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ّ
يحضر لطرح مبادرة حا سمة تنهي ا الن سد اد ال سيا سي
بارز اني

الى أسرة تحرير جريدة

المستقلون يستثمرون صراع القوى الكبيرة
ويتحركون على رئاسة الوزراء

بغد اد  -وعد ال شمري:
في وقت يســتعد زعيــم احلزب
الدميقراطي الكردستاني مسعود
بارزاني لطــرح مبــادرة توصف
بأنها حاســمة إلنهاء االنسداد
السياســي ،يؤكد املســتقلون
رفضهم الوقوف مع أحد أطراف
اخلالف ،حتالف انقاذ وطن أو االطار
التنسيقي ،الفتني إلى أن رؤيتهم
تتضمن تكفلهم بإعالن الكتلة
األكثر عــددا ً ووضــع مواصفات
رئيس الوزراء املقبل.
وقــال عضو احلــزب الدميقراطي
الكردســتاني علــي الفيلي ،إن
"الوقت اخملصص لعملية تشكيل
احلكومة بدأ ينفد واملتضرر األول
واألخيــر هو املواطــن وخصوصا ً
الفئــات الهشــة التــي تنتظر
ســن قوانني ترفع من مستواهم
املعاشي مثل املوازنة".
وأضاف الفيلي ،فــي حديث إلى
"الصباح اجلديــد" ،أن "احلكمة
تقتضي أن يلتــزم اجلميع باحلوار
والبحث عــن حلول لالنســداد
السياسي".
وأشار ،إلى أن "املبادرة التي يعتزم
تقدميها زعيم احلزب الدميقراطي
الكردســتاني مســعود بارزاني
الذي يستطيع أن يؤدي دورا ً مهما ً
فــي تهدئة االوضاع السياســي
كونــه حافظ علــى عالقاته مع
جميع االطراف السياســية ولم
يغلق أبواب احلوار حتى مع االطار
التنسيقي".
وبني الفيلي ،أن "املبادرات التي مت

طرحها في السابق لم تالمس أي
منها الواقع السياسي" ،موضحا ً
ان "أي مبادرة تطرح ينبغي منها
ان تكون واقعية وأن تلبي ولو جزء
من مطالب األطراف اخملتلفة".
وأردف ،أن "ما يسعى إليه بارزاني،
مالمسة املشــاكل ،وتأخذ بنظر
االعتبار مخــاوف جميع اجلهات،
وتطبيــق األســس الدميقراطية
املتعلقــة بوجــود جهــة فــي

احلكومــة وأخرى فــي املعارضة
يفترض معها متكني املعارضة من
أدواتها لكــي تؤدي مهامها على
أمت وجه".
ولفت الفيلي ،إلى أن "جناح حتالف
انقاذ وطــن الــذي يجمعنا مع
التيار الصدري وكتلة الســيادة،
في تشــكيل احلكومــة فهذا ال
يعني االســتغناء عن املعارضة
التي يفتــرض أن تكون حقيقية

« العمل » ّ
تلوح بانهيار المنظومة
القيمية في العر اق :فقر ُمطلق يهدد البالد

وإيجابيــة وأن تتمكن من أدواتها
في مجلس النواب".
ورأى ،أن "أهمية املعارضة ال تقل
عن أهمية احلكومة بل ســتكون
الرابــح األكبر في هــذه املرحلة
بالتحديد ألنها ســوف تستطيع
تصــوب األداء التنفيــذي ويكون
لها دور ايجابــي في االصالح دون
التزامات كبيرة اجتاه املواطنني".
ومضى الفيلي ،إلى أن "املستقلني

2

السليمانية ـعباس اركوازي:
اطلقت رئاسة اقليم كردستان
مبادرة جديــدة الحتواء االزمة
السياســية ،والتوتــرات التي
شــهدتها العالقات بني القوى
واالحزاب الكردية على خلفية
ازمة رئاسة اجلمهورية.
وكشــف كبير مستشــاري
رئيس اقليم كردســتان دلشاد
شهاب عن جهود بذلها رئيس
االقليــم نيجيرفــان بارزانــي
لتنظيم اجتماع رفيع املستوى
بني احلــزب الدميقراطي واالحتاد
الوطني ،بغية معاجلة اخلالفات
واحتــواء االزمة التــي خلفها
تقريـر
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واشــارت مصــادر سياســية
للصبــاح اجلديــد ان املبــادرة
تتضمــن عــدة بنــود االولى بغد اد ـ الصباح الجديد :
معاجلــة املشــاكل الداخلية كشــفت شركة تســويق النفط
في االقليــم ،والثانيــة اتفاق (ســومو) أن قيمــة املنتجــات
القوى واالحــزاب الكردية على النفطية التي اســتوردتها البالد
الية املشــاركة فــي العملية خالل العام املاضــي  ،2021جتاوزت
السياســية ببغداد وتتضمن ثالثة مليارات و 300مليون دوالر.
املطالبة باســتحقاق شــعب واوردت سومو في أخر جدول لها ان
كردستان من ميزانية وخدمات "الكميات املستوردة من زيت الغاز
والثالثة العمــل على معاجلة لعام  2021بلغت مليونا ً واحدا ً و74
املشاكل مع احلكومة االحتادية ألف طــن بقيمة مالية بلغت 657
مــن نفــط ومناطــق متنازع مليونا و 442ألف دوالر ،فيما بلغت
عليها وحقوق االقليم االدارية الكميات املســتوردة مــن البنزين
ثالثة ماليني و 475ألف طن بقيمة
واملاليـة وفقـا للدستور.
مالية بلغــت مليارين و 543مليونا

و 620ألف دوالر".
واضافت ان "الكميات املســتوردة
من النفط األبيض خالل عام 2021
بلغــت  163ألف طن بقيمة مالية

الحمد اني مطمئنا :ازمة الجفاف تكررت سبع مر ات و تم عبورها

البحيــرة " ،تندرج ضمــن الزيارات
املستمرة التي تنظمها وزارة املوارد
املائية ،لالطالع علــى اخلزين املتوفر
وإمكانية اســتخدام جزء من هذا
اخلزين لتعزيز نهــري دجلة والفرات
الشــح" ،متوقعا ً أن
خــال فتــرة
ِّ
الشح
"تكون املؤشرات في استمرار
ِّ
للموسم الرابع على التوالي".
وأضاف ،أن "الزيارة تأتي أيضا ً لتحديد
املواقع التي ميكن استغاللها لغرض
تعزيز نهري دجلــة والفرات في ظل
الشح املائي" ،مشــيرا ً إلى "اإليعاز
ِّ
لفريق متكامل من وزارة املوارد املائية
 -دائرة التصاميم ضمن تشكيالت

الوزارة ،بتوجيهات ســريعة تتمثل
في اتخاذ اإلجراءات كافة ملعاجلة أي
شح للمياه".
ِّ
ولفــت إلى أن "الــوزارة تعمل على
دعم نهــري دجلة والفرات من خزين
بحيــرة الثرثــار ،وهناك حــل دائم
ســتعمل عليه لتعزيــز نهر دجلة
إضافة إلــى وجود مســوحات قد
اكتملت مــن أحد مهــارب بحيرة
الثرثار يربط البحيرة مباشرة بذراع
دجلــة ،كمــا أن هناك إجــراء آخر
أيضا ً لتعزيز نهر الفــرات" ،مؤكدا ً
أن "جميــع هذه اإلجراءات ســيتم
التصريح عنهــا رســميا ً بجميع

د.عبداللطيف رشيد
وزير املوارد املائية االسبق
السليمانية ٢٠٢٢/5/ 15

الصدر يعلن التحول الى المعارضة

ويمنح الكتل شهرا لتشكيل الحكومة

بغد اد  -الصباح الجديد:
اعلن الســيد مقتدى الصدر امس
األحد ،التحول الــى املعارضة ،فيما
منح الكتــل البرملانيــة "املتحزبة
واملســتقلة" مــدة ثالثــن يــوم
لتشــكيل احلكومة ،مشيرا الى انه
سيتخذ قرارا آخر ،اذا أخفقت الكتل
في مسعاها.
جاء هذا في تدوينة على موقع تويتر
قال فيها الصدر:
" تشــرفت ان يكــون املنتمون اكبر
كتلــة برملانية فــي تاريــخ العراق
وتشــرفت ان اجنح في تشكيل اكبر
كتلة عابرة للمحاصصة وتشرفت
ان أكون تبعا لنفســي وان ال أكون
تبعا جلهات خارجية ،وتشــرفت بأن
ال اجلــأ للقضاء في تســيير حاالت

الشــعب ومتطلبــات تشــكيل
احلكومة"
وأضاف في التدوينــة ":لكن الزدياد
التكالب علــي من الداخــل واخلار
وعلى فكرة حكومــة األغلبية ،لم
ننجح في مسعانا وهلل احلمد ،فذلك
اســتحقاق الكتل النيابية املتحزبة
واملستقلة ،او من تدعي االستقالل،
والتي لم تعنا على ذلك".
وتابع ":ولكن بقــي لنا خيار ال بد ان
جنربــه ،وهو التحول الــى املعارضة
الوطنية ملدة ال تقل عن ثالثني يوما،
فان جنحت األطراف والكتل البرملانية
مبــا فيها مــن تشــرفنا بالتحالف
معهم ،بتشــكيل حكومــة لرفع
معاناة الشــعب ،فبها ونعمت ،واال
فلنا قرار اخر نعلنه في حينها"

برلماني :عشرة مليارات دوالر الفائض

المالي للبالد خالل األشهر األربعة الماضية
بغد اد ـ الصباح الجديد:
أعلــن عضو مجلــس النواب عن
محافظة السليمانية ريبوار عبد
الرحمن امس األحــد أن احلكومة
االحتادية حصلت من مطلع العام
احلالي ولغاية نهاية شهر نيسان/
أبريــل املاضي علــى فائض مالي
"كبير" من مبيعات النفط اخلام.
وقال عضــو مجلس النــواب عن
محافظــة الســليمانية ريبــوار
عبدالرحمــن فــي بيــان اطلعت
عليــه الصباح اجلديــد ،إن العراق

حصل خالل األشهر االربعة األولى
من هذا العام علــى  10مليارات و
 303ماليني دوالر من فائض أسعار
النفط.
وبي " :في شــهر كانــون الثاني
ّ
حصل العــراق على مليــار و171
مليون دوالر ،فيما حصل في شهر
شباط على مليارين و  132ملیون
دوالر ،وفي شــهر آذار حصل على
ثالثة ملیارات و 800ملیون دوالر ،أما
في شهر نيسان فقد حصل على
ثالثة ملیارات و  200ملیون دوالر ".

اكثر من ثالثة مليارات و 300مليون دوالر
استيرادات البالد من المنتجات النفطية

الموارد المائية تنفي تقديم أي طلب لتركيا بإغالق السدود وتعد بحلول قريبة

بغد اد ـ الصباح الجديد:
نفت وزارة املوارد املائية ،امس األحد،
تقدمي أي طلب إلــى اجلانب التركي
بإغــاق ســدوده عن البــاد ،فيما
أشــارت إلى وجود تواصل بني بغداد
وأنقرة لإلطالقات لتقاســم الضرر
املائي.
وقال مدير عام املركز الوطني إلدارة
املــوارد املائية ،حامت حميد التميمي،
في تصريــح تابعته الصباح اجلديد،
إن "موضوع طلــب العراق للجانب
التركــي باغــاق الســدود عار عن
الصحــة ،وال ايعــاز مــن احلكومة
العراقيــة للجانب التركــي بهذا
الصدد".
وأضاف ،أنه "علــى العكس هنالك
تواصل مع اجلانــب التركي من اجل
اإلطالقات املائية ملســاعدة العراق
وتقاســم الضرر في فترات الشح
التي متر بهــا البلدان املتشــاركة
بحوض نهري دجلــة والفرات ،وهذا
الطلــب ايضا من اجلانــب اإليراني
والسوري".
وكشــف وزير املــوارد املائية مهدي
رشيد احلمداني ،امس األول السبت،
عن صدور أمر ديوانــي خالل يومني
بشأن أزمة املياه.
وكان زار احلمدانــي ،بحيــرة الثرثار،
يوم امس األول نفسه ،واكد ان زيارة

يســرني ان اتقدم لكم بأطيب
التهانــي والتبريــكات وانتــم
حتتفلــون بالذكــرى الســنوية
النطــاق صحيفتكم التي متثل
جزءا حيويا ومهما من املشــهد
االعالمي العراقي ،وقد اختط لها
الفقيد إســماعيل زاير منهجا
صحفيا متميزا.

وال يسعني اال ان امتنى لكم دوام
التقدم واالزدهــار وانتم تعبرون
عن تطلعــات وآمــال واراء كل
العراقيني.

خالل العام الماضي 2021

رئاسة االقليم تطلق مبادرة الحتواء االزمة السياسية
الصــراع على منصــب رئيس
اجلمهورية ،والتي عمقت التوتر
بني احلزبني والقت بظاللها على
االوضاع االداريــة واالقتصادية
في االقليم.
واضاف شــهاب فــي تصريح
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ،إن
األحــزاب الكردســتانية تنظر
إلى الرئاسة على أنها "مظلة
للجميع ،عازيا عدم وجود فرص
للقــاء الطرفني الــى "الوضع
السياســي" وقــال "ميكننــا
التوحد ضمن هدف وطني".
واكــد شــهاب ،ان االحــزاب
السياسية بحاجة إلى الوحدة

بنحو كامل".
من جانبه ،ذكر النائب املســتقل
عدنــان اجلابري فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "املستقلني
يرون أنهــم نواة الكتلــة األكثر
عددا ً وهذه جــاءت ضمن مبادرة
مت طرحهــا قبل اجللســة األولى
للبرملان".
وتابع اجلابــري ،أن "النواب الذين
يقتنعــون بهــذه الرؤيــة التي
تتضمــن اختيــار رئيــس وزراء
مســتقل فله أن يلتحــق بهم،
فهــم ال يقفون مع طــرف على
حساب االخر".
ولفت ،إلى أن "القوى املشــكلة
لكتلتــي انقــاذ وطــن واالطار
التنســيقي ،تقليدية وشاركت
في احلكومــات الســابقة منذ
."2003
وانتهى اجلابري ،إلى أن "ما نعمل
عليــه هــو أن املســتقلني هم
الكتلــة األكثر عــددا ً وأنهم من
يضعوا مواصفات رئيس الوزراء أو
أنهم يتولون اختيارهم ،وأن الكتل
السياســية وصلت إلى مرحلة
االنســداد وأصبحت مجبرة على
التعاطي والتفاعل مع ما يطرحه
املســتقلون وبخالفه ســتبقى
حالة االنسداد من دون حل".
ولم ينجح مجلس النواب لغاية
الوقــت احلالي في عقد جلســة
انتخاب رئيس اجلمهورية املمهدة
لتشكيل احلكومة ،بسبب عدم
حتقق النصاب الذي يتطلب وجود
 220نائبا ً على أقل تقدير.

الوقود محر ك صعود أ سعار الخام مع انخفاض
صادر ات الغاز الرو سية

لقيت ا ستجابة من القوى و ا الحز اب
والتضامن في إقليم كردستان
أكثر من أي وقت مضى ،مطالبا ً
االطــراف الــى العمــل معا
والتوحد والتعاون والتنســيق
ليكــون لها موقــع ودور وتأثير
على املستوى العراقي.
وقال إن "االحتاد الوطني واحلزب
الدميقراطــي الكردســتاني
اســتجابا ملبادرة رئاسة إقليم
كردســتان ،متوقعا ً عقد لقاء
قريب بني احلزبني باجتاه حلحلة
اخلالفات والتوصــل الى اتفاق
يفضي الى معاجلة ازمة رئاسة
اجلمهورية واســتحقاق الكرد
في العملية السياسية.

بإمكانهــم ايجاد مخرج من هذا
االنسداد السياسي ،وانضمامهم
إلى االطــار التنســيقي ال يحل
املشكلة بالبقاء ضمن ما يعرف
بالثلث املعطل مع عدم قدرتهم
على تشــكيل احلكومــة ،أما إذا
انضموا إلينا فسنتمكن من عقد
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية
ومن بعدها املضي نحو تشكيل
احلكومــة ونحل هذه املشــكلة

الصباح الجديد الغراء

تفاصيلها عند اكتمالها".
وأشار إلى أن "هناك
شــحا ً لثالثة
َّ
مواسم بســبب عدم وفرة األمطار
واستثمار مياهها في حوضي دجلة
والفرات ،ورغم وجــود من يحاول أن
يصطاد باملاء العكر ،لكن رد الوزارة
يتمثل فــي االعتراف بوجــود أزمة
تقابلها حلول متوفــرة" ،مبيناً ،أن
"الــوزارة أوضحت اكثــر من مرة أن
االنخفاض في نهري دجلة والفرات
يقع ضمن السياســة التشغيلية
لوزارة املــوارد املائية بســبب عدم
حاجــة الناس الــى الزراعة بل ملياه
الشرب فقط".

وأوضح أنه "فــي كل عام وفي مثل
هذا الوقــت يحصل هذا االنخفاض
وهي حالــة طبيعيــة" ،مؤكداً ،أن
"الوزارة حريصة علــى جتاوز األزمة
املوجودة لكنها ليســت كما يروج
لها في االعالم".
وبني أن "اخلطة الصيفية تصل إلى
ثالثــة ماليني دومن زراعيــة اعتمدت
عليها الــوزارة بالتقنيــات احلديثة
حيث ال تســتهلك مياها ً كثيرة"،
الفتا ً إلى "وجود وعي من قبل الفالح
واجلمعيات الفالحيــة وبالتأكيد إذا
تعاون اجلميع ســيتم جتاوز أي أزمة
قد حتصل".
وطمأن الوزيــر اجلميع ،بــأن "مياه
الشرب واحملاصيل الزراعية مؤمنة"،
الفتا ً الى أنه "حاولنا مع وزارة الزراعة
جتــاوز احملاصيل الزراعيــة التي تزرع
بطريقة الغمر كالشلب وتستهلك
مياهــا ً كثيرة ،وكان هنــاك تقليل
واهتمام حكومــي وجدية من قبل
املزارعني الذين لــم يقوموا بزراعة
الشــلب وخصوصا ً في محافظتي
النجف األشرف والديوانية".
وكشــف احلمدانــي عــن "جلنــة
ستتشــكل بهذا اخلصوص مبوجب
أمر ديواني ســيصدر خالل اليومني
املقبلــن ،حيــث مت اتخاذ قــرار في
اللجنــة العليا للميــاه تصب في

مصلحة املواطن" ،مطمئنا ً اجلميع
بأن "الوزارة حريصة على جتاوز األزمة
وهي ليســت املرة األولى ،إذ تكررت
أكثر من  7 - 6مرات ومت جتاوزها".
وأوضــح ،أن "العــراق مــن أكثــر
البلــدان التــي تعانــي مــن تأثير
التغيرات املناخيــة ،لذلك مت حتديد
تخصيصات مهمــة ضمن قانوني
املوازنة لعام  ،2022والدعم الطارئ
لألمن الغذائــي والتنمية" ،مؤكداً،
أن "اللجنــة املالية ومجلس النواب
واحلكومة حتــرص على تأمني مبالغ
ملواجهــة أي أزمــة حقيقيــة قد
حتدث".
وأردف بالقــول" :أكملنــا مع وزارة
اخلارجيــة جميع اإلجــراءات فيما
يخص طبيعة العالقــة املائية مع
إيران وســوف تقــوم وزارة اخلارجية
بأخذ دورها في هذا املوضوع ،وكذلك
أيضا ً فيما يخص تركيا حيث هناك
إجراءات وبروتوكــوالت فيما يخص
نهر دجلة ،وطالبنــا وزارة اخلارجية
بأن تعيد مخاطبــة اجلانب التركي
حلسم حصص العراق املائية".
وأكــد ،أن "العراق متحــرك بجمع
االجتاهــات" ،مطمئنــا ً اجلميع بأن
حقوق العــراق املائية خط أحمر وال
ميكن أن نترك احلقوق تذهب من دون
اتخاذ أي إجراء".

بلغت  102مليون و 340الف دوالر.
واشارت الى ان "مجموع الكميات
املســتوردة لعــام  2021بلغت 4
ماليــن و 712ألــف طــن بقيمة

اجماليــة بلغت  3مليــارات و303
ماليني و 402الفــا دوالرا ،مرتفعة
بنسبة  51.5%عن عام  2020التي
بلغت الكميات املستوردة فيها من
املنتجــات النفطية  3ماليني و547
ألف طن بقيمة مالية بلغت مليارا
و 604مليونا و 659الفا دوالرا".
ويعــد العــراق ثاني اكبــر مصدر
للنفــط في منظمــة اوبك اال انه
بنفس الوقت يســتورد املشتقات
النفطيــة مــن دول العالم لعدم
قدرة املصافــي العراقيــة بإنتاج
الكميات املطلوبة من االستهالك
احمللي.

نائب :ملفات الفساد في صالح
الدين تتجاوز تريليون دينار
والمشاريع المتلكئة 2440

بغد اد ـ الصباح الجديد:
كشــف عضو مجلس النواب
محمــد كــرمي البلــداوي امس
األحد ،ملفات فساد تخص دوائر
محافظــة صالح الديــن ،فيما
أشــار إلى وجود أكثر من ألفي
مشــروع متلكئ أهلكت أهالي
احملافظة.
وقــال البلــداوي فــي تصريح
اطلعت عليــه الصباح اجلديد،
إن " 2440مشــروعا ً متلكئا ً في
صالح الديــن أهلكت احملافظة،
وهنــاك ملفات فســاد كبيرة
تشوب دوائر احملافظة".
وأضاف ،أن "هناك قصورا ً واضحا ً
مــن احلكومــة املركزية بصرف
التعويضات في احملافظة ،حيث
كســبت معامــات املتضررين

الدرجة القطعية ألكثر من 12
ألف معاملة" ،مشــيرا ً إلى أن
"املعامالت املقدمة وغير املنجزة
تصــل لعشــرة أضعــاف هذا
العدد".
وفيمــا يخــص الفســاد في
احملافظة ،قال البلــداوي" :نحن
جادون في متابعة هذا املوضوع،
وجمعنا تواقيع الدورة السابقة
ولكن عنــد انتهاء الدورة انتهى
وبي أن "امللفات التي
املوضوع" ّ ،
تشوبها الفســاد كثيرة ،حيث
بلغت أكثر من ترليون و 60مليار
دينار والذي لم يُكشف أكثر".
وأضــاف النائــب البلــداوي :
"على احلكومــة املركزية وضع
املفســدين في قعر السجون،
ليكونوا عبرة لالخرين".
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“ال بد من جهود حكومية جادة لحل هذه الكارثة”

محافظ المثنى يثمن وفاء

«العمل» ّ
تلوح بانهيار المنظومة

والتزام وزارة الكهرباء
بوعودها للسماوة

المثنى ـ الصباح الجديد:
زار وزير الكهربــاء املهندس عادل كرمي ،والوفد
املرافق له ديــوان محافظة املثنــى ،كان في
اســتقبالهم احملافــظ احمد منفــي جودة،
واعضاء مجلــس النواب عن احملافظة لالطالع
علــى الوضــع اخلدمي فــي مجــال الطاقة
الكهربائية والوقوف على حجم املشــكالت
واملعوقات وكيفية معاجلتها.
واســتعرض الوزير االهتمــام الكبير من لدن
الوزارة بجميع قطاعاتها للمحافظة  ،مؤكدا ً
انهــا حتضى باهميــة كبيرة واهتمــام كبير
وعليه عملنــا على تدعيم البنــى التحتية
وتاهيــل قطاع التوزيع واجنــاز خطوط النقل
واحملطات الثانوية.
واوضــح الوزير اننا نعمل علــى زيادة طاقتنا
التوليديــة من اجل زيادة ســاعات التجهيز،
كما عملنا بشكل كبير على حتقيق االتاحات
املطلوبــة لتصريف االحمــال التوليدية من
خالل نصب احملطــات التحويليــة واخلطوط
الناقلــة ،الى جانــب تدعيم قطــاع التوزيع
ووجهنا بنصب الكيوســكات وتغيير سعات
احملــوالت ،اضافة الى ربط املناطــق الطرفية
بنظام الســكادا ،فضالً عن توفيــر عددا ً من
احملــوالت في قطاعات التوزيــع لتكون جاهزة
خالل فصل الصيف لتالفي حدوث اي مشاكل
في الشبكة.
هذا واشار احملافظ ،الى حجم الوفاء بااللتزامات
من قبل وزير الكهرباء وخصوصا بالعمل على
ايصــال الكهرباء لقضاء الســلمان وناحية
بصية ،موكــدا ً ان هنالك نقلة نوعية بقطاع
الكهرباء فــي محافظة املثنــى واحملافظات
االخرى ،كما ان الــوزارة حققت طفرة نوعية
من لدن الوزير بجوالته املستمرة للمحافظات
للوقــوف بشــكل مباشــر على املشــاكل
واملعوقات وكيفية معاجلتها.
من جانبه قدم الوزير املكلف شــكره وتقديره
للمحافــظ ومديــري االقضيــة والنواحي،
وملــاكات قطاعــات الــوزارة املتقدمــة في
املنطقة اجلنوبية علــى مايقدموه من خدمة
مشرفة الهالي احملافظة.

الصناعة ُتناقش تأثير

زيادة أسعار المواد األولية
في صناعة السمنت

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـ َد وكيل وزارة الصناعة واملعادن لشؤون
التخطيــط املُهندس يوســـف محمـــد
جاســـم في مكتبه الرســمي مبقر الوزارة
اِجتماعا ً بحضور الســادة ُمدير عام الدائرة
الفنية و ُمدير عام الدائرة القانونية في مقر
الوزارة و ُمدير عام الشركة العامة للسمنت
العراقية و ُمدير عام هيأة املسح اجليولوجي
العراقية وذلك ملُناقشة تأثير زيادة األسعار
املــواد األوليــة والوقود في إنتــاج صناعة
السمنـت .
وتناو َل االِجتماع ُمناقشــة تأثير نسب زيادة
ُكلفة إنتــاج الطن الواحد من الســمنت
وإرتفاع أســعار املواد األوليــة من األطيان
والچبــس وخصوصا ً بع َد اإلرتفــاع الكبير
في أســعار النفــط األســود ( الوقود ) من
ِقبــل وزارة النفط وما يلحقــه من الضرر
على معامل الشــركة وكذلك تأثيرها على
رواتب املُوظفني املدفوعة من ِقبل الشركات
املُستثمرة وحصة الشركة بحسب العقود
املُبرمـــة حيـــث أك َد الوكيل بضرورة أن
تكون الزيادة احلاصلة في األســعار بنسب
طفيفــة والتؤثر على العمليــة اإلنتاجية ،
كما وجــ َه بضرورة وضع اآلليات املُناســبة
لتحديد األسعار ودراسة ُكل األوليات وتقدمي
ُمقترح ملُعاجلة املوقــف تفاديا ً لألضرار التي
تُصيب صناعة السمنت وللقطاعني العام
واخلاص .

