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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

خاص - الصباح الجديد:
املدني  تواصل قــوى االحتجــاج 
حتضيراتها إلطالق تظاهرات كبرى 
يوم الســبت املقبل بالتزامن مع 
حلول الذكرى الســنوية الثالثة 
النتفاضة تشــرين، مع مؤشرات 
املنطقة  اقتحــام  إمكانية  على 
اخلضراء، فيمــا صرح نائب رئيس 
البرملان شــاخوان عبــد اهلل بأن 
محمد  النــواب  مجلــس  رئيس 
احللبوســي قدم اســتقالته إلى 
البرملان، وســيتم التصويت على 

طلبه في جلسة األربعاء املقبل.
 ويؤكــد نشــطاء مدنيــون، ان« 
التوقعات تشــير إلى مشــاركة 
عشــرات اآلالف فــي ســاحتي 
ببغداد وبقية  والنســور  التحرير 

ساحات احملافظات.
وقال الناشط علي الدهامات في 
حديث مع »الصبــاح اجلديد«، أن 
»قوى تشــرين تواصل االستعداد 
إلطــالق تظاهــرات كبــرى يوم 
الســبت املقبــل، بالتزامــن مع 
حلول الذكرى الســنوية الثالثة 

النتفاضة تشرين«.
وأضــاف الدهامــات، أن »االعداد 
هو  والسبب  كبيرة؛  تكون  سوف 
أن التظاهــرة تتزامــن مع إحياء 
ذكرى شــهداء انتفاضة تشرين، 
احملاصصــة  بإنهــاء  املطالبــة 

والفساد«.
وأشــار، إلى أن »موضوع اقتحام 
املنطقــة اخلضراء ، قرار ســوف 
فــي حينــه، بحســب  يتخــذ 
املعطيات التي ستظهر إذا ما كان 
هناك قمع للمتظاهرين، وحينها 

ســنقرر أما نواصل االحتجاج أو 
يكون نشاطنا بإرسال رسالة إلى 

املعنيني بالشأن السياسي«.
أن  إلــى  الدهامــات،  ولفــت 
مطالب  ترفع  سوف  »التظاهرات 
واجلميع  حصراً،  تشرين  انتفاضة 
يعــرف اجلهة التي تدعو إلى هذه 
االحتجاجات حتى لو اشــتركت 
فيها جهات أخرى فأنها لن تكون 

مؤثرة في الساحة«.
من جانبه، ذكر الناشط السياسي 
»املتظاهرين  أن  احلبوبــي  أميــر 
ســيتواجدون في أكثر من مكان، 
باإلعداد،  التوقع  الصعوبــة  ومن 
التواجد في  في بغداد ســيكون 
والنسور إضافة  التحرير  ساحتي 
إلى ساحات أخرى في احملافظات«.
وأضاف احلبوبــي، في تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديد«، أن »التوقعات 
تشير إلى أن مشــاركة عشرات 
العــدد  يتجــاوز  وقــد  اآلالف 
بغداد  فــي  اآلالف  مئــات  إلــى 
واحملافظات واجلميع يطالب بإنهاء 

احملاصصة«.
ولفت، إلى أن »تظاهرات ســاحة 
دخول  إلى  تسعى  سوف  النسور 
جناح  أمــا  اخلضــراء،  املنطقــة 
املتظاهريــن بالوصــول إلى تلك 
املنطقــة من عدمــه غير واضح 
وننتظر  احلالــي،  الوقــت  لغاية 
املعطيــات فــي حينهــا ومدى 

التنسيق مع القوات األمنية«.
إلــى أن »القوى  ومضى احلبوبي، 
شــرائح  بكل  ترحــب  املدنيــة 
الشعب العراقي سواء من التيار 
الصدري أو غيرهم بشرط االلتزام 

بالتعليمــات املركزية لالحتجاج، 
وأن تكون مشاركتهم بصفتهم 
أفرادا، أما أحزاب السلطة والقوى 
السياسية املشتركة في الفساد 
منذ تغيير النظام الســابق فهي 

غير مرحب بها«.
وزع مجهولــون  يومــني  وقبــل 
يستقلون دراجات نارية منشورات 

في بعــض مناطق بغــداد تدعو 
احتجاجــات  فــي  للمشــاركة 

السبت املقبل .
ونقلت مصادر عن هذه املنشورات 
قولها »نداء الوطن، إلى العراقيني 
األحرار الشرفاء« يدعوكم شباب 
العــراق للنزول في يوم الســبت 
األول من تشرين األول الساعة 11 

صباحاً في ساحة النسور« وسط 
بغداد.

شــعار  املنشــورات  وحملــت 
»للشــعب كلمة داخل اخلضراء« 
وحملــت صــور بعــض ضحايا 
االحتجاجات من الناشطني الذين 
ســقطوا في بغداد ومحافظات 

الوسط واجلنوب.

ومــن جهتهم أطلق ناشــطون 
التواصل  مواقــع  علــى  حمالت 
للمشــاركة  تدعو  االجتماعــي 
احتجاجات  بإحيــاء  الواســعة 
تشرين وتؤكد على االستمرار في 

التحرك من أجل أهدافها.
والتغيير  االحتجاج  قوى  واتفقت 
فــي البالد، خــالل اجتمــاع في 

املاضية  اجلمعة  الناصرية  مدينة 
سياسية  جبهة  تشــكيل  على 
بالتغيير  مــن القــوى املؤمنــة 
الدميوقراطي تكّون بديالً سياسياً 
األحــزاب  قوامهــا  حقيقيــاً 
والشــخصيات التي لــم تتورط 

باألزمة وبالدم العراقي والفساد.
رئاســة  أصدرت  الســياق،  وفي 
البرملــان، امــس اإلثنــني، وثيقة 
تظهر قرار اســتئناف جلســات 
البرملان غدا األربعاء، إثر توقف دام 
لنحو شهرين، وأظهرت على رأس 
جدول أعمال اجللســة التصويت 
لرئيس  مفاجئة  اســتقالة  على 
البرملــان محمد احللبوســي من 

منصبه.
وبحســب الوثيقة التي اطلعت 
عليها الصباح اجلديد ، فإن جدول 
أعمال اجللسة سيكون التصويت 
على اســتقالة احللبوســي من 
منصبــه وانتخــاب النائب األول 
للرئيــس، في الســاعة الواحدة 
من ظهر األربعاء، من دون ذكر أي 

تفاصيل أخرى.
وصرح نائب رئيس البرملان شاخوان 
عبد اهلل بأن رئيس مجلس النواب 
محمد احللبوسي قدم استقالته 
التصويت  وســيتم  البرملان،  إلى 
على طلب احللبوسي في جلسة 

األربعاء املقبل.
ويأتي إعالن االســتقالة بعد أقل 
مــن ثالث ســاعات علــى إعالن 
محمد  البرملــان  رئيــس  مكتب 
احللبوســي لقاءه مــع املبعوثة 
األمميــة جنــني بالســخارت في 

مكتبه ببغداد.

وذكــر بيان للمجلــس أن »رئيس 
مجلس النواب محمد احللبوسي 
اســتقبل اليوم)االثنــني( املمثل 
لــأمم  العــام  لأمــني  اخلــاص 
جنــني  العــراق  فــي  املتحــدة 
وأضاف  بالســخارت«،  هينيــس 
اللقاء  أنــه »جرت خــالل  البيان 
األوضاع  تطورات  آخر  مناقشــة 
السياســية في البالد«. ويتزامن 
موعد جلســة البرملــان األربعاء 
للمحكمة  مرتقبة  مع جلســة 
االحتادية العليــا للنظر بالدعوى 
بشأن دســتورية قبول استقالة 
بدون عقد  الصــدري  التيار  نواب 
ويعتبر  عليها،  للتصويت  جلسة 
املدعى  الثاني  الطرف  احللبوسي 

عليه في تلك اجللسة.
مــن جانبه، اكــد رئيس مجلس 
محمــد  املســتقيل  النــواب 
احللبوســي، امس االثنني، أنه لم 
يتداول قرار استقالته من رئاسة 
الكتل  قــادة  مع  النواب  مجلس 

السياسية.
وقال احللبوســي ضمن فعاليات 
ملتقى الرافدين للحوار في كلمة 
تابعتها الصباح اجلديد، إنه »كان 
من املفترض عقد جلسة البرملان 
20 من الشهر احلالي ورئيس  يوم 
الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح 

تأجيلها«.
قــرار  اتــداول  »لــم  واضــاف: 
الكتل  قــادة  مــع  اســتقالتي 
أن  مبينا  والزمالء«،  السياســية 
تشريفاً  وليس  تكليف  »املناصب 
ان يعي اجلميع حساسية  ويجب 

املرحلة«.

قوى اإلحتجاج تواصل التحشيد لتظاهرة كبرى مطلع تشرين األول المقبل

األربعاء.. البرلمان يصوت على استقالة الحلبوسي المفاجئة

توقعات باقتحام المنطقة الخضراء ورفض لمشاركة أحزاب السلطة

السليمانية - عباس اركوازي:
الرئيســان  الكرديان  احلزبان  اكد 
تضمني  كردســتان  اقليــم  في 
اتفاق تشكيل حتالف ادارة الدولة 
نحو ســتة مطالب اشــترطها 
احلزبان للمشــاركة في تشكيل 
احلكومــة املقبلــة، فيما أوضح 
النائــب الثانــي لرئيس مجلس 
النواب شــاخوان عبــد اهلل، ان« 
االطار التنســيقي طالب احلزبني 
الكرديــني بتقدمي مرشــح واحد 
للتصويت عليه ملنصب رئاســة 

اجلمهورية.
لرئيس  الثانــي  النائــب  وقــال 
مجلــس النواب شــاخوان عبد 
اهلل، ان هناك اتفاقا بني االحزاب 
الدولة  ادارة  حتالف  في  املنضوية 
على عقد جلســة اجمللس اليوم 
الثالثاء، واردف اال ان هذه اجللسة 
ســتكون سياســية اكثر منها 
على  التصويت  وستشهد  ادارية 
لرئيس  االول  النائــب  تســمية 
مجلس النواب، الذي رشح االطار 

التنســيقي الســيد محســن 
مســتقل  كمرشــح  املندالوي 

لشغل املنصب.
واضــاف عبد اهلل فــي تصريح 
ان  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
ســتبدأ  اجمللــس  جلســات 
جلسات  وستكون  اليوم)الثالثاء( 
وجدول  لبرنامج  وفقــا  اعتيادية 
اعمال اجللسات التي ستخصص 

للتصويت على عدد من القوانني 
التي ادرجت في جلســات اجمللس 

سابقاً.
واشــار عبد اهلل الى ان جلســة 
تسمية رئيس اجلمهورية ورئاسة 
ســتفضي  ملا  متروكة  الــوزراء 
بني  السياســية  احلــوارات  اليه 
الى  السياســية، مشيراً  القوى 
وجــود تقارب جيــد ولقاءات بني 

والدميقراطي  الوطنــي  االحتــاد 
وجهات  لتقريب  الكردســتاني، 
النظر حول اســتحقاقات الكرد 
التوصل  بضمنهــا  بغــداد،  في 
الى مرشــح مشترك بني احلزبني 
لشغل منصب رئيس اجلمهورية.

التنســيقي  االطار  ان  واوضــح 
بتقدمي  الكرديني  احلزبــني  طالب 
مرشــح واحــد للتصويت عليه 

ملنصب رئاســة اجلمهورية، الفتا 
يسعيان  الكرديني  احلزبني  ان  الى 
لعدم تكرار ســيناريو عام 2018 
جللســة  مبرشــحني  والذهــاب 
التصويت على رئيس اجلمهورية، 
موضحا ان االطــار يحترم القرار 
الكــردي، ومــا ســيتوصل اليه 
الكرديــان فــي اختيار  احلزبــان 
مرشح واحد لرئاسة اجلمهورية.

وحول ملــف النفــط اكد عبد 
الكرديــني  احلزبــني  ان  اهلل، 
ضّمنا ورقة االتفــاق ، وان تعمل 
احلكومــة املقبلة علــى تهيئة 
قانون  لتشريع  املناسبة  االرضية 
النفط فقرة تنــص على تاجيل 
متارســها  التــي  الضغوطــات 
احلكومــة االحتادية على حكومة 
االقليــم والغــاز، بالتعــاون بني 
احلكومتــني، الفتا الــى انه حلني 
القانون فان حكومة  تشريع هذا 
االقليم ستســتمر فــي عملية 

تصدير وبيع النفط.
ودعا رئيس الــوزراء املقبل الى ان 

يكون رئيســا لكل العراقيني وال 
ينبغي ان يعادي االقليم.

بــدوره طالــب االحتــاد الوطني 
الوطنــي الكردســتاني بتنفيذ 
املادة 140 من الدســتور كشرط 
احلكومة  فــي  الكرد  ملشــاركة 

املقبلة.
املكتــب  عضــو  وكان 
السياســي لتيــار احلكمة فادي 
االول  امــس  الشمري،كشــف 
األحد، عــن االتفاق النهائي على 

تشكيل  حتالف ادارة الدولة.
وقال الشــمري في تغريدة على 
على  النهائي  »االتفــاق  »تويتر«، 
تشــكيل حتالــف ادارة الدولــة 
بــني  االطار التنســيقي  واحلزبني 
الكرديني وحتالــف  العزم وحتالف  
ورقة  وتوقيع  وبابليون    الســيادة 

االتفاق السياسي«.   
وأضــاف » على امل اســتكمال 
مرشــح  تســمية  مشــاورات 
رئاســة اجلمهورية وحتديد موعد 
النواب  اســتئناف عمل مجلس 

الكرد يشترطون لقاء مشاركتهم في الحكومة المقبلة
ويعـودون إلستغـالل األزمات

دعوا لتأجيل ضغوطات النفط على »االقليم« وتنفيذ المادة 140
تقريـر

محللون: مخاوف الركود تضغط على 
6أسعار النفط وتتطلب موازنة األسواق متظاهرون يقتحمون ساحة مجلس 

3النواب اللبناني

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت نقابــة الصحفيــني 
ترحيبهــا  عــن  العراقيــني 
وتقديرها العالي بقرار مجلس 
القضــاء األعلــى املتضمــن 
تشــكيل محاكم نشــر في 
االســتئناف  محاكم  مركــز 
بالشــكاوى  بالنظر  تختــص 
املتعلقة  بالصحفيني  اخلاصة 
بعملهــم الصحفي والتأكيد 
علــى اعمام اجمللس الســابق 
نقابــة  إشــعار  بخصــوص 
تقدم  شكوى  بأي  الصحفيني 

بحق الصحفيني.
بيان،  فــي  النقابــة  وقالــت 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
»هذا القرار يعبر ويؤكد حرص 
فــي  القضائيــة  الســلطة 
والذي عبــرت عنه في  العراق 
أكثر من مناســبة على توفير 
مناخات وبيئــة مالئمة لعمل 
واستشــعارها  الصحفيــني 
اجملتمع  فــي  دورهم  بأهميــة 
الدميقراطية  وترسيخ أســس 

في العراق اجلديد«.
وأضــاف البيان »كمــا وتثمن 

املســؤول  املوقــف  النقابــة 
لرئيس مجلس القضاء األعلى 
القاضــي فائق زيــدان بدعمه 
الصحفية  لأســرة  املتواصل 
دفع  عامــل  ســيكون  والذي 
لتأدية  للصحفيــني  جديــد  
واجبهم الصحفي بكل حرية 

وبال ضغوط«.
الصحفيني  نقابــة  وأعربــت 
عــن »أملها فــي ان يوفر هذا 
القــرار مســاحة أوســع من 
يعزز  ومبا  للصحفيــني  احلرية 
من دورهم االيجابي في خدمة 

قضايا الشعب والدفاع عنه«.
وكان مجلــس القضاء األعلى 
استجابة  األحد،  أمس  اول  قرر 
لطلــب نقابــة الصحفيــني 
في  نشر  محاكم  بتشــكيل 
االســتئناف  محاكم  مركــز 
بالشــكاوى  بالنظر  تختــص 
املتعلقة  بالصحفيني  اخلاصة 
الصحفيــة  بأعمالهــم 
والتأكيد على االعمام السابق 
نقابــة  اشــعار  بخصــوص 
تقدم  شكوى  بأي  الصحفيني 

بحق الصحفيني. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن وزير الدفــاع جمعة عناد، 
امس االثنني تســلم الوزارة رادات 
فرنســية الصنع، مؤكــدا انه مت 
توقيع ذلك العقد في العام 2015 
لكنه واجــه الكثير من املصاعب 
تســديد  عدم  نتيجة  والتأخيــر 

املستحقات لشركة تاليس.
افتتاح  وقال عنــاد خالل حفــل 
الــرادار  منظومــة  وتشــغيل 
الفرنسية: »جنتمع اليوم في هذا 
املكان لنفتتح املنظومة الرادارية 
اجلديدة والتي مت التعاقد عليها مع 
شركة تاليس الفرنسية إلجنازها، 
إذ تعد هــذه املنظومة واحدة من 
نصبها  ســيتم  منظومات  عدة 

وتشــغيلها في العــراق إلكمال 
املبكر  واإلنذار  الكشــف  عملية 
لالرتفاعات العالية واملتوســطة 

املعادية«.
واضاف ان »هــذه املنظومات هي 
ثمــرة حجر األســاس الذي ُوضع 
في وقت ســابق ملركز العمليات 
الدفاع  لقيادة  اجلديد  الرئيســي 
التعاقد عليه مع  اجلوي، والذي مت 
لغرض  الفرنسية  الشركة  نفس 
بنائه بشــكل متطور وبناء البنى 
لهذه  والدائمية  املؤقتة  التحتية 
بهذه  املباشرة  وقد متت  الرادارات، 

األعمال اإلنشائية«.
وتابع »لقد تســلمت وزارة الدفاع 
فرنســية   GM403 نــوع  رادارات 

أربعة  أصــل  من  اثنــني  الصنع، 
رادارات ســتصل تباعاً إلى العراق 
واألخير  احلالــي،  الشــهر  نهاية 
الربع األول من العام  سيصل في 
املقبل«، وفقــا لوزير الدفاع، الذي 
أردف انــه »مت توقيــع العقد في 
العــام 2015 وواجــه الكثير من 
عدم  نتيجة  والتأخيــر  املصاعب 
لشركة  املســتحقات  تســديد 

تاليس«.
من  العديد  »بذلنــا  واســتدرك: 
اجلهود ألجــل امتام وصــول هذه 
الــرادارات للعــراق وتشــغيلها، 
وجرى تأمني املبالغ الالزمة لغرض 
التسديد للشركة املصنعة بغية 
الى  لتضــاف  للعراق،  وصولهــا 

بقية الترســانة العسكرية التي 
قدرات  ولتعزيز  الــوزارة،  متتلكها 

الدفاع اجلوي العراقي«.
ونوه عناد الــى ان »احلصول على 
الــرادارات باإلضافــة إلى  هــذه 
الرادارات األميركية املوجودة لدينا 
اصالً، ســيتم مــن خاللها تأمني 
لأهداف  مبكــر  راداري  كشــف 
املعادية«، موضحا انه »ومن خالل 
احلديثة  املنظومات  هذه  تشغيل 
بها،  للعمليات خاص  مركز  وبناء 
نسعى جاهدين الى تطوير قابلية 
الدفاع اجلوي، لتكون  وقدرة قيادة 
علــى قــدر املســؤولية الكبيرة 
املنوطة بها، حلماية سماء العراق 

من أي خرق او اعتداء خارجي.

القضاء يشكل محاكم خاصة بشكاوى
الصحفيين.. والنقابة ترحب

»الدفاع« تتسلم رادارات فرنسية الصنع

بغداد ـ الصباح الجديد :
امس  الرشــيد،  اعلن مصــرف 
ســلف  توقــف  أن  االثنــني، 
املتقاعديــن مؤقــت. واوضــح 
املكتب االعالمي في بيان، تابعته 
الصباح اجلديــد ان" العمل جار 
للمنح  برنامج خــاص  إلعــداد 
من  املتقاعدين  حسابات  يحمي 

التزوير والسرقة.

واضــاف ان املصــرف وفي وقت 
ســابق منح عــددا كبيــرا من 
اال  للمتقاعديــن  الســلف 
ان  انتشــار املكاتــب الوهمية 
للمصرف  وردت  التي  والشكاوى 
حــول ســرقة بياناتهــم دعت 
لإليقاف املؤقت وســنعلن عنها 
والصفحة  االعالم  وســائل  في 
الرسمية للمصرف حال االطالق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
من  النقدية  املبيعــات  ارتفعت 
الدوالر في مــزاد البنك املركزي 
فيما  االثنــني،  امس  العراقــي، 

انخفضت احلواالت اخلارجية.
، أن البنك  وذكر مصدر صحفي 
املركزي بــاع اليوم)االثنني( خالل 
مزاده لبيع وشــراء الدوالر، 200 
مليــون و960 ألفــاً و169 دوالراً 
أمريكيــاً غطاها بســعر صرف 
أســاس بلغ 1460 دينــاراً لكل 

دوالر.
واضاف املصدر ان عملية الشراء 
النقدي للدوالر من قبل املصارف 

املبيعات  قيمــة  مــن  ارتفعت 
اإلجمالية لتصل إلى 48 مليوناً 
و550 ألــف دوالر، بعد ان كانت 
10 ماليني و850 ألــف دوالر يوم 
االحــد، فيما ذهبت  األول  أمس 
البقية البالغة 172 مليوناً و410 
االف و169 دوالراً لتعزيز االرصدة 
في اخلارج على شــكل حواالت 

واعتمادات.
وأشــار إلــى ان 33 مصرفاً قام 
بتلبيــة طلبات تعزيــز االرصدة 
في اخلــارج، و17 مصرفاً لتلبية 
الى  إضافة  النقديــة،  الطلبات 

204 شركات توسط.

مصرف الرشيد: توقف سلف 
المتقاعدين قرار مؤقت 

ارتفاع مبيعات الدوالر
في مزاد البنك المركزي 



محليات2

بغداد - زينب الحسني: 

آيام قليلــة تفصلنا عــن بداية العام 
وفي سابقة تسبب  اجلديد  الدراســي 
اعداد  اخذت  لألهالــي  واالزعاج  القلق 
الكالب الســائبة تتزايد بنحو ملحوظ 
يترتب  والتــي  واحملافظات،  في بغــداد 
االمراض  منها  تداعيات سلبية  عليها 
اضافة  للمواطن،  الكالب  تنقلها  التي 
الــى منظرهــا غيــر الالئــق الذي ال 
ينسجم مع طبيعة املناطق السكنية 
، حيث حتدث السكان بأن هذه احليوانات 
باتت ترعــب اطفالهــم وكذلك كبار 
الســن وطالب عدد كبيــر من األهالي 
بضرورة اتخاذ اإلجــراءات املطلوبة من 

قبل اجلهات املعنية.
ويقدر عدد الكالب الســائبة اإلجمالي 
بنحو نصف مليون، االمر الذي دفع الى 
خوف األهالي على اطفالهم، حيث يتم 
تداول مقاطع وصور بشكل مستمر في 
لهجمات  االجتماعي  التواصل  وسائل 
بعــض تلك الــكالب علــى األطفال، 
وهناك من ناشــد خوفاً على التالميذ 
عند ذهابهم إلى املدارس خصوصا في 

مناطق أطراف بغداد.
من جانبها باشرت الشرطة اجملتمعية 
بتنظيم  تطوعية  فــرق  مع  وبالتعاون 
السائبة  الكالب  للقضاء على  حمالت 
في بغداد، وســط مطالبــات االهالي 
بضــرورة القضاء على هــذه احليوانات 
كونها باتت تهدد حياتهم. ومت التخلص 
منها من خالل تنظيم حملة بالتعاون 
مع مدربني للكالب واطباء بيطريني في 

بعض مناطق بغداد.
الباحثة احلقوقيــة واالجتماعية، نوال 
اإلبراهيم أوضحت: الوضع خطر ومقلق 
للغايــة، فنحن ال نتحــدث عن حوادث 
متفرقــة بل عــن سلســلة متصلة 
منها، وعن مشــكلة تتفاقم يوما بعد 
آخر، حيث إن مئــات اآلالف من الكالب 

الشاردة تنتشر في طول جتمعات البالد 
الســكنية وعرضها، وال حلول عملية 

في األفق.
وتابعت: احلــل األمثل هــو جمع هذه 
احليوانــات الضالــة من وســط املدن 
والبلدات، وإيوائهــا في مناطق خاصة 
ونائية عن املناطق احلضرية املسكونة، 
لكن نظرا لعددها املهــول، فإن هكذا 
عمليــة هــي مكلفة جــدا وبحاجة 
مليزانيــات كبيرة وخلطــط وفرق عمل 
وتنفيذ، وهــو ما يبدو أنــه غير متاح، 
وحتــى تصفيتها وقتلهــا هي عملية 
صعبــة ومعقدة، فضال عــن أنه ليس 
حال متســقا أخالقيا مع مبادئ مراعاة 

حقوق احليوان.
وعلى وفق أرقام تقديرية متطابقة من 
جهات حكومية ومدنيــة عراقية، فإن 
عدد الكالب الســائبة في العراق يزيد 
علــى نصف مليون كلــب، منها أكثر 
من 100 ألف في العاصمة بغداد، وهو 
يعد رقما كبيرا جدا، على وفق املتابعني 
الذين يحذرون من اســتفحال التبعات 
املشــكلة  لهذه  والصحية  البيئيــة 

اآلخذة بالتفاقم.
وينص قانون مكافحة الكالب السائبة 
رقم )48( لسنة 1986 في املادة 4 على 
مكافحة الكالب السائبة في الطرقات 
العامــة وخــارج املنــازل وفــي املدن 

بالقتل  الريفية،  واملناطــق  والقصبات 
أو القنص أو أية طريقــة أخرى، ولوزير 
الزراعة حق إصــدار تعليمات بناء على 

اقتراح الدائرة اخملتصة لتنظيم ذلك.
وفي وقت سابق كشف مسؤول صحي 
900 إصابة بداء الكلب  عن تســجيل 
الســائبة في  الكالب  بســبب عضة 

العاصمة بغداد وحدها.
وقال مدير دائــرة الصحة العامة في 
الكرخ قصي احلســناوي في تصريح 
ســجلت  الصحة  وزارة  “ان  صحفي 
ارتفاعــاً في معــدالت اإلصابة بداء 
الكلــب خالل العــام احلالــي وقلة 
كلفتها  بســبب  املتوفرة  اللقاحات 

الباهظة.
وبني ان “أعـــداد الكالب السائبة في 
العاصمة تراوحت بني 150ـ 200 ألف 
كلب، مت التخلص ممــا يقارب 12 ألفاً 
منهــا، وما زالت أعــداد كبيرة منها 

تسبب األذى للمواطنني”.
وأشــــار إلـــى تسجيل 900 إصابة 
هذا العام” موضحا أن “كل شــخص 
يتعــرض إلــى عضة كلــب يُعطى 
لقاحات بجرع تصل بني 4ـ5 جرعات”.

