوضع اخلارج عن الســياق 
القتالــي، هو وضع مؤّقت، وإن متّ جتميله 
بشيء من اجلمالية الثقافية بني اجلندي 
اإليراني املهتم بالشعر واجلندي العراقي 
الذي يــدّون يومياته في هذه الســردية 
القصيرة، وإذا كان هذا الســياق اخملالف 
هو واقع حال فرضته الطبيعة للتعايش 
مــن أجل ضمان الوجود واســتمراريته، 
فإّن ســياق احلرب يختلــف متاًما، وال بّد 
أن يفصل بني الطرفني، من هذه الزاوبة 
الرؤيويــة أراد الكاتــب أن يضع بصمته 
اخلاّصة في هذا البيان ليقول، من دون أن 
يفصح بشكل مباشر، إّن هذه احلرب هي 
صراع حاكم مع حاكم آخر، والوقود هو 
الشعب الذي يذبح على ظهر السمكة 
من قبل مدفعيــة الطرفني بعد توقف 

األمطار وانحسار مناسيبها.

أسئلة النّص:
ما تقّدم ليس اســتنتاج خاّص، وإّنا هو 
خطــاب النّص الذي قادت إليه أســئلة 
النّص التــي بثت من قبل الســارد في 
أســئلة  النّص،  مواقــع متعّددة مــن 
حقيقيــة في معنى هذه احلــرب، وملاذا 
وملــن وماهو الهدف مــن وراء هذا املوت 
اجملاني؟ وملاذا تُذبح ذروة الشــباب؟ وملاذا 
تزن األّمهات، وترمــل الزوجات، ويعيش 
اليتم األبناء؟ والصرخة األكبر ملاذا نقتل 

ونُقتل؟
فقد حمل هذا النّص الكثير من األسئلة 
التــي أثارت شــجوننا وأوجعتنا، وأثارت 
أحزاننا وأعادت إلــى الذاكرة الكثير من 
الصور والذكريــات عن أحّبة خطفتهم 
من بيننا شظية طائشة كان بإمكانها 
أن تخطفنا قبل أن تخطفهم، فاملوت ال 
يفّرق بني هذا وذاك، وإنا يحصد اجلميع، 
أثار هذا النّص املواجــع واألحزان، ولكن 
ا سرديًا ممتًعا في بنيته الفنية  بقي نصًّ

التي احتوت هذه التجربة املّرة واحلزينة.

أن يتحّدث الســارد عن صديقه اجلندي 
ســليم غامن ســلطان في الراقم 684، 
ويعيد لنا صياغة يومياتــه املدّونة في 
دفتــر قدمي يكتشــفه أثناء أيــام عزلة 
»كورونــا« اإلجباريــة، أو يبّث مــا يراه 

ويحّسه من أفكار ومشاعر وأحاسيس، 
فإّنه ال يعرض لهم فرديًا شخصًيا، وإّنا 
يلتقي مع  الهّم العام السائد في زمن 
احلكايــة اآلني، ليعيد لها ذات الفاعلية 
واالشتعال مبا يختزنه من كانون املشاعر 

والذكريات املشــتعلة فــي الذاكرة وال 
تطفئها السنون. 

» ما الذي جاء بي هاهنا..؟!«
ا؟ »هل تدرك ما حّل بنا حقًّ

ملاذا فعلت بنــا هذا كّلــه؟.« »الرواية– 
ص21«.

وإذا كانت هذه األســئلة عاّمة، وتمل 
في  األســئلة  فــإّن  العتــاب،  نغمــة 
مباشــرة  تذهب  الالحقة  الصفحــات 
إلى مســاءلة الفاعل لتشــّكل موقًفا 
ليس من اإلنســان املعارض أو اخملتلف أو 
املتقاطع مع النظام فكريًا وسياســًيا، 
وإّنا من اإلنســان املســتقّل كما يؤّكد 
الســارد الذي ال يرى مصلحة عاّمة في 
هذه احلــرب، وهو بهذا يؤّكــد أّن نظرة 
املســتقّل للواقــع هي أكثــر وضوًحا 
والتعّصب  املتحــّزب  ووطنية من نظرة 
لفكرة ما، إذ يطلق أســئلته في فضاء 
النّص »ما الذي فعلناه؟. ما دهاك!. ماذا 
فعلت بنا؟. ملاذا فعلــت بنا هذا كله؟«. 
»الروايــة– ص25«. أو »من أجل من؟ ومن 
أجل مــاذا؟ الوطن أم أحــالم قائدنا في 
اجملد، وقيادة األمة من احمليط إلى اخلليج، 
وترير األرض الســلبية مــن النهر إلى 
بياناته احلربية  البحر، كما كان ينهــي 
بعد أن يذكر أعــداد قتلى العدو وأعداد 
شــهدائنا؟. حســن.. لم نحن فقط؟«. 

»الرواية– ص33«.
هذا النّص الســردي الــذي انتهى زمن 
كتابتــه فــي العشــرين مــن آب عام 
2021، وســرد حكاية من حكايات احلرب 
فــي أواخر أيامهــا، تّدث عــن املصير 
املشترك »املوت« الذي كان جملة ختام 
النــّص »قهقهت طويال فــي اللحظة 
التي كانــت قنابر الهاونات تتســاقط 
بالعشــرات، من اجلانبــني، فوقنا ونحن 
تلك على ظهر السمكة«.  في ساعتنا 
النهايات  ويتــرك  ص119«..  »الروايــة– 
مفتوحة ليكون الناجي الوحيد ســاردًا 

لهذا النّص.

محمد جبير

بيانه  الشــاعر حميد قاســم  يكتــب 
الســردي الثاني بعد ما يقرب من أربعني 
عاًما على كتابة بيانه السردي األول »بيان 
أول للطفولة«، وكان لذلك البيان طعمه 
اخلاّص مثلمــا لهذا البيان طعمه اخلاّص 
أيًضــا، وإن كان البيانان يتمّتعان بنهكة 
خاّصة مشتركة، هي نكهة أجواء احلرب 
وما تتركه من آثار في النفس البشــرية 

وتغيير في املسارات احلياتية لإلنسان.
حميد قاسم يكتب الشعر ويكتب النثر، 
في شــعره تلمس ســرديات، وفي سرده 
شــعرية، متســك باملتلّقي بلّذة املتابعة 
والتشــويق في مجاراة الكاتب في رحلة 
التعّرف على التفاصيل اجلزئية والعاّمة، 
فهو ال يغرق نّصه باجلزئيات الصغيرة عن 
الشــخصية التي تبعث على امللل، وإّنا 
بالتفصيل  اجلزئيات  هذه  بتعشيق  يأخذ 
العاّم، وهو تفصيل كياني يرسم ويخّطط 
مصير تلك الشــخصيات الذي يتعارض 
مع رغبات الشخصيات، ويتقاطع معها، 
لكنها جتد نفســها منصاعة إلى تنفيذ 
ما يرسم لها من خطوات خارج املقياس 
احلياتي للشــخصية، والذي يجّردها من 
إنســانيتها، ويضعها في حــال الصراع 
الداخلي الذي يخلق التوتر الســردي في 
منت النّص، هذا التوتر، الشّد واجلذب في 
صراع الذات مع الواقع، هو مركز التشّكل 
الســردي في نــّص »ظهر الســمكة«  

الصادر حديًثا عن دار نابو.
حملت »ظهر السمكة« أسئلة الشباب 
الذين ســيقوا إلى مطحنة احلرب، وبّثت 
كّل تلك األسئلة التي كانت مكبوتة في 
الزمن الســابق، زمن أوان أشتعال احلرب 
العراقيــة– اإليرانية فــي الثمانينات من 
القرن املاضي، وهذه األســئلة وفق قراءة 
النّص الســردي املوضوعيــة تنطلق من 
التي  للحرب  الرافضة  الشخصية  داخل 
تقتل سعادات اإلنسان الصغيرة، وتبعده 
عن ممارســة دوره اإلنســاني في حياته 

اخلاّصة »األسرة واجملتمع«.

ظهر السمكة.. بيان آخر للسرد

إّل أّن هذا الوضع الخارج عن 
السياق القتالي، هو وضع 

مؤّقت، وإن تمّ تجميله 
بشيء من الجمالية الثقافية 

بين الجندي اإليراني المهتم 
بالشعر والجندي العراقي الذي 

يدوّن يومياته في هذه 
السردية القصيرة، وإذا كان 

هذا السياق المخالف هو واقع 
حال فرضته الطبيعة للتعايش 

من أجل ضمان الوجود 
واستمراريته

غالف الرواية



جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1599
التاريخ: 2022/5/24

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعــة مديرية بلدية النعمانية خالل 
فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة 
في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية اعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو 
عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه مستصحبني هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

مديرية ناحية املشرح
اإلدارة العامة
شعبة اإلدارة

العدد: 400
التاريخ: 2022/5/24

الى/ نزار وعدنان أوالد نعمة جاسم
م/ أنذار

ننذركم واستنادا الى تعليمات رقم 9 لسنة 
1988 بوجوب إزالــة اخملالفة وتهيئة األرض 
ذات املســاحة 150 دومن )للزراعة( واملتعاقد 
عليها وفق قانون 117 لســنة 1970 القرار 
34 فــي 1970/12/23 فــي املقاطعــة 2/1 
اجلبيسة قرب ســيطرة املشرح الرئيسية 
خالل فترة ثالثني يوما من تاريخ نشر اإلعالن 

في اجلريدة الرسمية.
وفي حال عــدم إزالة اخملالفــة من قبلكم 
ســتقوم اللجــان املكلفة وفــق القانون 
والتعليمات بالسير بإجراءات احلل وتسجيل 
العقار باسم وزارة املالية خاليا من احلقوق 

