
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

13
ثالثون نوعًا من االسماك 

يضمها سوق البصرة 
القديمة

15
المنتخب الوطني يختتم 

تدريباته ويتوجه اليوم 
إلى إسبانيا

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Mon. 7 Nov. 2022 issue (5008االثنني 7 تشرين الثاني 2022 العدد )5008(

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

بغداد - الصباح الجديد:
قرر رئيس مجلس الوزراء محمد 
شياع الســوداني امس األحد، 
نقــل مدير عــام التحقيقات 
فــي هيئة النزاهــة إلى خارج 
في  تقصيره  لثبــوت  الهيئة، 
إجراءات الهيئة املتعلقة مبلف 

األمانات الضريبية.
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
نقلته  بيان  الوزراء في  مجلس 
)واع(:  العراقية  األنبــاء  وكالة 
أن »الســوداني قرر نقل مدير 

عــام التحقيقات فــي هيئة 
الهيئة،  خــارج  إلى  النزاهــة 
إجراءات  فــي  تقصيره  لثبوت 
الهيئة املتعلقة مبلف األمانات 
الضريبية، وفقــا لنتائج جلنة 

التحقيق اخملتصة«. 
مجلس  »رئيــس  أن  وأضــاف 
الــوزراء قــرر ذلك مــع إحالة 
التحقيق فــي هذه  محضــر 
القضية الــى احملاكم اخملتصة 
التخــاذ اإلجــراءات القانونية 

املطلوبة«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
األحد،  امــس  املالية  وزارة  نفــت 
توضيحا بشأن انباء إلغاء العالوات 
املفصولني  ومعامالت  والترفيعات 
السياسيني واملفسوخة عقودهم.
وذكرت الوزارة في بيان أن »الكتاب 
املنســوب الى دائرة املوازنة والذي 
انتشر مؤخرا عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، الــذي يتضمن ايقاف 
والترفيعــات  العــالوات  جميــع 
ومعامالت املفصولني السياسيني 

واملفســوخة عقودهــم بالقوات 
األمنية لغايــة اقرار موازنة 2023، 

مزور وال صحة له«.
وأكدت الــوزارة »عدم صدور هكذا 
كتاب«، مبينة أنه »في حال صدور 
اي تعليمــات او قــرارات ســيتم 
اإلعــالن عنها عبر موقــع الوزارة 
الرســمي وحســابات وصفحات 
الوزارة الرســمية علــى منصات 
الفيســبوك وتويتــر والتلغــرام 

حصرا«.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف املركز االستراتيجي حلقوق 
اإلنســان أمس األحد ان البالد تفقد 
يوميــا عشــرة اشــخاص نتيجة 
احلوادث املرورية، مشيرا الى ان ثالثة 
االف و300 شــخصا فارقــوا احلياة 
خــالل العام املاضي وحــده  نتيجة 
هذه احلوادث. وقال نائب رئيس املركز 
احملامــي حازم الرديني فــي تقرير ان 
بلغت   2021 لعــام  املرورية  احلوادث 
اكثر من 14 الــف حادث مروري عدا 
محافظات االقليم، مشيرا الى انها 

خلفــت اكثر مــن 14 الف ضحية 
فارق منهــم 3300 احليــاة. وبني ان 
يفارقون  اشــخاص  عشــرة  هناك 
احلياة يوميــا نتيجة هذه احلوادث مما 
االرهابية.  العمليــات  يفوق ضحايا 
واكد الرديني ان السبب االول لهذه 
احلــوادث، رداءة الطــرق وخاصة في 
احملافظــات اجلنوبيــة باالضافة الى 
عدم امتالك الكثير من الســائقني 
اجازات الســوق، مطالبــا احلكومة 
االلتفــات لهــذا امللــف ومعاجلته 
باسرع وقت من خالل تأهيل الطرق. 

وزارة المالية تنفي إيقاف العالوات 
والترفيعات ومعامالت قيد النظر

المركز االستراتيجي لحقوق اإلنسان: البالد تفقد 
عشرة اشخاص يوميا في الحوادث المرورية

السوداني ينهي عمل مدير عام 
التحقيقات في هيئة النزاهة 

قرر نقله خارجها

خاص - الصباح الجديد:
الكتل  إصرار  نواب عن  يتحدث 
قانون  إقرار  على  السياســية 
املوازنة قبل نهاية العام احلالي، 
متوقعــني وصــول املشــروع 
البرملان خالل األســبوعني  إلى 
إلى تضمينه  داعــني  املقبلني، 
مواد تعــزز من اإليــرادات غير 

النفطية.
وقال النائب حتالف الفتح معني 
إلى  تصريــح  في  الكاظمــي 
»الصبــاح اجلديد«، أن »املنهاج 
الوزاري حلكومة محمد شــياع 
من  قد تضمن عدداً  السوداني 
القوانني التي ينبغي تشريعها 

خالل املدة املقبلة«.
»أولى هذه  أن  الكاظمي،  وتابع 
القوانــني، هو قانــون املوازنة، 
فعلياً  احلكومــة  بــدأت  الذي 
بصياغتــه من خــالل اللجان 

اخملتصة في مجلس الوزراء«.
وأشار، إلى أن »التوقعات تشير 
إلــى أن القانــون ســوف يتم 
االنتهــاء منه داخــل مجلس 
األســبوعني  خــالل  الــوزراء 
املقبلني متهيــداً إلحالته على 

البرملان«.
»هناك  أن  الكاظمــي،  ويــرى 
اجماعا سياســيا على ضرورة 
إقرار قانــون املوازنة قبل نهاية 
العــام احلالــي، مبا يتناســب 
مــع طبيعة املرحلــة الراهنة 
واحلاجة إلى برنامج مالي يلبي 

تطلعات العراقيني«.
هذا  »يشــهد  أن  واســتبعد، 
الكتل  بــني  اختالفاً  القانــون 
السياســية داخــل مجلــس 
النواب بسبب توافق هذه الكتل 
على أهمية إقــراره، وضرورة أن 
تكون هناك تخصيصات مالية 
تســاعد احلكومة فــي تنفيذ 

مشاريعها اخلدمية«.

وانتهــى الكاظمــي، إلــى أن 
»الفائــض املالي املتــاح حالياً 
وجميع الظروف تســاعد على 
اإلســراع في إقرار القانون، وأن 
يصدر مبــواد تختلف عما كان 

عليه الوضع سابقاً«.
مــن جانبهــا، ذكــرت النائبة 
الســيادة محاسن  عن حتالف 
إلى  تصريــح  فــي  حمــدون، 

»الصباح اجلديــد«، أن »املوازنة 
مــا زالت في عهــدة احلكومة 
ولم يتم االنتهاء من مشروعها 

لغاية الوقت احلالي«.
وأضافت حمــدون، أن »البرملان 
ليســت لديه رؤية عن القانون 
لكن احلديث يدور بشأن ضرورة 
أن يجــري إعدادهــا مبــا يتفق 
مــع املصلحة العامــة ويلبي 

طموحات املرحلة احلالية«.
وشــددت، على »ضــرورة عدم 
لبرميل  محــدد  ســعر  وضع 
النفــط فــي املوازنــة، بكون 
اإليــرادات  يعتمــد  القانــون 

بالدينار العراقي«.
إلــى  حمــدون،  ودعــت 
»تضمــني القانون مــواد ترفع 
مــن نســبة اإليــرادات غيــر 

باجلانب  واالهتمــام  النفطية، 
االستثماري«.

االقتصادي  اخلبيــر  ذكر  بدوره، 
فــي تصريح  صفــوان قصي، 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، أن 
»التوقعات تشــير إلى امتالك 
العراق فائضاً من أسعار النفط 
نهاية العــام احلالي يصل إلى 

20 مليار دوالر«.
وتابــع قصي، أن »هــذه املبالغ 
ميكــن توظيفها مبــا يتفق مع 
فرص  ويخلق  العامة  املصلحة 
في دعم االســتثمار والقطاع 
اخلاص والتخلــص من األفكار 
التقليدية في إعداد املوازنات«.

وأشــار، إلى أن »أسعار النفط 
احلديث عنه  يتم  ما  بحســب 
حالياً ستبقى بحدود 90 دوالراً 
للبرميل أو أكثــر من ذلك، وال 
توجد مخاوف من هبوطها إلى 

أدنى من هذه املستويات«.
وانتهــى قصي، إلــى أن »دعم 
واحدة من  الوطنية  الصناعات 
املوضوعات التي ينبغي التركيز 
عليها فــي املوازنة وغيرها من 
الدولة  على  تدر  التي  املشاريع 

أرباحاً«.
يذكر أن البرملان قد فشــل في 
إقرار موازنة العام احلالي بسبب 
اخلالفات بني الكتل السياسية 
وحتول احلكومة الســابقة إلى 
تصريــف مهــام بالتزامن مع 

إجراء االنتخابات املبكرة.

استبعاد اختالف الكتل السياسية بشأنه

اجماع على إقرار قانون الموازنة قبل نهاية السنة 
وتوقعات بوصوله البرلمان خالل اسبوعين

بغداد - الصباح الجديد:
بناء أسطول  النفط  وزارة  تعتزم 
جديد للناقــالت النفطية يعيد 
الوطني في  للناقل  الدور احليوي 
اســواق الطاقــة العاملية، الذي 
وثمانينات  ســبعينات  شهدته 
السعي  املاضي، من خالل  القرن 

لشراء ناقالت حديثة.
عبد  النفط، حيــان  وزيــر  وقال 
الغني امس االحــد، خالل زيارته 
العراقية  النفط  ناقالت  لشركة 
حســب  البصرة،  محافظة  في 
بيان تلقت الصباح اجلديد نسخة 
منــه، إن »الــوزارة حريصة على 
دعم واسناد عمل شركة ناقالت 
وإســتئناف   العراقية  النفــط 
البحري  النقــل  في  نشــاطها 
للنفــط اخلام وعــدم اختصاره 
على نقل كميــات محدودة من 

املنتجات النفطية«.
»العمل   علــى  الوزيــر  وشــدد 
للناقل  احليوي  الدور  الســتعادة 
الوطنــي فــي اســواق الطاقة 
وموقعها  دورها  وتعزيز  العاملية، 
التاريخي الــذي كانت حتظى به 
عندما كانت جتوب البحار وتنقل 
النفط العراقي في ســبعينيات 
وثمانينيــات القــرن املاضي الى 

أوربا وآســيا وامريــكا الالتينية 
بواقع  اكثر من 2 مليون برميل«.

إلى »ضرورة اســتئناف  واشــار 
العمــل  لنقــل النفــط اخلام 
العراقــي  عبر تعزيز الشــركة 
الناقالت احلديثة  بأســطول من 
كان  كمــا  كبيرة   وبحمــوالت 
ســابقا في العراق قبل أن تدمره 
احلــروب العبثيــة«، الفًتا إلى أن 

لديها محاوالت  كانــت  »الوزارة 
الشــركة  ترميم عمل  إلعــادة 
بعــد عــام 2003  لكــن حجم 
التحديــات واملعوقات كان كبيرا 
بعض  متتلــك  ان  واســتطاعت 
املنتجات  بنقل  اخلاصة  الناقالت 

النفطية ».  
»الوزارة  أن  الغنــي  عبد  واضاف 
تقــدم دعمهــا الكبير لشــراء 

ناقالت حديثة لنقل النفط اخلام 
وتاهيل  بنــاء  إلعادة  والســعى 
متتلك  وان  القدميــة،  الناقــالت 
الشركة أسطول ناقالت معتمد 
عامليــا، وادارة الشــركة  مخيرة 
او  للشــراء مبفردها  الذهاب  بني 
بالتعاون مع شــركات  معتمدة 

عامليا«.
مــن جانبــه، قــدم مديــر عام 

الشــركة علي قيس، بحســب 
البيــان »ايجــازاً عــن نشــاط 
عام  تأسست في  التي  الشركة 
1972، حيث استطاعت الشركة 
من حتقيــق خطــوات متقدمة 
و  العمل،  فــي مجــال  ومهمة 
حتــرص على وضع خطــة لزيادة 
الطاقات  مبختلف  الناقالت  عدد 
االســتيعابية واحلجوم«، مشيرا 

متتلك  كانت  »الشــركة  أن  إلى 
اسطوال يضم اكثر من 24 ناقلة 

كبيرة تدمر نتيجة للحروب«.
وكشف املدير العام، عن »تدشني 
العام  نفط جديدة مطلع  ناقلة 
املقبــل لتنظم الى االســطول 

البحري احلالي«.
وكانت تأسست  شركة  ناقالت 
النفــط العراقيــة عــام1972، 
وتســلمت في حينها ســبعة   
ناقــالت حمول الواحــدة  منها 
) 35000(  طن  لتكــون البداية  
بنقل النفــط  العراقي بناقالت 

حتمل العلم العراقي.
1975 توسع االسطول  وفي عام 
حيث جرى نقل اكثر من  مليون 
طن بواسطة  الناقالت العراقية.
وفي عام 1979 وصل عدد ناقالت 
االسطول الى 22 ناقلة مبختلف 
االحجــام و االغــراض تنقل ما 
مجموعــة اإلجمالــي تقريبــاً  
1.300.000 طــن  وقــد  وصــل 
االســطول الى ذروتــه  في عام 

1982 حيث بلغ العدد 24 ناقلة.
الطائرات  دمــرت   1992 في عام 
ما  خالل  االســطول  االميركية 
عرف بحرب عاصفــة الصحراء، 

التي شنتها على البالد.

وزارة النفط تعتزم بناء اسطول جديد من الناقالت النفطية الحديثة
إلستعادة قيمة ومكانة الناقل الوطني  في السبعينيات والثمانينات.. 

تقريـر

الواليات المتحدة تعتزم انقاذ عالقتها األمنية الوثيقة 
األشهر الستة المقبلة ستشهد اضافة كميات3بالسعودية للحفاظ على مصالحهما (المهمة(

6من الغاز المستثمر الى االنتاج الوطني

السليمانية - عباس اركوازي:
أعلــن 22 نائبــاً فــي برملــان 
اقليم كردســتان، انسحابهم 
وتعليق  االقليــم  برملــان  من 
في جلســاته،  مشــاركتهم 
املــدة  انتهــاء  بعــد  وذلــك 
القانونية للدورة التشــريعية 

احلالية امس االحد.
وقــال رئيــس كتلــة جماعة 
العــدل فــي برملــان اقليــم 
كردســتان عبد الستار مجيد 
في مؤمتر صحفــي عقده في 
مبنــى برملان االقليــم صباح 

امس االحــد، برفقة اربعة من 
اعضاء  وسبعة  كتلته  اعضاء 
مستقلني، لقد قررنا مقاطعة 
جلســات برملان كردستان ولن 
نشارك في جلســاته املقبلة 
وذلــك احتجاجاً علــى متديد 
عمــر البرملان دون الســياقات 

القانونية.
واضاف مجيــد، ان عدم اجراء 
االنتخابــات في موعدها احملدد 
برملان  عمر  ومتديــد  واملماطلة 
كردســتان مــن قبــل احزاب 
السلطة، مبا يخالف السياقات 

القانونيــة يعني مصادرة ارادة 
الشعب والتجاوز على حقوقه 
في اختيار ممثليه وهو يسحب 

الثقة منهم.
واشــار مجيــد، الــى ان قرار 
االنسحاب ورفض تسلم رواتب 
البرملان من قبل اعضاء كتلته 
وعدد من االعضاء املســتقلني 
قــرار ال رجعة فيــه، وانه ياتي 
جتاوبا مع االرادة الشعبية التي 
ترفض تعطيل هذه املؤسسة 

املهمة في االقليم.
وكان اربعة مــن اعضاء كتلة 

حراك اجليل اجلديد وخمسة من 
االسالمي  االحتاد  كتلة  اعضاء 
من  انســحابهم  اعلنــوا  قد 
وقت سابق،  في  االقليم  برملان 
رافضني املشاركة في جلساته 

واستالم رواتبهم.
وكان برملان كردســتان قد قرر 
فــي جلســة عقدها شــهر 
املنصرم متديــد عمره  ايلــول 
لعام كامل باصوات 75 عضوا، 
كما قرر حتديد شــهر تشرين 
إلجراء  موعــدا  املقبــل  االول 

االنتخابات املقبلة.

22 عضوا يعلنون انسحابهم من برلمان إقليم كردستان
عقب انتهاء مدته القانونية

بغداد - الصباح الجديد:
املتحدث باســم املفوضية  أفاد 
علي  اإلنسان  حلقوق  الســابقة 
البياتي أمس االحــد، بأن جرائم 
»غســل العار« منتشرة في كل 
ان هنالك  العراق، معلناً  مناطق 
ما ال يقل عــن 150 فتاة او امرأة 
جرائم  بســب  تقتــل ســنوياً 

الشرف.
تابعته  البياتي في تصريح  وقال 
الصباح اجلديد، ان »جرائم غسل 
العار هي مــن االنتهاكات التي 
تعتبر من أسوأ انواع التمييز ضد 
باالســاس  متعلقة  وهي  املرأة، 
يربط شــرف  بثقافــة مجتمع 
عاداً  املــرأة«،  بســلوك  العائلة 
اياها »ثقافة سيئة موجودة في 
اجملتمع، والتــي التزال تعيش في 
وايضاً  املدنية،  بعيدة عن  ظروف 
عن  البعد  كل  بعيدة  معتقدات 

الثوابت الدينية االصيلة«.
»املــرأة  أن  البياتــي  وأوضــح 
موجودة فــي كل جوانب احلياة، 
في التعليم والسياســة واالمن 
وغيرهــا، وهذا الوجــود يتطلب 
وحماية  وحقوقــاً  أكثــر  حرية 
أكثر، بفعــل االنفتاح في مواقع 
الفتاً  االجتماعــي«،  التواصــل 
الــى أن »املرأة ســتكون عرضة 

لالستهداف واالبتزاز واالستغالل 
بســبب اجلهل في قلــة الوعي 
االنفتــاح  اســتخدام  فــي 

التكنولوجي«.
تنتشر  التي  املدن  أما بخصوص 
فيها جرائم »غســل العار« ذكر 
البياتــي ان »كل مناطق العراق 
فيها انتشار واسع في زيادة في 
هذه اجلرائــم، واالرقام الظاهرية 
تشير الى أن هنالك ما ال يقل عن 
150 فتاة او امرأة تقتل ســنوياً 
لكن  الشــرف،  جرائم  بســبب 
العدد احلقيقــي أكثر من ذلك«، 
كاشــفاً عن »وجود قبور خاصة 
محافظات،  في  الشرف  بجرائم 
تخص عوائل معينة أو عشــائر 
معينة، فيمــا الدولة عاجزة عن 
اداء اي دور رادع في هذا املوضوع«.

البياتي، رأى أن »قانون العقوبات 
العراقي يحمــي من يقوم بقتل 
شــرف  حماية  بدافع  انســانة 
العائلــة، وبــدالً مــن ان تكون 
العقوبــة مــدى احليــاة تكون 
3 ســنوات، وهذا دافع  العقوبة 
للمجرم مهمــا كان نوع اجلرمية 
التي تخص املرأة او اي مشــاكل 
عائليــة، ومبجــرد تســجيل ان 
حماية  ذريعة  حتــت  هي  اجلرمية 
الشرف يتم تخفيض العقوبة«.

150 من النساء يقتلن في 
البالد سنويًا تحت مسمى 

»غسل العار«

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قدم ثالثة بدالء عــن نواب الكتلة 
امــس  املســتقيلة  الصدريــة 
اليمني  أداء  عــن  اعتذارهم  األحد، 

الدستورية  في مجلس النواب.
وافاد النواب فــي طلبات وجهوها 
إلى رئيس مجلس النواب، ما نصه: 
»بنــاء على الظروف االســتثنائية 
التي مير بها بلدنــا احلبيب ولكون 
العمليــة السياســية احلالية لم 
ترتق لطموح ابناء شــعبنا العزيز 

فــي حتقيق العدالــة واملضي نحو 
الذي  السياسية  االغلبية  مشروع 
ســعى لــوالدة حكومــة وطنية 

تؤســس ملرحلة جديدة من سيادة 
العراق فــي قراراتــه وتضامنا مع 
الكتلة  عن  النواب  أعضاء مجلس 

الصدرية املســتقيلني، نحيطكم 
علما باننا نعتذر عن حضور جلسة 
أداء اليمني الدستورية كوننا بدالء 
اإلجراءات  فــي  املضي  وميكنكــم 
االحتياط  ومخاطبــة  الرســمية 
الثانــي«. البــدالء الثالثــة الذين 
اعتذروا هم: وفاء حســج خصاف 
املياحــي ومضر خزعل الســلمان 
وعمر عباس خضير، وكانت شهدت 
جلســة البرملان امس تأدية سبعة 

نواب لليمني الدستورية.

ثالثة بدالء يعتذرون عن أداء اليمين الدستورية 
لعضوية البرلمان 

تضامنا مع نواب الكتلة الصدرية المستقيلين
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بغداد - الصباح الجديد:

أستعرضـــت شــركة إبن ماجد 
وزارة  شــركات  إحــدى  العامــة 
الصناعة واملعادن عدد من املشاريع 
احليوية التــي قامت بتنفيذها في 
ُمحافظة البصــرة باإلعتماد على 
إمكانياتهــا وخبــرات مالكاتهــا 
والكفاءة  اإلختصــاص  ذوي  مــن 
واملُواصفات  التصاميم  وفق  وعلى 

املطلوبـة . 
الشــركة  عــام  ُمديــر  وأشـــارَ 
جاسـم  طاهـر  حيـــدر  املُهندس 
، إلى مشــروع الفتحــة املالحية 
املُتحركة جلســر الشهيد كنعان 

التميمي ) التنومـة سابقـاً ( على 
نفذته مالكات  والذي  العرب  شط 
الشركة بنصب وتشغيل الفتحة 
املالحيــة املُتحركــة على وفـــق 
والتقنـيات  التصامـــيم  أحـدث 

العامليـة.
ولفت إلى أنَّ هذِه الفتحة املالحية 
تُعــد األولى من نوعهــا في الِبالد 
وثانــي أعلــى فتحة فــي العالم 
بإرتفــاع ) ٦٠ ( متــر ووزن ) ٣٠٠ ( 
طن تتكون مــن بُرجني بوزن ) ١٥٠ 
( طــن لــُكّل برج تعمــل بتقنية 
رفع  ويتم  وُمتقدمة جــداً  حديثة 
التجارية  ــُفن  السُّ لعبور  الفتحة 
والقطع اخلاصــة باملوانئ بطريقة 

إلكترونيـة.
واكــد املدير العــام أنَّ املشــروع 

ووزارة  للشركـة  مفخـــرة  يُعتبر 
الصناعـــة واملـــعادن ومعلـــم 
وُمحافظـة  للعـــراق  حضـــاري 

البصـرة الفيحـاء. 
وأضـــاَف بأنَّ الشركة نفذت أيضاً 
مشــروع الرصيف البحري العائم 
في قاعدة أم قصــر لصالح القوة 
مع  املُبرم  العقــد  وفــق  البحرية 
ُمديرية األشــغال العامة التابعة 
لوزارة الدفاع ، الفتاً إلى أنَّ مالكات 
الشــركة جنحــت فــي تصميم 
وتنفيذ املشروع الذي يخدم عملية 
العسكرية  البحرية  الزوارق  إرساء 
مــكان جيد  تأمني  علــى  ويعمل 
التي  اخلدمات  فيه  تتوفر  للرســو 
حتتاجها الزوارق من املاء والكهرباء 
والوقــود مبا يجعلهــا على درجة 

عاليــة مــن اجلهوزيــة وإمكانية 
املُناورة .

ولفت مدير عام الشــركة الى أنَّ 
الرصيف بطول ) ١٦٥ ( متر وعرض ) 
١٦,٥ ( متر ويتألف من ثمانية قطع 
على شــكل بانطونات مع تسعة 
قطــع بينية ) محـــاور تؤمــــن 
بشكـل  البانطونـــات  حركـــة 
تعتمد على طبيعة   ) شاقولـــي 
البحـــر باملد واجلـزر حيـث ترتفـع 
أثنـاء الـمد وتنخفـض فـي أثنـاء 

اجلـزر.
 مؤكــداً أنَّ للشــركة ومالكاتها 
اإلمكانيــة على تنفيــذ ُمختلف 
وفـــق  واملشاريـــع  األعمــال 
التصاميـم املطلوبـة واملُواصفـات 

العامليـة. 

إبن ماجد تزمع تنفيذ مشاريع الفتحة المالحية
 الُمتحركة والرصيف العائم بالبصرة 

بغداد - الصباح الجديد: 

تفتتح اليوم االثنني قمة الزعماء 
ملؤمتر االمم املتحدة للتغير املناخي 
“ كــوب 27 “ مبشــاركة دوليــة 
واســعة في مدينة شرم الشيخ 
جمهورية  شــرقي  الســاحلية 
مصر العربية مبشاركة العراق .      
وقــد انطلقــت امــس األحــد، 
فعاليات نشطاء املناخ في املؤمتر 
مبشــاركة 100 رئيس دولة وسط 
إجــراءات أمنية “مشــددة جداً” 

تتخذها السلطات املصرية .
اإلعالميــة  اللجنــة  وأصــدرت 
للمؤمتــر  بياناً أوضحــت فيه ان 
رئيس مؤمتر املناخ كوب 26، ألوك 
شارما )بريطانيا(” سيتحدث عما 
الدولية  اجنازه من خالل اجلهود  مت 
االيجابية  املناخ  املبذولة لتغيرات 
خالل املدة املاضية ، فيما ســيتم 
رئاسة  تســليم  مراســم  إجراء 
املؤمتر من شارما إلى وزير اخلارجية 
املصري سامح شــكري، بوصفه 
بحســب   ،27″ “كــوب  رئيــس 

اللجنة.
أوضحت اللجنة أنه “ســيتحدث 
أيضاً  اإلجرائيــة  اجللســة  خالل 
الســكرتير  ســتيل،  ســيمون 
التنفيــذي التفاقية األمم املتحدة 
وهو سونغ  املناخ،  اإلطارية بشأن 
لــي، رئيــس اللجنــة احلكومية 

الدولية بشأن التغّير املناخي”.
الشــق  “ســيتضمن  تابعــت: 
الرئاسي من القمة عقد 3 موائد 
مســتديرة عالية املستوى، حيث 
ســيلقي الزعمــاء املشــاركون 
بالدهم  جهــود  تتنــاول  كلمات 
في مواجهة تداعيــات التغيرات 

املناخية”.
وأردفــت اللجنة: “كما ســتعقد 
أيضاً 3 موائد مســتديرة للزعماء 
 ، الثالثاء  غدا  باملؤمتر  املشــاركني 
فيما ينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات 
خــالل املؤمتــر بشــأن مجموعة 
مــن القضايــا املناخيــة، منها: 
احلد بشــكل عاجل من انبعاثات 
االحتبــاس احلراري، وبنــاء املرونة، 
والتكيف مع اآلثار احلتمية لتغّير 
املنــاخ، والوفــاء بالتزامات متويل 
العمل املناخّي من الدول املتقدمة 

للبلدان النامية.
وستحمل 11 من أيام املؤمتر عناوين 
لقضايا ســيتم نقاشها خاللها 
وهي: التمويل، والعلوم، والشباب 
وجيل املســتقبل، والتخلص من 
والتكيف  الكربونية،  االنبعاثــات 
والزراعــة، واجلندر، واملياه، واجملتمع 
والتنــوع  والطاقــة،  املدنــي، 

البيولوجي، واحللول.
6 موضوعــات ســتنعقد حولها 
دوائــر نقــاش مســتديرة وهي: 
واألمــن  العادلــة،  التحــوالت 
املبتكــر  والتمويــل  الغذائــي، 
في  واالستثمار  والتنمية،  للمناخ 
مســتقبل الطاقة، واألمن املائي، 
وتغير املناخ، واستدامة اجملتمعات 

الضعيفة.
فيمــا قال نشــطاء املنــاخ في 
الــدول الناميــة إنهــم واجهوا 

على  احلصول  في  مماثلة  صعوبات 
متويٍل للحضور، ومنهم نشــطاء 
التــي تســبب تغير  باكســتان 
تاريخية على  املناخ في فيضانات 

أراضيها خالل العام احلالي .
بينما يقول املســؤولون املصريون 
إنهم يبذلــون جهودهم من أجل 
اجملتمع  قــدرة منظمــات  ضمان 
بصورٍة  املشــاركة  علــى  املدني 
فعالة في قمــة تغير املناخ. لكن 
الصعوبات التي يواجهها نشطاء 
املناخ تقدم لنا حملًة عن التحديات 
التي يواجهها النشــطاء احملليون 
بصفٍة  وطنهــم  داخل  عمومــاً 

يومية.
األهلية  املنظمات  أن عــدد  يُذكر 
املرخصــة حكوميــاً فــي مصر 
ضئيل للغاية، لدرجة أن احلكومة 
أصدرت اعتماداتهــا دفعًة واحدة 

لنحو 25 منظمــة؛ حتى تتمكن 
من حضور املؤمتر، بحسب أبو اجملد.
األهلية  املنظمــات  تخضع  كما 
في مصــر لتنظيٍم صــارم، ومن 
املستبعد أن تُعبر املنظمات التي 
دعتها احلكومة عــن أي انتقادات 
أو معارضــة، بحســب مجــدي. 
وال خــالف علــى وجــود هامش 
للتســامح مع العمــل املناخي، 
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش 
بعض  أن  أوضحــوا  والنشــطاء 
الكبرى ال ميكن  املناخية  القضايا 

التطرق إليها.
املمنوعة:  القضايا  قائمة  تشمل 
الصناعي،  والتلــوث  املائي،  األمن 
وأضرار الســياحة علــى البيئة، 
الزراعيــة  الشــركات  وأضــرار 

واملشروعات العقارية العمالقة.
فيما قــال مجدي: “مــن احملتمل 

قمة  محادثــات  نتائج  تقويــض 
تغير املناخ لهــذا العام في حال 
والفعالة  احلرة  املشــاركة  غياب 
من اجملتمــع املدني، وهــذا هو ما 

سيحدث على األرجح”. 
ومن اجلدير بالذكر ان االمم املتحدة 
تقر بأن حتقيــق تقليصات هائلة 
بات  الكربونية  االنبعاثــات  فــي 
مهمة صعبة اآلن. لكنها تشــير 
إلى أن الكهرباء والصناعة والنقل 
واملبانــي مجاالت ميكــن التحول 
الوقود  عن  الســريع فيها، بعيداً 

األحفوري.
املديرة  أنديرســني،  إنغــر  وقالت 
التنفيذيــة لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة، الذي أعد الدراســة: “كان 
لدينــا فرصــة إلدخــال تغييرات 
تدريجيــة، لكن ذلك الوقت )الذي 
حظينا فيه بالفرصة ( ، مضيفة 

ان “علينــا أن نأخذ التغير املناخي 
معنــا أينمــا ذهبنا. إلــى داخل 
وغرف  املدرســية  الصــف  غرف 
االجتماعــات وصناديــق االقتراع 
أن  الطعام. ال ميكننا  وعلى مائدة 

نترك التغير املناخي”.
وأظهرت دراسات أخرى نشرت هذا 
األسبوع، إلى جانب إبرازها لوتيرة 
التقــدم البطيئــة فــي معاجلة 
أن  احلرارة،  درجات  ارتفاع  أســباب 
احلكومات ال تستعد لتأثيرات ذلك 

االرتفاع.
جلنة  تقول  املتحدة،  اململكة  وفي 
مشــكلة من أعضاء في مجلس 
العمــوم وأقرانهم فــي مجلس 
إنه يتعني على احلكومة  اللوردات 
أن “تضع يدهــا” على اخلطر الذي 
يشكله تسخن املناخ على البنية 

التحتية.