من جهته، حــّذر الطبيب البيطري، 
عباس املوســوي من خطورة الكالب 
تهاجم  وأنها  املدن،  داخل  الســائبة 
بداء  بإصابتهم  يتسبب  ما  األطفال، 

الكلب، مؤكــدا “يجب أن يتم تنفيذ 
عليها،  للقضــاء  حمالت مالحقــة 
بشكل كامل، ومنع انتشار األمراض 

بسببها”.
فيروســي  هو مرض  الكلــب”  و”داء 
حيوان  من  وينتقل  احليوانات،  يصيب 
إلى  الــكالب  إلى آخــر، وينتقل من 
اإلنسان عن طريق العّض، وهو يصيب 
اجلهاز العصبي املركزي، مما يؤدي إلى 
إصابة الدماغ باملرض ومن ثم الوفاة، 
ومن أعراضه املبكرة الصداع واحلمى، 
وتهيــج ال إرادي واكتئــاب، وينتــاب 
املصــاب بالنهاية نوبــات من اجلنون 

واخلمول، مما قد يؤدي إلى غيبوبة.

الكالب السائبة ظاهرة تهدد االطفال والتالميذ.. 
ومطالبات األهالي التخلص منها قبل بداية العام الدراسي    

يقدرعددها اإلجمالي بنحو نصف مليون 
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منى خضير عباس  

تؤكد الهيئــة العامة للمياه اجلوفية 
على سعيها من خالل حتقيق اهدافها 
خلدمة املواطنني وتوفير املياه التي تعد 
عصب احلياة واســتغاللها في اجملاالت 
الرقعة  توســيع  اجل  ومــن  اخملتلفة 
اخلضراء في بلدنا متحملني بذلك كل 
الصعوبات اثناء العمل للحيلولة دون 
ان تكون سبب في تأخير اعمال احلفر 
ومن خالل اجلهود املستمرة للمالكات 
الهندســية والفنيــة العاملــة في 
الهيئــة فقد مت اجناز حفــر )207( ابار 
خالل شــهر آب املاضي متضمنة آبار 
النفع العام وآبار الشــحة املائية في 
العديــد مــن احملافظــات اضافة الى 
فحص )148( بئــرا ونصب )71( طاقم 

ضخ مع صيانة )7( طاقم ضخ .
حيث اجنــزت الهيئــة حفــر )8( آبار 
فــي العاصمــة بغداد  خالل شــهر 
آب املنصــرم  كما مت فحــص )10( آبار 
في مناطــق متعددة مــن العاصمة 
بجهود فرقة حفر )112( وذلك لســد 
االحتياجات االنية من املياه واستغالل 
امليــاه اجلوفيــة بطريقــة صحيحة 
والصناعيــة   الزراعيــة  لالغــراض 

اليومية  االستخدامات  الى  باالضافة 
اخملتلفة ومن هذه اآلبار بئر معمل غاز 
ابــي غريب بعمق  الدورة ومعمل غاز 
)24( م  لــكل منهمــا باالضافة الى 

نصب طاقم ضخ واحد. 
وتســتمر الهيئة بتكثيــف جهودها 
لتوفيــر امليــاه في احملافظــات حيث 
متكنــت  فرق احلفــر العاملة في فرع 
االنبار من اجناز )6( آبارخالل شــهر آب 
وبأعماق تتــراوح )120 – 246( م  منها 
بئر )منطقة احلالبســة( بعمق )246( 
م بســواعد فرقة حفــر 26  وكذلك 
بئر )قرية البــو حميد /1( بعمق )170( 
م  بجهــود فرقــة حفــر 102 وذلك 
لالســتفادة مــن امليــاه اجلوفية في 
ســقي املزروعــات  وارواء احليوانــات 
واالســتخدامات املنزليــة اخملتلفــة  
باالضافة الى فحص )9( ابار اخرى في 

احملافظة .
وســاهمت الهيئــة العامــة للمياه 
اجلوفية وبصورة مباشرة في احلد من 
ظاهرة شــحة املياه التي تعاني منها 
محافظة ديالــى  نتيجة قلة الواردات 
املائية باالضافة الى الظروف املناخية 
املتمثلة بارتفــاع درجات احلرارة والتي 
كان لها دور فعال في زيادتها وتفاقمها 
وذلك للمســاهمة في تقليل معاناة 

املواطنــني فــي احملافظــة حيث كان 
لهذه الشــحة املائية تأثير كبير على 
حياتهم اليومية . حيث اجنزت الهيأة  

)72( بئرا خالل شــهرآب املنصرم من 
خالل جهود العاملني فــي فرق احلفر 
)73( و )74( و)51( و)78( و )120( وبأعماق 

مختلفة  تتراوح بني )-18 84( م منها 
بئر قرية ازرك كشكول  وبئر نهربدعة 
الرئيســي وذلــك الســتخدام املياه 

لالغــراض اليوميــة اخملتلفة وكذلك 
توفير املياه لدعم بســاتني محافظة 
ديالى ضمــن خطة حفــر )100( بئر 
في بســاتني احملافظــة وايضاً فحص 
)67( بئرا ونصــب )59( طاقم ضخ في 

احملافظة.
وتستمر الهيئة العامة للمياه اجلوفية 
في نشــاطاتها في محافظة كربالء 
املقدسة لتوفير املياه اجلوفية لالراضي 
الزراعيــة وتوفير االحتياجــات املائية 
املطلوبة لها حيث مت اجناز )6( آبار خالل 
شــهر آب منها بئر مدرســة البقيع  
االبتدائية بعمــق)38(م باالضافة الى 
فحص )5( ابــار بجهود فرق احلفر )93( 
و)118( و)117( وتأتــي هذه اجلهود من 
اجل ســد النقص احلاصــل في املياه 
بعيدة  تكون  التي  للمناطق  بالنسبة 
عن املسطحات املائية واستغالل املياه 
اجلوفية  لسقي املزروعات و باالضافة 

الى االحتياجات اليومية االخرى .
ومن ضمن خطــة الهيأة في معاجلة 
الشــحة املائية فــي محافظة  بابل  
مت اجناز )9( آبار خالل شــهرآب  بأعماق 
مختلفة باالضافة الى فحص )7( آبار 
منها بئر قرية البو مرابط  بعمق )18(

م .
كذلــك واصلــت املــالكات العاملة 

في فرع كركوك ســعيها املســتمر 
علــى توفير امليــاه املطلوبة من اجل 
للمحافظة  اآلنية  االحتياجات  ســد 
الشــرب  الغراض  املياه  واســتعمال 
واالســتخدامات اليوميــة اخملتلفــة 
املزروعات  ســقي  الــى  باالضافيــة 
وأعمال التشجير حيث مت اجناز )5( آبار 
بجهود فرق احلفر 100 و116 و85 منها 
الشــمالية   املنطقة  مواقع  بئرآمرية 
بعمق )132(م باالضافة الى فحص )4( 

آبار في احملافظة  .
العامة للمياه اجلوفية  الهيئة  وتؤكد 
على ســعيها من خالل دورها الفعال 
باحلــرص علــى توفير امليــاه اجلوفية 
صالح  محافظة  ففــي  للمواطنــني 
الدين كثفــت  الهيأة جهودها  حيث 
مت اجناز )5( آبار خالل شــهر آب بأعماق 
مختلفــة تتــراوح بــني )24 – 90( م 
باالضافة الى فحــص )6( آبار ونصب 
)4( طواقــم ضخ منها بئر مدرســة 
االفالذ االبتدائية بعمق )90( م وبجهود 
فرقة حفر /91  واربع آبار حملطة معاجلة 
مدينة بلــد  بعمق )24( م لكل منهم 
52 وذلك   / وبســواعد فرقــة حفــر 
الصناعية  واالغراض  الشرب  الغراض 
والزراعيــة ولالســتخدامات اليومية 

اخملتلفة .

)الجوفية)“ تنجز)207( آبار مائيًة في بغداد وعدد من المحافظات 

سامي حسن 

تطالعنا الصحف احمللية والقنــوات االعالمية صباح 
كل يوم بوقــوع كوارث مرورية في بغــداد او في هذه 
احملافظة او تلك يسقط ضحيتها عدد من األشخاص 
بال ذنب جنوه ســوى انهم اتخذوا من املركبات وسيلة 

للوصول الى غاياتهم .
في احصائيات عن حــوادث مروعة في العراق أظهرت 
دائرة الطــب العدلي أنَّ قرابة 10 باملئــة من الوفيات 
املســّجلة خالل الربع األول من العام احلالي ســببها 
حوادث املرور ، وال يكاد مير يوم، إال ويتم تســجيل كارثة 
مرورية يسقط ضحيتها عدد من األشخاص خصوصاً 
في املناطق اجلنوبية، وكذلك الطرق الرابطة بني بغداد 
وإقليم كردستان، في ظل خطوات خجولة من اجلهات 

املعنية حلّل املشكلة خالل األعوام املاضية.
وتبني لنــا إحصائيات دائرة الطب العدلي أنَّ “شــهر 
كانون األول املاضي شــهد تســجيل 635 حالة وفاة، 
موزعة بواقع 65 باملئة من الذكور و35 باملئة بني اإلناث، 
وكانت حصــة الوفيات الناجمة عن القضايا العدلية 
الواردة من اجلهات التحقيقيــة في ما يخص حوادث 

املرور 69 حالة”.
وازدادت خــالل اآلونة األخيرة مشــاهد حوادث الطرق 
وصور الضحايا والعجــالت املدمرة، كان آخرها مصرع 
11 شــخصاً ليالً على طريق بغدادـ بابل يعملون في 
ســلك التعليم، وكذلك حادث آخر على طريق األنبارـ 
بغــداد توفي على أثره 5 أشــخاص ، فيما ســجلت 
إحصائيات الدائرة خالل شباط املاضي أكثر من )719( 
حالة وفاة بقضايا جنائية متعددة، توزعت بواقع )475( 
حالــة بني الذكور و) 244( بني اإلنــاث، بينها ما يقارب 

)70( حالة وفاة نتيجة احلوادث املرورية.
وكانــت دائرة الطرق واجلســور دعت مؤخراً ســائقي 
املركبات إلى توخي الدقة واحلذر واالنتباه إلى العالمات 
املرورية والتحذيرية وتقليل السرعة على طرق حتويلة 
احملمودية وبغــدادـ كركوك، وبغدادـ املوصل، وديوانيةـ 
النجف األشرف، وبتيرةـ الفجرـ آل بدير، وكوتـ  بغداد، 
وكذلك مدخل بسماية ومدخل بغدادـ ديالى، وطريق 
املرور السريع من أبي غريب باجتاه احللة ومن الديوانية 

جتاه الناصرية، نتيجة القيام بأعمال صيانة لها.
ومع كل ذلك فاننا نعزو ارتفاع نسب الضحايا وحوادث 
الســير الى ثالثة اسباب رئيســة، بعد ان طالعنا ان 
“احصائية حوادث الســير خالل سنة 2020 تضمنت 
8186 حادثاً”، وأن “هذه األعــداد حتصى من قبل املركز 
االحصائي، وهو يشــمل كل حوادث الطرق الداخلية 
واخلارجية في احملافظات العراقية، باستثناء محافظات 

اقليم كوردستان”. 
وفــي مقارنة مــع دول اجلوار، تعد حوادث الســير في 
العراق أقل اال ان زيادة الوفيات التي حتصل في احلوادث، 
جراء الطابــع االجتماعي ومركبات النقل األجرة، التي 
تنقل املواطنني مــن بغداد الى احملافظــات والعكس 
والتــي موجودة بكثرة، لذا فأي حدث يتســبب بأعداد 

كبيرة من الضحايا واملتوفني”.
أما بشأن األسباب الرئيسة حلوادث السير فاننا نرى أن 
“السائق هو الســبب بالدرجة األولى، ويجب أن يكون 
لديه عنصر املفاجأة ويتمتع بلياقة كاملة بخصوص 
قيــادة املركبة، كمــا يجب عليــه أن يتوقع أي ظرف 
طارئ مثل املطبات او احلفر أو األعمال أو عبور املشــاة 
أو عدم االنتباه للمركبات األخرى”.  ، والســبب الثاني 
في حوادث الســير هو الطريق، فــاذا ُوجدت مطبات 
أو حفــر أو أعمال وغيرها، فهي تصب بارتفاع نســبة 
احلوادث، كمــا أن لألجواء املغبرة أو العامتة او التي هي 
غير مؤهلة، دور في ذلك”.، فشوارع الطرق اخلارجية بني 
بغداد واحملافظات ال تكاد ان يطلق عليها اســم شارع 
وامنا هي عبارة عن ممرات تضم منخفضات ومرتفعات 
كاننا في مدن ســاحات لاللعاب ، فعلى مر اخلمسني 
عاما املاضية بقيت الشــوارع كما هي ال تنالها سوى 
اصالحات بســيطة ) ترقيعية ( ، بينما كان باالمكان 
ان تكون هذه الشوارع ذات ثالثة ممرات للذهاب ومثلها 
لالياب بني بغداد وكل محافظة من محافظات العراق 
، كما فــي الدول اجملــاورة حتى لو نفــذت عن طريق 
االســتثمار لقاء اجور بسيطة ال تذكر يدفعها سائق 

املركبة لهذا القطاع لقاء هذه اخلدمات.  
ويطول احلديث من دون ادنى فائــدة فال الدولة تعالج 
هذه املسألة احليوية وال تدع القطاع اخلاص يقوم بدوره 
من خالل االستثمار والضحايا في تزايد تتساقط كل 
يوم ، فال من ســميع وال من مجيــب وهلل في خلقه 

شؤون. 

حوادث مرورية مرّوعة 

يقدر عدد الكالب 
السائبة اإلجمالي بنحو 

نصف مليون، االمر 
الذي دفع الى خوف 

األهالي على اطفالهم، 
حيث يتم تداول مقاطع 
وصور بشكل مستمر 

في وسائل التواصل 
االجتماعي لهجمات 

بعض تلك الكالب على 
األطفال

احمد عبد الصاحب كريم 
لالعالم  العراقيــة  شــبكة  اختتمت 
جلنة  من  وبدعــم   )INSM( اجملتمعــي 
االنقــاذ الدوليــة اكبــر دورة تدريبية 
خاصة بتطوير مفهوم تنمية الطفولة 
املبكرة في العراق مبشاركة الصحفيني 
القطاعــات  العاملــني فــي شــتى 
اإلعالمية )مكتوبة ، سمعية ، مرئية ، 
رقمية( واملؤسسات الصحية والتربوية 
ذات العالقــة بالطفولة إلســتهداف 
الصحافيني من أجــل تطوير قدراتهم 
في مجــال تغطية مجــاالت الطفل 
وحقوقــه وتســليط الضــوء علــى 
التحديات التي تواجه الطفولة املبكرة 
من عمــر يوم و لغاية ثماني ســنوات 
املناســب  التغيير  وإحداث  العراق  في 
عند صناع القرار من خالل الســلطة 

الرابعة  .
وبني محمــد عبداهلل احــد العاملني 
في شــبكة انسم ان مشــروع )أهالً 
الشــبكة  تقدمه  الــذي  سمســم( 
 )INSM( العراقيــة لالعالم اجملتمعــي 
املؤسسة األولى للحقوق الرقمية في 
العراق وبدعم من جلنة االنقاذ الدولية 
)IRC( هــي منظمــة غيــر حكومية 
تهدف إلى تقدمي املساعدات اإلنسانية 
والتنميــة الدولية من خــالل التدريب 
والتنظيــم والتمكــني للصحفيــني 
العداد كتابات وبحوث وافكار تســاعد 
اولياء االمور واالساتذة ورياض االطفال 
واجملتمــع واصحاب القرار فــي الدولة 

لدعــم الطفولــة وحســب القوانني 
واملواثيق الدولية اخلاصة بالطفولة.

ونأمــل من خــالل هذا املشــروع أن 
الوعي اجملتمعي حول مفاهيم  ننمي 
التعامل  املبكــرة وكيفية  الطفولة 
معها وما هي أهم األشياء التي يجب 
على اآلباء االنتباه إليها في تربيتهم 
في عصر التكنولوجيا في كل مكان 
ورفع مستوى الصحفي واعداد جيل 
تنمية  عــن موضوع  التحدث  ميكنه 
الطفولــة وامتالك خلفيــة ثقافية 
ممتازة واالستفادة من أكبر عدد ممكن 
من مواد أهالً سمسم لتحقيق جميع 
األهداف والفئات املســتهدفة خالل 
األشــهر اخلمســة األولى وستكون 
هناك عمليــة رصد ومتابعة وتقييم 

جلميــع األنشــطة املنفــذة وقياس 
األثــر املطلوب بعــد كل حدث حيث 
مختلفة  شرائح  املشروع  يستهدف 
مــن اجملتمع ، لكل منها دور مباشــر 
في تطوير مفهــوم تنمية الطفولة 
املبكــرة وهم ) املؤثــرون ، صحفيون 
، مواطنون ، أولياء األمور كســفراء ، 
تقنية آمنة ، إنترنت آمن ، األطفال بني 
)1 - 8( سنوات املكاتب االعالمية في 
الوزارات املعنيــة واجلهات احلكومية 
و شــبكة االعالم العراقي ، محطات 
اإلذاعــة ، املــدارس ، مراكز الطفولة 
املبكرة ، املشــرعون ، أعضاء مجلس 
النــواب ، القطاع اخلاص ، املمرضات ، 
منظمات اجملتمــع املدني للطفولة ، 

األطفال املعوقني( .

 بغداد - الصباح الجديد: 
القاضي ساالر  العدل  وزير  بحث 
عبد الستار محمد مع مدير عام 
وزارة  في  االلكترونيــة  االنظمة 
الصناعة  واملعادن  املهندس احمد 
الكعبي ، سبل التعاون املشترك 
بــني اجلانبني فيما  يخص انطالق 
مشــروع االمتتة االلكترونية في 

الدوائر العدلية كافة.
الســتار  عبد  الوزيــر  واوضــح 
االمتتة  أن مشــروع  اللقاء  خالل 
الــى  املراحل  وصل  االلكترونية 
قريبا  ينطلق  وســوف   النهائية 

و  الدوائر العدلية  جداً  في كافة 
ســيتم تطبيقه بدائرة الكتاب 
العدول من خالل امتتة  معامالت 

دوائرها يليها باقي الدوائر تباعاً.
وقال الوزير، فــي تصريح تابعته 
الــوزارة  أن”  اجلديــد،  الصبــاح 
قطعــت أشــواطاً  كبيــرة في 
هذا اجلانب لغــرض  تطبيق هذا 
املشروع املهم وانه يتابع باهتمام 
كبيــر آليــات تطبيق مشــروع 
 االمتتة في الدوائر العدلية املشار 
اليها، كونها تعمل على تسهيل 
الدوائر  هــذه  اإلجــراءات  فــي 

وتقضــي على الروتــني والتزوير 
والتالعب من خالل حفظ  الوثائق 
 بطريقة علمية وصحيحة والتي 
من شانها ان تصب في مصلحة 

 املواطن العراقي” . 
عام  مديــر  اشــاد  جانبه  مــن 
وزارة  في  االلكترونيــة  االنظمة 
الصناعة  واملعادن  احمد الكعبي 
بجهود وزير العدل من اجل انهاء 
معاناة  املواطن  العراقي والقضاء 
علــى  الروتني في كافــة الدوائر 
العدليــة خدمـــة  للصالـــح 

العـام.  

 بغداد - الصباح الجديد 
اعلنــت وزارة الهجرة واملهجرين، 
أمس االول االحد، شمول العوائل 
النازحة بســبب اجلفاف باإلغاثة 

العاجلة.
علي  الــوزارة،  متحــدث  وقــال 
جهاكيــر فــي تصريــح تابعته 
الصباح اجلديــد ان “وزير الهجرة 

وكالة عثمان الغامني وجه الدائرة 
التي  العائالت  برصــد  القانونية 
بســبب  الهجرة  الــى  تعرضت 
ضربت  التــي  اجلفــاف  حــاالت 
وخصوصــا  الريفيــة  املناطــق 

االهوار”.
“التوجيهات  ان  جهاكير،  واوضح 
جاءت لتسجيلها وتوزيعها على 

اســاس قاعدة بيانات فضال عن 
للوزارة  ليتســنى  االعداد  حصر 
شمولهم باالغاثة العاجلة خالل 

الفترات املقبلة”.
وحدد العراق في املرتبة اخلامسة 
عامليا  البلدان هشاشة  أكثر  من 
جلهة نقص املياه والغذاء ودرجات 

احلرارة القصوى. 

اختتام اكبر دورة تدريبية خاصة بتطوير 
مفهوم تنمية الطفولة المبكرة 

للحّد من ظاهرة التزوير.. األتمتة 
االلكترونية ستفّعل في دوائر العدل  

شمول العائالت النازحة بسبب
 الجفاف باإلغاثة العاجلة
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متابعة ـ الصباح الجديد:

مع الفوز التاريخي الذي حققه اليمني 
اإليطالية  االنتخابــات  في  املتشــدد 
التي جرت امس األول األحد، يخشــى 
مجتمــع امليــم عني + فــي البالد من 
التضييق عليه واســتهدافه في منط 
حياته وثقافته، وفقا ملا ذكرت صحيفة 

“نيويورك تاميز”. 
وبعــد أن بقي في صفــوف املعارضة 
فــي كل احلكومــات املتعاقبــة منذ 
االنتخابات التشريعية في 2018، فرََض 
حزب إخوان إيطليــا “فراتيلي ديتاليا” 
وانتقلت حصته  رئيسيا،  بديال  نفسه 
من األصوات من 4,3 في املئة قبل أربع 
ســنوات إلى حوالي ربع األصوات )بني 
22 و26 فــي املئة(، وفق اســتطالعات 
اخلــروج مــن مكاتب االقتــراع األحد، 
لُيصبح بذلك احلزب املتصدر في البالد. 
وأعلنــت ميلونــي أنهــا ســتترأس 
احلكومــة اإليطالية املقبلــة، وقالت: 

“سنحكم جلميع” اإليطاليني.
ويبدو أن مجتمــع امليم عني في البالد 

لديه ما يبــرر مخاوفه من ســيطرة 
املتشــدد على مقاليد احلكم  اليمني 
فــي البالد، فقبل بضعة أســابيع من 
موعد االنتخابات، سمع طفل ميلوني 
التلفزيون اإليطالي  وهي تصرح عبــر 
أنها تعارض تبنــي األزواج املثليني وأن 

وجود أم وأب هو األفضل لألوالد.
لويجــي،  الطفــل،  وعندئــذ ســأل 
والــذي يبلغ من العمــر 6 أعوام والده 
املثلي، فرانشيســكو زاكاجنيني، عن 
الرجل  تصريحات ميلوني، ليقول ذلك 
للصحيفــة األميركية:”لم أمتكن من 
اإلجابة بشــكل جيــد.. أخبرته أنهم 
ليسوا ســعداء بالطريقة التي نحب 

بها بعضنا البعض”.
وفي األيام املاضيــة، طاف زاكاجنيني، 
44 عاًمــا، والــذي يعمل فــي نقابة 
عمالية فــي مدينة بيــزا، على بيوت 
أصدقائه ومعارفــه طالًبا منهم عدم 
التصويت لصالح حزب، إخوان إيطاليا، 

قائال لهم: “عائلتي في خطر”.
وحتى قبل فوز ميلونــي، فإن إيطاليا 
ال تزال متأخرة عــن أوروبا عن الغربية 
في مجال حقــوق مجتمع امليم عني، 

فرغم إقرار الزواج املدني للمثليني في 
العام 2016 فإن اآلباء املثليني ال يزالون 
معزولني عن السبل الرئيسية للتبني 
ألن ذلك يتطلب زواجا رســميا وليس 

ارتباطا مدنيا.
ومع حظــر تأجير األرحام والســماح 
لألزواج  اخملتبــر فقط  في  بالتخصيب 
من جنســني مختلفني، فــإن األزواج 
الســفر  على  فعلًيا  مجبرون  املثليني 
إلى اخلارج ليصبحوا آباء، حيث يعانون 
الحقا من مسارات معقدة في احملاكم 
واخلدمات  االجتماعية.  اخلدمات  ودوائر 

االجتماعية.
رئيسة  كروســيني،  أليســيا  وقالت 
“عائــالت قوس قــزح”، وهي  منظمة 
نأمل  “كنا  املثليــني:  لعائالت  جمعية 
أن متضــي البــالد قدًمــا.. ولكن يبدو 
أننا ســوف نعيش فتــرة مظلمة في 

املستقبل”.
وأوضحــت أنهــا قلقة مــن أن ابنها، 
البالغ من العمر 8 سنوات، والذي يقول 
إن لديــه والدتان في املدرســة ميكن 

اعتباره “حالة إيديولوجية جنسانية”.
وتؤكــد أنها لديها من األســباب من 

يكفــي لالعتقــاد بذلــك، فاملتحدث 
باسم شؤون الثقافة في حزب “إخوان 
إيطاليــا، فيدريكــو موليكــون، حث 
مؤخرًا التلفزيون احلكومية “RAI” على 
عدم بث حلقة من الكارتون الشــهير 
“Peppa Pig” يظهــر فيهــا دب صاير 
مع والدتــني، واصفا إيــاه بأنه “تلقني 

جنساني”.
أن يجب  أنــه  وشــدد موليكون على 
أال ينظــر األطفال الصغــار إلى تبني 
املثليني على أنه شيء “طبيعي وعادي..

