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بغداد - الصباح الجديد:
شــدد رئيــس الــوزراء مصطفى 
على  الســبت،  امس  الكاظمــي 
اإلقليميــة  الصـــراعات  حــّل 
وفق قــرارات الشـــرعية الدولية 
الوحيــد  الســبيل  باعتبارهــا 
املنطقة  في  االســتقرار  لتحقيق 
وفيما اكد وجــوب تعزيز احلوار بني 
دولها، أورد ان البالد تدعم مســار 
األسلحة  إلبعاد  واملفاوضات  احلوار 
النووية عن هذه املنطقة، وجعلها 
آمنــة، كما اقتــرح إنشــاء بنك 
للتنميــة والتكامل بالشـــراكة 
مع دول مجلــس التعاون اخلليجي 
الشرق  وبإســم  واألردن  ومصـــر 

االوسط.
جــاء هذا خالل كلمــة القاها في 
قمة جــدة لألمــن والتنمية التي 
العربيــة  اململكــة  احتضنتهــا 

السعودية امس السبت.
بشــكر  كلمته  الكاظمي  وبــدأ 

اململكة العربية السعودية قائال:
يســـّرني أن أتقدم بوافر الشــكر 
والتقدير إلى األشقاء في اململكة 
العربية السعودية ملكاً وحكومًة 
وشــعباً على حفاوة االســتقبال 
وكــرم الضيافة وحســن تنظيم 
هــذه القمة املهمــة التي نتمنى 
أن تســهم في تكريــس التعاون 

والتكامل في منطقتنا.
وقال: نلتقي اليوم وســط حتديات 
إقليمية ودولية حساســة وأيضاً 
وســط آمال وتطلعــات كبيرة أن 
تثمــر جهود التعاون ومّد جســور 
الثقة وتغليب لغة احلوار من أجل 
حتقيق بيئة آمنة ومستقرة تضمن 

احلياة الكرمية لشعوب املنطقة.
لقد كان للعراق بتعاون أشــقائه 
وجيرانــه وأصدقائه دور أساســّي 
واالنتصار  اإلرهــاب  محاربــة  في 
على تنظيم »داعش« ولكن ال يزال 
أمامنا طريق إضافّي القتالع جذور 
اجلهود  تعزيز  اإلرهاب ما يستدعي 
والدولية  واإلقليميــة  الوطنيــة 
شــاملة  اســتراتيجية  لوضــع 
ملكافحة اإلرهــاب وجتفيف منابع 
متويله عبر التعاون األمنّي املشترك 

وتبادل املعلومات واخلبرات.
إن اخملاطــر التي أفرزتهــا تداعيات 
األزمة في أوكرانيا تتطلب   تكثيف 
اجلهــود اإلقليمية والدولية إليجاد 
احللول السـريعة وتوحيد املساعي 
الغذائي  األمــن  ضمان  مجال  في 

لشعوبنا وتأمني إمدادات الطاقة.
تضررت  األوسط  الشـرق  منطقة 
تبعات  مــن  ملموســة  بصــورة 
التغييــر املناخــّي وأزمــة امليــاه 
إلى  مضافــاً  التصّحر  ومخاطــر 
ذلك كّله التحديــات الصحية إثر 
ظهور وانتشار األوبئة مثل جائحة 
كورونا. وكل هذه األزمات تستدعي 
أن نتحــرك متكاتفــني وموحدين 

ملواجهتها.
النظام  عمــر  يقتــرب  وأضــاف: 
العراق  في  الدستوري  الدميقراطي 
مــن العقديــن، عقب عقــود من 
الدميقراطية  وهــذه  الدكتاتورية، 
الناشــئة ال تــزال تتقــدم رغــم 
التحديات   واألزمات الكبيرة. ولكن 
ال تزال هناك مصاعب سياســية 
بعد االنتخابات، وهي تؤكد احلاجة 
الدميقراطية  مبادئ  على  للحفاظ 

فــي احليــاة العامة، وهو مســار 
يســتلزم املزيد من الوقت وتراكم 

اخلبرات.
بعدمــا جتاوزنا مرحلة طرد تنظيم 
»داعش« من أرضنا امسكت قواتنا 
العسكرية واالمنية بامللف األمني، 
وهي تتطور بشكل مستمر حلفظ 

أمن العراق ومقدرات شعبنا.
يســعى العــراق إلى تعزيــز بيئة 
احلوار في الشــرق االوسط، ويعتبر 
االقتصــادي  التعــاون  أجــواء  أن 

والتنســيق األمنــي بــني جميع 
األشقاء في املنطقة تخدم بشكل 
مباشر مصالح شعبنا كما تخدم 

مصالح كل شعوب املنطقة. 
الثالثية  واملؤمتــرات  اللقــاءات  إن 
التــي جمعت العــراق بجمهورية 
االردنية  واململكــة  العربية  مصر 
الهاشــمية قــد انتجــت رؤيــًة 
التعاون  مديات  لفتح  مشــتركًة 
والتكامل  فــي مجاالت مختلفة، 
للتعاون  بغــداد  مؤمتر  كان  كمــا 

والشــراكة معبــراً عــن الروابط 
التأريخية التــي جتمع بني كل دول 
املنطقة. وقد خطــى العراق ودول 
خطوات  اخلليجي  التعاون  مجلس 
مهمًة لتمتــني عالقاتهم الرامية 
إلى حتقيــق التكامل في مختلف 
اجملاالت، ومن هــذا املنطلق، أبرمنا 
مع  الكهربائي  للربــط  اتفاقــني 
اململكة العربية الســعودية ومع 
اخلليجي،  التعــاون  مجلــس  دول 
ونحن ماضون في الربط الكهربائي 

مع األردن ومصر.
وقد قمنــا مببــادرات لتعزيز احلوار 
والتعاون والشــراكة في املنطقة، 
والعراق ماض بهذا املنهج مبا يصب 
ومصلحة  الوطنية  مصلحته  في 

املنطقة بشكل عام.
وفي هذا الســياق يدعــم العراق 
مســار احلوار واملفاوضــات إلبعاد 
األســلحة النووية عــن املنطقة، 
يصّب  مبا  آمنــة  وجعلها منطقًة 
في مصلحة دول املنطقة والعالم 

بأسره.
وفي هــذا الصدد تبرز أولوية إيجاد 
حّل شــامل وعادل ودائم للقضية 
الفلسطينية، مبا يلبي الطموحات 
واحلقــوق املشـــروعة للشــعب 
الفلسطيني، وضرورة وقف جميع 
اإلجــراءات العدوانية واالنتهاكات 
الشــعب  بحــق  واالعتــداءات 

الفلسطيني.
 ويؤكد العراق أن حّل الصـراع على 
أساس قرارات الشـــرعية الدولية 
هــو الســبيل الوحيــد لتحقيق 

االستقرار في املنطقة.
ويدعــم العراق الهدنــة اليمنية 
القائمــة بصفتها بدايــًة مثمرًة 
وعودة  اليمنيــة  األزمــة  إلنهــاء 
الدولية  املبادرات  ودعم  االستقرار، 
واإلقليميــة الراميــة إلــى إنهاء 

الصـراع.
كما يدعم العراق اجلهود اإلقليمية 
األزمة  حّل  إلــى  الرامية  والدولية 
تداعياتها،  ومعاجلــة  الســورية، 

وإيقاف معاناتها اإلنسانية.
ويجــدد العراق وقوفــه إلى جانب 
أزمته  جتــاوز  أجــل  مــن  لبنــان 
وبناء  واالقتصاديــة،  السياســية 
جســور احلــوار والتعــاون لعودة 

االستقرار إلى البالد.
وفي ســياق التعــاون البيئي بني 
األشــقاء، أوّد التذكيــر بأن العراق 
رغم أنه يبقى منتجاً مهماً للنفط 
ولكن شرياننا االقتصادي هذا يزيد 
من حتدياتنــا البيئيــة. لذلك إننا 
نعمل بسـرعة على استثمار الغاز 
الذي يحرق في حقول النفط، كما 
نوّسع نطاق االستثمار في الطاقة 

البديلة.
إّن دولنــا التــي تشــكل األجيال 
الشــابة نســبتها الكبرى تواجه 
اســتحقاقات مضافًة جلهة فهم 
متطلبــات هذه األجيــال التواقة 
إلى التقدم واإلجناز، وتطلعاتها إلى 
استثمار اإلمكانات وحتويل األزمات 

إلى فرص.
فــي هذا الســياق أيضــاً، يقترح 
العراق إنشاء بنك الشـرق األوسط 
للتنميــة والتكامل بالشـــراكة 
مع دول مجلــس التعاون اخلليجي 
ومصـــر واألردن. ويهتــّم البنــك 
بالتنمية اإلقليمية املستدامة عبر 
متويل املشاريع في البنية التحتية 
التي من شــأنها أن تســاعد في 
ربــط اقتصــادات املنطقة، ويضع 
البنك في أولوياته تطوير شبكات 
وخطوط  اإلقليميــة،  الكهربــاء 
أنابيــب النفط والغاز، وشــبكات 
واملوانــئ  الســـريعة،  الطــرق 
واملطارات والصناعات الثقيلة ذات 
الســوق اإلقليمية الواسعة، كما 
ميّول مشاريع في مجال إدارة املوارد 
من  والتخفيف  والتصحــر  املائية 

آثار تغّير املناخ.
ختاماً، نتمنى لهذه القمة أن حتقق 
لبلداننا،  املرجوة خدمــًة  أهدافها 
مســتقبل  لبناء  دائماً  جنتمع  وأن 

أفضل لشعوب املنطقة.
وشــارك في قمة جــدة باإلضافة 
الــى اململكة الســعودية الدولة 
املضيفــة، العــراق واألردن ومصر 
ودول مجلــس التعــاون اخلليجي، 
باإلضافة الى الرئيس األميركي جو 

بايدن.

في قمة جدة لألمن والتنمية.. الكاظمي:

العراق يدعم مسار الحوار والمفاوضات إلبعاد
األسلحة النووية عن المنطقة وجعلها آمنة 

السليمانية - عباس اركوازي:
الرغم من مطالبة قوى االطار  على 
التنســيقي فــي اجتماعــه امس 
التفاهم  باالســراع في  الكرد  االول 
الختيار شخصية لتولي املنصب، ال 
تلوح في االفق حتــى هذه اللحظة 
ايــة مواعيد لعقد اجتمــاع او لقاء 
مشــترك بني االحتاد الوطني واحلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني، بعــد 
عطلة  بعد  باجتماعهمــا  توقعات 

عيد االضحى.
ويتمســك االحتــاد الوطني مبنصب 
على  مســتندا  اجلمهورية  رئيــس 
العرف السياســي الذي كان سائدا 
بني احلزبني في كردســتان، بحصول 

االحتاد على رئاســة اجلمهورية، لقاء 
تخليــه عن منصب رئيــس االقليم 
للحزب الدميقراطي، بينما يشــترط 
الدميقراطي حصولــه على منصب 
في  ملشــاركته  اجلمهورية  رئيــس 
نصاب  واكمــال  املقبلة  احلكومــة 

جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية.   
احلــزب  كتلــة  رئيــس  واكــدت 
الدميقراطي في مجلس النواب فيان 
جادة  صبري، ضرورة عقد مفاوضات 
بشأن منصب رئيس اجلمهورية، بني 
احلزب الدميقراطــي واالحتاد الوطني، 
التنسيقي وحتالف  وحتى مع اإلطار 
ضرورة  علــى  مشــددة  الســيادة، 
»اتفــاق كونكريتي«  الــى  التوصل 

بشأن هذا امللف.
وقالــت صبري في تصريــح تابعته 
رئيس  اختيــار  ان  اجلديــد،  الصباح 
اجلمهوريــة مســألة معقــدة، وال 
ميكن حسمها بقرار من طرف واحد، 
مضيفة،«نحن في احلزب الدميقراطي 
لدينا مرشحنا، لكن من الصعب أن 
نكون جزءاً من معادلة شــبيهة مبا 
حدث فــي عام 2018، لــذا البد من 

التوصل إلى اتفاق كونكريتي«.
وبينت صبري أن املوضوع »ال يقتصر 
يشــمل  بل  اجلمهورية،  رئيس  على 
رئيــس اجلمهوريــة، رئيس الــوزراء، 
بني  والعالقات  احلكومــي  البرنامج 
واحلكومة  كردستان  إقليم  حكومة 

االحتادية«.
رئاســة  التنســيقي  اإلطار  ودعــا 
مجلــس النواب الى عقد جلســة 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة خالل 
اكمــال  لغــرض  االســبوع  هــذا 
االســتحقاقات الدستورية، وطالب 
الكرد بتكثيــف حواراتهم واالتفاق 
على شــخص رئيــس اجلمهورية أو 

الية اختياره.
من جانبها توقعت مســؤول مركز 
ان يتحقق  الوطني  تنظيمات االحتاد 
النصــاب القانونــي النتخاب رئيس 
اجلمهوريــة في 20 من شــهر متوز 
اجلاري، بعد أن حدد اإلطار التنسيقي 
هذا املوعد النتخاب رئيس اجلمهورية.

الصباح الجديد - وكاالت:
اختتــم الرئيــس األمريكي جو 
بايدن جولته الشــرق أوسطية، 
وهــي األولى له منذ توليه مهام 
بالده  التــزام  بتأكيد  منصبــه، 
املنطقة،  في  تلعبه  الذي  بالدور 
وذلــك فــي القمــة اإلقليمية 
التي عقــدت فــي مدينة جدة 
الســعودية و جمعتــه بقــادة 
الدول اخلليجية إضافة إلى مصر 

واألردن والعراق.
طائرته  غادرت  الذي  بايدن،  وأكد 
السعودية،  األراضي  الرئاســية 
للقادة العرب أن بالده ســتبقى 
الشــرق  في  بالكامل  منخرطة 

األوسط ولن تترك الساحة لقوى 
عاملية أخرى كي متارس نفوذها.

ووكان قــال فــي خطابــه أمام 
ونترك فراغاً  القمة: »لن نغــادر 

متلؤه الصني أو روسيا أو إيران«
املتحدة  الواليــات  بــأن  وأضاف 
ملتزمــة بضمان عــدم حصول 

إيران على سالح نووي.
من  بايدن عقد سلســلة  وكان 
الســريعة  الثنائية  اللقــاءات 
مع قادة كل مــن العراق ومصر 
املوسعة  القمة  قبيل  واإلمارات 
التي سعى الرئيس األمريكي من 
خاللها إلــى إقامة حلف دفاعي 

إقليمي.

بغداد - الصباح الجديد:
أصــدرت مديرية شــرطة النجف 
واملنشآت امس السبت، بياناً شديد 
اللهجة، بعد األنباء التي حتدث عن 

وجود انهيار أمني في احملافظة.
اطلعت  بيان  فــي  املديرية  وذكرت 
عليه الصباح اجلديــد، »أننا ننفي 
ما تناقلته بعــض مواقع التواصل 
االجتماعي عن حصول انهيار امني 
في احملافظة ونؤكد ان هذه االكاذيب 
واالشــاعات لــن تؤثر فــي الواقع 
االمنــي«. وأضافــت، ان »االجهزة 
الســاهرة  االمنية هــي عيونكم 
التــي تعمل ليــال ونهــارا حلماية 
واملمتلكات  والزائريــن  املواطنــني 

اخلاصة والعامــة ولكن هناك من 
يتناول الوضع األمني بقصد وبدون 
قصد لغاية معينة او بجهل وبدون 
»االجهزة  ان  وأوضحــت،  معرفة«. 
االمنية تعمل على محاربة اجلرمية 
واملطلوبــني  اجملرمــني  ومالحقــة 
للقضاء«، مشــيرة إلى أن »ما وقع 
مــن جرائم هــي جرائــم جنائية 
مكتشفة واطرافها معروفني وفي 
حــال اكتمال التحقيقات ســوف 
نطلعكم عليها«. وثمنت املديرية، 
»موقف اجملتمع النجفي واملواطنني 
والوقوف  االمنية  في دعم االجهزة 
معها ومســاندتها في اإلخبار عن 

اي من احلاالت املشبوهة«.

ترجيحات بتكرار سيناريو 2018 وانتخاب
رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان

بايدن يؤكد اهتمام بالده بالشرق 
األوسط: لن نترك الساحة لروسيا 

او الصين او ايران

في بيان شديد اللهجة: 

شرطة النجف تنفي انباء 
االنهيار األمني في المحافظة 

الديمقراطي واالتحاد يتمسكان بمرشحيهما

بغداد - الصباح الجديد:
افــاد عضــو احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني وفاء محمد كرمي امس 
الصدري  التيار  زعيم  ان  الســبت، 
الصــدر، قــادر على قلب  مقتدى 
الطاولة فــي اية حلظة، في تعليق 
له على خطبــة الصدر امس األول 
اجلمعة، مشــيرا الى ان النقاط او 
الشــروط التي وضعها، شــكلت 
فــي األســاس اخلالف مــع االطار 

التنسيقي.
وقال كــرمي إن »احملاور التي تناولتها 
وانها  باجلديــدة  ليســت  اخلطبة 
اساســا كانت موضــع اخلالف مع 
االطــار خصوصا مــا يتعلق بحل 

الفصائل املسلحة منها«.
واضــاف ان »التاكيــد علــى هذه 
النقاط يعطي صورة عن متاســك 
التيار الصدري وانطباعا عن قدرته 

بقلب الطاولة باي حلظة«.
وبني أن »هناك حتذيرا من اي تشكيل 
للحكومــة بعيدا عن تلك النقاط 
فهي لن تنجح وان تلك النقاط هي 
الضوء االخضر لتشكيلها وبشرط 

ان ال يخرج عنها«.
واشــار الى ان »مليونية يوم امس 
اجلمعة والتحشد هي اكبر رسالة 
واضحة في ان تشــكيل احلكومة 

يكون حسب النقاط تلك«.
وكان أقــام اآلالف من مؤيدي التيار 

الصدري صالة اجلمعة املوحدة في 
بغداد تلبيــة لدعوة أطلقها زعيم 
التيار مقتــدى الصدر، الذي ال يزال 
مؤثرا  البرملان  من  انســحابه  رغم 
إلــى درجة كبيــرة فــي العملية 
تشــكيل  ومســار  السياســية 

حكومة جديدة.
وحضر املشــاركون وفــي أيديهم 
سجادات الصالة، بينما لف البعض 
أجسادهم بكفن أبيض متثال مبا قام 
به محمد الصــدر، ويحمل رمزية 
االســتعداد للتضحيــة من أجل 

القضية. 
وفي اخلطبــة  التي تالها نيابة عن 
الصدر الشــيخ محمود اجلياشي، 
منح زعيم التيار الصدري خصومه 
في قــوى »اإلطــار التنســيقي« 
مشروطاً  أخضر  ضوءاً  الشــيعي 
لتشــكيل  نقطة  بأحــد عشــر 
احلكومة املقبلة، متثل 11 شــرطاً 
صارمــاً وضعهــا الصــدر أمــام 
خصومه )قوى اإلطار التنســيقي( 

إذا أرادوا تشكيل احلكومة.
ميكن  أنها  سياسيون  مراقبون  رأى 

أن تكون مبثابة قيود على تشكيل 
احلكومــة. فبعضها قد يكون غير 
قابل للتحقق ألســباب وحسابات 
»اإلطار«،  قــوى  داخــل  متباينــة 
فيمــا بعضهــا اآلخر من شــأنه 
زيــادة الفجوة بني أطــراف »اإلطار 
التنسيقي«، ال سيما تأكيد الصدر 
الصريح على استبعاد املالكي من 
إمكانية تشكيل احلكومة املقبلة.

وبحسب ما جاء في خطبة الصدر 
ألقاها اجلياشــي نيابة عنه:  التي 
»إننا في مفترق طريق صعب ووعر 

حيــث هناك إقبال على تشــكيل 
احلكومــة من قبــل البعض ممن ال 
نحسن الظن بهم والذين جربناهم 

سابقاً«.
ودعا الصدر من أسماهم املتصدين 
إلى تشــكيل احلكومة إلى إخراج 
مــا تبقى مــن االحتــالل بالطرق 
وهو  والبرملانيــة.  الدبلوماســية 
موقف بدا أكثر مرونة قياســاً إلى 
التي  املســلحة  الفصائل  موقف 
ال تزال تهــدد بإخراجه بالقوة رغم 
الصواريخ  إطــالق  عمليات  توقف 
مواقع  املســيرة على  الطائرات  أو 
يشتبه بوجود أميركيني فيها منذ 

بضعة شهور.
كما دعا الصدر الكتل السياسية 
الشــيعية إلــى التوبــة إلى اهلل 
التابعني  الفاســدين  ومحاكمــة 
لهــم أمــام القضــاء. وأضاف أن 
»املرجعيــة الدينيــة العليــا في 
النجف أغلقت أبوابها أمام جميع 
السياسيني بال استثناء، وهذه بحد 
لسياسيي  بالنســبة  سبة  ذاتها 
الشــيعة خصوصاً. لذا أطالبهم 
بطلب العفو مــن اهلل أوالً، وأمام 

املرجعية ثانياً«.
وأوضح الصدر أن »أغلب املتصدين 
لتشــكيل احلكومة غيــر مقتنع 
بأن حــب الوطن من اإلميان، وصارت 
توجهاتهم خارجية وأطلب منهم 

تقدمي حــب الوطن على أي شــي 
آخر ومعاملــة الدول األخرى باملثل 
دبلوماسياً واجتماعياً واقتصادياً«.

للميليشــيات  قوي  انتقــاد  وفي 
القريبة من  املســلحة  والفصائل 
إيــران، قــال الصدر إنــه »ال ميكن 
تشكيل حكومة عراقية قوية مع 
وجود ســالح منفلت وميليشيات 
منفلتــة لذا عليهــم حل جميع 
الفصائــل، وإن عــاد احملتــل عدنا 
أجمــع«. وفي لفتة هامة بشــأن 
التي جرى حتريرها  الغربية  املناطق 
ذات  وهي  »داعــش«  تنظيــم  من 
غالبية سنية، وجه الصدر الشكر 
ألهاليهــا، قائالً إنهــم »رضوا بنا 
ملا حررت  تعاونهم  ولــوال  محررين 
األراضي املغتصبة فال منة للحشد 
عليهم«، مشدداً في الوقت نفسه 
علــى أنه »يجــب إعــادة تنظيم 
جسده  وتصفية  وترتيبه  احلشــد 

من العناصر غير املنضبطة«.
املالكي،  وفي إشارة واضحة بشأن 
قال الصدر »كلنا سمعنا أن اجملرب 
ال يجرب وأردفناها بـ)الشــلع قلع(، 
فال تعيــدوا اجملرب، فإنه يســتمر 
بغيــه. فال نريــد أن تعاد املأســاة 
وتتكرر  الوطــن  ويضاع  القدميــة، 
جرمية سبايكر والصقالوية وغيرها 
املشــبوهة  الصفقات  من  الكثير 

واستمرار معاناة الشعب«.