التصرفية.
منير عبد الرزاق عباس
مدير ناحية املشرح

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 43
التاريخ: 2022/5/26

م/ إعالن اول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن إجراء مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ( البالغ 
عددها )31( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية 
خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل 
عــن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجــار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء 
اإلعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

تنويه
متديد للمرة الثانية/ إعالن للمرة الثالثة ملناقصة توفير خدمة إنشاء 
مخارج الغازات من خط البالستيك املقوى باأللياف )FRP( اخلاصة 

بتعومي الغاز املستحث )IGF( وخزان الزيادة
 2ndExtension for 3rdAnnouncement for Provision of Gas outlet

FRP Line Construction for IGF and Surge Vessel
064/SC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/5/31 الى 2022/6/15

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/15 عند الساعة 4:00 

عصرا
2 – معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/3/13
3 - تقدمي عدم ممانعة نافذة لسنة 2022 من الهيئة العامة للضرائب 

4 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:
 haneen.monam@petroalwaha.com; 
xubo@petroalwaha.com; youhao@petroalwaha.com; 

9 اعالن

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 20/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن   
الى/ االشــخاص الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم 
كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبــد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوســف االبراهيم 
4. ميثة يوســف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقــوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف 
االبراهيم 8. هيا عبد اللطيف االبراهيم 9. ابراهيم صالح 
صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 
11. محمد صالح صالح االبراهيم 12. حمد صالح صالح 
االبراهيم 13. حصة صالح صالح االبراهيم 14. امني عبد 
االمير حســن 15. عبد االمير حســن علي حسن 16. عبد 
االمام حسن علي حسن 17. سالم حسن علي حسن 18. 
عزيز حســن علي حسن 19. جميل حسن علي حسن 20. 
مثنى حسن علي حســن 21. علي حسن علي حسن 22. 
نعيمة حســن علي حسن 23. صبيحة حسن علي حسن 
24. زكية حسن علي حســن 25. رقية حسن علي حسن 

26. فهيمة حسن علي حسن.
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 20/ اســتمالك/ 2022 
واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكماً حضورياً بحق املســتملك 
منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص الثالثة املنظمني 
الى املســتملك منهم قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء من 
العقــار املرقم 3/ 562 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة 1650 
م2 وتسجيله باسم املســتملك وزير املوارد املائية اضافة 
لوظيفته ولتعذر تبليغكم جملهولية محل اقامتكم. عليه 
تقرر تبليغكــم اعالناً في صحيفتــني محليتني يوميتني 
ولكم حق الطعن التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية     
محكمة بداءة الفاو 

العدد: 19/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18 

إعالن 
الى/ االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيــم 8. هيا عبد اللطيــف االبراهيم 9. ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمــد صالح صالــح االبراهيم 12. 
حمد صالح صالــح االبراهيم 13. حصة صالح صالح 
االبراهيم 14. عدنان عبد الغفور عبد الرضا 15. جعفر 
عبــد الغفور عبد الرضا 16. حســني عبد الغفور عبد 

الرضا.
اصدرت هذه احملكمــة قرارها بالعدد 19/ اســتمالك/ 
2022 واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنــزع ملكية جزء من العقار املرقم 3/ 672 مقاطعة 4 
الدورة ومبساحة 1200 م2 وتسجيله باسم املستملك 
وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم اعالناً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت   2022/4/1 بتاريــخ 
من  الصــادرة   )u66365472( املرقمــة 
لتوزيع  العامة  الشركة  الكهرباء/  وزارة 
كهرباء الشــمال/ فرع توزيــع كهرباء 
صالح الدين باسم )ر. سواق أقدم عدنان 
انصيف جاسم( من يعثر عليها الرجاء 
تســليمها الى اجلهة املذكــورة أعاله 

وشكرا.

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة الفاو 

العدد: 21/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن 
الى/ االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيــم 8. هيا عبد اللطيــف االبراهيم 9. ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمــد صالح صالــح االبراهيم 12. 
حمد صالح صالــح االبراهيم 13. حصة صالح صالح 
االبراهيم 14. عزيز فدعــم غضبان 15. لطيفة فدعم 
غضبان 16. شــاكر يوســف فدعم 17. ماجد يوسف 
فدعم 18. اميرة يوســف فدعم 19. ماجدة يوســف 

فدعم 20. ساجدة يوسف فدعم.
اصدرت هذه احملكمــة قرارها بالعدد 21/ اســتمالك/ 
2022 واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنزع ملكية جــزء من العقارين املرقمــني 3/ 436 و3/ 
الــدورة االول مبســاحة   600 م2  422 مقاطعــة 4 
والثاني مبســاحة 600 م2 وتسجيله باسم املستملك 
وزير املوارد املائية اضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل اقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم اعالناً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة الفاو 

العدد: 16/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن   
الى/ االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك 
منهم كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبد 
الرحمن عبد العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى 
يوســف االبراهيم 4. ميثة يوســف عبد اهلل 5. 
احمد مشــاري احمد 6. عبد اهلل يعقوب يوسف 
االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف االبراهيم 8. هيا 
عبد اللطيف االبراهيــم 9. ابراهيم صالح صالح 
االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 
11. محمد صالح صالح االبراهيم 12. حمد صالح 
صالح االبراهيم 13. حصة صالح صالح االبراهيم.

اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 16/ استمالك/ 
2022 واملــؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً 
بحق املســتملك منه االول والثانــي وغيابياً بحق 
الى املســتملك  الثالثــة املنظمني  االشــخاص 
منهــم قراراً يقضي بنزع ملكيــة جزء من العقار 
املرقم 591/3 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة 2475 
م2 وتسجيله باســم املستملك وزير املوارد املائية 
اضافــة لوظيفته ولتعــذر تبليغكــم جملهولية 
محل اقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم اعالنناً في 
صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1220/ب ع/2020
التأريخ: 2022/5/26

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنيــة العقــار تسلســل 1021/110 جزيرة وخالل 
خمســة عشــر يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر 
وإذا صادف اليوم اخلامس عشــر عطلة رســمية ففي 
اليوم الذي يليه وفي متام الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في قاعة محكمــة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضور فــي املــكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنسبة 10% بصك مصدق 
مع رسم تسجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية إن لم يكونوا من الشركاء.
القاضي 
عزيز شنته اجلاري

األوصاف:
1- العقــار عبارة عــن بناية جتارية تقــع في منطقة 
الشرقية مقابل مدرسة الشرقية وهي ركن تطل على 
شارعني رئيسي وفرعي مكونة من اربعة محال امامية 
وتســعة محال داخل الفرع العقار مبني  من الطابوق 
)بيتونة(  البنايــة  اعلى  بالكونكريت وفي  ومســقف 
مبينة بالطابوق ومسقفة بالكونكريت العقار مغلق 

ساعة الكشف
2-مساحة العقار 273 م2

3-القيمة املقدرة للعقار خمسمائة مليون دينار فقط
4-الدار غير مشغولة من احد ساعة إجراء الكشف

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 14/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن   
الى/ االشــخاص الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم 
كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبــد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوســف مصطفى يوســف االبراهيم 
4. ميثة يوســف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقــوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف 
االبراهيم 8. هيا عبد اللطيف االبراهيم 9. ابراهيم صالح 
صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 
11. محمد صالح صالح االبراهيم 12. حمد صالح صالح 
االبراهيــم 13. حصة صالح صالــح االبراهيم 14. صفية 
جعفر عباس ابراهيم 15. شــريفة جعفر عباس ابراهيم 
16. حليمة عبد علي عبــاس ابراهيم 17. عزيزة عبد علي 
عباس ابراهيــم 18. امينة عبد علي عبــاس ابراهيم 19. 
طاهرة عبد علي عباس ابراهيم 20. بتول عبد علي عباس 
ابراهيم 21. ســاهرة عبد علي عباس ابراهيم 22. محمد 
عبد علي عباس ابراهيم 23. ضرغام احمد عبد علي عباس 
24. حيــدر احمد عبد علي عبــاس 25. فاطمة احمد عبد 
علي عباس 26. اســماء احمد عبد علــي عباس 27. زينب 
احمد عبد علي عباس 28. اميان احمد عبد علي عباس 29. 

