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بغداد ـ الصباح الجديد:
أوردت اللجنــة املاليــة النيابية، 
أمس الســبت، إضافة تريليوني 
دينار الــى التخصيصــات التي 
تضمنها مشــروع قانون الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي، لتبلغ 27 
ترليون، وفيما أشار الى ان ثمانية 
تريليونات منها ستخصص لوزارة 
اإلعالمية  الدائرة  اكدت  التجارة، 
جمللس النواب، امس الســبت، أن 
تواصل  النيابية  املاليــة  اللجنة 
هذا  على  للتصويت  اجتماعاتها 

القانون بنحو نهائي. 
املالية  اللجنــة  عضــو  وقــال 
سند  مصطفى  النائب  النيابية، 
فــي تصريــح تابعتــه الصباح 
اجلديد،  إن" قانون الدعم الطارئ 
وفي  مكتمل  الغذائــي  لألمــن 
ملساته األخيرة"، مبيناً أن" هناك 
،ومنها  القانون  في  ممتازة  فقرات 
دعم احملافظــات وتنمية األقاليم 
بنســبة  % 200 علــى القانــون 
القــدمي ،إضافة الــى البترودوالر 

النعاش احملافظات".
القانون  مبلــغ  أن"  الى  وأشــار 
ارتفع الى27 تريليوناً بعد إضافة 
تريليونــن"، موضحــاً أن املبالغ 
واحملافظات  الــوزارات  بــن  توزع 
وكان لوزارة التجارة احلصة األكبر 
بثمانية تريليونات لشراء احلنطة 
محليــاً وخارجيــاً، وكذلك دعم 
وزارة التجــارة الســتيراد بعض 
التموينية،  للبطاقــة  املنتجات 
ودعم وزارة الزراعة لتدعم بدورها 

الفالحن".

وأضاف أن" القانون خصص مبلغ 
للمحافظات  تريليونات  عشــرة 
األقاليــم فضــال عن  لتنميــة 
البتــرودوالر بتريليــون ونصــف 
بثالثــة  والكهربــاء  الترليــون، 
تريليونات ونصف الترليون لشراء 
الغاز في حــال انقطاعه بفصل 

الصيف".

ونفى سند املتداول بشأن إضافة 
عقــود 315 واحملاضريــن اجملانين 
، مشيراً  القانون  واإلدارين ضمن 
الى ان احلديث عنها ال تعد سوى 
إجنــازات وهمية وغيــر موجودة 
حتى اآلن كما ان إضافتها ضمن 
املوازنــة غير صحيــح ألنها لم 

تصل الى مجلس النواب ".

الدائرة  ذكــرت  الســياق،  فــي 
اإلعالميــة جمللس النواب في بيان 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منه، أن " اللجنة املالية برئاسة 
الكعبــي وحضور  حســن كرمي 
السبت  )اليوم(  عقدت  اعضائها 
بشــأن  اجتماعهــا   2022/5/14
الطارئ  الدعــم  قانــون  انضاج 

والتنميــة،  الغذائــي  لالمــن 
والتصويــت على مــواد القانون 
قبــل رفعه الى رئاســة مجلس 
النواب وادراجه في جدول االعمال 

."
وقــال رئيــس اللجنة بحســب 
البيان، ان " قانون الدعم الطارئ 
ســيتم رفعه الى رئاسة اجمللس 

بعــد التصويت عليــه ومعاجلة 
التي  واالمور  االساسية  القضايا 
لها متاس مع حياة املواطن بشكل 
مباشر مضيفا ان اللجنة عليها 

مسؤولية يجب االلتزام بها ".
وناقشــت اللجنة املاليــة اآلراء 
واملقترحــات التــي تزيــد مــن 
انها  القانون مؤكــدة  تعضيــد 
تصــب اهتمامهــا فــي ضمان 
وقطاعات  واملائي،  الغذائي  االمن 
الزراعــة، والتجــارة، والكهرباء، 
والرعايــة االجتماعية، وتخفيف 

الفقر، ودعم مشاريع احملافظات.
وصوتــت اللجنــة علــى اغلب 
املــواد االجرائية لقانــون الدعم 
والتنمية  الغذائي  لالمن  الطارئ 
بعــد االخذ بنظــر االعتبار اآلراء 
متهيدا  الكفيلــة،  واملقترحــات 
للتصويت عليــه باجلملة ورفعه 
مجلس  جلسة  داخل  للتصويت 

النواب.
جتدر اإلشارة الى ان مشروع قانون 
الغذائي،  لألمــن  الطاري  الدعم 
كانــت اعدته احلكومة حتســبا 
ملواجهــة موجات غــالء وارتفاع 
في أســعار املواد الغذائية، جراء 
اندالع احلرب الروسية األوكرانية، 
وتواتــر انباء عاملية بشــأن تلك 
كاهل  عن  للتخفيــف  املوجات، 
املواطــن ورفعتــه من ثــم الى 
مجلس النــواب، وحظي من ثم 
بقبول واســع من النواب والقوى 
السياسية التي اعترض بعضها 
على متريره في البداية، لكنها ما 

لبثت ان تراجعت عن اعتراضها.

ثمانية منها لوزارة التجارة وعشرة لتنمية االقاليم

رفع تخصيصات قانون الدعم الطارئ
لألمن الغذائي الى 27 تريليون دينار

رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
3في ذمة الخلود »الكهرباء « تستعد لفصل الصيف بخطة 

2متكاملة لحل أزمة انقطاع التيار

كتب محرر الصفحة األولى

األوكرانية،  الروســية  احلرب  كشــفت 
ومبــا ال يقبــل اللبس، ان كل مــا ادعاه 
الغرب بشأن استقاللية االعالم وحقوق 
االنسان، والرياضة، وحرية التعبير، والرأي 
اآلخــر، ليس اكثر من أكاذيب، اريد منها 
التدليس على الــدول النامية، او الدول 
التــي ينبغي على قادتهــا ومواطنوها 

املضي عميانا على طريق الدميقراطية.
ما ان اشتعلت هذه احلرب حتى اتخذت 
الواليــات املتحــدة ودول اوروبا بقضها 
وســائل  بث  مبنع  قــرارات  وقضيضها، 
االعــالم الروســي فــي دولهــا، ومنع 
الرياضيــن الــروس من املشــاركة في 
الرياضية العامليــة، واغالق  األنشــطة 
نقل  امام  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
التي يفترض  الوقائع  االخر، وحتى  الرأي 
ان تنقــل بحياد، وهذا مــا يعني اغتيال 
احلياد بالكامل، وإعالن االنحياز بالكامل، 

ألن القرارات كلها لم تشمل أوكرانيا.
اكثر من هذا كشــفت هــذي احلرب، ان 
االعــالم الغربي برمته ميــارس التمييز 
العنصري بأبشــع اشــكاله، حن ادان 
روســيا ولم يكلف نفســه عناء ادانة 
اميــركا علــى أي حــرب مــن حروبها 
وجرائمها في الشــرق األوسط وافريقيا 
تعاطفه  اعالن  ولعل  الالتينية،  وأميركا 

مع االوكرانين ألنهم شقر وزرق العيون، 
ومســيحيون، اكبــر األدلــة على هذا 

التمييز.
امس األول جتلى الوجه القبيح للواليات 
املتحــدة، والوجــه األقبــح الوروبا في 
ابشــع صور التمييز، حن خرست افواه 
السياســين االميركين والغربين عن 
وصف الهجوم على جثمان الشــهيدة 
شــيرين أبو عاقلة، بأية كلمة ســوى 
غير  الدبلوماســي  واللعــب  اإلدانــة، 
املهذب باملطالبة بفتح حتقيق "شفاف" 
و"عــادل" و"نزيه"، كمــا طلب مجلس 

األمن.
األول  امــس  شــاهد،  كلــه  العالــم 
الغطرسة  ممارســة  أنواع  اقذر  اجلمعة 
اإلســرائيلية بحق جسد ميت واجسام 
احيــاء رفعوا نعشــه، وتداولت األخبار 
إصابة 33 فلســطينيا من املشــيعن 
اإلسرائيلية  الشــرطة  استعمال  جراء 
للهراوات، بل ان افراد الشرطة، انتهكوا 
حرمتي مكانن آمنن ضعيفن، من دون 
ان يطرف ألي من أولئك االفراد أي جفن، 
واطلقوا  فرنسي،  ومستشفى  كنيسة 
فيهما النــار، ولم يكلف احد نفســه 
شــجب هذا االســتهتار مبكانن، على 
الرغم من انها مســيحين!، ومبا يعني 
ان مســيحيي الغرب يختلفون بدورهم 
عن مسيحيي الشــرق، وان شيرين أبو 

عاقلة رحمها اهلل، الفلســطينية، اقل 
قيمة من االوكراني املســيحي، وان كل 
ان قاتلها إســرائيلي وليس  معضلتها 
روسيا، لكي يسارع الغرب الى املطالبة 
باقتفاء اثــره، والقبض عليــه وايداعه 

السجن واعدامه.
االعقد في االمــر ان أبــو عاقلة حتمل 
اجلنسية األميركية، ولم يدن أي مسؤول 
أميركي من رئيس اإلدارة، والعاملن الى 

غيرهم اغتيالها.
جاء في تقري نشــرته اجلزيــرة: بالعودة 
الى آذار املاضي يبــدو جليا كيف تتخذ 
واشــنطن مواقف متباينــة إزاء مقتل 

الصحفيــن، فعندما ُقتــل الصحفي 
األميركــي برنت رينو خــارج العاصمة 
األوكرانيــة فــي كييف فــي الـ24 من 
الشــهر املذكور سارعت إدارة بايدن إلى 

إدانة روسيا.
اخلارجية  وزارة  باســم  املتحــدث  وغرد 
نيد برايس بالقــول "نحن مرعوبون من 
أن الصحفيــن وصانعــي األفالم -غير 
املقاتلن- قد قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا 

على أيدي قوات الكرملن".
وأضاف برايس "نتقــدم بتعازينا جلميع 
املتضرريــن من هذا العنــف املروع، هذا 
مثال مروع آخر على تصرفات الكرملن 

العشوائية".
وعلى النقيض جاءت تغريدة برايس بعد 
مقتل شــيرين أبو عاقلــة على النحو 
التالــي "نحــن حزينون وندين بشــدة 
مقتــل الصحفية األميركية شــيرين 
أبــو عاقلة في الضفة الغربية، يجب أن 
يكون هناك حتقيق فوري وشامل، ويجب 
إهانة  وفاتها  عنه،  املسؤولن  محاسبة 

حلرية اإلعالم في كل مكان".
وهكــذا اختلــف رد الفعــل األميركي 
احلالتن،  بصــورة واضحة فــي كلتــا 
فعند وفــاة رينو أشــارت اخلارجية إلى 
أن ذلك "شــيء مروع"، كما أنها أدانت 

روســيا والكرملن على الفور رغم نفي 
روســيا أي مسؤولية عن قتله، ولم تدع 
واشــنطن إلى إجراء حتقيق، وفي حالة 
شــيرين لم يتم ذكر اســم "إسرائيل" 

على اإلطالق.
وخالل املؤمتــر الصحفي لوزارة اخلارجية 
أول أمــس اخلميــس قــال برايــس إن 
والقدرات  املوارد  "اإلســرائيلين لديهم 
الالزمة إلجراء حتقيق شامل"، في إشارة 
إلى ضــرورة ترك اإلســرائيلين يجرون 

التحقيقات.
وعلى الرغم من حمل الراحلة شيرين أبو 
عاقلة اجلنسية األميركية فإن واشنطن 
لم تشــر إلــى رغبتها فــي االنضمام 
للمحققن في حادثة مقتلها، والسبب 
الوحيد لذلك هو أن مثل هذه املبادرة قد 

تغضب اجلانب اإلسرائيلي.
اكثر من هذا، لســوف تصاب بالغثيان 
اذا اطلعت على تصريحات مســؤولن 
اميركين آخرين، فجن ساكي املتحدثة 
باســم البيت األبيض قالت مثال بشأن 
الهجوم على نعــش الراحلة أبو عاقلة: 
"لقــد رأينا تلك الصــور، نحن نعلم أن 
هناك لقطات مزعجة من موكب اجلنازة 
اليوم في القدس، ونأســف القتحام ما 
كان ينبغــي أن يكون موكبا ســلميا، 
نحن نحترم املشيعن والعائلة في هذا 
الوقت احلســاس"، فيما جتنبت ساكي 

التنديد بالسلوك اإلســرائيلي أو حتى 
باالســتخدام املفرط للقــوة من جانب 

قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل اجلنازة.
أنتونــي بلينكن فقد  أما وزير اخلارجية 
غرد يقــول "لقد أزعجتنا بشــدة صور 
الشرطة اإلســرائيلية وهي تتدخل في 
موكب جنازة األميركية الفلســطينية 
شــيرين أبو عاقلة، تستحق كل عائلة 
أن تــودع أحباءها بطريقــة كرمية ودون 

عوائق".
أما املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة 
ليندا تومــاس غرينفيلد فقد عبرت عن 
شعورها "بألم شــديد إزاء الصور التي 
ظهرت خالل تشــييع جنازة شيرين أبو 

عاقلة".
االحتــاد األوربي بــدوره، مــارس اللعبة 
نفســها ، ألنه ابدى فقط: "اســتياءه" 
حيال "االستخدام من دون طائل للقوة" 
من جانــب القوات االســرائيلية خالل 
اجلنازة، اذ قالت بعثة االحتاد األوروبي لدى 
الفلســطينين: "مستاؤون من العنف 
في حرم مستشــفى القديس يوسف، 
ومن مستوى العنف من دون طائل الذي 
مارســته الشرطة االســرائيلية طوال 
مراســم اجلنازة"، مضيفة أنه "سلوك 
غير متكافئ من شأنه تأجيج التوترات".

اوليــس يعني هذا عدم مبــاالة مبعرفة 
احلقيقة ومحاسبة اجلناة.

معضلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ان قاتلها إسرائيلي وليس روسيا
الكيل بمكيالين ديدن الواليات المتحدة والغرب تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
الدميقراطــي  احلــزب  كشــف 
الكردســتاني، أمس السبت، عزمه 
تقدمي مبادرة جديدة تهدف إلى انهاء 
لكنه  السياسي،  االنســداد  حالة 
أشار إلى أن بنودها تتضمن التأكيد 
على تشــكيل حكومــة األغلبية، 
مجدداً التزامه باالتفاقات السابقة 
انقاذ وطن، فيما شــدد  مع حتالف 
ائتــالف دولة القانــون، أبرز أقطاب 
االطار التنســيقي، علــى أن أزمة 
تشــكيل احلكومة ما زالت قائمة، 
مشــيرا الى أن انهاء امللف مرتبط 

بحسم املستقلن موقفهم.
وقال النائــب عن احلزب الدميقراطي 
أن  ســليمان،  شريف  الكردستاني 

"حتالــف انقاذ وطــن حريص على 
إلى  للوصــول  والســعي  احلوارات 
اتفاقات بهدف وضع حد النســداد 

العملية السياسية".
إلى  وأضاف ســليمان، في تصريح 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "االتفاقات 
الســابقة بن اقطاب حتالف انقاذ 
وطــن )الكتلــة الصدريــة، كتلة 
الدميقراطــي  احلــزب  الســيادة، 

الكردستاني( ما زالت نافذة".
العديد من  إلــى "طــرح  وأشــار، 
املبــادرات مــن كتــل سياســية 
مختلفة، لكن لم يتم االســتقرار 
على واحدة منها مــن أجل اخلروج 

من االزمة احلالية".
ولفت ســليمان، إلــى أن "األبواب 

مفتوحــة ضمن ما مت االتفاق عليه، 
من أجل الوصول إلى حلول نســرع 

من خاللها بتشكيل احلكومة".
وأورد، أن "االسس التي نبني عليها 
احلوار مع االخرين، هي االســتحقاق 
املكونــات  وحقــوق  االنتخابــي 
العراقية، وقبول األخر واالبتعاد عن 

سياسة لي االذرع".
وحــذر ســليمان، من "وصــول أثر 
اجملتمع،  إلى  السياســية  اخلالفات 
ألننــا لــن نســمح بــأن يتحمل 
العراقيون تبعات األزمة احلاصلة في 

الوقت الراهن".
الدميقراطي  "احلــزب  أن  ويواصــل، 
الكردســتاني يعتزم هو االخر طرح 
مبادرة لكنها ســتكون واقعية من 

خالل االعتماد على احللول املناسبة 
والتأكيد على املشتركات".

ونوه ســليمان، إلــى أن "التواصل 
ومت االســتماع  زال مســتمراً  مــا 
إلى وجهــات النظر وبعد دراســة 
املشــكالت احلاصلة ســيتم على 

أساسها طرح هذه املبادرة".
وتوقع، أن "تســهم مبــادرة احلزب 
فــي  الكردســتاني  الدميقراطــي 
االســراع بانتخاب رئيس اجلمهورية 
ووضع  احلكومة  ثم تشــكيل  ومن 

املنهاج الوزاري املناسب".
ومضى ســليمان، إلــى أن "املبادرة 
ستبقى في أطار حكومة األغلبية 
السياسية، باعتبارها املسار اجلديد 

إلدارة الدولة العراقية".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
طالبت قوى واحــزاب معارضة في 
اقليــم كردســتان بحــل مجلس 
النــواب العراقي واجــراء انتخابات 
السياسي  املازق  من  للخروج  اخرى 

الذي تواجهه البالد.
الذي  املعارضــة  قــوى  وقال جتمع 
يضــم خمســة احزاب فــي بيان 
اجلديد نسخة  الصباح  اســتلمت 
الدائر بن طرفي  ان الصــراع  منه، 
والسلطة  االمتيازات  املعادلة حول 
ســيؤدي الى تدمير العراق وانهاك 

شعبه.
واوضــح البيــان، ان تنافس احلزبن 
الكردين االحتــاد والدميقراطي على 
منصــب رئيــس اجلمهوريــة غير 

مبرر، وهو ال ينم عــن ادراك حلجم 
اقليم  تواجــه  التــي  التحديــات 
كردستان والعراق بنحو عام، مؤكداً 
ان التــردي اخلدمي واملعيشــي في 
االقليم بات ال يحتمل،" وال نستبعد 
معاجلته بانتفاضة شــعبية تنهي 
لقوت  املستمرة  والسرقة  الفساد 
الشعب وتبديد ثروات االقليم واثراء 
بعض املافيات احلزبية على حساب 

الشعب".
الثقة بن  انعــدام  ان  البيان،  واكد 
االطراف السياســية اذا كان داخل 
البيت الكردي او الشيعي او السني 
هو ســيد املوقف، وفــي ظل عدم 
وجود افق للحــل فنحن ندعو الى 
حل مجلــس النواب الذي حتول الى 

اداة بيد االحزاب، وال حول وال قوة له 
واجراء انتخابات اخرى واجراء تغيير 
شامل في شــكل النظام البرملاني 

في العراق.
وذكرت مصادر سياســية للصباح 
رئيس  زيارة قــام بها  اجلديد، عــن 
بارزاني خالل  نيجيرفــان  االقليــم 
اليومن املنصرمــن الى محافظة 
الســليمانية التقى خاللها بعيدا 
عن وســائل االعــالم برئيس االحتاد 
الوطنــي بافــل طالبانــي بهدف 
التوصــل الــى حل ملعاجلــة ازمة 

رئاسة اجلمهورية.
وكان االحتاد الوطني الكردســتاني 
قد نفى االخبار املتداولة بشأن نيته 
التنازل عن منصب رئيس اجلمهورية 

إلنهاء االنسداد السياسية.
وقــال عضو كتلة االحتــاد الوطني 
إنه ال صحة جلميع  يارويس،  كاروان 
االحتاد  تنازل  املتداولة بشأن  االخبار 
الوطنــي عــن حقه فــي منصب 
رئيس اجلمهورية، مضيفاً، “ال يوجد 
خطوط تواصل بن احلزبن الكردين 
التفاهمــات  ومصيــر  االن  إلــى 
اجلمهورية  رئاســة  على  واحلوارات 

مجهول ومبهم”.
أن “حســم ملــف  إلــى  وأشــار 
حــل  إلــى  يحتــاج  اجلمهوريــة 
مشــكلتن في اإلقليم وفي بغداد 
كــون التوافقات السياســية في 
الذي  األمر  ايضــا،  بغداد مجهولة 
جعل توقيت حسم امللف مجهوالً”.

احزاب المعارضة في االقليم تطالب بحل مجلس النوابدولة القانون: النواب المستقلون سيحسمون الخالف بين اإلطار والصدريين

لقاءات غير معلنة بين الحزبين الكرديين لكسر الجمود وتسمية رئيس الجمهوريةالديمقراطي الكردستاني يعتزم طرح مبادرة جديدة تؤكد على األغلبية

بغداد ـ الصباح الجديد:  
اعلنــت وزارة العمل والشــؤون 
الســبت،  أمــس  االجتماعيــة 
املاليــة  التخصيصــات  ان 
االعانة  رواتب  من  للمستفيدين 
االجتماعية مؤمنــة لهذا العام 
وال وجــود الي عجــز، فيما دعت 
مجلــس النواب الــى :"تضمن 
لهيئــة  ماليــة  تخصيصــات 
قانون  في  االجتماعيــة  احلماية 
الدعــم الطارئ لالمــن الغذائي 
وذلك لشمول اسر جديدة بحدود 
400 الــف اســرة برواتب االعانة 

االجتماعية".
واوضحــت الــوزارة فــي بيان ان 
"هناك اســر داخل قاعدة بيانات 
هيئة احلماية االجتماعية بحدود 
300 اســرة ممن اكملت اجراءات 
البحــث االجتماعي لهم، فضال 

عن 97 الف اســرة اخــرى جرى 
بحثها ولم تدخل ضمن النظام"، 
مشــيرة الى ان "تلك االسر مرت 
ســنوات علــى شــمولها ولم 
تطلــق االعانة لها لعــدم توفر 

التخصيصات املالية الالزمة".
واكدت الوزارة، ان "املبالغ الالزمة 
تلــك االســر بحدود  لشــمول 
دينار"، داعية  ترليون و80 مليــار 
"تضمن  الــى  النواب  مجلــس 
الدعم  قانــون  املبالــغ في  تلك 
الطارئ لتخفيف نســبة الفقر 

في البالد".
وبشــأن املشــمولن باحلمايــة 
يتقاضــون  ممــن  االجتماعيــة 
ان  الوزارة  اكــدت  االعانة،  رواتب 
مؤمنة  املالية  "التخصيصــات 
هــذا العام ل لهــم وال توجد اي 

مشكلة فيها".

العمل تطالب بتضمين قانون الدعم 
الطارئ تخصيصات ألسر تستحق 

الرعاية االجتماعية

بغداد-الصباح الجديد
اتهمت شــركة نفط الشمال امس 
كردستان  إقليم  حكومة  الســبت، 
تابعة  أخرى  على حقول  باالستحواذ 
لهــا بعــد ان كانت اســتولت على 

حقول سابقة لها.
وقالت الشــركة، في بيــان اطلعت 
عليه الصباح اجلديــد إن " عدداً من 
التجــاوزات واالنتهاكات ســبق وأن 
حصلت علــــى احلقول النفطيـــة 
التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة 
حقول  ومنهــا  كردســتان  إقليــم 
)خورمالــة / آفانا /صفيــة /كورمور( 
وقد قامت شــركتنا بتحريك دعاوي 
العراقية  احملاكــم  لــدى  قضائيــة 
اخملتصــة والزالــت هــذه الدعــاوي 
منظورة أمــام القضــاء العراقي ". 