الصدر يفرض 11 شرطا صارما لتشكيل الحكومة من بينها استبعاد »المجرب« المالكي
الديمقراطي يعلق على خطبة الجمعة: قلبت الطاولة على التنسيقي تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

مبارك لصابئة البالد والعالم بالعيد 
داهوا ربا ـ الكراص وبدء السنة 

المندائية
بدأ الصابئة المندائيون المقيمون 

في البالد والعالم، أيام عيدهم 
الكبير "داهوا ربا ـ الكراص" ايذانًا 
ببدء السنة المندائية، وتغتنم 
الصباح الجديد هذه المناسبة 

الكبيرة لتتقدم بخالص التهاني 
وأسمى التبريكات لشركائنا في 

الوطن والموقف في عيدهم الكبير 
ورأس السنة المندائية، متمنين لهم 

دوام العز واليمن والخير والبركة 



محليات2

الصباح الجديد - متابعة:
أكــدت اململكة العربية الســعودية 
“أهمية  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
منع إيــران من احلصول على ســاح 
نووي، وضــرورة ردع التدخات االيرانية 
فــي الشــؤون الداخليــة للــدول”، 
وفقا لبيان مشــترك تنــاول العديد 
من القضايا، نشــرته وكالــة األنباء 
الســبت،  امس  “واس”،  الســعودية 
خال زيارة الرئيس األمريكي جو بايدن 

للمملكة.
وكان بايــدن التقــى، يــوم اجلمعة، 
امللك سلمان بن  العاهل الســعودي 
عبد العزيز وولي العهد األمير محمد 

بن سلمان في جدة.
وقالت “واس” إن “بيان جدة يستعرض 
جوانب الشراكة االســتراتيجية بني 
والواليات  العربية السعودية  اململكة 
املتحــدة األمريكيــة خــال العقود 
القادمــة، بهدف تعزيــز مصاحلهما 
ورؤيتهما املشتركة نحو شرق أوسط 
يســوده االســتقرار واالزدهار واألمن 

والسام”.
الرئيس  أن  للبيــان،  وفقــا  وأضافت، 
الواليات  التــزام  “أكد على  األمريكي 
املتحــدة القوي والدائــم بدعم أمن 
اململكة العربية الســعودية والدفاع 
اململكة  قدرة  وتسهيل  أراضيها،  عن 
على احلصول علــى جميع اإلمكانات 
الازمة للدفاع عن شعبها وأراضيها 

ضد التهديدات اخلارجية”.
وأكــد اجلانبان “أهميــة احلفاظ على 
حريــة حركــة التجارة عبــر املمرات 
وال  االســتراتيجية،  الدولية  البحرية 

سيما باب املندب ومضيق هرمز، ورحبا 
املنشأة   153 املشــتركة  املهام  بقوة 
حديثا للتركيــز على أمن مضيق باب 
املندب في البحر األحمــر، وزيادة ردع 

التهريب غير الشرعي إلى اليمن”.
وبحسب البيان: “رحب اجلانبان بتولي 
اململكة العربية السعودية قيادة قوة 
املهام املشتركة 150 التي تعزز أهداف 
األمن املاحي املشــترك فــي خليج 

عمان وشمال بحر العرب”.
وذكــر البيان: “ســعيا إلى حتســني 
وتســهيل تبــادل املعلومــات فــي 
مجــال األمن البحري، ســيتم تعزيز 
التعاون بني القــوات البحرية امللكية 
السعودية وقوة املهام املشتركة 153، 
اإلقليمي  التنســيق  مركز  خال  من 
املترابــط والذي ســتكون قيادته من 
األمريكي في  اخلامس  مقر األسطول 
البحرين. كما أكدت الواليات املتحدة 
علــى أهميــة التعــاون املتزايد بني 
الســعودية  امللكية  البحرية  القوات 
وقوة املهــام 59 التابعة لألســطول 
اخلامــس األمريكــي، والتــي تقــود 
أسطواًل موسًعا متكاماً من السفن 
الذكاء  باستخدام  واملتطورة  املسيرة 
االصطناعي لتحســني الرصد واألمن 

البحري ودعم األمن اإلقليمي”.
وعن الطاقة، نــوه الطرفان بـ”أهمية 
االقتصادي  االســتراتيجي  تعاونهما 
واالستثماري، ال سيما في ضوء األزمة 
الراهنــة فــي أوكرانيــا وتداعياتها، 
أسواق  باستقرار  التزامهما  مجددين 

الطاقة العاملية”.
وقال البيان إن “الواليات املتحدة رحبت 

الســعودية  العربية  اململكة  بالتزام 
بدعم توازن أســوق النفــط العاملية 
االقتصادي  النمــو  أجل حتقيــق  من 
املستدام. واتفق الطرفان على التشاور 
بانتظام بشأن أسواق الطاقة العاملية 

على املديني القصير والطويل، وكذلك 
استراتيجيني  العمل معا كشــركاء 
الطاقة،  وانتقال  املنــاخ  مبادرات  في 
مع اإلشــادة بدور اململكــة العربية 
في مســتقبل  الرائــد  الســعودية 

الطاقة”.
وعن جزيرة تيران، قال البيان إن الرئيس 
األمريكــي “رحب بترتيبــات اململكة 
العربية السعودية بشأن خروج القوة 
 )MFO( متعددة اجلنســيات واملراقبني

من اجلزيــرة، مبا في ذلك خروج القوات 
األمريكية املوجــودة هناك كجزء من 
مهمة القوة، مع احلفاظ على جميع 
االلتزامــات واإلجــراءات القائمة في 
وسيتم  واســتمرارها،  املنطقة  تلك 
البحر  مــن  املنطقة  هــذه  تطويــر 
األحمر ألغراض ســياحية واقتصادية 
مما يســهم في ســام وازدهار وأمن 

املنطقة”.
وكذلك تنــاول البيان إعــان الهيئة 
العامــة للطيران املدني الســعودية 
الناقات  األجــواء جلميــع  “فتح  عن 
اجلويــة التــي تســتوفي متطلبات 
املدني لعبور  العامة للطيران  الهيئة 
الواليات  رحبت  اململكة”، حيث  أجواء 
املتحدة بهذا اإلعان، الذي “ســيعزز 
التواصل اجلوي العاملي ويســاعد في 
ترسيخ مكانة اململكة كمركز عاملي 
يربط بني إفريقيا وآسيا وأوروبا”، وفقا 
للبيان.وعن أزمة اليمــن، ذكر البيان: 
“أكد اجلانبان دعمهما الثابت للهدنة 
املتحدة،  األمم  بوســاطة  اليمــن  في 
وشددا على أهمية استمرارها وإحراز 
تقدم لتحويلها إلى اتفاق سام دائم”.

ووفقا للبيان: “أعرب الرئيس بايدن عن 
تقديره لدور خادم احلرمني الشــريفني 
امللك ســلمان بــن عبــد العزيز آل 
ســعود، وصاحب السمو امللكي ولي 
العهد األمير محمد بن ســلمان بن 
عبــد العزيز آل ســعود، فــي حتقيق 
الهدنــة وجتديدها، و شــدد اجلانبان 
على هدفهما املعلن منذ فترة طويلة 
إلنهاء احلرب في اليمن، داعني اجملتمع 
الدولي التخــاذ موقف موحد يطالب 

احلوثيني بالعودة إلى محادثات السام 
حتت رعايــة األمم املتحــدة، بناًء على 
املرجعيــات الثاث مبا فــي ذلك قرار 
مجلس األمــن 2216 الصادر في عام 
2015، حيث أن االتفاق السياسي بني 
األطــراف اليمنية هــو الكفيل بحل 
النزاع بشــكل دائم وعكس مســار 

األزمة اإلنسانية البالغة”.
دعمهما جمللس  اجلانبــان  “أكد  وتابع: 
القيادة الرئاســي اليمنــي، معبرين 
التزامه  عن شكرهما للمجلس على 
بالهدنة واخلطوات التي أسهمت في 
حتسني حياة اليمنيني في جميع أنحاء 
الباد، مبا في ذلك تســهيل استيراد 
من  اجلوية  الرحات  واستئناف  الوقود 

صنعاء”.
كما شــدد اجلانبان على “ضرورة إزالة 
العوائق أمام تدفق الســلع  جميــع 
األساســية وإيصال املساعدات داخل 
اليمن، وأهمية قيــام احلوثيني بفتح 
الطرق الرئيســية املؤديــة إلى تعز - 
ثالــث أكبر مدينة فــي اليمن والتي 
تخضــع لظــروف احلصار منــذ عام 

.”2015
اململكة  “شــجعت  البيــان:  وذكــر 
املتحدة  والواليات  السعودية  العربية 
جميع اجلهات اإلقليمية الفاعلة على 
تقدمي الدعم الكامل للهدنة التي نتج 
عنها أطول فترة من السام في اليمن 
خال الســتة أعوام املاضية. ورحبت 
اململكــة العربية الســعودية بدعم 
الواليات املتحدة للهدنة ومساهمتها 
في اجلهــود املبذولة للدفع بالعملية 

السياسية في اليمن”.

الصباح الجديد - متابعة:
فيما يبدو تعلم مــن أخطاء املاضي، 
بايدن،  الرئيــس األمريكي جــو  وضع 
العاقــة مــع الســعودية، كعامة 
رئيســية في طريق حتقيــق مصالح 

باده.
بايدن الذي وجــه بوصلته صوب إبقاء 
بــاده “قوية وآمنة”، حتــدث عن ثاثة 
للسياســة  رئيســية  حركة  محاور 
األمريكيــة فــي هــذا اإلطــار، وهي 
“مواجهــة” روســيا والتموضــع في 
“أفضــل وضــع ممكن” فــي مواجهة 
الصني وضمان “مزيد من االســتقرار” 

في الشرق األوسط.
وقال فــي مقــال نشــره بصحيفة 
“واشنطن بوست” قبل أيام من زيارته 
املنطقة، “من أجل حتقيق هذه األمور، 
يجب أن تكون لدينا عاقة مباشــرة 
مع الدول التي ُيكن أن تُساهم فيها. 

والسعودية واحدة من هذه الدول”.
ومضــى مؤكــدا أنه سيســعى إلى 
مع  االســتراتيجية”  الشراكة  “تعزيز 
الســعودية “تســتند إلــى مصالح 
أن  ومســؤولّيات متبادلــة”، مضيفا 
اســتراتيجي  شــريك  “الســعودّية 
للواليات املتحــدة األمريكية، منذ 80 

عاًما”.

“إرث صعب”
هذا املســعى اجلديد يتطلب تعاطي 
مــع إرث صعب ورثتــه إدارة بايدن من 
اإلدارات الســابقة، إذ انخفض تفاعل 
الواليات املتحدة مع الشــرق األوسط 
بشــكل كبير منذ نهايــة عهد إدارة 
جــورج دبليو بوش، وبعــد أن وضعت 
وحرب  11 ســبتمبر/أيلول  هجمــات 
املنطقة في قلب السياســة  العراق 

اخلارجية األمريكية لثماني سنوات.
بعدهــا، حاول الرئيس األســبق باراك 
أوباما احلد مــن التدخل األمريكي في 
الشرق األوســط، كما فضل الرئيس 
دونالــد ترامــب أن تكون مشــاركة 
الواليات املتحدة محدودة في املنطقة، 

وفق تقرير ملعهد “بروكينجز”.
وفي بداية واليتها، ركــزت إدارة بايدن 
العظمى،  القوى  املنافســة مع  على 
وســيطر التنافس مــع الصني على 
األمريكي.  االســتراتيجي  التفكيــر 
الوقــت تصور  وبالتالــي تطــور مع 
إقليمــي في الشــرق األوســط بأن 
الواليات املتحدة تركز على أجزاء أخرى 

من العالم.
لكن تطــورات حــرب أوكرانيا وحرب 
االتفاق  مفاوضــات  وتعثــر  الطاقة، 
النــووي اإليراني، وغيرهــا من امللفات 
تدفع  األوسط  الشــرق  في  املفتوحة 
إدارة بايدن إلى تغيير اســتراتيجيتها، 
والسعي بشــكل حثيث نحو شراكة 
اســتراتيجية أقوى مع دول املنطقة، 

خاصة اخلليج والسعودية. 

التاريخ اإليجابي
نهج بايــدن اجلديد، والرامــي لتعزيز 
مــع  االســتراتيجية  الشــراكة 
الســعودية، ال يتعلم فقط من دروس 
رحلة ســابقيه أوباما وترامب، ولكنه 
يستقي الدروس من الرئيس األمريكي 
الراحل فرانكلني روزفلت الذي دشــن 

العاقات مع السعودية قبل أكثر من 
80 عاما.

روزفلت  جمــع  تاريخــي  لقــاء  وفي 
وامللك املؤسس عبد العزيز آل سعود، 
تأســيس أضخم  اجلانبان  اســتطاع 
عاقة اســتراتيجية في عــام 1945، 
انطاقا من الــدور احملوري الذي تلعبه 
الســعودية فــي املنطقــة، وأهمية 
العاقــة بــني اجلانبــني فــي حتقيق 

االستقرار اإلقليمي.

قضية النفط
وفــي ظــل هــذه الرغبة فــي تعزيز 
بايدن  حدد  االســتراتيجية،  العاقات 
بوســت”  بـ”واشــنطن  مقاله  فــي 
محتويات حقيبــة أوراقه خال الزيارة 
املقررة للشــرق األوســط بني 13 و١٦ 

يوليو/متوز اجلاري. 
وفي هــذا اإلطار، أشــار بايــدن إلى 
قضّية النفط املهّمة التي ســتكون 
حاضرة خال زيارته، في وقٍت تثير فيه 
األسعار املرتفعة للطاقة سخًطا بني 
االنتخابّية  باآلفــاق  األمريكّيني وتضّر 
حلزبــه، مؤكدا أّن الريــاض “تعمل مع 
خبراء للمســاعدة في استقرار سوق 

النفط”.
ووفــق تقرير جمللــة “فورين بولســي” 
األمريكيــة، فــإن رحلــة بايــدن إلى 
املنطقة مدفوعة إلى حد كبير بأزمة 
مرتبطة  أمريكية  داخلية  سياســية 

اجمللة  وأوضحــت  النفــط،  بأســعار 
بشــكل  الطاقة  “أســعار  ارتفاع  أن 
التضخم في  تزايــد  إلــى  أدى  كبير، 
الواليات املتحدة وأثر بشــكل سلبي 
لبايدن قبل  السياســي  املوقف  على 
للواليات  النصفي  التجديد  انتخابات 
نوفمبر/تشــرين  في  واملقررة  املتحدة 

الثاني املقبل”.
فيما قــال تقرير “بوكينجــز” أن جزءا 

من دوافع ســفر بايدن إلى السعودية، 
هو إقنــاع اململكة بضــخ املزيد من 
النفط للسيطرة على ارتفاع األسعار 
التضخم  احتواء  ومحاولــة  العاملية، 

املتزايد في أمريكا.
وبخاف ملــف النفط، فإن زيارة بايدن 
حتمل أبعــادا أمنية، رغــم إقراره في 
مقاله املنشــور بأن “الشرق األوسط 
بات أكثر استقرارًا وأمانًا ممّا كان عليه 

عندما توّلى الرئاســة األمريكّية في 
يناير/كانون الثاني 2021.

جوانب أمنية
وتســعى الواليات املتحــدة ملواصلة 
الضغــط على تنظيــم “داعش” ملنع 
املنظمــة اإلرهابية من إعــادة البناء. 
ومع ذلك، فإن كا من احلرب الروســية 
األوكرانية والصراع ضد فلول “داعش” 

املنطقة  لــدول  ثانوية  هي مخــاوف 
القلقــة باألســاس مــن أن تركيــز 
الواليــات املتحدة على آســيا وأوروبا، 
أقل  أمنيا  شريكا  واشنطن  سيجعل 
وفق  األوسط،  للشرق  بالنسبة  فائدة 

“بروكينجز”.
وتقود هــذه اجلزئية إلى ملــف إيران، 
“بروكينجز”،  والذي يعتبر، وفق معهد 
أولوية السياســة اخلارجية إلسرائيل 
والعديد  السعودية  العربية  واململكة 
من الــدول اإلقليمية األخــرى، ويعد 

أيضا نقطة شائكة رئيسية.
في الواقــع، يعارض معظــم حلفاء 
األوسط،  الشرق  في  املتحدة  الواليات 
جهــود إدارة بايدن الســتعادة االتفاق 
النووي اإليراني املوقع في 2015، ويرون 
أنه يقدم الكثير من التنازالت لطهران، 
ويخشــون أال تتعاطى أمريكا بشكل 
فعال مع أنشــطة إيران ووكائها في 

اإلقليم، املزعزعة لاستقرار واألمن؟
وتشــعل هــذه اخملــاوف الضربــات 
املنتظمة على  اإليرانيــة  الصاروخية 
العراق، وهجمات الطائرات بدون طيار 
التي يشــنها احلوثيون،  والصواريــخ 
وكاء إيران في اليمن على السعودية 

ودولة اإلمارات.
وتتزامن زيارة بايــدن مع تعثر احملادثات 
النوويــة مــع إيــران وحاجــة اإلدارة 
األمريكيــة إلــى تقرير مــا إذا كانت 
ســتحاول إحياء احملادثات مع اخملاطرة 

املهمة في  الــدول  بالعاقــات مــع 
العمــل على  أو  األوســط،  الشــرق 
التحدي التالي: كيفية إنشاء خيارات 
دبلوماسية-عســكرية أخرى لضمان 

األمن اإلقليمي، وفق التقرير ذاته.

ماذا ميكن أن يقدم بايدن؟
مــاذا يكن أن يقدم بايدن في الشــق 
األمنــي؟ أجابت فورين بولســي في 
بتحديد  الســؤال  هذا  عــن  تقريرها 
خيارين رئيســيني يكن أن يحملهما 
تقدمي  هو  األول  األمريكــي،  الرئيــس 
ضمــان أمريكي ملزم بالدفاع عن أمن 
الســعودية، أو اتفاق تعاون دفاعي بني 

السعودية وأمريكا. 
ووفــق معهد بروكينجــز، فإن أفضل 
ما يكن لــإدارة األمريكيــة أن تأمل 
فــي أن يحقق نتائــج إيجابية، هو أن 
توضــح، ســرا وعانيــة، أن الواليات 
دبلوماسيا  املتحدة ستظل منخرطة 
وعســكريا في الشرق األوسط، سواء 
كان ذلك ملواجهة “داعش” أو ردع إيران. 
لذا فإن زيارة الرئيس األمريكي إشــارة 

مفيدة في هذا الصدد.
وبعيدا عــن النفط والشــق األمني، 
فإن بايــدن يحمل فــي جعبته أيضا 
ملف الســام، وحتدث في مقاله في 
واشنطن بوست، عن حتّسن العاقات 
بني إســرائيل وبعض الــدول العربّية 
والذي كان قد بدأ برعاية دونالد ترامب، 
قائــًا إّن إدارته “تعمــل على تعميق” 

هذه العملّية و”توسيعها”.
وذكر بايدن أّنه يريد “حتقيق تقّدم” في 
بالتحديات”،  “مليئة  زالت  ما  منطقة 
بينها البرنامج النووي اإليراني والوضع 
غير املستقّر في سوريا وليبيا والعراق 

ولبنان.
وقال إّنه الحظ “اجّتاهــات واعدة” في 
املتحدة  “الواليات  أّن  املنطقة، معتبرًا 
ُيكن أن تقّويها مثلما ال تستطيع أّي 

دولة أخرى أن تفعله”.

ملف شائك
وبخــاف ذلك، فإن روســيا تعد ملفا 
شــائكا فــي زيــارة بايــدن، إذ حتاول 
عاملي  حتالف  تشكيل  بوضوح  أمريكا 
أوكرانيا،  الروســية في  العملية  ضد 
لكن الدول الرئيســية في املنطقة ال 
تتشــارك معها نفــس االهتمام، في 
ظل ارتباطها بعاقات مع روسيا سواء 
سياســية أو جتارية، ولعب موســكو 
أدورا سياســية فــي بعــض امللفات 

باملنطقة.
حتــى إن إســرائيل ال تتشــارك هذه 
الرؤية بشــكل واضح مع واشــنطن، 
إذ إنها تنســق مع موســكو بشكل 
وثيــق ملواجهة التهديــدات اإليرانية 
نقل  السورية، ومحاوالت  األراضي  في 

الساح. 
ووفق مراقبــني، فإن زيــارة بايدن إلى 
الشــرق األوسط ســتعج بكثير من 
إذ  النقاشــات في ملفات رئيســية، 
حتــاول إدارته التعلم من دروس املاضي 
القريــب، واحلصول على بعض اإللهام 
لكنها ســتكون  البعيد،  املاضي  من 
بحاجة لتقدمي ما هو أكبر من الدروس 
املســتفادة لكســب رضــاء الــدول 

الرئيسية في املنطقة.

اتفاق أميركي سعودي لمنع السالح النووي 
عن إيران وتأمين الممرات البحرية وسوق النفط

تضمن التزام الواليات المتحدة القوي والدائم بأمن المملكة

بايدن يحاول تصويب البوصلة األميركية بتجاوز أخطاء الماضي في الشرق األوسط

في قراءة لمقاله وتقرير لفورين بوليسي..
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الصباح الجديد - وكاالت:
انتهت أعمــال القمة اخلليجية لألمــن والتنمية التي 
حضرهــا قادة كل من األردن ومصــر والعراق إضافة الى 
أمس السبت، في مدينة جدة السعودية والتي حضرها 
الرئيس األمريكــي جو بايدن الذي وصــل إلى اململكة، 

اجلمعة.
وترأس ولي العهد الســعودي، األمير محمد بن سلمان 
القمة مؤكــدا بكلمته االفتتاحية علــى أن "املنطقة 
والعالــم يواجهــان حتديات مصيرية كبرى، تســتدعي 
مواجهتها بتكثيف التعاون املشــترك، في إطار مبادئ 

وميثاق األمم املتحدة التي تقوم على احترام سيادة الدول، 
وقيمها، واحترام استقالها وسامة أراضيها".

وكان األمير محمد بن ســلمان قد استقبل مبطار جدة، 
السبت، الزعماء وقادة الوفود الذين وصلوا حلضور القمة 
التي ناقشــت االمــن والتنمية فــي منطقتي اخلليج 

والشرق االوسط
وكان الرئيس األمريكي قد أكد أن لديه الفرصة إلصاح 
"خطأ" ما وصفه بأنه "تهرب من تأثير أمريكا في الشرق 
األوســط"، في إشــارة إلى إدارة الرئيس السابق دونالد 

ترامب.

انتهاء أعمال قمة جدة لألمن
 والتنمية بحضور بايدن



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربت فرنســا أمس األول اجلمعة، عن قلقها 
العميق حيال االعتقاالت “التعســفية” التي 
طالت ثالثة مخرجــني إيرانيني بينهم جعفر 
بناهي ومحمد رســول أف، الفائــزان بجوائز 

سينمائية دولية.
وقالت اخلارجية الفرنســية إن بناهي ورسول 
أف “اعتقال تعســفاً” مع اخملرج مصطفى آل 

أحمد في وقت سابق هذا الشهر.
وأضافت أن فرنســا “قلقة للغاية حيال هذه 
إيرانية أخرى  االعتقاالت واعتقال شخصيات 
منخرطــة في الدفاع عن حريــة التعبير في 
بالدها”. مشيرة إلى “تدهور مقلق في أوضاع 

الفنانني في إيران”.
وطالبت باريس باإلفــراج الفوري عن اخملرجني 
داعية طهران إلــى احترام االلتزامات الدولية 
بضمان “املمارســة الكاملة حلريــة التعبير 

واإلبداع”.
وفاز بناهي )62 ســنة( بعدد كبير من اجلوائز 
في املهرجانات الســينمائية الدولية مبا في 
ذلك جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلني عن 
فيلم “تاكســي” عام 2015، وأفضل سيناريو 
في مهرجــان كان عن فيلم “ثالثة وجوه” عام 
2018. وفاز رسول أف، )50 سنة( بجائزة الدب 
الذهبــي في برلني عــام 2020 عن فيلمه “ال 
يوجد شر”. وتأتي هذه االعتقاالت بعد أن ندد 
بناهي ورسول أف في رسالة مفتوحة نشراها 

في أيار باعتقال عدد من زمالئهم.
وســلط اخملرجــان الضــوء خصوصــاً على 
منتجتــي األفالم الوثائقية مينا كيشــافارز 
وفيروزه خســروفاني اللتني قبض عليهما ثم 

أطلق سراحهما الحقاً.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية تتمتع 
إيران بصناعة أفالم مزدهــرة ودائماً ما يكون 
ألفالم مخرجيها حصة من جوائز املهرجانات 

الدولية الكبرى كل عام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت البحرية األميركية إن إحدى مدمراتها 
أبحرت بالقرب من جزر ســبراتلي املتنازع 
عليها امس الســبت، في ثاني عملية من 
“حرية املالحة” في غضون أسبوع في بحر 

الصني اجلنوبي، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقــال اجليش الصينــي األربعــاء املاضي 
إنه “أبعد” الســفينة ذاتهــا وهي املدمرة 
بينفولد”، عندما أبحــرت بالقرب من جزر 

باراسيل املتنازع عليها.
وتنفذ الواليات املتحدة بانتظام ما تسميه 
عمليــات ضمــان حرية املالحــة في بحر 
الصني اجلنوبي، متحدية ما تقول إنه قيود 

على املرور تفرضها الصني وآخرون.
وأضافت البحريــة األميركية أنه “في 16 
)بينفولد( على احلقوق  املدمرة  متوز، أكدت 
واحلريات املالحيــة في بحر الصني اجلنوبي 
بالقرب من جزر ســبراتلي مبــا يتفق مع 

القانون الدولي”.
وتقول الصــني إنها ال تعرقل حرية املالحة 
أو الطيران، وتتهم الواليات املتحدة بتعمد 

إثارة التوتر.
وحلــت يــوم االثنــني املاضــي الذكــرى 
السادســة حلكم محكمــة دولية أبطل 
مطالبات الصني فــي بحر الصني اجلنوبي 
الذي متــر عبره جتارة تقــدر قيمتها بنحو 
ثالثــة تريليونات دوالر ســنوياً. ولم تقبل 

الصني احلكم.
وتطالب الصني بالسيادة على بحر الصني 

اجلنوبي بأكمله تقريباً.
ولكل من فيتنام والفلبني وماليزيا وتايوان 
بالسيادة متنافسة  وبروناي مطالب أيضاً 

ومتداخلة في كثير من األحيان.
وأقامت الصني جــزراً صناعية على بعض 
ممتلكاتها في بحــر الصني اجلنوبي ضمت 
مطــارات، مما أثار مخاوف إقليمية بشــأن 

نوايا بكني.