عبد الكرمي ناصر غلوم علي.  
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 14/ اســتمالك/ 2022 
واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكماً حضورياً بحق املســتملك 
منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص الثالثة املنظمني 
الى املســتملك منهم قراراً يقضــي بنزع ملكية جزء من 
العقــار املرقم 3/ 559 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة 1750 
م2 وتسجيله باسم املســتملك وزير املوارد املائية إضافة 
لوظيفته ولتعذر تبليغكم جملهولية محل إقامتكم. عليه 
تقرر تبليغكــم اعالناً في صحيفتــني محليتني يوميتني 
ولكم حق الطعن التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 23/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

اعالن 
الى/ االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيــم 8. هيا عبد اللطيــف االبراهيم 9. ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمــد صالح صالــح االبراهيم 12. 
حمد صالح صالــح االبراهيم 13. حصة صالح صالح 
االبراهيم 14. عباس حمزة ســبهان 15. عمران حمزة 
ســبهان 16. صالــح حمزة ســبهان 17. ظاهر حمزة 

سبهان.
اصدرت هذه احملكمــة قرارها بالعدد 23/ اســتمالك/ 
2022 واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنزع ملكية جــزء من العقارين املرقمــني 3/ 439 و3/ 
434 مقاطعة 4 الدورة االول مبساحة   300 م2 والثاني 
مبســاحة 1800 م2 وتسجيله باســم املستملك وزير 
تبليغكم  املائيــة اضافــة لوظيفته ولتعــذر  املوارد 
جملهوليــة محل اقامتكم عليه تقــرر تبليغكم اعالناً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 17/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن   
الى/ االشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيــم 8. هيا عبد اللطيــف االبراهيم 9. ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمــد صالح صالــح االبراهيم 12. 
حمد صالح صالــح االبراهيم 13. حصة صالح صالح 
االبراهيم 14. شاكر مسلم عاشور 15. فضيلة مسلم 

عاشور 16. حورية مسلم عاشور.
أصدرت هذه احملكمــة قرارها بالعدد 17/ اســتمالك/ 
2022 واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنــزع ملكية جزء من العقارين املرقمني 501/3 و517/3 
مقاطعــة 4 الــدورة االول مبســاحة   600 م2 والثاني 
مبســاحة 600 م2 وتسجيله بأسم املســتملك وزير 
تبليغكم  املائيــة اضافــة لوظيفته ولتعــذر  املوارد 
جملهولية محل اقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم اعالناً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 27/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

اعالن   
الى/ االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبــد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 4. 
ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد اهلل 
يعقوب يوسف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف االبراهيم 
8. هيا عبد اللطيف االبراهيــم 9. ابراهيم صالح صالح 
االبراهيم 10. عبد اللطيف صالــح صالح االبراهيم 11. 
محمد صالــح صالح االبراهيــم 12. حمد صالح صالح 
االبراهيم 13. حصة صالح صالح االبراهيم 14. اسماعيل 
يونس يعقــوب 15. علي يونس يعقــوب 16. زهرة طالب 
داود 17. محمد عقيل يونس 18. مسلم عقيل يونس 19. 
بشــائر عقيل يونس 20. ظفائر عقيل يونس 21. سمائر 
عقيل يونس 22. رشيدة قاسم سلمان 23. صديقة يونس 

يعقوب. 
اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 27/ اســتمالك/ 2022 
واملؤرخ في 2022/5/17 حكماً حضورياً بحق املســتملك 
منــه االول والثانــي وغيابيــاً بحق االشــخاص الثالثة 
املنظمني الى املستملك منهم قراراً يقضي بنزع ملكية 
جزء مــن العقارين املرقمــني 3/ 404 و3/ 418 مقاطعة 4 
الــدورة االول مبســاحة   600 م2 والثاني مبســاحة 2500 
م2 وتسجيله باســم املستملك وزير املوارد املائية اضافة 
لوظيفته ولتعــذر تبليغكم جملهولية محــل اقامتكم. 
عليه تقــرر تبليغكــم اعالناً في صحيفتــني محليتني 
يوميتني ولكم حق الطعــن التمييز خالل املدة القانونية 
وبعكسه سوف يكتســب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 13/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18 

إعالن   
الى/ االشــخاص الثالثة املنظمني الى املستملك 
منهم كل مــن 1. دالل صالــح االبراهيم 2. عبد 
الرحمن عبد العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى 
يوســف االبراهيم 4. ميثة يوســف عبد اهلل 5. 
احمد مشــاري احمد 6. عبد اهلل يعقوب يوسف 
االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوســف االبراهيم 8. هيا 
عبد اللطيف االبراهيــم 9. ابراهيم صالح صالح 
االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح االبراهيم 
11. محمد صالح صالح االبراهيم 12. حمد صالح 
صالح االبراهيم 13. حصة صالح صالح االبراهيم.

اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 13/ استمالك/ 
2022 واملــؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً 
بحق املســتملك منه االول والثانــي وغيابياً بحق 
الى املســتملك  الثالثــة املنظمني  االشــخاص 
منهــم قراراً يقضي بنزع ملكيــة جزء من العقار 
املرقم 3/ 624 مقاطعة 4 الدورة ومبســاحة 3750 
م2 وتسجيله باســم املستملك وزير املوارد املائية 
اضافــة لوظيفته ولتعــذر تبليغكــم جملهولية 
محــل اقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم اعالناً في 
صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكســه ســوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
الهيأة االستئنافية

العدد/ 293/س/2021
التاريخ/ 2022/5/22

الى/ املستأنف عليهما
 احمد جبار حسن واحمد راضي حمود

م/ إعالن
بناًء على الدعوى البدائية املرقمــة 327/ب/2021 املقامة 
امام محكمة بــداءة الناصرية ضدكمــا من قبل املدعي 
)مدير بلدية الناصرية إضافة لوظيفته( بداعي بأنه سبق 
وان مت تخصيص العقار تسلسل 25371/110 جزيرة لسنة 
2012 باســم املدعي عليه األول احمد هادي عبد العباس 
ضمن شــريحة املوظفني وتبني بعد ذلك استفادة املدعى 
عليه األول بالعقار تسلســل 19/2305/1 احلبيلية مبوجب 
القرار 117 لســنة 2000 حســب ما جاء بقــرار اللجنة 
التحقيقيــة املشــكلة باألمــر اإلداري املرقــم م.ش/س/

حت/ل/171 في 2017/6/4 والوارد الى دائرتهم مبوجب الكتاب 
بالعدد 8476 في 2018/4/26 وكذلك ما جاء بقرار محكمة 
جنح الناصريــة بالعدد 3548/ج/2018 فــي 2018/12/31 
)الفقــرة 3( لذا طلــب دعوتكما وبقيــة املدعى عليهم 
للمرافعــة واحلكم بإبطال جميع قيود العقار تسلســل 
25371/110 جزيرة وإعادة تســجيله باسم مديرية بلدية 
الناصرية ووضع إشــارة عدم التصرف على العقار املذكور، 
أصدرت محكمة بــداءة الناصرية بتاريخ 2021/9/8 وبعدد 
327/ب/2021 حكمــا قضــى برد دعوى املدعــي وحتميله 
الرســوم واملصاريف وقد اســتأنف املدعي احلكم املذكور 
امام هذه احملكمة وســجل الطعن االســتئنافي بالعدد 
أعــاله وجملهولية محل اقامتكما حســب اشــعار اخملتار 
املرفــق بالدعوى تقــرر تبليغكمــا بصحيفتني محليتني 
وفــي حال عدم حضوركما او من ينــوب عنكما قانونا في 
موعد املرافعة املوافق 2021/6/6 الساعة التاسعة صباحا 

ستجرى املرافعة بحقكما حضورا وعلنا ووفق األصول.
القاضي
حسني علي صيهود
رئيس الهيأة االستئنافية في ذي قار

جمهورية العراق  
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
 محكمة بداءة الفاو 

العدد: 15/ استمالك/ 2021 
التأريخ: 2022/5/18

إعالن   
الى/ األشخاص الثالثة املنظمني الى املستملك منهم 
كل من 1. دالل صالح االبراهيــم 2. عبد الرحمن عبد 
العزيز االبراهيم 3. يوسف مصطفى يوسف االبراهيم 
4. ميثة يوسف عبد اهلل 5. احمد مشاري احمد 6. عبد 
اهلل يعقوب يوســف االبراهيم 7. مرمي يعقوب يوسف 
االبراهيــم 8. هيا عبد اللطيــف االبراهيم 9. ابراهيم 
صالح صالح االبراهيم 10. عبد اللطيف صالح صالح 
االبراهيــم 11. محمــد صالح صالــح االبراهيم 12. 
حمد صالح صالــح االبراهيم 13. حصة صالح صالح 
االبراهيــم 14. عواد طالب غضبــان 15. يونس طالب 
غضبان 16. طاهر طالب غضبان 17. نشــيمة سبهان 

محمد.
أصدرت هذه احملكمــة قرارها بالعدد 15/ اســتمالك/ 
2022 واملؤرخ فــي 2022/5/17 حكمــاً حضورياً بحق 
املســتملك منه االول والثاني وغيابياً بحق االشخاص 
الثالثة املنظمني الى املســتملك منهم قراراً يقضي 
بنزع ملكية جزء مــن العقار املرقم 437/3 مقاطعة 4 
الدورة ومبســاحة 600 م2 وتسجيله باسم املستملك 
وزير املوارد املائية إضافــة لوظيفته ولتعذر تبليغكم 
جملهولية محل إقامتكم. عليه تقــرر تبليغكم إعالناً 
فــي صحيفتني محليتني يوميتــني ولكم حق الطعن 
التمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي 
نصير عالوي جثير 
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املوقعمدة االيجاراملساحةرقم امللكنوع امللكت

اجملمع الطبيسنة واحدة23 م3522صيدلية1

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/1سوق الشيوخ1

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/6سوق الشيوخ2

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/8سوق الشيوخ3

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتكشك6654/5/2سوق الشيوخ4

720,000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك6654/5/86سوق الشيوخ5

720,000 سبعمائة وعشرون الف دينارثالث سنواتكشك1/3سوق الشيوخ6

480,000 اربعمائة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت444/567/2سوق الشيوخ7

1,000,000 مليون دينارثالث سنواتحانوت444/567/5سوق الشيوخ8

625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت234/526/30سوق الشيوخ9

1,090,000 مليون وتسعون الف دينارثالث سنواتكشك234/526/10سوق الشيوخ10

300,000 ثالثمائة الف دينارثالث سنواتكشك259/526/107سوق الشيوخ11

300,000 ثالثمائة الف دينارثالث سنواتكشك259/526/157سوق الشيوخ12

400,000 اربعمائة الف دينارثالث سنواتكشك259/526/290سوق الشيوخ13

8,650,000 ثمانية ماليني وستمائة وخمسون الفسنة واحدةملعب خماسي6664/5سوق الشيوخ14

46,000,000 ستة واربعون مليون دينارسنة واحدةساحة وقوف سيارات567/13/11سوق الشيوخ15

3,000,000 ثالثة ماليني دينارثالث سنواتمقهى ومتنزه6665/5سوق الشيوخ16

1,160,000 مليون ومائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت174/526/32سوق الشيوخ17