ألنه ليس كذلك”.
وفــي العام املنصرم، دشــنت ميلوني 
حملــة جلعــل تأجير األرحــام “جرمية 
عاملية”، باســتخدام صورة لطفل مع 

رمز شريطي على يده.
وفي هذا الصدد، يخشى زاكاجنيني أن 
يرى ابنه مثل هذه الصور والرسائل إذا 

استمر تداولها.
وعلى الرغم من “الرغبة الغريزية” لديه 
للبقاء في إيطاليا، فإن زاكاجنيني بات 
يفكر في االنتقال إلى اخلارج، موضحا: 
“ابني ســيبدأ القراءة هذا العام.. وأنا 

بحاجة إلى حمايته بطريقة ما”.

بعد فوز ميلوني التاريخي.. العائالت المثلية في إيطاليا تشعر بالخطر

الثالثاء 27 أيلول 2022 العدد )4980(

Tue. 27 Sep. 2022 issue )4980(

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية األمريكي أنتوني بلينكن، في 
مقابلة مع شــبكة  “ســي بي إس” إنه توجد 
لدى بــالده خطة عمل، في حالة اســتخدام 

روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.
الواليات  أن  إلــى  الوزيــر األمريكــي  وأشــار 
املتحدة، على اتصال مباشــر مع روسيا بشأن 
النووية من  “التهديدات” باستخدام األسلحة 

جانبها.
وأضاف بلينكن: “نعم، من املهم جدا أن تسمع 
موســكو منا مباشــرة، وأن تعلم من جانبنا 

كذلك أن العواقب ستكون رهيبة”.
وفي وقت سابق، حتدث مستشار األمن القومي 
األمريكــي جيــك ســوليفان عن مثــل هذه 

االتصاالت مع روسيا.
وأوضح وزير اخلارجية األمريكي، أن واشــنطن 
وضعت خطة عمل، لتتصــرف وفقا لها، في 
حال اســتخدمت روسيا األسلحة النووية في 

أوكرانيا.
ويهــدد األمريكيــون روســيا علنــا بعواقب 
“كارثية” بالنســبة لها ويعدون برد فعل صارم 
جدا، لكنهــم يرفضون اخلــوض في تفاصيل 

خطتهم هذه.
في وقت ســابق من هذا األسبوع، قال الرئيس 
فالدميير بوتني في خطاب موجه إلى املواطنني، 
إن الغــرب جتــاوز كل احلدود املســموحة في 
سياســته املعادية لروســيا وفــي تهديداته 
املســتمرة ضدها. ونوه بوتني بــأن الغرب أخذ 

يستخدم اآلن، االبتزاز النووي.
وأشار بوتني إلى أن روسيا تتفوق على اآلخرين 
في بعض أنواع األسلحة، وحذر الذين يحاولون 
التهديد بالســالح النووي مــن أن “الرياح قد 

تنقلب في اجتاههم”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شهدت مدينة الزاوية الليبية، غربي العاصمة 
طرابلس، اشــتباكات عنيفة بني امليليشيات 

استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.
وقال شــهود عيان من املدينة: إن االشتباكات 
اندلعــت في البداية قرب الطريق الســاحلي 
وحتديــدا منقطة بئر الغنــم وامتدت لبعض 

األحياء.
اندلعت  التي  أن االشتباكات  وأوضح الشهود 
كانــت بني ميليشــيات “الســلعة”، التابعة 
لعثمــان اللهب، وأخرى تابعة مليليشــيا أبناء 
الســيفاو، ويعتقد بأن سبب االشتباكات هو 

اختالف حول تقاسم النفوذ في املدينة.
وتسببت االشتباكات في إصابة بعض املدنيني 
املوجوديــن مبحيط القصــف، ولم تعلن حتى 
حلظــة اعداد اخلبــر وجود وفيات مــن عدمه، 
وأظهرت مقاطع فيديو عناصر وســيارات دفع 
رباعــي تتبادل إطــالق النيران وســط األحياء 

السكنية.
وقال محمد عــزوز، أحد ســكان املدينة ، إن” 
امليليشيات منذ وقت املغرب وهي تتبادل إطالق 
النار، وهناك عــدة منازل أضرمت فيها النيران 
جراء القصف، كمــا أن املواطنني عاجزون عن 
اخلــروج مــن منازلهم خوفا مــن أن يطالهم 

قصف امليليشيات.
وأوضــح أن هناك عائالت عالقــة في املناطق 
احمليطة باالشــتباكات، وأن احتمال ســقوط 
قتلى ومصابني كبيرة كون القصف عشوائي.

وأشار إلى أن قوات الدفاع املدني غير قادرة هي 
األخرى على الدخول إلخالء األهالي من وسط 

االشتباكات.
العاصمة طرابلــس مواجهات بني  وتشــهد 
امليليشــيات، التي إن اجتمعــت في تبعيتها 
السياســية، فهي تعود إلى االختالف والنزاع 

على مناطق النفوذ والسيطرة.
ورغــم الصفــات الرســمية املمنوحة لتلك 
اجملموعــات فإنها بعيدة متاما عــن االنضباط 
واملهنية، وكثيرا ما يخالفون األوامر التي تصدر 

لهم من القيادات السياسية.
ويعد هذا االشــتباك خرقا لالتفاق الذي جرى 
بني قادة امليليشيات املسيطرة على العاصمة 
الليبية، في اجتماع بقاعدة بوســتة البحرية 

في 13 سبتمبر اجلاري.

بلينكن: لدينا خطة 
عمل في حال استخدمت 

روسيا السالح النووي

ليبيا.. اشتباكات 
دامية بين الميليشيات 

غربي طرابلس

متابعة ـ الصباح الجديد:
في ســابقة هي األولى من نوعها 
منذ اندالع االحتجاجات الشعبية 
فــي لبنــان فــي العــام 2019، 
املتظاهرين  من  مجموعة  متكنت 
العســكريني  من  ومعظمهــم 
املتقاعدين، من اقتحام الساحات 
احمليطة مبجلــس النواب اللبناني، 

وسط العاصمة اللبنانية بيروت.
ومتكن احملتجون مــن الوصول إلى 
أمام مدخــل البرملان، حيث نفذوا 
اعتصامهم، اعتراضاً على املوازنة 
احلكومية للعام 2022، والتي يرون 

فيها انتقاصاً من حقوقهم. 
وكانــت مداخل مجلــس النواب 
اللبنانــي،  قد شــهدت، حتّركات 
احتجاجّيــة عــدة، رافضة إلقرار 
املوازنــة العامــة للعــام 2022، 
تزامًنا مع انعقاد جلســة نيابّية 
مخّصصة الســتكمال مناقشة 

مشروع قانون موازنة وإقرارها. 
وجنــح العســكريون املتقاعدون، 
إلى محيط ساحة  توافدوا  الذين 
النجمة بأعداد كبيرة في اقتحام 
محيط  مقر اجمللس، بعد أن متكنوا 
من جتاوز احلواجز األمنية وإجراءات 
احلماية التي كانــت قد تراجعت 
في الفترة املاضية مع تراجع وتيرة 
االحتجاجات الشعبية في البالد. 

وقد حــاول عناصر حرس مجلس 
النواب، احلؤول دون وصول احملتجني، 
مــا أدى إلى اشــتباكات متفرقة 
وإطالق قنابل غاز مسيلة للدموع، 
للمحتجني  الكبيرة  األعداد  أن  إال 
إجــراءات  جتــاوز  من  مكنتهــم 

احلماية.
والحقا،  جرى اســتقدام تعزيزات 
مــن اجليــش اللبنانــي، ملــؤازرة 
شــرطة مجلس النــواب والقوى 
احملتجني  ضبــط  فــي  األمنيــة 
اجمللس  حرم  إلــى  دخولهم  ومنع 
وُسّجلت  محيطه،  عن  وإبعادهم 
احتكاكات عدة بني القوى األمنية 
واملتظاهرين الذين افترشوا األرض 

منعاً حملاولة إبعادهم من املكان.
املتقاعدون  العســكريون  وناشد 
العماد جوزيف عون،  اجليش،  قائد 
النزول إلى األرض واالســتماع إلى 
مطالبهم والعمل على حتقيقها.

اللبناني  النــواب  جمللس  وســبق 
ان تعــرض حملــاوالت اقتحام عدة، 
نفذها محتجون في مراحل زمنية 
مختلفة وألســباب متنوعة، منذ 
وقوع االنهيار االقتصادي األســوأ 
في تاريخ البالد عام ٢٠١٩، إال أنها 
بعيداً  التــي تصل  األولى  احملاولة 
النواب،  إلى مدخل مبنى مجلس 
األمر الذي لقي صداً واســعاً لدى 

الرأي العام اللبناني. 

انتقادات ملشاهد االشتباكات
مواقع  عبــر  اللبنانيون  وانتقــد 
مشــهد  االجتماعي،  التواصــل 
العســكريني  بني  اإلشــتباكات 
املتقاعدين و”زمالئهم” في اخلدمة، 
معتبريــن أنه مشــهد “معيب”، 
ووجهت انتقادات واسعة للموازنة 

احلكومية التي يرى فيها لبنانيون 
احلكوميــة  للموازنــات  تكــراراً 
السابقة لالنهيار، والتي أدت إليه 
في النتيجة، السيما لناحية عدم 
الوضوح باألرقــام، واالعتماد على 
الضرائب جلمــع مداخيل اخلزينة، 
بدالً من اتخــاذ إجراءات إصالحية 
اجملتمع  مــن  مطلوبة  وتنمويــة 
لبنان  ملســاعدة  كشرط  الدولي 

مالياً. 
بتعديل  العســكريون  ويطالــب 
مواد املوازنــة املتعلقة بالتغطية 
واإلعفاء مــن ضريبة  الصحيــة 
املســاعدة  وزيــادة  الدخــل 
االجتماعية الســيما مــا يتعلق 
واملســاعدات  باالستشــفاء 
املدرســية، معتبريــن أن هنــاك 
“متييزاً واستنسابية” في التعامل 

العام  القطــاع  موظفــي  مــع 
ومتقاعديه. 

دعوات للتهدئة
الضبــاط  مــن  عــدد  وشــارك 
عســكريني  وقياديني  املتقاعدين 
وانضم  التحــرك،  في  ســابقني 
إليهــم عدد مــن النــواب الذين 
خرجوا من اجللســة للتعبير عن 
ملطالب  وتأييدهــم  تضامنهــم 
العســكريني، ومن بينهم عضوة 
مجلــس البرملان، ســينتيا زرازير، 
التــي تعرضت للعنــف من قبل 
القــوى األمنيــة، إضافــة إلــى 
النائب جميل الســيد الذي وعد 
حثيثة  جهــود  ببذل  املتظاهرين 

حلل قضيتهم.
ودعــا الســيد املتظاهريــن إلى 

التهدئــة، وخاطبهم قائال: “نحن 
نحاول في الداخل أخذ شــيء من 
إلى قرار يعطي  والوصول  احلقوق، 
العســكريني.  وينصف  احلقــوق 

هدفنا جميعا حتصيل احلقوق”.
إنه يعمل في داخل  أبلغهم  كما 
اجللســة، على إصدار تعديل على 
منهم  وطلب  الواردات،  مشــروع 
تشــكيل وفد مصغــر ملرافقته 
إلى داخــل اجمللــس النيابي ورفع 
مطالبهــم، مقدمــا للحكومة 
أيام  النيابي مهلة عشرة  واجمللس 
لتصحيح اخللــل وتنفيذ مطالب 

العسكريني.
من جهته، أعلن العميد املتقاعد، 
جــورج نادر، من قلــب االعتصام، 
رفضــه أي احتكاك مــع عناصر 
اجليش كونهم “زمالء”، معتبرا “أن 

الرسالة من التظاهرة وصلت”. 
وكشــف نــادر أن  النائب جميل 
الســيد أبلغــه “ان صوتــه في 
لصالــح  ســيكون  اجللســة 
مبديا  املتقاعدين”،  العســكريني 
دعا  الــذي  الســيد،  ثقته بكالم 
املتظاهريــن “لعدم االحتكاك مع 

اجليش”.
أنه قد جرى تشكيل وفد  وأوضح 
املتقاعدين  العسكريني  ثالثي من 
والتفاوض  باحلقــوق  للمطالبــة 
مــع اجمللــس النيابــي باملطالب، 
“لكن ال دليل لدينا انهم  مضيفاً 

سيسيرون فيها”.
ورفــض  نــادر  كل مــا تتضمنه 
التقدميــات في املوازنــة، مطالباً 
وإنصاف  فيهــا  النظــر  بإعــادة 
العســكريني “ألنهم أصبحوا في 
وضع مترد ال يســتطيعون إدخال 
واجلامعات  املــدارس  إلى  أوالدهم 

وتأمني لقمة العيش بكرامة”.

إخالء ساحة النجمة
وفــي وقت الالحــق، متكن اجليش 
اللبناني، من إخالء كامل ســاحة 
وذلك  احملتجــني،  مــن  النجمــة 
بعــد قــرار اتخذه العســكريون 
مبغادرة املــكان واالعتصام خارجه 
وافســاح اجملال أمــام املفاوضات 
اللبنانية، بعدها  الســلطات  مع 
عاد الهدوء إلى ســاحة النجمة، 
فــي حــني ينتظر العســكريون 
اليه  ســتؤول  مــا  املتقاعــدون 
املفاوضــات التــي يجريها الوفد 
الذي دخل ممثال عنهم إلى اجمللس 
املطالب  فــي  للتشــاور  النيابي 
واقرارهــا وكيفية احلصول عليها 

وااللتزام في تطبيقها.
وعقــب ذلك، خــرج وزيــر الدفاع 
اللبناني موريس سليم من جلسة 
إلــى اعتصام  البرملــان لينضــم 
العسكريني املتقاعدين، حيث أعلن 
“باحلد االقصى لتحقيق  أنه طالب 
حقوق العســكريني”. وكشف أنه 
الرواتب ثالث مرات،  تقّرر مضاعفة 
أن موضــوع اخملصصات  مضيفــاً 
“سُيحســم الحقاً وفق احلسابات 
وفي موازنــة 2023، على أن يُطرح 

تعديل قيمة الراتب من أساسه”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
اإلثنني،  امــس  تركيا،  احتجــت 
املتحدة  والواليــات  اليونان  لدى 
على خلفية نشــر أثينا مدرعات 
جزيرتي  فــي  املنشــأ  أمريكية 

“مدللي” و”ساقز”.
األناضول  وكالــة  نقلت  واألحد، 
التركية لألنباء عن مصادر أمنية 
تأكيدهــا أن طائــرات مســيرة 
تركية رصدت قيام اليونان بنقل 
مدرعــات ممنوحة مــن الواليات 
“لســبوس”  جزر  إلى  املتحــدة، 
وسيســام “ســاموس” منزوعة 

السالح في بحر إيجة.
وأوضحت أن السفينتني نقلتا 23 
مدرعة إلى مدللي و18 أخرى إلى 

سيسام، مشيرة إلى أن املدرعات 
ممنوحة من الواليات املتحدة إلى 
إلــى ميناء دده  اليونان، ووصلت 

أغاج “أليكساندروبولي”.
وأكدت املصــادر أن حادثتي نقل 
يومي  وقعتــا  اللتني  املدرعــات 
تعدان  أيلول/ســبتمبر،  و21   18
مؤشــراً صارخاً على اســتمرار 
اليونان بتسليح اجلزر القريبة من 
تركيا، وانتهــاك وضع تلك اجلزر 
أن تكون منزوعة  التي يفتــرض 
الســالح، وفــق االتفاقيات ذات 

الصلة.
وردا علــى ذلك، اســتدعت وزارة 
التركية اإلثنني السفير  اخلارجية 
اليوناني في أنقرة وطالبت بإنهاء 

أثينا انتهاكاتها في اجلزر وإعادتها 
إلى الوضع غير العسكري.

من جانبــه،  حذر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان، اليونان من 
“التي تشكل  استفزازاتها  مغبة 

لعبة خطرة عليها”.
جاء ذلك في خطاب للشعب،امس 
اإلثنــني، عقب ترؤســه اجتماعا 
للحكومــة في اجملمع الرئاســي 

بأنقرة.
وقــال الرئيس أردوغــان إن تركيا 
جارتها  سياســات  بحيرة  “تتابع 
اليونان التي تفــوح منها رائحة 

االستفزاز”.
وأضاف: “لن نتوانــى إذا لزم األمر 
في الدفاع عــن حقوق ومصالح 

بالدنا ضد اليونان بكافة الوسائل 
املتاحة”.

وأردف: “ال احلشــد العسكري وال 
واالقتصادي  السياســي  الدعم 
كافيان لرفع اليونان إلى مستوانا 
إلى  لكنهمــا يكفيــان جلرهــا 

مستنقع”.
أن  أردوغــان  الرئيــس  وذكــر 
خطرة  لعبة  اليونان  “استفزازات 
وشعبا،  ودولة  سياسيني  عليها، 

وعلى من يستخدمهم مطية”.
العســكرية  “احلشــود  وقــال: 
األجنبيــة ذات املظهر االحتاللي 
اليونان  أنحاء  كافة  في  املنتشرة 
يجب أن تزعج قبل تركيا الشعب 

اليوناني بالذات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع عدد القتلــى في حادثة 
إطالق نار، امس االثنني، مبدرسة 
وسط روســيا إلى 13 شخصا 
بينهم ســبعة  األقــل  علــى 
أطفــال، فــي هجــوم اعتبره 
“عمال  بوتني  فالدميــر  الرئيس، 

إرهابيا غير إنساني”.
التحقيــق في  وقالــت جلنــة 
األولية  املعلومات  “تفيد  روسيا 

أن 13 شــخصا قتلوا في هذه 
اجلرميــة هم 6 بالغني وســبعة 
قصر، وأصيب 14 طفال وسبعة 
ما  بحســب  بجــروح”،  بالغني 

نقلت فرانس برس.
أشارت  سابقة  حصيلة  وكانت 
إلى سقوط تسعة قتلى عندما 
مدرسة  في  النار  أطلق مسلح 
مبدينة إيجيفسك وسط روسيا.
وندد الرئيس الروســي، فالدميير 

“هجوم  بـ  االثنــني،  بوتني،امس 
إرهابــي غيــر إنســاني” على 
املدرســة. وقال املتحدث باسم 
بيســكوف،  دميتري  الكرملني، 
يتمنى  “الرئيس  إن  للصحفيني 
هذا  نتيجــة  املصابني  شــفاء 
الهجوم اإلرهابي غير اإلنساني”.
وكان هــذا الهجوم هو األحدث 
في سلسلة حوادث إطالق النار 
روســيا  هزت  التي  املدارس  في 

خالل الســنوات األخيرة، إذ جاء 
في وقت متر فيــه البالد بحالة 
املبذولة  توتر بســبب اجلهــود 
حلشد عشرات اآلالف من الرجال 

للقتال في أوكرانيا.
اثنني من  إن  وقــال محققــون 
حــراس األمن ومعلمــني كانوا 
من بني الضحايــا، مضيفني أن 

املهاجم “انتحر”.
“كان  احملققــني،  وبحســب 

)املهاجم( يرتدي قميصا أســود 
عليــه رموز نازيــة وقناعا” ولم 

يكن يحمل أي بطاقة هوية.
ويبلغ عدد ســكان إيجيفسك 
حوالي 630 ألف نســمة، وهي 
جلمهورية  اإلقليمية  العاصمة 
على  وتقع  الروســية،  أودمورت 
بعد حوالي 1000 كيلومتر شرق 

العاصمة موسكو.
وجاء الهجوم بعد ساعات فقط 

من حادثــة إطالق نــار أصابت 
ضابط جتنيد بجروح خطيرة في 

مركز للتجنيد في سيبيريا.
ووقع آخر حــادث إطالق نار على 
مدرســة كبــرى بروســيا في 
أبريل عندما فتح مســلح النار 
مبنطقة  أطفال  روضــة  بداخل 
مما  البالد  وســط  أوليانوفسك 
أسفر عن مقتل مدرس وطفلني.

تركيا تستدعي سفير اليونان.. وتوجه مذكرة احتجاج لواشنطن

قتلى بإطالق نار في مدرسة وسط روسيا.. وبوتين يندد

 متظاهرون يقتحمون ساحة مجلس النواب اللبناني
وسط انتقادات لمشاهد االشتباكات..



اعالن4 الثالثاء 27 ايلول 2022 العدد )4980(

Tue .27 Sep. 2022 issue )4980(

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1234
التاريخ: 2022/9/22

مناقصـة رقم )38(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

والتنمية حملافظة املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»تعزيز ذنائب التجارية في منطقة الظوالم«/ اجملد

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتضمن ابرز االعمــال فيه القيام باعمال 
الرصف باحلجر حتت املنشــا مبســك )50(سم، والصب باخلرسانة املســلحة C25، وجتهيز 
وتنصيب وحدة ضخ كهربائية ســعة 1100م3/ ساعة وضغط 21، وجتهيز  وتاسيس وربط 
وفحــص محولة كهربائية ذات قدرة 600 كي في، ودق ركائز حديدية قياس )30×30( ســم 
وبطول 12م ، والقيام باعمال التعلية الترابية لعمل قناة النقل على شكل طبقات سمك 
الطبقة الواحدة )25( ســم، والبناء باحلجر الطبيعي لعمــل جدار حجري، والقيام باعمال 
التبطني باخلرســانة العادية سمك )15( سم وفق طبقة من اجللمود سمك )20( سم، وكل 
ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال 
بدائرة العقود احلكومية فــي محافظة املثنــى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام 
الدوام الرســمي من الساعة التاســعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد 

الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائــي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشــروع: إدراج 

جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ سادسة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشــتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشــركات املتلكئة 

والقائمة السوداء .
 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )202,000,000( دينار )مائتني ومليوني 
دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة 

قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشروع 
)مهندس مدني(+ مهندس مدني+ مهندس كهرباء وبعقود رسمي صادر عن نقابة املهندسني 
العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 

د- إضافة الــى املتطلبات القانونية كهويــة التصنيف. عدم ممانعة مــن الضرائب نافذة 
لالشتراك في املناقصة.

5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )2،688،600،000( دینار )ملياران وستمائة وثمانية 
وثمانون مليون وســتمائة الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشــروع هي 

)360( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطــاء ابتداء من يوم االربعاء املصادف 
2022/9/28، وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقــود احلكومية في احملافظة، ودفع 
قيمــة البيع للوثائق البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمســون الف دينار(، غير قابل للرد، 

ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان 
موعد عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/17 
إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتــي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية 
في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني 
في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/10 
فــي مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان 
تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة 
املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ 
غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ 
نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )38،000،000( 
دينار )ثمانية وثالثون مليون دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق 

ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية 

االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مستجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 
املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 

10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها؛ فإنه 
سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة 

بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشاريع غير منجزة إال بعد 
التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو 

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 

25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1236
التاريخ: 2022/9/22

مناقصـة رقم )40(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية االقاليم
»جنهيز اليات حفارة مدولية عدد/3 العمال متابعة شحة املياه وتشغيل محطات 

االسالة في املثنى«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ثالث حفارات مدولية ذات حجم )170( 
ستخصص المار متابعة شحة املياه وتشغيل محطات االسالة في محافظة املثنى، ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1.علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  خالل أيام الدوام 

الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2.إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمــن الغذائي والتنمية حملافظة املثنــى/ تنمية األقاليم، نوع 

االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف املكتب او الشــركة املطلوبة للعراقيني هي هوية غرفة جتارة )ممتازة(، يختص نشــاطها التجاري بالتجهيز، اما بالنســبة للشركات 

واملكاتب االجنبية فيجب ان تكون متخصصة بالتجهيز .
4. تكون التامينات االولية ملقدمي العطاءات مببلغ مقطوع مقداره )10،000،000( دينار )عشرة ماليني دينار عراقي( على شكل خطاب ضمان يذكر فيه 
اســم ورقم املناقصة املعنية، وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون 
بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نافذه وشروطه والغرض من اصداره، او على شكل صك مصدق او سفتجة وعلى ان تكون 

صادرة من مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(
5. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )144,000,000( دينار )مائة واربعة واربعون مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف مصرفي يبني 

حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 
ج- على مقدم العطاء ان يقدم دليال موثقا يوضح ان استخدامات االليات اجملهزة تفي باملتطلبات واملواصفات الفنية املثبتة في جدول الكميات اخلاصة 

باملشروع ومستندات املناقصة.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية غرفة التجارة. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة، االهلية.

6 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )720،000،000( دینار )ســبعمائة وعشــرون مليون دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي 
)180( يوماً.

 7. بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعاء املصــادف 2022/9/28، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود 
احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار )خمسون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 8. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم 
االثنني املصادف 2022/10/17 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني 

في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/10 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. 
9 . عند الترشيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير 
التأهيل املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد 

التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها؛ فإنه سيتم اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند 
التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق 

املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ال ميكن احالة املاقصة على املكتب او شركة )مجهز( وبعهدتها مشروع او مشاريع غير منجزة اال بعد التاكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 

الزمي لها )جدول تقدم العمال( بنسبة 20% او اكثر
12. ان احلد االقصى  لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشــروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة 
ابتداء. 

14. فيما يتعلق بشراء السلع واملنتجات من الشركات املنتجة للمنتوج الوطني، فتعطى افضلية سعرية بنسبة 10% للمنتج احمللي وفق اقل االسعار 
للعروض املقدمة املســتجيبة وحســب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة- قسم االستشارات والتدريب املرقم بالعدد 

)32923/7/4( في 2021/12/19.
أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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مناقصـة رقم )39(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل البترودالور
»معاجلة تاكل نهر الفرات اجلانب االيسر منطقة الكوام/ اخلضر

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي 
تتضمن االعمال فيه جتهيز اكداس من احلجر مبقاسات كبيرة ورميها على طول )375( مترا مع تنفيذ احلفريات الترابية والتهذيب ملنطقة 
التاكل، وكل ما يلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
dpc.( 1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى
muthana@yahoo.com( خالل أيام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

هو موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشروع هو املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، 

نوع االستثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، الباب:59، القسم:1، الفصل:4، املادة:13، النوع:18 التسلسل: 210
3 . درجة وصنف الشركة املطلوبة هي : انشائية/ عاشرة )كحد ادنى(.