افتتاح فعاليات قمة الزعماء لمؤتمر
 األمم المتحدة للتغّير المناخي (كوب 27(

بحضور 100 رئيس دولة في مصر من ضمنها العراق 

يتضمن الشق 
الرئاسي من القمة 

عقد 3 موائد 
مستديرة عالية 
المستوى، حيث 
سيلقي الزعماء 

المشاركون كلمات 
تتناول جهود 

بالدهم في مواجهة 
تداعيات التغيرات 

المناخية”

بغداد - الصباح الجديد: 
كشف خبير في شؤون الطاقة وحتديد االنبعاثات 
امس األحــد، ان العراق ال ميتلك احصــاءاً دقيقاً 

ومحدثا لكمية ونوعية غازات االحتباس احلراري.
وقــال اخلبير كمال حســني لطيف فــي بيان ان 
“االجتماع االخير للجنة الوطنية العليا لتحديد 
وتقليــص االنبعاثات مــع وزارة البيئة تطرق الى 
العديد من احملاور والتي أهمها عدم امتالك العراق 

احصاءاً دقيقاً لكمية ونوعية االنبعاثات”.
وبــني لطيف؛ أن “العراق ســبق لــه ان دخل في 
الذي  باريس  واتفاق  املناخيــة  االتفاقية االطارية 
يفترض من خاللها خفض انبعاثاته بنســبة 1 ـ 

2 باملئة وصوالً إلى 2030 ـ 2035”.
وأشار إلى أن “هناك عمال مستمرا من قبل اجلهات 
املعنيــة لغــرض توحيد اجلهود بــني القطاعات 
ذات العالقــة بالتعاون مع برنامــج االمم املتحدة 
االمنائــي لغرض وضــع خطة تبــدأ باإلحصاءات 
وحتديد االنبعاثات وتنتهي باآلليات التي ســيتم 
استخدامها لتقليل االنبعاثات من خالل االتفاق 

على سيناريو وطني متفق عليه”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
اكد وزير التجارة اثيــر داود الغريري خالل حضوره 
احتفاليــة دولة اليابــان بيومهــا الوطني على 
هامش فعاليــات معرض بغــداد الدولي بدورته 
السادســة واالربعون الى الســعي لتطوير افاق 
التعــاون االقتصادي ومبا تتميز به دولة اليابان من 
تطور علمي وتقني واقتصادي والذي يســهم في 
حتقيق شراكات حقيقية مع القطاعني احلكومي 
واخلــاص العراقي فضــال عن كونها مــن الدول 

الداعمة للعراق . 
ودعا وزير التجارة اجلانب الياباني الى الدخول في 
املشــاريع االقتصادية واالستثمارية داخل العراق 
واالستفادة من حجم التبادل التجاري بني البلدين 
، مؤكدا” في الوقت نفســه ان العالقات القادمة 
ستعبر عن رغبة احلكومة وبرنامجها الواضح في 
االنفتاح علــى دول العالم ومنها اليابان لتفعيل 
وتطويــر العالقات االقتصاديــة والتفاهمات في 

كافة اجملاالت .
واشــار الوزير الغريري على توجيه مالكات الوزارة 
في تفعيل اللجان املشــتركة واالتفاقات وعقد 
اللقاءات املشــتركة مع اليابان باجتاه االســراع 
في كافة االجــراءات ومبا يخدم الواقع االقتصادي 

ومصالح املشتركة بني البلدين .
من جانبه اكد السفير الياباني على حرص بالده 
لتطوير العالقــات االقتصادية والتجارية املمتدة 
من ثمانينــات القــرن املاضي ، شــاكرا اجلهود 
االســتثنائية لوزارة التجارة فــي اقامة املعرض 
بدورته احلالية بعد انقطاع دام الكثر من 3 سنوات

بغداد - الصباح الجديد: 
احتفلت اجلامعة املستنصرية بتخرج طلبتها 
في دورتهم اخلامسة واخلمسني بحضور جمع 
من رؤساء اجلامعات واألكادمييني والتدريسيني 

وعائالت الطلبة املتخرجني.
وأكد وزير التعليم العالــي والبحث العلمي 
الدكتــور نعيــم العبودي فــي كلمته بهذه 
املناســبة التزامــه برعايــة الطلبة ومتكني 
املتفوقني واألوائل وحملة الشــهادات العليا 
من اعتــالء طموحهم في شــغل الوظائف 
باألســاتذة  واالهتمام  طاقاتهم  واســتثمار 
لهذه  احلقيقي  الدعم  وتقدمي  والتدريســيني 
تنفيــذ مطالبهم  املهمة فــي  الشــريحة 
املتعلقــة باألراضــي الســكنية وحتســني 

ظروفهم املعيشة.
وشدد على أهمية تعزيز بيئة البحث العلمي 
وبــراءات االختراع ورفع رصيــد اجلامعات في 
املستوعبات العاملية وحتسني مستوى النتائج 
التصنيفات  العراقية في  للجامعات  املؤشرة 
العامليــة والتأكيــد على الكفــاءة والنزاهة 
بوصفهمــا معيــارا ثنائيا حاكمــا لتقييم 
اإلدارات وتقويض كل مكامن الفساد احملتمل 

ومعاجلة مؤشراته من دون تأخير.

خبير: ليس لدى العراق 
احصائيات دقيقة لكمية 

ونوعية غازات االحتباس الحراري

وزير التجارة يؤكد 
توجهات الحكومة لفتح 
افاق جديدة مع دول العالم

وزير التعليم يؤكد 
رعاية الطلبة واالهتمام 
باألساتذة والتدريسيين

الصباح الجديد - كاظم العبيدي:
كشــف محافظ ذي قار الدكتور 
 ٣٢ عــن  الغزي،  هــادي  محمــد 
كافة  وفــي  خدميــاً  مشــروعاً 
الوحــدات االداريــة، مشــيراً الى 
انه ســيتم االعالن عن املشــاريع 
إلتاحة  العــام  االعــالن  بطريقة 
الشــركات  جلميــع  الفرصــة 

لالشتراك بها 
واشار الى ان “االعالنات ستستمر 
إلكمال  املقبلني  االسبوعني  خالل 

اعالن اخلطة بشــكل كامل والتي 
ستتضمن “١٥٠ مشروعا “ لكافة 
تصل  وبكلفة  االداريــة  الوحدات 

الى حوالي “ ٦٠٠ مليار دينار “.
واكد الغزي ان “تنفيذ املشاريع من 
قبل شركات رصينة، من شأنه ان 
يهدف الى إحداث تطوير شــامل 
مبستوى اخلدمات في احملافظة جاء 
ذلك  في اول يوم ملباشرته رسمياً 
عقب جتديد تكليفه محافظاً لذي 

قار

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــد وزيــر النقــل رزاق محيبــس 
الســعداوي امس األحــد، أن الوزارة 
ســتقوم مبراجعــة شــاملة جلميع 
أبرمــت بزمن احلكومة  التي  العقود 

السابقة.
وقال الســعداوي في بيــان ما نصه، 
“ســنقوم مبراجعة شــاملة للعقود 

التي  للقرارات  وكذلــك  ابرمت  التي 
اتخــذت وتدقيق األموال التي صرفت 
في زمن احلكومة السابقة خصوصا 

ما يتعلق منها مبيناء الفاو الكبير”.
ويــوم أمس، أكــد وزير النقــل رزاق 
محيبــس الســعداوي، أن املوازنــة 
املالية  التخصيصــات  ســتتضمن 

مليناء الفاو .

وذكر بيــان لــوزارة النقــل أن “وزير 
النقــل رزاق محيبــس الســعداوي 
تفقد ميناء الفاو الكبير واطلع على 
حجم املشــاريع املنفذة فيه” .، وقال 
“الحظنا  البيان،  بحسب  السعداوي، 
احلجم اجلبار في أعمــال امليناء وهو 
أمر تشــكر عليه الكوادر والشركات 

املنفذة للمشروع”.

بغداد - الصباح الجديد: 
ت وزارة العمــل والشــؤون  أعـــدَّ
للعام  االجتماعية خطة ســنوية 
الوطنية  باملبــادرة  خاصــة   2022
لدعم الطاقــة وتقليل االنبعاثات، 
وذلــك بعد تشــكيل فريــق )ايزو 
طاقة( برئاســة مدير قسم اجلودة 
في دائــرة التخطيط والدراســات 

وباشــراف وكيل الوزارة للشــؤون 
اإلداريــة والقانونيــة الدكتور عالء 

السكيني.و
قال مديــر املركز اإلعالمي في وزارة 
العمل جنم العقابي ان الفريق تولى 
مهامه ضمن توصيات فريق املبادرة 
وعدادات  االبنيــة  بجــرد  الوطني 
الطاقة الكهربائية التابعة للوزارة 

ودوائرها وارســال قوائــم اجلرد الى 
اعداد  الى  الكهرباء، مشــيرا  وزارة 
دراســة جدوى عــن حتويــل بناية 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 
الرئيســة الى بناية موفرة للطاقة 
اعمامها  ميكــن  ريادية  كتجربــة 
على االبنيــة التابعة لدوائر الوزارة 

ومؤسساتها.

بغداد - الصباح الجديد:
عــدت وزارة التربيــة قلــة األبنيــة 
املدرسية، أكبر التحديات التي تواجه 
العملية التعليمية في البالد بسبب 
الكثافــة العددية املتزايدة ســنويا 

للطالب والتالميذ.
وقال املتحدث الرســمي باسم وزارة 
التربيــة حيــدر فاروق فــي تصريح 
صحفي امــس االحــد إن :”التحدي 

البالد  في  التربوية  للعمليــة  األكبر 
يكمن في قلة األبنية املدرسية، كما 
أن عــدم إقرار املوازنــة العامة للبالد 
للعامــني املاضي واحلالي، أثر ســلبا 
التربوية السيما  املشاريع  تنفيذ  في 

تشييد اجلديد منها”.
وأكد أن حاجة البالد لألبنية املدرسية 
ما زالــت قائمة بهدف فــك الدوام 
االزدواجــي الثنائــي والثالثي، وجعل 

الدوام أحاديا في أغلب مدارس البالد 
لكي تأخذ حصة كل مادة دراســية 
حقها في الوقت والتدريس إضافة إلى 
الصف  الطالبية في  الكثافة  تقليل 
الواحد، برغــم أن الوزارة أدخلت نحو 
400 مدرسة للخدمة مع بدء الدوام 
الرسمي للعام الدراسي احلالي، وقد 
شــغلتها 800 إدارة مدرسية توزعت 

بني الدوام الصباحي واملسائي”.

محافظ ذي قار يعلن مشاريع خدمية جديدة

النقل تقرر مراجعة جميع العقود التي 
أبرمت في زمن الحكومة السابقة

وزارة التربية تؤكد: العراق بحاجة 
الى 20 ألف مدرسة 

العمل تعدُّ خطة خاصة بالمبادرة الوطنية 
لدعم الطاقة وتقليل االنبعاثات

تعليق عطلة السبت يشمل مزدوجة الدوامتشمل كافة الوحدات االدارية.. 
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تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

خّففت الواليات املتحدة من مقاومتها، 
الغنية لصندوق  الدول  إنشــاء  ملشروع 
مالي، يخصص تعويضات مالية للبلدان 
الناميــة التي تعاني من آثــار التغيرات 
املناخ، ولكنها مــوازاة مع ذلك، تواصل 
مطالبــة الصني بضــرورة الدفع أيضا 
لالنبعاثات  األكبــر  املصــدر  باعتبارها 

الغازية.
موقــف  فــي  التغيــر  هــذا  ويأتــي 
واشــنطن بعد ســنوات مــن عملها 
لتســديد  رافض  مقاومة”  كـ”حصــن 
هــذه التعويضــات، بحســب تقريــر 
لزيادة  تأتي خطوتها  لـ”بوليتيكو”، كما 
للضغط علــى الصني “البعبع املناخي” 
الذي يصنف كبلد نام، من أجل تعويض 
التغير  تأثيرات  البلدان األكثر تضررا من 

املناخي.
الدول  بتقدمي  املتعلقــة  النقطة  ومتثل 
املتقدمة لتعويضــات مالية إلى الدول 
التي تعاني مــن كوارث ناجمة عن تغير 
املنــاخ وارتفاع درجات احلــرارة، من أكثر 
القضايا إثــارة للجدل فــي مفاوضات 
املناخ العاملية، والتي تستأنف اليوم في 
قمة املناخ الـ27 في شرم الشيخ، مبصر.

“اخلسائر واألضرار”
وحتتل الصني والواليات املتحدة املرتبتني 
األولــى والثانية تواليا، فــي العالم في 
تتســبب  التي  امللوثة  الغــازات  إصدار 
في ارتفــاع درجة حــرارة الغالف اجلوي 
للكوكب، حيث تضخــان ما يقرب من 
نصــف أبخرة الوقــود األحفــوري من 

النسبة العاملية.
املبعوث األمريكي اخلاص لشــؤون تغير 
املناخ، جون كيري، أكد للصحفيني أواخر 
املاضي على ضرورة مساهمة  الشــهر 
الصني في الدعم الذي ستقدمه الدول 

املتقدمــة، “خاصة إذا كانــوا يعتقدون 
قدما  املضــي  في  أنهم سيســتمرون 
إلــى الثالثني عامــا القادمة مــع زيادة 

انبعاثاتهم”.
والقضيــة، التي يشــار إليها باســم 
“اخلســائر واألضرار” في لغــة احملادثات 
العاملية، تدعــو الواليات املتحدة والدول 
األوروبية الصناعية إلــى تقدمي متويالت 
إلــى البلدان األقل منــوا التي تواجه من 
واجلفاف  احلــر  وموجــات  الفيضانــات 
وارتفاع منســوب البحار وكوارث أخرى  

بسبب تغير املناخ.
وتعد الواليــات املتحدة ثاني أكبر ملوث 
مناخــي، بعدما ضخت خــالل القرنني 
املاضيني النســبة األكبر مــن  الغازات 
املســببة لالحتباس احلراري في الغالف 
اجلــوي، في حــني حتتل الصــني املرتبة 
األولى، مع انبعاثات كربون أكثر بنسبة 

الضعف مقارنة بالواليات املتحدة.
ووفًقا لبيانات عام 2019، فإن دول االحتاد 
األوروبــي والواليات املتحــدة  واململكة 
املتحدة، مســؤولة معا عــن أكثر من 
نصف فائض ثاني أكســيد الكربون في 
الغــالف اجلوي. فيما كانت مســاهمة 

الصني 12.7 في املائة وهي في تزايد.
وتتجــه انبعاثــات غــازات االحتبــاس 
احلراري في الواليــات املتحدة وأوروبا إلى 
االنخفــاض، بينما تعهــدت الصني أن 
انبعاثاتها ستتوقف عن االرتفاع بحلول 

نهاية العقد.
وتخشــى العديد من البلــدان، خاصة 
األكثــر تأثــرا بتغير املناخ، مــن  أن جر 
إلى نقاش اخلسائر واألضرار يعد  الصني 
للواليات  سيســمح  إلهاء”،  بـ”مثابــة 
املتحدة وأوروبا بزرع االنقسام بني الدول 
النامية، وسيؤدي إلى حتريف النقاش عن 
بالتهديدات  تتعلق  التي  األهم  املسائل 

التي تواجهها.
في هذا السياق، قال ميتشاي روبرتسون، 
املفاوض الذي ميثل فريًقا ميثل حتالًفا من 

39 دولة جزرية صغيــرة إن هذا النقاش 
“عبارة عن ستار من الدخان”.

وأشار روبرتسون إلى أن دفع الصني على 
قبول التحــول لالنضمام إلى مجموعة 
املانحــني العامليني “خطــوة ال أمل لها 
في النجــاح”، مــوردا أن كتلته املكونة 
من الدول اجلزرية الصغيرة، تريد أن تركز 
املناقشات في مصر على إنشاء صندوق 
عاملي جديد ملعاجلــة الضرر الناجم عن 
تغير املنــاخ، معتبرا أن الواليات املتحدة 
تخفف من خطابها بشأن متويل األضرار 

املناخية “بتفاؤل حذر فقط”.

املناخ بني واشنطن وبكني
على  والصني  املتحــدة  الواليات  وكانت 
املناخ،  اتصال منتظم بشــأن سياسة 
لكــن بكني أوقفــت هذا التعــاون في 
أغســطس املاضي، رفضا لزيارة رئيسة 

مجلس النواب نانســي بيلوســي إلى 
تايوان.

واليوم، تشــير التقارير إلــى أن العالقة 
والصني  املتحدة  الواليات  املشحونة بني 
قــد يقــف أمــام التوصل إلــى اتفاق 

بخصوص املوضوع.
في هذا اجلانب قال مستشار السياسة 
العاملية في منظمة السالم األخضر في 
شــرق آسيا لي شــو: “ليس لدي سبب 
لالعتقــاد بأن البشــرية ميكــن أن حتل 
حتدي املناخ إذا لــم يتمكن أكبر مصدر 
التحــدث مع بعضهما  لالنبعاثات من 

البعض”.
وتشــير بكني باســتمرار إلى أن الدول 
النامية والفقيرة تتحمل أعباء مختلفة 
الواليات  تؤكد  وباملقابــل،  املناخ،  لتغير 
املتحــدة أن الصني لم تعــد في نفس 

عصبة الدول النامية.

املناخ مثل  ويتســاءل مراقبو محادثات 
مايكل أوبنهامير، عالــم املناخ بجامعة 
برينستون وأستاذ العالقات الدولية، عما 
إذا كان تكتيك الواليات املتحدة مصمما 
إلحداث فجوة بني الصني والدول النامية 
التي تتفاوض غالبا ككتلة في احملادثات 
وتتخذ موقف مثيــر للجدل ضد الدول 

الصناعية.
وقــال مســؤول فــي االحتــاد األوروبي 
طلــب عدم الكشــف عــن هويته، إن 
مفاوضــات املنــاخ تهدف إلــى التقاء 
االحتياجات  لتلبية  السياســية  اإلرادة 
في  الضعيفة  للدول  والكبيرة  املتنوعة 
االستجابة لتأثيرات التغيرات املناخية”، 
مشــيرا إلى أن “الترتيبــات املالية التي 

ينبغي أن اجملتمع الدولي بأكمله”.
وقد ال تعارض الصني بشــكل أساسي 
املعرضة خملاطر  الدول  إلى  تقدمي األموال 

تغير املناخ، بحســب “بوليتيكو” ولكن 
سيكون بشروطها اخلاصة، مثال أن يتم 
حتت عنوان تعــاون “جنوب - جنوب”، ألن 
من شــأن ذلك أن يجنب بكني االضطرار 
إلــى طمس اخلط الفاصــل بني البلدان 
املتقدمــة والنامية التي تســتخدمها 
للتمييز بني مســؤولياتها ومسؤوليات 

الواليات املتحدة وأوروبا.
ويأتــي موقــف الواليات املتحــدة في 
بايدن  إدارة  الــذي تقبــل فيــه  الوقت 
واالحتاد األوروبي بشــكل متزايد العبء 
األخالقي للضرر الناجم عن اســتهالك 
الوقود األحفوري، وبحســب الصحيفة، 
في  األخيرة  الفيضانات  فقد ســاعدت 
باكستان ونيجيريا وموجات احلر واجلفاف 
في  النامية  البلــدان  الصيــف،  هــذا 
تقوية وإثبات موقفهــا بضرورة تلقيها 
مســاعدات ملعاجلة ومواجهــة تأثيرات 

التغير املناخي.
كما تأتي اخلطوة األميركية اجلديدة بعد 
ســنوات من حتفظ الــدول الغنية على 
قبول مطالب تقدمي تعويضات أكبر مع 
ارتفــاع األضرار املناخيــة، وعلى الرغم 
من إصرار واشــنطن على عدم قبول أي 
قانونيا عن  اتفاق يجعلهــا مســؤولة 
االنبعاثات السابقة. إال أنها لم تتوصل 
إلى حد  مع حلفائهــا األوروبيني بعــد 
املوافقة على رغبــات الدول النامية في 
إنشاء صندوق منفصل ومخصص لتلك 

التعويضات.

صندوق جديد
بإنشاء صندوق  الصني مقترحا  ودعمت 
للدعم خــالل محادثات العــام املاضي 
أنه قوبل  في غالسكو بإسكتلندا، غير 
بالرفــض من طــرف الواليــات املتحدة 
واالحتاد األوروبــي، على اعتبار أنه يحصر 
املتقدمة فقط  الــدول  التمويل علــى 
ويتجنب جانبا من اتفاقية باريس للمناخ 
لعــام 2015 التي حتمي الــدول الغنية 

من املســؤولية القانونية عــن األضرار 
الناجمة عن انبعاثاتها السابقة.

وتضاعفت األحــداث والكوارث املناخية 
املتطرفــة املرتبطــة بتغيــر املناخ في 
جميع أنحاء البلــدان النامية منذ عام 
1991 - العــام الذي ســبق تنظيم أول 
قمة مناخية لألمم املتحدة – وتســببت 
في وفــاة 676 شــخص، فيمــا تطال 
تأثيرات املناخ 189 مليون شــخص في 

تلك البلدان كل عام.
الواليــات  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
املتحدة تتجه إلى شــرم الشيخ، وهي 
على اســتعداد لالنخــراط في موضوع 
التعويضــات. ومــن املرتقــب أن تركز 
احملادثات في مصر علــى مطالب الدول 
النامية بإنشاء صندوق جديد مخصص 

للدعم.
ويقول كبــار مســؤولي إدارة بايدن إنه 
ينبغــي، أوال تقييم مــا إذا كانت طرق 
التمويــل احلاليــة قادرة علــى معاجلة 
اخلســائر واألضرار بشكل مناسب، قبل 

التفكير في صندوق جديد.
وفي الوقت الذي يشــير فيه كيري إلى 
أن الواليــات املتحــدة ال ترفض فكرة 
إنشــاء صندوق جديد، عبر مسؤولون 
عن قلقهم من أن إنشــاء آلية جديدة 
الوقــت  مــن  الكثيــر  سيســتغرق 

واملفاوضات.
مــن جانبه، قــال املســؤول إن االحتاد 
األوروبــي “غير مقتنع متامــا” باحلاجة 
إلى صندوق جديــد، الفتا إلى أن بعض 
أكثر نشــاطا من  األوروبية  احلكومات 
الواليــات املتحدة في تقــدمي البدائل، 
حيث طــورت أملانيا “الــدرع العاملي” ، 
الذي يجمع موارد ماليــة للتأمني عن 
مخاطــر التغيرات املناخيــة، وقدمت 
الدمنارك واســكتلندا ومنطقة والونيا 
صغيرة،  نقدية  تعهــدات  البلجيكية 
لكنها رمزية، كأول وعود مباشرة باملال 

إلصالح األضرار املناخية.

اتجاه لتعويض الدول النامية عن التلوث المناخي
تغير في موقف واشنطن.. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في رد علــى اإلعالن اإليراني إطالق 
صاروخ حامــل لألقمار الصناعية، 
أكدت وزارة اخلارجية األميركية أن 
تلك األعمال مزعزعة لالســتقرار، 

وغير مفيدة.
امس  الوزارة،  باسم  وقال متحدث 
األحــد، إن بالده ال تــزال قلقة من 
استمرار إيران في تطوير الصواريخ 
التي حتمــل أقمــارا صناعية إلى 

الفضاء.
كما أوضــح أن تلــك “الصواريخ 
تقريباً  مماثلــة  تقنيــات  تتضمن 
تلــك  مــع  للتبديــل  وقابلــة 
الصواريــخ  فــي  املســتخدمة 
الباليســتية ومنها األنظمة ذات 
املدى األطـــول”، بحســـب مـــا 

أفـادت رويتـرز.
إطالق  أن  علــى  شــدد  كذلــك، 
“ميثل حتدياً  الباليستية  الصواريخ 
لقــرار مجلس األمــن التابع لألمم 
املتحــدة رقم 2231، الــذي يدعو 
إيران إلى عدم القيام بأي أنشطة 
تتعلــق بالصواريخ الباليســتية 
قادرة على حمل  لتكون  املصممة 
أسلحة نووية، مبا في ذلك عمليات 
تكنولوجيـــا  باستخدام  اإلطالق 

الصواريـخ الباليستيـة”.
وأضاف أن بالده “تواصل استخدام 
مجموعــة متنوعــة مــن أدوات 
عدم االنتشــار، ومنها العقوبات، 
ملواجهة التقدم اإلضافي لبرنامج 
وقدرتها على  اإليرانــي  الصواريخ 
بالصواريخ  أخــرى  إمداد جهــات 

والتكنولوجيا ذات الصلة”.
أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن 
أمير علي حاجــي زاده، قائد القوة 
اجلوفضائية التابعة للحرس الثوري 
األخير  أن  الســبت،  أمس  اإليراني 
اختبر صاروخــاً جديداً )قائم 100( 
حلمل األقمار الصناعية. وأضاف أن 
إلطالق  سيستخدم  الصاروخ  هذا 
قمــر ناهيــد الصناعــي اإليراني 

لصالح وزارة االتصاالت.
كما أشار إلى أنه ســيكون قادرا 
على وضع أقمــار صناعية تزن 80 
كيلوغراما في مدار على بعد 500 

كيلومتر من سطح األرض.
ســابقا  فشــلت  طهران  وكانت 
في عدة عمليــات إلطالق األقمار 
الصناعية خالل السنوات القليلة 

املاضية بسبب مشاكل فنية.
يشــار إلى أن واشــنطن تخشى 
مــن إمكانية االســتعانة بنفس 
الباليســتية بعيدة  التكنولوجيا 
املدى، املســتخدمة لوضع األقمار 
الصناعيــة في مدارهــا، إلطالق 
رؤوس حربيــة نووية أيضــاً، على 
الرغم مــن أن االتفاق النووي لعام 
2015 كان فــرض علــى طهــران 
ثماني  إلــى  تصل  ملــدة  االمتناع 
سنوات عن العمل على الصواريخ 
حلمــل  املصممــة  الباليســتية 

أسلحة نووية.