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/152سوق الشيوخ18

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/153سوق الشيوخ19

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/154سوق الشيوخ20

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/155سوق الشيوخ21

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/156سوق الشيوخ22

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/157سوق الشيوخ23

 قطعة ارض لغرض4513/365سوق الشيوخ24
خمس سنواتانشاء جملون

 1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار/ على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية
 والبالغ قدره )97,200,000( سبعة وتسعون مليون

ومائتان الف دينار

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/158سوق الشيوخ25

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/176سوق الشيوخ26

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/177سوق الشيوخ27

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/193سوق الشيوخ28

3,180,000 ثالثة ماليني ومئة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت526/169سوق الشيوخ29

1,770,000 مليون وسبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت526/203سوق الشيوخ30

 جزء منسوق الشيوخ31
1,000,000 مليون دينارثالث سنواتمخزن مواد انشائية4512/365



اعالن10

إعالن رقم )37(
رقم الطلبية 2022/2128

تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن مناقصة

إزالة بناية طابق واحد وتشــييد بناية جديدة طابقني مع ورشــة إزالة غرف مشغلي إنتاج 
الدهون/ 2

للمرة )الثانية( وبكلفة تخمينية مقدارها )411,799,000( دينار عراقي فقط )اربعمائة وأحد 
عشــر مليونا وسبعمائة وتسعة وتســعون ألف دينار عراقي ال غير( ومبدة تنفيذ )300( يوم، 
مبوجب املواصفات والشــروط التي ميكن احلصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره 
)250,000( دينار )مئتان وخمسون ألف دينار ال غير( غير قابل للرد، فعلى الراغبني باملشاركة من 
ذوي االختصاص تقدمي العطاءات بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( 
ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع إرفاق التأمينات األولية البالغة )4,118,000( دينار 

عراقي فقط )أربعة ماليني ومائة وثمانية عشر الف دينار عراقي فقط(.
على ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
- رقم املناقصة: موضوعها: تاريخ الغلق:

- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
- تاريخ نفاذ التأمينات األولية

- العناوين الصريحة للشركة او املكتب مع تثبيت البريد اإللكتروني
وتســلم الى اســتعالمات الشــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقما اإلعالن 
والطلبية في مدة اقصاها الســاعة )الواحدة( بعد الظهــر ليوم )2022/6/12( ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير
مالحظة:

1- يتم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياسية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق 
الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

أ - كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة
4- تقدمي التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في الشركة 

او الشركات مبوجب عقد مشاركة.
5- بإمكان كافة ممثلي الشركات أو املكاتب املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة 
حلضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة 

العاشرة صباحا
6- في حال وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا 

من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حال عدم االستجابة للمراسالت في أثناء الدراسة 

الفنية والتجارية للطلبيات.
8- تقدم التأمينات األولية على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن جميع 
املصارف داخل بغداد على ان يكون خطاب الضمان املقدم داخال ضمن املنصة اإللكترونية وإذا 
لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي.

9- ال تتم مطالبة شــركتنا بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة 
االســتيراد ويتحمل املشترك في املناقصة مســؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا )إذا 

تضمن العمل جتهيز مواد(
10- ال تتم املطالبة بأي متديدات ألســباب تتعلق بإخراج املواد من املوانئ. )إذا تضمن العمل 

جتهيز مواد(
11- يتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية.

www.mrc.oil.gov. :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع اإللكتروني
iq

13- سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
14- على الشركات املتقدمة لالشتراك في املناقصة أعاله تقدمي كتاب تأييد من وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية/ دائرة التقاعد والضمان االجتماعي إلكمال إجراءات املوافقات األمنية 

في حال التأهل.
15- ال تصرف أي مســتحقات الى اجملهز إال بعد جلب بــراءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان 

االجتماعي.
16- يتم اســتقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل الســنة من الشركات 

العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
17- في حال رســو املناقصة على إحدى الشركات املقدمة للعطاءات سواء كانت عراقية ام 
اجنبية ام عربية يتم توقيع العقد في القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى اإلحالة 

ويتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقها.
18- تقدمي إثبات لتوفر سيولة نقدية كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او 
كفاءة مالية من خالل تسهيالت مصرفية مببلغ ال يقل عن )37,062,000( دينار عراقي )سبعة 

وثالثني مليونا واثنني وستني الف دينار عراقي( وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة.
19- سيتم نشر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من اآلتي )الزمان، املدى، 
الزوراء، الصباح اجلديد، البينة اجلديدة، املشرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املستقبل 

العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم(.
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام
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بغداد ـ الصباح الجديد:

توجهت بعثة وفد منتخبنا األوملبي 
لكــرة القدم مســاء أمــس على 
في  للمشاركة  حتضيراً  أوزبكستان 
نهائيات آسيا حتت 23 عامأً املقررة ان 
تبدأ األربعاء املقبل املوافق 1 حزيران 
2022.. ويلعب منتخبنا األوملبي في 
اجملموعة الثالثة ويســتهل شوطه 
بلقاء األردن في الساعة 8 من مساء 
األربعاء.. ويالقي استراليا في املباراة 
الثانية في الساعة 4 من عصر يوم 
الســبت املوافق 4 حزيران، في حني 
يلعــب امام الكويت فــي التوقيت 
ذاته عصر يوم الســابع من الشهر 

ذاته.
التشــيكي  أكــد  جانبــه،  مــن 
ميروسالف سوكوب، مدرب املنتخب 
األوملبي ، أن الفوز علــى إيران )1-3( 
الرافدين، دفعة  وديا، سيمنح أسود 
معنويــة عالية قبل مشــاركتهم 
املرتقبــة في نهائيات كأس اســيا 
أوزبكســتان  في  ســتنطلق  التي 

مطلع الشهر املقبل.
وقال سوكوب، في املؤمتر الصحفي 
الذي عقد مســاء أول أمس »قدمنا 
مبــاراة جيــدة، وحضــر التنظيم 
التكتيكــي داخل امللعب بشــكل 
أفضل مــن املباراة األولــى، وجنحنا 
واألداء«. بالنتيجــة  التفــوق  فــي 

أجرينا   60 الدقيقــة  »بعد  وواصل: 
عدة تبديالت على تشكيل املنتخب، 
ملنــح الفرصــة لبعــض الالعبني، 
وأفــرزت هذه التبديــالت إمكانيات 

املشــاركة في  لالعبينا قبل  جيدة 
:«نتيجة  نهائيات كأس اسيا«.وتابع 
اللقاء ، منحت العبينا حافزا كبيرا 
للظهور بشــكل قوي في نهائيات 
»املدافع كاردو  وأوضح  كأس اسيا«. 
صديــق يواجــه بعض املشــكالت 
إمكانيات  قــدم  لكنه  الصحيــة، 

جيدة في املباراة ، ومشــكلة ارتفاع 
مشــكلة  أبرز  هي  احلــرارة  درجات 
خالل  التأقلم  فــي  احملترفني  تواجه 
أن  إلى  معســكر بغداد«.  واشــار 
»أجواء أوزبكستان في الوقت احلالي 
طبيعية، وليســت فيها فارق كبير 
عــن طقس العراق في هــذه األيام، 

لــذا مباراتي إيــران حققت الفائدة 
الكاملة من جميع النواحي«.

وتغلب املنتخب األوملبي على ضيفه 
املباراة  في   ،)1-3( بنتيجــة  اإليراني 
الوديــة الثانية التــي أقيمت عصر 
أول امس اجلمعــة ضمن حتضيراته 
األخيرة للمشــاركة فــي نهائيات 

كأس اســيا املقبلة في أوزبكستان 
التي ستنطلق مطلع حزيران املقبل.
افتتــح حســني عمار التســجيل 
للعراق في الدقيقــة األولى، ومتكن 
أحمد شهرزادة من معادلة النتيجة 
للضيوف فــي الدقيقــة 50، فيما 
متكن ألكســندر أوراها من تسجيل 

.)56( الرافدين  الثاني ألسود  الهدف 
وعزز حســن عبد الكرمي تقدم أهل 
الــدار بإضافة الهــدف الثالث في 

الدقيقة 64.

تعادل للزوراء في اجلولة 33 ملمتاز 
الكرة  

انتهــت مبــاراة الــزوراء ومضيفه 
النفــط بالتعــادل بهدفــني لكل 
منهمــا امــس ضمــن اجلولة 33 
لدوري الكرة املمتاز، ســجل للزوراء 
زين العابدين ســالم 62 وسعد عبد 
األميــر 74 وللنفط وليــد كرمي 45 
وكــرار محمد 90.. كما فــاز امليناء 
على أمانة بغــداد بهدف من دون رد 
سجله أحمد خالد في الدقيقة 39.

في حني انتهت مباراة أربيل وضيفه 
بهدفني  الــدار  أهل  بفوز  الصناعة 
لهدف، سجل شيركو كرمي من جزاء 
21 وســفني منصور 69 وللصناعة 

حيدر حسني 17 من ركلة جزاء.
وانتهــت مبــاراة نفــط ميســان 

والديوانية بالتعادل بهدف ملثله.
وجتــرى اليوم االحــد 5 مباريات في 
اجلولــة ذاتهــا، فيلعــب الكهرباء 
والقاســم في ملعب التاجي وزاخو 
يضيف نفط الوســط ونوروز يواجه 
املباريــات الثالث في  النجف وتقام 
4 عصرا، ويشهد ملعب  الســاعة 
الفيحــاء فــي محافظــة البصرة 
مباراة نفــط البصــرة واجلوية في 
والنصف مساء  السادسة  الساعة 
ويتواجــه الشــرطة والكــرخ في 
ملعب الشعب الدولي في الساعة 

9 مساء.

