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بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

التربية النيابية: نحتاج ثمانية 
آالف مدرسة إلنهاء الدوام المزدوج

دعت الى تخصيص أموال في الموازنة 
إلعادة بناء المهدم منها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت جلنــة التربيــة النيابية 
إلى  البالد  االحد، حاجــة  امس 
للقضاء  آالف مدرســة  ثمانية 
املزدوج،  الــدوام  ظاهــرة  على 
فيمــا طالبت مجلــس الوزراء 
بتخصيــص األموال في املوازنة 

املقبلة لبناء املدارس املهدمة.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي 
ان »جلنــة التربية النيابية تتابع 
ملف املدارس املهدمة ومشروع 
 ،2011 بســنة  اجلاهزة  املدارس 
ولم تنجز اي مدرســة إلى هذا 
اليوم«. ، واشــار إلــى ان »وزارة 
وزارتّي  اللوم على  تلقي  التربية 
والصناعة،  واإلســكان  اإلعمار 
إال ان التربية هــي من تتحمل 

مسؤولية فشل املشروع«.

وأضــاف »اآلن ومع بــدء العام 
الدراسي فإن الدوام في الكثير 
من املــدارس ثنائي أو ثالثي، وان 
قســماً من املدارس يصل عدد 
الواحد  الصــف  فــي  الطالب 
املراحل  80 طالبــا فــي  إلــى 
واملتوســطة  االبتدائية  الثالث 
واإلعدادية« مؤكــدا ان »العراق 
يحتاج إلى اكثر من ثمانية آالف 
مدرســة للقضاء على ظاهرة 
الــدوام املــزدوج في املدرســة 

الواحدة«.
الوزراء  مجلس  الغزالي  وطالب 
مشروع  في  أموال  »بتخصيص 
قانون املوازنة إلعادة بناء املدارس 
املهدمــة في عهــد احلكومات 
الســابقة والنهــوض بواقــع 

التربوي بالبالد«.

خاص - الصباح الجديد:
اللجوء  إمكانية  نواب عن  حتدث 
إلى اجللســات الطارئة من أجل 
متريــر املوازنــة إذا ما أرســلت 
العطلة  قانونها خالل  احلكومة 
التشريعية، وحتدثوا عن مشاريع 
خدميــة عديدة ما زالت معلقة 
بســبب عدم وجود التخصيص 

املالي.
وقال النائب محمد البلداوي في 
تصريح إلى »الصباح اجلديد«، إن 
»البرملان يعي حجم املســؤولية 
ما  عاتقه خصوصاً  على  امللقاة 

يتعلق بقانون املوازنة«.
األول  »اإلجراء  ان  البلداوي،  وتابع 
الذي مت اتخاذه على هذا الصعيد، 
متثل بتمديد الفصل التشريعي 
شــهرا واحــدا مبوجب قــرار مت 

التصويت عليه في البرملان«.
وأشار، إلى أن »اجلميع ينتظر أن 
تنجز احلكومة املسودة النهائية 
وإذا  ترســلها،  حتى  للموازنــة 
وصلت قبل انتهاء فترة التمديد 
فأن البرملان لن يدخل في عطلة 

تشريعية إال بعد إقرارها«.
وبني البلــداوي، أن »حلوال أخرى 
لــدى البرملان في حــال قدمت 
احلكومة املشروع خالل العطلة 
باللجوء  وتتمثل  التشــريعية، 
إلى اجللســات الطارئة من أجل 
إقرارهــا مــع تكليــف اللجان 

املعنية بدارسته«.
كبيرة  »مشــكالت  عن  وحتدث، 
ســتظهر فــي املســتقبل إذا 
تتمثل  القانون  هــذا  إقرار  تأخر 

بالدرجــات الوظيفيــة اجلديدة 
واملشــاريع اخلدمية وغيرها من 
األمور التي لها ارتباط مباشــر 

بحياة املواطن العراقي«.
»احلكومــة  أن  البلــداوي،  وأورد 
الســابقة عجــزت عــن تقدمي 
املوازنة إلى مجلس النواب، وهي 
بذلك أدخلت البلد في مشكلة 

كبيرة وجعلته ال يســتفيد من 
االرتفاع الذي حصل في أســعار 

النفط«.
ورأى، أن »اللجــوء إلــى قانــون 
الغذائي  لألمن  الطــارئ  الدعم 
والتنميــة لم يحل املشــكالت 
العالقــة، اذ رافقتــه العديــد 
تعلقت  التي  اإلشــكاليات  من 

بتشريعه والنقاشات بشأنه«.
أن  إلــى  البلــداوي،  وانتهــى 
تقدمي  على  عاكفــة  »احلكومة 
مشــروع قانون املوازنــة وقد مت 
الوزاري  املنهاج  إدراج ذلك ضمن 
ونأمل عدم تأخــر ذلك والبرملان 

جاهز للمناقشة والتصويت«.
من جانبها، قالت النائبة مهدية 

الالمي في تصريح إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »لقاء كان قد جمعنا 
األسبوع املاضي مع وزيرة املالية 
طيف ســامي وتباحثنا بشــأن 

املوازنة«.
املالية  »وزيرة  ان  الالمي،  وتابعت 
أبدت اهتمامها بضرورة اإلسراع 
إلى  املوازنة  تقدمي مشــروع  في 

البرملــان، وأكدت أن الــوزارة لم 
تتلــق املشــروع لغايــة الوقت 

احلالي«.
ولفتت، إلى أن »العراق أمام وفرة 
مالية جيدة يحتاج إلى تشــريع 
قانون للموازنة يتفق مع طبيعة 
املرحلــة احلالية وعدم التلكؤ أو 

التأخير مرة أخرى«.
ومضت الالمي، إلى أن »منظمات 
دولية تريد تقدمي املســاعدة إلى 
وتدريب  بتأهيــل  املاليــة  وزارة 
مالكاتها على اإلسراع في تقدمي 

املوازنة إلقرارها«.
ومــن جانبهــا، أكــدت النائبة 
»الصباح  إلى  حمدون،  محاسن 
اجلديــد«، أن »البرملــان ال يعلم 
شــيئاً عن حجــم مبالغ قانون 
املوازنــة ألن املوضوع ما زال لدى 

احلكومة«.
البرملان  »دور  أن  وتابعت حمدون، 
يبدأ بعد أن يصل القانون إليه من 
النقاشات  تبدأ  حيث  احلكومة، 
من خالل القراءة األولى واالطالع 
على تقرير اللجنــة املالية وآراء 

النواب متهيداً للتصويت«.
وأعربت عن أملها، بأن »تشــعر 
باملسؤولية  السياســية  القوى 
وأن تسرع في إقرار قانون املوازنة 
مبا يلبي طموح الشارع العراقي 
بعيداً عن املصالح الشخصية«.

الــوزراء محمــد  رئيــس  وكان 
تأكيد  السوداني قد جدد  شياع 
حكومتــه عزمها االســراع في 
إلى  املوازنــة  قانـــون  إرســال 

البرملان.

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
أظهرت بيانات رقمية مببيعات 
العملة للبنك املركزي العراقي 
طرأ  الــذي  االنخفاض  مــدى 
تشــرين  شــهر  خالل  عليها 
الثاني، والتي وصلت في بعض 
األحيان الى أقل من 100 مليون 
دوالر في اليــوم، بعد أن كانت 
تتعدى 250 مليون دوالر يوميا، 
تذهب معظمها على شــكل 

حواالت خارجية.
نبيل  االقتصادي  اخلبير  ويقول 
املرســومي في هذا الصدد، إن 
»العقوبــات االمريكيــة التي 
مصرفا   14 علــى  وضعتهــا 
عراقيا على القائمة الســوداء 
للــدوالر  تهريبهــم  نتيجــة 
غســيل  بعملية  وقيامهــم 
إيقافها من  والتــي مت  األموال 
العراقي  املركــزي  البنك  قبل 
بعــد ان كانت تدخــل لنافذة 
بيــع العمالت األجنبيــة وراء 
انخفــاض مبيعــات البنــك 

املركزي من الدوالر«.
واضاف ان »االنخفاض ال يتعلق 

بالوضع االقتصــادي العام وال 
إال  العامة  باملوازنــة  يتعلــق 
أنــه يتعلق بعقوبــات البنك 
الفدرالــي األمريكــي بإصدار 
أوامر وتعليمات للبنك املركزي 
العراقــي بعــدم التعامل مع 

هذه املصارف اخلاصة«.
املبيعات  »قلة  ان  الى  واشــار 
الــى حــدوث شــح في  أدت 
األمريكي  الدوالر  من  املعروض 
للسوق العراقية«، الفتا الى ان 
»سعر الدوالر املوازي بدأ يقترب 
من 1500 دينــار مقابل الدوالر 

الواحد«.
يذكر ان البنــك املركزي يقوم 
ببيع الدوالر فــي مزاد ينظمه 
وشــركات  للمصارف  يوميــا 
متويل  أجــل  مــن  التوســط 
التجارة اخلارجية ومتويل السوق 
الكثيــر من  ان  اال  الداخلــي، 
خبراء االقتصاد والسياســيني 
مبيعات  في  فســادا  اشــروا 
البنك املركزي من خالل تهريب 
العملــة الصعبة للخارج دون 

إيجاد حلول لهذا األمر.

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت اللجنة الزراعية النيابية 
امس االحــد أن العــراق على 
الذاتي من  االكتفاء  موعد مع 
محصولي احلنطة والشــعير 
الشــتوية  اخلطة  نفــذت  لو 

بالكامل.
ثائر  اللجنــة  رئيــس  وقـــال 
مخيــف في تصريــح تابعته 
»اخلطـــة  إن  اجلديد،  الصباح 
الزراعية الشتويـــة تتضمـن 
الـف  و500  3 مالييـــن  زراعة 

دومن مــن اصــل 44 مليـــون 
فــي  للزراعـة  صالـح  دونــم 

العـراق«.
لو  ان »هــذه اخلطة  وأضــاف 
نفــذت بكاملها كما هو معد 
لهــا ســتمكننا مــن تأمني 
األمــن الغذائــي ونصــل الى 
االكتفاء الذاتي من محصولي 
أن  مبيناً  والشــعير«،  احلنطة 
»هــذه اخلطة وافيــة وتغنينا 
الى  بنا  عن االســتيراد وتصل 

االكتفاء الذاتي«. 

البالد تقترب من االكتفاء الذاتي 
لمحصولي الحنطة والشعير 

متهمة بتهريب الدوالر وغسيل األموال 

خبير اقتصادي: العقوبات 
االميركية على 14 مصرفا محليا 

تخفض مبيعات مزاد العملة

القانون في عهدة الحكومة ومشاريع كبيرة تنتظر التخصيص المالي

البرلمان يرجح عقد جلسات طارئة لتمرير الموازنة 
في حال تأخرت الى عطلته

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
وصف نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية فؤاد حسني، احلكومة 
يترأســها  التي  االحتاديــة احلالية 
رئيس مجلس الوزراء محمد شياع 
السوداني بأنها »قوية وقادرة على 
عن  يخرج  شــخص  أي  محاسبة 
العراق  مســارها، مؤكدا ســعي 
لترميــم العالقات بــني دول اجلوار 

خاصة بني إيران ودول اخلليج.
أجرتها  مقابلة  في  وقال حســني 
معه صحيفة »الوطن« البحرينية 
ونشــرتها في عددها الصادر امس 
األحــد، إن »عالقاتنا مع اجلارة إيران 
قوية، ونحن فــي الواقع من خالل 
مــرات عديــدة، نســعى لترميم 
العالقــات اإليرانيــة اخلليجية ألن 
ذلك من مصلحة العراق، ألنه كلما 
كان هناك أمن في املنطقة، فاألمن 
اجلماعــي في املنطقــة ينعكس 
إيجابياً علــى الوضع األمني داخل 
العراق، لذلك نحن نسعى لترميم 
العالقات بــني دول اجلوار، وفي هذا 
األول،  بغــداد  مؤمتر  عقــد  اإلطار 

وسوف تنعقد النسخة الثانية من 
مؤمتر بغداد فــي األردن، والبحرين 

سوف تكون حاضرة في املؤمتر«.
وحتدث حسني عن برنامج احلكومة 
اجلديدة، قائال إن »احلكومة اجلديدة 
أكدت فــي برنامجها العمل على 
وبناء  العراقيني  املواطنــني  خدمة 
وخلق  االقتصاد،  وتنويع  االقتصاد، 

فرص العمل للشباب«.
ســوف  البرنامج  »هذا  أن  وأضاف 

يتــم تطبيقه وهنــاك دعم قوي 
وخاصة  اجلديــدة،  احلكومة  لهذه 
الدعم السياســي من قبل جميع 
األحزاب السياســية، وهناك أيضاً 
دعــم برملانــي قوي مــن مجلس 
برنامج  هنــاك  وبالتالي  النــواب، 
برنامج سياسي  للحكومة، سواء 
متفــق عليــه، وكذلــك برنامج 
حكومــي متفق عليــه من خالل 

االئتالف احلكومي«.

نتطلع  »نحن  اخلارجية:  وزير  وأردف 
اجلديدة  احلكومــة  تقــدم  أن  إلى 
خدمات كبيرة للمواطن والشعب 
العراقي، وبنــاء االقتصاد العراقي، 
وخاصــة أن لدينا إيــرادات كبيرة 
من بيــع النفــط، وبالتالي تتوافر 
كل األســباب واألسس التي تؤدي 
إلى بنــاء االقتصاد العراقي وتقدمي 

اخلدمات في هذه املرحلة«.
وفي معرض جــواب وزير اخلارجية 

عــن األحــزاب العراقيــة وارتباط 
بعضهــا بإيــران قال حســني، إن 
»األحــزاب لديهــا أيديولوجيــات 
معينة، رمبا تتفق في األيديولوجيا 
النظام  مع دولة أخرى، وهــذا في 

الدميقراطي مسموح به«.
واســتدرك الوزيــر القــول »لكن 
القرار السياســي األساســي في 
العراق، وصنع القرار، بيد احلكومة 
العراقيــة، والقرار التنفيذي أيضاً، 
وهنــاك أحــزاب مختلفــة، لكن 
النتيجة أن هناك حالة ائتالفية بني 
األحزاب، وفــي احلالة الدميقراطية 
وأحزاب  علمانيــة،  أحــزاب  لدينا 
املكون  الكــوردي، ومن  املكون  من 
السني، ومن املكون الشيعي، فكل 
هذه األحــزاب موجودة، لذلك نحن 
أساس  على  األحزاب  نحاســب  ال 
على  نحاسب  ولكن  األيديولوجيا، 
أســاس الــوالء للوطــن والعراق، 

وبالتالي والء العراقيني لوطنهم«.
ولفــت إلــى أن »التوتــرات التي 
كانــت موجودة فــي املنطقة بني 
إيران وأمريــكا خالل حكم الرئيس 

انعكست  ترامب  دونالد  الســابق 
ونحن  العراقيــة،  الســاحة  على 
لم نكن مع سياســة ترامب ولم 
نؤيد قراراته، وبالتالي التوترات بني 
واشنطن وطهران إبان حكم ترامب 

انتقلت إلى الساحة العراقية«.
وُسئل عن دور قوات احلشد الشعبي 
فأجاب قائال إنها »جزء من القيادة 
العامة والقوات املسلحة، والقائد 
العام للقوات املســلحة هو رئيس 
وكلنا  الدســتور،  الــوزراء بحكم 
كنا في خنــدق واحد ونحن نحارب 
تنظيم الدولــة »داعش« اإلرهابي، 
وبالتالــي القضايــا العســكرية 
واألمنيــة خاضعة للقيادة العامة 
للقــوات املســلحة، واحلكومــة 
أي  احلالية قــادرة علــى مواجهة 
ندير  بالنتيجــة نحن  أزمات، لكن 
هذه األزمــات وبصدد حلها«، الفتا 
احلالية  العراقية  »احلكومة  أن  إلى 
هي حكومة ائتالفية قوية، وتتمتع 
بالدعــم، وتســتطيع أن تتخذ أي 
إجراءات ضد أي شخص يخرج عن 

املسار احلكومي الصحيح«.

حكومة السوداني قوية ومدعومة من الداخل
ونحاسب األحزاب على الوالء وليس األيديولوجيا

في حوار مع صحيفة الوطن البحرينية.. وزير الخارجية:  تقريـر

بري يواصل محادثاته مع الكتل لتأمين
المتضررون من سد مكحول يقدمون المصلحة 3التوافق على اختيار رئيس للبنان

6الوطنية ويطالبون بتعويضات مجزية

مسرور بارزاني يدعو بغداد الى حل المشاكل
مع إقليم كردستان جذريًا

انجاز المشاريع المتلكئة يتطلب 24 ترليون دينار 
وضع الكرة في ملعب الحكومة االتحادية التخطيط: 

السليمانية - عباس اركوازي:
دعا رئيس حكومة اقليم كردستان 
االحتادية  احلكومة  بارزاني  مســرور 
الى وضع حلول جذرية للمشــاكل 
العالقــة مــع إقليم كردســتان، 
اســتناداً إلــى الدســتور واملنهاج 
وجود  الى  الفتــًا  احلكومي،  الوزاري 
فرصــة جديــدة أمــام احلكومــة 
االحتادية خلدمــة مختلف املكونات 

العراقية.
واكد بارزاني وفقــا لبيان صادر عن 
مكتبه تســلمت الصبــاح اجلديد 
نسخة منه، انه قال خالل استقباله 

األميركي،  الكونغــرس  مــن  وفداً 
دائماً  إقليم كردستان ســيظل  أن 
عامالً لالســتقرار واألمن في العراق 
واملنطقة، كمــا أكد على أن هناك 
اآلن فرصــة جديدة أمــام احلكومة 
االحتادية خلدمــة املكونات العراقية 
إقليم  املشــاكل مع  اخملتلفة وحل 
إلى  استناداً  جذري  بنحو  كردستان 
الدستور واملنهاج الوزاري احلكومي.

وكان وفد من اقليم كردستان يضم 
وزراء ومسؤولني رفيعي املستوى قد 
الى بغداد لبحث  وصل امس االحد 
ومســتحقات  العالقة  املســائل 

في  لتثبيتها  والســعي  االقليــم 
املتحدث  وقــال  االحتادية.  املوازنــة 
باسم حكومة االقليم جوتيار عادل 
في مؤمتــر صحفي، أن وفد حكومة 
اإلقليــم الذي يــزور بغــداد حالياً 
ســيعمل على ضمان مستحقات 
وحصة كردســتان مبا نسبته 14% 
من املوازنــة.  واضاف عادل ان الوفد 
مواطني  ســيعمل لضمان حقوق 
في  وردت  كمــا  كردســتان  إقليم 
الى ان جدول الزيارة  الدستور، الفتاً 
يتضمن االجتماع مــع وزارة املالية 
االحتادية لبحث إعداد مشروع قانون 

وأوضح،«اتخذنا    .2023 عام  موازنة 
كل ما يلــزم للتباحث حول ملفات 
 140 واملــادة  واملــالكات  النفــط 
بيانات  أعددنا  وقد  والبيشــمركة، 
حــول تلك املســائل، كما ســبق 
أن قدم ديــوان الرقابــة املالية في 
حكومــة اإلقليم تلــك األرقام إلى 
ديــوان الرقابة املالية االحتادية بنحو 
دقيق وحاســم، ومــا تبقى يعتمد 
اليــة املباحثات التي ســتجري في 
بغداد مع وزارة املالية لكي تتضمن 
املوازنة املبالغ املالية التي وضعتها 

حكومة إالقليم«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
األحد، أن إجناز املشــاريع املتلكئة 

يحتاج نحو 24 ترليون دينار.
وقال املتحدث باســم الوزارة عبد 
الزهــرة الهنــداوي فــي تصريح 
رسمي، إن »وزارة التخطيط تتابع 
بشكل حثيث مشاريع احملافظات، 
وتُعقد لقــاءات تكاد تكون يومية 
بني وزيــر التخطيــط واحملافظني 
بهدف مناقشــة واقع املشاريع«، 
الفتــاً إلى أن »آخــر اللقاءات كان 
جابر  محمد  بغــداد  محافظ  مع 
العطا، ومت خالله مناقشة وبحث 
املشــاريع  هذه  تنفيذ  مســتوى 

واملشــاكل التي تواجهها، سيما 
مشــروع مداخل بغداد التي متثل 
أهمية بالنسبة للعاصمة، وبقية 

املشاريع اخلدمية األخرى«.
وأضاف الهنــداوي أن »هناك عدداً 
غير قليل من املشــاريع املتوقفة 
خدمية  فــرص  فهي  واملتلكئــة 
وفرص عمل للشــباب«، مشــيراً 
إلى أن »الــوزارة تعمل على وضع 
آليات وحلول ومعاجلات ملشــاكل 
هذه املشاريع، لكي يتم استئناف 
العمــل فيهــا واالســتفادة من 

خدماتها«.
باملشاريع املستمرة،  يتعلق  وفيما 
تابع الهنداوي، أن »عدد املشــاريع 

سبعة  من  أكثر  يبلغ  املســتمرة 
عمــل  وهنــاك  مشــروع،  آالف 
ومتابعة لواقع هذه املشــاريع من 
خالل الزيارات امليدانية لفرق الوزارة 
الفنية والهندسية املتخصصة«، 
مبيناً أن »هــذه الفرق تقوم بزيارة 
مشروع بشكل مباشر وتشخيص 
مشكلة التأخر واالنحراف وجداول 
تقــدم العمل لكي تتم معاجلتها 

مع اجلهات املستفيدة«.
املشــاريع  »هــذه  أن  وأوضــح 
املســتمرة مقسمة بني قطاعات 
والنقــل  والزراعــة  الصناعــة 
واخلدمات  واملبانــي  واالتصــاالت 
باإلضافــة إلى تنميــة األقاليم«، 

مؤكــداً أن »األولويــة ســتكون 
وإنهاء  املشــاريع إلجنازهــا  لهذه 
االلتزامات املالية، والذهاب بعدها 
إلى املشاريع اجلديدة حال إمكانية 

إدراج مشاريع جديدة«.
املستمرة  »املشاريع  أن  إلى  وأشار 
)قيــد التنفيذ( بحاجــة إلى 130 
136- ترليــون دينــار علــى مدى 
ســنوات إجنازهــا، إذ نتحدث عن 
ينجز  بعضهــا  كبيرة  مشــاريع 
بثالث سنوات وأخرى بأربع سنوات 
ضمن خطة تنمويــة، إضافة إلى 
حتتاج  التــي  املتلكئة  املشــاريع 
إلى حوالــي 24 ترليون دينار لكي 

تنجز«.
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بغداد - الصباح الجديد: 

شــرعت الفــرق الرقابيــة لوزارة 
التجــارة بتدقيــق وكاالت املــواد 
الغذائية فــي عموم العراق برفقة 
الفرق والقنوات االعالمية بناًء على 
توجيهــات وزير التجــارة اثير داود 

سلمان.
جاء ذلك في “ بيــان اورده املكتب 
االعالمي للوزارة نقال عن مدير عام 
دائرة الرقابــة التجارية واملالية في 

الوزارة محمد حنون كرمي .
واكــد البيان “ ان الفــرق الرقابية 
اشــرت تكدس املواد الغذائية لدى 
الوكالء بشــكل ملحوظ، بسبب 
عدم حضــور عدد مــن املواطنني 
الســتالم حصصهــم ممــا اثــار 
اســتياء الوكالء من هذه الظاهرة 
علــى الرغم من وجــود هذه املواد 

وصالحيتها”.
البيــان أن ســبب هذه  وأوضــح 
الظاهــرة تعود الى عدة اســباب 
الوكالء  من اهمها استمرار جتهيز 
بالسلة الغذائية وانتظام موعدها 

ووفــرة موادها وتنوعهــا، وجهود 
الفــرق الرقابيــة املشــتركة في 
وعمليات  احمللية  الســوق  مراقبة 
ضبط مواد الســلة الغذائية التي 
اســهمت في احلد من تداول هذه 
املواد في الســوق وبيعهــا خالفاً 

للقانون.”
وتابــع البيــان أن “وزارة التجــارة 
ســتتخذ جملــة من االجــراءات 
الظاهرة  هــذه  مــن  للتخلــص 
منها اعادة املــواد التي لم يحضر 
مدة  خــالل  الســتالمها  املواطن 
زمنية، اضافة الى تفعيل البطاقة 

االعــداد  لتحديــد  االلكترونيــة 
الفعليــة للمســتحقني ، داعياً “ 
املواطنني الى االســراع باســتالم 
الوكالء  مــن  املقررة  حصصهــم 
وفق التســعيرة الرسمية للوزارة، 
وعدم االســتماع الى االشــاعات 
التــي يطلقها بعض الفاســدين 
فيما يتعلق بعدم صالحية املواد او 

جودتها.
 ودعــا البيان في الوقــت ذاته الى 
 07729222019 اخلــط  اإلبالغ عبر 
في حال رصــد اي مخالفة او خلل 

في املواد الغذائية”.

الفرق الرقابية تؤشر تكدس المواد الغذائية لدى الوكالء بشكل ملحوظ
بسبب عدم حضور مواطنين لتسلم حصصهم

بغداد - الصباح الجديد: 

دت هيئة النزاهة على ضرورة  شدَّ
اإللكترونيَّة في  إدخال احلوكمــة 
عمل هيئة التقاعد عند تســلُّم 
وُمتابعتهــا،  املعاملــة  وترويــج 
واعتماد برامــج إلكترونيَّة ترتبط 
مع الدوائر ذات العالقة عن طريق 
شــبكة اإلنترنيت؛ لتجاوز عقبة 
رئيســٍة تتســبَّب في تأخير إجناز 

املعامالت.
ودعــت النزاهــة في تقريــٍر لها 
بخصوص حتليل اســتبانة قياس 
ُمــدركات الرشــوة فــي دوائــر 
ودوائــر تقاعد  التقاعــد  هيئــة 
ــال )وزارة العمــل  وضمــان الُعمَّ
والشــؤون االجتماعيَّة( في بغداد 
إيقاف صالحية  إلــى  واحملافظات، 
االســتثناءات املمنوحــة لرئيس 
هيئة التقاعد لصرف املستحقات 
آليٍة  ووضع  للُمستفيدين،  املاليَّة 
دٍة الطالع املراجع  واضحٍة وُمحــدَّ
أن  بدل  الصــرف،  إجــراءات  على 
يكــون عرضًة لالبتــزاز، بعد أن متَّ 
الرشوة  اســتفحال ظاهرة  رصد 
الســابقة  الفروقات  صــرف  في 
للُمستفيدين بأعذارٍ غير مقبولٍة، 
وعــدم صرفها لبعضهــم، رغم 
مضي خمس ســنواٍت على إجناز 

ُمعامالتهم.
وأشــارت، فــي التقرير املُرســلة 
ة  نســخٌة منه إلى األمانة العامَّ
جمللــس الــوزراء ووزيــري املاليَّــة 
والعمــل والشــؤون االجتماعيَّة 
ودائرة  الوطنيَّة  التقاعــد  وهيئة 
ال، إلى ضرورة  تقاعد وضمان الُعمَّ
املُتَّبعة  باإلجــراءات  النظر  إعادة 
إلجناز املعامالت فــي دائرة تقاعد 
ة املفاصل  ــال، خاصَّ وضمان الُعمَّ
ُع على تعاطي الرشوة،  التي تُشجِّ
لت االستبانة نتائج  بعد أن ســجَّ
دفع  أو  تعاطي  لنســبة  ُمرتفعًة 
ُمتابعة  إلى  الرشوة فيها، إضافة 
الــوزارات لدوائرها؛ بغية إرســال 
فيها  التوقيفــات التقاعديَّة ملُوظَّ
املواعيد  في  التقاعد  إلى صندوق 
املُقرَّرة، مع إمكانيَّة إجناز معامالت 
احمُلافظات،  حســب  العسكريِّني 
ٍة، وإرسال  بعد وضع ضوابط خاصَّ

هيــأة التقاعد فرقاً دوريَّة؛ ملُتابعة 
فني في فروعها  أداء اإلدارات واملُوظَّ

في احملافظات. 
وأوضحت أنَّ فريق الهيئة املركزي، 
والفــرق الســاندة لــه والفــرق 
ـات ومكاتب  املؤلَـــفة في ُمديريَـّ
واحملافظات،  التحقيق في بغــداد 
قامت بإجراء استبانة آراء )7,394( 
آالف مراجــع فــي )33( دائرًة في 
زيارًة   )281( بغداد واحملافظات، عبر 
الفتًة  التقاعد،  دوائر  إلى  ميدانيًَّة 
إلــى أنَّ نتائج حتليل اســتمارات 
االســتبانة أظهرت أنَّ ُمســتوى 
تعاطي الرشــوة )إدراك(، أي الذين 
“صرَّحوا بوجود تعاطي للرشــوة” 
في عمــوم العراق بلــغ )7,25%(، 
وُمســتوى دفع الرشــوة )قياس(، 
بدفع  بقيامهم  “ صرَّحــوا  الذين 

الرشوة” بلغ )3,50%(.
وبخصوص نسب تعاطي الرشوة 
دائرة  لت  دوائــر بغداد، ســجَّ في 
ــال أعلى  تقاعــد وضمــان الُعمَّ
نسبة في تعاطي الرشوة )إدراك( 
وبلغــت )%21,90( تلتهــا دائــرة 
والنظام  اإلرهــاب  ضحايا  تقاعد 
البائد بنســبة )%1250(، ثمَّ دائرة 
الدولة  في  ُموظَّ صنــدوق  تقاعد 
لت دائــرة  (%8,74(، بينمــا ســجَّ
نسبة،  أقلَّ  العســكري  التقاعد 
ا أعلى نســبة  أمَّ  ،)0,50%( بلغت 
فــي دفع الرشــوة )قيــاس( فتمَّ 
تســجيلها في دائرة دائرة تقاعد 
وبلغت  أيضــاً،  ال  الُعمَّ وضمــان 
(%13,50(، ثــمَّ صنــدوق التقاعد 
ة بنسبة ) 4,80%(  والتقاعد العامَّ

و)%4,10( على التوالي.

