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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد: 
النواب  مجلس  رئاسة  امهلت 
امــس االحد، البنــك املركزي 
اسبوعاً واحداً لإلجابة وبشكل 
املقدمة  التساؤالت  واضح عن 
من قبل أعضاء اللجنة املالية، 
وتزويد اللجنــة بالوثائق كافة 
خطابــات  مبلــف  املتعلقــة 

الضمان ونافذه بيع العملة.
وقــال النائــب األول لرئيــس 
اجمللــس محســن املنــدالوي، 
خالل ترؤسه اجتماعاً موسعاً 
للجنة املالية بحضور محافظ 
البنك املركزي مصطفى غالب 
، ان »البنك املركزي هو املسؤول 
السياسات  تنفيذ  املباشر عن 
املعني  وهو  للبلــد،  املصرفية 
بتطوير عمل املصارف ومراقبة 
أعمالها بهدف حماية ايداعات 
املواطنــن ومواكبــة التطور 
العاملي في هذا القطاع املهم 
الدولة  عليــه  تعتمــد  الذي 
لتطوير بقيــة القطاعات من 
صناعــة وزراعــة واســتثمار 
وســياحة وغيرها«، مشــدداً 

البنك  اتخــاذ  »وجــوب  على 
فاعلية  أكثر  احترازية  اجراءات 
احلاصل  التضخــم  ملعاجلــة 
عن خفــض قيمة الدينار أمام 

الدوالر«. 
وجاء في بيان املكتب اإلعالمي 
لرئيس مجلس  االول  للنائــب 
النواب: »خــالل االجتماع جرى 
طرح عدد من التســاؤالت من 
قبل أعضــاء اللجنــة املالية 
واملتعلقــة بنافذة بيع العملة 
التابعة للبنك املركزي وقروض 
واإلسكانية  الصناعية  املبادرة 
املركزي  البنــك  وسياســات 
امــوال  رؤوس  زيــادة  بشــأن 
واالسالمية  التجارية  املصارف 
واخلاصــة واملصارف املوضوعة 
وخطابــات  الوصايــة  حتــت 
للبنك  الرقابي  والدور  الضمان 
بجملة  واخلروج  املصارف،  على 
من التوصيــات، واالتفاق على 
عقد اجتماع آخر قريب لإلجابة 
عــن التســاؤالت املطروحــة 
الكاملة حول  اإلحاطة  وتقدمي 

جميع املواضيع والتفاصيل«.

بغداد - الصباح الجديد:
عــززت وزارة الدفاع امس األحد، 
قوات اجليش في البصرة بارسال 
فوج ثالث يصلها خالل ساعات، 
من اجل تعزيز األمن واالستقرار 

فيها.
وأورد مصــدر مطلع في تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، بأن 
الفوجــن اللذيــن وصــال يوم 
أمــس األول إلى البصــرة مازاال 
متمركزين في القصور الرئاسية 
الشــعبي  احلشــد  مقر  حيث 
وال توجد أي مشــاكل، مبينا أن 
احلديث عن انســحاب الفوجن 

وتغيير مكانهما غير صحيح.
ووصل أمس االول الســبت لواء 
مــن اجليــش لتعزيز اســتقرار 

احملافظة وتنفيذ بعض الواجبات 
األمنية.

املقبلــة،  الســاعات  وخــالل 
سيصل فوج ثالث الى احملافظة، 
وفقا للمصدر ذاته، والذي أوضح 
أيضــا ان عمــل هــذه األفواج 
ونصب  باالنتشــار  ســيتمثل 
الســيطرات املفاجئــة التــي 
عمليات  قيادة  متارســها  كانت 
كون  أكبر  بشكل  لكن  البصرة 
املوجــودة كانت ال  القطعــات 

تكفي.
وشهدت محافظة البصرة التي 
تُعد رئة البالد االقتصادية خالل 
األيــام املاضية، توتــرات أمنية 
بانتشــار املظاهر املسلحة في 

شوارعها.

مجلس النواب يمهل البنك 
المركزي اسبوعًا واحدًا لإلجابة عن 
تساؤالت بشأن سياسته النقدية

الدفاع تعزز قوات الجيش 
العاملة في البصرة بفوج ثالث

خاص - الصباح الجديد:
الدميقراطــي  احلــزب  اكــد 
االحــد،  امــس  الكردســتاني 
ان ازمــة تشــكيل احلكومــة 
تكمن في اخلــالف داخل املكون 
الشــيعي، وفيما اشــار الى ان 
الكــرد او الســنة ال يتحملون 
يطالبون  لكنهم  مسؤوليتها، 
بعدم جتاوز اســتحقاقات التيار 
الصدر، حتدث اإلطار التنسيقي 
عن شهر حاسم النتخاب رئيس 
احلكومة،  وتشكيل  اجلمهورية 
الكردية  املفاوضــات  أن  مؤكداً 
وعدم  قريبــاً  حســمها  يجب 

االنتظار إلى ما ال نهاية.
الدميقراطــي  احلــزب  ويؤكــد 
مبنصب  متسكه  الكردســتاني 
بوصفــه  اجلمهوريــة  رئيــس 
الفائز األول في االنتخابات على 
مستوى اقليم كردستان، ويحذر 
في ذات الوقــت من املضي في 
دون حسم  تشــكيل احلكومة 
الصدري  التيــار  مــع  اخلالفات 
من جهــة واالتفاق داخل البيت 

الكردي من جهة أخرى.
للصبــاح  تصريــح  وفــي 
اجلديد،  ذكــر النائب عن احلزب 
الكردستاني ماجد  الدميقراطي 
إدارة  »حتالــف  إن  شــنكالي،  
الدولة بشكل عام مع االنفتاح 
السياسية،  الكتل  جميع  على 
مبا فيها التيار الصدري بوصفه 

ميثل الفائز في االنتخابات«.
وتابع شــنكالي، أن »أطرافاً في 
اإلطار التنســيقي تريد املضي 
دون  من  احلكومة  نحو تشكيل 
التوصــل إلى اتفاق مــع التيار 

الصدري من جهة، وعدم انتظار 
مفاوضات الكــرد على منصب 
جهة  مــن  اجلمهورية  رئيــس 

أخرى«.
»احلــزب  أن  إلــى  وأشــار، 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
متمســك بحقــه بــأن يكون 
من  اجلمهورية  رئيس  مرشــح 
حصته، وذلك بكون املنصب هو 
وأن  الكردي  للمكون  استحقاق 
حزبنا هو احلاصل على أكبر عدد 

من املقاعد على مستوى إقليم 
كردستان«.

ونوه شــنكالي، إلــى أن »هذه 
األطــراف تتــذرع بــأن عملية 
أال  يجب  احلكومــة  تشــكيل 
تســتمر إلى ما ال نهاية وكأن 
املشكلة هي في منصب رئيس 
اجلمهورية وليست داخل املكون 
الشــيعي بوجود خــالف كبير 
والتيار  التنســيقي  اإلطار  بن 

الصدري«.

الكرديــة  »القــوى  أن  واورد، 
والســنية متفقة على موقف، 
وهــو ضــرورة أن يحصل هناك 
اتفاق مــع الصدريــن فأن لم 
يشــتركوا باحلكومة، فنكتفي 

بعدم اعتراضهم عليها«.
وانتهى شنكالي، إلى أن »اإلطار 
التنســيقي املهــم لديــه هو 
كيفيــة أن يصل إلــى احلكم، 
والقول بأنه سوف يساند االحتاد 
الوطني الكردســتاني ويصوت 

ملرشــحه بهذه السهولة وبناء 
غير  الســابقة  املواقف  علــى 
املوقف  يعقــد  ألنه  صحيــح، 

عليه«.
مــن جانبه قال عضــو حتالف 
الفتــح علــي الفتــالوي، في 
حديث مع »الصباح اجلديد«، إن 
»الشهر احلالي ينبغي أن يكون 
حاســماً في عملية تشــكيل 
رئيــس  وانتخــاب  احلكومــة 

اجلمهورية«.

»الكــرد  أن  الفتــالوي،  وتابــع 
عليهــم أن يحســموا أمرهم، 
فالوقت أمامهم ليس مفتوحاً، 
إذا ما اســتمر الوضع  والبرملان 
مبــا هو عليــه ســيضطر إلى 
رئيس  انتخــاب  عقد جلســة 
قائمة  مع  والتعامل  اجلمهورية 

املرشحن احلالين للمنصب«.
الدولة  إدارة  »حتالف  أن  وأوضح، 
احلكومة  مالمــح  جميع  وضع 
اختار مرشحه  أن  بعد  اجلديدة، 
لتشكيل احلكومة وجدد الثقة 
برئيس مجلــس النواب محمد 
احللبوسي ولم يبق أمامه سوى 

انتخاب رئيس اجلمهورية«.
ومضى الفتالوي، إلى أن »هناك 
التي  القوانــن  العديــد مــن 
حالياً  النواب  مجلس  يناقشها 
وســيعمل علــى إقرارها لكن 
تنفيذهــا يتعــن أن يكون من 
حكومة مكتملة الصالحيات«.

الدميقراطــي  احلــزب  وكان 
الكردســتاني طرح حال جديدا 
الزمة انتخاب رئيس اجلمهورية، 

يتمثل 
إقليم  برملان  باالقتراع عليه في 
كردســتان، االمر الذي ميكن من 
مرشــح  حصول  تفادي  خالله 
املنصب،  علــى  الوطني  االحتاد 
مبســاندة االطار التنسيقي له، 
وهو االمر الــذي زاد من تعقيد 
املوقف يشــأن الرئيس، اذ يقدر 
بان  الكردســتاني  الدميقراطي 
ذهبــا  اذل  الكرديــن  احلزبــن 
مبرشــحن اثنــن، فــان االطار 
التنســيقي ســيختار مرشح 

االحتاد الكردستاني.

فيما اإلطار التنسيقي يطالب بالحسم خالل الشهر الحالي.. الديمقراطي الكردستاني:

 ازمة تشكيل الحكومة سببها الخالف داخل المكون 
الشيعي وللتيار الصدري استحقاقات نحترمها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استثنى الرئيس األمريكي جو بايدن 
كال من العراق وســوريا من الئحة 
تقييد اســتهداف الدول بالطائرات 
املسيرة او عمليات قوات الكوماندوز 
الواجب  الشروط  وتشديد  الطارئة، 
توفرهــا قبــل الشــروع بعمليات 
البلدين  ان  االســتهداف، معتبــرا 
ما زاال يعدان مــن مناطق األعمال 

العدائية النشطة.
وكان الرئيــس األميركي وقع أمس 
من  وثيقة سياســية سرية،  األول 
دون اســتثناءات، حتد من أنشــطة 
والعمليــات  املســيرة  الطائــرات 
انتقادات  جراء  الطارئة،  العسكرية 
املاضية،  السنوات  خالل  متصاعدة 
التي  بسبب سلسلة من الضربات 
أدت إلى وقوع خسائر جسيمة في 
صفــوف املدنين، وهذا مــا يعني 
ان االســتثناء، اتخــذ الحقا وبعد 
توقيــع الوثيقة، اذ نقلت شــبكة 
»ســي ان ان« االمريكية في تقرير 
عن مســؤولن امريكيــن قولهم، 
إن »الرئيــس بايــدن وقــع علــى 
سياسة سرية تشدد قواعد وكالة 

االستخبارات املركزية )سي آي ايه( 
الضربات  تنفيــذ  والبنتاغــون في 
هجمــات  او  مســيرة  بطائــرات 
الكومانــدوز خــارج مناطق احلرب 

التقليدية«.  
واشــار التقرير الى ان السياســة 
اجلديدة تستهدف بشكل خاص دوال 
مثل الصومال واليمن وافغانستان، 
حيث تنفذ الواليات املتحدة بشكل 
مســتمر ضربات ملكافحة االرهاب، 
اال ان شــروط التقييــد اجلديدة ال 
تشمل العراق وسوريا حيث ال تزال 
واشــنطن تعتبرهما مــن مناطق 
األعمــال العدائيــة النشــطة، أو 

مناطق احلرب التقليدية.
وأوضحــت »ســي ان ان« أنــه من 
السياســة  فان  العملية،  الناحية 
اجلديدة تعنــي أن الواليات املتحدة 
حتــد مــن اعتمادها علــى ضربات 
الطائرات املســيرة، التي كانت في 
السابق وســيلة كثيرة االستخدام 
وتســببت  اإلرهاب،  مواجهــة  في 
في اثــارة انتقادات متصاعدة خالل 
املاضية، بسبب سلسلة  السنوات 
مــن الضربات التــي أدت إلى وقوع 

صفوف  فــي  جســيمة  خســائر 
املدنين.

واآلن، بحسب التقرير األمريكي، فان 
السياسة اجلديدة تشترط موافقة 
بايدن قبل الشــروع في تنفيذ غارة 
بطائــرة مســيرة أو هجــوم لقوة 
كوماندوز. ونقل التقرير عن مسؤول 

بارز فــي اإلدارة األمريكية قوله انه 
يتحتم  فانه  اجلديدة،  الشروط  وفق 
تســمية الشــخص املســتهدف 
بالغــارة، بينمــا تتيح السياســة 
هذا  عن  التخلي  للرئيــس  اجلديدة 
املتطلبات  مــن  وغيــره  الشــرط 

املسبقة، إذا كانت تلك مشيئته.  

اضافة الى ذلك، فانه يجب ان يوافق 
الرئيــس على حتديــد التنظيمات 
املمكن اســتهدافها وما هي الدول 

املستهدفة.  
السياسة  فإن  التقرير،  وبحســب 
»الطابع  اجلديدة تضفي شكال من 
سلســلة  علــى  املؤسســاتي« 

اخلطوات الالزمة للقيام بضربة ما، 
وان املسؤولن في مهمات مكافحة 
االرهاب عليهم ان يبرهنوا »بشكل 
شبه مؤكد« انه لن تقع خسائر في 
صفوف املدنين عند تنفيذ الضربة، 
وان الشخص املســتهدف يشكل 
للواليات  وشــيكا  تهديدا  بالفعل 

املتحدة. .
 ونقل التقرير عن املسؤول األمريكي 
البــارز قولــه السياســة اجلديدة 
النشــاط  مســؤولي  من  تتطلب 
احلصول  اإلرهاب،  مبكافحة  املتعلق 
علــى إذن مــن رئيس بعثــة وزارة 
الدولة  فــي  االمريكية  اخلارجيــة 
املســتهدفة.  كمــا نقــل التقرير 
عــن مستشــارة األمــن الداخلي 
في البيت األبيض ليــز راندال التي 
التي  املراجعــة  عمليــات  قــادت 
اســتغرقت عامن، أن السياســة 
اجلديدة »تســتهدف بذكاء حماية 
األمريكيــن من تطــور التحديات 
االرهابيــة عامليا، وهي تســتدعي 
معاييــر الدقة والصرامــة، مبا في 
ذلك حتديد األهداف املالئمة وتقليل 

اخلسائر في صفوف املدنين«.  

وذكر التقرير انه بالنسبة الى العراق 
واشــنطن  وســوريا حيث حتتفظ 
»القادة  فــان  عســكري،  بوجــود 
امليدانين سيســتمرون في التمتع 
بســلطة أكبر ليقومــوا بالتقدير 

حول القرارات العملياتية«.
وبحسب مســؤول كبير في االدارة 
االمريكية فان السياســة اجلديدة 
من  اكبر  وعبئــا  صرامــة  تعكس 
الناحية االســتخباراتية في اختيار 
تعزيز  الــى  باالضافــة  االهــداف، 
دور الرئيــس األمريكي نفســه في 

املوافقة على مثل هذه العمليات.
ونقل التقرير عــن مصادر مطلعة 
على املداوالت التــي تناولت قواعد 
إن بعض  اجلديدة، قولها  السياسة 
العاملــن فــي ميــدان مكافحة 
اإلرهاب واحملللن يشعرون باالستياء 

من القيود املشددة.
 ولفــت التقرير إلى ان السياســة 
اجلديدة جاءت بعد مبادرة منفصلة 
اغسطس/  في  البنتاغون  اليها  جلأ 
اعلن  ما  تســتهدف بحســب  آب 
وقتهــا التقليل من عــدد القتلى 
واجلرحى في صفوف املدنين بسبب 

االمريكية،  العســكرية  العمليات 
وال سيما ضربات الطائرات املسيرة. 
وختــم التقريــر باالشــارة الى ان 
النتقادات  يتعرض  االمريكي  اجليش 
منذ ســنوات لتســببه في مقتل 
مدنين في ضربــات طائرات مثلما 
جــرى خالل االنســحاب الفوضوي 
من افغانســتان في أغسطس/ آب 
املاضــي بغارة اوقعــت 10 مدنين 
بينهم ســبعة اطفال. كما تعرض 
بســبب  انتقادات  الى  البنتاغــون 
غارة جوية في ســوريا فــي العام 
2019 تسببـــت فـي مقتـل عـدة 

مدنييـن.  
كمــا لفــت الــى تراجــع ضربات 
الطائرات املسيرة بشكل كبير في 
الســنوات املاضية في العديد من 
الدول، مضيفا ان بيانات »مؤسسة 
تشــير  الدميقراطيات«  عن  الدفاع 
الى لم تكن هناك ضربات بطائرات 
مسيرة في باكســتان واليمن منذ 

2018 و 2019 على التوالي.
كما ان مثل هذه الضربات تراجعت 
بشــكل كبير في الصومال منذ ان 

تولى بايدن منصبه.

بايدن يستثني العراق وسوريا من الئحة تقييد استهداف الدول بالطائرات المسيرة والعمليات الطارئة
اعتبرهما من مناطق االعمال العدائية النشطة

تقريـر

مستشار الكاظمي المالي: البالد باتت
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3تجتمع مع طالبان في الدوحة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
رغــم اعتــراض احــزاب املعارضــة 
والفعاليــات الشــعبية صــوت 80 
برملان  عضــوا علــى متديــد عمــر 
كردستان ملدة سنة، االمر الذي خلف 

استياءا واسعاً لدى الشارع الكردي.
من  بالضد  املعارضــة  كتل  وهتفت 
القانون خالل جلسة التصويت التي 
جرت مساء أمس األول السبت، عادة 
منتفعن  القانــون  علــى  املصوتن 

بالسلطة واالمتيازات احلزبية.
احلــزب  كتــل  مــن  كل  وصوتــت 
الكردســتاني وحركة  الدميقراطــي 
التغييــر واالحتــاد الوطنــي وممثلي 
املكونــات لصالــح القانــون، الذي 

واجه اعتراضا شــديداً من قبل كتل 
املعارضة.

واعلنــت احــزاب االحتاد االســالمي 
وجماعة العدل واجليل اجلديد رفضها 
للنظام  مخالفا  واعتبرتــه  للقانون 
الداخلي لبرملان كردســتان ومخالفاً 

للقانون.
الكردســتاني  البرملان  عضــو  وقال 
علي حمــه صالح في مؤمتر صحفي 
تابعته الصباح اجلديــد، انه ال يوجد 
نص قانوني يتيح لبرملان كردســتان 
متديد عمره، مؤكدا ان ما حصل يعد 
جتاوزا صارخا علــى النظام الداخلي 

وانتهاكا الرادة املواطنن.
واشــار حمه صالح الى، ان شــعب 

الدورة  لهذه  الثقة  منح  كردســتان 
ملــدة اربعــة اعــوام ولــم مينحهم 
حــق متديد عمر البرملان وســلب حق 

الشعب في اختيار ممثليه.
بدورها اعلنــت كتلة اجليل احلديد ان 
اعضاءها ســوف يقاطعون جلسات 
برملان كردســتان بعــد انتهاء مدته 
القانونية في الســادس من شــهر 

تشرين الثاني املقبل.
وقالــت الكتلة فــي بيــان ان برملان 
كردستان ســيكون فاقدا للشرعية 
ونحن  القانونية،  مدتــه  انتهاء  بعد 
لن نلتزم باجللســات كما اننا نرفض 

استالم رواتبنا بعد انتهاء هذه املدة.
علــى العكس من ذلك بــررت كتلتا 

التغيير  وحركــة  الدميقراطي  احلزب 
قرار التمديد بأنه كان اخر العالج الن 
االقليم كان سيقع في فراغ تشريعي 
لو لم يتم متديــد عمر البرملان. وعلى 
الرغم من ان رئيس االقليم نيجيرفان 
بارزانــي قــد حدد االول من تشــرين 
االول اجلاري موعــدا ألجراء انتخابات 
كردستان بعد ان كانت انتخابات برملان 
اقليم كردستان قد اجريت عام 2018، 
اال ان عدم توصل االحزاب السياسية 
اتفــاق حــول تعديــل قانون  الــى 
االنتخابــات في االقليم، وتســمية 
مفوضية جديدة لالنتخابات، وحتديث 
سجالت الناخبن وحتديد عدد الدوائر 

االنتخابية حالت دون ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
العاملية،  الصحة  منظمة  أصدرت 
حتذيرا بشأن 4 أدوية شراب للسعال 

من تصنيع  شركة هندية. 
وبحســب التحذير الــذي أصدرته 
وكالة  فــإن  العاملية«،  »الصحــة 
الصحــة التابعــة لــأمم املتحدة 
تعتبر أن أدوية الســعال والبرد قد 
تكون مســؤولة عن وفاة 66 طفال 
مسجلن في غامبيا بغرب أفريقيا، 
غارديــان«  »ذا  لصحيفــة  وفقــا 

البريطانية.
وحذرت منظمــة الصحة العاملية 

من أن أدوية سعال األربعة »ملوثة« 
أنها من  ويُزعم  و«دون املســتوى«، 
إنتاج شركة »مايدن« احملدودة، ويقع 
هاريانا،  بوالية  في سونبات  مقرها 
من املمكن أن تكون سبب الوفيات 

في الدولة الواقعة في غامبيا.
فهــي  األربعــة  األدويــة  وعــن 
»كوفيكسفمالن«، وشراب فموي 
يســمى »بروميثازيــن«، وشــراب 
»ماكــوف« للســعال لأطفــال، 

وشراب »ماجريب إن كولد«.
منظمة  أبلغــت  للتقارير،  وفقــا 
العام  املراقــب  العاملية  الصحــة 

 29 بتاريخ  الهنــد  فــي  لأدويــة 
سبتمبر/ أيلول، بشأن اآلثار الضارة 
احملتملــة لأدوية لتتولــي الهيئة 
التنظيمية في  األمر مع السلطة 
واليــة هاريانا، وتشــرع في حتقيق 
مفصل، على حد قول وزارة الصحة 

الهندية.
العاملية  وأضافت منظمة الصحة 
األدوية  لهذه  املصنعة  الشركة  أن 
األربعة »لم توفر حتى اآلن ضمانات 
لها بشــأن ســالمة وجــودة هذه 

املنتجات«.
وحذرت منظمــة الصحة العاملية 

من أنه رمبا مت توزيع الشــراب خارج 
الدولة الواقعة فــي غرب أفريقيا، 

وأن التعرض العاملي لها »ممكن«.
وقالــت هيئــة تنظيــم الصحة 
أن  »يحتمل  الشــراب  إن  كذلــك 
يكــون مرتبطا« بإصابــات الكلى 
احلــادة، و66 حالة وفاة بن األطفال 

في غامبيا.
وفي يــوم اخلميــس املاضي، ذهب 
املســؤولن الغامبين إلى مناطق 
الساحل الغربي وأعالي النهر جلمع 
شراب البروميثازين والباراسيتامول 

من منازل السكان.

80 عضوا يصوتون على تمديد عمر برلمان كردستان لمدة سنة منظمة الصحة العالمية تحذر من أربعة ادوية هندية 
خاصة بالبرد تسبب الموت

بالضد من االرادة الشعبية  الوزارة المعنية في البالد مطالبة بتوضيح دقيق
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البصرة ـ سعدي السند:

شهد معرض ومؤمتر البصرة الدولي 
املتجددة  والطاقــة  والغاز  للنفط 
خالل أيام افتتاحه أواسط األسبوع 
ومنها  متواصلــة  زيــارات  املاضي 
تخصصية  وشــركات  مؤسسات 
محلية من عموم محافظات العراق 

ومن مختلف دول العالم .
“الصبــاح اجلديد” وخــالل جوالتها 
في أجنحة املعــرض عند افتتاحه 
وخالل أيام األفتتاح أيضا شــهدت 
عقد لقاءات من قبل ممثلي العديد 
مــن الشــركات احملليــة والعاملية 
أجنحة  مسؤولي  مع  التخصصية 
الشــركات املشــاركة في املعرض 
والتي مت فيها تقدمي سيرها الذاتية 
من أجل التعاون مع هذه الشركات 
التــي تتخصص بها  في اجملــاالت 
معربة عــن اعجابها بهذا التجمع 
الكبير الــذي رعته احلكومة احمللية 
في البصرة والــذي أقيم في رحاب 
قاعات املعــرض اجملاور مليناء املعقل 

  .

رئيس جامعة البصرة للنفط 
والغاز يتحدث للصباح اجلديد

وخالل تواجد رئيس جامعة البصرة 
للنفــط والغــاز الدكتــور محمد 
هليل حافــظ الكعبي في املعرض 
وزيارتــه ألجنحة شــركات النفط 
واجنحة  املشاركة  والعاملية  احمللية 
الشــركات واملؤسســات العلمية 
املعنيــة مبعــدات النفــط والغاز، 
لتلك  املميزة  املشاركات  على  أثنى 
الشركات وأشــاد بهذه  االنشطة 
العلمية التي تتعلق بقطاع النفط 
والغاز وأشــار الــى اهمية جامعة 
البصرة للنفط والغاز برفد القطاع 
املتميزيــن  باخلريجــن  النفطــي 

مبجاالت الصناعة النفطية.
الصناعية  االدارة  كليــة  وكانــت 
للنفــط والغاز قد نظمت ســفرة 
علميــة ميدانيــة لطلبتهــا الى 
معــرض ومؤمتــر البصــرة الدولي 
والطاقة  والطاقــة  والغاز  للنفط 
املتجددة وجتــول الطلبة ويرافقهم 

وعدد  العلمية  االقســام  رؤســاء 
من التدريســين باجنحة شركات 
ورحبت  والعامليــة  احمللية  النفــط 
ادارة املعــرض واصحــاب االجنحة 
والشــركات النفطية بهذه الزيارة 
واثنوا على مســتوى طلبة الكلية 
بناة املستقبل  أنهم  الى  واشــاروا 
بادارة القطــاع النفطي فيما أكد 
عدد من الطلبة في أحاديثم للصاح 
اجلديد أنهم بهذه السفرة العلمية 
كليتهم  لهــم  التــي حققتهــا 
تعّرفوا علــى الكثير من التفاصيل 
التــي تتعلــق بتخصصهــم من 
خالل مشــاهدة املزيد من األجهزة 
واملعدات النفطية وعايشوا ميدانيا 
كل تلك املعروضات ووجدوا انها من 
صميم اختصاصهم األكادميي بعد 
لنا  تخرجهم وهي فرصة حققتها 
الكلية لنكون أمام تلك الصناعات 

احلديثــة وهي أحــدث مايكون في 
عالم التكنلوجيا النفطية 

فتح قنوات تعاون مستقبلية
وفي حديثه قال مدير اعالم شركة 
نفــط ذي قــار الزميل هــادي كرمي 
ريســان : شــهد جنــاح معرضنا 
اقبــاال كبيرا وحقا انــه يهدف الى 
تنشــيط االســتثمار فــي مجال 
النفط والغــاز وباألخص في مجال 
كان  و  املتجددة  والطاقــة  الطاقة 
النفطية  الشــركات  مع  التواصل 
األجنبية كبيرا والتعرف على احدث 
الوســائل التكنولوجيــة في هذه 
الصناعة الستراتيجية مشيرا الى 
ان جناح شــركة نفط ذي قار كان 
من األجنحة املتميزة والذي شــهد 
الشخصيات  قبل  من  مميزاً  حضوراً 
التــي زارت املعرض فضــالً عن عن 

وفود عراقيــة ودولية ابدت اهتماما 
كبيــرا للتعــرف على نشــاطات 
واعمــال الشــركة فيمــا قدمت 
شــركات عاملية ومحلية خدماتها 
وســيرها الذاتية من أجل التعاون 
والعمل مع نفط ذي قار وجنحنا في 
التواصل مع اجلميــع وفتح قنوات 

تعاون مستقبلية 

مشاركة مميزة للشركات نفطية
وكان النائــب األول حملافظ البصرة 
املهندس محمد طاهر التميمي قد 
افتتح يوم الثالثــاء املاضي معرض 
البصــرة للنفط والغــاز والطاقة 

املتجددة.
وقــال إن املعرض افتتح مبشــاركة 
أكثر من 50 شــركة عاملية وعربية 
، فضــالً عن شــركات وزارة النفط 
العراقيــة ، مبينــاً ان الشــركات 

كافة  متثل  املعرض  في  املشــاركة 
مجــاالت النفط والغــاز وأن الدول 
العراق  املعرض تضم  املشاركة في 
اجلنوبيــة  وكوريــا  والســعودية 
ومصر  املتحدة  العربيــة  واإلمارات 
وإيران والهند وتركيا والصن واألردن 

ولبنان 
وان الشــركات العراقية املشاركة 
فــي املعــرض هي شــركات نفط 
 ، اجلنــوب  ومصافــي   ، البصــرة 
ان هذا  ومصافي ذي قــار، موضحاً 
املعرض جعلنا نتعرف اكثر على آخر 
إجنازات هذه الشــركات في تطوير 
، مؤكــداً على  النفطي  القطــاع 
حتقيق تطور كبيــر مبجال القطاع 
النفطــي وفــي مجال املشــاريع 
التي تخــص املصافي، وباخلصوص 
املشروع الكبير الذي يخص مصفى 
البصرة من القرض الياباني ، وحاليا 

العمل يجري بــه ومن املؤمل إجنازه 
خالل عام 2025

 وأضــاف النائب األول أنه مت االطالع 
علــى التطور احلاصل في شــركة 
غاز اجلنوب، واســتبدال الغاز احملترق 
ووصول  الكهربائية،  الطاقة  النتاج 
1000مقمق  مــن  اكثر  الى  اإلنتاج 
حملافظة البصرة، معرباً عن امله ان 
يكون احتراق الغــاز في عام 2025 
بنســبة صفر في املئة وان املعرض 
يحتوي على عروض نتاجات واعمال 
احملافظة  في  األجنبية  الشــركات 
، والتطور احلاصــل باجملال النفطي 
من خالل هذه الشــركات الكبيرة 
النفطي  القطــاع  تخص  ال  والتي 
فقط ، وامنا تضم شــركات كبيرة 
متخصصة مبجــال قطاع الطاقة 
الكهربائيــة واملنتجــات اخلاصــة 

بالطاقة .