األولمبي يطير إلى أوزبكستان ويالقي األردن.. األربعاء
تعادل للزوراء وفوزان ثمينان للميناء وأربيل في افتتاح الجولة 33 لممتاز الكرة 
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العراق بطل األمم 
الدولية بالكيكو شيندو

ألعاب القوى يتفوق في 
بطولة شباب العرب

السليمانية /  اللجنة اإلعالمية 
حصد العــراق لقب النســخة االولى مــن بطولة االمم 
الدوليــة بالكيكو شــيندو التــي نظمتهــا املنطمة 
الدولية على بســاط كلية التربية وعلــوم الرياضة في 
الســليمانية على مدى يومني مبشاركة 60 العبا ميثلون 
العراق واليونــان واملانبا وتركيا وســيرالنكا واذربيجان ، 
وجاء املنتخب اليونان باملركز الثاني واذربيجان ثالثا.ومتكن 
العبو املنتخب الوطني من جمع ثمانية اوســمة ذهبية  
بعد تنافس كبير بني املشــاركني خالل اليوم االول الذي 
شــهد تاهل العبينا الى النزالت النهائية والتي تكللت 
في اليوم الثاني عن فوز علي حيدر في وزن 71 كغم على 
زميلــه ضرغام فتحي ، و فــي وزن 54 كغم كان الذهب 
من نصيب ســعيد سامي بعد ان تفوق على  عبد الكرمي 
خليل ، واضاف عبد الكرمي برهان الذهبية الثالثة في وزن 
89 كغم ويوسف حميد في وزن 82 كغم و متكن محمود 
فؤاد من اقصاء بطل العالــم باللعبة االملاني من اصول 
ايرانية ميسم حسني في وزن فوق 100 كغم وزاد الالعب 
حســن جناة غلة العراق من االوسمة الذهبية في وزن 99 
كغم بعد فوزه على الالعب اليوناني جورج بلياتسيكاس 
ولم ميهل العبنا منافســه اليوناني اي فرصة في الدفاع 
عن نفســه قي اللقاء الذي شــهد اثارة كبيرة بينهما ، 
وحصل العبنا محمد صــدر الدين على ذهبية 67 كغم 
وعباس توفيق على ذهبيــة 76 كغم فيما متكن الالعب 
االذربيجانــي عمروف فاراروف  مــن القوز بذهبية وزن 63 

بعد ان تغلب غبى العب منتخبنا مهدي حميد.
وفي منافسات النســاء التي تدخل الول مرة في اللعبة 
حصلــت الالعبة اليونانيــة  دميتــرا جيالجوتيس على 
الوســام الذهبي بعد فوزها على الالعبتنان العراقيتان 
بــان احمد ولينا كلوه . . وقــررت املنطمة الدولية ترقية 
رئيس املنطمة العراقية والشــرق االوسط تيمور حتسني 
عبد الرحمان باحلزام االسود 7 دان ولقب »هانشي » الذي 
يعد من املراتب املتقدمة في اللعبة فيما مت ترقية حكام 
البطولــة واملدربني من قبل املنطمــة الدولية يالكيكو 
شــندو بعد االداء املتميــز الذي ظهرو به خــالل قيادة 
املنافسة . واثنى رئيس املنطمة الدولية بالكبكو شندو 
الكوجني االملاني هاكن بهمودي على اجلهود الكبيرة التي 
بذلتها املنظمة العراقية على جناح البطولة واملســتوى 
الذي ظهــر عليه املشــاركون واالنضبــاط العالي من 

العبينا. 

إعالم الشباب والرياضة
بارك وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال الحتاد العاب 
القوى ومنتخبنا الشــبابي االجنازات الكبيرة والتفوق 
الواضح في بطولة العرب اجلاريــة احداثها حاليا في 
تونس واملؤهلة لبطولة العالم في كولومبيا شهر اب 
املقبل ، وتعهد الســيد الوزير بدعم ابطالنا لتحقيق 
افضــل النتائــج التي ترفع اســم العــراق عاليا في 

البطوالت الدولية . 
وثمن درجــال اجنازات االبطال الشــباب العداء محمد 
جناح صاحب الوســام الفضي في سباق ١١٠م حواجز 
ليخطف الوسام الفضي ويحقق رقما تأهيليا لبطولة 
العالم للشباب و محمد احمد قاسم الوسام البرونزي 
لفعالية رمــي القرص و العداء الذهبي فالح حســن 
ذهبية ســباق ٢٠٠م والتاهل لبطولة العالم و العداء 
حســني فالح ذهبية سباق ١٠٠م محققا رقما تاهيليا 
لبطولة العالم للشــباب و الرياضــي علي اكبر حيدر 
الوســام البرونزي في ســباق القفز بالزانــة و العداء 
احمد جمال الوسام الفضي لسباق ٤٠٠م وحقق رقما 

تأهيليا لبطولة العالم للشباب.

لقطة من املباراة الودية الثانية ملنتخبنا األوملبي امام إيران

بغداد ـ فالح الناصر:
شهدت منافســات بطولة غربي آسيا 
بنســختها  الشــاطئية  القدم  بكرة 
الثانية التي أقيمت فــي مدينة جازان 
باململكــة العربية الســعودية للمدة 
من 18 ولغاية 23 آيار اجلاري، شــهدت 
تســجيل حكما الدولي بكــرة القدم 
الشــاطئية أكرم مهدي تفوقاً واضحاً 
فــي إدارتــه خلمــس مباريــات حكما 
للســاحة ومباراتني حكم ثالث، وهذه 
حصيلة جيدة جدا، فــي ثاني مهماته 
علــى الصعيــد اخلارجي بعــد قيادته 
ملباريات في بطولــة دولية ودية أقيمت 
في مشهد اإليرانية قبل املشاركة في 

بطولة غربي آسيا.
وبطولة غربي آســيا اشتركت فيها 7 
منتخبــات هي ) الســعودية واإلمارات 
والكويــت والبحرين وســلطنة عمان 
بلقبها  وتــوج  ولبنــان(..  وفلســطني 
منتخب اإلمارات بالفوز على ســلطنة 
عمان بثالثة أهــداف لهدفني، كما توج 
اإلماراتــي راشــد عبد بلقــب الهداف 
وله 6 أهــداف، ونال كأس أفضل حارس 
مرمى في البطولة يونس العويسي من 

سلطنة عمان.

النجاح والتقومي 
وحقق اكــرم جناحا متميزا فــي إدارته 
للمباريــات وتطبيقــه للقانون الدولي 
واملتابعــة الدؤوبة حلظة بلحظة اذ متيز 
بالياقة البدنية العالية واتخاذ القرارات 
املناسبة في وقتها من دون تردد بفضل 
شــجاعته التــي افصح عنهــا منذ 
تعامله مــع الصفارة في مالعب الكرة 
احترام  بنيل  الشــاطئية، فكان جديرا 
إبراهيم  وإشــادة  للبطولة  املتابعــني 

املنصــوري مســؤول حــكام البطولة 
الدولي  االحتــاد  املعتمد لدى  واملقيــم 
للعبــة، وهذا منحــه دافعــا إيجابياً 
على اثبــات تفوقاً كبيــراً وواضحا في 
انه  بإدارتها، كما  املباريات التي كلــف 
اجاد في تأكيد الصورة املشرقة لقضاة 
العــراق ومدى حرصهم  التحكيم في 
فــي تســجيل األفضل باملشــاركات 
اخلارجيــة بعد ان دانت له مالعب جازان 

بالتميز والثقة.

دعوتان خارجيتان
النجــاح الــذي حققته صفــارة أكرم 

مهدي في مالعب شواطئ مدينة جازان، 
فتحت له باب الدعوات للمشاركة في 
قيادة مباريات ضمن كأس العرب املقررة 
للمدة مــن 1 ولغاية 7 تشــرين األول 
املقبــل وبطولة )نيوم( الســنوية التي 
جترى في الســعودية شــهر كانون اول 
املقبل، وهذه املهمات ستكون محطات 
جديدة حلكمنا الشاب ان يقدم األفضل 
مــن أداء فني وإدارة املباريــات بالنجاح 

املشهود.

تخطيط وفائدة
يقول احلكم الدولي اكرم مهدي: احلمد 

هلل فقد أتت مشــاركتي فــي املهمة 
بغربي آســيا على وفق ما خططت له، 
كنت مصمما على النجاح وذلك بفضل 
ما املــك من ثقة فــي قدراتي الفنية 
التي اثبتها في عالم الصفارة بتحكيم 
مباريات بطوالت كرة القدم الشاطئية، 
كانــت نقطة التحضيــر إيجابية جدا 
للبطولة، فبعد تدريــب واجتهاد وإدارة 
مباريات ضمن املوسم املنصرم، حصلت 
على دعوة حتكيــم مباريات في بطولة 
دولية ودية أقيمت فــي إيران، احلقيقة 
ومتكنت  املستوى  عالية  مباريات  كانت 
فيها من كســب الفائدة الفنية لذلك 

كانــت محطــة حتضير مهمــة قبل 
التوجه إلى اململكة العربية السعودية 
وتسجيل حضور للقضاة العراقيني في 
منافسات بطولة غربي آسيا بالنسخة 

الثانية.