لت دوائر  وفــي احمُلافظــات ســجَّ
تقاعد املعقل في البصرة واألنبار 
وبابل أعلى نسبة تعاطي رشوة ) 
و18%(  و23,20   42%( بلغت  إدراك( 
أما نســب تعاطي  التوالي،  على 
)قياس( فكانت كاآلتي:  الرشــوة 
بنســبٍة  األعلى  املعقل  تقاعــد 
البصرة  )24,60(، ثمَّ تقاعد  بلغت 

(%14(، وبابل )11,80%(. 
وأظهــرت نتائــج االســتبانة أنَّ 
(%58( مــن املُســتطلعة آراؤهم 
في بغداد أشاروا إلى أنَّ اإلجراءات 
وأدلة العمل )الروتني( تَُعدُّ السبب 
إجناز  أو عرقلة  لتأخيــر  الرئيــس 
الرقابة  املعاملــة، ثــمَّ ضعــف 
بنسبة )%35(، وأشار )%10( منهم 
أنَّ الســبب هــو االبتــزاز بدافع 
ا بالنســبة  أمَّ تقاضي الرشــوة، 

لدوائر التقاعد في احملافظات فقد 
دت نســبة كبيــرة أنَّ تأخير أو  أكَّ
السبب  املعاملة كان  إجناز  عرقلة 

األبرز لدفع الرشوة.
والحــظ التقريــر أنَّ آليــة صرف 
املُتقاعدين  لبعــض  الفروقــات 
ُل مدخالً  تُشــكِّ اإلرهاب  وضحايا 
رئيســاً البتزازهم وإجبارهم على 
دفع الرشــوة من قبل شبكة من 
فني،  بني بالتعــاون مع ُموظَّ املُعقِّ
في  االنتشار  واسعة  وهي ظاهرة 
ا  معظم دوائر هيئــة التقاعد، أمَّ
فيما يخصُّ دائــرة تقاعد وضمان 
لت مالحظــات  ــال فســجَّ الُعمَّ
ة؛ لتأخير إجناز املعامالت، وآلية  عدَّ
والغرامات  الضمــان  دفع مبلــغ 
املفروضة على الشــركات وأرباب 
آلية الكشف  إلى  العمل، إضافًة 

على موقــع العمــل، واملصادقة 
التي تستغرق  املُفتِّش  على تقرير 
وقتاً طويالً، وصعوبة احلصول على 

“سالمة موقف”.
ومــن املالحظات التــي لفت بها 
تقرير النزاهة، اجتهاد الدوائر بكثرة 
طلب املستمسكات من املراجعني، 
ــة  ـق بصحَّ ــة فيمــا يتعلَـّ خاصَّ
لتعليمات  ومخالفتهــا  الصدور، 
دائرة التنســيق احلكومي وشؤون 
ة جمللس  املواطنني في األمانة العامَّ
الوزراء، وتقاعس هيأة التقاعد عن 
التنســيق واملُتابعة مــع ُمديريَّة 
اجلنسيَّة والسفر في توفير أجهزة 
دة، فضالً عن  قارئ البطاقــة املُوحَّ
ضعف آليات تــداول البريد، وعدم 
الدقة بني أقســام الدائرة الواحدة 

ة في مقر الهيئة(. )خاصَّ

هيئة النزاهة تعلن نتائج استبانتها لقياس
 الرشوة في دوائر التقاعد وترصد استفحالها

دعت الى اعتماد برامج إلكترونيَّة ترتبط مع الدوائر ذات العالقة بشبكة اإلنترنيت

دعت هيئة النزاهة 
إلى إيقاف صالحية 

االستثناءات 
الممنوحة لرئيس 

هيئة التقاعد لصرف 
المستحقات الماليَّة 

للمُستفيدين

 بغداد - الصباح الجديد: 
حذرت أســتاذة علم الفيروسات في كلية 
نادرة  الدكتورة  النهرين  الصيدلة بجامعة 
سلمان الكرعاوي ، من االستهانة باملوجة 
احلالية لفيروس كورونا، الســيما من قبل 

كبار السن.
العراق  وزارة الصحة مؤخرا دخول  وأعلنت 
مبوجة جديدة للوبــاء، ودعت املواطنني إلى 
التطعيــم للوقايــة من املــرض وااللتزام 

باإلجراءات الوقائية. 
وقالت الكرعاوي فــي تصريح صحفي إن 
املواطن ينبغي أن يقوم بتعديل ســلوكه 
الصحي واعتماد املســحات عند الشعور 
اخملتبرية  الفحوصــات  وإجــراء  باألعراض 
املتمثلــة بـ)الدي دامير( وصورة كاملة للدم 
و)البروكالســيتونني( وأخذ العالجات التي 
تقلل من حدوث اخلثرات في األوردة العميقة 
وحتد مــن اإلصابــات الثانويــة بالبكتريا 
ومتابعة حالة  الرئوي  لاللتهاب  املســببة 
مـن  التقلـيل  بغـــية  املناعـــي،  اجلهـاز 
نسب الوفـــيات أو الرقـــود فـي العنايـة 

الفائقـة.
املواطنــني ميتلكون  وأضافــت أن معظم 
مناعة جيــدة، إما عن طريق تكرار اإلصابة 
الطبيعية أو عــن طريق أخذ التطعيمات، 
إذ قلت نسبة الراقدين في العناية الفائقة 
بشكل كبير كما انخفضت نسبة الوفيات 
وأصبحت األعــراض أقل شــدة، وبالتالي 
احمللية قيود  العديد من احلكومات  خففت 

الصحة العامة.
وبينــت أنه مــع مــرور ثالثة أعــوام منذ 
تســجيل أول إصابة بكوفيد 19 ، شــهد 
العالم ظهور العديد من املوجات الرئيسة 
وأصبح  الفيروس  خاللها  وتطور  والفرعية 

هناك أكثر من 300 متحور.

 بغداد - الصباح الجديد: 
طالبت محافظة بغداد اجلهات التشريعية 
بإصــدار قانــون لكــي يتســنى مبوجبه 
محاسبة أصحاب املولدات، في وقت أكدت 
فيه عدم وجود إسناد إلنزال العقوبات ضد 

اخملالفني منهم.
وقال معاون احملافظ لشــؤون الطاقة قيس 
الكالبي في تصريــح صحفي امس االحد 
إن :”حتديد سعر األمبير يعتمد على حصة 
الكاز اجملهزة ملتعهدي املولدات، وهي بواقع 

5 لترات لكل كي في.
وأضاف أن “احلصة تكاد ال تكفي لتشغيل 
املولــدة طوال الشــهر، إلــى جانب ذلك 
فإن هناك من 6 إلــى 7 آالف مولدة أهلية 
وحكوميــة في بغــداد لم يجر تســليم 
حصصهــا الوقوديــة، األمر الــذي يدفع 
املتعهدين إلى رفع أسعار األمبير، وبالتالي 

يكون املواطن هو الضحية.
وأوضح الكالبي أن احملافظة لديها خطوط 
ســاخنة وجلان خاصة لتســلم الشكاوى 
بشــأن املولــدات، ويتم التعامــل معها 
بســرية تامة، إال أن اإلشكالية تكمن في 
عدم وجود جهات ساندة للمحافظة إلنزال 
العقوبــات باخملالفني، وهنــا يكمن ضعف 

اجلانب الرقابي.
ولفت الكالبي بأن احملافظة خاطبت األمانة 
العامة جمللس الــوزراء خملاطبة اجلهات ذات 
قانوني  أو تعديل  قانون  العالقة لتشــريع 
يتضمــن إنــزال عقوبات ضــد متعهدي 
املولــدات اخملالفني، ليتســنى للمحافظة 
التصرف وفق هذا اإلطار مبســاندة جهات 
أمنيــة، وكذلك التنســيق مــع مجلس 
القضــاء األعلــى لتوقيــف اخملالفــني أو 

تغرميهم لدى مراكز الشرطة.
واشــار إلى أن احملافظة رصدت أيضاً زيادة 
ساعات قطع الكهرباء الوطنية في بداية 
كل شهر جديد، وهو الوقت اخملصص جلباية 
فإنها خاطبت  وبالتالــي  املولــدات،  أجور 
رســمياً وزارة الكهرباء من أجل التنسيق 
مــع احملافظة مبا يخدم ملــف الطاقة في 

العاصمة. 

خبيرة تحذر العراقيين 
من االستهانة بالموجة 

الحالية لكورونا 

محافظة بغداد تطالب 
باصدار قانون لمحاسبة 

أصحاب المولدات االهلية 

بغداد - علي شحونه الكعبي 
زار املهنــدس جنم احليالــي مدير عام 
وزارة االعمار  العامة للماء في  املديرية 
العامة مشروع  والبلديات  واإلســكان 
مــاء القيارة الشــورة تــل عبطة في 
محافظة نينوى واطلع احليالي  ميدانيا 
على مراحل ســير العمل فيه متهيدا 

للتشغيل التجريبي قريبا .
ووجه املدير العام املالكات الهندســية 
املقيم ومالك  املهندس  لدائرة  والفنية 
الشــركة املنفذة شــركة عثمان قادر 
احمد املنفذة  باالسراع بتنفيذ أالعمال 
املتبقية وااللتزام بالتوقيتات التعاقدية 
على وفق املواصفات القياسية العاملية 

وبجودة عالية .
واشــار املدير العــام الــى ان املديرية 

العامة للماء تواصل دعمها املســتمر 
واملباشــر لشــركة املنفذة في تذليل 
كافة املعوقات اجتاه تقدم جدول  سير 
العمــل لالســراع في اجناز املشــروع 
ودخولــه حيز  اخلدمة مــن اجل توفير 
الصالح للشــرب للمواطنني في  املاء 
احملافظة ســيما وان املشــروع يقترب 
من التشــغيل التجريبــي لضخ املاء 
الى انحاء مدينة القيارة والشــوره وتل 

عبطة واملناطق اجملاورة لها .
الشــركة  مــالكات  احليالي  وشــكر 
املنفذة وومالكات دائرة املهندس املقيم 
على اجلهود الطيبة في تنفيذ مراحل 

املشروع. 
مــن جانبــه ذكــر املكتــب اإلعالمي 
للمديريــة العامة للمــاء ان املالكات 

املشــروع  في  والفنيــة  الهندســية 
حققــت صب قاعــدة اخلــزان العالي 
ملشــروع ماء القيارة وبكمية 1060متر 
مكعب كونكريت ، فضال عن استمرار 
العمل في منشــأة املشــروع االخرى  
وخصوصا في بناية الطاقة ومبســاحة 
483م2 . يذكر ان مشــروع ماء القيارة 
٣٠٠٠م٣  تبلغ  انتاجيــة  بطاقة  صمم 
بالســاعة ومن اشراف املديرية العامة 
للماء وتنفيذ شركة عثمان قادر احمد  
دومن,   ٤٢ تبلــغ  ومبســاحة  للمقاوالت 
يسهم في ســد حاجة املواطنني في 
منطقة القيارة والشــورة وتل عبطة 
والقرى اجملاورة  وبواقع ١٥٠ الف نسمة 
في احملافظة  واجلهة املســتفيدة هي 

مديرية ماء محافظة نينوى. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنــت وزير املالية طيف ســامي 
امس االحــد امتام إجــراءات متويل 
تشــرين  لشــهر  املوظفني  رواتب 

الثاني اجلاري .
واوضحــت الوزير في بيــان، إنه “مت 
رواتب  متويل  اجــراءات  من  االنتهاء 
الثاني  املوظفني لشــهر تشــرين 

اجلــاري جلميع وحــدات االنفاق في 
الوزارات واجلهات غير املرتبطة”.

وأكــدت وزير املالية “اكمــال دائرة 
احملاســبة كافة االجراءات املتعلقة 
بتمويــل الرواتب بإســتثناء بعض 
وحــدات االنفاق للدوائــر التي لم 
ترســل كتب طلب متويل حلد االن”، 
للوزارات  اإلنفــاق  “وحــدات  داعيًة 

والدوائر الى مراجعة دائرة احملاسبة 
إلســتالم كتب التمويــل لكل من 

تلك الوحدات”.
كمــا دعــت الوزير باقــي وحدات 
االنفاق في الدوائر الى سرعة تزويد 
املطلوبة  بالبيانــات  املاليــة  وزارة 
متويل  اجــراءات  اكمــال  لغــرض 

رواتبهم للشهر اجلاري “. 

 بغداد - الصباح الجديد: 
امس  املائية  املــوارد  وزارة  أعلنــت 
االحــد ان كميات األمطار الهاطلة 
– حتــى اآلن-  ليســت كبيرة وهي 

محدودة من اجلهة الشرقية.
وقال مدير إعالم الوزارة علي راضي 
:”مت التعامل  في تصريح صحفــي 
مع الســيول واألمطار الستغاللها 
وســيتم  األمثــل،  االســتغالل 

توجيهها باجتاهني”.

وبــني انــه “ســيتم تأمــني املياه 
للمناطــق التي عانت من الشــح 
الرّية األولى للموسم  املائي وتأمني 
الشــتوي وتأمــني حصــة ملناطق 
األهــوار التــي عانت مــن اجلفاف 
اللسان  ودفع  العرب  شط  وحتسني 
املياه حملطات  وتأمــني  امللحي عنه، 

تصفية مياه الشرب”. 
وتابع: “ســيتم أيضاً احملافظة على 
اخلزين املائي واملنــاورة في تخفيف 

اإليرادات  وحسب  املائية  اإلطالقات 
وتوجيهها  الســيول  واســتغالل 
باجتاه اخلزن مبا يخدم كل احملافظات”، 
السيول  توجيه  أنه “سيتم  مؤكداً 
باجتاه نهــري الفرات ودجلة وبحيرة 
حمرين”. ، ولفت راضي إلى أن عمل 
الوزارة سيكون من محورين: “األول 
هو تلبية املتطلبات ومعاجلة الشح 
والثاني احملافظة على اخلزين  املائي، 

املائي وتعزيزه بالقدر املمكن”.

الصباح الجديد - وكاالت:
بحــث وزيــر النقــل رزاق محيبس 
الســعداوي والوفــد املرافق له مع 
وزير الطيران املصري الفريق محمد 
عباس في مقر الوزارة في جمهورية 
وذلــك على هامش  العربية،  مصر 
اجتماع وزراء النقــل العرب بدورته 
اخلامســة والثالثني برئاسة العراق، 

املنعقدة في اإلسكندرية.
وقال وزير النقل، انه مت بحث ســبل 
تعزيز افــاق التعاون املشــترك بني 
البلديــن الشــقيقني فــي مجال 
النقل اجلوي، مؤكــداً حرص العراق 
علــى التعاون في مجــال التدريب 
والصيانــة وعمــرة الطائــرات بني 
شــركة اخلطوط اجلويــة العراقية 
وشركة مصر للطيران، وتبادل كافة 

مبا  واخلدمات  واالمكانيــات  اخلبرات 
بني  املشــتركة  املصلحة  يحقــق 

الطرفني.
من جانبه، اعرب وزير الطيران املصري 
عن ســعادته بهذا اللقــاء املثمر، 
الكبير للسعداوي  بالدور  مشــيداً 
فــي ادارة اجتماعات مجلس الوزراء 
العــرب، وبالعمــل املتواصل لوزارة 
العراقية فــي مجال تطوير  النقل 
واقع النقل العام، واخلدمات املميزة 

التي تقدم للمسافرين.
املالكات  واصلت  اخــر  على صعيد 
والتشغيلية  والفنية  الهندســية 
اعمالها الجناز املرحلــة الثانية من 
اعمال صب ســقف الفضاء الثاني 
جلسر ســكة)هيت تقاطع كبيسة 
املــزدوج( املتضرر فــي كم 173بعد 

تثبيت قالب صب الســقف بصورة 
نهائية وبطول  14 مترا وســمك 9 

امتار .
كما ان العمل جار بالتنســيق مع 
امليدانية  واللقاءات  املنفذة  اجلهات 
املســتمرة بني معــاون املدير العام 
احلســيني  كاظم  جــواد  طالــب 
واملســؤولني في محافظــة االنبار 
وحسب البرنامج املعد مسبقا بني 
الطرفني باجناز اجلسور التي تضررت 
بســبب عمليات داعــش االرهابية 
وعلى نفقة اعمــار احملافظة إلعادة 
احليــاة للمناطق الغربية بتســيير 
واملســافرين  البضائــع  قطــارات 
القريب  في  النفطية  واملشــتقات 
اجلســور  اكتمال  عنــد  العاجــل 

بالشكل النهائي .

المهندس نجم الحيالي يزور مشروع ماء القيارة 
في محافظة  نينوى ويطلع ميدانيا على منشأته

المالية تمول رواتب الموظفين للشهر الجاري
الموارد: كميات األمطار ليست كبيرة وتوجيهها باتجاهين

العراق ومصر يبحثان سبل التعاون
 في مجال النقل الجوي 

تمهيدا للتشغيل التجريبي وبنسبة انجاز فعلي بلغت ٨٨:٢٨% 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خــرج آالف املتظاهرين في اليبزيــغ بأملانيا 
إلى الشــوارع حاملني األعالم وشــعار”أيها 
األمريكيــون، اذهبوا إلــى دياركم!” ووصفوا 
احلكومــة بأنهــا “دمية للواليــات املتحدة 

وحلف الناتو”.
وأفادت وســائل اعالم أملانيــة أن املظاهرات 
القنصليــة األمريكية وأن  أقيمــت أمــام 
الشــرطة موجودة في مكان االحتجاجات، 

وجتري عمليات اعتقال للمتظاهرين.
وتُقام املظاهرات في اليبزيغ ومدن أخرى في 
شــرق أملانيا، والتي وصف املشــاركون فيها 
أملانيا بأنها “دمية للواليات املتحدة األمريكية 
وحلف الناتو” و أن سياســة العقوبات ضد 

روسيا “فشلت متاما”.
ونُظمت على مدار األسابيع القليلة املاضية، 
مســيرات مناهضــة لسياســة احلكومة 
في عشــرات املدن فــي أملانيــا، والتي كان 
املشــاركون فيها غير راضــني عن الطريقة 
التــي تعاملت بهــا الســلطات احمللية مع 

املشاكل االقتصادية واألزمة األوكرانية.
وخرج أكثر من 7000 أملاني إلى الشوارع في 
وقت ســابق، ضد سياسة الطاقة في البالد 
ولوحظت أكبر االحتجاجات في مدن إرفورت 

وماغديبورغ واليبزيغ.
ووفقا للبيانات األولية للشرطة، شارك أكثر 
من سبعة آالف شــخص في االحتجاجات، 

وجرت املظاهرات في جو هادئ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كثفت تركيــا ضرباتها اجلوية في شــمال 
ســوريا مســتهدفة مطار منغ العسكري 
املرصد  الشمالي، بحسب  بريف حلب  وقرى 

السوري حلقوق اإلنسان.
أيام مــن الغــارات اجلوية  وخالل خمســة 
التركيــة على املناطــق الكردية بشــمال 
ســوريا، ُقتل وأصيب نحو 125 شخصاً من 

العسكريني واملدنيني.
وذكر املرصد أن ســالح اجلــو التركي يوجه 
احلربي  الطيران  ضربات جوية مكثفة عبــر 
والطائرات املســّيرة للمقاتلني األكراد. ومن 
األرض، قامــت املدفعيــة التركيــة بإطالق 
القذائــف بشــكل مكثف وعنيــف على 

املقاتلني األكراد في شمال سوريا.
يأتي هذا بينمــا أعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتــل 22 مســلحا مــن حــزب العمــل 
والعراق خالل  الكردستاني شمالي ســوريا 

اليومني األخيرين من العمليات العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشــرته 
علــى مواقع التواصــل االجتماعــي إنه مت 
و12  العراق،  حتييد عشرة مسلحني شمالي 
مسلحا شمالي ســوريا، مؤكدة أن اجليش 

التركي سيالحق املسلحني أينما وجدوا.
وفي تطــورات املواجهات شــمال ســوريا، 
وقــف عملياتهم  الســوريون  األكراد  أعلن 
ضــد تنظيــم داعش فــي ظل اســتمرار 
التهديدات التركية، كما أعلنت قوات سوريا 
الدميقراطية “قســد” أنها ســتتصدى ألي 
عمل بّري تركي، مشــيرة إلــى مصرع اثنني 
من املقاتلــني املوالني لتركيا في قصف على 
قاعدة تركية في منطقة أبو راســني شمال 

شرق سوريا.
وكان قائد قســد، مظلوم عبدي، حذر خالل 
مؤمتر صحافي، امس االول الســبت، من أن 
تركيــا حتضر لهجمات جديــدة وتوغل بري، 
مضيفاً أن أنقرة أبلغت الفصائل الســورية 

املوالية لها لالستعداد واملشاركة.
غير أنه أكد أن قواته “جاهزة لصد أي هجوم 
بري والدفاع عن املنطقة وسكانها”، بعد أن 

أوقفت مؤقتاً عملياتها ضد “داعش”.

مظاهرات حاشدة مناهضة 
للواليات المتحدة والناتو 

في اليبزيغ بألمانيا 

تركيا تستهدف مطار 
منغ العسكري وقرى 
بريف حلب الشمالي

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :

توقعت األرصاد اجلوية تساقط الثلوج 
بغزارة في العاصمة األوكرانية كييف 
ابتداء مــن األحد مع انخفاض درجات 
احلرارة إلــى ما دون الصفــر بينما ال 
يــزال ماليني األشــخاص يعيشــون 
في املدينة واملناطــق احمليطة بها بال 
يســتمر  في حني  وتدفئة،  كهربــاء 
الذي هجر بعض  الروســي  القصف 

املدنيني من خيرسون.

أزمة الكهرباء مستمرة
وقالت شــركة أوكرنرغو لتشــغيل 
شبكة الكهرباء، السبت، إن منتجي 
الكهربــاء متكنوا مــن تغطية ثالثة 
فحسب  االستهالك  احتياجات  أرباع 
مما اســتلزم فــرض قيــود وانقطاع 
الكهرباء في جميع أنحاء البالد، وفق 

ما ذكرت رويترز.
وقــال ســيرغي كوفالينكــو كبير 
مسؤولي العمليات في شركة ياسنو 
التي تزود كييــف بالطاقة إن الوضع 
فــي املدينة قد حتســن لكنه ال يزال 

“صعبا للغاية”.

فولودميير  األوكرانــي  الرئيــس  وقال 
زيلينســكي إن ستة ماليني شخص 
انقطعت عنهــم الكهرباء، اجلمعة، 
روســية  عمليات قصف  أحدث  بعد 
األســبوع املاضي والذي أحلق أســوأ 
أضرار حتى اآلن بأوكرانيا وأدى إلى ترك 

املاليني بال كهرباء أو ماء أو تدفئة.
وتصــرح روســيا إنها ال تســتهدف 
السكان املدنيني بينما أكد الكرملني 
البنية  علــى  موســكو  إن هجمات 
نتيجة لعدم  التحتية للطاقة هــي 

استعداد كييف للتفاوض.
املاضية،  اجلمعة  زيلينسكي،  وانتقد 
رئيس بلدية كييف بسبب ما وصفه 
بســوء أدائه في إنشاء مالجئ طارئة 
ملســاعدة مــن يفتقــرون للكهرباء 
والتدفئــة بعد الهجمات الروســية 
وذلك في خــالف علني نادر بني زعماء 

أوكرانيا، وفق رويترز.
وأعلنت شــركة أوكرنرغو إن انقطاع 
الكهربــاء سيســتمر وحثــت على 

استخدام الكهرباء في حدود.
ومن املتوقع استمرار تساقط الثلوج 
فــي كييف التي كان عدد ســكانها 
2,8 مليون نســمة قبــل احلرب حتى 
منتصف األســبوع بينما من املتوقع 

أن تظل درجات احلرارة حتت الصفر.

مدينون يفرون من خيرسون
وفر مئات املدنيني، امس االول السبت، 
إلــى خــارج مدينة خيرســون التي 

احتفلوا باســتعادتها قبل أســابيع 
فقط، هربا من القصف الروسي.

وجاء هروبهم من خيرسون في وقت 

الدولة ماليني األوكرانيني  كرمت فيه 
الذين لقوا حتفهم في مجاعة عهد 
ستالني، وســعت إلى ضمان أال حترم 

حرب روســيا في أوكرانيا آخرين في 
أنحاء العالــم من صادراتها الغذائية 

احليوية.
وامتد صف من الشــاحنات الكبيرة 
وبعــض  والســيارات،  والصغيــرة 
املقطــورات علــى متنهــا حيوانات 
املتعلقــات،  مــن  وغيرهــا  أليفــة 
ملسافة كيلومتر أو أكثر على أطراف 

خيرسون.
وأدت أيــام من القصــف املكثف من 
نزوح جماعي  إلى  الروســية  القوات 
تضاربت فيه املشاعر، إذ كان العديد 
مــن املدنيــني ســعداء باســتعادة 
مدينتهم، لكنهم عبروا عن أسفهم 
لعــدم متكنهم من البقاء، حســب 

أسوشيتد برس.
وكانت خيرسون واحدة من العديد من 
املدن التي واجهــت في األيام األخيرة 
هجومــا عنيفا من نيــران املدفعية 
الروسية وطائرات من دون طيار، حيث 

تركز القصف بشكل خاص هناك.
واســتهدف القصف الروسي البنية 
التحتية، في مناطق أخرى، ومت اإلبالغ 

عن وقوع إصابات بني املدنيني.
وعملــت أطقم اإلصالح فــي أنحاء 
البالد، امس االول الســبت، الستعادة 
خدمــات التدفئة والكهربــاء واملياه 

التي تعرضت للقصف والتخريب.
وفقا لــأمم املتحدة، وفــرت أوكرانيا 
وروســيا العام املاضي زهــاء 30 في 
املئة من صــادرات العالم من القمح 
والشعير و20 في املئة من الذرة وأكثر 
من 50 في املئة من زيت دوار الشمس.

املزيد من الدعم ألوكرانيا
وحصدت أوكرانيا، امس االول السبت، 
وعودا جديدة باحلصول على دعم في 
الذكرى  في  وذلك  موسكو،  مواجهة 
التسعني للمجاعة )هولودومور( التي 
الستاليني عمدا  النظام  بها  تسّبب 
فــي ثالثينــات القرن املاضــي والتي 
يترّدد صداها بشــكل أكبر منذ الغزو 

الروسي، حسب فرانس برس.
وأكد زيلينسكي أن شعبه سيصمد 
في وجــه الهجمات الروســية التي 
كبير  انقطاع  في  بانتظام  تتســبب 
فصل  حلــول  مع  واملياه  للكهربــاء 

الشتاء.
وقال زيلينســكي في مقطع فيديو 
“األوكرانيني  إن  تلغــرام  تطبيق  على 
مــروا بأمور رهيبة. وعلــى الرغم من 
كل شــيء احتفظوا بالقــدرة على 
عدم االنصيــاع وبحبهم للحرية. في 
واليوم  باجلوع  تدميرنــا  أرادوا  املاضي 

بالظالم والبرد”.

الثلوج تزيد معاناة األوكرانيين.. وخيرسون تحت القصف في ذكرى المجاعة

متابعة ـ الصباح الجديد :
يســتكمل رئيس مجلــس النواب 
اللبناني نبيه بري، احملادثات الثنائية 
النيابية في  الكتــل  مــع ممثلــي 
محاولــة لتضييــق اخلالفات حول 
شــخصيات متفق عليها للرئاسة 
اللبنانيــة، قبــل موعد اجللســة 
النيابيــة النتخــاب الرئيس املزمع 

عقدها، يوم اخلميس املقبل.
وفشــل البرملان ســبع مرات حتى 
اآلن في انتخاب رئيــس جديد، في 
ظــل انقســامات عميقــة، حيث 
يدفــع ثنائي “حــزب اهلل” و”حركة 
أمــل” باجتاه تســمية رئيــس تيار 
للرئاسة،  “املردة” ســليمان فرجنية 
فيما ميتنــع حليف احلــزب “التيار 
الوطنــي احلر”عــن دعــم فرجنية، 
وتدفــع أحزاب “القــوات اللبنانية” 
و”التقدمي االشتراكي” و”الكتائب” 
و”مســتقلون” نحو انتخاب النائب 
ميشــال معوض. وفي ظل التباين 
احلاد بني “الثنائي الشيعي” و”التيار 
الوطني احلر” حول تسمية فرجنية، 
الذت األطــراف الثالثــة على مدى 
بورقة  باالقتراع  السابقة،  اجللسات 

بيضاء.
وبعدمــا امتنع “التيار الوطني احلر” 
اللبنانيــة” عن االنخراط  و”القوات 
في حوار موّسع دعا له بري، استبدل 
بحوارات  اخلطة  هذه  البرملان  رئيس 
ثنائيــة مــع الكتل، فــي محاولة 
أرضية مشــتركة وتضييق  إليجاد 
وصوالً  الكتل،  بني  التباين  مساحة 

مللء الشغور الرئاسي.
وقالت مصــادر قريبة مــن بري إن 
احلوارات الثنائيــة بينه وبني القوى 
“لم  النيابية  والكتل  السياســية 
تنقطع”، في إشــارة إلــى لقاءات 
التقدمي  “احلــزب  رئيس  مع  دائمة 
االشتراكي” وليد جنبالط، ولقاءات 
مــع ممثلــي “حــزب اهلل”، و”التيار 
الوطنــي احلر” عبر رئيســه النائب 

جبران باســيل والنائــب آالن عون، 
فضــالً عن التنســيق في شــؤون 
نيابية وسياسية مع ممثلي “القوات 
اللبنانية” مثل النائب جورج عدوان، 
وقوى التغيير عبــر ممثلني لهم في 
البرملان، مثــل النائب ملحم خلف 
وغيره، ومستقلني مثل النائب أديب 

عبد املسيح وشخصيات أخرى.

وقالــت املصــادر إن “الرئيــس بري 
يهــدف لتضييق مســاحة اخلالف 
واالتفاق  مشتركة،  أرضيات  وإيجاد 
على مواصفــات وإيضاح املفاهيم 
الرئيس  ملواصفــات  املطالــب  في 
املقبل”، موضحة أن مســاعي بري 
متواصلة، ويســعى حلصر تشظي 
ثالثة ميكن  أو  باســمني  األســماء 

أن تشــكل تقاطعات بــني القوى 
السياسية، ويجري انتخاب أحدها.