فرنسا »قلقة للغاية«
من اعتقال مخرجين

 إيرانيين في طهران

البحرية الصينية ُتبعد 
مدمرة أميركية في بحر 

الصين الجنوبي

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

باإلجماع  الدولي  األمن  مجلس  تبنى 
في وقت متأخر امس الســبت قراراً 
واملكســيك  املتحدة  الواليات  أعدته 
يدعو الــدول األعضاء فــي املنظمة 
إلــى منع نقل أســلحة خفيفة إلى 
لكن  هايتي،  في  املنتشرة  العصابات 
من دون الذهــاب إلى حد فرض حظر، 
خالفا ملــا طالبت به الصني بشــدة 

خالل هذا األسبوع.
ويدعو النــص “الــدول األعضاء إلى 
وذات  أســلحة خفيفــة  نقل  حظر 
إلــى جهات غير  عيار صغير وذخيرة 
حكومية تشارك في عنف العصابات 
أو األنشــطة اإلجرامية أو انتهاكات 
حقوق اإلنسان في هايتي، أو تدعمها”.
إلى فرض  التي دعت  واعتبرت الصني 
حظــر على األســلحة الصغيرة في 
هايتي أن “هذا القرار يشــكل إنذاراً” 

للعصابات.
وقــال الســفير الصيني لــدى األمم 
املتحدة تشــانغ جون بعد التصويت 

إن عقوبــات فردية ميكن أن تفرض في 
غضــون 90 يوما مبوجــب القرار ضد 
قادة هذه العصابات. وأضاف أن النص 
“كان ميكــن أن يكــون أفضل” لكنه 

“خطوة جيدة في االجتاه الصحيح”.
وطوال األسبوع، بذلت بكني مساعي 
من أجل تشــديد لهجة النص الذي 
املتحدة واملكسيك  الواليات  اقترحته 
واعتبر ضعيفاً جدا خصوصاً وســط 
غرق هايتي في أزمة، حســبما أفادت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبــرت الصني اخلميــس أن فرض 
العصابات  علــى  أســلحة  “حظــر 
اإلجرامية هــو احلد األدنى الذي يجب 
أن يفعله اجمللس ردا على وضع مروع”.

وندد الســفير الصيني مجددا أمس 
األول اجلمعة بـ”الفراغ في السلطة” 
في هايتي وبـ”الوضع اإلنساني )الذي( 

يتدهور” وبـ”عنف العصابات”.
في السنوات األخيرة، أصبحت الصني 
العبا يزداد أهميــة فيما يتعلق مبلف 
هايتي. والســبب هو رغبــة صينية 
في االنتقــام بعد اعتراف بور أو برنس 
بتايوان، وفق دبلوماسيني غربيني. من 

جانبها تنفي بكني وجود أي صلة بني 
املوضوعني.

مفاوضــات  جتــرى  كانــت  وفيمــا 
شــاقة بشــأن جتديد مهمة البعثة 
صادرت  املتحــدة،  لألمم  السياســية 
الســلطات الهايتية أســلحة خالل 
عملية نــادرة في ميناء العاصمة بور 

أو برنس.
الهايتية  اجلمــارك  إدارة  وأوضحــت 
مســاء اخلميــس أنها صــادرت “18 
سالحا حربيا وأربعة مسدسات عيار 
9 ملم و14646 طلقة وخمسني ألف 
دوالر أميركي مزيفــة في واحدة من 

ثالث حاويات استهدفتها”.
وصــدرت أوامــر عدة بتوقيــف أفراد 
بوصول هذه  ارتباطهم  يشــتبه في 

الشحنة إلى هايتي.
وإضافة إلى عدم فرض مجلس األمن 
حظرا على األسلحة، فشلت الصني 
أيضاً في الدفع باجتاه بدء مشــاورات 
بشــأن إرسال قوة شــرطة إقليمية 
إلــى هايتي من أجــل تهدئة الوضع 
في البالد. ويقتصــر قرار اجمللس على 
مطالبــة األمني العام لــألمم املتحدة 

“اخليارات  بــدرس  غوتيريش  أنطونيو 
املمكنة” مــع دول املنطقــة لتعزيز 
األمن فــي هايتي، مع تقدمي تقرير في 

15 تشرين األول.
وقتل 89 شــخصاً علــى األقل خالل 
أسبوع في اشــتباكات بني عصابات 
في بور أو برنس، حيث ترتفع األسعار 
بشــدة ويزداد النقص في الوقود، ما 
يهدد املســاعدات اإلنسانية احليوية 

للسكان.
ويطالــب القرار بوقــف فوري لعنف 
العصابات والنشاط اإلجرامي، وينص 
على جتديد بعثة األمم املتحدة حتى 15 

متوز 2023.
في العاصمة الهايتية، كان السكان 
اجلمعة بشأن  األول  أمس  متشائمني 
قدرة األمم املتحدة على حتسني الوضع.
وقال طالب احلقوق فلوران دوتشــيبي 
إن بعثة املنظمة الدولية “فشلت في 
انعدام  تفاقم  وقــف  وفي  مهمتها” 
األمــن. وصــرح لوكالــة الصحافة 
البعثة “ال تفيدنا.  الفرنسية أن هذه 
األمر متروك لنا نحــن الناس لنحدد 

مصيرنا بأيدينا”.

السفير الصيني يندد مجددًا بـ«الفراغ في السلطة«

مجلس األمن الدولي يدعو إلى وقف تسليح العصابات في هايتي

متابعة ـ الصباح الجديد:

تُعــد القمــة التي ستشــهدها 
طهران، في التاســع عشر من متوز 
احلالي، أول “لقاء” يعقد وجها لوجه 
بني رؤساء تركيا وإيران وروسيا منذ 
عامني، فيما تشــّكل حدثــا بارزا، 
العتبــارات تتعلــق بتزامنهــا مع 
سلســلة من التطورات اإلقليمية 

والعاملية.  
وقبل اإلعالن عنها كان من املقرر أن 
يجتمع رجب طيب إردوغان بنظيره 
اإليرانــي، إبراهيم رئيســي فقط، 
وأُعلنت إضافة فالدميير بوتني الحقا، 
“الكرملني”،  بيان نشــره  من خالل 
أشــار فيه إلى نية األطراف الثالثة 
وقضايا  الســوري،  امللف  مناقشة 

أخرى في العاصمة طهران. 
تصريحــات  معظــم  وتشــير 
املســؤولني، فــي طهــران وأنقرة 
الرؤســاء  أن  إلــى  وموســكو، 
سيناقشون بشكل أساسي امللف 
السوري، في خطوة سبق أن تكررت 
خــالل الســنوات املاضيــة، وكان 
آخرهــا في يوليو 2020، عبر خدمة 

الفديو كونفرانس.  
وسيناقشــون، أيضا، قضايا أخرى 
تتعلــق بتعامالتهــم التجاريــة، 
إضافــة إلى موقــف كل طرف مما 
يحصــل علــى مســتوى اإلقليم 
والعالم، وخاصة في أوكرانيا، التي 
تعيش حربا روســية، منــذ الرابع 

والعشرين من فبراير املاضي. 
ماذا يحمل إردوغان؟  

ســيحمل إردوغــان إلــى طهران 
التي أطلقها بشــن  التهديــدات 
عملية عسكرية في شمال سوريا، 
حســب ما أشــارت إليه وســائل 
إعالم مقربة مــن حكومته، بينها 
أن  ذكرت  التــي  “صباح”،  صحيفة 
األكثر  هي  العســكرية  “العملية 
أهميــة بني تركيــا وإيــران خالل 

القمة”. 
ثنائية  وملفــات  قضايــا  ويحمل 
بني أنقــرة وطهران. ومــن املتوقع، 
توقيع مذكرات  الصحيفة،  حسب 
تفاهم لتطوير وتســريع العالقات 
العملية  البلدين، وســُتناقش  بني 
املتعلقة باملمــر التجاري بني تركيا 
وإيران واإلمــارات، فضال عن “أجندة 

اإلرهاب واإلجتار بالبشر”. 
وال توجد أي مؤشــرات واضحة عن 
تركيا  فيه  الذي ســتبدأ  التوقيت 

سوريا،  في  العســكرية  عمليتها 
والتي ســبق وأن عارضتهــا إيران، 
معتبرة أنهــا “تهدد وحدة األراضي 

السورية”. 
وبعــد هــذا املوقــف، كان الفتــا 
سلســلة التحركات التي أقدمت 
عليها طهران جتاه النظام السوري، 
وبينما وصل وزير اخلارجية اإليراني، 
حســني أمير عبد اللهيان والتقى 
ببشار األسد، أجرى إبراهيم رئيسي 
اتصاال هاتفيا مع األخير، تطرق فيه 
إلى ســياقات العملية التي تهدد 

بها أنقرة. 
مهند حافظ أوغلــو، وهو أكادميي 
“إردوغان  إن  يقول  وباحث سياسي، 
ذاهــب إلى طهران ليــس من أجل 
فحســب،  العســكرية  العملية 
فتركيا ليست بحاجة إلى إذن إيران 

أو روسيا أو أميركا”.  
ويضيف الباحث أن “الســبب األبرز 
في عدم بدء العملية العســكرية 
حتــى اآلن هــو الوصــول مع تلك 
العواصــم حتــى آخــر الطريــق 
دبلوماســيا، ألنها طلبت من أنقرة 
اتفقوا  مــا  لتنفيذ  اجملــال  فتــح 
عليه معها عــام 2019”، من أبعاد 
“وحدات حماية الشعب” إلى عمق 

30 كيلومترا، عــن احلدود اجلنوبية 
لتركيا. 

ويتابع الباحث: “أنقرة تسير في هذا 
االجتاه، ولكن إذا ما رأى صانع القرار 
أن إعالن ساعة الصفر قد  التركي 

حانت فإنها ستبدأ”. 
وقد تكون زيارة إردوغان إلى طهران 
مرتبطة بأمرين، األول: “الهجرة غير 
الشــرعية إلى تركيا، التي تتعمد 

طهران انتهاجها”. 
أما الثاني، وفــق حافظ أوغلو: “هو 
إفهام طهران أنه ال ميكن لتركيا أن 
تتحول إلى مكان تصفية حسابات 

بينها وبني تل أبيب”. 
ماذا عن موسكو؟  

ومن جانب موســكو تبــدو هناك 
“نبرة إيجابية وكبيرة” حيال القمة 
املرتقبة، وهو ما بدا في حديث نائب 
ميخائيل  الروســي،  اخلارجية  وزير 
بوغدانــوف، الــذي اعتبرها “حدثا 

مهما للغاية”. 
زيارة يجريها  ثاني  وســتكون هذه 
بوتني إلى اخلارج منذ أرســل قواته 
إلى أوكرانيا أواخر فبراير، بعدما زار 
طاجيكستان أواخر يونيو املاضي.  

وبينما يستبعد أنطون مارداسوف، 
وهو محلل روسي وباحث غير مقيم 

في معهد الشرق األوسط، حصول 
“أي شــيء مميز مــن القمة”، يقول 
“من املهم فيها أن يُظهر بوتني أنه 
دبلوماســية، كما  عزلة  في  ليس 
فعل في أول رحلة خارجية له منذ 
إلى قمــة بحر قزوين،  وقت طويل 
حيث أتيحت له، باملناسبة، فرصة 

إلجراء محادثات مع رئيس إيران”. 
ويضيف الباحــث أن دور إيران ازداد 
الروسية  في السياســة اخلارجية 
بعــد 24 من فبرايــر املاضي، حيث 
أصبحت طهران شــريكا ملموسا 

في التحالف املناهض ألميركا.  
وقــد تعلن موســكو وطهران عن 
والتعاون  الشراكة  اتفاقيات  بعض 
االقتصــادي، لكن مــن املرجح أن 
تظــل النقطــة الرئيســية حول 
عمليات تسليم محتملة لطائرات 
إيرانية بدون طيار للجيش الروسي، 

حسب مارداسوف.  
األبيض  البيــت  مستشــار  وكان 
القومــي، جيك  األمــن  لشــؤون 
إن  االثنــني،  ســوليفان قد قــال، 
الواليــات املتحدة تعتقــد أن إيران 
تستعد لتزويد روسيا مبا يصل إلى 
عدة مئات من الطائرات بدون طيار، 
مبا فــي ذلك بعــض الطائرات ذات 

القدرة على حمل األسلحة. 
وأشار سوليفان إلى أن لدى الواليات 
املتحدة معلومــات تظهر أن إيران 
تســتعد لتدريب القوات الروسية 
على استخدام هذه الطائرات بدون 

طيار. 
وأتى تعليق ســوليفان مثاال على 
تواجهه  الــذي  األســلحة  نقص 
موســكو في حربها على أوكرانيا، 
وتابــع: “معلوماتنا تشــير إلى أن 
احلكومة اإليرانية تســتعد لتزويد 
روســيا بعدة مئات مــن الطائرات 
املســيرة مــن بينها التــي حتمل 

األسلحة خالل فترة محددة”. 
وأضاف أن إيران بدأت املرحلة األولى 
مــن تدريب اجلنــود الــروس على 
في  املسيرة  الطائرات  اســتخدام 
بداية يوليو، وأنه ليس من الواضح 
بعد إن قامت إيران فعال بتســليم 

تلك الطائرات املسيرة إلى روسيا. 
“هذا مثال واحد على الكيفية التي 
تنظر بها روسيا إلى دول مثل إيران 
للحصول على قدرات يتم توظيفها 
السعودية”،  على  هجمات  لتنفيذ 
وأكد سوليفان أن الواليات املتحدة 
ستســعى جاهدة لتعطيل جهود 
أوكرانيا  “محاوالتها جملو  وأن  روسيا 

من اخلريطة لن تنجح بتاتا”. 
“فرصة اللقاء”  

في غضون ذلك تعتبر احملادثات في 
للقاء  لبوتني  بالنسبة  فرصة  إيران 
إردوغان علــى أرض محايدة، إذا جاز 

التعبير. 
وبات من املستحيل على بوتني، في 
الوقت احلالي، القيام بزيارة مباشرة 
إلى تركيا، “حيث طلب إردوغان من 
بوتني عدة مرات إجراء محادثات مع 
زيلينسكي على األراضي التركية”. 
“في  مارداســوف:  الباحث  ويوضح 
إلى  زيارته  ســتكون  احلالــة  هذه 
بأوكرانيا، وهو  تركيا مرتبطة متاما 

أمر غير مفيد للكرملني”. 
ولــدى بوتــني وإردوغــان الكثيــر 
ملناقشته، ألن موسكو وأنقرة وعلى 
الرغم من املنافسة في العديد من 
املناطق، تعتمــدان على بعضهما 

البعض في املشاريع االقتصادية.  
الباحث  ذلــك يقول  إلى  باإلضافة 
الروســي: “تعتبــر تركيــا مهمة 
للشــركات  بالنســبة  للغايــة 
الروســية املتوســطة والكبيــرة 

اخلاضعة للعقوبات”.
املرجح  “مــن  الوقت نفســه،  في 
أن يتــذرع الكرملني بــأن األعمال 
العدائيــة فــي أوكرانيــا عطلت 
التركي  التعــاون  تطويــر  خطط 
األوكرانية  األراضي  على  األوكراني 
عنــد مســتوى معــني، ممــا يؤثر 
على إمــدادات احملــركات لطائرات 
مشــاركة  وكذلــك  أكينجــي، 
الشــركات التركية في االمتيازات 
البحرية”، حسب  باملوانئ  املتعلقة 

مارداسوف. 
وعلى مدى األشــهر املاضية التزم 
إردوغان بخط واحــد في ما يتعلق 
بعالقة بــالده مع كل من روســيا 
يجــري  كان  وبينمــا  وأوكرانيــا، 
االتصاالت مع بوتني يتجه ســريعا 
التباع ذات اخلطوة مع زيليسنكي.  

احلرب  لبــدء  األول  اليــوم  ومنــذ 
أعلنت  أوكرانيــا،  على  الروســية 
موقف  فــي  أنها ســتبقى  أنقرة 
املتــوازن بــني موســكو وكييف، 
علــى اعتبار أنهــا ترتبط بعالقات 
مشــتركة مع كليهمــا.   وكانت 
آخــر محطات أنقــرة على صعيد 
الروســية  باحلرب  املتعلقة  األزمة 
على أوكرانيــا اجتاهها للقيام بدور 
محوري في املفاوضات التي ترعاها 
األمم املتحــدة، من أجل اســتئناف 
املتوقفة  احلبوب  إيصال شــحنات 

في املوانئ األوكرانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــا نحــو 50 برملانًيــا أميركًيــا 
وبريطانًيــا فــي رســالة وّجهوها 
للرئيــس األميركي جــو بايدن إلى 
مناقشة مســألة “القمع الواسع” 
في مصر مع نظيــره املصري عبد 

الفتاح السيسي، امس السبت.
يشــارك بايدن في قّمة لزعماء دول 
اخلليج في السعودّية امس السبت 
يحضرهــا السيســي الــذي تعّد 
بالده أحد أكبــر احللفاء اإلقليمّيني 

للواليات املتحدة. وتستضيف مصر 
أيًضا مؤمتــر “كوب 27” املقّرر عقده 

في نوفمبر.
وجــاء في الرســالة التــي وّقعها 
خصوًصا األميركي بيرني ســاندرز 
أّن “كّل  والبريطاني جيرميي كوربني 

األنظار مّتجهة نحو مصر”.  
إلى  املوّجهة  الرســالة  وأضافــت 
في  التي  الوسائل  “استخِدم  بايدن 
حوزتك، مع شركائك املصرّيني، من 
أجل التصّدي الفوري ملســألة املنع 

واألصول  للســفر،  القانوني  غيــر 
اجملّمدة، واحلبس االحتياطي”.

واعتبــرت الرســالة أّن كّل هــذه 
رئيسًيا  “عنصرًا  تشّكل  األساليب 
الواســعة  القمــع  فــي حملــة 
للمجتمع املدني في مصر وتسمح 

للسلطات بإسكات املنتقدين”.
وهنــاك حالًيــا شــخصّيتان في 
صلــب االهتمامات هما الناشــط 
املصــري- واملــدّون  السياســي 
البريطاني البــارز عالء عبد الفّتاح 

الــذي دخــل إضرابًا عــن الطعام 
منذ أكثــر من مئة يــوم، وهو من 
الشــخصّيات البارزة فــي “الثورة” 
التي أطاحت الرئيس الراحل حسني 
مبارك عام 2011، باإلضافة إلى كرمي 
عنارة زوج الصحافيــة البريطانية 
جيس كيلي وعضو “املبادرة املصرّية 
للحقوق الشخصّية”، وهي من أبرز 
املعنّية  احلكومّية  غيــر  املنّظمات 

بحقوق اإلنسان في مصر.
وعنارة على غــرار أعضاء آخرين أو 

أعضاء سابقني في “املبادرة املصرّية 
للحقــوق الشــخصّية”، ممنوع من 
إلى حساباته،  الوصول  أو  الســفر 
وقــد باتت أســماؤهم مدرجة في 
لـ”اإلرهــاب”  الســوداء  الالئحــة 
وعودتهم إلى السجن ممكنة في أّي 
وقت. ووفًقا للقانون املصري، تُفرض 
عقوبات على األشــخاص املدرجني 
في لوائح اإلرهاب، تشمل وضعهم 
على لوائح ترّقب الوصول ومصادرة 
أصولهم  وجتميد  سفرهم  جوازات 

املالّية.
أنه  األجنبيــة  العواصــم  تؤكــد 
هذه  مناقشــة  فعالية  األكثر  من 

القضايا خلف أبواب مغلقة.
البالغ  الرســالة  موّقعــي  لكــّن 
عددهم 55 قالوا إّن “مناقشة هذه 
القضايــا على انفراد مــع الرئيس 
السيسي ووزير خارجّيته لم تُسفر 
عــن أّي مــن النتائج التــي نأمل 
بهــا. يجب على الواليــات املتحدة 

وبريطانيا التصّرف”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طالــب زعيــم حــزب الشــعب 
اجلمهــوري، كمــال كيليتشــدار 
أوغلــو، حكومــة حــزب العدالة 
املفاوضات  إلى  بالعــودة  والتنمية 

للحصــول على  واشــنطن  مــع 
.F-35 مقاتالت

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب 
األمريكــي مؤخرا على قــرار لبيع 
طائــرات F-16 إلى تركيا، بناء على 

طلب أنقرة تعويضا عن استبعادها 
F-35 بسبب حصولها  برنامج  من 

على صواريخ S-400 الروسية.
تويتر  وكتــب كيليتشــدار عبــر 
رجب  التركي  الرئيــس  مخاطبــا 

الواليات  “اجلس مع  أردوغان:  طيب 
املتحدة مرة أخــرى للحصول على 
الدبلوماســيني  دع   .F-35 طائرات 
اخملتصــني يقومــون بعملهــم. ال 
ينبغي ألحــد أن يغادر الطاولة دون 

.”S-400و F-35 اتفاق بشأن قضايا
“ال  كيليتشــدارأوغلو:  وأضــاف 
يصــح أن نخــرج مــن مشــروع 
الطائرات املقاتلة F-35، ونحن أحد 
املستثمرين فيه، كما أنه ال ميكننا 

اســترداد أموالنــا، وباإلضافة إلى 
ذلــك يحاولون فرض شــروط على 
األماكن التي ميكننا وال ميكننا فيها 
استخدام طائرات F-16 التي أجبرنا 

عليها”.

تمهيد تركي لعملية في سوريا وفرصة مهمة لبوتين
قمة طهران..

برلمانيون بريطانيون وأميركيون يبعثون رسالة إلى بايدن بشأن القمع في مصر

F-35 زعيم المعارضة التركية يطالب بالتفاوض مجددا للحصول على مقاتالت
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14982/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14981/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يســر شــركة النفط الوطنية العراقية/ شــركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبينة أعاله واملعلنة 
بأســلوب الدعوة العامة، فعلى الراغبني باالشتراك فيها احلضور الى مقر الشركة/ استعالمات باب الزبير/ لغرض 
اســتالم  جداول الكميات واملواصفات اخلاصة بها وعلى املناقص املتقدم لالشتراك فيها ان يقوم بتزويدنا بنسخة 
ورقية ملونة للمناقصة بعد شــرائها من ممثل شركتنا مع نسختني اضافيتني استنساخ لغرض ختمها من قبل 
ممثلنا قبل تســعيرها من قبل املناقصني وعلى ان تكون كافة أوراق املناقصة مرتبة بالتسلســل ومنظمة مبوجب 

كراس، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييــد بعنوان الشــركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة ونســخ اصليــة من الوثائق اخلاصة 
بتأسيس الشركة مع إرفاق الوثائق الشخصية للمدير املفوض للشركة وخطاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع 
مصدق من كاتب العدل، مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ لسنة 2022، وهوية تصنيف 
املقاولــني العراقيني نافذة مع كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية وكذلك تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني لدى 

الشركات بالضمان االجتماعي قبل صرف املستحقات املالية.
علماً بأن موعد الغلق هو يوم األربعاء املصادف 2022/7/27 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً وهو نفس موعد فتح 
العطاءات وموعد الزيارة ملوقع العمل يوم الثالثاء املصادف 2022/7/19 وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات 
املشتركني صباح يوم االربعاء املصادف 2022/7/20 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في بناية 
الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات في صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية في اســتعالمات باب الزبير 

ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور االعالن.
- تكــون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( يوما إضافة الى مدة 

نفاذ العطاء. علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.
- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:

www.boc.oil.gov.iq
ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة عنه

العدد: 72/ب/2022
التاريخ: 2022/7/5

م /إعالن
عطفا على احلكم الصادر من محكمة بداءة 
عنــه بالعــدد 72/ب/2022 وتاريخ 2022/5/11 
واملتضمن إزالة شيوع العقار املرقم 6294/55 
م21 ديــوم الريحانة الواقع في قضاء عنه حي 
العبور واملوصوف أدناه في املزايدة العلنية ملدة 
ثالثني يوم اعتبارا من اليوم الثاني للنشر فعلى 
بداءة  مراجعــة محكمة  بالشــراء  الراغبني 
عنه في متام الســاعة العاشرة مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة 10% من 
دينار  )أربعــني مليون  البالغة  املقدرة  القيمة 
فقط( إن لم يكونوا من الشركاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة ستجرى اإلحالة القطعية وفقا 
لألصــول مع العلم ان الدفع نقــدا والداللية 
على املشــتري وإذا صادف يوم اإلحالة عطلة 
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك ..
القاضي
مصطفى طارق عيسى

األوصاف: 
املساحة 250 مترا مربعا

الشاغل / املدعون
املشــتمالت / قطعــة ارض خاليــة مــن اي 

مشيدات

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 4470/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/6

الى/ املدعى عليه
 )احمد محمد عبود(

م/ تبليغ
قامــت املدعيــة )صبــا دفار ســماح( 
التي  أعاله  املرقمة  الشــرعية  الدعوى 
القضائي استنادا  التفريق  تطلب فيها 
للمادة 22 من قانون األحوال الشخصية 
وبالنظر جملهولية محل اقامته حســب 
شرح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني باحلضور 
امام هذه احملكمة صبــاح يوم املرافعة 
التاسعة  الســاعة  املوافق 2022/7/25 
صباحا وعند عدم حضورك او إرسال من 
املرافعة بحقك  ينوب عنك سوف جترى 