شركات محلية وعالمية توافدت على اجنحة المؤسسات 
النفطية والعلمية من اجل تعاون مستقبلي

اختتام معرض ومؤتمر البصرة الدولي للنفط والغاز والطاقة المتجددة
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الصباح الجديد ـ متابعة:
 

تعانــي املؤسســة التعليمية في 
العراق خاصة خالل السنن األخيرة 
من تراجــع كبير مبســتوى أدائها، 
السياسية  االنعكاســات  بسبب 
عليها، والتي ظهــرت آثارها جلية 
في النقص الكبير بتجهيز الكتب 
العام  بــدء  قــرب  مع  الدراســية 

الدراسي اجلديد.
بــدأت  املــدارس  إدارات  أن  ويبــدو 
تفرض علــى التالميذ تأمن الكتب 
وغيرها  والقرطاســية  املدرســية 
عبئا  يشكل  ما  املســتلزمات،  من 
إضافيا على أولياء األمور، وخصوصا 
مــن لديه أكثر من طفل في ســن 

املدرسة.
وهذا مــا تعانيه املواطنــة أم زيد 
من محافظة النجــف، التي تقول 
إن “املعانــاة تبدأ مــع بداية العام 
الدراســي، وأول تلــك املعاناة هي 
شــراء الكتب والقرطاســية التي 
ترتفع أسعارها في كل عام، وسط 

وضع اقتصادي صعب”.

في  التربية  مديريات  وتعاني جميع 
عمــوم محافظات العــراق ماعدا 
اقليم كوردستان من أزمة في توفير 
بغداد،  العاصمة  فيهــا  مبا  الكتب 
بحســب مدير عــام تربيــة بغداد 
الكــرخ الثالثــة، ســعد الربيعي، 
الــذي يعزو ذلــك إلى عــدم توّفر 
التربية  لوزارة  املالية  التخصيصات 

من أجل طباعة الكتب.
ويوضح الربيعــي أن “هذا املوضوع 
مت اإلبــالغ عنــه قبل أكثــر من 6 
أشــهر، بإن التخصيصــات املالية 
لطباعة  التربية  لوزارة  متوفرة  غير 
الكتب، وســنواجه في بداية العام 
الدراســية  املناهج  توزيع  في  أزمة 
للتالميــذ والطلبــة، كمــا متــت 
واحلكومة  النواب  مجلس  مناشدة 
حلل هذه األزمة، لكــن حلد اآلن لم 
يتــم تخصيص األمــوال، وال توجد 

ميزانية لطباعة الكتب”.
ويؤكــد املســؤول، أن “كل املناهج 
االجنليزية  اللغــة  مادة  باســتثناء 
فيها نقص وللمراحل كافة، بسبب 
عدم وجود ميزانية كافية لتغطية 
طباعة الكتب”، مشيرا إلى أن “وزارة 

التربية تنتظر متويال من قانون األمن 
الغذائي لتجهيز املديريات باملناهج 

الدراسية”.

ويرى مراقبــون مختصون، أن تأخير 
طباعة وتوزيع الكتب على الطلبة 
ليست  الدراســي  العام  بداية  في 

بجديدة، بل تكررت لسنوات عديدة، 
بســبب اعتمــاد وزارة التربية على 

املوازنة االحتادية.

وفي هذا اجلانب يذكر نقيب املعلمن 
أن  الســوداني،  عباس  العراقيــن، 
“علــى وزارة التربية عــدم االعتماد 
طباعة  في  االحتاديــة  املوازنة  على 
الكتب، وعلى الرغم من تنّبه الوزارة 
على هذا األمر لكــن هذه املعاجلة 
جاءت متأخــرة، التي تتمثل بصرف 
أموال طباعة الكتب من وزارة املالية 
مباشــرة، وهذا ما مت االتفاق عليه 

مؤخرا بن وزارتي املالية والتربية”.
ويضيف الســوداني خــالل حديثه 
لوكالة شــفق نيوز، أن “على وزارة 
التربيــة إنهاء التعاقــدات بنهاية 
الشــهر الرابع، حتى تتهيأ املطابع 
الكتب  بإعداد  غيرهــا  أو  العراقية 
في وقتها احملدد، ألن طباعة الكتب 
وإرســالها إلى مخازن التربية يأخذ 
وقتا وهــذا هو اخلطأ الــذي يتكرر 

باستمرار”.
أخرى  “وجود مشكلة  إلى  ويشــير 
لــم ينتبــه الكثير لهــا، اال وهي 
إلغاء قــرار االحيائــي والتطبيقي، 
للتربية حول  يوّجــه ســؤاال  وهنا 
األمر، وهناك  كيفية معاجلة هــذا 
طلبــة اختصاصهم تغير وعاد إلى 

الســابق، وهو العلمي دون تسمية 
أيضا  وهذه  والتطبيقي(،  )االحيائي 
وننتظر  الطلبة،  مشكلة ستواجه 
وزارة التربيــة أن تصــدر تعليمات 

بهذا اخلصوص”.
وعن املعامل العراقية التي تسهم 
في توفير املســتلزمات الدراســية 
للطلبة يقــول مديــر مصنع ورق 
البصــرة، رمضان عباس ســلمان، 
“املعمــل كان متوقفا منذ عام  إن 
2003، وإلــى اآلن، وحاولــت إدارات 
املصنع الفتــرة املاضية إعادة عمل 
االجزاء واملكائن املتوقفة أو احالتها 
إلى االســتثمار، لكن عوامل كثيرة 

حالت دون إجناز هذه األعمال”.
ويضيف ســلمان “ومتت اســتعارة 
املســتلزمات  مصنــع  مــن  خط 
املدرســية، وهــي ماكنــة إلنتاج 
املاكنة  املدرســية، وهــذه  الدفاتر 
نقلها  من  ومتكنــا  متروكة،  كانت 
من مصنع املســتلزمات املدرسية 
البصرة  ورق  مصنع  في  وتشغليها 
بجهود ذاتيــة من قبل إدارة املصنع 
للصناعــات  العامــة  والشــركة 

البتروكيماوية”.

وزارة التربية تواجه أزمة في توفير المناهج الدراسية للطلبة
تعاني المؤسسة التعليمية من تراجع كبير بمستوى أدائها

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعادت الشركة العامة للخطوط اجلوية ثماني 
طـائـرات إلـى اخلدمة بعد توقفها خالل املدة 
املاضية بسبب مشــكالت الصيانة، وأطلقت 
العــروض اخملفضــة الجــور الطيــران جلميع 

الوجهات الداخلية واخلارجية.
وقال مدير الشــركة كرمي كاظم حســن في 
حديث صحفي، إن “الشركة أعدت بالتنسيق 
مع وزارة النقل خطة لتعديل مسارها واالرتقاء 

مبستواها والنهوض
بواقعها”،مضيفــا ان” أعمال صيانة الطائرات 
مستمرة من قبل املالكات الهندسية والفنية 
التابعة للشــركة بغية إعادتها للعمل خالل 
اجلدول الزمني املعــد لصيانة كل طائرة، الفتا 
إلى أن “األيـــام القليلة املاضية شهدت إعادة 
ثماني طائرات للعمل من أصل 20 طائرة كانت 

متوقفة”.
وأشــار إلى أن” إدارة الشــركة ارتــأت إطالق 
حزمة مــن التعديالت على خدمــات التموين 
واخلدمات األرضية، إذ مت إطالق قائمة جديدة من 
وجبات الـطـعـام الـتـــي تـتـالءم مـع أذواق 
املسافرين، واالهتمام بالفحص اخملتبري جلميع 
لشــروط  مطابقتها  لضمان  الوجبــات  تلك 

السالمة الغذائية املعتمده عامليا.

كربالء ـ الصباح الجديد: 
توقعت مديريــة زراعة كربــالء، وصول اعداد 
النخيل في احملافظة خالل السنة او السنتن 
القادمتــن الى نحــو خمس ماليــن نخلة، 
مشــيرة الى وجود عشــرة مشــاريع لزراعة 

النخيل وانتاج التمور في صحراء احملافظة.
وكانــت أعداد أشــجار النخيل فــي العراق، 
وفق إحصائيات أجريت في ســبعينيات القرن 
املاضــي، تصل إلى نحو 50 مليون نخلة، إال أّن 
احلروب والظروف الصعبة واحلصار االقتصادي 
في تسعينيات القرن املاضي تسبب في تراجع 
العــدد إلى حوالي 30 مليون نخلة بحســب 
إحصــاء تقريبــي أجري عام 2002، واســتمر 
تناقــص أعــداد النخيل حتى وصــل إلى 16 
مليون نخلة فقط في عموم البالد، على وفق 

إحصاء عام 2014.
وقال مديــر زراعة كربالء مهــدي اجلنابي انه 
“يجب ان يكون التمر محصوالً ســتراتيجياً، 
أســوة مبحاصيــل احلنطة والشــعر والذرة”، 
مبينا ان “احلكومــة ووزارة الزراعة مطالبتان 
باالهتمام بتســويق التمــور ومنحها املكانة 
احلقيقية التي تســتحق بن متور العالم، ألن 
العراق هــو أصل النخيل، لــذا ينبغي دعمه 

بقوة من احلكومة”.
واضــاف اجلنابي أنــه “مثلما تبنينــا عملية 
تســويق احلنطة مــن 750 الف دينــار للطن 
الواحد الى 850 الف دينار، وفي ظل احســن 
موســم تســويق للحنطة، يجــب ان نتبنى 
محصول التمــر”، منوهاً الــى أنه “من خالل 
معاناة املستثمرين واصحاب اخملازن يظهر انها 
ممتلئة وكثيفة مبستوى جيد من انواع التمور، 
لكن ال توجد منافذ تســويقية في ظل وجود 
دول عربية ســبقتنا في هذا اجلانب، وهنالك 
من املستثمرين العراقين من خسروا االموال 

الطائلة جراء ذلك”. 
أما بشأن أعداد النخيل في محافظة كربالء، 
أوضــح اجلنابــي ان “أعــداد النخيــل حالياً 
تتراوح بن 2.8 الــى 3.3 مليون نخلة، وهنالك 
مشــاريع رائعة في الصحراء مثل مشــروع 
فــدك التابع للعتبة احلســينية، ومشــروع 
الساقي التابع للعتبة العباسية، ومن وراءهم 
بعض املســتثمرين الذين حصلوا على اراض 
اســتثمروها بهذا الصدد، لــذا نأمل من هذه 
املشاريع التي وصلت الى 10 مشاريع في قلب 
صحراء كربالء ومن اجود انواع الفســائل، أن 
نصل الى خمسة مالين نخلة في محافظة 

كربالء”.

بعد توقفها بسبب الصيانة.. 
اعادة ثماني طائرات للخدمة 

في مطار بغداد

زراعة كربالء: أعداد نخيلنا 
ستصل خالل سنتين الى 

خمسة ماليين نخلة

افتتح المعرض 
بمشاركة أكثر من 
50 شركة عالمية 
وعربية ، فضاًل عن 

شركات وزارة النفط 
العراقية تمثل كافة 
مجاالت النفط والغاز

جانب من الزيارات ألجنحة الشركات في معرض البصرة الدولي للنفط والغاز

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ضمــن مقابالتــه االســبوعية 
التــي يجريهــا وســعياَ منــه 
لتقــدمي افضل ماميكــن تقدميه 
اســتقبل مدير عــام ادارة املوارد 
البشــرية اللواء احلقوقي حسن 
ســبهان الســاعدي عــددا من 
الوزارة  وجرحى  الشهداء  عائالت 
واملواطنــن واملنتســبن علــى 
الوقــوف على  حد ســواء بغية 
متطلباتهم واحتياجاتهم، وذلك 
في االســتعالمات اخلارجية ملقر 

للوزارة.
ســيادته  اســتجاب  حيــث 
لطلباتهم على وفق الصالحيات 
موجها  لــه،  اخملوله  القانونيــة 
مدراء الدوائر واملديريات مبتابعتها 
واجراء املطلــوب بصددها ضمن 
مؤكداً  محددة،  زمنية  ســقوف 
افضل  لتقــدمي  املديرية  ســعي 
واملواطنن  ملنتســبيها  اخلدمات 
االدارية  وحل جميع االشــكاالت 

بشكل مباشر.
فيما اســتقبل مدير عــام ادارة 
برنامج  وضمن  البشــرية  املوارد 
املقابــالت االســبوعية في مقر 
اقامته للمديريــة مجموعة من 
ومراتب  )ضباط  الوزارة  منسوبي 
وموظفن مدنين( وذوي الشهداء 
واجلرحى ومن لديهم اجراءات في 
املديرية على حد سواء واستجاب 

سيادته لطلباتهم واحتياجاتهم.
بتذليل  املديريات  مــدراء  موجهاً 
ومتابعــة  امامهــم  العقبــات 
بالســرعة  واجنازها  مواضيعهم 
الضوابــط  ضمــن  املمكنــة 
املقابالت  هــذه  وتاتي  القانونية، 
حرصــاً مــن ســيادته للنظــر 
معهم  والتواصــل  بشــؤونهم 

ومراعاة للحاالت االنسانية .

 كـاظـم الـُعبيــدي:
 

... منابع  العراق احلبيب  الى  اهداُه 
احلركة الكشــفية ،الكتاب الذي 
اصدره الياسري . كثير من الدوافع 
جعلت املؤلف “التربوي عدنان عبد 
كدر الياســري” ان يصــدر كتابه 
هذا الذي يهتم بالشأن الكشفي 
. ومنهــا تصويــب الــرأي القائل 
بــأن احلركــة الكشــفية حركة 
استعمارية ، وكذلك الكشف عن 
التربوي  احلركــة  دور  تعزز  جوانب 
، واالرتبــاط الوثيق مبــا جاءت به 
الكشفية من تأكيدها على حياة 
اخلالء والعيش في الهواء . وتّضمن 
الكتــاب قــول مؤســس احلركة 
الكشــفية بادن باول حيث يؤكد: 
ولئن كان افراد اجملتمعات البدائية 
النشــاط  من  الوانــاً  ميارســون 
الكشــفي فإن على سكان املدن 
ان يعوضوا عمــا فاتهم من حياة 

الطبيعة .
ويعتبــر هــذا الكتــاب واحد من 
الكتــب القّيمة التي تهتم كثيرا 

الكشفي كون مؤلفه  اجلانب  في 
متمرســة  تربويــة  شــخصية 
بالعمــل الكشــفي االكادميــي 
الرياضين  ، وهو مــن  والعملــي 
املعروفن كونه عمل العباً ومدرباً 
واداريــاً مبهنيــة واحترافية . صدر 
كتــاب منابع احلركة الكشــفية 

ب 8 فصــول وبواقع 480 صفحة 
، وقد احتف هــذا الكتاب املكتبة 
العراقيـــة مبعلومــات واقعيــة 
الكشــافة  حركة  عــن  ورصينة 
التربوي  لألستاذ  نبارك   . وتطورها 
القديــر عدنان الياســري اصداره 

كتابه املميز .

مدير عام ادارة الموارد البشرية في الداخلية
يستقبل عددا من المواطنين والمنتسبين 

القائد الكشفي عدنان عبد الياسري ُيصدر كتابه 
“مـنـابـع الحـركـة الكشـفيـة”

سعيَا منه لتقديم كل مايمكن تقديمه 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــددت إيــران إفراجها املؤقت عــن مواطن 
أميركــي أطلق ســراحه في وقت ســابق 
من األســبوع اجلاري، وفق ما أعلن شــقيقه 
السبت معربا عن األمل في أن يصبح اإلفراج 

نهائيا.
وســياماك منازي، رجل أعمال إيراني أميركي 
يبلغ من العمر 51 عامــا اعتقل في أكتوبر 
2015. ومت اعتقال والده املســؤول الســابق 
باليونيســف باقر منازي )85 عاما( في العام 
التالي عندما ســافر إلى إيــران للمطالبة 

باإلفراج عن سياماك.
وكالهمــا أدين بالتجســس وهــي مزاعم 
ينفيانها. وسمح لباقر منازي الذي أُعفي في 
عام 2020 من قضاء عقوبته ألسباب طبية، 
مبغادرة إيــران األربعاء للســفر إلى أبوظبي 

وتلقي العالج هناك.
وقال شــقيق ســياماك، باباك منازي، امس 
االول الســبت إن السلطات اإليرانية منحت 
شقيقه إفراجا جديدا مدته ثالثة أيام، معربا 

عن أمله في أن يتم متديده.
وكتب باباك “نأمــل ونصلي من أجل منحه 
احلرية الكاملة قريبا حتــى تتمكن عائلتنا 

في النهاية من لم شملها”.
وأضــاف أن والده، خالفا لتوصيــات أطبائه 
اإليرانيني، لن يخضع حاليا لعملية جراحية 
إلزالة انســداد يهــدد حياته في الشــريان 
السباتي األيســر، ولكنه سيحاول بدال من 
ذلك اتباع عالجــات بديلة أوصى بها الفريق 

الطبي في أبوظبي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أحملت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية 
هوا تشــون ينــغ، إلى أن الواليــات املتحدة 
تقف وراء الهجمات على خطوط نقل الغاز 
الروســي إلى أوروبا “الســيل الشمالي1-” 

و”السيل الشمالي2-”.
في  الصينيــة  الدبلوماســية  وتســاءلت 
تغريدة على تويتــر: “من يقف وراء التخريب 
في الســيل الشــمالي؟ من هو املستفيد 

األكبر؟”.
وأرفقت املتحدثة الصينية تغريدتها، بثالث 
لقطــات. تضمنت األولــى تصريح الرئيس 
األمريكــي جو بايــدن، حتدث فيه بشــكل 
“إنهاء السيل  علني وبصراحة عن إمكانية 
الشمالي” إذا عبرت القوات الروسية احلدود 

األوكرانية.
وفــي الثانية، جــرى احلديث عــن “الفرص 
الهائلــة” التي فتحت للواليات املتحدة بعد 

التخريب في خطوط األنابيب.
وفي الثالثــة، ظهر تقريــر للبنتاغون حول 
تدريــب غطاســني مــن القــوات اخلاصة 

األمريكية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت الســلطات اليونانيــة إن زلزاال بقوة 
1.5 درجة هز منطقة خليج كورينث وسط 

البالد، امس األحد بالتوقيت احمللي.
املتوسطي  األوروبي  الزالزل  وقال مركز رصد 
إن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات 
حتت الســطح، في اخلليج الذي يفصل البر 
الرئيســي لليونان عن شبه جزيرة بيلوبونيز 
الواقعة على بعد 16 كيلومترا من بلدة إتيا.

وكان املركز قد قال في البداية إن قوة الزلزال 
تبلغ 5.7 درجة، لكنه عدلها الحقا.

وشعر الســكان بالزلزال في أماكن بعيدة، 
مثــل العاصمة أثينا التــي تبعد نحو 115 

كيلومترا.

إيران تمدد اإلفراج عن 
األميركي سياماك نمازي

الخارجية الصينية تلمح 
إلى ان اميركا وراء انفجارات 

»السيل الشمالي«

زلزال بقوة 5.1 
درجة يهز اليونان

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أفادت شبكة “ســي إن إن” اإلخبارية 
بانعقــاد اجتماع فــي الدوحة، امس 
الســبت، جمع كبار مسؤولي  االول 
اإلدارة األميركية مــع حركة طالبان، 
وذلك للمــرة األولى منذ مقتل زعيم 

تنظيم القاعدة أمين الظواهري.
ونقلــت الشــبكة األميركيــة عن 
مســؤولني مطلعني اثنني أن احملادثات 
جمعــت نائب مدير وكالــة اخملابرات 
املركزيــة األميركية ومســؤول رفيع 
في وزارة اخلارجية مــن جهة ورئيس 
استخبارات طالبان، عبداحلق الواسع، 

من جهة أخرى.
ولم يلتق كبار املسؤولون األميركيون 
وجها لوجــه مع قــادة طالبان منذ 
مقتــل الظواهري على يــد الواليات 
املتحدة في 31 يوليو. وامتنعت وكالة 
اخملابرات املركزيــة ووزارة اخلارجية عن 

التعليق لشبكة “سي إن إن”.
وبعــد مقتــل الظواهري فــي غارة، 
بـ  املتحــدة طالبان  الواليات  اتهمت 
“انتهاك واضح وصارخ التفاق الدوحة” 
إدارة  الذي جــرى توقيعه بوســاطة 

ترامب.
وينص اتفــاق الدوحة على أن طالبان 

لن تؤوي إرهابيــني إذا خرجت القوات 
األميركية من أفغانستان.

وبعــد أن أطلقــت طائــرة أميركية 
بدون طيار صواريخ “هيلفاير” القاتلة 
املســؤولون  اتهم  الظواهري،  علــى 
األميركيون قادة طالبان من شــبكة 
حقاني مبعرفة مكان وجود الظواهري 
بينما أدانت طالبان العملية بغضب.

منــذ ذلك احلــني، واصلــت الواليات 
املتحدة التعامل مــع طالبان، مبا في 
ســراح  إطالق  على  التفــاوض  ذلك 
املواطــن األميركي مــارك فريريتش، 
لكنهــم كبار املســؤولني لم يلتقوا 

بعد عملية الظواهري.
ويشــير حضــور نائب مديــر وكالة 
ديفيد  األميركية،  املركزيــة  اخملابرات 
كوهــني والواســع من طالبــان في 
اجتمــاع امــس االول الســبت إلى 
التركيــز علــى مكافحــة اإلرهاب، 

بحسب “سي إن إن”.
البيت  املاضي، وصــف  الشــهر  في 
األبيــض التعــاون مع طالبــان في 

مكافحة اإلرهاب بأنه “عمل جار”.
ورافــق كوهني املمثل اخلــاص لوزارة 
اخلارجية في أفغانستان، توم ويست، 
الذي كان متواصال مع حركة طالبان 
منــذ خــروج الواليات املتحــدة من 

أفغانستان خالل أغسطس 2021.

وأطلــق ســراح املواطــن األميركي 
فريريتــش قبــل ثالثة أســابيع بعد 
أن قضــى عامــني في األســر وذلك 

بوســاطة قطريــة. وقال مســؤولو 
إنهم قضوا شهورا  اإلدارة األميركية 
لإلفراج  طالبــان  مع  التفــاوض  في 

عنه وحــذروا طالبان بعد الضربة من 
تعرض فريريتش ألي مكروه. وقالوا إن 
أفضل طريقة إلعــادة بناء الثقة هي 

إطالق سراحه.
كمــا أن هناك مواطــن أميركي آخر 
على األقل محتجز في أفغانســتان، 
وهــو مخرج ســينمائي يدعى إيفور 
شــيرر، حيث مت اعتقالــه مع منتج 
أفغاني يدعــى، فيض اهلل فيزبخش، 
أثنــاء تصويرهما فــي املنطقة التي 

قتل فيها الظواهري.
النائبة السابقة  وقالت بيث ســانر، 
ملديــر اخملابرات الوطنيــة والتي قادت 
حتليل شؤون أفغانســتان في وكالة 
اخملابــرات املركزيــة األميركيــة، “إن 
طالبان تكافح من أجل منع هجمات 
داعش في خراســان، مما يجعلها تبدو 

عاجزة، ال سيما في كابل”. 
وأضافــت: “مــن املرجــح أن يوجــه 
)كوهني( رســالة حازمة مفادها أننا 
ســنقوم مبزيد من الضربــات مثلما 
فعلنا ضــد الظواهــري إذا وجدنا أن 
أعضــاء القاعــدة في أفغانســتان 
يدعمون العمليات التي تهدد الواليات 

املتحدة أو حلفائها”. 
اآلن  وتابعت: “تشكل داعش خراسان 
تهديًدا أفغانًيــا داخلًيا على طالبان 
وعلى االستقرار الطائفي نظرًا لتركيز 
داعش على قتل الشيعة، ولكن هناك 
بعض اخملــاوف املعقولة من أن داعش 
في خراســان قد حتــول أنظارها في 

النهاية إلــى التآمر اخلارجي إذا كانت 
طالبان غير قادرة الحتوائهم”.

وبينما حتتفظ طالبــان بعالقات مع 
من  متردًا  يواجهــون  فإنهم  القاعدة، 
فرع تنظيم الدولة اإلسالمية املعروف 

باسم داعش خراسان.
وتســتهدف اجلماعة بشكل روتيني 
أقلية الهزارة العرقية في أفغانستان. 
ففــي األســبوع املاضي، ُقتــل ما ال 
25 شــخًصا، معظمهم  يقل عــن 
مــن الشــابات في هجــوم انتحاري 
اســتهدف مركزا تعليميــا في حي 
تقطنــه أغلبية الهــزارة بالعاصمة 
كابل. ولم يعلن أحد مسؤوليته على 

الفور.
في الشــهر املاضــي، أعلنــت إدارة 
بايدن أنها أنشــأت “صندوًقا أفغانًيا” 
بقيمة 3.5 مليار دوالر بأموال أفغانية 
مجمدة لتعزيز االستقرار االقتصادي. 
لشبكة  لشــبكة  مســؤوالن  وقال 
“ســي إن إن” اإلخبارية إن األموال لم 
يتم اإلفراج عنها بعــد؛ ألن الواليات 
أن هناك مؤسسة  املتحدة ال تعتقد 
موثوقة لضمان أن األموال ســتفيد 
الشــعب األفغاني. وبــدال من ذلك، 
ســتدار مــن قبــل هيئــة خارجية 
املركزي  والبنك  مستقلة عن طالبان 

للبالد.

“سي إن إن”: المخابرات األميركية تجتمع مع طالبان في الدوحة

متابعة ـ الصباح الجديد :
أفادت تقارير إعالمية إسرائيلية بأن 
شركة التنقيب عن الغاز “إينرجني” 
بدأت امس  األحد، جتربة خط أنابيب 
حقــل كاريــش املتنــازع عليه بني 

إسرائيل ولبنان.
ونقلت صحيفة “تاميز أوف إسرائيل” 
عن القنــاة 12 قولهــا، امس االول 
السبت، إن املؤسســة األمنية في 
العاملية  الشــركة  أعطــت  البالد 
للبدء في اختباراتها قبل استخراج 
احلقل، وســط  الطبيعي من  الغاز 

تهديدات من حزب اهلل اللبناني.
اإلســرائيلية  البث  هيئــة  وذكرت 
“كان” أن هذه التجارب بدأت، األحد، 
على أن تبــدأ العمليــات الكاملة 
الستخراج الغاز الطبيعي من حقل 
أســابيع مبجرد  كاريش في غضون 

اكتمال االختبارات.
كان حقل غاز كاريش الواقع في مياه 
البحر األبيض املتوسط محور صراع 
متجدد بني إســرائيل ولبنان بشأن 
أحقيــة التنقيب عــن الغاز، حيث 
هددت اجلماعــة اللبنانية املصنفة 
على  بالهجوم  اإلرهاب،  الئحة  على 
إسرائيل حال استخراج دون التوصل 
بني  البحرية  احلدود  لرســم  التفاق 
البلدين. عمليــا، يعتبر البلدان في 
حالة حــرب، واســتمرت آخر حرب 
اهلل  حزب  ضد  إســرائيل  خاضتها 

اللبناني في العام 2006، 34 يوما.
وقال وزير الدفاع اإلســرائيلي، بيني 
غانتس، إن إسرائيل ستمضي قدما 
في خطط استخراج الغاز، حتى لو 
اتفاق، وحذر  إلــى  التوصل  يتم  لم 

حزب اهلل من أن أي هجوم سيواجه 
ردا “حازما”. فــي حديث للقناة 12، 
قال غانتــس: “إذا ارتكب حزب اهلل 

هذا اخلطــأ وهاجم إســرائيل بأي 
شكل من األشكال عن طريق اجلو أو 
البحر أو البر، فإن إسرائيل ستدافع 

عن نفسها بحزم وستهاجم بحزم 
وإذا تطورت األمور إلى صراع أوسع، 

فسنقوم بتفكيك لبنان”.