أميركا: تجارب طهران 
الصاروخية تزعزع 

االستقرار

متابعةـ  الصباح الجيدد:
قالــت صحيفــة “واشــنطن 
بوســت” إن البيــت األبيض ال 
يزال يبحث فــي إمكانية إنقاذ 
العالقة األمنيــة الوثيقة التي 
الواليات  بني  لعقود  اســتمرت 
املتحــدة واململكــة العربيــة 
تراهــن  حيــث  الســعودية، 
الوقت  عنصر  على  واشــنطن 

وحتاول الرياض تلطيف األجواء.
وأوضحت الصحيفة أن عالقات 
واشــنطن والريــاض األمنيــة 
حماية  في  باملساعدة  وااللتزام 
االســتراتيجيني،  شــركائها 
ســيما ضد إيران، جزء ال يتجزأ 
مــن دفاعات الواليــات املتحدة 

مبنطقة الشرق األوسط. 
يأتي ذلك على الرغم من رد فعل 
واشــنطن الغاضــب على قرار 
حتالف أوبك بالس بخفض إنتاج 
النفــط بواقع مليونــي برميل 
نفــط يوميا ابتداء من شــهر 

نوفمبر احلالي.
وكان الرئيــس األميركــي، جو 
بايدن، تعهد بـــ “عواقب” على 
حتالف  قــرار  بعد  الســعودية 
الذي  للنفط  املصــدرة  البلدان 

تقوده الرياض وموسكو.
وافتــرض البيــت األبيــض أن 
خفض إنتاج اخلام ال يؤدي إال إلى 
زيادة األســعار، وستفيد روسيا 
اللحظة  فــي  التحالف  عضو 
الواليات  التي كانت حتاول فيها 
املتحدة وحلفاؤها خنق عائدات 
موســكو النفطيــة لتقويض 

حربها في أوكرانيا.
في األيام الغاضبة التي أعقبت 
ذلــك، رد الســعوديون علنا بأن 
تأجيل  طلبت  األميركية  اإلدارة 
مما  شــهر،  ملدة  التخفيضــات 
يشير بشــكل غير مباشر إلى 
أن بايدن أراد جتنب زيادة األسعار 
قبــل االنتخابــات النصفيــة 

األمريكية املقبلة. 
وردا علــى ذلك، قــال املتحدث 
باســم مجلس األمن القومي، 
جــون كيربــي، للصحفيني إن 
يحاولون  كانــوا  الســعوديني 

الواليات  مخاوف  على  “الدوران” 
املتحدة بشأن أوكرانيا واستقرار 
الطاقة العاملية إلى السياسية 
االنتقادات  وصــرف  الداخليــة 

املوجهة إلى احلرب الروسية.
لكن البيــت األبيض وهو يفكر 
بتعهد  الوفــاء  فــي كيفيــة 
“عواقــب” بايدن وعلــى الرغم 
من غضبه املستمر، أصبح غير 
مرتــاح بشــأن رد الفعل الذي 
أثاره رد الفعل احلاد في الداخل، 
صحيفــة  ذكــرت  حســبما 

“واشنطن بوست”.
بســرعة  التحرك  مــن  بــدالً 
للــرد، فهي تلعــب على عامل 
الوقــت وتبحث عن طرق إلعادة 
مع  صفها  إلــى  الســعوديني 
احلفاظ علــى العالقات األمنية 

الثنائية القوية.
وقــال مســؤول رفيع بــاإلدارة 
حتدث  للصحيفة،  األميركيــة 
عن  الكشــف  عدم  شــريطة 

وضعا  أصبــح  عمــا  هويتــه 
حساسا،  ودبلوماسيا  سياسيا 

“هل نقطع العالقة؟ كال”.
وأضــاف: “كان لدينــا خــالف 
ســوق  حالة  حــول  جوهــري 
النفط واالقتصاد العاملي ونحن 
نراجــع ما حدث”. ومع ذلك، قال 
املســؤول: “لكن لدينا مصالح 
مهمــة علــى احملك فــي هذه 

العالقة”.
يأتي النفط وتأثير الســعودية ، 
أكبر مصدر للذهب األسود ، في 
الثانية  باملرتبة  العاملية  السوق 
بعــد املصالح االســتراتيجية 
للواليــات املتحدة فــي اخلليج 
اململكة  تلعــب  حيث  العربي، 

دورا مركزيا في مواجهة إيران. 
عندمــا حذرت تقاريــر اخملابرات 
األخيرة مــن هجمات صاروخية 
وشــيكة  إيرانيــة  بالســتية 
وطائرات بدون طيار على أهداف 
القيادة  أطلقت  السعودية،  في 

طائرات  األميركيــة  املركزيــة 
منطقة  في  متمركــزة  حربية 
اخلليــج العربي كجزء من حالة 
للقــوات  الشــاملة  التأهــب 

األميركية والسعودية.
األميركية  املقاتالت  إطالق  كان 
من نــوع “إف22-”، الذي لم يتم 
اإلبالغ عنه من قبل، أحدث مثال 
على قوة وأهمية الشراكة التي 
قالت اإلدارة إنها تعيد تقييمها 

اآلن، وفقا للصحيفة.
حتتفظ الواليات املتحدة مبقاتالت 
جوية كبيرة في املنطقة، مبا في 
املقاتلة  طائــرات”إف22-”  ذلك 
من  الرغم  على  السعودية،  في 
أن املوقع الذي انطلقوا منه لم 
يكــن واضحا، حســبما ذكرت 

“واشنطن بوست”.
وامتنــع البيــت األبيــض عن 
الصحيفة  تقرير  على  التعليق 
التعليــق  بشــأن  األميركيــة 
احلربية  الطائــرات  إطالق  على 

األميركية.
األميركية  اإلدارة  تقــدم  ولــم 
عقابية ضد  إجــراءات  أي  على 
الســعودية حتى اآلن، وال يبدو 
أنها في عجلة من أمرها التخاذ 

قرار بشأن ذلك. 
قــال كيربي األســبوع املاضي: 
“لســنا بحاجــة ألن نكون في 
عجلــة من أمرنــا”. في غضون 
على  املســؤولون  شــدد  ذلك، 
إن  يقولــون  التــي  اخلطــوات 
لتهدئة  اتخذوها  الســعوديني 
أنهم  وإثبات  األميركي  الغضب 

ال مييلون إلى روسيا.
تصويــت  إلــى  باإلضافــة 
السعودية لصالح قرار اجلمعية 
العامــة لألمم املتحدة الشــهر 
املاضي الذي يدين ضم روســيا 
غير القانونــي ألربع مناطق في 
العهد،  ولــي  اتصل  أوكرانيــا، 
األمير محمد بن سلمان، احلاكم 
بالرئيس،  للمملكــة،  الفعلي 

فولودميير زيلينســكي، ليخبره 
أن الرياض ستساهم مببلغ 400 

مليون دوالر. 
املســاعدات  هــذه  كانــت 
بكثير  أكثر  ألوكرانيا  اإلنسانية 
مــن تبرعها الســابق والوحيد 
البالــغ 10 ماليــني دوالر فــي 
أبريل. كذلك، كان الســعوديون 
يدعمون بنشاط الهدنة األخيرة 
فــي اليمن التــي دافعت عنها 

إدارة بايدن. 
وبعــد ســنوات مــن اجلهــود 
اخلليج  دول  إلقنــاع  األميركية 
دفاع  نظــام  بتبنــي  العربــي 
صاروخــي إقليمي ضــد إيران، 
والذي قاومه السعوديون لفترة 
طويلة، تعتقــد اإلدارة أنها حترز 

تقدما أخيرا.
اخلارجية  وزير  أشــار  ذلك،  ومع 
األميركــي، أنتونــي بلينكــن، 
إلــى أن هذا ليــس كافيا بعد. 
املاضي  األســبوع  حديثه  ففي 
وصف  “بلومبيرغ”،  وكالــة  إلى 
املتحدة  األمم  تصويــت  بلينكن 
“التطورات  بـ  األوكراني  والتبرع 
من  الرغم  علــى  اإليجابيــة”، 
أنهما “ال يعوضــان )عن( القرار 
الذي اتخذته أوبك بالس بشــأن 

)خفض( اإلنتاج”.
ولكن كلما انقضى هذا الوقت، 
زادت فــرص الســعودية فــي 
تصحيح األمــور وتلطيف أي رد 

أميركي محتمل.
من املرجح أن يأتي أحد املؤشرات 
الرئيسية الشهر املقبل، عندما 
قرر االحتــاد األوروبي فرض حظر 
الواردات املنقولة بحرا من  على 
النفط اخلام الروسي ، يليه حظر 
البترولية  املنتجات  جميع  على 
الروسية بعد شهرين ، واخلطط 
التي روجت لها الواليات املتحدة 
النفط  لســعر  سقف  لفرض 

الروسي.
وقال املســؤول الكبير: “لقد مت 
بوضوح  اســتيائنا  عن  التعبير 
بالفعــل وكان له تأثير بالفعل. 
يتفاعلون  السعوديني  رأينا  لقد 

بطرق بناءة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال املستشار الدبلوماسي مللك 
البحريــن، امس االول الســبت، 
بنــاء  ســتواصل  اململكــة  إن 
عالقتهــا مع إســرائيل بعد فوز 
رئيــس الوزراء الســابق، بنيامني 
في  اليمينيني  وحلفائه  نتانياهو، 

االنتخابات العامة اإلسرائيلية.
الصمت  العرب  الزعمــاء  والتزم 
إلــى حد بعيد إزاء فــوز نتانياهو 
الــذي ســاعده ســجله مــن 
على  إليران  املتشــددة  املعارضة 

إقامــة عالقات مــع الزعماء في 
اخلليج.

ظل  فــي  إســرائيل،  وطبعــت 
 ،2020 عــام  نتانياهو  حكومــة 
العالقات مــع اإلمارات والبحرين، 
حيــث يهيمــن القلــق حيــال 
نفــوذ إيــران فــي املنطقة على 
وذلك  األمنيــة،  االســتراتيجية 
فيها  توسطت  اتفاقيات  مبوجب 
الواليات املتحدة تسمى معاهدة 

إبراهيم.
وقال املستشــار الدبلوماســي، 

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، 
إن فوز نتانياهو “طبيعي ومتوقع 

دائما”.
تصريحــات  فــي  وأضــاف 
اتفاق مع  للصحفيــني: “لدينــا 
اســرائيل، وهو جزء من اتفاقيات 
باتفاقنــا  وســنلتزم  إبراهيــم، 
ونتوقــع أن يســتمر على نفس 
املســار وأن نواصل بناء شراكتنا 

معا”.
وزيرا  كان  الذي  املستشــار  وقال 
للخارجية، ردا على ســؤال حول 

مقاربة إقليمية متعددة األطراف 
لألمن تشمل إسرائيل، “سنرغب 
فــي أن نكون مثــاال وننجح معا 

ونواجه جميع التهديدات”.
أميركيــون  مســؤولون  وأثــار 
وإســرائيليون فكرة إنشاء نظام 
دفاع جوي متكامل في الشــرق 
األوســط خــالل زيارة قــام بها 
في  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس 
يوليو إلى إســرائيل والسعودية. 
اتفاقيــات  اململكــة  وباركــت 
إبراهيــم ولكنهــا لــم تعترف 

بإسرائيل رسميا بعد.
الــذي  خالــد،  الشــيخ  وقــال 
األســطول  بلــده  يســتضيف 
األميركــي اخلامس، “نود أن نكون 
متأكديــن مــن أننا لــن نضطر 
للوصول إلى يوم نواجه فيه بعض 
التدهــور األمني في املنطقة من 

أي نوع”.
وتابع: “نريــد أن تتوصل املنطقة 
إلــى تفاهــم بني جميــع الدول 
وتتفــق ضــد أي عدوانية من أي 

طرف ألي طرف آخر”.

وتشــارك دول اخلليج، إســرائيل 
النووية  إيران  برامج  بشأن  القلق 
والصاروخيــة وشــبكة وكالئها 
اإلقليميــني. وتعتمد دول اخلليج 
على الواليــات املتحدة في األمن، 
التزام  فــي  شــككت  لكنهــا 

الواليات املتحدة جتاه املنطقة.
إســرائيل  من  مســؤولون  وقال 
والبحريــن الشــهر املاضــي إن 
اجلانبــني يتفاوضان على اتفاقية 
جتارة حرة يأمالن في إبرامها قبل 

نهاية العام.

البحرين: سنواصل بناء الشراكات مع إسرائيل بعد فوز نتنياهو

الواليات المتحدة تعتزم انقاذ عالقتها األمنية 
الوثيقة بالسعودية للحفاظ على مصالحهما )المهمة)

على الرغم من )الخالف الجوهري) بينهما
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12492
التاريخ: 2022/11/6

إعالن مناقصة رقم )108( لسنة 2022

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تأهيل مجمع ماء صدر الكرمية سعة 
100م3/س وتأهيل مجمع ماء الكرمية بســعة 50م3/س( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويــب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارهــا )419,325,000( اربعمائة  

وتسعة عشر مليون وثالثمائة وخمسة و عشرون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشــبانة - بناية محافظة ميســان - الطابق األول - قسم العقود 

احلكومة( وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )4،194،000( )أربعة ماليني ومائة وأربعة وتســعون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون 

نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )200,000( )مائتان الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس ( املصادف )2022/11/17( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم 
)االحد( املصادف )2022/11/20( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة 

اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( 

املصادف )2022/11/13( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياســية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة 
من املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في 
شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد 

غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املــوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية  لبيع 

)ترسبات جزرات( في )محافظة البصرة/ موقع البصرة( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )االربعاء( املوافق )2022/11/23( في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( 
وإذا وافق في يوم املزايدة عطلة رســمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في 
)محافظــة البصرة/ موقع البصرة( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية 
االطالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشــروط 
الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز دائرة تنفيذ 
اعمال كري االنهــر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق احملموديــة/ خلف مركز الوليد، 
وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني مســتصحبني 
معهــم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعــاله بصك مصدق ألمر دائرة 
تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالســعر الذي ترسو 
عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة 
االحوال الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية واملصورة( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه 
تســديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ املصادقة 
على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال ويتم 
مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات 
القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم 

القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كــري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية  لبيع )ترســبات 

جزرات( في )محافظة واسط/ موقع كري الكوت( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )االربعاء( املوافق )2022/11/16( في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق 
في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة واسط/ 
موقع كري الكوت( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطالع ميدانيا على 
مواقع نواجت الكري التي فيها الكميات واخذ الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ 
الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول 
اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات 
بالســعر الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة 
املوحدة او بطاقة االحوال الشــخصية– بطاقة الســكن- شــهادة اجلنسية العراقية 
)االصلية واملصورة( ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 
)2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ 
املصادقــة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال 
ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات 
القانونية وفي حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني 

في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية  لبيع )ترسبات جزرات( 

في )محافظة واسط/ موقع كري الكوت( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )اخلميس( املوافق )2022/11/17( في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا وافق 
في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )محافظة واسط/ 
موقع كري الكوت( فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية االطالع ميدانيا على مواقع 
نواجت الكري التي فيها الكميات واخذ الشروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من 
القســم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ الدورة/ طريق 
احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان 
املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق 
ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تســتكمل بقية التأمينات بالسعر الذي ترسو 
عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او بطاقة االحوال 
الشخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنســية العراقية )االصلية واملصورة( ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ 
بصك مصدق ألمر الدائرة خالل ســبعة ايام من تاريخ املصادقة على البيع ورفع املواد خالل 
املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكسه يعد ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه 
ترســبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات 

تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

موقع العملت
الكمية 
الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات املالحظات
القانونية

1

جزرة )جانبية( ضمن مقطع النهر 
في )الصباغية/اخلنزيري/أبو جذيع( 

مقاطعة رقم )53( قضاء املدينة/
محافظة البصرة

3,909,780 جانبية225 يوم55854م3
دينار

موقع العملت
الكمية الكلية 

التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات القانونيةاملالحظات

1
جزرة )1( شمال جسر العزة من 
احملطة )0+00( الى احملطة )100+0(

4,228,480 ديناروسطية270 يوم105712م3

2
جزرة )2( شمال جسر العزة من 

احملطة )0+100( الى احملطة )225+0(
4,314,280 ديناروسطية270 يوم103857م3

3
جزرة )3( شمال جسر العزة من 

احملطة )0+225( الى احملطة )400+0(
4,071,080 ديناروسطية270 يوم101777م3

4
جزرة )4( شمال جسر العزة من 

احملطة )0+400( الى احملطة )750+0(
5,726,720 ديناروسطية270 يوم143168م3

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات القانونيةاملالحظات

جزرة )1( جنوب جسر العزة من 1
5,058,000 ديناروسطية270 يوم126450م3احملطة )0+00( الى احملطة )100+0(

جزرة )2( جنوب جسر العزة من 2
4,230,400 ديناروسطية270 يوم105810م3احملطة )0+100( الى احملطة )175+0(

جزرة )3( جنوب جسر العزة من 3
4,152,520 ديناروسطية270 يوم103813م3احملطة )0+175( الى احملطة )315+0(

جزرة )4( جنوب جسر العزة من 4
4,560,640 ديناروسطية270 يوم114016م3احملطة )0+315( الى احملطة )400+0(

جزرة )5( جنوب جسر العزة من 5
3,382,800 ديناروسطية270 يوم84570م3احملطة )0+400( الى احملطة )700+0(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )41,932,500( دينار 1. مهندس )ميكانيك( / عدد )1(
عراقي وفقا ملا منصوص علية في الوثيقة 

القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )كهرباء( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)125,797,500( دينار عراقي وتقدم االعمال 
األخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )العاشرة/ انشائية/ميكانيكية( 

وإجازة ممارسة مهنة. 



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في احلي
العدد/ 737/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/3

)اعالن(
املدعية/ تركيه حسوب عجيل

املدعى عليها/ افراح شمران محمد
أصــدرت هــذه احملكمــة قرارهــا املرقــم 
737/ش/2022 واملؤرخ 2022/11/1 واملتضمن 
احلكم بأســقاط حجة الوصايــة الصادرة 
من هــذه احملكمــة واملرقمــة 2017/4 في 
2017/1/12 ونصب املدعية تركية حســوب 
عجيــل وصية علــى القاصريــن كل من 
محمد رضا تولد 2008/6/28 وفاطمة تولد 
2011/6/23 حلني بلوغهم سن الرشد وليس 
لها حــق التصرف بأموالهم اال بأذن مديرية 
وجملهولية محل  اخملتصــة  القاصرين  رعاية 
اقامتك قررت هــذه احملكمة تبليغك اعالنا 
لالعتراض  محليتني  صحيفتني  بواســطة 
على احلكم املذكور ضمــن املدة القانونية 
وبعكســه سوف يكتســب القرار الدرجة 

القطعية ووفقا لألصول.
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية 

محكمة األحوال الشخصية في هيت
العدد/ 1114/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/6  

الى/ املدعى عليه )علي حميد عالوي(
م/ اعالن

اقامــت املدعية )ســمية محمــد ذياب( 
الدعوى الشرعية املرقمة 1114/ش/2022 
امــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتأييد حضانــة األطفال )عبيدة 
وهاجر( وقــد وردت الدعوتيــة غير مبلغ 
اإلقامة وحسب ما  كونك مجهول محل 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقد عني 2022/11/14 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب 

األصول.
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 663/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2  

الى/ املدعى عليه )فراس شاكر عنتر(
م/ اعالن

اقامت املدعية )افراح هاشم ياسني( الدعوى املرقمة 
663/ش/2022 امام محكمة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلــب فيها احلكــم بالتفريق 
القضائي بينها وبينك للضرر استنادا لقرار مجلس 
قيادة الثورة املنحل املرقم 1529 لســنة 1985 وقد 
صــدر قرار حكم بحقك بتاريــخ 2022/9/29 والذي 
يقضي باحلكــم بالتفريق القضائــي بني املدعية 
)افراح هاشم ياســني( وزوجها املدعى علية )فراس 
شــاكر عنتر( واعتباره طالقا بائنــا بينونة صغرى 
واقعا للمرة األولى ال يحــق لهما العودة الى احلياة 
الزوجية ثانية اال بعقد ومهر جديدين وعلى املدعية 
االلتــزام بالعدة الشــرعية والبالغــة ثالثة قروء 
واعتبارا من تاريخ التفريــق في 2022/9/29 ال يحق 
لها الزواج من رجل اخــر اال بعد انتهاء فترة العدة 
واكتساب احلكم الدرجة القطعية وجملهولية محل 
اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة 
تبليغك بصحيفني محليتني وعليك مراجعة هذه 
احملكمة او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
تصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخالل 

ثالثون يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في شيخ 

سعد
العدد/ 42/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2
الى / املدعى عليه/ ابتهاج جبار فرحان/ 

تسكن واسط/ قضاء احلي( سابقا
مجهولة محل اإلقامة حاليا

م/ اعالن
املدعي )ماجد شــابس راضي(  اقام زوجــك 
الدعــوى املرقمــة 42/ش/ 2022 امــام هذه 
احملكمــة يطلب فيهــا دعوتــك للمرافعة 
الواقع  الرجعــي  الطالق  بتصديــق  واحلكم 
بينكما بتاريــخ 2022/2/15 . وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار املنطقة  ولعدم 
حضورك في املوعد احملدد فقد أجريت املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون وصدر القرار 
الرجعي  الطالق  بتصديق   2022/3/16 بتاريخ 
اقامتك  املدعي وجملهوليــة محل  بينك وبني 
قــررت احملكمــة تبليغك نشــرا بواســطة 
صحيفتني محليتــني بقرار احلكم أعاله وفي 
حــال عدم احلضور ســوف يكتســب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القاضي 
ناصر عبد فهد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد:1623\ش\2022 
التاريخ:2022/11/6 

اعالن
الى املدعى عليه/ بهاء شالل عبد اهلل

اقامت املدعية )ســراب حميد محمد( 
املرقمــة 1623/ش/2022 في  الدعــوى 
هذه احملكمة تطالب فيها احلكم بأثبات 
نســب الطفل زيد ولعــدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/11/17 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حالة عدم حضورك سوف جتري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق األصول القانونية .
مع التقدير

القاضي 
خير اهلل خليل كلش
قاضي محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى 

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية 
محكمة األحوال الشخصية في هيت

العدد/ 664/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2  

الى/ املدعى عليه )همام مشعان حمود(
م/ اعالن

اقامت املدعية )غفــران ردام دحام( الدعوى املرقمة 
664/ش/2022 امام محكمة األحوال الشــخصية 
فــي هيت والتــي تطلــب فيها احلكــم بالتفريق 
القضائي بينها وبينك للضرر استنادا لقرار مجلس 
قيادة الثورة املنحل املرقم 1529 لســنة 1985 وقد 
صــدر قرار حكم بحقك بتاريــخ 2022/9/29 والذي 
يقضي باحلكــم بالتفريق القضائــي بني املدعية 
)غفــران ردام دحــام( وزوجها املدعــى علية )همام 
مشــعان حمود( واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
واقعا للمرة األولى ال يحــق لهما العودة الى احلياة 
الزوجية ثانية اال بعقد ومهر جديدين وعلى املدعية 
االلتــزام بالعدة الشــرعية والبالغــة ثالثة قروء 
واعتبــارا من تاريخ التفريق في 2022/10/24 ال يحق 
لها الزواج من رجل اخــر اال بعد انتهاء فترة العدة 
واكتساب احلكم الدرجة القطعية وجملهولية محل 
اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت احملكمة 
تبليغك بصحيفني محليتني وعليك مراجعة هذه 
احملكمة او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
تصبح احلكم الغيابي مبنزلة احلكم احلضوري وخالل 

ثالثون يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون
القاضي 
احمد فرحان يوسف

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 18771/39
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: 21567/43
التأريخ: 2022/10/5

إعالن  نكول

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرة/الصفاةثالث سنوات16م5/4892محل1

البراضعية/قرب مستشفى التعليميثالث سنوات9م142حانوت2

البراضعية/قرب مستشفى التعليميثالث سنوات12م222حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة16م642حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة17م472كشك2

سماكة العشارسنة واحدة15م252حانوت3

سماكة العشارسنة واحدة16م392حانوت4

سماكة العشارسنة واحدة17,5م442حانوت5

سماكة العشارسنة واحدة16م202حانوت6

العشار/سوق اخلضارةسنة واحدة17م262مخزن7
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متابعة ـ الصباح الجديد :
 اعلن وزيــر النفط حيان عبد الغني، 
انه يخطط الســتثمار 1100 مليون 
قــدم مكعب قياســي “مقمق” من 
الغاز املصاحب، اضافة الى استثمار 

حقلي عكاز واملنصورية الغازيني.
وقــال نائب رئيــس الوزراء لشــؤون 
الطاقــة، وزيــر النفط حيــان عبد 
الغنــي، خــال زيارته لشــركة غاز 
اجلنــوب واجتماعــه باملديــر العام 
واملــاكات الهندســية والفنية في 
عن  بيان صدر  بحســب  الشــركة، 
الوزارة ان “الوزارة تولي اهتماما كبيرا 
للعمليات  املصاحب  الغاز  الستثمار 
النفطية، والعمل على إيقاف حرقه 
وصــوالً الــى مرحلة تصفيــر الغاز 

احملروق”.
واشــار الــى ان “الكميــات املتوقع 
إضافتهــا الى االنتــاج الوطني من 
مشــاريع اســتثمار الغاز املصاحب 
تصل إلى أكثر من 1100 مليون قدم 
باليوم في غضون  مكعب قياســي 

السنوات القليلة املقبلة”.
واضــاف ان “الــوزارة أبرمت عدداً من 
عقود مشــاريع استثمار الغاز، منها 
العقــد املوقــع مع شــركة )توتال( 
الفرنســية والذين يتضمن استثمار 
)ارطــاوي( وعددا من  الغاز في حقل 
االخرى  البصــرة  حقــول محافظة 
بطاقــة 600 مليــون قــدم مكعب 
قياســي والــذي يعد  مــن احلقول 

الواعدة انتاج واستثمار الغاز”.
وتابع عبد الغني، أن “املشروع الثاني 
هو مشروع استثمار الغاز في حقلي 
)الغــراف والناصريــة( بطاقة 200 - 

250 مليون قدم مكعب قياسي، وهو 
من املشاريع التي مت توقيع عقدها مع 
احدى الشــركات العاملية، ومت تنفيذ 

نسب جيدة من املشروع، ومن املؤمل 
ان ينجز خــال عــام، باالضافة الى 
اســتثمار الغاز في حقل )احللفاية( 

مبحافظة ميسان بطاقة 250 - 300 
مليون قــدم مكعب قياســي بعد 

التوقيع مع الشركات الصينية”.

واشــار الى ان “الستة اشهر املقبلة 
ستشــهد اضافة كميات من الغاز 
املســتثمر الــى االنتــاج الوطني”، 

مضيفــا ان “الوزارة تعمل أيضا على 
اســتثمار حقل )عكاز( الذي يحتوي 
على الغاز احلــر في محافظة االنبار، 
اســتحصال  الى  ايضــاً  ونســعى 
تفعيل  علــى  احلكومــة  موافقــة 
في  الغازي  )املنصوريــة(  عقد حقل 
محافظة ديالــى، مما يضيف كميات 

جيدة”.
ولفــت إلــى أن “هذه اإلجنــازات في 
قطاع الغاز كبيرة وسيتم االستفادة 
توليد  تغذية محطــات  فــي  منها 
الطاقة الكهربائية والبتروكيماويات 
واالسمدة والصلب واحلديد وغيرها”، 
معبراً عن أمله بالوصول الى مرحلة 

االكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز.
بــدوره قال مديــر عام غــاز اجلنوب 
الباقي، خال استعراضه  حمزة عبد 
لفعاليات الشــركة خال االجتماع، 
ان “مشــروع )ارطاوي( من املشــاريع 
العماقة وهو مشــروع غاز متكامل 
األولى  مرحلتــني  علــى  وســينفذ 
الســتثمار الغاز من حقول )مجنون، 
واملرحلة  وارطــاوي(   ،2 القرنة  وغرب 
الثانية ستكون اســتثمار الغاز من 
حقول )الصبة، واللحيس، والطوبة(”.
بعمليــات  واكــد “املضــي قدمــاً 
البرنامج  ملا تضمنه  االستثمار وفقاً 
احلكومــي، فضا عن التــزام العراق 
نحــو مشــاريع الطاقــة النظيفة 
أن  إلى  االنبعاثات”، مشــيرا  وتقليل 
“العقــد املوقع مع شــركة )توتال( 
من  )ارطــاوي(  في  الغاز  الســتثمار 
املؤمــل البدء بعمليــات تنفيذه في 
غضون شــهرين بعــد االنتهاء من 

املباحثات مع الشركة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بدأت الشــركة الصينية “سينوك” 
في البحث عــن النفط والغاز داخل 
وذلك  العراقيــة،  البحرية  الرقعــة 
بالتنسيق مع شركات  االستكشاف 

النفطية بالدولة.
وأعلن مدير شــركة االستكشافات 
النفطية، علي جاسم، أن “الشركة 
باشــرت  “ســينوك”  الصينيــة 
دراســة  عقد  تنفيذ  فــي  أعمالها 
ثنائي  الزلزالي  للمســح  مشتركة 
األبعــاد واملســوحات اجليوفيزيائية 

التجمعــات  الستكشــاف 
البحرية  بالرقعة  الهيدروكربونيــة 
العراقية شــمال اخلليــج العربي”، 

وفقا لوكالة األنباء العراقية )واع(.
وتابع جاســم موضحــا أن “الرقعة 
البحرية تنقســم إلــى جزئني بري 
األهم  املرحلــة  وتتضمن  وبحــري، 
عمليــات تنظيــف ورفــع اخمللفات 
من  وألغــام(  )مقذوفــات  احلربيــة 
املسطح البري، حيث يجري تنفيذها 
العســكري  اجلهد  مع  بالتنســيق 
البصرة،  الدفاع وشركة نفط  لوزارة 

لشــؤون  اإلقليمي  املركــز  وكذلك 
بينما  البيئــة،  وزارة  فــي  األلغــام 
تقترب شركة “ســينوك” الصينية 
البحري  التنظيف  من طرح مشروع 
للمناقصــة قريبا على الشــركات 

املتخصصة”.
االستكشافات  وأكد مدير شــركة 
النفطيــة العراقيــة “وجــود رغبة 
ملحة لدى احلكومة في االســتثمار 
ملواكبة  الوطنية  االحتياطات  وزيادة 
احتياجات األســواق وفقا للتوقعات 
التجارية  الكميــات  علــى  بالعثور 

املستهدفة أسوة بالدول املتشاطئة 
مع العراق”، وفق قوله.