غيابا وفقا للقانون.
القاضي
عباس معني كاظم

صندوق اإلسكان العراقي
 في ميسان

تنويه
نشر خطأ في الصباح اجلديد االثنني 
4 متوز 2022 العــدد )4930( صندوق 
إلى  العراقي في ميسان  اإلســكان 
الشركاء فاطمة وليس كاظم كافل 
مشالي( )جاسم سوادي عبد الزهره( 
الشــركاء في العقار)14/1835(  ابو 
رمانة  مع الشــريك املقترض )احمد 
صاحب عبيــد( الذي يــروم التقدمي 
العراقي في  الى صندوق اإلســكان 
التســليف  قرض  لغرض  ميســان 
للبناء ذلــك قيام الشــريك )احمد 
صاحب عبيد( التقــدمي إلى صندوق 
ميســان  في  العراقــي  اإلســكان 
للحصول على القرض لذا مت التبليغ 
خالل مدة خمســة عشر يوما داخل 
العراق  وشــهر من تاريخ النشر إذا 
العراق وبعكسه يسقط  كان خارج 

حقكم في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة عنه

العدد: 72/ب/2022
التاريخ: 2022/7/5

م/ إعالن
عطفا على احلكم الصادر من محكمة بداءة 
عنــه بالعــدد 72/ب/2022 وتاريخ 2022/5/11 
واملتضمن إزالة شيوع العقار املرقم 5669/55 
م21 ديــوم الريحانة الواقع في قضاء عنه حي 
العبور واملوصوف أدناه في املزايدة العلنية ملدة 
ثالثني يوم اعتبارا من اليوم الثاني للنشر فعلى 
بداءة  مراجعــة محكمة  بالشــراء  الراغبني 
عنه في متام الســاعة العاشرة مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة البالغة )اثني عشر مليون دينار 
فقط( إن لم يكونوا من الشركاء وعند انتهاء 
املدة املذكورة ستجرى اإلحالة القطعية وفقا 
لألصــول مع العلم ان الدفع نقــدا والداللية 
على املشــتري وإذا صادف يوم اإلحالة عطلة 
رسمية فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك ..
القاضي
مصطفى طارق عيسى

األوصاف: 
املساحة 250 مترا مربعا

الشاغل / املدعون
املشــتمالت / قطعــة ارض خاليــة مــن اي 

مشيدات

جمهورية العراق/ مجلس القضاء 
األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 356/ب/2022
التاريخ/ 2022/7/7

م/ إعالن
إلى املدعى عليها/ رميه خلف اسماعيل 
  أقامــت املدعية )مرمي بابا مراد علي مراد( 
الدعوى البدائيــة املرقمة )356/ب/2022( 
والتــي تطلب فيها  أمام هــذه احملكمة 
احلكــم بعائدية املشــيدات على العقار 
املرقــم )1222/6( مقاطعــة )8( حاج قره 
الواقعة فــي قضاء خانقــني، وجملهولية 
محــل إقامتكم حســب شــرح القائم 
بالتبليغ وإشعار مختار منطقة )احملطة– 
قضــاء خانقــني(، عليه قــررت احملكمة 
محليتني  بصحيفتــني  اعالنــا  تبليغك 
يوميتني وعليك  احلضور أمام هذه احملكمة 
في موعد املرافعة املصــادف 2022/7/21 
وفي حال عدم حضورك او إرسال من ينوب 
عنك قانونا وبعكســه ستجرى املرافعة 

بحقك غيابا  وحسب االصول.
القاضي/ محمد عبداهلل سعيد

فقدان مستمسكات
من  الصــادرة  الهويــة  فقــدت 
وزارة التخطيــط/ اجلهاز املركزي 
باســم )عالء حســني  لإلحصاء 
والبطاقة   )3447( ورقمها  احمد( 
الوطنية املوحدة وإجازة الســوق 
لالســم املذكور، فعلى من يعثر 
عليهــم تســليمهم الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة جنح الشطرة
العدد: 1285/ج/2021
التاريخ: 2022/7/7

الى/ املدعى عليه/
 اجملرم )سعيد جبار جنم(

م/ تبليغ
القرار  بحقــك  احملكمة  هــذه  أصدرت 
في  )1285/ج/2022(  املرقــم  الغيابــي 
2021/12/21 الذي يقضي احلكم عليك 
البسيط ملدة سنة واحدة وفق  باحلبس 

احكام املادة 1/6/456 عقوبات.
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائــم بالتبليــغ ومختــار محلة في 

الشطرة
وعليه تقــرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
ولــك حق الطعــن بالقرار خــالل املدة 
القانونيــة وبخالفه يكتســب الدرجة 

القطعية.
القاضي
اياد حنون هادي

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/ الكازينو سباقاثالث سنوات43 م7944/137/32حانوت1

 املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات40 م7945/137/62حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات18 م7/15962 و9/1596محل1

مقام عليثالث سنوات11 م2/10652 و3/1065محل2

 ثمن بيع وثائقاملواصفاتموضوع املناقصةرقم املناقصةت
املناقصة

 املبلغ التخميني
منشأ الدرجة األولى

 التأمينات
األولية

 نوع تبويب
املوازنة

 16/ب/12022
إعالن أول

 خدمات تسفني
 ساحبة مكافحة
احلرائق )ذو الفقار(

 خدمات تسفني
 ساحبة مكافحة
 احلرائق )ذو الفقار(

 )وصيانة البدن
 حتت مستوى خط

املاء(

 50,000 خمسون
الف دينار عراقي

 99,000,000 تسعة
 وتسعون مليون دينار

عراقي

2,970,000 
 مليونان

 وتسعمائة
 وسبعون الف
دينار عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار: 2018/9/20رقم االصدار:BOC-P-05/F061رمز النموذج



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15000/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14979/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثالث

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 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 لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )مولدات(

يسر شركة النفط الوطنية/ )شركة عامة( أحد تشكيالت شركة نفط البصرة أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املناقصة مراجعة ممثلية قسم املشتريات احمللية في استعالمات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب وثائق 
العطاءات القياســية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشــر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات 

املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الســاعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/17( وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية او تعطيل ألي سبب 
كان يكون موعد الغلق في نفس الساعة من اليوم الذي يلي يوم الغلق.

2- تكــون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو 
سفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق.

3- سيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية الزقورة صالة 
استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/8/10.

4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشركة نفط البصرة- في استعالمات 
باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع 

العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - سيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في شركة نفط 

البصرة/ االستعالمات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلالفات والنزاعات التي تنشأ بني الطرفني املتعاقدين لوالية القضاء والقوانني العراقية 

النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شــهادة تأسيس الشــركة مصدقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشــركة ومحضر التأســيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية احتاد 
الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض 
للشركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند طابو للداللة على عنوان الشركة، كتاب عدم ممانعة في 
االشــتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشــمله قرار احلجب حسب تعليمات األمانة 
العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شــمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مســتحقاته، يلتزم 

اجملهزون من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- يحق لرب العمل ان يقوم بتعديل العرض التجاري للمناقص )في حال وجود انحراف مببالغ الفقرات اجلزئية عن مبالغها التخمينية( مع اإلبقاء على املبلغ 
اإلجمالي للعطاء وحســب إعمام وزارة التخطيط املرقــم 24536 في 2019/10/7 وعلى صاحب العرض تقدمي عرض جديــد باملتغيرات التي حتدث على كلف 

الفقرات بعد اقرار ذلك.
11- ميكن االطالع على تفاصيل اإلعالن على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

 .acis@boc.oil.gov.iq:وميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية  www.boc.oil.gov.iq
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد 
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة حتقيق العمارة
مكتب التحقيق القضائي

العدد: 12101
التاريخ: 2022/6/30
الى/ مديرية محطة كهرباء ديزالت شمال 

العمارة
م/ إشعار

قدم اخملبر )كاظم علي زاير خوين( طلبا الى 
هــذه احملكمة يروم فيه اإلخبــار عن فقدان 
هويــة الدائرة العائــدة له والصــادرة من 
دائرتكم ومت إجراء التحقيق بشــأن الفقدان 
وأفاد ان الفقــدان كان بتاريخ 2022/6/6 وان 
مكان الفقدان في )العمارة/ السوق الكبير( 

وقد أصدرت احملكمة القرارات التالية:
1- تعميــم اوصاف املستمســك املفقود 

وإشعار جهة اإلصدار
2- لوقوع الفقدان قضــاًء وقدرا قررت هذه 
احملكمــة غلــق التحقيق مؤقتا اســتنادا 

الحكام املادة 130/ج االصولية
نرجو االطالع واتخاذ ما يلزم من قبلكم مع 

التقدير...
القاضي
قصي الياس خضر

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد: 628/ش/2022
التأريخ: 2022/7/7
الى/ املدعى عليه )اركان إسماعيل فرج(

م/ إعالن
أقامت املدعية )دعــاء زياد صباح( الدعوى 
املرقمــة 628/ش/2022 أمام هذه احملكمة 
والتــي تطلب فيهــا دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتأييد حضانة الطفــل )حمزة( 
وقد صدر قــرار عن هذه احملكمــة بتاريخ 
2022/7/6 بتأييــد حضانــة املدعية )دعاء 
زياد صباح( البنها حمزة اركان اســماعيل 
شــرح  حســب  اقامتك  محل  وجملهولية 
القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني بقرار احلكم الغيابي 
وعليــك مراجعة هذه احملكمة او من ينوب 
عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري خالل ثالثني 
يوما من اليوم التالي لتاريخ النشــر وفقا 

للقانون.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

تنفيذ/ 25
العدد: 2022/2060

التاريخ: 2022/6/28 
الى/ املنفذ عليه/ املدين حسني هاني 

زيدان
الناصرية  تنفيذ  املديريــة  لقد حتقق لهذه 
انــك مجهول محــل االقامــة وليس لك 
موطن دائم او مؤقــت او مختار ميكن اجراء 
التبليغ عليه واستناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعالناً بالقرار الصادر 
الشــخصية بعدد  من محكمــة األحوال 
1157/ش/2022 خالل خمســة عشــر يوماً 
تبدأ من اليوم التالي للنشر في 2022/5/22 
قرار أثاث الزوجيــة وفي حال عدم حضورك 
ستباشــر هذه املديرية بإجــراءات التنفيذ 

اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ
منفذ عدل الناصرية

اوصاف احملرر:
قرار محكمة األحوال الشخصية في التأدية 

بالعدد 1157/ش/2022 في 2022/5/22

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الكوت

العدد/ 3109/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/7
الى املدعى عليه/ حسني حميد راضي

إعالن
أقام املدعي )غصون كاطع راضي( الدعوى 
املرقمــة أعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم )بالنفقــة لهــا والطفالهــا( 
وجملهولية محل إقامتك وحســب إشعار 
مختار محلة ام جالية املرفق كتاب مركز 
شــرطة حي اجلهــاد املرقــم )8469( في 
2022/6/28 لــذا تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتني محليتني رســميتني يوميتني 
للحضــور أمــام هــذه احملكمــة بتاريخ 
2022/7/21 الســاعة التاســعة صباحا 
وعند عدم حضورك سوف يتم السير في 
إجراءات الدعوى غيابيا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
دار القضاء في هيت

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد: 606/ش/2022
التأريخ: 2022/7/7

الى/ املدعى عليه )قيصر حميد نواف(
م/ إعالن

أقامت املدعية )ندى عبــد احلميد رثيع( الدعوى 
املرقمــة 606/ش/2022 أمــام محكمة األحوال 
الشــخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بتصديق الــزواج اخلارجي وقد صــدر قرار حكم 
بحقك بتاريخ 2022/6/30 والذي يقضي باحلكم 
بتاريخ  الواقع خارج احملكمــة  الــزواج  بتصديق 
2014/4/15 بني املدعية العراقية املســلمة حني 
كانت باكرا )ندى عبد احلميد رثيع( واملدعى عليه 
العراقي املسلم حني كان متزوجا )قيصر حميد 
نــواف( على مهــر معجله الف دينــار مقبوض 
ومؤجله خمســة عشــر مثقال ذهب عيار 21 
يســتحق عند اقــرب االجلــني وجملهولة محل 
اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ واملؤيد من 
قبــل اخملتار قررت احملكمــة تبليغك بصحيفتني 
محليتــني وعليك مراجعة هــذه احملكمة او من 
ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح احلكم 
الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري خالل ثالثني يوما 

من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
عادل عبداهلل جزاع

االحد 17 متوز 2022 العدد )4934(
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املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

19001/22/65

 CMMP مولدات منصة التحميل
800kw )1000 KVA(,1000RPM

عدد/2 مع امللحقات 
وحسب املواصفات والشروط 

واملناشئ املثبتة في وثائق 
املناقصة )الوثيقة القياسية(

 250,000
فقط مائتان 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

إعالن ثاٍن

 78,000,000
فقط ثمانية 

وسبعون مليون 
دينار عراقي

 3,000,000,000
فقط ثالثة مليارات 

دينار عراقي
تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2018/9/20رقم االصدار: BOC-P-05/F061رمز النموذج

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات30 م672+ 68حانوت1

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م362حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات17 م312حانوت1

صناعية حمدانثالث سنوات36 م65/8127/12 و 80/8127/1محل اصباغ سيارات2



تقرير

اقتصاد6

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

وقع العــراق والســعودية، اتفاقاً 
بـ”عقد” الربط بني شــبكة الربط 
اخلليجي وشــبكة كهرباء جنوب 
الطاقة  وتوفير  العــراق  جمهورية 
مســتقر  بشــكل  الكهربائيــة 
وبكلــف مخّفضة فــي اتفاق مع 
هيئة الربط اخلليجي، على هامش 
قمة جــدة لألمــن والتنمية التي 
استضافتها اململكة امس السبت 
عبدالعزيز  األميــر  االتفــاق  ووقع 
بن ســلمان بــن عبدالعزيــز وزير 
النفط  ووزير  الســعودي،  الطاقة 
عبد  إحسان  العراق  جمهورية  في 

اجلبار.
ترجمًة  العقد،  هــذا  توقيع  ويأتي 
دول مجلــس  قــادة  لتوجيهــات 
التعــاون لــدول اخلليــج العربية 
انطالًقا مــن حرصهم على تنمية 

العراق وازدهاره.
ويشــمل العقد قيام هيئة الربط 
بإنشــاء  اخلليجــي  الكهربائــي 
خطوط ربــط كهربائي من احملطة 
التابعــة للهيئة بدولــة الكويت 
الواقعة بجنوب  الفاو  إلى محطة 
جمهوريــة العراق، إلمــداد جنوب 
العــراق بنحــو 500 ميجا واط من 
التعاون  دول مجلــس  من  الطاقة 
عن طريق شبكة الربط الكهربائي 
اخلليجي، مبا فيهــا خطوط الربط 
الكهربائــي اجلديدة التي ســيتم 
العمل  سيستغرق  والتي  إنشاؤها 
فيها قرابة 24 شــهرًا، بقدرة نقل 
إجماليــة تصل إلــى 1800 ميجا 

واط.
وقالــت وكالة األنباء الســعودية، 
إن األميــر عبدالعزيز بن ســلمان 
ووزير  الطاقة،  وزيــر  عبدالعزيز  بن 
عبداجلبار،  إحسان  العراقي  النفط 
وقعا احملضر التنفيذي اخلاص مببادئ 
اتفاق الربط الكهربائي بني اململكة 

وجمهورية  الســعودية  العربيــة 
ملذكرة  تنفيــذاً  وذلــك  العــراق، 
التفاهم املوقعــة بني اجلانبني في 

بداية عام 2022.
ونّوه األمير عبد العزيز بن ســلمان 
بــن عبدالعزيز وزيــر الطاقة، بدور 
بن  بــن ســلمان  األميــر محمد 
عبدالعزيــز ولي العهد نائب رئيس 
في  بالتعجيل  الــوزراء،  مجلــس 
الذي  العراق،  الكهربائي مع  الربط 
يأتي تأكيداً للتعاون املســتمر في 
اجملــاالت كافــة، وخاصــًة اجملاالت 
يُعّبر  كمــا  البلدين،  بــني  الفنية 
عــن رغبــة البلدين فــي توطيد 
العالقــات االقتصادية بينهما، ومبا 

يحقــق تطلعات قيادتــي البلدين 
وشــعبيهما، واحلرص على سرعة 

تنفيذ املشروع على أرض الواقع.
وبني أن اســتكمال هذا املشــروع 
يأتي في إطار رؤيــة اململكة 2030 
وبرامجهــا التنفيذيــة، التي تُركز 
االستراتيجي  املوقع  استثمار  على 
للمملكــة، وطبيعــة الشــبكة 
الكهربائية الســعودية، التي تُعد 
األكبر في منطقة الشرق األوسط 
اململكة  العربي، جلعــل  والوطــن 
مركــزاً إقليميــاً لربط شــبكات 

الطاقة الكهربائية.
وتعد مذكــرة التفاهم املوقعة مع 
جمهورية العراق، ومشــروع الربط 

لدراسة شاملة  نتيجة  الكهربائي 
ومفصلة، قام بهــا الفريق الفني 
املشــترك بني اجلانبــني، وتوّصلت 
الربط  الدراســة إلى أن مشــروع 
العراقي  الســعودي  الكهربائــي 
دعــم موثوقية  فــي  سيســهم 
الشبكات الكهربائية في البلدين، 
وحتقيق وفــورات اقتصادية، وتعزيز 
حتقيــق مزيج الطاقــة األمثل من 
الطاقــة إلنتاج الكهربــاء، ودعم 
الكهربائية  الشــبكات  استيعاب 
لدخول الطاقــة املتجددة، وحتقيق 
في مشروعات  املثلى  االستثمارات 
توليــد الكهربــاء. وإضافة إلى ما 
البلدان مــن ثمار هذا  ســيجنيه 

املشروع، سُتشــّكل أعمال الربط 
الكهربائــي بني اململكــة والعراق 
خطوًة لتعزيز فرصة إنشــاء سوق 
ودعماً  الكهرباء  لتجــارة  إقليمية 

ملشاركة البلدين فيها.
وذكر بيان ملكتــب رئيس احلكومة 
العراقيــة، أن هذا االتفاق ســوف 
استقرار  أســباب  من  املزيد  يهّيئ 
تزويد الطاقة الكهربائية، وإمدادات 
في  والسيما  الوطنية،  الشــبكة 
املواسم التي تشهد ارتفاع الطلب. 
ثاٍن؛  اتفــاق  توقيــع  أيضاً  وجــرى 
يهدف إلى جتهيــز العراق بالطاقة 
الكهربائيــة من الســعودية، وأن 
تصبح الشبكة الوطنية العراقية 

محــوراً لنقل الطاقــة بني قارتي 
آســيا وأوروبا، ووقــع االتفاق وزير 
النفط عن اجلانــب العراقي، ووزير 

الطاقة عن اجلانب السعودي.
وفــي وقت ســابق، أكــد الرئيس 
الواليات  أن  بايــدن،  األمريكي، جو 
املتحــدة أنهت اتفاقــا على ربط 
شبكة الكهرباء العراقية بشبكة 
التعاون اخلليجي عبر  دول مجلس 

الكويت والسعودية.
اإليراني  الغاز  العراق على  ويعتمد 
الطاقة  توليد  محطات  لتشغيل 
الكهرباء  وزير  وكان  الكهربائيــة، 
العراقي عادل كرمي قد أكد احلاجة 
للغاز اإليراني لفترة ما بني 5 – 10 

سنوات.
بتوفير  أزمات كبيرة  العراق  وواجه 
الطاقة الكهربائية، بســبب عدم 
بتصدير  اإليرانــي  اجلانــب  التزام 
كميــات الغــاز املتعاقــد عليها 
مع العــراق، لتشــغيل محطاته 
الكهربائيــة، إذ مت قطعها )الغاز( 
للعراق  املصــدرة  كمياته  وتقليل 
ولعدة مرات فــي الصيف املاضي، 
ما أحرج احلكومة العراقية بتوفير 
تظاهرات  مبوجة  وتسبب  الطاقة، 
وغضــب شــعبي في عــدد من 

احملافظات.
اجلديــر بالذكــر أن توقيــع احملضر 
يأتي إنفاذا ملــا نصت عليه مذكرة 
التفاهم بشــأن الربط الكهربائي، 
حيث جــرى اســتكمال اإلجراءات 
اتفاقيات  بإبــرام  املتصلة  الالزمة 
الشــركة  بني  الكهربائي  الربــط 
ووزارة  للكهربــاء  الســعودية 
بالشركة  ممثلة  العراقية  الكهرباء 
الكهربائية/  الطاقة  لنقل  العامة 
العراق،  فــي  الوســطى  املنطقة 
ويتضمن احملضر املوقع مبادئ اتفاق 
الربط الكهربائي بني اجلانبني، الذي 
واليوســفية  عرعر  بني  ســيربط 
1000 ميجاوات  بغداد بسعة  قرب 
وجهد 400 كيلو فولت بطول يصل 

إلى حوالي 435 كم .

متابعة ـ الصباح الجديد:
أنهــى النفط تعامالت األســبوع 
متأثــرا مبخاوف  دوالر،   101 عنــد 
الركود، التــي حتيط باالقتصاديات 
وشــهد  العالم.  الرئيســة حول 
األمريكي  واخلــام  برنــت  من  كال 
بالنسبة  أسبوعي  انخفاض  أكبر 
املئوية فــي نحو شــهر، إلى حد 
كبير بسبب مخاوف من أن الركود 

الوشيك قد يقطع الطلب.
5.5 فــي املائة في  وخســر برنت 
ثالث انخفاض أسبوعي له، بينما 
تراجع خام غرب تكساس الوسيط 
6.9 فــي املائة فــي ثاني انخفاض 

أسبوعي له.
وجــاء ذلك رغــم ارتفاع أســعار 
مزيد  ،مع  تعامــالت  النفط خالل 
مــن التوقعــات علــى أن اجمللس 
األمريكي  الفيدرالي  االحتياطــي 
قد يرفع سعر الفائدة بشكل أقل 

حدة مما كان متوقعا.
العقود  “رويترز”، سجلت  وبحسب 
التســوية  عند  برنت  خلام  اآلجلة 
101.16 دوالر للبرميــل، مرتفعــة 

2.06 دوالر أو 2.08 في املائة.
للخام  اآلجلــة  العقــود  بينمــا 
األمريكــي بلغت عند التســوية 
97.59 دوالر للبرميل مرتفعة 1.81 

دوالر أو 1.89 في املائة.
النقدية  السياســة  صانعا  وقال 
مجلــس  فــي  تشــددا  األكثــر 
األمريكي  الفيدرالي  االحتياطــي 

إنهمــا مييالن إلى زيــادة أخرى في 
ســعر الفائدة مبقــدار 75 نقطة 
السياســة  اجتماع  في  أســاس 
األمريكــي  للمركــزي  النقديــة 
هذا الشــهر، وهي ليست الزيادة 
الكبيرة التي سارع املتعاملون إلى 
التأهــب لها بعــد أن أظهر تقرير 

األربعاء تسارع التضخم.
في غضون ذلــك، يتوقع محللون 
اســتمرار الضغط علــى النفط 
بسبب اخملاوف املتعلقة باالقتصاد 
العاملي. وقــال كومرتس بنك في 
مذكــرة: “من املرجح أن يســتمر 
النفط في الهبوط بالنظر إلى أن 
الركود لــن تهدأ على  اخملاوف من 

األرجح في الوقت احلالي”.
الســوق  معنويات  تراجــع  ويأتي 
أيضا بعد حاالت التفشي اجلديدة 
لكوفيد - 19 في الصني، ما يعوق 

تعافي الطلب.
وأظهــرت بيانات أمــس، أن إنتاج 
املصافي الصينية تقلص في يونيو 
بنحو 10 فــي املائة عنه قبل عام، 
مع انخفــاض اإلنتاج في النصف 
األول من العام 6 في املائة، في أول 
انخفاض ســنوي في تلك الفترة 

منذ 2011 على األقل.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية 
أن مبيعــات املنتجــات النفطية 
فــي إيطاليــا زادت خــالل يونيو 
املاضي 1.4 في املائة ســنويا إلى 
4.525 مليــون طن، لتظل أقل من 

فيروس  قبل جائحة  ما  مستويات 
كورونا املســتجد، وذلك للشــهر 

الثالث على التوالي.
وأشــارت بيانــات “بلومبيرج” إلى 
تراجــع مبيعــات وقــود الديــزل 
مقارنة  النقل،  لوسائل  “السوالر” 
املاضي، ألول مرة  العام  بيونيو من 
منذ فبراير 2021، رغم أن استهالك 
الديزل ال يزال أعلى من مستويات 
مــا قبــل اجلائحــة، كمــا زادت 
البترولي  والغاز  البنزيــن  مبيعات 
املســال خالل الشهر املاضي على 

مستويات ما قبل اجلائحة.

البنزين الشــهر  وزادت مبيعــات 
املاضي 3.3 في املائة ســنويا إلى 
692 ألف طن لتزيد على مبيعاته 
ألف   661 قبل ثالثة أعوام، وكانت 
الديزل  اســتهالك  وتراجع  برميل. 
في وسائل النقل 0.5 في املائة إلى 
2.06 مليون طــن، لكنه كان أكثر 
من مستواه في يونيو 2019 وكان 

1.99 مليون طن.
وتزيد اخملاوف مــن حدوث مزيد من 
حالة تقلص الطلب في األســواق 
تلقي بثقلها على األسعار، خاصة 
بعــد أن بدأت مدينة شــنغهاي، 

وبعض املــدن الصينية األخرى في 
ســن قيود جديدة ملكافحة تزايد 
باجلائحة من  اإلصابــات مجــددا 
خــالل عمليات اإلغالق األوســع، 
وذلك في محاولة للسيطرة على 
انتشار أحدث متغير من الفيروس.