وكانت إســرائيل رفضت، اخلميس، 
على  لبنــان  اقترحهــا  تعديــالت 
احلدود  ترسيم  بشأن  اتفاق  مشروع 

البحرية بني البلدين من شــأنه أن 
احملتملة من  املوارد  استثمار  يسهل 

النفط والغاز في عرض البحر.
وقــال مســؤول إســرائيلي كبير 
لوكالــة فرانس برس إن “إســرائيل 
اقتراح  اللبناني علــى  الــرد  تلقت 
الوسطاء ورئيس الوزراء، يائير لبيد، 
اطلــع علــى تفاصيــل التغييرات 
اجلوهريــة التي يســعى لبنان إلى 
إجرائها وأصــدر تعليماته إلى فريق 

التفاوض برفضها”.
وتتضمــن مســودة املقتــرح التي 
آموس  األميركي،  الوسيط  طرحها 
هوكســتني، وقدمها إلــى اجلانبني 
اإلسرائيلي واللبناني، مجموعة من 
االقتراحات املتعلقة بترسيم احلدود 

البحرية اجلنوبية.
كانت املفاوضات بني لبنان وإسرائيل 
قد انطلقت العام 2020، ثم توقفت 
في مايو 2021 جــراء خالفات حول 
مســاحة املنطقة املتنــازع عليها 
بعد مطالبة لبنان بتعديل اخلريطة 
املتحدة  األمم  اســتخدمتها  التــي 
إنها اســتندت  خالل احملادثات وقال 

إلى تقديرات خاطئة.
في مقابلة منفصلة مع “كان”، قال 
غانتس: “إذا توصلنــا إلى اتفاق مع 
احلكومة اللبنانية فســيكون ذلك 
في صالح الطرفني. سيكون مفيًدا 

لالستقرار ويخدم جميع الالعبني”.
وقال إن إسرائيل “ليست قلقة” من 
تهديدات حزب اهلل “نواصل توضيح 
أن إسرائيل مستعدة التفاق، )لكن( 
إسرائيل مصممة على احلفاظ على 

مصاحلها االقتصادية واألمنية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امتد ســجال خفــض حتالف أوبك 
بالس إلنتاج النفط اخلام إلى مواقع 
التواصل االجتماعي بني األميركيني 

والسعوديني.
وانتقد الســناتور األميركي، بيرني 
بصفتهــا  الســعودية  ســاندرز، 
“أسوأ منتهكي حقوق اإلنسان في 
القوات  العالم”، مطالبا بســحب 
األميركيــة من الســعودية، األمر 
الــذي جعلــه يتلقــى آالف الردود 

وكثير منها من سعوديني.
وغرد ساندرز بعد قرار التحالف الذي 

تقوده الرياض وموســكو قائال: “إذا 
أرادت اململكة العربية الســعودية 
... أن تتعاون مع روسيا لرفع أسعار 
الغــاز ، فيمكنهــا أن جتعل بوتني 

يدافع عن نظامها امللكي”.
وقال الســناتور الدميقراطي: “يجب 
علينــا ســحب جميــع القــوات 
األميركيــة من اململكــة العربية 
بيع  عــن  والتوقــف  الســعودية، 
األسلحة لهم وإنهاء كارتل النفط 

الذي يحدد األسعار”.
وكان أحد الردود مــن األمير الوليد 
املالكة  العائلة  بن بدر، أحد أفــراد 

وحفيــد امللــك ســعود، ثاني من 
تولى العرش فــي اململكة العربية 

السعودية.
وقال الوليد بن بدر الذي ال يشــغل 
منصبا رســميا في اململكة، “هل 
سمعت عن .. بترودوالر؟ ... هل تعرف 
من ميكنــه تغيير ذلك؟ وأي اقتصاد 
سيتأثر؟ ... إذا كنت ال تعرف السيد 
الســناتور األميركــي، فال يجب أن 
تبــدأ في إرســال التهديــدات ملن 

يساعدك على البقاء في القمة”.
الدول  واألربعاء، أعلنــت مجموعة 
املصدرة للنفط وحلفاؤها املعروفة 

باســم “أوبك بــالس” التي تقودها 
إنتاج  خفض  وروســيا،  السعودية 
النفط بواقــع مليوني برميل نفط 
يوميا ابتداء من نوفمبر وذلك بهدف 
إبقاء أســعار الذهب األســود في 

مستويات عالية.
وأثارت هذه اخلطوة غضب الواليات 
املتحدة وأعــرب الرئيس األميركي، 
جو بايدن، عــن “خيبة أمل من قرار 
أوبك بالس القصير النظر”، ال سيما 
منذ  األكبر  هــي  التخفيضات  وأن 
توقعات  وفاقت  كوفيد19-  جائحة 

احملللني.

وكانــت وكالــة رويتــرز نقلت عن 
مســؤولني حكوميــني وخبراء في 
واشنطن واخلليج إن قرار مجموعة 
إنتاج  األســبوع خفض  أوبك+ هذا 
األميركية  املعارضــة  رغم  النفط 
الشــديدة زاد مــن الضغوط على 
العالقات املتوترة بالفعل بني البيت 
الرئيــس بايدن  األبيض فــي عهد 
والعائلــة املالكة في الســعودية، 
التي كانت يومــا أحد أقوى حلفاء 

واشنطن في الشرق األوسط.
وكان رأي ساندرز متفقا مع اجتاهات 
عدد من النــواب الدميقراطيني في 

قرار  بعــد  األميركي  الكونغــرس 
التحالــف بخفض إنتــاج الذهب 

األسود
وكتب السناتور الدميقراطي، كريس 
مورفــي، على تويتــر “كنت أعتقد 
أن الهدف من بيع األســلحة لدول 
انتهاكاتها حلقوق  اخلليــج، رغــم 
اإلنســان، واحلــرب التــي ال معنى 
لها باليمــن، والعمل ضد املصالح 
والســودان،  ليبيا  فــي  األميركية 
وغير ذلك، هو أنه عندما حتدث أزمة 
دوليــة، ميكن للخليــج أن يفضل 

أميركا على روسيا/الصني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صاروخني  الشمالية  كوريا  أطلقت 
بالســتيني امس األحــد بالتوقيت 
إطالق  عمليــة  ســابع  في  احمللي، 
من نوعهــا جتريهــا بيونغيانغ في 
غضون أيام، وذلك تنديد واشــنطن 
بتلك  وســول  طوكيو  وحليفتيها 

التجارب.
وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو 
إينو قال للصحفيني، إن الصاروخني 
كيلومتر   100 ارتفــاع  إلــى  وصال 

وقطعا مسافة 350 كيلومتر.
الصاروخ  أنه “جرى إطــالق  وأضاف 
األول ، والثاني بعدها بنحو ســتة  

دقائق”.
الصاروخــني وقعا خارج  أن  وذكــر 
املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة 

لليابان.
وأشار إلى أن اليابان ما زالت تعمل 
مبا  الصاروخني،  نــوع  حتديــد  على 
يشــمل احتمالية أنهما صاروخان 
أو  بالســتيان أطلقا مــن غواصة 

اثنتني.

ومــن جهة أخــرى، أعلــن اجليش 
احللفاء  مع  يتشــاور  أنه  األميركي 
عملية  أعقــاب  فــي  والشــركاء 
اإلطــالق، التــي قال إنها تســلط 
الضــوء علــى “التأثيــر املزعــزع 
األســلحة  لبرامــج  لالســتقرار” 
البالســتية  والصواريخ  النوويــة 

لكوريا الشمالية.
ومع ذلك، قالت الواليات املتحدة إن 
تقديراتهــا خلصت إلى أن عمليات 
اإلطالق األخيرة ال تشــكل تهديدا 
للعســكريني األميركيني، أو حلفاء 

الواليات املتحدة.
وقــال جيــش كوريــا اجلنوبية إن 
لكوريا  األخيــرة  اإلطــالق  عملية 
“اســتفزازا  تشــكل  الشــمالية 
خطيرا” يضر بالســالم، وأضاف أن 
الصاروخــني انطلقا مــن منطقة 
الشرقي  الســاحل  على  مونشون 

لكوريا الشمالية.
وقال مسؤولون في سول إن تصاعد 
وتيرة عمليات إطالق الصواريخ من 
قبل كوريا الشــمالية قد يشــير 

إلى أنها أقرب مــن أي وقت مضى 
ألول  النووية،  التجارب  الســتئناف 
مــرة منــذ عــام 2017، إذ رصدت 
استعدادات جترى في موقع االختبار 

منذ أشهر.
وأجرت كوريا الشــمالية املسلحة 
املاضــي اختبارا على  الثالثاء  نوويا 
صاروخها البالســتي األطول مدى، 

الــذي أطلقتــه فوق اليابــان ألول 
مــرة منذ 5 ســنوات، األمــر الذي 
دفع الســلطات اليابانية إلى حتذير 
السكان ومطالبتهم باالحتماء في 

أماكن حصينة.
وقال إينو إن طوكيو لن تتسامح مع 
انتهاكات كوريا الشمالية املتكررة، 
حيث متثل التجربة ســابع عملية 

إطالق من نوعها منذ 25 سبتمبر.
وقالــت كوريــا الشــمالية، التي 
تواصل إجراء جتارب صاروخية ونووية 
في حتد لعقوبات األمم املتحدة، امس 
االول السبت إن جتاربها الصاروخية 
النفس ضد  للدفاع عــن  “إجراءات 
التهديدات العســكرية األميركية 
املباشــرة وال تضر بســالمة الدول 

واملناطق اجملاورة”.
وكوريا  املتحــدة  الواليات  وأجــرت 
مشتركة،  بحرية  تدريبات  اجلنوبية 
اجلمعة املاضية، بعد يوم واحد من 
نشر سول طائرات مقاتلة ردا على 
تدريبات جوية على ما يبدو أجرتها 

كوريا الشمالية.
وأعلنــت الواليات املتحدة أيضا عن 
املاضية،  اجلمعــة  جديدة  عقوبات 
ردا على عمليــات إطالق الصواريخ 

األخيرة لكوريا الشمالية.

إسرائيل تبدء التنقيب في حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان

بعد مطالبته بسحب القوات األميركية.. أمير سعودي يرد على بيرني ساندرز

“بالستيان جديدان”.. سابع تجربة لكوريا الشمالية خالل أيام
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متابعة ـ الصباح الجديد:
التركي منذ  البرملــان  يناقش  بينما 
بعمل وسائل  يتعلق  أيام تشــريعاً 
اإلعالم احمللية والدولية على اختالف 
ومســموعة  مكتوبة  من  أنواعها، 
ومرئيــة، تنقســم اآلراء حول األمر 
إلى قســمني، فمعظم املؤسسات 
البالد  فــي  الصحافية  والنقابــات 
تقــف ضّد هذا التشــريع، في حني 
تكتفي مؤسسات أخرى برفض بنودٍ 

محددة منه.
اعتبر  الرفــض،  أســباب  وببحــث 
غوكهــان دورمــوش، رئيــس نقابة 
الصحافيني فــي تركيا والتي تعرف 
TGS أن هذا التشــريع  بـ  اختصاراً 
البرملــان منذ مدة،  يناقشــه  الذي 
والذي بات يُعرف باســم “مكافحة 
التضليل اإلعالمي”، ســوف يقضي 
والتعبير  متاماً على حرية الصحافة 
في البالد إذا مــا دخل حّيز التنفيذ، 
وهو أمر ميكن أن يحصل بســهولة 
والتنمية”  “العدالة  حزب  أن  باعتبار 
“احلركة  احلاكــم وحليفــه حــزب 
القومية” اليميني واللذين قّدما هذا 
بأغلبية  يتمتعان  للبرملان،  التشريع 
نيابية تخّولهمــا متريره رغم وقوف 

نواب األحزاب املعارضة ضده.
حتى رّواد التواصل..

ولفت درموش فــي حديث صحفي 
إلى أن هذا التشريع ال يسمح فقط 
في  والعاملني  الصحافيني  باحتجاز 
اإلعالم فقط على خلفية  وســائل 
تقاريرهم، وإمنا يجيز كذلك ســجن 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 

االجتماعي بسبب منشوراتهم.
كمــا أوضح أن بنود هذا التشــريع 
مبهمــة، مستشــهداً ببند يصف 
تداول أنباء عن احلرائق التي تشهدها 
الغابات على أنها “أخبار تثير القلق” 
بني النــاس، حيث ميكن ســجن أي 
صحافي أو أي مستخدم على مواقع 
التواصــل االجتماعي في تركيا ملّدة 
تتراوح بني سنة وثالث سنوات إذا ما 
“إثارة  مبا أسمته  السلطات  اتهمته 
الذعر في نفوس املواطنني في البالد”، 

وذلك على خلفية تقارير إعالمية أو 
منشــوراٍت على منّصات التواصل، 
نقابة الصحافيني هذا  رفض  معلناً 

التشريع بشكل قاطع.
فــي الســياق، كشــف أن هنــاك 
بنــوداً أخرى مبهمة من التشــريع 
منها مثــالً تلك املتعلقــة بـ “حق 
الــرد والتصحيح”، معتبــراً أن املّدة 
املمنوحة لنشــر الردود أو التعقيب 
مواقع  على  املتداولــة  األخبار  على 
أيام  و3  للمواقع  اإلنترنت”24 ساعة 

للصحف املطبوعة، ليست كافية.

في  الصحافيني  نقابــة  رئيس  ورأى 
تركيــا أن مختلف البنــود تتطلب 
من  والصياغة  والتدقيــق  املراجعة 
بإزالة  املتعلقة  البنود  جديد خاصة 
شائكة  أيضاً  فهي  واحملتوى،  األخبار 

وتسبب إشكالية كبيرة، وفق رأيه.
ماذا عن “التعريف الغامض”

بارز  بروفيســور  شــّدد  جهته،  من 
من قســم الصحافة فــي جامعة 
اسكودار التركية، على أنه ال يعارض 
كامل بنود التشريع، لكنه يقف ضّد 
ما أطلــق عليه “التعريف الغامض” 

للمعلومــات املضللــة، واصفاً إياه 
مبشكلة رئيسية في التشريع الذي 

يناقشه البرملان.
كما أضاف األكادميي والبروفيســور 
لـ”العربية. عرفان  سليمان  التركي 
يتّم  املضللة  املعلومــات  أن  نــت”، 
تعريفها على أنها معلومات خاطئة 
موضحاً  الناس،  خلداع  عمداً  تنتشر 
من  بتحديد  تكمــن  املشــكلة  أن 
ســيتخذ هذا القرار، أي من سيفرز 
في  الصحيحة  عن  املضللة  األخبار 

تركيا؟.

وتابع: أنه في حال اعتبرنا أن البيانات 
الرسمية صحيحة، وكل تفسيرات 
املعارضة مضللة، ســتكون حينها 
النقّدية في خطر”، الفتاً  الصحافة 
إلى أن التشــريع اجلديــد باعتقاده 
ســيقّدم جميع التفســيرات ضّد 
الرواية الرســمية علــى أنها أخبار 
باخملاطر  أمر محفوف  وهذا  مضللة، 
ليــس فقط ألنــه يســمح برمي 
األشخاص في السجن فحسب، بل 
تأثير مخيف  في  ألنه يتسبب أيضاً 

على حرية التعبير.

كذلك رأى أن هذا التشــريع اجلديد 
ســوف يلحــق املزيــد مــن الضرر 
بوســائل اإلعالم املستقلة السيما 
وأن معدالت حرية اإلعالم في تركيا 
إذ يعمل  تتراجع وليســت جيــدة، 
الصحافيــون وفــق رقابــٍة صارمة 
وســيزيد هذا التشــريع من حجم 
التحّديات التي يواجهونها، بحسب 

تعبيره.
يشــار إلى أنه من املقرر أن تستغرق 
“مكافحــة  تشــريع  مناقشــة 
بني  تتراوح  مّدة  اإلعالمي”  التضليل 
أسبوع وأسبوعني نظراً لكثرة بنوده 
التي يناقشــها النواب من مختلف 
األحزاب، ومن ثم بعد ذلك ســيقوم 
بحســب  وذلك  بإقــراره،  البرملــان 
“العربية. عليها  حصلت  معلومات 

نت” من داخل البرملان التركي.
وينّص التشريع بوضوح على عقوبة 
بالســجن ملــدة تتراوح بني ســنة 
وثالث ســنوات وحرمان الصحافيني 
مــن بطاقاتهم الصحافيــة إذا ما 
ثُِبت تورطهم في “نشــر معلومات 

مضللة”.
في حــني يعارض رئيس املراســلني 
داخــل البرملان التركــي، عالوة على 
نقابات صحافيــة ومنظمات دولية 
إلى جانــب أكبر حزبــني معارضني 
في البالد وهما “الشعب اجلمهوري” 
و”الشــعوب الدميقراطــي” املؤيــد 
لألكــراد، هذا التشــريع بذريعة أنه 
يشــكل خطراً على حرية وســائل 
اإلعــالم وعملها داخــل البالد التي 
احتلت املرتبة 149 من أصل 180 في 
تصنيف حرية الصحافة لعام 2022 
بال  “مراسلون  منظمة  نشرته  الذي 

حدود” الفرنسية.
كما يتهم احلزبني املعارضني للحزب 
احلاكم، زعيمه الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، باستخدام “التضليل 
اإلعالمي” كســالٍح للحّد من تأثير 
وسائل إعالم املعارضة قبل أقل من 
عاٍم من انتخابات رئاســية وبرملانية 
ستشهدها تركيا في يونيو من عام 

2023 املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وســائل إعالم روســية عن 
الرئيس  أن  الروســية  الســلطات 
الروســي فالدميير بوتني أصدر أوامر 
بتشــديد اإلجــراءات األمنية على 
جســر القرم املمتد من روسيا إلى 
شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية 
التحتيــة التي تزود شــبه اجلزيرة 

بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وأشــار إلى أن جهاز األمن االحتادي 
سيكون مســؤوال عن تعزيز تدابير 
احلمايــة. كما أعلنت روســيا عن 

حالة الطوارئ القصوى في القرم.
ضلوع روسيا في تفجير القرم

وحملت الرئاسة األوكرانية إلى ضلوع 
القرم.  تفجير جســر  روســيا في 
األوكراني  الرئيس  وقال مستشــار 
ميخايلو بودولياك إن انفجار اجلسر 

كان نتيجــة لصــراع داخــل دوائر 
الكرملــني. وأضاف بودولياك أن كل 
املؤشرات تؤكد أن الشاحنة دخلت 

اجلسر من اجلانب الروسي.
وكان مستشــار الرئيس األوكراني 
قال في تصريح عقب تفجير جسر 
القرم امس االحد إن بالده ســتدمر 
كل ما هو غير شرعي وجسر القرم 
وأظهرت صور متداولة  البداية.  هو 

العبارة  فى منطقة  مروريا  ازدحاما 
فــي كوبــان عاصمة مدينــة كرا 
ســنودار في جنوب روسيا حيث مت 
إيصال امليــاه والغذاء للركاب.. بعد 
أن أعاق تفجير جسر القرم احلركة 
التحقيق  جلنــة  البرية. كشــفت 
الروســية التــي أمر بتشــكيلها 
بوتني،  فالدمييــر  الروســي  الرئيس 
تفاصيل جديدة حول ما جرى على 

جســر شــبه جزيرة القرم، والتي 
أســفرت عن مقتل ثالثة أشخاص 
جراء تفجير اجلســر خالل الهجوم 

بشاحنة ليست مسجلة.
وأوضحت جلنــة التحقيق في بيان 
أن الضحايا على األرجح هم ركاب 
ســيارة كانت متر بجانب الشاحنة 
التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت 
من امليــاه جثتــان إحداهما لرجل 

حتديد  ويجــري  المــرأة،  واألخــرى 
هويتهما.

وأشــار البيــان إلــى أن احملققــني 
وصاحبها،  الشاحنة  بيانات  حددوا 
الذي اتضح أنه من ســكان إقليم 
كراســنودار، وبــدأت أعمال حتقيق 
في منزله. كما جتري دراســة مسار 
ذات  والوثائق  الشــاحنة  تنقــالت 

الصلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال اجليش األميركي امس االحد ، 
إن قوات مجهولة الهوية أطلقت 
صاروخا على قاعدة تســتضيف 
قوات أميركية ومحلية شــريكة 
في ســوريا، لكنه لم يتسبب في 

حدوث إصابات أو أضرار.
وأضاف اجليــش في بيان مقتضب 
أن الصــاروخ وهو مــن عيار 107 
مليمتــرات لم يكن لــه أي تأثير 
داخل القاعدة الواقعة في شمال 

شرق سوريا.

للجيش  املركزية  القيــادة  وقالت 
االميركي التي تشرف على القوات 
األميركية في الشرق االوسط، “مت 
العثور علــى صواريخ إضافية في 
القيادة  تذكر  ولم  اإلطالق”.  موقع 
املركزية اجلهة التــي تعتقد أنها 

مسؤولة عن الهجوم الفاشل.
يأتــي ذلك بعد يومــني فقط من 
غــارة جوية غير معتــادة بطائرة 
هليكوبتــر أميركيــة على قرية 
تســيطر عليها قــوات احلكومة 
في شمال شرق ســوريا أدت إلى 

مقتل أحد أعضاء تنظيم داعش، 
بســاعات  ذلك  وبعد  اخلميــس. 
وقعت ضربة جوية أميركية أخرى 
تسببت في مقتل اثنني آخرين من 

أعضاء التنظيم.
انتشرت القوات األميركية ألول مرة 
في سوريا خالل حملة إدارة أوباما 
ضد تنظيم داعش، بالشراكة مع 
مجموعة يقودها األكراد تســمى 
قوات سوريا الدميقراطية. وينتشر 
نحــو 900 جنــدي أميركــي في 
ســوريا أغلبهم في الشرق. ومع 

ذلــك، اتهمت واشــنطن فصائل 
إيران بشن  مسلحة مدعومة من 
هجمات على القــوات األميركية 
ورسخت  األخيرة.  األشــهر  خالل 
إيران  من  املدعومة  الفصائل  تلك 
وضعها في ســوريا أثنــاء قتالها 
لدعم رئيس النظام، بشار األسد، 
الســورية.  األهلية  احلــرب  خالل 
وبعد القضاء على ما يســمى بـ 
“اخلالفة”، انكفأ مقاتلو داعش في 
سوريا بشكل رئيسي إلى البادية 
الســورية املمتدة بني محافظتي 

حمص )وســط( ودير الــزور عند 
احلدود مع العراق، كما يتوارى كثر 

في قرى ومناطق مختلفة.
ومنذ ذلــك احلني، يالحق التحالف 
وينفذ  التنظيم  قياديــي  الدولي 
إن كان في  عمليات العتقالهــم 
دير الزور واحلســكة شــرقاً أو في 
في شــمال سوريا  أخرى  مناطق 

وشمال غربها.
وجنحت القوات األميركية باعتقال 
قــادة في عمليات عــدة، قتل في 
أبرزهمــا زعيما تنظيم داعش، أبو 

 2019 بكر البغدادي، فــي أكتوبر 
ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير 
مبحافظة  مخبئيهما  في  املاضي 

إدلب )شمال غرب(.
أنها  املتحــدة  الواليات  وأعلنــت 
قتلــت زعيم تنظيــم داعش في 
ســوريا، ماهر العكال، في ضربة 
نفذتها طائرة مســيرة أميركية، 
في  املركزية  القيــادة  ووصفتــه 
القادة  “أحــد  بأنــه  البنتاغــون 
اخلمســة األبــرز” فــي التنظيم 

املتطرف.

متابعة ـ الصباح الجديد :
زيادة  وإقليمية جراء  دولية  مؤشــرات 
القارة  فــي  اإلرهابيــة”  “الهجمــات 
األفريقية خالل الشهر املاضي، جددت 
التســاؤالت بشأن اشــتعال الصراع 
بــني تنظيمــي “القاعــدة” و”داعش” 
داخل  والتمدد”  والنفوذ  “الزعامة  على 
القارة، وعودة املنافسة بينهما لتصدر 
املشــهد “اجلهادي” من جديــد، الذي 
شهد منافســة بني التنظيمني خالل 
األعــوام املاضية. وأشــار خبــراء في 
الشــأن األصولي إلى أن “الصراع اآلن 
بني التنظيمني في أفريقيا صراع نفوذ 
يضاف إلــى صراعهمــا اآليديولوجي 

واملنهجي”.
 ودائماً ما ينظر إلى “داعش” و”القاعدة” 
باعتبارهما تنظيمني منافســني على 
املشــهد “اجلهــادي”، إذ يشــير تقدم 
أحد التنظيمني علــى صعيد اإلرهاب 
لدى  أكيــدة  خســارة  إلى  العاملــي، 
الطرف اآلخر، وهو األمر الذي تكرر مع 
صعود “داعش” من قبل على حســاب 

“القاعدة” عندما ضعف التنظيم، وفر 
كثير من عناصره.

األزهر  دراســة مصرية ملرصــد  ووفق 
“العمليات  فــإن  التطرف،  ملكافحــة 
اإلرهابيــة في أفريقيا زادت خالل أيلول 
54 عملية”. وأرجعت  املاضي وبلغــت 
إلى  العمليات  هــذه  زيادة  الدراســة 
“تنافــس )القاعــدة( و)داعــش( على 
مصادر  علــى  واالســتحواذ  الزعامة 
التمويل؛ إذ يحــاول كل تنظيم تركيز 

عملياته وتوسعة نفوذه”. 
ويرى الباحث املصــري املتخصص في 
واإلرهاب،  اإلســالمية  احلركات  شؤون 
أحمد سلطان، أن “التنظيمني لديهما 
خطة في أفريقيا، ورغم أنهما يعمالن 
األساس  فإن  قليالً،  بشــكل مختلف 
العملياتي واحــد، فمثالً )داعش( لديه 
خطة للتمدد من اجلنوب األفريقي في 
موزمبيق، وفي منطقة وسط أفريقيا 
وأوغندا( ولديه خطة لدمج  )الكونغو 

كل هذا مبناطقه في غرب أفريقيا”.
وتابــع: “ثم يتمدد حتــى يكون هناك 

)هالل من اإلمارات الداعشــية( يربط 
مناطق وسط أفريقيا مبناطق الساحل 
والصحراء، أما )القاعدة( فمشــروعه 
فــي منطقــة الســاحل والصحراء، 

واملسلمني(  اإلســالم  )نصرة  وجماعة 
تقوم بأعمال إرهابيــة عديدة، ولديها 
إقامة  إلى  وتهدف  نشــاط كبير جداً 
إمارة في مالي”، مؤكداً أن “الصراع في 

جوهره على النفوذ، كل من التنظيمني 
والنفوذ  بالقوة  لالســتئثار  يســعى 
واملوارد واملقاتلني، صراع صفري، فأفرع 
الصراعات  تخوض  و)القاعدة(  )داعش( 

نفســها التي خاضتهــا التنظيمات 
املركزية خالل العامني املاضيني، وهناك 
استمرار لهذا الصراع في أفريقيا، ألن 

أسبابه ال تزال موجودة”.
فإن  املصريــة،  الدراســة  وبحســب 
“منطقــة شــرق أفريقيا جــاءت في 
املرتبة األولى، من حيث عدد العمليات 
اإلرهابية؛ إذ شــهد كل من الصومال 
وموزمبيق 27 عملية إرهابية، ســقط 
و65 مصاباً،  92 قتيــالً  علــى أثرهــا 
من  األكبر  النصيــب  للصومال  وكان 
عــدد العمليــات وعــدد املصابني؛ إذ 
هاجمته حركة الشــباب بـ23 عملية 
أدت جميعهــا إلى مقتــل 67 وإصابة 
لـــاربعة  65، فيما تعرضت موزمبيق 
عمليــات أســفرت عن مقتــل 25”، 
الســاحل  “منطقة  أن  إلى  مشــيرة 
الثانية  املرتبــة  في  جــاءت  األفريقي 
من حيث عــدد العمليات اإلرهابية، إذ 
شهدت 12 عملية إرهابية أسفرت عن 
مقتل 62، وتعرضت بوركينا فاسو لـ7 
عمليات خلفــت 11 قتيالً و87 مصاباً، 

ومالي لـ4 عمليات أدت إلى ســقوط 
51 ضحية”. من جهتــه، قال الباحث 
املصري في شــؤون احلركات األصولية 
أحمد بان، إن “املنافسة بني التنظيمني 
لم تنقطــع، وظهر هــذا واضحاً في 
هجرة بعــض عناصــر )القاعدة( إلى 
)داعــش( والعكس، وكان هذا شــكالً 
من أشــكال املنافســة”.  وأضاف بان 
أن “)داعــش( لديه ســردية بناء دولته 
املزعومة وقتال العــدو القريب، بينما 
يراهــن )القاعــدة( على قتــال العدو 
البعيد، فضالً عن وجود خالفات شرعية 
في بعض األمــور بني التنظيمني مثل 
مسألة التكفير، فكل من التنظيمني 
يحاول طــول الوقت تصدر املشــهد 
اجلهادي وضم عناصــر ُجدد لصاحله”. 
وأكد أحمد بــان أن “ارتفاع الهجمات 
اإلرهابية فــي أفريقيا يعود إلى تعافي 
الشــباب  حلركة  العملياتية  القدرات 
الصومالية، وهو مــا صب في صالح 
)القاعدة(، فضالً عن أن )داعش( يحاول 

التمدد في منطقة الساحل”.