4. متطلبات التأهيل املطلوبة: وتشمل ما يأتي: 
أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء .

 ب-السيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )47,000,000( دينار )سبعة واربعون مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشف مصرفي 
يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة، وتكون متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة. 

ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل الكادر القيادي على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة 
املهندسني العراقية وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. 

د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشروع هي )465،180،000( دینار )اربعمائة وخمسة وستون مليون ومائة وثمانون الف دينار عراقي( وإن املدة 

الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )180( يوماً.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء ابتداء من يوم االربعــاء املصادف 2022/9/28، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى 
دائــرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50،000( دينار )خمســون الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل 

الشراء االصلي مع العطاء.
 7. يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وان موعد عقد الغلق في متام الساعة الثانية عشر 
ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/17 إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو 
ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر 
اخلاص باإلجابة على استفسارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/10 
في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شــكل خطاب 
ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشــروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من 
تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره 
او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )6،500،000( دينار )ســتة ماليني وخمســمائة الف دينار عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف 

معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة . بناية االدارة العامة واحمللية والقسم اخملتص هو دائرة 

العقود احلكومية في املثنى.
9 . عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفات 
الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب بشــكل كلي مالياً وفنياً وإدارياً( مع كونه أوطا عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة 

التخمينية املرصودة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
10. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها؛ فإنه سيتم استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة 
ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة 

للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
 11. ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشاركة هو شركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.

12. ال ميكن إحالة املناقصة على شــركة و بعهدتها مشروع أو مشــاريع غير منجزة إال بعد التأكد من عدم وجود انحراف عن البرنامج 
الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنسبة 20% أو أكثر.

 13. ال تصرف أول سلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( 
املطلوبة ابتداء. 

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 



5 اعالن

إعالن
الى الشركاء

 انتصار سماعيل جواد
صندوق  الــى  حضــورك  اقتضــى 
االسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصريــة /وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة على قيام شريكك السيد 
)مرتضى حسن خضير( بالبناء على 
حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
)707/26( مقاطعة )احلضاوه(  لغرض 
تســليفه قــرض االســكان وخالل 
مدة اقصاها خمســة عشــر يوما  
داخل العراق وشــهر خــارج العراق 
من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكســه 
سوف يســقط حقك في االعتراض 

مستقبال...

إعالن
الى الشركاء

 بسام جمعة واحد
عيسى عبد كاطع

الــى صنــدوق  اقتضــى حضــورك 
االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
إقرارك  لتثبيت  /وذلــك  الناصرية  في 
باملوافقة على قيام شــريكك السيد 
)عبد الكرمي صالح حامد( بالبناء على 
حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
)12547/8( مقاطعــة )املستشــفى(  
لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عشر يوما  داخل 
العراق وشــهر خارج العراق من تاريخ 
نشر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط 

حقك في االعتراض مستقبال...

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع وااليجار األولى

العدد: 28
التاريخ: 2022/9/26

اعالن
بالنظر لعدم حصــول راغب تعلن جلنة البيع وااليجار األولى فــي مديرية بلدية الكوت عن تاجير 
األمالك املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة واستنادا لقانون بيع وايجار أموال 
الدولة رقم  21 لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايــدة مراجعة مديرية بلدية 
الكوت خالل مدة 15 يوم تبدا من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغــة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية واملستنســخة 
وستجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية 
الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف األخرى بنسبة %2 
من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستاجر في حالة تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بابرام العقد 

خالل )30( يوم... 
م.ر مهندسني / علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت / ر. اللجنة

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان

 والبلديات واألشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 59948
التاريخ: 2022/9/26

))اعالن(( 
تعلن جلنة البيــع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتاجير العقــارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعــدل، وملدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني 
باملشــاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم تأمينات قانونية قدرها 20% من القيمة التقديرية الكاملة مبوجب صك مصدق للمستاجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى 
ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي 
يليــه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمتــه من الضريبة لعام 2022 
مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة 2% من مبلغ 

اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ رئيس اللجنة

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاســة اجلامعة املســتنصرية عن إجراء مزايدة 
علنية للمرة االولى لتاجير مواقع النادي الطالبي )بناية 

اليرموك(/ كلية الصيدلة بجامعتنا واملدرجه ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شعبة 
العقود احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية 
لغرض احلصول على الشــروط واملواصفات لقاء مبلغ 
قدره )50000( خمســون ألــف دينار غيــر قابل للرد. 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية 
ومنهــا )البطاقة الشــخصية - بطاقة الســكن - 
البطاقة التموينيــة- براءة ذمة مــن الهيئة العامة 
للضرائــب- كتاب عدم محكوميــة- هوية الضريبة- 
التصريح األمني- اإلجــازة الصحية( واحلضور في متام 
الساعة العاشرة في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور خدمة 
مقدارها )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي )بناية اليرموك(/ كلية الطب
رئاسة اجلامعة املستنصرية

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 20345/40
التأريخ/ 2022/8/20

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه والعائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في 
املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية  الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة في املعقل 

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 ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مناوي باشاثالث سنوات47،80 م1/6/322محل1

مناوي باشاثالث سنوات180 م2/6/322محل2

مناوي باشاثالث سنوات80 م3/6/322محل3

مناوي باشاثالث سنوات75 م4/6/322شقة الطابق االول4

مناوي باشاثالث سنوات70 م5/6/322شقة الطابق االول5

مناوي باشاثالث سنوات85 م6/6/322شقة الطابق االول6

مناوي باشاثالث سنوات75 م7/6/322شقة الطابق ثاني7

مناوي باشاثالث سنوات70 م8/6/322شقة الطابق ثاني8

مناوي باشاثالث سنوات85 م9/6/322شقة الطابق ثاني9

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة مرقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25م7972كشك مشيد الواقع في حي سومر1

سنتان650,000 ستمائة وخمسون الف دينار5م6222كشك مشيد الواقع في حي الرافدين2

سنتان 700,000 سبعمائة الف دينار5م6452كشك مشيد الواقع في حي الرافدين3

سنتان750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار6م6552كشك مشيد الواقع في حي الرافدين4

 كشك مشيد الواقع في شارع5
سنتان1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف  دينار6,25م8912النيل احلبوبي

سنتان 900,000 تسعمائة الف دينار5م6442كشك مشيد الواقع في حي الرافدين6

 كشك مشيد الواقع في حي7
سنتان850,000ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25م4112العسكري

سنتان 700,000 سبعمائة الف دينار6,25م8112كشك مشيد الواقع في سومر الثانية8

سنتان750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار6,25م8422كشك مشيد الواقع في سومر الثانية9

سنتان750.000 سبعمائة وخمسون الف دينار6,25م8412كشك مشيد الواقع في سومر الثانية10

 كشك مشيد الواقع في سومر قرب11
سنتان1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25م8482اجلنسية

سنة واحدة1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار18م122محل مشيد في مقر اللجنة االوملبية12

سنة واحدة850,000ثمامنائة وخمسون الف دينار5م6212كشك مشيد الواقع في حي اور13

سنة واحدة1,900,000 مليون وتسعمائة الف دينار6,25م6742كشك مشيد قرب املدرسة العدنانية14

 كشك مشيد بجانب شارع السريع15
سنة واحدة 2,400,000 مليونان واربعمائة الف دينار6,25م7652محاذي السياج

سنتان600,000 ستمائة الف دينار6,25م8372كشك مشيد الواقع في حي الشهداء16

مدة االيجاررقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة386تكسي نهري على القطعة املرقمة 6792/2م38 اخلاجية1

سنة واحدة676غرفة تضميد اسفل عمار رقم 4 اجملمع الطبي2

سنة واحدة764مشتل على القطعة املرقمة 3077/2م38 اخلاجية3

سنة واحدة908محل سوق واسط الشعبي4

سنة واحدة911محل سوق واسط الشعبي5

سنة واحدة926محل سوق واسط الشعبي6

سنة واحدة938محل سوق واسط الشعبي7

سنة واحدة929محل سوق واسط الشعبي8

سنة واحدة930محل سوق واسط الشعبي9

سنة واحدة950محل سوق واسط الشعبي10

سنة واحدة952محل سوق واسط الشعبي11

سنة واحدة954محل سوق واسط الشعبي12

سنة واحدة955محل سوق واسط الشعبي13

سنة واحدة956محل سوق واسط الشعبي14

سنة واحدة957محل سوق واسط الشعبي15

سنة واحدة958محل سوق واسط الشعبي16
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :
توقــع محللــون نفطيون اســتمرار 
تقلبــات أســعار النفط اخلــام خالل 
األسبوع اجلاري بعد خسائر أسبوعية 
لألســبوع الرابع على التوالي، ما هوى 
بأســعار اخلام إلى أدنى مستوى منذ 
كانون الثاني املاضي، بســبب مخاوف 
الفائدة  ورفــع  االقتصــادي  الركــود 
األمريكيــة، وبدعم من السياســات 
املالية االنكماشــية في أغلب البنوك 

املركزية في العالم.
أطول  اخلام  النفط  أســعار  وسجلت 
هذا  األســبوعية  اخلســائر  من  فترة 
البنوك املركزية  العام، حيث كثفــت 
في جميع أنحــاء العالم مكافحتها 
النمــو  حســاب  علــى  للتضخــم 

االقتصادي.
االحتياطي  بنــك  إن  محللون،  ويقول 
لألســواق  إشــارة  أعطى  الفيدرالي 
إلى أنــه مســتعد لتحمــل الركود 
على  السيطرة  الستعادة  كمقايضة 
التضخم، كما رفعــت عدة دول مثل 
إفريقيا  وجنــوب  والنرويج  بريطانيــا 
أســعار الفائدة في التوقيت نفســه 

أيضا.
وأوضحــوا أن أســواق اخلام شــهدت 
بالفعــل عاما عاصفــا نتيجة احلرب 
في أوكرانيا، ومجموعة من العقوبات 
علــى موســكو التي تعيــد صياغة 
تدفقات الطاقة، مشيرين إلى أنه في 
اآلونة األخيــرة اجتهت البنوك املركزية 
إلى تشديد السياسات املالية بشكل 
قوي لكبح جماح التضخم، ما أضفى 
كثيرا من عدم اليقــن على توقعات 
توازن الســوق فــي العامــن احلالي 

واملقبل.
ولفتــوا إلى انخفاض أســعار النفط 
اخلام بأكثر مــن 20 في املائة في الربع 
الثالث مــن العام اجلاري مع انتشــار 
ورفع  االقتصــادي  الركــود  مخــاوف 
االحتياطي الفيدرالي أســعار الفائدة 

ومن ثم ارتفاع ســعر صــرف الدوالر 
األمريكي إلى مســتوى قياســي، ما 
شكل رياحا معاكسة للسلع املقومة 

بالدوالر.
وفي هــذا اإلطار، يقــول روس كيندي 
العضو املنتدب لشركة “كيو إتش أيه” 
خلدمات الطاقة إن أســعار النفط قد 
تشهد خالل األسبوع اجلاري تراجعات 
جديدة مع بعــض التقلبات إذا حدثت 
مســتجدات على مســتوى العوامل 
اجليوسياســية أو تصاعــد جديد في 
الصراع الغربي – الروسي، مشيرا إلى 
استخدام أسعار الفائدة أداة لتقليص 
النشــاط االقتصادي ما تســبب في 

اإلقبال على عمليات البيع.
وأوضح أن مخاوف التباطؤ االقتصادي 
دفعــت أســعار النفــط اخلــام إلى 
تسجيل أول خسارة فصلية لها منذ 
أكثر من عامن، كما تراجعت أســعار 
النفط اخلام أيضا بسبب ارتفاع الدوالر 
بشكل قياسي جديد، ما رفع التكلفة 

بالنسبة إلى املستثمرين.
أما دامير تسبرات مدير تنمية األعمال 
في شركة تكنيك جروب الدولية فيرى 
أن مخاوف الركود تضغط مجددا على 
أسعار النفط وقد تدفع املنتجن إلى 
خفض اإلنتــاج مرة أخرى بهدف كبح 
جماح انخفاض األســعار، مشيرا إلى 
أن حتالف “أوبك +” بدأ بالفعل اخلطوة 
األولى نحو دعم توازن السوق بخفض 
اإلنتــاج 100 ألــف برميــل يوميا في 

أكتوبر املقبل.
وأوضح أن الســوق النفطية تستعد 
ملوجة جديدة من التقلبات الســعرية 
مع اقتراب موعد حظر االحتاد األوروبي 
على النفط الروســي كما تســتعد 
دول مجموعة الســبع لفرض سقف 
ألســعار النفــط اخلام الروســي، ما 
يؤجج الصراع مع روســيا خاصة بعد 
إعالن الرئيس الروســي فالدميير بوتن، 
في األســبوع املاضــي، تعبئة القوات 

املســلحة جزئيا مــا أدى إلى تصعيد 
احلرب في أوكرانيا.

ويقول بيتــر باخر، احمللــل االقتصادي 
للطاقة،  القانونية  الشؤون  ومختص 
إن التراجــع في أســعار النفط اخلام 
أصبــح مهيمنا بشــكل واضح على 
أسواق النفط اخلام، لكن فرص حدوث 
ارتفاعــات قائمة وهــي مدعومة من 

اخملاطر اجليوسياسية وشح اإلمدادات، 
الفتــا إلى تراجع الرغبــة في اخملاطرة 
بشــكل عــام، إضافــة إلى اتســاع 

مشكلة نقص السيولة.
ونــوه إلى أنه في املقابــل يتوقع أكبر 
العالم  فــي  االســتثمارية  البنــوك 
انتعاشــا في األســعار في األسابيع 
اخملزونات  انخفــاض  بســبب  املقبلة 

النمو  في  الطلب  واستمرار  النفطية 
بعــد تخفيــف القيــود واإلغالق في 
الصن، مشيرا إلى توقعات صادرة عن 
بنك “جــي بي مورجان” ترجح أن يصل 
سعر خام برنت إلى 101 دوالر للبرميل 
في الربع األخير من العام اجلاري، بينما 
مستوى  ســاكس”  “جولدمان  يتوقع 
125 دوالرا للبرميــل خــالل الفتــرة 

نفسها.
ناهار مختص شــؤون  إرفي  وتضيف، 
أفريكان  والغــاز في شــركة  النفط 
ليدرشــيب الدولية، أن هنــاك كثيرا 
من العوامل اخملتلفة واملتناقضة التي 
حترك أســعار النفط اخلام في الوقت 
احلالــي، مرجحة أن ينتعــش النفط 
في الربــع الرابع حيث يدعم انخفاض 
اخملزونات النفطية والطلب املســتمر 
االنتعــاش علــى الرغم مــن اخملاوف 

املتزايدة من التباطؤ العاملي.
وتوقعــت أن تكــون األشــهر الثالثة 
املقبلة صعبة بقدر أكبر على ســوق 
النفط اخلام مع بــدء تطبيق عقوبات 
االحتــاد األوروبــي علــى التدفقــات 
النفطية الروســية وقيــادة الواليات 
خطة  الســبع  ومجموعة  املتحــدة 
بيع  جريئة لتحديد ســقف لســعر 

النفط الروسي.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
انخفضت  املاضي،  األسبوع  ختام  في 
أســعار النفط خالل تداوالت اجلمعة 
على نحو واسع النطاق وذلك  في ظل 
اخملاوف بشــأن الطلب العاملي نتيجة 
إشــارات الركود احملتملــة.  ويأتي ذلك 
الفيدرالي  االحتياطي  قرار  أعقاب  في 
وغيره مــن البنوك املركزيــة العاملية 
 التي شددت سياساتها النقدية برفع 
ملحوظ في معدالت الفائدة بشــكل 
اخملاوف  القــرارات  وتثير هذه  تدريجي. 
بشــأن ركود االقتصاد العاملي، ما يؤثر 
بدوره ســلبا  في الطلب على السلع 
واخلدمات وكذلك فــي اإلنفاق.  وعلى 
العقود  هبطــت  التــداوالت،  صعيد 
األمريكي  “ناميكــس”  خلــام  اآلجلــة 
6.1 في  تســليم نوفمبــر، بنســبة 
املائة، إلــى   78.4 دوالر للبرميل، بينما 
“برنت”  خلام  اآلجلة  العقود  انخفضت 
املائة،  5.3 في  تسليم نوفمبر بنسبة 
85.6 دوالر للبرميــل.  وتراجعت   إلــى 
عقود أقرب استحقاق خلام برنت واخلام 

األمريكــي 3.78 و5.37 في املائة على 
الترتيب خالل األسبوع املاضي.

أدنى  العامليــة  األســهم  وســجلت 
مســتوى في عامن، اجلمعة، في حن 
سجل مؤشر الدوالر أعلى مستوى في 

عقدين، ما يضغط على النفط.
من جانب آخــر، ارتفــع إجمالي عدد 
أجهزة احلفر النشــطة فــي الواليات 
املتحدة بواقع حفار واحد هذا األسبوع، 
حيث ارتفع إجمالي عدد احلفارات إلى 
764 هذا األسبوع - 243 منصة أعلى 
من عــدد احلفارات هذه املــرة في عام 

.2021
وأشــار تقريــر شــركة بيكــر هيوز 
األمريكية املعنية بأنشطة احلفر، إلى 
الواليات  النفطية في  ارتفاع احلفارات 
األســبوع  ثالثة هذا  املتحدة مبقــدار 
لتصل إلى 602 بينما تراجعت حفارات 
الغاز مبقــدار اثنن إلــى 160 وبقيت 
احلفــارات املتنوعة علــى حالها عند 

اثنن.
ولفــت إلى زيــادة عدد احلفــارات في 
حوض بيرميــان من 1 إلــى 344 هذا 
األســبوع، بينما بقيــت احلفارات في 
إيجل فورد علــى حالها عند 72 فيما 
ســجلت حفارات النفــط والغاز في 
بيرميان 84، موضحا أنه أثناء ارتفاعه 
عاما بعد عام ظل احلفر النشــط في 
احلالي  املســتوى  بالقرب من  بيرميان 

منذ منتصف مايو.
ونوه إلى بقاء إنتــاج النفط اخلام في 
الواليات املتحدة فــي حالة ركود عند 
12.1 مليــون برميل يوميا لألســبوع 
الرابع على التوالي لألســبوع املنتهي 
في 16 ســبتمبر، وفقا آلخر تقديرات 

إدارة معلومات الطاقة األسبوعية.
وأشــار التقرير إلى زيادة مســتويات 
اإلنتاج فــي الواليات املتحدة 400 ألف 
برميل يوميا حتى اآلن هذا العام، وزادت 
1.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالعام 

املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أكــدت وزارة الزراعة، امس االثنــن، أن التمور 
حتتــل الصــدارة بعمليــة تصديــر احملاصيل 
الــى دول اجلوار، فيما كشــفت عــن اهمية 
الروزنامة الزراعية في مراقبة األسعار وحماية 

املستهلك.
وقــال الوكيــل الفني للــوزارة ميثــاق عبد 
احلســن في تصريح تابعتــه الصباح اجلديد، 
إن “الروزنامة الزراعية وضعت من اجل حماية 

املنتج احمللي خالل الوفرة باملوسمن الصيفي 
والشتوي مع مراقبة أسعار هذه احملاصيل في 

األسواق احمللية مبا يتيح حماية املستهلك”.
وأشار إلى أن “دخول احملاصيل الزراعية املهربة 
تؤدي الى ضرر للمزارعن نتيجة إغراق األسواق 
باحملاصيــل املســتوردة، وكذلــك تأثيرها في 

استقرار األسعار”.
 مبيناً، أن “وزارة الزراعة بالتنسيق مع اجلهات 
األمنيــة اخملتصة تعمــل على منــع تهريب 

احملاصيل، وبخاصــة أن أغلب احملاصيل املهربة 
تكون ذات نوعية رديئة وغير صاحلة”.

وأكد عبد احلسن، “مضي الوزارة في تشجيع 
املزارعن والشــركات على تصديــر احملاصيل 
احمللية اثناء موســم الوفرة، الســيما عملية 
التصدير التــي تعد داعماً مهمــاً لالقتصاد 

الوطني”.
الفتــاً إلى أن “التمور مازالت حتتل الصدارة في 

عملية التصدير”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اســتقرت أســعار صرف الدوالر األمريكي 
العراقــي، امس االثنن، في  الدينار  مقابل 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما 

انخفضت في اقليم كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ،في بيــان تابعته 
الكفاح  إن” بورصتــي  الصبــاح اجلديــد، 

ســجلتا  بغداد،  في  املركزيتن  واحلارثيــة 
صباح االثنن، ســعر صرف بلــغ  147700 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي، وهي 
نفس االسعار التي ســجلت صباح امس 

)االحد(.
وأشــار املصدر إلى أن اسعار البيع والشراء 
اســتقرت في محال الصيرفة باألســواق 

احمللية في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع  
148250 دينارا لكل 100 دوالر، بينما بلغت 

أسعار الشراء 147250 دينارا .
أما في اربيل، فقد شــهدت اسعار الدوالر 
انخفاضا، حيث بلغ ســعر البيع 147700 
دينار لكل 100 دوالر، وبلغ ســعر الشــراء  

147600 دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
رجح اخلبيــر النفطي ، محمد احلســني، امس 
االثنن، أن حتالف “أوبك+” ســينقذ األســعار إذا 

اتفق على تخفيض كبير لإلنتاج.
وقال احلســني “التحالف بإمكانه إنقاذ أسعار 
النفــط فــي حال اتفقــوا على خفــض كبير 
إلنتاجهــم النفطي خــالل اجتماعهم املقبل 

املقرر في 5 تشرين االول املقبل”.
وبن ان “تخفيــض اإلنتاج قليال لــن يؤثر على 
األســعار باعتبــار أن دول املنظمــة لم تصل 

باألســاس إلنتاجها احملدد مســبقا”. واضاف ان 
“أســعار النفط قد ترتفع مــرة اخرى خاصة إذا 
أثرت عقوبات االحتاد األوروبي على صادرات النفط 
الروســية بقوة”، مســتدركا ان “األســعار رمبا 
تستمر بنفس السهولة في طريقها الهبوطي 
في حال قوض الركود الطلب بطريقة ضخمة”. 
يذكر ان اسعار النفط تشهد انخفاضا تدريجيا 
في اسعارها وبلغت اســعار برنت اليوم االثنن 
85.38 دوالرا في حن بلغت اسعار نفط تكساس 
االمريكــي 78.14 دوالرا. وكانت األعوام األشــد 

تقلبــاً ألســعار لنفط هي تلك التي أســفرت 
فيها أحداث كبرى عن اضطراب في األســواق، 
ومنها الغزو الروسي ألوكرانيا والتهديد بتوقيع 
عقوبات علــى صادراتها النفطيــة، والتعافي 
عقب وباء فيروس كورونا في قطاع الســفر عبر 
مناطــق كثيرة حول العالــم، وعمليات اإلغالق 
املفروضــة كجــزء من سياســة الصن “صفر 
كوفيد”، وحاليــاً اخملاوف التي تلوح في األفق من 
الركود في أمريكا الشــمالية وأوروبا إلى حدوث 

اضطراب لألسواق في 2022.

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
أحدى تشــكيالت  الســياحة  أوضحت هيئة 
وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، امس االثنن، 
استعداداتها وحتضيراتها الستضافة فعاليات 
يوم الســياحة العاملــي، اليوم الثالثــاء، فيما 
أعلنت الدخول إلى ثالثــة  مواقع مجاناً بهذه 

املناسبة.
وقال رئيس الهيئــة رئيس اللجنة التحضيرية 
العليــا ظافــر مهــدي عبــد اهلل، إن “هيئة 
والســياحة  الثقافة  وزير  وبرعاية  الســياحة 
فعاليات  الستضافة  حتضيراتها  تواصل  واآلثار 
يوم الســياحة العاملي في بغداد، املقرر عقده 
في 27 أيلول احلالي حتت شــعار )مفهوم جديد 

للسياحة(”.
وبن عبــد اهلل، أن “هــذه الفعاليــة تعد من 
احملافل الكبرى التي تقيمها هيئة الســياحة، 

إذ تهــدف الفعالية إلى رفع مســتوى الوعي 
الثقافية والسياســية واالجتماعية  بالقيمة 
أنه  وأضاف،  الســياحة”.  لقطاع  واالقتصادية 
“خالل فعالية يوم الســياحة العاملي ســيتم 
التنظيــم والتطــرق إلى معاجلــة التحديات 
الدولية لصناعة السياحة والتي حددتها األمم 
املتحدة ضمن األهداف اإلمنائية، وهو الســبب 
وراء اختيار شــعار فعالية هذا العــام )إعادة 
التفكير في الســياحة(”. وأوضح، أن “احتفال 
هذا العام سيركز على إعادة تصور منو القطاع، 
من حيث احلجم واألهميــة”، مؤكداً أنه “قد مت 
توجيه الدعــوة إلى جميع اخملتصن بالشــأن 
وأصحاب  األعضــاء  غير  وكذلك  الســياحي، 
املصلحة من جميــع أنحاء القطــاع اخلاص، 
اخلاصــة وكذلك  احتفاالتهــم  الســتضافة 
للترويج لهذا اليوم وموضوعها املركزي”. وأكد، 

أن “إمكانات السياحة هائلة، ولدينا مسؤولية 
مشتركة للتأكد من حتقيقها بشكل كامل”، 
الرصينة  والســياحة  السفر  داعياً شــركات 
واملستثمرين من العاملن في مجال السياحة 
إلى الســياح أنفســهم، وكذلك الشــركات 
الصغيــرة والشــركات الكبيــرة واحلكومات 
إلى “التفكير وإعــادة التفكير في ما نقوم به 
وكيف نقوم بــه”. وتابــع، أن “الدخول جلزيرتي 
بغداد واألعراس السياحيتن، واملتحف العراقي 
الوطني في هذا اليوم، ســيكون مجاناً بهذه 
املناسبة”. من جانبه، أشار مدير قسم العالقات 
العامة واإلعالم محسن عبد علي، إلى “انطالق 
احتفاليــة يوم الســياحة العاملــي في فندق 
املنصور ميليا، قاعة قرطبة، ليضم عشــرات 
الفعاليــات والعروض الترفيهية واألنشــطة 

التفاعلية والتراثية واألعمال احلرفية”.