يأتي ذلك، مع استمرار تأثير اخملاطر 
اجليوسياســية في الســوق على 
نطاق واسع، خاصة تصاعد اخلالف 
األوروبي الروســي بســبب احلرب 
األوكرانية ومخاوف أوروبا من إغالق 
خط “نورد سترمي 1” بشكل دائم - 
وهو املغلق حاليا ألعمال الصيانة 
- وقد أضيف إلى ذلك اســتقالة 
رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
الطاقة  أزمة  تفاقم  جونسون مع 

في بالده والعالم.
والتراجعــات احلالية في أســعار 
تأثيرات  إلــى  تعود  اخلــام  النفط 
يضغط  الــذي  القــوي،  الــدوالر 
النفط  أســعار  علــى  هبوطيــا 
ال  األساســية، حيــث  والســلع 
يزال الــدوالر األمريكي املالذ اآلمن 
املفضل فــي العالم خــالل هذه 

األوقات املضطربة.
ارتفاع  علــى  املضاربون  ويواجــه 
أســعار النفط القليل من الراحة 
في األفــق، حيث أظهــرت أحدث 
الواليات  في  التضخم  أن  البيانات 
املتحــدة قــد وصل إلــى 9.1 في 
املائــة فــي يونيو املاضــي، وهي 
أعلى قراءة منــذ 1981 الفتة إلى 

توقــع االقتصاديني أن يواصل بنك 
الفيدرالي نظام رفع  االحتياطــي 

سعر الفائدة احلاد وسريع الوتيرة.
االحتياطــي  مجلــس  ويكثــف 
بلغ  لتضخم  الفيدرالي كفاحــه 
أعلى مســتوى في 40 عاما برفع 
100 نقطة  ســعر الفائدة مبقدار 
أســاس على نحو غير متوقع هذا 
الشــهر بعد تقريــر تضخم غير 
مبشــر أظهر أن ضغوط األسعار 

تتسارع.
كما رفع بنك كندا األربعاء ســعر 
نقطة   100 األساســي  الفائــدة 
على  الســيطرة  بهدف  أســاس 
األسواق،  كندا  لتفاجئ  التضخم 
وتصبــح البلد األول في مجموعة 
الســبع، الذي يرفع سعر الفائدة 
بهذا القدر الكبير. من جانب آخر، 
تراجعت سلة خام “أوبك” وسجل 
للبرميــل  104.41 دوالر  ســعرها 
دوالر   106.86 مقابــل  األربعــاء 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك” ، إن ســعر 
الســلة، التي تضم متوســطات 
الدول  إنتاج  13 خاما من  أســعار 
األعضاء فــي املنظمة حقق ثالث 
وأن  التوالي،  لــه علــى  انخفاض 
الســلة خســرت نحــو دوالرين، 
مقارنة باليوم نفسه من األسبوع 
املاضي، الذي سجلت فيه 106.73 

دوالر للبرميل.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أملانيا  االحتادية فــي  الــوزارات  بــدأت 
إجراءات تهدف إلى ترشــيد استهالك 
الكهرباء والغــاز في ظل أزمة الطاقة 

التي تلوح في األفق بقوة.
وبحسب مسح أجرته “األملانية”، قامت 
بعض الــوزارات بالفعل بإغالق أنظمة 
التبريد في املباني، كمــا تعتزم اتخاذ 
تدابير خلفض اســتهالك الطاقة عند 

التدفئة.
ووفقا للمســح، تدرس بعض الوزارات 
حاليا ســبل ترشيد استهالك الطاقة 
في مبانيها، وسط تدابير أكثر شموال 

لبعض الوزارات من غيرها.
وعلــى ســبيل املثــال، تعتــزم وزارة 
االقتصاد وحمايــة املناخ توفير 40 في 
املائة، من الطاقــة خالل هذا الصيف، 
وذلك عبر تبريد الغــرف املكيفة عند 
درجة حرارة ال تقل عن 26 درجة مئوية، 
ويســتثنى من ذلك فقط غرف اخلوادم 
التقنية، حيــث ال غنى عن  والغــرف 

التبريد القوي ألسباب تقنية.
الداخليــة توفير الطاقة  وتعتزم وزارة 
من خالل أنظمة الطاقة احلرارية التي 
تعتمد على احلرارة اجلوفية، إلى جانب 
على  الكهروضوئية  الطاقــة  أنظمة 

أسطح مبانيها.
وال يوجد في مباني وزارات أخرى أنظمة 
لتكييــف الهــواء أو إمكانية لضبط 
درجة احلرارة مركزيا، مثل وزارة شــؤون 
األسرة وأجزاء من وزارة الزراعة والدفاع.

إلى ذلك، أعرب أغلبية املواطنني األملان 
في اســتطالع للــرأي عــن تأييدهم 
ملواصلة دعم أوكرانيا حتى لو كان ذلك 

يعني ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي االســتطالع، الذي أجــراه معهد 
“فالن” لقياس مؤشــرات الرأي ونشرت 
نتائجــه القنــاة الثانيــة بالتلفزيون 
األملاني “زد دي إف”، أيد 70 في املائة من 
األملــان مواصلة الدعــم، بينما عارض 
ذلك 22 في املائة آخرون بهدف خفض 

أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار الطاقة منذ بدء احلرب 
أواخر فبراير  أوكرانيا في  الروسية ضد 
املاضي. وبسبب صيانة دورية ال يتدفق 
الغاز حاليا عبر خط أنابيب “نورد سترمي 
1”، الــذي ينقل الغاز من روســيا إلى 
أملانيا. وليس مــن الواضح ما إذا كانت 
روسيا ستستأنف عمليات توريد الغاز 

الحقا عبر هذا اخلط.
وعلى الرغم من تأييد استمرار الدعم 
ألوكرانيا، أشــار االستطالع إلى تراجع 
في عــدد مؤيــدي زيادة املســاعدات 
العســكرية لكييــف “35 فــي املائة 
مقابل 44 في املائة مطلع هذا الشهر”، 
وأيد 32 اإلبقاء على الدعم العسكري 
احلالــي دون تغيير، وطالب 24 في املائة 
آخرون بخفضه “18 فــي املائة مطلع 

يوليو”.
ودعت فرنســا دول االحتاد األوروبي إلى 
انقطــاع كامل  االســتعداد ملواجهة 

إلمدادات الغاز الروسية.
الرئيــس  ماكــرون،  إميانويــل  وأكــد 

تلفزيونية  مقابلــة  خالل  الفرنســي 
أن “روســيا تســتخدم الطاقــة كما 
تســتخدم الغذاء كسالح حرب، يجب 
أن نستعد اليوم لسيناريو يتعني علينا 
فيه االستغناء عن الغاز الروسي كليا”.
وقال إن االستغناء عن إمدادات الطاقة 
وبداية  “الصيــف  أن  الروســية يعني 
اخلريف ســيكونان صعبــني جدا على 

األرجح”.
وحتى في حــال طال أمــد النزاع في 
أوكرانيا، فإن فرنســا ستســتمر في 
مســاعدة كييف للدفاع عن نفسها 
فــي مواجهــة موســكو، مــع إبقاء 

العقوبات على روسيا.
وأوضح أن فرنســا عززت إمدادات الغاز 
مــن النرويج وقطر واجلزائــر والواليات 
املتحدة، كما تعزز احتياطي الغاز الذي 
“ســيقترب من 100 فــي املائة بحلول 

اخلريف”.
وقــال “الطاقة النووية حل مســتدام 
لفرنسا والدول األخرى على حد سواء”.

على هامش قمة جدة لالمن والتنمية

العراق والسعودية يوقعان اتفاقًا لربط
بغداد ـ الصباح الجديد : شبكة جنوب البالد مع الشبكة الخليجية

أصــدر مصرف الرافدين، امس الســبت، بياناً 
جديداً بخصوص قروض املشاريع االستثمارية.

وأكد املصرف فــي بيانه الــذي “احلرص على 
استمرار متويل قروض املشاريع االستثمارية”.

وتابــع البيــان، أن “العديــد مــن املشــاريع 
بالقروض  ودعمهــا  متويلها  مت  االســتثمارية 
القطاع  ودعم  الوطنــي  باالقتصاد  للنهوض 

اخلاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األســواق احمللية بشــكل كبير مع تراجعه 

عاملياً، امس السبت.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت امس الســبت ، ســعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 351 الف دينار، وســعر شراء 347 
الفاً، فيما ســجلت االســعار اخلميس ما قبل 

عطلة عيد االضحى 358 الف دينار.
وأشــار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 314 الف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 
310 أالف. وفيما يخص أسعار الذهب في محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 350 الــف دينار و360 ألفاً، 
فيما تراوح ســعر البيع مثقال الذهب العراقي 
بني 310 االف و 320 الف دينار. ويســاوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي، امس الســبت، فــي البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثيــة املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليــوم  148600 دينار عراقي مقابــل 100 دوالر 
أمريكي. فيما ســجلت االسعار في اخر يوم لها 
اخلميس املصادف 3 متوز قبل اغالقها بسبب عيد 
االضحى 148350 دينارا مقابل 100 دوالر. وأشار 
مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في 
محال الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد، حيث 
بلغ ســعر البيع  148500 دينــار لكل 100 دوالر، 
بينما بلغت أســعار الشــراء 147500 دينار. أما 
في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فان بورصة 

الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد تقرير نشــره موقع “نومبيــو” الذي يعنى 
باملســتوى املعيشــي لدول العالم، بأن مؤشر 
التلــوث في العراق ما زال عاليــاً رغم انخفاض 
مؤشــره عن عام 2019، فيما لفت إلى أن جودة 

األماكن اخلضراء واحلدائق منخفضة.
وذكر التقرير بحسب آخر حتديث في شهر نيسان 
2022، أن “مؤشر التلوث في العراق بلغ 73.59 %، 
منخفضاً عن عام 2019 الذي بلغ مؤشر التلوث 
فيــه %79.43، مبيناً أن “نســبة تلــوث الهواء 
في العــراق تعتبر عالية وبواقــع %66.99، فيما 
سجلت نسبة تلوث مياه الشرب وعدم إمكانية 
الوصول إليها تعتبر متوسطة وبواقع 55.50%”.

وتابع، أن “عــدم الرضا لدى املواطن من التخلص 
من القمامة كانت عاليــة وبلغت %69.07، وأن 
الضوضاء كانت متوســطة وبواقــع 52.06%”، 
مشــيرة إلى أن “تلوث املياه سجل نسبة عالية 

وبواقع 64.03%”.

الرافدين: حريصون على 
استمرار تمويل قروض 
المشاريع االستثمارية

انخفاض كبير بأسعار 
الذهب في البالد

ارتفاع أسعار صرف الدوالر 
بعد انتهاء عطلة العيد 

موقع عالمي يؤشر ارتفاعًا 
كبيرًا للتلوث في البالد 

وانخفاض المناطق الخضراء

مخاوف الركود لن تهدأ قريبا ..

النفط ينهي تعامالت األسبوع عند 101 دوالر

تدابير أوروبية استثنائية لمواجهة أزمة طاقة تلوح في األفق
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محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 59
 التاريخ: 2022/7/17

م/ إعالن ثاني/ نكول

 عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل تعلن جلنة البيع وااليجار في
 مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )اجلبايش، الفهود( والبالغ
 عددها )10( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية
 خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل
 عــن )20%( من القيمة التقديريــة لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء
 اإلعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو

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

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة جتهيز محوالت كهربائية للـ 

CPF وقاطع دورة ومعدات فحص 
 Extension for 2nd Announcement for Provision of CPF

Transformer, Circuit-breaker & Testing Equipment
005/PC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/7/19 الى 2022/8/2

وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمــان بظروف مغلقة ومنفصلة عــن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصــة 2022/8/2 عند 

الساعة 4:00 عصرا.
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2220/7/ 3
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

haneen.monam@petroalwaha.com;
 dengshishi@petroalwaha.com;
 caijingnan@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة البصرة

العدد: 1109/ب/2021
التاريخ: 2022/5/12

الى/ املدعى عليها/ جميله احمد سكر
بتاريخ 2021/12/30 اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد 1109/ب/2021 
بإلزامــك بتأديتك للمدعي مدير عام شــركة نفــط البصرة إضافة 
لوظيفته مبلغ قدره اثنان وأربعون مليونا واربعمائة وعشرة آالف دينار 
عن أجر مثل العقار تسلســل 4806/137 الربــاط الكبير وللفترة من 
2003/5/16 ولغايــة 2022/7/27 ورد الدعــوى بالزيادة وجملهولية محل 
اقامتك وحسب شــرح القائم بالتبليغ وتأييد اجمللس البلدي ملنطقة 
االمالك البناء اجلاهز وحي االســاتذة قرر نشــر اعــالن بتبليغك في 
صحيفتــني محليتني يوميتني ولك حق الطعــن به بطريق االعتراض 
واالســتئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

درجة البتات.
القاضي
حسن فاضل ياسني

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 15002/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن اول
 تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه
 العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى
 الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر
 اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير
 مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند
 مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر 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 حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم

ً .التأمينات هو اليوم االخير 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/ 14978/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثالث
 تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها
 ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم
 )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة
 البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات
 القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة
 الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 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 حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر

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

بلوك خدماتثالث سنوات12 م382كشك1

بلوك خدماتثالث سنوات12 م372كشك2

بلوك خدماتثالث سنوات12 م362كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات28 م2/9692محل1

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات23 م162حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م482حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات11،25 م502حانوت4

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م152حانوت5

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م202حانوت6

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1,397,000 مليون وثالثمائة وسبعة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت5/7/3047اجلبايش1

1,397,000 مليون وثالثمائة وسبعة وتسعون الف دينارسنة واحدةحانوت6/7/3047اجلبايش2

1,463,000 مليون واربعمائة وثالثة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت7/2102اجلبايش3

2,760,000 مليونان وسبعمائة وستون الف دينار/ نكولثالث سنواتحانوت3/3000اجلبايش4

1,463,000 مليون واربعمائة وثالثة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت7/2102اجلبايش5

6,360,000 ستة ماليني وثالثمائة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت2/6/2101اجلبايش6

3,184,000 ثالثة ماليني ومائة وأربعة وثمانون الفسنة واحدةحانوت9/6/2101اجلبايش7

1,463,000 مليون واربعمائة وثالثة وستون الف دينارسنة واحدةحانوت9/2102اجلبايش8

2,000,000 مليونا دينارسنة واحدةملعب خماسيجزء من 3/1/1الفهود9

25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينارسنة واحدةساحة بيع الفواكه واخلضرجزء من 111/146الفهود10
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»يريُح
الليُل هيكلَُه على حجٍر 

، ويومُئ حيُث جنمُتنا  خرافيٍّ
القدميُة، نرتقي معُه: 

مغّنوَن بدائيون«.

يصنع من خالل صورة الليل ذي الَهيكل 
بيئــًة ليلّيــًة ُخرافيًة، فيهــا من احلنني 
ما يَظهــر بني فعل الِغنــاء البدائي في 
مر، وبني صورة احلجر اخلرافي  عات السَّ جتمُّ
ذي الُبعد املاضوي أيضاً مع إشارة لنجمة 
هي رمز احلنني إلــى زمن كان الغناء فيه 
نشوًة يرتقي لها الشــاعُر وصحبُته ثم 

يعود في القصيدة نفسها يقول:

»ال مدٌن نرافقها إلى مرعًى
يرّبي اخليَل والكمأَة...

ال ليٌل منّشُط شعرَُه املائيَّ بالناياْت
ونعصُر من قصائدنا رقًى تشفي

من النسياِن والِغلْظِة
واحلّياْت...«.

وُهنا مَينح الّليل صورًة تتكامُل مع صورة 
املقطــع األّول، فهــو يرثي ليــالً يتهاوى 
ظالُمه مثل شعر أســود، ليالً بدائياً في 
مدٍن بدائيٍة حتــوي مراعي خيول ومنابت 

كمأ، مستخدماً أسلوب التشخيص في 
منح املواد احلسية روحاً ومظهراً متغّيراً. 
فالليــل ذو الهيكل في مطلع القصيدة 
له اآلن بُعٌد ملموٌس هو ظالُمه املنسدل 
كَشعٍر أســود طويٍل. ويستخدم كذلك 
أســلوب الوصــف والتشــبيه ألجل أن 
يكتمل املشــهُد العاّم بعناصره اجلزئية 
من: »ليل، ومدينة بدائية، وأنثى تنتظر«، 
وكّل ما يرتبط بهذه العناصر من ُمفردات 
بيئية متنحنــا في نهاية القصيدة صورًة 
تتناسب مع نبرة الرثاء وخامتة القصيدة 
التي يواجه فيها الشاعر خسارته ألجمل 

حلظاته:

»أحبو وحيداً حافياً. أُصغي 
إلى ُحلٍم  قدميٍ، أَقتفي أثَرَْه... 

إلى ليٍل، طواَل الليِل، مَينحني كواكَبُه 
البطيئــَة، حيــث ال صحــٌب بدائّيــوَن 

ينتظروَن...
ال أنثى الغياِب املرِّ 

منتِظرْة...«.

أّما الباب األخير من اجملموعة فقد كانت 
ُصوره الشــعرية من النوع املرّكب، فهو 
الداّلة  يستعني بطبقاٍت من اإلشــاراِت 
التي تُكــوِّن ُمعادالً شــكلياً للموضوع 
والفكرة، بدءاً من عنوان الباب »شــمس 
محلولة الضفائر« ذي الداللة اإلشــارية 
إلى أجواء هذا الباب النهارية. إاّل أّن النهار 
ُهنا ليس بدائياً كما في ليل الباب األّول، 
بل هو نهار معقٌد ذو طبقات ال تكشــُف 
نفسها، نهار يحتاج تأويالً وينطوي على 
أسرار وألغاز،  وجنُد التصريح عن ذلك في 
قصيدة »وانحّلْت على األشــجار شمس 

الصيف«:

»كانت الشمُس اخلريفيُة أبهى... 
حفنٌة من ضوئها الباردِ 

يستعصي على الرؤيِة...«.

ولــن يتعبك العــاّلق إذا تابعــَت خيوط 
ها أمامك في العناوين،  القصد التــي ميدُّ
ثم جتــُد أّنها تربطك بفضاء واســع من 
الــدالالت واملعانــي التــي تتكامُل مع 
بعضها البعــض إلنتاج قصيدة ناجحة، 
مكتسيًة  بوضوح  الداللي  هدفها  تصُل 
يعادلهــا  الــذي  اللغــوي  بالتركيــب 

موضوعياً، في القصيدة نفسها يقول:

»رذاٌذ، عارياً ميضي 
إلى عمِق البحيرْة...

دمعٌة
من 
وتٍر 

يجرُحها قوُس الكماْن...«.

بناء الصورة هنا فيه طبقات ثالث، األولى 
هي الرذاذ الذي ميضي وميــزة هذا الرذاذ 

التالشــي، إاّل أن مآل هذا الرذاذ هو ُعمق 
البحيرة الذي ســتتكّثف فيه ذّراتُه على 
شــكل دمعة. وهذه الدمعــة بصورتها 
األعّم ُمنسدلة من وتر كمان، فأصبحت 
هنا لدينــا طبقتان لصــورة واحدة، ثم 
يُجيء قــوس الكمــان ليجرحها مانحاً 
إّياهــا ثالث طبقــات، إّنهــا مراحل بناء 
الصورة في هذا املقطــع من القصيدة. 
تتواتــر الصــور املُرّكبة في هــذا الباب 

ُمحّققة غايتها الفّنية:

»غيمٌة جاّفٌة 
ً ونَسٌر لم يعد جديرا

مبخالبه يتعّلُق بأذيال
شجرٍة عاريٍة...«.

هنــا صورة الشــيخوخة تتعــّدد ألكثر 
من تشــخيص، وتتكّرر بأكثر من وصف، 
الذي فقــد جدارتــه وحتوَّلت  فالنســر 
مخالُبه املفترِسة إلى وسيلة جناة أخيرة، 
هو صــورة لنهاية املطــاف. وال يتوّقف 
التصوير هنا بل ميتدُّ إلى تشــخيص آخر 

هو الشــجرة العارية، والُعــري هنا هو 
اللباس الذي تظهر به شجرة متساقطة 
األوراق يتشــّبث بها نســر عجــوز، ثم 
في املقطــع الثاني تظهر صــورة أُخرى 
للشيخوخة بعناصر مختلفة كّل عنصر 

ذو داللة على كبر السن وقّلة احليلة:

»وثّمة رجٌل 
وراء سياِج بيته املُتهالك..

يغرُق في
كرسّيِه

وحيداً...«.

هنــا أيضاً، مشــهٌد آخٌر للشــيخوخة 
بعناصر ُمختلفة هي حتــّوٌل عن عناصر 
املشــهد األّول، فالرجل هنا هو النســر 
هنــاك، والبيــت املتهالك هــو الغيمة 
اجلاّفة، والكرســي هو الشجرة العارية. 
الداّلة على  العناصــر  نفــس  وتتكــرَّر 
أُخرى في املقطع  الشــيخوخة مبُفردات 
الثالــث، فالعّكاز وركام الســنوات هي 
التي  النهاية  لصــورة  الثالــث  التحّوُل 

قّدمها العاّلق على مســتويات عّدة هي 
تأكيد لوحشــٍة راهنة يهجوها الشاعر 
بشكٍل غير ُمباشر. ويظهر هذا الهجاء 
في احلنني إلى زمــان ولَّى، قد ينتمي إلى 
عالم طفولة الشــاعر أو صباه، كلُّ ذلك 
يحدث ضمن آلّية فّنية تقرُّ مبُراد الشاعر 
الذي حــاول أن يقول إن النهــار الظاهر 
يستبطن في داخله نهارات عديدة تغيب 

عنها الشمس:

»وعلى مبعدٍة منه 
عّكازٌة لم تعْد تقـوى

على حمل هـذا الرُّكام 
من السنواْت...«.

املعتِمدة  الصــورَة  العــاّلق كذلك  قّدم 
على احلــواس، وهي من ميزات شــعره. 
وتُعّد احلواس قواَم هذه الصورة الشعرية 
ألّنها حافٌز النفعال الشــاعر الذي يولُِّد 
في مرحلة متقّدمٍة اســتعداداً نفسياً 
للكتابة، وكذلك يقصد من استخدامها 
التأثير  يبلَغ  القارئ حّتى  استثارة حواِس 
فيه أن يــكاد يَلِمس أو يَرى أو يَشــمُّ ما 
يقوله الشاعر. تظهر هذه التقنية خالل 
اجملموعة في قصيدة »كان يذوي وحيداً« 

املُهداة إلى مظّفر النواب، ويقول فيها:

»ترفــرُف ما بــني عينيه رائحــٌة لغياٍب 
وشيْك 

ال يُرى بَـْدءُه، ال يرى منتهاْه...
ال يحفُّ بِه، في متّوج هذي املرايا، سواْه«.

يتحايل الشــاعر في الصورة أعاله ومينح 
الغياَب الوشــيك رائحًة رغم أّن الرائحة 
تقترن دائماً باحلُضــور وتدّل عليه، لكّنه 
هنا يســتفزُّ حاّسة الشــمِّ لدى القارئ 
من خالل كسر منطّية اإلحساس ويجعل 
للغيــاب، الذي هو صــورٌة لعدم الوجود، 
وجوداً تدّل عليــه الرائحة. وهذا الغياب 
الذي سيحدث هو نبوءة حتملُها الرائحة 
التي يقترُحها الشــاعر كأن تكون زوال 
ويتأّكد  وتالشيها.  املوجود  احلاضر  رائحة 
الغياب في املقطع نفسه بصورة حّسية 
أُخــرى تعتمد على حاّســة البصر، فهو 
غياب ال متكن رؤية بداية له أو نهاية. ومن 
خالل التوّجه إلى حواس القارئ استطاع 
أن يوصــل الغياَب الذي تُدركه حاّســة 
الشّم وتتنّبأَ به بينما يستعصي إدراُكه 
على حاسة البصر. بذلك يكون العاّلق قد 
قّدم في  مجموعَته هذه أكثر من منوذج 
الفردية  الشــعرية، سواء  الصورة  لبناء 
التي تعتمد على الوصف والتشخيص أو 
املرّكبة التي تتّضمن صوراً جزئية ضمن 
مشــهد عام، فضالً عن الصــورة التي 

تعتمد على احلواس وتُخاطبها.