البرلمان التركي يناقش تشريعا يتهدد
حرية الصحافة والتعبير في البالد

ببنود شائكة مبهمة..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التلفزيونية   DAS ERSTE قنــاة  أعربــت 
األملانيــة، عــن اعتقادها بأن قمــة االحتاد 
األوروبــي التي عقدت في براغ ، لم جتلب أي 
وضوح فــي موضوع  حل أزمة الطاقة التي 

تعاني منها أوروبا.
وقالت القناة: “لــم يتم اتخاذ أي قرار حتى 
اآلن بشأن مسألة الســعر األقصى للغاز: 
قبل حلول موعد اللقاء التالي، يجب اختبار 
منــاذج مختلفة في هذا اجملال. ال شــك في 
وجود احلــل الناجع في مكان ما” ولكن هذا 

األمر لم تتم مالحظته بتاتا خالل القمة.
وتابعت القناة: “رمبــا يتمثل ذلك في وضع 
سقف بسيط للســعر ، أي حتديد األسعار 
القصوى خالل الشــراء؟ حتى اآلن ، ال وجود 

لذلك- هذا هو اجلواب الذي ظهر في براغ”.
القيام بعمليات  البعض خيار  وال يستبعد 
شــراء مشــتركة للغاز، لكن هذا، كما مت 

التأكيد في القمة، سيستغرق وقتا.
وخالل القمة ترددت بشــكل متزايد فكرة 
أخــرى ،”احلصول على املال من بروكســل”، 
لكن بعض القادة ومن ضمنهم املستشار 
أنه ال  األملاني أوالف شــولتس، يعتقــدون 

ينبغي السماح بتراكم ديون جديدة.
واختتمــت القناة بالقــول: “رمبا تظهر في 
األفــق حلول قبــل القمة القادمــة التي 

ستعقد بعد أسبوعني في بروكسل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة “دوتشــيه بان” املشــغلة 
للقطــارات في أملانيــا أن “عمــال تخريبيا” 
استهدف البنية التحتية الالسلكية تسبب 
في عطل كبير بشــبكة السكك احلديد في 

البالد.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قال ناطق 
باسم الشــركة إن “التخريب في كابل” كان 
ســبب العطل الذي أدى إلى تعليق خدمات 
القطارات ملدة ثالث ساعات في جميع أنحاء 

شمال أملانيا.
وأكــد وزير النقــل األملاني فولكر فيســينغ 
أن الكابالت األساســية “قطعت عمدا” في 
مكانني، مضيفا: “مــن الواضح أن ذلك كان 

عمال مستهدفا ومتعمدا”.
ونقلــت صحيفة دير شــبيغل عــن مصادر 
أمنيــة قولها إن “شــبكة GSM-R أصيبت 
لالتصاالت  وهي شبكة الســلكية  بأضرار”، 

على السكك احلديد.
وأشــارت صحيفة “بيلد” إلــى أن أي تعديل 
بالكابل يتطلب “نســبة معينة من املعرفة” 
بنظام السكك احلديد، موضحة أن الشرطة 

االحتادية بدأت حتقق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت وزارة الطوارئ األرمنية بــأن انفجارا 
وقع امس األحد في إحدى مناطق العاصمة 

يريفان مخلفا إصابات.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان عبــر موقعها 
اإللكترونــي: “ تلقــى املركــز الوطني إلدارة 
األزمات معلومات عن وقوع انفجار في شارع 
باغراتونياتس في يريفان”، مشيرة إلى اندالع 

حريق وسقوط إصابات جراء احلادث.
وأضــاف البيــان أن مجموعتني مــن رجال 
اإلنقــاذ توجهتا إلى املوقع، دون ذكر مزيد من 

التفاصل.

قناة ألمانية تتناول
 فشل محاوالت أوروبا 

للخروج من أزمة الطاقة

ألمانيا: عمل تخريبي 
تسبب بعطل شبكة 

السكك الحديد

السلطات األرمنية: 
إصابات بانفجار في 

العاصمة يريفان

موسكو تعلن حالة الطوارئ القصوى في الجزيرة

الرئاسة األوكرانية لمحت إلى ضلوع روسيا في تفجير جسر القرم

واشنطن: هجوم صاروخي فاشل استهدف القوات األميركية في سوريا

زيادة “الهجمات اإلرهابية” شرق وغرب القارة

صراع «الزعامة والنفوذ« بين »داعش« و«القاعدة« يتمدد في أفريقيا
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جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1278
التاريخ 2022/10/6

مناقصة رقم )59( اعالن للمرة االولى

املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة 
املثنى / من متويل تنمية االقاليم 

»حل اختناقات في مناطق متفرقة بواقع )61 محولة( في الرميثة«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظــة املثنى  دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي 
اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع الذي تتلخص االعمال فيه بتجهيز ونصب محوالت 
توزيع هوائية )0,4/ 11( ك. ف ســعة )250( ك. ف.أ مع ملحقاتها، وكذلك جتهيز ونصب اعمدة 
ضغط عالي )11( م مدورة ومشبكة )مغلونة( ، وجتهيز ونصب اعمدة ضغط واطئ )9( م مدورة 
ومشبكة )مغلونة( مع جتهيز وفحص وتسليك شــبكة الضغط العالي بسلك املنيوم 120 
ملم2/ 20، وجتهيز وفحص ومد قابلو واطــئ معلق )3×120+70+16 ملم2( ، وكل مايلزم الجناز 
املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة ، مع 

مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1ـ  علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصــول على معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2 ـ ان مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االستثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، 

الباب: 59، القسم: 1 ،الفصل: 4، املادة: 13 ،النوع: ،18 التسلسل 210 .

3 ـ درجة وصنف الشركة  املطلوبة هي: كهربائية/ ثامنة )كحد ادنى(.
4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

أ ـ االهليــة القانونية : وتشــتمل على كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء .

بـ  الســيولة املاليــة : وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عــن )122,000,000( دينار )مائة واثنني 
وعشــرين مليون دينار( عن طريق كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة ،وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس كهرباء( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع.ويجب تقــدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكســه تتحمل الشــركة كافة التبعات 

القانونية الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة .
5 -  ان الكلفة التخمينية للمشروع هي ) 1,218,006,000( دينار )مليار ومائتان وثمانية عشر 

مليون وستة االف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )150( يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائــق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس  املصادف 
2022/10/13،وذلك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )150,000( )مائة وخمسون الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء 

االصلي مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الســاعة الثانية عشر ظهرا من يوم االثنني املصادف 2022/10/31 ان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحا من يوم االثنني املصادف  2022/10/24 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصــة 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 وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض 
من اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )17,000,000( دينار)سبعة عشرمليون دينار 
عراقي( وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة 

املثنى / حسابات أخلطة 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 لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشــكل كلي ماليا وفنيــا وقانونيا ( مع كونه اوطــا  عطاء متوازن ومنســجم مع الكلفة 
التخمينية املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة 

ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقسامها فانه 
ســيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع 
مــن قبل مقدم العطاء ثم تقــدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة 
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشــار اليها في  التعليمــات ملقدمي العطاءات وورقة 

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

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكــد من عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول ســلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 

% ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
14 – ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

احمد منفي جوده
محافظ املثنى

جمهورية العراق
محافظة املثنى 

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد : 1277
التاريخ 2022/10/6

مناقصة رقم )58( اعالن للمرة االولى

املشاريع واالعمال املشمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى 
/ من متويل تنمية االقاليم 

1 - »حل اختناق منطقة الصوب الكبير القصبة القدمية/ غزة / الغربي/ قضاء اخلضر«
2 – »حل اختناق مركز الناحية والقرى اجملاورة لها في الدراجي«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع املتمثل بحل االختناقات في مناطق متفرقة من قضاء اخلضر 
وناحية الدراجي، وتتلخص اعمال املشــروع بتجهيز ونصب محطات كيوسك سعة )1000( ك. 
ف. أ مع كافة ملحقاتها، وجتهيز ونصب محوالت توزيع هوائية )0,4/ 11( ك. ف سعة )250,400( 
ك. ف.أ مع ملحقاتها، وجتهيز وفحص وتسليك شبكة الضغط العالي باسالك حجم 20/120 
ملم2، وكذلك جتهيــز ونصب اعمدة ضغط عالي )11( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ، وجتهيز 
ونصب اعمدة ضغط واطئ )9( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ، ومد قابلو )4×150( ملم نحاس 
مسلح ضغط واطئ ومد قابلو )3×150( ملم ، وجتهيز وفحص قابلو واطئ معلق )3×16+70+120 
ملم2(، وكل مايلزم الجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات 

ووثائق املناقصة ، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي: 
1 ـ على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات اضافية االتصال 

بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى 
  )dpc.muthana@Yahoo.com(  خالل ايام الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 

الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 2ـ  ان مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واالعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارىء لالمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى / تنمية االقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: ادراج جديد، 

الباب: 59، القسم: 1 ،الفصل: 4، املادة: 13 ،النوع: ،18 التسلسل 210 .

3 ـ درجة وصنف الشركة  املطلوبة هي: كهربائية/ ثامنة )كحد ادنى(.
4 – متطلبات التاهيل املطلوبة : وتشمل ما ياتي :

أ ـ االهلية القانونية : وتشــتمل علــى كل من تضارب املصالح و قائمة الشــركات املتلكئة 
والقائمة السوداء .

ب ـ الســيولة املالية : وهي توافر مبلــغ بقيمة ال تقل عــن )143,000,000( دينار )مائة وثالثة 
واربعني مليون دينار( عن طريق كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر ســنة ،وتكون 

متوافرة قبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة .
ج – الــكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل الكادر القيادي على مدير مشــروع 
)مهندس كهرباء( وبعقد رســمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، كما يتوجب على مقدم 
العطاء تقدمي مايؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات الفنية 
املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشــركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم تقدميها ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية.
د - اضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف ،عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة .
5 -  ان الكلفــة التخمينية للمشــروع هــي ) 1,426,189,000( دينار )مليار واربعمائة وســتة 
وعشرون مليون ومائة وتسعة وثمانون الف دينارعراقي(، وان املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع 

هي )150( يوما.
6 - بامكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم اخلميس  املصادف 
2022/10/13،وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري الى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )150,000( )مائة وخمســون الف دينار( غير قابل للرد ويقدم وصل الشراء 

االصلي مع العطاء.
7 - يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي: محافظة املثنى /  دائرة العقود احلكومية وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشــر ظهرا من يوم االثنني املصادف 2022/10/31 ان العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضــور في العنوان االتي: الطابق االول من بناية االدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. 
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الساعة احلادية عشــر صباحا من يوم االثنني املصادف  2022/10/24 في مبنى دائرة العقود 
احلكومية في املثنى .ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على 
شكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية ،وان يكون غير مشروط 
ويدفع حــني الطلب ونافذا ملدة  ال تقل عــن )120( يوما من تاريخ غلــق املناقصة الفعلي وان 
يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من 
اصداره، او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )20,000,000( دينار)عشــرون مليون دينار عراقي( 
وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد ) محافظة املثنى / 

حسابات أخلطة 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 الترشــيح لالحالة  تختار جلنة التحليل العطاء املستجيب لكافة الشروط القانونية 
املطلوبة في املناقصــة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التاهيل املطلوبة )اي مســتجيب 
بشكل كلي ماليا وفنيا وقانونيا ( مع كونه اوطا  عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية 

املرصودة لالحالة وبعد التاكد من اهليته وقدراته على تنفيذ العقد بافضل صورة ممكنة.
 10 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها فانه 
سيتم استبعاد عطائه ،مما يقتضي مراعاة ذلك  عند  التقدمي حيث يتم ملىء القسم الرابع من 
قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة  املقدمة للعطاء 
مع الوثائق املكونة للعطاء املشار اليها في  التعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.
11 – ان احلد االقصى لقبول عطاءات املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

لغرض الصعود درجة واحدة حصرا.
12 - ال ميكن احالة املناقصة على  شــركة  وبعهدتها مشــروع  او مشاريع غير منجزة اال بعد 
التاكد مــن عدم وجود انحراف عن البرنامج الزمني لها )جدول تقدم العمل( بنســبة 20 % او 

اكثر.
13 - ال تصرف اول سلفة لالعمال املنفذة للمشروع اال بعد ان تتجاوز نسبة االجناز املالي  25 % 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء.
14 – ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

احمد منفي جوده
محافظ املثنى
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متابعة ـ الصباح الجديد :
قال املستشار املالي لرئيس مجلس 
الوزراء، مظهر محمد صالح امس 
األحد، ان خطة التنمية اخلمسية، 
والرئيس في رسم  املعيار األساس 
السياسة االقتصادية للبالد، فيما 
تأســيس  إلى  البالد  أكد حاجــة 

مجلس اقتصادي دائم.
وقــال صالح، إن “املعيار األســاس 
احلكومة  تعتمده  الــذي  والرئيس 
االقتصادية  السياســة  في رسم 
الســيما ذات املســاس بالتنمية 
االقتصاديــة، هو خطــة التنمية 
اخلمســية، وهي األداة واملرتســم 
الذي يؤشــر غايــات جوهرية وفي 
الشــعب  ســعادة  مقدمتهــا 
ورفاهيته”، بحســب وكالة األنباء 

الرسمية.
التنميــة  “خطــة  أن  وأضــاف، 
اخلمســية يتــم متويلهــا وفــق 
وأهدافها  املوازنــة  اســتراتيجية 
الكمية التي متتــد تقديراتها إلى 
ثــالث ســنوات في األقــل، وجتدد 
آليات  مع  متواصل  بشكل  سنوياً 
االحتادية  العامــة  املوازنة  إعــداد 
الســنوية وتشــريعها، إذ تقسم 
االســتثمارية قطاعياً  املشــاريع 
على وفــق معايير جوهرية أهمها 
مقــدار مســاهمتها فــي النمو 
االقتصادي الســنوي الذي تؤشره 
أولوية  التنمية وحســب  خطــة 
حتقيق  في  االســتثماري  املشروع 
والتكامــل  االقتصــادي  التنــوع 
القطاعــي وقدرته في تشــغيل 
واإلمكانات  البشــرية  الطاقــات 
واملــوارد احملليــة األخــرى اخملتلفة 
وضروراتهــا اإلنســانية مــن دون 

إغفــال جغرافيتها التــي ينبغي 
أن متس أكثر املناطــق حرماناً في 

البالد”.
وتابع: “بنــاًء على ما تقــدم، فإن 
الشــق التمويلــي واملهــم مــن 

)بعد  الســنوية  العامة  املوازنــة 
اإلنفاق  هو  التشــغيلية(،  املوازنة 
االســتثماري الســنوي احلكومي 
وسبل متويله، إذ تفرد سنوياً نسبة 
ال تقل عن %20 من إجمالي اإلنفاق 

العام اخملطط لتمويل االستثمارات 
احلكوميــة، ناهيــك عن نشــاط 
االســتثمار الذي يتــواله القطاع 
اخلاص والذي تؤشره خطة التنمية 
اخلمسية من بني مؤشراتها والذي 

يأخذ حيزاً ال يقل في االســتثمار 
السنوي في بعض القطاعات عن 
%35 ويصــل إلى أكثر من %50 في 
قطاع الســكن على سبيل املثال، 
وذلك من إجمالي االستثمار الكلي 

السنوي املستهدف في البالد”.
وأكــد، أن “البالد مــا زالت بأمس 
احلاجــة إلــى مجلــس اقتصادي 
دائم ميتلك الصالحيات التنفيذية 
يكفل  واإلعمار،  التحتيــة  للبنى 
الســتراتيجية  املشــاريع  تنفيذ 
كمشــاريع  للمحافظات  العابرة 
واملياه  الكبــرى  والنقل  الزراعــة 
والتشــييد  واإلســكان  والطاقة 
والتي جميعها  الرقمي  واالقتصاد 
تسرع في درجة التنويع االقتصادي 
واالنتقــال إلى عصر إمنائي متقدم 
وبشــكل يعجــل فــي الرفاهية 
االقتصاديــة، فضالً عن دور اجمللس 
التمويــل  اســتدامة  مبتابعــة 
حسب  املشــاريع  لتلك  والتنفيذ 
أو  تعّثر  دومنا  وبأولويــة  التوقيتات 

تأجيل”
حتذيــرات  حــّدة  وتصاعــدت 
االقتصاديــني من بقــاء البالد بال 
آثار  وعــدم معاجلة  مالية،  موازنة 
ذلك، خاصة أن إقرارها يحتاج إلى 
بضعة أشهر أخرى، في حال جتاوز 

األزمة السياسية في البالد.
وفي هذا السياق، يقول اخلبير في 
الشــأن االقتصادي عبد احلســن 
الشمري إن “هذا التأخير سيضرب 
قطاع االســتثمار، وسيسهم في 
تفشــي البطالــة بني الشــباب، 
بل ســيرفع مؤشــرات الفقر إلى 

مستويات أعلى”.
ويــرى الشــمري أن “معاجلــة آثار 
وليســت  ذلك ســتكون صعبة، 
بالســهولة التي يتحــدث عنها 
بعــض املســؤولني، لذلــك على 
الكتل السياسية أن تعي خطورة 

املرحلة احلالية، وتتجنب اجملازفة”.

بغداد - الصباح الجديد:
أفادت دائرة التحقيقات في هيئة 
بتنفيذ  األحــد،  امس  النزاهــة 
عمليَّات ضبــٍط حلاالت اختالٍس 
ومغــاالٍة أدَّت إلــى حصول هدرٍ 
العام في عــددٍ من دوائر  للمال 

ُمحافظة املثنى.
وذكرت الدائرة فــي بيان تابعته 

الصباح اجلديــد، إن “فريق عمل 
مكتــب حتقيق املثنى كشــف 
عــن قيــام رئيس االحتــاد العام 
ال فــي احملافظة  لنقابــات الُعمَّ
باختــالس مبالغ إيجــار احملالت 
العائدة لالحتاد، ُمبّينًة عدم إيداع 
املبالــغ في حســاب االحتاد في 
تنظيم  عن عدم  املصرف، فضالً 

مســتندات صــرٍف؛ لبيان أوجه 
صرف تلك املبالغ”.

وأضافت أنَّ “الفريق، الذي انتقل 
ة املثنى – قســم  إلى دائرة صحَّ
ن بعــد التحرِّي  احلســابات، متكَّ
والتدقيق مــن ضبط ُمغاالٍة في 
مببلغ  “شراشف”  شــراء  أسعار 
مليون   )73,887,800( إجمالــي 

دينار، الفتًة إلى أنَّ أسعار الشراء 
األســواق  في  مثيالتها  تفــوق 
ـا أدَّى إلى  مبقــدار الضعــف؛ ممَـّ

حدوث هدرٍ في املال العام”.
وأوضحت الدائرة، أنَّ “فريق عمل 
املكتب كشف شــبهات فسادٍ 
صة  في عمليَّة صرف املبالغ اخمُلصَّ
كـ”مصــرف جيــب للتالميــذ 

األيتــام” املُســتفيدين من دائرة 
العمل والشــؤون االجتماعيَّة - 
ة،  قســم ذوي االحتياجات اخلاصَّ
مســتندات  ضبــط  ُمبيِّنــًة 
إلى  إضافة  الصــرف،  ووصوالت 
عمليَّة  رافقت  فســادٍ  شبهات 
صــرف الوقــود لعامــي 2018 

و2019 في الدائرة”.

ُمخالفاٍت  رصــد  “متَّ  أنَّه  دت  وأكَّ
ُمرتكبٍة وشــبهات فســادٍ في 
جلنتي الصيانة واملُشــتريات في 
بلديَّة الوركاء، وتفاوٍت في أسعار 
مشــتريات مواد للبلديَّة وجتزئة 
مبالغ الشراء، فضالً عن شبهات 
فســادٍ رافقت أعمال صيانٍة في 

ة”. البلديَـّ

بغداد ـ الصباح الجديد:
والزراعة  الغذاء  منظمة  أعلنت 
العراق  ان  االحــد،  امــس  “فاو”، 
خرج مــن البلــدان احملتاجة إلى 
خارجية  غذائيــة  مســاعدات 
دولة موزعة   45 والبالغة عددها 
ما بــني افريقيا واســيا وامريكا 

الالتينية ودولة واحدة في اوروبا.
وقالت املنظمــة التي تتخذ من 
روما مقــرا لها، فــي تقرير لها 
إلى  أدت  واجلفــاف  “النزاعات  ان 
تفاقــم ظــروف انعــدام األمن 

الغذائــي في اجــزاء عديدة من 
العالم والســيما شــرق وغرب 
افريقيا”، مبينة ان “45 دولة على 
مســتوى العالم مبا في ذلك 33 
افريقية و9 اسيوية و2 في  دولة 
امريــكا اجلنوبيــة ودولة واحدة 
في اوروبا وهــي اوكرانيا بحاجة 
الى مساعدات خارجية من اجل 

الغذاء”.
“العراق  ان  الى  املنظمة  واشارت 
اصبح خــارج الدول االســيوية 
الى مســاعدات  بحاجة  التــي 

اقتصرت  وقد  خارجيــة  غذائية 
وافغانســتان  باكســتان  على 
وبنغالديــش واليمــن وســوريا 
ولبنان وميامنار وكوريا الشمالية 

وسيرالنكا”.
والزراعة  الغذاء  منظمة  وكانت 
االشــهر  خالل  ادرجت  قد  “فاو” 
املاضية العراق ضمن الدول التي 
حتتــاج الى مســاعدات غذائية 
الدول  بباقــي  اســوة  عاجلــة 
الفقيرة،  واالفريقية  االســيوية 
غيــر ان توفــر احلنطــة فيــه، 

اخرجه من هذه الالئحة، حسب 
اخلبير االقتصــادي عبد الرحمن 
املشهداني الذي قال امس االحد، 
ان خروج العراق من قائمة الفاو 
للمســاعدات  احملتاجة  للــدول 
بعد  يأتي  اخلارجيــة  الغذائيــة 
تأمــني احلنطة التــي تعتبر من 
أهم العناصر في املواد الغذائية 
إن  املشــهداني  وقال  للمواطن. 
“منظمــة الفاو حتســب كمية 
الغذاء على ضوء اخملزون الغذائي 
التــي ميتلكه البلــد”، مبينا ان 

“وزارة التجــارة العراقيــة أّمنت 
خزيــن اســتراتيجي خاصة من 
جانــب احلبوب الــذي يعتبر من 
أهم العناصر في املواد الغذائية 
للمواطن”. وتابع ان “االنتاج احمللي 
من احلنطة يغطي لغاية شــهر 
كانــون االول، كما ان العراق وقع 
علــى تعاقدات لشــراء احلنطة 
من اخلارج تؤمن لشــهر نيسان 
مــن العــام املقبــل 2023 وهو 
بداية موسم حصاد احلنطة مرة 
اخرى”، مؤكدا ان “الكميات التي 

تصــل للعراق ســتكون كافية 
ورمبا تزيد، لذلك رفعوا العراق من 
املشهداني  وتســاءل  القائمة”. 
عن “جنــاح هذه اخلطــط وعدم 
حدوث هزة مرة اخرى”، مشــيرا 
الى ان “مســألة األمن الغذائي 
ليست سهلة حتتاج الى خطط 
مخازن  بناء  والى  اســتراتيجية 
والى اعادة حساب املواد الغذائية 
التــي تؤّمــن املواطن ســعرات 
حراريــة التــي تــوزع مفرداتها 

بالبطاقة التموينية”.

متابعة ـ الصباح الجديد 
ذكر تقرير “ريج زون” الدولي أن أسعار 
أكبر مكاسب  اخلام سجلت  النفط 
أســبوعية منــذ أوائــل آذار ، حيث 
املتزايدة  السلبية  التوقعات  عوضت 
االقتصاد  مخــاوف  اإلمــدادات  عن 

الكلي املزعجة.
، إلى استقرار العقود  وأشار التقرير 
اآلجلــة للخــام األمريكــي بعــد 
16 فــي املائة  ارتفاعهــا بأكثر من 
خالل األســبوع املاضي، مشيرا إلى 
أن مشــكلة اإلمدادات جاءت قبل أن 
يعلن حتالــف “أوبك+” خفض اإلنتاج، 
النفط رغم  ارتفاع  إلى تسريع  وأدت 
انهيار األسهم وارتفاع الدوالر وتقرير 
الوظائف األمريكي الذي أعاد إشعال 

اخملاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
وســجلت أســعار النفــط اخلــام 
مكاسب أسبوعية كبيرة حيث ربح 
خام برنت 15 في املائة بينما ربح اخلام 
األمريكي 16.5 فــي املائة وذلك في 
أعقاب اجتماع تاريخي لوزراء الطاقة 
“أوبك  واملستقلني  “أوبك”  في حتالف 
+” الذي انتهى إلى خفض اإلنتاج في 
نوفمبر املقبــل بنحو مليوني برميل 
يوميا اســتجابة خملاوف التباطؤ في 

االقتصاد العاملي.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أســعار 
النفط هذا األســبوع ميثل انعكاسا 
كبيــرا عن مســار التعامــالت في 
األســبوع املاضي الذي جعل النفط 
يسجل أســوأ ربع له منذ 2020، ال 
ســيما أن التخفيضات التي أجرتها 
“أوبــك+” تتزامــن مــع العقوبــات 

اخلام  علــى  الوشــيكة  األوروبيــة 
الروســي والعــودة احملتملة للطلب 
الصيني في نهاية العام حيث كررت 
روســيا هذا األســبوع أيضا أنها لن 
تبيع النفط للدول التي تتبنى سقفا 
تقوده الواليات املتحدة وهو ما زاد من 

حالة عدم اليقني بشأن اإلمدادات.
ونبــه التقريــر إلى اســتعداد جتار 
النفط لشتاء صعب وسط ندرة في 
الوقود، حيث إن األســعار في أوروبا 
والواليــات املتحدة آخذة في االرتفاع 
املطرد، مشــيرا إلى ارتفاع أســعار 
النفط اخلام ألربعة أيام متتالية في 
األسبوع املاضي في وقت كانت فيه 

األنظار كلها على اجتماع “أوبك+”.
األشــهر  في  أن  التقريــر  وأضــاف 
القليلــة املاضية تراجعت أســعار 
النفط بســبب مخاوف مــن ركود 
عاملــي محتمل من شــأنه أن يضر 
بالطلب، إضافة إلى ذلك فإن قرارات 
الفائدة من قبل مجلس  رفع أسعار 
االحتياطــي الفيدرالي األمريكي قد 
عززت الدوالر، ما تســبب في تراجع 

املستثمرين األجانب.
وأشــار إلى أن اخلفض الواسع إلنتاج 
“أوبك+” هــو األكبر الــذي يقوم به 
التحالف منذ تدمير الطلب الناجم 
عن الوبــاء وقد أظهــر تقرير اخملزون 
األســبوعي الرئيــس انخفاضــات 
شــاملة، ما أضاف مزيدا من الدعم 
إلــى االرتفاع، وأصبح من الواضح أن 
بنــك االحتياطي الفيدرالي لن يأخذ 
قســطا من الراحة في رفع أســعار 
الفائــدة بينما يســتمر الدوالر في 

قوته، لكنه لم يكبح أسعار النفط 
في األسبوع املاضي.