وأضافــت، أن " قوة مســلحة تابعة 
فريق عمل  يرافقها  اإلقليم  حلكومة 
فني قامت بالتجــاوز على آبار )حقل 
باي حســن / داوود( بغرض استغالل 
اآلبار  لهــذه  اإلنتاجيــة  الطاقــات 

لصالح حكومة اإلقليم ".
وأوضحــت أن " شــركتنا اململوكة 
العراقية  الوطنية  النفط  لشــركة 
حتمل حكومة إقليم كردســتان هذا 
والقوانن  للدستور  املنافي  السلوك 
العراقيــة التــي حتكــم العالقــة 
أناطت  والتــي  واملركز  اإلقليــم  بن 
والغاز  النفط  اســتغالل  مسؤولية 
الى  العراقي  للشعب  ملكاً  باعتباره 
بشركات  متمثلة  االحتادية  احلكومة 
االســتخراج التابعة لشركة النفط 

الوطنية العراقية ".

شركة نفط الشمال تتهم حكومة 
إقليم كردستان باالستيالء على 

حقول لها بقوة السالح

في بيان رسمي: 

اكدت ان رواتب المشمولين مؤمنة خالل 2022

اللقاح أمانك وامان عائلتك
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بغداد ـ الصباح الجديد:

العامة  الشــركة  أفادت مدير عام 
املوسوي  الغذائية ملى  املواد  لتجارة 
بأنه في حــال اقرار قانــون الدعم 
ســيتم  الغذائي،  لألمــن  الطارئ 
تأمني سبع مواد غذائية للمواطنني 
التموينية، تتضمن  البطاقة  ضمن 
6 مواد من السلة الغذائية، اضافة 

الى مادة الطحني. 
وقالت املوسوي ان “الشركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية توفر مفردات 
السلة الغذائية الى املواطنني، وفق 
التخصيات التي تأتي الينا”، مبينة 
انه “فــي حال صّوت مجلس النواب 
العراقي على قانون االمن الغذائي، 
ومببالــغ تتناســب مــع احلاجــة، 
ســتكون هــذه املفــردات متوفرة 

وتسير بانسيابية”. 
يذكــر ان احلصــة التموينيــة هي 
مواد غذائية محــددة، توزعها وزارة 
التجارة العراقية شــهرياً بســعر 
رمــزي علــى املواطنــني، حيث بدأ 
توزيعهــا فــي أيلول ســنة 1990 
تخفيفاً لعواقب احلصار االقتصادي 
الذي فرضه مجلــس األمن الدولي 
بالقرار املرقم 661 في السادس من 
آب عام 1990 علــى العراق نتيجة 

غزو الكويت. 
“القانون  أن  املوســوي  وأوضحــت 
للخزيــن  وجبــات  يتضمــن 
الغذائية  للســلة  الســتراتيجي 
والطحني، واذا اقر القانون، ستوضع 
اللبنة االساســية لهذه الســنة، 
وســيتم تأمني ســت مواد غذائية 
اضافة الى الطحني لتصبح ســبع 

مواد”. 
مدير عام الشــركة العامة لتجارة 
ان  الى  لفتــت  الغذائيــة،  املــواد 
بطريقة  تأتي حالياً  “التخصيصات 
الغذاء  ازمــة  متفاوتــة، وفي ظل 

حالياً في العالم”. 
يشار الى ان الدائرة اإلعالمية جمللس 
النواب أعلنت تأجيل جلسة البرملان 

املقررة اليوم السبت بناء على طلب 
ذكرت  حيث  النيابية،  الكتل  بعض 
الدائــرة االعالمية في بيــان صادر 
عنها تلقت شبكة رووداو اإلعالمية 
نسخة منه اجلمعة )13 أيار 2022( 
انه “بناء على طلــب بعض الكتل 
املشــاورات  وللمزيد من  النيابيــة 
النضاج قانون الدعم الطارئ لالمن 
الغذائــي والتنميــة وللحاجة الى 
مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة 

يوم السبت”. 
وبحســب احصائية لدائرة الرعاية 

العمــل  وزارة  فــي  االجتماعيــة 
والشؤون االجتماعية العراقية فإن 
عدد الفقراء في العراق يربو على 10 
ماليني نسمة، من أصل أكثر من 41 
مليون عراقــي، حيث إن أكثر من 5 
ماليني شخص مشــمولون برواتب 

الرعاية االجتماعية. 
يذكر ان مناقشات جرت حول إصدار 
تشــريع قانوني جديد حول “الدعم 
الطارئ لألمن الغذائي” بغية تقليل 
معدالت الفقر وحتقيق االســتقرار 

املعيشي.

فإن  األولية،  مســودته  وبحســب 
مشــروع قانــون “الدعــم الطارئ 
أمت مجلس  الــذي  الغذائي”،  لألمن 
القراءة  املاضــي  الســبت  النواب 
األولى له، ميول من حســابات وزارة 
وإعانات  منــح  جانب  إلــى  املالية 

الدول واملنظمات احمللية والدولية.
وســتخصص 35 باملائــة من هذه 
الغذائي  األمــن  لتحقيق  اإلعانات 
وتخفيــف حدة الفقــر والتنمية، 
ويخصص مثلها ملشــاريع الوزارات 
واجلهات غيــر املرتبطة بوزارة، فيما 

يذهب مــا تبقى من األموال لتعزيز 
العامة  الوقائية للخزينة  السيولة 
والديــون اخلارجية واســتيراد الغاز 
النفط  إنتــاج  والطاقــة وكلــف 

والنفقات الطارئة.
أثار هذا القانــون جدالً كبيراً،  وقد 
حيــث اعتبــره بعــض العراقيني 
وســيلة جديدة للفساد واستنزاف 
األمــوال. لكــن مؤيديــه يجدونه 
االقتصادية  األزمــات  ملواجهة  حالً 
فــي البالد ، وبحســب بيانات وزارة 
التخطيــط، فإن بغــداد التي يبلغ 

عدد سكانها نحو 9 ماليني نسمة، 
يجد أربعــة ماليني من ســكانها 

صعوبة في توفير لقمة العيش. 
الــوزارة  أجرتها  لدراســة  ووفقــاً 
الدولــي  البنــك  مــع  بالتعــاون 
واليونيسف، فإن ثلث سكان البالد 
يعيشون حتت خط الفقر ، وفي عام 
زادت نسبة الفقر في  2020 وحده، 
العراق بـ3 باملئة مقارنة بعام 2019، 
أي أن عدد من يعيشــون حتت خط 
الفقــر بات أكثــر 12 مليوناً و600 

ألف شخص.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدرت وزارة اخلارجية نص البيان 
اخلتامي الجتماع وزيرها فؤاد حسني 
والتعاون  اخلارجية  الشــؤون  بوزير 
باخلارج  املقيمني  واملغاربة  اإلفريقي 

ناصر بوريطة .
وجــاء في نــص البيان املشــترك 
على  اجلديــد  الصبــاح  اطلعــت 
نسخة منه، انه :”في إطار العالقات 
األخوية املتميزة والروابط التاريخية 
الراســخة التي جتمع بني اململكة 
املغربية وجمهوريــة العراق، أجرى 
بوريطة، مباحثات مع فؤاد حسني، 

الذي يرأس وفــد جمهورية العراق 
في االجتماع الوزاري لدول التحالف 
الدولي ضد تنظيم “داعش” مبدينة 

مراكش”.
واضاف البيان “حيــث هنأ بوريطة 
نظيره العراقــي بنجاح االنتخابات 
 2021 أكتوبر   12 في  التشــريعية 
والتي لقيــت إشــادة دولية حول 
مجداداً  وشــفافيتها”،  مجرياتها 
“تهنئــة العــراق لدحــرِه اإلرهاب 
وحترير أراضيــه من تنظيم داعش”، 
املغربية  اململكــة  “دعــم  مؤكداً 
للعــراق الشــقيق ملواجهة كافة 

للحفاظ على  األمنيــة  التحديات 
ووحدة  واســتقراره  أمنه وسيادته 

أراضيه”.
والعراق  “املغــرب  أن  الوزيران  واكد 
حتذوهمــا الرغبــة الصادقــة في 
تطويــر عالقاتهمــا فــي شــتى 
اجملاالت”، دعيا إلى “مضاعفة اجلهود 
لالرتقاء بالتعاون املشترك ليعكس 
إمكانياتهما الكبيرة ومبا يرقى إلى 

تطلعات الشعبني الشقيقني”.
األعمال  رجال  الوزيــران،  وجه  كما 
في البلدين إلى “اســتثمار الفرص 
واإلمكانيــات املهمة التــي تتوفر 

في كال البلديــن لتطوير العالقات 
االقتصاديــة والتجاريــة، باالرتكاز 
على اإلطار القانوني املتوفر ســواء 
علــى املســتوى الثنائــي أو على 
الدول  اتفاقيات جامعــة  صعيــد 
العربية، داعيني إلى “الشــروع في 
حتديث اإلطار القانوني مبا ينسجم 
مــع الديناميــة اجليــدة لعالقات 

البلدين”.
وثمــن الوزيــران، بحســب البيان 
املشترك “حرص البلدين على التئام 
اللجنة املشــتركة فيما دعيا إلى 
تطوير هذه اآلليــة، على وفق رؤية 

والروح  الواقعية  قوامها  مشتركة 
إحداث  واحلــرص على  التضامنية، 
نقلــة مبتكــرة فــي مخرجاتها 
بالتركيز على مجاالت استراتيجية 

للبلدين”.
واتفق اجلانبــان، على “ضرورة إعداد 
مذكرة للتفاهم في مجال التشاور 
عليها  التوقيــع  يتم  السياســي 
ناصر  للسيد  املرتقبة  الزيارة  خالل 
العراق،  جمهوريــة  إلــى  بوريطة 
وتفعيل التشــاور السياســي بني 
البلدين لتنسيق املواقف ومبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة”.

واشار البيان املشــترك الى “تطرق 
القضايــا  إلــى  أيضــا  الوزيــران 
اإلقليميــة والدوليــة، حيث أكدا 
بأمن واســتقرار  البلدين  تشــبث 
املنطقة العربيــة ووحدة أراضيها 
وثوابتها الوطنية واحترام ســيادة 
في  األجنبي  التدخل  ورفض  دولها، 

شؤونها”.
وبشــأن قضيــة الصحــراء، اكد 
البيان “دعم العراق الوحدة الترابية 
األمم  وجهــود  املغربية  للمملكــة 
املتحدة ودورها املركزي في التوصل 

إلى حل سياسي”.

بغداد – الصباح اجلديد 
واملعادن  الصناعة  وزير  بحضـــور 
منهـــل عزيـز اخلبـاز نظمت دائرة 
الصناعي  والتنظيــم  التطويــر 
التابعة لــوزارة الصناعة واملعادن 
العامة  املُديريــة  مــع  وبالتعاون 
للتنمية الصناعيــة ندوة حوارية 
بعنوان ) قانـون حمايـة املُنتجـات 
األخيـر  الصـد  جـــدار  العراقيـة 
فـــي حصـن حمايـــة املُنتجـات 

العراقيـة ( .
إســتعراض  النــدوة  وتناولـــت 
أســاليب حماية املُنتــج العراقي 
في ظــّل التداعيــات اإلقتصادية 

نتيجًة  العالم  دول  التي تشهدها 
للحــرب الروســية – األوكرانيــة 
وتأثيــر القرارات الصــادرة مؤخراً 
لتالفي األضرار الناجمة عن األزمة 
اإلقتصادية العاملية على املُنتجات 
املُصنعة محلياً وإقتراح أســاليب 
أخرى حلماية هــذِه املُنتجات مثل 
على  النوعية  الســيطرة  إعتماد 
املُنتجات وُمحاربة الغش الصناعي 

وغيرها من أساليب احلمايـة . 
وأكَد الوزير ِخــالل الندوة على أنَّ 
العراق مرَّ بظــروف صعبة تتمثل 
باإلنهيارات السياسية واملشكالت 
اإلقتصاديــة التي ســاعدت على 

تَهرُّؤ الُبنى األساســية للصناعة 
مثل  أخرى  ومشــكالت  العراقية 
التــي أدت إلى  الروتني والفســاد 
ضرر في أســلوب حمايــة املُنتج 
احمللي والبعض من هذِه املشكالت 
يعــود إلــى قلــة وعــي املُواطن 
بالذهــاب إلى املُنتجــات األرخص 
من ناحيــة الســعر واألقل جودة 
بســبب العوز والفقر إضافًة إلى 
الصناعيني  ُمعاملــة  في  ســوء 
لتلبية  املُتبعة  اإلجراءات  وصعوبة 

إحتياجاتهم .
واشار الوزير إلى أنَّ ُهناك أساليب 
أخــرى حلماية املُنتــج احمللي منها 

ِخالل  مــن  بنوعيتــه  التثقيــف 
ُمتخصصة  بجهات  اإلســتعانة 
احمللية  املُنتجات  بجــودة  للترويج 
املُتوفرة  الرديئة  باملُنتجات  ُمقارنًة 
واإلهتمام  احملليــة  األســواق  في 
بالنوعيــة وُمحاولــة تخفيــض 
األسعار ما يجعلها سلع ُمنافسة 
في الســوق احمللي ، الفتــاً إلى أنَّ 
الصناعــة العراقيــة بحاجة إلى 
ومنابر  حقيقــي  صناعــي  إعالم 
إعالمية تُســوق للُمنتج الوطني 
ُمعتبراً إياه أحد األساليب احلديثة 
في حمايــة املُنتجــات ، الفتاً في 
الوقت ذاته إلــى أنَّ الوزارة بحاجة 

تبدأ  الداخــل  مــن  إلــى حماية 
من التســويق الســليم والدعم 
تعبئــة  وأســاليب  احلكومــي 
برؤية  والعمــل  وتغليــف حديثة 
جديدة حلماية ُمنتجاتنا بتســريع 
اإلجراءات وتقليل البيروقراطيـة . 

هـــذا وَشِهَدت الندوة ُمناقشات 
للمشــاكل  وطرح  ُمســتفيضة 
واحللــول وقد أنبثقت عــن الندوة 
إجناز  منهــا  التوصيات  مــن  عدد 
املركزي  اجلهــاز  قانــون  تعديالت 
النوعية  والســيطرة  للتقييــس 
بهدف فحص الســلع ، وتشكيل 
مجلــس حماية املُســتهلك وفق 

قانــون حماية املُســتهلك رقم ١ 
لســنة ٢٠١٠ وتشــكيل مجلس 
املُنافسة ومنع اإلحتكار على وفق 
قانون املُنافســة رقم ١٤ لســنة 
٢٠١٠ ، وتوعية املُنتجني احملليني مع 
التوُجهات احلديثــة في اإلقتصاد 
العاملي نحو السوق املفتوح لزيادة 
، وتفعيل دور  التناُفســية  الُقدرة 
اجلمعيــات والهيئــات التي تُعنى 
بالصحــة النباتيــة والعمل على 
تثقيــف العاملني بهــذا القطاع 
نحو حتقيق إنتاج أفضل قادر على 
املُنافســة ودخول األسواق وغيرها 

من التوصيات . 

بغداد – الصباح اجلديد 
العراقية  الكهربائيــة  وزارة  تعمل 
جاهدًة على حّل األزمات التي تواجه 
املواطنــني، خاصة ســاعات فصل 
تزداد في  والتي  التيارات الطويلــة، 

فصل الصيف.
وتخطط وزارة الكهربــاء إلى زيادة 
الوطنية،  الشــبكة  على  القدرات 
ملواجهــة الطوارئ خــالل الصيف، 
بالتزامــن مع التواصــل مع اجلانب 
اإليرانــي ملعاودة ضخ الغــاز الالزم 

لتشغيل احملطات.
علــى  الكهربــاء  وزارة  وتعّهــدت 
الرؤية  لتحقيق  بالتزاماتها،  اإليفاء 
التنمويــة  واخملرجــات  والرســالة 
املنشودة التي تسعى إلى جتسيدها 
من أجل حل األزمات املتراكمة طوال 

السنوات املاضية.
في هذا اإلطار، جنحت وزارة الكهرباء 

من خــالل الشــركة العامة لنقل 
للمنطقة  الكهربائيــة  الطاقــة 
اجلنوبية في إدخال خط نقل الطاقة 
)رميلة  الفائق  الضغط  الكهربائية 
غازية - خور الزبير( 400 كيلوفولت 
مزدوج الدائرة إلــى العمل، بصفة 
أول خــط مــن نوعــه يُنّفــذ في 
املنطقة اجلنوبيــة بطول 70 كيلو 
متــرًا، وبطاقة نقل تصل إلى 2000 

ميغاواط في محافظة البصرة.
171 برًجا  يتضمن املشــروع نصب 
بدائرتــني مبواصفــات فنية خاصة، 
يصــل ارتفــاع بعضهــا إلــى 85 
متــرًا، وبأبعاد مختلفــة، ُصممت 
لعبــور التعارضــات فــي مناطق 
الزبيــر وخطوط  وخــور  الرميلــة 
132 كيلوفولــت ومغذيات التوزيع 

والشوارع الرئيسة وحقول النفط.
النهائية  الربــط  أعمــال  أجنــزت 

والفحوصــات املطلوبة على اخلط 
بتعزيز  العمل، وسيســهم  وأُدخل 
وربط محطة توليد كهرباء الرميلة 
الوطنيــة،  باملنظومــة  الغازيــة 
والعمــل على اســتقرار املنظومة 
الكهربائية فــي املنطقة اجلنوبية 

خاصة والعراق بصورة عامة.
وكانت الشــركة قــد جنحت خالل 
الســنوات الـــ3 األخيرة فــي إجناز 
الكثيــر مــن مشــروعات البنــى 
أســهمت  التي  املهمة  التحتيــة 
املنظومة  ورفع كفاءة  استقرار  في 

الوطنية عامًة.
العراقية،  الكهربــاء  وزارة  وأعلنت 
مؤخرًا، إعادة خــط )حديثة - غرب 
بغداد( إلى العمل بعد توّقفه ألكثر 
من 8 ســنوات ، وشــملت األعمال 
تأهيــل 63 برًجا مدمــرًا بالكامل، 
وإعــادة اخلط من غرب بغــداد إلى 

حديثة بطول 223 كيلو مترًا وبعدد 
459 برًجا.

يأتي ذلك بالتزامن مع توّصل العراق 
التفاق مع إيران إلنهــاء أزمة الغاز، 
الديون  يتضمن مواقيت لتســديد 

عبر دفعات.
الكهربــاء  وزارة  شــّكلت  كمــا 
العراقيــة غرفــة عمليــات دائمة 
االنعقاد مع القيام بجوالت ميدانية 
خلطوط اإلنتاج بهدف رفع مستوى 
العمل وتذليل العقبات وحل جميع 

املشكالت امليدانية.
العراقية  الكهرباء  واردة  وتســعى 
إلضافــة 4 آالف ميغاواط مع دخول 
وحــدات توليدية إضافيــة، ليرتفع 
ألــف ميغاواط   25 إلــى  اإلنتــاج 
فــي الصيف، بالتزامــن مع إصالح 
عام  منــذ  نقــل معطلة  خطوط 
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مدير عام الغذائية تؤكد تأمين
سبع مواد من البطاقة التموينية

في حال اقرار قانون الدعم الطارئ لألمن الغذائي 

الحصة التموينية 
هي مواد غذائية 
محددة، توزعها 

وزارة التجارة 
شهريًا بسعر رمزي 
على المواطنين، حيث 

بدأ توزيعها في 
أيلول سنة 1990 
تخفيفًا لعواقب 

الحصار االقتصادي

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث مدير عام دائرة شــؤون االلغام املهندس 
ظافر محمود خلف اليوم االربعاء  في مكتبه 
مع ممثلي شــركة جييد الفرنســية أمكانية 
أستخدام الطائرات املســيرة بأعمال املسح 

واألزالة 
وأوضح املتحدث الرسمي بأسم الدائرة الى ان 
االجتماع تنــاول أمكانية أجراء جتارب ميدانية 
على مواصفات هذه الطائرات وماهي القدرات 
التي تتوفر عليها ســواء  واخلصائص الفنية 
كان ذلك بالكشف عن املساحات امللوثة فوق 

األرض أو حتت سطح  املاء

بغداد ـ الصباح الجديد:
باشــر أسطول الشــركة العامة للنقل البري 
النقل امس الســبت  وزارة  إحدى تشــكيالت 
مبناقلــة )2000( طًن مــن احلنطة احمللية ضمن 

محور الكوت - السليمانية.
وقال مدير عام الشــركة رئيس مجلس اإلدارة، 
مرتضى كرمي الشــحماني، في بيان انه :” باشر 
مؤخراً أســطول الشــركة بنقل هذه الكمية 
من محافظة الكوت ،النعمانية إلى محافظة 
الســليمانية لصالح وزارة التجارة الشــركة 
العام  املدير  احلبوب. واضــاف  العامة لتجــارة 
، إن “الشــركة انتهت قبل أيام من نقل كامل 
حصتها من احلنطة احململــة على منت الباخرة 
ELLY االملانية إذ حقق األســطول )554( نقلة 

بلغت )22( الف طن”. 

احمد عبد الصاحب كريم 
اســتكملت مالكات عالج و انقاذ حياة طفلة 
بعد ان مت والدته بصورة مبكرة خالل فترة حمل 
ستة اشهر و نصف فقط و مت والدته بوزن )650( 
غرام فقــط و بني مدير ردهة اخلــدج أخصائي 
االطفــال وحديثي الــوالدة الدكتور االخصائي 
)محسن حلو( اســتقبلت وحدة اخلدج الطفل 
بعد والدة مبكرة حيث كانت فترة احلمل ســتة 

اشهر و نصف و مت استقبالها في 
وحــدة اخلدج و كانت بــوزن )650( غرام فقط و 
الذي يعتبر قليال جداً  و احتمالية بقاء الطفل 
علــى قيد احلياة نادر و ضعيفــة جدا و بتوفيق 
من اهلل و بجهود املــالكات الطبية و الصحية 
املتميزة و استخدام الكورسات الطبية مت انقاذ 
حيــاة الطفلة و االن اصبحــت بحالة صحية 
جيدة و اصبح عمرها ستة اشهر و بوزن خمسة 
كيلو غرامات مؤكدا يعتبر هذا االجناز من ضمن 

االجنازات املهمة التي تقدمها املستشفى .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بدأ امس الســبت، سريان مفعول قرار مديرية 
املرور العامة بتشديد االجراءات على كل سائق 

ال يرتدي حزام االمان.
وانتشرت منذ ســاعات الصباح االولى مفارز 
وســيطرات مديرية املرور في شوارع العاصمة 

بغداد للمحاسبة حول “حزام االمان”.
وفي يــوم الثالثاء املاضي، أعلنت املرور، قيامها 
بتشديد اإلجراءات ابتداًء من السبت واحملاسبة 
حول )عدم ارتداء حزام األمان (. وذكرت املديرية 
في بيان، “حســب ماجاء على وفق املادة )25/ 
ثالثاً/ هـ (من قانون املرور رقم 8 لســنة 2019 
والتي تنص على يعاقب بغرامة مقدارها )50( 
خمسون الف دينار  في حال )عدم ربط السائق 
والراكب الذي بجانبه حلــزام االمان اثناء قيادة 
املركبــة، ومينع جلوس االطفال حتى ســن 8 
ســنوات في املقعد االمامي للسيارة بجانب 

السائق (.

شؤون االلغام تبحث 
استخدام الطائرات المسيرة 

بأعمال المسح واالزالة 

»البري« ينقل )2000(
 طن من الحنطة المحلية 

لصالح التجارة

 انقاذ حياة وعالج طفلة 
حديثة الوالدة )خديج( في 
مستشفى ابي غريب العام 

المرور تشدد اجراءاتها 
بشأن حزام االمان 

الخارجية تنشر نص البيان المشترك الجتماع وزيرها بنظيره المغربي
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الصباح اجلديد ــ وكاالت :
وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون تفشــي أول موجــة كورونا فــي كوريا 
الشــمالية بـ”الكارثــة الكبيــرة”، حيث مت 

اإلبالغ عن 21 حالة وفاة جديدة.
ونقلت صحيفة الغارديــان البريطانية، عن 
أكثر من  وسائل إعالم حكومية، تســجيل 
174 ألف شــخص “ظهرت عليهم أعراض 
احلمــى”، اجلمعــة، بينمــا تســعى كوريا 
الشمالية “إلبطاء انتشار موجة كورونا بني 

سكانها غير امللقحني”.
وأعلنت الســلطات في كوريا الشــمالية، 
السبت، أن 27 شــخصا توفوا وأصيب أكثر 
من 524 ألف باملرض، وســط انتشار سريع 
للحمى منذ أواخر أبريــل املاضي. وقالت إن 
نحو 280 ألف شــخص ما زالــوا في احلجر 

الصحي.
ويوم اجلمعة وحده “أصيب أكثر من 174,440 
شــخص بحمى، تعافى منهم 81,430 على 
األقل وتوفي 21 على مستوى البالد”، حسبما 
ذكرت الوكالة الرسمية الكورية الشمالية.