الوطنية  النفط  رئيس شركة  وكان 
العراقيــة، إحســان عبــد اجلبــار 
إســماعيل، أكد في شــهر كانون 
الثاني على أهمية اإلسراع في تنفيذ 
عمليات تطوير الرقع االستكشافية 

البحرية والبرية.
وبحســب املكتب اإلعامــي لوزارة 
النفط العرقية، أشــار إســماعيل 
على أهمية اإلســراع فــي عمليات 
املســوحات  وإجراء  االستكشــاف 

الزلزالية للرقعة البحرية في اخلليج 
بعــد اســتكمال كافــة اإلجراءات 
الازمة للعمــل البحري مع اجلهات 
املعنيــة، جــاء ذلك خــال رعايته 
وحضــوره ورشــة العمــل اخلاصة 
الرقعة  بدراســة خطــط تطويــر 
التــي نظمتها شــركة  البحريــة 
االستكشــافات النفطية بالتعاون 
مع شركة “سينوك” الصينية. وشدد 
إسماعيل على ضرورة البدء بإجراءات 
العمل وفق الدراسة املقدمة وحتديد 
اجلزء  إالستكشاف في  أعمال  نقاط 

البحري للرقعة الذي تقوم به شركة 
إلى  باإلضافة  الصينية،  “ســينوك” 
املســوحات  أعمال  فــي  اإلســراع 
الذي تقوم به  البري  الزلزالية للجزء 
النفطية،  االستكشــافات  شركة 
مشيرا إلى أن عمليات االستكشاف 
التراكيــب  ذات  الرقــع  وتطويــر 
خطط  يدعــم  الهايدروكاربونيــة 
الوزارة بزيادة وإدامة اإلنتاج الوطني، 
خصوصاً وأن النفط الوطنية، تعمل 
على تكثيف النشاط االستكشافي 

البحري .

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن اجمللس العاملي للذهب، امس 
الدول  االحــد، أن العراق تصــدر 
األصفر  للمعــدن  األكثر شــراًء 
للربع الثانــي من العام 2022 مع 
 30 الـ  مرتبتــه  على  محافظته 
عامليا من بني أكبر الدول امتاكا 

الحتياطي الذهب.

وقال اجمللــس في أحدث جدول له 
 2022 لعام  الثاني  لشهر تشرين 
ان “العراق قفز الى املرتبة 30 بعد 
ان كان أكبر املشترين للربع الثاني 
من العام احلالي 2022 بعد شرائه 
33.90 طنــا مــن الذهب ليصل 
 130.4 منه  االحتياطــي  رصيده 
9.4 مــن باقي  طنا، هــي تعادل 

احتياطاته االخرى”.
اكثر  كانــت  “تركيا  ان  واضــاف 
الثالث  للربع  الدول شراء للذهب 
من العــام 2022 وبواقــع 31.17 
الى  منه  احتياطاتها  ليصل  طنا 
488.9 طنا ولتصل الى املرتبة 13، 
فيما كانت مصر اكبر املشــترين 
للربع األول من العام 2022 بواقع 

44.9 طنا.
املتحدة  الواليــات  زالــت  مــا  و 
االمريكية تتربع باقي الدول بأكبر 
وبواقع  العالم  في  للذهب  حيازة 
8.133 آالف طن تليها املانيا 3.355 
آالف طــن، ومن ثم جاءت إيطاليا 
2.451 الــف طنا، فيمــا تذيلت 
جمهورية الو الشــعبية باملرتبة 

100 وبواقع 900 كيلو تســبقها 
جمهورية الرأس األخضر بواقع 1 

طن ايضا”.
وكان العــراق قــد اعلــن في 27 
حزيران املاضي عن شــراء كميات 
جديدة من الذهــب مبا يقرب من 
ـا، وبنســبة زيادة قدرها  )34( طنًـّ

%35 على ما كان في حيازته.

يذكر ان مجلــس العاملي للذهب 
والذي يقــع مقره فــي اململكة 
املتحــدة وميتلك خبرة واســعة 
بالعوامــل  عميقــة  ومعرفــة 
املســببة لتغيير السوق ويتكون 
أعضاؤه من أكبر شركات تعدين 
الذهــب فــي العالــم وأكثرها 

تقدماً.

متابعة ـ الصباح الجديد :
سادت معنويات إيجابية سوق النفط 
اخلام في ختام األسبوع املاضي بسبب 
تخفيف قيود كورونا في الصني، الذي 
اتفاق مجموعة الســبع  تزامن مــع 
على تنفيذ آلية ســقف أسعار لبيع 
النفط اخلام الروسي، ما دفع إلى إغاق 
أســعار اخلام عند أعلى مستوى منذ 
آب( املاضــي، ليحقق ثالث مكســب 

أسبوعي على التوالي.
وفى هذا اإلطــار، أكد تقرير “ريج زون” 
الدولي، أن أســعار النفط اخلام تلقت 
دعما قويا في ختام األســبوع، حيث 
أغلقت التعامات عند أعلى مستوى 
منذ أغسطس املاضي، وقد انتعشت 
األســواق بشكل أســاس بدعم من 
تخفيف قيود كورونا في الصني، كما 
حققت مكاســب أســبوعية للمرة 

الثالثة على التوالي.
وعــد التقرير أن تخفيف ما يســمى 
بسياسة “صفر كوفيد” ميهد الطريق 
لزيادة الطلب على النفط اخلام، الفتا 
إلى أنه مما يزيد من التقلبات هي حالة 
الشــد واجلذب بني توقعــات العرض 
املتشــددة واخملــاوف بشــأن التباطؤ 

االقتصادي العاملي.
ونوه إلــى أن احتماليــة جتدد الطلب 
من الصني تدفع العقــود اآلجلة إلى 
مستويات لم تشهدها منذ أغسطس 
املاضي، في حني أن العقوبات األوروبية 
اجلديــدة على النفط الروســي، التي 
ستدخل حيز التنفيذ في كانون األول 
املقبل، تشــير أيضا إلى ارتفاع أسعار 

النفط اخلام.
وذكر التقرير أن هناك كثيرا من اخملاطر 
اجليوسياسية املطروحة، إذ إن هذا من 

شأنه أن يبقي مسار النفط إلى أعلى، 
وإذا استمر الدوالر في االنخفاض فقد 
تكون قوة أسعار النفط با هوادة، الفتا 
إلــى أن اســتراتيجية “صفر كوفيد” 
الصينية أثرت سلبا في اقتصاد الباد 
وفي سوق النفط، متوقعا أن ينخفض 
الطلب علــى النفط في 2022 مبقدار 
400 ألــف برميل يوميا بســبب قيود 
الفيــروس، وفقا حملللــي بنك الصني 

الدولي احملدودة.
برايس”  “أوبل  إلى ذلك، أوضح تقريــر 
الدولي، أن أســعار النفط اخلام تأثرت 
كثيرا باستمرار اخملاوف من أن األسواق 
ال تــزال ضيقة مع اتفــاق مجموعة 
السبع على آلية حتديد سقف أسعار 
النفط اخلام الروســي، مــا دفع نحو 

مزيد من املكاسب السعرية.
وأوضح التقرير، أن إصدارات االحتياطي 
األمريكي  االســتراتيجي  البترولــي 
اقتربت من نهايتها وطوال فترة إصدار 
التي  االستراتيجي،  البترول  احتياطي 
امتدت من نيســان )أبريل( إلى اآلن، مت 
إطاق نحو 180 مليون برميل وارتفعت 
مخزونات النفط اخلام التجارية بني 20 
و30 مليون برميل، ومع انتهاء عملية 
اإلفراج عن االحتياطي تخشى السوق 
مــن انخفــاض كبير فــي مخزونات 

النفط األمريكية في الفترة املقبلة.
وذكر أن انخفاض الدوالر يدعم أسعار 
النفط ويتزامن ذلك مع دخول عقوبات 
الواليــات املتحــدة وحلفائهــا فــي 
مجموعة السبع على النفط الروسي 
حيز التنفيذ في اخلامس من ديسمبر 
املقبل، حيث من املتوقع إلى حد كبير 
أن تتقلص صادرات النفط الروســية، 
معتبــرا أن العقوبــات علــى اخلــام 

الروســي وإنهاء إصدارات االحتياطي 
وعدم  الدوالر  وانخفاض  االستراتيجي 
اســتقرار إنتاج النفط األمريكي يوفر 
عاصفة مثالية الرتفاع أسعار النفط.
وفي السياق نفسه، سلط تقرير “أويل 

برايــس” الضوء على تصريحات هيثم 
الغيص األمــني العام ملنظمة “أوبك”، 
التي ذكر فيها أن صناعة النفط اخلام 
في حاجــة إلى زيادة االســتثمار في 
الطاقة اإلنتاجية واإلنتاج اجلديد حتى 

يتسنى لسوق النفط جتنب التقلبات 
الكبيرة في املســتقبل، مشددا على 
أهمية زيادة االســتثمارات في قطاع 

النفط.
ولفــت إلــى أهميــة توضيــح أمني 

التراجــع الكبير في  أن  “أوبــك”  عام 
االســتثمارات في صناعة النفط بدأ 
مع انهيار األســعار في 2015 ثم مرة 
أخــرى فــي 2020 مع املوجــة األولى 
من وبــاء كوفيد، مــا أدى إلى تفاقم 

التقلبات في سوق النفط.
وعــد التقريــر أن الطاقــة الفائضة 
عامليا منخفضة للغاية حاليا وتتركز 
في الســعودية واإلمارات، مشيرا إلى 
إن أزمــة الطاقة احلاليــة بعد احلرب 
ستســتغرق  االوكرانية   - الروســية 
أعواما في ظل ضعف االســتثمار في 

النفط والغاز.
ونبه التقرير إلى أن تقرير “أوبك” حول 
آفاق النفــط العاملي، الذي صدر أخيرا 
يشير إلى أن هناك حاجة إلى أشكال 
احتياجات  لتلبيــة  جميعها  الطاقة 
الطاقة املســتقبلية، وأنه من املتوقع 
أن يحتفظ النفــط بأكبر حصة في 
مزيــج الطاقة حتــى 2045، ما ميثل 
نســبة 29 في املائــة تقريبا في ذلك 

الوقت.
وأبرز التقريــر توقعات “أوبــك”، التي 
تظهر أيضا أن قطــاع النفط العاملي 
ســيحتاج إلى اســتثمارات تراكمية 
تبلغ 12.1 تريليــون دوالر في عمليات 
 2045 التنقيب واإلنتاج والتوزيع حتى 
أي ما يعــادل أكثر من 500 مليار دوالر 

سنويا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
في ختام األســبوع املاضــي، ارتفعت 
نهاية  تعامات  النفط خال  أســعار 
األســبوع، بأكثر من 4 فــي املائة مع 
هبوط الدوالر وقرب ســريان حظر من 
االحتاد األوروبي على النفط الروســي، 
احتماالت  املســتثمرون  ينتظر  بينما 

تخفيــف الصــني لقيــود مكافحة 
كوفيد. وعلى الرغــم من أن مخاوف 
الركــود العاملي حدت من املكاســب، 
صعدت العقود اآلجلة خلام برنت 3.81 
دوالر، أي 4.02 فــي املائــة، إلى 98.48 
دوالر للبرميل. وســجل العقد ارتفاعا 
أســبوعيا بأكثر من 3 في املائة، وفقا 

لـ”رويترز”.
من جانب آخــر، ارتفع إجمالي أجهزة 
احلفر النشــطة في الواليات املتحدة 
مبقدار اثنان هذا األسبوع، حيث ارتفع 
إجمالي احلفارات إلى 770 هذا األسبوع 
- 220 منصــة أعلى من احلفارات هذه 
املرة فــي 2021 و305 منصات أقل من 
احلفارات في بداية 2019 قبل انتشــار 

الوباء.
وقال تقرير شركة بيكر هيوز األمريكية 
النفطية  احلفارات  أن  احلفر،  ألنشطة 
املتحدة مبقدار  الواليــات  ارتفعت في 
3 هذا األســبوع إلى 613، وانخفضت 
منصات الغــاز من 1 إلى 155. وبقيت 
احلفــارات املتنوعة على حالها عند 2. 
وأشــار التقرير إلى بقاء عدد احلفارات 
في حوض بيرميان ثابتا مرة أخرى هذا 
األسبوع عند 346. كما ظلت احلفارات 

في إيجل فورد دون تغيير عند 70.
إنتاج  انخفــاض  إلى  التقريــر  ولفت 
النفط اخلــام في الواليات املتحدة في 
األســبوع املنتهي في 28 أكتوبر، إلى 
11.9 مليــون برميل يوميا، وذلك وفقا 
الطاقة  معلومات  إدارة  تقديرات  آلخر 
األســبوعية، كما ارتفعت مستويات 
ألف   200 املتحدة  الواليات  اإلنتاج في 
برميل يوميا فقط حتى اآلن هذا العام 
و400 ألــف برميل يوميا فقط مقارنة 

بالعام املاضي.

األشهر الستة المقبلة ستشهد اضافة كميات
من الغاز المستثمر الى االنتاج الوطني 

وزير النفط العراقي:

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت غرفة جتارة عمان، امس االحد، ان العراق 
جاء باملرتبة االولى وللشــهر الثالــث توالياً، 
بأكثر الدول استيرادا منها خال 10 أشهر من 

العام احلالي 2022.
وقالت الغرفة في بيان لها إن “ خال األشــهر 
10 املاضية من العــام احلالي 2022، مت تصدير 
بضائع وســلع لبلدان عربية وأجنبية، بلغت 
نحو 742 مايني دينار، مقابل  599 مليون دينار 

للفترة نفسها من العام املاضي “. 
واضافــت ان “الصــادرات توزعــت من حيث 
قيمتها خال 10 أشــهر املاضيــة من العام 
احلالــي على العراق بقيمة نحــو 188 مليون 
دينار، ومصر 98 مليون دينار، فالســعودية 94 
مليون دينــار، واإلمارات 76 مليــون دينار، ثم 
الهند بقيمة 33 مليون دينار”. ويساوي الدينار 

األردني حوالي 70 دوالراً امريكياً.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
النفطيــة ألمريكا  العراق  األحد، أن صــادرات 
بلغت أكثر من 5 مايني برميل في شهر تشرين 

األول املاضي.
وقالت االدارة في جدول لها إن “العراق صدر من 
النفط اخلام الى امريكا خال شهر تشرين االول 
املاضــي 4.588 مايني برميل، و مبعدل 148 ألف 
برميل يوميا” منخفضا عن شــهر أيلول الذي 
بلغــت الصادرات النفطيــة العراقية فيه إلى 
أمريكا 7.050 مايــني برميل و مبعدل 235 ألف 
برميل يوميا. واضافــت ان “العراق صدر النفط 
اخلام ألمريكا خال األســبوع األول من شــهر 
أيلول مبعــدل 109 آالف برميل يوميا، فيما صدر 
متوســط 130 الف برميل يوميا في االسبوع 
الثاني، وصدر متوســط 220 الف برميل يوميا 
في األسبوع الثالث “، مشــيرا الى ان “صادرات 

االسبوع الرابع بلغت 134 الف برميل يوميا”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أصدر مصرف الرافدين، امــس األحد، توضيحاً 
حول ما تناولته عدد من وسائل اإلعام ومواقع 
أخبار حول نســبة  االجتماعي من  التواصــل 
الفوائــد التي يفرضها املصرف على الســلف 
والداخلية  الدفــاع  ومنتســبي  للموظفــني 
واملتقاعدين. وذكــر املكتب االعامي للمصرف 
في بيان اليوم، ان “فوائد الســلف تبلغ خمسة 
باملئة وهي ثابتة على أصل مبلغ السلفة وتكاد 
تكون مشــابهة ومعمول بها لدى العديد من 
املصارف”. وأضاف “أمــا املعلومات التي حتدثت 
عن نســب مئوية مرتفعة على السلف فهي 
معلومــات غير صحيحة وليســت دقيقة وان 
املصرف لديــه قــراءة حلســاباته املالية التي 
اعتمدت في حتديد فوائد مبلغ الســلفة وهي 
مغايرة عما تطرحه البعض في وسائل االعام 
وبإمكان من لديه الرغبة ملعرفة هذه النســب 
زيارة فــروع املصرف لاطاع علــى التعليمات 

والشروط اخلاصة بذلك”.

العراق في المرتبة األولى 
بأكثر الدول استيرادًا من 

األردن في عشرة أشهر

نحو خمسة ماليين برميل 
صادرات العراق النفطية 

ألمريكا خالل شهر

مصرف الرافدين: فوائد 
سلف الموظفين ومنتسبي 
االمن 5 % وال صحة للمتداول

سينوك الصينية تبدأ استكشاف أماكن النفط والغاز في الرقعة البحرية للبالد

العراق أكبر الدول شراًء للذهب في الربع الثاني من العام 2022

“أويل برايس”:

الطاقة الفائضة عالميا منخفضة للغاية .. األزمة قد تستغرق أعواما
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7 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1431/ب/2021
التأريخ/ 2022/11/2

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعني )الدائن(/ 1.كفاية غني كاظم

املدعى عليهم )املدين( / 1.فاطمة حسني علي / اصالة نفسها 
وحسب وصايتها على ابنها القاصر حسني محمد عبد السادة 
قاســم وزينب وهبة وســميرة ومصطفى وجاسم ومشتاق 

وفاطمة أوالد محمد عبد السادة
الشخص الثالث/ محمد محمد عبد السادة

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)1431/ب/2021( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )142/16 احلاوي( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء كال 
حســب ســهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )15( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســة/دار ســكن يقع في منطقة احلاوي في الشارع اجملاور 
جلامعه واســط وهو مشــيد على نصف عقار على مساحة 
60م2 والنصف االخــر عبارة عن عرصة غير مشــيدة بالبناء 
وأيضا مساحته 60م2 ومت طرق الباب عدة مرات ولم يخرج احد 

من الدار مقفلة من اخلارج
املساحه:// 120 م2

الشاغل:/ 
القيمة التقديرية:/ 92,000,000  اثنان وتســعون مليون دينار 

عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية 
في العلم

العدد/ 2022/2067
التاريخ: 2022/11/6

الى/ املفقود / محمد عبد 
الستار سعيد احمد املشهداني

م/ اعالن
اقامــت زوجتك املدعوة )شــيماء 
هذه  الــى  احمد جاســم( طلب 
فيه حجرك  تطلب  والتي  احملكمة 
ونصبها قيما عليك وذلك لغيابك 
ومجهوليــة محــل اقامتك وفي 
حال عدم حضورك او ارســال من 
تنظر  قانونا فســوف  عنك  ينوب 

احملكمة بالطلب وفق القانون 
القاضي
عامر رشيد حمادي

مديرية زراعة محافظة واسط
تنوية

احلاقــا باعالننا املرقم 21077 في 2022/11/2 املنشــور في 
جريدة الصبا ح اجلديد  بالعدد 5006 في 2022/11/3  حيث 
ورد خطأ تكون املزايدة الساعة العاشرة صباحا والصحيح 

الساعة التاسعة صباحا 
لذا اقتضى التنوية

تنويه
نشــرت جريدة الصباح اجلديد بعددها )5005( بتاريخ 
2022/11/2 اعــالن صادر من محكمة بداءة الناصرية 
املرقم 2437/ب/2022 حيث ذكــر بتأديتك للمديرية 

خطأ والصحيح هو للمدعي غسان علوان خضير

 لذا اقتضى التنويه

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 1052/ب/2020
التأريخ/ 2022/11/6

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(/ احمد شاكر علي

املدعى عليهم )املدين( / 1.ويرية شــنني ضهيد 2.سعد شاكر 
علي  3. سجاد شــاكر علي 4. عباس شاكر علي 5.نور شاكر 
علي 6.زهيرة ســعيد علــي 7.انتصار علي ضميد 8. ســعاد 
علي ضميد 9. ســاجدة علي ضميــد 10. كاظم علي ضميد 
11. محمــد علي ضميــد 12.فاطمة علي ضميــد 13. رباب 
علي ضميد 14.حســن علي ضميد 15. حســني علي ضميد 
16. حســنه علي ضميد 17.محسن علي ضميد 18.امحسن 
علي ضميد 19. نعناعة ضهيد علي 20. شــكرية علي ضميد 

21.ناصر علي ضميد
تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)1052/ب/2020( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )966/2 م38 اخلاجية( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حسب سهامه فقد تقرر اعالن عن  بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتــني ، فعلى الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي األول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســة/ ملك صرف تقــع في منطقة اخلاجيــة وهي عرصة 
قطعة ارض ســكنية خالية من املشــيدات تقع في منطقة 

مجهزه باخلدمات كافة
املساحه:// 200 م2
الشاغل:/ ال يوجد

القيمة التقديرية:/ 98,000,000  مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد/ 1252/ب/2021
التاريخ/ 2022/10/11

م/ اعالن 
ســتبيع محكمة بــداءة الناصرية وعــن طريق املزايــدة العلنية 
العقارين تسلســل 33/218 و34/218 ســراي جزيرة في الناصرية 
وخالل ثالثون يومــا اعتبار من اليوم التالي للنشــر واذا صادف يوم 
الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة 
الثانية عشــر ظهرا فــي قاعة محكمة البــداءة الناصرية فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع رســم 
التسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا 

من الشركاء 
االوصاف

العقار األول تسلسل 33/218 سراي
1. عبــارة عن دار مؤلفة من اســتقبال وهول  وغرفتني نوم ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية وغرفتني في الطابــق العلوي عموم العقار 

مجهز باملاء والكهرباء ومبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان 
2.مساحة العقار:205م2

3.القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناًء مبلغ  قدرة خمســمائة وستة 
واربعون مليون ومائتان وخمسون الف دينار عراقي فقط

4.الــدار مشــغولة من قبل املدعــى علية الثاني ويرغــب بالبقاء 
كمستأجرة للدار بعد البيع

االوصاف
العقار الثاني تسلسل 34/218 سراي

1. العقــار عبارة عن دار مؤلفة من باحة خارجية واســتقبال وهول 
وكلدور وغرفتني نوم ومطبخ وحمــام ومرافق صحية وغرفتني في 
الطابق العلوي عمــوم العقار مجهز باملــاء والكهرباء ومبني من 

الطابوق ومسقف بالشيلمان 
2.مساحة العقار:200م2

3.القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناًء مبلغ  قدرة خمسمائة وخمسة 
وسبعون مليون دينار عراقي فقط

4.الدار مشــغولة من قبل املدعــى علية الثالث ويرغــب بالبقاء 
كمستأجرة للدار بعد البيع

القاضي االول
عزيز شنته اجلابري

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 18778/39
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 )30( 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: 19772/39
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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12م302حانوت1

البصرة/الصفاةثالث سنوات9م7/6172محل2

العشارثالث سنوات36م252حانوت3

املوفقية قرب الكراجثالث سنوات12م612كشك4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات32,84م82محل1

االبلةثالث سنوات22م442حانوت2

االبلةثالث سنوات24م622حانوت3

 اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11م152محل4

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12م282محل5

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات11م262محل6
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والشعاراتية  التراثية  ابتذال  من  لوحته 
وقرنهــا بعناصر موضوعيــة يتجه بها 
نحو املستقبل بقوته وحيوتيه الذاتيتني.

آزاد ناناكلي ..جاذبية الرسم والهوية
ال يشتغل الفنان آزاد إلى مرجعيات فنية 
أو هوية تصلــح أن تكون دليالً إيضاحياً 
ألعماله أو لرؤيته وتصنيف إجنازه، فهو ال 
التقليدية،  والتعايير  بالتصنيفات  يعبأ 
ويواصل حركته وتأمله في فضاءات من 
صنعه، مرتكزاً إلــى عالقته مع العالم 
وعالقته مــع املادة بوصفها كائناً وفناناً 

معاصراً.
لقد حقق ناناكلي لنفســه قدراً كافياً 
من اخلبرات، واستنفد الفضول الوجودي 
للتجربــة، وهو وســط تيار واســع من 
الكيانات والتعريفات، لينتهي وهو يدرك 
ما عليه فعله واختياراته لنفســه من 
تقنيات وصفات، ومع احتفاظه بهامش 
احلرية في أن يراجع أو يعمق ويكرس تلك 
املرجعية اإلنســانية فإنه حترك في كل 
االجتاهات التي أعادته في النهاية إليها.

في املوضوع يعمد آزاد إلى جتريد األساس 
الواقعي من تفاصيله واالكتفاء بداللته 

احلسية أحيانا والشكلية، وميكن القول 
أن خبرة آزاد في جتريب تقنيات التشكيل 
للرســم كاحلفر على اخلشــب  املوازي 
و النحاس والرســم باملائيــات واألحبار 
تقنيات  وهــي  احلرير،  علــى  والطباعة 
جتاوز اتقانها إلى التدريس بها سمحت 
العرض  فــي  بتوســيع نطاق جتريبيته 
الواحدة،  الزمنية  املرحلــة  وفي  الواحد 
يتضح هذا عبر عدم متســكه بالرسم 
بأسلوبية طاغية واإلبقاء على خيط من 

االمتداد املميز ألعماله.
لقــد منحت النزعــة التجرييبــة آزاد 
املقدرة على اللعــب بالتفاصيل مبا في 
ذلــك الســيطرة املميزة علــى حركة 
الفرشاة والتعاطي مع مساحة واسعة 

من البدائل ضمن التكنيك.

منقذ سعيد..التآلف مع احلياة
عــاش منقــذ ســعيد حياة ناســك 
متقشــف ال يعرف الغرور واالستعراض 
والصخب سلوكه ســلوك طفل ميلؤه 
الفضــول والتطلع إلى مصــدر الضور 
والــدفء يرتبط ابداعــه الفني مبلمس 
الطــني واحلجر و املــواد املتاحة القابلة 

لالنثناء والقشط  والقص.
وتتميــز اعمالــه بوجود جــذر يربطها 
يتمثل باملعاناة االبشرية وصراع الكائن 
مع احلياة، صراع الفرد مع املكان، ولهذا 
ترتبط منحوتاته برواية ما وحوار ما يقع 

مرة داخل العمل وأخرى خارجه.
إن االســهاب املمسرح في أعمال منقذ 
ســعيد يتيــح للفضول البشــري أن 
ينتقــل بغواية متقنة، وتــراوح أعماله 
بني منطقتني تقودان إلى نهاية  واحدة، 
على عكس مــا تقترح القواعد املألوفة 
في األســلوب، فالعمل أمــا أن يظهر 
مجرداً من كل دثار عاريا ميسك بالفضاء 
ويحتويــه، ويجعله جزءاً مــن التكوين 
أو يغمر املشــهد بركام مــن تكوينات 
شاقة أو مضللة، تنتهي بأسئلة احلياة 
وحقائقها عبر بنية تتوغل فيها العني، 
وينتقــل خاللهــا املتلقي عبــر األبعاد 

األربعة.
حتتفظ بقــدر كاف من اإلثــارة املوحية 
املســتندة إلى األفق التجريبي والرمزي 
الذي يحركه هاجس الغربة االنســانية 
وعبثية احليــاة والمنطقيتها، وهي آفاق 
يتجاسر الكائن البشري على اختراقها، 
بحثــاً عن وعي أشــمل وأجوبــة أكثر 
تلبية عبر املزاوجة بني ما هو مســرحي 

احتفالي وبني ما هو تشكيلي ورمزي.
إن بعض أعمــال منقذ تقارب القصيدة 
تراكم  وإذا كان  املوازية للوجود،  املألوفة 
الرموز اليومية األليفة يدفع بالقصيدة 

إلى أفق يتأسس على االنطباع اللغوي؛ 
فإن أعمال منقــذ تقترح علينا الذائقة 

نفسها عبر احلجوم والتضاريس.