محللون: مخاوف الركود تضغط 
على أسعار النفط وتتطلب موازنة األسواق

بغداد تستضيف فعاليات يوم السياحة العالمي 

التمور العراقية تحتل المركز األول تصديرًا إلى الخارج

استقرار أسعار صرف الدوالر
ببغداد وانخفاضها في كردستان

“أوبك+ أمام امتحان العقوبات 
األوروبية على الخام الروسي

مع اقتراب موعد حظر االتحاد األوروبي على النفط الروسي
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية 

محكمة جنح الدور
رقم الدعوى /2022/498
التاريخ /2022/9/21

الى/ املشتكي
فياض حسني فياض عبد اجلبوري

م/اعالن
للدعــوى املقامــة امام هــذه احملكمة 
من قبلــك بحق املتهــم )عدي محمد 
محمود(وفق احــكام املادة 459عقوبات 
وجملهوليــة محــل اقامتــك حســب 
شــرح املبلغ القضائــي وتاييد مختار 
محل ســكنك تقرر تبليغك بواسطة 
بقرار  يوميتــن  محليتن  صحيفتــن 
لغرض حضور موعــد محاكمة املتهم 
أعاله يوم 2022/10/11 الساعة العاشرة 
صباحا وفي حال عدم حضورك ســوف 
جتري احملاكمة بحق املتهم أعاله اصوليا 

و وفق القانون.
 القاضي 
طارق حسن علي

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 1229
التاريخ: 2022/9/21

أمر إداري
اســتناداً للصالحيات اخملولة إلينا مبوجب تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014/ 
الفقرة )أوأل-ح( من الضوابط رقم )1( وحرصاً منا على فسح اجملال ملشاركة أكبر عدد من الشركات 
في املناقصات املعلنة وتوســيع قاعدة املنافســة مبا يضمن حتقيق الشــفافية والعدالة وكذلك 
لتالفي التلكؤ الذي يحصل مســتقبال في تنفيذ املشــاريع عند إحالتها على شركة واحدة األمر 
الــذي يؤثر على تقدمي اخلدمات إلى املواطنن بأســرع وقت وإعطاء الفرصة للشــركات الصغيرة 

والناشئة لالشتراك واملنافسة؛ فقد تقرر إلغاء املناقصات املدرجة أدناه:

أحمـد منفي جـودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

 رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االحتادية 
محكمة بداءة الرصافة

العدد: 2436/ب/2022
التاريخ: 2022/09/13

م/ اعالن
إلى املدعى عليها/ اسمية سعود فريج

أقــام املدعي/ امن بغداد/ اضافة لوظيفتــه الدعوى املرقمة 
اعاله يطالبك فيها بدفع مبلغ )خمسة ملیار دینار( كتعويض 
عن االضرار التي حلقت باملدعــي اضافة الوظيفته من اصرار 
عن قيمة العقار املتحصل من االموال اخملتلسة واجر مثل من 
تاريخ التملك مع الفائــدة القانونية جملهولية محل إقامتك، 
عليه تقــرر تبليغك بالنشــر اعالنا بصحيفتــن محليتن 
يوميتن للحضور امام هذه احملكمة يوم 2022/10/6 الســاعة 
التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك أو من ينوب عنكما قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً ووفق األصول.

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين 
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد:1072\ش\2022 
التاريخ:2022/9/25 

اعالن
الى املدعى عليه

 فارس حمادي خلف 
بتاريــخ 2022/9/25 أصــدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  األحوال 
حكمــا غيابيا يقضــي )احلكم بإيقاف 
واليــة املدعى عليه علــى ابنته )امنة( 
ونصب طليقته املدعية اســراء جليوي 
شــيخان لذا تقرر تبليغك بصحيفتن 
محليتــن وفي حال عــدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونيا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة أقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

الثبات.
القاضي 
عبد اهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2537/ج/2022
التاريخ: 2022/9/21

م/ إعالن
الى املتهم الهــارب: عالء جبار عبد 
البصرة  العباس/يســكن محافظة 

الهويرة
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
2537/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفق احكام املادة )1/456/أ( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــن محليتن 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
حالــة عدم عدم  وفي   2022/10/23
احلضور ســوف جتري احملاكمة غيابيا 

بحقك وحسب األصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

 فقدان هوية وكالة طحني
فقدت هويــة وكالة طحن 
صــادرة مــن وزارة التجارة / 
لتصنيع  العامة  الشــركة 
علي  )فاطمة  بإسم  احلبوب 
عليها  يعثــر  فمــن  رجب( 

تسليمها ملصدرها.

وزارة النقل
الشركة العامة ملوانى العراق

قسم العقود
اعالن للمرة األولى

للمناقصة املرقمة 8 / موانئ 2022

جتهيز  و نصب وتشغيل ماكنة قطع CNC عدد/2 مع مجهز قدرة وجهاز تنقية الهواء مع املواد االحتياطية حسب 
القائمة املرفقة.

جتهيز  و نصب وتشغيل ماكنة متعددة املهام عدد/ا مع املواد االحتياطية حسب القائمة املرفقة.
جتهيز  و نصب وتشغيل ماكنة ثني الصفائح عدد/1 مع املواد االحتياطية حسب القائمة املرفقة. 

يســر الشــركة العامة ملوانئ العراق / البصرة احدى تشــكيالت وزارة النقل عن دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي اخلبرة من دوائر 
الدولة شركات القطاع اخلاص لتقدمي عطاء اتهم للمناقصة اعاله .

ســيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشتراك فيها كما هو 
محدد في النشــرة توضيحيه الصادرة عن االمم املتحدة )اخلاص بتعريف الدولة املؤهلــة( . على مقدمي العطاء املؤهلن والراغبن في 
احلصول على معلومات اضافية مراجعة الشركـــة العامـة ملوانئ العراق / قسم العقود الكائن فـي املعقل مارع دينار - مقابل متنزه 
االندلس خالل اوقات الدوام الرســمي وابتداءاً من الســاعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية والنصف ظهرا او االستفسار طريق 

االتصال بأحد العناوين االلكترونية املبينة ادناه : 
comcontracts@scp.gov.iq

.ports contracts@yahoo
يكون متويل املناقصة من امليزانية التشغيلية للشركة العامة ملواني العراق .

الكلفة التخمينية للمناقصة قدرها : )792،892$( فقط ســبعمائة واثنان وتســعون ألف وثمامنائة واثنان وتسعون الف دوالر أمريكي 
يجــب ان تتضمن العطاءات )التأمينات االولية ( بصورة ) خطاب ضمان او صك مصدق او ســفتجة ( ومببلغ قدره )8000$( ثمانية الف 

دوالر فقط
ن أن يكون خطاب الضمان نافذ ملدة )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة معنون ألمر الشركة العامة ملوانئ العراق 
صــادرة من . املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي داخل العراق ويســتثنى من ذلك شــركات القطاع احلكومي . ان يكون 
العطاء املقدم نافذ ملدة )90( تســعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة . بإمكان مقدمي العطاء املهتمن والراغبن بشــراء وثائق 
املناقصة باللغة العربية دفع قيمة البيع البالغة )750.000( ســبعمائة وخمســون الف دينار نقدا / الصندوق وبعد جلبه وصل قبض 

باملبلغ اعاله يتم تسليمه الوثائق بصورة فورية . على ان يجلب مع عطاءه كافة املستمسكات من القسم املالي املدرجة ادناه:
ت- تقدمي اوليات تأسيس الشركة ) شهادة التأسيس – محضر التأسيس - عقد التأسيس (

ث- تقدمي هوية غرفة جتارة للشــركة درجة ممتازة ســاولى نافــذه اء كتاب عدم املمانعة من دخول املناقصة صــادر من الهيئة العامة 
للضرائب أو أحد فروعها )نسخة اصلية( ويكون نافذ حن تقدمي العطاء معنون إلى الشركة العامة ملوانئ العراق.

ح تقدمي هوية ضريبية مع الرقم الضريبي.
ج - تقدمي الكفاءة املالية مصدقة اصوليا صادرة من احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي.

t- خ- قائمة تفصيلية باملواد االحتياطية وحسب القائمة املرفقة طيا. وصل شراء وثائق املناقصة نسخة اصلية
د- تقدمي نسخة من احلسابات اخلتامية آلخر سنتن مصدقة من قبل محاسب قانوني وكشف باحلساب املصرفي وان تكون ايجابية.

ذ- تقدمي جدول تفصيلي لتقدم العمل.
ر- ال يقبل أي حتفظ يقدم من قبل مقدم العطاء.

س- تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية بالنسبة للشركات العراقية فقط.
 ش - تقدمي نســخة اصلية من العطاء مع نسخ عدد/2 طبق األصل بظرفن )فني + جتاري( موقع ومختوم مع تضمينه كافة املتطلبات 

املنصوص عليها في الوثائق القياسية للمناقصة. 
8. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطاءة مما يقتضي مراعاة 

ذلك عند التقدمي.
9. تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات.

10 - آخر موعد لتســليم العطاءات الى الشــركة العامة ملوانئ العراق هو الساعة الثانية عشــر من ظهر يوم )61 تنسين( املوافق 
2022/10/10 وهو بوم لغلق والفتح العلني للمناقصة وفي حالة مصادفة هذا اليوم عطلة رسمية أو تعطيل الدوام ألي سبب سيكون 
موعد غلق وفتح املناقصة في اليوم الذي يليه علما ان تقدمي العطاءات الكترونيا غير مســموح به وكذلك ســوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في الشــركة العامة ملوانئ العراق / قســم 

العقود الكائن في املعقل – شارع دينار - مقابل متنزه االندلس/ الطابق االرضي / االستعالمات / قاعة التفاوض / صندوق العطاءات.
11 - بتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واالعالن ألخر اعالن عن املناقصة .

 12- سيعقد مؤمتر فني لإلجابة على االستفسارات املقدمة من قبل مقدمي العطاءات في مقر الشركة العامة قسم العقود ملوانئ 
العراق متام الساعة العاشرة من يوم )االثنن ( املصادف 2022/10/3

الدكتور املهندس
فرحان محسن غضيب
املدير العام وكالة
للشركة العامة ملوانئ العراق
رئيس مجلس اإلدارة

قطاع البلدياتتقطاع الطرق واجلسورت

مناقصة رقم )15(.6مناقصة رقم )9(.1-

مناقصة رقم )29(.7-مناقصة رقم )10(.2-

مناقصة رقم )30(.8-مناقصة رقم )11(.3-

مناقصة رقم )31(.9مناقصة رقم )13(.4-

مناقصة رقم )32(.10-مناقصة رقم )14(.5-
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حني ايقن ان ال جسر اخر في الناصرية..
يسمح بعبور حفنة احالمه الى الضفة 

االخرى
حزم )عمر سعدون( جميع مراياه ومضى

لم يلتفت الى احلبوبي
لم يركز على وجوه من رافقوه مســيرة 

الغياب
كان مهتمــا بتمشــيط االماكــن التي 

سيزرع فيها مراياه /ص11
املرآة االولى:تعكس صورة سماء صافية//

تقف على احلياد منذ مطلع تشرين..(
املرآة الثانية:ترمم صورة آخر اتكاء لشاعر//
على كتف شهيد لوح للحياة باستحياء..

فالنص يكشــف عن قدرة على التغلغل 
فــي الذاكــرة باعتماد التركيــز العالي 
والكثافــة االيحائية املســتلة من حالة 
تامليــة عميقــة قائمــة علــى الرموز 
وانســياب عضوي بوعي شــعري عميق 
بعيدا عن االســهاب والســرد اخلطابي..
مع جــرأة انزياحيــة موضوعية مكثفة 
املنتج)الشاعر(  احاسيس  تترجم  الداللة 
وانفعاالتــه الداخليــة بابــداع رؤيــوي 
محركة  فنية  تقنيــات  بتوظيف  عميق 
للنص ياتي في مقدمتها الرمز الســمة 
االســلوبية التي تســهم فــي االرتقاء 
دالالته..والتكرار  وتعميق  النص  بشعرية 
الدال على التوكيد واملضفي على جسد 

النص نبرة مموسقة..
املــرآة الثالثة:تكفكــف دمعة نزلت من 

عيون )جواد سليم(
واســتقرت علــى راس صفاء الســراي 

املشيع بالدخان
املرآة الرابعة:تسحب خيوطا من الفرات//
تروف بها جروح الشــهداء الغافني على 

جسر الزيتون..
نشــيجا  اخلامســة//تبث  املــرآة 
ان االحرار ال ميوتون  عراقياجديدا//يؤكــد 

باملصادفة..
املرأة السادســة//تلمع في عنقها وثائق 
اسرار  الناصرية//تفشــي  من  مســربة 

اخلونة الى جدنا العتيق)جلجامش(..
فالشاعر يوظف اسلوب السرد الشعري 
احلكائــي املرتقــي بالنص مــن التعبير 
الذاتي الى افق التعبير املوضوعي املتميز 
بعمــق الرؤية..ليقدم )مرايــا( تعلن عن 
شعرية صورية متميزة بنزعتها البالغية 
وتقنيتها االنزياحية وصورها الكاشــفة 
عــن قــوة العاطفــة وتكثيــف الرؤيا 
باستخدام االلفاظ اجملازية املستمدة من 
اليومــي واملنبثقة مــن خلجات النفس 
لتشــكيل  بالواقعي  اخليالي  تداخل  مع 
النســيج النصي الكاشف عن الوجدان 
الشــعري املتأســس علــى االضــاءات 
الســريعة )الوجدانيــة والفكرية( بلغة 

ملبــدة بابعادها الرامزة مــع تركيز على 
جمالية الســياق وتوخــي االيجاز وعمق 
املعنى وكثافــة االيحاء..لتحقيق خطاب 
)املتلقية(  املســتهلكة  الذاكرة  يستفز 
عبــر وحدة موضوعية تشــكل نســقا 
جماليــا متداخــال والفعــل الشــعري 

واالستداللي..

ملالئكة  صــورة  الســابعة:تنقل  املــرآة 
نظرائهم  مــوت  متظاهرين//يرفضــون 

االرضيني برصاص اجليران..
املرآة الثامنة: على مدارها حفلة تشييع 
ســومري//لفتية يصرون على متزيق ظالم 

التوابيت..
املرآة التاسعة:مغلفة بحجاب املسعفة 

الشــهيدة//الذي تبرعت به ضمادا جلروح 
)ثائر الطيب(..

فالنص يختزل احلياة مبهارة فنية واخيلة 
باعتماد  البنائية  التراكيــب  في  خصبة 
تؤطــره وجمله  ايحائية  آليــة لغويــة 
املســتمدة من دوالها وهــي تقوم على 
ثنائية دراميــة نامية..خالقة لفاعليتها 
التي تكتســب توترها من املضمون الذي 
جســدته دالالتها التي حتيــل الى محور 
التأويل..كونها تقدم بناء نصيا يكشــف 
عــن منتــج )شــاعر( واع بشــد جمله 
الشــعرية بعمق الرؤيا التي تخفف من 

وطأة السرد الشعري.. 
املرآةالعاشرة:لن يزرعها)عمر السعدون(//

ففيها بضعة اخطاء كتبها الشامتون..// 
الذين غطوا النعوش بازهار خبيثة..

 فاملنتج )الشــاعر( يركــز على العناصر 
اخلالقــة  والنفســية  الشــعورية 
جلدلية)الــذات واملوضوع( خللق نص الرؤيا 
املالوف  البنيــوي مع جتــاوز  في اطــاره 
واالنطالق في فضــاء الوجود والطبيعة 
املولدة  االنفعالية  اللحظــة  الى  وصوال 
فــي  املتمثلــة  اجلماليــة  للوظيفــة 

االدهاشية املفاجئة..
 وبذلك قدم )الفضلي( نصا يسير بحركة 
تراتبية مشــدودة االواصــر بقدرة لغوية 
تربط املقدمات بالنتائج متاشيا مع جوهر 
التفكير الــذي يجعل االتصال بني اجلمل 
اتصاال جماليا نتيجة امتالك الشاعر من 
االبجدية املتاحــة ليصوغ منها خرائطه 
النصيــة.. محققــا لوظيفــة اخلطاب 
الشعري االنفعالية باستخدام الطاقات 
عن  والفكرية.. فضال  والصوتية  احلسية 
استنطاقه اللحظة الشعورية عبر نسق 
لغوي قادر على توليد حقول تســهم في 
اتساع الفضاء الداللي للجملة الشعرية 
وثرائها  النــص  ملعطيات  باســتيعابها 
والقدرة  والتكثيف  االختزال  في  العميق 
على االدهــاش واخللق الفنــي باختصار 
القائــم علــى التركيــز واالقتصاد في 

االلفاظ املكتنزة بالرؤى واملعاني.

 علوان السلمان

الشــعر... هــو التكامل بــني العاطفة 
والصــورة للتعبيــر عن حلظة شــعورية 

خالقة حلقلها الداللي وااليحائي...
وباستحضار اجملموعة الشعرية)مرايا عمر 
سعدون( ـ قصائد تشرين ـ التي نسجت 
انامل منتجها  عواملها احلسية والبصرية 
الشــاعر عدنــان الفضلي وهــو يجوب 
مشــاركا فاعــال ومتفاعــال واالنتفاضة 
لالدباء  العام  االحتاد  التشرينية..واســهم 
والكتاب في نشــرها وانتشــارها/2022..

كونها تعتمد معايير قصيدة النثر الكتلية 
املتمثلــة في)املقطعية املؤطــرة بوحدة 
موضوعية..وتكثيف صوري وانزياح لغوي..
الدال واحلذف واالضمار.. الرمز  الى  اضافة 

مع توظيف آلية االســتعارة واجملاز وجتاوز 
القوالــب اجلاهزة بتمردهــا عليها مبنى 
بجسد  النفخ  منتجها  ومعنى..ومحاولة 
احلياة وتشكالتها  واعادة  املوحية  االلفاظ 
من خالل توظيفه اسلوب السرد احلكائي 
املرتقي بالنص من التعبير الذاتي الى افق 
التعبير املوضوعــي املتميز بعمق الرؤية..

وهو يقترب من التاريــخ والواقع من اجل 
اســتيعاب الفعل االنساني في صراعاته 
الداخلية واخلارجية.. فضال عن تشــكله 
وفق تصميــم ينم عن اشــتغال عميق 
يعتمد التقاط اجلزئيــات وصياغة رؤيوية 
ترقى من احملســوس الى الذهنــي.. ابتداء 
من العنوان االيقونــة العنوانية والعالمة 
الســيميائية املكتنزة بالدالالت املضمرة 
و الكاشــفة عــن مضامينهــا ومجمل 
اللفظية  ودالالتهــا  الدرامية  حتركاتهــا 
املعبرة عن حالة شعورية باسلوب درامي 
حالم .. مع عمق داللي يتداخل والســياق 
اجلمعي الذي يكشف عنه )االهداء( النص 
املوازي)الى:الفتيــة الذين آمنوا بوطنهم.. 
فزادهم العراق قوة ويســالة..الى العدلني 
تشرين  يقودون..الى شهداء  مازالوا  الذين 

بكامل قيافتهم( /ص5..

تأمالت في مرايا )الفضلي( الشعرية.. »قصائد تشرين«

الشاعر يوظف اسلوب السرد 
الشعري الحكائي المرتقي 

بالنص من التعبير الذاتي 
الى افق التعبير الموضوعي 

المتميز بعمق الرؤية..ليقدم 
)مرايا( تعلن عن شعرية صورية 

متميزة بنزعتها البالغية 
وتقنيتها االنزياحية وصورها 

الكاشفة عن قوة العاطفة 
وتكثيف الرؤيا باستخدام 

االلفاظ المجازية المستمدة 
من اليومي والمنبثقة من 

خلجات النفس مع تداخل 
الخيالي بالواقعي لتشكيل 
النسيج النصي الكاشف عن 

الوجدان الشعري المتأسس على 
االضاءات السريعة

كتب

شعراصداران

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي كتابه »األجنــدة النيوليبرالية لغزو 
العراق«، يرى الباحث األميركي كريس دوران 
أن الدافع وراء احتالل بغداد عام 2003، أتى 
بســبب التهديد الذي قد يشكله العراق 
للهيمنــة االقتصادية األميركية إذا جرى 

إنهاء نظام عقوبات األمم املتحدة.
يقّدم الكتاب رؤى جديدة حول احلرب التي 
ال تزال تلقــي بظاللها على السياســة 
الثالثة،  األلفية  العاملية، ورسمت معالم 
الثالث، ومنها  العالــم  بلدان  ديون  حيث 
العــراق، والوصــول إلى أســواق جديدة 
للشــركات متعّددة اجلنسيات، هي التي 
أسلحة  وليس  األميركي،  العدوان  حّفزت 
الدمــار الشــامل العراقيــة املزعومة أو 
الرغبــة التبســيطية لالســتيالء على 

نفطه.
صــدر الكتــاب باإلنكليزية عــام 2012. 
ومؤّخراً صدرت نســخته العربية عن »دار 
بترجمة رغد  والنشــر«  للترجمة  املأمون 
قاسم، ضمن مبادرة »ترجمة مئة كتاب« 
الثقافة والســياحة  وزارة  التي أطلقتها 

واآلثار.
يطــرح العمــل العديد من التســاؤالت 
املهم  احلــدث  ذلــك  اجلوهريــة بشــأن 
واملصيري، والتي تتعلق مبا حدث في أثناء 
احلــرب وقبلها، وما  تبع ذلــك من فوضى 
وصراعــات داخليــة وإقليميــة على حد 

سواء، وهي أسئلة بقيت بال إجابة.
على رأس التساؤالت التي  يثيرها الكتاب 
ســؤال مفاده: هل كانت سياسة الدولة 
العظمــى مجديــة وقابلــة للفهــم؟ 
كما يشــكك الكتاب بالغــرض الفعلي 
 الستخدام القوة العسكرية، وما إذا كان 

باإلمكان تفســير احلرب مــن منظور 
سياسات فردية، أو أن كل ما حدث كان 

من أجل  النفط؟
ويواصل املؤلف تساؤالته ليطرح قضية 
جدلية بســؤاله عّم إذا كانت اإلجابات 
عن أســئلة احلرب تكمن فــي الرعب 
 الذي أصاب الواليات املتحدة من تهديد 
العاملية  االقتصادية  للهيمنــة  العراق 
وأســواق الشــركات، وهل ثمة صحة 
ملزاعم  الواليات املتحدة حول أســلحة 

الدمار الشامل؟ 
تكمن أهمية الكتــاب في أنَّ اإلجابات 
التي يعرضها تُظهر أنَّه »ال مفر من أّن 
ما حاق  بشــعوبنا من جراء هذه احلرب 
والتغاضي  ثقيل،  حمل  وإســقاطاتها 
عنه والقفــز فوقــه ال يجعلنا منضي 
قدماً نحو الســالم، ليس فــي  العراق 
والشــرق األوســط حتديداً بل السالم 
العاملــي مبعنــاه األعظــم واألهــم«، 

بحسب مقدمة املترجمة.

يســتند دوران إلى حتليل االجتاهات في 
االقتصــاد السياســي العاملي مطلع 
القرن احلالي، في حلظة توّســع أسواق 
السياســات  إطار  الرأســمالية فــي 
النيوليبراليــة التي حكمــت الواليات 
املتحدة منذ عهــد رونالد ريغان وحتى 
الشركات  انتهاكات  مستعرضاً  اليوم، 
الســلطات  املتحالفــة مع  الكبــرى 
األميركية وعدوانها على بلدان العالم 

الثالث.

1
»فيلسوف القلب«

صدرت عن »دار التنوير« الترجمة العربية 
لكتاب »فيلســوف القلب: احلياة الَقلقة 
البريطانية  للباحثة  كيركغارد«  لسورين 
كليــر كاراليــل، أســتاذة الالهــوت في 
»كينغز كوليج«، بترجمة علي عبد األمير 
صالح. يتناول العمل ســيرة الفيلسوف 
الدمناركي الذي يعــّد من أبرز أعالم التيار 
الوجودي ومؤّسســيه في القرن التاسع 
عشــر، وميزة الكتــاب تأتي مــن نظرة 
الباحثة إلى موضوعها بوصفه رواية من 
وجهة نظر »ســقراط املســيحية«، في 
محاولة إلنقاذ كيركغارد من الدراســات 
البحثية واألكادميية اجلاّفة، والذهاب أكثر 
صوب أسلوب ُعرِف به كيركغارد نفسه، 
باالعتمــاد علــى حتليل مشــاعر احلب 

واملعاناة. 

2
شهود على نهاية عصر

للترجمة«، صدرت  القومي  »املركز  عن 
كتاب »شهود  العربية من  النســخة 
على نهاية عصر.. حتوُّل اجملتمع املصري 
األملاني  للباحــث   »1970 عــام  بعــد 
شــتيفان جوت، بترجمة أمين أشــرف. 
يدرس املؤّلف مجموعة روايات وقصص 
لنجيب محفوظ وفتحــي غامن وصنع 
وعبده  الغيطاني  وجمال  إبراهيم  اهلل 
جبير، في ســياق ما أُطلق عليه »أدب 
مــن خالل حتديد ســماته  االنفتاح«، 
مقارنة بغيــره، والرجوع إلى املعطيات 
التي دفعت  االقتصادية والسياســية 
باجتاه هذا »االنفتاح« التي تعود جذوره 
أو دوافعه إلى نهايات عهد عبد الناصر، 
حيث تراجعت قيــم إجلماعة املصرية 

لصالح قيم فردية سلبية.

عاشور الطويبي

َحَسٌك تقذفه الريح

شمس ســبتمبر تأتي مائلًة في الصباح 
الباكر.

أصوات العّجانة والعّمال املصرّيني متأل فناء 
البيت.

بومة احلقول الشــهباء غارقة في الغياب 
العظيم

كأخبار  الفضاء  يقطع  البوبشــير  وطائر 
عاجلة.

في املدى، قارب صيد صغير يلمع.