األقوى واالهم 
وفي عداد املباريات التي اشتركت فيها 
فقد كانت جميعا على درجة عالية من 
اإلثارة، لكن تبقى مواجهة الســعودية 
والكويــت هي األقوى، امــا األهم فهي 
مبــاراة نصــف النهائي بــني اإلمارات 
والبحرين التي انتهــت إماراتية بأربعة 
أهداف لهدفني، لتأتي اإلشادات وعبارات 
الثناء على مستواي الفني وما قدمته 
مــن أداء لتضاعف مســؤوليتي وتعزز 

حضوري في الوصول إلى األفضل.

ثمار الزرع
ويضيف: هذه النجاح أتطلع إلى تعزيزه 
في املشــاركات املقبلــة، بالتأكيد فان 
الثقــة الكبيــرة التي منحتنــي إياها 
جلنة حكام الكرة الشــاطئية في احتاد 
للطواقم  وتشــجيعها  املركزي  الكرة 
التحكيمية يعــد انطالقة مهمة في 
مســيرتي، كمــا انني كنــت مطلعا 
الدولي  القانــون  بصورة دقيقــة على 
وتعلمت  باللعبــة،  اخلــاص  احلديــث 
الكثيــر من احلكام الذين ســبقوني او 
املشرفني الذين ســاندوني ولم يبخلوا 
بتقدمي التشجيع او املشورة لكل اشق 
طريقي بثقة، فكان التميز هو حصيلة  
ثمار مــا زرعت في رحلتــي على مدى 
السنوات املاضية، لذا فان الثقة حاضرة 
التميز رفيقا لي في املشاركات  ليكون 

اخلارجية املقبلة.

بغداد ـ صكبان الربيعي:
الذي  املــدرب قحطان جثيــر  ابدى 
تســلم مهمتــه اجلديــدة مؤخرا 
بتدريب فريق نادي القوة اجلوية لكرة 
القــدم ارتياحه الكبير للمســتوى 
الفني الذي قدمه العبوه في شوطي 
املباراة املؤجلة التــي فاز بها اجلوية 

للنجف  واحد  هدف  مقابل  بهدفني 
برغــم الظروف الصعبــة والقاهرة 
التي واجهتم مؤخرا، مشيرا إلى ان 
الفوز قد جاء عن جدارة واستحقاق 
الن فريقــه كان هــو األفضل طيلة 

وقت املباراة.
وقال جثير ان أهمية الفوز في املباراة 

تكمن كــون ان النقاط الثالث التي 
حصدهــا جعلته اكثر املنافســني 
األقويــاء على لقــب وصيف بطل 
نادي  رصيد  إلــى  والتقرب  الــدوري 
املقبلة  الفترة  ورمبا  الوســط  نفط 
مبستوى  الظهور  في  ستســاعدنا 
افضل في املباريــات املقبلة خاصة 

الذي يساعدنا في  بالشكل  الفنية 
التهيؤ األمثل ملنافســات املوســم 

اجلديد.
وأوضح ان اكثر ما يفكر به عشــاق 
األيام االستعداد  فريق الصقور هذه 
األمثل للقــاء املرتقب مع فريق نادي 
الزوراء في مباراة الكالسيكو ضمن 

ربع نهائي بطولــة الكأس وكيفية 
اخلــروج بالفوز املطلوب ســيما ان 
ظروفنا احلالية تساعدنا على حتقيق 
ذلك برغم اإلصابات التي تعرض لها 
بعض العبينا األساسيني قياسا الى 
املســتوى املتراجع الذي قدمه فريق 

الزوراء في املباريات األخيرة.

أكرم مهدي: نجحت في إدارة مباريات غربي آسيا بكرة القدم الشاطئية 

قحطان جثير سعيد بفوز فريقه في مباراته المؤجلة امام النجف

يتلقى دعوتين للمشاركة في بطولتي العرب و«نيوم« بالسعودية

أكرم مهدي.. جدارة في حتكيم مباريات غربي آسيا بكرة القدم الشاطئية

حسين الشمري 
بكرة  الوطنــي  منتخبنــا  خطف 
الســلة على الكراســي  البطاقة 
اخلامســة املؤهلــة الــى مونديال 
العالم بعد فوزه الثمني امس على 
منافســه املنتخب املاليزي بنتيجة 
47/50 نقطة في ختام منافســات 
بطولة اسيا اوشــينا التي اقيمت 

في مدينة بوكيت التايلندية.
وقال رئيس احتاد كرة الســلة على 

لنا  مبارك  وناس  الكراســي عباس 
الباراملبية هذا  وللجنــة  والحتادنــا 
االنتصــار والتأهــل الــى مونديال 
العالم السيما وهي املرة االولى في 
بكرة  منتخبنا  يتأهل  اللعبة  تاريخ 
السلة على الكراسي الى مونديال 
العالم وهذا يعد انحــاز كبير غير 
مســبوق كمــا  نهدي هــذا الفوز 

الثمني  لشعبنا العراقي اجلريح.
شــكرا لكل اعضاء وفدنا االبطال 

بدا من رئاسة الوفد االخ عبد الكرمي 
واملالك  مجيــد  ثامر  وزميلــه  باقر 
التدريبــي بقيادة املدرب الشــجاع 
رافد عبد احلسني ومساعده كاظم 
هليــل  والعبينا الشــجعان الذين 
اثبتوا بانهم عند حسن الظن بهم  
والى معالــج الفريق حكيم عاجل 
على ما قدمــوه من اداء كبير تكلل 
بحصولنا على البطاقة اخلامســة 

التي اهلتنا الى كاس العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كلَف االحتاد اآلســيوي لكرِة القدم 
سعيد  يوســف  الدوليني  احلكمني 

إلدارة مبارياِت  وأحمد صباح قاسم 
للمنتخباِت  آســيا  تصفياِت كأس 
الهند  في  إقامتها  واملقرر  الوطنّية 

من 5 إلى 15 شــهر حزيران املقبل 
والتــي ضمــت منتخبــاَت الهند 
وهونغ كونغ وأفغانستان وكمبوديا.

حكمان عراقيان لمباريات
 تصفيات كأس آسيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
فاز وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال مبنصب نائــب رئيس املكتب 
والرياضة  الشــباب  لوزراء  التنفيذي 
العرب ، باجمــاع الوزراء العرب فضال 
عن فــوزه مبنصــب رئيــس اللجنة 
الرياضية في املكتب التنفيذي جمللس 
وزراء الشــباب والرياضة العرب وذلك 

في اجتماع املكتــب التنفيذي الذي 
اختتم اعماله بدورته 67 أول أمس في 
القاهرة. وأكــد »درجال » في تصريح 
واإلتصال  اإلعــالم  قســم  به  خص 
احلكومي من القاهرة ، سعيه الدؤوب 
وبــذل قصارى اجلهود لعــودة العراق 
الساحة  احلقيقية على  إلى مكانته 
عبر  والدوليــة  والقاريــة  العربيــة 

كونه  اخملتلفة،  الرياضية  مؤسساته 
ميتلك ما يؤهلــه لذلك من إمكانات 
بشــرية ومادية وبنى حتتية ، وهذا لن 
يتــم إال من خالل توطيــد العالقات 
وتبــادل الــرؤى واألفــكار فضاًل عن 
التعاون مع االشــقاء واألصدقاء في 
اجملاالت كافة وعلى صعيدّي الشباب 

والرياضة حتديًدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الشــرطة املتــوج مبكرا 
بلقب الــدوري املمتاز، مســاء اليوم 
اجلمعــة، جتديد عقــد محترفه من 
النيجــر عبد اجمليد أبــو بكر إلى عام 
2025، بعــد مســاهمته الكبيــرة 
بتحقيق اللقب الســادس في تاريخ 

بيانه:  في  الشرطة  نادي  النادي.وقال 
أبو بكر  النيجــر عبد اجمليــد  »دبابة 
يدافــع عن ألوان القيثــارة حتى عام 

.»2025
الشــرطة لقب  وأطلقــت جماهير 
األفريقي  احملترف  على  »الســيطرة« 
البارز  لدوره  الفريق،  الوحيد بصفوف 

في قطع محاوالت املنافسني وتوزيعه 
للمناوالت.فيمــا لم يتــم حتى االن، 
الفريق  الكشــف عن موقف هداف 
احملتــرف الســوري محمــود املواس 
وزميله فهد اليوسف، في ظل رغبة 
نادي الســيلية القطري بالعودة إلى 

صفوفه دون التجديد مع الشرطة.

الشرطة يجدد عقد النيجري أبو بكر حتى 2025

السلة على الكراسي يحجز 
مقعدا في نهائيات مونديال العالم 

درجال نائبا لرئيس المكتب التنفيذي 
لوزراء الشباب والرياضة العرب 



مع الشعراء في 
تجاربهم 

--1

التجــارب احلياتية للشــعراء ال يُبقونها 
محجوبة عن الناس ، وامنا يصوغونها عبر 
قوافيهم لتكون محل تــداول الناس في 

مجالسهم ومنتدياتهم.

--2

واحلياة هي عبارة عــن جتارب متصلة عبر 
آنــاء الليل والنهار ، والســعيد من اتعظ 

بالتجارب – كما يقال - .

 – -3

قال الشاعر :
ُهْم  رأيُت أقلَّ الناس هماً أشدُّ

قنوعاً وأرضاُهْم مبا هو ِفيِه 
وال خيرَ فيمن ّظلَّ يبغي لنفسه 

ِمَن اخليرِ ماال يبتغي ألخيِه 
أشــار الشــاعر الى أنه وجــد من جعل 
القناعة كهفه الذي يأوى اليه أكثر الناس 

راحة وبعداً عن الهموم .
فالقانع مبا ساقه اهلل اليه من الرزق يعيش 
وادعــاً مطمئنا، بخــاف الطّماع الذي ال 
تقــف مطامعه عنــد َحّد ُمعــن، فتراه 
في حراك دائم وقــد ال ينجح في حراكه 
بلون  نفسه  وتصطبغ  الهموم  فتجتاحه 

قامت من األحزان .
انَّ القناعة حتملك على شكر اهلل وحمده 
على ما أعطاك ، وبه أغناك عن احلاجة الى 

لئام اخللق .
بينما الطّماع مشغول بالبحث عن املزيد 
وليس مشــغوالً بالشــكر للمنعم على 

كرمي النعم وعظيم اآلالء ..!!
وما قاله الشــاعر عــن القناعة صحيح، 
بهــذا ينصح الناس أْن يجعلوا القناعة ال 
االطماع نصيــب أعينهم ليظفروا براحة 
البال وهدوء االعصاب واخلاص من األتعاب 

واألوصاب .