القيمية في العراق :فقر ُمطلق يهدد البالد
بغداد ـ الصباح الجديد:
ل ّوحــت وزارة العمــل والشــؤن
االجتماعيــة بانهيــار املنظومة
القيمية في العراق ،بسبب تفشي
البطالــة ،مؤكــدة ان الفقــر في
العراق مطلق ومتعــدد االوجه ما
يهدد األمن الغذائي في البالد.
وقالــت عبيــر اجللبي وكيــل وزير
العمــل والشــؤن االجتماعية في
تصريحات صحفية امس االحد ان
“العراق يعاني من سوء ادارة املوارد
املتاحة” مضيفــة ان “الفقر يأخذ
اشــكاال متعددة ،وكل دول العالم
تعاني الفقر حتى الدول املتقدمة
لكــن الفقر فــي العــراق متعدد
االبعاد واصبــح ازمة ،كونه يتعلق
باملــوارد املالية والصحــة والبنى
التحتية والتعيني”.
وأكدت اجللبي ان الفقر في العراق
“كارثــي ويهــدد االمــن الغذائي
بالنســبة للســكان” ،الفتة الى
املناطق االكثر فقرا في العراق هي:
“محافظة املثنى هي االعلى نسبة،
تليها الديوانيــة وذي قار ،ومن ثم
تليها احملافظات العراقية”.
ويشكل الفقر “نســبة عالية من
سكان العراق” ،حسب اجللبي التي
اشارت الى ان العراق “يواجه جدلية
في هذا املوضوع كونــه بلدا غنيا
لكن موارده معطله ،ولم تستغل
بصورة مثلــى ،حالة من التناقض،
بلد غنــي باملقابل اعداد كبيرة من
الشعب حتت خط الفقر”.
وأشارت اجللبي الى ان “ازمة الفقر
تواجه اصحاب القرار السياســي
في العراق” ،مضيفة انه “ال بد من
وجــود جهود حكوميــة جادة حلل
هذه الكارثة”.
وبشأن حلول مشكالت الفقر في
العــراق قالت عبير اجللبي ان “ليس
كل احلل بيــد وزارة العمل بل هي
جزء من احلــل ،عبر اعطاء االعانات
للناس الذين هم حتت خط الفقر”،
مؤكــدة ان “االعانات ال جتدي نفعا،
كون الفقر هو مدقع ،واالعانة لسد
جزء بســيط جدا ،فليس كل احلل
بيد وزارة العمل”.
وتســاءلت وكيــل وزارة العمــل
والشــؤون االجتماعيــة بشــأن
“كيفية ايجــاد وزارتهــا للحلول،
والقطــاع الصناعــي والزراعــي

كشفت وكيل
وزارة العمل ان
“ازمة الفقر تواجه
اصحاب القرار
السياسي في
العراق” ،مضيفة
انه “ال بد من وجود
جهود حكومية
جادة لحل هذه
الكارثة

معطالن ،ونحن بلــد ريعي يعتمد
على كل موارده على النفط وهذه
كارثة؟ ،
ولفتت الى وجود “اســتراتيجيات
للحد من نسبة الفقر ،لكنها لم
تنفذ بالشــكل الصحيح ،نتيجة
ملا مر بــه العراق مــن ازمة داعش
وكورونا”.
واعتبرت اجللبي ان “نسبة الفقر في
العراق مطلقة ،فهي في التعليم
والصحة والدخل املعاشــي ،وفقر
موارد” ،منوهة بــان “مقياس خط
الفقر فــي العراق ،يكــون عندما
يصبح دخل االسرة  15دوالرا”.
وتعاني بعض دول العالم من الفقر
لكنــه ليس متعدد االبعــاد ،وفقا
لعبيــر اجللبي التي شــددت على
ان “املشــكلة واالزمة والكارثة في
العراق هي ان الفقر متعدد االبعاد،
على صعيد املســتوى املعاشــي،

وانعدام التعليم ،واجلانب الصحي”.
وتطرقــت اجللبي الــى موضوعة
الضمــان االجتماعــي ونســبة
تشــغيل العمالة العراقية مقابل
االجنبية بالقول“ :وزارة العمل ومن
ضمن دوائرها التقاعــد والضمان
االجتماعــي ،التــي تضمن حقوق
العمال من خالل دفع االشتراكات
من خالل صاحب العمل ،والعامل،
وهذه االشتراكات هي راتب تقاعدي
عندما يتعــرض العامل للخطر او
يبلغ السن القانوني”.
وحســب قانون العمــل العراقي
“يجب ان تكون هناك مناصفة في
العمال ،فعندما جتلب الشــركات
العراقيــة عمال اجانــب ،يجب ان
يقابلها عمــال عراقيــون بنفس
العدد” ،حسب اجللبي التي أضافت
ان الوزارة “لديها جهاز تفتيش بهذا
الصدد”.

وقارنت اجللبي بني مشــكلة الفقر
في احملافظــات االحتاديــة ،واقليم
كردســتان بالقول“ :مثلما تعاني
احملافظات مــن الفقر يعاني اقليم
كردســتان من الفقــر ايضا ،لكن
قد تكون فرص العمل في االقليم،
االعمــار ،واالســتثمار ،فيمكن ان
يكــون نســبة الفقــر افضل من
احملافظات االخــرى باعتبار ان فرص
العمل متاحة”.
وبشــأن اســتقطاب اخلريجــن
العراقيــن وتوظيفهــم اوضحت
وكيل وزارة العمل انه “اصبح لدى
العراق جامعــات ال تعد وال حتصى،
تخرج االف من الطــاب وال توجد
دراســة وال مسح لســوق العمل
واجلامعــات ،فاصبحــت اجلامعات
فــي كل منطقة كاملــدارس فهي
انتشــرت بصــورة غير مدروســة
ومقننــة” ،الفتــة الــى انــه “في

مهام قســم واحد وهــذه بطالة
وليس عالجا حقيقا”.
وحــول ايجــاد احللــول للقضــاء
على البطالــة قالــت اجللبي انه
“ينبغي فتح املصانع ،وان نزرع بدل
االســتيراد” ،مؤكــدة ان املعاجلات
“خجولة وغيــر جذرية في معاجلة
البطالــة لذلــك اصبــح الفقر
والبطالة يزدادان النه ال توجد ارادة
ومعاجلــات حقيقــة جذرية ،حتى
نعالج هــذه الظاهــر التي اخلت
بامن اجملتمع”.
“نســبة اخملدرات ارتفعت بســبب
جلــوء العاطلــن عــن العمل الى
اخملدرات لينسوا واقعهم ،الظاهرة
االقتصادية اجنرت وانســحبت الى
ظواهر اجتماعية واخالقية فحتى
املنظومــة القيمية اخــذت تنهار
فــي اجملتمع ،فالقتــل واالغتصاب
واجلرائم سببها البطالة”.

الســابق كان خريجــو اجلامعات
عقــب تخرجهــم يجــدون فرص
العمل لذلك كانت هناك سيطرة
على البطالة”.
وبشــأن ازديــاد اعــداد املوظفني
والبطالــة املقنعــة قالــت“ :زرت
البصرة فوجدت قســما في دائرة
ما فيــه  250موظفــا يعني عدد
القســم  10وعدد االجراء اكثر من
 200وهذه بطالة”.
وأضافت ان محافظ البصرة “عالج
مشــكلة البطالة بــزج اخلريجني
كاجراء في هــذه الدوائر ،لم ميلك
غير هذا احلل” ،مؤكدة ان “هذا ليس
حال ،هذه اساءة الى املؤسسات”.
ووصفت هــذه احلالة بانها “فوضى
وصلــت اليها مؤسســاتنا ،وتؤثر
على االنتاجية ،وتشــع من ظاهرة
الفساد ،فاصبح املوظف عاطال في
املؤسســة ،فـ  10اشخاص يؤدون

بحث تصاميم جديدة قدمتها الشركات المنفذة لمداخل العاصمة

محافظ بغداد يعلن انطالق حملة خدمية خاصة بمناطق األطراف تستمر ( )٦٠يومًا
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن محافــظ بغــداد املهندس
محمد جابــر العطا ،انطالق حملة
خدميــة خاصة ،تتلخــص بتقدمي
اخلدمات البلدية ،الى مناطق واحياء
اطراف بغداد.
وقال الســيد احملافظ خالل اجتماع
مع مديري بلديات اطراف بغداد“ ،إن
احلملة تتعلق مبديرية بلديات اطراف
بغــداد ،تتلخص اعمالهــا بتأهيل
املتنزهــات ،واعمــال التنظيفــات
واجلزرات الوســطية ،ورفع االنقاض

تقرير

من املناطق ،حيث ســتكون احلملة
مكثفة جلميع املؤسســات البلدية
البالــغ عددهــا  16بلديــة موزعة
على مناطــق اطــراف العاصمة،
وستستمر ملدة  60يوماً ،وسيتم من
خاللها تقييم اعمال املؤسســات
البلدية”.
واشار العطا الى “ان احلملة تتضمن
ايضا زيادة اعمــال الزراعة ،نتيجة
التحول املناخي ،بعد التنســيق مع
وزارة الزراعــة الســتحصال بعض
املزروعات بغية زراعتها في مناطق

حزام بغداد”.
واضــاف محافظ بغــداد ،ان هناك
توجه الكســاء املناطق التي حتوي
بنى حتتيــة متكاملة ،فــي نواحي
اجلســر ،واللطيفية ،واليوســفية،
والرشيد ،وقضاء الزوهور (احلسينية
ســابقاً) ،باالضافــة الــى املناطق
االخرى مكتملة البنى التحتية”.
وتابع“ :مت التوجيه باالسراع لتحويل
جميع االراضي وفق قانون  80لسنة
 ،1970واملتضمــن ايــكال جميــع
االراضي التابعة لعقــارات الدولة،

واخلاليــة مــن العقــود الزراعية،
واملصفرة منهــا احلصة املائية ،الى
املؤسســات البلدية ،بغيــة توفير
االراضي السكنية ملستحقيها”.
مــن جانب آخــر  ..بحــث محافظ
بغــداد املهنــدس محمــد جابــر
العطا ،مــع الوكيل الفنــي لوزارة
االعمار واالســكان ،املهندس جابر
عبد خاجي احلســـاني آلية تنفيذ
#مداخل_بغداد.
جاء ذلك خالل اجتماع حضرته دوائر
املهندس املقيم ،والشركات املنفذة

ملشــاريع مداخل بغداد ،واألقسام
الفنية األخرى.
وناقــش اجملتمعــون ،التصاميــم
املقترحة من قبل الشركات املنفذة،
ومقارنتهــا مع التصاميــم املُعدة
من قبل محافظــة بغداد واملُصادق
عليهــا مــن قبــل وزارة اإلعمــار
واإلسكان ،ومالحظة أوجه االختالف
وتذليل جميع العقبات ،بغية تنفيذ
املداخــل بتصاميم ونوعية وكفاءة
عالية.
هذا ووجه الســيد احملافظ بدراسة

العــروض والتصاميــم البديلــة
التــي قدمتها الشــركات املنفذة
للمداخل ،من قبــل مديرية الطرق
واجلسور.
بدوره أكــد الوكيل الفنــي لوزارة
اإلسكان املهندس جابر عبد خاجي،
مناقشــة املراحل األولــى لتنفيذ
املداخــل ،والتــي تتمثــل بخطة
الشركات واستعدادها وإمكانياتها
الفنيــة واملاليــة ،باإلضافــة إلى
مناقشــة األفــكار والعــروض
التصميمية البديلة للشركات.

االمتحانات ضيف مقلق يزور العائالت العراقية

وزارة التربية تعتمد آلية جديدة تحد من ظاهرة التدريس الخصوصي
بغداد -زينب الحسني:
بعد توقــف طويــل بســبب جائحة
كرورنــا يختتم اليوم االثنني خمســة
ماليني تلميــذ في املرحلــة االبتدائية
امتحاناتهم النهائية للعام الدراســي
احلالــي  2021ــ  2022وســط إجراءات
أمنية وخدمية.
فيمــا أعلنــت وزارة التربيــة انطالق
االمتحانــات النهائيــة للصفوف غير
املنتهية للمرحلــة الثانوية ،اول أمس
الســبت ،في عمــوم محافظات البالد
 ،وهيأت الــوزارة ،بحســب بيان تلقت
الصباح اجلديد نســخة منــه ،املراكز
االمتحانية في املدارس كافة ،وأكملت
اللجــان اخملتصة عملها فــي تنظيم
القاعات االمتحانية.
وأكدت “التنسيق مع احلكومات احمللية
وكذلك فــرق الدفــاع املدنــي وقيادة
الشــرطة ودوائر صحة من أجل حماية
املراكــز االمتحانيــة وتوفيــر األجواء
املناســبة حرصا ً على سالمة الطالب
واملالكات التعليمية”.
من جانبه ،قال وزير التربية علي حميد
الدليمــي ،إن “التحديات التي يواجهها
البلد ستكون حافزا ً جلميع الطلبة ،من
أجل حتقيق املنجــز والطموح املطلوب
من العملية التعليمية ،إسهاما ً ببناء
الوطن ورفعته وتقدمه”.
التدريس اخلصوصي
عــاد التالميذ الى املقاعد الدراســية،

بداية العام الدراسي واليوم وصلوا الى
نهاية الرحلة الدراســية التي اختلفت
عما سبقها من األعوام .ومن األمور التي
اتســعت ظاهرة التدريس اخلصوصي
مبنهج كامل لتالميذ املرحلة االبتدائية،
من الصــف االول االبتدائــي وهذا امر
مستجد على العائلة العراقية وانتهاء
باملرحلــة االعداديــة التــي اصبحت
الدروس اخلصوصية فيهــا الزاما على
تلك العائالت.
فمــا ان تــدق الســاعة الثالثة عصرا
حتى يبدا الصغار باالنتشــار بني منازل
“ املعلمــات” وأغلبهن مــن اخلريجات
اللواتــي لم يجدن فرصــة عمل فكان
هــذا اجملال هو املتاح لهــن ،بالرغم من
عدم امتلكهن اخلبرات والدراية بطرائق
التدريــس ،اال ان االهالــي وجود فيهن
البديــل عن معلم املادة في املدرســة،
فضال عــن ان اجورهن مناســبة إذا ما
قورنت مبعاهد التدريــس التي تدار من
قبــل بعــض املعلمــن املتقاعدين او
املستمرين في السلك التربوي.
ظاهرة سلبية
وقــال املواطن علــي عمــاد الدين لـ “
الصباح اجلديد” ان التدريس اخلصوصي
ظاهره ســلبيه انتشــرت في اجملتمع
العراقــي وقــد اظهرت جشــع بعض
املالكات التدريسية في ظل غياب الدور
الرقابي لوزارة التربيــة ومديرياتها في
بغداد و احملافظات ،اذا تبدا اســعار هذه

الدروس مــن  50الف الى  250الف هذا
بالنسبة للمرحلة االبتدائية اما املرحلة
املتوســطة وحتديدا الثالث املتوســط
فأجــور الدرس الواحد تتــراوح بني 350
ألف الــى  500ألف دينــار ،اما املرحلة
اإلعدادية فال يقل ســعر الدرس الواحد
عن  750الف صعودا الى املاليني.
عبــاس ناجــي مواطن اخــر اوضح أن
االهالي مضطرين للجوء الى التدريس
اخلصوصي ،سيما في املراحل البكلوريا
التي تعد مصيرية بالنسبة لهم ،اال ان
ما استجد حاليا هي مسالة التدريس

اخلصوصي مبناهج كامــل او ما يطلق
عليه “ هو واجلنطة “ وهنا نتســاءل اين
دور املعلم واملدرس وهل أصبح التدريس
اخلصوصــي بديــا إلزاميــا للعائلــة
العراقية عن املدرسة.
وبينــت مديــرة مدرســة الصدريــن
االبتدائيــة ســاجدة علي غالــي لـ “
الصباح اجلديد” ان التدريس اخلصوصي
إثر بشكل ســلبي على التالميذ فهم
يحفظون املادة دون فهم او اســتيعاب
لكون من يقــوم بالتدريس اخلصوصي
غير مســؤول عن وضع اساس للتلميذ

املهم لديه هــو املقابل املادي ،الفتا الى
ان بعض االمهات يتكاسلن وال يتحملن
مسؤولية تعليم اطفالهن في البيت،
فيلجئن الى احلل االسهل وهو التدريس
اخلصوصي مما أســهم في اتساع هذه
الظاهرة بشكل كبيرة.
اعتماد آلية حتد من الظاهرة
من جانبه أعلن وزير التربية ،علي حميد
الدليمي ،اعتماد آليــة حتد من ظاهرة
التدريس اخلصوصي.
وذكرت الوزارة فــي بيان تلقته الصباح
اجلديــد إن “اخلطــوة التــي انتهجتها

الوزارة تأتــي للحد من ظاهرة التدريس
اخلصوصي مبــا ينعكــس ايجابا على
حتســن املســتوى وتقليــل نســبة
الرســوب” ،مشيرة إلى ان “تلك الدورات
يتوفر فيها أســاتذة اكفاء ويتمتعون
بطريقــة تدريس مميــزة حتى تصل الى
درجة االســتيعاب ،وقــد حققت هذه
الدورات جناحا ً كبيرا ً وســاهمت في رفع
املســتوى العلمي للطلبة السيما في
االمتحانات الوزارية”.
وتابعــت أن “وزير التربيــة حريص على
ضمــان مصالح الطلبــة وحقهم في
احلصول على تعليم مناســب يتوافق
مــع املعايير العلمية للخــروج بنتائج
ايجابية تعكس الصــورة املضيئة من
عمل املؤسسة التعليمية”.
وأكد وزيــر التربية بحســب البيان ،أن
“الوزارة اعتمدت ومنذ أربع سنوات دورات
التقوية الصيفية في مدارس املتميزين
وجلميع طلبــة املدارس مبختلف املراحل
الدراســية وهي تفتح أبوابها في بداية
العطلة وتخضــع لضوابط وتعليمات
الوزارة حصراً”.
من جانبه بــن املشــرف التربوي في
تربية الرصافة االولى محمد جاســم
لـــ “ الصبــاح اجلديد” ان مــرور البالد
باألزمات  ،ســيما بعد عام  2003احدث
اخفاقــات في شــتى اجملــاالت وكانت
للتربية والتعليم حصــة كبيرة منها
اذ ان قلة االبنية املدرســية مع تصاعد

النمو السكاني وســوء توزيع املالكات
التدريســية بني مراكز املدن واالطراف
وعدم تعيــن حملة خريجــي كليات
التربية املعتمدة والكليات الساندة لها
 ،ولعــدم وجود فرص عمــل للخريجني
فقد جلاء عدد كبيــر منهم الى مهنة
التدريس اخلصوصي في املعاهد االهلية
او البيوت  ،لكون هذه املهنة تتناســب
مع قدراتهم ومكانتهم االجتماعية  ،اال
ان هذا االمر انعكس سلبا على مستوى
العملية التربوية لكون معظمهم من
خــارج االختصاصات التربويــة  ،الفتا
الى ان من اهم االســباب املباشرة التي
شــجعت اتســاع هذه الظاهــرة هو
جائحــة كرورنا وما خلفتــه من واقع
مريــر على املــدارس من عــدم انتظام
الدوام احلضوري والذي اثر على مستوى
التعليم في البالد ،وخاصة على املرحلة
االبتدائية كونها تعد اســاس التلميذ
وقاعدته العلمية االولية .
واضاف جاســم ان وزارة التربية لديها
موقف ثابت جتــاه التدريس اخلصوصي
اذ تقوم باتخاذ اجــراءات قانونية بحق
املــاكات التربوية التي تــروج او تقوم
بعدم توصيل املــادة العلمية للطالب
واجبارهــم علــى اللجــوء للتدريس
اخلصوصــي ،اال انهــا ال تســتطيع
اتخاذ قرار جتاه مــن يقومون بالتدريس
اخلصوصــي مــن اخلريجــن واصحاب
املعاهد اخلاصة.
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الملك عبد اهلل يحذر من عواقب وخيمة لتصاعد العنف في األراضي المحتلة

الخارجية البريطانية تدعو

بايـدن يكـرر دعمـه لحـل الدولتيـن ودور
األردن التاريخـي فـي القـدس واالقصـى

الصباح الجديد ـ متابعة:
كرر الرئيــس األميركي جو بايدن،
بعــد اجتماعــه مع امللــك عبد
اهلل الثاني بن احلســن في البيت
األبيض ،دعم إدارته للدور التاريخي
الذي يضطلع بــه األردن ،باعتباره
الوصي على األماكن اإلســامية
املقدســة ،ال ســيما املســجد
األقصى في مدينة القدس.
واســتقبل الرئيــس األميركي،
العاهــل األردني ،فــي ظل أجواء
يســودها التوتــر فــي األراضي
الفلســطينية احملتلة بســبب
االشــتباكات خاللها األســابيع
األخيــرة التي شــهدها مجمع
املســجد األقصى ،الذي يسميه
اإلســرائيليون “جبــل الهيكل”.
وتفاقــم التوتــر أخيرا ً بســبب
مقتل الصحافية الفلسطينية
األميركية شــيرين أبــو عاقلة،
خالل تغطيتها هجــوم القوات
اإلســرائيلية على مخيم جنني
فــي الضفــة الغربيــة احملتلة.
ورافــق العاهل األردنــي في زيارة
هي الثانيــة له خالل عهد بايدن،
امللكة رانيا وولــي العهد األمير
احلسني.
وقــال البيــت األبيض فــي بيان
عقب االجتمــاع ،إن بايــدن كرر
“دعمــه القــوي حلــل الدولتني
للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني،
وأشــار إلى ضــرورة احلفاظ على
الوضــع الراهــن التاريخــي في
احلرم الشــريف /جبل الهيكل”،
مســتخدما ً اســمي األماكــن
املقدسة عند املسلمني واليهود.
وأضــاف أن “الرئيــس أقــر أيضا ً
بالدور احملــوري للمملكة األردنية
الهاشــمية وصيا ً على األماكن

اإلسالمية املقدسة في القدس”.
وأشــار البيــت األبيــض إلى أن
االجتماع ركز على إنشــاء آليات
عاجلــة لوقف العنــف وتهدئة
اخلطابــات التصعيدية وتخفيف
التوترات في إســرائيل والضفة
الغربيــة ،وناقش اجلانبان الفوائد
السياســية واالقتصادية لزيادة
التكامل اإلقليمي في مشــاريع
البنية التحتيــة والطاقة واملياه
واملناخ ،واعتبار األردن مركزا ً مهما ً

ملثل هذا التعاون واالستثمار.
األميركيــة وعدد من املشــرعني
وقال الرئيــس بايــدن ،إن اللقاء فــي الكونغــرس .والتقــى
يؤكد العالقــة الوثيقة والدائمة مســاء اخلميــس وزيــر الدفاع
والصداقة بني البلدين ،مشــيرا ً لويد أوســن ملناقشــة التعاون
إلى أن األردن يعــد قوة لتحقيق العسكري والتطورات اإلقليمية
االســتقرار في منطقة الشــرق والدوليــة .واحتلــت التهديدات
األوســط وحليفا ً مهما ً للواليات اإليرانية والعنــف املتصاعد في
املتحدة.
األراضــي الفلســطينية صدارة
وقبل لقاء الرئيــس بايدن ،أجرى النقاشــات ،حيث حــذر العاهل
امللــك عبــد اهلل لقــاءات مــع األردنــي من عواقــب وخيمة من
مســؤولني آخريــن فــي اإلدارة اســتمرار العنف فــي األراضي

الفلســطينية ،فيما أشــار وزير
الدفــاع األميركي إلى قلق اإلدارة
األميركية من تصاعد العنف في
القدس والضفــة الغربية .وثمن
دور العاهل األردني في التوســط
خلفض التوترات.
وتســلم العاهل األردني وقرينته
امللكة رانيــا العبــد اهلل جائزة
“الطريق إلى السالم” في نيويورك،
االثنني املاضــي ،تقديــرا ً جلهود
العاهل األردني في تشجيع احلوار

لتحويل الناتو الى حلف عالمي

بني األديان وتعزيز الســام .وأشار
امللــك عبد اهلل خــال االحتفال
إلــى أهميــة مدينــة القــدس
إلحالل الســام فــي املنطقة،
باعتبارها مدينة مقدســة حتتل
مكانة خاصة فــي قلوب املاليني
حول العالم .وحــذر من تقويض
الوضــع التاريخــي والقانونــي
للمدينة مما ســيزيد من تصعيد
التوتــر والغضب ،داعيــا ً اجملتمع
الدولي إلى مســاعدة الطرفني
اإلسرائيلي والفلســطيني إلى
العودة للعمل على إنهاء الصراع
وإحالل ســام عادل وشامل على
أساس حل الدولتني.
ومن املقرر أن يزور بايدن ،املنطقة،
في نهاية شــهر حزيران املقبل،
حيث يقــوم بزيــارة إســرائيل
ويلتقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي
نفتالي بينت وأعضاء حكومته.
ويزور الرئيس اإلسرائيلي إسحاق
هرتســوغ ،في القدس الغربية.
كما يزور األراضي الفلســطينية
ويلتقي الرئيــس محمود عباس
في بيت حلم.
وأعلنت إدارة بايدن تأييدها إقامة
دولــة فلســطينية دميقراطية
وذات سيادة .وتعهدت إعادة فتح
القنصلية األميركية في القدس
الشرقية بعد أن أغلقها الرئيس
الســابق دونالد ترمب ،لكن إدارة
بايدن لم تشر إلى أي حتركات في
شأن قرار الرئيس السابق االعتراف
بالقــدس عاصمــة إلســرائيل.
وتخطــط اإلدارة لتشــمل زيارة
بايدن للمنطقة زيارة مستشفى
“جمعيــة املقاصد اإلســامية”
بالقــدس الشــرقية التي حتمل
معها داللة سياســة بأن اإلدارة
األميركيــة ال تعترف بســلطة
إسرائيل على املنطقة.

جراء تصاعد معدالت الجريمة في تشيلي..

لصوص يسطون على منزل وزيرة الدفاع وسرقة سيارة تابعة للرئاسة
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســطا لصوص على منزل وزيرة
الدفاع التشيلية ،مايا فرنانديز،
بعد ضرب ابنها وتهديد زوجها،
وفق ما أعلنت السلطات.
وفرنانديــز هي حفيــدة الزعيم
االشــتراكي الراحل ســلفادور
أللينــدي ،ولم تكن فــي املنزل
عندما اقتحمــه اللصوص في

وقت متأخر اجلمعة في حي نونوا
في سانتياغو.
كذلك ،أصيب حارس
شــخصي
ّ
في فريق حماية رئيس تشــيلي
غابريــال بوريــك ،برصاصة في
ذراعــه أطلقهــا مهاجمــون
أقدموا على سرقة س ّيارة تابعة
للرئاسة ،في وقت تُعاني تشيلي
“أسوأ فتراتها على صعيد األمن

منذ عــودة الدميوقراطيــة” ،إذ
معدالت اجلرمية.
تصاعدت
ّ
وأعلــن اجلنرال جــان كامو قائد
شرطة املنطقة السبت حدوث
“عملية ســطو في منزل وزيرة
الدفــاع” ،مضيفا أن “مجهولني
سرقوا نقودا وسيارة”.
وفي الليلة نفسها تعرض رقيب
فــي الشــرطة الوطنية يعمل

حارسا شــخصيا في الرئاسة
للســرقة وإلطالق نــار عندما
اقتربــت منه مجموعــة رجال
بينما كان جالســا في ســيارة
رسمية.
وقع االعتداء في حي سان ميغيل
في جنوب سانتياغو عندما كان
الرجل يقود الســيارة عائدا إلى
القصر الرئاسي .وقالت الشرطة

إن املهاجمني اقتــادوه إلى بلدة
شمال ســانتياغو وأطلقوا النار
عليه وتركوه في الشارع قبل أن
يفروا بالسيارة.
ولم تتوافر معلومات عن حالته.
ودعا املسؤولون التشيليون إلى
مضاعفة اجلهــود لكبح جماح
اجلرمية وحتسني األمن.
وقال نائب وزير الداخلية مانويل

مونســالفي “اتخذنــا إجراءات
ملموســة ملالحقــة اجلرميــة
املنظمة”.
وحتمل الســلطات التشــيلية
عصابــات اجلرميــة املنظمــة
املسؤولية عن تصاعد الفوضى،
وقد وعدت بتعزيــز التعاون بني
ضباط الشــرطة العســكرية
ونظرائهم املدنيني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
غادر مدنيون وادي بانشــير في
أفغانســتان بأعداد كبيرة في
األيام األخيــرة ،هربا ً من املعارك
بني حركــة “طالبــان” وجبهة
املقاومة الوطنية ،وهي جماعة
املعارضة املســلحة الرئيسة،
وفق ما ذكر ســكان امس األول
السبت 14 ،أيار.
وأعلنــت جبهــة املقاومــة
الوطنية ،بقيادة أحمد مسعود،
جنل الزعيم التاريخي أحمد شاه
مســعود ،في السابع من مايو،
أنها بدأت هجومــا ً كبيرا ً على
“طالبــان” في عدد مــن واليات
شمال أفغانستان بينها إقليم

بانشير ،على بعد  80كيلومترا ً
شمال كابول.
ومنــذ ذلــك احلــن ،اندلعت
االشتباكات بني جبهة املقاومة
الوطنيــة و”طالبان” وحتدث كل
منهمــا عن مقتل العشــرات
في صفــوف الطرف اآلخر ،وهي
حصيلــة يتعــذر تأكيدها من
مصدر مستقل في هذا الوادي
الذي يصعب الوصول إليه.
وقال لطف اهلل باري الذي غادر
منزله في حصه دوم مع  15فردا ً
من عائلته متجهــا ً إلى كابول
لوكالة الصحافة الفرنســية،
“متكنــا فقط مــن أخذ قطعة
مالبس واحدة أو اثنتني” .وأشار

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
أعلنــت فنلندا رســميا ،امس األحد،
ترشــحها لالنضمام إلى حلف شمال
األطلســي (ناتــو) بعدما عــزز الغزو
الروســي ألوكرانيــا مخاوفهــا من
“االستفزازات” الروسية ،وهو ما ميكن
اعتباره “نكسة اســتراتيجية كبرى”
لروســيا ،وفقا لصحيفة واشــنطن
بوست.
وقالت رئيســة الوزراء الفنلندية سانا
مارين“ ،نأمل في أن نتمكن من إرسال
طلباتنا هذا األســبوع مع الســويد.
لديهم إجراءات خاصــة بهم لكنني
آمل فــي أن نتخذ القــرارات في وقت
واحد”.
وبعد أقــل من ثالثة أشــهر على بدء
احلرب فــي أوكرانيا ،يســتعد البلدان
لطي صفحة عدم االنحياز العسكري
الذي يعود تاريخه إلى أكثر من  75عاما ً
في فنلندا ،وإلى القرن التاســع عشر
في السويد.
وبعــد قطيعــة مــع حيادهمــا في
تســعينات القرن املاضي مــع انتهاء
احلــرب الباردة عبــر إبرامهما اتفاقات
شــراكة مع “الناتو” واالحتاد األوروبي،

إلى فرار عشــرات العائالت من
بانشــير في األيام األخيرة بحثا ً
عن ملجأ في العاصمة.
وقــال فريد أحمد الــذي فر من

منطقة روخا مــع عائلته إلى
كابول“ ،غــادر اجلميع املنطقة
خوفاً”.
وأكد أميال رحيمي ،أحد سكان

مقتل أسير فلسطيني
محرر برصاص الجيش
اإلسرائيلي في جنين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وهيئة شؤون
األسرى واحملررين ،امس األحد ،عن مقتل األسير
احملرر ،داوود الزبيدي ،متأثرا بجروحه التي أصيب
بها قبل يومني برصاص اجليش اإلســرائيلي في
جنني.
وفــور إصابتــه قامت القــوات اإلســرائيلية
باعتقالــه ،حيث نقلته من مخيــم جنني إلى
مستشــفى داخل إســرائيل خلطــورة وضعه
الصحي ،إثــر إصابته برصاصه في البطن خالل
اقتحام القوات اإلســرائيلية مخيم جنني يوم
اجلمعة املنصرم.
وأبلغت الســلطات اإلســرائيلية أمس عائلة
املصــاب داوود الزبيــدي من مخيــم جنني بأنه
محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة.
يذكر أن األسير الفلسطيني احملرر داوود الزبيدي
هو شــقيق األســير ،زكريا الزبيــدي ،ووالدته
وشــقيقه طه قتــا خــال اجتيــاح القوات
اإلسرائيلية مخيم جنـــن فـــي أبريـل عـام
.2002
وخالل األيــام املاضي ،اندلعت مواجهات عنيفة
بني القوات اإلسرائيلية ومقاومني فلسطينيني
فــي مخيم جنــن الواقع في شــمال الضفة
الغربية ،والذي شــهد اقتحامــات متصاعدة
ومتكررة مــن قبل القــوات اإلســرائيلية في
الفتــرة األخيــرة ،وقتلت خاللهــا الصحفية
الفلســطينية ،شــيرين أبو عاقلة ،قبل يومني
برصاص اجليش اإلسرائيلي.