الرسام بشير.. حكمة املاضي واحلنني
تكــن القيمة الفتوغرافيــة في أعمال 
بشــير عنصر جذب جملهريتها الفائقة، 
فهي ال تقدم ســطوحاً لونية بقدر ما 
تقدم مناخاً ومشــهداً وجوديا متكامل 

العناصر.
ويبذل بشــير جهده للحفاظ على روح 
العناصر ويعمل علــى تكريس امللمس 
اخلاص باملادة املرسومة وهو لهذا الغرض 
يجد الضــوء في مركــز أدواته املوحية 
بالوقت واملوفرة لالنســجام ويعمد إلى 
تنويع دراســته للعناصــر وحتويل انتباه 

العني إلى مزاوجات خاصة.

لدراســة  العلمية  اخللفيــة  وتفســر 
بشــير للعلوم الزراعية والنبات انغماره 
في التفاصيل اجملهريــة إذ تطغى على 
اجلذور  اســتكناه  اللوحــات محاولــة 
واالمتدادات اخلفية بهيئتها غير املألوفة.

يبقى موضوع الرســام بشير ذا نكهة 
وجــودي  إنســانية مشــدودة حلنــني 
رومانسي، فاإلنشاء مقتصد بالتفاصيل 
تكاد تكون رمزية واألشــياء مشــبعة 
بعبق اإلنسان، بل يوحي بالفراغ والزهد، 
ويبدو التناســق اللونــي عنصر الربط 
البصري األكثر أهمية واللون الســاقط 
من زاوية عليا، أو املنفلت من خالل ستارة 
سميكة نصف مســدلة يبدو جوهرياً 
لتكوين االنطباع وخدمة التكوين العام 

وتبريد دهشة الضوء الغامر.
يحاول الرســام بشير االبتعاد عن حتويل 

لوحته إلى مــرآة للواقــع أو الطبيعة 
ليتجنــب الســطحية والتصنع الذين 
الغرض  ولهــذا  اآللية،  حتملهما هــذه 
يبدو معزى انتقائه للموضوعات والرموز 
واألشــياء مفهومــاً، وهو أن الرســام 
يضع األشــياء والتفاصيــل متقاطعة 
الضوء كوســيلة الكتشاف  مع مسار 
مدلولهــا وإزالة الســتار عن طبيعتها 
التراثية  العناصر  ووجودياً، فتبدو  بصرياً 
الفخمــة مختلطــة مع مــواد البناء 
بألوانها  املتكلــة  املدينــة  ومصوغات 

احلائلة ونسيجها املهترئ. 

كمال بالطة..استكناه هندسة
احلرف العربي

تعد جتربة كمال بالطة محاولة استكناه 
جادة للطبيعة الهندسية لبنية اللغة 
العربية، إذ يتخذ الرقــش العربي بعده 
التجريدي املتميز في معزل عن املفاهيم 
التقليدية في التعاطي مع أسس رسم 
احلرف العربي واملناخات املرتبطة به، وفي 
معزل عن التفسيرات املألوفة للظواهر 
االجتماعية والدينية جلهة انعكاســها 

على صياغات احلروف. 
ومن خالل محاولــة بالطة االنتقال من 
املرحلة احلروفية في الفــن العربي إلى 
املرحلة الهندسية التجريدية سعى إلى 
حتديد األسس التشكيلية للغة واحلرف 
وربطهــا مبفهوم حداثوي، وبصورة حرف 

كمعطى تشكيلي.
التمهيدية  دراسته  لقد عمد الطة في 
الركيزة األساســية للغــة العربية، أي 
النقطة كوحدة حســابية جوهرية في 
بناء اخلط، ويقســم هيــكل اللغة إلى 
جزأين أساســيني هما املؤنــث واملذكر 

وتقسيم ثالثي غائب حاضر متكلم.
تتبنــى اطروحــة بالطة فكــرة حتويل 
الواقع املوضوعي إلى رموزه املوازية عبر 
نســيج خاص ميثل مزيجــاً من مفهوم 
الشــكل املوندرانــي والبنيويــة كأداة 
العربية، كونها تشكالً  احلروف  لتحليل 
ورمزاً وصورة، ليســتخلص منها قواعد 
املفردة  تركيب  بإعادة  تسمح  ومعادالت 

التشكيلية العربية املعاصرة.
لقد اســتغرق بالطة فــي البحث عن 
بالســتيكية ذات مواصفــات عربيــة 
باستخالص عالقات بصرية وموضوعية 
العربي قــادرة على  بنيــة احلــرف  في 

استيعاب حاجاته اجلمالية اجلديدة.

العراقيــة،  التشــكيلية  احلداثــة   *
إســماعيل زايــر، مؤسســة الصباح 

اجلديد، بغداد، 2022

مهدي علي ازبين

زالت  العراقية ما  التشكيلية  إن احلركة 
تواصل دأبها، ويكفي إلقاء نظرة سريعة 
لنجد  العراقي  التشكيلي  املشهد  على 
النخبة  حركة فنية تتجاوز في حجمها 

التي قادت عملية االختراق التاريخية.
وفي وقتنا احلالي يجتمع عدد من الفنانني 
العراقيني حتت راية احلداثة وكم مماثل من 
االنتــاج اإلبداعي متنوع التقنيات يكفي 
مللء متاحف عديــدة، وأكثر من ذلك ما 
زال الهم البصري يشــغل الفن العراقي 
تضمن  وقــد  أجيالــه...  اختــالف  على 
كتاب الفقيد اســماعيل زايــر )احلداثة 
التشكيلية العراقية( دراسات مختصرة 
عن الفنانني: فاضل نعمة، وآزاد ناناكلي، 
ومنقذ ســعيد والرسام بشــير، وكمال 

بالطة.

فاضل نعمة.. نافذة خصبة مشرعة 
على املستقبل

يطمح فاضــل إلى رســم ينطوي على 
مفرداته  ينتقــي  تشــكيلية،  بصيــرة 
ليقدمها إلى املشاهد كجسر للتواصل 
مع العالم وشهادة للموقع الذي ينطلق 
منه واألرضية التي يقف عليها، وبفضل 
هذه اليقظة تكتفي أعمال فاضل بشرط 
حداثتهــا كجــواز للتفاعل مــع اآلخر، 
فهو يعد متســكه بهذا الشرط يجعله 
حقيقياً أكثر من أي شرط، ولكن حداثته 
تتجــه بوعي صارم نحو املمر الســحري 
إلى املستقبل ومن دون أوهام، وهو يتبنى 
اطروحة فاســيلي كاندينسكي )إن كل 

فن ال إرث املكان األول لوعته(.
وتتميــز لوحــات فاضل بأنهــا خامة ال 
تخفى علــى العني البصيرة مرســومة 
بأنغامها اللونية املميزة األحمر القرمزي 

واألخضر والبني واألسود.. 
الرباعي  لقد خرج فاضل مــن األكادميي 
منبثقة  أشكال  إلى  للوحة  واملستطيل 
من احمليط النفسي واالجتماعي، فيرسم 
ضمن شكل اخلتم السومري واآلشوري أو 

يستعمل الدائرة والسقف املقوس.
إن لغة فاضل التشــكيلية تشــي عن 
بروح  والتصاقه  الكائن لشــرطه  انقياد 
التكويــن والنســيج العــام، فكما في 
احلياة احلقيقة يبدو الكائن كأنه يحتفي 
باندغامه وتالشيه في حشد يشده إليه 

عضوياً. 
إن تعبيرية فاضل تنأى بعيداً عن الرمزية 
واملباشــرة، وهو لم يتعكز على املوضوع 
والكليشيهات التشكيلية التي ابتذلها 
فن الســلطة ومؤسســتها، وقد أنقذ 

التحليق بأجنحة ملّونة.. في«الحداثة التشكيلية العراقية«
إلسماعيل زاير

يطمح فاضل إلى رسم ينطوي 
على بصيرة تشكيلية، ينتقي 

مفرداته ليقدمها إلى المشاهد 
كجسر للتواصل مع العالم 

وشهادة للموقع الذي ينطلق 
منه واألرضية التي يقف عليها، 

وبفضل هذه اليقظة تكتفي 
أعمال فاضل بشرط حداثتها 

كجواز للتفاعل مع اآلخر، فهو 
يعد تمسكه بهذا الشرط يجعله 
حقيقيًا أكثر من أي شرط، ولكن 

حداثته تتجه بوعي صارم نحو 
الممر السحري إلى المستقبل ومن 

دون أوهام، وهو يتبنى اطروحة 
فاسيلي كاندينسكي )إن كل فن ال 

إرث المكان األول لوعته(.

سينما

متابعة

متابعة ـ الصباح الجديد:

فــي عرضه العاملــي األول، يشــارك الفيلم 
الروائــي الطويل »بِركة العــروس« للمخرج 
اللبنانــي باســم بريش في مســابقة آفاق 
السينما العربية وذلك ضمن فعاليات الدورة 
الـــ 44 من مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولــي واملقرر إقامته فــي الفترة ما بني 13 

وحتى 22 تشرين الثاني )نوفمبر( اجلاري.
تــدور أحداث فيلــم »بِركة العــروس« حول 
مواجهة ســلمى ملاٍض مرير، يعود فجأة مع 
ابنِتها املطّلقة حديثاً، ليفرض على أم وابنتها 
إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض.

 الفيلم من بطولة كارول عبود، أمية مالعب، 
باالشتراك مع املمثلني ربيع الزهر، انطوانيت 
نوفيلــي، فاديــة التنير، فادي صقر، نســرين 
خضر، ودانا ضيا، وإنتاج جانا وهبة لشــركة 
The Attic وكتابة وإخراج باســم بريش. كما 
شارك غسان سلهب في كتابة الفيلم، ندمي 

صوما كمدير تصوير، ورنا صباغة كمنتيرة.
حصــل الفيلم علــى دعم من مؤسســة 
الدوحــة لألفالم، الصنــدوق العربي للثقافة 
والفنون آفاق، املركز الوطني للسينما  سي إن 
 Actسي، بيروت دي سي للتطوير والسينما، و
for Lebanon و Agnes Varis Trusوبالتزامن 
مع عرض الفيلم في مسابقة آفاق السينما 
العربية مبهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

باسم بريش هو كاتب سيناريو ومخرج لبناني 
حائز جائزة إميــي. منذ عام 2007، أخرج بريش 

ثالثــة أفالم قصيــرة: »علعتبــة« )2007( 
والذي ُعرض للمرة األولى في أسبوع النّقاد 
في مهرجان كان، »زيو« )2013( و«ســايبة« 
)2014(. كتــب بريــش عــدداً متنوعاً من 
 ،)2009( »شنكبوت«  واألفالم:  املسلسالت 
 ،)2015( الغيث«  )2012(، »أول  »فســاتني« 
 vertu)2019( »أليفيا« ،)بدون قيد« )2018«
2020   و«باب اجلحيــم« )2021(. بريش هو 
مؤّســس ومدير ســيناريو بيروت، و«بِركة 

العروس« هو أول فيلم طويل له.
أّما جانــا وهبه فهي صناعــة األفالم في 
»جامعــة القديس يوســف« فــي بيروت، 
والغناء الشرقي احلديث في املعهد العالي 
الوطني اللبناني. بدأت مســيرتها املهنية 
األولى فــي اإلنتاج بفيلــم »٢ ٢/١« احلائز 
علــى جائزة FIPRESCI فــي مهرجان دبي 

السينمائي 2010.
واصلت بعدها إنتــاج أفالم وثائقية وأفالم 

روائية إلــى جانب العديد مــن اإلنتاجات 
املشــتركة. في عام 2009، شــاركت في 
تأســيس شــركة االنتاج »The Attic« مع 
األفــالم. في  متخصصــني فــي صناعة 
عــام 2011، انضّمت جانا إلى مؤسســة 
الدوحة لألفالم كجزء من فريق املهرجانات 
الســنوية. عملت أيضاً أســتاذة أكادميية 
في معاهد ومؤسســات، كما كانت ممثلة 
معهــد الفيلم العربي فــي لبنان. إضافة 

إدارة الفنانني املوسيقيني،  إلى خبرتها في 
تنويع اهتماماتها وجلب  عملت جانا على 
اإلنتاج إلى املسرح واملسارح املوسيقية. مت 
اختيار جانــا أخيراً من بني 4 صانعات أفالم 
عربيات أخريــات لتلقي منحة أول صندوق 
AFAC-Netflix. تشــغل حاليــاً منصــب 
املدير التنفيذي ملهرجــان ريف )أيام بيئية 

وسينمائية(.
تأسســت العلية لإلنتاج عام 2009 وهي 
شــركة إنتاج تركز على السرديات العالية 
العلية  أنتجت  أشــكالها.  بجميع  اجلودة 
لالنتاج »تانغو الثــورة« ، »ثلج«، »ولعل ما 
أخشــاه ليس بكائن«، إضافــة الى أفالم 
حائزة على جوائز ك »بيروت احملطة االخيرة« 
و »٢ ٢/١« ذلــك وإنتاج العمل املســرحي 
»لغــم ارضي« واألفــالم االخيــرة »بركة 

العروس« و »يوم مات فالدميير«.
  وتعمــل العليــة لالنتــاج علــى تنويع 
املسرح  اإلنتاجات على  وتقدمي  اهتماماتها 
أعماالً  فقدمــت  املوســيقي،  واملســرح 
بالتعــاون مع مهرجانــات بعلبك الدولية 
واجملمــع الثقافي أبوظبي. بينما تســاهم 
العليــة لالنتاج في تســليط الضوء على 
مخرجني موهوبني، تعمل على املشــاركة 
بقوة في حاضر ومســتقبل السينما في 
الشرق األوســط، كما تقوم حالياً بتطوير 

العديد من املشاريع املنتقاة.

 
1

صدر حديًثا عن »دار الساقي« كتاب »التفكير 
احلّر« حلّنة أرندت، بترجمة مالك سلمان

يبحــث الكتابة فــي العالقة بــني التفكير 
والنشــاط والوعي التاريخّي، وكيف نتوّصل 
إلى احلفاظ على اســتقاللّيٍة فكرّية مفعمة 
باحليوّية؟ كمــا يعرض وصًفــا لتجربة حّنة 
ِه نشــاًطا انغمست  أرندت في التفكير بعدِّ
فيه من غير أعمدة الدعم الّتقليدّية الدينّية 

واألخالقّية والسياسّية والفلسفّية.
ويشــير الناشــر إلى أنه لطاملــا كانت هذه 
بذكائها  السياسّية،  واملنّظرة  الفيلســوفة 
الالذع، وجاذبية أسلوبها، وعمق مالحظاتها، 

شــديدة االهتمــام باملســائل التي جتعل 
الفكر واملعرفة عاملني مؤّثرين في النضال 
ن  ضّد الّظلم. ومن وجهة نظر أرندت، تَضمَّ
التفكير الذي أســهم فــي تعزيز قضّية 
احلّرية اإلنسانّية نوًعا من التفّحص الّنقدي 

الذي هّدد كّل املذاهب واملعتقدات واآلراء.
1975(: فيلســوفة  ـ   1906( أرنــدت  حّنة 
أميركيــة من أصل أملاني. مــن أبرز علماء 
االجتماع السياســي في القرن العشرين. 
صدر لها عن »دار الســاقي«: »أيخمان في 

القدس«، و«إضاءات لفهم الواقع«.

2
أحالم في حقبة حرب: سيرة الطفولة«

للكاتب الكينــي نغوغي وا ثيونغو، تصدر 
قريباً عن »دار روايات« ترجمة رواية »أحالم 
في حقبة حرب: سيرة الطفولة« بترجمة 
ريوف خالد. ينطلق املؤّلف من وعٍد قطعه 
ألّمه بــأن يُصبح شــخصاً متعّلماً، لكن 
كيف لطفــل أن يثبت على هــذا العهد 
في ظّل احلرب العامليــة الثانية، وفي ظّل 
العيش ببلد ُمستعَمر، ليتحّول العهد إلى 
مغامرة ســردية يّطلع القارئ من خاللها 
على نشــأة التعليــم النظامي، واملدارس 
املســتقّلة فــي كينيــا. وبهــذا تصبح 
املذّكرات شهادًة على احلق في احللم، ودور 
والدتــه في أن يصبح ابنها واحداً من كبار 

كّتاب القاّرة األفريقية.

الفيلم اللبناني »ِبركة العروس« في مهرجان القاهرة السينمائي

»التفكير الحّر« .. »أحالم في حقبة حرب: سيرة الطفولة«

غالف الكتاب

شعر

خولة سعيدان*

يقضم الشوق شوقه 
أصابعي العشر...

تكُتب عن ذات شــتاٍء منفــي من فصل رواية 
فقدت بطلها...

     عزيزي: 
أحلم دائما أنني منتشية بني أحضانَك، 

في غرفة اجللــوس منصهرة أجســادنا أمام 
املدفأة

التي كنا اشــتريناها العام الفارط، من تاريخ 
ميــالد الصدف عثرُت عليــَك، نعم أتذكر كل 

شيء... لقد كان شكلها اإليطالي الفاخر
، ومنظرها املربع الذهبي،  قد أيقض احلب فــيَّ
املائل للــون البرتقالي البــارز املريح، وتربعها 

وسط الغرفة...
آه! ستســتغرب من كالمي أو رمبا ستضحك 

من قولي السخيف هذا، والتشبيه الغريب...
لكــن يــا حبيبــي! إن تفاصيلهــا وألوانها 

يشبهانَك... 

وما أســعدني كثيــرا تواجدي معــك، وذاَك 
الشتاء يجمعنا معاً، والغربة تلتف من حولنا، 

ونار احلب أوقدته مدفأتَك...
نعبث من لّيل إلــى لّيل داخل مكنوناتنا رجل 

وامرأة غريبان،في غرفة من الغرف املنفية...
اِلتقــت أرواحهمــا عبرها، وفي بــالد أجنبية 
يتصاعد الوجد ضد الغربة والبعد عن األهل...
منســُح وجوهنا كل صباٍح ومســاء بالشكر 
واالمتنــان أننا معاً؛ يلثمنا الغرام ويُشــكلنا 
على هيئــة هيكل واحد لشــخصية عربية 
متماســكة، صامدة... كنا أنــا وأنَت وال أحد 

غيرنا... 
 يا حبيبي!

ال أنســى أبداً كل مافعلته من أجلي خاصة 
أخذ رأيي في كل شــيء تفعلــه، وتريده نعم 
كنت تثق بي، وبقراري وبكل ما يخبره لساني 

ويرويه لَك.
كنت تؤمن بي، كــم كنت كرمياً معي فتطبع 

الُقبل
 حتى قبل أن تنطق شفاهي بالكالم...

فأدري أنَك موافق، وتعلم أنني أرغب بَك.
 

كنُت قوية بَك أســتمد قوتي منَك، ويلهمني 
وجودَك... 

ال أعلــم كيف تفعــل ذلــك؟ ولكنك كنت 
تفعله.ومبهارة،

وهذا ما شعرت به وملسته في البعِد.
 نعم ذلك أنَك تصنعني كلما اقتربت زدُت قوًة 

وجماالً وروعًة... 
يا نصفي الثاني!

ولكنني اآلن، وبعد مرور عام كامل
 دون نظرة منك..

دون كلمة...
دون حرف...

دون صوت... 
دون اتصال...
دون رسالة...

 صرت ال أثق بنفسي لقد ذبلت امرأتَك.
متى يقذفَك احلنني، وتعود إلى قلبي املغترب...؟

* شاعرة من اجلزائر

قلب مغترب..
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 22778/45
التأريخ: 2022/10/19

إعالن  اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 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 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: 18767/39
التأريخ: 2022/9/8

إعالن  ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظــة 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 عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 23057/45
التأريخ: 2022/10/24

إعالن  اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 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 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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات20م132حانوت1

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات20م82حانوت2

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات20م2جحانوت3

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات20م2أحانوت4

اخلور قرب جامع اخلفافةثالث سنوات12م272محل5

اخلور قرب جامع اخلفافةثالث سنوات12م292محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

 مقام عليثالث سنوات10,5م5/18422محل1

مقام عليثالث سنوات9م6/18422محل2

مقام عليثالث سنوات19م24/8212محل3

مقام عليثالث سنوات15م26/8212محل4

مقام عليثالث سنوات8م3/10482محل5

مقام عليثالث سنوات12م2/8682محل6

مقام عليثالث سنوات12م1/8682محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات12م1844/2219/72محل1

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات18م1844/2219/232محل2

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات12م1844/2219/312محل3

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات12م1844/2219/262محل4

الشعلة/السوق اجلديدثالث سنوات12,25م1844/2219/222محل5
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

العدد/ 1143/ب/2022
التاريخ/ 2022/11/3

م/ اعالن بيع عقار تسلسل )197/530 جناده(
تبيع محكمة بداءة ســوق الشيوخ وعن طريق املزايدة 
العلنية العقار تسلســل 197/530 جنادة وخالل ثالثون 
يوما اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر واذا صادف يوم 
الثالثون عطلة رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي 
متام الســاعة الثانية عشــر ظهرا في قاعة محكمة 
بداءة سوق الشــيوخ فعلى الراغبني بالشراء احلضور 
في املــكان والزمــان املعينني مســتصحبني معهم 
التأمينــات القانونية بنســبة 10% بصك مصدق مع 
رسم التســجيل العقار بنســبة 3% وال نقبل املبالغ 
النقدية ان لم يكونوا من الشــركاء علما ان الداللية 

على املشتري 
االوصاف

1. العقار عبارة عن دار ســكن وحتتوي على :- استقبال 
بابعاد 10م*5م وساحة خارجية بابعاد 4م*17,5م وصالة 
بابعاد 4م*5م ومطبخ بابعاد 2,5م*3,5م غرفتني األولى 
بابعــاد 4م*5م والثانية بابعــاد 3م*4م وصحيات بابعاد 
2م*3م وهــول بابعاد 4م*7م وغرفتــني بالطابق الثاني 
األولى بابعاد 4م*4م والثانيــة بابعاد 4م*5م وصحيات 
بابعاد 2م*3م علما ان العقار مبني من الطابوق وسقف 
الثاني  والطابق  األول  بالنســبة للطابق  بالكونكريت 
ومســقف بالشــيلمان والطابوق ومبلط بالكرانيت 

والسيراميك العقار مجهز باملاء والكهرباء  
2.مساحة العقار:3,50 اولك

3.القيمة املقدرة للعقار : مائتان وتســعة وخمسون 
مليون دينار )259,000,000(

4.وان املدعية ترغب بالبقاء بالعقار بصفة مســتأجر 
بعد إزالة شيوع العقار

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 6293/ش/2022
التاريخ/ 2022/11/2

تبليغ
الى/ املدعى عليه 

 صالح عبد اهلل فهد
الدعــوى  حســم  ملقتضيــات 
الشرعية املرقمة أعاله واملقامة من 
قبل املدعي )بيداء نعيم محســن( 
واملتضمنــة طلبها بضم احلضانة 
قرر  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني باحلضور اما هذه احملكمة 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/11/2 

الساعة التاسعة صباحا
القاضي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استنئاف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 16706
التاريخ/ 2022/11/6
الى/ املدعى عليه / ضياء عبد مرزوق

م/تبليغ بقرار حكم 
بتاريــخ 2022/11/2 وبعــدد اضبــارة 
6447/ش/2022 أصــدرت هذه احملكمة 
بتصديق طالق  قضــى  غيابياً  حكماً 
املدعية)زينب  وبــني  بينــك  الواقــع 
وبالنظــر جملهولية  رحيــم صبيــح( 
محــل اقامتك فــي الوقــت احلاضر 
)رعد  القضائي  املبلغ  وحسب شــرح 
رخيص زغير(و عليه تقرر تبليغك في 
صحيفتــني محليتني باحلكم املذكور 
أعاله وبأماكنــك االعتراض خالل مدة 
عشــرة أيام من اليوم الثاني لنشــر 

االعالن.
القاضي
حسن والي حسني

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة  بداءة خانقني
العدد\   379\ب\2022 
التاريخ \ 2\11\2022

م/ اعالن
الى املدعى عليه/ حيدر طه صحبت 

مجهول محل االقامة في الوقت 
احلاضر

 بتاريخ 2022/10/30 اصدرت هذه احملكمة  
القرار املرقــم  )379/ب/2022(   واملتضمن 
احلكم بالــزام املدعى عليــه ) حيدر طه 
صحبت( بتأديتــه للمدعي ) احمد صالح 
ابا بكر( مبلغا قــدره ) 800،000( ثمامنائة 
الــف دينــار  ، وجملهولية محــل اقامتك  
حســب شــرح القائم  بالتبليغ واشعار 
مختــار منطقة خانقــني \قرية مال عزيز 
الوقت  فــي  اقامتك  وجملهوليــة محــل 
احلاضر عليه قــررت هذه احملكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني وفي 
حالة عدم حضوركــم او االعتراض على 
القرار فان احلكم سوف يكتسب الدرجة 

القطعية وفق القانون. 
القاضي/ ايار خيرالدين خالد

جمهورية  العراق 
وزارة العدل \ دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ خانقني
رقم االضبارة /16/ ت/2022 
 التاريخ/2022/10/26
تبيــع مديرية تنفيذ خانقني  ســهام املدين في االرض 
املشــاعه في العقــار تسلســل )31/11م7 حاج قره( 
الواقع في )محافظــة ديالى –قضــاء خانقني/املركز(  
العائد للمدين )اســماعيل احمد محمد ( احملجوز لقاء 
طلب الدائــن )عادل علي اكبر ( البالــغ )23،000،000( 
ثالثة وعشــرون مليون دينار ، فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعــة هذه املديرية خالل مــدة ثالثني يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر مســتصحبا معــه التأمينات 
القانونية )10%( عشــرة من املائــة من القيمة املقدرة 
للعقار وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري. 
املنفذ العدل 
 بركات محمد حسني الزبيدي
املواصفــات :- 1- موقعه ورقمه:-  ديالى\خانقني\املركز 
العقــار 11\31م7 حاج قــره     . 2- جنســه ونوعه:-  
بستان تسقي سيحا ملك صرف    3- حدوده واوصافه 
:- ارض مشاعة جرداء خالية من املغروسات واالشجار 
ومزودة باألعمدة الكهربائية ودارين سكنني من البلوك 
مشــيدة عليها     4- مشتمالته:- ارض مشاعة جرداء 
خالية من املغروســات واالشــجار ومــزودة باألعمدة 
الكهربائية ودارين ســكنني من البلوك مشيدة عليها    
5- مســاحته :-  ) 7 دومن و13 اولــك و75 م2( 6- درجة 
العمران:-   ارض مشــاعة جرداء خالية من املغروسات 
ودارين سكنني  الكهربائية  باألعمدة  واالشجار ومزودة 
من البلوك مشــيدة عليهــا    7- الشــاغل:-   ارض 
مشاعة جرداء خالية من املغروسات واالشجار ومزودة 
البلوك  ودارين ســكنني مــن  الكهربائية  باألعمــدة 
مشيدة عليها  8- القيمة املقدرة :-  )   350،000،000 ( 

ثالثمائة وخمسون مليون دينار.

جمهورية  العراق 
وزارة العدل \ دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ خانقني
رقم االضبارة / 17/ ت/2022
التاريخ/2022/10/26
تبيــع مديرية تنفيذ خانقني  ســهام املدين في االرض 
املشــاعه في العقار تسلســل ) 11\31م7 حاج قره  ( 
الواقع فــي )محافظة ديالى –قضــاء خانقني \املركز(  
العائد للمدين )اســماعيل احمد محمد( احملجوز لقاء 
طلب الدائن )عامر عزيز حســني ( البالغ ) 12،445،000( 
اثنى عشــرة مليون واربعمائة وخمســة واربعون الف 
دينار ، فعلى الراغب بالشــراء مراجعــة هذه املديرية 
خــالل مدة ثالثني يومــا تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية )10%( عشــرة 
من املائة من القيمة املقدرة للعقار وشهادة اجلنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري
املنفذ العدل 
 بركات محمد حسني الزبيدي
املواصفــات :- 1- موقعه ورقمه:-  ديالى\خانقني\املركز 
العقــار 11\31م7 حاج قــره     . 2- جنســه ونوعه:-  
بستان تسقي سيحا ملك صرف    3- حدوده واوصافه 
:- ارض مشاعة جرداء خالية من املغروسات واالشجار 
ومزودة باألعمدة الكهربائية ودارين سكنني من البلوك 
مشــيدة عليها     4- مشتمالته:- ارض مشاعة جرداء 
خالية من املغروســات واالشــجار ومــزودة باألعمدة 
الكهربائية ودارين ســكنني من البلوك مشيدة عليها    
5- مســاحته :-  ) 7 دومن و13 اولــك و75 م2( 6- درجة 
العمران:-   ارض مشــاعة جرداء خالية من املغروسات 
ودارين سكنني  الكهربائية  باألعمدة  واالشجار ومزودة 
من البلوك مشــيدة عليهــا    7- الشــاغل:-   ارض 
مشاعة جرداء خالية من املغروسات واالشجار ومزودة 
البلوك  ودارين ســكنني مــن  الكهربائية  باألعمــدة 
مشــيدة عليها  8- القيمة املقدرة :-  )350،000،000 ( 

ثالثمائة وخمسون مليون دينار.