وكانــت الســلطات أكدت، رصــد املتحور 
أوميكرون شديدة العدو في بيونغ يانغ، وأمر 
الزعيــم كيم جونغ أون بفرض إغالق في كل 

أنحاء البالد.
وكان ذلك أول تأكيد رســمي حلاالت إصابة 
بكوفيــد، وأظهــر فشــل إجــراءات إغالق 
اســتمرت عامني بتكلفة اقتصادية باهظة 

منذ بدء انتشار الوباء. 
وأفادت وكالة األنباء الرســمية أن “إجمالي 
عدد األشــخاص املصابني بحمى منذ أواخر 
أبريل حتى 13 مايو جتــاوز 524,440”، مع 27 

وفاة في اجملموع.
ولم يحدد التقرير ما إذا كانت حاالت اإلصابة 
والوفيات اجلديدة مرتبطة بكوفيد19-، لكن 
اخلبــراء يقولون إن البالد ســتواجه صعوبة 
بالغة في إجراء اختبارات وفحوص على هذا 
إعالم رسمية  أعلنت وسائل  النطاق.وكانت 
وفاة 6 أشخاص وعالج 350 ألف شخص من 
حمى انتشرت “بشــكل متفجر” في جميع 
أنحاء كوريا الشــمالية، وذلك بعد يوم من 
اعتراف بيونغ يانغ بتفشــي فيروس كوفيد 

19- ألول مرة في كوريا الشمالية.
وخالل اجتماع بشأن استراتيجيات مكافحة 
الفيروســات، الســبت، وصف كيم تفشي 
املرض بأنه “اضطراب كبير” تاريخي، ودعا إلى 
“الوحدة بني احلكومة والشــعب” ملكافحته 

في أسرع وقت ممكن.
وقال إن “انتشــار مرض خبيث ميثل اضطرابا 
كبيرا في بلدنا منذ تأسيس جمهورية كوريا 
الدميقراطية الشــعبية إلى جانب انتشــار 

كوفيد19-”.
وناقــش االجتمــاع “التوزيع الفــوري ألدوية 
الطوارئ” و”أســاليب العالج العلمي، وطرق 
العالج خملتلف املرضى”، حســبما ذكر تقرير 

لوكالة األنباء املركزية الكورية الشمالية.
ووفقا للتقرير قال كيم إنه “يؤمن بقدرة بلده 
للتغلب على هــذا املرض اخلبيث املعدي في 

أقصر فترة ممكنة”.

كيم جونغ أون يتحدث عن 
“كارثة واضطراب بعد 
انتشار »مرض خبيث«

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعتمد مجلس األمن الدولي بيانا يدين 
بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية 
أبو عاقلــة برصــاص جنود  شــيرين 
اقتحاما  إســرائيليني خالل تغطيتها 

في مخيم جنني.
ودعا البيــان إلى إجــراء حتقيق فوري 
وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتل 
أبو عاقلة، مشــددا علــى احلاجة إلى 

ضمان املساءلة بشأن مقتلها.
البيان التأكيد  ونقلت قناة اجلزيرة عن 
علــى وجــوب حمايــة الصحفيــني 

بصفتهم مدنيني.
وقال البيان إن اجمللس سيواصل مراقبة 
الوضع عن كثب بعد مقتل شيرين أبو 

عاقلة.
ورغم محاوالت الشــرطة اإلسرائيلية 
منع رفع العلم الفلســطيني بغرض 
البرهنة على أن “القدس هي العاصمة 
املوحــدة إلســرائيل”، فقــد رافقتها 

عشرات األعالم حتى مثواها األخير.
وكانت احلكومة اإلســرائيلية اتخذت 
قــراراً مبنع إجــراء اجلنــازة بالطريقة 
نفســها التي جرت في جنني ونابلس 
ورام اهلل، وجعلهــا جنــازة مدنية بال 
ذلك  سبيل  وفي  فلسطينية.  مظاهر 
استدعت شقيق الفقيدة، أنطوان أبو 
عاقلة، إلى مقر الشــرطة، حيث كان 
بانتظاره أحد ضبــاط اخملابرات العامة 
“الشــاباك”، فطلب منــه أن يطلعه 

على برنامج اجلنــازة حتى تأخذ قواته 
االحتياطــات الالزمــة. فعندما أجابه 
بأنــه عائد لتوه من اخلــارج، وال يعرف 
ماذا قرر الشــباب والكنيسة والعائلة 
الفلسطينية،  السياســية  والقيادة 
أبلغــه الضابط بأن عليــه ضمان أن 
تكون هذه جنــازة دينية عائلية فقط 
مــن دون مظاهر سياســية، ومن دون 
رفع العلم الفلســطيني. وقال له إنه 
إذا كان يريد جنــازة عادية آمنة، عليه 
واالمتناع  اإلسرائيلية  الرغبات  حتقيق 
عن اإلخــالل باألمن العام خالل اجلنازة، 
بأن  التحريــض. وهدد  واالمتناع عــن 
اإلخالل بهذه الشروط سيجعل قواته 

تتدخل.
ورفضت عائلة أبو عاقلة هذا التهديد، 
ومحاولة السلطات اإلسرائيلية وضع 
تقييدات خالل اجلنــازة. وقال محامي 
العائلة، مؤيد ميعاري، إن “الســلطات 
اإلســرائيلية حاولت وضــع تقييدات 
وشــروط جلنازة الشــهيدة شــيرين، 
وقد رفضنــا ذلــك وكان طلبنا منها 
عدم التدخل واحترام مراســم اجلنازة 

بالشكل الذي يليق بها”. 
وعلــى أثر ذلــك، ولكي تثبــت جدية 
االحتالل  قوات  اقتحمــت  تهديداتها، 
اخلميس املاضي، بيت عزاء الشــهيدة 
في كنيســة اللقاء في بيــت حنينا 
بالقــدس. وحــاول اجلنود إنــزال علم 
فلسطني الذي رفع في املكان، ما أسفر 
عن وقوع مناوشات وصدامات، واعتقل 
عدد من الشبان، ولكن علم فلسطني 
عاد يرفرف فوق البيت، وقام الشــباب 

بتعليــق مئــات األعالم فــي املدينة، 
ورســموه على اجلدران. وأعلنت القوى 
الوطنية واإلســالمية في القدس، عن 

إضراب شامل خالل اجلنازة.
أفــاق  الصبــاح،  ســاعات  وفــي 
الفلســطينيون على حشــود كبيرة 
في  عســكرية  وحواجــز  للشــرطة 
وراحوا يوقفون  املدينة.  أنحاء  مختلف 
حــول  ويســتجوبونهم  الشــباب 

مشــاركتهم في اجلنازة. ويفتشــون 
انطلق  وعندما  فلســطني.  أعالم  عن 
موكب التشــييع الرســمي من مقر 
الرئاســة في رام اهلل باجتــاه القدس، 
مع وقفة إجــالل علــى الطريق عند 
عند  ثم  األمعــري،  الالجئــني  مخيم 
مخيــم الالجئني في قلنديــا، قامت 
قوات احتاللية أخرى بعرقلة مســاره 
حال دخوله القدس وأجرت تفتيشاً في 

ســيارة النعش، وصادرت ممتلكات من 
بينها شال للفقيدة.

ونقل اجلثمان إلى املشــفى الفرنسي 
فــي القدس، إلــى حني تبــدأ اجلنازة. 
مبنى  باقتحام  االحتالل  قوات  فقامت 
على  واعتــدت  وســاحته،  املشــفى 
املشــاركني بالدفع والضــرب، بعدما 
حاصرته بقــوات معــززة، كما ألقت 
قنابل الصــوت صوبهم. وكاد النعش 

يســقط أرضاً، لوال اندفاع الشــباب 
حلمايتــه. وأفــادت جمعيــة “الهالل 
األحمــر” في القدس، بوقوع عشــرات 
االحتالل  قوات  اقتحام  اإلصابات خالل 
الشــرس  للمستشــفى من الضرب 

بالهراوات. 
وبعد ذلك، نُِقل اجلثمان إلى كنيســة 
الروم الكاثوليك، حيث بدأت املراســم 
والصلوات. وفي الطريق إلى الكنيسة، 
النعش  حمل  بالقــوة  القوات  منعت 
بالعلــم  ملفوفــاً  األكتــاف  علــى 
الفلســطيني. وفعلــت ذلك بعملية 
عســكرية، إذ ألقــت القنابل وراحت 
تضرب املشــاركني وحاصــرت حاملي 
على  بالقوة  أجبرتهــم  ثــم  النعش، 
نقله عبر ســيارة نقــل املوتى. وحتى 
في ســاحة الكنيســة، حضرت قوة 
الســتعراض العضالت. وهجم اجلنود 
الفلسطيني  العلم  على كل من رفع 
الكنيســة  أو صــورة شــيرين. ومن 
في البلــدة القدميــة للمدينة احملتلة، 
انطلقت مســيرة التشييع مبشاركة 
صهيون،  جبل  مقبرة  باجتاه  حاشــدة 

حيث ُوري جثمانها في املثوى األخير.
وبرزت مشــاركة ضخمة فــي اجلنازة 
من جميع مشــارب وشرائح الشعب 
الفلســطيني، وحتى بعــض اليهود 
املؤيدين للســالم، وممثلــني عن جميع 
الضفة  في  الفلســطينية  الفصائل 
الغربية. وشــارك في موكب التشييع 
عدد كبير من الدبلوماسيني والسفراء 
األجانب وأعضاء الكنيســت )البرملان 
اإلســرائيلي( من القائمة املشــتركة 

لألحزاب العربية.
وأحــدث اجليــش اإلســرائيلي تغييراً 
روايته حول مســؤوليته  فــي  جديداً 
عن جرمية اغتيال شــرين أبــو عاقلة. 
ففي بيان له أمــس األول اجلمعة، لم 
يستبعد أن يكون أحد جنوده قد قتلها 
النار من بندقية عليها منظار  بإطالق 
إن حتقيقه  اجليش  وقال  تليســكوبي. 
دل على وجــود احتمالني ملصدر إطالق 
النار الذي أصاب أبو عاقلة، وأن أحدهما 
هو أنــه “خالل القتــال، أطلق اجلندي 
رصاصات معدودة من داخل شٍق خاص 
في ســيارة اجليب وعــن طريق منظار 
تليســكوبي باجتاه مسلح أطلق النار 

على املركبة التي كان فيها اجلندي”. 
وادعى اجليــش أن االحتمال الثاني هو 
أنه “في إطار محاولة استهداف القوة 
العسكرية، جرى إطالق نار كثيف من 
جانب مسلحني فلسطينيني، مت خالله 
إطالق مئات األعيــرة النارية ومن عدة 
مواقع. وفي إطار محاولة املســلحني 
مركبة  اســتهداف  الفلســطينيني 
اجليش اإلســرائيلي، مت إطالق عشرات 
األعيرة النارية بصورة غير مراقبة باجتاه 
املركبات العسكرية، وهذه اجلهة التي 
وجدت فيها أيضاً املراســلة، ورمبا هذا 

هو مصدر النيران التي أصابتها”.
وقد عاد الفلســطينيون ليؤكدوا أنه 
ال يوجــد احتمال ألن يكون مســلح 
فلســطيني قد أطلــق النــار باجتاه 
شــيرين، ألنها كانت بعيــدة جداً عن 
مكان وجودهم. وأصروا على أنها قتلت 

برصاص إسرائيلي بشكل متعمد.

قوات األمن اإلسرائيلية تهاجم حاملي جثمانها

مجلس األمن يدعو الى تحقيق  »شفاف« و«عادل« و«نزيه« في مقتل شيرين أبو عاقلة

اعداد ـ نجالء صالح الدين:

نعت االوســاط السياسية العربية 
االمارات  دولــة  رئيــس  والدوليــة، 
العربيــة املتحدة الشــيخ بن زايد 
آل نهيــان ، الذي توفــي امس األول 
اجلمعة، عــن عمر يناهــز 73 عاما 
بحســب ما أعلنــت وكالــة أنباء 
اإلمارات، فيما أعلنت االمارت احلداد 

ملدة أربعني يوم، جراء فقده
القيادة  البــالد،  قــادة  بعض  وعزى 
اإلماراتية وشــعب اإلمــارات، بوفاة 

املغفور له الشيخ خليفة.
وقــال رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي، على “تويتر”، “بكثير من 
احلزن وبالغ األســى تلقينا نبأ رحيل 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، 
رئيــس دولــة اإلمارات الشــقيقة. 
نتقــدم إلى قيــادة دولــة اإلمارات 
آيات  بأســمى  الكــرمي،  وشــعبها 
التعازي واملواســاة، وكلنــا ثقة بأن 
املسيرة الريادية التي خطها الراحل 
الكبيــر مســتمرة بجهــود قيادة 

الدولة وشعبها”.
وقال رئيس مجلــس النواب محمد 
ايضا”:  “تويتــر  احللبوســي، علــى 
التعزيــة وصادق  “نتقــدم بخالص 
املواســاة لقيــادة وشــعب دولــة 
اإلمارات، برحيل الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، بعد مســيرة حافلة 
املولى  واإلجنازات. ســائلني  بالعطاء 
القدير أن يرحــم الفقيد وميّن على 
األشــقاء بالصبر والسلوان. إّنا هلل 

وإّنا إليه راجعون”.
كردســتان  إقليم  رئيــس  وأعــرب 
نيجيرفــان بارزاني، عــن بالغ حزنه 
على “تويتر” بقولــه : “بعميق احلزن 
وبالغ األسى نواسي صاحب السمّو 
الشــيخ محمد بن زايــد، والعائلة 
وشــعب  ودولة  وقيــادة  الكرميــة، 
ونشــاركهم  الشــقيقة،  اإلمارات 
أحزانهم، بوفاة املغفور له الشــيخ 
خليفــة، داعــني املولــى تعالى أن 
يتغّمــده بواســع رحمتــه، ويلهم 

اجلميع الصبر والسلوان”
وعبر تويتر أيضا، قال مسرور بارزاني، 
“تلقينا ببالغ احلزن واألســى نبأ وفاة 
رئيس دولة اإلمارات، الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان. وإذ أتقدم، أصالة 
عن نفسي ونيابة عن شعب إقليم 
القلبية  التعازي  بخالص  كردستان، 
وأصدق املواساة بهذا املصاب اجللل، 
فإّني أســال اهلل تعالــى أن يتغمد 
الذي كــّرس حياته خلدمة  الفقيد، 
شعبه واإلنســانية، بواسع رحمته 
قيادة  اإلمارات  يلهــم  وأن  وغفرانه، 
وشعباً جميل الصبر وحسن العزاء”.

وعــّزى عمار احلكيــم، رئيس حتالف 

رئيس  بوفاة  الوطنية”،  الدولة  “قوى 
دولة اإلمارات الشــيخ خليفة. وقال 
املواســاة  آيات  بيان: “بأســمى  في 
ومشاعر احلزن والعزاء، نشارك دولة 
اإلمارات الشقيقة، حكومة وشعباً، 
الشيخ  له  املغفور  رئيســها  بوفاة 

خليفة بن زايد آل نهيان”.
وأضــاف: “فيما نبتهــل إلى العلي 
القديــر أن يتغمد الفقيد بواســع 
رحمته، نسأله جّل وتعالى، أن يلهم 

شعبه ومحّبيه الصبر والسلوان”.
رئاسة خليفة لدولة  واتسمت مدة 
نهضتها  بتوسيع  املتحدة  االمارات 
والسياسية  والتجارية  االقتصادية 
والتربوية ، حيث عبر آالف اإلماراتيني 
العديد من  واملقيمــني فضال عــن 
العربية  الدول  املواطنني في جميع  
خليفة،  الشيخ  لرحيل  أساهم  عن 
للدور الذي قــام به في مجال تقدمي 
للعديد من  واإلعانــة  املســاعدات 

الشعوب العربية في محنتها.
وأعلنت وزارة شــؤون الرئاسة امس 

األول اجلمعة وفاة الشــيخ خليفة 
الــذي كان يشــغل أيضــا منصب 
حاكم إمــارة أبوظبــي، وهي أغنى 
إمارات البالد، دون أن تذكر مزيدا من 

التفاصيل.
وقالت الوزارة في بيان تناقلته وسائل 
اإلعالم الرسمية “تنعى وزارة شؤون 
اإلمارات  دولة  إلى شــعب  الرئاسة 
واإلســالمية  العربيــة  واألمتــني 
وراعي  الوطن  قائــد  أجمع  والعالم 
مســيرته صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 
الدولة الــذي انتقل إلــى جوار ربه 

راضيا مرضيا اليوم اجلمعة”.
ولد الشــيخ خليفة في عام 1948، 
وندر ظهوره في املناســبات العامة 
منــذ إصابته بجلطــة دماغية في 
أنباء اإلمارات  2014. وقالت وكالــة 
إن صالة اجلنازة أقيمت على جثمان 

“فقيد الوطن” يوم اجلمعة.
وكتب أخوه غير الشقيق ولي عهد 
زايد  بــن  محمد  الشــيخ  أبوظبي 

علــى تويتر “فقدت اإلمــارات ابنها 
وأمني  التمكني”  “مرحلة  وقائد  البار 
رحلتها املباركــة.. مواقفه وإجنازاته 
وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل 
زاوية من زوايا الوطن.. أخي وعضيدي 
ومعلمي، رحمك اهلل بواسع رحمته 

وأدخلك في رضوانه وجنانه”.
زايد على  وظل الشــيخ محمد بن 
مدى أعوام احلاكم الفعلي لإلمارات، 
العضو فــي أوبك ومركــز التجارة 
والســياحة اإلقليمي والتي حتركت 
لبناء نفوذها السياسي في املنطقة 
اإلعالم  وســائل  وبدأت  وخارجهــا. 
الرســمية في اإلمارات يوم اجلمعة 
في اإلشــارة للشيخ محمد بن زايد 
علــى أنه احلاكم اجلديــد ألبو ظبي 
التــي متتلك معظم ثــروة اإلمارات 
النفطية وتضم مقر الرئاســة مند 
تأســيس االحتاد اإلماراتــي على يد 
الراحل الشــيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان في 1971.
وســيتولى نائــب الرئيــس ورئيس 

بن  الشــيخ محمد  الوزراء  مجلس 
راشــد آل مكتوم وهو أيضا حاكم 
الرئاسة مبوجب الدستور حتى  دبي، 
يجتمع اجمللس االحتــادي الذي يضم 
حكام اإلمارات الســبع في غضون 

30 يوما النتخاب رئيس جديد.
ويتوقــع محللــون ودبلوماســيون 
أن يصبح الشــيخ محمــد بن زايد 
الرئيس اجلديد للبالد، األمر الذي يعزز 
قوة أبو ظبي التي منت بالفعل خالل 
حكم الشــيخ خليفــة الذي تولى 

السلطة في 2004.
الشــيخ خليفة في  وفــاة  وجاءت 
اإلمارات  فيه عالقات  وقت تشــهد 
توترا بســبب ما يعتقد  بواشنطن 
عن نأي الواليات املتحدة بنفســها 
عن اخملــاوف األمنيــة حللفائها في 

منطقة اخلليج.
وقالت ســينثيا بيانكو الباحثة في 
اخلارجية  للشــؤون  األوروبي  اجمللس 
السياســات  في  الكثير  يتغير  “لن 
باستثناء  لإلمارات  واحمللية  اخلارجية 

أن محمد بن زايــد لن يحتاج لكثير 
من األســباب للحصول على توافق 

مع دبي وبقية اإلمارات”.
قاد الشــيخ محمد بن زايد عملية 
لتغييــر التحالفــات في الشــرق 
األوسط وأسس محورا جديدا معاديا 
إليران مع إســرائيل وتصــدى لتيار 
متصاعد من اإلسالم السياسي في 

أنحاء املنطقة.
واثــر وفــاة خليفة توالــت برقيات 
ورســائل وبيانــات التعزية، ووصف 
الشيخ  بايدن  األمريكي جو  الرئيس 
خليفة بأنه “شريك حقيقي وصديق 
للواليات املتحــدة” وقال في بيان إن 
الواليــات املتحدة ســتواصل تعزيز 

عالقاتها مع اإلمارات.
وقال الرئيس اإلســرائيلي إســحق 
اجلريئة  القيادة  “ســاهمت  هرتزوج 
للشــيخ خليفة كثيرا فــي تقدم 
الشراكة  وتنامي  وشعبها  اإلمارات 
بــني بلدينــا وهــي إرث عظيم ملن 

سيخلفه”.
وأقامت اإلمارات عالقات مع إسرائيل 
عــام 2020 وقــال رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي نفتالي بينيت إن “إرث 
الشــيخ خليفة وأعماله العظيمة 

حتظى بتقدير كبير في إسرائيل”.
إيرانية  إعالم رسمية  وقالت وسائل 
إن وزيــر خارجية إيران حســني أمير 
عبداللهيــان، الــذي لطاملــا كانت 
عالقــات بالده متوترة مــع اإلمارات، 

أرسل برقية عزاء لنظيره اإلماراتي.
الرئيس الفلسطيني محمود  ونعى 
عبــاس الشــيخ خليفــة اجلمعة 
املاضيــة في بيــان نشــرته وكالة 
األنباء الفلسطينية وتقدم بالتعازي 
“باســم دولة فلســطني وشعبها 
البيان  وتضمن  شخصيا”.  وباسمه 
إعالن احلداد وتنكيــس األعالم ليوم 
الديوان امللكي املغربي  الغد. وأصدر 
بيانا عبر فيه امللك محمد السادس 
“عن أصــدق عبارات التعــازي وأبلغ 
الفاجعة  املواساة، في هذه  مشاعر 
التي أملت باألســرة األميرية اجلليلة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة”.
وأعلن الديوان امللكي احلداد الرسمي 

باململكة ملدة ثالثة أيام.
وأعلــن رئيــس مجلــس القيــادة 
الرئاســي في اليمن رشاد العليمي 
احلداد “علــى روح الراحل املغفور له 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
رئيــس دولة اإلمارات  زايد آل نهيان 
العربية املتحــدة” وتنكيس األعالم 

ملدة ثالثة أيام.
وفي الداخل اشتهر الشيخ خليفة 
بكرمه وســعيه لتطويــر اإلمارات 
قرابة  تعداد ســكانها  يبلــغ  التي 
عشرة ماليني نسمة غالبيتهم من 

األجانب العاملني في البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت صحيفة “نيويورك تاميــز” األمريكية إن 
والبرازيليني  القــادة املكســيكيني  مقاطعة 
لقمــة األمريكيتني ســتوجه ضربــة مذلة 

للرئيس األمريكي جو بادين.
وبحســب الصحيفــة فإن الرفــض احملتمل 
للحضــور إلى قمــة األمريكيتــني في لوس 
أجنلوس من قبل رئيســي املكسيك والبرازيل، 
أندريــس مانويــل لوبيــز أوبــرادور، وجاييــر 
بولسونارو، ســيوجه ضربة مذلة لنظيرهما 

من واشنطن، جو بايدن. 
وتابعــت الصحيفة، أن احلــدث، الذي تصوره 
اإلدارة األمريكية على أنه اســتعراض للقيادة 
األمريكية الناشــئة في نصف الكرة الغربي، 
يهدد بخســائر جســيمة لســمعة البيت 
األبيض، وميكن أن يســلط الضوء على ضعف 

واشنطن في املنطقة.
وتابعــت الصحيفة: “عدد متزايد من رؤســاء 
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
يفكرون في املقاطعة، مبن فيهم رئيســا أكبر 

دولتني في املنطقة، املكسيك والبرازيل. وهذا 
يهدد البيت األبيض بضربة مذلة”.