وفي ظل االنقســام العمودي، أّكد 
اللبنانّية”  “القــوات  حــزب  رئيس 
سمير جعجع أن “التحديات صعبة 
واملواجهة كبيرة جــداً باعتبار أننا 
نواجه مجموعة قوى، بعضها غير 
سيادي ال يريد قيام الدولة في لبنان 

فيما البعض اآلخــر جل ما يهمه 
مصاحله الشــخصّية، مــن دون أن 
التقليدّية  القــوى  بعض  ننســى 
التي ال هم لديها ســوى التمّسك 
باملقاعد، فــي الوقت الذي هي غير 
قادرة فيه على إنقاذ البالد أو دفعها 

نحو التقّدم”.
وشــدد جعجع علــى أن “القوات” 

ال مشــكلة لديها مــع أي فريق أو 
شخصّية قادرة على القيام بأي أمٍر 
في سبيل إنقاذ البالد، “كما ال متّيز 
بني جيل جديد أم قدمي أو ابن عائلة 
باعتبار  غير سياسّية،  أو  سياسّية 
لها  بالنســبة  الوحيد  املقياس  أن 
هو من يســتطيع القيام بأي عمل 
لبنان”،  مصلحــة  في  يصّب  جدي 
وهي أيضــاً تعتمد هــذا املقياس 
في معركة رئاســة اجلمهورّية؛ ألن 
ما يهّمها إيصــال رئيس قادر على 
القيام باخلطوات املطلوبة من أجل 

إنقاذ البلد”.
واعتبر نائب “اجلماعة اإلســالمية” 
عماد احلــوت، ، أن “كل نائب يخرج 
من اجللسة يشــارك في التعطيل 
إلى  أو ينتمــي  ســواء كان فــرداً 
كتلة”. وحتدث عن “صراع واضح في 

انتخابات الرئاسة”. 
“عشــنا  إذاعي:  حديث  فــي  وقال 
ستة ســنوات في ظل رئيس طرف 
معه قســم من اللبنانيني وقسم 
آخر ضــده. ولم يكــن متوقعاً من 
ميشــال عون أن يكون رئيساً لكل 
اللبنانيني فأداء الفريق العوني دخل 

في صدامات على اجلميع”. 
وأوضح أن “هنــاك صراعاً من فريق 
الرئيــس مقابل فريق  يريد فــرض 
آخر يرفض هذا األمر ويريد أن تأخذ 
أو  الدميقراطيــة مجراها  اللعبــة 

االتفاق على معايير معينة”.
مــن جهة أخرى، قــال رئيس تكتل 
“بعلبــك الهرمل” النائب حســني 
احلاج حســن من “حــزب اهلل”، إن 
“االنقســام السياســي النيابي ال 
يسمح بانتخاب رئيس إال من بوابة 
التوافــق، وهذا ما دعونــا إليه منذ 
البدايــة، وما رفضــه اآلخرون ولم 
يقبلــوا به. هم يريــدون رئيس حتد 
واستفزاز، ونحن نريد رئيس تفاهم 

بني املكونات اللبنانية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تشهد عدة مدن صينية، تظاهرات، 
اإلغالق  إجــراءات  احتجاجــا على 
السلطات  تطبقها  التي  الصارمة 
في إطار سياسة “صفر كوفيد” في 
البالد منذ نحو ثالث ســنوات، كما 
شــارك مئات الطالب من جامعة 
بكني  فــي  املرموقة  تســينغهوا 

باالحتجاجات.
وتفجــرت االحتجاجات في مدينة 
شــنغهاي  امس األحــد، مع قيام 
ســكان فــي العديــد مــن املدن 
غضب  أثــار  والذيــن  الصينيــة، 
كثيريــن منهم حريق أســفر عن 
غرب  أقصــى  في  قتلى  ســقوط 
البالد، باملطالبة بالتراجع عن قيود 
وفقا  الشــديدة،  كورونا  مكافحة 

لرويترز.
وأثار حريق أسفر عن مقتل عشرة 
املاضي، في  اخلميــس  أشــخاص، 
“أورومتشــي”،  في  مبنى شــاهق 
عاصمة منطقة شينجيانغ، غضبا 
واشــتعلت  النطاق،  واســع  عاما 
االحتجاجــات في شــنغهاي، في 
الوقت الذي تكهن فيه العديد من 
مســتخدمي اإلنترنت أن السكان 
لم يتمكنوا من الهروب في الوقت 
املناســب ألن املبنــى كان مغلقا 

جزئيا وهو ما نفاه املسؤولون.
وقال شاهد عيان ألسوشيتد برس 
إن شرطة شــانغهاي استخدمت 
 300 لنحو  للتصــدي  الفلفل  رذاذ 
متظاهر جتمعوا امس االول السبت 
حدادا على مقتل ما ال يقل عن 10 

أشخاص في حريق أورومتشي.
وبعــد احلريق ونفي الســلطات أن 
أعاقت  كورونا  مكافحــة  إجراءات 
اإلنقاذ،  وعمليــات  النــاس  هروب 
املدني  العصيان  ظهرت موجة من 
لم يســبق لها مثيل في بر الصني 
الرئيــس منذ أن تولى، شــي جني 

بينغ، السلطة قبل عشر سنوات.
وظهــر فــي تســجيل فيديــو مت 
تداوله بشكل واسع على اإلنترنت 
متظاهرون في مكان حددت وكالة 
فرانــس بــرس موقعــه اجلغرافي 
ولوموكي في وســط  في شــارع 
يــرددون هتافات  شــنغهاي، وهم 
تطالــب الرئيــس شــي جينبينغ 
بـ”االســتقالة” وتهاجــم احلــزب 
تعبير  فــي  الصيني،  الشــيوعي 
نادر عن عــداء للرئيس والنظام في 

العاصمة االقتصادية للبالد.
وفي مقطع فيديو آخر نقله شاهد 
عيــان إلــى فرانس بــرس، يظهر 
أشخاص وهم يتجمعون في وسط 

شــنغهاي لتكرمي عشرة أشخاص 
قتلوا في حريق أورومتشي. ويتناقل 
علــى  منشــورات  االنترنــت  رواد 
شــبكات التواصل االجتماعي في 
الصني تؤكــد أن إجراءات مكافحة 
كورونا أدت إلى تفاقم املأساة ألنها 

أبطأت وصول املساعدة.
وذكرت منشورات أخرى على وسائل 
أن وقفات  التواصــل االجتماعــي 
ذكرى  إلحياء  نظمــت  احتجاجية 
ضحايا أورومتشــي فــي عدد من 

اجلامعات في جميع أنحاء البالد. 
وصرح شــخص شــارك في واحد 
في  االحتجاجية  التجمعــات  من 
شــنغهاي لفرانــس بــرس طالبا 
عــدم كشــف هويته إنــه وصل 
الثانيــة صباحا  الســاعة  حوالي 
إن  التجمع. وقال هذا الشاهد  إلى 
احلزينني  األشخاص  من  “مجموعة 
وضعوا ورودا علــى الرصيف بينما 
كانت مجموعة أخرى تردد هتافات”.
الصدامــات  “بعــض  أن  وأضــاف 
احملــدودة وقعت لكن بشــكل عام 
بتحضــر”،  الشــرطة  تصرفــت 
موضحــا أن “الشــرطة اقتــادت 

شخصني ألسباب مجهولة”.
ولــم تتأخر الشــرطة فــي فرض 
اإلنترنت  عبر  املناقشات  على  قيود 

حول التظاهرة. فقد حظرت وسم 
“طريــق أورومتشــي” على منصة 
في  تويتر  مبوقع  الشــبيهة  “ويبو” 
الصني، بعيد نشر صور التجمعات.

وفــي شــنغهاي، املدينــة األكثر 
اكتظاظا بالســكان واملركز املالي 
الصني، جتمع سكان في وقفة  في 
احتجاجية في الساعات األولى من 

صباح األحد.
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيه 
مجموعة كبيرة من أفراد الشرطة 
أوراقا  احلشــد  رفع  الوضــع  تتابع 
بيضــاء كرمــز لالحتجــاج على 
الرقابــة. وطبقــا ملقطــع مصور 
جرى تداوله على وســائل التواصل 
االجتماعــي بدأ هذا احلشــد في 
الهتاف فيما بعــد “ارفعوا اإلغالق 
في أورومتشــي، وارفعــوا اإلغالق 
اإلغالق في  وارفعوا  في شينجيانغ 

جميع أنحاء الصني”.
وأظهرت مقاطع مصورة مت تداولها 
على مواقــع التواصل االجتماعي، 
والتي قيــل إنها صورت في ناجنينغ 
شرقا وقوانغتشو جنوبا وما ال يقل 
عن خمس مــدن أخرى، متظاهرين 
يشتبكون مع أفراد الشرطة الذين 
كانوا يرتدون ســترات واقية بيضاء 
املســتخدمة  احلواجز  يفككون  أو 

إلغالق األحياء.
ومقاطع مصورة  لشــهود  وطبقا 
نقلــت عنهــم رويترز فقــد بدأت 
مجموعــة كبيرة مــن الناس في 
إحدى املراحل في الهتاف “يسقط 
احلزب الشيوعي الصيني ويسقط 
شي جني بينغ واحلرية ألورومتشي”، 
في احتجاج علني نادر ضد القيادة 

الصينية.
وفي شــانغهاي، جتمع متظاهرون 
األوســط  أورومتشــي  طريق  في 
منتصف الليل وهم يحملون ورودا 
عليها  كتــب  والفتات  وشــموعا 
“أورومتشــي، 24 نوفمبــر، ارقدو ا 
املشاركني  أحد  بحســب  بسالم”، 
الذي لم يذكر ســوى اسم عائلته، 

تشاو.
وقال تشاو ألسوشيتد برس إن أحد 
أصدقائه تعرض للضرب على أيدي 
اثنان  أصيب  بينما  الشرطة،  قوات 

برذاذ الفلفل.
وتثير السياسة الصارمة ملكافحة 
وباء كورونــا اســتياء متزايدا في 
متفرقة  تظاهــرات  وجرت  الصني. 
تخللت بعضهــا أعمال عنف في 
عدد من املدن في األيام األخيرة، مبا 
في ذلك فــي أكبر مصنع لهواتف 
آيفون في العالم يقع في وســط 

مدينة تشنغتشــو ومتلكه شركة 
“فوكسكون” التايوانية العمالقة.

ويحاصر ســكان فــي بعض أجزاء 
شــينجيانغ داخــل منازلهم منذ 

أوائل أغسطس املاضي.
ويشتكي البعض من عدم متكنهم 
من احلصول علــى الطعام والدواء. 
ونشــروا نداءات اســتغاثة لتلقي 
املســاعدة عبــر اإلنترنــت، وفقا 

ألسوشيتد برس.
وعلى الرغم من اللقاحات العديدة 
األخرى في  للــدول  املتاحة وخالفا 
تفرض  الصــني  زالت  مــا  العالم، 
إجــراءات عزل فور ظهــور إصابات 
مبا فيهــا حجر علــى الذين تثبت 
مراكز،  فــي  باملــرض  إصابتهــم 
واختبارات “بي سي آر” شبه يومية 

للدخول إلى األماكن العامة.
وتدافع الصني عن سياسة الرئيس 
شي جني بينغ اخلاصة بصفر كوفيد 
قائلــة إن هدفها إنقاذ األرواح، كما 
أنها ضرورية لعــدم الضغط على 
نظــام الرعاية الصحيــة. وتعهد 
املسؤولون باالســتمرار في انتهاج 
هذه السياســة علــى الرغم من 
املتصاعدة  الشــعبية  املعارضــة 
ثانــي أكبر  وتزايــد اخلســائر في 

اقتصاد في العالم، وفقا لرويترز.

بري يواصل محادثاته مع الكتل لتأمين 
التوافق على اختيار رئيس للبنان  

فرنجية ومعوض من األسماء المطروحة

احتجاجات »لم يسبق لها مثيل« في الصين رفضا لسياسة »صفر كوفيد«
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1385
التاريخ: 2022/11/27

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديريــة بلدية تاج الدين وفق ألحــكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجــار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية تاج الدين خالل فترة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يلتزم املستأجر بوضع كامرات مراقبة

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1384
التاريخ: 2022/11/27

م/ إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافهــا في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية الصويرة وفق ألحــكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة خالل فترة )30( 
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة 
املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
الشروط: يتم نصب منظومة كامرات مراقبة من قبل املستأجر

املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

Public Tender Announcement for Tender No: 020-PC-22-EBS (2nd Announcement)
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for OM 

Laboratory
Tender Type: Public Tender 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Invitation to Bidder
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for OM Laboratory
Tender No.: 020-PC-22-EBS 2nd Announcement
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. Would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents 
Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one or two contractors who has enough experience and ability to carry out the Project 
Provision of Injection Water and Fresh Water Analysis Apparatus and Related Accessories for OM Laboratory, the contractor must  
install apparatus and test running with user to confirm their acceptable such as )Malvern Panalytical Mastersizer 3000E Basic, High 
Pressure Reactor Autoclave for corrosion rate test MC1000 , etc( Also the contractor shall deliver required materials to the appointed 
location after receiving the work order issued by Company user department.
 For more details please refer to ITB Documents after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Mr. Sajad Salah 
sajad.salah@ebspetroleum.com  and cp@ebspetroleum.com & xuxiaowei@ebspetroleum.com  for S2 Camp entry pass and submit 
the following documents by email with one day advanced before 10:30 A.M..
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Color Copy of Registered Company Document
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: 
* Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who 
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates 
at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 
4:00 PM 12th December 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of USD 3,000.00 and valid for 120 days since the close day.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 7 
days before submission date..
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

Public Tender Second Announcement for Tender No: 040-SC-22-EBS (2nd Round)
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield 
Tender No.: 040-SC-22-EBS )2nd Round(
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractors who have enough experience and ability to Provide 
Provision of Acidizing, Fracturing, Coiled tubing&N2 Service for EBS oilfield. 
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun 
panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes 
with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
tender submission deadline 4:00 PM, 18th December 2022 based on the ITB documents. If the closing date coincides with the 
public holiday or curfew, the closing day would be extended automatically to the next working day after holiday or curfew.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and two copies, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and two copies, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond value should be 50,000.00 USD and valid for 120 days.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

ساحة الباعة 1
املتجولني 

جزء من القطعة املرقمة 420 
سنة واحدةشارع احللة1200 م2م26 احلسينية

سنتانشارع بغداد - حلة300 م536/1042 م 28 جومييسةمعرض جتاري 2

سنتانالسوق التراثي15 م1632محل جتاري3

مدة االيجار املوقعاملساحة م2 رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةاحلفرية13 م1252محل1

سنة واحدةاحلفرية15 م1532محل2



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21870/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها  أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية 
عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21869/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21868/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني 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 مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13580
التاريخ: 2022/11/27

إعالن مناقصة رقم )176( لسنة 2022

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )انشاء ملعب )500( متفرج في قضاء العمارة( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 2022/ تنمية االقاليم( ضمن تبويب )2-228-18-13-4-1-54( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )1،541،811،000( مليار وخمســمائة وواحد واربعون مليون وثمامنائة واحدى عشــر الف دينار عراقي الغيرها، 

ومبدة تنفيذ أمدها )300( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميســان- العمارة- الشبانة - بناية محافظة ميســان - 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 تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقــدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم 

الهاتف واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )15،419،000( )خمسة عشر مليون واربعمائة وتسعة عشر الف  دينار عراقي الغيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمــان )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 للشــركة او من يخوله قانونيا الى قسم 

العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية ومببلغ )300,000( )ثالثمائة الف دينار عراقي الغيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميــس( املصادف )2022/12/8( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االحد( 
املصادف )2022/12/11( الساعة )الثانية عشرة 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 ترســو 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 )االحد( املصادف 

)2022/12/4( 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 والشــروط 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

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 13579
التاريخ: 2022/11/27

اعادة إعالن مناقصة رقم )100( لسنة 2022
الحقاً بكتاب االعالن املرقم 12330 في 2022/11/2.

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تنفيذ خط دفع لتحويل مياه الصرف الصحي حملطة 
معاجلة العمارة/ البتيرة الى البزل املؤدي الى منخفض الدمية/ غرب العمارة( واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارئ لألمن الغذائي والتنمية لسنة 
2022/ تنمية االقاليم( التبويب )54-1-4-13-18-228-2( وبكلفة تخمينية مقدارها )12،055،150،000( اثنى عشــر مليار وخمســة وخمسون مليون 

ومائة وخمسون الف دينار عراقي الغيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )360( يوم.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات 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 نسخ إضافية عدد )2( باإلضافة الى النسخة االصلية وفقا ملا منصوص عليه في ورقة البيانات في الوثيقة القياسية، على 
ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )120،552،000( )مائة وعشــرون مليون وخمسمائة واثنان وخمسون 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 )1،000,000( )مليون دينار عراقي الغيرها ( غير قابل للرد.
علمــا ان آخــر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصــادف )2022/12/12( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يــوم )الثالثاء( املصادف 
)2022/12/13( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح 
عطلة رســمية 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 ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف )2022/12/6( ويكون 

املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفياً 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 مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات15 م1272حانوت1

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات16 م572 مخزن2

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات7،65 م462مخزن3

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات7،65 م422مخزن4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م392حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م562ورشة جنارة1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م392محل2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م372محل3

صناعية حمدانثالث سنوات90 م452محل4

صناعية حمدانثالث سنوات90 م532محل حدادة5

صناعية حمدانثالث سنوات90 م402محل سمكرة6

صناعية حمدانثالث سنوات90 م62محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

50 دارثالث سنوات6،5 م132 حانوت1

50 دارثالث سنوات6،5 م242 حانوت2

50 دارثالث سنوات20 م252 حانوت3

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية: مببلغ )3،013،787،500( دينار عراقي1. مهندس )مدني( / عدد )1(
 القياسية

2. فني )مساحة( / عدد )1(

2. اخلبرة التخصصية :يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )7،233،090،000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة
3. معدل االيراد السنوي: مببلغ )12،222،582،639( محسوباً 
من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود 
املنجزة او تلك املستمرة وملدة ال تقل عن )سنتني( وال تزيد 
عن )10( سنوات من تاريخ غلق املناقصة مع مراعات عدم 

ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسله

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

ممارسة مهنة. 

4.احلسابات اخلتامية : تقدمي امليزانية العامة املدققة من 
قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي ألخر سنتني 
ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية ألخر سنتني تسبق االزمة 

املالية لعام 2014 ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

5.اخلبرة العامة : تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال 
تتجاوز ثالث سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية :مببلغ )130،662،990( 1. مهندس )مدني( / عدد )1(
دينار عراقي، وفقا ملا منصوص عليه في 

الوثيقة القياسية 

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة2. مالحظ فني / عدد )3(
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

2. اخلبرة التخصصية: يقدم عمل مماثل 
واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )435،543،300( 

دينار عراقي، وتقدم االعمال االخرى 
ألغراض املفاضلة في حالة التساوي.

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

ممارسة مهنة. 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
)53 عاما(  عاش جميــل اجلبــوري 
املســحك  قريته  طوال حياته في 
حيث  العراق  شــمال  في  الواقعة 
منذ  الزراعة  فــي  عائلتــه  تعمل 
أجيال، لكنه بــات مهددا بالرحيل 
إلى مكان آخر بســبب ســّد تريد 
باملياه  وســيغرق  بناءه  السلطات 

منزله وحقول املنطقة.
ومثل جميل، يبدو عشــرات اآلالف 
مــن العراقيني مهدديــن بالرحيل 
بسبب مشــروع بناء سد مكحول 
الــذي تأمــل احلكومــة العراقية 
خمس  غضــون  في  اســتكماله 
سنوات، على نهر دجلة، على احلدود 
بني محافظتي كركوك  ما  اإلدارية 

وصالح الدين.
املشــروع  الســلطات عن  وتدافع 
الــذي تؤكد أنه ســيؤمن مخزونا 
مائيــا ملعاجلــة النقــص في ظل 
موجة جفاف حادة يواجهها العراق 
منذ ثالث سنوات وتداعيات التغّير 
العام  العراق في  مناخي. وشــهد 
2022 أســوأ سنة جفاف منذ نحو 
92 عاماً، حسب وزارة املوارد املائية.

لكن اجملتمع املدني يعارض مشروع 
السّد، مشــيرا إلى آثار سلبية له 
تطال حوالى ثالثني قرية تضم نحو 
118 الــف نســمة، باإلضافة إلى 
وعدد  البيولوجي  للتنــوع  تهديده 

من املواقع األثرية في املنطقة.
بني تلك القرى املســحك التي تقع 
على ضفاف دجلة ومتتاز بطبيعتها 
على  مزارعوها  ويعتمــد  اخلالبــة 

أرضها اخلصبة الغنية باملياه.
لكن هذا سيتغّير عند إكمال بناء 
السد. فمياه بحيرته التي ستتّسع 
لثالثــة مليارات متــر مكعب من 
املياه، ستغمر املنطقة التي يعيش 

فيها جميل اجلبوري.
ويقــول الرجل وهــو يتأمل مزرعة 
عائلته “ولــدت وترعرعت هنا. من 
الصعب ان أرحل وأذهب إلى غيرها، 

سنترك تاريخاً وراءنا”.
ويعمل الرجــل الذي كان يرتدي زيا 
عربيــاً في مصفــاة للنفط قريبة 
بينمــا يتابــع أبنــاؤه زراعة أرض 

العائلة باخلضروات والقمح.
لكــن جميل موافق علــى مغادرة 

أرضــه وقريته واضعــا “املصلحة 
مصلحتــه  قبــل  الوطنيــة 
الشــخصية”، إال أنه يشــترط أن 
يكــون الســّد مشــروعا “يخدم 
وأن يحصل  والعراقيــني”  العــراق 
هو على “تعويض مناســب لتأمني 

مستقبلي ومستقبل األطفال”.
“تهديد خطير” 

ويعاني العراق الــذي يضّم ثمانية 
ســدود كبيرة، مــن انخفاض في 
من  ويشــكو  األنهــار  منســوب 
اجملاورة  تركيا  في  املبنية  الســدود 
التــي تعيق تدفق امليــاه إلى أرض 

الرافدين.
جســر على نهر دجلة بالقرب من 
مشروع ســد مكحول في شمال 
العراق في األول من تشــرين الثاني 

2022
جســر على نهر دجلة بالقرب من 
مشروع ســد مكحول في شمال 
العراق في األول من تشــرين الثاني 

2022 صباح عرار اف ب
وأطلق مشــروع بناء سد مكحول 
فــي العام 2001 فــي عهد صدام 
بســبب  توّقف  لكنــه  حســني، 
2003 وخالل  األميركي فــي  الغزو 
الســنوات التالية بسبب التدهور 

األمني في البالد.
واســتؤنف العمــل في مشــروع 
السّد في 2021، عبر عمليات حفر 
وحتليل للتربة وبناء جسر يربط بني 

ضفتي نهر دجلة.
الدين  ودافع معاون محافظ صالح 
املشــروع،  عن  الســامرائي  رياض 

مؤكدا أنه ســيؤمن أيضا “محطة 
لتوليد الطاقــة الكهربائية بقدرة 
250 ميغاواط، ونهــرا إروائيا يغّذي 
لدعم  كبيــرة  زراعية  مســاحات 

األمن الغذائي للبلد”.
وشــّدد على أن “املصلحة العامة 
تتطّلب إقامة هذا الســّد من أجل 

توفير تخزين مائي للعراق”.
إلى ذلك، سيعمل السّد على “درء 
خطــر الفيضان” في حــال ارتفع 

مستوى النهر، وفقا للسامرائي.
وقال املســؤول نفســه إن خمس 
قرى موجودة في موقع خزان السد، 
موضحا أنه “متّ تشــكيل جلنة من 
لتقدمي  املعنية  والوزارات  احملافظات 
للســكان”  مناســبة  تعويضات 
مــن أجــل انتقالهم. رغــم ذلك، 

تنظــر منظمــات اجملتمــع املدني 
إلى املشــروع من زاوية أخرى. فهي 
حتذر من آثار ســلبية له قد تطال 
حيوانــات ونباتــات املنطقة، كما 
حتدث تقريــر أعدته املنظمتان غير 
و”حماة  دجلة”  “أنقذوا  احلكوميتني 
الى تهديد  التقرير  دجلة”. وأشــار 
للبيئــة و املواقع األثرية ومن بينها 
موقع أشور األثري املدرج على الئحة 
التراث ملنظمة األمم املتحدة للتربية 

والثقافة والعلوم )يونسكو(.
وأعربت منظمــة الهجرة الدولية 
في آب عن أســفها لعــدم وجود 
“محاوالت حوار” مع اجملتمعات التي 

تسكن املنطقة.
وقالــت في تقريــر اســتناداً إلى 
إن  عراقية،  أجرتها منظمة  دراسة 

الذين أجريت معهم  “األشــخاص 
لقاءات من فالحني وأصحاب أراض، 
يرون أن ســّد مكحول ميثل تهديداً 

خطيراً ملواردهم”.
“غياب الثقة”ـ

ويؤكد املــزارع ابراهيم اجلبوري وهو 
والد جميــل، ذلك قائــال “لم يأت 
أحد لرؤيتنا ولم يســألنا أحد عن 
أي شيء”. وأضاف الرجل البالغ من 
العمر 89 عاما، بحســرة “أجدادي 
وأبــي وأنــا، كلنا عشــنا في هذه 

املنطقة”.
رغــم ذلك، يؤكــد اجلبــوري، وهو 
زعيم عشــيرة اجلبور التي تسكن 
املســحك، أنه مستعد للرحيل إذا 
كان التعويــض كافياً “لبناء منازل 

جديدة مثل منازلنا”.
وحتّدثت دراســة أعدتهــا املنظمة 
غيــر احلكومية “ليــوان” للثقافة 
والتنمية عن خطــر زوال 39 قرية 
في حال أقيم الســد، يتراوح عدد 
سكانها بني مئتي شخص وثمانية 

اآلف نسمة.
وأشــارت املنظمــة نفســها إلى 
67 كيلومتــرا مربعا من  أكثر من 
واملمتلكات  الزراعيــة  “األراضــي 
والبساتني اخلضراء” املعّرضة للزوال 
عنــد ارتفاع مياه الســد إلى احلّد 

األقصى.
وهنــاك أكثر مــن 61 ألــف رأس 
التي يجــب “بيعها  من املاشــية 
إلى مكان آخر، حســب  أو نقلها” 

الدراسة ذاتها.
ويقول مهيار كاظم، الباحث الذي 
شــارك في إعداد دراســة “ليوان”، 
االنخفاض  هي  العراق  “مشــكلة 
من  القادمة  امليــاه  ملعّدالت  العام 

تركيا وإيران”.
ويرى أن “العراق ال يحتاج الى ســّد 
جديد”، مشــيرا إلى أن “نهر دجلة 
التدفق بسبب  بحاجة الســتمرار 

زيادة نسبة ملوحة النهر”.
وأشــار إلى “عدد كبير من النساء 
في املنطقة اللواتي يعينن أسرهن 
باالعتمــاد على الزراعــة واألرض”، 
مضيفــا “ال نعرف ماذا ســيحدث 

لتلك األسر” بعد ترحيلها.
وأكدت الدراسة أن “السّد سيعرقل 
احلياة اليومية ل118412 شخصا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اوردت شــركة النفــط العراقيــة 
“سومو”، السبت، إن البالد تنتج ما 
نســبته %11 من 43 مليون برميل 
تنتجها الدول األعضاء في منظمة 
“أوبك+” يوميا. جاء ذلك في تصريح 
أدلى به معاون املدير العام للشركة، 
ممثــل العــراق في منظمــة أوبك 
“العراقية”  لقناة  سعدون محسن، 
اإلخبارية، بحســب ما أوردت وكالة 

األنباء العراقية الرسمية.
وأشاد محسن بقرار “أوبك+” تقليل 
اإلنتاج مبعدل مليوني برميل يوميا، 
معتبــرا أنــه “كان لــه دور مهم 
فــي اســتقرار األســواق العاملية، 
والتخفيض شــمل جميــع الدول 
كمية  وحســب  متفاوتة  مبعدالت 

إنتاجها”.
وأوضح أن القرار “لم يقلل صادرات 
العــراق النفطية، بــل قلل اإلنتاج 

الداخلي واســتثمر ارتفاع األسعار 
باســتقرار املعدل التصديري، وهي 
استراتيجية جنحت بتحقيق إيرادات 

مالية عالية”.
وأضاف أن “أوبــك بلس تنتج يومياً 
43 مليون برميل، ونسبة ما ينتجه 
العــراق %11 منهــا، وبالتالي هي 
نفس نسبة التخفيض بقرار تقليل 

اإلنتاج مبعدل مليوني برميل”.
وأشــار إلى أن أي “قرار مستقبلي 

بشــأن إبقاء التخفيــض احلالي أو 
زيادة  أو  جديــد  تخفيــض  إضافة 
وضع  ســيراعي  املنتجة  الكميات 
الســوق ويهدف إلى خلق التوازن”، 
الفتــا إلى “اجتمــاع جملموعة أوبك 
بلس يومي 3 و4 كانون األول املقبل 
ويصدر  احلالــي  الوضع  ســيدرس 

قرارات متوازنة”.
ولفت محســن إلى وجود “تقلبات 
شــديدة بســبب تداعيات جائحة 

العاملي،  االقتصاد  وتباطــؤ  كورونا، 
ما  األوكرانية،  الروســية  واحلــرب 
أضاف أعباء على استقرار األسعار”.
ورّجح أن “تراوح األســعار في العام 
املقبل بــني 85 و95 دوالرا )للبرميل( 
على أقل تقديــر، ورمبا أقل من 5-7 

دوالرات كحد أدنى”.
وفي اخلامس  تشرين األول املاضي، 
أعلــن حتالــف “أوبــك+” بقيــادة 
الســعودية خفض اإلنتــاج مبقدار 

مليونــي برميل يوميــا اعتبارا من 
2022، إال أن القرار  تشــرين الثاني 
واجه غضبــا مــن دول غربية في 

مقدمتها الواليات املتحدة.
وجــرى تعديل وتيــرة االجتماعات 
الشهرية لتحالف “أوبك+” لتصبح 
كل شهرين للجنة املراقبة الوزارية 
املشتركة، فيما ُمّدد التعاون ضمن 
التحالف حتى نهاية 2023 بداًل من 

نهاية العام اجلاري.