ونــوه التقرير إلــى أن الزيــادة التي 
اقتربت مــن ثمانية دوالرات للبرميل 
في أســعار خــام غرب تكســاس 
الوسيط في األسبوع املاضي لعقود 
نوفمبــر اآلجلة لم تكــن مفاجئة 
إلى حــد ما، الفتــا إلى أن أســعار 

النفط اخلام قد ارتفعت “بعيدة جدا 
وســريعة جدا” في األسبوع املاضي 
وقد نشهد بعض عمليات بيع جلني 

األرباح األسبوع املقبل.
من جانبه، ذكر تقرير وكالة “بالتس” 
النفطيــة  للمعلومــات  الدوليــة 
أن صــادرات النفط اخلام الروســية 
أدنى  إلى  تراجعــت  بحــرا  املنقولة 

مســتوى لها في 12 شهرا مع بدء 
األوروبي  االحتــاد  إعالن خطط حظر 

وسقوف األسعار.
ثالث  تركيا أصبحت  أن  إلى  وأشــار 
أكبر مشــتر للنفط اخلام لروســيا 
الروسية  الصادرات  انخفضت  بينما 
إلى أوروبــا إلى أقل من مليون برميل 
يوميا فيما تســببت عقوبات االحتاد 

األوروبــي وفرض مجموعة الســبع 
لسقف أسعار في إعادة توجيه مزيد 
من تدفقات النفط الروســي شرقا، 
مشــيرا إلى أن الطلب العاملي على 
النفط ال يــزال يتعافى من عمليات 
اإلغالق الوبائي وفقا لبيانات ستاندرد 
آند بــورز العاملية حيــث انخفضت 
التدفقــات الروســية إلــى هولندا 
-موطــن أكبــر مركــز للتكرير في 
أوروبا- بأكثر من النصف في الشهر 

املاضي إلى 165 ألف برميل يوميا.
ولفــت التقرير إلى جتنب املشــترين 
النفط  شــراء  صفقات  األوروبيــني 
الروســي وذلك قبل عقوبات االحتاد 
واملنتجات  اخلام  واردات  على  األوروبي 
الروســية التي من املقرر أن تبدأ في 
5 ديســمبر و5 فبرايــر 2023 علــى 
التوالي، كما أن انخفاض شــحنات 
اخلام الروســية املتجهــة إلى أوروبا 
اآلن إلــى أقل من مليــون برميل في 
اليوم للمــرة األولى منذ يوليو 2020 
بانخفــاض عن مســتويات ما قبل 
احلــرب البالغة 1.5 مليون برميل في 

اليوم.
وتظهر البيانات بحســب التقرير أن 
الصــني والهند تواصــالن الهيمنة 
على قائمة مســتوردي النفط اخلام 
الروسي حيث اشــترتا 60 في املائة 
من الصادرات الروســية في الشهر 
املاضــي ارتفاعا من 54 في املائة في 
أغســطس وانخفضــت التدفقات 
إلى الصني مبقدار 76 ألف برميل في 
اليوم على مدار الشهر لكن الواردات 
ألف   60 ارتفعت مبقــدار  الهنديــة 

برميل في اليوم إلى متوســط 1.77 
مليون برميل في اليوم.

وتوقــع التقرير أن تزداد تدفقات اخلام 
الروسي إلى آســيا بنهاية العام إذا 
بدأ ســريان ســقف تقوده الواليات 
الروســي  النفط  ألســعار  املتحدة 
فيما حتتاج موسكو إلى إعادة توجيه 
2.5 مليــون برميل يوميا من صادرات 
النفط اخلــام واملنتجــات التي يتم 

تصديرها حاليا إلى أوروبا.
ناحية أخــرى، وفيمــا يخص  مــن 
األســعار في ختام األسبوع املاضي، 
ارتفعت أســعار النفط عند تسوية 
تعامالت اجلمعة للجلسة اخلامسة 
التوالي كما سجلت مكاسب  على 
العقود  ارتفعت  إذ  كبيرة،  أسبوعية 
اآلجلة للخام األمريكي بنحو 4.7 في 
املائة، إلــى 92.64 دوالر للبرميل وهو 
أعلى سعر تسوية منذ جلسة الـ29 
من أغسطس، كما سجل مكاسب 

أسبوعية بنحو 16.5 في املائة.
فيمــا ارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
املائة، عند  3.7 فــي  برنت بنســبة 
97.92 دوالر للبرميــل، وهــو أعلــى 
الـ30  منذ جلســة  تســوية  سعر 
من أغســطس، كما ســجل اخلام 
مكاســب أســبوعية بنســبة 15 
انخفض  آخر،  املائة. من جانــب  في 
إجمالي عدد منصات احلفر النشطة 
فــي الواليات املتحدة مبقــدار 3 هذا 
األسبوع حيث انخفض إجمالي عدد 
احلفارات إلى 762 هذا األسبوع بزيادة 
229 منصــة على عدد احلفارات هذه 

املرة في 2021.

مستشار الكاظمي المالي: البالد باتت
بحاجة ماسة الى مجلس اقتصادي دائم

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفضت مبيعات الدوالر النقدية للمصارف 
وشركات التوسط مقارنة باحلواالت اخلارجية، 
مع افتتاح جلسات البنك لألسبوع احلالي من 

امس األحد.
وقال مصدر مطلع، أن “البنك املركزي باع اليوم 
خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 219 
مليونا و942 الفــا و100 دوالر أمريكي غطاها 
البنك بســعر صرف اســاس بلغ 1460 ديناراً 
لكل دوالر. واضاف املصدر ان نســبة %95 من 
هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة في اخلارج 
على شــكل حواالت واعتمــادات حيث بلغت 
208 ماليني و292 الفا و 100 دوالر، فيما ذهبت 
البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 
11 مليونا و650 الف دوالر. وأشار املصدر ، إلى 
ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
فــي اخلــارج، و9 مصــارف لتلبيــة الطلبات 

النقدية، إضافة الى 67 شركة توسط.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية، 
امــس األحد، أن صــادرات العــراق النفطية 
ألمريكا بلغت أكثر من ســبعة ماليني برميل 

في شهر أيلول املاضي.
وقالت االدارة في جــدول لها ، إن العراق صدر 
من النفط اخلام الى امريكا خالل شهر أيلول 
املاضي 7.050 ماليني برميل، و مبعدل 235 ألف 
برميل يوميــا منخفضا عن شــهر آب الذي 
بلغت الصادرات النفطيــة العراقية فيه إلى 
أمريكا 7.533 ماليني برميل و مبعدل 243 ألف 
برميل يوميا. واضافت ان “العراق صدر النفط 
اخلام ألمريكا خالل األســبوع األول من شهر 
أيلول مبعدل 343 الف برميل يوميا، فيما صدر 
متوســط 120 الف برميل يوميا في االسبوع 
الثاني، وصدر متوسط 202 الف برميل يوميا 
في األسبوع الثالث “، مشيرة الى ان “صادرات 

االسبوع الرابع بلغت 275 الف برميل يوميا”.

بغداد ـ الصباح الجديد 
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس األحد، فــي البورصة 
الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفــي اقليم 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا امس 
االحد 148175 دينــاراً عراقياً مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما كانت االسعار امس االواللسبت 
148000 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينارا عراقيا لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148100 دينار لكل 
100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 148000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض كبير في مبيعات 
الدوالر النقدية للمصارف 

العراقية بمزاد العملة

أكثر من سبعة ماليين 
برميل صادرات العراق 

النفطية ألمريكا خالل شهر

ارتفاع اسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

النزاهة تكشف حاالت اختالس وشبهات فساد بالجملة في المثنى

بعد توفر الحنطة
العراق خارج مجموعة الدول المحتاجة لمساعدة خارجية في تأمين الغذاء

تجار النفط في أوروبا وأمريكا يستعدون لشتاء صعب مع تزايد العقوبات على موسكو
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19769/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19777/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن ثاني

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19770/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن ثاني

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19764/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحــدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19763/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  نكول

تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها 
ومواقعهــا في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خــالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى وبنسبة )2%( ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19757/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  نكول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى وبنسبة )2%( ويشترط 

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

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

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

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

سوق الطيورثالث سنوات12م1/5982محل1

خلف القسم البلديثالث سنوات17م92كشك2

البصرةثالث سنوات8م23/6172محل3

مناوي باشاثالث سنوات82م12فرن صمون4

البصرة القدميةثالث سنوات24م24/6172محل5

عز الدين سليم/مجاور السوقثالث سنوات12م832محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات9م1042حانوت1

بلوك خدماتثالث سنوات12م172كشك2

االبلةثالث سنوات28م302حانوت3

اجلمهورية/السوق احلديثثالث سنوات16م222حانوت4

اجلمهورية/السوق احلديثثالث سنوات16م642حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات10م11/16902/جمحل1

مقام عليثالث سنوات11,88م3762و378محل2

مقام عليثالث سنوات8م1/10102محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة22,75م692حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة23,10م702حانوت2

سماكة العشارسنة واحدة18,50م722حانوت3

سماكة العشارسنة واحدة21,12م712حانوت4

سماكة العشارسنة واحدة18م752حانوت5

سماكة العشارسنة واحدة16م762حانوت6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/سوق االريجثالث سنوات9م577/137/172حانوت1

اجلمهورية/سوق االريجثالث سنوات12م577/137/662حانوت2

العشار/السوق العصريثالث سنوات12م202حانوت3

العشار/السوق العصريثالث سنوات12م1072حانوت4

العشار/السوق العصريثالث سنوات12م1102حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقية/قرب سوق البلديةثالث سنوات12م6745/137/82حانوت1

املوفقية/قرب الكازينوثالث سنوات15م2/7944/1272حانوت2

املوفقية/الكازينو سابقاثالث سنوات45م1/7944/1372حانوت3

املوفقية/سوق الوكاالتثالث سنوات18م6337/137/122حانوت4
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شعر

فضال عن اعتماد الشاعرة حيز التنامي 
التصويري حلركــة الطبيعة مبوجوداتها 
عبــر رؤى تكثيفية.. ومشــاهد ايحائية 
للكشــف عن مثيرات النــص اجلمالية 
معبر  تركيبي  واختــزال  لغوي  باقتصاد 
رؤية جدلية للوجود واألشــياء..عبر  عن 

الكاشفة  برومانسيتها  موسومة  صور 
عن احلالة االنسانية وعمقها النفسي.. 
فضال عن متيزها بتتابع الصور التي متزج 
ما بني: املعنى احلســي إلبــراز جمالية 
النــص املنبثقة مــن كينونــة اللفظ 
وتفعيل االثر الذهنــي بتجاوز الواقعية 
باعتمــاد )انزياح معيــار اللغة(على حد 
تعبير جــان كوهن.... بتشــكيل بصري 
يتحرك وحركة الذات وحتوالتها املنبثقة 
الى  واقعية...اضافــة  معطيــات  مــن 
اقترابهــا من احلكائيــة بتدفق وجداني 

يتحرك وسط دائرة الوعي الشعري..  
يجتاَح الطوفان
مقصورَة فكري

حتى صارت وحشُة الليل
تعكُس خرير األنهار

املنتحبة ..
فالشاعرة تنسج صورا شعرية محققة 
املقترنــًة   .. االنســانية  ملضامينهــا 
باملشــاعر واألحاســيس التــي تؤكــد 
حضورهــا بتراكيــب موجــزة متداولة 
اليومية خالقة ملشــهدها  في احليــاة 
القائم على االيجاز والتركيز  الشــعري 
والرمز الذي احتل اهمية بالغة ملا له من 
شــحنة داللية..حسيا ونفسيا بصفته 
دال اشاري متصل بذات الشاعرة فيعبر 
وإســهاماتها  الداخلية  انفعاالتها  عن 
الفاعلة في تشــكيل البنــاء الصوري 
الشعري.. مع ايقاع بصري وانفتاح مكثف 
دالليا تكشــف عنه املنتجة بأســلوب 
درامي مؤنسن لألشياء..بشعرية متركزت 
متعددة  وصور  العواطف مبستويات  بها 
بعمق  اشــتغالها  الى  الدالالت..اضافة 
معرفي مســتمد من الذاكــرة الذاتية 

واملوضوعية
لقد ذاب أولئك الذين مّروا

أمامي صفوفاً مثل قطعة
شمٍع

وانسابْت مثل املاء ، كّل 
أيامي الراحلة

وأمعنْت عروس النجوم
النظر

وقالت : كفى !! ال تُتعبي
الروَح

فإن رحى الزمان تطحن
الذكريات األليمة ...

فاخلطاب الشــعري يتكــئ على فضاء 
داللــي يخــرج باللغــة مــن فضائها 
العالماتــي الى فضائهــا التأويلي عبر 
بنيــة تغلب عليهــا اإلنزياحــات التي 
تتعايش  انفعالية  قــدرة  النص  منحت 
في احضان الواقع وتســهم في تشابك 
االلفاظ بنهج ايحائي ترميزي كي تخلق 
اجلملة الشعرية احلاملة بصورها املتجاوزة 
لواقعها.. مما ميكنها مــن االنفتاح على 
الذي  البصري  الشــعري  السرد  تقنيات 
يتطلــب حضور املــكان احلاضن للفعل 
الشــعري الذي يقوم على وعيني ذاتيني: 
أولهما وعي األنا الشــاعرة الســابحة 
في عوالــم النص ومنعطفاته املكتظة 
باألســئلة..وثانيهما اعتمــاد معمارية 
مازجة ما بــني الذات واملوضــوع بصور 
مالئمة للحالة النفسية بلغة مسكونة 

بأبعادها الكاشفة عن املعنى..
   وبذلــك قدمــت الشــاعرة نصوصا 
مســتنطقة اللحظة الشــعورية عبر 
نســق لغوي قــادر على خلــق الصور 
الشــعرية التي تترجم عمق املشــاعر 
املتناغمة والبنــاء الدرامي للنص.. الذي 
مع  املوحية..املتفاعلة  االلفــاظ  يعتمد 
الذات املنتجة التي تســعى الى حتقيق 

ذاتها والتأثير بالذات اجلمعي اآلخر ..

علوان السلمان 
 

علــى  تأســيس  الشــعري  النــص    
االضــاءة اخلالقة لنص متســع الرؤى .. 
موجزالعبــارة.. عميــق املعنى..يعبر عن 
الداللي  حلقلها  خالقة  شــعورية  حلظة 
عبر بنيــة مركــزة التكثيــف اجلملي..
بتشكيل  الشــعورية  للحظة  مستفزة 
انســاني وهي  ابداعيــة وموقف  رؤيــة 
تتنفــس داخــل وجــود مؤطــر بوحدة 
موضوعيــة متفاعلة وجوهر األشــياء.. 
وباســتحضار اجملموعة الشعرية )عذاب 
التي نسجت عواملها الشعرية  الينتهي( 
انامل الشــاعرة منور مال حسون باللغة 
انور حسن  الشاعر  وترجمها  التركمانية 
الثقافية  الشؤون  دار  وأسهمت  موسى.. 
/2001..كونها  في  وانتشارها  نشرها  في 
نصوصــا ال تركــن للســكون والثبات..
التراكيب وفقا  مع تفردها بخصوصيــة 
لزخم اللحظة التي حتتضن تشــكيالت 
النص التي يغلب عليها الطابع احلســي 
واجلمالي بتوظيف لغة تعتمد مســارين 
خطيــني متداخلني:اولهمــا الصياغــة 
االســلوبية..وثانيهما التعبيــر الصوري 
بتوظيف الفــاظ بعيدة عــن الضبابية 

والتقعر.. في أعماقي ..
انزلقْت فجأًة

جنمٌة من كبد السماء
فهجَع القلُب النابض

مثل بحر هائج في صدري..
إذن هو الزمن وحده

يتحمل حزَن قلبي ..
الشــعوري  بانفتاحه  يتميــز  فالنــص 
املتفــرد بألفاظه املوحية التي شــكلت 
دافق.. صورا منســابة كنبض جمالــي 

الصياغة االسلوبية والتعبير الصوري .. »عذابات منور مال حسون إنموذجًا«

الشاعرة تنسج صورا شعرية 
محققة لمضامينها 
االنسانية .. المقترنًة 

بالمشاعر واألحاسيس التي 
تؤكد حضورها بتراكيب 

موجزة متداولة في الحياة 
اليومية خالقة لمشهدها 
الشعري القائم على االيجاز 
والتركيز والرمز الذي احتل 

اهمية بالغة لما له من 
شحنة داللية

قصة قصيرة

اصدارات

شوقي كريم حسن
) اكثر اخلطايا تقديســاً ،تلــك التي تترك 
اوشــاماً موجعــة،  تتحــول الى اســئلة  
الهــذر  ،التستســلم الجابــات  عميقــة 

واالنكسار(!!

—١—
ماكان يصــدق ان الذي يراه ميكــن ان يكون 
حقيقة ،واضحة وجلية مثل عيني جاموسة 
)هليــل العاگول( التي اثارت جــدالً لم ينته 
بعد،بســبب تفردها بعينني زرقاوين تشعان 
عطراً ينعش االرواح ويصيبها دون رغبة منها 
بوابل من الضحك،والرقص، تقف اجلاموسة  
الداكنة،متأملــة  بســمرتها  املتباهيــة 
اســتدارات االقدام وارتفاع االجساد الى علو 
واالنحدار ببطء مقصود الى مسطاحة الروث  
الذي فحمته لفحات الشمس، يقف )هليل 
العاگــول( عند طــرف الدائرة نافشــاً ريش 
املتباهني  بجنون  محدقــاً  وتفاخره،  هيبته،. 
رقصاً، في سرها،تبتســم اجلاموسة،وبهدوء 
تغمــض عينيها، تهــدأ االقــدام، وتقتعد 
االجســاد االرض غيــر مكترثــة بوحولهــا 
وعطن روائحها التــي تزكم االنفاس، ماكان 
يصدق ان الذي يراه ،ميكــن ان يكون حقيقة 
دامغة اليحــق الحد مهما اوتي من قوة تاثير 
انكارها، احلقيقةكما يقول)هليل العاگول(ان 
ملك اجلان ، عشق جاموسته، وساومه على 
سعرها بثماني جرار من الذهب اخلالص،لكنه 
اجلان واجناسهم، فجأة  رفض بشــدة العناً 
ضاع اثر اجلاموسة،وما وجدوا لها طريقاً،بكى 

)هليل العاگول( بكاًء مراً
الذيــن  الرجــال  صاحبتــه جوقــات مــن 
شــقوا زياق ثيابهــم وملطخوا رؤوســهم 
بالسرجني،متوعدين من فعل الفعلة النكراء 

بالويل والثبور، قال االكبر سناً بني النائحني:
 —كفوا احزانكم ودعونا نفكر بكيفية ايجاد 

الطريق!!
رد االصغر سناً:

— طريق صعب الولوج من سلكه ماعاد!!
رد االكبر سناً،بعد ان حوقل وبسمل ولعن

الشيطان وكل ذريته.

—من اين عرفت هذا؟!!
ابتسم االصغر ســناً، وفرك عينيه مرات 

عدة محاوالً رؤية تاثير ما يعلنه.
——عندي مع ملك اجلان صحبة!

اهتزت االرض بكاملها،وتقافزت االقدام
ممسكة باذيال الفرار،نظر االكبر سناً الى

هليل العاگول الذي اوقف نزيف عينيه
 اشرأبت رقبته مراقبة عيني االصغر سناً

اللتني طفتا مثل كربة نخل فوق سطح
من مياه احليلة واملكر.. قال:

—مادمت تعرف فدلني؟
—ادلك والدروب هالك

—هالكي واجب مادامت افراحي قد ماتت!!
—-ال  خالص من واقعة وقعت…

—وهي؟!
—سكنت بيت ملك توجها بذهب مودته!!

للمرة االخيرة ،مزق )هليل العاگول،(
ماعلية مــن ثيــاب عتيقة،راكضاً باجتاه 
امتدادات القصــب والبردي؟ قال  االصغر 
سناً،مقهقها بصوت خشن يشبه العواء.

—كان عليه معرفة السر.. !!
رد االكبر سناً  بصوته االجش،الذي  يشبه 

الرعد
—كان عليك ان تدله على الدرب!!

—٢—
والقصب، النحب  والطني،  املاء،  اوالد  نحن 
االمكنة املغلقة التي الجتيد سوى الكالم 
املكــرر غيــر القابــل للتصديق..حيواتنا 

تدجن
مواجهات  منها  احلكايات،لتخلــق  غريب 
منها،مهما  الفكاك  ،النستطيع  موجعة 
الغربة  الــى مــدن  الطرقــات  اخذتنــا 

واهماالتها(!!
نحــن اوالد اجلنــون ،باعتــراف كل مــن 
حاول ســبر اغوار وجودنــا العصي ،غير 
التي  املســتهلكة  للتفســيرات  القابل 
الكراســي،ولواعجها  حتركهارغبــات 
،واالنتمــاءات التي يــودون ان نكون جزءا 
احلقيقة،الننا  الى  يشــير  منها،الشــيء 
نعرف ان احلــكام ،كل احلكام اوالد امكنة 
وسخة، نبقوا فوق ســطح االرض فجأة، 

محملني باحلقد والكراهيات،  بقيت
فكرة االختفاء عالقة فــي اذهاننا،ننبش 
كــدرة االهــوار علنا نســتدل على دروب 
تشــتعل  املتشــابكة،حلظة  البــردي 

الكوانيني،يتعالى
االنني،وصراخ التوســالت،  البارعة في بث 
لواعج احزانهــا/ نحن اوالد القصب،االتني 
النايات،الشــيء يحد  من عمق معــازف 

وجودنــا مادامــت حناجر امهاتنــا تتلو 
ماتيســر لها من وجد وهيام..فجأة يعلن 
،إنه راى )هليل العاگول(يقف  االكبر سناً 
فوق ظهر يشــان،وقد طال جسده الهرم، 
واغتسل شعر رأســه ببياض االيام،،أومأ 
اليه.. فتراجع اخــذاً آخر ذباالت الليل الى 
مرقد وجوده الذي اليعرفه احد،قال االكبر 

سناً،محذراً الناس.
—قحط ايامكم ات..  فاستعدوا!!

)كلمــا حطــت الفجيعة فوق رؤوســنا 
مثــل طائر الرخ، استســلمنا دومنا رفض 
او احتجــاج اعطينــا حلناجرنــا ايعــازاً 
بالتصفيق….وارواحنــا  بالهتاف،واكفنــا 
االكبر سناً..  واالستســالم،  باالنســداح 

علمنا أن ال نرفع ابصارنا ابداً،
 مادمنا صبيان الليالي الالهثة (. 

جتلســنا  املهملة،وهي  االزمنــة  تقــول 
عند جرف االكاذيب، أن جاموســة )هليل 
العاگول ما كانت لتختفي لوال مساعدة 
اجلاموسة  الدرب،ليمنح  االكبر سنا،مهد 
يحتاجه،شيد  تقديســاً  امللونة  بعيونها 
مزاراً وقاد خطوات املساكني الباحثني عن 
امل اليه، قيل وبحســب ماوثقه  ســادن 
املزار،ان تلك اجلاموسة التي ماجاء مثلها 
على االرض منذ مئات السنوات،هي وريثة 

عرش تلك البقرة التــي قتلت دون ذنب، /
الى اين ميكن أن متضي االن،تزايدت املزارات 
مثلما حثــت اخلطى التي التــكل اليها 

طالبة العون..
الرجل االكبر ســناً…حمل ذاكرته ومضى 
غير آبــه بثرثرات القوالــني، الذين كتبوا 

تواريخ من احلكايات  املديوفة باللوعة/.

—٣—
)كلما عادت بنا احلناجر الى سوح الفناء،
تناثر صراخنا،وانفتقت ارواحنا عن لوعات

ماكنا ندري او نصدق وجودها بني ثنايا
اطمارنا املعباة باحلنني الى ماالنعرف عنه

شيئا..(
في فراغ بيوت الطني ،ميكن ان جتد اي شيء 
وجــوه خططتها  الفرح،  حتتاجه،ســوى 

اللحظات بسخام القسوة واخلنوع..
قال—مالــك تزف الــى رؤوســنا كل هذا 

الوجع؟!
قال—مالك التســتقر دومك يالحق دومك 
مالذي تريــد الوصــول اليه..اما تكفيك 

قصبة واحدة لتصنع منها نايا…؟
قال—النايــات  قهر اعمارنا الجتيد ســوى 
من  ترميمها  نحاول  قاحلة  النواح…ازمنة 

خالل نزيف  القصب!!
قال—- ان شئت الرحيل فافعل.. وجودنا

وسط هذه التراكمات المعنى له..ارحل..
سكني،ازقة  نصل  مثل  إرحل..ارحل..حادة 
التمســك  اردت  ،كلما  وميادينها  املــدن 
بأرديــة وجودها القت بــك بعيداً.. جتللك 

خرق املهانة اخلوف،
احلكايــات  بتلــك  تفكــر  ماعــدت 
العاگول(وجاموسته  القصية،صار)هليل 
ســليلة اجملد مجــرد ابتســامات باهتة 
،الشــيء يثير االســتغراب مادمت تضع 
دوامــة الفــكاك منها…  روحك وســط 

وحدتك تشير الى
الهناك الفاني..

ليس ثمة نايات..
وال بيــوت طني.. ترعد بعــد حلظية افول 

الشمس،باغان كدرة ..
الشيء هناك..غير انا  وقحة ترقب الرجوع 
، مكللــة باالســئلة الرعناء  النابشــة 

ملواضي  آثامنا.!!

1
»الفصل بني الدين والدولة في اإلسالم 

املبّكر«
الفصل بني الدين والدولة في اإلســالم املبّكر« 
عنــوان كتــاب املستشــرق األميركــي أيرا م. 
البيدوس الذي يصدر قريباً عن »مدارات لألبحاث 
والنشر« بترجمة أحمد محمود إبراهيم. يتألَّف 
العمل من ثالث دراسات هي: »العصر الذهبي: 
املفاهيم السياسية لإلسالم«، و«الدين والدولة 
في اجملتمعات اإلسالمية«، و«الفصل بني الدين 
والدولة فــي تطّور اجملتمع اإلســالمي املبّكر«. 
يُحّقــق الباحث، من خالل فصــول كتابه، في 
التاريخية  عالقة الدين بالدولة في املمارســة 
عنــد املســلمني، والتطّورات التــي أملّت بهذه 
العالقــة، كما يبحث في أثر هــذه العالقة في 

بناء الدولة القومية احلديثة.

2
»ما بعد االستعمارية«

»ما بعد االســتعمارية« عنــواُن كتاب للمؤّرخ 

الفرنسي نيكوال بانسل، صدر 
حديثاً في سلســلة »ما الذي أعرفه؟« التي 
تقوم عليها »منشــورات فرنسا اجلامعية«. 
يســعى املؤّلف إلى غرضني: تعريف القارئ 

بتاريخه  دراسات ما بعد االستعمار،  بحقل 
وتوّجهاته ونقاشــاته، والقــول، في الوقت 
نفسه، بضرورة هذا النوع من الدراسات التي 
تعود إلــى املاضي االســتعماري لتفّحصه 

وتفكيك تأثيره املديد فــي احلياة املعاصرة. 
في أربعة أقسام، يتناول العمل والدة ما بعد 
االســتعمارية كحقل دراســي، ويشير إلى 
مركزية نقد الغرب فيه، متوّقفاً عند العديد 

من األمثلة البحثية وكيفية حتليلها للذات 
ما بعد االستعمارية.

3
»محمود املسعدي: بني اإلشراق الصوفي 

واأللم الشوبنهاوري«
عن »لوغوس للنشر والتوزيع«، صدر للباحث 
التونســي مصطفــى الكيالنــي كتــاب 
الصوفي  اإلشراق  بني  املســعدي:  »محمود 
واأللم الشوبنهاوري«. يُقّدم العمل قراءة في 
جتربة الكاتب التونسي )1911 - 2004( الذي 
يرى املؤلِّف أّن ما أجُنز من قراءات في أعماله، 
اإلبداعية حتديــداً، هو من قبيــل التمهيد 
لقــراءات جلُّها لم يتحّقق بعد. انطالقاً من 
ذلك، يبحث الكتاب في املراجع الفاعلة في 
ثقافة الكتابة لدى املســعدي من عرفانية 
عربيــة إســالمية ومثالية غربيــة أملانية 
وفرنســية وغيرها، معتبراً أّن أدبية أعماله 
قائمة على التفلســف، خلوضها في قضايا 

الوجود الكبرى.

حسين بهّيش
الغروب في مدينتي

1
أطلُّ من نافذتي مثَل قمٍر بارد
أشاهد املدينَة تّتسع وتضيق

حزمة من الناس
وبعض السرور يطيُر من عيني.

2
حصاٌن يجرُّ عربًة بستائرَ قدمية

في مدائن الُشهِب البعيدة
وامرأة متشي فوَق جسٍر مزركٍش باألضواء

لتمدَّ الكون بالطمأنينة
بخطواتها تُذيب أغالل اجلليد.

 
3

نهٌر يلمع في وجه الغروب
مثَل طفل يضحك

تّل من املصابيح
وجنائن ونساء تعتلي النهر.

4
ماء نيزٌك عابٌر يخدُش السَّ

ترتفع الهواتف اللتقاط صورة
حتجب الغيمُة اخلدش

وتبكي بدالً عنه
يرفع الّناس املظاّلت

ويهربون إلى بيوتهم
انتقام بريء.

***

ً السنونو يلعب وحيدا
أُدير وجهي للعابرين

ثّمة شيٌء ما مينحني اخلّفة
كأّني روٌح تصعد

كأّن شيئاً يُبعُث في جسدي
يراهن الرغبَة

بأني سوف أُولد من جديد
بيد خّزاف.