بحر صبراتة أرخى حبــل آخر الهاربني من 
صحراء اخلائفني

التفــتُّ ناحية بيت الشــاعر اجلالس في 
الشرفة،

»ملاذا ال يحمل في يده، كأس الشاي املعّطر 
باملرميية

اللطيف  أغنيات عبد  وال حتادي همهماتُه 
حويل؟!« يسأل البحر.

اهتّزْت األزهار البّرية
اهتّزت قليالً صور العائلة على احلائط

حكاياتهم رنني أوتار آلة كونترباص
غناٌء فّزاني يأتي من آخر الشارع

كر عباءة من أكمامها يتقاطر الرقص السُّ

أضع طفولتي في مزهرية على مييني
أطبع مراهقتي على ِحذاء رياضي

أتركها تركض في الشوارع واألزّقة حيرانة
ثم أُدخل يديَّ في جيَبي بنطلون باهت.

الريح حتت شمس  حسبي َحَسٌك تقذفه 
حاّرة!

ال أدري أضحــك أم أبكي في صباح بطعم 
البنادول

الشيخوخة صارت حقَل شعير أشهب
فئران احلقل شربت كّل املاء وأكلت خميرة 

اخلبز
لم يتبّق إاّل حنني يابس ونواح أخرس.

تنهض الُقّبرات قبل الغداة
حتوم في البيداء عن أرواح وحشّية

األقــدام الَعجلى تأخذ اخليل إلى ســاحة 
النص

لتشهَد فزعة النســوة آَن يشتدُّ باألرض 
األلم.

الســائر في النوم كالســائر فــي احليرة، 
نسيان كامٌل.

كريس دوران.. أسئلة الحرب على العراق

غالف الكتاب

حبل آخر الهاربين»فيلسوف القلب«.. »شهود على نهاية عصر«

من اعمال الفنان الراحل أحمد الربيعي



9 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 19761/39
التأريخ/ 2022/9/8

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها  أدناه والعائدة الى مديرية بلدية 
البصرة وملدة إيجار )عشر  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 
)50%( من القيمة املقدرة املصدقة لبدل االيجار الســنوي مضروبة في مدة اإليجار الكلية مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا 
في )قاعة محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- 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 ظهراً.

محضر الشــروط الفنية والقانونيــة لتأجيــر العقــارات )18987/1 ,18988/1, 18989/1 ،18990/1, 18997/1, 18998/1، 18999/1، 19000/1 ،19011/1، 19012/1 
،19013/1 ،19014/1، 19021/1 ،19022/1، 19023/1، 19024/1( م 62 اراضي الصبخ.

بتاريخ 2021/10/26 اجتمعت اللجنة املشكلة باألمر االداري ذي العدد 16835 في 2005/9/13 وملحقه االمر االداري ذي العدد 17612 في 2021/5/9 وعرض للمناقشة 
مذكرة شــعبة )التأجير( ذي العدد )419 فــي 2021/10/25( املتضمنة طلب اعداد الشــروط الفنية والقانونية لتأجير العقــارات )18987/1 ,18988/1, 18989/1 
،18990/1, 18997/1, 18998/1، 18999/1، 19000/1 ،19011/1، 19012/1 ،19013/1 ،19014/1، 19021/1 ،19022/1، 19023/1، 19024/1( م 62 اراضي الصبخ. البالغة 
مســاحة كال منها )1341( م 2 واستعماله )معارض صناعية( لغرض انشاء )معارض ســيراميك وصحيات( استنادا الحكام املواد )16/12/3( من قانون بيع وايجار 

اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وتعليماته النافذة.
وقــررت اللجنــة تاجير كل عقار من العقارات اعاله على حدة وفقا للقانون اعاله وباعتماد الشــروط الفنية والقانونية املدرجة ادناه والزام املســاطح بتطبيقها 

وكاالتي:
1. ال يجوز استعمال العقار إالَّ لغرض تنفيذ الفعالية )معارض سيراميك وصحيات(.

2. مدة االيجار )10( عشر سنوات تؤول بعدها املشيدات كافة الى البلدية دون عوض وشرط على أن تكون بحالة جيدة.
3. ال يسمح للراغـب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إال بعـد تـقـديـم مـا يـؤيـد عـدم مديونيته للبلديـة من قبل شعبة الواردات، وحدة الرسوم.

4. على الراغب باالستئجار وقبـل االشتراك باملزايـدة إيـداع أمـانـات دخـول مـزايـدة تعادل )50 %( مـن القيمة التقديرية املصدقة لبدل االيجار السنوي مضروبة 
في مدة االيجار الكلية احملددة أعاله وتودع بصـك مصدق ألمـر بلدية البصرة استنادا ألحكام املادة )12/ خامسا( من القانون أعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات 

اال ملـن سـدد التأمينات أعاله أصوليا.
5. على املساطح وقبل توقيع العقد تسديد أجور استحصال املوافقة التخطيطية البالغة )100,000( مائة ألف دينار لصالح مديريتنا في حال دفعها سابقا من 

قبل البلدية.
6. يتحمل املساطح أجور اخلدمة البالغة )%2( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد.

7. يلتزم املساطح بتشييد الفعاليـــة أعـــاله خـالل مـدة )1( سـنـة واحـدة مـن تـاريـخ توقيـع العـقـــد وبخالف ذلـك يفسخ العقد دون اللجوء الى القضاء 
ويصادر مبلغ ضمان التشييد ويؤول ما هـو قـائـم مـن مـشـيـدات الى البلدية دون مقابل مع احتفاظ البلدية باملطالبة بالتعويض استنادا ألحكام الفقرة )ج( 

مـن املـادة )16( مـن قـانـون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل
8. على املساطح وقبل توقيع العقد واستناداً ألحكام الفقرة )ج( من املادة )16( مـــن قـانـــون بيع وإيجار أموال الدولة رقـم )21( لسنة 2013 املعـدل إيـداع مبلغ 
ضمان لتشييد الفعاليـــة أعـاله ضـمـن مـدة التشييد احملددة أعاله يعـادل بدل االيجار املصدق بقرار اإلحالة لتلك املدة ويعاد اليـه بعـد تأييد تنفيذ الفعاليـة 

على وفـق بـنـود العقد املبرم
والشروط الفنية والقانونية وبتأييد من قبل املهندس املشرف على التنفيذ أو جلنة فنية خاصة لهذا الغرض.

9. على البلدية تســمية مهندس يتولى اإلشراف على تنفيذ الفعالية أعاله وحسب ما تتضمنه بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية ووفقا للتصميم 
واخملططات التفصيلية النهائية املصدقة أصوليا، مع تأييد اجناز الفعالية أعاله وفقا لذلك.

10. على املساطح توفير واسطة نقل للمهندس املشرف من والى موقع العمل خالل فترة تنفيذ الفعالية.
 11. على املساطح تعيني مهندس مختص من قبله ويكون مسؤوال عن سالمة التنفيذ إضافة الى املهندس املعـيـن مـن قبـل البلدية.

12. تتم إجـراءات التسليم ملوقع العقـار أعـاله مبوجب محضر رسمـي وبحضور املهنـدس املشـرف شخصيا واملساطح وممثال عن الشعبة القطاعية التي يقع 
العقار أعاله ضمن حدودها اجلغرافية.

13. على املساطح وخالل مدة أقصاها )30( ثالثون يومـــا مـــن تـاريـخ إبـرام العقـد إجـراء فـحـص الـــتربة للموقع واعتماد نتائج الفحص إلعداد مخططات 
األسس لتحمل االثقال املتوقعة وبتأييـــد مـــن مـكـتـــب استشاري متخصص لهذا الغرض مع إعـــداد اخملططات التفصيلية والكشوفات الفنية النهائية 
املتكاملة مبا فيها كشوفات االعمال )اإلنشائية، املعمارية، املدنية الكهربائية، الصحيات اجملاري( ومبا يتوافق مع اخملططات والكشوفات الفنية األولية املعدة مـن 
قـبـــل البلديـة وتـقـدم الى )شعبة املشاريع( و)وحـدة إجـازات البنـاء( في مـديـريتنا لغرض مصادقتها أصوليا وكال حسب اختصاصه خالل مدة اقصاها )30( 

ثالثون يوما تبدأ من تاريخ تقدميها مـن قبـل املساطح وتعتبر املدة أعاله )60( ستون يوما خارج مدة التشييد احملددة وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل.
14. على املساطح استحصال إجازة بناء أصوليا وفق الضوابط واملباشرة بالعمل خالل مـــدة )30( ثالثني يومـــا مـن تـاريـخ توقيع العقد، وال تتحمل البلدية أي 

تبعات قانونية في حال وجود أي تعارض مع التزامات وتعارضات الدوائر األخرى املنفذة من قبلهم بدون موافقة البلدية.
15. على املساطح واملهندس املشـرف االلتزام بالتصاميم واخملططات التفصيلية النهائية ومبـا ورد بجداول الكميات والكشوفات الفنية النهائية املصادق عليها 

أصوليا عنـد تنفيذ املشروع وعـدم إجراء أي تغيير أو حتوير فيها إال مبوافقة البلدية التحريرية وبعد تأييد املهندس املشرف لذلك ألسباب موضوعيه ضرورية.
16. على املساطح وبإشراف املهندس املشرف االلتزام باستعمال املواد املطابقة للمواصفات والشروط الفنية والفحوصات اخملتبرية ويرفض ما هو رديء منه على 

أن تكون اإلنهاء ات مبواصفات درجة أولى وموافقة للتطور احلضاري للمدن.
17. على املساطح االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية وعدم استخدام مـــواد سريعة االشتعال مثل السندويج بنل واآللي كابوند واستحصال موافقه 
مديرية الدفاع املدني على اخملططات التفصيلية النهائية املقدمة مـــن قبله خالل مدة شــهر من تاريخ توقيع العقد وعلى املهندس املشــرف عدم الســماح 

للمساطح باملباشرة بتنفيذ الفعالية إال بعد استحصاله املوافقة أعاله.
18. على املساطح إيصال التيار الكهربائي والتوصيالت املائية واجملاري وغيرها من البنى التحتية الالزمة للفعاليـــة أعاله على نفقته اخلاصة ويتحمل كافة أجور 

املاء والكهرباء السنوية طيلة مدة التعاقد.
19. في حال ظهور أي تعارض أثناء التنفيذ يجعل تنفيذ التزام املســاطح غير ممكن فعلى املســاطح القيام مبعاجلة التعارض ورفعه على نفقته اخلاصة، بعد ان 
يحدد املهندس املشرف سقفا زمني إلزالـة العـارض بالتنسيق مع اجلهـة العائد اليها العارض ويتم اعتبار املدة الزمنية من تاريخ إثبات العارض ولغاية معاجلته 

)مـدة توقف( مستحقه بـدل االيجار ملديريتنا.
20. يلتزم املساطح بالشروط التعاقديـــة كـافـة وحسب قانون بيع وإيجار الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعـدل وتعليماتـه وللمهندس املشرف صالحية تطبيق 
جميع ما يراه مناسبا مـــن الشـــروط العامة لتنفيذ مقاوالت أعمال الهندســة املدنية بجزئيها االول والثاني وشــروط املقاولة ألعمال الهندسة الكهربائية 

وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني ومبا ال يتعارض مع بنود العقد املبرم والشروط الفنية والقانونية هذه.
21. على املساطح استحصال اإلجازات الالزمة ملباشرة اعماله عند تشغيل الفعالية أعاله وخاصـــة مـــا تـعـلـق مـنهـا بإجازة )ممارسة املهنة اإلجازة االمنية، 

اإلجازة الصحية ..... الخ( وحسب نشاط الفعالية وطبيعتها.
22. على املساطح تسجيل حق املســاطحة لدى مديرية التسجيل العقاري املعنية وبالتنسيق مع شعبة األمالك ويتحمل املساطح التبعات القانونية واملالية 

املترتبة على ذلك.
23. على املساطح السماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمـــالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهـــا لهذا الغرض في أي وقت تشاء ضمن 

فترة التعاقد.
24. على املساطح تسديد بـــدل االيجـار سـنـويـا ويـتـم مراجعـــة تقـديـر البـدل كـل )5( خمس سنوات مـن تـاريـخ إبرام العقد املشار ألحكام املادة )16/ب( 

من القانون أعاله.
25- على املســاطح بعد نهاية العقد تســليم العقار ومبشيداته خالية من الشــواغر وإنهاء كافة التزاماته مع الشاغلني السابقني وبخالف ذلك يتحمل كافة 

التبعات القانونية واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من استغالل امالكها استنادا للقوانني النافذة.
26- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شــرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشــيدات كافة الى البلدية دون عوض مع حتميل املساطح 

التبعات القانونية واملالية املترتبة على ذلك.
 27- تعتبر هذه الشروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها أصوليا من قبل الشعب املعنية وكال حسب اختصاصه.

28- يتعهد من ترسو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل تسديد االقساط وفي حال املوافقة على تقسيط بدل االيجار 
أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو عليه املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ االمالك بالعدد 21531 

في 2019/7/11
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في النهضة

منوذج رقم )28( تسجيل عقاري
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بناءا على الطلب املقــدم الى هذه املديرية 
العقار  متــام  بتاريخ 2022/7/17 تســجيل 
تسلسل 3662محلة النهضة باسم ديوان 
الوقــف الســني مجددا حائــزا له بصفة 
املالك املدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
احكام  وفــق  للتســجيل  املذكورة متهيدا 
قانون للتســجيل العقاري 43 لسنة 1971 
قررنا اعالن هذا الطلب فعلى كل من يدعي 
لديه عالقة او حقــوق عليه تقدمي ما يثبت 
ادعائــه ومراجعة هذه الدائــرة خالل مدة 
ثالثني يــوم من اليوم التالي لنشــر اإلعالن  
وكذلك احلضور في موقع البناء في الساعة 
العاشرة صباحا من الوم التالي النتهاء مدة 
هذا اإلعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا في 
الكشف الذي ســيجرى في اليوم املذكور 

لهذا اإلعالن
 مدير مالحظ دائرة 
مهند شاكر فاضل

محافظة واسط / قضاء األحرار
حقل األحدب النفطي

شركة نفط الواحة احملدودة / قسم العقود

تنويه للمرة الثانية / متديد فترة اســتالم العطــاءات ملناقصة توفير دورات 
األعمال لتدريب موظفي شركة الواحة عام 2022

2nd Extension for 1st Announcement for Provision of Business 
Courses for Al-Waha Employees Training in 2022

Tender No.: 021/SC/22 )1st Announcement( 

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب 
النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن متديد فترة استالم العطاءات 
اخلاصة باملشــروع أعاله من تاريخ 2022/09/27 الــى تاريخ 2022/10/05 من 
الســاعة 09:30 الى الســاعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد، )باقي الشروط 

واملتطلبات كما في اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
ملزيد من التفاصيل واالستفسارات، يرجى التواصل على االمييالت التالية:

Email: eng.firas@petroalwaha.com
 CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com ; youhao@petroalwaha.com
 www.petroalwaha.com :أو زيارة املوقع االلكتروني اخلاص بشركة الواحة

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 2559/ج/2022
التاريخ: 2022/9/21

م/ إعالن
الــى املتهم الهــارب: عقيل فهمي 

ساجت نوفل احلسيناوي 
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم 
وفق  2559/ج/2022  املرقمة  الدعوى 
احكام املادة )العاشــرة/5( من قانون 
االحوال الشخصية رقم 188 لسنة 
1959 املعــدل  فقد تقــرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــالن 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة 
في موعد احملاكمة يوم 2022/10/27 
وفي حالة عدم عدم احلضور ســوف 
جتري احملاكمة بحقك غيابيا وحسب 

القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 830/ش/2022
التاريخ: 2022/9/26

اعالن
الى/ املدعو )حارث محمود اسماعيل(

أعاله  املرقمــة  الدعــوى  ملقتضيــات 
واملقامــة مــن املدعية )هاجــر حامد 
اســماعيل( علي املدعــى عليه )حارث 
محمود اســماعيل( والتي تطلب فيها 
اثبــات زواجها منــك وبنــوة االطفال 
)مصطفــى وجنــات(  وجملهولية محل 
اقامتك قــررت هذه احملكمــة تبليغك 
عن طريق النشر بصحيفتني رسميتني 
او  يوميتني وفــي حال عدم حضــورك 
حضور من ينوب عنك في موعد املرافعة 
املرافعة  املوافق 2022/10/2 سوف جترى 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

)قرار تكليف باحلضور(
رقم االخطار
43/2022

من/ محكمة قوى االمــن الداخلي الثاني/ 
املنطقة اخلامسة – ذي قار

الى املتهم الغائب الشــرطي )جعفر راضي 
مطشــر جابر الزاملي( املنسوب الى اللواء 
الرابع عشــر شــرطة احملكمة االحتادية ملا 
كنت متهماً وفق املادة )5( من ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل لغيابك عن مقر عملك 
بتاريــخ 2020/8/3 ومبا ان محــل اختفائك 
مجهول اقتضى تبليغك بهذا االعالن على 
ان حتضر امام محكمة قوى االمن الداخلي 
الثانية املنطقة اخلامســة في ذي قار خالل 
مدة ثالثون يوماً من تاريخ تعليق هذا االعالن 
في محل اقامتك وجتيب عن التهمة املوجه 
ضــدك وعند عــدم حضورك ســوف جترى 
محاكمتك غيابياً وحتجــز اموالك املنقولة 
والغيــر املنقولــة وبطلب مــن املوظفني 
العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت 
وتسليمك الى اقرب سلطة حكومية والزام 
املواطنــني الذين يعلمون مبحــل اختفائك 
باخبار اجلهات اخملتصة اســتناداً للمادة 69/ 
اوالً وثانيــاً وثالثــاً ورابعاً مــن قانون اصول 
احملكمات اجلزائية لقوى االمن الداخلي رقم 

17 لسنة 2008.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في احلي

العدد: 694/ش/2022
التاريخ: 2022/9/12

تنويه
ذكر اســم املدعي حســن عبداهلل ناجي في االعالن املنشور بتاريخ 2022/9/5 في 
صحيفة العدالة خطا حيث ان اسم الصحيح للمدعي هو حسن عبداهلل ناجي 

وليس حسني عبداهلل ناجي مع التقدير.
القاضي
حاكم ثابت االمير

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18999/12 م62معاض سيراميك وصحيات1

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18998/12 م62معاض سيراميك وصحيات2

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18997/12 م62معاض سيراميك وصحيات3

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18990/12 م62معاض سيراميك وصحيات4

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18989/12 م62معاض سيراميك وصحيات5

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18988/12 م62معاض سيراميك وصحيات6

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م18987/12 م62معاض سيراميك وصحيات7

اراضي الصبخعشر سنوات1341 م19000/12 م62معاض سيراميك وصحيات8

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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اعالن10

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 4394/ش/2022
الى املدعى عليه/ عباس صالح 

رحم
ناجي(  كاظم  )سارة  املدعية  اقامت 
والتي طلب  اعــاه  املرقمة  الدعوى 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
محل  وجملهولية  الزوجيــة  باثبــات 
واملرفق  اخملتار  اقامتك حسب اشعار 
بكتاب مركز شرطة الفاحية بالعدد 
14033 في 2022/9/24 تقرر تبليغك 
بواســطة صحيفتــن محليتــن 
رســميتن يوميتــن للحضور امام 
هــذه احملكمة بتاريــخ 2022/10/10 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او من ينــوب عليك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقك غيابيا 

وحسب االصول.
القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد /196/ب/2022
التاريخ /2022/9/26

م/ اعالن 
نتيجة املزايد اجلارية بتاريــخ 2022/9/19 احيل العقار 
املرقم 1/13 محلة صالح بيك بعهدة الشــريك احمد 
جميل احمد ببدل قدره      41،000،000  واحد واربعون 
مليون دينار وبناء على كسر القرار من قبل املدعو حازم 
نصور حســن ضم العقار ببدل قــدره    431000000  
ثاثــة واربعون مليون دينار ومائة الــف دينار، عليه قرر 
االعان عن بيعه مجددا باملزايدة العلنية ملدة ثاثة ايام 
اعتبارا من اليوم التالي للنشــر اذا صادف اليوم االخير 
عطلة رسمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه وفي 
الساعة الثانية عشــر ظهرا فعلى الراغبن بالشراء 
مراجعــة احملكمــة مســتصحبا معهــم التأمينات 
القانونيــة البالغة 10% من القيمة املقــدرة البالغة 

ِ 51،000،000 واحد وخمسون مليون دينار .
االوصاف:- 1- مساحة العقار 54،75 متر مربع 2- جنس 
العقار عليها ثاثة دكاكن وبجوار الدكاكن يوجد باب 
وسلم يؤدي الى شقة حتتوي على غرفتن نوم ومطبخ 
وهــول داخلي ومجمع صحي يقع فــي قضاء خانقن 
محلة صالح بيك. 3- رقم العقار وصنفه 13\1 محلة 
صالــح بيك ملك صرف . 4- املشــتمات محات عدد 
3 وشــقة ســكنية يحتوي على غرفتي نوم ومطبخ 
وهول داخلي ومجمــع صحيات . 5- درجة العمران دون 
الوسط . 6- الشاغل أ- الشقة ال يوجد لها شاغل ، ب- 
احملات مستاجره من قبل اشخاص . 7- الوارد السنوي 
3،250،000 ثاثة ماين ومائتان وخمســون الف دينار 
. 8- قيمة العقار أ- قيمــة االرض \ 41،000،000 واحد 
واربعون مليون دينار ، ب- املشيدات 10،000،000 عشرة 
ماين دينار ، 9- القيمة العمومية للعقار  51،000،000 

واحد وخمسون مليون دينار.
القاضي/ ايار خيرالدين خالد

جمهورية العراق / مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد \ 195\ب\2022
التاريخ \26\ 9\2022

م/ اعالن
نتيجة املزايــد اجلارية بتاريــخ 19\9\2022 احيل العقار املرقم 
14\1 محلــة صالح بيك بعهدة الشــريك احمد جميل احمد 
ببدل قدره  31400000 واحد وثاثون مليون واربعمائة الف دينار 
وبناء على كســر القرار من قبل املدعو حازم نصور حسن ضم 
العقار ببدل قدره 33،000،000  ثاثة وثاثون مليون دينار ومائة 
الف دينار، عليه قــرر االعان عن بيعه مجددا باملزايدة العلنية 
ملدة ثاثة ايام اعتبارا من اليوم التالي للنشــر اذا صادف اليوم 
االخير عطلة رســمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه وفي 
الساعة الثانية عشــر ظهرا فعلى الراغبن بالشراء مراجعة 
احملكمة مستصحبا معهم التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة البالغة 38،895،000 ثمانية وثاثون مليون 

ِ دينار وثمامنائة وخمسة وتسعون الف دينار .
االوصــاف:- 1- مســاحة العقــار 39،86 متر مربــع 2- جنس 
العقــار ارض الدار مشــيدة عليهــا محات عدد 2 وشــقة 
ســكنية . 3- رقم العقــار وصنفه 14\1 محلــة صالح بيك 
ملك صرف . 4- املشــتمات دار ســكن يحتــوي على غرفتن 
نــوم ومطبخ وحمــام ومرافق صحية ومجمــع درج تؤدي الى 
الطابق العلوي والذي يحتوي على غرفتن صغيرتن مشــيدة 
من الطابوق القدمي السقف بالشيلمان والطابوق واحملات عدد 
2 مشــيدة من الطابوق واالرض صب. 5- درجــة العمران دون 
الوســط . 6- الشاغل\  الدار مشــغولة من قبل املستأجرين 
ويرغب باالشــتغال بعد البيــع\ احملات عدد 2 مشــغول من 
قبل املستأجرين  . 7- الوارد الســنوي 3،250،000 ثاثة ماين 
ومائتان وخمسون الف دينار . 8- قيمة العقار أ- قيمة االرض \  
أ- قيمة املشــيدات 9،000،000  تسعة مليون دينار ، ب- قيمة 
االرض 29،895،000 تسعة وعشرون مليون وثمامنائة وخمسة 
وتسعون الف دينار  ، 9- القيمة العمومية للعقار 38،895،000  

ثمانية وثاثون مليون وثمامنائة وخمسة وتسعون الف دينار
القاضي/ ايار خيرالدين خالد

Public Tender Announcements for Tender No: 019-PC-22-EBS
Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related Spare Parts for EBS Oilfield
Tender No.: 019-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement 
date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 18 Sets of Wellheads and X-mas Trees and Related 
Spare Parts for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Or Parent company in 4 countries & region (Western Europe, USA, Canada, 
Japan) and parent company promises that equipment manufactured in branch company out of 4 countries & region is compliance with that of parent 
company; or company which obtained exemption from the origin restriction by Ministry of Oil.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to 
baoxiaofang@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)
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 October 25th 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile).
C. Bid Bond with a value of USD 50,000.00 And Valid for 120 days since the tender close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 
days before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

محافظة كربالء املقدسة 
قسم العقود  العامة

العدد: 812
التاريخ :2022/9/26

إعالن مناقصة إنشائية رقم (24) ضمن خطة تنمية االقاليم  لعام 
2021 املستمرة تبويب (4 1 14 97)

 تعلن محافظة كربالء املقدسة ألول مرة اجراء مناقصة عامة ملشروع
(بناء محلق بناية لدار القضاء في احلر)

وفــق املواصفات الفنية وجــداول الكميات املبينة )باللغة العربية واالنكليزية( ضمن الوثيقة القياســية 
للمشــروع املذكور انفــاً والتي ميكن احلصول عليها بعد تقدمي طلب حتريري الى قســم العقود العامة في 
احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره)100,000( مائة الف دينار قابل للرد يدفع لدى قســم الشؤون 
املالية في احملافظة فعلى الراغبن من املقاولن والشــركات العراقية ممن لهم هوية نافذة بدرجة التصنيف 
)انشــائية/ عاشرة( تقدمي اعطيتهم املســتوفية للوثيقة القياسية للمشــروع انفاً الى سكرتير اللجنة 
املركزية لفتح العطاءات الطابق الثاني من بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات 
االولية املذكورة ضمن شــروط املناقصة أدناه مع وصل الشــراء )باســم مقدم العطاء( النسخة األصلية 
مع املستمســكات األخرى املطلوبة واملبينة في الوثيقة القياسية للمشــروع انفاً .وان آخر موعد لتقدمي 
األعطية )موعد الغلق( هو الساعة الثانية عشر ظهراً يوم )االحد( املصادف 2022/9/10 وسترفض اي عطاء 
متأخر عن موعد الغلق وســيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن باحلضور في 

املوعد انفاً.
شروط املناقصة/

1. تقــدم التأمينات األولية بنســبة ال تقل عن)1%( من مبلغ الكلفة التخمينيــة املذكورة في ادناه ومببلغ 
قدره)4،347،820( اربعة مليون وثاثمائة وســبعة واربعون وثمامنائة وعشــرون دينار عراقي على شكل صك 
مصدق معنون الى محافظة كرباء املقدســة / بنك امانات املشاريع او خطاب ضمان معنون الى محافظة 
كرباء املقدســة / قسم الشــؤون املالية )ملدة 120 يوم( من تاريخ غلق املناقصة ) وبالعملة احمللية وباسم 
مقدم العطاء )وبالنســبة للمقاولن( او املدير املفوض او احد املؤسسن )بالنسبة للشركات حصراً( وصادر 

عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كرباء املقدسة .
2. يتم تقدمي العطاء من قبل املقاول او وكيله اخملول واملصدقة وكالته النافذة من كاتب العدل، وبعكســه 

لن يتم استام االعطية مهما كانت االعذار.
3. مدة نفاذية العطاء املقدم )90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة.

4. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان في الصحف.
5. على املقاولن والشركات تقدمي )براءة ذمة او كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب 2022 وشهادة 
تأســيس الشركة واالعمال املماثلة والسيولة النقدية وحسب ما مذكور في الوثيقة القياسية للمشروع 

انفا( وال يوجد افضلية ملقدمي العطاءات احمللين.
6. في حال تأخر الصرف وعدم منح )املقاول(الســلفة فا يحق له ان يطلب بأية تعويضات وعليه االستمرار 
بتنفيذ املشروع اعتماداً على كفاءته املالية التي قدمها ابتداء عند االحالة وتستمر مطالبته ملستحقاته 

أصولياً دون اإلخال مبضمون املادة )62ط(من شروط املقاولة ألعمال الهندسة املدنية.
7. ال يتم منح املقاول او الشركة سلفة تشغيلية.

امللحوظات
1. مدة املشروع )520( خمسمائة وعشرون يوما

2. الكلفة التخمينية )434،782،000( اربعمائة واربعة وثاثون مليون وســبعمائة واثنان وثمانون الف دينار 
عراقي.

3. احملافظة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
4. على جميع الشركات واملقاولن تدوين االسعار في جدول الكميات رقماً وكتابة وبشكل واضح وان يكون 

خالي من احلك والشطب.
5. املشــروع عبارة عن )بناية مكونة من ثاث طوابق تتضمن اعمال مدنية وكهربائية ومكيانكية( وكل ما 

يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات املرافقة.
6. حتديد رقم صندوق البريد ملقدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كرباء املقدسة.

7. موعد انعقاد املؤمتر يوم )االحد( املصادف 2022/10/2 الســاعة )الثانية عشــر ظهراً( في قســم العقود 
العامة ملناقشة اراء وماحظات املقاولن الراغبن بتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع اعاه. 

8. بإمــكان مقدمي العطــاءات املؤهلن والراغبن في احلصول على معلومات إضافية إرســال األســئلة 
عبــر عنوان البريد اإللكتروني لقســم العقود العامــة )okoodkerbala2008@gmail.com( لإلجابة على 
استفســاراتكم من الساعة الثامنة صباحا والى الســاعة الثانية عشرة ظهرا وحسب ما مبن في ورقة 

بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع آنفا.
9. العناوين املشار اليها آنفا هي )محافظة كرباء املقدسة( وال يسمح بتقدمي العطاء إلكترونيا.

املهندس
نصيف جاسم اخلطابي
محافظ كربالء املقدسة

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 10520
التاريخ: 2022/9/26

إعالن مناقصة رقم (83) لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن اعادة إعان املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء وتاثيث مركز صحي منوذجي 
في حي اجلمعيات/ العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )واردات منفذ الشــيب احلدودي لسنة 2019(  وبكلفة تخمينية مقدارها 
)1،208،385،000( مليار ومائتان وثمانية مليون وثاثمائة وخمسة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )365( يوما.

فعلى الراغبن باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولن املصنفن من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خال 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشبانة- بناية محافظة ميسان- الطابق األول- قسم العقود احلكومية(، 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ اضافية عدد )2( باالضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصــوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية ، علــى ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبن معهم البيانات اآلتية:
التأمينات األولية والبالغة )12،084،000( )اثنى عشــر مليون واربعة وثمانون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

)118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.

4. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خال فترة تنفيذ املشروع. 
5. في حالة املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لاشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:

أ. تعتمد نســبة الشراكة بن الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشــراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم 
القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.

ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة 
موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حالة رسو املناقصة عليهما على ان 
يتم تقدمي عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خال مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركن معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم 
العقود احلكومية لغرض شــراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )300,000( )ثاثمائة الف دينار 

عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف )2022/10/9( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االثنن( 
املصادف )2022/10/10( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعان، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثاثاء( املصادف 

)2022/10/4( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضا عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

ماحظة: يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود التجهيز الصغيرة( الصادرة عــن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصن مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصــة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ (89،387،384) دينار 1. مهندس (مدني)/ عدد (1)
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 2. فني (كهربائي)/ عدد (1)
ال تتجاوز (10)  سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن (362،515،500) 
دينار عراقي

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من 
مسجل الشركات في وزارة التجارة

هوية تصنيف الشركات واملقاولني 3.فني (مساح) / عدد (1)
(الثامنة) واجازة ممارسة مهنة

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

Item Qty UOM Description

1 18 set  Wellhead and X-mas Tree:20”(Conductor) × 13.3/8” × 9.5/8” × 3.1/2”-5000PSI, API
6A 21st edition, refer to Annex 1-1 Technical Scope of Supply

2 18 set Cable Penetrator: BIW Cable Penetrator, Model EM41215-1

3 1 Package Spare Parts

الثاثاء 27 ايلول 2022 العدد )4980(

Tue .27 Sep. 2022 issue )4980(



11رياضة الثالثاء 27 أيلول 2022 العدد )4980(

Tue. 27 Sep. 2022 issue )4980)

اكرم لعيبي رئيسا 
لنادي الخطوط الرياضي  

الطلبة يفوز وديا 
على الصناعة

بطولة العراق بالتايكواندو.. 
مطلع الشهر المقبل 

حيدر مهدي العكيلي
جرت أمس األول انتخابات نادي اخلطوط اجلوية 
18 وبإشــراف اللجنة  الرياضــي وفق قانــون 
األوملبية العراقية وبحضور 89 عضو من الهيئة 
العامــة والبالغ عددها 102 واســفرت عن فوز 
اكــرم لعيبي مبنصب الرئيس وجنــم عبد نائبا 
للرئيس والدكتور رافد خليل مبنصب امني السر 
وجاسم حسني أمينا ماليا وعضوية نزار جورج 
وعلي راضي وعلــي عبد اللطيف وعمر خالص 
وتعد اول انتخابات لألندية تشــرف عليها جلنة 
األندية في األوملبية وبإشراف الدكتور عالء جابر 
الذي أشــاد بعملية االنتخابات وشــفافيتها 
والسالســة فــي تنظيمها وبســرعة فائقة 
جرت وانتهــت االنتخابات ودون أي اعتراضات أو 

خروقات.
ومــن جانب آخر وصــف الدكتــور رافد خليل 
االنتخابــات أنها جســدت املعنــى احلقيقي 
للدميقراطية كون فتحنا الباب أمام اجلميع وبال 
ضغوطات لعضو الهيئة العامة يختار من يراه 
خيــر ممثل له واحلمد هلل كانــت النتائج جيدة 
وفاز جميع املرشــحني ونوعد الهيئة العامة أن 
نخلــص بعملنا كما كنا في الســابق ودعمنا 
جلميع االلعاب سواســية إذ لدينا العاب فردية 
وفرقية وتنتظرهم مشاركات خارجية وكذلك 
فرق كرة القدم ونســعى إلى التأهيل للدرجة 
األولــى وصوال لدوري الكبار وجنــدد تاريخ فريق 
النادي الكروي بعــد أن كان يلقب بقاهر الكبار 
والتوفيق من عند اهلل ؛ يذكر أن 13 لعبة متارس 
في نادي اخلطوط وأغلــب ابطال العراق ميثلون 
والقوس والســهم  العاب املالكمة  النادي في 

والرماية وبناء االجسام واملصارعة وغيرها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلــب الطلبــة على مســتضيفه الصناعة 
بنتيجة )1-0(، في املبــاراة الودية، التي أقيمت 
الفريقــني  اســتعدادات  ضمــن  امــس،  أول 
للمشــاركة بالدوري املمتاز للموســم اجلديد 
2022-2023.. وأحــرز مؤمل عبــد الرضا هدف 
الفوز ملصلحة الطلبة، الذي حظي مبســاندة 
كبيرة مــن جماهيره في ملعب الصناعة الذي 

احتضن اللقاء.
وشــهدت املباراة مشاركة الالعب الدولي علي 
فائز مع فريقه الطلبة، بعد ساعات قليلة من 
باملوسم اجلديد..  الفريق  لتمثيل  التعاقد معه 
كمــا زج املــدرب ثائر أحمد بالعبيــه احملترفني 
اجلدد، في مشــاركتهم األولى مع الفريق بعد 

وصولهم بغداد.
يذكر أن هــذه املباراة األولى للطلبة في جتمعه 
ببغداد، بعــد أن خاض عدة مباريات جتريبية في 

كربالء وكركوك.

هشام السلمان *
قرر االحتاد العراقي املركزي للتايكواندو الباراملبي 
اقامــة بطولة العــراق باللعبة مطلع شــهر 
تشــرين االول املقبل وحتديدا للمــدة من االول 
ولغاية الثالــث منه وتُقام البطولة في القاعة 
الرياضية في مقر اللجنة الباراملبية العراقية.. 
وسيشــارك في البطولة خمسة جلان فرعية 
هي: النجــف وبابل والديوانيــة واملثنى وديالى 
اضافة الى أربع اندية هي اجليش واالشــراق وذي 

قار ونادي وسام اجملد الرياضي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

متابعة ـ الصاح الجديد:

فاز منتخبنا الوطنــي لكرة القدم 
أمس على نظيره الســوري بهدف 
مــن دون رد، ســجله الالعــب أمين 
حسني في الدقيقة 26 ضمن مباراة 
بطولة  فــي  الثالث  املركــز  حتديد 

األردن الرباعية الدولية.
من جانــب اخر، يفتتــُح منتخبنا 
الوطنّي لُكرِة الصاالت في الساعِة 
اخلامسة من مســاء اليوم الثالثاء 
شــريَط مبارياته في بُطولِة كأس 
آسيا لكرِة الصاالت 2022، مبواجهِة 
املُنتخــِب التايلنــدي فــي مجمِع 
صاالت الشــيخ ســعد العبداهلل 
مبدينِة صباح الســالم.وأكَد مدرُب 
املنتخــب الوطنّي لُكــرِة الصاالت 
»محمد ناظم الشــريعة« ســعي 
مثاليٍة  بصــورٍة  للظهورِ  منتخبنا 
لُبطولِة  الرســمّية  املُنافساِت  في 
كأس آســيا للصاالِت في املدة من 
27 أيلول اجلاري حتى 8 تشرين األول 

املُقبل.
وقاَل الشريعة، في املُؤمترِ الصحافي 
ملُدربي اجملموعــةِ األولى التي تضم 
الكويت والعراق وتايلند وعمان الذي 
عقَد أمس في مقّر املركزِ اإلعالمي 
للُبطولِة في مجمِع ســعد العبد 
اهلل: إن اجملموعَة األولى التي نتواجُد 
فيها هي األقوى في الُبطولِة، وميكن 
وصفها بـ«مجموعــِة املوت« لكن 
املنتخَب الوطنّي العراقّي يســعى 
إلى أن يكون له َموِطئ قدم بني كبار 
آسيا وهو الهدُف الذي نعمُل عليه 
اآلن، بالرغم مــن إن اجملموعة التي 

يتواجُد فيها العــراق تعدُّ األصعَب 
من بني مجاميع كأس آســيا. وذكرَ: 
إن االســتراتيجّية التي اعتمدناها 
بإعدادِ  تتمثــُل  الكــرة  احتــادِ  مع 
املُنتخــِب الوطنّي لــكأس العالم 
املُقبلة، لذلك فنحــن هنا لتطويرِ 
املُنتخــب الوطنّي لُكــرِة الصاالت 
بشــكٍل أفضل، ونسعى من خالل 

أنفسنا وما  إلى تقييِم  كأس آسيا 
وصلنا إليه مــن العمل، ونتأمل أن 
نحقَق مــا نصبو إليه. موضحاً: إنه 
تعرَف علــى املنتخِب التايلندي من 
تابعها  التي  الفيديو  أشرطة  خالل 
ومتّ عرضها علــى الالعبني، وتعرفنا 
يتبعها  التي  اللعــب  طريقِة  على 
والعبيه املميزين، وهو ما ســيتيُح 

لنا فرصَة ُمجاراتهم. 
وعقــَد املؤمتُر الفنّي والتنســيقّي 
الصاالت،  لُكــرِة  آســيا  لنهائياِت 
أمــس، في القاعــِة الُكبرى بفندِق 
الكويت،  مدينِة  في  بلو  راديســون 
وبُحضورِ مُمثلي االحتاد اآلسيوي لُكرِة 
القــدم واللجنــة املنظمة وجميع 
املُشــاركة، فضالً  املنتخبات  مُمثلي 

عن اجلهــاِت احلكومّيــة واخلدمّية 
الســاندة.وفي املؤمترِ الفنّي، حددت 
املالبُس التي ســترتديها املنتخباُت 
إذ ســيرتدي منتخبنا  املُشــاركة، 
الوطنّي اللوَن األبيض فيما سيرتدي 
الســمائي  اللوَن  مرمــاه  حــارس 
الكامــل، فيما ســيرتدي منتخب 
تايلند اللوَن األحمر الكامل، وحارس 

مرماه األخضر الكامل.
وأعلَن رئيــُس جلنة حكام البطولة، 
الكويتــي محمد احلــداد: إن االحتادَ 
اآلســيوّي للعبِة اختارَ )22( حكماً 
مــن اجلنســني، متــت تصفيتهم 
إلــى )20( حكماً للُمشــاركِة في 
الُبطولــِة، فضــالً عــن حكمــني 
احلكام  إن  وأوضــَح:  »احتياطيني«. 
الذين سيديرون منافساَت الُبطولة 
من دول البحرين )3 حكام(، وإيران )3 
حكام(، وتايلند )حكمني(، وأستراليا 
)حكمني(، وحكم واحد من كل من 
الكويت والعــراق واإلمارات وماليزيا 
ولبنــان والصني تايبيه وهونغ كونغ 

واليابان وأوزبكستان وفيتنام.

مشاركة هاوكار 
سيشــارُك احلكُم الدولــّي لُكرِة 
الصاالت »هاوكار ساالر« في قيادِة 
مباريات نهائياِت كأس آسيا لكرِة 
الكويت  التي تقــاُم في  الصاالت 
بعد اجتيــازه االختبارات العملّية 
اآلسيوي لكرِة  التي أقامها االحتادُ 
صفوِة  في  جعلتــه  والتي  القدم 
التي  اآلســيوّية  الُنخبة  حــكام 

ستقودُ النهائيات.
ويشــارك فــي بطولة آســيا 16 
منتخبــا مت توزيعهــم بــني اربع 
»العراق  االولى  مجموعات، ضمت 
وتايالند  عمان  وسلطنة  والكويت 
وتركمانســتان  البحرين  والثانية 
وأوزبكســتان  وطاجيكســتان 
الثالثــة تألفت من ايــران ولبنان 
واندونيســيا وتايبيــه والرابعــة 
وكوريا  واليابان  السعودية  ضمت 

اجلنوبية وفيتنام«.

منتخبنا الوطني ثالثا في بطولة األردن الرباعية 
الصاالت يفتتح اليوم شوطه في بطولة آسيا بلقاء تايالند

حسني علي العب منتخبنا في هجمة على مرمى املنتخب السوري في مباراة أمس

تقرير 

نعمت عباس*

البغدادية  الفــرق  االنيق مثل  املدافع 
اجليش  اجلويــة.  الزوراء.  اجلماهيريــة 
ولعب لنــادي املصافي حتت اشــراف 
واحترف  القدير يحيــى علوان  املدرب 
الدوري  فــي  واحتــرف  البلد  خــارج 
السوري واألردني وبعد اعتزاله اللعب 
اجته للتدريــب وكانت محطته األولى 
نــادي مصافي حيث عمل مســاعدا 
للمــدرب يحيى علوان وبعــد اعتذار 
املشــوار  تكملة  املثالــي عن  املدرب 
للفريق  مدرب  همام  املســيرة  أكمل 
ولغرض الوقوف علــى اهم محطات 
هذا النجم الكــروي حاورناه وكان لنا 

معه هذا اللقاء 

البدايات وأول بطولة 
الكــروي مثلت  بداية مشــواري  في 
ناشئة الشــرطة حتت اشراف املدرب 
هــادي اجلنابي وحققنــا بطولة دوري 
الناشئني وكان معي ضمن الفريق زياد 

طارق وفريد جعفر واحمد طارق.

نقطة االنطالق
كانــت اول خطواتــي املهمــة فــي 
مســيرتي الكروية في شــباب نادي 

الســالم حتت اشــراف كاتــب املقال 
واملساعد علي حسني محسن حيث 
قدمت مســتويات جميلة وساعدني 
على هذا العطاء جنــوم الفريق عادل 
عبد املسيح وحتســني فاضل ووسام 
عبدالقــادر وعقيل متعب وعلي والي 
وجالل كريدي  مجموعه من الالعبني 
املوهوبني وبعد هذه التجربة  الناجحة  
انتقلــت الــى شــباب نادي الــزوراء 
راضي  رشــيد  املدربني  اشــراف  حتت 
وعبداحملســن  عبدالرزاق  وعبدالكرمي 
محمد وكان معي حيدر جبار ومحمود 
كــرمي وبعدهــا لعبت للفريــق األول 
حتت اشــراف املدربني الدكتور كاظم 
الربيعي والكابنت هادي مطنش وفزنا 
في ببطولة الــدروي وبطوله الكاس 
وكان فريق النوارس يضم كوكبة من 
جنوم الكرة« ســالم هاشــم إبراهيم 
عبد نــادر عصام حمد حســام فوزي 
هشــام علي جليل زيدان وعامر عبد 

الوهاب ومحمود كرمي وحيدر جبار«.

االلتحاق بنادي اجليش 
انضممــت الى نادي اجليــش ومثلت 
الفريــق ثالثة مواســم وخــالل هذه 
الفترة اشــرف على تدريبي مجموعه 
ناجــي  عبداالميــر  املدربــني  مــن 
شاكر  وحكيم  محمد  وعبداحملســن 

ومحمد طبرة واملرحوم سعدي يونس، 
القوة اجلوية حتت اشــراف  ثم مثلت 
املدربني أيوب اديشــو وســعدي توما 
وكان الفريق يضم مجموعة من جنوم 
الكرة الكابنت املثالي راضي شنيشل 
له  وأمتنى  كاظــم  ســمير  والكابنت 

التوفيق في مهمتــه اإلدارية اجلديدة 
لنــادي القــوة اجلوية وجبار هاشــم 
وهاشــم خميس ونعيم صدام ووليد 
ضهد واكرم عمانوئيــل ورزاق فرحان 
واحمــد خضير ومنــذر خلف واحمد 

دحام اهلل يرحمهما 

احملطات الدولية
 1998 العراق  مثلت منتخب شــباب 
في بطولة اســيا بتايلنــد ثم لعبت 
للمنتخب األوملبي في تصفيات اسيا 
التي جرت احداثها في عمان وفي عام 

2000 شــاركت مع املنتخب الوطني 
التي  والســالم  الصداقة  بطولة  في 
باالمارات حيث  ابوظبــي  في  أقيمت 
احرزنا اللقب وشارك مع املنتخب في 
تلك الفتــرة جنوم الكرة حبيب جعفر 
وعبــاس عبيد ورزاق فرحــان وعصام 
حمد ووهاب ابوالهيل وحســام فوزي 
وحيــدر محمود وبعدها اســتدعيت 
مجددا للمنتخب الوطني وشــاركت 
 2002 في تصفيات كاس العالم عام 

في بغداد 

احملطة األخيرة 
لعبــت لنــادي املصافي 5 مواســم 
حتت اشــراف املدربني حمزة داود  ونزار 
اشرف وكرمي كردي وفزنا بدوري الدرجه 
االولــي وصعدنا لــدوري املمتاز حتت 
اشــراف املدرب كرمي كردي واستمريت 
بنادي املصافــي واخترت ضمن الكادر 
التدريبــي للفريق وعملت مســاعدا 
للمدربــني حمزة داود وحســن احمد 

واملرحوم ناظم شاكر ويحي علوان 

ناديا الكهرباء ودهوك 
وجهــت لي  دعوة وعملت مســاعدا 
للكابــنت خالد محمــد صبار النجم 
الدولي الســابق وحصلنا على املركز 
 20 الدوري مــن مجموع  اخلامس في 

فريقاً.. وبدعوة مــن اداره نادي ادهوك 
والــكادر التدريبــي انضممت للنادي 
القدير  للمــدرب  مســاعدا  وعملت 
ســليمان رمضــان برفقــة الكابنت 
احمــد جديــع ومدرب احلــراس كاوه 
وصعدنا  وفقنا  واحلمــداهلل  إبراهيم 
لدوري املمتاز بعــد فوزنا في املباراتني 
األخيرتني على نــادي الناصرية  وعلى 
في  تطلعاتي  وســاحقق  بغداد  نادي 

نادي دهوك .

تدريب املنتخبات الوطنية
 شــرف لكل مدرب وطموح مشروع 
الوطنية  املنتخبــات  تدريــب  جلميع 
وســابذل كل جهــودي واجتهد في 
عملــي كي احقق مــرادي في تدريب 
منتخبــات العراق وكلــي ثقة بانني 
سانال نصيبي في املستقبل وانا غدا 

لناظره قريب  

كلمة أخيرة 
شــكري وتقديري جلريدتكــم الغراء 
ملتابعاتها املســتمرة في البحث عن 
جنوم الكرة العراقيــة واخص بالذكر 
مســؤول الصفحة الرياضية وكاتب 

املقال.

* مدرب عراقي محترف

سأحقق طموحاتي مدربا في نادي دهوك
همام صالح نجم المنتخب الوطني السابق:

همام صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
حنــان جاســم، دكتــوراه مناعة 
ودبلومــا تغذية عالجية اســتاذة 
في جامعة بغداد، مســعف دولي 
مدرب مدربني دولي عضو اجلمعية 
في  وعضو  للمناعــة  البريطانية 
مؤسســة العلماء، أحد األعضاء 
املؤسسني واملشــرفني على فريق 
نخلة وطــن النســوي للدراجات 
الهوائيــة.. صــدر لهــا مؤلــف 
موجود  االجنليزية  باللغــة  علمي 
على موقــع االمــزون وكتاب اخر 
عن أمراض الشــعر والــرأس قيد 
الطباعة وكتاب اخر في أساسيات 

التغذية الصحية قيد الكتابة.
اهتمــت باجلانــب الرياضــي في 
الدراسية على  مراحل ســنواتها 
صعيد املدارس او الكليات، وعملت 
مع مديرة فريق نخلة وطن، سعاد 
حســن اجلوهري، على وضع أسس 
وقوانني للفريق، تشرف على تدريب 
االطفال وإعطاء دورات في التنمية 
األولية  واالســعافات  البشــرية 
واحملاضرات  النــدوات  من  والعديد 
وتشــرف على البرامــج الغذائية 

للمتدربني.
تؤكــد الدكتورة حنان ياســني ان 
الفريــق الزال فــي بداياتــه كما 

املالي  الدعــم  إلــى  يفتقر  أنــه 
واللوجستي لكن برغم ذلك اثبت 
وجــوده على الســاحة احمللية في 
اثناء جوالته امليدانية ويالحظ مدى 
التفاعل معه بإيجابية وهذا شيء 
يحفز اعضاء الفريق للمضي قدما 

برغم ضعف اإلمكانيات.
وتشــير إلــى ان أبــرز املعوقــات 
أمامنــا هي نقص الدعــم املالي 
معدات  نحتاج  حيث  واللوجستي 
ودراجــات للتدريب ونحتاج قاعات 
الدورات واألنشــطة علما  إلقامة 
ان دوراتنــا ال تكون مختصرة على 

أعضــاء الفريق بل تكــون عامة 
للجميع.

الي نسعى  وتوضح أيضا: الفكرة 
إليصالها هــي االهتمام بالطفل 
واملرأة فمســتقبل العراق يعتمد 
على اجليل الصاعــد ليكون واعيا 
ومثقفا ولديــه طموح وقادر على 
في  ومتثيله  مســتقبال  القيــادة 
مختلف احملافل الدولية والعاملية.. 
االستقاللية هي مصدر  أن  وتنوه: 
قوة لفريق نخلــة وطن كونه غير 
تابع وال ميثل الي جهة سياســية 
أو دينيــة لكن املــوارد الذاتية لنا 
برواتب  موظفني  كوننــا  محدودة 
واغلبنــا عدنــا التزامات ســكن 
ندعم  ذلك  وبرغم  وغيرها  وعوائل 

الفريق مبا نستطيع. 
وعن اهتماماتها األخرى، اشــارت 
بالقــول: فــي الدرجة األســاس، 
البرامج  التدريــس ووضع  مهنتي 
اخلاصة بالتغذيــة واعد كل حالة 
هي نوع من التحدي بأن تدرســها 
لها،  املناســب  البرنامج  وتصمم 
وأحب التصويــر والتحقت مؤخراً 
االحترافي  للتصويــر  دورات  فــي 
في  داخلة  لتطوير مهارتي كونها 
عملي األكادميــي واحلر، كما أهوي 

السفر وجمع األشياء التذكارية.