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 22776/45
التأريخ: 2022/10/19

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: 19765/39
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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات68,27م5/8242مخزن1

مقام عليثالث سنوات100,52م7/8242مخزن2

مقام عليثالث سنوات51,25م8/8242مخزن3

مقام عليثالث سنوات8م2/21262محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات15م52حانوت1

50 دارثالث سنوات15م62حانوت2

50 دارثالث سنوات13م72حانوت3

50 دارثالث سنوات9م1012حانوت4

االثنني 7 تشرين الثاني 2022 العدد )5008(
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 22777/45
التأريخ: 2022/10/19

إعالن  اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 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 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: 18289/36
التأريخ: 2022/8/22

إعالن  ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعهــا في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانــون 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 الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 18200/36
التأريخ: 2022/8/21

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 باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 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 ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات9م4395/2311/182حانوت1

حي اجلهادثالث سنوات9م4395/2311/192حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حطنيثالث سنوات17م442حانوت1

حطنيثالث سنوات11,5م362حانوت2

حطنيثالث سنوات20م152حانوت3

حطنيثالث سنوات20م162حانوت4

5 ميلثالث سنوات20م1372/302حانوت5

حطنيثالث سنوات20م132حانوت6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

هادي السوق القدميثالث سنوات12م52حانوت1

هادي السوق القدميثالث سنوات12م42حانوت2

هادي السوق القدميثالث سنوات12م32حانوت3

بلوك اخلدماتثالث سنوات12م102محل4

بلوك اخلدماتثالث سنوات12م92محل5

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12497
التاريخ: 2022/11/6

إعالن مناقصة رقم )113( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )بناء مدرســة ابتدائية شريفة بنت 
احلســن للبنات 18 صف مع التأثيث في قضاء العمــارة / الزيوت( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعــم الطارئ لألمن الغذائي 
والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )1،575،810،000( مليار 

وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون وثمامنائة وعشرة االف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،759،000( )خمســة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى 
شــكل خطاب ضمان )صادر مــن احد املصارف املعتمدة وعبر املنصــة االلكترونية للبنك املركــزي العراقي( او صك مصدق او 

سفتجة وتكون نافذة ملدة )118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 

قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االحد ( املصادف )2022/11/20( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/11/21( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( 

املصادف )2022/11/14( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 12495
التاريخ: 2022/11/6

إعالن مناقصة رقم )111( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تبليط وارصفة حي الكرار( واملدرجة 
ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لســنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )2-228-18-13-4-1-54( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )3،021،922،000( ثالثة مليار وواحد وعشــرون مليون وتســعمائة واثنان وعشرون الف دينار عراقي ال 

غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل 
اوقات الدوام الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميسان - الطابق األول - قسم العقود احلكومة( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف )07707395086(.
على مقدم العطاء تقدمي نســخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النســخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في 
الوثيقة القياســية، على ان تقــدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه 

االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )30،220،000( )ثالثون مليون ومائتان وعشرون الف دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة 

)118( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا.

3. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022.
4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية، مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء.

5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع.
6. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونيا الى 
قسم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )500,000( )خمسمائة الف دينار عراقي  ال غيرها( غير قابل للرد.

علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يــوم )االحد ( املصادف )2022/11/20( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم 
)االثنني( املصادف )2022/11/21( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام 
مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد 
موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور 

نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( 

املصادف )2022/11/14( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط 
املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها يتم اســتبعاد عطائه ويعد غير 

مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1.سيولة نقدية مببلغ )226,644,150( دينار 1. مهندس )مدني( / عدد )2(
عراقي وفقا ملا منصوص علية في الوثيقة 

القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )مساحة( / عدد )1(

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة 2.يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد 

النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل عن 
)906,576,600( دينار عراقي وتقدم االعمال 
األخرى ألغراض املفاضلة في حالة التساوي

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )اخلامسة/ انشائية( وإجازة ممارسة 

مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( / عدد )1(

سيولة نقدية مببلغ )118,185,750( دينار 
عراقي وفقا ملا منصوص علية في الوثيقة 

القياسية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس )كهرباء( / عدد )1(
2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة

 من مسجل الشركات في وزارة 
التجارة

3.مالحظ فني / عدد )1(
3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 

الدرجة )السابعة/ انشائية( وإجازة ممارسة 
مهنة. 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 28776
التاريخ:2022/11/3

إعالن الول مرة 
على  حساب قانون الدعم الطارئ لالمن الغذائي  - تنمية أقاليم رقم 2 لسنة 2022 تبويب 214-18-13-4-1-55-2

ت 1  بترودوالر تبويب 214-18-13-4-1-55-3
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات وبأسلوب املناقصة 
العامة  واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد , العدالة , املستقبل(.
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي(  او وفقا للبريد االلكتروني cd@wasit.iq  وكما 

.  www.wasit.iq موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات علما ان املوقع الرسمي اخلاص بالتبليغات ونشر نتائج املناقصة  هو
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ماهو  مطلوب في ورقة بيانات العطاء .

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل( علما املعايير غير قابلة لالســتكمال وتعد من شــروط املنافسة لضمان إحالة املشاريع لشركات رصينة 
مما يقتضي مراعاة الدقة عند تقدمي العطاء.

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى (ديوان محافظة واسط/  سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7. على مقدم العطاء تقدمي  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النسخ مختومة بختم حي من الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  

العطاء .
8. على مقدم العطاء تقدمي كشــف  حســاب اصلي  ومرسل بكتاب رسمي الى ديوان محافظة واسط مرفقه نسخة  من  )فيشة إيداع باملبلغ املشار اليه في الكشف مصدقة بختم حي من املصرف(  يبني حركة 
التدفق املالي الخر سنة للفترة التي تسبق غلق املناقصة وبالتالي اليعتمد الكشف املصرفي الصادر من احد املصارف االهلية والذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدفق املالي للمدة املطلوبة 

ويجب ان تغطي السيولة املالية للمشروع املعلن جميع املشاريع احملالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلجناز( .
9.  مع مراعاة الفقرة 7 اعال يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط / سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم )االحد( املصادف 20 /2022/11 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما 
بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات( في الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا من يوم ) االحد ( املصادف 2022/11/20.
10. على مقدم العطاء تقدمي جدوال يتضمن جميع املشاريع احملاله له سابقا )قيد اإلجناز( .

11. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصدقة اصوليا الخر سنتني قبل غلق املناقصة لغرض االطالع على نشاطات الشركة .
12. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )هيئة االعمار(   ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة 
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 

األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه .
13. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة و يتم  شــراء وثائق املناقصة و تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املساهمني ال 
تزيد مدة صدوره عن ثالث اشهر  من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(كشرط أساسي لشراء وثائق املناقصة و لتقدمي العطاء ويجب 
ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اســم ورقم املناقصة  و يســتبعد العطاء ان ثبت مخالفته لشروط اإلعالن .إن جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
14. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

15.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

17. جلهة التعاقد الغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة  وان  ثمن  وثائق املناقصة غير قابل للرد.
18. يجب ان يكون العطاء مفهرست مع خالصة يتضمن محتويات العطاء .

19. يجب ان يتم ملئ القسم الرابع )word ( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء وبخالفة يستعبد العطاء.
20. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب  وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات العطاء والقســم الثالث ويعد من شــروط املنافســة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشــرها على املوقع االلكتروني www.wasit.iq, ويعتبر 

تبليغا رسميا.
21. سيعقد مؤمتر خاص باملشروع  بتاريخ 14-11-2022 الساعة  العاشرة والنصف  وفقا ملاهو مثبت في ورقة بيانات العطاء مما يقتضي التنويه 

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
محافظة ميسان

جلنة البيع واإليجار الثانية

العدد/ 12385
التاريخ/ 2022/11/2

م/ إعادة اعالن

استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل واشارة الى كتاب جلنة البيع وااليجار الثانية املرقم بالعدد 
)9396( فــي 2022/8/28 بصدد اإلعالن عــن مزايدة علنية لبيع 
مواد مكتبة امليمونة املشيدة على العقار املرقم )3/5( امليمونة 
واملبينــة على اجلدول ادناه حيث مت نشــر اإلعــالن في صحيفة 
الصبــاح اجلديد بالعدد )4963( فــي 2022/8/29 وبالنظر لعدم 
حصول راغب تقرر متديد املزايدة ملدة )15( خمســة عشــر يوما 
من تاريخ صدور اعالن التمديد ، فعلى الراغبني باالشــتراك في 
املزايدة مراجعة قسم االمالك في ديوان احملافظة مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة مع 
املستمسكات الرسمية وستجرى املزايدة في الساعة العاشرة 
صباحا في مبنى ديوان محافظة ميســان واذا وافق يوم املزايدة 
عطلة رســمية فتكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النشر واملصاريف االخرى.

مجموع املبلغ الكلي = 735,000 ســبعمائة وخمســة وثالثون 
الف دينار الغيرها

د.صادق حميد محبس
رئيس اللجنة

محافظة ذي قار 
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

م/تنويه
احلاقا بإعالننا املرقم )89( في 2022/10/9 املنشــور بجريدة الصباح اجلديد بعددها 
املرقــم )4988( في 2022/10/10 وبناء على ما جــاء بكتاب مديرية بلدية البطحاء 
املرقــم 5186 فــي 2022/11/1 واملتضمن )لقد مت اإلعالن ســهوا عن ايجار احملالت 
الواقعة باحلي الصناعي يرجى الغاء اإلعالن لكونها حسب القرار )38( لعام 1999 

بدون مزايدة علنية( لذا اقتضى التنويه
م.ر.مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ32421/184/6
املوافق: 2022/11/3 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/212
تصميم وجتهيز وتنفيذ )EPC( منظومة إزالة االمالح من النفط اخلام عدد / 3 في مصفى ذي قار 

إعادة اعالن للمرة الثالثة على املوازنة التشغيلية

1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشــركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير املفوض أو 
وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل .

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط مائة وخمسون 
ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني النافذة وشــهادة تأســيس الشــركة على ان ال يقل رأسمال الشركة  عن )2( اثنان مليار 

دينار عراقي .
3. الكلفة التخمينية تبلغ )5.370.000.000( فقط خمسة مليار وثالثمائة وسبعون مليون دينار عراقي

4. التأمينات األولية املطلوبة )107،400،000 دينار( فقط مائة وسبعة مليون واربعمائة الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي 
اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

 WWW.src.gov.iq 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أية معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات الساعة 
الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/2/7 وفي حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي 

يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشــرة صباحاً يوم 2022/11/30 في مقر الشركة الكائن في 

محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( وحسب 
ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة في 
 )CD( ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص

للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول, 
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للشركة 
او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شــركة مصافــي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان 

االجتماعي.
11.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

12. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها ألمالء القســم الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
14. ضرورة تقدمي الشركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة والتي تقام 
في مقر شركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ 

االعمال داخل الشركة.
15.  ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

17. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( من 
قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

18.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

     
الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت

)دينار(
مدة االجناز

بااليام
مبلغ التأمينات االولية

ثمن وثائق املناقصةهوية التصنيف)دينار(

 انشاء طريق قرية السايح ) مريزيجة ( في قضاء12022-4-164
1000,000تاسعة انشائي762,000,00018022,860,000 املوفقية

 تطوير القلعة في منطقة التنمية واملدخل الثاني22022-4-165
 ثامنه انشائي2,047,070,80025061,412,124ملنطقة التنمية في ناحية سيد الشهداء

1000,000 عاشرة كهرباء

32022-4-166

 تطوير منطقة حي العروبة املنطقة احملصورة من 600
 الى شارع زاكور مع تطوير شارع الكلية اجلانب االيسر

 في منطقة حي احسني وتكملة منطقة الشيشان
املرحلة الثانية  في قضاء العزيزية  .

 ثامنه انشائي2,191,426,00025065,742,780
1000,000عاشرة كهرباء

1000,000عاشرة انشائي769,384,00015023,081,520انشاء طريق اخلستاوية وجبيل في قضاء الصويرة42022-9-167

 صيانة طريق صويرة – جبله وطريق املطار في قضاء52022-9-168
1000,000ثامنة انشائي1,415,500,00018042,465,000 الصويرة

 جتهيز وتاهيل مشروع ماء النعمانية الكبير سعة62022-7-169
1000,000ثامنة انشائي60001,067,580,00028032,027,400م3- سا  في قضاء النعمانية

 جتهيز ونصب وحدة ماء مجمعة سعة 400 م 3 -سا في72022-7-170
1000,000ثامنة انشائي1,967,384,00021059,021,520 منطقة الشكري العزيزية

السعر/السعر/مفردالعدداملادةت
املالحظاتجملة

715,000105,000شباك حديد 2*11,5

55,00025,000كتائب حديدية2

510,00050,000باب خشب عرض 1 متر3

215,00030,000باب خشب عرض 170*1متر4

325,00075,000باب حديد عرض 2 متر5

 مجموعحديد سيلمان بطول 200 متر6
1500300,000طولي

 مجموعطابوق انقاض7
150,000كلي
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وكالــة فرانس بــرس أن 
في مطلع  فيســبوك ســيوقف 
2023 تعاونــه مع شــركة “ميديا 
سيرفيسز” التابعة لها واملسؤولة 
عن اختيــار احملتوى الذي يظهر في 
خدمة فيسبوك نيوز التي أطلقت 

في شباط/فبراير.

كمــا أكــدت مجموعــة “ميتا” 
الشــبكة  متتلك  التي  األميركية 
االجتماعيــة عدم جتديــد العقد، 
خوارزميات  تتولــى  أن  مفّضلــة 
“تنظيــم” )فرز واختيــار( محتوى 

األخبار بدال من صحافيني.
وتخــص العقود محــدودة األجل 
أكثــر مــن عشــرة صحافيــني 

وظفتهــم “ميديــا سيرفيســز” 
لالضطالع بهذه املهمة، وفق إدارة 
وكالة فرانس بــرس التي لم تدل 

مبزيد من التعليقات.
وقــال متحدث باســم “ميتا” في 
بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس 
وصحيفة “لوفيغــارو” التي أوردت 
اخلبر ألول مرة، “نحن نقّيم باستمرار 

شراكاتنا العاملية لتنظيم احملتوى 
املستخدمني  احتياجات  على  بناء 

واملنتجات”.
“فيســبوك  خدمة  وســتتواصل 
نيوز” حتى نهايــة عام 2024 على 
األقل بناء على العقود املبرمة منذ 
اخلريف املاضي مع عدد من وسائل 
الســتخدام  الفرنســية  اإلعالم 

محتواها.
يُتهم فيســبوك باســتمرار بأنه 
منصة تنشر بها معلومات كاذبة، 
وقد أطلق خدمة األخبار في فرنسا 
في شباط/فبراير بعد إطالقها في 
 2019 عام  نهاية  املتحدة  الواليات 
ثم فــي اململكة املتحــدة وأملانيا 

وأستراليا.

يأتــي انتهــاء العقد مــع “ميديا 
سيرفيســز” في وقت متــر “ميتا” 
بصعوبــات مع انخفــاض صافي 
ربحها بنسبة 52 باملئة ليبلغ 4,4 
مليار دوالر فــي الربع الثالث، وهي 
تعتزم تعزيز إنتــاج مقاطع فيديو 
“تيك  تطبيــق  ملنافســة  قصيرة 

توك”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تفاجأ مراسل قناة تلفزيونية في 
متوقع  غير  بضيف  تشيلي،  دولة 
في أثناء تغطيته في بث مباشــر 
حلادثة عملية ســطو على مبنى 
ســكني وقعت مؤخراً في البالد، 
على  »ببغاء«  طائــر  جلس  حيث 
أن يسرق سماعة من  كتفه قبل 

أذنه ويطير بها بعيداً.
ميل«  »ديلــي  صحيفة  وذكــرت 
البريطانية، أن »احلادثة وقعت مع 
الصحفي نيكوالس كروم مراسل 

التلفزيونية  »تشيليفزيون«  قناة 
اخلاصة في تشــيلي، عندما كان 
يتحدث خالل التغطية املباشــرة 
قبل  السطو،  تداعيات حادثة  عن 
أن ينقــض عليه الطائر ويســرق 

السماعة من أذنه اليسرى«.
وبعد ثــواٍن، أراد الببغــاء على ما 
التغطية  يتصدر مشهد  أن  يبدو 
من  الســطو،  حلادثة  اإلخباريــة 
سماعات  إحدى  »ســرقة«  خالل 
املراســل كروم من أذنــه، وحاول 
كروم اإلمســاك بالطائــر، إال أنه 

طار بســرعة حامالً سماعة األذن 
معه«.

وأبلغ املراســل مصوره بأن الطائر 
»أخذ الســماعة مــن أذني«، ثم 
أوضــح احلادثــة لقناتــه، قائالً: 
»أثناء تصويرنا في بث مباشر في 
بوجود  النهار، شــعرت  منتصف 
شــيء يقترب منــي وأدركت أنه 
يقضون  الكثيريــن  وألن  ببغــاء، 
عدة ســنوات للتدريب على حمل 
حاولت  أكتافهم  على  الببغاوات 
تنبيه املصور للتركيز على الطائر، 

فمثل هذه احلــوادث ال حتدث كل 
يوم«.

وأضاف املراســل كروم: »كان هذا 
الببغاء يراقبنا مــن مكان قريب، 
وعندما جلس على كتفي يبدو أن 
السماعة في أذني لفتت انتباهه، 
حيث كان ينظر إليها بتمعن من 
زاوية عينه قبل أن يأخذها ويطير 
بهــا، وكان يجب أن اســتمر في 
التغطيــة اإلخباريــة ألن قضية 
وكنا  حساسة  الســطو  عملية 

في منتصف البث«.
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ملونشريط
أسد يهاجم مواطنًا ويصيبه 
بجروح خطيرة في الناصرية

أصيب أحــد زوار حديقة متنــزَّه الناصرية بجروح 
خطيرة بعد ان قام مبد يده داخل قفص األسود.

وقال مصدر في دائرة صحة ذي قار، ان »أسداً هاجم 
أحد املواطنني في حديقة احليوانات مبتنزه الناصرية 

أثناء إلقاء النظر عليه داخل القفص اخلاص به«.
واضاف املصدر ان »الرجل الذي يبلغ 45 عاماً اصيب 
بجــروح بالغة اســتدعت نقله إلى مستشــفى 

الناصرية العام«.
 

السعودية تدشن عالمة )سير( 
لصناعة السيارات الكهربائية

أعلن األمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية، 
عن إطالق شــركة »ســير«، وهي أول عالمة جتارية 
ســعودية لصناعــة الســيارات الكهربائيــة في 

اململكة.
وقال »إن إطالق شــركة »ســير« ال يهدف إلى بناء 
عالمة جتارية للســيارات في اململكة فحسب، بل 
يدعم متكني قطاعات اســتراتيجية متعددة تدعم 
تطوير املنظومة الصناعية الوطنية، وتســهم في 

جذب االستثمارات احمللية والدولية.
وأضــاف ولي العهــد أن هذا األمر الذي من شــأنه 
اســتحداث العديد مــن فرص العمــل للكفاءات 
احملليــة، وتوفير فــرص جديدة للقطــاع اخلاص، مبا 
يســهم في زيادة الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة 
خالل العقــد املقبل، وذلك حتقيقاً الســتراتيجية 
صندوق االســتثمارات العامة في املساهمة بدفع 

عجلة النمو االقتصادي متاشيا مع رؤية 2030«.
وتُعد شــركة »ســير« مشــروعاً مشــتركاً بني 
»فوكسكون العامة وشركة  االستثمارات  صندوق 

Foxconn »، حيث ستحصل »سير« على تراخيص 
تقنية املكونات املتعلقة بالسيارات الكهربائية من 
شركة »بي إم دبليوBMW » الستخدامها في تطوير 

املركبات.
 Foxconnفوكســكون« شــركة  ســُتطّور  فيما 
» النظــام الكهربائي للســيارات، والتي ســيتم 
اململكة،  داخــل  بالكامل  وتصنيعهــا  تصميمها 
وســتخضع الســيارات لفحص اجلودة وفق أعلى 
املقاييــس العامليــة، ومن املقّرر أن تكون ســيارات 

شركة »سير« متاحة للبيع خالل عام 2025. 

وصل موّقع بخط الفنان عبد 
الحليم حافظ يسبب صدمة

ضّجــت مواقع التواصل االجتماعــي، بعدما اّدعى 
أحد املســتخدمني أّنه قام بشراء مجموعة كبيرة 
من أعمال شــركة “صوت الفن”، التي كان ميتلكها 
الفنان املصري الراحل عبــد احلليم حافظ والفنان 

الراحل محمد عبد الوهاب.
وأكد في منشــوره الذي قام بحذفــه بعد ذلك، أن 
هذه املقتنيات التي وجدهــا كان تضّم تواقيعهما 
وعقود األفالم واألغاني وحتى نوتات املوسيقى بخط 

عبد الوهاب وحافظ.
وكان من بني األشــياء التي نشرها، صورة توثق إذن 
صرف بقيمة 150 جنيهــاً موّقعاً بخط عبداحلليم 
حافظ بصفته شريكاً في الشركة، إلى عبداحلليم 
حافظ )أيضاً( بصفته فناناً، كـ”بدل مطرب”، ويعود 

إذن الصرف إلى األول من حزيران في سنة 1966.
من جانبه أبدى محمد شبانة، جنل شقيق العندليب 
عبد احلليم حافظ اســتياءه الشديد منها، مؤكداً 
أنهــا مزورة. وقال فــي تصريحــات صحفية: هذه 
الصور مزّيفة وقاموا باّدعائها ألجل تســوية بعض 
األمور قانونيــاً، فهل من املمكن أن يرســل حليم 

لنفسه إذن صرف؟
وأضــاف: هل ســيصرف العندليب لنفســه 150 
جنيهاً؟، بكل تأكيد ال، كل ما مت نشــره هذا ما هو 
إال كذب، وبلهجتنا املصرية نطلق على األمر عبارة 

)كله كالم أونطة(”.

البصرة _ سعدي السند:
يعّد قضاء الفاو في مدينة البصرة 
املصدر التجاري الرئيس لألسماك 
البحرية ومنه تصــدر تلك الثروة 
محافظات  أســواق  جميــع  الى 
البالد من خالل »علوة األســماك« 
الرئيسة في القضاء والتي يصلها 
الصيــادون بعــد انتهــاء رحالت 
صيدهم فــي البحر قبــل حلول 
الفجر ورمبا قبل الســاعة الثانية 
بعــد منتصــف الليــل ليفّرغوا 
صيدهــم من انواع الســمك في 
أماكــن مخصصة لتبــدأ بعدها 
عملية )املزاد( بإشراف معنيني من 
جمعية الصيادين ومن ثم ينطلق 
املسّوقون الى املكان الذي يبيعون 
البصرة  فــي  بضاعتهــم  فيــه 
وخارجها . أهــل البصرة يرتبطون 
ارتباطا كبيرا جدا بالسمك وعلوة 
األســماك في الفاو تزدحم يوميا 
الذين  السمك  وبتّجار  بالصيادين 
ويذكر  الصيادين  بانتظار  يقومون 
املتواجــدون في العلــوة ان بعض 
السمك  يشــترون  األسماك  جتار 
قبل  الصياديــن  مــن  مباشــرة 
وصولهم الى العلوة واالنطالق به 
الى األسواق التي يتعاملون معها 
... و عندنا  ويعتبرونه )سمك تازة( 
في البصرة عندما يصل املسّوقون 
الرئيسية  بيع األسماك  الى علوه 
تبدأ  القدمية  البصرة  منطقة  في 
يحضرها  جديــدة  مــزاد  عملية 
الســمك  باعة  من  الرئيســيون 
ليشــتروا مايشاؤون وهم يعرفون 
جيــدا حركة شــراء األســماك 
البصرة  مدينــة  فــي  البحريــة 
من  واملطلوبة  املرغوبة  واألسماك 
قبل أهل البصــرة الذين يرتبطون 
ارتباطــا كبيــرا جدا بالســمك 
ليدخــل عند الكثيــر منهم في 
اذ لكل  اليومية  وجباتهم شــبه 
عائلة رغبتها فــي اختيار ما حتبه 
او ما يناسب دخلها وهذه العملية 
التي تبدأ فجرا باملزاد تتكرر يوميا 
وهذا هو حال ســوق السمك في 
البصرة وقد اخترنا علوة أســماك 
لعملية  كأمنوذج  القدمية  البصرة 

بيــع الســمك اذ تتوفــر )عالوي( 
أخرى في سوق العشار وهي علوة 
رئيسية ومعروفة جدا اضافة الى 
العديد مــن العالوي في األقضية 

والنواحي .  

أنواع األسماك البحرية
و يذكر باعة الســمك في ســوق 
القدمية  البصرة  مبنطقة  السمك 
ان أنــواع األســماك وأســعارها 
تختلف باختالف املواســم فمثالً 
يكثــر خالل  النويبــي(  )ســمك 
املوســم الشــتوي ،فعند هبوب 
السمك  يخرج  والعواصف  الرياح 
فتخرج  بكميــات كبيــرة جــداً 

)اللنجات( وزوارق الصيد  مسرعة 
الصطياده حيــث أنه مرغوب جداً 
يعد  الذي  الصبور  وايضا ســمك 
أنواع األسماك رغبة في  من أكثر 
الشــراء بالرغم من غالء ســعره 
وقصر موســمه ،حيــث إن فترة 
آذار  تكاثره وصيده تبدأ من )شهر 
الى شهر متوز من كل عام( فهناك 
إقبال كبير جداً وتســارع من قبل 
احملافظات لشــرائه، ويتم تصديره 
بكميات كبيرة جــداً، وبيعه يتم 
علــى شــكل )أزواج( وليس كوزن 
مثل بقية األسماك ويصل احيانا 
)الزوج( منه الى مايقارب 100 مائة 
الف دينار وهناك اسماك موسمية 

أخــرى يتــم صيدها فــي البحر 
مثل ســمك الزبيدي، الشماهي، 
الضلع، وســمك  احلف،  اللحيف، 
لثالثة  يستمر  فبعضها  احلاكول  
أشهر والبعض ستة أشهر وهكذا  
باإلضافة الى وجود أسماك دائمية 
ال حتدد مبوســم كسمك الشانك، 
الشعري، الهامور، البياح، اخلشني، 
السمان، املزلك، البرطام، العندك، 

والروبيان.

أسعار األسماك البحرية
اجلديد(  )الصبــاح  جولة  وخالل 
الرئيسي  الســمك  ســوق  في 
فــي منطقة البصــرة القدمية 

كانت األسماك بأنواعها متوفرة 
عنــد الباعة ومنها األســماك 
أيضا وخــالل حديثنا  النهريــة 
مع أحد الباعة في الســوق وهو 
الشاب علي ساجت الذي قال انا 
اكثر  السمك منذ  ببيع  اشتغل 
من 12 ســنة واوضح في حديثه 
ان أسعار الســمك اليوم تقريبا 
اليومية فمثال  اســعارها  نفس 
عندنــا ســمك الزبيــدي اليوم 
باحلجــم الكبير يصــل الكيلو 
غرام الواحــد منه الى )35( الف 
دينار واحلجم الوسط منه يصل 
الــى )25( الف دينار وعندنا ايضا 
الروبيــان اجلامبــو الــذي يصل 

الــى )25( ألــف دينــار للكيلو 
غــرام الواحد منه اما الوســط 
فسعره )15( الف دينار والصغير 
دينــار وســعر  االف  بخمســة 
الكيلو غرام الواحد من ســمك 
)الشانك( اليوم عشرة االف دينار 
والهامور اليوم بعشرة االف دينار 
 15 ب  الكبير  احلجــم  والنويبي 
الــف دينار والوســط ب ثمانية 
االف دينار وعندنا ســمك البني 
باحلجــم الكبير ب 13 الف دينار 
للكيلو غرام والوسط ب تسعة 
االف دينار ويتوفر ايضا )الكطان( 
وسعر الكيلو غرام منه خمسة 

عشر الف دينار  .