الغابُة فارغة
ً والسنونو يلعُب وحيدا

أغّني عن ماضينا البعيد
على شرِف الشمس أُغّني
وأقول أنِت مشكاة عمري

وُحضنِك سالل
لثمٍر لن ينضج بعد.

أحاول َقلَب املاء على َظهره
ألجَد نصيبي املفقود

في صفاء الّنهر
وأفرطُه مثَل كومة خرز

ألشرب نهايتي.
أُراوح في مكاني

مثَل طائٍر منكوب
يحاول دفن البحر

ويشّم جناحيه
عند ضفاف تفوح منها رائحة اجلراح.

***

خالٌد بصيغٍة ما

ور تأّخر قليالً أيا نافخ الصُّ
لي أمنياٌت حان قطافها

أّخر نفَختك أسبوعاً
لعلَّ املظروف يصل إلى عتبة بابها.

ليس لديَّ أطفال

* شاعر من العراق

ريٌح تنفخ األوراق 
إلى الغرق

»الفصل بين الدين والدولة ..«* »ما بعد االستعمارية« * »محمود المسعدي..«

غالف الكتاب

تجاعيد فاصلة !!

من اعمال الراحل أحمد الربيعي



9 اعالن

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ اعالن متديد مزايدة

تعلن الشــركة العامة لتجارة احلبوب فــرع/ النجف عن متديد بيع 
املواد املدرجة ادناه في املزايدة العلنية )للمرة الثالثة( وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 في الساعة العاشرة من 

صباح يوم )اخلامس عشر( التالي لنشر االعالن.
فعلى الراغبني بالشراء احلضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التامينات املبينة ادناه بصك مصدق المر الشــركة وباسم 
املشتري حصرا والبطاقة التموينية او بطاقة السكن وبراءة الذمة 
من الضريبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة )2/1(% 
نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تاخير وملدة )30( ثالثون يوم 
على ان يتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واالعالن واية 

مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة احملددة 
علما ان البيع خضع لكســر القرار ملدة )5( خمسة ايام اعتبارا من 

تاريخ االحالة.
املدير العام
احلقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 89
التاريخ: 2022/10/9 

م/ إعالن أول 

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك بلدية )البطحاء( والبالغ عددها )35( 
وكما مبينه مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة 
)30( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( 
من القيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في 
ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 25708
التاريخ: 2022/10/9

م/ إعالن

تعلــن جلنة بيع وايجار أمالك اإلدارة احمللية في محافظة واســط عن تأجيرالدور الســكنية و املدرجة تفاصيلها في  ادناه 
والعئدة الى محافظة واسط /االدارة احمللية وفق قانون اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى من يرغب باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة محافظة واســط االدارة احمللية/ األمالك خالل فترة )30( يوم تبدا من اليوم التالي لنشرها في 
الصحف اليومية مســتصحبا معهم التأمينــات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقــدرة مبوجب صك مصدق ألمر 
محافظة واســط - قسم احلسابات وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في ديوان محافظة واسط في متام 
الساعة الثانية عشر ظهرا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب 
هويــة األحوال املدنية اصلية ومصورة ويتم االلتزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من ديوان احملافظة بهذا الصدد 

للتفضل بالطالع واتخاذ ما يلزم مع التقدير 
احلقوقي/ حسن علوي سبع
معاون احملافظ للشؤون اإلدارية وكالة
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جمهورية العراق
وزارة النفط

 شركة احلفر العراقية )شركة عامة(
العدد :20442
التاريخ 2022/10/6

الى/ السادة اجملهزين واصحاب الشركات اخملتصة
م/ )إعالن املناقصة  1/جتهيز/2022/تشغيلي/مخزنية (للمرة الثانية 

1- )شركة احلفر العراقية- شركة عامة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز 
)Rotary Drilling Hose For DM 800HP ( ومن منشــاء صيني من شركة حاصلة على تفويض نافذ من API مع 
تقدمي شهادة منشا مصدقة وحسب الضوابط واملواد واصلة الى مخازن الشركة في البصرة /البرجسية وبفترة 

جتهيز )90(يوم من تاريخ توقيع العقد .
2- - سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصة الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة 

االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )اخلاصة بتعريف الدول املؤهلة(
3- على مقدمي العطاء والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )شــركة احلفر العراقية/ الهيئة 
التجارية/ قسم العقود اللوجستية( )Logistic.cont.s@idc.gov.iq( )8 ساعات يوميا( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
4- بإمــكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق املناقصة باللغات )العربية( بعــد تقدمي طلب حتريري الى 
العنوان )شــركة احلفر العراقية/ شــركة عامة في محافظة البصرة/ الزبير/ البرجسية( وبعد دفع قيمة البيع 

للوثائق غير املستردة البالغة )100،000( مائة الف دينار.
5- آخر موعد لتســليم العطاءات الى العنوان التالي )مقر شركة احلفر العراقية في البصرة/ الزبير- البرجسية- 
مقــرر جلنة فتح العطاءات( في املوعد احملدد هو )يوم االثنني املوافق 2022/11/7 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً( 
سوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور 
في العنوان التالي )في البصرة/ الزبير- البرجســية/ مقر شركة احلفر العراقية/ جلنة فتح العطاءات( في الزمان 
والتاريخ )يوم االثنني املوافق 2022/11/7 الســاعة الثانية عشر ظهرا( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء 
)خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او ســفتجة( ومببلغ )7،890،000( ســبعة ماليني وثمامنائة وتسعون الف 

دينار عراقي ال غير 
6- آخر موعد لشراء وثائق املناقصة يوم اخلميس املصادف 2022/11/3

7- في حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم احملدد لغلق املناقصة 

8- العناوين املشار اليها انفا )العراق/ البصرة- البرجسية/ شركة احلفر العراقية- الهيأة التجارية(
9- الكلفة التخمينية للمناقصة )210،400،000( مائتان وعشرة مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غير.

10- في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فإنه يتم استبعاد عطائه
11- يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايير التأهيل املطلوبة )السيولة النقدية( الواردة بتعليمات ملقدمي 

العطاء )ورقة بيانات العطاء( مبوجب وثائق املناقصة.
مع التقدير...

ع/ املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
مدير الهيأة التجارية
ايثار داود سلمان

فقدان
الصادرة  الهويــة  فقــدت 
من شــركة توزيع املنتجات 
النفطية بأســم )مســلم 
يعثر  من  فعلى  ياسني(  طه 
عليها تسليمها الى املصدر.

فقدان اجازة 
فرن النتاج الصمون

فقدت اجازة فــرن النتاج الصمون 
)افران صمون ارض اخلضراء( صادرة 
العامة  الشركة  التجارة/  وزارة  من 
لتصنيع احلبوب بإسم )عادل حربي 
علي( فمن يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها.

التامينات بالدينار مدة الرفعموقع املزايدةالكميةاملادةت

جادر مكافحة 1
النجف 2قدمي

40.000 فقط 15 يوماالشرف
اربعون الف دينار

جادر مكافحة 2
النجف 1ممزق 20×30م

105,000 فقط مائة 15 يوماالشرف
وخمسة الف

مدة االيجاراملساحة الكلية للقطعةرقم القطعة واملقاطعةنوع امللكت

سنة واحدة128م725/12م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة1

سنة واحدة128م2 و 77سم724/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة2

سنة واحدة128م2و77سم727/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة3

سنة واحدة128م2و77سم698/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة4

سنة واحدة128م2و77سم703/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة5

سنة واحدة128م2و77سم690/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة6

سنة واحدة128م2و77سم694/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة دار سكن في قضاء الصويرة7

سنة واحدة128م2و77سم726/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة8

سنة واحدة128م2و77سم692/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة9

سنة واحدة128م2و77سم706/1م29 البطلبةدار سكن في قضاء الصويرة10

القيمة التقديرية)االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتمحل تبديل دهن64 جزء من 4102/69البطحاء1

 500,000 خمسمائة ألف دينارخمس سنواتمحل تبديل دهن75/2 جزء من 4102/69البطحاء2

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتمحل تبديل دهن75/2 جزء من 4102/69البطحاء3

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتميكانيك سيارات61 جزء من 4102/69البطحاء4

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتورشة حلام46 جزء من 4102/69البطحاء5

500,000 خمسمائة ألفخمس سنواتحدادة سيارات57 جزء من 4102/69البطحاء6

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن73 جزء من 4102/69البطحاء7

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنوات ميكانيك62 جزء من 4102/69البطحاء8

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن66/2 جزء من 4102/69البطحاء9

500,000 خمسمائة ألف دينارخمس سنوات تبديل دهن66/2 جزء من 4102/69البطحاء10

600,000 ستمائة ألف دينارخمس سنواتغسل وتشحيم19 جزء من 4102/69البطحاء11

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتميكانيك سيارات48 جزء من 4102/69البطحاء12

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتكهربائي سيارات92 جزء من 4102/69البطحاء13

460,000 اربعمائة وستون ألف دينارخمس سنواتحديد وخشب35 جزء من 4102/69البطحاء14

310,000 ثالثمائة وعشرة االف دينارخمس سنواتكهربائي74 جزء من 4102/69البطحاء15

 460,000 اربعمائة وستون ألف دينارخمس سنواتمخزن اسمنت14/1 جزء من 4102/69البطحاء16

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن71 جزء من 4102/69البطحاء17

 300,000 ثالثمائة ألف دينارخمس سنوات حدادة سيارات55 جزء من 4102/69البطحاء18

410,000 اربعمائة وعشرة الف دينارخمس سنواتحدادة وجنارة36 جزء من 4380/69البطحاء19

 410,000 اربعمائة وعشرة ألف دينارخمس سنواتمعمل بلوك5 جزء من 4380/69البطحاء20

 320,000 ثالثمائة وعشرين ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن 56 جزء من 69/ 4380البطحاء21

 مواد صناعية غير 103 جزء من 4380/69البطحاء22
 920,000 تسعمائة وعشرين ألف دينارخمس سنواتملوثة

 320,000 ثالثمائة وعشرين ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن 90 جزء من 4380/69البطحاء23

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتتبديل دهن 68 جزء من 4380/69البطحاء24

 300,000 ثالثمائة ألف دينارخمس سنواتميكانيك سيارات 60 جزء من 4380/69البطحاء25

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتمعغمل بلوك2 جزء من 4102/69البطحاء26

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتحدادة52 جزء من 4102/69البطحاء27

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتحدادة45 جزء من 4102/69البطحاء28

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتشحن بطاريات58 جزء من 4102/69البطحاء29

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتحدادة 65/1 جزء من 4380/69البطحاء30

410,000 اربعمائة وعشرة ألف دينارخمس سنواتمعمل بلوك6 جزء من 4102/69البطحاء31

 700,000 سبعمائة ألف دينارخمس سنواتحدادة سيارات72 جزء من 4102/69البطحاء32

 1100,000 مليون ومائة ألف دينارخمس سنواتمعمل ثلج102 جزء من 4102/69البطحاء33

300,000 ثالثمائة ألف دينارخمس سنواتمخزن سمنت14/3 جزء من 4102/69البطحاء34

400,000 اربعمائة ألف دينارخمس سنواتحديد وخشب14/2 جزء من 4102/69البطحاء35
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19751/39
التأريخ: 2022/9/20

إعالن  ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف 
احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19762/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  نكول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى وبنسبة )2%(ويشترط 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19766/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20352/40
التأريخ: 2022/9/20

إعالن  اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20117/40
التأريخ: 2022/9/13

إعالن  اول
تعلــن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19773/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات13,7م5/2521/52كشك1

مقام عليثالث سنوات10م23/12092حانوت2

مقام عليثالث سنوات2م1/4012محل3

مقام عليثالث سنوات196,25م2/9912و1/992محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات9م17/12272محل1

مقام عليثالث سنوات50م24/12272محل2

مقام عليثالث سنوات50م28/12272محل3

مقام عليثالث سنوات36م51/3/22محل4

مقام عليثالث سنوات77م24/15962محل5

مقام عليثالث سنوات6م2/4012محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الطويسهثالث سنوات13,50م32حانوت1

العشار/السوق اجلديدثالث سنوات26,23م12 أحانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات30م3/2/1/849/12محل1

مقام عليثالث سنوات18م3/2/1/849/22محل2

مقام عليثالث سنوات17م3/2/1/849/32محل3

مقام عليثالث سنوات13م3/2/1/849/42محل4

مقام عليثالث سنوات27م3/2/1/849/52مخزن5

مقام عليثالث سنوات30,50م3/2/1/849/62مخزن6

مقام عليثالث سنوات45,50م3/2/1/849/7مخزن7

مقام عليثالث سنوات28م3/2/1/849/82مخزن8

مقام عليثالث سنوات30,50م3/2/1/849/92مخزن9

مقام عليثالث سنوات45,50م3/2/1/849/102مخزن10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقيةثالث سنوات18م6345/137/22حانوت1

املوفقيةثالث سنوات18م6345/137/32حانوت2

املوفقيةثالث سنوات18م6345/137/42حانوت3

املوفقيةثالث سنوات18م6345/137/52حانوت4

املوفقيةثالث سنوات18م6345/137/62حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االصمعي اجلديدثالث سنوات12م182حانوت1

االصمعي اجلديدثالث سنوات12م242حانوت2

االصمعي اجلديدثالث سنوات12م52حانوت3

االصمعي اجلديدثالث سنوات15م122حانوت4

االصمعي اجلديدثالث سنوات20م122حانوت5

االصمعي اجلديدثالث سنوات19م92حانوت6

االصمعي اجلديدثالث سنوات12م502حانوت7
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح النعمانية
العدد:606/ج/2022 
التاريخ:2022/10/2

املتهم الهارب
 ) فاضل عباس غضيب عليوي ( 

م/تبليغ
يوم  حتديــد  احملكمــة  هــذه  قــررت 
2022/11/6 موعــداً للمحكمــة في 
606/ج/2022  املرقمة  اجلزائية  الدعوى 
وفــق املــادة 292-298 مــن قانــون 
هارب  ولكونك  العراقــي  العقوبــات 
قررت احملكمة تبليغك من خالل النشر 
في  يوميتني  محليتني  صحيفتني  في 
موعد احملاكمة أعاله وخالل ثالثون يوما 
اســتنادا لنص املادة 143/ج األصولية 
وفــي حال عــدم حضورك ســتجري 

احملاكمة بحقك غيابيا وعلنا. 
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح النعمانية
العدد:503/ج/2022 
التاريخ:2022/10/2

املتهم الهارب
)رزاق صلف حمزه مشاري( 

م/تبليغ
قــررت هــذه احملكمــة حتديــد يــوم 
في  للمحكمــة  موعــداً   2022/11/6
503/ج/2022  املرقمة  اجلزائية  الدعوى 
وفق املــادة 457 من قانــون العقوبات 
العراقي ولكونــك هارب قررت احملكمة 
تبليغك من خالل النشر في صحيفتني 
محليتــني يوميتني في موعد احملاكمة 
أعاله وخالل ثالثون يوما استنادا لنص 
املــادة 143/ج األصولية وفي حال عدم 
حضورك ســتجري احملاكمــة بحقك 

غيابيا وعلنا. 
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح الكوت
العدد: 211/ج/غيابي/2018
التاريخ:2022/10/6

 املتهم الهارب 
 بشار بنو راضي ادريس العايدي

م/اعالن
حتية طيبة...

1. بتاريخ 2018/3/4 حكمت احملكمة 
على اجملرم املدان ) بشــار بنو راضي 
ادريــس  ( غيابيا باحلبس البســيط 
ملدة )ستة اشهر( وفقا ألحكام املادة 

)457( من قانون العقوبات
2. اصدار امر قبض وتفتيش بحقك

3. لــك حــق االعتراض خــالل فترة 
ثالثة اشــهر من تاريخ صدور احلكم 
وبخالفه يعد احلكم املذكور وجاهيا 

مكتسبا الدرجة القطعية  
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح النعمانية
العدد:505/ج/2022 
التاريخ:2022/10/2

املتهمني الهاربني 
)علي حسن شفيج مليفي(
 )رزاق صلف حمزه مشاري( 

م/تبليغ
قــررت هــذه احملكمــة حتديــد يــوم 
في  للمحكمــة  موعــداً   2022/11/6
505/ج/2022  املرقمة  اجلزائية  الدعوى 
وفق املادة 292-298 من قانون العقوبات 
قررت  هاربــني  ولكونكــم  العراقــي 
احملكمــة تبليغكم من خالل النشــر 
في صحيفتــني محليتني يوميتني في 
موعد احملاكمة أعاله وخالل ثالثون يوما 
اســتنادا لنص املادة 143/ج األصولية 
وفي حــال عدم حضوركم ســتجري 

احملاكمة بحقكم غيابيا وعلنا. 
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة اسئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى:2632/ج/2022 
التاريخ:2022/10/6

م/أعالن
الى املتهم الهارب 

 سجاد ذياب عزيز الهماشي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
2632/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/413( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في موعد 
حال  وفي   2022/11/10 يوم  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جتري احملاكمة 

بحقك غيابيا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:4496\ش\2022 

الى املدعي عليه/ نور عماد علي
اقام املدعــي )مصطفى ثامر محمد( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
وجملهولية  اخلارجي  الطــالق  بتصديق 
محل اقامتك حســب اشعار مختار 
محلة حي الســالم واملرفــق بكتاب 
مركز شــرطة الســالم بالعدد 4737 
في 2022/9/27 تقرر تبليغك بواسطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 17\10\2022 الساعة التاسعة 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وحسب األصول .
القاضي 
فرقد يوسف طاهر

يســر شــركة نفط ذي قار ان تعلن عن املناقصات العامة املدرجة تفاصيلها في اجلدول ادناه, فعلى  املقاولني والشركات املقامة الراغبة و املؤهلة من 
ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هذه املناقصات مراجعة )القسم التجاري/شعبة العقود والوثائق القياسية( في شركتنا للحصول على وثائق 
وشــروط املناقصات واالستفسارات املتعلقة بها وحسب وثائق العطاء القياسية مستصحبني معهم طلب حتريري لشراء الوثائق القياسية املوضح 

ثمنها ادناه وغير قابل للرد، مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1-املستمسكات املطلوبة:

-شهادة تأسيس الشركة للمقاولة مصدقة لعام 2022.
-كتاب عدم ممانعة االشتراك باملناقصات من الهيئة العامة للضرائب معنون الى شركة نفط ذي قار.

-الهوية الضريبية للشركات.
-تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار احلجب حسب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء.

-تثبيت جهة اتصال وعنوان الشركة والشخص املسؤول عن متابعة االستفسارات في العطاء العتماد في املرسالت.
2-متطلبات التأهيل املطلوبة:

-معايير التأهيل كما مبينة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية.
-جميع الفقرات املطلوب تنفيذها يجب ان تكون كما مثبتة في القسم اخلامس من الوثيقة القياسية.

على مقدم العطاء ان ال يكون ضمن القائمة السوداء.
3-االلتــزام بتنفيذ قرار احملكمة االحتادية العليا رقم 59 احتادية/2022 وموحدتها 110 احتادية/2019 اخلاصة بالعمل في القطاع النفط والغاز في إقليم 

كردستان العراق.
4-تكــون العطاءات نافذة ملدة )120( يوم من تاريخ الغلق احملدد على ان تكون مصحوبة بتقــدمي التأمينات األولية باملبلغ املذكور في اجلدول ادناه لكل 
مناقصة وعلى شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان صادرة مبوجب املنصة االلكترونية من البنك املركزي العراقي على ان تكون نافذة طيلة 

فترة نفاذية العطاء.
5-يتم عقد مؤمتر للرد على االستفسارات في )شركة نفط ذي قار( قبل )7( أيام من موعد غلق املناقصة.

6-تسلم العطاءات الى )شركة نفط ذي قار-جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه تاريخ غلق املناقصة املبني إزاء كل منها والعطاءات املتأخرة سوف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في املوعد نفسه.

7-على املشــاركني باملناقصة إعادة الوثيقة القياسية املصدقة من قبل شركة نفط ذي قار بعد مصادقتها بالكامل وباخلصوص القسم الرابع يجب 
ان ميلى ويوقع ويختم، وبخالف ذلك سيتم اهمال جميع الوثائق مع ارفاق وصل شراء وثائق املناقصة االصلية.

8- يجب ان يتم تقدمي العطاء بنسخة اصلية إضافة الى نسختني اضافيتني وتكون كل نسخة بضرف مستقل ويكتب عليه أصلي او استنساخ وان 
يكون كل ظرف متضمن كافة األوراق الثبوتية املطلوبة إضافة الى العطاء الفني والتجاري وتتحمل الشركة نتائج مخالفة هذه الفقرة.

9- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية فانه سيتم استبعاد عطاءاتهم ولشركة نفط ذي قار احلق بإلغاء املناقصة 
في أي مرحلة قبل اإلحالة وبدون إشعار مسبق والشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وتسديد الرسوم الواجب سدادها مبوجب القانون العراقي.
Ctoc.office@gmail.com : 11- للمزيد من املعلومات يرجى التواصل معنا على البريد اإللكتروني

ع/مدير عام شرطة نفط ذي قار
علي مهدي جلوِدس

شركة نفط ذي قار )شركة عامة(
اعالن مناقصات/ دعوة عامة )اعالن اول(

 )ST/22/9038( كم في محافظة املثنى )م/1-مشروع تبليط طريق )ال حافظ( وطريق )ال عكاب( بطول )2.3
2-مشروع صيانة وتأهيل وتبليط طريق الربط املرور السريع-الوركاء )ال حويش( والقرى املرتبطة به في الوركاء في محافظة املثنى 

  )ST/22/9039(

هوية تصنيف ثمن بيع الوثائقموعد الغلقالتأمينات االوليةالكلفة التخمينيةاسم ورقم املناقصةت
املقاول

1
مشروع تبليط طريق )ال حافظ(وطريق )ال 
عكاب ( بطول )2,3(كم في محافظة املثنى 

)9039/22/st(

298,029,000 مئتان وثمانية 
وتسعون مليون وتسعة 

عشر الف

8,000,000 ثمانية 
مليون دينار عراقي

 12 27/10/2022
ظهرا

150,000 مائة 
خمسون الف دينار 

عراقي

الدرجة العاشرة 
او اعلى

2

مشروع صيانة وتأهيل وتبليط طريق الربط 
املرور السريع – الوركاء )ال حويش( والقرى 

املرتبطة نه في الوركاء في محافظة 
)9039/22/st(املثنى

1,826,674,000 مليار 
وثمامنائة وستة وعشرون 
مليون وتسعمائة واربع 

وسبعون الف دينار عراقي 

36,000,000 ستة 
وثالثون مليون دينار 

عراقي

 12 27/10/2022
ظهرا

300,000 ثالثمائة 
الف دينار عراقي

ال تقل عن 
الدرجة السابعة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 307/ج 2018/1
التاريخ/ 2022/9/25

إعالن
الى املتهم الهارب

 فراس فاضل جاسم محمد العزاوي
أحالك السيد قاضي محكمة حتقيق يثرب 
مبوجب قرار اإلحالة املرقم 142/ إحالة/2018 
بدعوى  محاكمتك  إلجراء   2018/10/25 في 
غير موجزة وفق أحكام املادة الرابعة/ 1 من 
قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005 
تبليغك  إقامتك تقــرر  , وجملهولية محــل 
إعالنا بالصحف احمللية للحضور أمام هيأة 
هذه احملكمــة صباح يــوم 2022/12/29  او 
تســليم نفســك الى أقرب مركز شرطة 
وفي حالة عدم حضورك ســتجرى احملاكمة 

بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة األول

محكمة بداءة تكريت 
العدد / 489 / ب / 2022
التاريخ 6 / 10 / 2022

اعالن
تبيع هذه احملكمة العقار املرقم

480 /36 القلعــة بطريقــة املزايدة 
العلنية الذي ســيكون فــي اليوم 
لتاريخ  التالــي  اليوم  الثالثون مــن 
النشــر فعلــى الراغبني بالشــراء 
دفع  لغرض  احملكمــة  هذه  مراجعة 
التامينات القانونيــة البالغة 10 % 
من القيمــة املقــدرة واحلضور في 
معهم  مستصحبني  املزايدة  موعد 

املستمسكات الثبوتية االصولية 
اوصاف العقار  : عباره محالت جتارية 
عــدد )5( مبســاحة 481,75م درجة 
عمرانهــا جيدة تقع فــي تكريت – 
الشــارع العــام وان القيمة الكلية 
للعقار عي )خمسمائة مليون دينار( 
القاضي
انور جاسم حسني                                                                             

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 88
التاريخ: 2022/10/6 

م/ إعالن كسر قرار 

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل ونظرا حلصول كســر قرارعلى 
االمالك العائدة الى مديرية بلدية )قلعة ســكر ( عــدد )3( واملوضحة تفاصيلها ادناه  تعلن جلنة 
البيع وااليجار في مديرية بلديات ذي قار عن اعادة املزايدة العلنية فعلى الراغبني في االســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )7( يوم تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات 
القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من مبلغ الضم االخير مع نسبة 15% )كسر قرار(واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن  في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد : 3235/ب/2022
التاريخ : 2022/9/29

الى املدعى عليها 
 وضحة محمد دلي

اعالن
الكــوت  بــداءة  محكمــة  أصــدرت 
حكمــا غيابيا فــي الدعــوى املرقمة 
3235/ب/2022 واملــؤرخ في 2022/9/21 
املتضمــن احلكم بإزالة شــيوع العقار 
املرقم 2992/2 م 44 السفحة وجملهولية 
محــل اقامتك حســب اشــعار اخملتار 
)احســان عطيوي عبد احلســني( تقرر 
الغيابي ونشر  تبليغك مبضمون احلكم 
ذلــك بصحيفتني محليتــني ولك حق 
االعتــراض على احلكــم الغيابي خالل 
املــدة القانونيــة البالغة عشــرة أيام 
اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشر 
وفي حال عدم حضورك سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القاضي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية 

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد /15272/ ش/2022 
التاريخ /2022/10/5

 الى/ املواطن 
جعفر عبد الكاظم يازع

م/ اعالن
بناء على الطلب املقدم من قبل املدعو 
)انعام عبد الكاظم يازع( والذي يطلب 
اصدار حجة حجــر وقيمومه بحقك 
عليــه تقــرر تبليغك فــي جريدتني 
محليتــني يوميتني باحلضور امام هذه 
احملكمة او مــن ينوب عنه قانونا خالل 
التالي للنشر  اليوم  أيام من  ســبعة 
وبخالفه ســوف تقوم هــذه احملكمة 
بإصدار حجــة حجر وقيمومه بحقك 
املقــدم من قبل  الطلب  بناءا علــى 

املدعوه اعاله
القاضي

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20116/40
التأريخ: 2022/9/13

إعالن  اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 20353/40
التأريخ: 2022/9/20

إعالن  اول

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات6م4/18472محل1

مقام عليثالث سنوات46,26م1/1/20062محل +مخزن2

مقام عليثالث سنوات11م5/11082محل3

مقام عليثالث سنوات11م6/11082محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

نواب الضباطثالث سنوات18م162حانوت1

نواب الضباطثالث سنوات18م212حانوت2

حي اجلهادثالث سنوات17م142_2004/2311/13محل3

مبلغ الضم +نسبة15%كسر قرارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 17,250,000سبعة عشر مليونسنة واحدة حانوت3/16/252قلعة سكر1
ومائتان وخمسون الف دينار

 ساحة وقوفجزء من463قلعة سكر2
 4,496,500 اربعة ماليني واربعمائةسنة واحدةسيارات

وستة وتسعون الف وخمسمائة دينار

 ساحة وقوف903قلعة سكر3
 6,049,000 ستة ماليني وتسع واربعونسنة واحدةسيارات

الف دينار
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 19768/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

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

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

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

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

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

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد : 2834
التاريخ : 2022/10/9

اعالن
بنــاء على طلب املدعــي )عباس 
عمود ســبل( والــذي يطلب من 
خالله تسجيل لقبه من )الفراغ( 
الى )النعيمي( واســتنادا الحكام 
املــادة )24( من قانــون البطاقة 
الوطنيــة رقم )3( لســنة 2016 
تقــرر نشــر طلبه فــي اجلريدة 
الرســمية فمن له حق االعتراض 
علــى الطلب مراجعــة املديرية 
ايام من  )10(ايام عشــرة  خــالل 
النشر وخالفه سينظر في  تاريخ 

الطلب وفق القانون 
موقع العميد 
حيدر عكلة حيدر
مدير قسم شؤون االحوال 
املدنية في ذي قار

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:4466\ش\2022 

الى املدعي عليه/ محمد طالب 
طاهر

اقامت املدعية )منــال صاحب طاهر( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلبت 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
اخلنســاء واملرفق بكتاب مركز شرطة 
فــي   9906 العــدد  اخلنســاء/بغداد 
2022/9/29 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 16\10\2022 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارســال 
مــن ينوب عنــك قانونا ســوف جتري 
وحســب  غيابيا  بحقــك  املرافعــة 