متابعة ـ الصباح الجديد:
شهدت أســواق النفط اخلام تداوالت 
لألســعار  جزئيا  وضعفا  مضطربــة 
خالل تعامالت األســبوع املاضي، التي 
انخفضت خمسة  في املائة، مسجلة 
ثالث تراجع أســبوعي علــى التوالي 
وسط خيبة أمل بشأن استمرار قيود 
الصني جراء انتشــار فيــروس كورونا 

وانعكاساته على الطلب.
وذكر تقرير “ريج زون” الدولي، أن النفط 
سجل خســارة أسبوعية ثالثة، حيث 
علق االحتــاد األوروبي احملادثات بشــأن 
سقف أســعار النفط الروسي وسط 
خالفات بــني الدول األعضــاء، بعد أن 
اقترحــوا في الســابق نطاقــا يراوح 
بــني 65 و70 دوالرا، لكــن بولندا ودول 
البلطيق استشــعرت أن احلد األقصى 

كان سخيا للغاية بالنسبة لروسيا.
ولفــت التقرير إلــى أن محادثات احلد 
األقصــى تأتي قبل اجتمــاع “أوبك +” 
أوائل الشهر املقبل، وسط تعهد كبار 
املنتجــني في التحالــف باتخاذ مزيد 
من اإلجــراءات إذا لــزم األمر لتحقيق 

االستقرار في السوق.
وأشــار التقرير إلى الرياح املعاكســة 
املتزايــدة التــي تواجــه الطلب على 
النفــط اخلام من اإلغــالق االقتصادي 
األكثر تشــددا في الصني واخملاوف من 

حدوث ركود في الواليات املتحدة.
ونــوه التقريــر إلى أن ســوق النفط 
العاملية اســتمرت في إرسال اشارات 
بشــأن توقعات ضعف الطلب، حيث 
انخفــض مقياس اســتهالك النفط 
اخلام اآلســيوي الــذي مت مراقبته عن 
كثب إلى أدنى مســتوى في ســبعة 
أشهر بعدما أدى ارتفاع حاالت اإلصابة 
بالفيروس في الصــني إلى فرض قيود 

شبيهة باإلغالق.
وذكــر التقريــر، أن أســواق النفــط 
تراجعت في تشــرين الثاني اجلاري مع 

ظهــور مجموعة مــن املقاييس التي 
متت مراقبتها على نطاق واســع، التي 
تومض عالمات التحذير وتدفع أسعار 
العقــود اآلجلة إلــى االنخفاض، ومن 
بينهــا تراجــع الفــروق الفورية لكل 
من خــام برنت وخام غرب تكســاس 
الوســيط الرائد في الواليات املتحدة، 
كما تراجعت العقود اآلجلة خلام برنت 
إلى أدنى ســعر لها منذ كانون الثاني 

املاضي في ختام األسبوع املاضي.
التوقعات  إلى تالشى  التقرير  وأشــار 
النفط،  الصيني على  الطلب  بتعافي 
حيث وصلت حــاالت اإلصابة اليومية 
إلى مستويات قياسية،   19  - بكوفيد 
ما دفع املسؤولني إلى تكثيف إجراءات 
االحتواء وقيــود احلركة، كما امتنعت 
بعــض املصافي الصينية عن شــراء 
شــحنات من النفط الروسي، ما قلل 
الطلــب في الوقت الــذي ينتظر فيه 
املتداولون مزيدا من التفاصيل بشــأن 
خطــة مجموعة الســبع للحد من 
عقوبات  جانب  إلى  الروســي،  النفط 
االحتاد األوروبــي التي تبدأ في 5 كانون 

األول املقبل.
ولفــت التقرير إلــى بــدء عديد من 
املشــترين في جتنب النفط الروســي 
ما زاد من جاذبية خام الشرق األوسط 

وعزز العالوة السعرية.
من جانبــه، ذكر تقريــر “أويل برايس” 
الدولــي، أن العقــود اآلجلــة للنفط 
العاملي  الصعيــد  على  واملقايضــات 
تظهر بشــكل متزايــد عالمات على 
بينما  اإلمــدادات،  مخــاوف  تخفيف 
عادت إلى الظهور اخملاوف بشــأن مزيد 
من الضعف فــي الطلب على النفط 

اخلام.
وأوضــح التقريــر، أن أســعار النفط 
تراجعــت في ختــام الشــهر اجلاري 
وســط مخاوف متزايدة مــن التباطؤ 
بفيروس  اإلصابات  وتزايــد  االقتصادي 

كوفيد فــي الصني، حيث عادت بعض 
أشكال القيود على التنقل فيما يقرب 

من 50 مدينة كبيرة.
وأشــار التقرير إلى ترقب السوق ملدى 
فرص جناح احملادثات بشــأن فرض احلد 
الروســية  الطاقة  ألســعار  األقصى 
فعليا، حيث وصلــت اخلطط األخيرة 
حملاولــة فــرض قيــود على أســعار 
الغــاز الطبيعي في االحتــاد األوروبي 
إلى طريق مسدود،  ومجموعة السبع 
بعدما فشــل وزراء الطاقة في االحتاد 
األوروبي اخلميــس املاضي في التوصل 

إلى اتفاق وسط انقسامات عميقة.
ونوه التقرير إلى قول جوزيف سيكيال 
وزيــر الصناعة التشــيكي، أن الوزراء 

متكنوا من االتفاق على “تدابير مهمة” 
أخــرى مبا في ذلــك مشــتريات الغاز 
املشــتركة وتضامن التوريد في أوقات 
الترخيص  عمليــة  وتســريع  احلاجة 

للطاقة املتجددة.
ونقــل التقرير عــن بيانات لشــركة 
نومورا تأكيدهــا أن املناطق التي متثل 
ما يقــرب من 20 في املائــة من الناجت 
احمللــي اإلجمالي للصــني تعاني قيود 
حاالت  أثــرت  حيث  األخيــرة،  كوفيد 
اإلصابة بالفيروس املتزايدة في الصني 
على كبح مكاســب أســعار النفط 
هذا الشــهر، حيث تخشــى السوق 
النمو االقتصادي  من تباطؤ آخر فــي 
الصيني وتقلــص الطلب على الوقود 

وبالتالي تنامي مخاوف الركود العاملي.
وعد التقرير أن أيــام النمو الهائل في 
إنتاج النفط الصخــري األمريكي قد 
انتهت، ويتزايد إنتاج النفط األمريكي، 
لكن بوتيرة أبطــأ بكثير مما كان عليه 
قبل انهيار 2020 ومبعدالت أقل مما كان 

متوقعا قبل بضعة أشهر.
اجلديدة  األولويــات  أن  التقريــر،  وذكر 
في  تتمثل  الصخــري  النفط  لقطاع 
والتركيز على  الرأســمالي  االنضباط 
عوائد املساهمني وسداد الديون وذلك 
في ظــل كفــاح مع قيود سلســلة 
إلى  أدى  التكلفة، ما  التوريد وتضخم 
خفض منو إنتاج النفــط في الواليات 
املتحدة. ولفت التقرير، إلى أن اإلشارات 

اخملتلطة من اإلدارة األمريكية أدت إلى 
األمريكية،  والغاز  النفط  قلق صناعة 
وذلك في ظل إلقاء اللوم املتكرر على 
البنزين،  ارتفاع أسعار  القطاع بسبب 
ما دفع إلى التهديــد بفرض مزيد من 
الضرائــب أخيرا، وقــاد ذلك إلى غياب 
األمريكيني، حيث  للمنتجني  أي حتفيز 
يتردد كثيــرون في االلتزام بإنفاق مزيد 

من األموال على التنقيب.
وأشار التقرير إلى قيام إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية بتخفيض توقعاتها 
إلنتــاج النفــط اخلام لعامــي 2022 
و2023، رغم أن إدارة معلومات الطاقة 
ال تــزال تتوقــع أن يســجل اإلنتــاج 
متوسطا قياسيا ســنويا جديدا في 
املقبــل، لكن قامــت بتعديله  العام 

بشكل كبير.
وســلط التقرير الضوء علــى تأكيد 
النفــط  فــي شــركات  مســؤولني 
اإلدارة  سياســات  أن  األمريكيــة، 
األمريكية واخلطــاب املناهض للنفط 
الزمنيــة  والتأخيــرات  والتضخــم 
للمقاولــني وعدم اليقــني التنظيمي 
أثرت سلبا في تخطيط احلفر واإلنتاج، 
الفتا إلى توقع إدارة معلومات الطاقة 
أن يبلغ متوسط إنتاج الواليات املتحدة 
مــن النفط اخلــام 11.7 مليون برميل 
يوميا فــي 2022 و12.4 مليون برميل 

يوميا في 2023.
والتأخير  التضخم  أن  التقرير،  وأضاف 
في سلســلة التوريد من الربع الثاني 
فصاعــدا أدى إلى تفاقــم التوقعات 
النفط اخلــام في  إنتــاج  بشــأن منو 
املتحــدة، حيــث خفضت  الواليــات 
شركة إنتلجنس ريسيرش هذا الشهر 
توقعاتهــا لنمو اإلنتاج فــي الواليات 
املتحــدة بســبب الرياح املعاكســة 
الناجتة عن قيود خدمات حقول النفط، 
وخطر الركود وانخفاض األداء من اآلبار 
التي مت حفرها أخيرا في حوض بيرميان.

ونقل التقرير عن قيــادات في صناعة 
النفــط األمريكية قولهــم، إن رقعة 
النفط الصخري الزيتــي في الواليات 
املتحــدة لم تعــد منتجــا متأرجحا 
للنفط، وأن “أوبــك” تعد أهم محرك 
ألساســيات إمدادات النفــط وعادت 

بالفعل أوبك إلى مقعد القيادة.
من ناحية أخرى، وفيما يخص األسعار 
املاضي، استقرت  في ختام األســبوع 
العقود اآلجلــة للنفط على انخفاض 
اجلمعــة 25 نوفمبــر، متخليــة عن 
املكاســب املتواضعة التي احتفظت، 
 5 بنحو  بانخفاض  األسبوع  واختتمت 
في املائة، وهو ثالث انخفاض أسبوعي 

على التوالي.
وتراجعت أســعار النفط اخلام بشكل 
حاد في نوفمبر، ويعزى الضعف جزئيا 
إلى خيبة األمل بشــأن استمرار قيود 
الصني بســبب انتشار فيروس كورونا، 
حيث واصلت الدولــة وهي واحدة من 
أكبر مســتهلكي الطاقة في العالم 
فرض قيود تهدف إلى احتواء انتشــار 

الفيروس.
وانخفــض ســعر النفط اخلــام في 
الشــهر األول لثالثة أسابيع متتالية، 
متراجعا أكثر مــن 17.6 في املائة في 
هذه الفتــرة، ويعد هذا أكبر انخفاض 
صاف ملدة ثالثة أســابيع منذ األسبوع 
املنتهي في 27 آذار 2020، وفقا لبيانات 

السوق من “ داو جونز “.
وقال كريج إيرالم كبير محللي السوق 
فــي شــركة Craig Erlam، “يبدو أن 
عمليــات اإلغــالق في جميــع املدن 
الصينية الكبرى ستؤثر بشكل كبير 
النشــاط االقتصادي مــرة أخرى  في 
وبالتالي على الطلب وقال، “املســألة 
اآلن تتعلق مبدة اســتمرارها، لكن من 
جتاه  املســتثمرين  حماس  أن  الواضح 
تخفيــف قيــود فيــروس كورونا كان 

سابقا ألوانه بعض الشيء”.

المتضررون من سد مكحول يقدمون المصلحة
الوطنية ويطالبون بتعويضات مجزية

تنفيذه يزيل قرى وأراض زراعية وتاريخًا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية، 
امــس األحد، عــن ارتفاع كبير فــي صادرات 
العراق النفطية ألمريكا لتصل إلى 385 ألف 

برميل يوميا خالل األسبوع املاضي.
وقالــت اإلدارة فــي تقرير لها، إن “متوســط 
االستيرادات االمريكية من النفط اخلام خالل 
االسبوع املاضي من تســع دول بلغت 5.417 
ماليني برميل يوميــا مرتفعا مبقدار 639 الف 
برميل باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 4.778 ماليني برميل يوميا”.
وأضافت أن “صادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغت معدل 385 ألف برميل يوميا األســبوع 
املاضي، مرتفعا عن األسبوع الذي سبقه الذي 
بلغت فيه الصادرات النفطية ألمريكا معدل 

141 ألف برميل يوميا”.
كما أشــارت إلى أن “أكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلــغ 3.844 ماليني برميل يومياً، تلتها 
الســعودية مبعــدل 685 الف برميــل يومياً، 
وبلغت االيرادات النفطية من املكسيك مبعدل 
495 الف برميل يومياً، ومن ثم البرازيل مبعدل 

251 الف برميل يومياً”.
ووفقــاً لــإدارة، فــإن “كمية االســتيرادات 
األمريكية من النفط اخلام من كولومبيا بلغت 
معــدل 170 الف برميل يوميــاً، ومن نيجيريا 
مبعدل 43 ألــف برميل يوميا ومــن األكوادور 
مبعدل 42 ألف برميل يوميا، و من ليبيا مبعدل 
2000 برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية 

من روسيا”.

بغداد ــ الصباح الجديد :
اخملتصة   FOCUS2MOVE شــركة  ذكــرت 
بتقدمي البيانات اخلاصة حول الســيارات، أن 
سوق الســيارات في العراق في شهر أيلول 
من العام 2022 ارتفعت، مبينة أن شــركة 

سوزوكي تزدهر في سوق املبيعات.
وقالت الشــركة في احدث تقرير لها لشهر 
الثاني اطلعت عليه وكالة شفق  تشــرين 
نيوز، ان مبيعات السيارات العراقية حافظت 
على الزخم في االرتفاع عند أعلى مســتوى 
لها في ايلــول ، حيث بلغت املبيعات 9.213 
آالف سيارة، منهية األشهر التسعة األولى 
من العام 2022 مببيعات بلغت 73.220 ألف 

سيارة بارتفاع بلغ ٪12.1 عن العام املاضي.
التجارية  العالمــة  “بيانــات  ان  وأضافــت 
لألشهر التســعة األولى، جاءت كيا باملرتبة 
األولى بأكثر الســيارات مبيعــا في العراق 
حيث باعت 21.774 الف سيارة”، مشيرة ان 
شــركة تويوتا تأتي ثانيا التي باعت 18.870 

الف سيارة.
وتابعت انه في املرتبة الثالثة جاءت هيونداي 
التي باعت 5.761 آالف سيارة بانخفاض بلغ 
)٪26.1( مقارنة بالفترة نفســها من العام 
املاضي، مشــيرة الى ان النجم الصاعد هو 
ســيارات ســوزوكي التي اكتسبت منوا في 
املبيعات بنسبة 1336 ٪ متقدمة في املركز 

التاسع مع مبيعات بلغت 1.278 سيارة.

ارتفاع كبير في
 صادرات العراق

 النفطية إلى أمريكا

أكثر من تسعة
 آالف سيارة بيعت

في العراق خالل شهر

العراق ينتج 11 % من نفط أوبك+ وسومو تتوقع سعر 95 دوالرًا للبرميل

مقياس استهالك النفط في آسيا ينخفض ألدنى مستوى في سبعة أشهر
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أثينا- إن لدى ايلون ماسك أسبابًا جيدة 
للشــعور بعدم الرضا مما جعله يشتري 
تويتر مقابل مبلــغ 44 مليار دوالر فلقد 
لعــب ماســك دورًا رياديًا فيمــا يتعلق 
بالدفــع االلكترونــي وأحدث ثــورة في 
صناعة الســيارات والسفر الى الفضاء 
وحتــى أنه أجرى جتــارب طموحة تتعلق 
بالتواصل بــن الدمــاغ والكمبيوتر. ان 
إجنازاتــه التقنية الرائــدة جعلته أغنى 
رائد أعمــال في العالم ولكن لألســف 
لم متنحه إجنازاته التقنية وثروته القدرة 
على االنضمــام الى الطبقــة احلاكمة 
اجلديدة الولئك الذين يسّخرون قوى رأس 
االلكترونية.  السحابة  على  القائم  املال 
ان تويتر متنح ماسك الفرصة لتصحيح 

هذا الوضع.
منــذ أن بزغ فجــر الرأســمالية كانت 
القــوة مســتمدة من امتالك الســلع 
وأفران  البخارية  واحملركات  الرأســمالية 
بيســمير والروبوتات الصناعية وما إلى 
ذلك. أما اليوم فإن رأس املال القائم على 
الســحابة االلكترونية، أو باختصار رأس 
املال الســحابي هو الــذي مينح مالكيه 

حتى االن سلطات ال ميكن تصورها.
لــو نظرنا الى أمــازون بشــبكتها من 
البرامج واألجهزة واملســتودعات وجهاز 
اليكسا العائد لها واملوجود على منضدة 
مطبخنا ويتفاعل معنا بشكل مباشر، 
لوجدنــا إن امازون تشــكل نظاًما قائًما 
على الســحابة االلكترونية وقادرًا على 
التحقق من مشاعرنا بشكل أعمق من 
قدرة أي ُمعلن. تستغل أمازون من خالل 
جتاربها املصممــة خصيًصا حتيزاتنا من 
أجل عمل اســتجابات وبعد ذلك تعمل 
اســتجابات خاصة بها على استجاباتنا 
والتي نســتجيب لها مرة أخرى مما يعني 
تدريب خوارزميات التعلــم املعزز، والتي 

تؤدي إلى موجة أخرى من االستجابات.
 على عكس رأس املال األرضي أو التماثلي 
القدمي والذي يتمثل في عمل الوســائل 
الالزمــة لتصنيع األشــياء التي يريدها 
السحابي  املال  رأس  املســتهلكون، فإن 
هو وسيلة لتعديل سلوكنا مبا يتماشى 
مع مصالح مالكيه أي نفس اخلوارزمية 
التــي تعمل على نفس املتاهة من مزارع 
اخلوادم وكابــالت األلياف الضوئية وأبراج 
تــؤدي معجزات  والتي  الهاتف اخللــوي 

متعددة بشكل متزامن.
ان املعجزة األولى لرأس املال الســحابي 
هي جعلنــا نعمل مجانًا لتجديد وتعزيز 
أو  وإنتاجيتها مــع كل نص  مخزونهــا 
مراجعة أو صــورة أو فيديو نقوم بعمله 

وحتميله باســتخدام واجهاتــه، وبهذه 
الطريقة حّول رأس املال السحابي مئات 
املاليــن منا إلى الى خدم ســحابين أي 
منتجون بدون أجر، يكدحون في العقارات 
الرقمية ألصحابها ويؤمنون كما اعتقد 
الفالحون أبان اإلقطاع بإن عملنا )صورنا 
وآراءنا ومشاركتها مع اآلخرين( هي جزء 

من شخصيتنا.
ان املعجــزة الثانية هي قــدرة رأس املال 
السحابي على بيعنا هدف الرغبات التي 
ســاعد على غرســها فينا وقد يعتقد 
الناس مــن غير اخلبــراء ان امازون وعلي 
بابا والعديــد من مقلديهــا في مجال 
التجارة اإللكترونية في كل بلد تشــبه 
األســواق االحتكارية ولكنهــا في واقع 
األمر ال تشــبه السوق على االطالق - وال 
حتى ســوًقا رقمية شديدة الرأسمالية، 
فحتى في األسواق التي حتتكرها شركة 
أو شــخص واحد ، ميكن للناس التفاعل 
بحريــة معقولة وفــي املقابــل مبجرد 

دخولك منصة مثل أمازون فإن اخلوارزمية 
تعزلــك عن كل مشــتٍر آخــر وتغذيك 
حصريًا باملعلومــات التي يريد أصحابها 

أن حتصل عليها.
ال ميكن للمشترين التحدث مع بعضهم 
البعض أو تكوين جمعيات أو القيام بأي 
تنظيــم آخر إلجبار البائــع على خفض 
الســعر أو حتســن اجلــودة. إن البائعن 
كذلــك هــم فــي عالقــة حصرية مع 
ملالكها  يدفعــوا  أن  ويجب  اخلوارزميــة 
إلمتام الصفقة. أن الوسيط فيما يتعلق 
بكل شــيء وكل شــخص ليــس اليد 
اخلفية احملايدة وغير املرئية للسوق ولكن 
الوسيط هو خوارزمية غير مرئية تعمل 
لصالح شخص واحد أو شركة واحدة مما 

يُعتبر في واقع األمر إقطاعية سحابية.
رمبا يكون ماسك الزعيم التقني الوحيد 
الذي كان يراقب املســيرة املظفرة لهذا 
القدرة  بــدون  اجلديد  التقنــي  اإلقطاع 
على عمل أي شــيء. تســتخدم شركة 

الســيارات اخلاصة به تســال السحابة 
االلكترونيــة بذكاء لتحويل ســياراتها 
إلى ُعقد على شبكة رقمية تولد بيانات 
كبيرة وتربط السائقن بأنظمة ماسك. 
تساهم شركته سبيس اكس للصواريخ 
وانتاجهــا مــن األقمــار الصناعية ذات 
املتناثرة اآلن في محيط  املدار املنخفض 
كوكبنا بشكل كبير في تطوير رأس املال 

السحابي لألباطرة اآلخرين.
لكن ماســك الولد الشــقي فــي دنيا 
األعمال كان يشعر باإلحباط حيث أفتقر 
إلى بوابة توصله إلى املكاســب الهائلة 
التي ميكن لرأس املال السحابي توفيرها 
له، ولكن ميكن ان تكــون تويتر اآلن تلك 

البوابة املفقودة.
لقد أكد ماســك فور اســتحواذه على 
تويتــر وإعالن نفســه رئيًســا لها على 
باعتبارها »ساحة  تويتر  التزامه بحماية 
عامــة« حيث تتم مناقشــة أي شــيء 
وكل شــيء. لقد كان ذلك تكتيًكا ذكًيا 

جنح من خاللــه في حتويل انتباه اجلمهور 
إلى نقــاش عاملي ال ينتهي حــول ما إذا 
كان ينبغي على العالم أن يثق في وضع 
منتداه األهــم للكلمــات اخملتصرة في 
أيدي قطب لديه تاريخ حافل من التالعب 

باحلقيقة على نفس املنتدى.
إن املعلقن الليبرالين يشــعرون بالقلق 
بشــأن عودة دونالد ترامــب لتويتر كما 
يشعر اليســار بالقلق كذلك من صعود 
نســخة بارعة مــن روبرت مــردوخ في 
األشخاص  يستنكر  التكنولوجيا.  عالم 
الطريقة  التوجهات  احملترمون من جميع 
الرهيبة فــي معاملة موظفي تويتر. أما 
ماســك فهو يراقب الوضع بكل اهتمام 
وفي تغريدة كاشفة أعترف بطموحه ان 

يحول تويتر الى »تطبيق لكل شيء«.
إن »تطبيق لكل شــيء« فــي نظري هو 
عبارة عن بوابة إلى رأس املال الســحابي 
الــذي يســمح ملالكه بتعديل ســلوك 
املســتهلك واســتغالل املســتخدمن 

والذيــن أصبحوا في خدمة الســحابة 
وأخيراً  االلكترونيــة كعمالة مجانيــة 
وليــس آخراً فرض رســوم على البائعن 
كشكل من أشــكال اإليجار السحابي 
من أجل بيع بضاعتهم. لم ميتلك ماسك 
حتــى اآلن أي شــيء قادر علــى التطور 
ليصبح »تطبيق لكل شــيء« ولم تكن 
لديه أي طريقة إلنشاء واحد من الصفر. 
بينما كان ماسك مشــغوالً في العمل 
على كيفية جعل السيارات الكهربائية 
ذات اإلنتاج الضخم مرغوبة وجني األرباح 
من اقتحام مجال الفضاء اخلارجي، كانت 
وفيســبوك  بابا  وعلي  أمازون وجوجــل 
تينسنت  لشــركة  التابعة  وويتشــات 
تسيطر بشــكل محكم على املنصات 
والواجهات مــع إمكانية عمل » تطبيق 
لكل شــيء«. لقد كانت واجهة واحدة 
فقط من تلك الواجهات متاحة للشراء.

يتمثــل التحدي الذي يواجهه ماســك 
اآلن في تعزيز رأس املال السحابي اخلاص 
بتويتر وربطه بشبكة البيانات الضخمة 
احلالية اخلاصة به مع إثراء تلك الشبكة 
بشكل مســتمر بالبيانات التي جتمعها 
سيارات تســال التي تستخدم كل طرق 
األرض باإلضافة الــى عدد ال يحصى من 
اجلو،  في  املوجــودة  الصناعية  األقمــار 
وعلى افتراض أنه قادر على طمأنة القوى 
تويتر، ســتكون  املتبقية في  العاملــة 
مهمته التالية هي القضاء على شبكة 
عبر  املتصيدون  مــن  والتخلص  البوتات 
االنترنت حتى يعــرف موقع تويتر اجلديد 

هويات مستخدميه وميتلكها.
لقد كان ماســك محًقا عندما أشار في 
رسالة إلى املعلنن إلى أن اإلعالنات غير 
ذات الصلة هي رسائل غير مرغوب فيها 
ولكن اإلعالنات ذات الصلة هي محتوى. 
إن هذا يعني أنه في مثــل هذه األوقات 
اإلقطاعيــة التقنية فأن الرســائل غير 
القادرة على تعديل السلوك هي رسائل 
غير مرغوب فيهــا، ولكن تلك التي تؤثر 
على ما يفكــر فيه الناس ويفعلونه هي 

احملتوى الوحيد املهم: القوة احلقيقية.
إن تويتــر كإقطاعية خاصة ال ميكنها أن 
تكون ساحة العالم العامة وعلى أي حال 
لم يكن هذا هو الهدف على االطالق. إن 
السؤال املناسب هو ما إذا كانت ستمنح 
مالكها اجلديد عضوية آمنة في الطبقة 

احلاكمة اإلقطاعية التقنية اجلديدة.
يانيس فاروفاكيس وزير مالية سابق في 
اليونــان وزعيم حزب مي ر أ 25 وأســتاذ 

االقتصاد في جامعة أثينا.

حقوق النشــر: بروجيكت سنديكيت، 
.2022

www.project-syndicate.org

7 آفاق

باتريك كالرسون

الدميغرافيون  األخصائيــون  يحظى 
االقتصاديــة  الشــؤون  »إدارة  فــي 
واالجتماعيــة« التابعة لألمم املتحدة 
بتقديــر كبيــر لعملهــم عالــي 
اجلودة، وال يشــكل تقريرهم الصادر 
الســكانية  التوقعات  عــن  مؤخراً 
فــي العالــم اســتثناًء عــن ذلك. 
فإلى جانب املعلومــات الدميغرافية 
التفصيليــة عــن كل دولــة عضو 
في األمم املتحدة، تتضمن النســخة 
السابعة والعشــرون تقديرات حول 
التغيرات التي ســتطرأ على سكان 
كل دولة حتى عام 2100. وتشير هذه 
التوقعات إلى أن الوقائع الدميغرافية 
- وعالقــات القــوة أيضــاً على ما 
يفترض - ستتغير بشكل كبير في 
العديد من املناطق، مبا فيها الشــرق 

األوسط.
وغالباً مــا يكون التنبــؤ علماً غير 
دقيقــاً - فالتحديــات التــي تواجه 
منظمي استطالعات الرأي هي مثال 
على ذلك - إال أن دراسة السكان )أو 
الدميغرافيــا( هي أحد االختصاصات 
التي تنتج تنبــؤات ميكن أن يثق بها 
املمارســون واملســتهلكون بشكل 
كبيــر ولو كانــت لعقــود مقبلة. 
فاملراقبون، على سبيل املثال، ميلكون 
فكــرة واضحة عما ســيكون عليه 
عــدد الســكان الذيــن يبلغون من 
بعد خمسة  عاماً  العمر خمســن 
وأربعــن عاماً من اآلن، مــا لم تقع 
كارثة ما. فهــؤالء قد ُولدوا بالفعل، 

في نهاية املطاف.
التــي  بالتغيــرات  التنبــؤ  وعنــد 
ســتطرأ على عدد السكان في بلد 
مــا، تســتخدم األمم املتحــدة ثالثة 
ســيناريوهات لها ثالثة مســتويات 
مختلفــة: منخفضة ومتوســطة 
وعاليــة. ويركز التحليــل أدناه على 
جتدر  ذلك،  ومع  املتوسط.  السيناريو 
املنخفض  السيناريو  أن  إلى  اإلشارة 
كان فــي أغلب األحيــان األكثر دقة 
توقعات  وأن  األخيــرة،  العقود  خالل 
األمم املتحدة قــد تعرضت النتقادات 
لعــدم أخذها في االعتبار بشــكل 
تقلل  التي  احلديثــة  االجتاهات  كاف 
من عدد الســكان. ومــع ذلك، فإن 
التوقعات الصادرة عن »مركز اخلبرات 
 )CEPAM( والهجــرة«  للســكان 
و »معهــد التقييــم والقياســات 

واشنطن تشبه  بجامعة  الصحية« 
إلى حد كبير توقعــات األمم املتحدة 
التي تتنبأ بتبعات كبيرة على الشرق 

األوسط.

الشرق األوسط عام 2100
أن يتراجع عدد  تتوقع األمم املتحــدة 
الســكان في اثنن من البلدان التي 
الســكان  من  األكبر  العــدد  تضم 
في الشــرق األوســط - تركيا وإيران 
- بحلول عــام 2100. فمن املتوقع أن 
ينخفض عدد الســكان فــي تركيا 
من 85 مليوناً إلــى 83 مليوناً، وفي 
إيران من 89 مليونــاً إلى 80 مليوناً، 
كعمالقة  مبكانتهما  ســيطيح  مما 

دميغرافين في املنطقة.
بخــالف ذلك، من املتوقــع أن يرتفع 
عدد الســكان ارتفاعاً ســاحقاً في 
بلدين متوســطي احلجــم - العراق 
واليمن - مما ســيزيد من أهميتهما 

يتوسع  فســوف  اجليوستراتيجية. 
عدد سكان العراق من 44 مليون إلى 
112 مليون نســمة - أي من نصف 
عدد ســكان إيران أو تركيا اليوم إلى 
أكبر من أي منهما بنســبة 40 في 
املائــة. وهذا يعني، مــن جملة أمور 
البلد الذي ســيضم أكبر  أخرى، أن 
عــدد من املســلمن الشــيعة في 
العالم ســيكون العراق وليس إيران. 
ومــن املرجح أن جتد أنقــرة وطهران 
صعوبــة أكبر في الســيطرة على 
العراق الذي ســيتجاوز عدد سكانه 
عدد ســكانهما. وميكــن النظر إلى 
هذه األرقام بطريقة أخرى: يشــكل 
حالياً عدد سكان العراق 75 في املائة 
من عدد سكان دول »مجلس التعاون 
اخلليجي« الست مجتمعًة )البحرين 
والكويــت وعمان وقطــر واململكة 
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 
العربيــة املتحــدة(، ولكــن بحلول 

عام 2100 ســيصبح عدد ســكانه 
أعلى بنســبة 33 في املائة من عدد 
ســكان دول »مجلس التعاون«. كما 
أنه ســيكون أكبر بـ 2.2 ضعفاً من 
الـ 50 مليون نســمة فــي اململكة 
التي تعد أكبر  العربية الســعودية 
من  اخلليجي«  التعاون  »مجلس  دول 

حيث عدد السكان.
ومــن املتوقع أن يرتفع عدد ســكان 
 74 34 مليــون إلــى  اليمــن مــن 
مليون نســمة - أي أن عدد سكانه 
ســينتقل من كونه أقــل من عدد 
سكان الســعودية، إلى كونه أعلى 
منه بنســبة 50 في املائة. وهذا من 
شــأنه أن يجعل عدد ســكانه يبلغ 
نســبة 90 في املائة من عدد سكان 
اخلليجي«  التعــاون  »مجلــس  دول 
في  السكان  عدد  ويقارب  مجتمعًة، 

إيران أو تركيا.
أما مصر فســوف تواصل انفجارها 

الدميغرافي، حيث سيتضاعف تقريباً 
عدد سكانها من 111 مليون إلى 205 
مالين نسمة، لتتفوق بأشواط على 
كافة بلدان املنطقــة. بعبارة أخرى: 
ســيكون عدد سكانها أكبر بنسبة 
٪25 من عدد ســكان إيــران وتركيا 
مجتمعن، وما يقرب من ضعف عدد 
سكان روســيا )الذي من املتوقع أن 

ينخفض إلى 112 مليون نسمة(.
إال أن النمو السكاني سيكون أبطأ 
التعاون  »مجلــس  دول  فــي  بكثير 
اإلجمالي  سكانها  فعدد  اخلليجي«. 
59 مليون نســمة، ومن  يبلغ حالياً 
املتوقع أن يصل إلــى 84 مليوناً في 
عــام 2100. ومــع ذلــك، يبقى هذا 
االرتفاع ملحوظاً فــي ظل التباطؤ 
األوســع في النمــو العاملــي، كما 
أنه ســيضع دول »مجلــس التعاون 
اخلليجي« فــي مرتبة أعلى من إيران 

وتركيا من حيث عدد السكان.

فــي مناطــق أخــرى ]في الشــرق 
املتحــدة  األمم  تَْعــرْض  األوســط[، 

التوقعات التالية:
• ســيتضاعف عدد سكان إسرائيل 
مــن 9.2 مليــون إلــى 18.4 مليون 

نسمة
• ســيزداد عدد سكان فلسطن )أي 
غزة والضفة الغربية( من 5.2 مليون 

إلى 12.8 مليون نسمة
• ســيتضاعف عدد ســكان سوريا 
تقريباً مــن 22 مليون إلى 43 مليون 

نسمة
• سيزداد عدد ســكان األردن من 11 

مليون إلى 18 مليون نسمة
• في املقابل، سينكمش عدد سكان 
لبنان مــن 5.5 مليون إلى 4.7 مليون 

نسمة
• وفي اجملموع، ســيصل عدد سكان 
هذه البلدان األربعة وفلســطن إلى 
95 مليون نســمة، أي أكثر من عدد 

سكان تركيا أو إيران.