روسيا تعتبر تعزيز التعاون
مع دول معاهدة األمن

الجماعي من أولويات سياستها

المدنيون يفرون من معارك بانشير في أفغانستان
املنطقــة ،أن “الناس يفرون من
مناطق القتــال .إنهم خائفون
ويهربون حفاظا ً على حياتهم”.
وقــال عبد احلميد خراســاني،
رئيس األمن احمللي لدى “طالبان”،
إن االشــتباكات توقفــت
وانســحب عناصــر املقاومــة
الوطنيــة نحــو مقاطعتــي
بدخشــان وبغالن املتجاورتني،
مضيفا ً أن الوضع في بانشــير
اآلن “طبيعي وهادئ”.
ويُعد هذا الهجوم األول لقوات
جبهة املقاومــة الوطنية منذ
سقوط معقل بانشير.
ولــم تتمكن جبهــة املقاومة
الوطنيــة التي تقدم نفســها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعت وزيــرة اخلارجيــة البريطانيــة ،ليز تراس،
إلنشــاء “حلف الناتو العاملي” الذي سيســمح
مبتابعة ما يحدث في منطقة احمليطني الهندي
والهادئ.
وقالت تراس بعد وصولها إلى برلني للمشاركة
في لقــاء وزراء خارجية دول حلــف الناتو الذي
يعقد هناك امــس األحد“ :من املهــم أن نركز
على حلف الناتو العاملي .ألنه أثناء حماية األمن
األوروبي األطلســي ،نحتاج أيضا إلى االهتمام
باألمن في منطقة احمليطني الهندي والهادئ”.
وأضافت“ :نعمل بشــكل وثيق مع األوكرانيني
والبولنديني وغيرهما لضمــان امتالك أوكرانيا
لســاح يتفق مع مقاييس الناتــو” ،معبرة في
الوقــت ذاته عــن “دعمها احلاســم” النضمام
فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

على أنها آخر حصن دميقراطي
داخــل أفغانســتان ،مــن منع
“طالبــان” التــي وصلــت إلى
الســلطة في منتصف آب ،من
االســتيالء على بانشير مطلع
أيلول.
وأســهم أحمد شاه مسعود في
شــهرة بانشــير في ثمانينيات
القرن املاضــي قبــل أن يغتاله
تنظيم “القاعدة” في عام .2001
ولــم يســقط وادي بانشــير
حتت االحتــال الســوفياتي في
ثمانينيات القرن املاضي وال خالل
حكــم “طالبان” بعــد عقد من
الزمن فــي ظل نظامها األول بني
عامي  1996و.2001

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت وزارة اخلارجية الروسية أن موسكو تعتبر
تعزيز التعــاون والتفاعل مع الدول األعضاء في
منظمــة معاهدة األمن اجلماعــي من أولويات
سياستها اخلارجية.
ويوافق امــس األحد  15مايو الذكــرى الثالثني
إلبرام معاهدة األمن اجلماعي.
فقد وقــع رؤســاء كل مــن روســيا وأرمينيا
وكازاخســتان وقيرغيزســتان وطاجيكستان
وأوزبكســتان ،في  15مايو  ،1992معاهدة األمن
اجلماعــي في طشــقند ،من أجــل ضمان أمن
دولهم بشكل مشــترك وتطوير التعاون بينها
في اجملال العسكري والسياسي.
ولعبــت هــذه الوثيقــة دورا هاما فــي تعزيز
االســتقرار ،خاصة في بداية بناء هذه الدول في
فضاء ما بعد االحتاد السوفيتي السابق.

فنلندا تعلن رسميًا ترشحها لالنضمام إلى «الناتو»
يعزز البلدان الشــماليان تقاربهما مع
الكتلتني الغربيتني.
ويشــكل ذلك حتوال ً جرى تدريجيا ً منذ
الغزو الروســي ألوكرانيا الذي بدأ في
 24شباط ،وســرعه تأييد متزايد من
الرأي العام في البلدين لالنضمام إلى
احللف.
واتخــذت فنلنــدا املبــادرة أوال ً قبل
الســويد التي ال تريد أن تصبح الدولة
الوحيدة املطلة على بحر البلطيق غير
العضو في “الناتو”.
وبعــد ثالثة أيــام على إعــان رغبة
بلدهما فــي االنضمام إلى احللف “من
دون تأخير” ،يفتــرض أن يعلن الرئيس
الفنلندي ســولي نينيســتو ورئيسة
احلكومة رسميا ً قرار هلسنكي .
وفي ختــام اجتماع جمللــس حكومي،
يفترض أن يعرضا على البرملان مشروع
انضمــام إلــى الكتلة العســكرية،
سيقدم للنواب االثنني.
وأجرى الرئيس الفنلندي اتصاال ً هاتفيا ً
امس األول السبت ،مع نظيره الروسي
فالدميير بوتني إلبالغه بترشــيح بالده
“في األيام القليلة املقبلة” ،في محادثة
وصفها بأنها “صريحة ومباشــرة ولم
تشــهد توتراً” .وقال نينيســتو الذي
كان محاورا ً منتظما ً للرئيس الروسي

في الســنوات األخيرة ،إن “جتنب التوتر
اعتبر أمرا ً مهماً» ،موضحا ً أن “االتصال
مت مببادرة من فنلندا”.
وأوضحت موسكو أن الرئيس الروسي

قال خالل االتصال مع نظيره الفنلندي،
إن إنهاء سياســة احلياد العســكري
التاريخية لفنلندا ســيكون “خطأ ،مبا
أنه ليس هناك أي تهديد ألمن فنلندا”.

وتفيــد اســتطالعات الــرأي األخيرة
بأن نســبة الفنلنديــن الراغبني في
االنضمــام إلى احللف جتــاوزت الثالثة
أربــاع ،أي ثالثة أضعاف ما كانت عليه

قبل احلرب بأوكرانيا.
وفي الســويد أيضاً ،ارتفعت نســبة
مؤيدي االنضمام إلــى “الناتو” ،لكنها
بلغت نحو  50في املائة ،مقابل  20في
املائة يرفضون ذلك.
ويعقــد كبار املســؤولني فــي احلزب
االشتراكي الدميقراطي بقيادة رئيسة
الوزراء ماغدالينا أندرســون اجتماعا ً
امس األحد ،للبت فيمــا إذا كان على
احلــزب التخلي عن خطــه التاريخي
املناهض لالنضمام إلى “الناتو” ،والذي
مت تأكيــده مجددا ً في مؤمتر تشــرين
الثاني املاضي ،أم ال.
وارتفعــت أصوات في احلــزب تدين ما
اعتبرتــه قــرارا ً متســرعا ً وتهربا ً من
النقاش.
لكن محللــن يرون أنه من غير املرجح
أن يقرر احلزب عدم الســير في الركب،
بينما روسيا غارقة في حربها بأوكرانيا.
واعترف روبرت دالشــو احمللل في وكالة
أبحاث الدفاع السويدية“ :قد ال يكون
هناك الشعور نفســه باإلحلاح” ،كما
احلال فــي فنلنــدا .وأضــاف لوكالة
الصحافة الفرنســية“ :لكــن القادة
الســويديني أدركوا أنــه ليس لديهم
خيار آخــر ،وما إن تذهــب فنلندا إلى
هنــاك ســيكون عليهــم أن يفعلوا

الشيء نفسه”.
وظهرت عقبة لم تكن متوقعة تذكر
بأن الطريق بني الترشــيح واالنضمام
طويلــة وتســتغرق بضعة أشــهر،
وتتطلــب مصادقة الــدول األعضاء
باإلجماع.
وأبدى الرئيــس التركــي رجب طيب
أردوغــان رفضــه النضمامهمــا إلى
احللــف .ويأخذ الرئيــس التركي على
هذيــن البلدين حتولهما إلــى “فندق
إلرهابيي حزب العمال الكردســتاني”
الذي تعده أنقرة ومعها االحتاد األوروبي
والواليات املتحدة منظمة إرهابية.
لكــن وزيــر اخلارجية التركــي مولود
جاويش أوغلو قبل اجتماع للحلف في
العاصمة األملانية ،يشارك فيه نظيراه
الفنلندي والسويدي ،أكد أنه مستعد
ملناقشــة األمر مع البلدين ومع الدول
األخرى األعضاء في احللف.
من جهته ،أبدى وزيــر خارجية فنلندا
بيكا هافيســتو امس األول الســبت،
ثقتــه بإمــكان التفاهم مــع تركيا،
وقال إثر إجرائه سلســلة مشــاورات
مع أعضاء “الناتــو” مبا في ذلك تركيا،
ببرلني ،إنه “واثق من أننا ســنجد حالً
فــي النهايــة ،وأن فنلندا والســويد
ستصبحان عضوين” في احللف.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
االحتادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/1705 :ب2022/
التاريخ2022/5/15 :
الى املدعى عليه /حيدر علي كاظم
إعالن
أقام املدعــي احمد راضي خلــف الدعوى
املرقمــة اعــاه يطلب دعوتــك للمرافعة
واحلكم بتســديد مبلغ قدره ســتة ماليني
دينار عراقي عن وصل امانة وجملهولية محل
اقامتك حســب اشــعار مختــار منطقة
حــي امليمون الثانية /جاســم محمد علي
عبــد الرضا وكتــاب مركز شــرطة اخللود
بالعــدد  4922فــي  2022/5/9لــذا تقــرر
تبليغك مبضمون عريضــة الدعوى املرقمة
/1705ب 2022/ونشر بصحيفتني محليتني
لذا اقتضى حضوركم يوم  2022/5/22وفي
حال عدم حضوركم ســوف يتم السير في
إجراءات الدعوى غيابا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/2139 /ب2021/
التأريخ2022/4/21 /
املوضوع /إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي (الدائن) //زيد محمد امني
املدعى عليهن (املدين) -1 //منى محمد امني  -2فضيلة محمد
امني  -3سلوى محمد امني  -4منيرة محمد امني
تنفيــذا ً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد
(/3139ب )2021/واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار
املرقم ( 27/1م 39الهورة) وتوزيع صافي الثمن بني الشركاء كال
حسب ســهامه فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية
خالل ( )15يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني
محليتني ،فعلــى الراغبني بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة  %10من
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى (محكمة بداءة
الكوت) وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية
عشــرة ظهرا ً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة أجور اإلعالن واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي
مواصفات العقار/
جنسه /دار سكن ملك صرف مســجل باسم فتحية محمد
امني يتكون من طابقني الطابق األول يتكون من مطبخ وغرفتي
نوم واستقبال وهول ومجموعة صحية والطابق الثاني غرفتي
نوم فقط والبناء من الطابوق واالســمنت والسقف شيلمان
عكادة وهو بناء قدمي واألرض مغلفة بالكاشــي املزائيك ودرجة
عمرانه دون الوسط
املساحة 300 //:م2
الشاغل /:الشركاء
القيمة التقديرية 325,000,000 /:مليون دينار ارضا وبناء

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في
الكوت
العدد/2051 /ش2022/
الى املدعى عليه
عباس صالح رحم
أقامت املدعية (سارة كاظم ناجي)
الدعوى املرقمــة أعاله والتي تطلب
فيها دعوتــك للمرافعــة واحلكم
بالتفريــق للهجــر وجملهولية محل
إقامتك وحسب إشعار مختار محلة
اإلمــام الرضا واملرفــق بكتاب مركز
شــرطة الفالحية بالعدد  6369في
 2022/5/8تقرر تبليغك بواســطة
صحيفتــن محليتــن رســميتني
يوميتني للحضور أمام هذه احملكمة
بتاريخ  2022/5/23الساعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضــورك او من
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة
بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في
بيجي
العدد/110 /ش2022/
التاريخ2022/3/6 /
إعالن
الى املدعى عليه /جمال إبراهيم محمد
بتاريــخ  2022/3/6أصــدرت محكمــة
االحوال الشــخصية فــي بيجي بحقك
حكما غيابيــا يقضي (بتأييــد حضانة
املدعية ســامية مظهر جاسم لطفلها
خالــد تولــد  2013/11/1تأييــد ومتديد
حضانتهــا الطفالها كل مــن بكر تولد
 2011/10/2وعلــي تولد  2010/3/1وهاجر
تولــد  2011/10/2أوالد املدعــى عليــه
جمال إبراهيم محمــد) لذا تقرر تبليغك
بصحيفتــن محليتني وفــي حالة عدم
حضورك الى هذه احملكمة او إرســال من
ينوب عنــك قانونا لالعتــراض والتمييز
خــال مدة اقصاه ثالثــون يوما ً من تاريخ
النشــر في الصحف يعتبــر قرار احلكم
نافذا بحقك ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
االحتادية
محكمة جنح الزبيدية
العدد/323 /ج2022/
التاريخ2022/5/8 /
م /إعالن
الى املتهم الهارب:
حبيب غالب عنز مهدي
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك في
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في
القضيــة املرقمــة /323ج 2022/مــن
احكام املادة  240مــن قانون العقوبات
فقد تقــرر تبليغكم باإلعالن عن طريق
صحيفتــن محليتني للحضــور أمام
هذه احملكمة بشكوى املشتكي السيد
محافظ واســط إضافة لوظيفته في
يــوم احملاكمة املوافــق  2022/6/15وفي
حال عدم حضورك سوف جترى احملاكمة
بحقك غيابا ً حسب األصول.
القاضي
عالء حيدر ناجي

شركة إنتاج األلبسة
اجلاهزة والتجارة العامة/
احملمودية
م  /بيان اكتتاب
تنويه
سقط ســهوا في إعالننا في
جريدة الصباح اجلديد بالعدد
املرقم ( )٤٨٩٣في 2022/5/12
بــأن مــدة االكتتــاب ال تقل
عــن ( )٣٠يومــا وال تزيــد عن
( )٦٠يو ًمــا ويغلــق االكتتاب
فــي حــال االكتتــاب بكامل
األسهم املطروحة وورد تكرار
عبارة (يجب على املســاهمني
املكتتبني اجلدد فتح حســاب
لدى مركز اإليداع العراقي،
لذا اقتضى التنويه...
رئيس مجلس اإلدارة
اياد سالم أحمد

اعالن

شركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب (فرع البصرة)
إعالن مناقصة
جمهورية العراق
اسم جهة التعاقد /وزارة النفط /شركة توزيع املنتجات النفطية
العدد1 :
التأريخ2022/5/ :

الى( :الراغبني باالشتراك في املناقصة املرقمة )2022 /1
م :إعادة إعالن للمرة الثانية (تأهيل وتطوير أرصفة وشوارع وساحات ومداخل الشعيبة في البصرة)

 .1يســر شــركة توزيع املنتجات النفطية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لغرض املشــاركة في العمل لتقدمي عطاءاتهم للعمل (تأهيل وتطوير أرصفة
وشوارع وساحات ومداخل الشعيبة في البصرة).
 .2ان الكلفة التخمينية احملددة للمشــروع هي ( )1773329250فقط مليار وســبعمائة وثالثة وسبعون مليونا وثالثمائة وتسعة وعشرون الفا ومائتان وخمسون دينارا
عراقيا ال غيرها ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لعام  2022ح 112 /مباني وإنشاءات.
 .3ان املدة املقررة لتنفيذ املشروع هي ( /210مائتان وعشرة أيام تقوميية)
 .4ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في ثالث صحف محلية.
 .5ســيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للعطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014باعتماد الوثائق القياسية
الصادرة عن وزارة التخطيط متاحة جلميع املناقصني.
 .6على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /القســم
الفني) البريد اإللكتروني للفرع
(البريد اإللكتروني  )Basra_dis@opdc.oil.gov.iqخالل ســاعات الدوام الرســمي من الساعة  8:00صباحا ً لغاية الســاعة  12:00ظهرا ً وكما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات وسوف يعقد مؤمتر قبل موعد غلق العطاءات لإلجابة عن االستفسارات في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم (االثنني املصادف  )2022/6/6في شركة
توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة– القسم الفني /الشعيبة.
 .7متطلبات التأهيل املطلوبة:
ً
أ .تقدمي شهادة وعقد تأسيس للشركة مصدق قانونا ،النظام الداخلي للشركة ،إجازة ممارسة املهنة.
ب .هوية تصنيف املقاولني بدرجة تصنيف (سابعة) كحد ادنى نافذة لعام .2022
ت .كتاب عدم ممانعة من االشــتراك باملناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب معنون الى شــركتنا ونافذ لسنة االعالن عن املناقصة وتقدمي الهوية الضريبية نافذة
لسنة االعالن واستخدام الرقم الضريبي.
ث .الســيولة النقدية توفير مبلغ ( )177332925فقط مائة وسبعة وســبعون مليونا وثالثمائة واثنان وثالثون الفا وتسعمائة وخمسة وعشرون دينارا عراقيا ال غيرها
مؤيدة بكتاب صادر عن مصرف عراقي معتمد ورصني ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي ومعنون الى شركة توزيع املنتجات النفطية هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة
وللسنة االخيرة التي تسبق تأريخ غلق املناقصة.
ج .كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية.
ح .اخلبرة اخلاصة يجب تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )10ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ( )531998775فقط خمســمائة وواحد
وثالثني مليونا وتسعمائة وثمانية وتسعني الفا وسبعمائة وخمسة وسبعني دينارا عراقيا املتعلق بطبيعة املناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية.
خ .وصل شراء املناقصة.
د .على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقية.
ذ .نسخة من املستمسكات الشخصية – (هوية االحوال املدنية +شهادة اجلنسية العراقية) او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن.
ر .يلتزم املناقص مبلء البيانات اخلاصة بالقسم الرابع عند تقدمي العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها
لهذه املناقصة.
ز .يلتزم مقدم العطاء بتقدمي منهاج تنفيذ األشغال (جدول تقدم عمل أولي) لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة.
س .يلتزم مقدم العطاء بتقدمي املتطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
 .8بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي (شركة توزيع املنتجات النفطية /فرع البصرة /القسم املالي) وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 500000خمســمائة الف دينار عراقي) من خالل الدفع النقدي (غير قابلة للرد) واســتالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها اخلاصة
بهذه املناقصة ورقيا ً باليد واستالم قرص مدمج ()CDيحتوي نسخة إلكترونية من الوثيقة بصيغة  PDFونسخة من القسم الرابع اخلاص باستمارات العطاء بصيغة
 wordوالذي ميأل من قبل مقدم العطاء.
 .9تأريخ نفاذ املناقصة ( )150يوما من تأريخ الغلق قابلة للتجديد.
 .10يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (شركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /اجلبيلة /نهاية شارع السايلو جلنة فتح العطاءات) من
يوم (االثنني /املصادف  )2022/6/13العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي
(شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد الســاعة الثانية عشرة ظهرا ً من تأريخ غلق املناقصة في يوم
االثنني ( )2022/6/13يكون تقدمي العطاء في ظرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياســية مختومة من مقدم العطاء ووصل الشــراء ،القسم الرابع ورقيا ً من
الوثيقة القياســية بعد ملئه باملعلومات من مقدم العطاء وختمه باخلتم احلي (املتضمن رسالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجدول الكميات املسعر ومنهاج تقدم
عمل اولي واملستمســكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى) ويثبت على الظرف (اســم مقدم العطاء وعنوانه ،اسم وعنوان صاحب العمل،
اسم ورقم املناقصة ،مع مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد احملدد لفتح العطاءات علما ً ان التقدمي في البريد اإللكتروني غير مسموح والعطاءات املتأخرة عن موعد
غلق املناقصة سوف ترفض.
 .11كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمان عطاء مببلغ ( )30000000فقط ثالثني مليون دينار عراقي مبوجب صك مصدق او ســفتجه او مبوجب خطاب ضمان مصرفي
صادر من مصرف عراقي معتمد ورصني مجاز من البنك املركزي العراقي نافذ ملدة التقل عن ( )28يوما من انتهاء تأريخ نفاذية العطاء البالغة ( )150يوما من تأريخ غلق
املناقصة مع مراعاة في حالة تقدمي خطاب ضمان ان يكون من احد املصارف العراقية املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي على ان يتم إكمال بقية
التأمينات (ضمان حســن األداء) البالغة  %5من مبلغ اإلحالة معنون باسم (شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة) مع ضرورة مراجعة مقر
الشركة /فرع البصرة /القسم املالي لغرض التعرف على أسماء املصارف املعتمدة واجملازة والرصينة لدى البنك املركزي.
 .12ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة او القطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة اوغير مباشــرة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وللشركة احلق في
استبعاد العطاءات غير املستوفية للشروط واملعايير.
 .13شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .14إذا صادف موعد غلق املناقصة او موعد انعقاد املؤمتر عطلة رسمية فأن موعد الغلق واملؤمتر حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة
في التأريخ االساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة.
 .15العطاءات املدونة بقلم رصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.
 .16في حال إخالل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حســن األداء او توقيع العقد خالل ( )29يوما بضمنها مدة اإلنذار من تأريخ التبليغ بكتاب اإلحالة سوف يترتب
عنه إلغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء من دون احلاجة الى حكم قضائي.
 .17يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
 .18يلتزم مقدمو العطاء بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي.
 .19املوقع الرسمي للشركة WWW.opdc.oil.gov.iq
ع  /مدير هيأة توزيع اجلنوب

AL-WAHA Petroleum CO., LTD
محافظة واسط /قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي
شركة نفط الواحة احملدودة /قسم العقود
إعالن للمرة األولى /مناقصة توفير خدمة صيانة وتطوير منظومة الطاقة خمليم الواحة
1st Announcement for Provision of Maintenance and Upgrade for Power System of Camp
نوع املناقصة( :مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني)
رقم املناقصة)009/SC/22( :

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط /قضاء االحرار للمرة االولى عن مناقصة توفير خدمة صيانة وتطوير منظومة الطاقة
خمليم الواحة ،فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية والعاملية املتخصصة مخاطبة (شــركة نفط الواحة احملدودة /قسم العقود) بنية االشتراك في املناقصة عبر عناوين البريد
اإللكترونية املذكورة ادناه اعتبارا ً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة ( )ITB Documentsوالشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته  100دوالر أميركي ال غير ،وتكون وثائق املناقصة جزءا
ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:
 .1جلب نسخة (صورة طبق االصل ملونة) للوثائق املذكورة ادناه على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق األصلية عند اإلحالة.
 1.1على الشركات العراقية احمللية جلب نسخة ملونة من الوثائق التالية:
أ) هوية وزارة التخطيط مجددة ونافذة.
ب) شهادة تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة.
ج) جلب عدم ممانعة (نسخة اصلية او نسخة مصدقة) من هيئة الضرائب العامة نافذة لسنة .2022
 1.2يجب على الشركات االجنبية تقدمي نسخة من وثائق التسجيل العائدة لشركتهم ويجب أن تكون مسجلة في العراق.
مالحظة :في حال عدم تقدمي الوثائق املذكورة اعاله او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشــركة الواحة احلق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حســب الضوابط والتعليمات النافذة .يجب أن يتطابق
اسم الشركة في العروض مع أوراق التسجيل الصادرة من وزارة التجارة.
 .2تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.
 .3على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة ( $ )5,000بالدوالر األميركي فقط تقدم على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان معنون إلى (شركة نفط الواحة احملدودة) ويتضمن اإلشارة السم ورقم
املناقصة ويكون نافذا ملدة ال تقل عن (ســنة) اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو (أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب
عقد مشاركة) علما إن مدة نفاذ العطاء ( )6ستة أشهر من تاريخ غلق املناقصة.
 .4أن تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب شراء
وثائق املناقصة.
 .5في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم (تضامنية تكافلية) في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
 .6على مقدمي العطاءات تقدمي عطاءاتهم باللغة اإلجنليزية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون العطاءات من:
أ) العرض الفني مع ( Flash Memoryيحتوي على العرض الفني)
ب) العرض التجاري مع ( Flash Memoryيحتوي على العرض التجاري)
ج) خطاب الضمان بقيمة ($ )5,000
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف مغلقة ومختومة ،ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة ،ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف ،يجب ان
توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر علية اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة.
 .7موعد استالم العطاءات من الساعة  09:30صباحاُ الى الساعة  12:00ظهرا ً بتوقيت مدينة بغداد من يوم األربعاء املوافق  2022/05/31في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي ،وبعد هذا املوعد
ال يقبل أي عطاء ،وســتجرى عملية فتح العطاءات بعد الســاعة الثانية عشــرة من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا ً للغلق والفتح وان
جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .8في حال وجود أي استفســار او طلب توضيح بشــأن التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى مخاطبة قســم العقود قبل تاريخ  2022/05/28بواسطة رسالة عبر البريد اإللكتروني املذكور او
تسليمها باليد الى قسم العقود لغرض اإلجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
 .9يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.
 .10املتطلبات االخرى والتفاصيل الفنية مذكورة في وثائق الدعوة ()ITB Documents
مالحظة :على جميع الشــركات املقدمة تقدمي ظرف منفصل عن ظروف العطاء يحتوي نســخة من (وثائق الشركة (األوراق التأسيسية ،هوية الشركة وعدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب)،
االســم الكامل لصاحب الشــركة واملساهمني فيها مع نســخة من وثائقهم وارقام هواتفهم ،العنوان الدقيق للشركة) يسلم ملوظف شركة نفط الوســط عند تقدمي عطاءاتهم ،وبخالفه ال
يستلم العطاء.
املوقع اإللكتروني اخلاص بشركة الواحة النفطيةwww.petroalwaha.com :
ملزيد من التفاصيل واالستفسارات يرجى التواصل على األمييالت التالية:
osama@petroalwaha.com
CC to: khalid.jamal@petroalwaha.com / yusiping@petroalwaha.com
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واإليجار

العدد1514 :
التاريخ2022/5/12 :