وفي البيت الثاني ثّبت الشــاعر حقيقة 
مهمة وهي :

اّن االناني الذي ال يعرف االّ نفسه ، وال يريد 
اخلير اال لنفســه ، وهو ال يخرج عن كونه 
عنصراً يحمل شكل االنسان بينما يبتعد 
بفعله عن كل ما تقتضيه االنسانية من 
نبل ومروءة ومشاعر وأحاسيس طيبة ازاء 

غيره من الناس .

الذاتية  النزعــة  يتميــز أصحاب  وهكذا 
بأبشــع الســمات والصفــات ، بينمــا 
والســاعن  احملبن الخوانهم  تلوح صورُة 
الى خيرهــم واملتمنن لهم مــا يتمنون 
ألنفســهم من اخلير وهي في أوج اجلمال 

ومنتهى اللطف .
وهنا تكمن العظة .

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد ابراهيم:  
يقيم قســم االنتاج الســينمائي والتلفزيونــي في دائرة 
الســينما واملســرح "مهرجان بغداد الدولي للســينما" 
بنسخته االولى مبشــاركة افام )عراقية، عربية، اجنبية( 
للفترة من 1-5 تشــرين األول املقبل، فــي مبناها ببغداد 
ودعت اللجنة املنظمة صناع الســينما لتقدمي اعمالهم 

في موعد اقصاه يوم 2022/7/15
وسيســتقبل املهرجــان االفــام الســينمائية الطويلة 
والقصيرة العربية والعاملية واحمللية والتي مت انتاجها خال 
العامن 2021 و2022 علما انه سيقام على نظام املسابقة 
واجلوائــز املالية النقدية، على ان يخــول اما اخملرج او املنتج 
او بطل الفلم باحلضور ويكــون ملزما مبواعيد االفام وفق 

جدول سيحدد الحقا. 
وعلى الصعيد ذاته تنطلق فعاليات الدورة السابعة ملهرجان 
واسط الســينمائي الدولي لألفام القصيرة بالعراق )دورة 
الفنانــة فاطمة الربيعي(، وحتت عنوان "الســينما ثقافة 
الشــعوب " للفترة من االول من حزيران املقبل وتســتمر 
لثاثة أيام، مبشــاركة 12 دولة عربية وأجنبية وســتكون 
املنافســة بن 14 فلما للحصول علــى القادة الذهبية او 

الفضية او البرونزية.

الصباح الجديد - خاص: 
حتتضن دائرة السينما واملسرح في وزارة الثقافة والسياحة 
واالثار اســبوع الفلم السوري والذي ســيقام في املسرح 
الوطني ببغداد للفترة من 3-7 حزيران املقبل وسيتم عرض 
13 فلما من االفام الطويلة والقصيرة وهي" دمشق حلب" 
لباســل اخلطيب و"اإلفطار األخير" لعبــد اللطيف عبد 
احلميد و"الظهر إلى اجلــدار" ألوس محمد و"غيوم داكنة" 
ألمين زيدان”. بحضور أبرز وجوه الســينما الســورية وهم " 
دريد حلام وامين زيدان وســلمى املصري وســوزان جنم الدين 
وباسل اخلطيب" ومراد شاهن مدير عام املؤسسة العامة 
للسينما السورية، ومن املاحظ ان دائرة السينما واملسرح 
والتي توقفت عن انتاج االفــام الروائية العراقية الطويلة 
لظــروف مالية ســتبدأ بأطاق االســابيع الســينمائية 
العربية إلعطاء فرصة لصناع السينما العراقين لاطاع 
على التطورات الفنية والتكنلوجية الســينمائية، وحتفيز 

ملهتمــن  مبشــاريع ا بالشــروع  بالســينما 
ســينمائية تعيد احلركة 
في  الســينما  الــى 

الباد.

مهرجان بغداد الدولي 
للسينما" بنسخته االولى

بغداد تحتضن اسبوع 
الفيلم السوري

سمير خليل: 
للثقافة  هواجــس  مؤسســة  اقامت 
والفنــون املعــرض التشــكيلي لروح 
على  النواب  مظفر  البنفسج"  شاعر" 
قاعة " نخيل عراقي" ببغداد مبشاركة 

مجموعة من الفنانن التشكيلين.
جســدت  اعمــاال  املعــرض  وضــم 
الشاعر  حياة  الرئيســية  موضوعاتها 

الكبير ونضاله وقصائده وشعره. 
السيد حمود  رحيم  التشكيلي  الفنان 
رئيــس مؤسســة هواجــس للثقافة 
والفنون قال عن املعرض : خطوة جديدة، 
مهمــة، ان نقيــم هذا املعــرض لهذا 
الرجل الكبير، رغم انشــغالنا مبعرضنا 
اخلاص الذي اقمناه هنا في هذه القاعة 
االســبوع املاضي اال اننا وحال سماعنا 
اقامــة واعداد معرض  خبر وفاته قررنا 
اليوم بشــكل متسارع، بعض الفنانن 

اكملوا لوحاتهم خال خمسة ايام".
)38( عما  واضــاف" ضــم معرضنــا 
متنوعا، بالنســبة لي جسمت لوحتن 
عن قصائد النواب، من كلماته، انا امتيز 
برسم الشعر، هذا املعرض متيز بتنوعه، 
هناك اساتذة مشاركن بجانب تاميذ، 
معرضنا القادم ان شاء اهلل سيكون في 
اقليم كردســتان خال الشهر املقبل، 

وبعدها سنقيم معرضا في سوريا".
الســابق  العراقين  الفنانــن  نقيــب 
الكاتــب الفنان صباح املنــدالوي الذي 

املعرض  املعرض قال:  افتتاح  شارك في 
يحتفي بالشاعر املناضل الثائر املقاوم، 
صاحب الكلمة احلرة الشريفة بطريقة 

عــرض مجموعة من اللوحات 
تناولــت بعضها قصائده، 

بطريقة  عنــه  عبــرت 
وقســم  ذكية  موحية 
منهــا جــاءت صــور 
فوتوغرافيــة ضلــت 
الواقعية،  اطــار  في 
ملسات  احتوت  قسم 

ابتكار  فعــا،  جمالية 
جميل،  شــيء  وهــذا 
املعــرض  ان  املهــم 

يشكل بعض الوفاء لهذا 
الشــاعر الكبير، نتمنى 
املزيد من هذه الفعاليات 

 ، مــن مكانته  تعزز  التي 
بن محبيــه ومعارفه، رغم 

انه باق فــي وجدان العراقين 
مــن خــال شــعره ومواقفه 

املشرفة".
التشكيلية  الفنانة  وقالت 
فــي  الطالبــة  الشــابة 
هيفاء  الفنــون  معهــد 
اشــارك  فاضل:  عبــاس 
لوحتي  واحــدة،  بلوحــة 
تقــول بان مظفــر النواب 
توفى الى رحمة اهلل لكنه 

مــازال في ذاكرتنا، اليــد املمدودة نحو 
البورتريــه في لوحتي تدلل ان شــعره 
متواصــل ومســموع بن النــاس، انا 
اســمع  لكني  النواب  التق  لم 
شعره واقرأ قصائده، اضافة 
الهتمام عائلتي واعجابهم 
ومتابعتهــم له، احببت 
ان اشــارك بعمــل في 

استذكاره اليوم ".
املعروضات  بــن  مــن 
جميل  نحتي  مجسم 
يتحدث  النواب،  لوجه 
النحات  عنه صاحبــه 
مــا  جهــاد:  حســنن 
املشــاركة  حفزنــي 
املعرض  هــذا  فــي 
لهذا  فقداننــا  هــو 
فانا  الكبير  الشــاعر 
وقرائه،  متابعيــه  مــن 
يســتحق  النواب  مظفر 
كل التقدير واالحتفاء، لدي 
مناسبات  في  مشاركات 
السياب  عن  مشــابهة 
وشــخصيات  واجلواهري 

اخرى".
الســماوة حلــت  مــن 
التشــكيلية  الفنانــة 
احام  التربوية  واملشرفة 
ضيفــة  الســلطاني 

على املعرض، قالت: قدمت من مدينتي 
السماوة للمشــاركة في هذا املعرض 
الذي يشكل مناسبة مهمة الستذكار 
هذا الشــاعر الكبيــر واالحتفاء به، انا 
حريصة على املشــاركة فــي املعارض 
الفنيــة في الســماوة ونقابة الفنانن 
على  يعينني  ما  هواجس،  ومؤسســة 
التواصــل مع الفن التشــكيلي كوني 
مشــرفة فنية اعد واقيم ورشا ودروسا 

فنية".
الفنان التشــكيلي واملشــرف التربوي 
قال: شاركت  العكيلي  محسن كاظم 
بلوحتن في هذا املعرض، واحدة منهما 
حتمل عنوان )وداعــا مظفر النواب، في 
لوحتــي رمــزت للحضارة الســومرية 
وربطها بدواوين شعر النواب، لدي معرفة 
القرن  ثمانينيات  النواب منــذ  بالراحل 
املاضي في بداية شــبابنا، انسان شاعر 
ومثقف وثائر وهو من الرموز العراقية". 
الفنانة فاتــن البديري املتخصصة بفن 
الكوالج قالت: انا احرص على املشاركة 
باملعارض التشــكيلية وهــذه املرة عن 
شــاعرنا الكبير مظفر النــواب، أحب 
النــواب واقرا اشــعاره، معجبة به من 
زمان، لوحة واحدة اشــارك بها في هذا 
للراحل  املعرض، تخطيط احتفــظ به 
النــواب وضعته على لوحــة اكريليك 
واضفت لها قصيدة على شكل رسالة 

وكاسيت واشياء قدمية".