تنبؤات القوة العظمى
الواقــع أن أرقام الشــرق األوســط 
تكشــف عن جوانب إضافية إذا ما 
نظرنا إليها مــن منطلق التحوالت 
السكانية املتوقعة في بلدان »القوة 
العظمــى« التي تتنافس حالياً على 
النفوذ فــي تلك املنطقــة. إذ يبلغ 
عدد ســكان الواليات املتحدة اليوم 
338 مليون نســمة، أي ما يعادل ربع 
ســكان الصن. ولكــن بحلول عام 
2100، من املتوقع أن يصل هذا العدد 
إلى 394 مليونــاً، أي أكثر من نصف 
العدد في الصن - والذي تتوقع األمم 
املتحدة أن ينخفض بشكل كبير من 
1.425 مليار إلى 767 مليون نسمة. 
ومن املتوقع أن يتقلص عدد ســكان 
روســيا أيضــاً، حيث ســتنخفض 
نسبة سكانها مقارنًة بعدد سكان 
الواليات املتحدة من 43 في املائة إلى 
28 في املائة. بعبارة أخرى، من املرجح 
أن تواجه موســكو وبكن صعوبات 
حادة فــي احلفــاظ علــى قوتهما 

الوطنية احلالية مقارنًة بواشنطن.
فــي املقابل، من املتوقع أن ينمو عدد 
سكان الهند بشــكل متواضع من 
1,417 مليار إلى 1,530 مليار نسمة، 
الصن.  أي ضعــف عــدد ســكان 
وهذا يشــير إلى أن أهميتها كقوة 
عامليــة قد تزداد هي أيضاً. ومن املثير 
لالهتمام أن عدد ســكان الهند لن 
ينمو بالسرعة التي سينمو بها عدد 
سكان أمريكا، مما يوضح ديناميكية 
الواليات  فــي  مســتمرة  دميغرافية 
املتحــدة تعود إلى الهجــرة بدرجة 

كبيرة.
وميكن القــول إن التغيير األكثر لفتاً 
لالنتبــاه في عــدد ســكان العالم 
سيكون بروز إفريقيا جنوب الصحراء 
كعمالق دميوغرافي. وحالياً تشــكل 
هذه املنطقة موطناً لـ 1.166 مليار 
أو ٪78 من عدد ســكان  شــخص، 
الصن، ولكــن بحلول عام 2100 من 
املتوقع أن يصل عدد ســكانها إلى 
3.442 مليار نســمة، مما ســيجعل 
٪450 من عدد ســكان  نســبتهم 
الصــن، وأكثر مــن ثمانية أضعاف 

عدد سكان الواليات املتحدة.

 * عن معهد واشنطن
 مدير األبحاث في معهد واشنطن 

لسياسة الشرق األدنى**

األنماط السكانية المتغيرة ستعيد تشكيل الشرق األوسط*
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أدب الرحالت

شعرسينما

نور الدين الغّطاس
اجلزء الرابع

في وسط الساحة
سقَط الرجل فجأًة مثل حصان

حصدوا ركبتيه مبّنجل
 

نبَّهنــي »رجنيث« لإلســراع والتوّجه خلف 
»بوابة الهند«، حيــث تتواجد القوارب التي 
تُقل الــزوار إلى جزيرة »إيلفانتا«. جلســنا 
العتيق وكأن خشبه  القارب  على ســطح 
يحتفــظ مبعاناة ســنوات بعيــدة، ابتعد 
النوارس من حولنا،  القارب شيًئا فشــيًئا، 
وكانت رفيقة رحلتنــا تلك، أغلب الزوار من 
أهل البلد، أكّد لي »رجنيث« أّنهم يتكلمون 
لغــات هندية مختلفة ال يفهــم منها إال 
القليل، املرأة والرجل اللذان يجلسان باجلوار، 
كانا يتحدثان باللغة الفرنسية لكن بصوت 

عال..
أشــار »رجنيث« بإصبعه إلى إحدى البنايات 

الضخمة وقال:
 

- ذاك هو فندق »تاج محال«
- أجبته، هذا ليس فندًقا فحسب، بل قصر

- آه، كبير جداً، بناه أحد أثرياء املدينة بداية 
عام 1900، وقد نزل فيه كبار الشــخصيات 

و»باراك  لينــون«،  العاملية، مثــل، »جون 
أوباما«...

- بالفعل هذه حتفة معمارية

شــّدني كالم الســيدة الفرنسية، التي 
بجواري، فهمُت مــن كالمها أّنها تنتقد 
مســتوى نظافة فندقهما، لهــذا قّررْت 

ارتداء القفــاز، تفاديًا النتقــال أي عدوى 
إليها، وقــف الرجل الذي كان بصحبتها، 
توجه نحو حافــة القارب ليلتقط بعض 
الصــور. أغمضــُت عيني، مســتمتًعا 
بأشعة الشمس التي كانت تتغلغل إلى 
عظامي، منتعًشا بنســيم بحر العرب، 

استغرقت الرحلة حوالي ساعة.. 
تتواجــد الكهوف الســبعة أعلى التل، 
والطريق إليها مبثابة جهد رياضي ال ميكن 
االســتخفاف به، ومن ال يقدر على حتّمل 
مشــاق الطريق، ميكنه استئجار حّمالة 
بأربعة رجال أشــّداء، يحملونه  خشبية 
على أكتافهم. عنــد وصولنا أعلى التل، 
اكتشــفنا أنه خمســة كهــوف فقط 
كانت متاحة للزيارة، وأجد أن أّول كهف، 
هــو األجمل واألكبر من حيث املســاحة 
وحجــم منحوتات اآللهة الهندوســية 
لإلله  الضخم  التمثال  وأهمها  والبوذية، 
»ِشــيفا« ذي األوجه الثالث، والذي يصل 
ارتفاعه حتى ســتة أمتار. تعود الكهوف 
وما تضمه من منحوتات إلى بداية القرن 
اخلامس ونهاية القــرن الثامن امليالدي، مت 
ترميمها سنة 1970، لتصبح أحد مواقع 

التراث العاملي لليونسكو...
 يوجد علــى املوقع الكثير مــن القردة، 
يد، قارورة  بالزوار، لسرقة حقيبة  تترّبص 
مشــروب أو كيس أكل... قضينا حوالي 
ساعة ونصف الساعة على املوقع األثري، 

قّررنا بعدهــا العودة إلــى مومباي قبل 
احلارقة، خــالل رحلة  الظهيرة  شــمس 
العودة بالقارب، نام »رجنيث« ليســتريح 
بالكاد  الطريق،  قليالً من مشــاق وتعب 
يتحّرك القارب بســبب ارتفــاع األمواج، 
فجأة الحظُت فراشة بهّية األلوان، ترفرف 
باجلوار، تبتعُد من القارب تارة وتقترب تارة 

أخرى..
تساءلُت في ســّري: هل ضّلت الطريق؟ 
هل تخّلى عنها أحد الزوار الذين صاحبته 
أو حّطت باخلطــأ على قبعته؟ أو كتفه؟ 

هل تصل يوماً إلى اليابسة؟ من يدري!
 وأخيرًا وصلنا بســالم، كانت رحلة غنّية 
ومثريــة، تعّرفنا خاللها علــى واحد من 
أهّم املعالم األثرية في الهند، هذا البلد 
الغني باحلضارات العريقة.. عند الساحة 
الكبيــرة وأمــام »بوابة الهنــد« ازدادت 
احلركة واحتشد الزّوار أمام اخملرج احلديدي، 
الهــروب من ضجيج  فاقتــرح »رجنيث« 
منطقــة »كوالبا« العتيقة لنســتريح 
 ،»Leopold« ومطعــم  في مقهى  قليالً 
والذي يعود تاريخه إلى عام 1871، املقهى 
الــذي دارت فيه أحــداث روايــة الكاتب 
 ،)*Gregory Roberts« )1952« األسترالي

»شنترام«، أي )رجل السلم(. 
ســالم عليك يا »رجنيث« حيث أنت اآلن، 
وســالم على الهنــد، بلد األســاطير. / 

نورالدين الغطاس

متابعة ـ الصباح الجديد:
عام 2004 انطلقت الدورة األولى من تظاهرة 
»بانوراما الفيلم األوروبي« في القاهرة، وذلك 
بناًء على رغبة من املنّظمني حملاولة خلق حدٍث 
سنوي يســتقطب املهتّمني باألفالم الروائية 
والتسجيلية، التي عادًة ما تكون مضامينها 
مختلفة عن موضوعات الســينما الرائجة، 
وباألخص األميركية، أي بعيداً عن االستهالك 

وعن مقص الرقابة أيضاً.
في »ســينما زاويــة«، و«ســينما الزمالك« 
تنطلق اخلميس املُقبل )األول من ديســمبر/ 
كانــون األول(، أول عروض الدورة اخلامســة 
عشــرة من »البانوراما«، وتتواصل فعالياتُها 
حتــى العاشــر من الشــهر نفســه، على 
أن تُقســم األفــالم املُقــّرر عرضهــا وفقاً 
للموضوعــات التي تشــتغل عليها، وليس 
كحال الــدورات الســابقة التــي اعتمدت 

التصنيف النوعي.
وأّول أقسام التظاهرة يحمل عنوان »شقوق 

حميمة«، ونقطة االرتكاز فيه هي عالقات 
القرابة، وكيف لها أن تؤّثر مبصير الفرد، وأي 
تفاعل ميكن أن يحــدث بينهما، وتتضّمن 
مجموعة أفالم، هي: »رحيق عطلة صيف، 
و«قريبــان«، و«لورا«، و«أكثــر من أي وقت 
مضــى«، و«أم وابن«، و«صباح يوم جميل«، 

و«االبن«.
في حني تتناول اجملموعة الثانية »تقّمص« 
لتعطي مســاحة أكبر للتأّمــل األدائي، 
وماذا ميكن للشــخصية أن تقوم به مبعزٍل 
عن املمّثل، وتندرج خمســة أفالم في هذا 
الســياق: »رقيقة«، »رميينــي«، »املهمة«، 

و«العاديون«، و«مثلث احلزن«.

أمــا املقاربــة الدراميــة التــي تطرحها 
اجملموعــة الثالثة »أن تــرى« فتذهب إلى 
حيث تســّلط فكرة العمــل الضوء على 
مفهوم الصراع الوجودي، وإظهار متثيالته، 
وأفالُمها: »مشــد اخلصر«، و«مارســيل«، 
و«بندول اإليقــاع«، و«روديو«، و«احلديث عن 

الطقس«، و«الفتاة الهادئة«، و«فيرا«.
واالغتراب  الهجرة  كذلك حتضر موضوعة 

من خــالل »مناطــق وعرة« التــي تبحث 
والعالقة  االنتماء،  إشكاليات  في  أفالمها 
باملكان، وهــي: »نوبة حراســة«، و«جزيرة 
و«زهور بشــرية  الرب«،  و«أرض  الصخرة«، 

من اللحم«، و«عذاب فوق اجلزر«.
ولألفــالم التــي ال تنكشــف أحداثُها إال 
بالتدريج وتبقى فيها زوايا غامضة، نصيٌب 
فــي التظاهرة أيضاً، وتعــرض حتت عنوان 
»في الســر« وتتضّمن: »كائنات جميلة«، 
و«امليــاه«، و«إيــو«، و«ســرفيام ســأقوم 

باخلدمة«، و«ليلة يوم الثاني عشر«.
»املســتضعفون«  األخيــر  القســم  أّما 
أبطالُها شــخصّيات  أعمــاالً  فيعــرض 
جاءت من الهامش، أو نُبذت من محيطها 
االجتماعــي، وهذه األفالم هــي: »اجلميع 
يكــره يوهــان«، و«الغميضــة«، و«قصة 
احلطاب«، و«أسوأ أشخاص على اإلطالق«، 

و«ذئب«.
يُشار إلى أن الدورة حتتفي باخملرج الفرنسي 
الراحــل أخيراً جان لوك غــودار، من خالل 
عرض أفالم اســتعادية اشتغلها في فترة 

ما بعد 1968.

 
 

 سهيل نجم
هي ذي تفتح الباب للشجرة،

ما إن مسها التراب حتى أينعت،
وما إن مسها الهواء حتى أخرجت أكفها

تلّوح للرابضني حتت املطر
وللحجر املنثور يلمع في الصباح.

عيونها تنظر
إلى النهار

وترى كيف يطرزه الرصاص،
عيونها ترى

كيف تتلوى األرصفة.
نعوش خضر

تقطر دماً يحتدم
بالرفض،

نعوش خضر
فيها أرواح خضر

وأشجان.
نعوش من الصندل العنيد

قرأنا فيها
قصة اجلسر الذي قادوه إلى املذبحة

لكنه لم ميت.
نعوش ال حتمل أمواتاً
بل حتمل فرصاً أخرى

للتارخ.
نعوش فيها رائحة الكمان احلر

والفتيات املالئكة.
نعوش يحملها ملوك ال ميلكون

غير البراءة،
وأمالً يانعاً تغلفه األغنية.

نعوش لرجال من تعب
ونسوة من ماء.
نعوش بوصلة

يوميات هندية.. على حافة النظر ـ جزيرة » إيلفانتا »

أول عروض الدورة ..الخميس الُمقبل

»بانوراما الفيلم األوروبي«.. عشرة أيام سينمائية في القاهرة

قراءة

كوكــس واصفا إياهــا باملرأة التــي تعادل 
كتيبة عسكرية. 

أما تقنات الرواية، فعلى الرغم من أن الرواية 
تبدأ بالســرد املوضوعي من النمط الذي ال 
يتدخل الســارد لتوضيح األحداث فيها، بل 
يكتفي بوصفها، غير أنه بعد عدة أســطر، 
يدع وظيفته الســردية اجلمالية املكرسة، 
فضال عــن وصف األحــداث، ووصف الزمان 
واملكان، لشــخصيات وإن لــم تكن ظاهرة 
، فهي جــزء من األحداث، داخــل الرواية، أن 
تخاطــب اجملهول، قــد يكون هــذا اجملهول 
الشخصيات نفسها، أو غيرها من العامة، 
قائلة: )هل مــس بيل إلــه أم نصف إله؟(. 
وهي أقرب الى شــخصيات إفتراضية، منها 
الى شخصيات لها دور فعال في الرواية. ما 

بـ)مس  املتمثلة  الرئيسة  عدا الشخصيات 
بيل(، واألصدقاء الســتة الذين يترك السارد 
لهم حرية إبداء الــرأي، لتتمظهر في تعدد 

أصواتهم )البوليفونية).
تــكاد الرواية فــي القســم األول منها، أن 
تسير على النهج القائم على الشخصيات 
اإلفتراضية التي تطرح األســئلة بشقيها 
اجلمعي والفردي، وفي بعض األحيان يختلط 
هذا الصوت اإلفتراضي مع صوت الســارد، 
ليعجــر املتلقي عن التمييــز بينهما، وعل 
النحو التالي: وبدأن بالتساؤل: هل هذه املرأة 
البريطانية  اجليــوش  مع  القادمة  األجنبية 
طيف شــؤم في ســمائهن؟ - ملاذ ال نلقي 
على رأسها سطل ماء بارد؟ - أنتظري قليال 
، ستتعثر بحجرة وتسقط على وجهها. - يا 
رجل. . هذه املــرأة األجنليزية جاءت مع جنود 
اإلحتالل، رمبا تكون هي قائدتهم ، من يدري؟ 
-يقال أن الرجــال األنكليز ال يتعلقون باملرأة 

إال إذا كانت تلبس حذاًء بالكعب العالي. 
األول،  للفصــل  األول  القســم  كان  وإذا 
تدور أحداثــه في عام 1917، فإن القســم 
األول للفصل الســادس، تــدور أحداثه عام 
2015، لــذا تبعا إلختالف األحداث بني هاتني 
الفترتني، تختلف كذلك، طريقة وأســلوب 
الســرد بينهمــا. فبقدر ما يعمد الســارد 
في القســم األول للفصل األول، بالتعويل 
على الشــخصيات اإلفتراضية، بالقدر ذاته 
يلجأ في القســم األول للفصل السادس، 
باإلعتمــاد علــى الشــخصيات التي لها 
دور فعــال في الرواية، من خالل إســتخدام 
ضمير املتكلمني اجلمعي. كما مثال في هذا 
املقطــع : )نحن نتكيء علــى عصا األعمى 
في(. ويتواصل الســارد على هذا النهج في 
عشــر صفحات من القســم األول للرواية 
)37( صفحة، وهو  البالغ عــدد صفحاتــه 
أطول فصل في الرواية من قسم واحد. وقد 
جاء حتت عنوان: )ســت شــخصیات تبحث 
عن إمرأة( في إشــارة واضحة الى مسرحية 
بيرانديلو املوسومة )ست شخصيات تبحث 

عن مؤلف(. 
يحاول احلــدث في كال النمطــني الفنيني، 
الرواية واملســرحية، أن يعقد لقاء بني عاملي 
املتخيــل والواقع،. ففي الرواية، حيث يكمن 
املتخيل في عالم شــخصيات الست التي 
تبحث عــن مس بيــل، لتعيد بغــداد الى 
مجدهــا التليد وحضارتهــا القدمية، بينما 

يكمن الواقعي في عالم مس بيل والدائرين 
حولها، التي ترى بأن ال أحد غيرها بوسعه أن 
يحقق أمنيات الشخصيات الست، ولكنها 
ال تستطيع أن تتجاوز اإلمكانات التي تفوق 
حجــم الصالحيات اخملولة لهــا، أو التي لم 
يعد مبقدورها أن تتحمل املســؤوليات التي 
كانت جتازف بها ســابقا، اثر تهميش دورها 
كلمــا تقــدم بها الســن. كمــا أن ضمير 
املتكلمني اجلمعــي، ينتقل على إمتداد هذا 

القســم الى مخاطبة إحدى الشخصيات 
الست، وأحيانا مخاطبة الفرد واجلماعة في 
آن، وأحيانا أخرى الى الفرد للجماعة، وعلى 
هذا النحــو، -مخاطبة ضميــر املتكلمني 
اجلمعــي للفرد واجلماعة : )لم نقل شــيئا 
إال أننــا نريــد أحدا يفســر لنا مــا يحدث 
عندنا لفيرناندو أنت على حق دعنا نشــرب 
كأســا بهدوء(. مخاطبة الفــرد للجماعة: 
)يا جماعــة علينــا أن نراجع أنفســنا. .(.    

مخاطبة ضمير املتكلمــني اجلمعي للفرد: 
)وانت يا أبو ســقراط مضطر ألن تفسر كل 

شيء له لكي يفهم ما نحن عليه.(.
يختلــف هذا الفصــل عن بقيــة فصول 
الروايــة األخــرى، ليس في طريقة ســرده، 
وتفرده بخلوه من تعدد األقســام، وإمنا أيضا 
في إتباع أســلوب جديد في الرواية العربية، 
وهو عدم اســتعمال عالمــات الترقيم  بني 
تتطلب  التي  واملقاطــع  والعبــارات  اجلمل 
منها ذلك علــى إمتــداد )37( صفحة، ما 
جعل الســرد بهذه الطرق مجتمعة، وهي 
ضمير املتكلمــني اجلمعي، وإلغاء الفواصل 
بني اجلمل والعبــارات، وتدوينه بنفس طويل 
مــن دون التوقف في محطات لإلســتراحة 
فيها، عالوة على اللغة الشــعرية، ودالالتها 
املوظفــة وقــوة ومتانــة متاســك جملها 
وعباراتها مع بعضها، أن يظهر هذا الفصل، 
كما لو كان قطعة فنيــة رائعة، أقرب الى 
قصيدة ملحمية طويلــة منه الى قطعة 
فنيــة، أو أدبية. وحســب علمي أن جيمس 
جويــس في حتفتــه )يوليســيس(، جلأ الى 
طريقة إلغاء الفواصل بني اجلمل والعبارات، 
وال اعتقد بأن روائيا آخر سار على هذا النهج. 
وعلى النحو التالي: )اآلن ال شــيء علينا أن 
نراجع ما كتبته في رسائلها تهاوت العروش 
وتوالت اإلنقالبات منذ رحيلها وال تزال هذه 
اللعنة تالحقنا مات اجلميع وظلت هي حية 
ال متــوت وال يزال قبرها هنــا في بغداد وهي 
تسمع أجراس كنيسة األرمن اجملاورة وثرثرات 
حانــة الرافديــن وصخب ســاحة التحرير 
ونصــب احلرية وجدارية فائق حســن حيث 
يجتمع املتظاهرون رافعني الرايات نفســها 
فظاظة التأريخ كمــا يعتقد فيرناندو ظل 
مبهوتــا وفاغر الفم عندما رأى التشــابيه 

احلسينية.(. 
إبتــداء مــن املفــردة األخيــرة التــي هي 
الســرد مــن ضمير  يتحول  )احلســينية(، 
اخملاطب اجلمعي الى ضمير اخملاطب املتكلم، 
مع عدم إنقطاع مفردة احلسينية مع اجلملة 
التي تليها وهي: )يــا جماعة قلت لكم. .(، 
واملتحدث هنا هو )أبو سقراط(، وهكذا يبدأ 
أبو ســقراط مبخاطبة الشخصيات اخلمس 
األخــرى تباعا، ويعرج من خــالل مخاطبته 
لهم، في ســرد وضع البلــد القائم العام 
2015، واحلديــث عــن مس بيل واإلشــادة 

مبواقفها. 

صباح هرمز:
كماأســلفنا في القســم األول من قراءتنا 
لرواية)خاتــون بغــداد( أن توصيف مس بيل 
الذي ارتقى الى ما هــو إلهي أو نصفه، فإنه 
إمنا جعلها موضع حب وإحترام أهالي بغداد، 
هو فهمها لطبيعة الشعب العراقي، وعلى 
وجه اخلصوص الطبقة التي تتمثل بالعشائر 
ورؤساء القبائل، ألنهم كما تقول: )يحكمون 
هــذا البلد من الداخل، هم فــي الكواليس، 
اللعبة.(. لذا بدأت  لكنهم ميسكون بخيوط 
بالتقرب منهم، وذلك من خالل عقد لقاءات 
بني املندوب الســامي وبني شــيوخ العشائر 
ورؤســاء القبائل. فمثل ما تعد حالة إجنذاب 
البغداديــني الى مس بيــل الغازية لبلدهم 
غريبة، كذلــك تعد حالــة فهميا لطبيعة 
الشــعب العراقــي غريبة أيضــا، ذلك ألن 
األنكليــزي ال يبــذل جهوده ليفهــم اآلخر، 
رمبا كمــا تقول مــس بيل: )يعــود ذلك الى 
إســتعالئية النزعة األستعمارية التي تنظر 
الى اآلخرين نظرة دونية لم أكن أوافق عليها 
أو أستسيغها.(. ولعل قولها للسير بيرسي 
كوكس: ) إننا نعيش في مدينة أســطورية 
يجــب ان نبحث عــن أرواح أبنائهــا قبل أن 
نبحث عن آثارها وكنوزها وحتفها وحكاياتها. 
.(، أثبت دليــالً على مصداقيتها للعمل اجلاد 
في ســبيل النهوض بهذا الشعب املسكني 
الذي يئن حتت نير احملتل، عبر حتويل بغداد الى 

مركز حضاري في الشرق األوسط. 
إن حبها لبغداد ال يقل شأنا عن حبها للندن، 
إن لم يكن يضاهيه، وهي تتحدث عنها كما 
لو كانت تتحدث عن جراحاتها هي، وليس عن 
بلد محتل، وتناجيها كمــا لو كانت تناجي 
هنري وريتشــارد الشــابني اللذين أحبتهما، 
وقضــى كل واحد منهما نحبــه في حادث 
غريب: بغداد إمرأة ممشــوقة القوام تتراقص 
علــى النهــر. . - جنگیز خــان قضى على 
بكارتها. ال توجد مدينة تكرر سقوطها مثل 
بغداد، وال تزال تغري أعداءها بإغتصابها من 
الغزاة الشــهوانيني املتربصني على أعدائها. 
في إشــارة واضحة الى الدول اجملاورة للعراق. 
ولرمبــا الى أمريكا أيضــا. وهكذا العديد من 
اجلمــل والعبارات التــي تأتي علــى إمتداد 
الرواية، لترسم معالم وأبعاد شخصية هذه 
اآلنسة احلديدية التي ال يتوانى السير بيكس 

شاكر نوري في »خاتون بغداد« يحكي قصة صانعة الملوك التي أحبها العراقيون

الرواية المدونة على غرار 
الرواية األوروبية، والتي 
ينجذب اليها المتلقي، 

ال بد أن تتحلى بصفتين، 
أولهما، أن تكون 

ممتعة، وثانيهما أن 
تتوافر فيها مقومات 

وخصائص الرواية الفنية 
الحديثة

غالف الرواية

نعوش

لوحة للفنان التشكيلي  »جبر علوان«

3-2

من عروض سابقة في سينما زاوية

من أمام فندق تاج محال
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة كاتب العدل في الكرادة
العدد العمومي: 27878
السجل: 139
التاريخ/ 2022/11/21

إنذار
بواسطة السيد الكاتب العدل في الكراده احملترم

 الى الســيد / املدير املفوض لشــركة بارتنرتكنك للمقاوالت العامة 
واالنشــاءات والتجارة احملدودة / اضافة لوظيفته العنوان / محلة 102 
شارع 9 مبنى 103 زقاق 33 عمارة شركة زين للخدمات القانونية / ابو 

نواس قرب فندق بغداد
استناداً لبنود عقد تأهيل و تشغيل معمل سمنت الفلوجة و استناداً 
لنــص املادة )22 ( فقرة )1 ( ) يتم فســخ العقد عند عوم قيام الطرف 
الثاني بتســديد رواتب ومستحقات منتسبي املعمل ملدة ثالثة اشهر 

بدون عذر وعند عدم وجود خطاب ضمان كافي لتغطية الرواتب (
 ونظــراً لعدم التزامكــم بتنفيذ التزاماتكــم العقدية خاصة فقرة 
تســديد رواتب منتســبي املعمل ملدة ثالثة اشهر بدون عذر و ملصادرة 
خطــاب الضمان ولعدم وجود خطاب ضمــان كافي لتغطية الرواتب 
وللحفاظ على مصالح شركتنا و لالســتمرار بدفع رواتب املنتسبني 
كونها حقوق ال ميكن ايقافها او تأجيلها ننذركم بااللتزام ببنود العقد 
و بخالفه ســوف يتم فسخ العقد استناداً لقرار مجلس االدارة املرقم 

2022/1/6في 2022/11/14و خالل مدة )14 ( يوم من تاريخ تبلغكم .