فقبــل أقــل مــن ثالثة أســابيع مــن قمة 
األمريكيتني في لــوس أجنلوس، هناك مخاوف 
من أنه بدال من تســليط الضــوء على رؤية 
إدارة بايــدن جلزء من العالــم جتاهله الرئيس 
السابق دونالد ترامب إلى حد كبير، فإن احلدث 
قد يفضح ضعف قــدرة أمريكا على التقدم 

بأجندتها في املنطقة.
لم يتم إرســال أي دعوات رسمية لغاية اآلن، 

وقال البيــت األبيض إنه لم يتــم اتخاذ قرار 
نهائي بشــأن من ســيتم دعوته. لكن هناك 
بالفعــل شــكوكا بــني بعض الــدول حول 
كيفيــة معاجلــة القمة للتحديــات امللحة 
في وقــت تكافح فيه املنطقــة للتعافي من 
الركود االقتصادي الوحشي الناجم عن الوباء 
والتضخم اجلامــح والتدهور البيئي وتفكيك 

املؤسسات الدميقراطية.
وســبق أن ذكرت وسائل إعالم أن واشنطن لن 
تدعو رؤســاء كوبا وفنزويال ونيكاراغوا، وكان 

هذا القرار هو الذي تســبب في انتقادات من 
قبل رئيس املكســيك، بحســب مــا ذكرته 

الصحيفة.
ونقلــت الصحيفة عن الرئيس املكســيكي، 
لوبيز أوبرادور، قوله: “إذا كانت هناك استثناءات، 
إذا لم تتم دعوة اجلميع، فســيذهب وفد من 
احلكومة املكســيكية، لكنني لن أفعل ذلك 

شخصيا”، أي أنه لن يحضر تلك القمة.
كمــا انضم إلــى موقفــه زعمــاء بوليفيا 
وهندوراس ومجموعة من دول البحر الكاريبي.

هذا ولفتت الصحيفة أيضا، إلى أن املشاكل 
بني إدارة بايدن ورئيس البرازيل مرتبطة بانتقاد 
واشــنطن للمسار السياســي لبولسونارو، 
وفي هذه الدولة الواقعة في أمريكا اجلنوبية، 
يخشون أن تســتغل الواليات املتحدة القمة 

للضغط على البرازيل.
كما كتبــت “نيويــورك تاميز” نقــال عن أحد 
املصادر: “اليوم، يبدو أن بولسونارو قد ال يذهب 
إلى لــوس أجنلوس، والقمة، مــن حيث املبدأ، 

ليست على جدول أعماله”.

رئيس اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في ذمة الخلود
وسع نهضتها على األصعدة االقتصادية والتجارية والسياسية والتربوية

االحد 15 آيار 2022 العدد )4894(

Sun. 15 May. 2022 issue )4894(

نيويورك تايمز: مقاطعة القادة المكسيكيين والبرازيليين لقمة األمريكيتين ستوجه ضربة مذلة لبايدن
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محافظة ذي قار 
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد: 36
التاريخ: 2022/5/12

م/ تنويه
إحلاقــا بإعالننا املرقــم )26( في 
بجريــدة  واملنشــور   2022/4/17
الصبــاح اجلديد بعددهــا املرقم 
وبنــاًء   2022/4/21 فــي   )4883(
على ما جاء بكتاب مديرية بلدية 
سوق الشــيوخ املرقم 8665 في 
2022/4/28 واملتضمن تكرار إعالن 
5و6و7و8و11و12و15 التسلسالت 
و16و17و21و22و30و10و13و14و1

8و19و4 بإعالننا أعاله سهواً،
لذا اقتضى التنويه...

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

فقدان هوية
املرقمــة  الهويــة  فقــدت 
 2018/11/7 فــي   A89390519
الكهرباء  وزارة  الصــادرة مــن 
العائدة للســيد احمد ســتار 
جابــر، ذي قار، فمن يعثر عليها 

تسليمها الى جهة اإلصدار...

االحد 15 آيار 2022 العدد )4894(

Sun.15 May. 2022 issue )4894(

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10279/21
التأريخ: 2022/4/27

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10277/21
التأريخ: 2022/4/27

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10274/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10281/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في 
إحــدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10284/21
التأريخ: 2022/4/27

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2642محل أدوات احتياطية1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2722محل أدوات احتياطية2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2742محل سمكرة3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م132محل4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات24 م562حانوت1

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات16،5 م572محل2

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات9 م732محل3

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات9 م742محل4

اجلزرة الوسطيةثالث سنوات12 م762محل5

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م342مخزن6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م182مخزن1

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م242مخزن2

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م252مخزن3

القبلة/ حي املهندسنيثالث سنوات300 م312مخزن4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

التحسينيةثالث سنوات18 م12حانوت1

التحسينيةثالث سنوات18 م22حانوت2

التحسينيةثالث سنوات18 م42حانوت3

التحسينيةثالث سنوات18 م142حانوت4

سماكة العشارثالث سنوات17 م792/أحانوت5

سماكة العشارثالث سنوات23،25 م792/بحانوت6

املوفقية/ قرب الكراجثالث سنوات12 م612كشك7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

البصرةثالث سنوات6 م7/4742حانوت1

البصرةثالث سنوات6 م1/4742حانوت2

خلف القسم البلديثالث سنوات18 م72حانوت3

سوق الطيورثالث سنوات6 م6/5/392حانوت4

سوق الطيورثالث سنوات8 م5/5/392حانوت5
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جمهورية العراق
محافظة النجف االشرف 

القسم:  مكتب املدير العام 
الشعبة: شعبة العقود 

العدد: 20555
التاريخ:12 /5/ 2022 م

إعادة إعالن للمرة الثالثة
رقم املناقصة )1( لسنة 2022 جتهيز غاز األوكسجني الطبي

تعلن دائرة صحة النجف عن مناقصة عامة لتجهيز املؤسسات الصحية التابعة لدائرتنا 
باألوكسجني الطبي )االسطوانات والسائل وCO2 والنتروجني(، فعلى الراغبني من أصحاب 
معامل األوكســجني احلكومية واألهلية لالشــتراك في هذه املناقصة احلضور الى مركز 
الدائرة/ شــعبة العقــود.. لغرض احلصول على الشــروط اخلاصة بالتجهيــز اعتبارا من 
تاريخ النشــر مقابل مبلغ ))مائة وخمســون ألف دينار(( غير قابلة للرد على أن يكون يوم 
الثالثاء املصادف 2022/5/31 الساعة الثانية عشرة بعد الظهر آخر يوم لتقدمي عطاءاتكم 
مســتصحبني معكم املستمسكات املدرجة أدناه علماً أن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ 
العطاءات وان سعر ملء االســطوانة الواحدة بـ )6750( ستة آالف وسبعمائة وخمسون 
 )75000( )CO2( وثمامنائة دينار سعر لتر االوكسجني السائل وسعر اسطوانة )دينار و)800
خمســة وسبعون الف وسعر لتر النتروجني الســائل )3000( ثالثة آالف دينارشامال ألجور 
النقل ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن علما إن البريد اإللكتروني لدائرة 
www.( واملوقع اإللكتروني لدائرة الصحة هوyahoo.com@3_najafhealth( ( الصحة هو

)alnajafhealth.com
املستمسكات املطلوبة 

1. هوية احتاد الصناعات العراقية نافذة وقت تقدمي العطاء. 
2. شهادة التأسيس.

3. إجازة ممارسة املهنة. 
4. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2021 معنونة أو نســخة منه إلى 

دائرتنا. )النسخة األصلية(
5. تأمينــات قانونية بقيمة )3%( إي ما يعادل )000ر000ر67( ســبعة وســتون مليون دينار 

عراقي على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق نافذ ملدة ثالثة أشهر 
6. قائمة باألعمال املماثلة مع ذكر اجلهة التي قام بالعمل حلسابها.  

7. كفاءة مالية لصاحب املعمل صادرة من مصرف حكومي أو أهلي مجاز.
8. وصل شراء الشروط اخلاصة باملناقصة.

9. حسابات ختامية مصادقة من محاسب قانوني مصدق للسنتني 2020- 2021
الشروط العامة 

1. بهمل العطاء غير املستوفي للشروط واملستمسكات أعاله.
2. أن يقدم العطاء بظرف مغلق ومختوم من مقدم العطاء. 

3. يكون العطاء بالدينار العراقي وال يجوز احلك أو الشــطب على ســعر العطاء وإن وجد 
احلك والشطب فيوقع أو يختم عليه من قبل املتقدم. 

4. ال يجوز إضافة أي شــرط أو حتفظات مع العطاء وإمنا توضع بكتاب مســتقل يرفق مع 
العطاء مع بيان أسباب التحفظ.

5. يكون العرض نافذاً وملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق الصندوق.
6. يكون انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشاركني باملناقصة يوم االربعاء 

املصادف 2022/5/25الساعة العاشرة صباحاُ في قاعة دائرة صحة النجف. 
7. األولوية تكون للمعامل املســتوفية للشــروط أعاله والتي تقع ضمــن حدود البلدية 
حملافظة النجف االشرف حفاظا على حياة املرضى واحتياج جتهيز املؤسسات الصحية ملدة 

24 ساعة طيلة مدة العقد.
8. إذا صادف عطلة رسمية أو محلية للتواريخ احملددة باإلعالن فيرحل لليوم الذي يليه.

9. تكون مدة العقد اعتبارا من تاريخ التوقيع على العقد ولغاية 2022/12/31.
الدكتور
احمد عباس طاهر االسدي
املدير العام وكالة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 10456/21
التأريخ/ 2022/5/8

إعالن أول
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة االيجار الكلية 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
محضر الشروط الفنية والقانونية لتأجير األكشاك اجلاهزة العائدة ملديريتنا املرقمة 4،3،2،1 ساحة احلرية:

1- مدة االيجار )3( سنوات
2- ال يسمح للراغب باالستئجار باالشتراك باملزايدة إالَّ بعد تقدمي ما يؤيد عدم مديونيته للبلدية من قبل شعبة الواردات- وحدة الرسوم.

3- على الراغب باالستئجار وقبل االشتراك باملزايدة إيداع أمانات دخول املزايدة تعادل )50%( من القيمة التقديرية املصدقة لبدل االيجار 
الســنوي مضروبة في مدة االيجار الكلية احملددة اعاله وتودع بصك مصدق ألمر بلدية البصرة اســتنادا الحكام املادة )12 خامســا( من 

القانون اعاله وال يسمح بدخول قاعة املزايدات إالَّ ملن سدد التأمينات اعاله اصوليا.
4- يتحمل املستأجر اجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل االيجار وتدفع لصالح البلدية قبل توقيع العقد

5- على املستأجر استحصال إجازة ممارسة املهنة اصوليا.
6- تتم إجراءات التســليم للكشك مبوجب محضر رسمي بني املســتأجر وبني )جلنة متابعة تنفيذ الشروط الفنية والقانونية اخلاصة 
باألكشــاك وتســليم مواقعها بعد التعاقد( املشــكلة باألمر اإلداري ذي العدد )30338( في 2022/9/25 وملحقه األمر اإلداري ذي العدد 

)31456( في 2022/12/8 وبحضور ممثل عن إدارة ساحة احلرية.
7- على املستأجر إيصال التيار الكهرباء للكشك على نفقته اخلاصة ويتحمل كافة أجور الكهرباء واملاء طيلة مدة التعاقد.

8- على املستأجر االلتزام مبوقع كل كشك واملثبت على اخلرائط وعدم تغيير موقعه ألي سبب كان.
9- على املستأجر االلتزام بعدم استغالل األرصفة والفضاءات اجملاورة ملوقع الكشك ألي غرض كان.

10- على املستأجر استغالل الكشك بإحدى الفعاليات التالية )بيع الصحف- بيع السكائر واملرطبات واملشروبات الساخنة- االستنساخ 
وكتابة العرائض- بيع الزهور- بيع املواد التذكارية والتحفيات البسيطة-بيع بطاقات شحن الهواتف واالكسسوارات اخلاصة بالهواتف( 
وحســب ما جاء بكتاب مديرية البلديات العامة/ قسم تنظيم املدن ذي العدد )43089( في 2014/12/23 وبخالفه يتم فسخ العقد من 

دون اللجوء للمحاكم.
11- على املستأجر االلتزام باستغالل الكشك وممارسة نشاطه ضمن األوقات الزمنية احملددة لفتح وغلق ساحة احلرية

12- على املســتأجر احلفاظ على ســالمة ونظافة وجمالية الكشــك واملوقع احمليط به ورفع اخمللفات خالل مدة التعاقد وبخالف ذلك 
للبلدية فرض الغرامات املناسبة لذلك.

13- على املستأجر االلتزام مبتطلبات احلماية والسالمة املهنية الالزمة.
14- يلتزم املستأجر بالشروط التعاقدية كافة وحسب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل وتعليماته.

15- على املستأجر الســماح لكوادر البلدية املكلفة بأعمال الكشف واملتابعة ألمالك مديريتنا بأداء مهامها املوكلة لهذا الغرض في 
أي وقت تشاء ضمن مدة التعاقد.

16- على املســتأجر بعد نهاية العقد تسليم الكشك ومشيداته خالية من الشــواغل وبخالف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية 
واملالية املترتبة جّراء عدم متكني البلدية من استغالل أمالكها استنادا للقوانني النافذة.

17- يحق للبلدية فســخ العقد عند اإلخالل بأي شــرط من الشروط الفنية والقانونية اعاله وتؤول املشيدات كافة الى البلدية من دون 
عوض مع حتميل املستأجر كافة التبعات القانونية واملالية على ذلك.

18- تعتبر هذه الشــروط الفنية والقانونية جزءا ال يتجزأ من العقد املبرم ويتم تدقيق تطبيقها اصوليا من قبل الشــعب املعنية وكال 
حسب اختصاصه.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10275/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن أول

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

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

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

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

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

الشركة العامة لتجارة احلبوب
Lawdep@grainp.iq /القسم القانوني
grainb.iq@IMPORT1 /قسم االستيراد

 market@grainb.iq /قسم التسويق
Computer@grainb.iq /قسم احلاسبة

رقم املناقصة/ 2022/25
رقم التبويب/ 351

إعالن للمرة األولى

1- يســر الشركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الشــركات أو املكاتب أو األشخاص الطبيعيني لتقدمي 
عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع الديوانية/ اجملمع اخملزني/ سايلو الشامية/ املراكز اخلارجية(.

2- تتوفر لدى )الشــركة العامة لتجارة احلبوب( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام جزء منها 
لتنفيذ اخلدمات )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع الديوانية/ اجملمع اخملزني/ سايلو الشامية/ املراكز اخلارجية(

3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائــق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب/ القســم القانوني الكائن في بغداد- باب املعظم- مدخل الشيخ عمر- الطابق األول( وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة )750000( سبعمائة وخمسني ألف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في 

احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.
-  هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.

-  بطاقة السكن.
-  البطاقة التموينية.

-  شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.
5- تســّلم العطاءات الى العنوان: )الشركة العامة لتجارة احلبوب/ القســم القانوني الكائن في بغداد- باب املعظم- 
مدخل الشــيخ عمر- الطابق الثاني( في املوعد احملدد لغاية الســاعة الثانية عشــرة ظهراً من يوم )الثالثاء( املصادف 
2022/6/7 وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان )الشركة العامة لتجارة احلبوب/ بغداد- باب املعظم- مدخل الشيخ عمر- الشركة العامة لتجارة 
احلبوب- قاعة مكتب الســيد املدير العام( في الزمان والتأريخ )الســاعة الثانية عشــرة ظهراً من يوم )الثالثاء( املوافق 
2022/6/7 يجــب أن تتضمن العطاءات التأمينات األولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمان 
مصرفــي أو صك مصدق( ومببلــغ )200000000( مائتي مليون دينار عراقي صادر من مصــرف معتمد في العراق/ البنك 

املركزي العراقي، علماً أن الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظات/
1- تكون نفاذية العروض )90( يوما من تأريخ غلق املناقصة.

2- سيتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( أيام من تأريخ 
غلق املناقصة املصادف يوم 2022/5/29

3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان ســارية املفعول الى مــا بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في وثائق املناقصة 
مبدة ال تقل عن )28( يوما.

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الســاعة الثانية عشرة في 2022/6/7 في قاعة االجتماعات مبكتب السيد املدير 
العام.

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

االحد 15 آيار 2022 العدد )4894(
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صناعية حمدانثالث سنوات150 م922محل أدوات احتياطية5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م842محل كهرباء سيارات6

صناعية حمدانثالث سنوات150 م812محل حدادة7

صناعية حمدانثالث سنوات150 م722محل أدوات احتياطية8

صناعية حمدانثالث سنوات150 م692محل حدادة9

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2122محل أدوات احتياطية10

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2092محل أدوات احتياطية11

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1182محل حدادة12

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2022محل تصليح13

موقعهمدة االيجارمساحتهمساحتهجنس العقارت

ساحة احلريةثالث سنوات15 م2جزء من العقار 853 القبلة/1كشك1

ساحة احلريةثالث سنوات15 م2جزء من العقار 853 القبلة/2كشك2

ساحة احلريةثالث سنوات15 م2جزء من العقار 853 القبلة/3كشك3

ساحة احلريةثالث سنوات15 م2جزء من العقار 853 القبلة/4كشك4

جدول الفعاليات )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع الديوانية/ اجملمع اخملزني/ سايلو الشامية/ املراكز اخلارجية(

الفقرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ رقمااملبلغ كتابة

الف وتسعمائة وعشرون دينار/ طن1920تفريغ احلبوب املكيسة للطن1

 الفان دينار/ طن2000حتميل احلبوب املكيس للطن2

الف وتسعمائة وعشرون دينار/ طن1920تفريغ احلبوب الفل للطن3

 الفان دينار/ طن2000حتميل احلبوب الفل للطن4

التنظيف5

مليون ومائتان وخمسون الف دينار شهريا1250000اجملمع اخملزني

مليون ومائتان وخمسون الف دينار شهريا1250000سايلو الشامية

تسعمائة الف دينار شهريا900000املراكز اخلارجية



اقتصاد6

بغداد ـ نجالء صالح الدين:

اعلنت هيئة الســياحة عن افتتاح 
اجلناح العراقي الرسمي في معرض 
ســوق الســفر العربي ATM  على 
ارضية مركز دبي التجاري العاملي ، 
والذي يســتمر اربعة ايام مبشاركة 
أكثر مــن  112 دولة عربية وعاملية  

وأكثر من 1500  شركة عارضة .
املعرض متثيــل عدد من  ويشــهد 
الدول مبا فيها سوريا ولبنان واالردن 
واليابان وجامايــكا وجنوب إفريقيا 

وسان مارينو وغيرها الكثير.
وقــال مديــر عــام دائــرة املرافق 
الرسمي لهيئة  الناطق  السياحية 
الســياحة الدكتــور عبــد القادر 
اجلميلــي ان “اجلناح برعايــة وزارة 
“هيئة  واالثار  والســياحة  الثقافة 
الســياحة” العراقيــة وبإشــراف 
الســفر  شــركات  رابطة  وتنفيذ 
والسياحة في العراق، اذ أن املعرض 
سياحية  شركات  مبشاركة  انطلق 
وفنــادق عراقيــة مــن مختلــف 

احملافظات العراقية”.
خبــراء  ان   “ اجلميلــي:  وأضــاف 
قطاع  ومتخصصــي  ومحترفــي 
ســياحة من جميع انحــاء العالم 
شــاركوا في هذا املعرض الذي يعد  
احلــدث الرائد في صناعة الســفر 
في الشــرق األوسط إلى مركز دبي 

التجاري العاملي. 
وأكد أن هيئة الســياحة كان لها 
الــدور الكبيــر في املشــاركة في 
معرض ســوق الســفر العربي في 
الشرق االوسط من خالل التنسيق 
الشركات  مع  املشــترك  والتعاون 

السياحية الرصينة، عن طريق تبادل 
في  واالستثمار  السياحية  اجملاميع 

العراق.
مشــاركة  الى  اجلميلــي  واشــار 

112 دولــة في أرض املعــرض بدًءا 
مــن الســعودية ومصــر واليابان 
إلى  إفريقيا  إلى جامايكا وجنــوب 
الفرصة  اتاحة  الــى  إيطاليا، الفتا 

للعراق بالتنسيق املبدئي مع بعض 
اتفاقيات لالســتثمار  الدول لعقد 
واقامة املشــاريع الســياحية في 

بغداد.

بدوره قال مدير عام دائرة التفتيش 
واملتابعــة مؤيــد هيثم رســن أن 
العربي  الســفر  ســوق  معــرض 
كشــف النقاب عن تقنية جديدة 

بطاقات  إلــى  احلاجــة  ســتلغي 
العمل وتســمح للعارضني والزوار 
التفاصيــل والكتيبات  مبشــاركة 
واملواد التســويقية عبر املاسحات 

الضوئية املبتكرة والبطاقات.
وأضــاف ان املعــرض يشــهد أبرز 
فعاليــات نســخة 2022 انعقــاد 
منتــدى أرايفال دبــي الذي يجتمع 
فيــه أبرز املتخصصــني في قطاع 
من  والضيافة  والســياحة  السفر 
جميع أنحاء العالم الستكشــاف 
االجتاهــات  مــن  القــادم  اجليــل 
واالبتكارات لألنشــطة السياحية 

ضمن الوجهة الواحدة.
الى عقــد عــدة مؤمترات  واشــار 
متخصصــة في مجــال قطاعات 
والســياحة  والفنــادق  الطيــران 
الرياضية وســياحة التجزئة وندوة 
قطاع  فــي  لالســتثمار  خاصــة 
الضيافة، مبينا الى مشاركة رابطة 
ســفر األعمال العامليــة، املنظمة 
الرائــدة في مجال ســفر األعمال 
وجتارة االجتماعــات في العالم في 
فعاليــات معرض ســوق الســفر 
العربي، حيث قدمت رابطة ســفر 
األعمــال العاملية أحــدث محتوى 
ســفر للعمل والبحــث والتعليم 
لدفــع عجلة التعافــي واالنتعاش 

ودعم النمو في سفر األعمال.
والتقــى الوفــد العراقي مــع ابرز 
الشركات العاملية “األم” لالستثمار ، 
فيما يخص ادارة الفنادق والتشغيل 

التابعة الى هيئة السياحة.
زيارته  الفرنسي خالل  الوفد  وطرح 
جنــاح هيئة الســياحة، إرســال 
مجاميع سياحية لزيارة مدينة اور، 
ومشاهدة معاملها الدينية واالثارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئيس  املالــي  أوضح املستشــار 
الوزراء مظهر محمد صالح، أمس 
الســبت، إجــراءات البنك املركزي 
في اســتقرار األســعار واحلد من 
التضخم، فيما أكد أن قانون األمن 
ويكافح  األســعار  يدعم  الغذائي 

الفقر.
وقال صالح لوكالة األنباء الرسمية 
إن “املصــدر الرئيــس للتضخم أو 
ارتفاع املســتوى العام لألســعار 

باألســاس  ناجم  هو  العــراق  في 
عما يســمى بالتضخم االنتقالي 
أو املســتورد”، الفتاً الــى أن “البالد 
تعتمد بشكل غير مسبوق حالياً 
على سالســل التجهيز املستوردة 
التــي تأثــرت جميعهــا بدرجات 
جراء  السعري  النمو  من  مختلفة 
العاملية  الطاقــة  أســعار  ارتفاع 
وأزمة نقــص الغذاء فــي العالم 
في  احلــرب  تفاقم  تأثيــر  وحتــت 

أوروسيا”.