أهمية األسماك البحرية برأي 
خبراء التغذية

وعن أهمية األســماك البحرية 
الطعام  أن  التغذية  يؤكد خبراء 
املنتظم للسمك البحري يحمي 
من أمراض الكبد، إذ قام بدراسة 
ذلك خبراء من جامعة كاليفورنيا  
وأجرى املتخصصون جتربة، بّينت 
أن وجــود الســمك البحري في 
قائمــة الغذاء اليوميــة، يقلل 
مــن خطر  بشــكل ملحــوظ 
اإلصابة مبرض السكري، ويحمي 
الكبد مــن ظهور الدهون عليه، 
وذلك يعــود إلى زيت الســمك 
الهضم  ســهلة  والبروتينــات 
البحرية  التي متتلكها األسماك 
كما  يشير اخلبراء إلى أنه يوجد 
في األسماك البحرية مجموعة 
مــن األحماض األمينيــة، منها 
امليثيونني وليســني والتربتوفان، 
خفض  فــي  تســاهم  والتــي 
مســتويات الكوليســترول في 
الدم ويســاعد حمــض التورين 
املتواجد في األســماك البحرية 
األنســولني،  انتاج  على حتفيــز 
ضغط  تنظيم  في  يساعد  كما 
وتتواجد كميــات كبيرة  الــدم 
الســمك،  في  الفوســفور  من 
والــذي بدوره يزيــد القدرة على 
اجلهاز  واســتقرار  اجلسم  حتمل 

العصبي. 

ثالثون نوعًا من االسماك يضمها سوق البصرة القديمة
تجمع البحري منها والنهري

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة
متابعة – الصباح اجلديد:

“ديانا”  نادرة لألميرة  قطعة فنية 
عبارة عن قالب ليدها اليســرى، 
مــن املقــرر بيعها فــي معرض 
للمزاد األسبوع املقبل بسعر 40 
ألف جنيه إسترليني. وتأتي ندرة 
القالب كونه الوحيد ليد األميرة 
حياتها  خــالل  مت صنعه  الــذي 
قطعة  يجعله  ممــا  ومبوافقتها، 
لتفاصيلة  إضافــة  مطلوبــة، 

الدقيقة.
ويقول بيــان في كتالــوج املزاد: 
فريدة  أن هذه مجموعة  “يُعتقد 
مــن نوعها ليــد األميــرة ديانا 
بإذنها  حياتهــا  خــالل  صنعت 
وتعاون واضح، وبالتالي فهي ذات 

أهمية وندرة كبيرة”.
النادرة  القطعــة  بيع  وســيتم 
مــع قطع أخرى مــن التذكارات 
امللكيــة، وقطعة مماثلة من اليد 
اليمنى لرئيس الوزراء “ونســتون 
تشرشــل”، املقــرر بيعها مببلغ 
يصل إلى 7000 جنيه إسترليني، 
في مزادات Reeman Dansie في 
كولشيســتر في إسكس خالل 
عملية البيع التي جُتري في الفترة 

من 8 نوفمبر إلى 9 نوفمبر.
كما قام النحات “أوسكار نيمون” 

بصنع القطعة الفنية املصنوعة 
من اجلبــس، أثناء جلوســه في 
االســتوديو اخلاص بــه في قصر 
يعمل  كان  بينما  سانت جيمس 

على متثال نصفــي لألميرة، قبل 
وفاته في عام 1985.

ويبلــغ طول املصبــوب املفصل 
بدقة 24 ســم، وكان مملوكاً في 

تشرشــل”،  لـ”كارين  الســابق 
 ” القطعــة  نحــات  مســاعد 

أوسكار نيمون”.
“تشارلز سبنسر”، شقيق  ونشر 
األميــرة الراحلة “ديانــا”، صورة 
بانستغرام  حسابه  على  جديدة 
سبنســر”  “جون  بوالده  جتمعه 
وشــقيقته “ديانا” يعود تاريخها 
لعــام 1989، التقطــت احتفاالً 

بذكرى والدهما الـ 65.
وتظهــر الصــورة والــد األميرة 
“ديانا”  ابنته  بني  جالســاً  “ديانا” 
وابنه “شــتارلز سبنسر”، البالغ 
من العمر 58 عاماً، وهما يرتديان 
بدلة، فيمــا ترتدي األميرة “ديانا” 

فستاناً بكتف واحد.
وقــد أرفق “تشــارلز سبنســر” 
الصورة بتعليق كتب فيه:” اليوم 
اليوم  املوتى،  اســتذكار  يوم  هو 
الذين  أحبابنا  فيــه  نتذكر  الذي 
فارقوا احليــاة، ويعرف في بعض 
الدول بيوم األمــوات، صورة تؤثر 
بي كثيراً مــن صيف عام 1989، 
 Althorp مــن حفل أقيــم فــي
مبناسبة ذكرى ميالد والدي الـ65. 
وهذا وقد ذكر سبنسر أن الصورة 
روان”  “جــون  املصور  التقطهــا 

.John Roan

قالب يد األميرة ديانا في مزاد علني بسعر خيالي

بعد انخفاض ربحها.. فيس بوك يوقف تعاونه مع فرانس برس

منفذها »ببغاء«.. اغرب عملية سرقة لمراسل قناة تلفزيونية



محافظة املثنى
مديرية مجاري املثنى

التصاميم
العدد : 4708
التاريخ : 2022/11/6

م/اعالن مناقصة رقم )1(
اســم املشــروع/اعداد وحتديث تصاميم وتدقيق تصاميم لشــبكة مياه االمطار والصرف الصحي ألحياء في 
مدينة السماوة واالقضية التابعة لها مع دراسة إمكانية زيادة الطاقة االستيعابية لشبكة الصرف الصحي 

ملدينة السماوة
خدمات استشارية / أعداد تصاميم / تدقيق تصاميم

تدعو مديرية مجاري املثنى املكاتب االستشــارية ذات اخلبرة والكفاءة لتقدمي عطاءاتهم للمشــروع اخلاص ب 
)اعداد وحتديث تصاميم وتدقيق تصاميم لشــبكة مياه االمطار والصرف الصحي ألحياء في مدينة السماوة 
واالقضية التابعة لها مع دراسة إمكانية زيادة الطاقة االستيعابية لشبكة الصرف الصحي ملدينة السماوة( 
ومشروع تدقيق )تصاميم شبكة مياه االمطار والصرف الصحي ألحياء في مدينة السماوة واالقضية التابعة 

لها مع دراسة إمكانية زيادة الطاقة االستيعابية لشبكة الصرف الصحي ملدينة السماوة(
1.تقوم كل جهة استشارية بتقدمي مغلفني مغلقني ومختومني األول اخلاص بعطاء مشروع التصاميم ولثاني 
خاص بعطاء مشــروع تدقيق التصاميم كال على حدة )يهمل العطاء اجلهة االستشارية اذا قدم عطاء واحد 
على عمل واحد )تصميم او تدقيق( وعند التحليل ســوف تكون الترسية كل وثيقة على حدة على ان تتضمن 

العطاءات املدة الزمنية لتنفيذ العمل 
2.على املكاتب االستشارية تقدمي االجازات اخلاصة باملكتب مع كتاب وصف ملهام سابقة مت إجنازها

3.تقدم العطاءات بشــكل مغلــق ومختوم ومعنون الى مقر مديرية مجاري املثنــى معنون الى )جلنة التقدمي 
العطاءات( خالل مدة أقصاها )10 يوم( من تاريخ اإلعالن باجلريدة الرسمية وسف تهمل الطلبات املتأخرة

4.بامكان مقدمي العطاءات شراء الوثائق اخلاصة بالعمل من مقر مديرية مجاري املثنى بعد دفع املبلغ اخلاص 
بالوثائق والبالغ )50,000( خمسون الف دينار ويقدم وصل الشراء األصلي مع العطاء

املهندس 
علي كامل نعاس
مدير مجاري املثنى/وكالة

محافظة واسط/ قضاء االحرار 
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود/ شركة نفط الواحة احملدودة 

تنويه \ متديد موعد استالم العطاءات مناقصة توفير خدمة التصليح 
والصيانة السريعة ألنابيب التصدير في موقع الWS2 & WS1 حلقل االحدب 

النفطي
Extension for 2nd Announcement for Provision of Rush Repair and 

Maintenance Service for WS2 & WS1 Export Pipeline of AHDEB Oilfield
)022/SC/22( :رقم املناقصة

إشــارة الى اإلعــالن اخلــاص باملناقصة أعاله املعلــن بتأريــخ 25\10\2022, تعلن 
شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي 
في محافظة واســط / قضاء االحرار عن متديد موعد اســتالم العطاءات اخلاصة 
باملناقصة أعاله من تاريخ 08\11\2022 الى 15\11\2022. )باقي الشروط 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:
eng.ammar@petroalwaha.com 
CC to:  youhao@petroalwaha.com / khalid.jamal@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير مزيالت االوكسجني لوحدة 

املعاجلة املركزية 
1st Extension for 2nd Announcement for Provision of Oxygen 

Scavenger for CPF
019/PC/22 : رقم املناقصة

نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/11/8 الى 11/22/ 2022
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/11/22 عند الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ

2022/10 /16 
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية :

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

;wujie@ptroalwaha.com
eng.firas@petroalwaha.com 

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 23050/45
التأريخ: 2022/10/24

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
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )روابط قابلوات(

يســر شــركة نفط البصرة )شــركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة 
مراجعة ممثلية قســم املشــتريات احمللية في استعالمات الشــركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشــروط املناقصة وحسب وثائق العطاءات 
القياســية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء املبلغ املؤشــر إزائها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشــر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات 

املطلوبة واملبينة الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/12/7( 
2- تكــون العطــاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك 
مصدق أو ســفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )150( يوما من تاريخ 

الغلق.
3- ســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات اجملهزين في )مقر شــركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية 

الزقورة صالة استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/11/30.
4 - تــودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشــركة نفط البصرة- في 
اســتعالمات باب الزبير على أن يكون بثالث نسخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. 

وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - ســيتم فتح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمــي العطاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في 

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

والقوانني العراقية النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شــهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشركة ومحضر التأســيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية 
احتاد الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شــركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية 
للمدير املفوض للشــركة )شــهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد ســكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند الطابو للداللة على عنوان 
الشركة، كتاب عدم ممانعة في االشتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشمله 
قرار احلجب حســب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني لديه بالضمان 

االجتماعي قبل صرف مستحقاته، يلتزم اجملهزين من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- ميكن االطالع على تفاصيل املناقصة على املوقع اإللكتروني لنشر املناقصات اخلاص بالشركة وهو:

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 21880/43
التأريخ: 2022/10/10

إعالن  اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعهــا في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانــون 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 مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى 
املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط 

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

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

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

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

اعالن14

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات18م47/8127/12محل1

صناعية حمدانثالث سنوات18م48/8127/12محل2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات151,984م16186/12محل1

صناعية حمدانثالث سنوات283م16187/12محل2

صناعية حمدانثالث سنوات215,5م16188/12محل3

صناعية حمدانثالث سنوات260م16243/12محل ادوات احتياطية4

صناعية حمدانثالث سنوات298م1202محل/حدادة ابواب وشبابيك5

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ التأمينات 
نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية

املوازنة

18013/22/61

روابط قابلوات مختلفة 
القياسات واالعداد وحسب 

املواصفات ,الشروط 
,الكميات و املناسئ 

املثبتة في وثائق املناقصة 
)الوثيقة القياسية(

 150,000
فقط مائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

االول

 2,600,000
فقط مليونان 
وستمائة الف 

دينار عراقي

103,400,000 فقط 
مائة وثالثة مليون 

واربعمائة الف 
دينار عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج
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انتخابات االتحادات 
الرياضية قالت كلمتها

جميل جدا ان تقــوم اللجنة األوملبية الوطنية 
للهيئات  اجلديدة  االنتخابــات  بإجراء  العراقية 
اإلداريــة لعدد من االحتــادات الرياضية املركزية 
من أجل اختيار العناصر املؤهلة لقيادة مسيرة 
هذه االحتــادات في الســنوات األربــع املقبلة 
بحســب النظام املعمول به وتعليمات اللجنة 
األوملبية اجلهة املعنية بقيادة الرياضة العراقية 

نحو اآلفاق املستقبلية املشرقة.
وقد حرصــت اللجنة األوملبية من خالل اللجان 
املكلفة بإدارة هذه االحتادات على إعطاء الهيئات 
العامة حريــة انتقاء من ميثلهــا بحرية تامة 
وشــفافية كاملة، حيث كان املرشــح الوحيد 
لرئاســة احتاد املالكمة علي تكليــف هو أبن 
اللعبة املعروف وصاحب إجنازات مشهودة وهذا 
ما ســاعد الهيئة العامة لالحتاد على التسابق 
النتخابه مع أبن اللعبة بل ابن اســرة املالكمة 
العراقيــة علي عبد الزهرة جواد ملنصب النائب 
الثاني لرئيس االحتاد وهو االخر وجد االستجابة 
الكبيرة لدى أعضاء الهيئــة العامة النتخابه 
في الوقت الذي كان البطل اآلسيوي إسماعيل 
خليــل أول املوجودين في قاعة االنتخابات التي 
اشــرف عليها ممثل االحتادين اآلسيوي والعربي 
وهذا ما ســاعد على اجناز االنتخابات بالصورة 
املنشــودة وعلي أكمل وجه على أمل أن تكون 
إدارة االحتاد اجلديدة مبستوى املسؤولية املناطة 
بها من أجــل ان تبقــى رياضة الفــن النبيل 

العراقية دائما على منصات التتويج.
وفي انتخابات احتاد القوس والسهم التي جرت 
في أجــواء دميوقراطية رائعة لم يجد الســيد 
ســعد املشــهداني صعوبة أو منافسة على 
رئاسة االحتاد، ترى ملاذا؟.. ألنه أبن اللعبة واخلبيرة 
فيها واســرته قدمت للعراق خيــرة الالعبات 
اللواتي توجن بطالت مرموقات واعتلني منصات 
التتويج كثيرا وتقلدن أسمة الفخار في الكثير 
من البطوالت العربية واآلسيوية والدولية ومن 
خاللهن احتضنت محافظة السليمانية العام 
املاضي بطولة غربي آســيا وكانــت من أجنح 
وأفضل البطوالت بشهادة ممثلي االحتاد الدولي 

للعبة.
ورمبا كانت انتخابات احتــاد كرة اليد أكثر ترقبا 
من قبــل أهل اللعبة بعد أن رشــح الســيد 
أحمد رياض وزير الشــباب والرياضة األســبق 
جنم منتخبنا الوطني نفســه لرئاســة االحتاد 
منافساً للسيد محمد االعرجي الذي هو اآلخر 
بشهادة الكثير قد عمل بحرص إلجناح مسيرة 
اللعبة خاصة في البطولة االســيوية األخيرة 
التــي أقيمت في الدمام.. وبعد أن اســتعرض 
كل منهما منهاجه القادم لالحتاد خاصة أحمد 
رياض الذي أطلق على جبهته باإلنقاذ وال ينكر 
ان وجود ممثلــي االحتاد الدولي على رأس اللجنة 
املشرفة لالنتخابات التي جرت في قاعة فندق 
املنصور قد ساهم بإجراء االنتخابات في أجواء 

رائعة ولدت االرتياح لدى اجلميع.
ومنــذ بداية االنتخابات تبني أن الســيد أحمد 
رياض وفريقه قد عملوا لنجاح قائمتهم جيدا 
بدليل انه قد حصل على أصوات تقريبا ضعف 
عدد أصوات منافســه محمــد االعرجي، وكل 
ما نتمناه ان يكون مبســتوى املســؤولية وعند 
حســن الظن به ويعمل خلير العبة قبل حتقيق 
املكاســب الشــخصية إذا ما علمنا أم توليه 
منصب وزير الشباب والرياضة قبل فترة قد زاد 

من خبرته وعالقته الدبلوماسية.

بغداد ـ فالح الناصر:

أعلن مدير مركز املوهبة الرياضية 
بالســباحة، عبد األمير الضاحي، 
الواعدين  الســباحني  اعــداد  ان 
متواصــل للمشــاركات املقبلة، 
محليا وخارجيــا، اذ يؤدي نحو 32 
سباحا و10 ســباحات التدريبات 
املنتظمة في مســبح الشــعب 
املغلق بواقع 5 ـ 6 وحدات تدريبية 
املــالكات  بأشــراف  أســبوعيا 
»محمد  األول  للخــط  التدريبية 
يحيى وغزوان خالد وحيدر عاشور 
وأحمــد عبــاس« وللناشــئني » 
الصبيحاوي  يحيى  الكابنت  اخلبير 
ود. وائــل عــالء الديــن« وأيضــا 
ومهدي  طالــب  حســن  املدربني 
جاســم ومهدي صاحــب وعلي 
عبد األميــر«.. واملدربة ثناء احمد 
التي تقوم باألشــراف على اعداد 
وتدريبهن وتعد حلقة  السباحات 
وصــل مهمة ملــا تؤديــه من دور 
بالســباحات  االهتمام  في  مهم 

الواعدات.

فريق املركز الوطني 
وأوضح ان العبــي املركز يواصلون 
للمشــاركة  حاليــا  التدريبــات 
فــي بطولــة العراق للســباحة 
األوملبية التي من املقرر ان تنطلق 
منافســاتها للمدة مــن 24 ـ 26 
تشــرين الثانــي اجلاري وســيتم 
توزيعهم بني األندية، مشــيراً إلى 

ان املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية اتفق مع احتاد السباحة 
املركزي ان يشــترك فريق املوهبة 
الرياضية ابتداء من سباقات العام 
املقبل 2023  باسم املركز الوطني  
بدال من توزيع الالعبني على األندية 

كما في كل بطوالت كل موسم.

بروتوكول تعاون مع مدينة 

احلسني
الوطني  املركز  ان  الضاحــي  وبني 
التعاون  بروتوكول  وقع  بالسباحة 
مع مدينة احلســني الرياضية في 
الشــباب  وزارة  وبأشــراف  األردن 
والرياضــة األردنية الــذي مت البدء 
به العام املاضــي وأقيمت بطولة 
واملركز  األردن  أنديــة  بــني  ثنائية 
التي حقق فيها سباحي  الوطني 

املركــز التفوق الواضــح وحققوا 
البطولة  في  األول  باملركــز  الفوز 
26 وســاماً ملونا،  باحلصول على 
ونالــت العبات املركــز األفضلية 
املنافســات..  في  واضحة  بصورة 
الوطني في  املركــز  وسيشــارك 
البطولة الثانيــة تواليا املقررة ان 
تبدأ للمــدة من 1 ولغاية 7 كانون 

األول املقبل.

دعوة من نادي سبيدو 
وواصــل حديثه فقــال: يومي 25 
و26 مــن شــهر تشــرين الثاني 
اجلــاري وبدعوة من نادي ســبيدو 
في اإلمارات يسعى مركزنا لتلبية 
الدعــوة واملشــاركة بحــو 5 ـ 6 
املشاركة  لتكلفة  نظرا  سباحني 
ومتطلبات السفر ونأمل ان نلقى 

دعما مــن الوزارة واملستشــار د. 
حســن احلســناوي ودائرة شؤون 
وقســم  واحملافظــات  األقاليــم 
املوهبــة الرياضية لكي نســجل 
حضورا اكثــر بعدد الالعبني وبأذن 
اهلل املنافسة على مراكز املقدمة.

معسكر ولقاءات ودية في مصر
وتابع ان مركز املوهبة بالســباحة 
يترقب أيضا السفر إلى جمهورية 
مصــر العربيــة ملدة 5 أيــام في 
الدراسية  الســنة  نصف  عطلة 
تدريبي  معســكر  إقامة  وسيتم 
ولقــاءات امــام ســباحي أندية 
واملعادي، وهذه  واألهلــي  الزمالك 
اللقاءات تصب فــي صالح تطور 
املستويات الفنية لسباحي مركز 

املوهبة الرياضية.

محاضرات مهمة ومفيدة 
املوهبــة  مركــز  مديــر  وأشــاد 
الرياضية بالسباحة، بآليات اعداد 
الالعبــني الواعديــن وتطورهــم 
فنيا ونفســيا ونظاميا وتثقيفيا 
بعد سلســلة محاضرات يلقيها 
مســؤول التربيــة والتنظيم في 
وائل  الرياضيــة،  املوهبة  قســم 
محمد، مبينا ان محاضرته األخيرة 
عن  الرياضية  املوهبة  لســباحي 
آداب الســفر كانــت مفيدة جدا 
نظرا الن املوهوبــني في طريقهم 
لغرض  أخــرى  دول  إلــى  للتوجه 
في  واملشاركة  املعسكرات  إقامة 

البطوالت.

اعدادنا متواصل للمشاركة في بطوالت باألردن ومصر واإلمارات 
عبد األمير الضاحي.. مدير مركز الموهبة الرياضية بالسباحة:

سباحو املوهبة الرياضية في مشاركتهم ببطولة ثنايئة في األردن العام املاضي عبد االمير الضاحي

تقرير 

رافد البدري

توج فريق االتصاالت ببطولة اندية العراق 
للدوري املمتــاز بالشــطرجن، وحل فريق 
السليمانية  محافظة  من  البيشمركة 
وصيفــاً والكهرباء ثالثاً، فــي البطولة 
التي اختتمت يوم أمس واحتضنها فندق 
االنتر ببغداد وشــارك فيها أكثر من 144 

العباً والعبة ميثلون 14 نادياً.

منافسة قوية
املركزي للعبة ظافر  رئيس االحتاد  وحتدث 
عبد األميــر قائالً: تعتبــر بطولة اندية 
املمتاز من اقوى البطوالت التي ينظمها 
احتاد اللعبة، وشــهدت منافسات قوية 
وشرسة جداً بني األندية املشاركة نظراً 
الفرق  وخاصــًة  مســتوياتهم،  لتقارب 
التي أحرزت املراكــز األربعة األولى وهي 
االتصاالت والبيشمركة والكهرباء وخان 
زاد، اذ ان اغلب العبيهم ميثلون املنتخبات 
الوطنية، اضافًة الــى الالعبني احملترفني 

من إيران وسوريا.

فك الشراكة
وشهدت اجلولة 11 من البطولة عن فك 
الشــراكة بني الناديني املتصارعني على 
الصــدارة، حيث حقق نــادي االتصاالت 
الفوز علــى نادي البيشــمركة بنتيجة 
(3.5-2.5( نقطــة، بعد ان كانا متعادلني 
بالنقاط بانتهاء اجلولة العاشــرة ولكل 
منهما 20 نقطة، وتعتبر هذه اجلولة من 
اقوى جوالت البطولة، حيث متكن احملترف 
اإليراني اريان غالمي من الفوز على رواند 
حامد، وحقق العــب املنتخب علي ليث 
الفــوز على زميله اكار علي صالح، فيما 
تعادل العبا املنتخب احمد عبد الســتار 
وزوزك صــالح، وتفوقــت العبة املنتخب 
ســالي عباس على زميلتها في املنتخب 
كارين كمال، فيما خسر العب االتصاالت 
حســني علي حســني من ئاريــان علي 
احســان، واملفارقة في هــذه اجلولة هي 
واملنتخب معزز  االتصاالت  خسارة العب 
ظاهر صاحب ذهبية العــرب من زميله 

صاحب برونزية العرب احمد جزا جمال.

جولة احلسم
عبــد األمير اكــد ان اجلولــة 12 عززت 

باللقب  واالنفــراد  صــدارة االتصــاالت 
بعــد ان حقق الفوز علــى فريق خان زاد 
بنتيجة )4.5-1.5(، ومــن ثم التعادل في 
اجلولة األخيرة مع نادي احلشــد الرياضي 

بنتيجــة )3-3( نقطة، ليرفع رصيده الى 
25 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق 
البيشــمركة الذي حــل وصيفاً للبطل 
وبرصيد 24 نقطــة، وجاء نادي الكهرباء 

ثالثــاً برصيد 20 نقطــة، ومتكن خان زاد 
من احــراز املركز الرابع برصيد 18 نقطة، 
وبفارق 3 نقاط عن نادي احلشد الرياضي 
الذي احتــل املركز اخلامــس برصيد 15 

نقطة، وحصلــت 4 اندية على 10 نقاط 
الســادس وحتى  املراكز من  احتال بهما 
العمال  التوالــي  علــى  وهي  التاســع 
الدين  والقادسية واالسحاقي من صالح 
الطاوالت،  نقــاط  وبفارق  بعقوبة  ونادي 
فيما حصل نادي عشــتار من على املركز 
نادي  9 نقــاط، واحتل  العاشــر برصيد 
الســماوة املركــز 11 برصيــد 8 نقاط 
متفوقــاً على نادي املهندســني صاحب 
املركــز 12 برصيد 8 نقــاط ايضاً بنقاط 
الطــاوالت، وبنفس الطريقــة جاء نادي 
الفكر من كربالء باملركــز 13 وبرصيد 8 
نقاط ايضاً، وحل باملركز 14 واألخير نادي 

الرسيل من البصرة برصيد 7 نقاط.

اشادة بنادي االتصاالت
عبد األمير اشاد بنادي االتصاالت واعتبره 
مــن األنديــة الداعمــة واملؤثــرة الحتاد 
الشــطرجن العراقي ودائمــاً موجود في 
خارطة األندية العراقية، وما له من تأثير 
كبير في دعم العبيهــم الذين هم في 
نفس الوقت ميثلــون املنتخبات الوطنية 
العراقية، وسبق له ان حقق لقب األندية 
العربيــة، والفضــل يعود الــى الهيئة 

اإلدارية التي تدعم فريقها ولفترة طويلة 
مــن اجل الوصــول الى املســتوى الذي 
يحقق لهــم طموحاتهم، باإلضافة الى 
اجلهد الكبير الذي تبذله مشرفة الفريق 
الســيدة عروبة محمد حســني وكابنت 
الفريق احســان كاظم واإلدارية السيدة 
مروة محمد خلف، والالعبني اريان غالمي 
وعادل علي جالل  وحســني علي حسني 
واحمد عبد الســتار وعلــي ليث ومعزز 
ظاهر حبيب وســالي عباس وربيع صباح 

نوري. 

حكام البطولة 
النظام  وفــق  البطولة جرت  ان  مبينــاً 
السويسري وبنظام الدوري من 13 جولة 
وعلى مرحلتني، وأشــرف عليها مسؤول 
برنامج الســويس ماجنــر احلكم الدولي 
اســعد إســماعيل توفيق، وحكم عام 
البطولة ضمير جبار موســى، واحلكمني 
الدوليــني إســماعيل إبراهيم وســعد 
محسن الكناني، واحلكام الوطنيني عبد 

العزيز اسود وزرنك صالح وعلي شوجة.

* املنسق اإلعالمي لالحتاد

االتصاالت يتوج باللقب والبيشمركة وصيفًا والكهرباء ثالثًا
باختتام بطولة اندية الممتاز بالشطرنج

فريق االتصاالت

صكبان الربيعي

   11:00 مساًء

مفكرة اليوم

فاليكانو ـ ريال مدريد
الدوري اإلسباني

متابعة ـ الصباح الجديد:
تدريباته  الوطنّي  املنتخُب  اختتَم 
صباح أمس في ملعِب الشــعب 
الدولــّي قبل التوجــِه فجر اليوم 
جيرونــا  مدينــِة  إلــى  االثنــني 
اإلسبانية خلوِض مباراة املكسيك 
في التاســع من الشــهر احلالي.
وجاءت تدريباُت اليوم استشفائّية 
بعــد خــوِض املنتخــب الوطنّي 
مباراة ودية يوم امس األول جمعته 
بنــادي الكهرباء وانتهــت  بفوزه 
بهدفني مــن دون مقابل، في حني 
تدريبات  الالعبني  مــن  تدرَب عدد 
منفصلًة من الذين لم شــاركوا 
في مبــاراِة األمس بدقائق اقل من 

بقية زمالئهم .
ومــن املؤمل أن يغــادرَ فجر اليوم 
االثنني وفــد املنتخب الوطنّي الى 
إســبانيا، وتألفت قائمة الالعبني 
املكســيك  ملباراتي  املســتدعاة 
25 العباً هم كل  واالكوادور مــن 
من: جالل حسن ، دلوفان مهدي ، 
حسن أحمد ، أمجد عطوان ، أمين 
حسني ، كرار عامر ، سجاد جاسم 
، منــاف يونس ، أحمد زيرو ، احمد 
يحيــى، هيــران أحمــد  ، محمد 
قاسم ، حسني جبار ، حمزه عدنان 
، إبراهيــم بايش، علــي فائز ، زيد 
حتسني  ، احمد عبد احلسني ، عالء 
عباس ، حسن عبد الكرمي، شهاب 

رزاق ، أميــر العماري ، اآلي فاضل ، 
عمار محسن ، والكسندر اوراها.