* شاعر من العراق

مبين خشاني*

عَمــد اجلهد النقدي علــى جتييل احلركة 
الشــعرية العراقية بدءاً من األربعينيات 
حتــى يومنــا هــذا، وبظهــوره عكَس 
مصطلُح التجييل هشاشة ُمصطلحات 
أخرى مثل: »موجة، وجتربة، ومرحلة« وعدم 
رسوخها ألّنها لم تســتطع تكوين رؤية 
شــاملة ملا هو سياسي وأدبي واجتماعي 
كما في مصطلح جيل. وميكُن إرجاُع األمر 
لعّدة أسباب منها: غزارة احلركة الشعرية 
د  بها، وقدرتها على التحوُّل والتجدُّ وتشعُّ
فــي كّل عقــد مــع ظهور جيــل جديد 
يَحمل َهمَّ التخلُّص من سطوة اآلباء مع 

االستفادة قدر اإلمكان من تركاتهم.
ويُعدُّ جيل الســبعينّيات الشــعري في 
العراق أّول جيٍل خاض غمار التخلُّص من 
ظالل اآلباء وتأثيراتهم الفّنية والسياسية، 
فقــد وجد شــعراء جيل الســبعينيات 
أنفســهم وَرثَة ألجواء صاخبة وصراعات 
ُمستِعرة. قضى شعراء جيل السبعينيات 
فتــرة طويلــة داخل العراق ممّــا جعلهم 
اإلفرازات  مــن  التخّلص  أمام صعوبــات 
السياسية، حيث كانِت االنتماءات احلزبية 
سائدة ويصّنف كلُّ شاعٍر حسب انتمائه 
احلزبي أو متبّنياته السياســية. لكن من 
بني الشــعراء هناك من حاولوا الفرار من 
هذا الفّخ ُمحّققني جفاًء مع السياســة 
التي تُلقي بثقِل ظاللها على قصائدهم. 
ق أحد أبرز هؤالء  ويعدُّ علي جعفر العــالّ
قصيدتهم  على  حافظوا  الذين  الشعراء 
بعيداً عن الشحن الداللي السياسي بدءاً 
األولى »ال شيء  من مجموعته الشعرية 
يحدث.. ال أحد يجــيء« )1973(، حّتى آخر 
لتبديد  »فراشات  الشــعرية  مجموعاته 

الوحشة« 2021.
حافظ العاّلق في مجموعته اجلديدة على 
األسلوب الذي ابتدأ به مشواره الشعري، 
األيديولوجية  املباشــرة  االبتعاد عن  وهو 
مع مواصلة التجريب اللُّغوي، حتت مظّلة 
بوصفها  التفعيلــة  بقصيــدة  التزامه 
خياراً فّنياً يستوعب طروحاته، ويّتفق مع 

متبّنياته الثقافية.
مة إلى أربعة أبواب،  جاءت اجملموعة ُمقسَّ
كلُّ باب يَحوي مجموعــة قصائد تتراوح 
في طولها بــني القصيرة والقصيرة جّداً، 
وكلُّ باب حمل عنواناً ينطوي على كشف 

ملاهية القصائد التي يحويها.
امتــازِت اجملموعــة ببناٍء ُصــوري متعّدد، 
حيث تتنّوع الصَور الشــعرية بني الصورة 
الداللي،  االلتحام  ذات  املُفردة  الشــعرية 
وبني الصورة الشعرية املرّكبة ذات األبعاد 
الباب الذي  النفســية والعاطفية. ففي 
حمل عنوان »نصيحة البحر للغرقى« جنُد 
الصور الشــعرية املُفردة حاضرة في عّدة 
قصائد، يقوُل العاّلق في القصيدة األولى 

التي حملت عنوان »أحزان بدائية«:

»فراشات...« علي جعفر العّلق: الوحشة الُمرّكبة لشاعر ُمفرد

جاءت المجموعة 
مُقسَّمة إلى أربعة 

أبواب، كلُّ باب يَحوي 
مجموعة قصائد تتراوح 

في طولها بين القصيرة 
والقصيرة جدًّا، وكلُّ باب 
حمل عنوانًا ينطوي على 
كشف لماهية القصائد 

التي يحويها.

غالف الكتاب

قراءة 

اصدار

عبد الكريم حسن مراد
الشــعباني في  الروائــي عزيز  يحــاول 
ترنيمتــه الســردية )طاعن في الســّر( 
أن يفتح بابًــا قد يفتقــده اآلخرون من 
ُكّتاب الرواية، وذلــك لنمطية وتقليدية 
كتاباتهم املستهلكة واملستنسخة من 
أعمال أخرى ملن سبقوهم، ولم يضيفوا 
شيًئا جديًدا ســوى تغيير الشخصيات 
واملكان واحلــدث، ليصبح عمــاًل عراقًيا 
خالًصا، لكن الشعباني كسر رتابة تلك 
اللعبة، ودخل عوالم شــريحة إنسانية 
تغافل عنهم الذين يعيشون بينهم من 
دون أن يســّلطوا ولــو بصيًصا من ضوء 
عليهم، ليدركوا بأنهم ما زالوا موجودين.
ينقــل لنا عزي من خــالل بطله املثّقف 
املضطرب نفســًيا واقًعا مرًّا ملا آلت إليه 
هذه الشخصية املتكاملة علمًيا وثقافياً، 
لكونه طالًبا في كلية الطب مع زوجته 
التي شّجعته لدخول الكلية، لكن القدر 
لم يكتب لهم سوى احلزن واأللم اللذين 
جاءا من خالل حماقة السلطة البعثية 

التي مّزقــت كل صور احليــاة اجلميلة، 
فكانا الضحيــة، أو باألحرى البطل كان 
الضحية والشــاهد علــى تلك الصور 
التي تناســلت عنده اخليوط ليسرد من 

خالل جلسة نفســية، حلظتها توّقدت 
يرسل  وراح  املتشــظية،  الذاكرة  عنده 
عبر قطــار مخيلته محطات حياته من 

دون توّقف، ومن دون أن يشعر هو بذلك.

إن الذاكرة امللتاثة رسمت صورًا من هنا 
وهناك، من دون أن تتكامل مع بعضها، 
فتنّقالته املضطربة أظهرت صورًا مؤملة 
للذين شاركوه الفجيعة، واالفصاح هو 
الوتر الذي كان يفرغ فيه تقاســيم من 
موسيقى حياته املوجوعة، واضطراباته 
تأِت اعتباًطا، بل نتيجة  النفســية لم 
وراثًيا،  وثانًيا  أواًل...  خارجيــة  ضغوطات 
إذ كان والده هو اآلخر مضطربًا نفســًيا 
نتيجة مكيدة  اعتقاله ظلًما  بســبب 
دبرها له بعض الضباط ملشــاركته في 
الســلطة،  انقالب عســكري ضّد  في 
ومرض األب هو امتداد للبطل الذي القى 

ما القى من قساوة الطاغية.
الرواية  هــذه  فــي  الشــعباني  بنــى 
النفســي،  التحليل  شــخصيته على 
كما عمل بهــا فرويد، فالشــخصية، 
كما أسلفت، يفرغ مكنوناته في عيادة 

نفسية لدكتور يواظب على مراجعته.
والشــخصية عند عزيز ليست بإنسان 
عادي، بل هــو ميتلك وعًيا ثقافًيا وعلمًيا 
لدراسته الطب، وعلم النفس بالتحديد، 
يتجلى لك فــي فحواراته واإلجابة على 

األسئلة التي تعطينا انطباًعا أنه يفوق 
ثقافة وعلمية الطبيب النفسي.

رســم عزيز في ســرديته اإلنســانية 
عوالــم كنا نفتقــر إليهــا، وذلك هو 
منهــاج التحليل النفســي، فمعظم 
فيها تشخيص  ليس  العراقية  األعمال 
لســلوكيات األبطال، بل أكثرها يصّب 

في حقل الذاتية السيرية املتضخمة.
الروائي بني شــخصياته من خالل  وازن 
وقائــع حياتهــم، وخاّصة املــرأة )األم/ 
الزوجــة( بإعطائها مســاحة ســردية 
ومكانية جيــدة بلغة مرثاتية فجائعية 
تارة، وأخرى ســاخرة، لكنها مّرة بطعم 
العلقم، فعدســة عزيز املرآتية واكبت 
الشــخوص، فكانت تســابقه لســرد 
لدى  املضطربة  والذاكــرة  حوادثهــم، 
البطل ال تعطينــا انطباًعا بعطل في 
عقلــه، بل هــو في حلظــة صحو وهو 
يسرد، لذا تراه يرسم شخصية املعالج 
وهو مدير له ظهره، وأن املعالج لم يكن 
مشــلواًل، بل تأتيه بدفقات ليدرك بأنه 
مــا زال يعيش عمق احملنــة، واحلزن كان 
مالزًما له، بل كان احلزن هو من يتســلل 

إليه ليعيــش معه ليعلمــه ماهيته، 
وانــه غير فاقد للذاكــرة لألبد، فعوالم 
الشعباني متشــعبة ومتداخلة حتتاج 
لقــارئ متمّرس ليحلل عملــه الروائي، 
فالسردية عنده نفســية وحتليلية في 

الوقت نفسه.
لقد أّسس عزيز لنفسه منهًجا سرديًا 
في الســردية العراقية )النفسية(، وقد 
وّفق فــي ذلك، خصوًصا أنه قد أجاد في 
رسم مكان احلدث في أزمنة عدّة حلظة 
تنتقل  كانت  السردية  فالكامرا  السرد، 
هنــا وهناك فــي ذاكرة املكان لتســرد 

الفجيعة التي حّلت في الشخوص.
لقد جنح الشــعباني في تطويع اللغة 
الســردية في عمله هذا، ووّفق في بناء 
عوامله بصورة جيدة، وجنح في اإلمساك 
باخليــط الســردي، وكان موّفًقــا فّنًيا 

ولغويًا.
هذه السردية اجلديدة ستعطي اندفاًعا 
ينهجــوا منهًجا  أن  اآلخرين  للُكّتــاب 
نفســًيا، وقراءتي هــذه للرواية انطباع 
عام، فهي حتتاج إلى تفكيك الشــفرات 

النفسية املبثوثة فيها..

املســتقّلة  اإلرادة  والعــرب:  »اليابانيــون 
واملصالح املشتركة«

نواف طاقة
»اليابانيون والعرب: اإلرادة املســتقّلة واملصالح 
املشــتركة« عنوان الِكتاب الصــادر حديثاً عن 
»املؤّسسة العربية للدراسات والنشر« للباحث 
العراقي نواف طاقــة. ملّا كانت النظرة العربية 
لليابان تتأّسس على كّل ما هو في متام اإلتقان 
واإلعجــاب، فــإّن الكتاب محاولٌة الســتجالء 
غوامــض التاريخ الياباني بــدءاً من عام 1600 
للميالد، والتوّقف عند أهّم احملّطات التي صاغت 
التاريخ اإلمبراطوري لألرخبيل وصوالً إلى يومنا 
هذا. يقع الِكتاب في 200 صفحة، ويستند فيه 
املؤّلف إلى معرفــة أكادميية، إضافة إلى عمله 

الدبلوماسي في هذا البلد.

***
 

»زهر القطن« 
خليل النعيمي

 صدرت حديًثا عن املؤسسة العربية للدراسات 
والنشــر/ بيروت رواية جديدة للكاتب السورّي 
خليل النعيمي بعنوان »زهر القطن«، تقع في 

264 صفحة من القطع املتوسط.
وجاء في تقدميها: تنطوي الرواية اجلديدة خلليل 
النعيمي على الكثير مــن الدالئل والعالمات 
التي تكشف لنا عن ســمات عالم النعيمي 
املوجودات  تتســاوى  احلميــم. فيها  الكتابي 
بشــكل عميق: الكائنــات، واألحيــاء البرية، 
والنباتــات، وحتى ما يُســّمى، خطأ حســب 
رؤيته، باجلمــاد. فليس ثمة جامد في احلياة إالّ 
»أحاسيس البشــر الذين أغلقوا عيونهم عن 

رؤية الكون«. طفل احلكاية الذي كان يســمع 
أكثر مما كان يــرى، والــذي كان يحس العالم 
بجلده مثل قنفذ صغير قبل أن يتعّلم الكالم، 
كبر باالستماع إلى أحاسيس الكون الذي كان 
يتقّلب في أطرافه، هو الذي سيســحبنا إلى 

حكايته األثيــرة، ويجعلنا نرى »األرض األولى« 
التي شــّب فوقهــا، ومنها تبعثــر في أنحاء 

الكون.
خليل النعيمي: طبيب جراح، وروائي ســوري، 
القطيعة،  الروائيــة:  أعمالــه  مــن  ورّحالة. 

واخلُلَعــاء، ودمشــق 67، والرجل الــذي يأكل 
نفسه. وله في أدب الرحلة العديد من الكتب 
منها: قراءة العالم، ومخّيلة األمكنة، وكتاب 

الهند، والصقر على الصّبار.   
***

»باألسود واألبيض«
ترجمة: دانة الشمالي

صدرت حديثاً، عن »دار ألكا للنشر« النسخة 
العربية مــن روايــة »باألســود واألبيض« لـ 
جونشــيرو تانزاكي، بترجمة دانة الشــمالي. 
يُعــّد الكتاب من أبرز روايــات الكاتب الياباني 
)1886 - 1965( الــذي اهتــّم فــي أعمالــه 
بالتغّيرات الســريعة في قيم األسرة واجملتمع 
في اليابان خــالل العصر احلديث، حيث تتناول 
الروايــة حياة كاتب قصــص جرمية في إحدى 
الصحف، يســعى لكتابة قّصــة تهدف إلى 
إظهار جرمية قتل مثالية، ويكون القاتل كاتباً، 
لكّنه في خلفية األحداث يُقّدم صورة عن واقع 
بالده؛ مع تعاَظم االستبداد والتعذيب املمنهج 

في عشرينيات القرن املاضي.

»طاعن في السّر« ..حين تسرد الذاكرة محّطاتها

ثلثة اصدرات جديدة
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إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة اإلطعام للموظفني الصينيني في مخيَّم الواحة 
3rd Announcement for Provision of Chinese Catering Service for Al-waha base camp

087/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة: شــركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركة نفط الوسط )شركة عامة(/ 
وزارة النفــط بعقد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف 

والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة اإلطعام للموظفني الصينيني في مخيم الواحة 

087/SC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصــة اعاله للمرة الثالثة. ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة 
واخلبرة أن تشــارك في هذه املناقصة من خالل دفع رســوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر 

هذا االعالن.
1. Scope of Work: 

.prepare and serve three )3( main buffet meals every day for 160 persons within two years
2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.

3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمــان املقدم هي 90,000 دوالر أميركي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ 
إغالق املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق

4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2022/8/2 املوعد النهائي لغلق 
املناقصة وقبل الساعة 11.00 صباحا. حسب طرق الدفع اآلتية:

الطريقة األولى: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية 

االحرار– محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنيــة والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل 
املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/8/2 قبل الساعة 11:00 صباحا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة 
التجارة( مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب
haneen.monam@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com suhaib.saad@    8-  لالستفســار االتصال باالمييالت التاليــة

petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 14980/30
التأريخ/ 2022/7/3

إعالن ثالث
 تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار 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 سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني
 معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة
 ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر 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 حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو

ً .اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )شراء مولدة(
يســر شركة النفط الوطنية/ شركة نفط البصرة )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة 
مراجعة ممثلية قسم املشتريات احمللية في استعالمات الشركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة 
التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة 

ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/8/3( 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة صادرة 

من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق.
3- ســيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شــركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية الزقورة صالة استقبال 

املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/7/27.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيسي( لشركة نفط البصرة- في استعالمات باب الزبير على 
أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة بعد موعد 

الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني.
5 - ســيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في شــركة نفط البصرة/ 

االستعالمات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلالفات والنزاعات التي تنشأ بني الطرفني املتعاقدين لوالية القضاء والقوانني العراقية النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسيس الشركة مصادقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية احتاد الصناعات العراقي 
فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شــركات املقاولة- إجازة ممارســة املهنة املستمســكات الثبوتية للمدير املفوض للشركة )شهادة جنسية- 
جنســية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند طابو للداللة على عنوان الشركة، كتاب عدم ممانعة في االشتراك باملناقصات صادر من الهيأة 
العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار احلجب حسب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد 
والضمان االجتماعي يؤيد شــمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مستحقاته، يلتزم اجملهزون من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة 

بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- يحــق لرب العمل ان يقوم بتعديل العرض التجاري للمناقص )في حال وجود انحراف مببالــغ الفقرات اجلزئية عن مبالغها التخمينية( مع اإلبقاء على املبلغ اإلجمالي 

للعطاء وحسب إعمام وزارة التخطيط املرقم 24536 في 2019/10/7 وعلى صاحب العرض تقدمي عرض جديد باملتغيرات التي حتدث على كلف الفقرات بعد اقرار ذلك.
  www.boc.oil.gov.iq:1- ميكن االطالع على تفاصيل اإلعالن على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو

 .acis@boc.oil.gov.iq:وميكن االستفسار على البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هاني مكطوف ناصر
الوكيل األول ملدير هيئة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 340/ج/2022
التاريخ: 2022/6/16
الى املتهم/ قاسم عباس شهد 

جرميط اجلنابي
يسكن/ بابل/ قضاء القاسم/ 

الدبلة الشرقية/ سابقا
م// اعالن

للشــكوى املقامة ضــدك من قب 
املشــتكي عذاب بهلــول جياد وفق 
املــادة 299 مــن قانــون العقوبات 
وجملهولية محــل اقامتك قررت هذه 
احملكمــة تبليغك عن طريق نشــر 
اعالن للحضور يوم احملاكمة املصادف 
2022/7/19 الساعة التاسعة صباحا 
وفي حال عدم حضورك سوف جترى 

محاكمتك غيابا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 249/ج/2022
التاريخ: 2022/4/27

الى املدان
 مهدي سالح سبتي رزاق

يسكن/ البصرة/ حي املهندسني/ 
القبلة

م// اعالن
قررت هــذه احملكمــة احلكم عليك 
باحلبس ملدة ســنة واحدة اســتنادا 
قانون  مــن  1/456/أ  املــادة  الحكام 
املشــتكي  العقوبات عن شــكوى 
هادي جودة رحيل لذا عليك تسليم 
نفســك واالعتــراض علــى احلكم 
الغيابي الصــادر بحقك خالل فترة 
ثالثة اشهر وبخالفه سيعتبر احلكم 

باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1660
التاريخ/ 2022/6/26

إعالن
بناًء على طلب املدعية )جاسميه 
وداعــه ديــوان( والــذي يطلــب 
من خاللــه تبديل )االســم( من 
)جاسميه( الى )باسمه( واستنادا 
ألحــكام املــادة )22( مــن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 
2016 تقرر نشر طلبه في اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وبخالفه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 344/ج/2022
التاريخ: 2022/6/20

الى املتهم/ فالح ناصر حميد 
خليوي حسيناوي

يسكن/ واسط/ احلي/ حي 
الشهداء/ سابقا

م// اعالن
للشــكوى املقامــة ضــدك من قبل 
املشتكي احلق العام حسن وفق املادة 
32 من قانون اخملدرات واملؤثرات العقلية 
رقم 50 لســنة 2017 وجملهولية محل 
اقامتك قررت هــذه احملكمة تبليغك 
عن طريق نشــر اعــالن للحضور يوم 
احملاكمة املصادف 2022/7/25 الساعة 
التاســعة صباحــا وفي حــال عدم 
حضورك سوف جترى محاكمتك غيابا 

وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1810
التاريخ/ 2022/7/7

إعالن
بناًء على طلــب املدعي )علي بدر 
فرحان( والــذي يطلب من خالله 
تبديل )لقب( من )املكلكاوي( الى 
املادة  واســتنادا ألحكام  )الزيدي( 
الوطنية  البطاقة  قانون  )22( من 
رقم )3( لســنة 2016 تقرر نشر 
فمن  الرسمية  اجلريدة  في  طلبه 
له حــق االعتراض علــى الطلب 
مراجعة هــذه املديرية خالل )15( 
تاريخ  يوما من  خمســة عشــر 
النشــر وبخالفــه ســينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة

مديرية شؤون األحوال 
العدد/ 1803
التاريخ/ 2022/7/7

إعالن
املدعــي  طلــب  علــى  بنــاًء 
ياسر(  عطشــان  )عبدالرســول 
والــذي يطلب من خاللــه تبديل 
الى  )النغيمــش(  مــن  )لقــب( 
)العســكري( واســتنادا ألحكام 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
على الطلب مراجعة هذه املديرية 
خالل )15( خمسة عشر يوما من 
تاريخ النشر وبخالفه سينظر في 

الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة العامة
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AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

ثمن بيع وثائق املواصفاترقم املناقصةت
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

19002/22/85

2500KVA مولدة كهرباء جديدة قدرتها
عدد/1 

وحسب املواصفات والشروط املثبتة في 
الوثيقة القياسية 

منشأ املولدة االصلي: أميركي، إنكليزي، 
أملاني، ياباني، فرنسي، أوروبي.

األجزاء امللحقة: تقبل من مناشئ أخرى 
شريطة أن تصنع حتت إشراف الشركة 

املصنعة أو حتمل عالمتها وهذه املناشئ 
)تركي، مكسيكي، برازيلي، صيني(

 250,000
مائتان 

وخمسون 
الف دينار

األول

 36،400،000
ستة وثالثون 

مليونا 
واربعمائة الف 

دينار عراقي

 1,400,000,000
مليار واربعمائة 

مليون دينار 
عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2018/9/20رقم االصدار: BOC-P-05/F061رمز النموذج

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات21،70 م7/10/9852محل1

مقام عليثالث سنوات60 م15752مخزن2

مقام عليثالث سنوات102 م3/9622 و 4/962محل+ مخزن3

مقام عليثالث سنوات12 م4/9732محل4

مقام عليثالث سنوات7،5 م2/20/8312محل5

مقام عليثالث سنوات4 م2/19012محل6



محافظة واسط/ قضاء االحرار 
حقل االحدب النفطي 

شركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود 

إعالن للمرة األولى/ مناقصة جتهيز أدوات ومواد استهالكية لصيانة وحدة املعاجلة املركزية
1st Announcement for Provision of Supplying Consumable Tools and Materials for Maintenance for CPF

نوع املناقصة: )مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني(
)009/PC/22( :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار للمرة األولى عن مناقصة جتهيز أدوات ومواد استهالكية لصيانة وحدة املعاجلة 
املركزية، فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات واملكاتب املتخصصة مخاطبة )شــركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود( بنية االشــتراك في املناقصة عبر عناوين البريد اإللكترونية 
املذكورة ادناه اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )ITB Documents( والشــروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير، وتكون وثائق املناقصة جزءا ال يتجزأ من 

املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1. جلب نسخة )صورة طبق االصل ملونة( لكافة الوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة:
1.1. على الشركات العراقية احمللية جلب ما يلي:

أ ( هوية الشركة صادرة من غرفة التجارة او من وزارة التخطيط نافذة ومجددة.
ب ( شهادة التأسيس الشركة الصادرة من وزارة التجارة )مسجل الشركات(.

1.2. يجب على الشركات االجنبية تقدمي وثائق تسجيل الشركة الصادرة من بلدهم باللغة اإلنكليزية، او تقدمي اوراق تسجيل الشركة في العراق.
1.3. جلب عدم ممانعة لدخول املناقصات نافذة من هيئة الضرائب العامة العراقية.

2. على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )2500 $( بالدوالر األميركي فقط، تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادر من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي 
ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي، معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشارة ألسم ورقم املناقصة ويكون نافذا ملدة )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 )6 أشهر( من تاريخ غلق املناقصة.
3. أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو أحد املساهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق 

املناقصة.
4. 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.

5. على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ ( العرض الفني مع )Flash Memory يحتوي على العرض الفني(

ب ( العرض التجاري مع )Flash Memory يحتوي على العرض التجاري(
ج ( خطاب الضمان بقيمة )2500 $(

يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، يجب ان توضع 
الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة. 

6. موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 09:30 صباحاُ الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت مدينة بغداد من يوم الثالثاء املوافق 02\08\2022 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد 
ال يقبل أي عطاء، وســتجرى عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشرة من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة 

التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
7. في حال وجود أي استفسار او طلب توضيح بشأن التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قسم العقود قبل تأريخ 2022/7/30 بواسطة رسالة عبر البريد اإللكتروني املذكور او تسليمها 

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

)ITB Documents( 9. املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة
مالحظة )1(: في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة في )1( او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة. 