التضخم  أعباء  “ملواجهة  وأضاف: 
العراق  في  االقتصادية  احلياة  على 
فقد تعهــدت السياســة املالية 
العراقية عبر املؤشــرات التي نص 
عليهــا القانــون الطــارئ لألمن 
بتحقيق دعم  والتنميــة  الغذائي 
واســع ألســعار املــواد الغذائية 
احملــدودة  النقديــة  واملدخــوالت 
بأشــكاله  الفقــر  ومكافحــة 
اخملتلفــة، كمــا ســبقتها حزمة 
مــن اإلجــراءات التــي قامت بها 

والداعمــة  املاليــة  السياســة 
الضرائب  )تصفير  ومنها  لألسعار 
والرسوم اجلمركية (على مجموعة 
املستوردات  من  واســعة  سلعية 
الغذائيــة والضروريــة ، فضالً عن 
ثبات أســعار بيع السلع واخلدمات 
احلكومية كافة ومنها على سببل 
املثال احملروقات والكهرباء فضالً عن 
التموينية  البطاقة  توســيع مواد 
وبأسعار مدعومة”، مبيناً أن “فقرة 
الدعم في االنفاق احلكومي نسبة 

الى الناجت احمللي االجمالي ستبقى 
بشــكل  تقدر  والتــي  مرتفعــة 
مباشــر بنحو ٪15 من الناجت احمللي 

االجمالي للعراق”.
“السياســة  أن  صالــح  وتابــع   
العراقي  املركــزي  للبنك  النقدية 
الســعرية  التطورات  بدقة  تراقب 
كافة وأنها ما زالت تتدخل بسوق 
توفير  الصرف بشكل منتظم في 
األجنبية بســعر صرف  العملــة 
ثابــت  لضمان اســتقرار القيمة 

اخلارجية للنقود ومتويل التجارة في 
آن واحد وبوسائل تقييمية واضحة 
ملناسيب الســيولة العامة، وذلك 
العام  املســتوى  استقرار  لضمان 
لألسعار ، فضالً عن قيام السلطة 
النقدية مبراجعة حركة احلســاب 
اجلــاري مليزان املدفوعــات العراقي 
بشكل منتظم وحساب التأثيرات 
ســعر  اســتقرار  على  االيجابية 
واســتقرار  العراقي  الدينار  صرف 

القوة الشرائية للدخل النقدي، 

ATM  هيئة السياحة تشارك في معرض سوق السفر العربي

مستشار الكاظمي: قانون األمن الغذائي يدعم األسعار ويكافح الفقر

بغداد ـ الصباح الجديد :
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 
في األسواق احمللية بشكل كبير، امس السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحــد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 372 الف دينار، وســعر شراء 368 
الفاً، فيما كانت اســعار البيع ليوم اخلميس 

املاضي 380 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضاً 
أيضاً عند 332 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

328 ألفاً.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 370 الف دينار و 380 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 330 الفاً و340 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصل نقص العمالة املتخصصة في أملانيا إلى 
مستويات قياســية خالل الربع األول من العام 
اجلــاري، رغم األعباء االقتصاديــة الناجمة عن 

جائحة كورونا واحلرب في أوكرانيا.
وذكر مركز الكفــاءة لتأمــني العمالة املاهرة 
التابع ملعهد االقتصاد األملاني “آي دابليو”، امس 
الســبت، أنه في شهر مارس املاضي ارتفع عدد 
الوظائف الشــاغرة، التي لم يكن هناك عاطل 
عن العمل مؤهال لها بشــكل مناســب على 
مســتوى أملانيا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 

558000 وظيفة شاغرة.
وهذا يعنــي أن الفجوة في العمــال املهرة قد 
زادت مبقــدار 88000 وظيفة شــاغرة أخرى في 

غضون ثالثة أشهر فقط.
املتزايد في  الدراســة، فإن النقص  وبحســب 
العمالة املاهرة يؤثر على سوق العمل بأكمله.

ويتضح النقص بشــكل خاص فــي مجاالت 
والتربيــة  الصحــة والشــؤون االجتماعيــة 
والتعليم، وكذلك في مجاالت البناء والهندسة 
ووفقا  املباني.  وتكنولوجيا  واملســح  املعمارية 
للدراسة، فإن ستة من بني كل عشر فرص عمل 
لم جتد عاطال مؤهال تأهيال مناسبا خالل مارس 
والشــؤون االجتماعية  في مجــاالت الصحة 

والتربية والتعليم وحدها، بحسب “األملانية”.

انخفاض كبير بأسعار 
الذهب في األسواق المحلية 

 نقص العمالة 
المتخصصة في ألمانيا 
يصل إلى مستوى قياسي

االحد 15 آيار 2022 العدد )4894(

Sun. 15 May. 2022 issue )4894(
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10296/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن نكول

بناًء على نكول مستأجري االحالة االولى
تعلن جلنة البيــع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خــالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 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 االخريوبنسبة )2%( ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10288/21
التأريخ: 2022/4/27

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

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

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

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

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

تنويه
متديد/ إعالن ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة )مشرفني 
ومهندسني تقنيني، أخصائيي األعمال ومشرفني لقسم السالمة( 

 Extension for 1st Announcements for Provision of General
 Human Resource Service )Technical Supervisors & Engineers,

)Business Specialists and HSSE Supervisors
010/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/5/24 الى 2022/6/7
وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العــروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/7 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/4/14
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

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

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

INOC شركة النفط الوطنية العراقية
شركة نفط البصرة )شركة عامة(

هيئة العقود واملشتريات
م/ نشر إعالن

إحلاقا بكتابنا ذي العدد 24282 في 2022/4/6 
اجلديد  الصبــاح  املنشــور في صحيفتكم 

بالعدد 4873 في 2022/4/7
تقــرر متديد غلق الطلبيــة اخلارجية املرقمة 
 D-2235-22-69على غلــق 2022/5/29 بدال 

من غلق 2022/5/15، لذا اقتضى التنويه
مع التقدير...

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1505
التاريخ: 2022/5/10

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( خمســة عشــر يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل القيمة التقديرية وســتجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املشــتري جلب هوية االحــوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة 

التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات72 م71/8127/12 و72/8127/1محل+ مخزن1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م682محل تصليح2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2692محل أدوات احتياطية3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2852محل سمكرة4

صناعية حمدانثالث سنوات150 م3122ورشة حدادة5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات12 م442حانوت1

البراضعيةثالث سنوات17،5 م12حانوت2

البصرةثالث سنوات9 م122دكة3

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

ساحة لبيع املباشر 1
النعمانيةسنة واحدة1130 م4912للسيارات
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دراسة

سينما

عمر شبانة *

القدمية »متاس  الرواية اجلديــدة/  تنطوي 
املدن« للعراقي جنيــب املانع، وهي روايته 
الوحيدة، على روايتني تتشابك خيوُطهما 
التي نسجها املؤلف ليخوض من خاللها 
محــاور عّدة فــي عمل واحــد؛ أبرز هذه 
)العانس(  الفتاة  أنيســة  »قّصة«  احملاور 
فــي عالقتهــا وصراعها مــع صور من 
الذكورة، وضمن هذا احملــور ثمة النظرة 
املرأة في شــرٍق متخلف اجتماعيًّا،  إلى 
وثانيها عالقة شــرق/ غــرب، وخصوًصا 
على مســتوى عالقة الرجل العربي مع 
املرأة الغربية، وثمة محور ثالث يجّســد 
رواية ثانيــة لكنها على صلــة باألولى، 
وهو محــور يتمّثل في عالقــة املناضل 
بالكون واحليــاة واحلب والــزواج وغيرها 
مــن التفاصيــل، وغير هذه احملــاور ثمة 
محاور في املضمون وأخرى في الشــكل 
تالًيا.  واللغة كما ســنوضح  واألسلوب 
وبســبب من ثراء املادة الروائية، نكتفي 
بقراءة أبرز مالمحها، شــخوًصا وحوادث 

ومحاور شّكلت بنيانها.
يقــول الناقد حمد البلهيــد، في تقدمي 
الطبعة اجلديدة من هذه الرواية )صدرت 
املؤسســة  منشــورات  ضمن  مؤخــرًا 
العربيــة للدراســات والنشــر(، وكانت 
صدرت منهــا طبعة وحيــدة في بغداد 
أواخر السبعينيات، إّنها تبرز كون مؤّلفها 
دوستويفســكي  بكّل من  متأثــرًا  كان 
وباألدبني  خصوًصا،  وســتندال  وبروست 
قاده  »وقد  عموًما،  والفرنســي  الروسي 
شــغفه باملعرفة، وغنــى التجربة، إلى 

درجــات قصوى مــن املثاليــة واألحالم 
الروايــة جتريًبا فكريًّا  الوجودية، فجعل 
يعّبر عن مجتمع يستشرف مستقبله، 
حيث تلك حلظة القلق، مجتمع تتناهب 
أفراده متاهات اخلــوف واألهواء، والرواية 
تصور اجملتمع العراقي في تلك اللحظة 
التاريخية: أحداثها حاضنة لسياق تلك 
احلقبة التي شهدت نشاط املّد اليساري 
ثم انهيار األحالم، اهتمت بفكرة الوحدة 
العربيــة وعبد الناصر وفشــل الفكرة 
والتجربة«. ويتابع »لذا سوف نطّل على 
زمن هو زمــن األحــالم واآلالم بحوادثه 
وشــخوصه«. ويختــم البلهيد »ونحن 
نقدم إلى القــارئ هذه الطبعة اجلديدة 
مــن رواية »متاس املدن« إمنــا نحاول رفع 
قوبلت  الــذي  النقدي  اإلهمــال  بعض 
به الرواية في حيــاة مؤلفها، ولعّل في 
تغّير الســياقات الثقافية فرصة إلعادة 
تأويلها وبعثها من النســيان، وهذه أقّل 
من حتيــة خجولة لنجيــب املانع، ذلك 

املثّقف النادر«.
هــي إذًا رواية تنتمي إلى منــط الروايات 
الفكرية والذهنّية، إذ حتتوي على نقاشات 
فكرية وثقافية وسياســية واجتماعية 
النقاشــات  تقّدم هذه  مطّولة، لكّنها 
واألفكار من خالل أدوات ســردّية شّتى، 
تُعنى عناية شــديدة باألســاليب التي 
جتعل منها رواية جتريبّية وريادية بامتياز، 
فهي تســتخدم أدوات السرد والتصوير 
والتشبيهات الغريبة ولغة احلوار بنجاح 
كبير يجعــل من احلدث غنيًّا وبعيًدا عن 
اجلفاف الفكرّي، كما تلجأ إلى الوصف 
والتأّمل، فضاًل عن استخدام  والتصوير 
مبِدٍع للرســائل بني األصدقاء، إذ تكون 
الرســائل وســيلة ناجحة لنقل صورة 

احلضارات،  بني  والعالقة  والتاريخ  الواقع 
دون أن تأخــذ صيغة احملاضــرات املمّلة 
واملُضجــرة.. بل إنها منط من الرســائل 
الســاخرة التي يندر العثــور عليها في 
األدب العربي، ســخرية تبلــغ حدود أن 
يســخر الصديــق من صديــق، بل من 

نفسه أيًضا.
وإذ قلُت في مطلع مقالي إن الرواية هي 
روايتان، فإمنا ألنظر إلى قصة »عشــق« 
بني أنيسة وأحمد رضوان، العشق الذي 
ســرعان ما ينتهي مــن جانبه، فيبقى 
هو في بيروت وتســافر هــي عائدة إلى 

بغداد، لكن عشقها له يستمّر بجنون 
املتمّثل  حلمها  فهــو  ومطاردة،  وإحلاح 
في »الشــاعرية في تناول العالم« كما 
تظل تردد، إلى درجة أن تبلغ ما يســّمى 
سّن »العنوسة«، فهي ترفض أربعة ممّن 
و«ذكورّيته«  بطريقته  كّل  »يالحقونها« 
التي تتصّدى لهــا »العانس«، محتمية 
بشــخصيتها وعشقها من طرف واحد 

مع أحمد.
وهنــا تبرز صــور اجملتمــع املتخّلف في 
نظرته البائســة إلى العانس التي يريد 
الكّل اصطيادها، لكّنهــا تقاوم وتظّل 
حتلم بعودة أحمد الذي يظل يوقظ هذا 
ويستمر هذا  متباعدة.  برســائل  احللم 
حتى نهاية الروايــة املتمثلة في وصول 
صحــف لبنانية تنبئ مبقتل شــخص 
اســمه أحمد، فحــني تتأمــل الصور 
ينتابها الشــّك إن كان هــو أحمد)ها(! 
واملهّم في هذا اجلانب هو ما يبرزه املؤّلف 
من نظرة املرأة نفســها إلى املرأة، حيث 
يبرز في احلوارات أن الكثير من النســاء 
تفّضل »ِظــلَّ راِجل وال ظــّل حيطة«، 
فضاًل عّما يبرز مــن متييز هذه املرأة بني 
أوالدها الذكــور وبني بناتها، فمن حديث 
امرأة عن زواج بناتها األربع إنه هو األهم 
»أما َمــن تزوجَن وكيف يُعاَملَن، فهذا ال 
ا  يهّم. وأّما أبناؤهــا الثالثة فليس مهمًّ
أن يظّلــوا ُعّزابًا آلمادٍ طويلة«. وهو طرح 
كان نادرَ احلضــور في زمن كتابة الرواية 

ونشرها.
يشــتغل املؤلف على هذا احملور، احلامل 
للهــّم االجتماعي أساًســا، من خالل 
أيًضا، يطغى  وســائل وأســاليب عّدة 
عليها أســلوب التأّمل فــي الذات وفي 
تأّمالت جتيء في صور اســتعادة  اآلخر، 

املاضــي عبر )فالش باك(، أو التفكير في 
املســتقبل اجملهول في حلظات االرتباك 
التي يعيشها شخوص الرواية. ومن بني 
يأتيها صــوت أحمد مخاطًبا  ذكرياتها 
أو معترًفا »أنــا عدمي القدرة على الثبات 
فوق أرض االســتقرار احملايدة.. إنني أشّد 
ســطحية من مــّد جذوري فــي أرض 
مســتقّرة«. أو قولــه في إطــار البعد 
الوطني والقومــي الذي يأتي عبر خيط 
رفيــع »إن هــذه األّمة أكبــر مني مبائة 
وخمسني مليون مرة، وال بد من االنتباه 
لهذه املاليني مــن النداءات قبل أن يلّبي 
أحُدنا نداء نفسه، وإن كان ذلك عسيرًا 

كّل العسر«.
في النهاية، نحن حيال رواية ميكن القول، 
بال تــرّدد، إنها تركيبــة جتريبية صعبة، 
لكّنها تؤّشــر إلى وعي مبكر بالهزائم، 
ودعوة إلى »جتميــع األّمة«، لكّنها دعوة 
إلى التأّمل في شــؤون الوجــود كّلها، 
وأسئلة كثيرة في هموم اإلنسان الفرد 
واجملتمع، لكنها ال تقع في اخلطابّية، بل 
تشــتمل على تأّمالت شاعرية في غير 
موضع منهــا، ولعّل أوصاف البصرة من 
بني أجمــل ما فيها، حتــى وهو يصف 
مع  والعيش  صحرائهــا،  فــي  الضياع 
عائلة ريفّيــة وما قّدمته له في ضياعه 
ذاك. وأكاد ال أشّك في أن الكاتب يصف 
جتارب شخصّية عبر شخصية الصابري، 
فهــل هو كذلــك؟ رمّبا! وهــل هذا كّل 
شــيء؟ بالتأكيد ال، فما هو إاّل قطرات 

من بحر الرواية.

* شاعر وصحفي أردني

الصباح الجديد ـ متابعة:

العربية عن ترشيحات  السينما  كشف مركز 
جوائــز النقاد لألفــالم العربية في نســخته 
العربية  األفالم  التي تســتهدف  السادســة، 
التي مت إنتاجها في 2021، ويشــارك في تقييم 
األفالم جلنة حتكيم تتكون مــن 167 ناقداً من 
68 دولة، يشاهدون األفالم عبر الشريك الرقمي 
فيســتيفال ســكوب Festival Scope، ومن 
املقــرر اإلعالن عن الفائزيــن باجلوائز، في حفل 
يُقام ضمــن الدورة املقبلة مــن مهرجان كان 

السينمائي.
 وعلقت مديرة جوائــز النقاد ديبورا يانغ قائلة: 
»من الالفت في ترشــيحات هــذا العام غلبة 
اإلنتاج  انتشــار  إلى  األفالم املصريــة، إضافة 

املشــترك بني الدول العربية، مع تواجد قوي 
مــن العراق واألردن ولبنان ودول أخرى، كل هذه 
لالهتمام،  ناقشــت مواضيع مثيــرة  األفالم 
وفرضت نفســها علــى أجنــدة املهرجانات 

الدولية طوال العام املاضي«.
وأّكــد ماهر دياب وعالء كركوتي، الشــريكان 
املؤسســان في مركز الســينما العربية أنه 
من املثير لالهتمام حجــم التنوع الكبير في 
اإلنتاجــات العربية لهذا العــام، إن من حيث 
مواضيــع األفالم أو الــدول املشــاركة، هذا 
باإلضافــة إلى التواجد النســائي الالفت في 
اإلخراج والتأليف والوثائقي. وأضافا: »نحب أن 
نوجه الشكر إلى جلنة التحكيم جوائز النقاد 
لألفالم العربية، التي شــاهدت كل اإلنتاجات 
العربية في العام املاضــي، لتختار لنا أفضل 

األفضل في كل فئات اجلوائز«.

قائمة ترشيحات جوائز النقاد لألفالم العربية:

أفضل فيلم:
احلارة | إخراج: باســل الغنــدور | األردن ومصر 

والسعودية
أوروبا | إخراج: حيدر رشيد | العراق

دفاتر مايا | إخــراج: جوانا حاجي توما، وخليل 
جريج | لبنان

ريش | إخراج: عمر الزهيري | مصر
سعاد | إخراج: آينت أمني | مصر وتونس

أفضل ممثل
آدم علي | فيلم: أوروبا | العراق

 A Brighter Tomorrow | سفيان غراب | فيلم
:اجلزائر

سمير قواسمي | فيلم: بني األمواج | املغرب
علي سليمان | فيلم: أميرة | فلسطني

منذر رياحنة | فيلم: احلارة | األردن

أفضل ممثلة
دميانة نصار | فيلم: ريش | مصر
صبا مبارك | فيلم: أميرة | األردن

عفاف بن محمود | فيلم: أطياف | تونس
منال عيسى | فيلم: البحر أمامكم | لبنان

ميســاء عبد الهادي | فيلــم: صالون هدى | 
فلسطني

أفضل مخرج:
آينت أمني | فيلم: سعاد | مصر

إيلي داغر | فيلم: البحر أمامكم | لبنان
باسل غندور | فيلم: احلارة | األردن

عمر الزهيري | فيلم: ريش | مصر
هانــي أبو أســعد | فيلــم: صالــون هدى | 

فلسطني
 

أفضل سيناريو:
أحمد عامر وعمر الزهيري | فيلم: ريش | مصر

إيلي داغر | فيلم: البحر أمامكم | لبنان
باسل غندور | فيلم: احلارة | األردن

جوانا حاجي توما وخليــل جريج | دفاتر مايا | 
لبنان

محمود عزت وآينت أمني | فيلم: سعاد | مصر

أفضل فيلم وثائقي:
أعنف حب | إخراج: إليان الراهب | لبنان

ألف حريق | إخراج: ســعيد تاجــي فاروقي | 
فلسطني

جمهوريــة الصمت | إخراج: ديانــا اجليرودي | 
سوريا

فلسطني الصغرى | إخراج: عبد اهلل اخلطيب 
| فلسطني ولبنان

كما أريد | إخراج: سماهر القاضي | مصر
 ووقع االختيار على القائمة النهائية املرشحة 
للجوائز وفقاً ملعايير تضمنت أن تكون األفالم 
قد عرضت للمــرة األولى دولياً في مهرجانات 
ســينمائية دولية خارج العالم العربي خالل 
عــام 2021، وأن تكون إحدى جهــات اإلنتاج 
عربية )أياً كانت نســبة وشــكل مشاركتها 
بالفيلم(، باإلضافة إلى أن تكون األفالم طويلة 

)روائية أو وثائقية(.

رواية »تماس المدن«.. الواقع العراقّي حّتى سبعينيات القرن الماضي

ترشيحات األفالم لجوائز هذا العام في السينما العربية

قراءة 

على تكييــف روحها مــع كل االجواء التي 
حتيط بها من بعيد أو قريب، حيث إنها كانت 
واالشــتغال  للعزف  أوســع  متتلك مفاتيح 
الشــعري عبر رمزية واشتغال مختلف عن 
الشــائع أو التقليدي في قصائد النثر ولعل 
هذا املقطع يؤكد ما ذهبــت إليه من رأي أو 

رؤية حيث تقول فيه:
»الريح تهمس للنــار / وقميصك في الركن 
ســاجدا للظنون / راكعا ألسئلة النسيان / 
فزاعتك مسكونة باألمس/ الصحراء قذفت 

رمالها في جوفك وارتاحت »
اســتوقفتني  اجملموعة  نصوص  بعض  وفي 
مفــردات تؤكد أن الشــاعرة متتلــك خزينا 
مفرداتيــا ولغويــا ومعرفيا ســهل عليها 
التوغل عميقا في ثنايا احلكايا الشعرية عبر 
توظيف تلــك املفردات في صور تربط القدمي 
باحلديث وعبر انثياالت جعلت من النصوص 
تتألق في زاوية الطرح والتلقي، وحني نعرف 
انها ابنة دملون فال عجــب ان وجدناها وعبر 

تناغي امكنة اخر وتذهب  اشتغالها اخلاص 
باجتاهات عــدة حيث املدن واألنهــار اخلالدة 
التــي تعني احلياة وعشــقها املتأصل لكل 

مكان تشعر بانتماء إليه.
وقد وجدتها في مقطع معني حتاور النهرين 
اخلالديــن دجلة والفرات عبر انثيال عشــق 
واشــتهاء تساقطا كما أمطار تشرين يبالن 

النفس والروح حيث قالت::
›‹اشتهي الظل فيك/ الكتب من مطر صهوة 
اللقاء/ اشتهي نرجسا للعيون التي سيجت 

أرقي /اشتهيك‹‹.
أمــا املقطع اآلخر والذي بشــر بالشــاعرة 
مفتاحا خلزين معرفي كما أسلفت في أعاله 
فإنه امتأل بالصور الشــعرية التي جتسدت 
كرؤية جــرت امليثولوجيا إلى كف القصيدة 
لتعقــد قرانهما عبر تزاوج شــعري ال ميكن 
إسقاطه في داخل النص بدون دراية بتهاومي 
الشعر وجنونه حيث إنها استفزت بي الكثير 
حني قالت: »مر في االنبياء/ وقامته تستظل 
بقلبي/ بســبحته كان يجلو النخيل/ ومرت 
هناك/ فكانت ترد فــي اجلرح تهوميه/ حبرها 

يتسكع قلبك«.
احلادثة هنا برعت فيها الشاعرة  فإسقاطة 
ومنحت املتلقي دوران نشوة ال ميكن احلصول 
على طعمهــا مــن دون تكرار، قــراءة هذا 
املقطع حتديدا فهي تكاد تضيء )الشــاعرة( 
مع امتداد رؤيتنا إلى عمق املعنى الذي تكور 
في حبرها حتى كاد ان يضيء الشــاعرة مع 
امتداد رؤيتنا إلى عمق املعنى الذي تكور في 
حبرها حتى كاد أن يضــيء هو اآلخر. والنثر 
عند فاطمة محســن ليس هو النمطي أو 

املكرر حملاوالت تركها البعض ومضى..!!
بل آنها ومن خالل ما تنثره متد جسورا خفية 
تؤكد منطقيــة االنثيال الروحي الذي تنزفه 