إلى ذلــك، حصلت قنــاة الرابعة 
احلصرية  احلقــوق  على  الرياضية 
ملباريات املنتخــب العراقي الودية 
واإلكــوادور  املكســيك  أمــام 
وكوســتاريكا، املزمــع إقامتهــا 
خالل نوفمبر/تشرين الثاني اجلاري 
فــي جيرونــا ومدريــد والبصرة.
الرياضية  الرابعــة  قنــاة  وقالت 
فــي بيان: "حصلنــا على احلقوق 
احلصريــة ملباريات العــراق الودية 
واإلكــوادور  املكســيك  أمــام 
"املباريات  وكوستاريكا".وأضافت: 

ســيتم بثها عبر القناة املفتوحة 
نايل سات".ولم تكشف  قمر  في 
القناة عن مصير بث املباراة الودية 
الرابعــة التي ســتجمع أســود 
الرافدين مع فنزويال، في ظل عدم 
تأكيد موعدهــا أو مكان إقامتها 

ببغداد أو البصرة حتى اآلن.
يذكر أن املنتخب العراقي سيالقي 
املكســيك في 9 تشــرين الثاني 
اإلســبانية،  جيرونا  مبدينة  اجلاري 
بالعاصمة   12 يــوم  اإلكوادور  ثم 
مدريد، ويســتضيف كوستاريكا 
في 17 من الشــهر اجلاري مبدينة 

البصرة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جــرت أمس مباريات الــدور الثاني 
لبطولة كأس العراق، وشهدت فوز 
أمانة بغداد علــى االتصاالت بدف 
ذاتها  وبالنتيجة   ،56 علي خليــل 

تغلب حيفا على املــرور ومصافي 
واملصافي  الناصرية  علــى  اجلنوب 
على التجارة بهدفني لهدف وعفك 
على الكفل بخمسة أهداف لثالثة 
بفارق  الصوفيــة  على  والرمــادي 

ركالت اجلــزاء، وفاز البيشــمركة 
علــى األمــواج املوصلــي بأربعة 
االثنني  اليوم  وتقام  أهداف نظيفة 
في الساعة الثانية والنصف ظهرا 

مباراة احلويجة وبلدية املوصل.

إعالم اللجنة األولمبية 
تلقــى االحتاد العراقــي للقوس 
والســهم كتابي شكر واعتراف 
الدولــي  االحتاديــن  مــن قبــل 
على  وذلك  للعبــة،  واآلســيوي 
خلفيــة االنتخابــات التي جرت 
قبل أيام، ونال على إثرها ســعد 
املشهداني ثقة اجلمعية العامة 

لدورة  للعبــة  العراقي  لالحتــاد 
أربع ســنوات  أمدها  انتخابيــة 

مقبلة.
االحتــاد، ســعد  رئيــس  وقــال 
املشــهداني: إن هــذا الفوز يعدُّ 
دافعا معنويا كبيرا إلجناز ما بدأناه 
املاضية، فضال عن  السنوات  في 
كونه تكليفا مهما بالنسبة لنا 

من أجل تقدمي األكثر والســعي 
لتطوير رياضة القوس والسهم. 
االحتاديــن  دعــم  إن  مضيفــا: 
اآلسيوي والدولي للعبة متواصل 
بصورة كبيرة جدا، وذلك لتذليل 
من  البطوالت  واجناح  الصعوبات 
خالل الدعم املعنوي واللوجستي 

املقدم منهما.

أمانة بغداد والمصافي وعفك وحيفا 
يبلغون ثالث أدوار الكأس

اتحاد القوس والسهم يتلقى كتاب شكر 
واعتراف من نظيره الدولي 

ساجد سليم 
التابع  املدنــي  الدفاع  نــادي  يعد 
العراق  املدنــي في  الدفاع  ملديرية 
من االندية التي تخطو بثقة ولديه 
عدة فرق تشــارك فــي البطوالت 
التــي تقيمها االحتــادات واالندية 
ضمن االنشطة الرياضية التابعة 
للجنــة االوملبية ووزارة الشــباب 
والرياضة.علمــا انــه ميتلك فريق 
كرة قدم مشــارك في دوري اندية 
الدرجــة االولى وبطولــة الكاس 
للفئات  كرويــة  قاعــدة  ولديــه 
العمرية اشــبال وناشئني وشباب 
ورديــف لكن اهتمــام ادارة النادي 
ليــس بفريــق القدم فقــط وامنا 

جلميع الفرق وااللعاب الفردية.
هــذا ما حتدث بــه اللــواء بوهان 
الفرق  املدني عن  الدفاع  مدير عام 
الرياضية في النادي قائال..بالبداية 
تبعث  مفاصلها  بجميع  الرياضة 
جلميع  وســالم  محبــه  رســالة 
الشعوب ونحن في العراق نعشق 
كرة القــدم فقط ألنهــا اللعبة 
العالم  فــي  االولــى  الشــعبية 
اجمع لكــن هذا لم ولــن مينعنا 
من دعم االلعاب االخرى في نادينا 
علما لدينا فرق فــي العاب فردية 

عالي  مســتوى  على  وجماعيــة 
متميزة وحصد  نتائج  نادي  وحقق 
اوســمة ذهبية وفضية من خالل 
لعبــة التايكواندو واملالكمة وبناء 
االجســام والعاب اخــرى واضاف 
ان هناك العبني من نــادي الدفاع 
الفرديــة هم  باأللعــاب  املدنــي 
وهذا  الوطنية  املنتخبــات  ضمن 
واعتــزاز عندما يكون  يزيدنا فخر 
العب من نــادي الدفاع املدني وهو 
ميثــل املنتخبات الوطنيــة ويرفع 

علــم العراق في احملافــل الدولية 
والبطوالت اخلارجية.

اما عــن فريق كرة القــدم قال ان 
القدم ســيكون هذا  فريق كــرة 
املوســم رقــم صعب فــي دوري 
الدرجــة االولى رغم هنــاك فرق 
عريقة تنافس من اجل التأهل الى 
الدوري املمتاز  وايضا هناك فريقان 
هبطا في هذا املوسم وهما امليناء 
اللذان يريدان  العريق وامانة بغداد 
ســابقا  مصافهما  الــى  العودة 
لكن فريقنا ســيكون صعب في 
هذا املوســم لكون وفرنا له كافة 
االمــور الفنية واللوجســتية من 
خالل اقامة معســكر تدريبي في 
الســليمانية واستقطاب العبني 
محترفــني مــن عدة جنســيات 
افريقيــة وايضا العبــني عراقيني 
على مســتوى عالي وجميع هذه 
االمور جــاءت مبتابعة رئيس النادي 
الدكتور عادل احلر وجبار محســن 
مشــرف الفريق .واضــاف ان ادارة 
النادي تتابــع فرق الفئات العمرية 
بشكل جيد وبأعمار حقيقية من 
اجل زجهم للفريــق االول للنادي 
وفريقنا جاهز للمنافســة بجهود 
املالك التدريبي والالعبني واالداريني.

المنتخب الوطني يختتم تدريباته 
ويتوجه اليوم إلى إسبانيا 

اللواء كاظم بوهان.. ندعم جميع
 األلعاب في نادي الدفاع المدني 

اللواء كاظم بوهانتدريبات املنتخب الوطني أمس



بغداد - وداد ابراهيم:
بدأت العائالت العراقية االســتعداد 
لفصل الشــتاء الفصل احملبب لدى 
الصيف  ان غــادر  بعــد  الكثيريــن 
ارتفاع درجات  مبشاكله وهمومه من 
احلــرارة العالية مع انقطــاع التيار 
الكهربــاء وان كان فصــل الشــتاء 
قصيرا بحســب ما يعتقد الكثيرون 
اســتعداد  واالكثر  االهــم  انــه  اال 

بالنسبة للعراقيني. 
 اذ بــدأت االســواق تبدل املشــهد 
واجللد  والفــرو  بالصوف  الصيفــي 
وبعــض املالبــس التي تالئــم مناخ 
الثلــوج فيمــا يعلــق بعــض رواد 
االسواق، اين هو الشتاء لنرتدي الفرو 

االصواف؟ 
السيدة ســمية محمود "موظفة" 
تقول بصراح تأخر الشتاء كثيرا اتذكر 

حني كنــت في املدرســة االبتدائية 
كانت تبدأ الدراســة منتصف شهر 
الشــتوية  املالبس  ونرتــدي  ايلــول 
للذهــاب في اليوم االول للمدرســة 
كمــا اذكــر ان كفوف يــدي كانت 
تتجرح ان لم ارتد القفازات الصوفية 
الصوفي وكأني  الرأس  ومعها غطاء 
في االســكيمو "تضحك" لكن االن 
وصلنا منتصف شهر تشرين الثاني 
والشتاء بدأ يلوح لنا من االمس، ومع 
هذا بدا االستعداد له قبل شهر من 

ناحية تهيئة السجاد.
فرش  الى  نعمــد  احياناً  واكملــت: 
الســجاد القــدمي والبعــض يذهب 
لشــراء انواع أكثر ســهولة واخف 
وزنا من الســجاد الصوفــي املعتاد، 
للمالبس  تصفية  البيت  في  وعملنا 
التي  او  بها  املرغــوب  الصيفية غير 

ليكون هناك متســع  اســتهلكت 
من املــكان في الدواليــب للمالبس 

الشتوية.
ابــو مازن قــال: بصراحة انــا اول ما 
يهمنــي فــي الشــتاء هــو تهيئة 
اجهزة التدفئــة ان كانت كهربائية 
احلفــاظ عليها  اعتدت  نفطيــة  او 
وحفظها بشــكل مرتب في مخزن 
البيت لذا بــدأت بتنظيفها وتهيئة 
الشتاء،  الوقود الستقبال  كمية من 
واخــذ االحتيــاط فيمــا اذا انقطع 
التيار الكهربائي باســتخدام املدفأة 
النفطية مع احلفــاظ على ان تكون 
بشكل جيد من دون ان تسرب غاز او 

دخان ما يؤثر على اجلهاز التنفسي.
غابت الباميا وحضر السبانخ مبكرا

السيدة ام محمد قالت: الشتاء تأخر 
لكن في االسواق كل املأكوالت تقول 

ان الشــتاء دخل قبل أكثر من شهر 
فقد شهدت االســواق غياب الباميا 
البربني وحضور واسع خلضار  وخضار 
الشتاء مثل السبانخ ومعه الكزبرة 
حضور  وهنــاك  والشــبنت  واحللبة 
االخضر  الليمــون  لنوع من  واســع 
الذي يدخل مع الشــتاء ومع ان هذا 
الشــتاء تأخر اال اننا استقبلناه في 
البيوت بفرش االرضيات والتي اعطت 
للبيــت رونقا وجمــاال وصورة توحي 

باحلميمية. 

الصحة حتذر
مــن جانبهــا، بــدأت وزارة الصحة 
بتحذيراتها لطالب املدارس من دخول 
االصابة  مســببات  تكون  اذ  الشتاء 
بـــ "األنفلونزا" كثيــرة فقد اعلنت 
ذلــك قائلة: تزامنا مــع بداية فصل 
وانتشارا  يعرف حركية  الذي  الشتاء 
للفيروســات، وفــي خضم ســياق 
صحي غير مسبوق وموسوم بجائحة 
فيــروس كورونا املســتجد، حيث ال 
املشترك  االنتشار  إمكانية  تُستبعد 
املوســمية  األنفلونــزا  لفيــروس 
وكوفيــد19-. واطلقت وزارة الصحة 
واحلماية االجتماعية احلملة الوطنية 
للوقاية من األنفلونزا املوسمية، حتت 
شــعار: " ضد األنفلونزا املوسمية...

نقوي مناعتي ".
 وتهدف هذه احلملة، التي ستستمر 
إلــى  األنفلونــزا،  طيلــة موســم 
اللقاح ضد هذا  بأهمية  التحسيس 
التقليل من مخاطر  وكذا  الفيروس، 
مضاعفاته، خاصة لدى األشــخاص 
اإلصابــة  خلطــر  عرضــة  األكثــر 

مبضاعفات العدوى التي يسببها.
وتعــد األنفلونزا املوســمية، عدوى 
فيروســية حــادة تصيــب اجلهــاز 
التنفسي، حتدث خالل فصلي اخلريف 
والشــتاء في شكل أوبئة موسمية. 
وهي عبارة عن مرض خفيف بشكل 
عام، إال أنها ميكن أن تؤدي إلى حدوث 
مضاعفــات خطيرة قــد تصل حّد 
املوت، خصوصا لدى الفئات األشــد 
تعرضــاً خلطــر ظهــور مضاعفات 

األنفلونزا.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

العائالت تستعد إلستقبال الشتاء
واألسواق تشهد حركة المتبضعين

البرد مقبل وان تأخر..

متابعةـ  الصباح الجديد:
من خالل رسالة قوية صرحت بها 
الفنانة غادة عبد الرازق، خالل لقاء 
لها مع برنامج ET بالعربي، دعمت 
بها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، 
وذلك بعد حملة التنمر التي تعرضت 
لها األخيرة أخيــراً، وقالت غادة عبد 
الرازق: "خليكي في شغلك وجنوميتك 

والناس اللي بيحبوكي ليه بتدوري على 
الناس اللي مبتحبكيش؟!!". 

وهبي  هيفاء  اللبنانيــة  الفنانة  وكانت 
أكدت أن لقاءها باجلمهور السعودي في 
حفلها األخير موسم الرياض، كان مليئا 
باملشــاعر الدافئة، ســاخرة: "كل دولة 
أروح أحيــي حفل فيهــا الزم أقع".  وعن 
الصــور التي مت تداولهــا مؤخرًا، وحملة 

التنمــر التي تعرضت لهــا ردت الفنانة 
في مداخلــة هاتفية مع اإلعالمي عمرو 
أديب مقدم برنامج "احلكاية"، املذاع على 
فضائية "إم بي سي مصر"،: "مثل هذه 
املوضوعات ال تســتوقفني، وردي الوحيد 
هو رد فعــل جمهوري الــذي كان يراني 
بشكل مباشــر حلظة أحياء احلفل، فأنا 
كفنانة لن أقف أمام مثل هذه التفاهات، 

وظهوري على املسرح أكبر رد على الصور 
التي مت تداولها، وحملة التنمر التي تلت 

ذلك". 
وأضافت هيفــاء وهبــي: "حظي كبير 
ألني كنت جزء من حفل افتتاح مهرجان 
الرياض، واحلفل كان مليء باجلماهير التي 
خطفــت قلبي وكان هنــاك بينا كيميا 

مرتفعة". 

الصباح الجديد - خاص:
يقيم الفنان سعدي الكعبي معرضه الشخصي 

"خطاب الصمت" على قاعة االورفلي في عمان 
للفترة من السابع من شهر تشرين الثاني اجلاري 

ولغاية يوم احلادي والعشرين منه.
وتعد بدايات "سعدي الكعبي النجف 1937"، 

احلقيقية عند التحاقه مبعهد الفنون اجلميلة في 
اخلمسينيات من القرن املاضي اذ تتلمذ على يد كبار 
التشكيليني منهم "فائق حسن وجواد سليم وعطا 

صبري وفرج عبو وحافظ الدروبي "، وبعد تخرجه 
من املعهد عمل مدرسا للفن في مدارس ثانوية 

في العراق كما درس في معهد التربية الفنية في 
اململكة العربية السعودية، وشغل مناصب إدارية 

في وزارة الثقافة العراقية، وصمم ديكورات عدد 
من املسرحيات كما صمم ديكور فلمي "املنفذون 
والبيت"، وفي عام 2006 ترك العراق ليستقر في 

األردن.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب جنيم صورة 

جتمعها مع أطفالها، وذلك عبر حسابها الرسمي على 
موقع التواصل االجتماعي "انستغرام".

وكتبت نادين في تعليقها على الصورة: "زهرة 
وأطفالها"، في إشارة منها لشخصيتها في مسلسل 

"صالون زهرة" لتلقى الصورة إعجاب عدد كبير من 
جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بإطالالتها، وجمال 

أطفالها.
يشار إلى أن "زهرة" هو اسم الشخصية، التي جتسدها 

الفنانة نادين جنيم في مسلسل "صالون زهرة"، الذي 
سيبدأ قريباً عرض اجلزء الثاني منه، على منصة شاهد.

وكانت الفنانة جنيم، روجت سابقاً للجزء الثاني من 
املسلسل، بنشرها مجموعة من الصور ومقاطع 

الفيديو من كواليس العمل، وآخرها كان فيديو ترويجي.
وكانت الشركة املنتجة للعمل قد نشرت قبل أيام 

مشهداً دعائياً كوميدياً يجمع نادين نسيب جنيم 
ومجدي مشموشي، عبر حسابها الرسمي على 

انستغرام وأرفقته بتعليق ترويجي للعمل.
يشار إلى أن العمل من بطولة كل من نادين جنيم، 
معتصم النهار، زينة مكي، سامية اجلزائري، هدى 

شعراوي، وفاء موصللي، مجدي مشموشي وغيرهم 
الكثير من جنوم الدراما السورية واللبنانية.

ومسلسل "صالون زهرة" بجزئه الثاني من تأليف 
كلوديا مارشليان، وإخراج جو بو عيد، ومن إنتاج شركة 

"الصباح" للمنتج صادق الصباح.

"خطاب الصمت"معرض 
للفنان سعد الكعبي 

نادين نجيم تشوق الجمهور: 
"زهرة وأطفالها"
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مشكلة اخملدرات شغلت اجملتمعات في العالم 
أجمع، ملا لها من آثار مدمرة على الفرد واجملتمع 
في مجاالت عدة نفسية واجتماعية واقتصادية، 
وقــد أصبحت تؤرق جميع املهتمــــــــني في 
اجملتمــع كالقــــــيادات األمنية التي لهــــا 
متاس مباشــر مع مثــل هذه اجلريـــــــــمة 
اخلطــــــيرة، وكذلك علماء االجتماع وعلماء 
النفس ورجـــــــال الدين، وذلك من أجــــــل 

احـــتوائها ومحاصرتها واحلد من مخاطرها.
وقد الحظنا في اآلونة األخيرة في بالدنا انتشار 
هذه الظاهــرة املريبة بعــد ان كان العراق من 

البلدان اخلالية من تعاطي هذه السموم.
حيث أعلنت املديريــة العامة ملكافحة اخملدرات 
بوزارة الداخليــة العراقية عن ضبط 14 مليون 
حبــة مخدرة ونحــو 300 كيلوغــرام من املواد 

اخملدرة في 8 أشهر فقط من هذا العام.
وقــال املتحدث باســم املديريــة إن "عملياتنا 
مســتمرة في محاربة ومطاردة جتــار اخملدرات، 
حيث أُلقي القبض خالل الشــهر املاضي على 

أكثر من 1350 متهماً".
وأضاف أن "العدد الكلي خالل األشهر الثمانية 
املاضية أصبح 11 ألف متهم بالتجارة والترويج 
والتعاطي، فضالً عن ضبــط ما يقرب من 300 
كيلوغرام من املــواد اخملدرة وأكثر من 14 مليون 

حبة من حبوب الكبتاغون واملؤثرات العقلية".
فيما أعلنــت وزارة الصحة، عــن وضع خطط 
إســتراتيجية بعيــدة املــدى لعــالج اإلدمان، 
وأحصت أعداد املدمنني املراجعني للمؤسسات 

الصحية ومراكز العالج في البالد.
"الوزارة  إن  النفســية  وقال مستشار الصحة 
وضعت خطة تتمثل في شــطرين األول وضع 
إســتراتيجيات بعيدة املــدى وخطط تنفيذية 
واقعية في الوقت احلاضر للحد من اإلدمان على 
اخملدرات"، مبيناً، أن "اخلطــط احلالية هي فتح 
مراكز لعالج اإلدمان وتأهيل املدمنني في بغداد 

واحملافظات".
وأضاف، أنه "مت افتتاح مركز العطاء بسعة 150 
ســريراً في دائرة صحة الرصافــة وفتح مراكز 

أخرى في احملافظات".
وأكد، أن "هناك برنامجــاُ وقائّياً لتوعية الناس 
وحتصينهم ضد األضرار الصحية واالجتماعية 
للمخدرات إذ تكون على شكل حمالت، بالتعاون 

مع منظمات اجملتمع املدني".
وأوضــح، أن "املراكــز املتخصصــة املوجــودة 
فــي بغداد مركــز العطاء وفــي البصرة مركز 
مستشــفى الفيحــاء وكذلــك فــي ذي قار 
وديالى والنجف وبابل وكربالء وواســط واملثنى 

وكركوك".
وتابع، أن "إحصائيات املدمنني املراجعني للمراكز 
املتخصصــة تبلغ نحــو 3500 مدمن ومتعاٍط 
خالل العــام 2021، منهم من تســلَّم العالج 
كامالً، وهناك انتكاســات متكــررة، مبيناً، أن 

"الكريستال أكثر مادة يتعاطاها املدمنون.
اخلبران أعاله يؤكدان تفشي الظاهرة من خالل 
اإلحصائيات لديهم، وهــذا يضعنا جميعا في 
مســؤولية مواجهة هذه الظاهرة املريضة كالً 
مــن موقع عمله عليه ان يتصــدا لها من اجل 
بناء مجتمع صحي صحيح مبني على أســس 
قوية "فـــ " اجلاهل واملتعلــم " يقعان ضحية 
ضعفاء النفوس ممن يروجون لبيع هذه السموم 
مستغلني فئة املراهقني وبعض احلاالت الشاذة .
وعلى اجلهات احلكومية تكثيف اخلطط واجلهود 
من اجل سالمة اجملتمع وفرض أقسى العقوبات 
ملن يروج ويتاجر بها ليكون عبره لغيره، ان انقاذ 
شخص واحد من هذا البالء مبثابة انقاذ مدينة 

كاملة. 

تعاطي السموم 

زينب الحسني

غادة عبد الرازق تدعم هيفاء وهبي في حملة التنمر عليها

نينوى ـ الصباح الجديد:
والسياحة  الثقافة  وزير  شارك 
واالثار الدكتــور احمد الفكاك 
مــع املنظمــات الدوليــة في 
اجملتمعي  املركز  بافتتاح  العراق 

ملبادرة احياء روح املوصل.
وحضــر االفتتاح الــذي تعمل 
عليه اليونســكو بالشــراكة 
مع مؤسســة "تطــوع معنا 
تراث  بيــت  مــع  "وبالتعــاون 
في  اليونســكو  ممثل  املوصل، 
فونتاني  باولو  الســيد  العراق 

رئيس  اخلياط  مزاحم  والدكتور 
اضافة  النيابية،  التعليم  جلنة 
ودولي  مجتمعي  حضــور  الى 
روح  احياء  مبادرة  اهمية  يؤكد 
املوصــل، التي تســعى إلعادة 
اإلعمــار وتوفير فــرص العمل 

وحتقيق املصاحلة اجملتمعية.
جديــر بالذكــر ان محافظــة 
العاشــر من  في  نينوى حتررت 
لتنهي ســيطرة   ،2017 متــوز 
داعــش االرهابي منــذ حزيران 

.2014

ديالى ـ الصباح الجديد:
اكدت رابطة الصيادين، انتهاء موسم 
صيد الصقور شرق البالد بعد مرور 40 

يوًما على انطالقه.
وقــال احمــد العتبي عضــو رابطة 
الصيادين فــي حديث،تابعته الصباح 
اجلديــد ان "موســم صيــد الصقور 
البريــة في قاطع شــرق ديالى ضمن 
مناطق باديــة قزانية انتهى بعد مرور 
40 يوما على انطالقه بســبب شــح 

الصيد ".
واضاف، ان "موســم الصيد ميتد في 

اغلب االحيان لشــهرين لكن بسبب 
البرية  الصقور  وقلة  اجلفاف  تداعيات 
لهذا  الصيد  موسم  تقلص  املهاجرة 
العام"، مؤكدا ان "ما مت اصطياده اقل 

من املوسم املاضي بنسبة 50%".
واشار الى ان "أشــهر الصقور البرية 
هي احلر الذي يباع بأســعار تصل الى 
100 مليــون دينار بات نــادرا جدا في 

السنوات االخيرة".
وتعد بدايــة قزانية شــرق ديالى من 
أشهر املناطق الصيد للصقور البرية 

على مستوى العراق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحالم  اإلماراتية  املطربــة  تفاعلــت 
الشامســي، مــع "أمنيــة" الفنان 
العتيبي،  فيصل  الشــاب  السعودي 

في الغناء معها.
وظهــر فيصــل العتيبي فــي لقاء 
تلفزيوني، عقــب حملة تنمر تعرض 
لهــا، وأثارت جداًل بــني مواطنيه في 
اململكة، ليتلقــى الحًقا حملة دعم 

واسعة.
وخــالل اللقــاء، عبر عــن رغبته في 

الغنــاء إلى جانب كل مــن "أحالم" 
واملطرب السعودي "رابح صقر".

وما لبثت أن غردت املطربة اإلماراتية 
عبر حســابها على موقــع التواصل 
رغبتها في مشاركة  لتعلن  "تويتر"، 
فيصل العتيبي حفلها، املزمع إقامته 

في العاصمة الرياض.
تشــاركني  "راح  "أحــالم":  وكتبت 
حفلي في الرياض، وأنا إللي أتشرف يا 
حبيبي، صــوت وال أروع، وغنيت حزين 
وأســرتني، وراح نغنيهــا مع بعض، 

أوعدك".وكان امللحن السعودي ناصر 
الصالح، قد أبــدى رغبته بتقدمي حلن 
وذلك  العتيبي،  هدية منه لفيصــل 

دعًما له عقب تعرضه للتنمر.
كذلك،  أحالم  املطربــة  عقبت  فيما 
على الصالح، بالقول إنها ســتقدم 

التسجيل للعتيبي كهدية منها.
وتعرض فيصل العتيبــي، البالغ من 
العمــر 16 عاًما، حلملة إســاءة من 
قبل متابعيه بعــد التنمر على لونه 
ليس  أنه  وزعموا  بأصله،  والتشكيك 

من قبيلة عتيبة العربية املعروفة.
وإثر اإلساءات املتواصلة من متابعني، 
خالل بــث للعتيبي على "تيك توك"، 
عبر عن استيائه الواضح من ذلك، إذ 
أكد متأثرًا أنه سيقوم بإغالق جميع 
حساباته وسيضيف فقط من يرغب 
أنه مــن قبيلة  بهم، مشــددًا على 

عتيبة رغًما عن اجلميع.
وانطلقــت علــى إثــر ذلــك حملة 
تضامن واسعة مع العتيبي من قبل 
مواطنيه ومشــاهير آخرين، ردًا على 

اإلساءات التي تعرض لها.

بغداد - الصباح الجديد: 
قامة عراقية وعنــوان حاضر في ذاكرة 
اإلبــداع، ولدت وســط عائلــة فنية 
وتتلمذت على يد كبار األسماء باملسرح 

والدراما، فكان التميز سجيتها دائما.
حظيت الفنانة شــذى ســالم بألقاب 
كثيرة، لكن كان األقرب الى قلبها ما لقبها 
به اخملرج الراحل صالح أبوسيف وهو "فاتن 

حمامة" العراق.
قالت الفنانة شذى سالم في حوار :ان الفن 
يستطيع أن يقدم كل شــيء للناس، فهو 
يقــدم املتعة واألخالق والتربيــة والنصيحة 
واملشــورة واجلمال والقبح واخلير والشــر 
وكل مــا يدور فــي احلياة، فهــو مرآة 
اجملتمع الذي يعكس صورة ما يحدث 
في تلك احلياة لكي يرى اإلنســان 
هذه الصــورة بوضوح أكثر، حتى 
األشياء  تلك  يواجه  أن  يستطيع 
التــي حتدث له، فالفــن هو املرآة 
لإلنسان تسير معه  احلقيقة 

في كل مراحل حياته.
وعن تقلبــات األوضاع العامة فــي البالد وأثرها 
على الواقع الفني في العراق؟  أوضحت ســالم: 
بالتأكيــد.. الذي حدث في البالد شــيء كبير ال 
أقدر على وصفه بكلمات.. األحداث كانت مرعبة 
والتخلص منها كان أكثر من صعب، فمن املؤكد 
أن مثل هذه الظروف كان لها تأثير ســلبي على 
اجملتمع العراقي بشــكل عــام واحلركة الثقافية 
والفنية بشــكل خــاص، فالوضــع األمني في 
السنوات السابقة كان صعبا جدا، ولذلك كانت 
يصعــب تصوير أعمال تلفزيونية أو ســينمائية 
إال بأوقــات محددة، كما أن العروض املســرحية 
كنا نضطــر لتقدميها نهارا وليس في وقت الليل 
كما هــو معتاد. لكن برغم صعوبة تلك الظروف 
جتد أشــياء حتاول أن تبث األمل واألمان في نفوس 
الناس، واحلمد هلل تعدينــا هذه املراحل الصعبة 
التــي أخذت من اجملتمع العراقــي الكثير، وعادت 
احلياة إلى طبيعتها في بغداد وبقية مدن العراق، 
وبدأت األعمال تصور واملسرح عاد إلى زمنه املعتاد، 
وتوجد فعاليات ومهرجانات مهمة بحضور عربي 

"الفكاك" يفتتح المركز المجتمعي لمبادرة احياء روح الموصل انتهاء موسم صيد  الصقور في ديالى

"فاتن حمامة"العراق شذى سالم:
 الفن مرآة المجتمع

أحالم تحقق أمنية فيصل العتيبي بالغناء معها 
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