م /إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه
العائدة الى مديرية بلدية ناحية واسط وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( )21لسنة ،2013
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط خالل فترة ()30
ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات
القانونيــة البالغة ( )%30مــن القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة (العاشرة صباحا)
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية
مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار
ت

نوع امللك

رقم امللك

املساحة

املوقع

مدة االيجار

1

علوة الفواكه واخلضر

80

 9762م2

العروبة

سنة واحدة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار
م /إعالن اول

شركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب (فرع البصرة)
إعالن مناقصة
جمهورية العراق
ادخل اسم جهة التعاقد /وزارة النفط /شركة توزيع املنتجات النفطية

العدد37 :
التاريخ2022/5/15 :

عمــاً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لســنة  2013املعدل ،تعلن جلنة البيع واإليجار في
مديرية بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية (قلعة ســكر) البالغ
عددها ( )35وكما مبينة مواصفاتها ادناه ،فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية
خالل مدة ( )30يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل
عن ( )%20من القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليــوم التالي من مدة انتهاء
االعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو
عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة  %2وأي مصاريف اخرى.
م .ر .مهندسني /حيدر محسن جري
مدير بلديات محافظة ذي قار
ت

اسم البلدية

رقم امللك

نوع امللك

مدة االيجار

القيمة التقديرية (االيجار السنوي)

1

قلعة سكر

4/515

حانوت

سنة واحدة

 600،000ستمائة الف دينار

2

قلعة سكر

10/671

حانوت

سنة واحدة

 1000،000مليون دينار

3

قلعة سكر

18/671

حانوت

سنة واحدة

 1،250،000مليون ومائتان وخمسون اف دينار

4

قلعة سكر

1/672

ساحة بيع بواري

سنة واحدة

 1،700،000مليون وسبعمائة الف دينار

5

قلعة سكر

4/252

حانوت

سنة واحدة

 1،100،000مليون ومائة الف دينار

6

قلعة سكر

8/252

حانوت

سنة واحدة

 1،800،000مليون وثمامنائة الف دينار

7

قلعة سكر

1/12/252

حانوت

سنة واحدة

 1،300،000مليون وثالثمائة الف دينار

8

قلعة سكر

4/12/252

حانوت

سنة واحدة

 1،700،000مليون وسبعمائة الف دينار

9

قلعة سكر

7/13/252

حانوت

سنة واحدة

 550،000خمسمائة وخمسون الف دينار

10

قلعة سكر

1/14/252

حانوت

سنة واحدة

 1،300،000مليون وثالثمائة الف دينار

11

قلعة سكر

2/14/252

حانوت

سنة واحدة

 900،000تسعمائة الف دينار

12

قلعة سكر

3/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

13

قلعة سكر

4/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

14

قلعة سكر

5/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

15

قلعة سكر

6/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

16

قلعة سكر

7/14/252

حانوت

سنة واحدة

 1،600،000مليون وستمائة الف دينار

17

قلعة سكر

8/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

18

قلعة سكر

9/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

19

قلعة سكر

10/14/252

حانوت

سنة واحدة

 1،100،000مليون ومائة الف دينار

20

قلعة سكر

11/14/252

حانوت

سنة واحدة

 000،700سبعمائة الف دينار

21

قلعة سكر

1/15/252

حانوت

سنة واحدة

 2،000،000مليونا دينار

22

قلعة سكر

5/15/252

حانوت

سنة واحدة

 2،300،000مليونا وثالثمائة الف دينار

23

قلعة سكر

1/16/252

حانوت

سنة واحدة

 1،900،000مليون وتسعمائة الف دينار

24

قلعة سكر

2/16/252

حانوت

سنة واحدة

 2،200،000مليونا ومائتان الف دينار

25

قلعة سكر

5/16/252

حانوت

سنة واحدة

 1،550،000مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار

26

قلعة سكر

7/16/252

حانوت

سنة واحدة

 1،000،000مليون دينار

27

قلعة سكر

8/16/252

حانوت

سنة واحدة

 1،000،000مليون دينار

28

قلعة سكر

9/16/252

حانوت

سنة واحدة

 1،000،000مليون دينار

29

قلعة سكر

1/17/252

حانوت

سنة واحدة

 3،300،000ثالثة ماليني وثالثمائة الف دينار

30

قلعة سكر

2/17/252

حانوت

سنة واحدة

 2،000،000مليونا دينار

31

قلعة سكر

3/17/252

حانوت

سنة واحدة

 2،000،000مليونا دينار

32

قلعة سكر

6/17/252

حانوت

سنة واحدة

 1،100،000مليون ومائة دينار

33

قلعة سكر

جزء من 1/4/1

ساحة وقوف
السيارات

سنة واحدة

 4،900،000أربعة ماليني وتسعمائة الف دينار

34

قلعة سكر

14/515

حانوت

سنة واحدة

 1،050،000مليون وخمسون الف دينار

35

قلعة سكر

3/12/252

حانوت

سنة واحدة

 2،000،000مليونا دينار

الى( :الراغبني باالشتراك في املناقصة املرقمة )2022 /2
م :إعادة إعالن للمرة الثالثة (صيانة وإعادة تأهيل محطة وقود املطار العمومي في البصرة)

العدد3 :
التأريخ2022/5/ :

 .1يسر شركة توزيع املنتجات النفطية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لغرض املشاركة في العمل لتقدمي عطاءاتهم للعمل (صيانة وإعادة تأهيل محطة
وقود املطار العمومي في البصرة)
 .2ان الكلفــة التخمينية احملددة للمشــروع هي ( )387042500فقط ثالثمائة وســبعة وثمانون مليونا واثنان واربعون الفا وخمســمائة دينــار عراقي ال غيرها ضمن
تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام  2022ح 3312 /صيانة مباني وإنشاءات.
 .3ان املدة املقررة لتنفيذ املشروع هي ( /180مائة وثمانون يوما تقومييا)
 .4ان املناقصة لهذا املشروع نشرت في ثالث صحف محلية.
 .5ســيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للعطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة  2014باعتماد الوثائق القياسية
الصادرة عن وزارة التخطيط متاحة جلميع املناقصني.
 .6على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال (شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /القســم
الفني) البريد اإللكتروني للفرع
(البريد اإللكتروني ) Basra_dis@opdc.oil.gov.iqخالل ســاعات الدوام الرســمي من الساعة  8:00صباحا ً لغاية الســاعة  12:00ظهرا ً وكما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات وسوف يعقد مؤمتر قبل موعد غلق العطاءات لإلجابة عن االستفسارات في الساعة العاشرة صباحا ً من يوم (االحد املصادف  )2022/6/12في شركة
توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة– القسم الفني /الشعيبة.
 .7متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ .تقدمي شهادة وعقد تأسيس للشركة مصدق قانوناً ،النظام الداخلي للشركة ،إجازة ممارسة املهنة.
ب .هوية تصنيف املقاولني بدرجة تصنيف (العاشرة) كحد ادنى نافذة لعام .2022
ت .كتاب عدم ممانعة من االشــتراك باملناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب معنون الى شــركتنا ونافذ لسنة االعالن عن املناقصة وتقدمي الهوية الضريبية نافذة
لسنة االعالن واستخدام الرقم الضريبي.
ث .السيولة النقدية توفير مبلغ ( )38704250فقط ثمانية وثالثون مليونا وسبعمائة واربعة آالف ومائتان وخمسون دينارا عراقيا ال غيرها مؤيدة بكتاب صادر عن مصرف
عراقي معتمد ورصني ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي ومعنون الى شــركة توزيع املنتجات النفطية هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة وللسنة االخيرة التي تسبق
تأريخ غلق املناقصة.
ج .كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية.
ح .اخلبرة اخلاصة يجب تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )10ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ( )116112750فقط مائة وســتة عشر
مليونا ومائة واثني عشر الفا وسبعمائة وخمسني دينارا عراقيا متعلق بطبيعة املناقصة معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية.
خ .وصل شراء املناقصة.
د .على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملني للمناصب الرئيسية لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقية.
ذ .نسخة من املستمسكات الشخصية– (هوية االحوال املدنية +شهادة اجلنسية العراقية) او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن.
ر .يلتزم املناقص مبلء البيانات اخلاصة بالقسم الرابع عند تقدمي العطاءات وبخالفه يتم استبعاد العطاء وكذلك االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
لهذه املناقصة.
ز .يلتزم مقدم العطاء بتقدمي منهاج تنفيذ االشغال (جدول تقدم عمل أولي) لتنفيذ املناقصة ومبوجب املدة املقررة.
س .يلتزم مقدم العطاء بتقدمي املتطلبات والوثائق االخرى الواردة في الوثيقة القياسية لهذه املناقصة.
 .8بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان التالي (شركة توزيع املنتجات النفطية /فرع البصرة /القسم املالي) وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( 150000فقط مائة وخمســون الف دينار عراقي) من خالل الدفع النقدي (غير قابلة للرد) واستالم الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
اخلاصة بهذه املناقصة ورقيا ً باليد واستالم قرص مدمج ( )CDيحتوي نسخة إلكترونية من الوثيقة بصيغة  PDFونسخة من القسم الرابع اخلاص باستمارات العطاء
بصيغة  wordوالذي ميأل من قبل مقدم العطاء.
 .9تأريخ نفاذ املناقصة ( )150يوما من تأريخ الغلق قابلة للتجديد.
 .10يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي (شركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /اجلبيلة /نهاية شارع السايلو جلنة فتح العطاءات) من
يوم (االحد /املصادف  )2022/6/19العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي
(شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة /جلنة فتح العطاءات) في املوعد احملدد الســاعة الثانية عشرة ظهرا ً من تأريخ غلق املناقصة في يوم
االحد ( )2022/6/19يكون تقدمي العطاء في ظرف كبير مغلق ومختوم يحتوي الوثيقة القياســية مختومة من مقدم العطاء ووصل الشــراء ،القســم الرابع ورقيا ً من
الوثيقة القياســية بعد ملئه باملعلومات من مقدم العطاء وختمه باخلتم احلي (املتضمن رسالة تقدمي العطاء وملحق العطاء وجدول الكميات املسعر ومنهاج تقدم
عمل اولي واملستمســكات واالوراق االصولية ملقدم العطاء ومكونات العطاء االخرى) ويثبت على الظرف (اســم مقدم العطاء وعنوانه ،اسم وعنوان صاحب العمل،
اسم ورقم املناقصة ،مع مالحظة عدم فتح الظرف قبل املوعد احملدد لفتح العطاءات علما ً ان التقدمي في البريد اإللكتروني غير مسموح والعطاءات املتأخرة عن موعد
غلق املناقصة سوف ترفض.
 .11كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان عطاء مببلغ ( )5000000فقط خمســة ماليني دينار عراقي مبوجب صك مصدق او ســفتجه او مبوجب خطاب ضمان مصرفي
صادر من مصرف عراقي معتمد ورصني مجاز من البنك املركزي العراقي نافذ ملدة ال تقل عن ( )28يوما من انتهاء تأريخ نفاذية العطاء البالغة ( )150يوما من تأريخ غلق
املناقصة مع مراعاة في حال تقدمي خطاب ضمان ان يكون من احد املصارف العراقية املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي على ان يتم إكمال بقية
التأمينات (ضمان حســن االداء) البالغة  %5من مبلغ اإلحالة معنون باسم (شــركة توزيع املنتجات النفطية /هيأة توزيع اجلنوب /فرع البصرة) مع ضرورة مراجعة مقر
الشركة /فرع البصرة /القسم املالي لغرض التعرف على أسماء املصارف املعتمدة واجملازة والرصينة لدى البنك املركزي.
 .12ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة او القطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة اوغير مباشــرة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة وللشركة احلق في
استبعاد العطاءات غير املستوفية للشروط واملعايير.
 .13شركة توزيع املنتجات النفطية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 .14إذا صادف موعد غلق املناقصة او موعد انعقاد املؤمتر عطلة رسمية فأن موعد الغلق واملؤمتر حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة
في التأريخ االساس لعقد املؤمتر وساعة غلق املناقصة.
 .15العطاءات املدونة بقلم رصاص او أي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها.
 .16في حال إخالل مقدم العطاء الفائز في تقدمي ضمان حســن االداء او توقيع العقد خالل ( )29يوما بضمنها مدة اإلنذار من تأريخ التبليغ بكتاب اإلحالة سوف يترتب
عنه إلغاء اإلحالة ومصادرة ضمان العطاء من دون احلاجة الى حكم قضائي.
 .17يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
 .18يلتزم مقدمو العطاء بتقدمي براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي.
 .19املوقع الرسمي للشركة WWW.opdc.oil.gov.iq
مدير هيأة توزيع اجلنوب

إن شركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن (لالستكشاف) ب .ف.
تعيد إعالن املناقــصة رقـم LOIE/57/04-2021 :لتوفير اخلدمات األمنية
مبوجب مشروع الرقعة االستكشافية رقم  ،10جمهورية العراق
(قد مت إعالن املناقصة األول في تشرين الثاني /نوفمبر )2021

”“LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.
RE-ANNOUNCES TENDER NO. LOIE/572021-04/ FOR PROVISION OF MOBILE PROTECTION
SERVICES FOR BLOCK 10 PROJECT IN THE REPUBLIC OF IRAQ
)(the 1st announcement was made on November 21, 2021

تقوم شــركة «لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن (لالستكشاف) ب .ف ».بصفة مشغل مشــروع الرقعة االستكشافية رقم  10في جمهورية العراق ،بتنفيذ العمليات البترولية
في إطار عقد االستكشــاف والتطوير واإلنتاج للرقعة االستكشــافية رقم  ،10املؤرخ في  07تشرين الثاني  ،2012وتُعتبر شــركة نفط ذي قار  /وزارة النفط العراقية طرفا أوال مبوجب
عقد اخلدمة.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشــخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة تنفيذ مشاريع مشابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يحق
لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق القوانني والتشريعات السارية في جمهورية العراق و/أو الدولة التي مت تسجيل الشركة فيها.
ويجب على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما يلي :
أ) يجب آال يقل مبلغ مبيعات سنوية عن عشرة ماليني ( )10.000.000دوالر أميركي خالل ثالث ( )3سنوات أخيرة؛
َّ
ب) أن تكــون لديهــا خبرة خاصة لتوفير خدمات أمنية في جمهورية العراق بصفة املقاول العام خالل أربع ( )4ســنوت اخيرة وإكمال تنفيذ عقدين ( )2أو أكثر ،حيث يجب أل يقل مبلغ
إجمالي عن سبعة ماليني ( )7.000.000دوالر أميركي؛
ج) أن تكون لديها ما ال يقل عن اتفاقيتي تعاقد ( )2ســارية املفعول ،لتوفير خدمات أمنية متنقلة املقدمة لشــركات النفط العاملية في جمهورية العراق بصفة املقاول العام مببلغ
إجمالي ال يقل عن خمسة عشر مليونا ( )15.000.000دوالر أميركي؛
د) أن متلك شــهادة تسجيل مناسبة بصفة كيان قانوني ووثائق تأسيس الشركة وشهادة التسجيل الضريبي الصادرة عن الهيئة العامة العراقية للضرائب ونسخة شهادة تسجيل
الضمــان االجتماعي ملقدم العطاء الصادرة عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في جمهورية العراق ووكالة قانونية رســمية (إن وجد) تصرح ملقدم العطاء بتوفير خدمات
مشــابهة بطبيعتها لتلك الواردة في هذه املناقصة في جمهورية العراق وخطاب براءة ذمة فعال من الهيئة العامة للضرائب وشهادة تسجيل الضمان االجتماعي وخطاب براءة ذمة
فعال يثبت عدم وجود أي مستحقات صادرة عن دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للعمال في جمهورية العراق؛
ه) ان متلك إجازة ساري املفعول صادرة عن وزارة الداخلية وإجازة ساري املفعول صادرة عن هيئة االتصاالت واإلعالم وشهادة صاحلة ( ISO 18788: 2015نظام إدارة عمليات األمن اخلاصة)
وشهادة صاحلة( ISO 9001 2015/GOST R ISO 9001 :نظام إدارة اجلودة) وشهادة سارية ( OHSAS 18001:2007/ GOST R 54934:2012 / ISO 45001:2018نظام إدارة الصحة والسالمة
املهنية)؛
و) أن توفير مركز عمليات يعمل بنظام  7/24في محافظتي البصرة وبغداد (يجب أن ميتلك مقدم العطاء بطاقات تصريح الدخول الســوداء وخضراء ســارية املفعول للمنطقة الدولية
(اخلضراء) صادرة عن ادارة املنطقة الدولية (اخلضراء) في بغداد؛
ز) أن توفير األجهزة املرخصة حسب االصول ومركبات مدرعة (يجب أال يزيد عمرها من طراز  B6عن سنة اإلنتاج  2019ويجب أال تتجاوز  50000كم عند بداية العقد) واملوظفني املؤهلني؛
ك) يجــب أن تقدم التأمينات األولية املطلوبة مببلــغ  80.000.00دوالر أميركي يطلبها املنظم ويتم إصدارها من بنك معتمد وفق قائمــة مرفقة في وثائق املناقصة وصادرة عن البنك
املركزي العراقي
سعر البيع (غير قابل لالسترداد) حلزمة كاملة من وثائق املناقصة هو ألف ( )1,000دوالر أميركي وسيتم تزويد وثائق املناقصة بعد دفع مبلغ سعر البيع للحساب أدناه:
Beneficiary name: LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.
Account: AE870211000000101017028
Currency: USD
Bank: Citibank N.A. UAE
SWIFT: CITIAEAD
Correspondent Bank: Citibank N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
]PURPOSE OF PAYMENT: [Bidder’s name, Tender number and title
مالحظة هامة :عند إجراء حتويل دولي ( ،)SWIFTيجب توجيه مصرفك الختيار « »OURفي املكان املتعلق برســوم التحويل ،لغرض جتنب قيام املصاريف بخصم رسوم إضافية من مبلغ
التحويل اخلاص بك.
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة تســتجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله (يتم تقدمي الطلب
على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعا من قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه  31أيار /مايو  )2022عبر إرسالها إلى العناوين التالية:
Block10.Tenders@lukoil-international.com
على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية:
• اسم الشركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني واالسم الكامل للشخص املفوض باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني.
• كتأكيد على دفع ســعر البيع ،يجب على مقدم العطاء إرســال نسخة من إيصال الدفع باســم مقدم العطاء عبر البريد اإللكتروني ،ويجب ذكر رقم العطاء وامللكية كغرض للدفع
في تعليمات التحويل املصرفي.
يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد االلكتروني دون أية مسؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها ،بعد تقدمي طلب خطي كما ذكر أعاله.
يجب تقدمي العروض إلى العناوين املذكورة في وثائق املناقصة قبل متام الساعة  09:00صباحا ً (توقيت بغداد) في تاريخ 15 :حزيران /يونيو .2022

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out petroleum operations under the Exploration, Development and
Production Service Contract for the Block 10 Contract Area, dated November 07, 2012 (the “EDPSC”), the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar by nature to the subject of the Tender and which are allowed, by
the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to render services in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender documentation, including:
;)a) to have average annual turnover for the last 3 (three) years not less than USD 10,000,000 (ten million US Dollars
b) to have experience for the last 4 (four) years in rendering mobile security services in the Republic of Iraq as general contractor under 2 (two) or more completed contracts
;)with a total value of contracts not less than USD 7,000,000 (seven million US Dollars
c) to have not less than 2 (two) or more active contractual agreements for the provision of mobile security services to International Oil&Gas Companies operating in the
;Republic of Iraq as general contractor with amount of not less than USD 15,000,000 (fifteen million US Dollars) in total
d) to have appropriate Certificate of registration as a legal entity, Articles of Association, Tax registration certificate issued by the General Commission for Taxes of Iraq and
copy the BIDDER’s social security registration certificate issued by the Worker’s Retirement & Social Security Department of Iraq, Power of Attorney (if applicable) authorizing
the Bidder to render services similar by nature to the subject of the Tender in the Republic of Iraq and effective clearance letter from General Commission for Taxes, Social
Security registration certificate and effective clearance letter proving that there is no any outstanding dues issued by the Worker’s Retirement & Social Security Department
;of Iraq
e) to have a valid license issued by Ministry of Interior, valid license(s) issued by Communications and Media Commission, a valid ISO 18788:2015 (Management System
for Private Security Operations) certificate, a valid ISO 9001:2015/GOST R ISO 9001:2015 (Quality Management System) certificate, a valid OHSAS 18001:2007/ GOST R
;54934:2012 / ISO 45001:2018 (Occupational Health and Safety Management System) certificate
f) to have a fully functioning 247/ Operations Centre in Basra Province and in Baghdad (Bidder must have valid International Zone (IZ) black and green badges issued by
;)Baghdad IZ authority
)g) to have duly certified equipment, armored vehicles (B6 vehicles shall be not older than 2019 production year and must not exceed 50 000 km at the beginning of the contract
;and qualified personnel
h) to submit Bid Bond in the amount of 80,000.00 US Dollars required by the Organizer which shall be issued from a bank adopted by Central Bank of Iraq as per list mentioned
in Tender documentation.
The sale price (non-refundable) of a full set of the Tender documentation is 1,000 US Dollars and the Tender documentation will be obtained after payment of the sale price
amount to the account below:
Beneficiary name: LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.
Account: AE870211000000101017028
Currency: USD
Bank: Citibank N.A. UAE
SWIFT: CITIAEAD
Correspondent Bank: Citibank N.A., New York, USA
SWIFT: CITIUS33
]PURPOSE OF PAYMENT: [Bidder’s name, Tender number and title
Important note: when making a SWIFT international transfer, please instruct your bank to select “OUR” in the field related to transfer charges, to avoid banks deducting
additional fees from your transfer amount.
with submission of a written application along with sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above (applications
on the letterhead signed by an authorized person shall be received before May 31st, 2022) to Block10.Tenders@lukoil-international.com (Contact E-mail).
The written request of Applicant shall contain the following information:
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail address.
• As confirmation of the sale price payment a Bidder shall submit copy of payment receipt to Contact E-mail. Bidder’s name, Tender number and title shall be mentioned as a
purpose of payment in the bank transfer instruction.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 9:00 a.m. (Baghdad time) of June 15th, 2022.
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ارتفاع أسعار صرف
الدوالر في بغداد

وإقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل
الدينــار العراقي  ،امس االحــد ،في البورصة
الرئيســية بالعاصمــة بغداد ،وفــي اقليم
كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ٕ ،ان بورصــة الكفاح
واحلارثيــة املركزية في بغداد ،ســجلتا صباح
اليوم  148300دينار عراقــي مقابل  100دوالر
ٔامريكي.
فيما كانــت االســعار امس األول الســبت
 148250دينارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر امريكي.
وأشــار املصدر ٕالى ٔان اســعار البيع والشراء
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية
في بغداد ،حيث بلغ سعر البيع  148750دينارا
عراقيا لــكل  100دوالر امريكي ،بينما بلغت
أسعار الشراء  147750دينارا عراقيا لكل 100
دوالر امريكي.
ٔاما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان ،فقد
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا ،حيث
بلغ ســعر البيع  148450دينارا لكل  100دوالر
امريكي ،وبلغ سعر الشراء  148250دينارا لكل
 100دوالر امريكي.

أسعار الذهب تشهد

استقرارا في االسواق
المحلية

الوقود محرك صعود أسعار الخام مع انخفاض صادرات الغاز الروسية
اإلنتاج الروسي واستمرار ضعف
األداء االنتاجي في أجنوال ونيجيريا
واضطرابات املوانئ التي أثرت في
كازاخستان ،مشيرا إلى أن الناجت
اجلماعــي لدول “أوبك  ”+ســجل
 2.7مليون برميــل يوميا أقل من
املستوى املستهدف وهو ما ميثل
أضعف شــهر من حيث انضباط
اإلنتاج في مجموعة “أوبك  ”+منذ
اندالع اجلائحة قبل عامني.
ونبــه التقرير إلى قيام شــركة
غازبروم الروسية بفرض عقوبات
على الشــركات التابعة لها في
أوروبــا ،حيث فرضــت “غازبروم”
عقوبــات على وحدتهــا األملانية
السابقة وكذلك على مالك اجلزء
البولندي من خط أنابيب “يامال”
في خطوة قد تــؤدي إلى تصعيد
آخر للتوترات فــي قطاع الطاقة
في االحتاد األوروبي.
وســلط التقريــر الضــوء على
محافظة وكالة الطاقة الدولية
على توقعات النمو ملوارد الطاقة
املتجددة ،حيث تتوقع الوكالة أنه
على الرغم من استمرار مشكالت
أمن الطاقة على مستوى العالم
فإن اإلضافات مــن موارد الطاقة
املتجددة في العام اجلاري ستصل
إلــى أعلى مســتوى لهــا على
اإلطالق مدفوعة بشكل أساسي
بالطاقة الشمســية على الرغم
من ارتفاع أسعار املواد األولية هذا
العام.
وأشــار التقرير إلى وجــود رغبة
في تهدئة الصراعــات في ليبيا
وسيكون لها تأثير جيد في قطاع
النفط خاصة بعد تصريح فتحي
باشــاغا رئيس الوزراء الليبي بأن
حقــول النفط واملوانــئ املغلقة
قد تفتح قريبــا بعد أن انخفض
اإلنتاج في البالد إلى النصف إلى
 600ألف برميل يوميا في نيسان
املاضي ،علــى الرغم من أنه يبدو
أن هناك تقدما ضئيال في احملادثات
بني احلكومتني املتنافستني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
واجهــت أســعار النفــط اخلام
بعض الضغوط الهبوطية خالل
األســبوع املاضــي ،بعــد ارتفاع
معــدالت التضخــم العامليــة
وارتفاع الدوالر إلى أعلى مستوى
في  20عاما تقريبا مقابل ســلة
من العمالت الرئيســة ،ما جعل
النفط أكثر تكلفة عند شــرائه
بعمالت أخرى.
ورغم هــذه الضغوط حقق اخلام
األمريكي ثالث ارتفاع أســبوعي
له على التوالــي بينما انخفض
خام برنت للمــرة األولى في ثالثة
أســابيع ،وقد أغلقــت تعامالت
نهاية األسبوع على ارتفاع بنحو 4
في املائة بسبب التفاؤل بتخفيف
الصني قيود اإلغالق بسبب الوباء،
وترافــق ذلك مع تراجع اخملاوف من
تقلص اإلمدادات النفطية نتيجة
قرب حظر االحتاد األوروبي للنفط
الروسي.
وفــى هذا الســياق ،أكــد تقرير
“ريــج زون” الدولــي أن ارتفــاع
أسعار النفط حدث مع استمرار
الضغط العاملي علــى املنتجات
املكررة فــي دفع أســعار الوقود
إلى األعلــى ،إضافة إلى انخفاض
صادرات الديزل الروسية بحدة.
وأشــار التقريــر إلــى انخفاض
صــادرات الديزل من روســيا في
نيسان عن مســتواها قبل احلرب
حيث يسعى مشترو النفط إلى
معاقبــة أحد أكبــر املوردين في
العالم كما يراقب املســتثمرون
وضع الصني من كثب ،حيث نفت
الســلطات في بكني الشائعات
التــي تفيد بأن املدينة ســتغلق
حتى مع ارتفاع حــاالت اإلصابة
اجلديدة بفيروس كورونا.
وعد الوقود هــو احملرك الصعودي
للنفــط اخلام حاليــا خاصة مع

انخفاض صادرات الديزل الروسية
حيث يســتمر الطلــب في جتاوز
اإلمــدادات ،موضحــا أن تقلص
مخزونــات الوقود فــي الواليات
املتحــدة قبــل موســم القيادة
الصيفي يشــير إلى القليل من
الراحة للمستهلكني.
ولفــت إلى حدوث اســتقرار في
العقود اآلجلة للبنزين األمريكي
عند مستوى قياســي جديد ،ما
يؤجــج مخــاوف التضخــم في
أكبر اقتصاد فــي العالم ،منوها
بتأرجح النفط بشــكل حاد في
نطاق نحو  12دوالرا هذا األسبوع،

ذلــك على الرغم من أن تفشــي
فيروس كورونــا في الصني وحرب
روسيا وأوكرانيا أسهما في تقلب
التجارة منذ أواخر شباط املاضي،
إال أن شبح ارتفاع أسعار الفائدة
والتضخم املتفشــي فــي األيام
األخيــرة أثرا أيضا فــي معنويات
اخملاطرة.
وأبرز التقرير قول األمير عبدالعزيز
بن ســلمان وزير الطاقة “إن أزمة
التكريــر  -وليــس أي نقص في
النفط اخلام  -تدفــع بالزيادة في
تكاليف الوقود إلى مستويات غير
مسبوقة”.