فيسيل إلى وسط املتلقي.
وفي هــذه اجملموعة وجدتها متتلك إرهاصات 
عدة ميكن مــن خاللها ان نرصــد عددا من 
اخليبات ومحاوالت ترميم آثار الوجع والشجن 
ومن خالل اإلصــرار الداخلي علــى التجاوز 
فالشــاعرة تنبيء عن ازاحات مفتوحة غير 
مقبولة في الرومانســية وليست مكرسة 
ألجل إســقاط ثيمة احلب واإلحباط على انه 
شــيء مفروغ منه بل انها تركت لنا فرضية 
جديدة ترد من خاللها على حديث األســتاذة 
الناقدة ظبية خميس والذي كانت تقول لم 
تنطلق حواء بصوتها كثيرا كانت ببغاء آدم 
أحيانا أخرى فما  أحيانا، وشهرزاد شــهريار 
أســقطته فاطمة محسن من مفردات عبر 

هذا املقطع:
»ملــاذا املياه حتاصرني بالــرؤى/ وانظر فنجان 

قهوتنا صامدا في املــكان/ الزوايا حتاصرني 
باملوسيقى/ فافلت مني/ وارقص. ارقص«

اقول انه عبر هذا املقطع كان احلديث كافيا 
إلثبات ان حــواء قادرة على القــول والفعل 
والدخول فــي صراع مع اآلخر ان تطلب األمر 
ذلك، ولعل قراءة هذا املقطع اآلخر سيدحض 
رأيا آخر قد يشكك بتلك القدرة التي جاءت 
هنا عبر منظومة بــث مختلفة حيث نراها 

تقول:
»لــي هجــرة منــك/ ال يســع الوقت كل 
البنفسج في جدسي كي يثور/ رأيت الذهول 
وصافحته فــي أزقة حلمي/ ألني أنا../ وليس 
على ضفتي انحناء‹‹ وأثنــاء قراءتي لبعض 
نصوص هذه الشــاعرة عبر اإلنترنت تذكرت 
مقولة فلســفية تعود ل)مارســيل رميون( 
ويومهــا قال )قــد يصادفنا احلــظ ونلتقي 

بذاتنــا، أو ندخل فــي ذات أخــرى( وأنا ومن 
خالل االسترســال في قــراءة قصائد هذه 
الشاعرة الشفافة والرقيقة، وجدتني أعيش 
احلالتــني، فقد صادفتني ذاتــي أثناء جتوالي 
بني اإلزاحات الشــعرية التي رسمتها ريشة 
اإلبداع التي متتلكهــا )فاطمة(، وبرغم أنها 
كانت أنثويــة الطابع والطــرح، إال أنها لم 
تخل من مشــاعات التلقــي، لذلك وجدت 
بعض النصوص والســطور وشاهدتها عن 
قرب ترسم مالمح تشبهني وتقاربني روحيا، 
)الفاطمــي( واحلديث  النثر  فكنت بداخــل 
)الرميوني(، أي أنــي وجدت ذاتي بداخل بعض 
النصوص وفي بعضها دخلت ذاتا أخرى، كما 

في هذا املقطع الذي تقول فيه:
»منــذ فوبيا احلــب/ وأنا أســأل اهلل../ لكن 
عينيك تنبئان بقتلي/ أنت تشبه ظمئي/ وأنا 

أتلصص/ نهر فؤادك«.
وفي أماكــن أخرى وجدتني ادخــل في ذات 
الشــاعرة، من خالل جري إلى ساحة قرابني 
روحهــا التي وجدت فيها أنهــا متتلك رغبة 
في تعرية الذات بقســوة من خالل التركيز 
علــى اللحظات العابرة التي جتســدت عبر 
الرمز والصور واحملسوس، ولعلي أكون موفقا 
حني اصف ذات الشــاعرة علــى انها خالية 
من العقد، وتعيش وســط أجــواء نقية من 
حيث االنتماء لإلنسانية، فهي جتنح معاقل 
البيــاض، وال تتوقــف عند إشــارات حمر، 
رمبــا يرتكبها بعض الذين غادروا أنفســهم 
وذاتهم، كما في هذا املقطع الذي جاء فيه: 
»كان جــدار هواك تعانقــه جنمتان/ ويغفل/ 
يغمرنــي الضوء/ تدخلني شــفتان/ تعللت 

بالبوح/ وتنسل من جسدي شرفتان‹‹.
وحتمــا أني لن انتهي عنــد حافة املتعة، أو 
أي حد معني من لذة التلقي التي صادفتني 
التي وصلتني  الراقية  النصوص  على قارعة 
مــن شــاعرتنا اجلميلة والدافئــة )فاطمة 
محســن( ولكن ما أريد اآلن أن يكون مسك 

ختام حديثي هو القول:
الشــاعرة تكتب بلغة أنيقــة امتصت من 
خاللها كل نبوءات اجلمال والســحر احلالل، 
وحققت كينونة من الصعب الوصول إليها، 

من دون بذل روحاني الطعم وفؤادي اللون.

* شاعرة بحرينية

عدنان الفضلي

في أحد تعليقاته كتب الشاعر الصيني مي 
ياو شينغ مقولة بقيت عالقة في أذهان أهل 
الشــعر إلى يومنا هذا رغم انــه قالها قبل 
عشرات السنني حيث قال: لتتقن األناقة أوال، 
ومن ثم ابحث عن األسلوب البسيط ، فثمة 
قصائد توضح املتانة التي يتطلبها األسلوب 
البسيط . وبهذا فان األسلوب البسيط يعد 
صعبا جدا كونه يحتاج إلى بســاطة عذبة 
عميقة األغوار ومتتلــك أكثر من خيط يدلنا 
على فحوى النص الذي يتوقف عنده املتلقي 
أو الناقد وهذا اإلســلوب األنيق والبســيط 
واملتمكــن مــن ذاتــه وجدته ماثــال أمامي 
وأنا اســتعرض نصوص اجملموعة الشــعرية 
للشــاعرة البحرينية فاطمة محسن، والتي 
صدرت حتت عنوان ›‹أســقط منــك واقفة‹‹ 
وهــو عنوان واضــح ودال على الشــخصية 
الشــعرية اخملتفية وراء هــذا النبض املنثور 
بطريقة شعرية حتفر الذائقة وتنعش التلقي 
لدى الباحثــني عن القصيــدة احلديثة، فقد 
كانت فاطمة ومن خالل مجموعة النصوص 
هذه والتــي احتــوت اغلب ثيمات الشــعر 
احلديــث املتعــارف عليها مثل احلــب/ املرأة/ 
الرجــل/ الرجولة/ األنوثــة/ املصير/ االنتظار/ 
التحدي/ العطش ألشياء عدة/ الفرح/ احلزن/ 
الشــجينة/ الغربــة/ وغيرها تنســج وعلى 
مهل عدة سحب علقتها على سماء الشعر 
وتركتها متطــر علينا قصائد وانثياالت مليئة 
بالســحر احلالل وقد اكدت لنا هويتها برغم 
التي حملناها  املفرطة  وذاتيتهــا  خصوصيتها 
في العديد من املقاطع الشعرية التي كونت 
وحدة متكاملة مــن حيث املعنى والتوظيف 
املتقن كما في هــذا املقطع الذي تقول فيه: 
أغير  ›‹دعني أســاومني ثم امســح دمعي/ 
طقســي قليال/ فمنذ غيابك هذا نشــيدي/ 

الدموع.. الدموع.. الصالة
وفي اجملموعة ذاتها وجــدت فاطمة خاضعة 
أيضــا برغم متردهــا الواضح إلــى تراكمات 
املــوروث واملألوف مبعنى أنها لــم حتقق متردا 
يبعدها عن البيئة التــي تنتمي لها، إمنا مترد 
آخر على بعض الســائد مــن األخطاء التي 
تتلبــس تلــك البيئة، حيث إنهــا ومن خالل 
ثيمة احلب راحت تنحت بإتقان وجوها ومناذج 
عاشقة تعيش معها حرفيا ورمبا تواكبها في 
خطــوات احلياة وتتوغل معهــا في تفاصيل 

مخفية أو مشعة.
والشــعر لدى فاطمة محسن تأكيد واضح 
لذاتهــا الى أراها وعبر هــذا اجملموعة القادرة 

الجسور الفنية في نثر »فاطمة محسن« *

المقطع اآلخر والذي بشر 
بالشاعرة مفتاحا لخزين معرفي 
كما أسلفت في أعاله فإنه امتأل 

بالصور الشعرية التي تجسدت 
كرؤية جرت الميثولوجيا إلى كف 

القصيدة لتعقد قرانهما عبر تزاوج 
شعري ال يمكن إسقاطه في داخل 

النص بدون دراية بتهاويم الشعر 
وجنونه حيث إنها استفزت بي 

الكثير حين قالت: »مر في االنبياء/ 
وقامته تستظل بقلبي/ بسبحته 
كان يجلو النخيل/ ومرت هناك/ 
فكانت ترد في الجرح تهويمه/ 

حبرها يتسكع قلبك«.



جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10278/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

1.يسر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشروع )تأهيل مجمع ماء مركز الناحية 200 م3/سا/ اللطيفية+ 
تأهيل مجمع ماء القادسية 200 م3/ســا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء املعامرة 100 م3/سا/ اللطيفية+ 
تأهيل مجمع ماء اخلزرج 100 م3/سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء اخلميسية 200 م3/سا/ الرشيد+ تأهيل 
مجمع ماء العدوانية  200 م3/ســا/ الرشيد( أدناه ضمن مشــاريع  املوازنة االستثمارية لسنة 2021 من 
تخصيصات خط الفقر فعلى كافة  مقدمي العطاءات من الشــركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي 

اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشروع وحسب الوثائق القياسية.
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشــروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قســم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة مسجل الشركات 
في وزارة التجارة، عقد تأســيس، محضر اجتماع، إجازة ممارســة مهنة، هويــة تصنيف مقاولني لألعمال 
اإلنشــائية بدرجة )ســابعة( نافذة صادرة من وزارة التخطيط، هوية غرفة جتــارة صنف ممتاز نافذة، تقدمي 
أعمال مماثلة مصدقة من اجلهة املســتفيدة، تقدمي مستمســكات املدير املفــوض، تقدمي ما يؤيد حجب 
البطاقة التموينية، كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق 
ومعنون إلى محافظة بغداد نسخة اصلية، وصل الشراء النسخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على كافة 
صفحات جداول الكميات من قبل الشــركة املتقدمة، تقدمي جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 
120 يوما، تقوم الشركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقع اإللكتروني اخلاص بها، 
يجــب أن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشــطب ومقترن 
بتوقيع مقدم العطاء، )على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك باملناقصة تقدمي شهادة تأسيس وكافة 
مستمسكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس(، تلتزم الشركة بتقدمي األسعار 

النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة 
او وكيله إلى العنوان التالي (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق لقاء مبلغ قدره 

)300,000( )ثالثمائة ألف دينار عراقي(  غير قابلة للرد.
5. يتم تســليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االســتعالمات اإللكترونية /الطابق األول 
وآخر موعد لتســليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم اخلميس 2022/6/2 
ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وســيتم فتح العطاءات بحضــور مقدمي العطاءات او 

ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم اخلميس 2022/6/2 
او اليوم الذي يليه.

6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شــكل)خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( صادر 
مــن احد مصارف بغداد املعتمدة لــدى البنك املركزي على ان يكون الضمــان املقدم داخال ضمن املنصة 
اإللكترونية وإذا لم يكن خطاب الضمان داخال ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي 

وباسم أي من الشركاء.
7. يستقطع من مستحقات الشركة املتعاقدة كافة الرسوم والضرائب املشار إليها في القوانني واألنظمة 

والتعليمات العراقية
 8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستجيبة ملعايير الوثائق القياسية ويستبعد أي 
عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة(. 

)admin@baghdad.gov.iq( 10. للمعلومات تتم املراسلة عبر البريد اإللكتروني  
11. في حال تقدمي أحد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاءها مــن قبله فيتم قبول العطاء 

املشترك من دون النظر إلى الشريك اآلخر.
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. في حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشركة التي يحال بعهدتها أعمال املناقصة عن طريق 
قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االستيراد ويتحمل 
املشترك في املناقصة مسؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز مواد(.

15. يتم اعتماد وثيقة األشــغال الصغيرة الصــادرة من وزارة التخطيط وتكــون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية 

املطلوبة في شروط املناقصة.
16. للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحسب 

مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك.
17. على الشركة التي يحال اليها املشــروع تقدمي خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة 5%من مبلغ العقد 
ويكون جتديد خطاب الضمان بشــكل تلقائي وحلــني ورود كتاب انتفاء احلاجة مــن قبلنا ويتم ذكر فقرة 

التجديد التلقائي في سند خطاب الضمان.

محافظة بغداد/ قسم العقود

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة جلوالء
العدد/ 143/ب/2022
التاريخ/ 2022/5/11

م/ اعالن
إلى املدعى عليه/ ماجد عز الدين حبيب 

أقام املدعــي )قيصر قدوري رشــيد( الدعوى 
البدائية املرقمة 143/ب/2022 ضدك أمام هذه 
احملكمة والتي يطلب فيها إعادة احلال بشــأن 
بيع الدار الزراعية املبنية على القطعة املرقمة 
)1\5 محلــة 10( خانقــني إمام عبــاس ببدل 
مقداره )125000000( مائة وخمسة وعشرون 
مليون دينار عرقي مقبــوض، وجملهولية محل 
)ايدن  بالتبليغ  القائم  إقامتك حسب شــرح 
محمد نــزري( فــي 2022/4/21 وكتاب مركز 
شرطة بختياري ضمن قسم شرطة خانقني 
في 2379/9/2 في 2022/4/21، وإشعار مختار 
إمــام عباس املدعــو )نعمت علــي فلي( في 
2022/4/20، قررت هذه احملكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض احلضور 
فــي موعد املرافعــة املصــادف )2022/5/24( 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك  
أو إرســال من ينوب عنك قانونا فسوف جترى 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا حسب القانون.
القاضي/ محمد عبداهلل سعيد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
احلي

العدد / 314/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/28

)اعالن(
املدعية/ زمن علي جوده

املدعى عليه/ عباس جاسم عبيد
الدعوى  املدعيــة  زوجتــك  اقامــت 
الشــرعية املرقمــة أعــاله تطلــب 
فيهــا احلكم بإثبات نســب الطلفة 
)حــوراء( مــن بطن والدتهــا املدعية 
ومن صلــب املدعى عليــه وجملهولية 
محــل اقامتــك قررت هــذه احملكمة 
تبليغك بصحيفتني محليتني مبوجب 
املصادف  املرافعة  موعد  في  حضورك 
التاسعة صباحا  الساعة   2022/5/25
وبعكسه سوف جتري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول.
القاضي
حتسني علوان اخليكاني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح ناحية واسط
العدد: 82/ج/2022
التاريخ: 2022/5/10
الى// املتهم الهارب// محمد ســبهان 

مروح ريش سراي جليباوي
ناحية  واســط/  الســكن/ محافظة 

واسط - شاخة 10
م/ اعالن تبليغ باحلضور

للشــكوى املقامة ضدك عــن تهديد 
املشتكي علي شدهان مروح وفق املادة 
432 ق.ع، وجملهولية محل اقامتك قررت 
احملكمة تبليغك عن طريق نشــر اعالن 
بصحيفتني محليتــني للحضور مبوعد 
احملاكمة املعني يوم 2022/6/23 الساعة 
احملكمة  هــذه  أمام  صباحا  العاشــرة 
وفي حــال عدم حضورك ســوف جترى 

محاكمتك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
اسامة علوان شلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
العلم

العدد/ 134/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/9

الى/ املدعى عليه / عماد ناجي 
اسعد إبراهيم/ مجهول اإلقامة

م/ اعالن
)ابتســام رمضان  املدعيــة  اقامــت 
املرقمة  الشــرعية  الدعوى  عبداهلل( 
األحوال  فــي محكمة  134/ش/2022 
الشــخصية في العلم والتي تطلب 
فيها احلكــم بتصديق الزواج اخلارجي 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
نشرا باحلضور الى هذه احملكمة مبوعد 
وفي حال عدم  املصــادف 2022/5/23 
حضورك او ارســال مــن ينوب عنك 
املرافعة بحقك  قانونا فســوف جتري 

غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
عامر رشيد حمادي
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ديوان محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )31( لسنة 2022

تأهيل مجمع ماء مركز الناحية 200 م3/سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء القادسية 200 م3/سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء املعامرة 100 م3/سا/ اللطيفية+ 
تأهيل مجمع ماء اخلزرج 100 م3/سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء اخلميسية 200 م3/سا/ الرشيد+ تأهيل مجمع ماء العدوانية  200 م3/سا/ الرشيد

مبلغ التأمينات األوليةالتبويباملدة /اليوم         الكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة

تأهيل مجمع ماء مركز الناحية 200 م3/سا/    31
اللطيفية + تأهيل مجمع ماء القادسية 200 م3/

سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء املعامرة 100 م3/
سا/ اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء اخلزرج 100 م3/سا/ 
اللطيفية+ تأهيل مجمع ماء اخلميسية 200 م3/سا/ 

الرشيد + تأهيل مجمع ماء العدوانية 200 م3/سا/ 
الرشيد

1,726,494,000

مليار وسبعمائة وستة وعشرون 
مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الف 

دينار عراقي

4918,000,000-1-4-4-6-180237 يوما

ثمانية عشر مليون دينار 
عراقي

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الطويسةثالث سنوات16 م162حانوت1

الطويسةثالث سنوات16 م152حانوت2

الطويسةثالث سنوات16 م82حانوت3

الطويسةثالث سنوات16 م172حانوت4

الطويسةثالث سنوات16 م182حانوت5

الطويسةثالث سنوات33،75 م192حانوت6

الطويسةثالث سنوات16 م252حانوت7

الطويسةثالث سنوات19،75 م262حانوت8

الطويسةثالث سنوات22،78 م22فتحة سلم9



جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
قسم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية

شعبة التسجيل والتوثيق
العدد 1563
التاريخ امليالدي 2022/5/11

إعالن مناقصة رقم )2022/5( للمرة الثانية
تدعو دائرة الشــؤون الهندســية في ديوان الوقف السني/ منطقة الســبع أبكار املقاولني والشــركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في 
مناقصة )صيانة جامع الطوز القدمي التراثي/ صالح الدين( وبكلفة تخمينية قدرها )320,564,000( )ثالثمائة وعشــرون مليونا وخمســمائة وأربعة 
وستون الف دينار عراقي فقط( محسوبة على )اخلطة االستثمارية(. راجني مراجعة قسم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية في الدائرة 
املذكورة اعاله لغرض شــراء العطاءات مقابل مبلغ )250,000( )مائتان وخمســون الف دينار( غير قابل للرد مع استالم استمارة معلومات لطالبي 
العطــاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم )االربعاء( املصادف )2022/6/1( على أن يســتصحب طالب العطاء املستمســكات املبينة أدناه 
ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشــر اإلعالن، علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض 
مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشؤون 

الهندسية في الديوان )مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

handasyawaqaf@yahoo.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنسبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )9,617,000( )تسعة ماليني وسبعة عشر الف دينار( تقدم على شكل صك مصدق او خطاب 
ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسســني للشركة املشاركة في املناقصة حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة 

ستة اشهر واذا كان مقدم العطاء مشروع مشترك يقدم باسم املشروع.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تسجيل املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 2015 وبدرجة وصنف 
تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باألعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتــزم املقاول بتحديد مــدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمل املقدم أهميــة بالغة في املفاضلة بني 
العطاءات(.

7. على مقدم العطاء ان يوقع اســتمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املســعرة ويتم تدوين أسعار العطاء باملداد او بشكل 
مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.

8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني آلخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة
9. على مقدم العطاء تقدمي شهادة تأسيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز ثالثة اشهر( 

وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها الداخلي
10. وجوب تقدمي كتاب يبني الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.

11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعد من قبل دائرتنا.
12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.

13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل آخر عشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وبقيمة )160,282,000( )مائة وستني 
مليونا ومائتني واثنني وثمانني الف دينار(.

14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )128,225,750( )مئة وثمانية وعشــرين مليونا ومئتني وخمسة وعشرين الفا وسبعمائة 
وخمسني دينارا( عند تقدمي العطاء

15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القســم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل حيث تقدم 
ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.

16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها رقم املناقصة 
واسم العمل(.

17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.
18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم عن املناقصة أعاله في يوم )االربعاء( املصادف )2022/5/25(.

مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة املباني التأريخية واجلوامع االثرية
ر. مهندسني أقدم
إسماعيل عايد جاسم
مدير عام دائرة الشؤون الهندسية/ وكالة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 35
التاريخ: 2022/5/12 

م/ إعالن أول/ إعادة تقدير

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديــات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار أمالك مديرية بلدية )الشــطرة، النصر( 
والبالغ عددها )27( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب 
البلديــة خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفــع التأمينات القانونية 
بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من 
مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل 

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

شركة نفط البصرة
غلق 2022/6/15

طلبيات دعوى العامة بطريقة التأهيل الفني– الوثيقة القياسية

تعلن شــركة نفط البصرة عن حاجتها للمواد املبينة في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك 
مبراجعة مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة- باب الزبير الستالم املواصفات اخلاصة 
بها وتقدمي عطاءاتهم في موعد أقصاه 2022/6/15 الســاعة الواحدة ظهرا مرفقة معها 
التأمينات األولية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة من احد املصارف 
املعتمدة في العراق وسيهمل أي عطاء غير مســتوٍف للشروط أعاله والدائرة غير ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات وســيتحمل من ترســو عليــه املناقصة أجور نشــر اإلعالن، ثمن 

مستندات املناقصة غير قابلة للرد.
مالحظة: مبلغ التأمينات األولية مثبت فــي اصل الطلبية ويكون العطاء نافذا بعد )90( 

يوما من تاريخ الغلق والتأمينات نافذة بعد )118( يوم من تاريخ الغلق
ملزيد من املعلومات الفنية يرجــى زيارة موقعنا اإللكتروني )www.boc.ooil.gov.iq( وميكن 

)fpd_basraoilco@boc.oil.iq( االتصال بنا عبر بريدنا اإللكتروني
موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في 2022/6/8

تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية
وقت فتح العطاءات بعد موعد اإلعالن

مــكان فتح العطاءات في قاعــة فتح العطاءات اخلارجية الواقعة فــي موقع باب الزبير- 
الزقورة- الطابق األرضي

على كافة املشــاركني ملء اجلزء الرابع من الوثيقة وإعادة الوثيقة القياســية املؤيدة من 
قبلنا بعد ختمها وتأييدها من الشــركات املشاركة يرجى إرسال ممثلكم قبل موعد الغلق 
الســتالم قرص )CD( متضمنا الوثائق القياســية للطلبيات املعلنــة لغرض ملء وتوقيع 

املعلومات اخلاصة بكم وتسليمه في موعد الغلق
كافة املقاولني الثانويني )العراقيني واألجانب( عدم التعامل مع الشركات األجنبية املقاولة 

فيما يخص املناقصات والعقود الثانوية من خالل مفردات هذه الشركات في دبي
املدير العام

اعالن10

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
محكمة بداءة علي الغربي

العدد: 276/ب/2020
التاريخ: 2022/5/11

إعالن
املعترضــة اعتراض الغير/ ســليمه محيبس 

كاظم/ تسكن محافظة بغداد
املعتــرض عليه اعتراض الغيــر الثاني/ راضي 

عداي كيطان/ مجهول محل اإلقامة )مرحتل(
بنــاًء على قرار هــذه احملكمة في علــي الغربي 
ولكونك مجهول محل اإلقامة والعنوان حسب 
كتــاب محكمة بــداءة بغداد اجلديــدة بالعدد 
ومرفقــه كتاب  فــي 2022/5/10  276/ب/2022 
مركز شرطة األمني/ شعبة اإلدارة بالعدد 6263 
في 2022/5/9 عليــه قررت هذه احملكمة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي االنتشار 
بقــرار احلكم الغيابي بالعــدد 276/ب/2020 في 
2022/4/10 واملتضمن رد طلب املعترضة اعتراض 
الغير )ســليمة محيبــس كاظــم( وحتميلها 
الرســوم واملصاريف القضائية واتعاب محاماة 
وكيل املعترض عليها اعتراض الغير األول احملامي 
)حيدر حامد عبد العزيز( وفي حال عدم حضورك 
او إرســال من ينــوب عنك قانونــا لالعتراض او 
االســتئناف والتمييز فسوف يكتســب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون.
القاضي
علي محمد جنم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 2558/ب/2021
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
الى/ املدعى عليهما