املنذر
املدير العام للشركة العامة للسمنت العراقية / اضافة لوظيفته
وكيله املوظف احلقوقي احمد صباح عبد الكاظم
مبوجب الوكالة العامة املرقمة

منوذج إعالن
الى املتهم الهارب ن . ع )عدنان طارش جبر الالمي( املنسوب 
الى مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة والذي يسكن محافظة 
بغداد / العبيدي واملتهم وفق املادة القانونية )5( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 املعدل وبداللة املادة )65( األصولية اقتضى 
تبليغكم بواسطة هذا اإلعالن باحلضور امام محكمة قوى 
االمن الداخلي خالل مدة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ نشره 
في هذه اجلريــدة جتيبون عن التهمــة املوجة ضدكم وفي 
حال عدم حضوركم سوف جتري محاكمتكم غيابياً وحتجز 
اموالكم املنقولة والغير منقولة ويحكم بأسقاطكم من 
احلقوق املدنية ويطلب من املوظفني العمومني ألقاء القبض 
عليكم أينما وجدمت وتســليمكم الى اقرب سلطة والزام 
االهليني الذيــن يعلمون مبحل اقامتكم اخبار الســلطات 
عنكم وفق للمــادة )69( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية 

لقوى االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )قابلوات هاتفية(

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

2022 مع مراعاة ما يلي:

1- املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االثنني املوافق 2022/12/19( 
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شــكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو 

سفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )150( يوما من تاريخ الغلق.
3- سيتم عقد مؤمتر للرد على استفسارات اجملهزين في )مقر شركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية الزقورة صالة 

استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني املوافق 2022/12/12.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية الكائن في )املوقع الرئيســي( لشركة نفط البصرة- في استعالمات 
باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد للمناقصة. وسيتم رفض جميع 

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

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

النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شــهادة تأسيس الشــركة مصدقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشــركة ومحضر التأســيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية احتاد 
الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض 
للشركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند 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 حسب تعليمات األمانة 
العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شــمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي قبل صرف مســتحقاته، 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
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3372/ج/2022
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : سجاد عبد 
الهادي سلطان محمد الدهيمي

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
3372/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
حال  وفي   2022/12/29 يوم  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3385/ج/2022
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 عالء محمد سالم العزاوي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
3385/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
حال  وفي   2022/12/29 يوم  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

تنويه
 الى صندوق االســكان حصل 
خطا رقم العقار54499/12 في 
10تشــرين  العدد5011بتاريخ 
االول 2022خطا والصحيح هو 
العراقي   االسكان  صندوق  الى 
في ميسان. اعالن    الى الشريك 
)فرحه جعيول ســعد( هو في 
الكشاشــيه  العقــار2/1507 
مناصفة مع الشريك املقترض 
)محمــد جبار شــغيت( الذي 
الصندوق  الــى  التقــدمي  يروم 
االســكان العراقي في ميسان 
لغرض التســليف والبناء لذى 
التبليغ خالل مدة خمســة  مت 
العراق وشهر  داخل  يوما  عشر 
من تاريخ النشــراذا كان خارج 
العراق  وبعكسه يسق حقكم 

في االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3347/ج/2022
التاريخ: 2022/11/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : محسن رزاق 

عباس/ يسكن واسط – قضاء احلي
بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
3347/جنح/2022  املرقمــة  بالقضية 
املــادة )446( مــن قانون  وفق احكام 
العقوبات بداللة مواد االشــتراك 47 
و 48 و 49 منــه فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتــني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
في يــوم 2022/12/22 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )املفوض عبداهلل 

حسن موسى محمد البياتي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضورك أمام هذه احملكمة خالل 
مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا كنت 
داخل العراق او خارجه لإلجابة عن اجلرمية 
املســندة اليك وفق املادة )28( مخدرات 
واملادة )4( ارهاب وبعكســه سوف تتخذ 
اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك 
احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك

2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 
إلقاء القبض عليك أينما وجدت

3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 
اختفائك

4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3396/ج/2022
التاريخ: 2022/11/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : عمر إبراهيم 
حسني الهماشي/ يسكن بغداد - 

العطيفية
بالنظر الى مجهولية محل اقامتك 
بالوقــت احلاضــر ولكونــك متهم  
3396/جنح/2022  املرقمة  بالقضية 
وفــق احكام املــادة )434( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  عدم  حال  وفي   2022/12/17
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3414/ج/2022
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 محمد احمد كرمي
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
3414/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
حال  وفي   2022/12/29 يوم  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3415/ج/2022
التاريخ: 2022/11/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 حليم لفته عطية الروضاني
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
3415/ج/2022  املرقمــة  الدعــوى 
وفق احــكام املادة )1/459( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمام هذه احملكمة في موعد 
حال  وفي   2022/12/29 يوم  احملاكمة 
عدم حضورك ســوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب القانون.
القاضي
سعد عبد عليوي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين
محكمة االحوال الشخصية في 

العلم
العدد: 209/ش/2022
التاريخ: 2022/11/10

اعالن
الى املدعى عليه/ مهند جمال محمد

محكمة  اصدرت   2022/11/10 بتاريخ 
االحوال الشخصية في العلم بحقك 
)بــرد دعوى  حكمــا غيابيــا يقضي 
)االء عويد خيــزران وحتميلها  املدعية 

الرسوم واملصاريف(
بصحيفتــني  تبليغــك  تقــرر  لــذا 
محليتــني وفــي عدم حضــورك الى 
هذه احملكمة او ارسال من ينوب عنك 
مدة  والتمييز خالل  لالعتراض  قانونياً 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحف يعتبــر قرار احلكم نافذا 

بحقك ومكتسبا درجة الثبات.
القاضي
عامر رشيد حمادي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 3359/ج/2022
التاريخ: 2022/11/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب : محسن رزاق 

عباس/ يسكن واسط – قضاء احلي
بالنظر الــى مجهولية محل اقامتك 
متهم  ولكونــك  احلاضــر  بالوقــت 
املرقمــة 3359/جنح/2022  بالقضية 
املــادة )446( مــن قانون  وفق احكام 
العقوبات بداللة مواد االشــتراك 47 
و 48 و 49 منــه فقــد تقــرر تبليغك 
باإلعــالن عــن طريــق صحيفتــني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
في يــوم 2022/12/22 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة األحوال الشخصية في 

بدرة
العدد : 133/ش/2013

 الى املدعى عليه / ضاري جياد عذاب 
- يسكن ناحية جصان

 أقامت املدعية مرجان طريف لهمود 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للهجــر وجملهوليــة محل 
إقامتك حسب إشــعار مختار ناحية 
جصان املؤرخ فــي 2022/10/27 املرفق 
بكتاب مركـــز شرطة جصان بالعدد 
6090 فــي 2022/11/6 عليــه تقــرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
إمام هذه احملكمة  رسميتني للحضور 
التاسعة  الساعة   2022/12/1 بتاريخ 
صباحا وعند عدم حضورك او ارســال 
مــن ينوب عنــك قانونا ســوف جتري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون 
القاضي 
سيف علي مهدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 3333/جنح/2022
التاريخ: 2022/11/21

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 عالوي قاسم راضي اخلماسي
بالنظر جملهولية محل اقامتكم في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهم في 
القضية املرقمــة 3333/جنح/2022 
وفــق احكام املــادة )432( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/12/21 وفي حال عدم حضورك 
غيابا  بحقك  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

املواصفاترقم املناقصةت
ثمن بيع 

وثائق 
املناقصة

عدد مرات 
اإلعالن

مبلغ 
التأمينات 

األولية
نوع تبويب املبلغ التخميني

املوازنة

18032/22/40

قابلوات هاتفية 
متنوعة االحجام 

وحسب املواصفات , 
الشروط , الكميات 
واملناشئ املثبتة في 

وثائق املناقصة )الوثيقة 
القياسية(

 150,000
فقط مائة 
وخمسون 
الف دينار 

عراقي

الثاني

 6,000,000
فقط ستة 
ماليني دينار 

عراقي

 232,100,000
فقط مائتان 
واثنان وثالثون 

مليون ومائة الف 
دينار عراقي

تشغيلي

شركة نفط البصرة

عنوان 
منوذج اعالن دعوة عامةالنموذج
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اعالن10

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21876/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
الســاعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21873/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني 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 مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21866/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه والعائدة 
الــى مديرية بلديــة البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 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 املقــدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21864/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في 
الســاعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21877/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني 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 مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21874/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه والعائدة 
الــى مديرية بلديــة البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير 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 املقــدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1382محل كزوزات1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م112حدادة2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م242بنجرجي سيارات3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م152حدادة4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1982ورشة صنع سيارات5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م832سمكرة6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات100 م3252 ومحل سمكرة1

صناعية حمدانثالث سنوات40 م3242 د محل2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3202 محل3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3112 محل4

صناعية حمدانثالث سنوات20 م3242 و محل5

صناعية حمدانثالث سنوات40 م3242 هـ محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات16 م1555/22 محل1

صناعية حمدانثالث سنوات16،63 م1555/32 محل2

صناعية حمدانثالث سنوات16 م1555/112محل ادوات3

صناعية حمدانثالث سنوات15 م1555/122محل ادوات4

صناعية حمدانثالث سنوات23 م1555/132محل ادوات5

صناعية حمدانثالث سنوات22،11 م1555/142محل ادوات6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م382 محل1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م422 محل2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م442 محل3

صناعية حمدانثالث سنوات90 م482 محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م182 حانوت1

العشار/ السقيفةثالث سنوات6،25 م332 مخزن2

مقام عليثالث سنوات14 م8/9482 محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م552محل ادوات احتياطية1

صناعية حمدانثالث سنوات48 م202محل دوشمة2

صناعية حمدانثالث سنوات48 م192محل ادوات احتياطية3
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21867/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21875/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 

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

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

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

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21872/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني 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 مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21878/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني 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 مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 23049/45
التأريخ/ 2022/10/24

إعالن نكول

بناءا على نكول املســتأجرين اإلحالة االولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية 
إليجــار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشر 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 األخرى  وبنسبة )2%( ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 21871/43
التأريخ/ 2022/10/10

إعالن ثاني

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشر 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات10،5 م2004/2311/292 محل1

حي اجلهادثالث سنوات10،5 م2004/2311/302 محل2

حي اجلهادثالث سنوات13 م2004/2311/462 محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م322 محل حدادة1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م302 محل حدادة2

صناعية حمدانثالث سنوات90 م342 محل حدادة3

صناعية حمدانثالث سنوات90 م362 محل صبغ4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1432محل سمكرة5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات16 م2/8352 محل1

مقام عليثالث سنوات8 م3/19892 محل2

مقام عليثالث سنوات90 م3/1/8372 محل3

العشار السوق اجلديدثالث سنوات23 و 26 م92 أحانوت4

التحسينيةثالث سنوات16 م242فتحة درج5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حطنيثالث سنوات20 م42حانوت1

حطنيثالث سنوات11 م282حانوت2

حطنيثالث سنوات10 م302حانوت3

حطنيثالث سنوات10 م312حانوت4

حطنيثالث سنوات11،5 م342حانوت5

حطنيثالث سنوات11،5 م352حانوت6

حطنيثالث سنوات11،5 م372حانوت7

حطنيثالث سنوات7 م392حانوت8

حطنيثالث سنوات17 م412حانوت9

حطنيثالث سنوات17 م432حانوت10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3352 ادوات احتياطية1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2032 صيانة الكير2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1332  ميزانية وبلنص3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1862 سمكري سيارات4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1192 سمكري سيارات5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات12 م8/3152 محل1

مقام عليثالث سنوات21،63 م2/1021/22 محل2

مقام عليثالث سنوات44 م6042 و1/604محل + مخزن3

مقام عليثالث سنوات9،50 م7/17212 محل4

اجلمهورية/ السوق القدميثالث سنوات16 م72حانوت5
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محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية / مناقصة تأهيل الشبكة الكهربائية )ض.ع( و )ض.و( 
ومصدر منطقة الزوية العلكاية طريق كوت – بغداد في قضاء الكوت

نوع املناقصة: )مناقصة عامة(
)SC/22/036( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله للمرة الثانية فعلى من يجد لديه 
القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)كهربائية - ميكانيكية/ درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو 
االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي 

الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 100 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة $209,628 فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على شــكل صك 
مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة االلكترونية اخلاصة به, 
ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء  أو )أي من املساهمني في 

الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي أضافي.

6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.
7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 

شراء وثائق املناقصة.
8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه أصوليا 

مع العطاء.
9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:

العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.
 Flash Memory او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص

يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات في نفس 
اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول 

أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في حقل األحدب النفطي )قاعة أجتماعات قسم 

حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية /جتهيز زارقات شب واجهزه وبوسترات كلور ملديرية ماء واسط      
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)013/SO/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه القدرة 
والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واســط\ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة 
املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر امريكي الغير, بعد ملء أستمارة 

طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية غرفة جتارة )صنف ثالثة( جتارة عامة.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 60 يوم.
4 علــى الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 مــن قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة99,740$  فقط( بالــدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص
Memory يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في حقــل األحدب النفطي )قاعة 

أجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

شركة نفط الواحة احملدودة
AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية / مناقصة مشروع جتهيز ومد أنبوب دكتايل من خط النقل الرئيسي
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)032/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن إعادة املناقصة املذكورة أعاله فعلى من يجد لديه 
القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)انشــائية/ درجة عاشــرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو 
االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر 

امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 120 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينــات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة $495,000 فقط( بالــدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص
Memory يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في حقــل األحدب النفطي )قاعة 

أجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود / شركة نفط الواحة احملدودة

إعالن للمرة الثانية / مناقصة انشاء مجموعة طرق )الزوية ,العلكاية ,البتار ,حجي عبد الرضا واحمد حامت موحان(
 في قضاء الكوت

نوع املناقصة: )مناقصة عامة(
)030/SC/22( :رقم املناقصة

التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة األجتماعیة حلقل األحدب النفطي
تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط / قضاء االحرار عن املناقصة املذكورة أعاله للمرة الثانية فعلى من يجد 
لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال)انشائية/ درجة عاشرة( مراجعة )حقل األحدب النفطي\هيئة نفط واسط\ قسم حقل األحدب النفطي أو 
االتصال على ارقام هواتف جلنة املساهمة األجتماعية املذكوره أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر 

امريكي الغير, بعد ملء أستمارة طلب شراء وثائق املناقصة, وتكون وثائق املناقصة جزء اليتجزاء من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادر ة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب كتاب عدم ممانعة نافذة )نسخه ملونه( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخه من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن التتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 210 يوم.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 468,374.10 $ فقط( بالدوالر أألمريكي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على املنصة 
االلكترونية اخلاصة به, ويتضمن اإلشــارة ألســم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء  أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة ( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني األلتزام بعدم جتاوز الكشــف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص مالي 

أضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع 
على طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حالة اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه 
أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري، استمارة تقدمي العطاء وخطاب ضمان.

 Flash او CD تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم ال واضحا على الظرف مع قرص
Memory يحتوي على النسخة من جميع الوثائق املطلوبة.

10 موعد اســتالم العطاءات من الساعة 9:00 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2022/12/13 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجري عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علمــاً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة ســيكون في يوم الثالثاء املوافق 2022/12/06 في حقــل األحدب النفطي )قاعة 

أجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07715924993 /  07714493195

فقدان وصل امانات 
فقد وصل االمانات املرقم )1953958( 
الصــادر من مديريــة بلدية تكريت 
بتاريخ 2019/4/11 باســم )إبراهيم 
خلف ياسني( مببلغ قدرة )1,200,000 
فقــط مليون ومائتان الــف دينار ال 
غيرها( على من يعثر علية تسليمة 

الى اجلهة املذكورة أعاله

فقدان هوية
فقدت هوية املوظف احمد كاظم 
الكلية  مــن  الصــادرة  حتاجــه 
التقنيــة اإلدارية بغداد / قســم 
احملاســبة املالية املرحلــة الرابعة 
على من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار

فقدان هوية وكالة
 مواد غذائية 

فقدت مني هوية وكالة مواد غذائية 
لتجارة  العامة  الشركة  من  الصادرة 
باسم/ سعاد محمود  الغذائية  املواد 
تســليمها  عليها  يعثــر  فمن  عبد 

ملصدرها

فقدان  هوية 
الصادرة  الهويــة  فقدت منــي 
لألسواق  العامة  الشــركة  من 
املركزيــة باســم/ احــالم عبد 
علي العبــودي فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها

االثنني 28 تشرين الثاني 2022 العدد )5023(
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بغداد - وداد ابراهيم:
املسلســات  عشــاق  ينتظــر 
االمريكيــة احللقــة الثالثــة من 
»ملك  اجلديد  االمريكي  املسلسل 
يؤدي فيه سلفستر  الذي  تولسا« 
يغادر  زعيم مافيــا  دور  ســتالون 
الســجن ليبدأ حيــاة جديدة اال 
انها في عالــم املافيا والعصابات 

مجددا. 
يبدأ املسلسل مبوسيقى تعود بنا 
الى فلم عرض في عام 1966 وهو 
»الطيب والشرس والقبيح« والتي 
تسمى موســيقى املدينة، وكأننا 

امام فلم من افام الكاوبوي. 
مانفريــدي  اجلنــرال  فيظهــر 

املكفهر  بوجهــه  »اســتالوني« 
وهو يغادر الســجن بعد ان قضى 
25 عاما فيــه وقبل ان يبدأ حياته 
مــا بعد الســجن وينطلــق الى 
ويؤســس  واالجرام  املافيا  عالــم 
يلتقــي  جديــدة   إمبراطوريــة 
بأصدقائــه ويحاول ان يســتعيد 
مجده بعــد ان ضحى بســنوات 
طويلــة من اجلهــم، ويطالبهم 
بتعويض عن ما حدث له، فيعطوه 
اســم مدينة على ان تكون كلها 
انهــا بعيدة عــن ضوضاء  له اال 
من  وتقترب  نيويــورك   العاصمة 
مشــهد مــدن الكاوبــوي، وهي 
»تولســا« تلك املدينــة الصغيرة  

ليبدأ فيها تأسيس مجده بعد ان 
يبدأ بتأجيــر عجلة للذهاب اليها 
فيسأل السائق: هل تعرف تولسا؟ 
فيبادره السائق: »انت زعيم مافيا« 
فيــرد عليــه مانفريــدي: وكيف 
عرفــت أني زعيم مافيــا ليجيبه 
السائق: شــكلك وهيئتك توحي 
بذلك وانا قلتها من دون قصد بل 
ألنك تصرفت كما رجال العصابات 
واملافيات في االفام... ويضحكون.

لتتوالــى احداث املسلســل حني 
يطلب من الســائق ان يشتري له 
عجلة جديدة علــى ان تكون اخر 
موديل وتتوالى االحداث املشــوقة 
والســريعة واحلــوارات املمتعــة 
وحركاته الســريعة املتتالية وهو 
يتجــول مع الســائق ويدخل في 
اماكن بيع اخملدرات واملاهي الليلية 
لتســدي له بائعة الهوى حكمة 
يعترف انها أفضل من كام زعيم 

أكبر املافيات.
 وسلفســتر ســتالون أحــد أبرز 
اشــتهر  والذي  هوليــوود  جنــوم 
بفيلــم روكي بأجزائه اخلمســة 
ورامبو بأجزائه الستة وهو متعدد 
املواهب فإلى جانــب التمثيل هو 
كاتب ومخرج ومنتج له مســيرة 

فنية حافلة بالعديد من اجلوائز.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لألزياء  فالنتينــو  دار  كشــفت 
عــن مفهــوم جديد  الراقيــة 
ملتاجرها على مســتوى العالم 
مــن خــال عــرض موديــات 
وجرأة  الثاثينــات  جمــال  تبرز 

السبعينات.
بإعــادة تصميم  الــدار  وقامت 
الدولية  للبوتيــكات  تدريجــي 
بداية من شــهر نوفمبر احلالي، 
الدار  وهو مشــروع ولد داخــل 
اهتمام  يعــزز  والذي  نفســها 

العامة التجارية بعمائها.
وميثــل املفهــوم اجلديــد هوية 
فالنتينــو بصفتهــا دارًا لألزياء 
يترجم  داخلي  بتصميم  الراقية 
واجلماليــات  احلرفــي  النهــج 

للعامة التجارية.
انطاقــاً من هــذا النهج، يتم 
املابــس  مجموعــات  تقــدمي 
اجلاهزة  والنســائية  الرجاليــة 
جنًبا إلى جنب مع إكسسوارات 

فالنتينو جارافاني.
جتربــة  متجــر  كل  ويقــدم 
جمالــي.  مبفهــوم  مختلفــة 
الداخلية  التصميمات  وتشــير 
إلــى زخــارف آرت ديكــو فــي 
في  اجلريئة  واجلمالية  الثاثينات 

السبعينات، والتي متتزج في لغة 
معاصرة ويتم التعبير عنها من 
خال لوحة من املواد والتفاصيل 
املستوحاة من املباني الرومانية.

اجلديد  املفهــوم  يشــمل  كما 
املعماريــة  الهندســة  أيًضــا 
السيراميك  باط  مع  للمحات، 
الذي يغطي الواجهة واألرضيات 
أيقونية  هندسية  بأمناط  احملددة 

من رخام بوتيتشينو.

يذكر أن دار األزياء العاملية تقدم 
في  األبد”  إلى  “فالنتينو  معرض 
األول  حتــى  ويســتمر  الدوحة 
مــن أبريل 2023 ويعــرض أكثر 
املابس  مــن  قطعة   200 مــن 
التي  كوتــور  والهوت  اجلاهــزة 
إضافة  فالنتينو،  دار  صّممتهــا 
إلى اإلكسســوارات وغيرها من 
التي عرضت على  األزياء  عناصر 

مانيكانات من تصميم ال روزا.
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ملونشريط
أكبر قطة حية في العالم
 تدخل موسوعة غينيس

قبل وقــت قصير من عيد ميادهــا الــ27، أعلنت 
موســوعة غينيــس لألرقــام القياســية القطة 
»فلوســي« Flossie، وهي قطة بريطانية ســوداء 
وبنيــة، كأكبر قطة حيــة في العالــم في كتاب 

غينيس.
وعلى الرغم مــن كونها صمــاء وضعيفة البصر، 

ُوصفت فلوسي بأنها »حنونة ومرحة وحلوة«.
وتلقت فلوســي اعترافاً رسمياً من املوسوعة، وهي 
حالياً بعمــر 26 عاماً و329 يومــاً، تناظر 120 عاماً 
مبقاييس عمر اإلنســان، حسب ما ورد في صحيفة 

»نيويورك بوست« األمريكية.
وقالت مقدمــة الرعاية اخلاصة بفلوســي، فيكي 
غرين: »علمت منذ البداية أن فلوسي قطة خاصة، 
لكنني لم أتخيل أنني سأتشارك في ذات املنزل مع 

حامل لقب غينيس لألرقام القياسية«.
من جانبها، قالت منســقة فــرع حماية القطط، 
في مدينة كروبورو البريطانية: »شــعرنا بالدهشة 
عندما أظهــرت ســجات األطبــاء البيطريني أن 

فلوسي تبلغ من العمر 27 عاماً تقريبا«.

تحذير من اإلفراط في تناول 
الدهون المشبعة

حذرت اجلمعية األملانيــة للتغذية من اإلفراط في 
تناول الدهون املشــبعة؛ نظراً ألنها ترفع مستوى 
الكوليســترول الضار )LDL(، مما يرفع بدوره خطر 
اإلصابة بأمــراض القلب واألوعيــة الدموية مثل 

األزمات القلبية والسكتات الدماغية.
 وأوضحت اجلمعيــة أن الدهون املشــبعة توجد 
بشكل رئيسي في املنتجات احليوانية مثل الزبدة 
والبيــض واللحوم والســجق والزبــادي واحلليب، 
وكذلــك األطعمــة املصنعة مثل الكرواســون 
والكعك والفطائر أو الوجبات اجلاهزة احملتوية على 

الكثير من الكرمية. 
وأضافت اجلمعية أن الدهون املشــبعة تســاعد 
اجلســم على تخزين الطاقة وتعمل على حماية 
األعضــاء الداخلية، كمــا أنها مهمــة لعملية 
التمثيــل الغذائي للهرمونات وتشــارك أيضاً في 
التمثيــل الغذائي املناعي. ولاســتفادة من هذه 
املزايــا وجتنب اخملاطر الصحية اجلســيمة املترتبة 
علــى اإلفراط فــي تناولها، أوصــت اجلمعية بأال 
تشكل الدهون املشــبعة أكثر من 7 إلى %10 من 

إجمالي الطاقة اليومي.

عمرها 550 مليون سنة..اكتشاف 
أقدم وجبة طعام في العالم

جنح فريق دولي من الباحثني، في اكتشاف »العادات 
الغذائية« ألقدم حيوانات األرض، التي عاشت قبل 

أكثر من 550 مليون سنة.
وحلل علماء في البحث حفريات »حليوان إدياكاران«، 
الذي عاش منذ ما بــني 538,8 مليون و635 مليون 

سنة.
وكشــفت الدراســة أول دليل على الطعام الذي 
اســتهلكه ذلك الكائن الذي شكل لغزا للعلماء 
لفتــرة طويلة، حيــث كانت تبدو كأنهــا نباتات 
متحجرة في قــاع البحار أو احمليطات، بطول يصل 
إلى مترين، مما جعل من الصعب حتديد ما إذا كانت 
تنتمي للفطريات أو الطحالب أو سالة مختلفة 

متام.
واحتوت أحفورة الكائن الذي يشبه البزاقة، ويُعرف 
باســم »كيمبيريا« )Kimberella(، على مركبات 
تشــير إلى أنه أكل الطحالب والبكتيريا من قاع 

احمليط.
العلماء فإن »كيمبيريــا كان حيوانا  وبحســب 
متقدما في وقته، ألن وجود قناة هضمية لديه أمر 
حديث جدا، مقارنا إياها باحليوانات األكثر بدائية«.

اعداد - سمير خليل: 

يســتمر مهرجان شــرم الشيخ 
الدولي للمسرح الشبابي بتقدمي 
عروضه لليوم الرابع على التوالي 

وحتى الثاثني من الشهر اجلاري.
وكانت اللجنة العليا للمهرجان، 
قررت اختيار العراق كضيف شرف 
في الدورة السابعة، وصرح اخملرج 
مــازن الغرباوي مؤســس ورئيس 
املهرجان قائاً: اختيار العراق جاء 
تاريخ طويل  نتيجة ما ميلكه من 
على املستوي الثقافي واملسرحي، 
وفي إطار التعاون والتنســيق بني 
إدارة املهرجان وبني نقابة الفنانني 
جبار  الدكتور  ونقيبها  العراقيني 
جودي العبودي، وطبًقا لبروتوكول 
التعاون الذي أبرمته إدارة املهرجان 
منــذ أكثر من ثاث ســنوات مع 
النقابة، وضعنا برنامجا لاحتفاء 
بالعراق ويشــمل ندوة عن تاريخ 
املســرح العراقي ورموزه يتحدث 
الدكتورحيدر منعثر  الفنان  فيها 
والدكتــور صميم حســب اهلل 
وتاريخ املســرح  لواقع  كراصدين 
العراقــي ورموزه، كما ســيكون 
املكرمني  مــن  مجموعة  لدينــا 
سواء في حفلي االفتتاح أو اخلتام 
فســنكرم فــي حفــل االفتتاح 
محمد  مــازن  القديــر  الفنــان 
أيوب  ســميحة  بدرع  مصطفى 
التقديري، كما سنكرم في حفل 
اخلتام الفنانــة القديرة زهرة بدن 
بدرع ســميحة أيــوب التقديري، 
املهرجان  درع  إهداء  إلى  باإلضافة 
العراقيني  الفنانــني  نقابــة  إلي 
بذلته  الذي  الكبير  جلهدها  نظراً 

في الترتيب والتنســيق والتعاون 
بــني إدارة املهرجــان، وتعضيــًدا 
ألواصر التعاون بني مصر والعراق، 
واســتكماالً ملســيرة التنميــة 
املســتدامة بــني كل البلديــن، 
ســيتم اختيــار أحــد الفنانني 
العراقيــني فــي عضويــة جلنة 
والنجمة  الفنانة  وهي  التحكيم 
آالء حســني التي ستكون عضو 
العروض  مبســابقة  حتكيم  جلنة 

الكبرى ».
الدكتورة  قالــت  جانبهــا  مــن 

إجني البســتاوي مديرة املهرجان: 
لدينا أيضا مشــاركة عراقية في 
املســابقات ســواء فى مسابقة 
مســابقة  أو  الكبرى  العــروض 
أو محورعروض مسرح  املونودراما 
الشارع والفضاءات املسرحية غير 
عن  االعان  وســيتم  التقليدية، 
هذه العروض املشاركة فور انتهاء 
جلنة املشاهدة من عملها ، ولدينا 
أكثر من عرض مت ترشيحه وقبول 
ملفاتــه في الــدورة املقبلة وهو 
وفى  للمشــاهدة،  )اآلن(  يخضع 

من  العديد  أطلقنا  املاضي  العام 
اجلوائز بأسماء بعض رموز املسرح 
العراقي، وفى هذا العام سنطلق 
جائزة باســم اخملرج الكبير صاح 
القصب، واســم الفنــان الكبير 
سامي عبد احلميد، كما سنعقد 
األول  كتابــني  لتوقيع  حفلتــني 
الدكتورحليم  والناقــد  للكاتب 
هاتف والثاني للكاتب منير راضي 
القدير  الكاتب  ويشارك  العبودي، 
على عبد النبــي الزيدي في جلنة 

حتكيم مسابقة التأليف .

ويترأس املهرجان شــرفيا الفنانة 
ورئيس  أيوب،  ســميحة  القديرة 
الفنان  للمهرجان  العليا  اللجنة 
والنجم محمــد صبحي، وتديره 
البســتاوى ويقام  الدكتورة إجني 
حتت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة 
نيفني الكياني واللواء أركان حرب 
خالد فوده محافظ جنوب سيناء.
ومن مدينة الديوانية ستشــارك 
التــي   « »مخــدة  مســرحية 
كتبها الكاتب املســرحي الراحل 
ســعد هدابي، دراماتورج وإخراج 

الشــاب  الفنان  وســينوغرافيا 
نوفل  ومتثيــل  ســعدون  منتظر 
خالد ومصطفــى الهالي ضمن 
الكبــرى  العــروض  مســابقة 

للمهرجان.
وسيشــهد املهرجــان 12 عرضاً 
مسرحياً في مســابقاته الثاثة 
الكبري،  العــروض  مســابقة   «
واملونودراما ، والشارع والفضاءات 
حيث   ، التقليدية  غير  املسرحية 
الكبري  العروض  تتكون مسابقة 
مــن 6 عــروض مســرحية هي : 
عرض » ال كرامازوف » من مصر ، 
وعرض » August« من اجملر، وعرض 
“ Soft Rains” مــن إيطاليــا ، ، 
وعرض » الــف عيلة وعيلة » من 
مصر، وعــرض » مطلوب للزبالة 
» من اإلمــارات باالضافة للعرض 

العراقي  » مخدة » . 
املونودراما  مســابقة  عروض  أما 
فتألفت من ثاثة عروض هى: عرض 
» Yissh” مــن الواليــات املتحدة 
األمريكية، وعرض » اململوك جابر 
» من اإلمارات، وعرض » هارب من 
الدولة اإلسامية “من تونس، أما 
مســابقة عروض مسرح الشارع 
غيــر  املســرحية  والفضــاءات 
هي  عروض   3 فضمت  التقليدية 
» سجناء أحرار » من السعودية، 
وعرض » املرأة والســلطان » من 
الســودان، وعرض » بي رياكس » 

من البحرين.
شــرم  مهرجان  فعاليات  وكانت 
بنســخته  الدولــي  الشــيخ 
اجلمعــة  افتتحــت  الســابعة، 
الشــيخ في مصر  مبنتجع شرم 
والذي سيستمر حتى الثاثني من 

الشهر اجلاري.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح
الشبابي يتواصل لليوم الرابع

العراق ضيف شرف الدورة السابعة..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد: 
قال علماء إنه مت اكتشــاف فيروس 
شبيه بكورونا، في خفافيش جنوبي 
الصني، موضحــني أنه »واحد من 5 
فيروسات من احملتمل أن تنتقل إلى 

البشر من اخلفافيش«.
ويرتبــط الفيروس، املعروف باســم 
بفيروس  وثيقا  ارتباطــا   ،»BtSY2«
»SARS-CoV-2«، املسبب لكوفيد.

وقــال علمــاء إنــه »واحــد من 5 
للقلق« وجدت في  فيروسات مثيرة 
خفافيش بجميــع أنحاء مقاطعة 
يونــان الصينية، التي من احملتمل أن 
أو  لإلنسان  لألمراض  مسببة  تكون 

للماشية.
وأجرى الدراسة، باحثون في جامعة 
»سون يات سني« الصينية، ومعهد 
يونــان للســيطرة علــى األمراض 
ســيدني  وجامعــة  املتوطنــة، 

األسترالية.
وقــال الفريق في الورقــة البحثية: 
»حددنــا 5 أنــواع فيروســية مــن 
احملتمل أن تكون مســببة لألمراض 
لإلنســان أو املاشــية، مبا في ذلك 
فيروس كورونا جديد شبيه بسارس، 
وثيقــا بكل من  ارتباطا  واملرتبــط 

.»SARS-CoV 50 و SARS-CoV-2
وجمــع العلمــاء عينــات من 149 
 6 15 نوعــا في  خفاشــا ميثلــون 

مقاطعــات أو مدن، تابعــة ليونان. 
ومت استخراج احلمض النووي الريبي 
)املوجود في اخلايا احلية( وتسلسله 

بشكل فردي لكل خفاش على حدة.
ومما أثار القلــق، أن العلماء الحظوا 
فيروســات  انتشــار  معدل  ارتفاع 
في  الواحد،  اخلفــاش  لدى  متعددة 

وقت واحد.
وميكــن أن يــؤدي ذلك إلــى »قيام 
أجزاء  بتبادل  املوجودة  الفيروســات 
من شــفرتها اجلينية - وهي عملية 
تُعــرف باســم إعــادة التركيب - 
لتشكيل مسببات أمراض جديدة«، 
بجامعة  الفيروســات  لعالم  وفقا 

نوتنغهام، جوناثان بول.
وأوضــح بول، الذي لم يشــارك في 
التي  الرئيسية  »الرســالة  البحث: 
ميكن أخذها )من هذه الدراسة(، هي 
أن اخلفافيــش الفردية ميكن أن تأوي 
عددا كبيرا من الفيروسات اخملتلفة، 
وفي بعــض األحيان تســتضيفها 
بنفــس الوقت«، حســب ما ذكرت 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
وتابع: »مثل هذه العدوى املشتركة، 
خاصة مع الفيروســات ذات الصلة 
مثل فيــروس كورونا، متنح الفيروس 
فرصــة ملبادلــة أجــزاء مهمة من 
املعلومات اجلينية، مما يؤدي بطبيعة 

احلال إلى ظهور متغيرات جديدة«.