مــن ناحيته ،ذكــر تقريــر “أويل
برايس” الدولي أنه على الرغم من
التقارير الواردة من وكالة الطاقة
الدولية و”أوبك” التي أكدت تراجع
الطلب على النفط حدثت قفزة
في أســعار النفط يــوم اجلمعة
املاضي بســبب اخملاوف من تنفيذ
أوروبا حظر نفط روسي.
وأشــار التقرير إلــى أن توقعات
انخفاض الطلب هذا العام تعود
إلى ارتفاع التضخم واضطرابات
سلسلة التوريد ،بينما لم يقدم
حظر النفط الــذي فرضه االحتاد
األوروبي على روســيا وال عمليات

اإلغــاق الصينية بســبب الوباء
أي تطــورات جديــدة ،وكالهمــا
سيســتمر في التأثير في أسواق
النفط في األيام املقبلة.
وأضــاف أن “احملادثــات بشــأن
اســتئناف املفاوضــات النووية
اإليرانية شــهدت تقدمــا ،لكن
آمال التوصل إلى صفقة مع إيران
ال تــزال ضعيفــة” ،حيث يعارض
الكوجنرس األمريكي بشدة فكرة
رفع العقوبات عن النظام اإليراني.
ولفــت التقريــر إلــى الضغوط
التراجعية التي يتعرض له انتاج
حتالف “أوبك  ”+بســبب انخفاض

هيئة السياحة تدعو شركات عالمية لالستثمار في البالد

بغددا ـ الصباح الجديد :
استقرت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في
األســواق احمللية بشكل كبير ،امس األحد15( ،
أيار .)2022
وقال مصدر صحفــي ٕان أســعار الذهب في
أسواق اجلملة بشارع النهر في العاصمة بغداد
سجلت صباح اليوم ،سعر بيع للمثقال الواحد
عيــار  21من الذهب اخلليجي والتركي واألوربي
 372الف دينار ،وسعر الشــراء  368الفاً ،وهي
نفس االسعار التي سجلت امس األول السبت.
وأشار املصدر ٕ ،الى ٔان سعر بيع املثقال الواحد
عيار  21من الذهب العراقي ســجل استقرارا
أيضا ً عند  332الف دينار ،وبلغ ســعر الشــراء
ٔ 328الفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة،
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21
يتراوح بني  370الف دينار و ٔ 380الفاً ،فيما تراوح
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني  330الفا ً
و  340الف دينار.

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
اختتمت فعاليات معرض ســوق
الســفر العربي في دبي مبشاركة
فعالة لوزارة الثقافة والســياحة
واالثار /هيئة الســياحة وبالتعاون
مــع رابطــة شــركات الســفر
والسياحة للفترة من  9الـــى 12
من شهر أيار احلالي.
حيــث اجتمــع وزراء الســياحة

العامليــون فــي قمة االســتثمار
الســياحي للشرق األوسط 2022
في معرض ســوق السفر العربي
 2022لتســليط الضــوء علــى
الوصــول إلى متويل املشــاريع في
حقبة ما بعد اجلائحة ومناقشــة
فرص االســتثمار والتحديات التي
تواجــه ســياحة الوجهــات في
املنطقــة ،حيث تقــوم الوجهات

الســياحية في الشــرق األوسط
بتوســيع عروضها الســتقطاب
االستثمار األجنبي املباشر.
وشــهدت النســخة التاســعة
والعشــرين مــن معرض ســوق
الســفر العربــي  ، 2022حضور
أكثر من  23,000زائر ومشــاركة
 1500جهــة عارضة من  150دولة
مبعدل منــو يزيد عــن  100%على

أساس سنوي ،مع توقعات بارتفاع
عقود بناء الفنادق في دول مجلس
التعاون اخلليجي بنسبة  16%هذا
العام وحده.
واســتقطب جناح العراق العديد
من شــركات الســفر والسياحة
وقطاع الفنادق والسياحة  ،وأبدت
بعض الشــركات رغبتها بالتوجه
الى العراق لزيــارة املواقع االثارية

والدينيــة والترفيهيــة  ،من اجل
تفويج السياح اليه.
هذا والتقى الوفد العراق املشارك
باملعــرض املتمثــل بالدكتور عبد
القــادر اجلميلي مدير عــام دائرة
املرافق الســياحية والسيد مؤيد
هيثــم رســن مديــر عــام دائرة
التفتيــش واملتابعــة والســيد
محســن آل النبي مدير قســم

العالقات العامة واالعالم بالعديد
مــن الشــركات اخملتصــة ببناء
واســتثمار الفنــادق  ،ودعاهــم
الى احلضــور الســتثمار الفنادق
الســياحية في بغداد واحملافظات
 ،ومن تلك الشــركات السياحية
العامليـ�ة شـ�ركة  “ �MILLENNI
UM، IHG، SWISS، BELHOTEL،
.”TIME

العراق يتخطى السعودية في صادراته النفطية ألمريكا خالل أسبوع
بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقــة
األمريكية ،امس األحــد ،ان العراق
جتــاوز الســعودية فــي صادراتــه
النفطيــة ألمريكا خالل االســبوع
املاضــي لتصل الى متوســط 326
الف برميل يوميا.
وقالت اإلدارة في تقرير  ،ان “متوسط
االســتيرادات األمريكية من النفط
اخلام خالل األسبوع املاضي من تسع

تقرير

بلغت االخيــرة صادراتها النفطية
ألمريكا  306آالف برميل يوميا”.
واشــارت الــى ان “اكثــر اإليرادات
النفطيــة ألمريكا خالل األســبوع
املاضي جــاءت من كندا ومبعدل بلغ
 3.284ماليني برميــل يوميا ،تلتها
املكســيك مبعدل  693الف برميل
يوميــا ،وبلغت االيــرادات النفطية
من االكوادور مبعدل  351الف برميل
يوميــا ،ومن ثم الســعودية مبعدل

دول بلغت  5.643ماليني برميل يوميا
مرتفعة مبقــدار  335الــف برميل
باليوم عن األســبوع الذي ســبقه
والــذي بلــغ  5.308ماليــن برميل
يوميا”.
واضافــت ان “الصــادرات العــراق
النفطية ألمريكا بلغت معدل 326
ألف برميل يوميا األســبوع املاضي،
ليكــون رابــع أكبر مصــدر اليها
وليتجــاوز بذلك الســعودية التي

 306آالف برميل يوميا”.
ووفقا لإلدارة فان “كمية االستيرادات
األمريكيــة مــن النفــط اخلام من
كولومبيــا بلغت مبعــدل  276الف
برميل يوميا ،ومــن البرازيل مبعدل
 143الف برميل يوميا ،ومن نيجيريا
مبعدل  136الــف برميل يوميا ،ومن
ترينــداد توباغــو معــدل  128الف
برميل يوميا ،فيما لم يتم استيراد
اي كمية من روسيا”.

تحت ذريعة القمح المحاصر

مجموعة السبع تناشد روسيا فك الحصار عن الموانيء االوكرانية
الصباح الجديد ـ متابعة:

ناشد وزراء خارجية مجموعة الدول
السبع روســيا لفك حصار املوانئ
البحريــة األوكرانيــة واســتئناف
عمليات تصديــر احلبوب واملنتجات
الزراعية األوكرانيــة الضرورية عبر
البحر ،ملكافحة ارتفاع أسعار املواد
الغذائية ،فيما حذر برنامج األغذية
العاملي مــن عواقــب “كارثية” إذا
ظلت املوانئ األوكرانية مغلقة.
ونقلت صحيفة واشــنطن بوست
عن وزيرة اخلارجيــة األملانية أنالينا
بيربوك ،قولها فــي مؤمتر صحفي،
بعــد اجتماعات مجموعــة الدول
الســبع الكبرى ،إن حرب روســيا
ضد أوكرانيا أثرت بشدة على إنتاج
وتصدير احلبوب ،مشــبهة ذلك بـ
“حرب احلبوب”.
وأضافت بيربوك ،التي اســتضافت
االجتمــاع الذي اســتمر ثالثة أيام
لكبــار الدبلوماســيني فــي قصر
فايسنهاوس في أملانيا ،أن اجملموعة
تبحث “طرقا بديلــة” لنقل احلبوب
من أوكرانيا ،مع تصاعد خطر أزمة
اجلوع العاملية.
ولفتــت إلــى أن ما يصــل إلى 50
مليون شخص ســيواجهون اجلوع
في األشهر املقبلة ،إذا لم تستأنف
عمليات تصدير احلبوب األوكرانية،
مشــيرة إلى أن “حوالي  28مليون
طن من احلبوب عالقــة في املوانئ
األوكرانيــة التــي حتاصرها القوات

الروسية”.
ومع اســتمرار الصراع في أوكرانيا،
نظــرت بعض الــدول إلــى الهند
كمصدر بديل للحبوب األوكرانية،
لكــن نيودلهي حظــرت ،اجلمعة،
صادرات القمح إلى اخلارج ،بســبب
مخاوفها املتعلقة باألمن الغذائي.
ومنذ بداية غزو روسيا ألوكرانيا في
فبراير املاضي ،اســتولت موسكو
تقريبا علــى كامل مدينة ماريوبول
الســاحلية ،حيث حتاصــر القوات
الروســية آخر املقاتلني األوكرانيني
املتبقــن فــي مصنع آزوفســتال
للصلب ،وحيث يوجد واحد من أكبر
املوانــئ األوكرانية املطلة على بحر
آزوف.
وسيطرت روسيا أيضا على منطقة
خيرســون علــى البحر األســود،
وأطلقت صواريخ على ميناء أوديسا
الرئيسي الذي ال يزال حتت السيطرة
األوكرانية.
وأغلقت أوكرانيا موانئها ،في أواخر
شــباط ،وســط اشــتداد القتال،
ومنعت الســفن احلربية الروسية
واأللغام العائمة فتحها.
وقال الرئيس األوكرانــي فولودميير
زيلينســكي ،االثنــن ،إن مثل هذا
التوقــف في عمليــات املوانئ ،لم
يشهد على األرجح في أوكرانيا منذ
احلرب العاملية الثانية.
وقال وزيــر خارجيته دميترو كوليبا،
اجلمعــة املاضيــة ،إن أوكرانيــا
مستعدة للمشاركة في محادثات
مع روسيا لفك احلصار عن صادرات

احلبــوب ،لكن حكومتــه لم تتلق
“ردود فعل إيجابية” من املســؤولني
في موسكو ،حسبما ذكرت وكالة
أسوشيتد برس.
وحتدث ديفيد بيزلي ،املدير التنفيذي

لبرنامج األغذية العاملي ،التابع لألمم
املتحدة ،مع املشــرعني األميركيني
ومســؤولي إدارة الرئيس األميركي
جــو بايــدن فــي واشــنطن ،هذا
األســبوع ،للتأكيــد علــى احلاجة

امللحة إلعــادة فتح املوانئ ومعاجلة
أزمة الغــذاء العاملية.وتزرع أوكرانيا
ما يكفي من الغــذاء إلطعام 400
مليون شخص سنويا ،وتأتي  30في
املئة من إمدادات القمح في العالم

من روســيا وأوكرانيا ،وفقا لبرنامج
األغذية العاملي.
وقــال بيزلي لصحيفة واشــنطن
بوســت“ :املوانــئ مهمــة لألمن
الغذائــي علــى مســتوى العالم،
وســيكون الوضــع كارثيــا إذا لم
يستأنف العمل بتلك املوانئ وتنقل
اإلمدادات الغذائية حول العالم”.
وأوضــح أنه فــي متوســط “يوم
العمــل” العادي في وقت الســلم،
تصــل حوالــي  3000عربــة قطار
محملــة باحلبــوب إلــى املوانــئ
األوكرانية ،حيث تُخزن في صوامع،
وتشحن عبر البحر األسود ومضيق
البوسفور ،ومن ثم إلى جميع أنحاء
العالم.
ومــع حظــر الصــادرات ،امتــأت
الصوامع ،ممــا يعني أنــه ال يوجد
مكان لتخزين احلبوب خالل موسم
احلصاد املقبل ،املمتد من يوليو إلى
أغسطس.
وأكد بيزلي أن تأثير وقف الصادرات
سيظهر في كل من البلدان الغنية
والفقيــرة ،وهو يؤثــر بالفعل على
تقلبات أسعار السوق.
وقــد دفعت احلــرب الروســية في
أوكرانيا أسعار القمح وزيت الطهي
وسلع أخرى إلى مستويات قياسية،
وتوقعــت وزارة الزراعــة األميركية
انخفاض إمــدادات القمح العاملية
العام املقبل.
وتعتمد دول في الشــرق األوســط
وأفريقيا بشكل خاص على احلبوب
األوكرانية.

ووفقــا إلحصــاءات األمم املتحــدة،
حتصــل مصر على ما بــن  75و85
فــي املئة من إمــدادات القمح من
أوكرانيا وروســيا .وأكثر من  60في
املئة من القمح الذي يستورده لبنان
يأتي من أوكرانيا.
كمــا تعتمــد الصومــال وبنــن
على روســيا وأوكرانيــا في كل ما
تستوردهما من القمح.
وحذرت األمم املتحــدة من أن انعدام
األمن الغذائــي قد يؤدي إلى تفاقم
الصراعــات القائمــة واألزمــات
االقتصادية في هذه الدول.
وأضــاف بيزلــي أن “التكاليــف
التشــغيلية” لبرنامــج األغذيــة
العاملــي ملســاعدة نفــس العدد
من النــاس قــد زادت بأكثر من 70
مليون دوالر شــهريا بسبب ارتفاع
أســعار املواد الغذائية ،وســيتعني
علــى البرنامــج تقليص حصص
املســاعدات الغذائية ،مما سيحرم
الكثيرين من احلصول على الغذاء.
وتتألــف مجموعة الدول الســبع
من كندا وفرنســا وأملانيا وإيطاليا
واليابان واململكة املتحدة والواليات
املتحــدة .ووعــدت هــذه الــدول
بتكثيف مســاهماتها في برنامج
األغذيــة العاملي ودعــم منظمات
إغاثية أخرى.
ولفت بيزلي إلى أنــه “يتصل بكل
صديق يعرفــه ولــه أي تأثير على
روسيا” حلث الرئيس الروسي فالدميير
بوتني على الســماح باســتئناف
شحنات احلبوب من أوكرانيا.
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صندوق اإلسكان العراقي فرع بلد والدجيل
إعالن
الى الشريك /محمد خالد محمد
اقتضى حضورك الى مديرية بلدية االسحاقي لتثبيت إقرارك باملوافقة
للشريكة (مدينة سلمان خاطر) بالبناء على حصتها املشاعة بالقطعة
املرقمة  1164/43م 15أبو صفر والتقدمي على قرض من صندوق اإلسكان
العراقي /فرع بلد والدجيل ،خالل  15يوما داخل العراق وشــهر إذا كنت
خارج العراق وبعكسه ال يحق لك االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
وزارة العلوم والتكنولوجيا
الدائرة القانونية واإلدارية
قسم الشؤون القانونية

العدد1561 :
التاريخ2022/5/15 :

إعالن مزايدة مخلفات حنطة

تعلن وزارة العلوم والتكنولوجيا عن فتح مزايدة وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم ( )21لسنة  2013املعدل إعالن مزايدة مخلفات حنطة في موقع جرف النداف التابع
ملركــز تكنولوجيا البذور وبكمية (930ر )19طن ملــدة ( )7أيام عمل تبدأ من اليوم التالي
لنشــر اإلعالن في  2022/5/17وجترى املزايدة في آخر يوم من املدة اعاله في يوم (االربعاء)
املصادف  2022/5/25الســاعة العاشــرة صباحا ،فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة
احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني معهم صك مصدق مببلغ ()835،000
ثمامنائة وخمسة وثالثون الف دينار كتأمينات اولية معنونة الى مركز تكنولوجيا البذور
واملستمسكات الشخصية كافة (هوية االحوال املدنية ،بطاقة الوطنية املوحدة ،براءة
الذمــة من الهيئة العامة للضرائب) ويتحمل املزايد اجور االعالن والداللية البالغة ()%2
ونقل تلك املواد خالل ( )15يوما من تاريخ تبلغه باالحالة القطعية وبخالفه يتحمل اجور
اخلزن البالغة ( )%2/1نصف باملائة من بدل البيع عن كل يوم تأخير ملدة (.)30
سهام محمد منصور
ع /املدير العام

((مقتبس حكم غيابي))
(رقم املقتبس)

2022/504

 أسم احملكمة :محكمة قوى األمن الداخلي الثالثة /املنطقة الثالثة أســم املتهم ورتبته ووحدته :ر.ع /محمد ســالم عبد الواحد قاسم /مكتب الوزير -صندوقالضمان الصحي
 أسم االم للمتهم :سعاد كاظم حسن رقم الدعوى وتاريخها2022/504 : تاريخ ارتكاب اجلرمية2018/11/11 : تاريخ احلكم2022/4/13 : املادة القانونية )32( :ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدلخالصة احلكم:
حكمت محكمة قوى االمــن الداخلي الثالثة /املنطقة الثالثة على املدان الهارب ر.ع /محمد
سالم عبد الواحد قاسم باسم الشعب ما يلي:
 .1الســجن ملدة (( )7سبع سنوات) اســتناد الحكام املادة (/32أوال) ق.ع.د رقم  14لسنة 2008
املعدل الختالســه الســاح احلكومي نوع ( )M4املرقمة ( )09105757مع ملحقاتها مع مخزن
عتاد عدد ( )4التي استصحبها معه عند هروبه
 .2تضمينه مبلغ قدره ( )3020000ثالثة ماليني وعشــرون الف دينار عراقي عن قيمة الســاح
احلكومــي نوع ( )M4املرقمــة ( )09105757مع ملحقاتها مع مخزن عتــاد عدد ( )4التي بذمة
املتهم استنادا الحكام املادة (/32ثانيا) ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل وحسب تسعيرة وزارة
الداخلية على ان تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 .3طرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي كعقوبة تبعية اســتنادا الحكام املادة (/38أوال/ج)
ق.ع.د رقم  14لسنة  2008املعدل
 .4اعتبار جرميته مخلة بالشــرف اســتنادا الحكام املادة ( )21الفقرة (أ )6/ق.ع رقم  111لسنة
 1969املعدل
 .5تعميم اوصاف السالح اخملتلس ذات الرقم األصلي وفق القانون
 .6إعطاء املوظفــن العموميني صالحية القاء القبض عليه أينما وجد لتنفيذ احلكم الصادر
بحقه استنادا الحكام املادة (/69ثانيا) ق.أ.د رقم  17لسنة 2008
 .7إلــزام املواطنني باإلخبار عن محل اختفاء املدان اســتنادا الحكام املادة ( /69ثالثا) ق.أ.د رقم
 17لسنة 2008
 .8حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة اســتنادا الحكام املادة ( /69ثالثا) ق.أ.د رقم  17لســنة
2008
 .9تصرف اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (هشام محمد جاسم) مبلغ قدره (ثالثون الف دينار
عراقي) له بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء وقابال لالعتراض استنادا الحكام املادة ( /65أوال وثانيا) ق.أ.د رقم
 17لسنة  2008وافهم علنا بتاريخ 2022/4/13
العميد احلقوقي
هيثم خلف حسن
عضو

العميد احلقوقي
احمد شاكر جعفر
عضو

اللواء احلقوقي
علي حمود عباس
رئيس احملكمة

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية
اإلعالن
تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة األولى
بعــد إعادة التثمني لتأجير مواقع كليــة اإلدارة واالقتصاد بجامعتنا
واملدرجة ادناه.
فعلــى الراغبني باالشــتراك في املزايــدة مراجعة شــعبة العقود
احلكومية في رئاســة اجلامعة املســتنصرية لغــرض احلصول على
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره ( )50000خمسون ألف دينار غير
قابل للرد .مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %20من
القيمة التقديرية وجلب املستمســكات الرسمية ومنها (البطاقة
الشــخصية -بطاقة الســكن -البطاقة التموينية -براءة ذمة من
الهيئــة العامة للضرائب -كتاب عــدم محكومية -هوية الضريبة-
التصريح األمني -اإلجازة الصحية بالنســبة للنادي -كتاب ممارسة
مهنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات داخل احلرم اجلامعي في الكليات
العراقية بالنسبة ملوقع التصوير) واحلضور في متام الساعة العاشرة
في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشــر اإلعالن .ويتحمل من ترسو
عليــه املزايدة أجور اخلدمة البالغة ( )%2من بدل رســو املزايدة وأجور
نشر اإلعالن.
( )1موقع النادي الطالبي /كلية اإلدارة والقتصاد
( )2موقع التصوير (جوال) /كلية اإلدارة واالقتصاد
( )3موقع كشــك االستنساخ /خلف بناية إدارة االعمال /كلية اإلدارة
واالقتصاد.
( )4موقع كشــك االستنساخ /مقابل قســم اإلحصاء /كلية اإلدارة
واالقتصاد
رئاسة اجلامعة املستنصرية

قسم شؤون األحوال
العدد1146 /
التاريخ2022/5/9 /
اعالن
بنا ًء على طلب املدعي (علي عبد
الرحيــم محمد) والــذي يطلب
من خالله تبديل (اســم ابنه) من
(حســن) الى (ســاالر) واستنادا
الحــكام املــادة ( )22مــن قانون
البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة
 2016تقرر نشر طلبه في اجلريدة
الرســمية فمن له حق االعتراض
على الطلب مراجعة هذه املديرية
خالل ( )15خمسة عشر يوما من
تاريخ النشر وخالفة سينظر في
الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير األحوال املدنية واجلوازات
واإلقامة العامة

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات
واالقامة
مديرية احوال بغداد /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد/
الرصافة
العدد :ش أ14483/21/
التاريخ2022/5/9 :
م //إعالن
قــدم املواطن (علــي صويح صالح)
ّ
دعوى قضائية لتبديل (لقب) وجعله
(العتابي) بدال مــن (الندواني) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية
خالل ( )15خمســة عشــر يوما من
تاريخ النشر وبعكسه سوف تنظر
هــذه املديرية بطلبه اســتنادا الى
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016املعدل
على ان يكون النشــر باســم مدير
اجلنسية احملترم ....مع التقدير
موقع اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

جمهورية العراق
وزارة النفط
شركة مصافي اجلنوب (شركة عامة)
هيأة املواد /قسم العقود واملشتريات
م /املناقصة العامة احمللية 2022/269
تأهيل شبكة ماء الوحدة السكنية في مصفى البصرة
إعالن اول على املوازنة التشغيلية

العدد :خ13596/184/6
املوافق2022/5/15 :

 .1يســر شــركة مصافي اجلنوب /شركة عامة دعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشــتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير
املفوض أو وكيال له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل.
 .2تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياســية للمناقصة البالغة ( 150،000دينار) مائة
وخمســن ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشركة على ان ال يقل رأسمال
الشركة عن ( )2اثنني مليار دينار عراقي
 .3الكلفة التخمينية تبلغ ( 410.000.000دينار) فقط اربعمائة وعشرة ماليني دينار عراقي.
 .4التأمينات األولية املطلوبة ( 8،200،000دينار) فقط ثمانية ماليني ومائتا الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شــركة مصافي
اجلنوب ونافذ لغاية  28يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.
 .5ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة .WWW.SRC.GOV.IQ
ولالستفسار عن أي معلومة ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي.contracts@src.gov.iq :
 .6يتم تســليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب -شــركة عامة /غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف  2022/6/26وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر االعالن الى ما بعد
العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة ،وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
 .7سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحا ً يوم  2022/6/19في مقر الشركة الكائن
في محافظة البصرة /الشعيبة.
 .8إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.
 .9يتم تقدمي اجلزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة (ضمن القسم الرابع حصراً)
وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع
أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم
ثان يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
املناقصة مع تزويدنا بقرص ( )CDللوثيقة كاملة ،إضافة لظرف ٍ
 .10في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة اقســامها مللء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
 . 11املستمسكات املطلوبة عند التقدمي :شهادة تأسيس الشركة ،احملضر األول للتأسيس ،قرار التأسيس ،هوية تصنيف املقاولني النافذة،
الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي ،تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة ،تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض
للشــركة او املكتب ،كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب ،براءة ذمة
من دائرة الضمان االجتماعي.
 .12يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.
 .13حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ( )90يوما ً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
 .14ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب -شركة عامة /غرفة
جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا ً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
 .15ضرورة تقدمي الشــركات شهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ ( HSEالسالمة والصحة والبيئة) أو إدخالهم بدورات السالمة
والتي تقام في مقر شركتنا مقابل كلفة ( 50،000خمسني الف دينار عراقي للشخص الواحد) وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة
وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 .16الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .17يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ ( )10,000عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة
( )0,003من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة ( )0،0005من قيمة العقد قبل توقيع العقد.
 .18سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( )2لسنة .2014
 .19جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي
العطاء.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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ثقافة

قراءة

»الباب الواسع» ..آخر ما كتب الناقد علي جواد الطاهر  1ـ 2
شكيب كاظم
هذا الكتاب حوى آخر ما كتب اســتاذي
الدكتور علي جــواد الطاهر ،من مقاالت
نشــرتها جريدة (الثورة) فــي يوم محدد
هو اخلميس ،احتراما ً للقارئ ووقته ،ومن
قبل القارئ ،كاتب املقاالت ،كي يستطيع
القارئ متابعة ما ينشر ،معيدين لألذهان
ما اجترحته جريدتا (السياسة) و(اجلهاد)
املصريتــان مــن منقبــة ،في ســنوات
العشــرين والثالثني من القرن العشرين،
نشــر حديث ثقافي تراثــي للدكتور طه
حسني (توفي  )1973يوم األربعاء من كل
أســبوع ،وهو الذي جمع هــذه األحاديث
ونشــرها في كتاب حمــل العنوان ذاته
(حديث األربعاء).
أقــول هذه املقــاالت هي آخــر ما كتب
أســتاذي الطاهر ،وألنها تعود الى سنتي
 1995و ،1996حيــث توفي – رحمه اهلل-
في التاســع من الشــهر العاشر سنة
 ،1996بسبب اســتفحال املرض الوبيل،
واملرض هو الذي دفعــه الى إعادة النظر
في هذا املكتوب وتهيئته للنشر.
الكتــاب هــذا عنوانه (الباب الواســع)
أصدرت دار الشــؤون الثقافيــة العامة
ببغــداد طبعته األولى ســنة  ،2021في
ضمن سلســلة (املوســوعة الثقافية)
وحمــل الرقم  ،180كمــا حمل الكتاب
عنوانا ً موازيا ً هــو( :فصول غير ذاتية عن
ســيرة ذاتية) ،مع أن ألســتاذي الطاهر
كتابا ً عنوانه (فصول ذاتية من سيرة غير
ذاتية) نشرت طبعته األولى الدار العربية
للموسوعات ببيروت ،عام 1435ه2004 -
ويقع في أزيد من ثالث مئة صفحة ،األمر
الذي قد يوقع القارئ في اللبس واإليهام،
ظانا ً أنهما كتاب واحد...
عرف عن أســتاذي الطاهر شغفه بالذي
كتبه ونشــره في الصحف اجملالت ،وقد
حرص على نشــر كل هذا الــذي كتبه،
حتى وإن كانت مقاالت بسيطة قد تكون
آنية بنت ســاعتها ويومهــا ،ومنها ما
نشره في حياته مثل (الباب الضيق) وهي
مجموعــة مقاالت قصيرة نشــرها في

مجلة (ألف باء) األسبوعية ،وقسم نشر
بعد رحيله املؤسي ،مثل بعض مقاالت
كتابه (كلمات) الذي نشرته دار الشؤون
الثقافيــة العامة ببغداد ســنة ،1997
مثل مقالــه («الوجه اآلخر» بســبعة
فلوس) أو (أغنية يا شعبي العظيم) ،لذا
فإن هذا الكتاب في بعض مقاالته يعد
من هــذا الباب ،وفيه عــدد من املقاالت
اجليدة والرصينة ،التي حتتاج الى وقفات
ومناقشــة وإبداء الــرأي وتوجيه أنظار
القراء اجلادين ،والدارسني إليها.
ّ
القص وليس السرّد
ُعرف عن الباحث الرصني والناقد الدكتور
علي جــواد الطاهر ،بحثــه عن حقائق

عرف عن أستاذي الطاهر شغفه
بالذي كتبه ونشره في الصحف
المجالت ،وقد حرص على نشر كل
هذا الذي كتبه ،حتى وإن كانت
مقاالت بسيطة قد تكون آنية
بنت ساعتها ويومها ،ومنها
ما نشره في حياته مثل (الباب
الضيق) وهي مجموعة مقاالت
قصيرة نشرها في مجلة (ألف باء)
األسبوعية ،وقسم نشر بعد رحيله
المؤسي ،مثل بعض مقاالت
كتابه (كلمات) الذي نشرته دار
الشؤون الثقافية العامة ببغداد
سنة 1997