 )1- حسن طاهر يعقوب 2- نور رياض 
عبداهلل(

بناًء علــى الدعــوى البدائيــة املرقمة أعاله 
واملقامــة من قبل املدعي )علــي عبد الهادي 
عــوده( ضد املدعــى عليه )1- حســن طاهر 
يعقــوب 2- نور ريــاض عبــداهلل( املتضمنة 
أعاله للمدعى عليهما مبلغ  املدعي  مطالبة 
مليون ومائة وخمســة وعشــرون الف دينار 
عراقي كقرضة حسنة وكونكما ممتنعان عن 
تسليمه املبلغ برغم مطالبته املتكررة لكما 
لذا طلب دعوتكما للمرافعة وتســديد املبلغ 
املذكور أعاله وحتميلكما الرســوم واملصاريف 
واتعاب احملاماة وجملهولية محل إقامتكما قررت 
احملكمة تبليغكما نشرا بواسطة صحيفتني 
محليتــني يوميتــني مبوعد املرافعــة املوافق 
2022/5/24 وفي حال عدم حضوركما او إرسال 
مــن ينوب عنكمــا قانونا ســتجرى املرافعة 

بحقكما غيابا وفق األصول.
القاضي
حسني عبد حامت

االحد 15 آيار 2022 العدد )4894(

Sun.15 May. 2022 issue )4894(

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 134جزء من 3072/2الشطرة1

1,100,000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 16جزء من 750/2 السرايالشطرة2

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتحدادة سيارات1901/17النصر3

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتحدادة سيارات1903/17النصر4

429,250 اربعمائة وتسعة وعشرون الف دينارثالث سنواتحدادة سيارات1905/17النصر5

327,000 ثالثمائة وسعيى ةغشرةت لبق ديتارثالث سنواتحدادة سيارات1900/17النصر6

216,000 مائتان وستة عشر الف دينارثالث سنواتحدادة سيارات1896/17النصر7

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتحدادة سيارات1894/17النصر8

 ساحة بيع مواد1882/17النصر9
599,000 خمسمائة وتسعة وتسعون الف ينارثالث سنواتانشائية

 ساحة بيع مواد1886/17النصر10
514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتانشائية

 ساحة بيع مواد1887/17النصر11
514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتانشائية

514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتمخزن مواد انشائية1890/17النصر12

514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتمواد انشائية1891/17النصر13

263,000 مائتان وثالثة وستون الف دينارثالث سنواتمحل حدادة1898/17النصر14

 ساحة بيع مواد1883/17النصر15
599,000 خمسمائة وتسعة وتسعون الف دينارثالث سنواتانشائية

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتفيتر سيارات1274/17النصر16

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1930/17النصر17

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتفيتر سيارات1915/17النصر18

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1917/17النصر19

344,000 ثالثمائة وأربعة واربعون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1921/17النصر20

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1923/17النصر21

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1942/17النصر22

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل تبديل رهن1947/17النصر23

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل خراطة1948/17النصر24

514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتمعارض سيارات1907/17النصر25

514,000 خمسمائة وأربعة عشر الف دينارثالث سنواتمحل خدمات1906/17النصر26

323,000 ثالثمائة وثالثة وعشرون الف دينارثالث سنواتمحل جنارة1897/17النصر27

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ اإلصدار: رقم اإلصدار: BOC-CP-07-03-WI F01/011رمز النموذج
2021/4/18

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ اإلصدار: رقم اإلصدار: BOC-CP-07-03-WI F01/011رمز النموذج
2021/4/18

الكلفة 
نوع العقدرقم االعالننوع املوازنةالتخمينية$

مبلغ 
التأمينات 

األولية$

سعر البيع 
ترقم الطلبيةاملواصفاتللطلبية$

10000150جتهيزإعالن -1تشغيلية409122

مواد احتياطية ملنظومة 
عدادات التحاسب التجاري 
للغاز اجلاف في املستودعات 

النفطية ومحطة غاز 
ارطاوي

58-22-2215-D1

7000150جتهيزإعالن -1تشغيلية395600

جتهيز مضخة إطفاء 
متكاملة مع محرك ديزل 
ومنظومة سيطرة خاصة 

مبنظومة اإلطفاء مستودع 
زبير/1

08-22-2218-D2

ESTIMATED رقم اإلعالن 10
COST $

 MATERIAL
NATURE

 ANNOUNCED
NO

 CONTRACT
TYPE

 BID
BOND $

 PRICE OF
 TENDER

 DOCUMENTS
$

SPECENQ.REF.SER

409122WORKABLE ANNOUNCED
1SUPPLING10000150

 SUPPLY FLOW METERS
 FOR FUEL GAS

 METRING SYSTEM AT
 )ZUBAIR’ZUBAIR2 TUBA
 AND PSI( AND ARTAWI

 DEGASING STATION WITH
SPARE PARTS

58-22-
2215-D1

395600WORKABLE ANNOUNCED
1SUPPLING7000150

 SUPPLY A NEW COMPLETE
 FIRE FITTNG WATER PUMP
 DRIVEN BY DIESEL ENGINE

IN ZUBAIR/1 DEPOT )M/
ENG/18/363(

08-22-
2218-D2

ANN-NO. -10-
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بغدادـ فالح الناصر:

من  نــوروز  نــادي  فريــق  وضــع 
محافظة الســليمانية والضيف 
اجلديد على دوري األضواء نفســه 
في مواقع الوسط بجدارة بفضل 
اقترن فيها  ما قدمه من مباريات 
األداء الفني بالنتائج اإليجابية، ال 
ســيما في املرحلة الثانية بقيادة 
احد  ولي كــرمي،  اجملتهد،  املــدرب 
النجــوم الذين كانت لهم رحالت 
الوطنية  املنتخبــات  متميزة في 
او مســيرته  اجلماهيرية  واألندية 

االحترافية.
عمل ولي كــرمي مدربا لنادي نوروز 
منذ املوســم املاضي واسهم في 
تأهــل الفريق إلــى دوري الدرجة 
األولى في إقليم كردستان، لتكبر 
طموحات الفريــق ولينافس على 
الفــوز ببطاقــة أهلتــه ليحجز 
موقعــا للمرة األولى فــي تأريخ 
املمتازة  الدرجة  دوري  بــن  النادي 
يعمل  املوســم  هذا  العراق..  في 
ولي كرمي مدربا ويســاعده مهند 
زيدان وفرســتيار عبد اهلل ومدرب 
حــراس املرمى محمد شــاماني 
وجيكر عبد اهلل مشــرفا ويلقى 
الدعم من الهيئة اإلدارية برئاسة 
الشــيخ الهور الشــيخ جنكي، 
وجمهور الفريق احملب الذي يحرص 
على مؤازرة الفريــق في املباريات 

ويسهم في دعم تفوقه.
لعب الفريق حتــى االن 31 مباراة 
حقق الفوز فــي 10 وتعادل في 9 
وخسر 12 مباراة سجل 33 هدفا 
واهتزت شــباكه 36 مــرة، حاليا 
التاسع  الترتيب  في  الفريق  يقف 
برصيد 29 نقطة، ويترقب الفريق 
الفتــي مباراتــه فــي اجلولة 32 
امام املتصدر فريق الشــرطة في 
الســاعة 4 من عصر يوم السبت 

املقبل املوافق 21 آيار اجلاري.
برز إلى األضواء من نادي نوروز في 
الهداف  اجلاري  املوســم  مباريات 
آسو رستم الذي سجل 13 هدفا، 
حتــى انتهــاء اجلولــة 31،  وهو 
باملركز الثاني في ترتيب الهدافن 

بعــد الســوري محمــود املواس 
نادي الشرطة صاحب  احملترف في 

الـ 18 هدفا.
الكابنت ولي كرمي: في بداية  يقول 
املوسم اتفقت مع إدارة النادي على 
ان ال تطالبنــا بنتائج في املباريات 
األولى للدوري املمتاز، لكون الفريق 
يعتمد على العبن شــباب وهم 
بحاجة إلى اخلبــرات في التعامل 
ولألمانة فقد  الدوري،  مع مباريات 
كانت اإلدارة متفهمة لذلك جدا، 
فهي داعمة بشكل كبير واملباراة 
األخيرة التي حققنــا فيها الفوز 
على امانة بغداد بهدفن نظيفن، 
كان حاضرا رئيس النادي الشــيخ 
الهــور جنكي الذي قام مباشــرة 
بتكرمي الفريــق وهذا دافع لالعبن 
ليحققــوا األفضل فــي املباريات 

املقبلة.
وأوضح ان فريــق أمانة بغداد من 
التي متلك خبــرات وهو  األنديــة 
فريق  احــرج  يلعب كــرة حديثة 

اجلوية في اجلولة السابقة، ولعبنا 
ووضعنا  الفريــق  إيقــاف  علــى 
التكتيك املناسب لنخرج بالنقاط 
الثــالث، وهدفــن حمــال امضاء 
والالعب  واســو رســتم  الهداف 
النيجيــري احملتــرف بنيامن الذي 

لعب سابقا لنادي امانة بغداد.
وأضاف: نلعب كــرة قدم حديثة، 
والعبونــا يتســابقون فقط على 
الكــرة، ال يدخلون في اخلشــونة 
املفرطــة او يعترضون على قرارات 
زادت خبراتهم  لذلــك  التحكيم، 
وفــي املرحلة الثانيــة احلمد هلل 
بالنســبة  ونحن  كثيــرا  تفوقنا 
املرحلة  املباريــات فــي  لترتيــب 
الثانيــة نقف وصيفا للشــرطة 
املتصــدر، اما فــي الترتيب العام 
حتــى اجلولة 31 فأننــا نقف في 
املركز التاســع وهذا يأتي بفضل 
الدعم اإلداري وجهود املدربن معي 
االخوة العاملــن بحرص واجتهاد 
الالعبن فــي املباريات، ولهذا فأن 

الفريق قدم الالعب محمد 
األوملبي  املنتخب  إلى  دالور 
إلى  وزميلــه إســماعيل 
منتخب الشباب، في حن 
مرشحان  العبات  هنالك 
املنتخــب  فــي  للعــب 
الوطني هما ) آسو رستم 
ســامي(.وتابع:  ومحمد 

الثانية  املرحلة  ان  كما 
أيضا شــهدت تعزيزنا 
لصفوف الفريق بأربعة 
محترفــن  العبــن 
هــم ) املصري محمد 
عثمان امللقب أوميكو 
والغانــي المن مورو 
ايفياني  والنيجيريان 
أونيلو وبنيامن أكور(، 
قوية  إضافة  شكلوا 

لصفوف الفريق.
وعن الفريق املنافسة، 
الشــرطة  ان  قــال 

يســتحق لقب الدوري 

وهو األقــرب للتتويج بفضل فارق 
النقاط مع اقرب املنافسن، واألخر 
ميلك مؤهــالت التفــوق منذ بدء 
املوســم، إدارته الناجحة ومالكه 
ونوعيتهم،  والعبيــه  التدريبــي 
اما من  وجمهور داعم ومســاند، 
اعجبني من الفرق التي تؤدي كرة 
متميزة في املباريات، فهما فريقي 

نفط الوسط والكهرباء.
جدير بالذكر ان ولي كرمي ســبق 
ان تأهل بفريق سيروان إلى دوري 
ارتقى  وكذلك  املمتازة  الدرجة 
دوري  إلى  البيشــمركة  بفريق 
الدرجة األولى إلى جانب رحالت 
إقليم  أندية  تدريــب  أخرى في 
كردســتان، وكانت له محطات 
مهمة في الــدوري املمتاز قاد 
فيهــا ناديــي كركوك 
والعباً  والكرخ، 
الطلبة  مثل 
يــة  جلو ا و
ف  حتر ا و

فــي 
الدوري 

اجلزائــري ولعب 
للمنتخــب 

في  الشــبابي 
كأس  بطولــة 
 1989 العالــم 
ية  د لســعو با
هدفــا  ولــه 
فــي  جميــالً 
مرمــى املنتخب 
في  األميركــي 
مباراة خســرها 
بهدف  منتخبنا 
مقابل هدفن في 

دور الـ 16.

إعالم اللجنة األولمبية 
الوطنية  األوملبيــة  اللجنــة  باركت 
العراقي  االحتاد  رئيــس  فوز  العراقية 
گبيان  عبدالواحد  خالد  للســباحة 
بعضوية االحتــاد العربي للعبة وذلك 
فــي املؤمتــر االنتخابي الــذي عقده 
االحتــاد في املغرب أمــس.. ويأتي فوز 

العربي للسباحة  االحتاد  بثقة  گبيان 
في إطار جملة مــن املناصب االدارية 
الشــخصيات  تنالها  التــي  املهمة 
الرياضيــة العراقيــة في عــدد من 
جانبه  والعربية.من  القارية  االحتادات 
قــال گبيــان ان فوزه هذا تشــريف 
للســباحة العراقية قبل شــخصه 

مبيناً ان نيل العراق للمناصب القارية 
والعربية يؤكد ثقة اآلخرين بالقدرات 
االدارية العراقيــة وعودتها ملكانتيها 
العربية واآلســيوية. وكانت اجلميعة 
للســباحة  العربي  لالحتــاد  العامة 
جددت ثقتها بالســيد طه الكشري 

رئيساً لالحتاد العربي للعبة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلَن مدرُب منتخبنا الوطنّي لكرِة 
الصــاالت، اإليرانــي محمد ناظم 
الشريعة، اختيارَ )20( العباً من أصل 
)42( العباً خضعوا لالختبارِ ودخلوا 
في معســكٍر قصيٍر استمر أربعة 
. قائمة العشــرين  أياٍم في بغداد. 

تتألف من  التي مت اختيارهــا  العباً 
)علي جبار - مهنــد هادي - محب 
الدين جمعة - زيــن العابدين عبد 
الرزاق - غيث رياض - علي إياد - فهد 
ميثاق - حســن علي دخيل - فراس 
محمد - عباس على دخيل - محمد 
صادق - حسن علي طعيمة - كرم 

عباس فاضــل - محمد رعد - علي 
- محمد إسماعيل  محمد جاسم 
- مصطفى إحســان - حامد عالء 
- ابراهيــم احمد - عمر ســبتي(. 
ثاٍن  املنتخُب سيدخُل في معسكٍر 
في بغداد يستمر للمدة من 17 إلى 

22 من الشهرِ احلالي.

الشريعة يختار 20 العبًا لوطني الصاالت كبيان عضوًا في االتحاد العربي للسباحة

ولي كريم.. نوروز يمضي بثقة في أول مواسمه بدوري الكبار 
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فريق نوروز يقدم مستويات فنية متقدمة في أولى مشاركاته باملمتاز

والدُة صباٍح جديد
في َعتمِة انحسار تأثير الصحافة الورقّية في 
عموم مفاصل احلياة تنبــري أضواُء الصباح 
اجلديــد لتضــيء العتمَة بوالدِة يــوٍم جديٍد 
بإشــراقٍة متوهجٍة جميلٍة خيوطها اإلبداُع 
واملهنية والرصانــة وقول كلمة احلق، لتكون 
نبراساً يُقتدى بها في رحاِب السلطة الرابعة 
لتؤكد أن الصحافة العراقّية ما زالت تتنفُس 
أوكســجن اإلصرار على التواجد في فضاء 

املثابرِة والنجاح وكسب ثقة القراء.
دخــوُل الصبــاح اجلديد في عامهــا الثامن 
عشر دليٌل على براعِة الزمالء العاملن فيها، 
وتأكيــٌد على قوِة بأســهم  وكســر اليأس 
بفأِس التحدي، السيما بعد رحيل مؤسسها 
ومبدعهــا األول الزميــل إســماعيل زايــر، 
فكانت من بعده أمام جباٍل من املســؤولية 
والصعــاب تتطلُب َمن يتجاوزهــا أن ميتلَك 
الثقة  العالية بقدراتــه ويتعامل باحترافيٍة 
مع األحداِث مبختلــفِ عناوينها في بلٍد غير 
مستقر، مع ضرورِة احتضان الزمالء بطريقٍة 
أبويٍة جتعلهم يســتمرون في مشوارِ اإلبداع 
واملصداقية اللذين كانا أساس جناح الصباح 
اجلديد وقربهــا من قلوِب القراء واملولعن في 
قراءِة الصحــف اليومية التي دائما ما تكون 
الصباُح اجلديد مشــرقًة كإطاللة فجر كل 
يوم ُمطرزة بحروٍف وطنيٍة مخلصة تدافع عن 

الفقراء وهمومهم.
وما مييز الصبــاَح اجلديد هو روعة تفاصيلها 
التصميمي  وإخراجهــا  مواضيعها  وتنــوع 
املُميز وأبوابها اجلميلة املفيدة وتعاطيها مع 
ما مير به بلدنا بالطرح املوضوعي الشــجاع، 
وتفضيل مصلحة  الشخصنِة  واالبتعاد عن 
الوطن وجعلها فوق كل االعتبارات، فالوطنيُة 
ووحدة العراق شعارُ الصباح اجلديد. كما أنها 
لم تتهــاون مع اإلرهاِب وكانــت له باملرصادِ 
بكلماتها ومقاالتهــا األبية الصادقة املعبرة 
عن تطلعاِت شــعبنا الطيــب، ومن مالمح 
تفوقها هــو دفاعها باســتماتٍة عن احلرية 
واملساواة بطريقٍة مميزٍة، وعن حقوق الشعب 
والتوزيــع العادل للثــروات، فكانت لســاَن 
الشعب وصوتهم القوي املُتطلع لبناء عراق 

مستقل.
وفــي الصباِح اجلديِد يبرزُ القســُم الرياضي 
بقيادِة ربانه الزميل املبدع فالح الناصر الذي 
ال يــكل وال ميل من العمــل اإلبداعي، ويقدُم 
يوميــاً باقًة رائعًة ونقيًة من األخبار والتقارير 
الرياضّية املُتســمة بالبراعِة واملهنّية احلقة، 
فضــالً عن املصداقّية البيضــاء، فكانت من 
الصفحاِت التي يتابعها أهُل الشأن بشغٍف 

كبير.
عمٌر مديٌد وعاٌم سعيٌد للغراء الصباح اجلديد 
وهــي تدخُل عامها الثامن عشــر، وكُل عام 
وهــي من تطورٍ إلى ازدهــار، وباقُة ورد جلميع 
الزمالء العاملن فيها، وكل عاٍم وأنتم بألف 

خير.

* مدير املكتب اإلعالمي الحتاد كرة القدم 
املركزي

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلّقــى االحتــادُ العراقّي لكــرِة القدم 
إشعاراً من احتادِ غربي آسيا يُحيطه بِه 
علماً عن اســتضافِة العراق لبطولتِه 
 23 دون  ملُنتخباِت  الثالثة  بنســختها 
للُمنتخِب  اإلداري  املُديــر  عاماً.وقــاَل 
األومُلبــي، مهدي كرمي: نَــاَط احتادُ غرب 
آســيا تَنظيَم بطولتــه دون 23 عاماً 
بالعــراق للمــدة من 3 - 18 تشــرين 
الثاني من العاِم احلالي بشكٍل رَسمّي 
احّتاد  إن  حسب إشعاره األخير.وأضاَف: 
غربي آسيا حّددَ املوعَد أعاله ليتناسَب 
وحســب  الَتحضيرّية،  اخلطــِة  مــع 
أجنــدِة االحتادات األعضاء اســتعداداً 
لتصفياِت اوملبيــاد باريس للُمنتخباِت 
2001.وبّنَ: ســيتم  من مواليد ابتداًء 
التنظيمّية  الَتفاِصيــل  عــن  اإلعالُن 
بعد  ومدنها  باالســتضافِة  املُتعلقة 
إجراِء االجتماع الَتنِســيقّي مع جميع 
األطراِف املُرتبطــةِ بالبطولة. واختتَم 

املُدير اإلداري للُمنتخِب األوملبي، مهدي 
كرمي، حديثه قائالً: بال َشّك أن البطولة 
ســتكون خيرَ إعدادٍ لتصفياِت باريس 
األوملبّيــة، األمــُر الذي ســيجعل من 
االستضافِة واملُشــاركة ايجابيًة على 

مختلِف الصعد.
من جانب اخر، أكَد ُعضو االحتاد املركزي 
لكرِة القدم، ُمشرف منتخب الشباب، 
اآلسيوي  االحتاد  موافقَة  ناصر،  محمد 
العــراق حَق  القــدم على منِح  لكرِة 
تصفياِت  في  مجموعته  اســتضافة 
املُقبلِة بعد وصوِل كتاٍب  شباب آسيا 

رسمي بذلك.
وقاَل ناصــر: إن العراق تقــدَم بطلٍب 
رســمي الســتضافِة مجموعته في 
تصفياِت آســيا املُقبلة للشباِب إمياناً 
باســتضافِة  التنظيمّيــة  بقدراتــه 
جميع البطوالت ببراعــٍة، ومنها تلك 
ُمحافظــة  إن  التصفيات.وأضــاَف: 
البصــرة ستســتضيُف املنتخبــاَت 
التي قد تتراوُح بن أربعٍة إلى خمســِة 
القرعُة عدد  منتخبات، حيُث ستحدد 

املنتخبات فــي كِل مجموعة.واختتَم 
ُعضو االحتــاد، محمد ناصــر، حديثه 
بالقول: إن االحتاد اآلســيوي حددَ الرابع 
الشــهر موعًدا  والعشــرين من هذا 

إلجراِء قرعِة تصفيات َشباب آسيا.
من جانب اخر، يدُعو املــالُك التدريبي 
املُدرجة  الالعبــن  الَشــباب  ملنتخِب 
أسماؤهم في أدناه لاللتحاِق بتدريباته 
املقــرر انطالقها يوم األربعــاء املوافق 
الثامن عشــر من الشــهر احلالي في 
َملعِب جامعة بغداد )البرج(، والالعبون 

هم:
علي صادق محمود و ســجاد محمد 
فاضــل ، طاهر مثنى حمد ، حيدر عبد 
الكــرمي توفيق ، عبــد اهلل زهير قيس 
من نادي الزوراء، وسجاد محمد مهدي 
، أحمد خالد حفاتي ، حســن كاظم 
زويد من نفط ميســان، وأســهر علي 
حسن و جعفر شنيشل عبد النبي و 
سجاد عالء عبد الكرمي من نادي امليناء، 
وعبود رباح عبود وحســن عقيل عبد 
الكرمي  وكرار علي حمدان من القاسم، 

وعمران  عــرب  احلميد  عبــد  ومحمد 
زكي من زاخو، وحسن حسن امويد و 
محمد قاسم محمد من نادي الكرخ، 
وعباس مانع وعلي عباس محيسن من 
أمانة بغداد، وعبــد القادر أيوب و أمن 
نبي عبد الل من أربيل، إسماعيل أحمد 
مــن نوروز، ذوالفقــار يونس عبد علي/ 
الشــرطة، عبد الرزاق قاســم كعده/ 
الشــرطة، عبد اهلل باســم محمد/ 
الشرطة، عباس ماجد كعيم/ الطلبة، 
كرار حيــدر محمــد/ الطلبة، كاظم 
االي علي فاضل/  اجلويــة،  القوة  رعد/ 
شربل/  شــمعون  السويدي،  غوتبيرغ 
أوين ويســترن يوناتيد األسترالي، بلند 
الهولندي، نصر  إزاد عمر/ غرافشــاب 
سالم عيفان/ الصوفية، محمد جميل 
شناع/ الصناعات الكهربائية، يعقوب 
الكهرباء، عبد اهلل  يوســف يعقوب/ 
محمد عبود/ بلد، حسن علي لطيف/ 
النفــط، أحمــد إيهاب علــى/ نفط 
البصرة، منتظر شعالن/ النجف، أمير 

علي حنيت/ نفط الوسط.