"هواجس" تقيم معرضا تشكيليا
 عن شاعر "البنفسج" مظفر النواب

على قاعة نخيل عراقي 
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بغداد - الصباح الجديد: 
نشر الفنان ماجد املهندس في وقت 
ســابق فيديو كليب هديــه حلبيبته 
بعنوان قررت اســولف عبر حســابه 
من  واألغنيــة  تويتــر،  الشــخصي 
كلمات: االمير ســعود بن محمد بن 
املوسيقار  واحلان:  الفيصل.  اهلل  عبد 

الدكتور: طال. واخراج: بسام الترك.
دائمــاً تثير تصريحاته عن املرأة جدالً، 
فهــو يبحث عــن املرأة احللــم، كما 
يصفهــا التي جتتمع بها كل نســاء 
الدنيــا، فيريدهــا أن تتحّلى بصفات 
كثيرة مثل الثقافة واألخاق واجلمال، 
مشــترطا أن تكون “رّبــة منزل” من 
الطــراز األول، مؤكدا أّنــه ال يتقّبل 
فكرة أن يعود إلــى املنزل وزوجته في 

اخلارج، برغم تقديــره لعمل املرأة، إال 
أّن الــزواج الناجح يتطّلب  انه يؤمن 
من جهة  وخصوصاً  متبادالً  اهتماماً 

املرأة.
ماجــد املهنــدس مطــرب عراقــي 
اجلنســية، ولد فــي بغــداد لعائلة 
أربعة  من  مؤلفة  مسلمة محافظة 
أخــوة، بــدأ حياته بالعمــل خياطا 
في محــل والده الــذي رفض دخوله 
الوســط الفني ألّنــه كان يحلم أن 
يصبح ابنه مهندًســا وانصاع ماجد 
املهندس لطلب أبيه ودرس هندســة 
إلى حتقيق  بعدهــا  ليتجه  طيــران، 
حلمه ولُِقــَب برنس األغنية العربية، 
بفضل أسلوبه الراقي في الغناء وفي 

تعامله مع اآلخرين.

القابِه
مــن  بالعديــد  املهنــدس  حظــي 
األلقــاب ســواء مــن جمهــوره أو 
زمائه، فــكان “برنس األغنية” و”أمير 
املاســي”،  الصوت  و”صاحب  الغناء”، 
و”ملــك الوســامة”، و”النجم األكثر 
و”ملك اإلحســاس”،  فوتوجينيــك”، 
و”مهندس األغنية العربية”، ولم يكن 
طريقه ممهدا وســها، وإمنا بدأ طريق 
النجومية منــذ الصغر، ليتربع على 

عرش األغنية العربية.

محطاتِه
الغناء عمل خياطا في  قبل احترافه 
النهار كما ســبق واشــرنا، ومطربا 

وعازفــا على العود ليــا، وأوضح في 
أنه غالبا مــا يُصّمم  أحد لقاءاتــه 
مابســه بنفســه، وهــذه موهبة 
مخبــأة لديه. وحينما عــارض أهله 
دخوله الفن، متــرد على واقعه، وهرب 
من منزله، مســافرا إلى األردن، إال أنه 
لــم يجد في البداية شــركات إنتاج 
ليعود  مبوهبتــه  وتؤمن  تســتقبله، 
مرة أخرى للعراق ليعمل خياطا. في 
البدايــة انضم ماجــد املهندس إلى 
أول  شــركة اخليول حيث أنتجت له 
الفنيــة، وبعدها أصدرت له  أعماله 
ثــاث ألبومات فنية، وهــم “مو بس 

حبك” و “أنت اجتنن” و “دقات قلبي”.
للعمل  “املهندس”  ذلــك  بعد  انتقل 
مع شركة روتانا للصوتيات واملرئيات، 

ودائما مــا يصفها بـ”بيتــه” والتي 
يواصل جناحه معها حتى اآلن، وآخر 
أغنياته معها منذ أيام وهي أغنية 

“آخ ياقلبي”. 
وحقق درجة جنــاح أخرى ، حن 

حظــي بثقة الشــاعر خالد 
به  اســتعان  الذي  التويجري 
 31 اجلنادرية  أوبريــت  لتلحن 

لكاتبها الشاعر ساري. 
أشــهر  من  املهندس  يعــد 
الفنــي،  الوســط  عــزاب 
بعــد انفصاله عــن زوجته 
التونســية التي أجنب منها 
ابنــه الوحيد محمد، والذي 
الشــهيرة  أغنيته  له  غنى 

“حبك قتلني محمد”.

حلم ماجد المهندس.. مرأة تجتمع بها كل نساء الدنيا
لقب بأمير الغناء

بغداد ـ فالح الناصر:
قدم فريق الصحة والبيئة التطوعي / 
مكتب املثنى، نشاطات متعددة على 
مدى فترة تأسيســه عــام 2019وما 
يــزال، ضم حاليــا 57 متطوعاً بإدارة، 
زينب عبــد العظيم، التي أوضحت لـ 
"الصباح اجلديد" ان فريقها التطوعي 
في محافظــة املثنى يقــوم بأعمال 
الفقيرة  الشــرائح  تستهدف  خيرية 

من االيتام واالرامل واالسر املتعففة.
تشــير إلــى ان الفريــق ال ميثل جهة 
سياســية، يعتمد على اشــتراكات 
املتطوعن ومساهمات  شــهرية من 
ميسوري احلال، يقوم بحمات لترميم 
بيوت اســر متعففة وايتــام وكذلك 
توزيع سات غذائية بصورة مستمرة، 
يقوم بها أعضاء الفريق واملتبرع احلاج 
أبــو زينب من بغــداد، اذ يتم توزيعها 
العائات  علــى  منتظمــة  بصــورة 

املتعففة.
ونوهــت إلــى ان حمات ختــان تقام 
زيارات  الفريق وكذلك  بأشراف  سنويا 

ميدانية لدور املســنن وجتهيزها مبواد 
الصيف  كهربائية ســيما في فصل 
تزامنا مع ارتفاع درجات احلرارة، كذلك 
نشــر مفارز طبية للمســاهمة في 
تواجه  التــي  االمراض  مــن  التوعية 
اجملتمع، كما في فترة فايروس كورونا، 
اذ  الدينية  املناســبات  فــي  وأيضــا 
ضمن  الفريق  مــن  أعضاء  يشــترك 
مفــارزة طيبة في احملافظــة والطرق 
الرابطة مع احملافظات االخرى او بغداد.

تؤكــد ان فريقهــا ميضي فــي تقدمي 
للفقراء  عونــا  تكون  التــي  االعمال 
وتخفف عنهم أعبــاء احلياة ولديهم 
تنسيقا مع مدير فرع بغداد الرئيسي 
أحســان  علي  التطوعــي  للفريــق 
العبيــدي، كمــا ان الفريــق منفتح 
في نشــاطاته على مــع العديد من 
الدوائر اخلدمية احلكومية في ســبيل 
تقدمي افضل اخلدمات اإلنســانية ملن 

يحتاجها من املواطنن.

نشاطات متعددة لفريق الصحة 
والبيئة التطوعي في المثنى

 واسط - الصباح الجديد:
فازت محافظة واســط اجلائــزة األولى للمرة 
النجف  التوالي في مهرجــان  الثانية علــى 

لــت الدولي للمســرح الشــبابي.  أذ  نا
تأليف  "شــماعية"  مسرحية 
علي عبــد النبي الزيدي وإخراج 
أبــو رامي امللك شــاهي، جائزة 

عمل  في أفضــل  متكامل 
املهرجان. 

املشرف  وقال 
املهرجان،  على 

عمــار القطبي: 
إن "نقابة الفنانن 

وشعبة  واسط  فرع 
املدرســي  النشــاط 
عمل  أفضل  حصدت 

لســنتن  متكامل 
وأضاف  متتاليتن". 
حتمل  "املسرحية  أن 
"شــماعية"  اسم 

وفيهــا مجموعــة 
مــن اجملانن عاجلــت موضوعاً مهمــاً بصورة 
كوميدية، ولكن الهدف األسمى هو أن الوطن 

كان حاضراً في هذه املسرحية، وأننا دعونا 
للســام والوئام ونبذنا العنف واحلروب 

في هذا العمل املسرحي".
بــدوره أوضح الفنان املســرحي، علي 
ناظم املوســوي، أن "املهرجان كان 
دولياً شــاركت فيه أعمال دولية 
ثاثة  "ترشــيح  مبيناً  عديــدة"، 

أعمال للعرض".
إلــى انشــغال "نقابة  وأشــار   

الفنانن العراقين فرع واسط 
النشــاط  مع  وبالتعــاون 

املدرســي ملدة أكثر من 
سنة على تدريب 
املمثلن وإجناز 
لعمــل  ا
بهــى  بأ
 ، ة ر صــو

لنيــل 
كز  ملر ا
ل  و أل ا

فــي 
الدولــي  املهرجــان 
املسرحي الشبابي".

واسط تفوز بالجائزة األولى لمهرجان 
النجف الدولي للمسرح الشبابي


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