احلياة واألشــياء ،وعدم ركوب املوجات،
التي يركــض وراءها مطففــو الكيل،
بل لــه رأيــه الدقيق فــي الكثير الذي
يطــرأ على حياتنــا الثقافية ،ومن ذلك
مصطلح (السرد ،الســرديات ،السرود)
وغيرهــا مــن تصريفات كلمة (ســرد)
عوضا ً عن مصطلحات (القص ،القصة
القصصيــة ،الرواية)وغيرهــا ،فضــا ً
عــن وقوفه اجلاد ضد تأثــر بعض نقادنا
بظاهرة (النقد البنيوي) أو (التفكيكي)
والســيما ســنوات حرب الثمانني من
القرن العشرين ،كي يتخلص بعضهم
من تبعات النقد الواقعــي ،أو الواقعي
االشــتراكي ،ودخول معميات وطالسم
هذا النقــد الناجت عن األجــواء األوربية،
الفرنســية حتديــداً ،للتخلص من عني
الرقيب الثقافي! واصفا ً البنيوية بأعلى
مراحل الســوء في نظريــة الفن للفن،
ناشــرا ً مقالته املدويــة تلك في جريدة
(اجلمهوريــة) في  8كانــون األول ،1985
وألنها أثارت اهتماما ً واسعاً ،فقد أعادت
جريدة (العراق) نشرها في  16من كانون
األول  ،1985وأخيرا ً أخذت مكانها الالئق
بها في كتابه املهم (أساتذتي .ومقاالت
أخرى) الذي نشرته دار الشؤون الثقافية
العامة ببغــداد ســنة  ،1987لذا فإنه
يناقش مناقشــة اخلبيــر املتمكن هذا
املصطلح (الســرد) تاركــن مصطلح
(الفن القصصي) قائالً« :وإال فتعال وقل
لي :ماذا في مصطلح «الفن القصصي»
للعمــوم ومصطلح القصــة والرواية
للخصوص...؟ وإذا كان في هذا املصطلح
شيء يعكر اجملد فليكن بحثنا -أنت وأنا-
عــن مصطلح يزيد فــي رفعة القصة
والروايــة وال ينقص .أجل ،وها أنتذا فرح
بكلمة مبتذلة هي «السردية» مشتقة
من الفعل «ســرد» وقــد جمعت حتت
كلمة «ســرديات» ( )...فالسرد أن تروي
أي شــيء كما رأيته وســمعته بعجره
وبجره متتابعاً ،وما هكذا يفعل القاص
الفنان أو الروائي عندما يتبناه في قصة
أو رواية ألنــه يعيد خلقه ومينحه قوته»
واقفا ً عند رأي املعجم في كلمة «سرد»
وهــو تقدمي شــيء إلى شــيء تأتي به

متســقا ً بعضه في إثر بعض متتابعاً،
ســرد احلديث ونحوه يســرده إذا تابعه،
وفالن يســرد احلديث سرداً ،إذا كان جيد
السياق له ،وليســت القصة أو الرواية

تتابعا ً وسياقاً ،مؤكداً :ال ،ال ،لنضرب عن
إطالق «الســرديات» على الفن العالي
الذي صعدت إليه قصة جيخوف ورواية
بالزاك» تنظر .ص .17ص.19

وإذ تعصف بأستاذي الطاهر أنواء احلياة
وتصاريفها ،والســيما احلصــار واجلوع،
التي أتت على كل جميل في العراق ،فال
ريب أن هذه األمور تترك ظاللها الكابية
علــى حياته ،وهو األديــب مرهف احلس
ومتوقده ،فتساوره الظنون املتشائمة،
والســيما باإلنســان ملا يســمع ويقرأ
ويرى ،لكنــه يعود إلى نفســه ،والذي
يعيــده إليها ،إلى النظــرة املتفائلة أن
يرى اإلنسان ليس شــرا ً شامالً ،بل ثمة
الطيبة واخلير والصــدق واجلمال ويجد
الناس وهم يفعلــون ذلك من غير دافع
مصلحة شــخصية ،بل تصرف صادق
لوجــه اهلل واحلق واحلقيقة ،ويوم يلتقي
درســه في
بأحد طلبته اجلزائريني ،الذي ّ
خمسينات القرن العشرين ،وبعد أربعني
سنة يلتقي بهذا الطالب الذي سأله:
 أستاذ ،أتدرى ملاذا أنا احترمك؟ ألنك كرمي لطيف. ال ،بــل ألنك رســبتني بــدرس األدباألندلسي.
أذكر هــذا ،والذين اشــتددت معهم ال
يحصون واشتددت حتى مع اجمليدين ومع
من أحببتهم وانتظرت لهم مستقبالً»
ص.97
وإذ لم يذكر أســتاذي الطاهر اسم هذا
الطالــب ،فإني أرى أنــه األديب اجلزائري
الدكتور أبو العيد دودو ،ويكتبه اجلزائريون
(بلعيد) الذي ترجم رواية (احلمار الذهبي)
التي توصف بأنهــا أول رواية في تاريخ
البشر!
أما القراء الذيــن ال يعرفهم فهم كثر
يقبلــون مســلمني عليــه ،ال يذكرون
أسماءهم ،مؤكدين إنك ال تعرفنا ولكنا
نعرفك فاســمح لنا بالســام عليك
والدعاء لك وإعــان اإلعجاب مبا تكتب
( )...يسلمون في شوق وميضون وكأنهم
أدوا واجباً.

تشكيل

«علي طالب» ..حوار الجسد واآلخر في اللوحة

تشكيلي عراقي يقيم معرضه الشخصي في عمان
الصباح الجديد ـ متابعة:
أقام الفنــان التشــكيلي العراقي «علي
طالــب» معرضا ً شــخصيا ً علــى قاعة
«املتحف الوطني األردني للفنون اجلميلة»
بعمان،أمس األحد والذي ســيتواصل حتى
ّ
الثامن والعشرين من الشهر اجلاري
ويضم
ّ
مختــارات مــن جتربته
املمتــدة ألكثر من
ّ
نصف قرن.
زاوج الفنان التشكيلي العراقي ( )1944بني
الرسم والطباعة والتدريس لعقود طويلة،
ّ
وركزت أعماله على ثيمات أساسية تتع ّلق
مبعنــى احل ّريــة واالغتراب ،وذلــك بوصف
اإلنســان في عالقاته مع ذاتــه ومحيطه

فاعلية تعبيرية مفتوحــة على مناخات
التأ ُّمل والتداعي واخليال.
وابتعد «طالب» فــي بداياته عن توظيف
ميثولوجيا حضــارات بالد الرافدين مثلما
ســاد في جتارب العديد مــن فناني بالده،
فإنّه لم يس َع إلى التعبير بشكل مباشرة
عن أهــوال احلروب واملآســي التي تع ّرض
ّ
لها العراق منذ الثمانينيات،
وظل اجلسد
مبحموالته الواقعيــة والتعبيرية العنصر
األساسي للوحته.
أسس علي
في ســتينيات القرن املاضيّ ،
طالــب «جماعــة ُ
امل ّددين» مــع عدد من
الفنانني التشــكيليني من أمثال ســالم
الدباغ وصالــح اجلميعــي وطالب مكي
وفائق حســن ،والتي ّ
شكلت نقطة حت ّول

مع تيارات أخرى في املشــهد التشكيلي
بالعراق على صعيد التقنيات واألســلوب،
داعية إلى التخ ُّفف من أعباء األيديولوجيا
واملضامني الفكرية.
ّ
تقول الناقدة والكاتبة مي
مظفر في تقدمي
املعرض «تــكاد أعمال علــي طالب التي
يضمها معرضه االستعادي ّ
تؤكد امتداد
ّ
خمسني عاما ً من جتربة غن ّية قائمة على
ثمة حدث يدور في
طقس
وحدة املوضوعّ .
ٍ
غامض يتوخّ ى الســ ّرية والتكتّمّ ،
مؤكدة
قــول الفيلســوف اإلســباني أورتيغا إي
غاسيت ’حياتنا حوار :أحد املتحاورين فيه
هو الفرد واآلخر هو املنظر والبيئة احمليطة’،
ذلك هو جوهر الرؤية عنده
واخلاصية التي
ّ
حافظ عليها في أعماله على مدى احلقب

التي احتضنت مسيرته الفنّية املتواصلة،
بصرف النظر عن األمكنة التي أقام فيها
والتغ ّيرات التي انعكست من ج ّرائها على
مالمح لوحته».
ويــرى الفنان والناقد غســان مفاضلة أ ّن
طالــب يعتمــد في أعمالــه على ضبط
سلسلة احلوارات والتماهيات بني سطح
اللوحة كمــذاق تعبيري ،وبــن متثيالتها
البصريــة ،مــن خطــوط وألــوان وموا ّد
مختلفــة ،وكذلك علــى ضبط مقاييس
التوازن بني الكتلــة وفراغاها ،كمتغ ّيرين
يغــذي ٌّ
متالزمني ّ
كل منهما اآلخر ،ويتت ّبع
كشــوفاته وحتويراته في إطــار مجالها
احليوي».
يُذكر أ ّن علي طالب حاصل على شــهادة

البكالوريــوس مــن «أكادمييــة الفنــون
اجلميلة» في عام  ،1966ودرجة املاجستير
في الرســم التشــكيلي مــن «جامعة

حلوان» فــي القاهرة ،وأقــام العديد من
املعارض في األردن ولبنان والنمسا وروسيا
وفرنسا ،إلى جانب العراق.

استطالع

شيرين أبو عاقلة ..ماذا يمكن للكلمة أن تقول في وجه الرصاصة؟

ّ
َ
ُ
العالم
وتعامله بمكيالين مع قضايا
وإعالمه
الغرب
نفاق
ينتقدون
ومثقفون
اب
كت
ِ
الصباح الجديد ـ متابعة:
أدان كتّــاب ومثقفون عرب جرمية اغتيال
اإلعالمية املقدسية شــيرين أبو عاقلة
( ،)2022 - 1971األربعــاء املاضي على يد
قوات االحتالل الصهيوني ،أثناء تغطيتها
ّ
القتحام مدينة جنني في
الضفة الغربية.
وأثــارت جرمية قتل شــيرين اســتنكارا ً
واسعا ً في األوســاط الثقافية العربية؛
إذ أدان عد ٌد كبي ٌر مــن الكتّاب والباحثني
واألكادمي ّيني اجلرمي َة عبر حساباتهم على
مواقع
التواصل االجتماعي ،منتق ِدين ،ما
ُ
أسموه نفاق الغرب  -وإعال ِمه  -وتعا ُمله
سمي
مبكيالني مع قضايا العالَم ،حيث ي ُ ّ
اجلاني بشــكل واضح في مــكان (مثل
أوكرانيا) ،ويتغافل عن إدانته وتســميته
في أماكن أُخرى (وال ســ ّيما فلسطني)،
بينما حت َّدث آخرون عن اخلصال اإلنسانية
واملهنية التــي متتّعت بهــا الصحافي ُة
الشهيدة:
توجهــوا إلى هــذا الغرب
ومن الذيــن ّ
ّ
بكلماتهم،
املفكر واألكادميي التونســي
محمد أبو هاشــم محجوب ،الذي كتب
على «فيسبوك»« :على الغرب أن يفهم
أ َّن القتل الوحشي للصحافية املراسلة،
شــيرين أبو عاقلة ،حتت رصــاص ق ّوات
االحتالل ،هــو انهيار
وتهــاو آخر لفكرة
ٍ
الغرب في روح هذه اإلنســانية املدوسة.
ني متزايد من عــدم انتمائنا إلى
وهو يق ٌ
نفس العالَــم .إ ّن التي قتلوها اليوم هي
املالكة األصلية احلقيقيــة لألرض التي

جــاؤوا يالحقونهــا فيها .هكــذا ،فإ َّن
لفظة ‹الغــرب› ،مبا له مــن الهمجية
والالمباالة ،ومن العدالة ذات العشــرين
مكياالً ،تلتحق اليوم ،بل تتماهى متاهياً،
مبدلوله كانحدار وسقوط».
كما انتقد عــد ٌد ِمــن املثقّ فني العرب

مؤسســات دولية ،ودبلوماسية،
ته ُّرب
ّ
ووســائل إعالمية ،من تسمية قاتل أبو
عاقلة ،كما فعلــت الكاتبة واملترجمة
اجلزائرية التونسية املقيمة في فرنسا،
ُصحح
سعاد لعبيز ،والتي نشرت صور ًة ت ّ
عنوان خبر نشــرته صحيفة «نيويورك

تاميــز» األميركية أمس األول الســبت،
وجاء فيــه أ ّن «صحافية فلســطينية
بارزة تو ّفيت عن  51عاماً»؛ حيث تشطب
الصور ُة عبــارة «توفيت عــن  51عاماً»
ّ
باخلط األحمر« :اغتيلت من
وتضع حتتها
ِق َبل قنّاص إسرائيلي بينما كانت ترتدي

ّ
وتغطي عنف اجليش
ســترة صحافية
اإلسرائيلي».
الشاعر السوري حازم العظمة لم يخف
إعجابه منــذ زمن بعمــل الصحافية
الفلسطينية شــيرين  ،إذ يقول« :منذ
دهــر وأنا أحملها هناك  -دائما ً في خطوط
التماس األخطــر ّ -
كل هذه الســنني
وأنا أمتــدح فــي ّ
كل م ّرة متاســكها،
شجاعتها ،وقفتها ،أمتدح د ّقتها ،د ّقة
الصحافي التي ال ت ُخفي كثيرا ً انحيازها
ْ
لنقل إنها كانت تفشــل في
اجلارف ،أو
أن ّ
تغطــي انحيازها بد ّقــة الصحافي،
ُطلب منه ...ومع
ت
التي
احليادية
بالنبــرة
ُ
بقيت دائما ً تلــك ال ِد ّقة التي ترى
ذلــك
ْ
أبعد من احلدث اآلني ،الد ّقة التي تذهب
فــي خفاياه ،التي جتعلها ترى  -وراء نبرة
الصحافي  -الغيــان ك ّلهم يجتمعون
ليغتصبوا احلقيقة واألرض معاً».
أما الروائــي املصري خالد إســماعيل
فيقــول « :اغتيال شــيرين أبــو عاقلة
هــو فصل النهاية فى مرحلة الســام
الوهمي ،الصهاينة الذين اســتطاعوا
عقد صفقات سالم مع طبقات عميلة
حاكمة ،واســتطاعوا اختراق كل الدول
العربية ،وشــراء نخــب داعمة لهم لن
يســتطيعوا تبرير جرمية قتل شــيرين
التي كانت تنقل جرائم الصهاينة بدقة.
وتقول الباحثة الفلســطينية إســام
كمال  »:شــيرين ُقتلت فجأة وفقدناها
فجأة ،بقرار مــن جندي صهيوني ق ّرر أن
ينهي حياتها ،شيرين التي نحملها في
ذاكرتنا اجلمعية في كل بيت فلسطيني،
في ذكريات طفولتنا وشــبابنا ،مع كل

خبر عن فلســطني ،في كل مدينة وكل
حدث ،كانت شيرين أبو عاقلة هي التي
حتملنا إلينا وحتملنا إلى العالم».
من جانبه ،ع ّبر التشــكيلي والشــاعر
اللبناني الســوري ســمعان خ ّوام ،عن
إحساسه بالعجز إثر اغتيال أبو عاقلة،
الذي ّ
يذكره بسلســلة مــن االغتياالت
«نحــس بالعجز
واألحداث املشــابهة:
ّ
والفشــل في ّ
كل مرة نسمع بها بخبر
مماثل .ك ّلنا مشاريع شهداء ،نحن الذين
نعيش في هــذه البالد ،شــئنا ذلك أم
أبينا».
ويقول الروائي الســوري خليل النعيمي
إن «اغتيال شيرين أبو عاقلة يعني إصرار
االســتعمار االســتيطاني الصهيوني
الغاشــم على احتقــار اإلرادة العربية
وليس الفلســطينية فحسب ،وفرض
رؤيته األحاديــة على الفضــاء العربي
بالقوة والعسف .ومع األسف الشديد،
فإن أنظمــة التطبيع العربية ،التي هي
في الواقع امتداد خملالب الصهيونية في
املنطقــة العربية ،تســاعده اليوم في
فرض سيطرته».
أمــا املترجمة والقاصــة املصرية أميرة
بدوي ،فتقول «استشــهاد شــيرين أبو
عاقلة ،جرمية ليست جديدة أو مستغربة
على النظام الــذي يدهس الصحافيني
حتت جنازير اجلرافات ،الذي ال يرهب حرمة
املوت ،أو األرض .اغتيال شيرين أبو عاقلة
اغتيال لنا جمي ًعا ،نحن العرب ،الذين لم
تعد حتمينا اجلدران أو األشجار من املوت.
إلى رحمة اهلل ورضوانه يا شــيرين أبو
عاقلة ،يا صوت احلقيقة».
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بيت الشاوي مشهد تراثي بغدادي

ملون

يرتفع عــن االرض بحــدود متر
وضعت عليه قضبــان حديدية
حديثا ألغراض امنية ويعلو كل
نافذة عقد زينت بزخارف نباتية.

بغداد  -وداد ابراهيم:
تعد املبانــي التراثية التي بنيت
قبالة دجلة من املشــاهد التي
لهــا خصوصيــة فــي البناء
والزخرفــة ،اعتمــد فيها البناء
واملهندس املعماري على فهمه
لطبيعة احلياة البغدادية وصوال
الى العمــل بالعناصر التراثية،
ومنهــا الشناشــيل التي تزين
واجهاتها ،وجعل الطابوق بذاته
فــي تعدديته ومتاثله نســيجا ً
جميــاً متناغمــا ً فــي جدران
البيوت.
بيت الشــاوي الــذي يقع على
ضفــاف دجلة يعتبــر من اهم
املشــاهد التراثيــة التي بقيت
تصارع الزمن حتى االن.
يقول حيــدر كاظم شــحيت
منقب اثاري ومدير بيت الشاوي:
بدأ بناء هذا الصرح التراثي عام
 1917وانتهى عــام  ،1920وفي
تلك الفتــرة كل بيت يبنى على
ضفــاف دجلة يســمى قصرا،
والبناء يعــود للوزير «عبد اجمليد
الشــاوي» أحــد وزراء احلكومة
العراقية ،وعاشــت فيه عائلة
الشاوي حتى عام  1980ليصبح
أحد املشــاهد التراثية العائدة
لدائرة االثار والتراث ،ونال االهمية
الكبرى باحلفاظ عليه وترميمه
وجعله حتفه فنية اثارية وايقونة

للتراث البغدادي.
وتابع شــحيت :للقصــر رموز
معماريــة وهندســة بغدادية
تتناغــم مــع عــادات وتقاليد
احلياة البغدادية قدم فيه البناء
واملهنــدس املعماري مشــاهد
فنية رائعــة في فــن الزخرفة
والتي تزين أجزائــه ،اذ يتقدمه
باب خشبي مزين مبطرقة كبيرة
على شكل وجه حيوان ،ومدخله
يفضي الى فناء وسطي حتيطه
الغرف وعلــى جانبــي الباحة
الوسطية فناءان تزين جدرانهما

نقوش وزخرفة نباتيــة واجر ّية،
ومبنية من اجلص والطني ميزتها
عــزل الصــوت واحلفــاظ على
درجة حــرارة املبنى في الصيف
والشــتاء ،وحتيط الفناء اعمدة
من خشــب الصــاج وبارتفاع
يصل الى ثالثة امتــار ويحتوي
علــى اربــع غرف فــي الطابق
االرضي ،والطابق الثاني مفتوح
مــن االعلــى ومحــاط بغرف
مســقفه بســقوف خشبية
مزخرفة بجمالية وحرفية عالية
باإلضافة الى ان واجهات الغرف

التي تطــل على الفناء مزججة
بزجاج ملــون باألحمر واالخضر
واالزرق لتحول اشعة الشمس
الداخلــة الى الغــرف الى لون
الزجاج ،وهذا لم يكن مألوفا في
تلك الفترة.
تاريخ البناء كتب بالهجرية
الباحــث اآلثــاري احمــد عبد
الســتار بندر حدثنــا عن املبنى
قائــا :هو مبنى تراثي حســب
ما مثبــت عليه ومــا اعلن في
صحيفــة الوقائــع العراقيــة

مبدأ التناظر
وأكمل بنــدر :يفضــي املدخل
الرئيســي الى مجاز منكســر
الى جهة اليســار ويــؤدي الى
ساحة وســطية ابعادها  60م
تتوســطها فســقية «نافورة»
مضلعــة الشــكل تتكون من
ثمانية اضالع ،واتخذ البناء مبدأ
التناظــر في كثير مــن وحداته
البنائية مثال يوجد فيه طرمتان
متناظرتــان متامــا ،ويحتــوي
الطابق العلوي على رواق يتقدم
الوحدات البنائية ويضم ســت
غرف مختلفة االحجام مع غرفة
معلقة «كفشــكان» واجريت
علــى املبنى صيانــة عام 2019
مــن قبل الهيئــة العامة لألثار
والتراث.
وينــال بيت الشــاوي االهتمام
الكبيــر مــن اســاتذة التاريخ
والتــراث البغــدادي والطلبة اذ
تقدم عنه رســائل املاجستير،
وشــهد اقامــة ورشــة عمل
تعريفية بأهمية املباني التراثية
وحمايتها مــن االندثــار منها
ورشــة (توثيق وتقييــم املباني
التراثية) ملوظفــي دائرة التراث
متخذين منه منوذجا تراثيا قائما.

تتجاوز مساحته ال 2000م2
يتألف من طابقني وله مدخالن
احدهما يطل على الشارع العام
واالخــر على نهر دجلة وقد ابدع
املعماري العراقــي في تصميم
شانشــيل املبنى بني املتدرجة
والركنية وانفرد الــدار بطلعة
خشــبية ارضية فــي واجهته
اجلانبية ،وقــد قام البناء بكتابة
تاريــخ البنــاء «1339هـ  ،وعلى
يســار املدخل الرئيســي اربع
نوافذ يغطي كل منها شــباك
خشبي مؤلف من بابني ومزجج،

دراسة طبية تشترط تناول القهوة مقابل كميات مضاعفة من المياه
متابعة ـ الصباح الجديد:
أكدت دراســة طبية بريطانية أنه
يجب االعتدال في شــرب القهوة
بســبب احتوائها على الكافيني
الــذي يؤثر على العقل واجلســم،
وأنه في حال زيادة الكمية ينبغي
شرب املزيد من املاء.
ووفقًــا لـ“هيئة ســامة األغذية
األوروبية لســامة الكافيني“ ،يتم
تعريف استهالك القهوة املعتدل
عــاد ًة على أنه ثالثة إلى خمســة
أكواب في اليوم.
وفــي حني أن هذا قــد يبدو وكأنه
كمية كبيرة للشرب كل يوم ،جتدر
اإلشــارة إلى أن هذا يعتبر بشكل
عام آمنًا فقط إذا مت تناول القهوة

كجزء مــن نظــام غذائي صحي
ومتوازن.
وقال الدكتور ســيمون لوبشــر،
أخصائي التغذية في مؤسســة”
وليكو“للمكمــات الغذائية ،في
دراســة نشــرتها صحيفة” ديلي
اكســبرس“البريطانية ،إن” هناك
نقاشــا طويال حول مــا إذا كانت
القهوة جيدة أو ســيئة بالنسبة
لــك ،ومن خالل بحثــي يبدو أنها
ســاح ذو حدين ،إذ إنه بينما ميكن
أن جتعلك تشعر مبزيد من اليقظة
واإلنتاجيــة والتحفيــز ،إال أنهــا
بالنســبة للبعض ميكن أن تؤدي
إلى فرط النشاط والشعور بالقلق
وعدم القدرة على التركيز“.

وأضاف لوبشــر ،أن” هناك ضوابط
في معظم األشــياء باحلياة يجب
اتباعها ،وعنــد دمجها في نظام
غذائــي وأســلوب حيــاة متوازن،
يكون للقهوة العديد من الفوائد
الصحيــة ،ولكــن اإلفــراط في
تناولها ميكن أن يــؤدي إلى تدهور
الصحة وأيضا اإلدمان“.
وأوضح الطبيــب أنه “ميكن اعتبار
ثالثــة إلــى خمســة فناجني من
القهوة يوم ًيا كمية آمنة ،بحسب
الهيئة األوروبية لسالمة األغذية،
ولكــن الطريقــة التي تشــربها
بها ميكن أن يكــون لها تأثير كبير
على مدى استجابة اجلسم لهذا
املشروب املنشط”.
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مضي ًفا أنه لهذا الســبب يوصى
دائ ًما بتناول القهــوة خارج أوقات
الوجبات ،وإبقائهــا خارج النظام
أثناء تناول املكمالت الغذائية”.
وبالنســبة لفوائد تناول القهوة،
أوضــح لوبشــر أنهــا تســاعد
علــى حتســن عمليــة الهضم
مــع توفيــر حماية ضــد بعض
اضطرابــات اجلهــاز الهضمي ،مبا
في ذلك حصوات املــرارة والتهاب
البنكريــاس ،الفتــا إلــى أنهــا
تســاعد على إنتاج هرمون اجلهاز
الهضمــي” غاســترين“وحمض”
الهيدروكلوريك“املوجوديــن فــي
عصير املعدة ،واللذين يســاعدان
في تكسير الطعام في املعدة”.

وأكد لوبشر ”،أوصي بتناول فنجان
قهوة واحد جيد في اليوم إذا ما مت
شرب لترين من املاء ،وإذا كنت تريد
ثان فال مشكلة،
شرب كوب قهوة ٍ
لكنك حتتاج إلــى زيادة كمية املاء
التي تشربها بنحو  500مل أخرى؛
أي حوالي كوبني من املاء ،األمر كله
يتعلق بنســبة املاء إلــى القهوة،
لــذا ميكنك احلصول علــى االجتاه
الصعودي وجتنب اجلانب السلبي“.
ولفت الطبيب إلــى أن “التوقيت
أيضا أمرًا أساســ ًيا عندما
يعتبر ً
يتعلق األمر بشرب أكواب القهوة؛
ألن الكافيــن ميكــن أن يقلل من
امتصــاص العناصــر الغذائيــة
الرئيســة ،مثل فيتامني” ســي“،

بمبلغ فلكي ..بيع هيكل عظمي
للديناصور «المرعب»
بيع هيكل عظمي لديناصور «مرعب» اشــتهر عن طريق
سلســلة أفالم «حديقة الديناصورات» ،مببلغ فلكي ناهز
 12مليون دوالر ،حسبما ذكرت تقارير صحفية.
وبحسب صحيفة «صن» البريطانية ،فإن الديناصور ،وهو
من فئة «دينونيشــاس» العمالقة ذات اخملالب الضخمة
فــي قدميه ،ألهــم الفيلم األميركي «فيلوســيرابتور»
للمخرج ستيفن سبيلبرغ.
وذكــر املصدر أن الهيكل العظمي للديناصور الذي يصل
طوله إلــى  1.2متر مع عرض يبلغ  3أمتار ،ميتد عمره إلى
 110مليون سنة.
وأضحى هذا الديناصور من بني أكثر الديناصورات شهرة
في العالم ،بعد طرح سلســلة «حديقة الديناصورات»
في سنة .1993
ويضم الهيكل العظمي الذي بيع في مزاد ،اخلميس126 ،
عظمة حقيقية ،بينما أعيد تشكيل باقي األجزاء ،مبا في
ذلك عظام اجلمجمة.
ولم يجر الكشف عن اسم مشــتري عظام الديناصور،
التــي عثــر عليها باحــث حفريــات في واليــة مونتانا
األميركية.
ويقول خبراء إن العظام التي بيعت في نيويورك هي هيكل
الديناصور الوحيد الذي يوجد رهن ملكية خاصة بالعالم
(أي ميتلكهــا فــرد) ،في حني تضع متاحف ومؤسســات
علمية يدها على أغلب الهياكل املكتشفة حتى اليوم.
وكان املزاد قد قدر الســعر األولي للهيكل العظمي بـ 6
ماليــن دوالر في البداية ،لكنه بيع بضعف ذلك ،وســط
إقبال متنافسني من مختلف دول العالم.
وال يخفي علماء وباحثو حفريات انزعاجهم من بيع هذه
العظام الثمينة ألشــخاص عاديــن ،ألن هذه الصفقات
تعني ضياع الفرصة أمام اخملتصني حتى يجروا دراساتهم
ويكشفوا املزيد من األسرار عن كوكب األرض.
وفاة عريس زف حديثا بلسعة نحلة
توفي شــاب مصري ،مــن قرية محلة منــوف باحملافظة
الغربية في مصر ،بعدما لسعته نحلة.
ووفقا لوســائل االعالم املصرية ،فإن الشــاب نادر خالد
اجلزار ،البالــغ من العمــر  32عاما ،توفــي بعد تعرضه
للسعة نحلة ،نظرا ألنه كان يعاني من احلساسية.
وذكرت مصادر طبية ،أن الشــاب نادر الــذي تزوج حديثاً،
يعمل فــي محطة جلمــع احملاصيل الزراعيــة ،وتعرض
للســعة نحلة أثناء عمله ،فأغمي عليه ،فيما لم تفلح
محاوالت األطباء في إنقاذه.
وبحســب ،وكل وزارة الصحة في الغربية ،د .عبد الناصر
حميدة ،فإن الشــاب نادر وصل إلى املستشفى مصابا بـ
«صدمة حتسسية حادة» نتيجة تعرضه للسعة نحل ما
أدى لتوقف القلب.
وأوضح أن القلب لم يتجاوب جلهاز الصدمات الكهربائية،
في ظل معاناته من حساسية زائدة.
تعثر على نقود مخبأة داخل حذاء اشترته من اإلنترنت
وجدت امرأة نفســها فــي حيرة من أمرهــا بعد العثور
على أموال مخبــأة داخل زوج من األحذية املســتعملة
اشترته عبر اإلنترنت ،ألنها ال تعرف ما إذا كان ينبغي لها
االحتفاظ بهذا املال أم ال.