العراق يضيف بطولتي غربي آسيا دون 23 عامًا وتصفيات القارة للشباب 
دعوة )٤٠( العبًا لتدريبات الليوث

العبو املنتخب األوملبي

4:00 عصرًا

8:30 مساًء
 8:30 مساًء

مفكرة اليوم

وست هام ـ مان سيتي

خيتافي ـ برشلونة
قاديش ـ ريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

نبيل الزبيدي*
اندية  بلقــب بطولة  توج فريق اخلطوط 
املتقدمن  بفئــة  بالتجديــف  العــراق 
فيما احرز شــباب اخلطــوط املركز االول، 
واســتطاع ناشئة الكهرباء الفوز باملركز 
ضمن املنافســات التي اقيمت في املركز 
التدريبيــة التابع الحتــاد التجديف على 
نهر دجلة مبشــاركة مبشــاركة ١٨ ناديا 
واالعظمية  والكهربــاء  اخلطــوط  وهي 
والكاظميــة  والعــدل  والكاظميــة 
واملستقبل  ونينوى  بغداد  من  والطارمية 
مــن نينــوى والقرنة وشــط العرب من 
محافظة البصرة واحللة والبلدي من بابل 
والســنية من الديوانية والعلم وســعد 
واالســحاقي من صالح الدين واملشخاب 

من النجف.
النتائج الفرقي اسفرت ة عن فوز اخلطوط 
باملركز األول في فئة املتقدمن برصيد ١٤ 
نقطة وحل نادي الكهرباء ثانيا برصيد ١٠ 
نقــاط واحللة ثالثا ب ٨ نقاط واالعظمية 
رابعا بـ ٦ نقاط فيما ســجلت نتائج فئة 
الشباب فوز اخلطوط باملركز األول برصيد 
١٤ نقطة والكهرباء ثانيا  برصيد ٩ نقاط 
والطارميــة ثالثا بـ ٨ نقــاط . مبينا ان 

الناشئن شهد منافسة قوية  مسابقة 
بن اصحاب املراكز االولى وفي اخلتام توج  
فريق الكهرباء اوال واخلطوط باملركز االول 
مكرر برصيد ١٢ نقطة لكل منهما وحل 

نادي الكاظمية ثالثا برصيد ٧ نقاط.
مــن جانبه اكــد رئيس االحتــاد املركزي 
للتجديف عبد السالم خلف: ان النتائج 
الفردية للنســخة احلالية كانت متميزة 
وقد اســفرت عن فوز محمــد رياض من 
اخلطــوط اوال في فــردي متقدمن وجاء 
بكر شــهاب من الكهربــاء ثانيا وأحمد 
عبد الرحمن من احللة ثالثا، اما في سباق 
زوجي متقدمن حصل محمد رياض وعمر 

اســماعيل من اخلطوط املركز االول وحل 
عز الدين عبد الســالم وبكر شهاب من 
الكهرباء ثانيــا ومحمد كرمي وأحمد عبد 
الرحمن من احللة باملركز الثالث، مشــيرا 
ان نتائج فردي الشباب سجلت فوز علي 
فاضل مــن اخلطوط باملركــز األول وثانيا 
مهدي احمــد من الكهربــاء وجاء علي 
ســعيد من نادي العدل ثالثا  وفي  فردي 
الناشئن االول حيدر شوقي من الكهرباء 
ونال عبد اهلل اركان من اخلطوط الترتيب 
الثاني ومصطفى مشتاق من الكاظمية 
ثالثا وفي ســباق زوجي ناشئن فاز ثنائي 
نبيل  اركان ومصطفى  اخلطوط عبداهلل 
باملركز األول وبالوصافــة ثنائي الكهرباء 
حســن علي وحيدر شــوقي امــا املركز 
الثالث فذهب لفريــق العدل مؤمل لؤي 
وعلي ســعيد، وفي ســباق زوجي شباب 
حصل ثنائــي اخلطوط عبــداهلل توفيق 
وعلــي فاضل على املركز األول وجاء العبا 
الطارمية مروان زياد وأحمد حسن باملركز 
الثاني وحســن علي ومهــدي احمد من 

الكهرباء باملركز الثالث.

* املنسق اإلعالمي الحتاد التجذيف

الخطوط والكهرباء في صدارة بطولة العراق بالتجذيف
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بغداد - الصباح الجديد:
مبناســبة عيد تأســيس االحتاد االوربي شاركت مدرسة 
بغداد للفنون املوســيقية والتعبيرية احدى تشكيالت 
دائرة الفنون املوســيقية في وزارة الثقافة والســياحة 

واآلثار في حفل التأسيس.
حضر احلفل لفيف من ســفراء الدول االوروبية والعربية 
وعدد من الشخصيات املهمة والبارزة في قيادات الدولة 
العراقية وأُِطر احلفل مبشــاركة مدرســة املوســيقى 
والباليــه حيــث قدم طلبة القســم الشــرقي عرضا 

موسيقيا تراثيا مبهراً بقيادة االستاذة هزار بسام. 
وقدم طلبة القسم الغربي، عزفا موسيقيا ملقطوعات 
موســيقية عاملية بقيادة الفنان عدنــان نزار، كما قدم 
الطالبان )علي وحمزة( مقطوعة ام ســعد ملنير بشير 
وقد اعجب اجلميع بعزفهمــا الرائع على آلة العود كما 
قدم الطالب سعد سيف عزفاً متميزاً على آلة البيانو. 

 واختتمت املدرســة حفلها الكبيــر بلوحة باليه فنية 
لطالبات قســم الباليه الآلتي متيــزن وتفردن بعرضهن 
حتى ابهرن كل احلضور، وكانت تلك اللوحة من تصميم 

مدربة الباليه ورئيسة القسم السيدة زينة أكرم.
وشارك جميع االساتذة في القسم الشرقي والغربي في 
املدرســة في احلفل كما وقدمت فقرات احلفل االستاذة 

جنان حميد. 
جديــر بالذكر ان تنظيم احلفــل كان بتدريب متقن من 
قبل الفنان حســن فجر رئيس القسم الفني واشراف 
عام من قبل املايسترو عالء مجيد مدير عام دائرة الفنون 

املوسيقية. 
وبدورها قدمت بعثة اإلحتاد األوربي جزيل شكرها الوافر 
والعالي للمايسترو مجيد ولكادر وطلبة مدرسة بغداد 
للفنون املوســيقية والتعبيرية ملا قدمــوه من عروٍض 
مبهرة وهذا ان دل فأنه يــدل ان العراق هو مهبط الفن 

واحلضارة.

نينوى - الصباح الجديد:
أعلن مدير مفتشية آثار وتراث نينوى خير الدين احمد، 
أمس الســبت، عن إعمار جزء جديد من سور مدينة 

نينوى األثرية بطول20 متراً قرب حي املهندسن.
وقال احمد في بيــان اطلعت عليه الصباح اجلديد إن 
“الفرق الهندسية التابعة للمديرية شرعت مبشاركة 
منقبن آثارين بإعمار جزء آخر من ســور نينوى األثري 
الذي جرفتــه عصابات داعــش اإلرهابيــة بالكامل 
خالل احتاللها املوصل، والــذي يعود تأريخه إلى آالف 

السنن”.
وأضاف أن “إعمار السور مت حتديده مبسافة 20 متراً بعد 
انتهاء فرق التنقيب من تشييد سور )املدماك الساف 
الرابع( وفق مواصفــات ومعايير مثبتة من قبل هيئة 

اآلثار العامة”.
وبن احمد أن “مدة إجناز سور مدينة املوصل األثري لم 
حتدد من قبــل هيئة اآلثار، حلن إجناز العمل على إعادة 

السور األثري اآلشوري املهم بإشراف املديرية”.

مدرسة بغداد للفنون 
الموسيقية والتعبيرية في 
احتفال بعثة االتحاد االوربي 

اعمار جزء جديد 
من سور نينوى

في خطوة غير مســبوقة، أعلن ســيف نبيل أنه أصبح 
الوجــه اإلعالني للعبة “PUBG” الشــهيرة في الشــرق 
األوســط والعالم، وذلك من خالل إطــالق فيديو كليب 

أغنية جديدة بعنوان “ال تلعب وياي”.
أغنيــة “ال تلعب وياي” هي باللهجة العراقية من كلمات 
محمــد الواصــف، وأحلان ســيف نبيل، وتوزيــع املؤلف 
املوســيقي املبدع عمر صباغ، اما الفيديو كليب فحمل 
توقيع اخملرج حســام احلســيني. وظهر ســيف نبيل في 
الكليب مبشــاهد حتمل الكثيــر من التشــويق واإلثارة 
وتترجم طابع اللعبة التي حتظى برواج واسع في العالم 
العربي، حيث رصدت له ميزانيــة عالية جًدا ليخرج إلى 
اجلمهور مبســتوى يليق بالفنان العراقي الشــهير وهذا 
التعاون العاملي مع لعبة PUBG. أعلن ســيف نبيل عن 
صــدور فيديو كليب “ال تلعب ويــاي” من خالل صفحاته 
الرسمية مبواقع التواصل االجتماعي قائالً: “وأخيراً أصبح 
بإمكانكم مشــاهدة اغنيتي اجلديدة لببجي موبايل ‘ال 

تلعب وياي’ على قناتي الرسمية في اليوتيوب”.

أّكــد الفنان علي ربيع، أن فريقاً كبيراً من مســرح مصر 
عمل معه في فيلم “زومبي”، الذي عرض في موسم عيد 
الفطر، مؤكداً أن كواليس التصوير كانت رائعة وســط 
جو عائلي، مشيراً إلى أنه يعرف أن األطفال حتب األعمال 

اخلاصة به، لذا يحرص على تقدمي محتوى مناسب لهم.
وقال إنه استطاع حتقيق عائد كبير تخطى الـ 12 مليون 
جنيه، وسط منافسة شرســة مع الفنان أحمد حلمي 
في فيلم “واحد تاني”، الذي تصّدر شباك التذاكر، موجهاً 
الشــكر للجمهور، مشيراً إلى أن األشخاص الذين ارتدوا 
زّي الزومبي كانوا ســعداء وبذلوا مجهــوداً كبيراً خالل 
العمل. وأضاف: “الفيلم هــو رؤية جديدة ألعمال تناقش 
مواجهة الزومبي في إطــار كوميدي، وفكرة الزومبي لم 

تقدم من قبل في السينما املصرية”.
ويُشار إلى أن فيلم “زومبي” من تأليف أمن جمال، وإخراج 
عمرو صــالح، وبطولة علي ربيع، حمــدي امليرغني، كرمي 
عفيفي، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، 

ومحمد محمود.

سيف نبيل 

علي ربيع

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل:
تتوزع  واقبيتها  القشــلة  غرف  في 
القطــع الفنية واالثريــة واالجهزة 
الكهربائيــة القدمية، اضافة للورش 
واالغانــي  واملوســيقى  املتنوعــة 
التراثية واشــياء اخرى تعبق بعطر 
التاريــخ العراقي امللــون بكل ألوان 
اجلمــال واملوروثات احملليــة، كل هذا 
الثقافي  املتجول  املتحف  يلتئم في 
في القشــلة الذي يتبــع منظمة 

حتمل نفس االسم.
مؤســس ومديــر هــذه املنظمــة 
هاشم  االرشيفي  الفنان  ومتحفها 
طراد حتدث عــن منظمته ومتحفه 
قائــال: هي مــن منظمــات اجملتمع 
تنتمي  وال  التوجه  مستقلة  املدني، 
ألي جهة سوى العراق، نعمل بجهود 

ذاتية من دون دعم ".
واضاف: نحن للســنة العاشرة في 
هــذا املــكان حيث حصلنــا عليه 
عام 2013 مبســاعدة وزير السياحة 

واآلثار آنذاك الدكتور لواء سميسم 
ان اطلع على حجــم جهودنا،  بعد 
نقيم متحفنا الذي اسســناه على 
يتمثل  نبيل وســام،  هدف وطنــي 
بالقاء الضــوء واحملافظة على كنوز 
العراق التي اســتقرت في املتاحف 
استنســاخها  خالل  مــن  العاملية 
 (water prof( بصور مقاومة للمــاء
الن التداول باآلثــار احلقيقية ممنوع، 
اضافــة ملوروثــات شــعبية تراثية 
ميكــن ان تعرض في االماكن العامة 

واملتنزهات وحتى النافورات واملاء".

*ماهي انشطتكم االخرى في هذا 
املتحف؟

لدينا ورش متنوعة يشرف عليها   "
فنانون ومدربون في النحت والرسم 
اليدوية  واالعمال  والزخرفــة  واخلط 
وعرض  التمثيــل  لــورش  اضافــة 
االزيــاء، كذلك هناك جناح للرياضة 
للرياضي املعــروف صادق الصندوق، 

وكل يوم جمعة يصطحب مهندس 
مجموعة مــن االطفال ذوي التوحد 
لنعلمهــم فــي ورشــنا النحــت 
والكتابــة الســومرية واقمنا لهم 
مســابقة بحضــور وزيــر الثقافة 
الراحل الدكتور عبد االمير احلمداني.
ويضيف: كل يوم جمعة لدينا اضافة 
تشكيليون  فنانون  يقدمها  جديدة، 
ونحاتون  وخطاطون  اجلنســن،  من 

وغيرهم يعملون معنا مجانا ".

*هــل اقمتــم او شــاركتكم في 
معارض او انشطة اخرى؟

" نظم املتحف )40( معرضا متجوال 
كاملعرض  واحملافظــات،  بغــداد  في 
اآلشــورية  القاعة  اقمناه في  الذي 
باملتحــف العراقي واملشــاركة في 
الثقافة،  مشــروع بغداد عاصمــة 
واربع مرات في معرض بغداد الدولي 
وكل مشــاركة اســتمرت 10 أيام، 
كما قدمنــا معرضن فــي مدينة 

احلضــر وآخــر في متحــف كربالء، 
وفــي معرض اقيم مبدينــة العمارة 
االطفال  اصطحبنا مجموعــة من 
ونظمنا معرضا هناك، ومعارض في 
الناصريــة وصالح الدين وســامراء، 
كما شــاركنا بالعيد املئوي للدولة 
اقيم  الذي  االحتفــال  العراقية في 

على متنزهات الزوراء".
يتابــع طراد بــان وزراء الثقافة ووفودا 
عديدة زارت املتحف الذي يعد دائميا، 
بالصورة  انشــطتهم موثقــة  وكل 
والصوت مع ســت ســجالت ذهبية 
محفوظــة بهــا، وقطعــة مطلية 
بالفضة تعود ألكثر من تسعن عاما 
اســتعان بخبراء ليجدو كتابة تشير 
الى ان القطعة مكتوب عليها )وقف 
السالم( لذلك  االمام احلســن عليه 
العتبة  ملتحف  بتســليمها  سيقوم 
احلســينية، كما انه لم يتلق اي دعم 
ســوى شــهادات مشــاركة وكتب 

رسمية وهدايا من املواطنن".

متابعة - الصباح الجديد:
اللبنانيــة  الثقافــة  وزارة  تعتــزم 
عتحويــل منزل فيروز الطفولي في 
العاصمة  في  البالط  زقاق  منطقة 

بيروت إلى متحف ثقافي تراثي.
أعلن ذلــك وزير الثقافــة اللبناني 
محمد وسام املرتضى خالل تفقده 

البيت التراثي الذي كانت تقيم فيه 
فيروز.

جتدر اإلشــارة إلى أن فيروز عاشت 
فــي هذا املنــزل طفولتها وصباها 
مع أخيهــا جوزيــف وأختها هدى 
منذ الثالثينيات، وتذوقت فيه حبها 
األول للموســيقى، وخرجــت منه 

عروساً يوم زفافـها مـن املوسيقـار 
الراحـــل عاصـــي الرحبانـي فـي 

عـام 1955.
ويعود هذا املنــزل الذي قررت بلدية 
بيــروت حتويلــه إلى متحــف منذ 
سنوات إلى حقبة احلكم العثماني 
في القرن التاسع عشر ويتألف من 

ثالث طبقات، وكانت فيروز تســكن 
في الطابق األرضي منه.

ويتــراوح طابعــه بــن اللبنانــي 
بالعقد  أسقفه  وتتميز  والعثماني 
العمارة  من  املســتوحاة  والقناطر 
اللبنانية التراثية، وقسم من أرضه 

مغطى ببالط املوزاييك.

منزل الفنانة فيروز الطفولي في بيروت..متحف ثقافي تراثي

كنوز وموروثات فنية وأثرية
 في المتحف المتجول الثقافي

متابعة - الصباح الجديد:
لطاملا كانت النجمــة اللبنانية هيفاء 
األعمال  في  وهبي "ســابقة عصرها" 
الغنائية املصــّورة التي تقّدمها وتكون 
دائًما محور اهتمام اجلمهور في الوطن 

العربي وحتى البلدان األجنبية.
هيفاء وهبي التي اســتطاعت أن حتقق 
واســعة  قاعدة جماهيرية  لنفســها 

تخطــت حدود الشــرق األوســط إلى 
العامليــة، تتطّلع الكثيــر من املغنيات 
األجنبيات إلى أعمالها الفنية العتبارها 
ملهمة في مجالها، وآخرهن ليدي غاغا 
 Hold My التي استوحت فكرة كليبها
Hand من فيديو كليب أغنية “حاســة 
ما بينا” التي أصدرتها هيفاء في العام 

2008 وأخرجه الراحل يحيى سعادة.

وامللفت أن بعض مشــاهد كليب ليدي 
متطابقة ملشــاهد ســبق  بدت  غاغا 
وظهرت بها هيفاء في كليب “حاسة ما 
وفكرة  الطائرة  مشهد  خصوصاً  بينا”، 

االستعانة بقاعدة عسكرية.
أغنية ليدي غاغا هي من فيلم توم كروز 
Tom Cruise الــذي ســيطرح بعنوان 
Top Gun: Maverick نهايــة الشــهر 

احلالي في عدد من دول العالم بعد عدة 
تأجيالت بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكــر أن هيفاء وهبي كانت قد ظهرت 
وهي تنجــو من املــوت بأعجوبة خالل 
تصويرها كليب “حاســة مــا بينا في 
حاجــة” مع الراحل يحيى ســعادة في 
مطــار رياق العســكري فــي منطقة 
البقاع اللبناني، حيث تطّلب املشــهد 

نوعــاً من اخملاطــرة عندما تطارد 
الســيارة  مروحيــة  طائــرة 

املكشوفة التي تقودها هيفاء، 
وتقترب محّلقــة منها على 
وترتطم  منخفــض،  علــو 
وتصاب  بالسيارة،  الطائرة 
هيفاء برضوض برأســها 

وعنقها.

هيفاء وهبي سابقة عصرها.. ليدي غاغا 
تستنسخ كليبها بعد 14 عاًما

الصباح الجديد
العراقين غدا االثنن،  الفنانن  تقدم نقابة 
اول عرض للفيلــم الروائي الطويل هاملت 
@بغداد.كوم في امســية ســينمائيه في 
مقر النقابة،  بعد احتفائها بالفنان بالرائد 

التشكيلي سعدي الكعبي قبل أيام.
وسيســتضيف نادي السينما في النقابة، 
الدكتور طه الهاشمي مخرج فيلم هاملت 
@بغداد.كــوم والدكتورة بــان جبار كاتبة 

الفيلم للحديث عنه.
 الفيلم من بطولة النجم هيثم عبد الرزاق 
واحمد رياض وســهير صالح وانتاج شركة 
غصــن البان لالنتــاج الفني الســينمائي 

والتلفزيوني.
يعالج الفيلم الواقع العراقي ويحاول اظهار 
الفرد فيه وهو يبحث عن كينونته وســط 
خراب شــمل كل جوانــب حياته لينهض 

ويقول انا موجود واستحق احلياة.
ومخرج الفيلم الدكتور طه الهاشمي فنان 
السينمائي  بالفن  يعني  وتدريســي  وناقد 
الذي هو في نفس الوقت مادة لتدريسه في 

كلية الفنون اجلميلة ولسنوات طويلة .
السادسه  الساعة  عند  الفيلم  وسيعرض 

مساءا.
وكانت نقابة الفنانن العراقين قد نظمت 

اخلميــس املاضي علــى قاعتها، امســية 
لالحتفاء بالفنان الكبير ســعدي الكعبي 
بحضور نخب فنية وإعالمية وادبية متنوعة 
التشكيلية في  الشــعبة  اعضاء  وكذلك 
النقابة والفنانة كرمية هاشم عضو اجمللس 
املركزي للنقابة والفنانة رجاء كاظم عضو 

اجمللس املركزي للنقابة.
في بداية احلفل رحب مقدم اجللسة الفنان 
الدكتور معتز عناد غــزوان باحلضور معرفا 
الســيرة الذاتية للفنان احملتفى به في بيته 
نقابة الفنانن العراقين وشارك في اجللسة 
للحديث عن ســعدي الكعبي كل من امن 

سر نقابة الفنانن العراقين الفنان فاضل 
وتوت والفنان عاصم فرمان واخرون.

قــدم الســيد امن ســر نقابــة الفنانن 
العراقيــن الفنــان فاضل وتــوت باقة من 
الزهــور واألمنيات للفنان الكبير ســعدي 
الكعبي وكذلك قدم له درع النقابة اخلاص 
وهوية النقابة للفنــان ذاته مجددة لغاية 

هذا العام.
سعدي الكعبي أشــاد مببادرة النقابة وما 
تقدمه مــن منجز وأبدى ســعادته وفرحه 
باالحتفاء في بيــت الفنانن جميعا نقابة 

الفنانن العراقين.

"هاملت @بغداد.كوم" غدا 
متابعة - الصباح الجديد:في نقابة الفنانين العراقيين

يشــهد العالم ليلــة غد األحد علــى االثنن 
ظاهرة القمــر األحمر الدمــوي، التي يتيحها 
خســوف كلي للقمر، ما يوفر فرصة لعشــاق 

مراقبة الكواكب والنجوم لرصده.
وســيتلون القمــر بدرجــات اللــون األحمر 
والبرتقالــي ملــدة تصل إلى ســاعة ونصف 
تقريبا، في واحدة من أطول ما يســمى بقمر 

الدم خالل عقد.
برؤية  األميركتن  املراقبون فــي  وســيتمكن 
اخلســوف، وســتكون رؤيته متاحة جزئيا في 

أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط.
ويقــول “نــوح بيتــرو” عالــم جيولوجيا 

لوكالــة  ناســا  فــي  الكواكــب 
أسوشــييتد برس “هــذا حقا 

خسوف لألميركيتن”.
“هــذا حدث  بيتــرو  وأضــاف 

تدريجي بطيء، طاملا ســيكون 
واضحا وميكن رؤيته”.

ويحــدث اخلســوف الكلي عندمــا متر األرض 
والشــمس، وســيكون  القمر  مباشــرة بن 
القمر على بعد 362 ألف كيلومتر عن األرض، 
الساحل  وسيكون مشاهدا بشكل جلي من 
الشــرقي للواليات املتحدة. وستوفر ناسا بثا 
مباشــرا للكسوف ســيتم رصده من مواقع 
مختلفة. وسيكون هناك خسوف مطول في 
نوفمبــر املقبل، ويكون مشــاهدا من أفريقيا 

وبعد  األميركيتن،  مــن  وليس  وأوروبا، 
ذلك لن يكون احلدث التالي لقمر الدم 

حتى عام 2025.
وكانت وكالة إدارة الفضاء األميركية، 
ناســا، قد أطلقت في اخلريف املاضي 
التي  الفضائيــة،  لوســي  مركبــة 
سترصد اخلســوف من على بعد 103 

مليون كيلومتر.

ليلة االثنين.. العالم 
على موعد مع القمر الدموي

احتفت بالفنان الكبير سعدي الكعبي..
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