مالحظة )2(: تلتزم الشركة الفائزة بتقدمي الوثائق املذكورة ادناه قبل توقيع العقد
 قرص CD + نسخة ورقية )يحتوي على معلومات الشركة كاملة+ هوية وزارة التخطيط او هوية غرفة التجارة مجددة ونافذة+ شهادة التأسيس ملونة ومحضر االجتماع+ نسخة عدم ممانعة من هيئة 

الضرائب( تقدم لشركة نفط الوسط وتعد كجزء من متطلبات توقيع العقد.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:
 eng.firas@petroalwaha.com

 CC to:  khalid.jamal@petroalwaha.com and youhao@petroalwaha.com

Public Tender Announcement for Tender No: 012-SC-22-EBS 
Study on OIIP Calculation and Evaluation of EBS Oil Field in 2022 

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: Study on OIIP Calculation and Evaluation of EBS Oil Field in 2022 
Tender No.: 012-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 EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the project of study 
on OIIP calculation and evaluation of EBS Oil Field in 2022. 
Contractor shall provide the following services:
1( Geological characterization on reservoirs
2( Parameter determination
3( OIIP calculation and evaluation
Note: The acreage of the oilfield is about 820 km2, and there are five target formations with about 54 wells and fully covered 3D seismic 
data. The methodology of OIIP calculation should follow the Petroleum Resources Management System )PRMS( released by SPE.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@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 address(.
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, 31st July 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 mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 5,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the electronic 
platform according to instructions of Central Bank of Iraq
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. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات األنابيب املتشعبة اخلاصة بحقن املياه 
2ndAnnouncement for Provision of Replacement Service for the Outlet Pipeline of Water Injection Manifold

005/SC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط 
بعقد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز 

املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات األنابيب املتشعبة اخلاصة بحقن املياه 

005/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية. ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن 

تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.
1.Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide water injection pipelines replacement service. Replace existed water injection 
pipes with new water injection pipes )the CONTRACTOR shall provide the new 18” water injection pipelines are SMLS API5L 
PSL2X60 3PE, 18” ×17.48mm, total require about 115m; the new 16” water injection pipelines are SMLS API5L PSL2X60 3PE, 
16” ×15.88mm, total require about 45m(.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكــون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 3,000 دوالر أميركي. نافــذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 

املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - علــى من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبــل 2022/8/22 املوعد النهائي لغلق 

املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشــركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– 

محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العــروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/8/22 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( 
مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; chengqiming@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com   

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

Public Tender Announcement for Tender No: 013-SC-22-EBS 
Package of Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022 

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: Package of Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022 
Tender No.: 013-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 EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the project of Package of 
Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022. 
Contractor shall provide the following services/subjects:
1( Study on T&K reservoir heterogeneity and quantitative identification of flow units of EBS Oilfield
2( Study on development potential and conceptual design of Hartha reservoir in EBS Oilfield
3( Study on early warning in production performance of gusher wells
4( Study on hydrojet acid stimulation technique for openhole horizontal wells in carbonate reservoirs
5( Formation fluid composition and abnormal fluid trend prediction and prevention technology
6( Research on the Integrated Technology of Perforation-Stimulation-Completion in EBS Oilfield
7( Study on cementing technology for key interval of EBS
8( Study on reservoir protection technology for EBS Oilfield
For more detail, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao 
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@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 address(.
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, 31st July 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 mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 50,640.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the electronic platform 
according to instructions of Central Bank of Iraq
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. Seven days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 323/ج/2022
التاريخ: 2022/7/3
الى املدان/ كرار محمد عباس رسن 

العكيلي
يسكن/ ميسان/ امليمونة/ حي 

االبرار/ سابقا
م// اعالن

قررت هــذه احملكمــة احلكم عليك 
باحلبس ملدة ســتة اشــهر استنادا 
الحــكام املــادة 432 مــن قانــون 
املشــتكي  العقوبات عن شــكوى 
ياسر نعيم ياسر لذا عليك تسليم 
نفســك واالعتــراض علــى احلكم 
الغيابي الصــادر بحقك خالل فترة 
ثالثة اشهر وبخالفه سيعتبر احلكم 

باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 299/ج/2022
التاريخ: 2022/7/4

الى املتهم الهارب/ ضياء عادل 
حمد زهيري العقابي

يسكن/ احلي/ البشائر/ قرية 
الرسول سابقا

م// اعالن
للشــكوى املقامة ضــدك من قبل 
املشتكي حسني علي غزاي وفق املادة 
1/377 من قانون العقوبات وجملهولية 
محــل اقامتك قررت هــذه احملكمة 
تبليغك باحلضور يوم احملاكمة القادم 
املصادف 2022/8/5 عن طريق نشــر 
اعالن وفي حال عدم حضورك سوف 

جترى محاكمتك غيابا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 247/ج/2022
التاريخ: 2022/4/27

الى املدان/ كرار محمد ناصر 
طوفان

يسكن / واسط / احلي/ حي 
الزهراء/ سابقا

م// اعالن
قررت هــذه احملكمــة احلكم عليك 
باحلبس ملدة ســتة اشــهر استنادا 
الحــكام املــادة 432 مــن قانــون 
املشــتكي  العقوبات عن شــكوى 
عليك  لذا  حســن  عباس  يوســف 
تســليم نفســك واالعتراض على 
احلكم الغيابي الصادر بحقك خالل 
فترة ثالثة اشــهر وبخالفه سيعتبر 

احلكم باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 229/ج/2022
التاريخ: 2022/5/9

الى املدان/ اسعد ياسر عنكوش 
خطل

يسكن/ واسط/ احلي/ حي الزيتون/ 
سابقا

م// اعالن
قــررت هــذه احملكمة احلكــم عليك 
باحلبس ملدة ســنة واحــدة وبغرامة 
مالية مقدارها خمســة ماليني دينار 
اســتنادا الحكام املــادة 32 من قانون 
اخملــدرات واملؤثرات العقليــة رقم 50 
لسنة 2017 لذا عليك تسليم نفسك 
واالعتراض على احلكم الغيابي الصادر 
بحقك خالل فترة ثالثة اشهر وبخالفه 

سيعتبر احلكم باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 251/ج/2022
التاريخ: 2022/5/30
الى املدان/ مسلم حسن ناتي فندي 

جرمي
يسكن/ واسط/ احلي/ حي الوحدة/ 

سابقا
م// اعالن

قــررت هــذه احملكمة احلكــم عليك 
باحلبس ملدة ســنة واحــدة وبغرامة 
مالية مقدارها خمســة ماليني دينار 
اســتنادا الحكام املــادة 32 من قانون 
اخملــدرات واملؤثرات العقليــة رقم 50 
لسنة 2017 لذا عليك تسليم نفسك 
واالعتراض على احلكم الغيابي الصادر 
بحقك خالل فترة ثالثة اشهر وبخالفه 

سيعتبر احلكم باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح احلي
العدد: 250/ج/2022
التاريخ: 2022/5/30
الى املدان/ احمد جنم عبد احلسني 

جواد املالكي
يسكن / بغداد / الشعلة/ محلة 

456
م// اعالن

قررت هــذه احملكمــة احلكم عليك 
باحلبس ملدة ســتة اشــهر استنادا 
الحــكام املــادة 1/438 مــن قانون 
العقوبات عن شــكوى املشــتكية 
يقي عباس كرمي لذا عليك تســليم 
نفســك واالعتــراض علــى احلكم 
الغيابي الصــادر بحقك خالل فترة 
ثالثة اشهر وبخالفه سيعتبر احلكم 

باتا وفق القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير
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متابعة ـ الصباح الجديد:

الَشــباب،   منتخــب  واصــَل 
لليــوم  املُكثفــة  تدريباتــه 
الثانــي توالياً فــي مدينِة أبها 
في  للدخوِل  تاهباً  الســعودّية 
غمــار بطولــِة كأس العــرب 
لكرِة القــدم. . وتدرَب املنتخب 
صباحاً في القاعِة الرياضّية في 
فندق«بيات« في مدينِة خميس 
حيُث  إقامتــه،  مقّر  مشــيط 
الصباحّية  التدريباُت  اشتملت 
والقوِة  العضــاِت  تقويِة  على 
فترِة  وبعــد  الفردّيــة لاعبني، 
الغــداء  دخــَل املنتخــُب في 
اجلهازُ  أقامها  فنيــٍة  محاضرٍة 
الفنّي  اجلانب  لتقييــِم  الفنّي 
واجلماعّية   الفردّيــة  واألخطاء 
والعمِل على تافيها بعد رصِد 
ذلك من خال املراقبِة الفيديوّية 
من قبل احمللِل الفنّي للمنتخِب 
للتدريباِت واملباريات الســابقة، 
بعد ذلك  توجَه منتخبنا مساًء 
إلى ملعِب نادي جرش أحد أندية 
السعودّي  الثانية  الدرجِة  دوري 
هنــاك،  تدريباتــه  إلقامــِة 
وبالتحديد في مدينِة أُحد التي 
تبعُد نصف ســاعة عن مكان 
املسائّية  التدريباُت  أما  إقامته. 
فقد  ســاعتني،  استمرت  التي 
التدريبّي  فيهــا اجلهــازُ  ركــزَ 
وعلى  املنوعة  التدريبــات  على 
والتكتيكّي  البدنــي  اجلانبــني 
إســماعيل  عنها  تخلَف  التي 
أحمد بســبِب اإلصابــة، وبعد 
رئيُس  التقى  التدريبــات  نهايِة 
نادي جرش )هاشــم هشــان( 
بوفد املنتخِب الشــبابي، وأبدى 
سعادته بتواجِد منتخب العراق 
في الســعودّية ملــا للعراق من 
الشعُب  يحملها  كبيرٍة  محبٍة 
العراقي،  لشــقيقه  السعودي 
وكذلك للتاريِخ احلافل باالجنازاِت 
. كمــا قّدَم  العراقّية.  للكــرِة 

الشمان باقاَت الورد إلى الوفِد، 
متمنياً لهــم التوفيَق في هذه 
ُعضو  قّدَم  جانبه،  البطولة.من 
القدم  لكــرِة  العراقّي  االحتــاد 
ناصر(  )محمد  املنتخب  مشرف 
نادي  رئيِس  إلى  اجلزيل  شــكره 
جرش على حفاوِة االســتقبال، 
التي  العاقــاَت األخوّية  مثمناً 
من  والشــعبني.  البلدين  جتمع 
جهٍة أخرى، طلَب الوفد الليبي 
من وفِد منتخبنا  تأجيَل مباراة 
إقامتها  املُقرر  الودّية  املنتخبني 
الســادس عشــر من هذا  في 
الشــهرِ إلى السابع عشر، وقد 
وافَق الوفــد العراقّي على هذا 

الطلب.
من جانــب اخر، خطــف فريق 
نادي الكرخ لقب بطولة الكأس 

بفــوزه علــى فريــق الكهرباء 
بهدفــني مقابل هدف واحد في 
مبــاراة النهائي التــي أقيمت 
مســاء أمس في ملعب املدينة 
الدولي بقيــادة طاقم حتكيمي 
دولــي تألف من مهند قاســم 
مدلل  واثق  يســاعده  للوسط 
محمد  وواثــق  صبــاح  واحمد 
حكمــا رابعــا ومحمــد عرب 
علي  محمــد  وحازم  مقيمــا، 

مشرفا.
ســجل الكهرباء هدف السبق 
عن طريــق عبد اهلل عبد األمير 
في الدقيقة 14، في حني تعادل 
عبيس  عن طريق جعفر  الكرخ 
في الدقيقة 54 وأضاف حســن 
عبد الكرمي هــدف الفوز الثاني 
في الدقيقــة 59.. ويعد اللقب 

الكرخ  نــادي  هــو األول لفريق 
ببطولــة كأس العــراق، وفريق 
عبد  أحمد  املدرب  يقوده  الكرخ 
اجلبارإلى ذلك، وفي حملة تاريخية 
عن بطولــة كأس العراق، فقد 
تأهل الزوراء ومنافسه البلديات 
لبطولة كأس  نهائــي  أول  إلى 
 ،1976/1975 العراق في موسم 
وانتهت املبــاراة بنتيجة كبيرة 
وتناوب   ،)0-5( الــزوراء  ملصلحة 
ثامر  على تســجيل اخلماسية 
يوســف وإبراهيم علي )هدفني 

لكل منهما( وعلي كاظم.
شــهد نهائي موســم 1984/ 
1985 واقعــة غريبــة، بإصدار 
قرار إلغاء البطولــة بعد الدور 
نصف النهائي، بسبب انشغال 
الفرق العراقية في املشــاركات 

اخلارجيــة أبرزها الدورة األوملبية 
في لــوس اجنلــوس وتصفيات 

كأس العالم 1986.
األكثــر تتويجا: ســجل املدرب 
اسمه في سجات  أنور جسام 
بعدما  التاريخيــة،  البطولــة 
حصد لقب كأس العراق 5 مرات، 
بالكأس  تتويجا  األكثر  ليصبح 
فيما  الزوراء..  الغالية حلســاب 
أحرز فاح حسن الرئيس احلالي 
لنادي الزوراء مع فريقه كمدرب 
3 بطوالت للكأس، وأحرز عدنان 
حمد مع نفس الفريق كأســني 
وكذلك ثائــر أحمد مع الطلبة 

وأيوب اوديشو مع القوة اجلوية.
مدربون أجانــب: يعد البولندي 
أول  بريزيبلســكي،  فويجيــك 
مدرب أجنبي يقود فريقا عراقيا 

مع  وذلك  بالــكأس  للتتويــج 
 ،1983/1982 اجليش في موسم 
النهائية  املبــاراة  فاز في  حيث 
علــى الشــباب بنتيجــة )2-

إجناز  تكــرر  بعام  وبعدهــا   ..)1
ثانية،  مــرة  األجانب  املدربــني 
اجملري فينيس جيزا  عندما منح 
اللقب للصناعة، بعد الفوز في 
النهائــي على الشــباب بفارق 
ركات الترجيــح مــن عامــة 

اجلزاء)4-5(.
أربيل  نتائج ســاحقة: ســجل 
أعلى نتيجــة في الدور األول من 
 ،1999/1998 موســم  نســخة 
بعد أن اكتســح ضيفه مخمور 
من نينــوى بنتيجة )13-0(، وفي 
زاخو  متكن   ،2002-2001 موسم 
مــن هزمية حنكــة )9-0( وأيضا 
تغلــب اجليــش على الشــباب 
بالنتيجــة ذاتها.. كما جنح نوروز 
في الفوز على ســهل نينوى )9-
0( في النســخة املاضية.. وجنح 
الشــرطة فــي حتقيــق انتصار 
بنتيجة  الديوانية  عريض علــى 
موســم  نســخة  فــي   )1-8(
فريــق  وتعــرض   ،2003/2002
إلى هزمية قاسية  ديالى  جســر 
أمام ســامراء )0-7( في موسم 
2017/20016، وخسر الكفل أمام 
الطلبــة )7-2( في 2018/2017.. 
وتغلب املســيب على فريق غرب 
بغداد )6-0( في النسخة املاضية 
)6-1( امام  ولكنه انهزم بنتيجة 

املرور في الدور الثالث.
أسماء جديدة: حظيت النسخة 
املاضية من البطولة مبشــاركة 
أنديــة مــن الدرجتــني الثانية 
والثالثة، وسجلت حضورها األول 
أوروك  البطولة، منها:  تاريخ  في 
وأحرار ميسان ومدينة الشهداء 
واألثير  والغاضريــة  والنجمــة 
والبياع وقلعة صالح والشــباب 
البصري وشهريان والدبس وبايان 
واملصلــى وأعالي الفــرات وتازة 

وجنائن بابل وقلعة صالح.

الشبابي يختبر جاهزيته اليوم بلقاء ليبيا استعدادًا لمنافسات العرب
الكرخ بطال لكأس العراق 
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دورة دولّية لحكام كرة 
الصاالت والشاطئّية 

سيدات نفط الشمال 
في صدارة غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت، صبــاح أول أمس، الــدورُة الدولّية األولى 
حلُــكاِم الصــاالت والشــاطئّية فــي محافظــِة 
السليمانّية مبشاركِة )40( حكماً، وبإشراف احمُلاضر 
الدولي الســيد صدر الدين موسوي من إيران، حيث 
بدأت الدورُة اخلاّصة بحكام الصاالِت وتستمر حتى 
الثامن عشر من الشهر احلالي، وتنطلُق بعدها دورة 
حكام الشــاطئّية وتســتمر من 19 ولغاية 22 من 
شــهر متوز احلالي.. وقاَل حسنني عبد اإلله، املسؤول 
عن حكاِم الصاالت والشــاطئّية: إن الدورة الدولّية 
اخلاّصة بحــكاِم كرة الصــاالت انطلقت اليوم في 
مدينِة السليمانّية وتستمر لغاية الثامن عشر من 

الشهر احلالي.
 الفتاً إلــى: إن هذه الدورة على ُمســتوى عاٍل جداً 
وهي األولى من نوعها فــي العراق منذ دخوِل لعبة 
الصاالِت للعراق عام 1999 حلد اآلن.. وأضاَف: نشكُر 
االحتادَ العراقّي لكرِة القدم الهتمامه الكبير بحكاِم 
الصــاالت والشــاطئية ومســاعيهم الدائمة في 
تطويرِ اللعبة بكامــل مفاصلها، حيث تُعدُّ صاالُت 
العراق بعد التطورِ الكبير على مستوى منتخباتنا 
من بــني الدوِل املُتطورِة في القارِة اآلســيوّية، وبات 
حكامنــا مطالبني مبواكبِة التعديــات التي طرأت 
على قانــوِن اللعبــة ومواصلة التطــور، وبالتالي 
فالدورُة فرصٌة جيدٌة حلكامنا لاســتفادِة من خبرِة 
احملاضر الدولي اإليراني صدر الدين موسوي الذي يعدُّ 
واحداً من أهم الكفاءاِت التحكيمّية.. وأشــارَ إلى: 
إن االحتــاد زج )40( حكماً ما بني حكِم نخبٍة وحكام 
دوليني، وكذلك حكام متقاعدين إلعدادهم ليكونوا 
مشــرفني ومقيمني للحــكاِم في الفتــرِة املقبلة. 
واختتَم حسنني عبد اإلله حديثه بالقول: إن االحتاد 
الفرعّي في السليمانّية أبدى تعاوناً كبيراً في توفيرِ 

كل املُستلزمات الضرورّية من أجل جناح الدورة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتلــى فريق نادي نفط الشــمال صــدارة ترتيب فرق 
بطولــة احتاد غربي آســيا للســيدات لكــرة القدم/ 
الساحات املكشوفة اجلارية احداثها في مدينة الزرقاء 
األردنية مبشــاركة 4 أندية  بعد االنســحاب املفاجئ 
لفريق أبو ظبــي اإلماراتي، وذلك برغــم تعادله أمس 
ســلبا امام فريق الصفا اللبناني مباراته الثانية ضمن 
البطولة، ورفع فريق سيدات نفط الشمال رصيده إلى 
4 نقاط اثر فــوزه في املباراة األولى علــى فريق فيروزه 
السوري بهدف من دون رد سجلته الاعبة دارين أحمد 

في الدقيقة 13.
وســياقي فريــق ســيدات نفــط الشــمال فريــق 
األرثوذكســي األردني في الساعة 8 من مساء يوم غد 
االثنني في ثالث مبارياته، وتقام البطولة بنظام الدوري 
من مرحلة واحدة، على أن يواجه صاحب املركز األول مع 
الثاني لتحديد البطل، ويلتقــي صاحب املركز الثالث 

مع رابع اجملموعة.
وضمت قائمة نفط الشمال 20 العبة، حتت قيادة اجلهاز 
الفني املؤلف من املدير الفني  قاسم جميل ، واملدربة 
ته نبا أحمد ، ومساعدة املدربة روبينا كوركيس، ومدير 
الفريق صدام عبد اهلل.. ومن أبرز الاعبات في صفوف 
الفريق، تبــارك الرحمــن مؤيد ، ديرين محمــود ،لينا 
صديق، بهرا دارا ، نادية فاضل،هيدي خان.. ويرأس الوفد 
في البطولة، صاح حســن الشــمري، أمني سر نادي 
نفط الشــمال.. ويشارك الفريق ألول مرة في البطولة 

كممثل للعراق بعد إحرازه لقب الدوري احمللي«.

جانب من مباراة نهائي كأس العراق أمس

رافد البدري*

اوميد خوشناو محافظ  بحضور 
أربيل ورئيس االحتاد املركزي للعبة 
ظافر عبد األمير ورئيس نادي خان 
زاد دلزارحمه امني ورئيس اكادميية 
الشــطرجن االســيوي بشــتوان 
املاضي  األسبوع  اختتمت  احمد، 
بطولة العــراق للفئات العمرية 
-12-10-8-6( دون  بالشــطرجن 
متثلت  كبيرة  ومبشاركة  عام   )14
باكثر مــن 104 العب والعبة في 

محافظة أربيل.

اختيار العبي املنتخب الوطني
وحتدث األمني العام للعبة امجد 
البطولة  شــهدت  قائــًا:  عاء 
الاعبني  بــني  قوية  منافســات 
اعتاء  اجــل  مــن  املشــاركني 
الصــدارة، واالنتقال الــى األدوار 
النهائيــة للبطولــة التــي من 
املتوقــع اقامتها في شــهر اب 
املقبل، مضيفاً ان الاعبني الذين 
متكنوا مــن الفوز باملراكز األربعة 
األولى في كل فئة انتقلوا تلقائياً 
الى األدوار النهائية، حيث ستقام 
جوالت حاسمة فيما بينهم من 
اجل اختيــار الفائز األول من كل 
ليكون  اخلمسة  الفئات  من  فئة 
بطاً لفئتــه، ليتم بعدها ضمه 
العراقي،  الوطنــي  املنتخب  الى 

الــذي يتكون من 5 العبني ميثلون 
منتخب العــراق للذكور للفئات 
العمريــة انفة الذكــر، وبنفس 
الاعبات  اختيار  الطريقة سيتم 
اخلمســة اللواتي ميثلن املنتخب 

الوطني العراقي لإلناث، 

رفع مستوى التحضير
عاء اكــد ان العبي املنتخب من 
ادخالهم  واالناث  سيتم  الذكور 
مكثفة  تدريبية  معسكرات  في 
العراقيني  املدربني  اشــراف  حتت 
تعاقد  الذي  الســورين  واملدربني 
معهم احتاد اللعبــة مؤخراً، من 
التحضير  مســتوى  رفــع  اجل 
 ، الصحيحة  بالصورة  واعدادهم 
واملنافسة في البطوالت العربية 

والقارية القادمة،

املشرفني واحلكام
مشــيراً الــى ان البطولة جرت 
 7 السويســري من  النظام  وفق 
جــوالت، زمن اجلولــة 50 دقيقة 
مع إضافة 30 ثانيــة لكل نقلة 
منجزة، واشــرف عليها كل من 
فرحان نصير الوائلي وضمير جبار 
موسى واسعد إسماعيل توفيق، 
امــا الــكادر التحكيمي فتالف 
فرحان  وعلي  ابراهيــم  عمر  من 
الذين  الكناني  وسعد محســن 
برنامج ســويس  على  اشــرفوا 
ماجنر، فيمــا ادار جوالت البطولة 

كل من :  دلباك علي حمزة وديار 
حمه صالح والدكتور عامر احمد 

والدكتور مصطفى جواد،

املوارد املائية يتوج بلقب 
بطولة األندية لالشبال

وفي ســياق متصــل حقق نادي 
املوارد املائية بالشــطرجن بطولة 
انديــة العراق لاشــبال دون 14 
التي ضيفها  البطولة  في  عاماً، 
نادي خان زاد التخصصي بالتعاون 
مع االحتاد العراقي للعبة، وشارك 
فيها 124 العبــاً ميثلون 28 نادياً 

وجلميع محافظات العراق، 

تنظيم نشاطات االحتاد
وقال ظافر عبد األمير رئيس احتاد 
اللعبــة: ضمن نشــاطات احتاد 
اللعبة ومنهاج بطوالته الفردية 
االشبال  اندية  بطولة  اقامة  في 
والتي جاءت متزامنة مع بطولة 
العــراق للفئات العمريــة، اذ ان 
سياسة احتاد اللعبة تعتمد على 
للفئات  األندية  تنظيم بطولــة 
العمريــة علــى هامــش اقامة 
بطولة العــراق للفئات العمرية، 

حيــث نســتغل تواجــد العبي 
الفئــات العمرية الذيــن ميثلون 
األنديــة العراقية من اجل إقامة 
هاتــني البطولتني فــي ان واحد، 
وتوفير وتقليــل مصاريف النقل 
األندية  ميزانيات  على  واإلسكان 

املشاركة،

نادي املوارد استحق اللقب
املائية  املــوارد  نــادي  ان  واضــاف 
احلديــث التكوين متكــن من احراز 
14 نقطة  لقب البطولــة برصيد 
من 7 جــوالت وبالعامة الكاملة، 
ورغم حداثــة نادي املــوارد املائية 
ولكنه متكن وبقوة من احراز اللقب 
ودعم  وتعاون  بجهــود  جاء  والذي 
واعضائها  اإلداريــة  الهيئة  رئيس 
لاعبــني، يليه نادي خان زاد برصيد 
12 نقطة، فيما احرز املركز الثالث 
معهــد كابابانــكا برصيــد 10 
نقاط، وبنفــس الرصيد احرز نادي 
الثالــث مكرر،  القادســية املركز 
بعد ان تساوى بالنقاط مع معهد 
العرب  نادي شط  وحل  كابابانكا، 
باملركــز الرابــع برصيــد 9 نقاط، 
مؤكــداً ان البطولــة جــرت وفق 
النظام السويســري من 7 جوالت، 
زمن اجلولــة 40 دقيقة مع إضافة 

30 ثانية لكل نقلة منجزة.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الشطرجن 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االوملبيــة  اللجنــة  كشــفت 
أمرها  حســم  التي  الفــرق  عدد 
التضامن  دورة  فــي  للمشــاركة 
املقــررة فــي مدينة  االســامي 
قونية التركيــة  للمدة من 9 إلى 
18 آب املقبل 2022، حتت إشــراف 
االحتاد الرياضــي أللعاب التضامن 

اإلسامي.
االوملبية  للجنة  العام  األمني  وقال 
عبد  هيثم  العراقيــة  الوطنيــة 

احلميــد ان »العــراق سيشــارك 
الدورة  فــي  فعاليــات  بتســعة 
املقبلــة وهــي، ألعــاب القــوى 
والقوس والســهم والسلة 3 × 3 
واجلودو والكيك بوكسنك واملبارزة 
وكرة اليد ورفع االثقال، اضافة الى 
لعبة كرة الطاولة التابعة للجنة 

الباراملبية.
واشــار الى ان »73 رياضيا عراقيا 
سيشــاركون فــي دورة التضامن 
االسامي التي حتتضن 21 فعالية 

رياضية«، موضحــاً أن »عدد وفود 
وفــداً   57 ســيكون  التضامــن 
اســامياً واملشــاركة قــد تكون 
اكثر او اقل حســب الرقم األخير 
الذي ستحسمه اللجنة املنظمة 
املتقدمة  الــدول  عــدد  حســب 

للمشاركة«.
وبــني انــه »بعد ان اعلــن اجمللس 
األوملبــي اآلســيوي تأجيــل دورة 
األلعاب اآلسيوية التاسعة عشرة 
الى اشعار اخر والتي كانت مقررة 

في هانغجو بالصــني من 10 إلى 
25 أيلول املقبــل، فمن املتوقع أن 
دورة  املشــاركة على  الدول  ترمي 
التضامن االسامي ثقلها بإشراك 
رياضييهــا البارزين في الدورة ورمبا 
تشهد تنافساً قوياً بني املنتخبات 

االسامية املشاركة«.
واشــار الــى ان »منتخباتنا بدأت 
اســتعداداتها من خــال دخولها 
داخليــة  تدريبيــة  معســكرات 
معســكرات  وهنالك  وخارجيــة 

انطاق  قبــل  تركيا  ســتقام في 
البطولة والدخول للقرية الرياضية 
في قونيا التركية التي ستحتضن 
عبد  املقبل«.ولفت  آب  البطولــة 
احلميــد إلى أن »للجنــة االوملبية 
جلنــة فنيــة تضم أعضــاًء على 
مستوى عال من اخلبراء واخملتصني 
واألكادمييني، هي من قامت باختيار 
املنتخبات التي ستمثل العراق في 
الدورة وحســب التقييم الذي جاء 

وفق معايير فنية خاصة«.