يوتيوب وتيك توك يشاركانك بياناتك أكثر من غيرهما

متابعة ـ الصباح الجديد:
يستخدم الناس مواقع التواصل
االجتماعي للتسلية والتنفيس
عمــا بداخلهم .غيــر أن اجلانب
الســلبي في هذا األمــر هو أن
بياناتك قد تكون في خطر.
وعلــى وفــق دراســة حديثة،
نشرتها شــركة URL Genius
في وقت سابق من العام احلالي،
ميكن أن يقوم  2مــن تطبيقات
التواصــل بجمــع الكثيــر من

البيانات عنك.
فــي التفاصيل يتتبــع يوتيوب
وتيك توك البيانات الشــخصية
للمســتخدمني أكثــر مــن أي
تطبيقات أخرى.
كما وجدت الدراســة أن موقع
يوتيوب ،اململوك لشركة غوغل،
يجمــع فــي الغالــب بياناتك
الشــخصية ألغراضه اخلاصة،
مثل تتبع ســجل البحث على
اإلنترنت ،أو حتى موقعك ،لتقدمي

لك اإلعالنــات ذات الصلة ،على
وفق ..CNBC
غيــر أن الصادم هو مــا يفعله
تيــك تــوك ،اململوك لشــركة
 ByteDanceالصينية العمالقة
للتكنولوجيا ،حيث يسمح في
الغالــب ملتتبعي الطرف الثالث
بجمع بياناتــك .ومن هناك ،من
الصعب حتديد ما يحدث معها.
وبذلــك يصبح من املســتحيل
بشــكل أساســي معرفة من

لقطة

بغداد «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

يتتبع بياناتك أو املعلومات التي
يجمعونها.
كما أشــارت الدراســة إلى أنه
ميكــن للطــرف الثالــث تتبع
نشــاطك على املواقــع األخرى
حتى بعد مغادرة التطبيق.
في املقابــل أوضحت شــركة
تيك تيك لـــ CNBCأنها أجرت
اختبارهــا اخلــاص لتطبيقها،
باســتخدام نفــس طريقــة
الدراسة وقد وجدت أن أي جهات
اتصال بالشــبكة ذهبت إلى 4
نطاقات تابعــة جلهات خارجية
فقط ،والتي تقول الشركة إنها
تُستخدم بشــكل منتظم من
قبل تطبيقات أخــرى لوظائف
مثل أمان الشــبكة وشــهادة
املستخدم.
وكانت نطاقــات الطرف الثالث
هذه هــي غوغل وآبل وســناب،
باإلضافــة إلى  ،AppsFlyerوهي
شــركة حتليالت إعالنية تقيس
أداء احلمالت التســويقية على
منصة التواصل االجتماعي.

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

حظك اليوم
الحمل

الثور

الجوزاء

قد تشعر ببعض االرتباك وتنتابك أفكار سلبية
فتتصــرف بطريقة منفرة ،احــذر مخالفة اآلراء
وإثــارة العداوات .قد تشــهد انفراجات عاطفية
مفاجئــة تدفعك إلــى التعلق بالشــريك أكثر
فأكثر وتوطيد العالقة بينكما.

دافع عن مشــاريعك هذا اليــوم وال تتراجع
قيــد أمنلة ،فاجلميــع يســعى ليدفعك إلى
اتخاذ قرارات صعبة .القساوة مع الشريك ال
تنفعك بشــيء ،ألنك ستشعر بوحدة وبفراغ
كبيرين إذا قرر االنفصال عنك.

يحاول األصدقاء أن يجعلوك تشارك معهم
في بعض األنشــطة ولكنك ال تفضل ذلك.
على الرغم من أنك ال حتب أن ترفض طلبهم
حتى ال حتبطهم ،إال أنه مــن املهم أيضا أن
تسلك الطريق الذي تختاره بنفسك.

السرطان

األسد

العذراء

كثرة اجملامالت قد جتعلك تشعر بالراحة والسعادة.
قد ال حتتاج أي شــيء اليوم ســوى الشعور باحلب
والــود واإلعجــاب من شــخص مــا .احترس ممن
يخدعونك بالكالم والثناء احلســن .قد تستاء من
عدم اهتمام من حولك بك ولكن هذا أمر مؤقت.

أنت متحفظ جدا اليوم أكثر من املعتاد ،خاصة
إذا عندما تتطرق إلــى األمور العاطفية .تعرف
كيف تعبر عن مشاعرك بشكل صحيح حتى
في أصعب املواقف .كن حذرا من البوح ببعض
األسرار التي ال ترغب أن يعرفها اآلخرون.

هل تعرفت على جــار جديد لك في مدينتك اليوم؟ هذا
الشــخص قادم من مكان جميل جدا ،ولذلك ستحاول
أن تتعــرف عليــه وتتقرب منه .ال تتوقع أنك ســتكون
قادرا على تنفيذ رغبتك اليوم .هذا الشــخص قد يكون
منشغال جدا في فترة الظهيرة بتنظيف وجتهيز املنزل.

الميزان

العقرب

القوس

قد حتدث بعــض التغييرات امللموســة في منزلك
اليوم ،فرمبا تصلح بعض األجهــزة أو رمبا يغادر أحد
األفراد املنزل او العكس فرمبا يقيم شخص جديد في
منزلك .منزلك قد يكون غير مرتب وغير منظم األمر
الذي يجعلك تشعر بحالة من التوتر والتذمر.

أنت متيل دائمــا لالهتمام بالتفاصيــل وتريد أن
حتصل على معلومات دقيقة فيما يتعلق بالعلوم
البشرية أو علوم الطبيعة أو العلوم الدينية .تريد
أن تتعمق اليــوم في أحد اجملاالت اجلديدة وتتعلم
شيئا جديدا .رمبا تكون لديك أفكار مختلفة.

تقرر اليوم أن جتد حال ملشــكلتك املالية وتنتهي
منها في احلال .قرار صائب جدا في يوم مثل هذا
علــى الرغم من أن طموحاتــك قليلة جدا ولم
حتقــق منها الكثير كما كنــت تتوقع .عليك أن
تستفيد من موهبة الكتابة التي تتمتع بها.

الجدي

الدلو

الحوت

تشــعر أنك حتب من حولك وتتعلــق وجدانيا بهم،
خاصة احلبيب .رمبا تفكر في قضاء بعض الوقت مع
األصدقاء أو األسرة أو ترتب لقضاء سهرة رومانسية
مــع احلبيب .إذا كنت مكلفا مبهمــة جديدة اليوم،
عليك أن تنجزها في أسرع وقت ممكن.

تشــعر باحلب والســعادة مع محيطــك اليوم،
حتى مع األشخاص املنفعلني .تبذل كل جهدك
حتى تصبح أكثر جاذبية وواثقا في نفسك أكثر
من املعتاد .تفكر في اســتغالل وقت املساء في
التسوق لشراء بعض املالبس اجلديدة.

كل شــيء في حياتك يســير على ما يرام حتى
هذه اللحظة .ستحقق النجاح قريبا ،وستشهد
حياتك العاطفيــة حتوال إيجابيا ملحوظا .تفكر
اليوم في توســيع أفقك من خالل املشاركة في
مشروعات جديدة .ال تكن خجوال.

7191218
2512288
8212061

لالبالغ عن الجريمة

07901737723
07901737727
07901737726

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
assabahaljaded@yahoo.com
assabahaljaded@newsabah.com
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ميسي يلمع في انتصار
باريس بمعقل مونبيلييه
باريس ـ وكاالت:
فاز باريس سان جيرمان على مضيفه مونبيلييه
برباعيــة من دون رد ،مســاء أول أمس ،في اجلولة
 37من الدوري الفرنسي.ســجل أهــداف اللقاء،
ليونيل ميسي «ثنائية» وآنخيل دي ماريا وكيليان
مبابي في الدقائق  6و 20و 27و.60رفع بي إس جي
رصيده إلى  83نقطة في الصدارة ،في حني جتمد
رصيد مونبيلييه عند  43نقطة في املركز الثالـث
عشـر.

ليبيا يواجه بوتسوانا
وغينيا االستوائية
طرابلس ـ وكاالت:
أعلــن الفرنســي كورينتان مارتينيــز ،مدرب
املنتخــب الليبــي ،القائمــة التي ســتواجه
بوتسوانا وغينيا االستوائية ،ضمن التصفيات
املؤهلة لــكأس األمم األفريقيــة 2023 ،بكوت
ديفوار.وضمــت القائمــة ً
كل من»:أصيــل
املقصبي ،أحمد الفيتوري ،معاذ الالفي ،أحمد
أبي األشــهر ،صالح الدين فكرون ،عبد العزيز
الصويعــي ،أحمد فكرون ،أحمــد التربي ،علي
يوسف ،سند الورفلي ،حامد الثلبة ،املعتصم
صبو ،محمد املنير».
«محمد التهامي ،بلقاسم رجب ،الشامخ فرج،
معتز معروف ،عمر اخلوجة ،مؤيد جدور ،محمد
الطبــال ،أمين ُعمير ،ســالم املســاتي ،معاذ
عيســي ،صالح طاهر ،فاضل ســامة ،حمدو
الهوني ،إبراهيم أبوديوس ،السنوســي الهادي،
محمد صولــة» .وســيدخل منتخــب ليبيا
معســكر خارجي مبصر خالل املدة من  17إلى
 25من الشــهر اجلارى ،وسيجرى خالله الفريق
مباراة أو مباراتني وديتني.
وســيعود منتخب ليبيا من معسكره اخلارجى
ليدخل فى معســكر مغلق قصيــر ببنغازى،
يتزامن مــع التحــاق الالعبــن احملترفني قبل
مواجهــة بوتســوانا.وينافس املنتخب الليبي
فــي اجملموعة الـ 10إلى جانــب «تونس وغينيا
وبوتسوانا».

محمد صالح يكشف عن مدى خطورة إصابته

ّ
ليفربول ّ
ويتوج بكأس االتحاد
يكرس عقدة النهائي على تشيلسي
لندن ـ وكاالت:
كــ ّرس ليفربــول عقــدة املباراة
النهائية على تشيلســي بعدما
انتصر عليــه مجــددا ً ليحصد
لقــب كأس االحتــاد اإلجنليــزي
لكرة القدم.وبعــد انتهاء املباراة
فــي وقتيها األصلــي واإلضافي
بنتيجة التعادل السلبي من دون
أهداف ،متكن ليفربول من حسم
املواجهة بــركالت الترجيح .5-6
وهــذا النهائي الثالث تواليا ً الذي
يخســره تشيلسي في البطولة
بعد أن خسر أمام ليستر سيتي
املوســم املاضي وأمام أرســنال
املوســم الذي سبقه ،كما خسر
تشيلســي فــي نهائــي كأس
الرابطة اإلنكليزية هذا املوســم
أمــام ليفربــول حتديــدا ً بركالت
الترجيح .10-11
وشــهدت املباراة في شــوطها
األول خروج النجم املصري محمد
صــاح (د )33بســبب اإلصابــة
قبل قرابة أســبوعني من نهائي
دوري أبطــال أوروبا بــن ليفربول
وريال مدريــد اإلســباني.ولعب
الســنغالي منــدي دورا ً محوريا ً
في احلفاظ على آمال تشيلســي
عندمــا تصدى لركلــة مواطنه
مانيه اخلامسة احلاسمة معوضا ً
إضاعة أزبلكويتا لركلة الترجيح
الثانية ،لكن مونت أضاع الركلة
الســابعة بينما جنــح اليوناني
تسيميكاس في التنفيذ ليهدي
الريدز اللقب.
ورفــع ليفربــول رصيــده إلى 8
ألقاب في كأس االحتاد اإلنكليزي
بالتساوي مع تشيلسي وتوتنهام
وخلــف مانشســتر يونايتد 12
وأرســنال .14وهذه املــرة األولى
التي يت ّوج بهــا ليفربول باللقب
منذ  ،2006علما ً أنّه خسر نهائي

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

نيوكاسل ـ أرسنال

مساء
10:00
ً

الدوري اإليطالي

مساء
يوفنتوس ـ التسيو 9:45
ً

اعالن

العبو ليفربول يحملون كأس البطولة
 2012-2011أمــام تشيلســي.
وبات كلــوب الذي قــاد ليفربول
أيضــا ً إلى مونديــال األندية عام
 ،2019ثانــي مدرب فقــط يفوز
بدوري أبطــال أوروبا وكأس االحتاد
اإلجنليزي وكأس الرابطة والدوري
اإلجنليزي مع فريق إنكليزي واحد
بعد السير اإلسكتلندي أليكس
فيرغوســون (مــع مانشســتر
يونايتد) حسب شــبكة «أوبتا»
لالحصائيات الرياضية.
لكن النقطة السوداء لليفربول
في املباراة إصابــة جنمه الدولي
املصري محمد صالح في العضلة
املقربــة اليمنــى فــي الدقيقة
 30حيث ســقط علــى أرضية

امللعــب فتدخل اجلهــاز الطبي
إلسعافه دون جدوى قبل أن يترك
«الفرعون» امللعب مستاءا ً فدخل
البرتغالــي ديوغو جوتــا مكانه
(.)33كمــا تع ّرض قطــب الدفاع
الهولنــدي فيرجيل فان دايك إلى
إصابة في نهايــة الوقت األصلي
وترك مكانــه للكاميروني جويل
ماتيب.وغــرد صــاح عقب تأهل
امللكي إلى النهائي على حساب
مانشســتر ســيتي اإلنكليزي
قائالً على تويتر «لدينا حســاب
يجب تصفيته».وهي ثالث ضربة
لليفربــول بعــد إصابــة العب
وسطه الدولي البرازيلي فابينيو
في املباراة األخيرة في الدوري أمام

أستون فيال ( )1-2الثالثاء.
وأكد املصري محمد صالح ملراسل
قنواتنا في لنــدن أ ّن خروجه عند
الدقيقــة الثالثــة والثالثني من
نهائي كأس االحتاد اإلجنليزي جاء
بنا ًء على خشــيته مــن تفاقم
إصابة شــعر بها فــي العضلة
الضامة.وأشار صالح إلى أ ّن ذلك
لن مينعه من االستعداد واجلاهزية
للمباراة النهائيــة املرتقبة أمام
ريال مدريد على مستوى املشهد
اخلتامي لدوري أبطــال أوروبا مع
التنويــه لضرورة انتظــار نتائج
الفحص الطبي لالطمئنان على
مسار اإلعداد للفترة املتبقية من
مباريات املوسم.

واســتبدل صالح مــع الدقيقة
الثالثــة والثالثــن مــن مباراة
ليفربول وتشيلســي في نهائي
كأس االحتاد اإلجنليزي والتي انتهت
لصالح الريدز بــركالت الترجيح
 5-6عقب انتهاء الوقتني األصلي
واإلضافي بالتعادل السلبي.
ويسدل الســتار على منافسات
النســخة رقم  67من دوري أبطال
أوروبا للموســم اجلــاري (2021-
 ،)2022عندمــا يواجه ريال مدريد
نظيره ليفربول ،على ملعب ستاد
دو فرانس في العاصمة الفرنسية
باريس ،يوم  28من شهر أيار اجلاري.
ومتثل تلك املبــاراة أهمية خاصة
لليفربول للعديد من األســباب،

من بينها التمسك بحلم التتويج
بالرباعية التاريخية.وجنح ليفربول
فــي الفوز هــذا املوســم بلقبي
كأس رابطة احملترفــن اإلجنليزية
وكأس االحتــاد اإلجنليــزي ،وما زال
ينافس علــى لقــب البرمييرليج.
أيضا
كما تعد املواجهة انتقامية ً
للريدز ،بعد خســارتهم أمام ريال
مدريــد في نهائــي دوري األبطال
في موسم ( )2018 2017-بنتيجة
( )1-3فــي العاصمــة األوكرانية
كييف.وســبق وأن أحرز ليفربول
التشامبيونزليج  6مرات من قبل
أعوام ( 1977و 1978و 1981و1984
و 2005و.)2019
وبالتالي في حال في فوز ليفربول
باللقــب فســيوجه ضربــة لـ3
عمالقــة ،األول هو ريــال مدريد
حيث ســيحرمه مــن اللقب ،14
ويقلص الفارق معه من  7بطوالت
إلى .6أما الثاني فهو بايرن ميونخ
الذي يتقاســم مع الريــدز حاليا
املركــز الثالث فــي قائمة األكثر
تتويجــا بالبطولــة ،وفــي حال
فــوز الفريق اإلجنليزي ســيتجاوز
العمــاق البافاري.فيما اســتأثر
ميالن لســنوات طويلة بوصافة
قائمة األكثر تتويجا بعدما جمع
 7ألقــاب ،وإذا انتصر ليفربول في
نهائي باريس ،سيتقاســم املركز
الثانــي مــع العمــاق اإليطالي.
كمــا ســيبتعد ليفربــول عــن
برشــلونة الذي ميلك في رصيده
 5ألقاب ،وأياكس أمســتردام (،)4
ومانشســتر يونايتــد وإنتــر (،)3
وبنفيكا وتشيلســي ونوتنجهام
فورست وبورتو (.)2وهناك العديد
مــن األندية التي توجــت باللقب
مرة واحدة من قبل وهي :سيلتك
وهامبورج وســتيوا بوخارســت
ومارســيليا وبوروســيا دورمتوند
وفينورد وأســتون فيال وآيندهوفن
والنجم األحمر.

االتحاد المنستيري يتوج بكأس سلة تونس
تونس ـ وكاالت:
توج االحتاد الرياضي املنســتيري
بــكأس تونــس لكرة الســلة
ملوســم  2022-2021بعد فوزه
مســاء اول أمــس فــي القاعة
الرياضية متعددة االختصاصات

في رادس علــى النادي اإلفريقي
بنتيجــة  .84-96وكان اإلفريقي
متقدما في النتيجة في الشوط
األول الذي أنهــاه  ،35-48بعدما
أنهى الفتــرة األولــى لصاحله
19ـ.17وتواصــل تقدم اإلفريقي

حتى فــي الفترة الثالثة 66ـ.65
وأخــذ االحتاد املنســتيري بزمام
األمور في الفتــرة الرابعة ،وأخذ
األســبقية ووسع الفارق إلى 12
نقطة حسم بها اللقاء بنتيجة
.84-96

وكان املنستيري أحرز لقب الدوري
األسبوع املاضي ،ليتوج بالثنائية
احمللية للمرة الثالثة على التوالي
والرابعة فــي تاريخه .وفي نهائي
الســيدات توجت فتيــات األمل
الرياضي بالوطــن القبلي بكأس

تونس لكرة الســلة بعد فوزهن
على النجم الســاحلي بنتيجة
 .89-90وأضافــت فتيات الوطن
القبلــي الــكأس السادســة
لرصيدهم ،بعد التتويج باللقب
فــي  2008و 2010و 2015و2016

و .2020وســلم وزيــر الرياضــة
التونســي كمال دقيش الكأس
ألبطال املسابقتني بحضور رئيس
اللجنــة األوملبيــة ورئيس االحتاد
التونســي لكــرة الســلة علي
البنزرتي.

ناشئو األردن في مجموعة قوية بمونديال الشاطئية
عمان ـ وكاالت:
حل منتخب األردن للناشئني في
اجملموعة الثالثة لبطولة العالم
لكــرة اليــد الشــاطئية ،بعد
ســحب القرعة ،اليونان.وتضم
اجملموعة الثالثة إلى جانب األردن،
إسبانيا والتشيك واليونان ،فيما

ضمت اجملموعة األولى الســويد
وقطر وأميــركا وإيران.وجاء في
اجملموعة الثانية ،البرازيل وتوجو
وفرنسا وكرواتيا.
وضمــت اجملموعــة الرابعــة،
أوكرانيــا وأملانيــا وأوروجــواي
واألرجنتني ،وفقًا ملا نشره موقع

االحتاد األردني لكــرة اليد ،على
فيــس بوك.ويتأهل إلــى الدور
الثانــي ،الفــرق احلاصلة على
املراكــز الثالثة األولــى في كل
مجموعة حاملــة النقاط التي
حتصلت عليها فــي لقاءات دور
اجملموعات.ومت تصنيف املنتخبات

املشاركة حسب نتائج النسخة
املاضيــة ،حيث وضــع املنتخب
األردني فــي املســتوى الثالث.
وكان منتخــب األردن قــد دخل
في معســكر تدريبــي داخلي
في العاصمة عمان اســتعدادًا
لبطولة العالم.

تطبيق الفار في األدوار االقصائية بدوري أبطال آسيا
كوااللمبور ـ وكاالت:
أكد االحتاد اآلســيوي لكرة القدم
تطبيــق تقنية حكــم الفيديو
املساعد «فار» في جميع املباريات
الـ 32خالل نهائيات كأس آســيا
حتت  23عاما ً  2022في أوزبكستان،
والتي تقام خالل املدة من  1إلى 19
حزيران.
وكانــت النســخة املاضيــة من
البطولــة عام  2020فــي تايالند،
شــهدت تطبيــق تقنيــة «فار»

تقرير

املساعد في جميع املباريات ،حيث
سيتم استخدام هذا النظام في
املالعب األربعة في أوزبكســتان،
علما ً بــأن هذه املــرة األولى التي
تقــام فيهــا البطولــة مبنطقة
وسط آسيا.
وأوضح االحتاد األســيوي في بيان
نشره  ،أنه سيتم استخدام تقنية
«فار» في مباريات األدوار اإلقصائية
من دوري أبطال آسيا  ،2022وذلك
اعتبارا ً من مباريات دور الـ 16التي

تقام مبنطقة الشــرق خالل شهر
آب املقبل ..وسوف تكون هذه املرة
الثالثــة على التوالــي التي يتم
فيها تطبيق هذا النظام في األدوار
اإلقصائية من البطولة األهم في
قارة آسيا على مستوى األندية.
ومؤخــراً ،جرى اســتخدام تقنية
«فار» اعتبــارا ً مــن دور الثمانية
بكأس آســيا للسيدات  2022في
الهند ،إلى جانب عدد من مباريات
التصفيــات اآلســيوية لــكأس

العالــم  2022في قطــر ،ليصل
عدد املباريات التي يتم استخدام
هذا النظام فيها بعد كأس آسيا
حتت  23عاما في أوزبكســتان إلى
أكثر مــن  150مباراة.وقام االحتاد
اآلســيوي لكرة القــدم بتنظيم
مجموعــة من الدورات وورشــات
العمل اخلاصة باستخدام تقنية
«فار» ،باســتخدام نظام محاكاة
مباشر ،وذلك لضمان توفير أفضل
املعايير في التحكيم.

ناد أوروجوائي يطرح كرة نهائي مونديال  1974للبيع
ٍ

عاما وشهادة ميالد لإلمارات
العرب في مونديال  ..1990مصر تعود بعد ً 56
العواصم ـ وكاالت:
ســتكون دولة قطــر علــى موعد مع
التاريخ ،عندما تستضيف نهائيات كأس
العالــم في املدة من  21تشــرين الثاني
وحتى  18كانون أول املقبلني ،كأول دولة
عربية تســتضيف هذا احلدث الضخم.
وفي مونديال العرب ،يغيب منتخب من
أعرق املنتخبات العربيــة وهو املنتخب
املصري ،الذي كان قاب قوســن أو أدنى
من حجز تذكــرة كأس العالم  ،2022إال
أنه خسرها حلساب السنغال في املرحلة
األخيرة بفضل ركالت الترجيح.وبرغم أن
منتخــب مصر ليس له حــظ كبير في
التأهل إلى املونديــال على مدار التاريخ،
إال أن مشاركاته الثالث كانت ذات بصمة
خاصة.ويقدم التقرير التالي سلســلة
حول مشــاركات املنتخبات العربية في
املونديال ،وهذه احللقة تتناول مشــاركة
مصر في كأس العالم «إيطاليا .1990
املشاركة الثانية
جنح منتخب مصر في كتابة املشــاركة
الثانية لهم بــكأس العالــم مبونديال
إيطاليــا  ،1990بعد غياب اســتمر 56

عاما منذ مشــاركته األولــى مبونديال
 1934والــذي أقيم أيضــا بإيطاليا.قاد
اجلنرال الراحــل محمود اجلوهري ،كتيبة
الفراعنة للمشــاركة في كأس العالم
على حساب املنتخب اجلزائري ،بعد الفوز
في املباراة الفاصلة بهدف حسام حسن.
تعادل منتخب مصــر في عقر دار اجلزائر
ذهابا بدون أهــداف ،ثم حقق فوزا صعبا
على محاربي الصحراء بســتاد القاهرة،
بهدف مهاجم األهلــي في ذلك الوقت.
وأوقعــت القرعة منتخــب مصر ضمن
مجموعة قوية ضمت منتخبات هولندا
«بطل أوروبا» وآيرلندا وإجنلترا.
ملحمة أمام هولندا
قــدم الفراعنة أحد أقــوى مبارياته عبر
التاريخ أمــام املنتخــب الهولندي ،في
افتتاح مباريــات اجملموعــة ،والتي جنح
خاللها في اخلروج بنقطة التعادل.سجل
مجدي عبــد الغني هدف منتخب مصر
الوحيــد فــي البطولة مــن ركلة جزاء
والذي منح فريقه نقطــة التعادل أمام
الطاحونة الهولندية في الوقت القاتل.
وتعادل منتخــب مصر في ثاني مبارياته
أمام أيرلندا بدون أهداف ،قبل أن يختتم
مبارياته باخلســارة أمــام إجنلترا بهدف

واحد دون رد ليــودع كأس العالم من دور
الـ 32بعدما نال احترام اجلميع.