األصول .
القاضي 
عباس فاضل مجذاب

اعالن 
الى الشريك 

حميد فرحان ضيدان 
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية/وذلك 
لتثبت اقــرارك باملوافقة على 
السيد )حسني  قيام شريكك 
علــى  بالبنــاء  زويركاظــم( 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة )14006/8( مقاطعة 
)املستشفى( لغرض تسليفه 
قرض االســكان وخــالل مدة 
يوما  اقصاها خمســة عشر 
خارج  وشــهر  العــراق  داخل 
االعالن  نشر  تاريخ  من  العراق 
يسقط  ســوف  وبعكســه 
حقك في االعتراض مستقبال

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير مانع التأكل لوحدة املعاجلة 

CPF املركزية
 1st Extension for 2nd Announcement for Provision of Corrosion

Inhibitor in CPF
003/PC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/18 الى 2022/10/25
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/10/25 عند الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومــات املناقصــة األخرى مشــار اليها  في إعــالن الصحيفة بتاريخ 

2022/9/12
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 caijingnan@petroalwaha.com; 
wujie@ptroalwaha.com;
 mayan@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
محافظة واسط/ قضاء االحرار 

حقل االحدب النفطي 
قسم العقود/ شركة نفط الواحة احملدودة 

تنويه \ متديد موعد اســتالم العطــاءات ملناقصة جتهيز أجهزة تكنولوجيا 
املعلومات ومواد استهالكية أخرى لشركة الواحة النفطية

Extension for 2nd Announcement for Provision of Supplying IT 
Equipment and Consumables for Al-Waha Petroleum Company

)014/PC/22( :رقم املناقصة

إشــارة الى اإلعالن اخلــاص باملناقصة أعاله املعلن بتأريــخ 21\09\2022, تعلن 
شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي 
في محافظة واسط / قضاء االحرار عن متديد موعد استالم العطاءات اخلاصة 
باملناقصــة أعاله مــن تاريــخ 12\10\2022 الى 19\10\2022. )باقي الشــروط 

واملتطلبات كما في اإلعالن األصلي املذكور أعاله(.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطية

ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على اإلمييالت التالية:
 ahmed.nahedh@petroalwaha.com
CC to:  youhao@petroalwaha.com

 khalid.jamal@petroalwaha.com 

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير مانع التأكل للمنشأت 

FSF السطحية
 1st Extension for 2nd Announcement for Provision of Corrosion

Inhibitor for FSF
007/PC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/10/18 الى 10/25/ 2022
وعليه يجب على املشــاركني تقــدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عــن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/10/25 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومــات املناقصــة األخــرى مشــار اليهــا  في إعــالن الصحيفة 

بتاريخ2022/9/12
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

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

;wujie@ptroalwaha.com
mayan@petroalwaha.com 

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات9م132دكة1

البصرةثالث سنوات9م152دكة2

البصرةثالث سنوات9م162دكة3

جمعية الشعراءثالث سنوات15,2م32محل4

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات21م1844/2219/62محل5

جمهورية العراق 
 مجلس القضاء األعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الزبيدية

العدد : 634/ ب / 2022
التاريخ : 2022/9/21

الى/دار النشر واالعالن
الى املدعى عليه/علي جواد حمزة

اقام املدعي )طالب محسن حسب اهلل( 
ضدك الدعوى البدائية املرقمة 634/ب/ 
2022 والتــي يطلــب فيها)الزام بإعادة 
احلال الى مــاكان عليه قبــل التعاقد 
فــي عقد البيــع اخلارجي واملــؤرخ في 
 148038 املرقمة  للسيارة   2021/11/28
أربيل/خصوصــي وحتميلــك الرســوم 
واملصاريــف القضائية( وجملهولية محل 
اقامتك لذا قررت احملكمة حسب ماورد 
الزبيدية  قائمقامية قضــاء  إجابة  في 
بالعدد 1684/5 واشعار مختار منطقة 
قرية الفردوس لذا قررت احملكمة تبليغك 
بواســطة صحيفتــني محليتــني مع 

التقدير...
القاضي
عالء حيدر ناجي

اعالن
الى املتهم/املفوض

حسن عبد الكرمي ناصر حسني
محل العمل/مديرية مرور بغداد 

الكرخ
العنوان/محافظة بغداد

مبــا انك متهــم وفق احكام املــادة )5(
من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
وجملهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك 
بواسطة هذا اإلعالن على ان حتضر اما 
محكمــة قوى االمــن الداخلي الثالثة 
املنطقــة الثالثة خالل مــدة أقصاها 
ثالثون يومــا اعتبارا مــن تاريخ تعليق 
هــذا اإلعالن في محــل اقامتك وجتيب 
على التهمه املوجهه ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
املواد )66/65(من قانون  استنادا ألحكام 
أصــول احملاكمات اجلزائيــة لقوى االمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008
اللواء احلقوقي
علي حمود عباس

رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الثالثة
املنطقة الثالثة

اعالن
الى املتهم املفوض

منار عامر عبد الستار عبد الرزاق
محل العمل/مديرية مرور بغداد 

الكرخ
العنوان/محافظة بغداد

مبــا انك متهــم وفق احكام املــادة )5(
من ق.ع.د رقم 14 لســنة 2008 املعدل 
وجملهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك 
بواسطة هذا اإلعالن على ان حتضر اما 
محكمــة قوى االمــن الداخلي الثالثة 
املنطقــة الثالثة خالل مــدة أقصاها 
ثالثون يومــا اعتبارا مــن تاريخ تعليق 
هــذا اإلعالن في محــل اقامتك وجتيب 
على التهمه املوجهه ضدك وعند عدم 
حضورك سوف جتري محاكمتك غيابيا 
املواد )66/65(من قانون  استنادا ألحكام 
أصــول احملاكمات اجلزائيــة لقوى االمن 

الداخلي رقم 17 لسنة 2008
اللواء احلقوقي
علي حمود عباس
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي 
الثالثة
املنطقة الثالثة

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد:4571\ش\2022 

الى املدعي عليه
 ماجد مكي عباس

اقامــت املدعيــة )مها ثائر حســن( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي طلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
مبشــاهدة االطفــال وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
الشرقية واملرفق بكتاب مركز شرطة 
الكوت بالعدد 10239 في 2022/9/27 
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمة بتاريخ 18\10\2022 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او مــن ينوب عنــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

وحسب األصول 
القاضي 
فرقد يوسف طاهر
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جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1279
التاريخ: 2022/10/6

مناقصـة رقم )60(/ إعـالن للمرة األولى
املشاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة 

املثنى/ من متويل تنمية األقاليم
»حل اختناق مناطق وتأهيل خطوط 11 ك. ف في مناطق متعددة )آل غامن – 

الصفران - البركات( مع شطر مغذي هوائي منطقة البيضة/ الكرامة«

يسر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع الذي تتلخص االعمال فيه بتجهيز ونصب محوالت توزيع 
هوائيــة )11/0,4( ك .ف . ســعة )250( ك. ف. أ مع ملحقاتها مع جتهيز وفحص ونصب أعمدة 
عبارة 15م ضغط عالي مغلون مع ملحقاتها،وكذلك جتهيز ونصب أعمدة ضغط عالي )11( م 
مدورة ومشبكة )مغلونة( ، وجتهيز ونصب أعمدة ضغط واطئ )9(م مدورة ومشبكة )مغلونة(، 
مع جتهيز وفحص وتســليك شــبكة الضغط العالي بســلك املنيوم 120ملم20/2، وجتهيز 
وفحــص ومد قابلو واطئ معلق)3*120+70+16ملم2(وغيرها مــن االعمال، وكل ما يلزم الجناز 
املشروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق املناقصة مع 

مالحظة ومراعاة ما ياتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول علــى معلومات إضافية االتصال 
بدائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام 
الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشــاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ تنمية األقاليم، نوع االســتثمار:2، نوع املشروع: إدراج جديد، 

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

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

والقائمة السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )187,000,000( دينار )مائة وســبعة 
وثمانني مليون دينار«، عن طريق كشــف 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 مشــروع 
)مهندس كهرباء( + مهندس كهرباء وبعقود رســمية صادرة عن نقابة املهندســني العراقية 
وكما يتوجب على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشــروع. ويجب تقدمي 
الكــوادر واالختصاصات الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باألعمال، وبعكســه تتحمل 
الشــركة كافة التبعات القانونية الناجتــة عن عدم تقدميها ومن ضمنهــا اجراءات االخالل 

بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك 

في املناقصة.
5 . إن الكلفــة التخمينية للمشــروع هي )2,481,677,000( دینار )مليــاران واربعمائة وواحد 
وثمانون مليون وستمائة وسبعة وســبعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال 

املشروع هي )360( يوما.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة ابتــداء من يوم اخلميس املصادف 
2022/10/13، وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفع قيمة 
البيع للوثائق البالغة )250،000( دينار )مائتان وخمسون 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 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/31 إن العطاءات 
املتأخرة سوف 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 استفســارات املشــتركني في املناقصة سيكون 
في الســاعة احلادية عشر صباحاً من يوم االثنني املصادف 2022/10/42 في مبنى دائرة العقود 
احلكوميــة في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء 
على شــكل خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنيــة 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 وشروطه والغرض 
من اصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )35،000،000( دينار )خمســة وثالثون مليون 
دينــار عراقي( وعلى ان تكون صــادرة عن مصرف معتمد في العــراق ملصلحة جهة التعاقد 

)محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(.
8. ان اســم جهة التعاقد هو محافظة املثنى والعنوان هو الســماوة- 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 
املطلوبــة في املناقصة وكذلك املواصفات الفنية ومعايير التأهيل املطلوبة )أي مســتجيب 
بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونيا( 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 استبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم 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 املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص 

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

أكثر.
 13. ال تصرف أول ســلفة لألعمال املنفذة للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي %25 

ومبا ال يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 

جمهورية العراق
 محافظة املثنى

 دائرة العقود احلكومية
 قسم التعاقدات

العدد: 1276
التاريخ: 2022/10/6

مناقصـة رقم )57(/ إعـالن للمرة األولى

املشــاريع واألعمال املشمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية حملافظة املثنى/ من 
متويل تنمية األقاليم

1. »إيصــال كهرباء ملناطق متعــددة في قضاء اخلضر )حي املصطفى وأجــزاء من حي )اجلوادين 
+ الرياض + الفردوس + الشــرطة + الكاظم + العســكري + املاليني + البديري + الكوثر + نشــعة+ 

احلميدية + عاتكة + ام الروج + احلصية + وحي الرسول((
2. »إيصال التيار الكهربائي الى االحياء السكنية )منطقة احلشد مقابل حي احلكم + منطقة 

22 احلشد + حي النفط الثالثة مرحلة اولى(/السماوة«.
3. »إيصال التبار الكهربائي الى منطقة ام حثلني«/السماوة.

4. »إيصال كهرباء الى قرية السودان«/ السماوة.
5. »إيصال التيار الكهربائي الى حي املدارس وحل اختناق وحتسني شبكة كهرباء مناطق قضاء 

السلمان«.
6. »إيصال التيار الكهربائي الى محمية ساوة لتربية الغزالن/ في الرحاب«/الهالل.
7. »إيصال التيار الكهربائي الى حي الوائلي والشهداء في مركز قضاء النجمي«.

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنــى دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة 
لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بايصال التيار الكهربائي الى مناطق متفرقة من اخلضر 
والسماوة والســلمان والهالل والنجمي. وتتلخص اعمال املشــروع بتجهيز ونصب محوالت توزيع 
هوائية )11/0,4( ك .ف ســعة )250,400(ك.ف. أ مــع ملحقاتها وكذلك جتهيز ونصب أعمدة ضغط 
عالي )11( م مدورة ومشــبكة )مغلونة( ، وجتهيز ونصب أعمدة ضغط واطئ )9(م مدورة ومشــبكة 
)مغلونة(، مع جتهيز وفحص وتسليك شبكة الضغط العالي باسالك حجم 20/120 ملم2، وجتهيز 
وفحــص قابلو معلق، وكل ما يلزم الجناز املشــروع ومبوجب الشــروط واملواصفات الفنية احملددة في 

جدول الكميات ووثائق املناقصة مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
1. على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومــات إضافية االتصال بدائرة 
العقود احلكومية فــي محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com(  خالل أيام الدوام الرســمي 
من الســاعة التاســعة صباحاً ولغاية الســاعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
2. إن مصدر متويل املشــروع هو املشاريع واألعمال املشــمولة بقانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية حملافظــة 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: كهربائية /خامسة )كحد ادنى( 

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

السوداء .
 ب-الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )332,000,000( دينار )ثالثمائة واثنني وثالثون 
مليون دينار«، عن طريق تقدمي كشــف 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 
كهرباء( + مهندس كهرباء عدد/2 وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية ,كما يتوجب 
على مقدم العطاء تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع. ويجب تقدمي الكوادر واالختصاصات 
الفنية املطلوبة قبل موعد املباشــرة باالعمال، وبعكسه تتحمل الشركة كافة التبعات القانونية 

الناجتة عن عدم تقدميها, ومن ضمنها اجراءات االخالل بااللتزامات التعاقدية. 
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف. عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشــتراك في 

املناقصة.
5 . إن الكلفة التخمينية للمشــروع هي )4,424,047,000( دینار )أربعــة مليارات واربعمائة واربعة 
وعشرون مليون وسبعة واربعون الف دينار عراقي( وإن املدة الالزمة لتنفيذ اعمال املشروع هي )360( 

يوما.
 6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداء من يوم اخلميس املصادف 2022/10/13، 
وذلــك بعد تقدمي طلب حتريري إلــى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، ودفــع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )300،000( دينار )ثالثمائة الف دينار(، غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء االصلي مع العطاء.

 7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائــرة العقود احلكومية، وان موعد 
الغلق في متام الساعة الثانية عشر ظهرا  من يوم االثنني املصادف 2022/10/31 إن العطاءات املتأخرة 
سوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنــوان اآلتي: الطابق االول من بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشر 
صباحــاً من يوم االثنني املصــادف 2022/10/42 في مبنى دائرة العقــود احلكومية في املثنى. ان كل 
العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل خطاب ضمان مصرفي 
يذكر فيه اســم ورقم املناقصة املعنية وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل 
عــن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي وان يكــون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما 
وكتابــا( وحتديد تاريخ نفاذه وشــروطه والغرض من اصداره او صك مصــدق ومببلغ مقطوع مقداره 
)62،000،000( دينار )اثنان وســتون 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 الســماوة- 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 وقانونيا( 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 أقسامها؛ فإنه سيتم 
اســتبعاد عطائه، مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي. حيث يتم ملئ القسم 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 املشــاركة هو شــركتان من نفس الصنف واالختصاص لغرض 

الصعود درجة واحدة حصرا.
12. ال ميكن إحالة املناقصة على شركة 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 للمشروع إال بعد أن تتجاوز نسبة االجناز املالي 25% ومبا ال 

يتجاوز مبلغ السيولة النقدية )املالية( املطلوبة ابتداء. 
14. ان احلد االقصى لعدد املشاريع التي ستحال على جهة واحدة هو مشروعان فقط.

أحمد منفي جودة 
محافظ املثنى 
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صكبان الربيعي

بغداد ـ الصباح الجديد:

افتتحــت أمس االحــد مباريات 
اجلولة األولــى من املرحلة األولى 
لــدوري الكرة املمتاز للموســم 
انتهت  اذ   ،  2023/2022 اجلديــد 
أولــى مباريــات املوســم بــني 
الكهربــاء ونفط الوســط التي 
ضيفها ملعب الــزوراء بالتعادل 
السلبي، في حني فاز احلدود على 
الديوانيــة في ملعب الشــعب 
املوريتاني،  الالعب  بهدف  الدولي 
محمد اســويعيد، في الدقيقة 
81 .. وقلب فريــق الطلبة تأخره 
املباراة  في  القاســم  فريق  أمام 
التي أقيمت فــي ملعب املدينة 
الدولــي بهدف إلى فــوز بثالثة 
أهــداف لهــدف، وبرغــم تقدم 
محمد  رضــا  بهدف  القاســم 
حاجم في الدقيقــة 14، بيد ان 
الفوز  اهــداف  ســجل  الطلبة 
في الشــوط الثاني للمباراة عن 
الوندي  الالعب حســني  طريــق 
في الدقيقتــني 72 و85، وأضاف 
الثالث في  الهدف  حسني يونس 

الدقيقة 92.
اليوم  اجلولة  وتستكمل مباريات 
االثنــني، عندما يضيــف كربالء 
منافســه أربيل، ويحــل النفط 
ضيفاً ثقيالً على نفط ميســان، 
ويلتقي الكرخ مــع زاخو مبلعب 
الراحــل أحمــد راضــي، وتقام 

مواجهة  الفيحــاء  ملعب  على 
نفــط البصرة مع نــوروز، وتقام 
قمــة القــوة اجلويــة والنجف 
وتختتم  الدولي،  الشعب  مبلعب 
ضيفه  مع  دهوك  بلقاء  املباريات 

الشرطة.

الديوانية يعود بغرامة مالية 
االحتاد  في  التراخيص  جلنة  قررت 
املركــزي لكرة القدم، الســماح 
لفريق نادي الديوانية املشــاركة 
في الــدوري املمتــاز . وقالت في 
بيان إنه استناداً إلى رسالة االحتاد 

اآلسيوّي لكرة القدم املؤرخة في 
علــى  املعطوفــة   )2022/10/6(
استفسار دائرة التراخيص بتاريخ 
)2022/10/6( بخصــوص طلــب 
نادي الديوانّية الرياضّي بكتابهم 
املُرقــم )147( فــي )2022/10/6( 

املُتضمن مفاحتة االحتاد اآلسيوّي، 
قررت جلنُة تراخيص األندية عدم 
الديوانّية  لنــادي  الرُّخصة  منح 
الرياضي للموسم )2022/2023(، 
على أن تسمح له املُشاركُة في 
الــدوري بعد دفع غرامــٍة قدرها 

مليون  خمســون   )50.000.000(
عراقي ال غير استناداً إلى أحكام 
املادة )2/8/ ج / املــرة األولى( من 
الئحة التراخيــص احمللية ألندية 
الــدوري العراقّي، وصــدرَ القرارُ 

باألكثرّية بتاريخ )9/10/2022(.
بــداءة الرصافة ترّد طلب بإيقاف 

الدوري
الرصافة،  بــداءة  قررت محكمُة 
أمس رّد طلب نــادي أمانِة بغداد 
الدوري  بإيقاِف  والئي  أمٍر  بإصدارِ 
 )٢٠٢٢/٢٠٢٣( للموســم  املُمتاز 
حلني حسِم القضيِة املُقامة من 
طرفه باللعِب في الدورّي املُمتاز.

تنويه من احتاد الكرة
بناًء على الطلِب املُقدم من قبل 
العراقّي  لالحتــادِ  العامِة  األمانِة 
لكرِة القدم بشأِن عقوبة فريقي 
الــزوراء والقوة اجلوّية في بُطولِة 
كأس العــراق لنســخِة العــام 
االنضباط  املاضي، أوضحت جلنُة 
أن قرارها املرقم )119( في )6-20-

2022( والقاضي بحرماِن جمهور 
الفريقــني أعــاله يســري على 
منافســاِت بطولِة كأس العراق 
2 من  الفقرة   37 للمادة  استناداً 
اخملالفة  كــون  االنضباط  الئحِة 
حصلــت أثنــاء مباريــاِت كأس 
العراق، وهذا ما ذهبت إليه جلنُة 
االستئناف في قرارها الفقرة ) ب 
( و )ب/1(، وعليه يسمُح جلماهير 
مبارياِت  فــي  التواجد  الفريقني 
وتطبُق  احلالي،  للموسِم  الدوري 

العقوبُة في منافساِت الكأس.

الطلبة والحدود يحققان الفوز في افتتاح دوري الكرة الممتاز
اليوم.. ختام الجولة األولى بإجراء ست مواجهات

لقطة من مباراة امس بني الطلبة والقاسم

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

سحبت أمس في مدينة فرانكفورت 
األملانيــة قرعة التصفيــات املؤهلة 
لبطولة أمم أوروبا 2024 »يورو 2024« 
واملقررة في أملانيا.وأســفرت القرعة 
عن بعــض الصدامــات القوية في 
وقعت  حيــث  اجملموعــات  بعــض 
في  وفرنســا  هولنــدا  منتخبــات 
اجملموعــة الثانيــة وإيطاليا إضافة 
إلى إنكلترا ضمــن اجملموعة الثالثة 
في إعــادة لنهائي يورو 2020.وجاءت 
نتيجة القرعــة على النحو التالي : 
اجملموعة األولى: إسبانيا – اسكتلندا 
– النرويــج – جورجيــا – قبــرص .. 
واجملموعة الثانية: هولندا – فرنســا 
– جمهوريــة أيرلندا – اليونان – جبل 
الثالثة:  اجملموعــة  وتكونت   .. طارق 
 – أوكرانيــا   – إنكلتــرا   – إيطاليــا 

مقدونيا الشمالية – مالطا. 
امــا اجملموعــة الرابعــة: كرواتيا - 

ويلــز – أرمينيــا – تركيــا – التفيا 
، واجملموعــة اخلامســة: بولنــدا – 
جمهورية التشــيك – ألبانيا – جزر 
واجملموعــة   .. مولدوفــا   – الفــارو 
 – النمســا   – بلجيكا  السادســة: 
الســويد – أذربيجــان – إســتونيا ، 
واجملموعة الســابعة: اجملــر – صربيا 
– مونتينيغرو – بلغاريــا – ليتوانيا ، 
واجملموعة الثامنة: الدمنارك – فنلندا 
– ســلوفينيا – كازخستان – أيرلندا 
الشمالية – سان مارينو  ، واجملموعة 
التاســعة: سويسرا – إســرائيل – 
رومانيا - كوســوفو – بيالروســيا – 
أندورا ، واجملموعة العاشرة: البرتغال 
– البوســنة والهرســك – أيسلندا 
 – ســلوفاكيا   – لوكســمبورغ   –
ليشتنيشتاين .. ويتأهل األول والثاني 
مــن كل مجموعة إلــى النهائيات 
الدولة  املانيا  إلى  مباشــرة لينضم 
املضيفة، علــى أن تتأهل املنتخبات 

الثالثة األخيرة عبر امللحق.
تنطلق التصفيات فــي 23 آذار عام 

2023 وتنتهي في 21 تشرين الثاني 
من العام ذاته علــى أن يقام امللحق 
فــي املدة مــن 21 إلــى 26 آذار عام 
السابعة  النسخة  2024.وســتقام 
عشرة من بطولة أمم أوروبا في أملانيا 
في املدة من 14 حزيران وحتى 14 متوز 

عام 2024.
إلى ذلك، ينتــاب محبي كرة القدم 
األملانيــة الكثير من اخملاوف، بشــأن 
شــغب املشــجعني الذي رمبا يلقي 
بظالله على استضافة البالد لـ)يورو 
2024(.وفي هذا الصدد، أشار جونتر 
في ســلوكيات  الباحث  بيلــز،  إيه 
مشــجعي كرة القــدم، إلى »عودة 
املالعب«.وشــهدت  شــغب  أعمال 
املالعــب عددا من أعمال الشــغب، 
األملانية في  األندية  خالل مشاركات 
املنافســات األوروبيــة مؤخرا، حيث 
يتعلق األمر مبشــجعي فرق يونيون 
برلني وكولن وآينتراخت فرانكفورت.

رئيس االحتاد  نيوندورف،  بيرند  وأعرب 
األملاني لكرة القدم، خالل تصريحات 

أدلى بها لصحيفــة )بيلد( األملانية، 
اليوم الســبت، عــن إدانته للعنف 
الــذي رمبا يلقي بظاللــه أيًضا على 
تستضيفها  التي  القارية،  البطولة 

أملانيا في غضون عامني.
وقــال نيوندورف: »مــن وجهة نظر 
أملانيا، هذا ميثل مشــكلة بالنسبة 
لبطولة )يورو 2024(.. نريد االحتفال 
بالبهجة  مبهرجان كرة قدم ملــيء 
بيلز  الباحــث  والســعادة«.وأضاف 
»نشــهد عودة لشــغب املالعب، ال 
ســيما مع زيارة )بعض( األشخاص 
لالســتادات، لتحقيــق غرض وحيد 

وهو اخلروج من أجل العنف«.
أمــا مايكل إيســر، مديــر القطاع 
األملانية،  كولونيا  مدينة  في  اجلنائي 
فقال لصحيفة »بيلد« إن املشجعني 
)األلتراس( طوروا شبكاتهم الدولية 
بشــكل كبير، وفي ظــل التنظيم 
الذي يتمتعون به فإنه »يجب أن نرى 
إذا كانوا منظمات  مع املدعني، مــا 

إجرامية أم ال«.

تصفيات اليورو: صراع مكرر بين إيطاليا وإنجلترا.. ومنافسة صعبة لفرنسا
عودة شغب المالعب يؤرق ألمانيا قبل المنافسات

القاعدة الهشة
بحاجة لرعاية أفضل

املعروف في عالم الرياضة الرحب ان القاعدة 
الرصينة والواســعة في األلعــاب الرياضية 
حتتــاج إلى الرعاية االفضــل والدعم الكبير 
الرقي  والتطور وعنوان  التفوق  نبراس  لتكون 
ملنتخباتنــا الوطنيــة واالســتعداد االمثل 

للمشاركات الدولية املقبلة.
وعندمــا نتصفــح النتائج التــي حققتها 
والشــباب  للناشــئني  الوطنية  منتخباتنا 
التي شاركت مؤخرا في بطولة آسيا متلكنا 
الغرابة مــن النتائج املتواضعة التي حققها 
منتخبنا للناشــئني بكرة اليد بقيادة املدرب 
املعروف ظافــر صاحب، حيــث احتل املرتبة 

التاسعة.
وجاءت نتائج منتخبنا للناشــئني الذي دخل 
في بداية االمر معســكر تدريبــي في إيران 
خــاض خالله مباريــات جتريبية مــع الفرق 
اإليرانية بغية االستعداد االفضل واكتساب 
اخلبرة اجليــدة قبل الدخول في املنافســات 
اآلسيوية، حيث خسر منتخب ناشئة العراق 
امام منتخبات السعودية 22ـ  44 هدفا وامام 
منتخب اليابان 22 ـ 35 هدفا وامام منتخب 
قطر 25 ـ 27 هدفا وامام منتخب الكويت 12 
ـ 35 هدفا ليحقق بعدها الفوز على منتخبي 
اإلمارات 29 ـ 23 هدفا والهند 37 ـ 26 هدفا.

وبالنســبة ملنتخب شــباب العــراق بالكرة 
الطائرة الذي شــارك هو االخــر في بطولة 
آســيا فقد كانت مشــاركته ببطولة غربي 
آسيا مرحلة االســتعداد االحسن املطلوبة 
للبطولة اآلسيوية حيث خسر بقيادة اخلبير 
اإليطالــي امــام منتخب الســعودية احلائز 
علــى املركــز األول بعد تغلبه فــي النهائي 
البحرين، وجنح منتخب شباب  على منتخب 
العراق بعدها في احــراز املرتبة الثالثة وهو 
يتغلب على منافســه لبنن بثالثة اشــواط 

مقابل شوط واحد.
وفي مباريات الدور لثاني لبطولة آسيا خسر 
منتخبنا الشــبابي امام منتخب بنغالديش 
بثالثة اشواط مقابل شوط واحد، لكنه حقق 
الفوز املعتبر على منتخب اســتراليا بثالثة 
اشواط مقابل شوط وحد، بعدها فاز شباب 
العراق على شــباب االمارات بثالثة اشــواط 
مقابل شوطني لكنه خســر فيما بعد امام 
منتخب تايلند بثالثة اشواط مقابل شوطني 
وخســر امام منتخب البحرين بثالثة اشواط 
من دون رد ثم امام منتخب السعودية في اخر 
مبارياته لتحديد املركزين التاســع والعاشر 
وهي نتيجة بالطبــع غير مقنعة حيث كان 
الطمــوح ان يكون ضمن تسلســل افضل 
خاصة وان احتـــاد الكـــرة الطائـرة املركـزي 
لـــم يبخل ابدا في مسيرة اعداد وحتضيـــر 
الـذي يعد  امللتقى اآلسيوي  شبابـــنا لهذا 
بوابة االستعداد االفضـل ملنتخبنـا الوطنـي 

األول.