مدريد ـ وكاالت:
توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر 
اإلســباني لكرة السلة بفوزه على 
غرميــه التقليــدي برشــلونة في 
النهائــي 89 83-.. النهائــي الرابع 

الفريقني في املســابقة  بني  توالياً 
أكــد فيــه امللكــي تفوقــه على 
برشــلونة وحقق االنتصــار الرابع 
واللقــب اخلامس توالياً والثامن في 
مســيرته، بعد أن حسم اللقاء في 

الوقت اإلضافي عقب انتهاء الوقت 
األصلي بالتعادل بـ 71  نقطة لكل 
فريــق.. حيث جنح ريــال مدريد في 
إنهــاء الوقت اإلضافــي ملصلحته 

بفارق 6 نقاط.

حنان ياسين تستعرض مسيرة العمل 
إعالم الشباب والرياضةفي فريق نخلة وطن النسوي للدراجات

عدنان  والرياضــة  الشــباب  وزير  زار 
درجال نــادي الرمادي ويطلع على اخر 
دائرة  برفقة مدير عــام  حتضيراتــه، 
االستثمار فالح حســن نايف ومدير 
شــباب ورياضــة االنبار عمــاد عناد 
اســتقباله  في  .وكان  املشــهداني 
رئيس النادي الســيد عصام الدخيل 
، وقدم الوزير درجال شــرحا وافيا عن 
الرياضيــة في عموم  االنديــة  دعم 
الوزارة  العراق وســعي  محافظــات 
بدول  اســوة  وتطويرها  لتحديثهــا 

العالــم االخرى ، واســتمع الى اهم 
طلبات ممثلي االندية في االنبار وواقع 
عملهم وســط عبارات االمتنان من 
االسرة الرياضية في االنبار لدعم وزير 
واملنتديات  االندية  والرياضة  الشباب 
في االنبار.. واطلــع الوزير في جولته، 
علــى اخر اعمال البناء في مشــروع 
الدولي ســعة ٣٠  االنبــار  ملعــب 
الف متفرج وزير الشــباب والرياضة 
الكابنت عدنــان درجــال يطلع على 
اخر اعمال البناء في مشــروع ملعب 

االنبار الدولي سعة ٣٠ الف متفرج.

من جانب اخــر، بارك وزير الشــباب 
والرياضــة الكابــنت عدنــان درجال 
للســيارات  العــراق  نــادي  حصول 
والدراجــات الناريــة علــى املركــز 
السياحي  العالم  بطولة  في  الثالث 
والتي  اليونان  النارية فــي  للدراجات 
اســتمرت ملدة ثالثة أيام متتالية، اذ 
بلغت عدد الفرق املشــاركة ١٧ دولة 
، وثمــن درجال جهود املالكات االدارية 
دوام  متمنيا  واملتسابقني  والتدربيبة 
النجــاح واملوفقيــة للعبــة خدمة 

للرياضة العراقية.

درجال يتفقد تدريبات نادي الرمادي 

ريال مدريد بطال لسوبر إسبانيا بالسلة

حنان ياسني
بغداد ـ الصباح الجديد:

أحرز الشبل الواعد، يوسف قحطان، 
15 عاماً في  الذهبي حتت  الوســام 
االشبال  لفئة  آســيا  غربي  بطولة 
التي جرت مؤخرا فــي األردن، وقدم 
الالعب إمكانات فنية عالية بسالح 
الســيف العربي حتت اشراف مدربه 

هيثم سعيد.
يوســف قحطــان، مواليــد بغداد 
2009، الطالــب فــي الصف الثاني 
املتوســط، انضــم ملركــز املوهبة 
الرياضيــة باملبــارزة، وســرعان ما 
أكــد تفوقه ليلحقه احتــاد اللعبة 
املركزي باملنتخبات الوطنية للفئات 
العمرية بعد تصفيات أقامها االحتاد 
للواعديــن، لتكون أولــى محطاته 
اخلارجيــة املشــاركة فــي بطولة 
غربي آسيا، اذ توجها باحلصول على 

الوسام الذهبي.
يوســف  الذهبي  الالعــب  يقــول 
قحطــان: أصطحبنــي ابــن عمي 
الالعب علي كنعان وهو فئة سالح 
الشــيش النضم إلى املركز الوطني 

ووجدت  الرياضية،  املوهبــة  لرعاية 
تعامالً جيــدا من إدارة املركزي واحتاد 
وكانت  حســن،  زياد  بقيادة،  املبارزة 
جلهود املدربني الكبيرة الدافع املهم 
في االرتقــاء مبؤهالتــي الفنية مع 

بقية الالعبني.
واشــتركت في بطولة غربي آسيا 
األخيــرة بــاألردن ومعــي الالعبون 

»مسلم ســعد ومصطفى كنعان 
ومصطفــى محمــد«.. وحققــت 
الفوز بالوسام الذهبي على حساب 
األردن وســط  املنافس من منتخب 
جتيع كبير من زمالئي ومدربي والوفد 

اإلداري.
التدريب  قال: سأواصل  امنياته،  عن 
املدربني  توجيهات  من  واالســتفادة 
وتشــجيع االحتاد املركزي لكي انال 
املنتخبات  متثيــل  في  فرص جديدة 
الوطنيــة في البطــوالت اخلارجية 
في  الفنية  مقدرتي  لتأكيد  املقبلة 
رياضة الســيوف واعتــالء منصات 
التتويج بشــكل متواصــل ألكون 

بطل العرب وقارة آسيا.
الالعــب الواعد، بطل غربي آســيا 
باملبــارزة، قال انه يتابــع كرة القدم 
وفريقــه املفضــل محليا الــزوراء 
الفني  باألداء  الذي يشهده  والالعب 
هو حارس املرمى الدولي جالل حسن، 
اما علــى صعيد الفــرق األوروبية، 
فهو يحرص على مؤازرة ريال مدريد 
اإلسباني والعبه البرازيلي جيسوس.

يوسف قحطان.. بطل أشبال غربي آسيا بالمبارزة 

يوسف قحطان



بغداد- وداد ابراهيم:
 تبقى املعارض الفنية الضوء االخضر 
واالشارة املهمة حلركة الفن في البالد 
وحني تفتــح ابوابها لــكل الفنانني 
باملشاركة من دون ان تضع شرطا في 
احلجم واملوضوع واخلطاب على الرغم 
من انها تضع عنوانا ملعارضها، فهذا 

هو التفاعل مع الفن بكل اشكاله.
معرض "ربيع الشهادة " الذي احتشد 
له عدد كبير مــن الفنانني والفنانات 
ومن جيل الشباب ومن االساتذة في 
اجلامعــات واملعاهد الفنية، واحد من 
املعــارض الذي زين صباحــات بغداد 

بالتشكيل العراقي. 
و برعاية وزير الثقافة والسياحة واالثار 
د. حســن ناظم صباح ، اقامت دائرة 
الفنــون العامة معرضها الســنوي 
"ربيع الشــهادة" للفن التشــكيلي 
واخلــط العربي والكتــاب أمس األول 
االحــد ، حيث افتتــح املعرض وكيل 
الوزارة نبيل جاســم، ومدير عام دائرة 
الفنون العامــة د. فاخر محمد وعدد 
واملهتمني  واالعالميني  الفنانــني  من 
بالفن التشــكيلي. مبشــاركة جتمع 
خطاطي العراق، ودار املأمون للنشــر 
مبعرض آلخــر إصداراتها في الترجمة 
والنشر وفنانني من مؤسسة هواجس 

للفنون.
مدير عام دائرة الفنون العامة د. فاخر 
محمد حتــدث للصبــاح اجلديد عن 
اعماال  املشاركون  قدم  قائال:  املعرض 
عبرت عن الرموز االنســانية والدينية 

بأســاليبهم واجتاهاتهــم الفنيــة، 
واجــده من املعــارض اجليــدة لتنوع 
االعمــال املشــاركة وحضــور الفت 
للنظــر للفنانني واملهتمــني بالفن، 
وهو من املعارض الســنوية شــارك 
فيه مــا يصل الى 60 فنانا من جميع 

احملافظات ومن الشباب.
وتابع محمد: بإشــراف مدير قســم 
املعارض في الدائرة د. قاسم محسن، 
تســعى دائــرة الفنــون العامة من 
خــالل هذه املعارض الــى دفع حركة 

التشكيل العراقي الى االمام.
فعالية ثقافية متنوعة

الفنــان رزاق عبــاس محمــد مــن 
حتدث  للفنــون  هواجس  مؤسســة 
بلوحات  املعرض  في  قائال: شــاركت 
خطيــة اذ وجــدت املعــرض فرصة 
وتظاهرة  للمشــاركة  وكبيرة  جيدة 
فنية كبيرة لتنوع املشاركات فهناك 
اعمال خطية ولوحات فنية ومعرض 
للكتاب، وهذا ما يجعل الفعالية ذات 
طابــع ثقافي وحيوي مهــم، كما ان 

االعمال جاءت بعدة مواضيع اال انها 
في مضمونها تتحــدث عن اخلطاب 

االنساني.
  الفنان رحيم السيد من كربالء قال: 
بلوحات رسمت  املعرض  في  شاركت 
بأقــالم جــاف ولوحة أجســد فيها 
ابيات الشــعر وبحجم 80×80ســم 
العربي  عبرت فيها عن اهمية احلرف 
اذ تتحول الكلمات الى لوحات فنية، 
واملعرض بشــكل عام ناجــح لتنوع 
املشــاركة واحلضــور الكبير ووقفت 
اعمالي الى جانــب اعمال لها قيمة 

فنية جيدة.
جتمع خطاطي العراق

وشــارك في املعرض عــدد كبير من 
اخلطاطــني مــن احملافظــات وجتمع 
اتخذوا طاولة  الذين  العراق  خطاطي 
كبيــرة لتقــدمي ابداعاتهم في اخلط 
الى  املعــرض  امــام جمهور  العربي 
جانــب اعمالهم التــي علقت على 
جدران املعرض، مــا اعطى للمعرض 

جمالية وحركة. 
اخلطاط حسن علي املوسوي من جتمع 
خطاطي العراق قال: هذه املشــاركة 
واحدة من عدة مشــاركات يشــارك 
بها التجمع الذي ولد حديثا، واجدها 
مهمة كونها حتت ظل دائرة مختصة 
بالفن التشكيلي ومؤسسة فنية لذا 
قدم التجمع عــدد كبير من االعمال 
اخلطيــة منها ابيات للشــعر وآيات 
قرآنية وغيرها من اعمال خطية تعبر 

عن املناسبة.

الكوت ـ الصباح الجديد:
تربيــة محافظة واســط  حصلــت 
علــى لقب أفضــل عمــل متكامل 
فــي مهرجــان " ينابيع الشــهادة " 
أقيم  الذي  التاسع  الوطني  املسرحي 
في محافظة بابل من خالل مسرحية 
)احلر(. وقال مدير تربية واســط احمد 
شــهاب، في تصريح تابعته الصباح 

اجلديــد: ان العمل مــن تأليف عماد 
جاسم وإخراج احمد جنم ومتثيل فريق 

النشاط املدرسي )بنني وبنات( ".
وقال أكرم العنزي مدير قسم النشاط 
هذا  في  شاركنا  واملدرسي:”  الرياضي 
الفنية  األنشــطة  ضمــن  املهرجان 
التفاعليــة وخللق مزيد مــن الروابط 
من املؤسســات الفنية في احملافظات 

العراقية اخملتلفة فضالً عن خلق فرص 
تطويرية للشباب املشاركني من فناني 
محافظة واســط.” وأضاف: تضمنت 
املشــاركة عرضاً مســرحياً بعنوان” 
احلر” من تأليف اخملــرج الكبير الراحل 
عماد جاســم حمزة وإخــراج الفنان 
امللكشاهي  رامي  أبو  أحمد  الشــاب 
واشراف نقابة الفنانني العراقيني فرع 

واسط. 
الذي  ان املهرجان  الى  العنزي  وأشــار 
شاركت فيه )سبعة عروض مسرحية( 
اختتم بفوز العمل املســرحي" احلر " 
بجائزة جلنــة التحكيم وجائزة النقاد 
كأفضل عمــل متكامــل فضالً عن 
جائزة أفضــل ممثلة ثانويــة للفنانة 

الشابة فاطمة ماجد.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

بغداد تحتضن مهرجانًا سنويًا ضّم 
العشرات من فناني المحافظات

"دائرة الفنون": معرض "ربيع الشهادة".. حضور الفت وتنّوع في األساليب

متابعة ـ الصباح الجديد:
بدأت النجمة التونسية لطيفة، التحضير 
ألغنية عامليــة، خاصة لكأس العالم لكرة 

القدم 2022 في قطر.
وكشــف برنامج "ETبالعربي" أن لطيفة 
تتواجــد في دبي من أجل تســجيل أغنية 
عاملية موســيقاها إيقاعية لتكون جاهزة 

لكأس العالم 2022".
موجهة  األغنيــة  أن  البرنامــج  وأوضــح 
وأنها  بالبطولــة،  املشــاركة  للمنتخبات 

مليئة بالكلمات واألجواء احلماســية لرفع 
همــة املنتخبــات العربية املشــاركة في 
البطولة وهي الســعودية وتونس واملغرب 

وقطر".
األغنيــة من كلمات وأحلــان وتوزيع حمدي 
املهيــري بينما ســيتولى إخــراج الفيديو 
كليب شــريف ترحيني. وأعلنــت العديد 
من النجمات العربية مشــاركتهن بأغاني 
خاصة لكأس العالم 2022 ومنهم ميريام 

فارس ونانسي عجرم وبلقيس وغيرهن.

وكانت لطيفــة قد حققت جناحــاً كبيراً 
بأغنيتها اجلديــدة "حبيبو" التي أطلقتها 
الــذي تصدره  ألبومها  أغانــي  من  مؤخراً 
مع شــركة "روتانا". كمــا أعلنت لطيفة، 
الشــهر املاضي، وفاة شقيقها األكبر على 
صفحتها اخلاصة وكتبــت: "أخويا الكبير 
حســن الغالي الطيب احلنني السند، كنا 
منتظرينــك، ولكن القدر كان أســرع اهلل 
يرحمــك يا حبيب أختك.. إنــا هلل وإنا إليه 

راجعون، يا رب يصبرنا على فراقك".

وحرص عدد كبير من جنوم الوسط 
الفني في العالــم العربي، على 
دعم ومســاندة لطيفة، وتسابق 

النجــوم في التعبيــر عن حزنهم 
الشــخصية  حســاباتهم  عبــر 
االجتماعي،  التواصــل  مواقع  على 
ومــن أبرزهم جورج وســوف، ماجي 
بوغصن، ثامر حســني، وليد سعد، 
أكرم حســني،  الوهاب،  عبد  فتحي 

واإلعالمي اللبناني نيشان.

ميسان ـ الصباح الجديد:
ضمن فعاليــات مؤمتر القمة الثقافــي العربي الثاني 
املزعــم اقامته فــي محافظة ميســان، برعاية البنك 
املوســيقار نصير شمه،  العراقي ومبشــاركة  املركزي 

يعرض الفيلم القصير الهادف ظمأ األرض.
 وقال املشــرف العام على انتاج الفيلم األديب محمد 
رشــيد: مت انتاج الفيلم بالتعاون مع خبير البيئة احمد 
صالح نعمة وهو من سيناريو واخراج حسنني الربيعي 
ومتثيل االعالمية فاطمــة حاجي والفنان عالء مالديني 
والفنان جــواد الزيداوي وتصوير ومونتــاج الفنان علي 

النوري وتصميم سالم املوسوي وترجمة علي طابور.
 وأضــاف: احداث الفيلم عبارة عن رســالة مدروســة 
علــى وفق معاير وضعها اصحــاب االختصاص حلماية 
البيئة ومكافحة التصحر واســتثمار املياه بالطريقة 

الصحيحة
وذلك بعد املعاناة التي تشهدها اغلب احملافظات نتيجة 
اجلفاف وانحســار املياه لنهري دجلة والفرات فضال الى 

جفاف البحيرات واالهوار.

بغداد - الصباح الجديد: 
فاز الباحث البريطاني من اصول عراقية معتز سلمان احمد 
اجلبوري بجائزة أفضل عالم شاب في العلوم العصبية التي 
متنحها املنظمة الدولية للكيمياء العصبية وجاء فوز معتز 
ســلمان وهو كبير الباحثني واحملاضر في قسم علم وظائف 
األعضاء والوراثــة بجامعة أكســفورد البريطانية باجلائزة 
تقديرًا ألبحاثه في علم األعصاب وعمله على حتديد عالجات 

جديدة لألمراض العصبّية، باستخدام تقنيات مبتكرة. 
وحصل الباحث معتز سلمان على شهادة البكالوريوس من 
كلية الصيدلة بجامعة املوصل عــام 2007 قبل ان يتمكن 
من اكتشاف عالج جديد ملرضى األورام الدماغية الناجتة عن 
احلوادث واجللطات خالل بحث دراسته املاجستير والدكتوراه، 
حيــث نــال الدرجتــني العلميتني مــن جامعة شــيفيلد 

البريطانية.

"ظمأ األرض " فيلم قصير 
يعالج التصّحر في البالد

طبيب عراقي يحصد جائزة من 
منظمة دولية للكيمياء العصبية
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قرأت سيرة ) الناصر لدين اهلل احمد ( الذي 
ولي احلكم 47 عاما وهي اطول مدة قضاها 

خليفة .
وكان قد رصد ما يجري في البالد عن طريق ) 
اخمُلبرين السريني ( حتى قال عنه السيوطي 
في تاريخ اخللفــاء ص 413 ) ال يخفى عليه 

شيء من أحوال رَِعيَِّته كبارهم وصغارهم .
وأصحاب أخباره في أقطــار البالد يُوصلون 

اليه أخبار امللوك .. ( 
جاءه رســول أحــد امللوك برســالٍة وكتاٍب 

مختوم فقيل له :
" إرجع فقد عرفنا مــا جئَت به ، فرجع وهو 

يظن انهم يعلمون الغيب ..!!
ووصل اليه رجــل من الهند معه ببغاء تقرأ 
ســورة االخالص ) قل هو اهلل احد ( مرسلة 

اليه كتحفة من التحف ، 
فأصبحت َمِيَتًة وأصبح حيران ،

فجاءه فــراس يطلب منــه الببغاء فبكى ، 
وقال :

الليلة ماتت 
فقال له :

قد عرفنا ، هاتِها َمِيَتًة 
وقال :

كم كان ظنك ان يعطس اخلليفة ؟
قال :

خمسمائة دينار 
قال :

هذه خمســمائة دينار خذها فقد أرســلها 
اليك 

فانه َعلَِم بحالك منذ خرجت من الهند "
واذا الناِصــُر ال يخفــى عليه خبــر الببغاء 
فكيــف يخفى عليــه خبر مــا يجري من 
األحداث وما ُيارس ِمْن نشــاطات وفعاليات 

اجتماعية وسياسية وثقافية وجتارية ؟
انه رَْصْد دقيق للغاية يفــوق بِدَقِتْه الكثير 
من أجهزة اخملابرات عند الدول املتقدمة في 
األلفية الثالثة ، ويكاد املرء ان ال يصدق أمثال 

تلك االخبار .
قال عنه املوفق عبد اللطيف :

) كان الناصر قد مــأل القلوب هيبًة وِخيَفًة 
فكان يرهبه أهل الهنــد ومصر كما يَرَْهُبُه 

أهل بغداد ( 
والسؤال اآلن :

أليســت القدرة على االحاطة مبا يجري في 
الديار البعيــدة فضالً عن الديار الغريبة من 

الظواهر الباعثة على التعجب ؟
ال سيما مع خلو ذلك العصر ِمْن كل اجهزة 

الرصد االلكترونية .
وِمــْن اخبــاره الغريبة أنه علِــَم مبا صنعه 
احدهــم عندما دعــا جماعة الــى منزله 
فغســل يده قبل أضيافة ورُفــع اخلبر اليه 

فكتب :
" ســوُء أدٍب من صاحب الــدار وفضوُل من 

كاتب املطالعة "
اي انه استكثر على اخملبر اطالعه على مثل 

هذا اخلبر .."
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لقد كان الناِصُر داهيًة بكل ما لهذا الوصف 
ِمْن معنى 

قال ابو املظفر سبط ابن اجلوزي 
" َقلَّ بَصُر الناصرِ في آخر عمره 

وقيَل ذَّهَب ُكلَّه ، 
ولم يشعر أحد من الرعيه بذلك حتى الوزير 

واهل الدار "
وهذا منهتى الدهاء والتدبير .

وكان قــد َعّلَم جاريًة مــن جواريه أْن تكتَب 
كما يَْكُتب ، اي َخطأً ُمشابها خِلَْطِه ، فكانت 
تكتب مثل َخّطِه وجتيُب على ما يرفع اليه .

أقول :
أين هذا التدبير العالي والهيبة التي يشعر 
بها املواطنون ازاء الدولة من ســوء التدبير 
واالنتهــاك الصريح للمعاييــر املوضوعية 
واملوازيــن كلها في ظل ما شــهده العراق 
بعــد ســقوط الطاغية فــي 9 / 4 / 2003 
فقامت العشــيرة بامتالك االســلحة غير 
املرخصة أحيانا مقام مــا يجب ان تقوم به 
أجهــزة الدولة التي فقدت هْيبَتها لشــدة 
نََهِم السلطويني الذين لم يهمهم شيء اال 

القرصنة واختطاف املال العام دون هوادة ؟
وقــد ولغوا في هــذا املســتنقع ، ففقدوا 
الهيبة ، وفقدت األمة ثقتها بهم فعاشــوا 
ألنفســهم ومكاســبهم بََدَل اْن يعيشوا 
للشعب والوطن وحتقيق ما يصبوان اليه ..!!

صدق او ال تصدق

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

لطيفة تحّضر "مفاجأة" لكأس العالم في قطر

بغداد - الصباح الجديد:
الفنان علــي جابر حفر اســمه في قلوب 
العراقيني بأدوار كوميدية تهدف لزرع الفرح 

واالبتسامة على مدى أكثر من 30 عاما.
ولد الفنــان علي جابر عــام 1964، كانت 
بدايتــه فــي الوســط الفنــي منتصف 
سبعينيات القرن املاضي في فرقة النشاط 
املدارس،  الشــبابية في  واملنظمات  الفني 
وكان الفن بالنســبة إليه مجــرد هواية، 
لتجســيد األدوار واملشاكســة في تقليد 

اآلخرين.
إال أن انطالقتــه احلقيقية في ذلك العالم 

كانــت باملســرحية الشــهيرة "اخليــط 
والعصفور"، التــي أدى فيها دوراً ثانوياً من 

دون أن ينكشف وجهه.
وعن فن الكوميديا قال الفنان علي جابرفي 
حديث صحفي،تابعتــه الصباح اجلديد إن 
"الكوميديا صنوف وأنواع وكل منها ينتمي 
إلى مدارس عاملية مختلفة ولكن أصعبها 
كوميديــا املوقف التي متثل نهجي في هذا 
العالم الذي اخترته منذ نحو أربعة عقود".

ولفــت جابــر إلــى أن البعــض يــرى أن 
"الكوميدياً هدفها إضحاك اآلخرين فقط 
وبــأي طريقة أو وســيلة وحقيقــة، وهذا 

يجافــي الواقــع ويبتعد عــن الغرض من 
ذلك الفن النبيل، حيــث إنها إذا ما تخلت 
إسفافاُ  ومهامها ســتكون  أغراضها  عن 
وال تبتعد عن التهريج". وبشــأن مستقبل 
الكوميديا في العــراق، يؤكد الفنان علي 
جابر أن "هنالك أسماء مهمة تعمل على 
استشعار قضايا اجملتمع وتنقلها بطريقة 
ســاخرة الذعة ومبا تدخل على املشــاهد 
شــيئاً من الضحك والسرور ولكن هنالك 
جوانب تتعلــق بطيعة النص ومســتوى 

هي  وجميعها  واإلنتاج  التسويق 
من حتــدد جنــاح العمل 

من عدمه". ويتابع بالقــول: "تعرض علّي 
نصوص وشــخصيات لتجســيدها ولكن 
في األغلــب اعتذر عــن تأديتها فبعضها 
ال يتناســب مع شــخصيتي الفنية ورمبا 
بعيدة عن املساحة الكوميدية التي ولدت 
فيها، إضافة إلى أن قسما منها يخلو من 
القيمــة االجتماعيــة الهادفة". ويعطف 
بالقــول: "برغم صعوبة احلصول على نص 
جيــد، إال أن تقلبات السياســة وطبيعة 
األوضاع التي يشهدها العراق منذ عقدين 
قد وفرت لنا في مجال الكوميدياً 

مضامني دسمة ومهمة".

رفض عروضًا قال أنها "تخلو من القيم االجتماعية الهادفة"

علي جابر: "الخيط والعصفور".. انطالقتي الحقيقية

كاظم الساهر يستعد إلحياء عمل إهداًء لبلده

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعيش كاظــم الســاهر الفتــرة احلالية حالة 
إنتعــاش فنــي، وتصّدر اســمه مؤخــرًا الترند 
السوشــيال ميديا ومحرك البحث غوغل على 

مستوى العالم العربي بسبب حفالته الغنائية 
واحللقــة التي حــل فيهــا ضيًفا فــي برنامج 
معكم مع منى الشــاذلي وحتــدث بعفوية في 
مواضيع كثيرة احتلت تصريحاته عناوين املواقع 

والصحف.
الترند بوسائل  مرة أخرى يتصدر اســمه 

التواصل االجتماعي العراقية عن عمل 
جديد ســيقدمه كاظم الساهر، ومت 

تســريب مقطع فيديو من بروفات 
التحضير للعمل، وبحسب ما مت 
أنه عمل خاص سيكون  تأكيده 
إلى  الســاهر  كاظم  من  إهداء 

وطنه العراق.
مــن جانب اخــر يســتعد كاظم 

إلحيــاء حفــل غنائي على مســرح 
أبو بكر ســالم في بوليفــارد رياض 

ســيتي ضمن حفالت مهرجان الغناء 
بالفصحــى يــوم اخلميــس 6 

في  ويشاركه  أكتوبر، 
جالل  عزيــزة  احلفل 

وفايا يونان.

تربية واسط تحصل على "أفضل عمل متكامل" في مهرجان مسرحي
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