خفافيش الصين تقلق العالم..
اكتشاف فيروس جديد يشبه »كورونا«

» ستالون« في مسلسل جديد..
 زعيمًا للمافيا

أزياء الثالثينات والسبعينات
في متاجر »فالنتينو« الجديدة
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الدوحة ـ وكاالت:

فــاز منتخب املغــرب أمس على 
بلجيكا 2-0 في املباراة التي جرت 
مبلعب الثمامة في اجلولة الثانية 
الثانية مبونديال  ضمن اجملموعــة 
قطر.وسجل هدف األسود صابيري 
فــي الدقيقة 74. وأبــو خالل في 
الوقت بدل الضائع. .ورفع منتخب 
املغــرب رصيــده ل4 نقاط وجتمد 

رصيد بلجيكا  في 3 نقاط.
وفي مباراة أخــرى، فاجأ منتخب 
كوســتاريكا نظيــره اليابانــي، 
وتغلب عليه -1صفر خالل املباراة 
على  أمس،  التي جمعتهما ظهر 
اســتاد أحمــد بن علــي، ضمن 
اجلولــة الثانيــة من منافســات 
اجملموعة اخلامسة ويدين منتخب 
بالفضــل في هذا  كوســتاريكا 
الفوز لالعبه كيشــير فولر، الذي 
الوحيد في  املباراة  ســجل هدف 
منتخب  81.وحصــد  الدقيقــة 
3 نقاط له في  أول  كوســتاريكا 
النســخة احلالية مــن البطولة، 
الياباني  املنتخــب  رصيد  وتوقف 

عند 3 نقاط،
من جانبــه، حطم يوتو ناجاتومو، 
اليابان  ملنتخب  األيســر  الظهير 
للمباريــات  القياســي  الرقــم 
الدولية في بطوالت كأس العالم 
مع منتخــب بالده.ورفع ناجاتومو 
رصيــده إلــى 13 مبــاراة، وذلك 
بني  مواجهة  في  خالل مشاركته 
وكوستاريكا  األزرق«  »الساموراي 
علــى ملعب أحمد بــن علي في 
الريــان في مونديــال قطر 2022.
وبنزولــه أمــس أساســيا فــي 
مبــاراة بالده باجلولــة الثانية من 
اجملموعة  ضمــن  اجملموعــات  دور 

اخلامسة في كأس العالم، أصبح 
ناجاتومــو، البالغ مــن العمر 36 
عامــا، هــو الالعب الــذي ارتدى 
قميص املنتخب الياباني في أكبر 
عــدد من املرات فــي أهم بطولة 
لكرة القدم في العالم.ويشــارك 
في  ناجاموتو  اليابانيــة  األيقونة 
املونديال الرابع له على التوالي، إذ 
كانت مشاركته األولى في كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
إلى ذلك، أعرب النجم األرجنتيني 
ليونيــل ميســي عن ســعادته 
حققه  الذي  باالنتصــار  الكبيرة 
حســاب  على  بــالده  منتخــب 
املكســيك بهدفني دون رد، مساء 
أول أمــس على ملعب لوســيل، 
ضمن منافســات اجلولة الثانية، 
وقال ميسي  الثالثة،  للمجموعة 

في تصريحات عقب املباراة نقلتها 
صحيفــة »أوليــه« األرجنتينية: 
»كانــت مباراة صعبــة أن نواجه 
املكســيك التي متلك مدربًا رائًعا، 

وهم فريق قوي«.
».ويحتل منتخب األرجنتني املركز 
الثاني في اجملموعة الثالثة برصيد 
3 نقاط متقدما بفــارق األهداف 
عن الســعودية، في حني يتصدر 

املنتخــب البولندي بـــ 4 نقاط. 
ويتذيل منتخب املكسيك بنقطة 
واحدة.. وفي جولة ختام اجملموعة 
ســيلعب منتخب األرجنتني ضد 
بولندا، في حني سيواجه األخضر 
السعودي نظيره املكسيكي، يوم 
األربعاء املقبل.وســجل ميســي 
هدًفــا وصنــع آخر لزميلــه إنزو 
البرغوث  رفاق  ليخطف  فرنانديز، 

ميســي  وحقق  نقاط مهمة..   3
رقًما فريًدا في املباراة ، بعد أن بات 
أكبر العب في البطولة، يســجل 
ويصنع فــي مباراة واحدة منذ 56 

عاًما.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فمثلما كان ميسي 
أصغــر العب يســجل في كأس 
18 عاًما و357  العالم، عن عمــر 
يوًما، في شــباك صربيا مبونديال 
2006، بــات أيًضــا أكبــر العب 
يســجل ويصنع في مباراة واحدة 
باملونديــال، منذ نســخة 1966.. 
عادل  أن ميســي  بالذكر  جديــر 
رصيد مواطنه دييجو مارادونا في 
كأس العالم بتسجيل )8 أهداف(، 
وبــات يفصله هدفــني فقط عن 
معادلة رصيد جابرييل باتيستوتا 
التاريخي لألرجنتني  الهداف   ،)10)
فــي البطولة.وأصبــح ميســي 
أكبر العب ينجح في التســجيل 
والصناعــة فــي مبــاراة واحدة 
بداية نسخة  العالم، منذ  بكأس 
يوًمــا(..  و155  عاًمــا   35)  1966
تسجيل  في  ميســي  وســاهم 
األهداف بآخــر 4 مباريات خاضها 
فــي كأس العالــم )3 أهداف و3 
متريرات حاســمة(.بدورها، فشلت 
آخر  في  التسجيل  في  املكسيك 
بواقع  العالم،  بــكأس  4 مباريات 
األرجنتني  ومتكنــت  دقيقة..   432
احلفاظ على نظافة شباكها  من 
للمرة األولى منــذ 7 مباريات في 
كأس العالم، وحتديًدا منذ التعادل 
ســلبًيا أمام هولنــدا في نصف 
األرجنتني  وحققت   ..2014 نهائي 
بفضــل تلك النتيجــة االنتصار 
الثامن فــي آخر 11 مبــاراة أمام 
املكســيك، وتعادلت في املباريات 

الثالث األخرى.

الدوحة ـ وكاالت:
تعــرض أحــد جنــوم منتخــب 
التدريبات،  في  لإلصابة  البرتغال 
ملواجهــة  االســتعداد  خــالل 
الثانية  أوروجواي، ضمــن اجلولة 
العالم  بكأس  اجملموعات  دور  من 
مدافع  2022(.وأصيــب  )قطــر 

بكســر  بيريرا  دانيلو  البرتغــال 
التدريبات،  3 أضلــع خــالل  في 
وسيغيب عن املباراتني املتبقيتني 
فــي دور اجملموعــات، بحســب 
ما أعلنــت مصــادر مقربة من 
الدقائق  دانيلو  املنتخب.وخــاض 
الكاملــة للمبــاراة األولى ضد 

غانا )3-2( اخلميس، بسبب غياب 
قطــب الدفــاع املصــاب بيبي.
وأوضح االحتــاد البرتغالي للعبة 
أن »الفحوصــات كشــفت عن 
كســر في ثالثة أضلــع باجلهة 
اليمنــى. ســيغيب عن صفوف 

املنتخب الوطني«.

ويغيب مدافع باريس سان جرمان 
 31 العمر  البالغ من  الفرنســي 
عاما )64 مباراة دولية، هدفان( عن 
مواجهة أوروجــواي اليوم، حيث 
متلك البرتغال فرصة التأهل إلى 
النهائي في حال فوزها، ثم  ثمن 
ضد كوريــا اجلنوبية يوم اجلمعة 

املقبل.وأضــاف املصــدر ذاته أن 
لفحوصات  ســيخضع  دانيلــو 
إضافية، ستحدد ما إذا كان قادرا 
على اللعب مــرة أخرى، في حال 

تأهل البرتغال إلى الدور الثاني.
فــي املقابــل، غــاب زميله في 
النادي الباريســي نونــو مينديز 

عن التدريبات السبت، حيث تابع 
عالجه على غرار األيام السابقة، 
بسبب إجهاد في العضالت، كما 
هي حال العب الوســط أوتافيو 

الذي لعب أساسيا ضد غانا.

اإلصابة تبعد البرتغالي بيريرا عن كأس العالم

ميسي يرسخ »لعنة األرجنتين« أمام المكسيك

المغرب يقهر بلجيكا وكوستاريكا تخلط أوراق المجموعة الخامسة 

ضرب أســود األطلســي بقوة أمس عندمــا حققوا الفوز 
وبجــدارة على منتخب بلجيكا بهدفني نظيفني حلســاب 
اجلولــة الثانية ضمــن اجملموعة السادســة ملونديال قطر 
2022، وبات املغرب قريبا جدا من بلوغ دور الـ 16 للمونديال 
بعد ان تعادل ســلبا في املباراة األولى امام كرواتيا ويترقب 
مباراته الثالثة امام كندا مســاء اخلميــس املقبل، وبهذا 
يسجل املنتخب العربي الشقيق نصرا جديدا في املونديال 
بنســخته احلالية، عندما رســم بفوزه الفرحة على محيا 
اجلماهيــر العربية، معوضا اخفاق الســعودية وتونس أول 
أمــس.. وما انهمار دموع أمي اال تضامنــا واحتراما للفريق 

املغربي الشقيق، سيما بعد ان سجدوا شكرا هلل.
اذ شــاهدنا بترقب املباراة املثيرة حلســاب اجلولة األولى في 
اجملموعة الثالثــة بنهائيات كأس العالم اجلارية احداثه في 
قطر التي حقق فيهــا منتخب الســعودية الفوز الثمني 
والباهر علــى املنتخب األرجنتيني بهدفــني لهدف، فرحنا 
بنحو كبير لفوز دولة عربية شــقيقة في مباراة مونديالية 
كتبت فيها التأريــخ، اذ قدم املنتخب األخضــر أداء رائعا، 
اســهم فيه بإيقــاف التاجنو املدجج بالنجــوم يتقدمهم 
ليونيل ميســي، بيد أننا فوجئنا باالداء املتواضع جدا الذي 
قدمه منتخبنا العربي امام بولندا ليخرج خاســرا بهدفني 

نظيفني في اجلولة الثانية.
ان الســعودية التي حتمــل لواء العرب فــي مونديال قطر 
2022 إلى جانب منتخبات البلد املضيف وتونس واملغرب، ال 
يعني خسارتها اجلولة الثانية في املونديال بأنه نهاية حلم 
اخضر، بل انه ميلك مباراة مرتقبة ومهمة أمام املكســيك 
مســاء األربعاء املقبل في ختام اجملموعة الثالثة، وبأمكانه 
التعويض وكســب تذكرة االنتقال إلــى الدور التالي برغم 

صعوبة املهمة.
العرب، كانوا في برج نحســهم ضمن اجلولــة الثانية أول 
أمــس، فهذا منتخب نســور قرطاج، تونــس، يتعرض إلى 
اخلسارة أيضا امام املنتخب األسترالي، في وقت كان تعادل 
في اجلولة األولى سلبا امام بلجيكا، لتكون مهمته صعبة 
في اجملموعة الرابعة وهو ســيالقي نظيره الفرنسي مساء 

اليوم ذاته.
في وقت نعبــر عن حزننا بوداع مبكــر للمنتخب القطري 
الشــقيق الذي يضيف النهائيات كأول منتخب عربي، بعد 
خســارتيه في املباراتني األولى امام االكــوادور بهدفني من 
دون رد والثانية امام السنغال بثالثة أهداف لهدف، ويكفي 
العنابي انه جنح اميا جناح فــي التنظيم والضيافة والتهيؤ 
املثالــي لهذا احلدث الذي ميثل أكبر تظاهرة بكرة القدم في 

قارات العالم اخملتلفة.
أخيرا.. خســر اليابان امس امام كوستاريكا بهدف أتى في 
وقت متأخر ضمــن اجملموعة اخلامســة ، اجلمهور الياباني 
سارع في تنظيف ملعب املباراة استاد احمد بن علي، برغم 
خسارته، قبلها قاموا بتنظيف ملعب خليفة الدولي الذي 
ضيــف مباراة منتخب بالدهم التي فــازوا فيها على أملانيا 
في اجلولة األولى بهدفني لهدف، انها ثقافة جمهور كوكب 
اليابان، هاردلك محاربي الســاموراي والتعويض في اجلولة 

الثالثة مساء اخلميس امام املاتدور اإلسباني!.

موندياليات

اسود األطلسي يضبربون بقوة ويوقفون تقدم بلجيكا

تقرير 

جدة ـ وكاالت:

رسخ منتخب بولندا عقدته للمنتخب 
السعودي بعد أن هزمه للمرة الرابعة 
تاريخيــا، بهدفــني نظيفــني، ضمن 
اجلولة الثانية للمجموعة الثالثة، في 
مونديال قطــر 2022.. ومتكن منتخب 
بولندا من تســجيل أول فوز رســمي 
على األخضر بعــد أن انتصر عليه من 

قبل في ثالث مباريات ودية.
ورفع رفاق روبرت ليفاندوفســكي عدد 
التي ســجلوها فــي مرمى  األهداف 
األخضر إلى 7 أهداف، بينما اســتقبل 
هدفني.. وفشــل املنتخب الســعودي 
في فك شفرة املنتخبات األوروبية في 
املونديال اخلامس على التوالي، متكبدا 

الهزمية العاشرة مقابل فوز وحيد.
الــذي حققه  الوحيــد  الفــوز  وكان 
األخضر السعودي على منتخب أوروبي 
عندما   ،1994 أمريــكا  مونديــال  في 
انتصر علــى بلجيكا بهدف ســعيد 
الثاني في  العويران، الذي حمله للدور 
تلك النســخة، وهي املرة الوحيدة في 
تاريخه التي اجتاز فيها دور اجملموعات.. 
والحقا لعــب املنتخب الســعودي 9 
مباريــات خســرها كلها في نســخ 

املونديــال أعــوام 1998، 2002، 2006، 
2018، حيث اهتزت شباكه 33 مرة.

وجاء آخــر هدف ســعودي في مرمى 
منتخب أوروبي في املونديال، عبر فهد 
الغشيان في اخلسارة من السويد )3-
1994.. ولم  1( بثمن نهائي مونديــال 
احلفاظ  الســعودي  املنتخب  يستطع 
على نظافة شــباكه أمام املنتخبات 
األوربيــة بــكأس العالم منــذ مباراة 

بلجيكا قبل 28 عام.
وتتصدر بولندا اجملموعــة برصيد أربع 
نقــاط، فــي املقابل تراجــع املنتخب 
بفارق  الثالــث  للمركــز  الســعودي 
األهــداف عــن األرجنتــني الوصيف، 

وتتذيل املكسيك بنقطة وحيدة.
إلى ذلك، انتهت مسيرة قائد املنتخب 
الســعودي ســلمان الفرج في كأس 
وذلك بســبب  بقطر،   2022 العالــم 
اإلصابــة التي تعرض لهــا في مباراة 
الفرج  وتعرض  األرجنتينــي.  املنتخب 
إلصابة قوية خالل الفوز التاريخي على 
األرجنتــني 2-1، الثالثاء املاضي، ضمن 
الثالثة  للمجموعة  االفتتاحية  اجلولة 

في ستاد لوسيل.
القدم  لكرة  الســعودي  االحتاد  وأعلن 
مســاء اليوم األحــد مغــادرة الفرج 
في  بالدوحة.وجاء  األخضر  ملعكســر 

البيان املقتضب الذي نشــره احلساب 
على  الســعودي  لإلحتــاد  الرســمي 

تويتر »ســمح املدير الفني للمنتخب 
الوطني لالعب ســلمان الفرج مبغادرة 

املعســكر«.وأوضح أن هذا القرار جاء 
»بنــاء على التقرير الطبــي الذي أكد 

عدم قــدرة الفرج علــى اللعب فيما 
تبقى مــن كأس العالــم FIFA قطر 

2022، إذ يحتاج لبرنامج عالجي«.
إلــى ذلك، أجلت منتخبــات اجملموعة 
الثالثة حسم بطاقتي التأهل لدور ال 
16 إلى اجلولة األخيرة في دور اجملموعات 
مبونديال قطــر 2022.وعادت األرجنتني 
بقوة للمنافسة بفوز ثمني )2-0( اليوم 
السبت، على منتخب املكسيك، الذي 
لم يفقد حظوظه في الســباق بعد، 
رغم اخلســارة.وبنهاية اجلولة الثانية، 
 4 برصيد  اجملموعــة  بولنــدا  تصدرت 
بثالث  ثانية  األرجنتــني  وجاءت  نقاط، 
نقاط، ثم الســعودية ثالثة ب3 نقاط، 
وأخيــرا املكســيك في املركــز الرابع 

بنقطة واحدة.
بولندا  متتلك  األهــداف،  وعلى صعيد 
هدفني، تليها األرجنتني ولها 3 أهداف 
وعليها 2، ثم الســعودية ولها هدفان 
3، وأخيرا املكســيك بهدفني  وعليها 
ولم يسجل.وســتكون  في شــباكه 
حســابات التأهــل مفتوحة على كل 
االحتماالت يــوم األربعاء املقبل، حيث 
الصدام الناري بــني األرجنتني وبولندا، 
والتحــدي اخلــاص بــني الســعودية 
واملكسيك.وســيكون الفــوز هدفــا 
للمنتخبات األربعة، في اجلولة الثالثة، 

خاصة الســعودية واألرجنتني وبولندا 
إذ ســيكون اخليار احلاسم لتأهل كل 
منهم مباشرة، دون انتظار الهدايا من 

املنافسني.
الســعودية × املكســيك: فــي حال 
فــوز الســعودية: ســتصل للنقطة 
السادســة، وحتســم التأهــل، لتودع 
املكســيك البطولــة، إذ ســيتوقف 
رصيدهــا عند نقطــة واحــدة... فوز 
املكســيك: ســيرتفع رصيــده إلــى 
األرجنتني  نتيجة  وينتظــر   ،4 النقطة 
وبولندا، بينما سيودع األخضر.التعادل: 
يصبح لألخضر 4 نقاط، وينتظر نتيجة 
األرجنتــني وبولندا، وتودع املكســيك 

البطولة.
األرجنتــني × بولنــدا: فــي حــال فوز 
األرجنتــني: يصبح رصيدهــا 6 نقاط، 
تضمــن تأهلها، بينمــا يتوقف رصيد 
بولنــدا عند 4 نقــاط، وتنتظر نتيجة 
السعودية واملكسيك.فوز بولندا: تصل 
للنقطة الســابعة، وحتســم التأهل، 
 3 فيما يتجمد رصيــد األرجنتني عند 
نقــاط، وتخرج مــن املونديال.التعادل: 
تصــل األرجنتــني للنقطــة الرابعة، 
ويرتفع رصيد بولندا للنقطة اخلامسة 
لتتأهل مباشــرة، وبالتالي ينتظر رفاق 

ميسي نتيجة السعودية واملكسيك.

بولندا ترسخ العقدة األوروبية لألخضر السعودي في المونديال
نجم األخضر خارج حسابات رينارد بسبب اإلصابة 

من لقاء بولندا والسعودية

4:00 10:00غاناكوريا ج أوروجوايالبرتغال

1:00 7:00صربياالكاميرون سويسراالبرازيل

كأس العالم 2022 

ياسمين الشمري
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح يــوم غد الثالثــاء املوافق 
29 تشــرين الثاني اجلاري مباريات 
اجلولــة الســابعة مــن املرحلة 
األولى لدوري الكرة املمتاز بإقامة 
يضيف  الكرخ  مباريــات،  خمس 
الساحر  نفط ميسان في ملعب 
الثانية  الساعة  في  راضي  أحمد 
تقام  ذاته  التوقيــت  وفي  ظهراـ 
مبلعب الشــعب الدولــي مباراة 
احلدود ونفط البصرة، وفي ملعبه 
يضيــف دهوك فريــق اجلوية في 
الســاعة الرابعــة والربع عصرا، 
وفي ملعب املدينــة الدولي جترى 
مباراتــان، األولــى في الســاعة 
الرابعــة والربع عصــرا بني نوروز 
الساعة  في  والثانية  والقاســم 
بني  مساء  والنصف  السادســة 

النفط ونفط الوسط.
غد  بعد  املباريــات  وتســتكمل 
مباريــات،   5 باجــراء  األربعــاء 
في  الكهرباء  يضيــف  الصناعة 
الساعة 2 ظهرا والديوانية يالقي 
أربيل فــي التوقيت ذاتــه وزاخو 
الســاعة  في  كربالء  امام  يلعب 
والنجف  عصرا  والنصف  الرابعة 
يضيف الزوراء في الوقت نفســه 
ويلعــب الشــرطة والطلبة في 
ديربــي بغــداد مبلعب الشــعب 
الدولي في الســاعة 7 مســاء.. 
للترتيب  متصــدرا  اجلوية  ويقف 
ولــه 14 نقطة ثم الــزوراء بـ 13 

نقطة.

الشبابي يخسر أمام 
ماسترخات 

خســرَ منتخُب الشــباب، امس، 
ُمباراته الودّيــة الثالثة أمام فريِق 
بهدٍف  الهولنــدّي  ماســترخات 
مقابل ال شــيء، وذلــك في ثالِث 
ُمبارياته ضمن ُمعسكره اإلعدادّي 
لنهائياِت كأس آســيا للَشــباِب 

املقام في مدينِة أنطاليا التركّية. 
وبعد نهايــِة املُباراة، عّبــرَ مدرُب 
منتخبنا الشبابي »عماد محمد« 
عــن ارتياحــه للُمســتوى العاّم 
إن مباراَة  وبنّيَ محمــد:  ملنتخبنا. 
اليوم أمام الفريِق الهولندي جاءت 
كرًة  ويلعُب  متكامــٍل  فريٍق  أمام 
جميلًة، لذا كانت املواجهُة مفيدًة 

جداً ملنتخبنا. 
يذكُر أن منتخبنا الَشــبابي سبَق 
أن تغلــَب في مباراتــه األولى في 
ُمعســكرِ تركيا على االنيا سبور 
أهداٍف  بســتِة  عامــاً   20 حتــت 
مقابل هدٍف، وفازَ في الثانيِة على 
منتخــِب تركيا للشــباب بهدٍف 

ُمقابل ال شيء، وخسرَ في مباراته 
الثالثــة اليوم أمام ماســترخات 

الهولندّي.
عقَد رئيُس االحتــاد العراقّي لُكرِة 
الَقــدم »عدنــان درجــال«، أمس، 
اجتماعــاً مــع املــالِك التدريبّي 
اإلســبانّي املُؤلف من خيســوس 
كاساس )املُدرب(، واخلاندرو باريال و 
األول  )املُساعدين  روميرو  سلفادور 
والثانــي(، و بابلو غرناديــز )امُللل 
الفنــّي( ودايفيــد ميــالن )ُمدرب 
)ُمدرب  احلراس(، و خافير بيرنافيت 
اللياقــة(، وذلك في مقــّر االحتادِ 
محمد  االحتــاد  ُعضو  وبُحضــورِ 
احلديث  االجتماع  وتخلــَل  ناصر،  

الَتحضيراِت  عن موضوِع استمرار 
لُبطولِة  املثالّيِة  واالســتعداداِت 
خليجــي 25. كما متت مناقشــُة 
لعملّيِة  اإلســبانّي  املــالِك  رؤية 
إلى  إضافًة  للُبطولــِة،  التحضيرِ 
املُتعلقِة  املُســتقبلّيِة  اخلطــِط 

باملُنتخِب الوطنّي.

ارجاء مباراة االتصاالت وسامراء 
قررت جلنُة املســابقات في االحتادِ 
املركزي لُكــرِة القدم إقامَة مباراة 
فريقي االتصاالت وسامراء يوم غد 
بدالً   )٢٩/١١/٢٠٢٢( املوافق  الثالثاء 
من اليوم االثنني في ملعِب التاجي 
في الساعِة الثانية وخمس عشرة 

دقيقة.

املسابقات تبحث آلية دوري 
الدرجة الثانية

التَقى ُعضو االحتــاد املركزي لُكرِة 
القدم رحيم لفتة، أمس، في مقّر 
االحتاد، ُمثلــي دوري الدرجِة الثانية 
في بغــداد، بُحضــورِ ُعضو جلنة 
وذلك  عبيــس،  علي  املســابقات 
ملناقشِة آلية دوري الدرجِة الثانية 
من  مقترحاتهم  إلى  واالســتماع 
املُسابقاِت  دراستها في جلنِة  أجل 
في االحتاد.يشــارُ إلى أن ُمثلي )١٤( 
ناديا ميثلــون الدرجــَة الثانية في 
بغداد حضروا االجتمــاَع في مقّر 

االحتاد.

مصافي الوسط يعزز صدارة 
دوري الصاالت 

الوســط  َمصافي  فريــُق  أحكَم 
الدوري  تَرتيِب  قبضتُه على صدارِة 
املُمتازِ لُكــرِة الصاالت، عقب فوزه 
أهداٍف  بغداد بخمسِة  أمانِة  على 
مقابل هدٍف واحــٍد، في املُواجهِة 
التي جمعــت الفريقني في قاعِة 
ُمواجهاِت  الَشــباب ضمــن  نادي 
اجلولِة الســادس، وبهذا الفوزِ رفَع 
فريــُق املَصافــي رصيــده إلى 16 
نقطًة فــي صــدارِة الترتيب.وفي 
ُمباراٍة ثانيٍة من اجلولِة نفسها، جنَح 
الشباُب البصرّي في حتقيِق انتصارٍ 
ثمنٍي على الشرقّيِة بسبعِة أهداٍف 
النتيجِة  وبهــذه  أربعــٍة،  مقابل 
إلى  رصيده  البصــرّي  الفريُق  رفَع 
جتمَد  بينما  السادســة،  النقطِة 
النقطِة  عنــد  الشــرقّية  رصيُد 
الثالثة. كذلك متكَن فريُق احلشــد 
الشــعبّي من انتزاِع فوزٍ مهٍم من 
آلياِت الُشــرطة بنتيجــِة )2 – 1(، 
وبذلك رفَع احلشُد الشعبّي رصيده 
إلى 8 نقاط، وتوقــَف رصيُد آليات 

الشرطة عند النقطِة السادسة.
بينما حســَم التعــادُل اإليجابّي 
نتيجــَة لقــاء فريقــي اجليــش 
انتهــت  أن  بعــَد  والُشــرطة، 
منهما،  لكل  بهدفــني  مباراتهما 
ووصَل الشرطُة بذلك إلى النقطِة 
الـ 13، في حني رفــَع نادي اجليش 
رصيده إلى النقطة 11. واستطاَع 
التغلِب  من  البصــرة  بلدّية  فريُق 
على املرور بســتِة أهــداٍف مقابل 
ثالثة، ليعــزز موقعه فــي جدوِل 
9 نقــاط، وبقي رصيد  بـ  الترتيب 
وفي  الثالثة.  النقطــِة  عند  املرور 
اختتاِم اجلولِة الـسادسة، فازَ نفُط 
البصرة على غــاز اجلنوب بهدفني 
مقابل هدٍف واحــٍد، ليرفع رصيده 
إلى 11 نقطًة، فيما بقي رصيُد غاز 

اجلنوب عند 10 نقاط.

غدا.. خمس مباريات في بدء الجولة السابعة لممتاز الكرة 
منتخبنا الشبابي يخسر امام ماسترخات الهولندي وديا

لقطة من دوري الكرة املمتاز

عدنان الجبوري*

إعالم اللجنة األولمبية
أقيم صبــاح أول أمــس بصالــة االجتماعات 
في اللجنــة األوملبية الوطنية ببغــداد املؤمتر 
االنتخابي للمكتــب التنفيذي لالحتاد  العراقي 
لكرة السلة بأشــراف أوملبي ووزاري.. وأسفرت 
االنتخابات عن فوز  الدكتور حســني العميدي 
رئيساً بعد أن حصل على  93 صوتاً من أصل 97 

ميثلون الهيئة العامة لالحتاد.
كمــا فاز  مبنصــب النائب األول الســيد كاوه 
فيصل  ومبنصب النائب الثانــي الدكتور خالد 
جنــم، فيما فاز بعضوية مجلس إدارة االحتاد كالً 
من الدكتور مهند عبد الســتار  وسدير محمد 
حســن  ومحمد صالح وإبراهيم خليل وفيصل 
غازي وفائــز عدنان وبالل مولــود وعن العنصر 

النسوي الدكتورة وسن حنون.
هذا وقد حضر املؤمتــر االنتخابي عضو املكتب 
إبراهيم  الدكتــور  األوملبية  للجنــة  التنفيذي 
البهادلي و األمني العام للجنة األوملبية الوطنية 
العراقيــة هيثــم عبد احلميد ومدير القســم 
القانونــي في اللجنــة األوملبية علــي البدري 
ومعاونه ليث خضر و علي جاســم مثالً لوزارة 

الشباب والرياضة.

عمومية إتحاد 
السلة تجدد ثقتها 

بالعميدي رئيسًا

رياضيو البارالمبية.. 
عال العال

الباراملبية  اللجنــة  رياضيو  جناحــات  تتواصل 
فــي املشــاركات اخلارجيــة متحديــن جميع 
الصعوبات وبشــكل متواصل خالل املنافسات 
التي يشاركون فيهاـ وها هم ابطال العراق من 
الرياضيني يحصدون وبشــكل الفت 18 وساما 
ًملوناً في بطولــة أفريقيا املؤهلة إلى باراملبياد 
باريس 2024، وطرزت صدورهم بكل فخر وعادوا 

إلى ارض الوطن مرفوعي الرأس.
لقد تابعنا هــذه النجاحات عبر ما اشــار إيه 
الزميل الصحفي مهــدي العكيلي الذي رافق 
الوفد في هذه البطولة التي اقيمت في القاهرة 
مؤخراً حيث كان الوفــد محط اهتمام اإلعالم 
الرياضي هنا وهناك، انب هذه النجاحات البطال 
وبطالت العراق ليست األولى، فقد عودنا ابطال 
اللجنــة الباراملبية على عكس الصورة الرائعة 
في أكثر مــن داخل وخارج العــراق وهير دليل 
وفدنا برفع االثقال الذي عاد ألرض الوطن مرفوع 
الرأس حيث ان هذه النجاحات املتواصلة يقف 
ورائها رئيــس اللجنة الباراملبية الدكتور عقيل 
حميد وزمالئه في املكتب التنفيذي إلى جانب 
املــالكات اإلدارية والتدريبيــة وجهود الالعبني 
االبطال من ذوي الهمم واإلعالم الرياضي الذي 

كان له الدور في متابعة ابطالنا امليامني.
وكان للزميل مهدي العكيلي الذي رافق الوفد 
املذكــور دورا مهما فــي تغطية منافســات 
ابطالنا وبطالتنا حيث نقل لنا الصورة املشرفة 
لوفدنا الذي عكس صورة رائعة لهذه املشاركة 
الكبيرة.. نعم اقولها بصراحة ان رياضة اللجنة 
الرياضات،  واحدة من افضــل  الباراملبية هــي 
فتحية لنجوم رياضة الباراملبية الذين اثبتوا ان 
ال حياة مع اليــأس وان اإلرادة تصنع املعجزات، 
وإلــى مزيدا مــن االنتصــارات، حتيــة للجنة 
الباراملبية وابطالها وبطالتها، مع التحية عال 

العال.