إعالم اللجنة األولمبية
كّرم رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقيــة رعد حمودي عــدداً من 
العبي منتخبــي املصارعة لفئتي 
الشــباب واألحداث املشاركني في 
بطولة آســيا األخيرة التي أقيمت 
فــي البحرين.وفي حديثــه ألبنائه 
التدريبــي  ومالكهــم  الالعبــني، 
أثنى رئيس اللجنــة األوملبية على 
املســتوى الفنــي الــذي ظهر به 
املصارعــون الشــباب واألحــداث 
وتقدميهم مســتويات تبعث على 
التفاؤل معرباً عن سعادته في »ان 
أغلب الالعبني من صغار السن وهو 
وتطوير  القاعدة  لبناء  جانب مهم 

اللعبة مستقبالً«.
ولفت حمودي الى ضرورة االلتفات 
الصغار  الالعبــني  ســلوك  الــى 
املمارســات  بعض  عن  وإبتعادهم 
الشــبابية التــي قــد تعصــف 
بأدائهــم الرياضــي وتبعدهم عن 
رئيس  وختــم  التتويج.  منصــات 
اللجنــة األوملبية حديثــه قائالً ان 
دعــم اللجنــة ســيكون حاضراً 
الحتاد املصارعــة، وجميع االحتادات 
الوطنيــة األخرى، الســيما »واننا 

نعول كثيراً علــى األعمار اليافعة 
لتحقيق االجنازات مستقبالً«.

من جانبه أشاد رئيس إحتاد املصارعة 
شعالن عبد الكاظم بدعم وتكرمي 
اللجنة األوملبية األســتاذ  رئيــس 
رعد حمودي لالعبني مشيراً الى ان 
مصارعة العراق لم حتقق وســاماً 
آسيويا ألكثر من عقدين من الزمن 
بفئتي الشــباب واألحــداث. وأكد 
عبدالكاظم علــى ان الطموحات 
إرتفعت لتحقيــق املعدن النفيس 
على مســتوى القارة الصفراء في 

االستحقاقات املقبلة.
يذكر ان املصارع الشاب مصطفى 

النحاســي  صالح حقق الوســام 
ملنافســات وزنه في فئة الشباب، 
فيما حقق زميله املصارع الشــاب 
النحاسي في  الوسام  حسن عايد 
منافسات وزنه أيضاً لفئة الشباب 
أيضاً، كما شــمل التكــرمي أيضاً 
املالك التدريبي وأربعة من الالعبني 
األحداث الذين حققوا املركز الرابع 

في منافسات أوزانهم. 
هــذا وحضر التكــرمي األمني العام 
احلميد  األوملبية هيثم عبد  للجنة 
واألمني املالي أحمــد صبري ومدير 
املكتــب االعالمــي حســني علي 

حسني.

ألتحاد  اإلعالمــي  المكتب 
الكيوكوشنكاي

أمــس،  أول  مســاء  أختتمــت 
أنديــة  بطولــة  منافســات 
والبراعــم  لألشــبال  العــراق 
 390 ومبشاركة  بالكيوكوشنكاي 
العب ميثلون )28( نادي من مختلف 
محافظــات العــراق.. وقال رئيس 
األحتادين األســيوي والعراقي عمار 
عدنان وهيب: ان البطولة شهدت 
ملدة  أســتمرت  قوية  منافســات 
األنشطة  قاعة  غبى حلبة  يومني 
الرياضية في مجمع وزارة الشباب 
البطولة  لقب  ان  مبينا  والرياضة، 
ذهب لنادي آليات الشــرطة، فيما 
حقق نادي كفــاءات املوصل املركز 

الثاني، ثم صــالح الدين والصحة 
باملركز الثالث بذات النقاط.

األحتاد  حــدد  أخر،  صعيــد  وعلى 
العراقي املركزي للكيكوشــنكاي 
العشرين من تشرين األول احلالي، 

موعدا للمؤمتر األستثنائي  ألقامة 
للعنصــر  تكميليــة  انتخابــات 
النســوي وحســب طلب الهيئة 
العامة، وتنفيــذا لقانون األحتادات 

الرياضية رقم )24( لسنة 2011.

حمودي يكرم أبطال منتخب المصارعة 
لنيلهم وسامين نحاسيين آسيويين 

اختتام بطولة أندية العراق لألشبال 
والبراعم بالكيوكوشنكاي

متابعة ـ الصباح الجديد:
يلعــب فريق دجلــة اجلامعة بكرة 
الســلة في الســاعة اخلامســة 
اليوم االثنــني مباراته  من مســاء 
األندية  لبطولة  الثاني  الدور  ضمن 

اجلارية منافســاتها في  العربيــة 
الكويــت عندما يالقي فريق األهلي 
البحرينــي.. وتأهــل فريــق دجلة 
الــدور من فرق  إلــى هذا  اجلامعة 
فيها  لعب  التــي  الثالثة  اجملموعة 

وخســر  الكويتي  اجلهــراء  امــام 
بنتيجة 72 ـ 57 نقطة وامام بيروت 
اللبناني بنتيجــة 84 ـ 80 نقطة، 
اجلزائري  بوفاريــك  وداد  علــى  وفاز 

بنتيجة 86 مقابل 66 نقطة . 

دجلة الجامعة يالقي األهلي البحريني في سلة العرب 

بغداد ـ الصباح الجديد:
منذ أربع ســنوات، التحق الشبل 
الواعد، حســني علــي ماجد، في 
املوهبة  لرعايــة  الوطني  املركــز 
باشــراف  األثقال،  برفع  الرياضية 
املــدرب، يونــس أحمــد راضــي، 
أفضل  إلى  الوصــول  في  طامحاً 
كؤوس  على  واحلصول  املستويات 
وألقاب ليقتفي إثــر جنوم اللعبة 

السابقني.
االثقال،  برفــع  املوهوب  الالعــب 
حســني، مواليد 2011 وهو تلميذ 
فــي الصف الســادس االبتدائي، 
يتطلــع إلى النجاح فــي اجلانب 
الدراســي، يرافق ذلك التفوق في 

حقل الرياضة، سيما ان اإلمكانات 
التدريبات  في  للموهوبني  املتاحة 
جيــدة جــدا كقاعــة متكاملة 
وجتهيزات حديثة  للنقل  وخطوط 
وإقامــة ورش تثقيفيــة لالعبني 
لهــم  املتواصــل  والتشــجيع 
مــن املســؤولني الذيــن يتابعون 

التدريبات ميدانياً.
عن التدريبات التي يحصل عليها، 
قال: مدير مركز املوهبة الرياضبية 
الكابنت علي عيدي،  االثقال،  برفع 
يبــذل جهود كبيرة فــي املتابعة 
الدقيقة للتدريبات ويشجع جميع 
الالعبني من أجل ان يصلوا أفضل 
املراتب واواصل تدريباتي املنتظمة 

باشــراف مدربي الكابــنت، يونس 
أحمد راضي، وهو يبذل اجلهود في 
سبيل االرتقاء بإمكانات الالعبني، 
وحلمي ان أصبح بطال في رياضة 
رفع االثقال، انتظم مع زمالئي وفق 
بالالعبني  خــاص  تدريبي  برنامج 
يشــجعني  وأيضــا  املوهوبــني، 
املدربون في مركز رفع االثقال عمار 

يسر ومحمود موسى هادي.
جانب  إلى  الالعب حسني،  ويهوى 
رفع االثقــال، رياضة الســباحة، 
ويشجع فريق ريال مدريد اإلسباني 
البرتغالــي  بالنــم  ومعجــب 
كريســتيانو رونالــدو العب فريق 

مانشستر يونايتد اإلجنليزي.

دجوكوفيتش يتوج بلقب أستاناحسين علي ماجد.. موهوب في رياضة رفع األثقال
وفريتز بطال لليابان 

طوكيو ـ وكاالت:
دجوكوفيتش  نوفاك  الصربي  أحرز 
املصنف الســابع عاملياً لقب دورة 
أستانا لكرة املضرب بالتغلب على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
النهائية.إجنــاز  املبــاراة  فــي 
التغلب  دجوكوفيتش جــاء عقب 
املصنــف  تسيتســيباس  علــى 
رد  دون  مبجموعتني  عاملياً  السادس 
بنتيجــة )6-3( و)6-4(. كما، حقق 
األميركي تايلور فريتز رابع لقب في 
مسيرته، بعدما توج اليوم ببطولة 
اليابــان املفتوحــة للتنس، عقب 
فرانســيس  مواطنه  علــى  فوزه 

النهائية.ومتكن  املبــاراة  في  تيافو 
فريتز من حتقيــق الفوز على تيافو 
و6-7   )3-7(  6-7 بواقع  مبجموعتني 
)7-2(، فــي مباراة اســتمرت نحو 
فريتــز،  يكــون  ســاعتني.وهكذا 
واملرشــح  عامليا  الـــ11  املصنف 
طوكيو،  في  باللقب  للفوز  الثالث 
قد فاز في آخر 5 مواجهات جمعته 
الـ19 بني العبي  بتيافوي، املصنف 
التنــس احملترفني واملرشــح الرابع 
للفوز بلقب البطولة. وســيدخل 
فريتز الذي رفــع رصيده إلى أربعة 
الالعبني  نادي  مسيرته،  في  ألقاب 
التصنيف  فــي  األوائل  العشــرة 

العاملــي حيــث ســيحتل املركز 
الثامن.وســيصبح فريتز أيضاً أول 
األوائل  العشــرة  أميركــي ضمن 
للمــرة األولى منــذ مواطنه جاك 
ستوك وحتديداً منذ تشرين الثاني 
عام 2017. كما عّزز فريتز حظوظه 
باملشــاركة في بطولة املاســترز 
للرجــال املقــررة فــي تورينو من 
الثاني املقبل  20 تشــرين  إلى   13
مبشاركة أفضل ثمانية العبني في 
بطالً  تّوج  أن  لفريتز  العالم.وسبق 
هذا العام في دورتي انديان ويلز في 
أذار ، وايســتبورن البريطانيــة في 

حزيران.



بغداد ـ الصباح الجديد: 
امام  االبواب  الكويتية تفتــح  الدراما 
االسري في مسلسل "عافاك  العنف 
اخلاطــر" ســيناريو وتأليــف "مناف 
عبــدال" واخراج "عبــد اهلل الرومي" 
بطولــة حشــد مــن جنــوم الدراما 
الشاشــة  الكويتيــة منهــم جنمة 
البيضاء "اسمهان توفيق" و"سليمان 
البالم" مبشاركة  الياسني" ومشــاري 
املمثلــة العراقية ميــس كمر، والذي 
انتهــت من عرضه قناة" ام بي ســي 

دراما ".
وتبدو املرأة في العمل هي احملور الرئيس 

معاجلــة ومتثيــال اذ اكتســحت عدد 
النســاء املشــاركات في العمل على 
العمل مشــاهد  ويظهر  الرجال  عدد 
العنــف املرتبطة باملرأة بــل مع كل 
الشــخصيات التي تظهر في العمل 
في البداية مع االم امينة "اســمهان 
مبارك  زوجها  يتركهــا  والتي  توفيق" 
"سليمان الياســني"  ويتزوج من فتاة 
صغيـرة، وما زاد حزنها ان هذه الفتاة 
هي  شقيقـة خادمتهــا ويتركها مع 
تتصارع  لسنـــوات  وبناتهـا  اوالدهـا 
مع احليـاة مـــع رفضة للمسؤوليـة 

االبوية.

مبارك يسجن ابنته
ويتراجــع دور مبــارك كأب ويظهر في 
اثناء العنف فقــط فيلجأ مبارك الى 
ســجن ابنته في غرفة بصورة بشعة 
ملعاقبتها من دون رحمة حني يعرف ان 
لها عالقة مع طبيب، وهذا هو اشــد 
انواع العنف ضد املــرأة والذي يعاقب 
عليه القانون املدني في الكثير من دول 
القوة والثبات  العالم، وتظهر امينــة 
وحتاول اصالح االمر مــن خالل ذكائها 
وصبرها لتجد حــال للموضوع  لتقف 
امينة مرة اخرى مع مشكالت تتعرض 
لها ابنتها "ندى" التي تتعرض للعنف 

اجلسدي والنفســي من زوج يرفض ان 
يســدد مصاريف البيت فتلجأ للعمل 
عبر شبكة التواصل االجتماعي بعمل 
ولكنها  للطبــخ  البيت  في  شــركة 
تصطدم بزوجها حني يعرف فيطلقها 
املسلســل  ويعرض  اخرى،  من  ويتزوج 
مشاهد عنف تتعرض لها ندى اذ تطرد 
في الشــارع من دون ان تكــون هناك 
أي جهــة تعاقب الزوج علــى طردها 
ليال، كمــا ان طردها وضربها كان امام 

اطفالها وهم في عمر املراهقة. 
فهل هــذه الصــورة الّنمطية للمرأة 
املعنفة ســواء من قبل زوجها أو أبيها 

أو أخيها؟
هل هذه الية كتاب السيناريو؟

 وهــل هــذه آليــة ينتهجهــا كتاب 
السيناريو واخملرجون لتأثيث املسلسالت 
وخلق اإلثارة وتعزيز املسلسل مبشاهد 
عنف مــن الصعب تقبلها اجتماعيا؟، 
ام ان هذه املشــاهد محــاكاة للواقع 
وإحالة على ســلوكيات واقعية والبد 
ملثل هذه االعمــال الفنية أن ترصدها 
الضوء  لتسليط  وتنقلها في محاولة 
عليهــا؟، فــي الوقت الذي تكتســح 
اجملتمعــات العربية واالوربية منظمات 
املرأة وتسلط الضوء  تدافع عن حقوق 
للنساء  ايواء  اماكن  على ضرورة وجود 
في كل الدول العربية والدول التي تزداد 

فيها نسبة حوادث العنف االسري.

العنف على وفق االحصائيات
  على الصعيد ذاتــه تؤّكد األكادميية 
الدكتورة "مها بنت عبد  الســعودية 
اهلل املنيف" فــي بحث قّدمته ملنتدى 
التنمية اخلليجي في الكويت في شهر 
أن نســبة من يتعرضون   2019 فبراير 
للعنــف األســري في بعــض البلدان 
اخلليجيــة يتراوح بــني 25 و%40، وفي 
إلى  املعنفات  الكويت وصلت نســبة 

.53%
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

هموم المرأة والعنف االسري محور
 الدرامـا الكويتيـة الرئيـس

إحصائية: نسبة المعنفات في الكويت وصلت إلى 53 % 

متابعة ـ الصباح الجديد:
 Light the" أطلقت األغنية الرسمية املنتظرة
Sky" لكأس العالم 2022، الذي ســيقام هذه 

املرة في قطر.
التحضيــرات لألغنية كانت مــن قبل املنتج 
العاملي RedOne )رضوان املغربي األصل(، الذي 

جمع كالً من نورا فاحتي، رحمة رياض، بلقيس 
ومنال في األغنية والكليب. أما حفل االفتتاح 

في قطر فسيكون محط أنظار العالم.
ومن أبرز هذه األســماء املتداولــة عبر مواقع 
التواصــل االجتماعي هي رحمــة رياض، التي 
ملــع جنمها فــي كأس العرب، و"عــراق آيدل" 

الرقمية  الســباقة على صفحاتها  وأرقامها 
بعد أغنياتها الضاربة املتتالية. وعّبرت رحمة 
في تعليق هو األول على مشاركتها في احلدث 

الفني اخلاص بكأس العالم.
املشــاركة  بهذه  وقالــت: "ســعيدة جــداً 
االستثنائية، وفخورة ألنني نقلت اسم العراق 

إلى العاملية، إذ إنه منذ العام 1986 لم 
يكن العراق حاضـــراً فنياً ورياضيـــاً 
فـــي األحــداث العامليــة. الفرحة 
خاصـــة وغالية علــى قلبي ألنها 
حتمل وجــودي كعراقية في كأس 

العالم".

بغداد- الصباح الجديد:
فــاز الفيلم العراقــي الروائي الطويــل )جنائن معلقة( 
للمخرج أحمد ياسني واملنتجة العراقية هدى الكاظمي، 
بجائزة في مهرجان البندقية السينمائي بدورته التاسعة 

والسبعني.
وأوضح مخرج الفيلم أحمد ياســني في تصريح،تابعته 
الصبــاح اجلديد أنه "كتب الفيلم بعد أن شــاهد فيلماً 
مليئاً بصور احلرب يســتعرض قناصــاً أمريكياً ويصوره 
كبطل أسطوري مفعم باحليوية"، مبينا أن "هذه الصورة 
النمطية استفزته وجعلته يعود بذاكرته لتجارب احلرب 

التي مر بها العراق".
وأشــار إلى أن "الفيلم جتربة شــخصية تبــني أن احلرب 
تخلــف العنف والكبت والصراعــات، والفيلم يعيد إلى 
األذهــان صورا من مت فقده بســبب احلــرب"، الفتا الى أن 
"منتجة الفيلم هدى الكاظمــي بذلت جهداً كبيراً في 
إنتاج الفيلم، وهي صاحبة مشروع بناء سينما حقيقية 

جتسد االحتراف مبجال اإلنتاج السينمائي في العراق".
يشــار إلى أن فيلم )جنائن معلقة( كان قد فاز ايضا عام 
2019 في إحدى مبادرات مهرجان فينيســيا السينمائي 
مبسابقة )الفاينال كات( التي تســتهدف دعم املشاريع 
واألفالم من افريقيا والشــرق األوسط، باإلضافة حلصول 
الفيلم على جائزة )ميركوري( خلدمات ما بعد اإلنتاج أثناء 
مشاركته كمشــروع فيلم في مهرجان اجلونة 

السينمائي الدولي.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
نظم عدد من املتطوعني والفنانني والرسامني في 

محافظة ذي قار حملة تطوعية إلعادة تأهيل شارع 
الثقافة وسط مدينة الناصرية وعودة النشاطات الفنية 

والثقافية واالدبية من جديد.
وقال احد القائمني على احلملة مهدي عبد، ان" فكرة اعادة 
التأهيل تأتي إلعادة احلياة لهذا الشارع وتغيير مكانه بعد 

توقفه على خلفية أحداث تشرين و جائحة كورونا من اجل 
ان يتسع للنشاطات االدبية والفنية والثقافية مستقبال".

وأشار الى ان الشارع سيمتد من امام نقابة املعلمني باجتاه 
حديقة الشهيد احمد نوفل حيث مت صبغ اجلدران وعمل 

رسومات لشخصيات فنية وادبية مع اعادة تأهيل االرصفة 
للشارع وكذلك االنارة بتعاون اجلهات املعنية باإلضافة 

الى تعاون عدد من احلمالت التطوعية وبدعم من مختلف 
القطاعات من اجل اعطاء صورة جديدة ملدينة الناصرية.

"جنائن معلقة" يفوز بمهرجان 
البندقية السينمائي

حملة تطوعية لتأهيل شارع 
الثقافة في الناصرية

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

بين الخالف واالتفاق .. 
منطقة وسط

جواد البوالني 

ال يختلف اثنان على ان الظفربحق تشــكيل احلكومة 
املقبلة، هو سبب اجلدل السياسي والقانوني املتفاقم، 
بني االطراف السياسية الرئيســة،هذا اجلدل الذي بات 

حدثا يتكررعقب كل انتخابات.
تكرارخالف الفرقاء بشــان الكتلة النيابية االكبر عددا، 
فرض واقعا ال بديل عنه، هواالستعانة باحملكمة االحتادية 
للمرة الرابعة، رغم انها قدمت في األعوام 2010 و2015 
و2019، تفســيرآ واضحآ لثالث مرات سابقة، مفاده أن 
الكتلــة األكبر،هي إما الكتلة الفائــزة باالنتخابات، أو 
حتالف كتلتني أوأكثر، لتشكيل احلكومة"، ويكلف رئيس 

اجلمهورية من ترشحه هذه الكتلة لرئاسة احلكومة.
وبدل ان يحســم مفهوم الكتلة االكبرعددا، حتولت الى 
اشــكالية مزمنة، ومبجرد انعقاد اجللسة األولى جمللس 
النــواب اجلديد، تعود ازمة الكتلــة االكبر لتكون محل 
خالف، خالف هذه املرة بني االطار التنســيقي من جهة، 

والتحالف الثالثي بزعامة التيار الصدري،
لكن هذا اخلالف قابل للحل، فيما لو قبل طرفا االعتراض 
احدهمــا لالخر، وهذا بيت القصيــد، فاخلصومة مهما 
طال امدها، البد ان تنتهي بحل، وهذا احلل يقتضي تقدمي 

تنازالت من كال الطرفني للوصول الى منطقة وسط!
من باب التفــاؤل ..لو حصل هذا التقارب واقول التقارب 
وليس التفاهم ، فهذا سيترجم بحوار مباشر،سيفضي 
ال محالة الى تشــكيل حكومة ميكــن التعويل عليها 
الربع سنوات مقبلة، دون هزات تقلب الطاولة ، باالستناد 
الى توافق طرفي االزمة احلالية ، الســيما وان ســماحة 
السيد مقتدى الصدر ميتلك زمام املبادرة بتوسيع قاعدة 

االغلبية، لتشمل القوى الفائزة بصدارة االنتخابات،
وبدل النظر الى نقاط اخلالف، ميكن التركيز على النقاط 
املشــتركة وهي ليست بالقليلة، عندها ميكن القول ان 
اختيار رئيس الوزراء املقبل،سيكون هو نتاج املقاربة بني 
االطار والتحالــف الثالثي، على ان يكون اهال للمنصب، 

قويا ومخلصا، ليبقي هذا التقارب واقعا،
على االقل لنعبــر هذه االزمــة دون ان نضيع املزيد من 
الوقــت، في خالف عقيــم غير ذي جــدوى، بينما يقف 
العالم بقارته اخلمس على برميل بارود قد يشتعل باية 

حلظة.

خالل مشاركتها التحضير ألغنية كأس العالم ٢٠٢٢

رحمة رياض: فخورة بنقلي اسم بالدي إلى العالمية

متابعةـ  الصباح الجديد:
قالــت شــركة ميتــا بالتفورمــز – 
فيسبوك ســابقاً ، إن بيانات اعتماد 
حســابات مــا يقــرب مــن مليون 
مســتخدم علــى فيســبوك رمبــا 
تكون قد تعرضت لالختراق بســبب 
مشكالت أمنية مع التطبيقات التي 
مت تنزيلهــا من متجــري أبل وغوغل 

بالي.
وأعلنت الشــركة أنهــا حددت أكثر 

من 400 تطبيق خبيــث يعمل على 
وآي  أندرويــد،  التشــغيل  نظامــي 
أو إس iOS هــذا العــام تســتهدف 
لســرقة  اإلنترنــت  مســتخدمي 
معلومات تســجيل الدخول اخلاصة 
بهم. وقالــت Meta إنها أبلغت كال 
من أبل وغوغل باملشــكلة من أجل 

تسهيل إزالة التطبيقات.
بدورهــا، قالــت منصة فيســبوك، 
التطبيقات  إن  التابعــة للشــركة، 

عملــت عن طريق التنكــر في هيئة 
محــرري صور أو ألعــاب محمولة أو 
وفقاً  الصحية،  لألنظمــة  متتبعات 
ملا نقلتــه "بلومبرغ"، واطلعت عليه 
"العربية.نت". وقالت شــركة أبل إن 
400 تطبيق فيها مشــكلة  45 من 
كانت موجودة في متجر التطبيقات 
اخلــاص بها ومتت إزالتهــا. فيما قال 
متحدث باسم غوغل إن متجرها أزال 

جميع التطبيقات الضارة املعنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عرض احتاد اإلذاعيني والتلفزيونيني أربعة أفالم خملرجني 
إثنني مــن محافظة املثنــى ضمن فعاليــات االحتاد 
األسبوعية. وأدار جلسة العرض عضو الهيئة اإلدارية 
لالحتاد صباح املوسوي وقال في التقدمي "نفخر بطاقات 
شــبابية ميكن أن ترتقي الى العاملية، وقد وصلوا فعالً، 
وهذه األفالم "رســائل إيفا" و"كذبة" إخراج حســن 
العزاوي و"شــاش" و"ذهان" إخراج علي الكعبي، نالت 

جوائز دولية، وشــكلوا خاللها وجهاً حضارياً للوطن، 
بلغــة ســينمائية عراقية  العالم  وهم يخاطبــون 
أصيلــة". من جانبه أكد اخملرج عزام صالح، ان "األفالم 
التي مت عرضها تشــير الى جهود كبيرة لصانعيها"، 
الفتا الــى أن "العــزاوي ميتلك رؤيا ســينمائية ينفذ 
بهــا الى موضــوع يصنع منه دراما مشــوقة بوحدة 
أسلوب تشــكل خيطاً سرياً ينتظم أفالمه". وأضاف، 
ان "األفــالم األربعة متكاملة بالقيــاس الى التجربة 
العراقية في السينما، وهي انتاج شخصي ال سوق له 

وال دور عرض في محافظة املثنى ".
بدوره قال اخملرج سالم شدهان، "خلق علي الكعبي، 

جواً ســينمائياً متواصالً مع جهود شــقيقه 
نقيــب فناني املثنى الراحــل عدنان الكعبي 

وهــذه اجلهود أســفرت عن تطــور حركة 
السينما في مدينة السماوة".

مــن جهته أعرب اخملــرج مصطفى 
عبيد دفاك، عن "إعجابه باملستوى 
الفني لهذه االفــالم التي وصفها 
الســينما"،  بانها متثل تقدما في 
داعيا الى "عرضها في مدن أوســع 
جماهيرياً ألنها مستوفية لشروط 

اإلنتاج االحترافي" بحسبه.

بغداد - الصباح الجديد:
صدر للشاعر حسني السياب مجموعته الشــعرية الثالثة "عزف الرمال" عن 

االحتاد العام لألدباء والكتاب في العــراق .كتب مقدمة اجملموعة التي جاءت 
ب76 صفحة الشــاعر "عبد الســادة البصري" فيما زينت غالف الكتاب 

لوحة للفنان العراقي "ســتار كاووش"، وقد صدر للشــاعر املذكور 
مجموعتني هما" بتوقيت القلب وتسابيح الوجع". وكان السياب 

قد شــارك مؤخرا في امســية شــعرية حتت عنوان "نسائم 
احلروف" والتي اقيمت في قصر الســعادة في تونس اذ قدم 

قصائد من مجموعته الشعرية االخيرة ضمن فعاليات 
ثقافيــة وادبية اقيمت هناك.   كما وجهت له الدعوة 

لقراءة قصائد من مجموعاته الشعرية في املهرجان 
الوطني ملصيف الكتاب الذي اقيم في تونس كما 

شارك في مهرجان االبداع في القاهرة لدورتني.

بغداد - الصباح الجديد:
تقيــم الفرقــة الوطنيــة للتــراث 
املوســيقي العراقي بقيادة املايسترو 
عالء مجيــد إلقامة حفلهــا الفني 
املتميــز اليــوم االثنني، وعلــى قاعة 

املسرح الوطني ببغداد.
الثقافــة  لــوزارة  بيــان  وبحســب 
والســياحة واآلثار تلقــت " الصباح 
اجلديد " نسخة منه، يقول املايسترو 
عالء مجيد: إنَّ الفرقة أنهت تدريباتها، 
الفرقة  أنَّ  للحفل. مؤكداً  واستعدت 
متميزاً  موســيقياً  منهاجاً  ستقدم 

سينال إعجاب اجلمهور.
وزارة  إلى تشكيالت  الفرقة  وانضمت 
الثقافة مؤخراً، حيــث كان لها الدور 

املتميز والبارز عاملياً.
وتركز الفرقــة في أعمالها وعروضها 
على الفنــون واملوســيقى العراقية 
التراثيــة فقــط، وال تســتخدم غير 
اآلالت العراقيــة داخــل الفرقة، وهي 
والقانون  والنــاي  والســنطور  العود 
وحده،  العراقي  والغنــاء  واإليقاعات، 
وللمقام حصة مهمة، إضافة للغناء 
الريفي والبدوي، حيث تؤسس الفرقة 
خللق وتركيب التراث العراقي بطريقة 

عصرية وأحلان شابة.

ويذكر ان املايسترو عالء مجيد أسس 
الفرقــة الوطنية للتراث املوســيقي 
العراقي عام 1996 حتت اســم “فرقة 
بابل”، ومتكنت من املشــاركة في عدة 
محافل عاملية لتطــرأ عليها الكثير 
من املتغيــرات والتبديــالت بعد عام 
2003، منها تغيير عدد من املشــرفني 
 2016 عام  إدارتها، لتلغى نهائياً  على 

املوارد  وقلة  الدعم  بسبب عدم وجود 
وعدم وجود شــخصية موســيقية 
الفرقة،  اســتمرارية  تتبنــى  مهمة 
ليعــود إليها مجددا املايســترو عالء 
مجيد، ويعيد تشــكيلها باســمها 
احلالــي، الــذي هــو حســب وجهة 
نظره األكثر شــمولية وموســوعية 

للموسيقى العراقية.

فيسبوك يحذر من سرقة أسماء 
المستخدمين وكلمات المرور

اتحاد اإلذاعيين يعرُض أربعة
 أفالم لُمخرجيِن من المثنى

"عزف الرمال".. مجموعة شعرية 
ثالثة لـ"حسين السياب"

 اليوم الحفل الكبير للفرقة 
الوطنية للتراث الموسيقي
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