الموارد المائية يتوج بلقب أندية العراق لالشبال بالشطرنج

تسعة منتخبات تمثل العراق في دورة التضامن االسالمي

نعمت عباس*
عالم املرمــى العراقي في زمن 
ازدهر  ابو حديد  قاسم  الكابنت 
من  متميزة  مجموعة  وظهرت 
حــراس املرمى على مســتوى 
املنتخــب الوطنــي وانشــأت 
حراس  بتدريب  خاصة  مدرسة 
املرمــى حتى احلــارس الدولي 
كاظم شــبيب حــارس القوة 
تدريبه  علــى  يشــرف  اجلوية 
ابو حديد برغم  الكابنت قاسم 

انه مدرب احلــارس الدولي رعد 
الشــرطة  نادي  فــي  حمودي 
ولكــن قناعه ابو حديد مبوهبه 
شــجعته  شــبيب  كاظــم 
ماعب  على  صباحــا  لتدريبه 
القوة اجلوية بطلب من احلارس 
احملبوب كاظم شــبيب محمد 
يربطه  الدولي  احلــارس  حميد 
احلارس  مع  مشــتركا  قاسًما 
االنيق كاظم شــبيب ، شبيب 
حصل على لقب افضل حارس 

عام  للشباب  اسيا  بطوله  في 
منتخب  تقاسم  عندما   1975

العراق وايران لقب البطولة.
على  حصــل  حميد  محمــد 
لقب احســن حارس في اسيا 
العراق  شــباب  منتخــب  مع 
الذي كان يشــرف على تدريبه 
والذي  شــاكر  حكيم  الكابنت 
مبركز  الشــباب  منتخب  ظفر 
الوصيف الدوري القادم سيمثل 
نادي القوه اجلويــة و هل يعيد 

امجــاد كاظم شــبيب ؟ وانا 
متأكد بل اجزم بانه ســيظهر 
مبســتوى متميز وسينجح في 
االختبار اجلديد وسيعيد صوره 
احلارس الدولي كاظم شــبيب 
فنية  مســتويات  قــدم  الذي 
رائعة خال املواســم السابقة 
مع القــوة اجلوية ومع منتخب 

العراق

* مدرب عراقي محترف

محمد حميد هل يعيد امجاد كاظم شبيب؟

جانب من تتويج العبات الشطرجن باجلوائز

محمد حميد ونعمت عباس في لقطة ارشيفية
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ظافـــر زايــر
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ظفـــار زايــر
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في الذكرى السنوية الرابعة والستني لثورة 14 
متوز /1958

--1
اخملضــرم – كما هو معلــوم – َمْن عاش في ظل 
عهدين او اكثر ، وشــهد زوال نظام معنّي وقيام 

نظام جديد مكانه .
--2

وكاتب الســطور عاش في ظــل العهد امللكي 
الــذي أُطيح به يــوم 14 متــوز /1958 عبر حترك 
عســكري قاده الزعيم عبد الكرمي قاسم وثلة 
مــن الضباط ، وأُعلــن النظــاُم اجلمهوري في 
العراق ، كما عايــش العهد العارفي والعفلقي 

املشؤوم أيضا .
 – -3

ومن ذكرياتي عن أيام العهد امللكي أنَّ مدرستنا 
االبتدائية كانت تُقّدم لنا احلليب في مبادرة من 
وزارة املعــارف لرعاية األطفال وتغذيتهم تغذية 

سليمة .
ومبقدور املتابع أْن يقــارن اآلن بني االطفال الذين 
يجلســون علــى االرض حتت ســقوف طينية 
ملواصلة دراستهم في كثير من مدارس )العراق 
اجلديد( وبني ســلفهم الذين درسوا في املدارس 
االبتدائية في ظــل العهد امللكي ليتبني الفارق 

بني احلالتني .
--4

وال نريــد ان نخوض في غمار احلديث التفصيلي 
عن العهد امللكي ويكفينا أْن نقول :

إّن مجمــوع َمــْن أُعدم من العراقيــني في ايام 
العهــد امللكي الذي امتد مــن 1921 – 1958 ال 
يصل الى أعداد الشــهداء في مقبرة جماعية 

واحده من مقابر )ابن العوجة( املقبور ..!!
كان املواطــن العراقي آمنا على نفســه ودينه 
وِعرِْضــه ومالِه مالم يكن ِمــْن أصحاب املبادئ 

الهّدامة على َحّد تعبير السلطة امللكية .
--5

ولكّن التمييز الطائفّي بني الناس كان ملحوظا 
،

وكانت الســلطة بيد )الُســّنة( مع استثناءات 
قليلة تســند فيهــا بعض املناصــب املهمة ) 

للشيعة ( وكانت التجارة بيد الشيعة ،
والتمييز الطائفي بني املواطنني مرفوض أيا كان 
مصدره وأّيا كان النظام الذي ميارسه بحق أبنائه 

.
--6

عبد الكرمي قاسم لم يكن طائفيا ، 
وقد زال كابوس الطائفية عن الرقاب في أيامه .

ولكــْن أحاطت به ثلة مــن املتملقني – مدنيني 
وعسكريني –  يعظمونه ويشعرونه بأنه )القائد 

االوحد ( حتى قيل :
 اّنه طالب باعداد مســودة قانون حلل مشكلة 

معينة ، فما كان من أحد وزرائه اال أن قال له :
انَت القانون ،

وكالْمك القانون ،
وال حاجة الى كتابة مسودة القانون ..!!

وشاعت عن عبد الكرمي قاسم قصص وحكايات 
قّربْتُه الى نفــوس الناس فكان محبوباً من قبل 

اجلماهير .
ولكّن ذلك ال يعني ســالمة اجراءاتِه ومقرراته 

كلها 
لقــد أمر أْن يُطلق ســراح ) اجلواهري ( شــاعر 
العــرب األكبر بكفالة مالية قدرها خمســون 

فلساً استهانة باجلواهري ..!!
ولقــد خالف نصاً صريحاً فــي كتاب اهلل حني 
شّرع قانونا يساوي بني الذكور واالناث في امليراث 

 !!..
ولقد أعدم كوكبة من خيرة الضباط العراقيني 
بتهمــة التآمــر عليه فــي حني انــه عفا عن 

البعثيني ..!!
واستشهد بقوله تعالى ) عفا اهلل عما سلف ( 

املائدة / 95 
--7

ان عبــد الرحمن عــارف هو الرئيــس العراقي 
الوحيد الذي لم تَِســْل الدمــاُء في عهده، وقد 
كان بطبعــه مّيــاالً الى االعتــدال والبعد عن 

الغلظة والقسوة.
--8

أما العهــد العفلقي فهو اســوأُ العهود التي 
مّرْت على العراق منذ فجر التاريخ .

ولقد فــاق الدكتاتــورُ املقبور َمْن َســَبَقه ِمَن 
الطغاة جميعا حتى قال فيه الشاعر :

بالنارِ يحكُم واحلديْد 
جّبارُ بغدادَ العنيْد 

فاَق الطغاَة فال يُقاُس 
بِِه قدميٌ أو َجديْد 

وما إْن سقط الصنم في 9 /4 /2003 حتى بدأت 
مرحلة جديدة ذاق الشعب من سيطرة االحزاب 
على مقدراتها – وما يزال – الغصص والكربات .

ولــو لم تفــرض علينا االّ معــادالت احملاصصة 
الفئويــة واحلزبية لكفى ذلك فــي اغراق البالد 

والعباد بالغنب الفاحش والعناء املرير .
ويؤسفنا ان نقول وبألم شديد :

اّن املواطــن العراقي – وهو ابن بلد نفطي َغِنّي – 
أصبح يعيش في أوضاع ال تقارن بأوضاع معظم 
البلدان الفقيرة من حيث ســوء اخلدمات ، ولقد 
شاع الفســاد املالي واالداري حتى جتاوز املنهوب 

من الثروة الوطنية املئات من املليارات . 
ومن هنا كانت الفجوة عميقًة بني السلطويني 

واملواطنني وتلك أخطر اخملاطر .

ذكريات مخضرم

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - سمير خليل:
هــّل مبــاركا ورحــل عزيــزا، العيد 
يحمل  الذي  االنيس  الزائر  الســعيد، 
في جعبة ايامه هداياه محبة وتصاٍف 
وامال وامنيات، حــل علينا هذه االيام 
وســط قيض متوز والغبــار الذي حط 
على نفوسنا قبل ان يحط على رئاتنا، 
رغم كل ذلك احتفى العراقيون بعيد 
االضحــى هــذا العام اكبــر احتفاء، 
بغداد  ضجــت  االول  اليــوم  فمنــذ 
احلبيبــة ومحافظاتنا العزيزة بحركة 
وخاصة  الناس  انطلــق  حيث  كبيرة، 
العوائــل لتفترش املتنزهــات واحات 
الوقت  وقضاء  واالســتجمام  للراحة 
بني االحاديــث الودية وقفزات االطفال 
يداعبون  وهم  وصخبهم  وكركراتهم 
االلعــاب البســيطة التي توســدت 
اراضي هــذه املتنزهات، فيما ازدحمت 
املراكز التجارية و)املوالت( وكذلك مدن 
االلعــاب القليلة بالناس وخاصة بعد 
غروب الشمس لصعوبة اخلروج نهارا 

بسبب حر الصيف.
واخملابز  واملطاعــم  التجاريــة  احملــال 
النهار  ســاعات  اســتنفرت  واالفران 
والليل لتلبي طلبات الناس خالل ايام 

العيد الســعيد في عمــل متواصل 
كون ايــام العيد هي عطلــة يتمتع 
االعمال  عنــاء  تاركــني  النــاس  بها 
ايام  خالل  جولتنا  وحســب  اليومية، 
العيد ونحن نوجه االستفسارات عن 
فرحة واثره في النفوس والعمل خالل 
ايامه، يجيب احد العاملني في ســوق 
ان عملهم خالل  ماركت(  كبير)سوبر 
العيد الســعيد يشــابه باقي االيام 
ويكــون متذبذبا بني يــوم وآخر لكن 
الطلب يــزداد على االلبان مثال كونها 
االفطار، فيما  مهمة خاصة في فترة 
يؤكد صاحــب فرن للصمــون نفس 
الــكالم بان ايام العيــد التختلف عن 

سواها باقي ايام السنة.
املقاهي واملطاعم تشهد حركة اوسع 
خالل العيد الن الناس وخاصة الذكور 
يقضون اوقاتا في املقاهي املنتشــرة 
املطاعم  اما  مناطق ســكناهم،  في 
االطعمة  فيهــا ملطاعم  الغلبة  فان 
بخدمــة  تعمــل  التــي  الســريعة 

التوصيل)الديليفري( . 
محافظاتنــا العزيــزة ومــدن اقليم 
كردستان شــهدت هي االخرى صورة 
العيد عن ماســبقه،  لهذا  مختلفة 

حيــث انطلــق املواطنــون لالحتفاء 
بالعيد واكتظت ايضا املتنزهات ومدن 
االلعــاب واملراكــز التجارية واالماكن 
الســياحية فــي كردســتان بحركة 
كبيــرة للمواطنــني والقادمــني من 

محافظات اخرى.
وخــالل جولة لنا في احــد متنزهات 
بغــداد رابع ايــام العيد والــذي كان 
مكتظا بالعوائل التي التقينا بعضها 
التــي كانت ســعيدة بالعيد واكدت 
ان اهم اسباب خروجها  العوائل  هذه 
للتنزه خالل ايــام العيد يكون مراعاة 
ملشاعر االطفال وان هذا العيد يختلف 
عن ســابقه وعن مثيله قبل سنوات 
بان ايامه اشــرت زيادة في عدد الناس 
الذين انتشــروا في املتنزهات واملرافق 
االخرى بسبب صورة االمان التي اطرت 
ايام العيــد وكذلك اخلروج من قوقعة 
اللعني )كورونــا(، فيما عبر  الفيروس 
بعض الشــباب الذين التقيناهم عن 
سعادتهم بالعيد لكنهم وجهواعتبا 
بان بعض املتنزهات التســمح بدخول 
الشــباب كونها مفتوحــة للعوائل 

فقط.
أحــد افراد ادارة املتنــزه حمد اهلل الن 

وزيارات  واســعة  املتنزه شهد حركة 
كثيفة للعوائل مؤكدا ان ادارة املتنزه 
عملت بجهــود كبيرة من اجل تهيئة 

االرضية املثلى الستقبال العوائل.
الليل  التــي واصلت   القوات االمنية 
الناس وتأمني  بالنهار من اجل حماية 
حركتهم خالل ايام العيد، اضافة الى 
احملافظة على انســيابية حركة املرور 
والذي  يؤكــد احد منتســبيها  كما 
استضافنا مشكورا قرب احدى نقاط 

التفتيش.
 واضاف: احلمد هلل هذا العيد لم يشهد 
اي حادثة امنيــة كبيرة على العكس 
كان التعــاون كبيرا وجميال بيننا وبني 
الناس، كما ان حركــة مرور املركبات 
انسيابية كبيرة بسبب فتح  شهدت 
طرق كانت مغلقة لســنوات، كما ان 
حركة املركبات اســتمرت خالل الليل 

والنهار بانسيابية عالية.
كل الذيــن التقيناهــم حالهم حال 
العراقيــني جميعا متنوا ان يهل العيد 
املقبل والعراق وشــعبه الطيب يرفل 
باخلير والسالم واالمان وان يحفظ اهلل 
عراقنا وشعبنا من كل شر وان ترفرف 
طيور احملبة والوئام على قلوبنا جميعا.

العراقيون استقبلوا العيد
 بفرح وودعوه باألمنيات

بالرغم من قيظ تموز وغباره..

متابعة - الصباح الجديد:
يستعد الفنان سيف نبيل إلطالق أغنية جديدة بعنوان 

“حبه حبه” ستشكل مفاجأة حملبيه.
وفي التفاصيل، يقّدم سيف نبيل في أغنية “حبه حبه” 

ألّول مّرة اللهجة املصرية ومن املتوقع أن يكون العمل 
املقبل من أقوى االصدارات الصيفية.

األغنية من كلمات عمرو املصري وأحلان عمرو الشاذلي 
أّما التوزيع فهو للموزع املوسيقي املبدع عمر صباغ، 
وسيتم إطالقها قريًبا على كافة املواقع املوسيقية 

وقناة سيف نبيل في موقع “يوتيوب”.
يذكر ان سيف أطلق مؤخرا اغنية جديدة بعنوان 

“احبك دومي” وما زال يحصد جناحها حيث حققت 
نسبة مشاهدة عالية جدا في عدة دول عربية.

المثنى - الصباح الجديد :
اقامت نقابة الفنانني فرع محافظة املثنى، معرضا 

تشكيليا حتت عنوان )تواصل3 ( بالتعاون مع نقابة املعلمني 
في احملافظة لثالثة من فناني احملافظة من اعضاء نقابة 

الفنانني وهم : ايهاب عبد اخلالق الربيعي وعزت فهد 
الفرطوسي واحالم تركي السلطاني على قاعة نقابة 

الفنانني/بناية نقابة املعلمني.
املعرض ضم لوحات فنية بالرسم واخلط العربي تناولت 

موضوعات مختلفة، احدى املشاركات في املعرض الفنانة 
احالم السلطاني ذكرت ان املعرض شهد حضورا غفيرا ونال 

اعجاب اجلميع .
واضافت: كانت مشاركتي بعشر لوحات زيتية متيزت 

مبوضوعات عن املرأة كونها التشكل نصف اجملتمع فقط 
امنا هي اجملتمع كله فهي االم والزوجة واالخت واالبنة، ومن 
املؤمل اقامة املعرض في محافظات اخرى حيث مت االتفاق 
على اقامته في محافظة بغداد قريبا كمعرض شخصي 

خاص بي".

المثنى تستضيف معرضا 
تشكيليا لثالثة فنانين

سيف نبيل يفاجئ جمهوره 
بالمصري.. "حبه حبه"

متابعة - الصباح الجديد:
لم يُخــف قيصر الغنــاء كاظم 
التي  الظروف  الســاهر حزنه من 
الدول  تعيشــها شــعوب بعض 
العربية في الوقت احلالي، متمنًيا 
أن يعم الســالم واحملبة، وأن تعود 

احلياة إلى طبيعتها من جديد.
وتطرق الســاهر في حديثه على 
هامش حفله الــذي أحياه مبدينة 
مبناسبة عيد  التركية،  إسطنبول 
األضحى، لألوضــاع الصعبة التي 
يعيشها الشعب اللبناني حتديًدا، 

معلًقــا:” ال أحــد ميتلــك ضميرا 
يرضى بأن يرى الشــعب اللبناني 
يتعذب مبثل هــذا العذاب، وبهذه 

املأساة التي نراها يوميا“.
ووصف الفنان الشــعب اللبناني 
بأنــه رائع، ولديه األمــل بأن يبني 
بلــده مــن جديــد، وأن يكافــح 
الفســاد، كما أنه ميتلك الطموح 
بأن يعيد لبنان أفضل مما كان، لكن 

يجب أن يبقى التفاؤل قائما.
وأضاف صاحب ألبوم” كتاب احلب“، 
أن ما يــراه في بعض الشــعوب 

وصفها  معانــاة  مــن  العربيــة 
بـ“الرهيبة“يحزنه كثيرًا جًدا.

وأوضح كاظم الساهر في تصريح 
بأنه ال يتحدث عن الشعب اللبناني 
فقط، بل العربي بالعموم، متمنًيا 
في الوقت ذاتــه أن يغني في بلده 

العراق، فهذا األمر لطاملا انتظره.
وكشف الساهر عن آخر حتضيرات 
انشــغل في  الذي  ألبومه اجلديد 
الفترة املاضية بالتحضر له، قائاًل: 
“أجنزته منذ فترة طويلة، وسّجلت 
األغاني التي قام بتوزيع معظمها 

ميشال فاضل، حيث إّنه وّزع 
11 أغنية”.

وتابــع القيصــر: “أمتنــى أن 
جميلــة  بطريقــة  يصــدر 
شــركات  وهناك  للنــاس، 
حقوق  لتكســب  تتنافس 
األلبوم، واجلمهور يسألني 
دائماً عــن َموعد صدوره، 

أن  أمتنى  وأنــا مثلهــم 
يصدر فــي وقت قريب 
جداً  سعيداً  وسأكون 

بذلك”.

"الساهر": مازال تنافس الشركات
 قائمًا لكسب حقوق األلبوم

متحدثًا عن إصداره الجديد..

بغداد - وداد إبراهيم: 
صدر العدد الثامن عشــر من مجلة 
)العشرة كراسي(، وهي مجلة بابلية 
العامة،  بالثقافــة  تعنــى  فصلية 
أسسها املرحوم د.عبد الرضا عوض، 
الرضا  ويرأس حتريرها جنله علي عبد 
عــوض، ومديــر حتريرها جــواد عبد 
حتريرها  وسكرتير  محسن،  الكاظم 
وتتكون  الربيعي،  األميــر  عبد  نبيل 
هيأتها االستشــارية من "د. محمد 
كرمي الشــمري، ود. يحيى املعموري، 
ود.علــي محمد هــادي الربيعي، ود. 
د. نصير  واملهندس   ، أســماء غريب 

احلسيني"
وجــاء العــدد حافــالً باملوضوعات 
املتنوعة العلمية والبحثية والفكرية 
صفحات  الــى  باإلضافة  واالدبيــة 
الذاتية  والسير  واالستذكارات  اآلراء 
لكبــار املفكرين واالدبــاء وتضمنت 
االخيــرة محاضرات عن  الصفحات 
واالخبار  واملســرح  والقصة  الشعر 

الثقافية واالصدارات اجلديدة.
ويعد اصدار رافــد ثقافي في مدينة 

احللــة اضافة كبيــرة وجيدة حلركة 
البــالد واحياء للحركة  الثقافة في 
املدينة  هذه  فــي  واالدبية  الثقافية 
التي عرفت مبنتدياتها الثقافية ودور 
النشر ومجالس االدب والشعر كما 
انها حتتضــن الكثير من املهرجانات 
واالدبيــة  الفنيــة  والكرنفــاالت 

والثقافية.  

عدد جديد من مجلة 
"العشرة كراسي"

ميسان - الصباح الجديد: 
أطلق احتاد األدباء والكتاب في ميسان 
سلسلة كتب ثقافية شهرية عراقية 

وعربية.
وقال رئيس احتاد أدباء وكتاب ميســان 
الشــاعر والناقد حامد عبد احلسني 
حميدي :"االحتاد دأب في دورته احلالية 
على اطالق مشــاريع ثقافيــة جاّدة 
وهادفــة بغية إشــاعة روح الثقافة 
ونشــرها، ومــن أجل ترصــني البعد 

الثقافي واعادة جوهره ."
وأشــار الى أنــه "متّ اطالق مشــروع 
موســوعة أفــكار، وهي سلســلة 
كتب ثقافية شــهرية عراقية عربية 
والكتاب في  األدبــاء  احتــاد  يصدرها 
ميســان - العراق، وتطبع على نفقة 

احتاد أدباء ميسان". 
وأضــاف حميدي أن "فكرة املشــروع 
الثقافي تبدأ بحلم ثم يتحول احللم 
الى خطوات العمل األولى ثم يتحقق 
املشــروع إذا ما توفرت لــه األرضية 
املناســبة بصدق ونقاء"، مشيرا الى 

أن "هذا املشروع يعد بادرة ملشاريع 
إلى إشــاعة  أخرى قادمــة تهدف 
األدب والفكــر والثقافة على نطاق 

واسع محليا وعربيا".
املوســوعة  "هذه  أن  حميــدي  وبني 
تعتمد إلى فسح اجملال أمام الدراسات 
النقدية والدراسات الثقافية املكثفة 
ذات احلجــم الــذي يقــارب الكتب 

العاملية التي يطلق عليها )كتاب 
اجليب( لغرض تعميم أكبر قدر 

من الفائــدة للقارئ الكرمي 
ويشــارك  يرى  أن  في 

في أفــكار منتجي 
هــذه الدراســات 
من خــالل الكتب 
بالقراءة  اجلديــرة 
من حيــث كونها 
مختارة  دراســات 
املكتبة  حتتاجهــا 
والعربية  العراقية 
لســد نقــص هنا 

وإضافة هناك".

اتحاد أدباء ميسان يطلق 
موسوعة ثقافية
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