تقرير 

حيدر محمد 

حتتضن مالعب اجلامعة املســتنصرية 
اولــى البطوالت اجلامعيــة الرياضية 
للعام الدراسي 2022-2023 التي تقام 
برعاية وزير التعليــم العالي والبحث 
العبودي  نعيــم  الدكتــور  العلمــي 
والتقومي  االشــراف  جهــاز  وبتنظيم 
الطالبية،  النشاطات  / قسم  العلمي 
اذ انطلقت منافسات بطولة اجلامعات 
العراقيــة بالريشــة الطائرة للطالب 
والطالبات ومبشاركة واسعة بلغت 45 

فريقا للطالب و26 طالبات..
بطولــة  قرعــة  مراســم  اقيمــت 
اجلامعات العراقية بالريشــة الطائرة 
في  اجريت  التــي  والطالبات  للطالب 
قاعة شــهيد املــراب فــي اجلامعة 
رئيس  القرعــة  املســتنصرية.وحضر 
اجلامعة املستنصرية االستاذ الدكتور 
حميد فاضل التميمي ، ومثل قســم 
النشاطات الطالبية في وزارة التعليم 
ومندوبــي الفرق اجلامعية املشــاركة 
بنظام  والتي ســتلعب  البطولة،  في 

التسقيط الزوجي. 

مراسيم القرعة 

بدأ حفل مراســيم القرعة  بالسالم 
اجلمهوري، ثم قراءة سورة الفاحتة على 
أرواح شــهداء العراق وأعقبها كلمة 
االستاذ  املســتنصرية  اجلامعة  رئيس 
الدكتور حميد فاضل التميمي، والذي 
وجه شــكره لوزارة التعليم ، لدعمها 
اجلامعية   البطوالت  لتنظيــم  الكبير 
وكافــة األنشــطة الرياضيــة،  والى 
املشاركة في  والفرق  املنظمة  اللجنة 
البطولــة ، مضيفا ان هــذه البطولة 
تأتي  في إطار خطة الوزارة  إلى تعزيز 
التعليمية  املؤسســات  بني  التواصل 
وتفعيل النشــاط الرياضي ملا له من 
دور فاعل فــي بناء اجملتمعــات. فيما  
اشــاد  التميمي  بدور كليــة التربية 
الرياضيــة واالنشــطة الرياضية في 
كلية  وكذلك  املســتنصرية  اجلامعة 
الســتضافة  االساســية  التربيــة 
مالعبها للبطولــة اجلامعية ، مؤكداً  
علــى دور اجلامعة  املســتنصرية في 
التي من  الرياضية  األنشطة  احتضان 
شأنها صقل وتطوير مواهب الشباب 

والطلبة في اجلامعات.

بدء املنافسات 
املغلقة لكلية  القاعــة  انطلقت في 
اجلامعة  فــي  األساســية،  التربيــة 

بطولــة  منافســات  املســتنصرية 
التي تســتمر من  العراقية  اجلامعات 

يوم اخلميس وتختتم يوم الثالثاء املقبل 
املســتنصرية  اجلامعة  باســتضافة 

وكل من جامعــة الفراهيدي وكليات 
)الرافدين، املستقبل، الرافدين، السالم، 

واالسراء(، للمدة من 2022/11/29-23.

12 مجموعة 
الربيعي  علي ســلمان  الدكتور  واكد 
مدير قسم النشــاطات الطالبية في 
اجلامعة املســتنصرية ان منافســات 
اليــوم االفتتاحي للبطولة شــهدت 
تقدمي مســتويات مشــجعة من فرق 
اجلامعات املشــاركة، والتي بلغ عددها 
44 جامعة حكوميــة وكلية أهلية مت 
تقســيمها الى 12 مجموعة، مشيرًا 
بــان طواقم حتكيــم دوليــة واحتادية 
وبالتنسيق مع االحتاد العراقي للريشة 

الطائرة هي التي ادارت املباريات.

نتائج املباريات 
وأضاف الربيعي بــان نتائج اليوم األول 
لبطولــة الطالب اســفرت عــن فوز 
فريق اجلامعة املســتنصرية على فريق 
اجلامعة التقنية اجلنوبية بنتيجة 0-3، 
فيما متكــن فريق جامعة كركوك على 
كلية مدينة العلــم اجلامعة بنتيجة 
3-0، فيما تغلب فريــق جامعة بغداد 
على فريق جامعة املثنى بثالث أشواط 
نظيفــة، بينما تغلب فريــق اجلامعة 
التقنية الوســطى على فريق جامعة 
سامراء بشــوطني مقابل شوط واحد.

فيما اسفرت باقي النتائج عن فوز فريق 
كلية النور اجلامعة علــى فريق كلية 
املعارف بنتيجة 3-0، وفريق جامعة بابل 
3-0، وجامعة  على فريق جامعة دجلة 
واســط على فريق كلية الرافدين 0-3، 
وجامعة املوصل على جامعة القاسم 
اخلضراء 3-0، وكلية التراث على جامعة 
الفلوجة 3-0.من جانبه اكد مســؤول 
النشاطات الرياضية في وزارة التعليم 
االســتاذ احمد عبد اجلبار ان املشاركة 
شــهدتها  التي  والكبيرة  الواســعة 
اولى بطوالت املوســم الدراسي احلالي 
احلكومية  اجلامعــات  اهتمام  يعكس 
والدليل  الرياضي  بالنشــاط  واالهلية 
الرقم الكبير الذي شهدته املنافسات 
اذ شارك 45 فريقا للطالب و26 طالبات 
فضال عن التنظيم اجليد واجلهود التي 

تبذلها اجلهات املنظمة للبطولة. 

منهاج وزاري حافل
واوضح ان املنهاج الوزاري يتضمن اقامة 
فعاليات وبطوالت ونشــاطات رياضية 
وفنيــة وثقافية وكشــفية ســيتم 
تنفيذها خالل املوسم الدراسي احلالي 
تنفذ  االولى  مرحلني  الى  وستقســم 
االول ويستكمل  الدراسي  الفصل  في 

املنهاج في الفصل الدراسي الثاني.

منافسات كبيرة ومستويات متميزة في بطولة الجامعات بالريشة الطائرة 
بمشاركة واسعة بلغت 45 فريقا للطالب و26 للطالبات

جانب من املنافسات

محمد حمدي*
برعايــة وزير الشــباب والرياضة 
الســيد أحمــد املبرقــع مت أمس 
بتنظيم  اخلــاص  العقد  توقيــع 
بطولة خليجي ٢٥ في البصرة بني 
االحتاد العراقي املركزي لكرة القدم 

وشركة لوريل لالدارة الدولية . 

ويعد هذا التوقيــع خطوة هامة 
كافة  اســتكمال  ســبيل  فــي 
في  البطولة  إقامة  مســتلزمات 
البصــرة مطلع الســنة املقبلة، 
حيث ستقوم الشركة وفقا لبنود 
فعاليات  بتنظيــم  العقــد  هذا 
التفاصيــل  وجميــع  البطولــة 

للمواصفات  وفقــا  بها  املتعلقة 
تنظيم  فــي  املرعيــة  الدوليــة 
البطوالت املماثلة بهدف اظهارها 
بالعراق  تليــق  صــورة  بأفضــل 
والبصرة واجلمهور العراقي الكرمي.

* إعالم الشباب والرياضة

مهدي العكيلي 
اختتمــت بطولة بغــداد للمالكمة 
 8٨ ومبشــاركة  الناشــئة  لفئــة 
العــب مثلــوا 22 نادياً وقــال مدرب 
فريــق اخلطوط الدكتــور رافد خليل 
اســماعيل  أن الالعبني املشــاركني 
فــي البطولة قدموا مســتوى فني 
رائع ومتيــز في النــزاالت العبي نادي 
الفنية  االمكانية  من خالل  اخلطوط 
واملهــارة والتكتيك فــي النزاالت إذ 
حصل الالعبني مــروان منذر ونعمان 
منذر واسامة خليوي على امليداليات 
الذهبيــة وكان الترتيــب الثالث من 
جميل  محمــد  الالعبــان  نصيــب 
واحمد عمر وحصلوا على امليداليات 

البرونزية.

واضــاف اســماعيل كان فريقنا قد 
اســتعد مبكــرا وواصــل تدريباته 
اليومية و املكثفة حيث كنا عازمون 

على إحراز اللقب ورفعنا شعار اللقب 
وال بديــل ولكــن قدر ما شــاء فعل 
والتعويــض في البطــوالت القادمة 
إن شــاء اهلل عز بني اســماعيل تعد 
ملدرب  وفرصة  تنشــيطية  البطولة 
املنتخب الوطني من اختيار الالعبني 
املتميزين من خالل مشــاهدته ووفق 
البطولة  التي أسفرت عنها  النتائج 
إدارة نــادي  وأوضــح اســماعيل أن 
اخلطوط تولي اهتماما كبير أو بلعبة 
املالكمة كبقية االلعاب االخرى وفي 
اخلتــام بارك مدرب اخلطــوط اللقب 
لفريق االتصــاالت والقادم افضل أن 
شاء اهلل، يذكر أن املركز االول كان من 
نصيب فريق االتصاالت واخلطوط حل 

ثانيا والشباب باملركز الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن اجليــش مــن التغلب على 
 ،)26-42( بنتيجة  البصــرة  بلدية 
في املبــاراة التي أقيمت أول أمس 
في قاعة نادي نفط البصرة ضمن 
اجلولــة السادســة مــن الدوري 
الفوز،  وبهذا  اليــد.,  لكرة  املمتاز 
رفع اجليش رصيده إلى 18 نقطة، 
ليقفز إلى صــدارة الترتيب، فيما 
للترتيب  البصــرة  بلديــة  تراجع 

السابع ب9 نقاط.
في حني تغلب الكرخ على ضيفه 

داخل   ،)22-30( بنتيجة  املســيب 
صالة الكرخ ، وبهذا االنتصار، قفز 
الكرخ إلى الترتيب الثامن برصيد 
5 نقاط، فيما تراجع املســيب إلى 
املركــز ال14 قبــل االخير برصيد 

خال من النقاط.
الفتوة املوصلــي في جتاوز   وجنح 
مستضيفه الكوت، بنتيجة )29-
28(، في اللقاء الذي أقيم في قاعة 
الراحــل ميثم حبيــب مبحافظة 
واسط.. ومتكن الفتوة من اإلرتقاء 
إلى املركز التاسع برصيد 6 نقاط، 

 12 في حني بقى الكــوت باملركز 
وفي جعبتــه نقطتان فقط.وفي 
مبــاراة رابعة أقيمــت بالتوقيت 
ذاتــه، تعــادل ديالى مــع ضيفه 
احلشد الشعبي بنتيجة )22-22(، 
في املباراة التي أحتضنتها صالة 
الراحل علي سالم مبحافظة ديالى 
غفير..  جماهيري  حضور  وســط 
وبهذا التعادل، أصبح رصيد ديالى 
11 نقطة باملركز الســادس، فيما 
الترتيب  بوصافــة  احلشــد  بقي 

برصيد 16 نقطة.

هشام السلمان*
فاز فريق جلنة النجف االشــرف 
بلقــب بطولة العــراق الثانية 
بالتايكوانــدو والتــي اختتمت 
ظهــر اليوم في قاعــة اللجنة 
وحصل  البنوك  فــي  الباراملبية 
علــى املركز الثانــي فريق جلنة 
بابل بينمــا حل فريقا الديوانية 
وجلنة واسط في املركز الثالث.. 
الباراملبية  اللجنــة  رئيس  وقام 
واالمني  حميد  عقيــل  الدكتور 
العــام الســيد مجلــي عودة 
اجلابري وعدد من اعضاء املكتب 
التنفيــذي واالحتادات والضيوف 
واحلكام  الفائزة  الفــرق  بتتويج 
واملشاركني  والالعبات  والالعبني 
، وشــكر رئيــس االحتــاد حيدر 

كرمي الشــكري رئيــس اللجنة 
الباراملبية واالمني العام واملكتب 
التنفيذي وكل من ســاهم في 

اجناح البطولة.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

المبرقع يرعى توقيع عقد 
تنظيم بطولة خليجي ٢٥

مدرب مالكمة الخطوط
 ضاع اللقب والقادم افضل

الجيش يقفز لصدارة دوري اليد 

النجف تحرز كأس تايكواندو البارالمبية 

تتويج الفائزين د. رافد خليل



بغداد - وداد ابراهيم:
يعد اخملــرج "ذو الفقار املطيري تولد 
واحلاصل على ماجستير   1985 بابل 
اخملرجني  أبــرز  مــن  واحداً  اعــام" 
الشــباب في املرحلة احلالية، اذ قدم 
للسينما عشرة أفام روائية قصيرة 
2009 وحتى )االن(  ووثائقية من عام 
من بينها "امطــار وصحفي للبيع، 
وملتقى االديــان، واملنضدة، وترنيمة 

النهر".
 ويجد املطيري، ان" تطور الســينما 
يحــدث حينما نؤمن ان الســينما 
ثورة فكرية هائلــة تفضي في حال 
صناعتها ودعمها بشــكل ايجابي 

الى خلق اجواء صحية راقية." 
 وعن جتربته السينمائية قال: ولدت 
الكاتب  فوالــدي  فنية  عائلــة  في 

املســرحي "زهير املطيــري" وكنت 
املسرحية  العروض  ارافقه ملشاهدة 
االخراجية  الفنية  معاجلاته  واشهد 
في املسرح وارافقه ملشاهدة االفام 
العرض  صــاالت  في  الســينمائية 
السينمائي، وشــجعني على قراءة 
اجملات اخلاصــة باألفام وكنت اقوم 
ما  وكثيرا  املشــاهد  بتمثيل بعض 
كنت اشــاركه اعماله املســرحية، 
من هنا بدأت بذرة الفن تثمر ألشــق 
طريقي فــي عالم االخــراج، متأثرا 
بأســلوبه اإلخراجي، وخال دراستي 
اجلميلة  الفنــون  كلية  فــي  للفن 
تأثرت باخملرج والفنان "حميد شاكر" 
أصول  يــده  علــى  تعلمت  حيــث 
اإلخراج واملونتاج السينمائي وتأثرت 
الياباني  مثــل  العامليني  باخملرجــني 

واالمريكــي  كوروســاوا"،  "أكيــرا 
"ستيفن سبيلبرغ"، و"السير ريدلي 

سكوت"  وغيرهم.
العراقيــة يقول،  وعــن الســينما 
انها " توّقفت توقفا شــبه تام بعد 
عــام 2003 وحتّولــت جميع صاالت 
أو  للســكائر  مخازن  إلــى  العرض 
املواد الغذائية واألدوية واملستلزمات 
الطبيــة، ولم يعد هناك اســتيراد 
لألفــام حتى انبرى عــدد كبير من 
العراقيني الشباب، ومنهم  الفنانني 
مــن كان يعيــش في اخلــارج، إلى 
العودة إلى اإلنتاج الســينمائي ولو 
بشــكل تدريجي لتعــاد الروح إلى 
الفن الســابع، ومت تأســيس شركة 
الســينما العراقيــة مــن قبل زيد 
فاضل الــذي افتتح أولى دور العرض 

الســينمائي في العراق عام ٢٠١١، 
لتتوســع وتصل الى مــا يقرب  28 
صالة عرض موزعة بني بغداد وبابل، 
 3580 نحو  وتستوعب في مجملها 
شــخصا وعقدت الشركة اتفاقات 
في  االنتــاج  شــركات  كبــرى  مع 
هوليوود لشــراء مجموعة مميزة من 
أفام الســينما العامليــة، والتعاون 
في أعمال سينمائية عراقية عربية 

مشتركة." 

السينما تنقل معطيات الفكر
بالغ  ويضيف: الســينما تلعب دوراً 
اخلطورة على نطاق واســع، في نقل 
الواقعية  واحليــاة  الفكر  معطيات 
والسياسية والثقافية واالجتماعية، 
بلغٍة قوامها فهم مشترك، وبأدواٍت 
أكثر نفاذا وفاعلية في تشكيل فكر 
ووجدان اجلماهير. فقد أصبحت في 
الوقت احلاضر قوة تأثيرية ال يستهان 
بها، وقد صاحبت التقدم التقني في 
اجملتمعات اإلنســانية وهي من اهم 
وســائل اإلعام، واإلعان، والتوجيه 
العــام، والدعايــة، هــذا إلى جانب 
دورها املهم في النواحي الترفيهية، 

والتربوية، والثقافية.
واضــاف: امــا اهــم االفــام التي 
اخرجتهــا فهو فيلــم "عندما في 
"عبد  الكويتي  للكاتب  االســفل" 
العزيــز محمد" ســيناريو "خضير 
الرميثي" وتدور احداثه عام 1990 عن 
الشاب الكويتي "فهد" الذي يدخل 
للعــراق ويعيش صراعات نفســية 
احداث  عراقي خال  لشــاب  بقتله 

دخول اجليش العراقي للكويت.
اما فيلم " صنــدوق الوارد" هو اخر 
املشــاريع املزمع تنفيذها قريبا في 
محافظــة الســليمانية عن صبي 
يصل الى قرية كرديــة ويبدأ بقراءة 
الرسائل لهم، والفيلم من سيناريو 
التصوير  ومدير  الرميثــي"  "خضير 
"عمــاد مصطفى" ومن انتاج كلية 

احللة اجلامعة.
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

 السينما أكثر نفاذا وفاعلية
 في تشكيل فكر ووجدان الجمهور

المخرج ذو الفقار المطيري:

متابعة ـ الصباح الجديد:
تســبَّب الوضع الصحي للفنانــة أنغام في إرباك 
برنامجها التلفزيوني )أنغــام(، الذي يُعرض بواقع 
حلقتني أســبوعياً، في وقت كان يفترض أن تقوم 
بتصوير حلقات جديدة خال الفترة املقبلة، فيما 

أجبرت، بسبب ظروفها الصحية، على إلغاء جميع 
ارتباطاتهــا الفنية حتى إشــعار آخر. الشــركة 
املنتجة للبرنامــج اجلديد تبحث في الوقت احلالي 
إمكانيــة إعادة بعــض احللقات، بالتنســيق مع 
قنوات العرض، أو االكتفاء مبا مت تصويره حتى اآلن، 

باعتباره املوسم األول من البرنامج، مع إرجاء باقي 
الضيوف املتفق معهم ملوسم جديد بعد تعافيها 
بشــكل كامل، وهذا الوضع تســبب فــي مأزق 
كبير لكل األطراف املعنيــة. أنغام تخضع لرعاية 
طبية في الوقت احلالي بأحد املستشــفيات، بعد 

تدهور حالتهــا الصحية في أعقاب جراحة قامت 
بإجرائها، فــي وقت حرص علــى زيارتها عدد من 
أصدقائها املقربني، لاطمئنان عليها، ورافقها عدد 

من أفراد عائلتها، حيث ستعود ملنزلها قريباً.

بغداد - الصباح الجديد:
نظمت نقابة الفنانني العراقيني على قاعتها امســية 
فنيــة ثقافية تضمنــت توقيع كتاب "حتــوالت الرؤى 
واالســاليب في الرسم العراقي املعاصر" للدكتور ثامر 

الشيباني.
في بداية اجللســة رحب الفنان فاضل وتوت امني ســر 
النقابة ومدير اجللســة احلوارية باحلضــور النوعي من 
رواد احلركة التشــكيلية في العراق واالسماء القديرة 

واجلديرة في فن التشكيل.
العراقيني  الفنانــني  وحضــر اجللســة، نخــب مــن 
املغتربني،من بينهم الفنانة وفاء الراوي من كندا وزينب 
اجلواري وخالدة وهل مــن لندن ووفاق ابراهيم من تركيا 
وســلمان رحيم من أيرلندا، اضافــة للفنانني الدكتور 
عاصــم فرمان والدكتور عباس كويــش ووليد قحطان 
رئيس فرع النقابة في الديوانية والفنانان اياد الشيباني 
وفائز ميران وحازم االشــهب واياد كاظم وعماد الباوي 

وضياء عبدو واخرون.

بغداد - الصباح الجديد:
افتتح املهندس االستاذ أكرم العساف عضو مجلس النواب 
معرض جمعية الفنانني التشكيليني العراقيني )تشكيليو 
االنبار( الســبت على قاعة معهد الفنــون اجلميلة للبنني 
بالرمادي، وشــارك في املعرض واحد وثاثون فنانا تشكيليا 
واشــتمل العرض علــى أكثر من اربعني لوحة رســم مبواد 
مختلفة وســبعة اعمال نحتية، ومثــل املعرض مختلف 

االجتاهات الفنية في الرسم والنحت.

"نقابة الفنانين" تحتفي 
بتوقيع كتاب للدكتور

ثامر الشيباني

افتتاح معرض 
"تشكيليو االنبار"

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

ما ان متر في أي تقاطع من شــوارع بغداد حتى 
تلحظ مجموعة أطفــال يحملون قناني املياه 
او أكياس "الكلنســس" لبيعهــا وهناك من 
يحمل قطعة قماش ملســح زجاج الســيارات 
يحاولون كسب قوتهم من خال اعمال شاقة 
بالنسبة ألعمارهم، وناحظ عددا ليس بقليل 
من الفتيــات اللواتي ميتهن عمل الذكور، بكل 
أسى نشاهد ونسمع هذه البراعم وهي بأسوأ 
األحــوال. بينما كان من املفتــرض ان يحملوا 
احلقائب املدرســية ويرتدون زيهم الدراســي ، 
تخلوا عــن احامهم وطفولتهــم والعابهم 
البريئة وشــقوا طريق الضياع واجلوع في ظل 
توالــي حكومات غضــت النظر عــن حقوق 

الطفل وجتاهلت احباب اهلل 
افترشــوا  .عرفوا احلرمــان واجلوع وهم صغار 
األرصفة لينالوا قســطاً من الراحة، فكم من 
ام فجعت بوفاة زوجها ليكون ابنها هو املعيل 
ويتحمل مسؤولية اسرة بأكملها مع بشاعة 
النفوس  املهن وذوي  الواقع واستغال أصحاب 
املريضة، ليكونوا فريسة سهلة ألنفس خبيئة 
التعــرف لليتيم حقوقا وال للطفل رحمة، ومع 

فرض القوانني اال ان احللول عقيمة.
واملضحــك املبكــي ان العالم احتفــل بيوم 
الطفل العاملي الذي مر قبل أيام، علينا ان نذكر 
أيتام العراق وهــم يجاهدون في احلر والبرد من 
أجل لقمة العيش متناســني أحام الطفولة 
التعليم  وابســطها  بحقوقهــم  ونطالــب 
والصحــة ونتذكــر ايضاً اننا فــي بلد النفط 

واخليرات.  
وقال التقرير الذي صدر مبناســبة اليوم العاملي 
الثاني( عن جلنة  )20 نوفمبر/تشــرين  للطفل 
اإلنقاذ الدولية في العــراق، إن معدالت عمالة 
الباد،  األطفال مرتفعة بشــكل مقلق فــي 
وأشــار الى أن التعافي االقتصادي البطيء في 
العراق أدى إلى جلوء العائات لتشغيل أطفالها، 
حيث يفتقد األطفال العراقيون أبسط  احلقوق 

األساسية للطفولة.
التقرير ذكر أن %85 من األطفال املنخرطني في 
العمل ال يشــعرون باألمان في أماكن عملهم، 
مشيرين إلى حاالت التحرش وعدم امتاكهم 
املعدات املناسبة حلماية أنفسهم أثناء العمل 

في املصانع أو في الشوارع.
وأوضــح  التقرير أن العراق مــن الدول املوقعة 
على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل، وينص 
دستوره على إلزامية التعليم االبتدائي جلميع 
األطفال، لكن الواقع يختلف كثيرا بالنســبة 

لألطفال في أنحاء الباد.
ويذكــر ان العراق صادق علــى اتفاقية حقوق 
الطفل في القانون رقــم 5 لعام 1994، وعلى 
البروتوكولنَي امللحقني بها، في القانون رقم 23 

لعام 2007.

براعم الجوع والوجع 

زينب الحسني: 

بعد خضوعها لرعاية طبية ..

برنامج أنغام التلفزيوني في مأزق كبير 

االنبار ـ الصباح الجديد:
باتت نواعير حديثة في األنبار قبلة للسياحة 
الشــتوية والباحثني عن الطبيعة اخلابة من 

مختلف احملافظات.
وميكن مشــاهدة بقايا من تلــك النواعير 
علــى ضفاف نهر الفرات في عدد من 
املدن األخــرى التابعــة حملافظة 
والبغدادي  هيــت  منها  األنبار، 
إال  والقائم،  القدمية  وعّنه  وراوه 
أن عددهــا جميعــاً ال يتجاوز 
العشــرين ناعــوراً، فمعظم 

النواعير األخرى اندثرت بســبب انحســار مياه 
نهر الفرات إثر إنشاء سد القادسية، فضا عن 

العديد من العوامل األخرى.
ويقول أبو محمد وهو ســائح مــن محافظة 
صاح الدين: “جئنا من قضاء بيجي إلى مدينة 
حديثة ملشاهدة النواعير ألول مرة”، مضيفاً أن 
“هذه املنطقة سياحية حتتاج إلى اهتمام أكثر 
وترويج حتى تســتقطب أكبر عدد من السياح 

من املناطق العراقية األخرى”.
ونظراً ألهميتها التاريخية، دخلت نواعير مدينة 
حديثــة مطلع العام 2021 الــى الئحة التراث 

العاملي ملنظمة اليونســكو، وتعد هذه املدينة 
األشــهر بني مدن احملافظة فــي احتوائها على 
تلك النواعير، وهي املدينة نفســها التي أنشئ 
فيها ســّد القادسية الذي يســاهم في توليد 
الكهرباء بطاقــة إنتاج قصوى تصل إلى 1050 

ميجاوات.
ويعود اختراع النواعير إلى احلضارتني السومرية 
والبابلية حني كان املزارعون في حاجة ماســة 
لري مزارعهم البعيدة نسبياً عن ضفاف األنهار 
فاخترعــوا آلة لرفع املياه مــن باطن النهر إلى 

شاطئه.

متابعة ـ الصباح الجديد:
عّلقت الفنانة شــذى حســون على حادثة 
إهانة إليســا لها مبطعم فــي بيروت قبل 
“اجملهول” مع  برنامج  شــهرين، وقالت في 
رودولف هال، إنــه “معيب ما فعلته معي 
وكيــف صرخت أمــام الناس: مــن تكون 
شــذى”. وأضافت، “أهانتنــي وكان ممكناً أن 
أقوم برد فعل لكني متالكت أعصابي. ومن هي 

إليسا؟ كلنا بشر ويجب أن نُحترم!”.
وردت شذى وقالت: "أهانتني وكان من املمكن 
أن أقوم بــردة فعــل وقتها لكننــي متالكت 

أعصابي ومن كانوا معي طلبوا مني أهدأ."
يذكر ان خاف إليســا وشذى حسون بدأ قبل 
فترة زمنيــة وقيل ان االخيــرة طلبت التقاط 
 no Cherie« صورة مع اليســا التي أجابتهــا
ما في لزوم« وردت وقتها شــذى: "أنا لم أطلب 
منهــا صورة، وكلمة »شــيري ما شــيري« أنا 
ضليعة بالفرنســية فقد عشــت في فرنسا 
الكلمة لم أسمعها  ومعي »ماســتر« وهذه 
أصــا، وهذا كلــه فبركة، لم اطلــب التقاط 
صورة معهــا." كما حصل العديد من املواقف 

على تويتر والتي تصدرت االعام.

السليمانيةـ  الصباح الجديد: 
يواصل جنــاح الدار عــرض مطبوعاته 
الرائدة والعريقة مــن مجلتي )مجلتي 
واملزمار( وكتب السلســلة القصصية 
معــرض  فعاليــات  فــي  اإلبداعيــة 
بدورته  للكتــاب  الدولي  الســليمانية 
الرابعة التي انطلقت في السابع عشر 
من الشهر احلالي وسط إقبال كبير من 
املثقفني والكتاب واصحاب دور النشــر 
واالعاميــني واملهتمني بالثقافة وطلبة 

املدارس لكونه احلدث الثقافي األبرز.

وقال الكاتــب والصحفي كوران فتحي 
في معــرض حديثه عن مشــاركة دار 
كثيراً  املعرض:نثمن  في  األطفال  ثقافة 
املشــاركة الفاعلة لدار ثقافة األطفال 
وبقية املؤسســات الثقافية في بغداد 
ومحافظات العــراق األخرى في معرض 
بدورته  للكتــاب  الدولي  الســليمانية 
الرابعــة تٌعــد ضرورة ملحــة للتاقح 
والتبادل وتعميــق الروابط الثقافية.ألن 
هناك توقا وشــوقا من قبل الكثير من 
املثقفني والكتــاب والصحفيني األكراد  

فــي مدينــة الســليمانية وباقي مدن 
اقليم كردستان العراق لاطاع على كل 
ما هو جديد مــن مطبوعات وإصدارات 
تلك املؤسســات الثقافيــة والتواصل 
معها مبا يثري الثقافــة العراقية ويزيد 
من مساحة تنوع مصادرها وجماليتها.

وأشــار الى أهميــة تواصــل دار ثقافة 
األطفــال في مشــاركاتها في معارض 
الكتــاب املقبلة واألنشــطة الثقافية 
التــي حتتضنها الســليمانية عاصمة 

الثقافة في اقليم كردستان العراق .

بغداد - الصباح الجديد:
الثقافــة والســياحة واآلثار،  وجهــت وزارة 
طلباً إلى احملافظات يخص ملف اآلثار شــدد 
ت فيــه على وجوب عــدم تنفيذ أعمال حفر 
وإعمار قرب مواقعها حفاظاً على ســامتها 

والتنســيق مع الــوزارة بهذا الشــأن، الفتة 
إلى وجود اهتمام من احلكومة باســتعادة ما 

يتواجد خارج البلد.
وقــال البدرانــي: إن "هناك اهتمامــاً كبيراً 
مــن احلكومة مبلف اآلثار وجنحــت الوزارة في 

إعــادة 17 ألف قطعــة آثارية مــن الواليات 
املتحدة في وقت ســابق فضاً عن عدد آخر مت 
تســليمه للعراق من عدة دول". وأضاف، أن" 
الوزارة "تتعاون مع وزارة اخلارجية والسفارات 
العراقية إلعادة اآلثار املســروقة في عدد من 

الدول ألخذ مكانها في املتاحف العراقية".
وحول خارطة اآلثار في البلد بني البدراني أنها 
"تتواجد في جميع محافظات العراق وهناك 
اهتمام بالغ بســامتها وأبلغنــا احملافظات 
بوجوب عدم اســتخدام اآلليات الثقيلة في 

أعمال اإلعمار بالقرب من اآلثار".
وتابــع أن "الوزارة شــددت من خال رســائل 
للمحافظات بوجوب إيقــاف جميع االعمال 
قرب اآلثار إلــى حني وصول خبــراء اآلثار عن 

طريق الوزارة حفاظاً على سامتها".

ُضّمت لالئحة التراث العالمي في اليونسكو
نواعير حديثة في األنبار تستقطب عددًا كبيرًا من السياح

شذى حّسون: إليسا أهانتني أمام 
الناس لكّني تمالكت أعصابي

حضور فاعل لمطبوعات دار
 ثقافة األطفال في السليمانية

" الثقافة" تدعو الى إيقاف جميع أعمال الحفر قرب مواقع اآلثار 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