لقطة من مباراة أملانيا واإلمارات في مونديال 90

املشاركة األولى
وفي النسخة نفسها من املونديال ،جنح
منتخب اإلمــارات في الصعود لنهائيات
كأس العالــم للمرة األولــى في تاريخه
مبونديــال إيطاليا .1990وقــع املنتخب
اإلماراتي في مجموعــة ضمت كال من
كولومبيا وأملانيا الغربية ويوغوسالفيا،
والتي تذيلها املنتخب اإلماراتي باخلسارة
في املباريات الثالث.بدأ منتخب اإلمارات
مشــواره باخلســارة أمــام كولومبيــا
بهدفني من دون رد ،ثم أمام أملانيا الغربية
بخمســة أهداف مقابــل هدفني ،وأمام
يوغوسالفيا بنتيجة (.)1-4
دخل خالــد إســماعيل تاريــخ الكرة
اإلماراتية ،بعدما جنح في تسجيل أولى
أهــداف منتخــب بالده بــكأس العالم
والذي جاء في شباك أملانيا الغربية ،فيما
ســجل علي ثاني هدفا آخر في شــباك
يوغوســافيا بختام مباريات اجملموعة.
ويطمح منتخــب اإلمارات فــي كتابة
تاريــخ جديد بالصعــود لنهائيات كأس
العالم للمــرة الثانية في مونديال قطر
القادم ،بعدما تأهل للملحق اآلســيوي

والذي يواجه خالله املتخب اإلسترالي.
ســيتم طرح الكرة التــي خاض بها
منتخبــا أملانيا وهولنــدا نهائي كأس
العالــم  1974فــي ميونــخ ،ومنحت
أصحاب األرض لقبهــم الثاني ،للبيع
باملزاد العلني من قبل نــادٍ أوروجوائي،
رغم عــدم وجود تفاصيــل عن ظروف
املزاد حتى اآلن.
وأفــاد رئيــس نــادي رامبــا جونيورز
األوروجوائي ،دانيــال بيانكي ،بأن املزاد
املذكور ســيكون على مستوى دولي،
مــن دون إيضاح الدولة التي ســيقام
فيها.ووفقــا لبيانكــي ،فــإن الكــرة
مملوكة للنادي ،الــذي يلعب حاليا في
دوري الدرجــة الثانية ،منــذ  25عاما،
بعدما تبرع بها للفريق رئيســه آنذاك،
رامون باريتو ،الذي شــارك في حتكيم
تلك املباراة.وكان احلكــم املذكور أحد
احلكام املســاعدين في املبــاراة ،التي
أقيمــت يوم  7متــوز  1974على ملعب
ميونخ األوملبــي ،أمام أكثر من  70ألف
متفرج.وباإلضافة إلى تلك املباراة ،كان
باريتو أيضا أحد احلكام املساعدين في
نهائي كأس العالم  ،1978عندما فازت
األرجنتني بقيادة سيزار لويس مينوتي
على هولندا (.)1-3
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 4قضاة يشاركون في تصفيات آسيا تحت  23عامًا
بغداد ـ فالح الناصر:
يغادرنــا يــوم  25آيار اجلــاري إلى
أوزبكســتان رباعــي التحكيــم
الدولي (نخبة آســيا ) املؤلف من
علي صباح ومهند قاسم للوسط
وواثق مدلل وحيدر عبد احلســن
حكام مساعدين للمشاركة في
إدارة مباريات ضمن بطولة آســيا
حتــت  23عامــا ً املقــررة اقامتها
للمدة مــن  1لغايــة  19حزيران
املقبل.
ويشارك في البطولة  16منتخبا ً
مت تقســيمهم إلى  4مجموعات،
ضمــت االولــى ( أوزبكســتان
وتركمانســتان وإيــران وقطــر)
واجملموعــة الثانيــة تكونت من (
العراق وأستراليا واألردن والكويت)
امــا اجملموعة الثالثــة فضمت (
كوريا اجلنوبيــة وماليزيا وتايالند
وفيتنــام ) أما اجملموعــة الرابعة
فتألفت من ( اليابان والســعودية
واإلمارات وطاجيكستان).
وبحســب احلكم الدولي املساعد
( نخبة آسيا)  ،حيدر عبد احلسن،
فــأن الطواقــم التحكيميــة
ســتدخل قبل بــدء البطولة في
دورة صقــل ومحاضــرات خاصة
بتعليمــات البطولــة ،مبينا ان
القضــاة يتطلعــون إلــى اثبات
اجلدارة في املباريات ،ســيما بعد
املشــاركة الناجحة حلكامنا في
إدارة مباريات ضمــن دوري أبطال
آســيا * دور اجملموعات) الذي اقيم

طاقمنا الدولي يقود مباراة فوالذ خوذستان اإليراني وآهال التركمانستاني
في اململكة العربية الســعودية
على شــكل جتمعات فــي مدن
مختلفة باململكة مؤخراً.
واوضح عبد احلســن انه اشترك
فــي إدارة مباراتني ضمن اجملموعة
الثالثة لدوري أبطال آســيا التي

ضيفتها مدينة جــدة إلى جانب
حكــم الوســط علــي صبــاح
ومساعد احلكم امير داود ،واملباراة
األولى شهدت فوز فوالذ خوستان
اإليراني عل آهال التركمانستاني
بهدف من دون رد ،اما الثانية فقد

حقق فيهــا فريق آهال الفوز على
الغرافة القطــري باربعة اهداف
لهدفــن ،منوهــا إلــى ان زميله
احلكــم علــي صباح قــاد مباراة
أخــرى ضمــن اجملموعة ،واشــار
إلــى ان املوقف النهائــي لترتيب

البارالمبية تهنئ الصباح الجديد
لمناسبة إيقاد الشمعة 18
هنــأ رئيس اللجــة الباراملبية
الوطنيــة العراقيــة الدكتور
عقيــل حميــد اســرة حترير
جريــدة الصباح اجلديد وجميع
العاملني فيها ملناسبة الذكرى
الســنوية لتأسيســها (.)18
وقال رئيــس اللجنة الباراملبية
يسعدنا أن نبارك للقائمني على
الصباح اجلديد افراحهم وهم
يستذكرون ذكرى صدور واحدة
من الصحف الرصينة بعملها
املهني في البالد ،مشــيرة إلى
ان الصباح اجلديد ســباقة في
احلصول على اخلبر تســبق به
زميالتها في بــاط الصحافة

د .عقيل حميد

احلرة التي تسعى اجلريدة دائما
إلــى وضع بصمتهــا بني قراء
الصحــف اليوميــة الرصينة
وبالتأكيد فــان الصباح اجلديد
واحدة منها.
واختتم الدكتور عقيل حميد
تهنئته بالقول :نتمنى األزدهار
والتألــق للجريــدة فــي يوم
تأسيســها وان حتافــظ على
خطهــا التنافســي الناجح
التي أصبحت مــن خالله بني
زميالتها مــن صحف املقدمة
في العــراق ،فهنيئا لها ولكل
العاملني على تواصل صدورها
املستمر.

سلة الكراسي تشارك في بطولة آسيا
اوشينا المؤهلة لكاس العالم واآلسياد
حسين الشمري
يغادرنا مســاء اليــوم االثنني
الــى العاصمــة التايلنديــة
بانكوك وفد منتخبنا الوطني
بكرة الســلة على الكراسي
املتحركــة للمشــاركة فــي
بطولــة اسيااوشــينا للمدة
مــن الســادس عشــر مــن
الشــهر احلالي ولغاية التاسع
والعشرين منه .
وقال نائب رئيس احتاد الســلة
الباراملبــي عبــد الكــرمي باقر
ســيغادر مســاء اليوم االثنني
وفــد منتخبنا الســلوي على
الكراسي املتحركة لالشتراك
في بطولة اسيا اوشينا املوهلة
الى بطولتي كاس العالم ودورة
االسياد التي ستقام في الصني
شهر تشــرين االول املقبل من
العام احلالي.
واضاف باقر ان هــذه البطولة
تعد واحدة من اهم البطوالت
املهمة التــي نطمح ان نحقق
فيهــا اجنــاز يليق بســمعة
منتخبنــا الســلوي كونهــا
مؤهلة الــى بطولتــي كاس
العالم واالسياد على الرغم من
املنافسة القوية التي ستواجه
منتخبنا مــن منتخبات إيران
وكويا اجلنوبية واليابان والصني
وأستراليا.
واشار نائب رئيس احتاد اللعبة

عبد الكرمي باقر

الى ان 15منتخبا عربيا واسيويا
سيشــارك فــي البطولة من
ضمنها العــراق وهي االمارات
والسعودية والكويت واستراليا
والصني وافغانســتان والهند
وايران واليابان وكوريا اجلنوبية
وماليزيا والفلبني اندونيســيا
والبلد املنظــم تايلند وهذا ما
ســيجعل املنافسة محتدمة
بــن املنتخبــات املشــاركة
للحصول على بطاقات التاهل
الــى بطولتــي كاس العالم
التي ستجري احداثها في دول
االمارات والتي ســيتاهل اليها
ســتة منتخبات من ضمنها
البلد املنظم االمارات صاحبة
البطاقــة السادســة فيمــا

سيترشح تسعة منتخبات الى
االسياد في الصني من مجموع
املنتخبــات  15املشــاركة في
بطولة اسيا اوشينا.
وتابــع باقــر حديثــه ان وفدنا
ســيتالف من املتحدث رئيسا
للوفد وعضو االحتاد ثامر مجيد
اداريا رافد عبد احلســن مدربا
وكاظم هليل مساعدا للمدرب
اضافــة الــى  12العبــا وهم
عالء ســتار وعيسى رزاق ورضا
وهاب وســجاد عبــد الوهاب
واميــر عبد اهلل وعــاء علك
وعالء احســان وحيدر فيصل
وسيف يوســف وليث هاشم
ومصطفى ســالم وحســن
عبــد عــون واملعالــح حكيم
عاجل وان منتخبنا قد اكتفى
مبعسكر تدريبي داخلي بسبب
الضائقة املاليــة التي متر بها
جلنتنــا اال ان هذا المينع العبينا
مــن تقدمي افضل املســتويات
لتحقيق النتائــج اجليدة التي
تؤهلنا الى مــا نبغيه من اجناز
يحسب للجنة الباراملبية التي
دعمت الفريــق معنويا والحتاد
اللعبة السيما وان ثقتنا عالية
باملالك التدريبي والعبينا ونامل
ان يكــون منتخبنا منافســا
قوبــا علــى احــدى بطاقات
التاهل لبطولتي كاس العالم
واالسياد.

اجملموعة شــهد تصدر فريق فوالذ
خوســتان بـ  12نقطة تاله فريق
شــباب األهلي دبي وله  10نقاط
ثم الغرافــة القطري وله  5نقاط
وآهال التركمانستاني بـ  4نقاط.
واكد ان املهمــات اخلارجية تضع

احلكم فــي الصــورة دائما ،وكان
الرهــان ناجحــا ً علــى مقــدرة
الصفــارة العراقية فــي املباريات
املهمة ،وهذا يعود إلى ثقة احلكم
العراقي بنفسه وتطبيقه القانون
بحذافيــره وكذلــك خبراته في
قيادة املباريات حتت الضغط ،وبني
ان طواقمنا في البطولة حصدت
درجات عاليــة من مقومي احلكام
وإشــادة اللجان املشــرفة على
الطواقم التحكيمية.
كما وأشاد احلكم الدولي املساعد
باملســتويات الفنية اجليدة التي
يقدمها رفاقه فــي إدارة مباريات
دوري الكرة املمتاز للموسم احلالي
 ،2022/2021مبينا ان األداء الفني
يعــد متميــزا ً وهــو بالتأكيد ال
يخلو من األخطاء ،لكنها ليست
مقصــودة بالتأكيــد فاحلــكام
يتطلعــون دوما إلــى ان يحققوا
النجاحات ويكســبوا ارفع درجات
التقومي في إدارة املباريات.
وفــي دوري االبطال ذاته ،اشــترك
طاقمنــا الدولــي املؤلــف مــن
مهنــد قاســم للوســط وواثق
مدلــل واحمــد صبــاح حكمني
مســاعدين فــي إدارة مباريــات
ضمــن اجملموعــة الثانيــة التي
ضيفتها مدينة الرياض وتصدرها
فريــق الهالل الســعودي وله 13
نقطــة متفوقا ً بفــارق االهداف
على وصيفه الريان القطري واتى
فريق الشــارقة اإلماراتي ثالثا وله
 5نقاط ثم اســتقالل دوشــبنه
الطاجيكستاني برصيد  3نقاط.

الناشئون يواصلون تدريباتهم
تحضيرًا لغربي آسيا
بغداد ـ الصباح الجديد:
ُ
يواصل منتخب الناشئني تدريبات ُه
اليوم ّيــة حتضيــرا ً لبطول ِة غربي
آسيا التي ســتقا ُم في األردن في
العشرين من شهر حزيران املُقبل.
وخاض الفريق وحدتــه التدريب ّية
َ
الدولي والتي
ملعب الشعب
في
ّ
ِ
غيــاب ســبعة العبني
شــهدت
َ
باالمتحانات الدراس ّية
الرتباطهم
ِ
النهائ ّية للعا ّم احلالي.
ملنتخب
وقا َل املُــدرب املســاعد
ِ
الناشئني ،ســعد عبد احلميد :إن
بخطوات جيد ٍة،
املنتخب يســي ُر
ٍ
خلوض
الشــعب
ومت منحنا ملعب
ِ

وحدتني تدريبيتني أســبوعياً ،وهو
ما ســيكون مردوده إيجابيا ً على
املنتخب ،خصوصــا ً أن التدريبات
ِ
عدم
الســابقة عانينا فيهــا من ِ
صالــح للتدريب،
ملعــب
وجــود
ٍ
ٍ
وبالتالــي خــوض التدريبات في
الدولــي ومن
ملعــب الشــعب
ّ
ِ
ملعــب املرحوم علي
بعدهــا في
ِ
حسني شــهاب سيمنحنا فرص َة
التحضير املُناسب.
وبي :إن مساعي االحتاد جاري ٌة ،ومن
َّ
املنتخب مباراتني
يخوض
املؤمل أن
َ
ُ
جتريبيتــن مــع أحــد املنتخبات
العرب ّية في بغداد نهاية الشــهر

َ
يدخــل املنتخب
احلالــي ،على أن
مبعسكر تدريبي في األسبوع األول
ٍ
من الشــهر املقبل فــي تركيا أو
إحدى دول اخلليج.
واختتم املُدرب املســاعد حديثه
َ
بالقــول :إن اجلهــاز الفنــي يثق
بقدرات العبيــه ،وننتظ ُر اكتما َل
ِ
اإلمتحانات
عقد املُنتخب بانتهاء
ِ
النهائيــة ،كما أن احمللــل الفني
الفريق
عالء عبد عــون التحقَ مع
ِ
ُ
يشكل إضاف ًة نوعي ًة
وانضمامه
ُ
ونأمــل أن يكــون املنتخب
لنــا،
بأفضــل حاالته ليكون منافســا ً
شرسا ً في بطول ِة غربي آسيا.

سلة الدرجة األولى يبدأ  20الجاري
بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن االحتاد املركزي لكرة الســلة
مواعيد مباريات دوري الدرجة األولى،
اذ تقــام مباريات اجملموعــة األولى
فــي محافظة الناصريــة ،فيلعب
يوم  20آيــار اجلاري نادي الشــطرة
امام الناصرية في الساعة 3عصرا
تعقبها مباراة الفرات وقلعة سكر
في الســاعة  5مســاء ،وتقام في
اليوم مباراتي قلعة سكر والشطرة
في الساعة  3عصرا تعقبها مباراة
الناصريــة والفرات في الســاعة 5
مساء وجترى في يوم  22آيار مباراتي
قلعة سكر والناصرية في الساعة
 3عصــرا تعقبها في الســاعة 5
مساء مباراة الشطرة والفرات.
وتقــام مباريات اجملموعة الثانية في
محافظــة االنبار ،فيلعــب يوم 20
آيار اجلاري فريقا الفوسفات واجلوية
في الساعة 3عصرا تعقبها مباراة
احلبانية وعنه في الساعة  5مساء،

وفي يوم  21آيار اجلاري تقام مباراتي
عنه والفوســفات في الســاعة 3
عصرا ومباراة اجلوية والفوســفات
فــي الســاعة  5مســاء ،وتختتم
املباريات في يــوم  22اجلاري بإقامة
مباراتي عنه واجلوية في الساعة 3
عصرا ومباراة احلبانية والفوسفات
في الساعة  5مساء.
وتضيف محافظــة كربالء مباريات
اجملموعــة الثالثة ،فيلعــب يوم 20
آيار اجلــاري فريقــا الديوانية وامام
املتقني في الساعة 3عصرا تعقبها
مبــاراة نــادي الشــهداء واجلرحى
ونــادي النعمانية في الســاعة 5
مساء ،وفي اليوم التالي يتواجه في
الســاعة  3عصرا فريقا النعمانية
والديوانيــة وتعقبها مبــاراة امام
املتقــن والشــهداء واجلرحى في
الساعة  5مساء ،وتختتم مباريات
اجملموعة يوم  22أيار باجراء مباراتي
امام املتقني والنعمانية في الساعة

 3عصرا تعقبها مباراة الشــهداء
واجلرحــى والديوانية في الســاعة
 5مســاء .وجترى مباريات اجملموعة
الرابعة في محافظة أربيل ،فيلعب
يــوم  20أيار اجلاري في الســاعة 3
عصرا فريقا ســامراء وعمال نينوى
تعقبها في الساعة  5مساء مباراة
آكاد عنكاو والدفاع اجلوي ،وتقام
في اليوم التالي
مباراتي الدفاع
اجلوي وسامراء
في الســاعة 3
عصرا تعقبها في
الساعة  5مساء مباراة
عمال نينوى وآكاد عنكاو،
وتختتــم املباريــات يــوم 22
اجلــاري مبواجهتي آكاد عنكاو
وســامراء في الساعة 3
عصرا تعقبها مباراة
عمال نينوى والدفاع
اجلوي.

خسارة ثانية لغاز الجنوب
في بطولة أندية آسيا للكرة الطائرة
بغداد ـ الصباح الجديد:
تلقى نــادي غاز اجلنــوب  ،يوم أمس،
اخلسارة الثانية ضمن بطولة االندية
االســيوية للكرة الطائرة امام نادي
ناخون راتشاســيما التايلندي بثالثة
أشــواط لواحد.وانتهت املباراة بواقع
(.)25-22 ، 25-22 ، 25-17 ، 22-25
وكان فريــق غاز اجلنوب خســر أمس

مباراتــه االولــى ضمن املنافســات
ذاتها أمــام بيكان اإليرانــي بنتيجة
 0-3أشواط.ويخوض فريق نادي اربيل
مباراته الثانية في البطولة االسيوية
اذ سيالعب نادي تاراز الكازاخستاني.
وكان فريق أربيل خســر لقاءه األول
في دوري أبطال آسيا بثالثة أشواط
دون رد أمــام منافســه شــهداب

اإليرانــي وكانــت األشــواط على
النحو اآلتــي  )25-16 ( ،و( )18-25و
( .)20-25وميثل العراق في البطولة
االسيوية لالندية االبطال ناديا غاز
اجلنوب واربيل.وتتواصل منافسات
البطولة فــي إيران للمدة من 14
  20أيار مبشــاركة ابطال االنديةاالسيوية بالكرة الطائرة.

تحرز لقب اندية المتقدمات بالبولنغ

منى خوشو :متفائلون قبل االستحقاق العربي بمصر
بغداد ـ الصباح الجديد:
أحــرزت الالعبة منى خوشــو من
نادي أمانــة بغداد املركــز األول في
بطولــة العــراق لفئــة املتقدمات
بالبولنغ التــي ضيفتها محافظة
السليمانية للمدة من  8ولغاية 12
آيار اجلاري ،في حــن حلت ديانا زياد
من املرور ثانية و االء عبد احلسني من

نادي أمانة بغداد باملركز الثالث.
وفي فئة الشــابات حلت شــمس
ماهر من نــادي املــرور باملركز األول
تلتها شــهد عامر من الســياحة
باملركز الثاني ومرمي ســام من نادي
االعظمية ثالثة ..وفي فئة املتقدمني
احرز ثالثي نــادي امانة بغداد املراكز
األولى وهم ثائر عبد احلسني وحيدر

أحمد غازي وحيــدر جليل ،وفي فئة
الشباب نال علي حيدر من السياحة
املركز األول ثم علي فراس من النادي
األرمني ثانيا وأحمــد أكرم من نادي
االعظمية املركز الثالث.
وأكدت منى خوشــو ان البطولة
كانــت ناجحــة باشــراف االحتاد
املركــزي للبولنغ بالتنســيق مع

اجلهات الساندة في السليمانية،
إلى جانب ان املنافســات شهدت
تقدمي جميع املشاركني ملستويات
فنية عالية ،مبينة ان هذا التفوق
يصب في صالح اللعبة ،مؤكدة ان
املســتويات تدفع اجلميع للتفاؤل،
ســيما ان املنتخب الوطني مقبل
علــى املشــاركة فــي البطولة

العربيــة التي من املقــرر ان تقام
في جمهورية مصر العربية شهر
آب املقبل .يشــار إلــى ان الالعبة
منى التحقت باســرة البولنغ عام
 1998واشــتركت كالعبــة ضمن
صفوف نادي امانة بغداد ،وبفضل
إمكاناتهــا الفنيــة وتفوقهــا
املتواصل في البطوالت احمللية التي

ينظمهــا احتاد
اللعبــة ،تعد
عنصــرا متميزا
ضمن املنتخــب الوطني
فــي العديد مــن احملافل
اخلارجيــة فحققت جناحات
كبيــرة واعتلــت منصات
التتويج في مشاركات عدة.

برونز البحر المتوسط
لشبابنا بالمبارزة

متابعة ـ الصباح الجديد:
تــوج منتخبنا لفئة الشــباب باملبــارزة بامليدالية
البرونزيــة في بطولة البحر املتوســط املقامة في
العاصمة االردنية عمان بعد خسارته في الدور قبل
النهائي امام منتخب إيطاليا بنتيجة .١٨-٣٠
من جهة أخرى ،حصل منتخبنــا للمتقدمني على
املركز الثالث وامليدالية البرونزية بســاح الســيف
العربي في بطولة اجلولة االوربية للمبارزة واملقامة
منافستها في سلوفينيا مبشاركة  ٣٨العب مثلوا
 ١٣دولة اوربيــه وهي ( كرواتيــا وايطاليا وإجنلترا
وبلجيكا وســلوفاكيا التشــيك والنمسا وصربيا
واوكرانيا وسلوفينيا وبلغاريا والعراق.

الشريعة يختار 25

العبًا لوطني الصاالت
بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني لكــر ِة الصاالت،
اختار َ ُمــدرب املنتخــب
ّ
اإليرانــي محمد ناظــم الشــريعة )25( ،العبا ً في
القائمــ ِة األول ّيــة لالعبني الذين سيشــاركون في
معســكرِ بغداد الثاني ،والالعبون هم :وليد خالد -
حيدر مجيد  -طارق زياد  -سالم فيصل  -علي موفق
 علي شهاب أحمد  -فادي عالء  -علي حقي  -عباسفاضل  -قيصر منتظــر  -حيدر كرمي  -محمد رعد -
زين العابدين عبد الــرزاق  -مهند عبد الهادي نعيم
 محمــد صادق  -علي محمد  -كرم عباس فاضل -حسن علي دخيل  -غيث رياض  -مصطفى إحسان
 حامــد عالء  -فهد ميثاق .أما حراس املرمى ،فهم:أحمد دريد  -زاهر مهدي  -محمد سامي.
ُ
معسكر
الوطني في
ويدخل منتخبنا
تدريبي داخلي
ّ
ّ
ٍ
حتتضنه العاصمــ ُة بغداد للمدة مــن 2022/5/17
ولغايــة  ،2022/5/22قبــل أن يقيم ُمعســكرا ً آخر
في مدينــ ِة البصرة يوم  2022/5/25يســتمر لغاي ِة
الثامن والعشرين من الشــهر احلالي ،قبل أن يش َد
الرحا َل إلى دول ِة الكويت في التاســع والعشــرين
للمشــارك ِة في بطول ِة غرب آسيا
من هذا الشهرِ ُ
التي تنطلقُ ُمنافساتها في الرابع من شهر حزيران
املقبل.
يذك ُر أن اجلهازين الفني واإلداري ملُنتخبنا يتألفان من
املُدير الفني محمد ناظم الشــريعة ،وحسني عبد
علي وحميد شانديزي مدربني ُمساعدين ،ومیشانيل
يوخنا مدربا ً حلراس املرمــی ،ومصطفى عبد الكرمي
مترجما ً واملدير اإلداري علي عيســى وسیف حسني
إدارياً ،وطالب حسني مديرا ً للتجهیزات ،ومحمد ولي
وحبیب جبار معاجلني.

اتحاد المصارعة
يعاقب  5اندية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركــزي للمصارعة ،عن فرض غرامات
مالية خلمسة اندية ثبت تناول العبيها للمنشطات
احملظــورة فــي بطولة االنديــة العراقيــة االخيرة
للمتقدمني.وقال مصدر في االحتاد ان «االحتاد العراقي
للعبة ومن خالل تعاونه مع الطب الرياضي العراقي
يحرص علــى اجراء فحوصات طبيــة وأخذ عينات
من الالعبــن قبل البطوالت احملليــة وكانت اخرها
بطولة العراق للمتقدمني التي جرت منافســاتها
في دهوك».
واضــاف «مت ارســال العينات الى مختبــرات االحتاد
الدولي للمصارعة للتأكد مــن النتائج ،وقد اثبتت
الفحوصــات االخيرة ان العبني من اندية الشــرطة
واحلدود واجليــش وامانة بغداد والثــورة الكركوكي
تناولوا املنشــطات احملظورة».واشار املصدر الى انه
«متت معاقبة كل نادٍ من االندية اخلمســة بغرامة
مالية مقدارها ثالثة آالف دوالر مع حرمان املصارعني
الذين ثبت تعاطيهم للمنشــطات من اللعب ملدة
ســنتني ،وفي حال امتنــاع االندية عــن الدفع فإن
الفريق ســيحرم من املشــاركات املقبلة حلني دفع
الغرامة».

صحيفة يومية سياسية مستقلة

حسين الصدر

المؤسس:

اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:

ALJADEED

Husseinalsadr2011@yahoo.com

محطة تأمل
--1
لذيذ ًة للغاية تلــك الكلمات التي تنبض
عما
بالوعي وتكشــف عن الفطنة وتعبر ّ
يعتمل في النفس من أحاسيس ومشاعر
ط ّيبة ...
--2
وســ ُر روعتها  ..أنّها تأتي وليــس فيها أَث َ ٌر
للتكلف والتحذلق،
تأتي عفــ َو اخلاطر ،وبعيــدا ً عن كل الوان
االفتعال ...
– -3
انها كلمات ينطلق بها القلب ال اللسان،
ولهــا نكهة متميزة عن ســائر الكلمات
األخرى .
--4
ومن هذا الطراز قول القائل :
استغفر َ
أضعت ب ِ ِه
اهلل ِم ْن ُع ْم ٍر
ُ
ُ
ْ
يل
ق
وفي
قال
في
ر
ك
ذ
ال
ن
ظي ِم
َ
ِ
ِ
َح ِ
ٍ
ِ
أين القيل والقال من االنشــغال بذكر اهلل
املتعال ؟
--5
طب َ
ش َف َت ْي َ
ك باالستغفار .
رَ ْ
وتذكرْ ما روي عن امير املؤمنني االمام علي
بن ابي طالب (ع) :
" العجب ممن يعطب ومعه النجاة ،
قيل :
وما هي ؟
قال :
االستغفار "
للقلوب صدأ ً كصدأ النحاس ،وا ّن
وتذكر أ ّن
ِ
جالءها هو االستغفار .
--6
حاوِ ْل أ ْن يجري ذِ ْكر اهلل على لسانك وأنت
تقطع املســافات الطويلة ماشيا متجها
الى محل عملك او الى اي موضع آخر ...
وأ ْن يجري ذكر اهلل على لســانك وأنت في
انتظار الدخول على الطبيب وهكذا ..
َ
أعــده اهلل تعالى من
نفســك مما
ال حتر ْم
ّ
عظيم املثوبات للذاكرين والذاكرات
--7
قال تعالى :
( يا ايها الذين امنوا اذكروا اهلل ذكرا كثيرا ً )
 / 41األحزاب
وقال :
( اذكرني اذكركم )
البقرة 152/
--8
وبالذكــر تستشــعر معيــة اهلل معك
َ
تغمرك السكين ُة
ومعيتك مع اهلل ،وبهذا
واالطمئنان .
قال تعالى :
( أال بذكر اهلل تطمئن القلوب )
الرعد 128 /
جعلنا اهلل واياكم من الذاكرين املرحومني
انه اســمع الســامعني وأبصر الناظرين
وأرحم الراحمني .

ASSABAH

قصر الثقافة في البصرة يحتضن المعرض
التشكيلي للفنانة خلود بناي البصري

البصرة  -سعدي السند:
شــهدت قاعــة قصــر الثقافة
والفنــون فــي البصــرة افتتاح
املعرض الشــخصي للشــاعرة
والفنانة التشكيلية واملهندسة
خلود بناي البصري.
في معرضها اجلديد واملوســوم
(انتظــار) قالت خلود بنــاي انها
حتتــرم النوعيــة التشــكيلية
في فضــاءات اعمالهــا وفي كل
معــرض جديــد تقيمــه تريد أن
حتقــق اجنازاتها بالشــكل الذي
تؤكد فيه ان جتربتها الفنية بخير،
ألنها تتشــكل بطريقة ال تخرج
عــن انتمائها اجلميــل لواقعها
وليوميــات مدينتهــا وللفــن
التشكيلي بشكل عام.
وقص شريط معرض (انتظار) عدد
ّ
من الطالبات ممن حضرن ملشاهدة
وهن طيبــة يقظان و نبأ
املعرض ّ
كاظــم وطيبة قحطــان ودانية

قحطان وســط حضــور نخبوي
ضم العديد من اســاتذة االبداع
التشــكيلي وادباء وكتّاب املدينة
املعطاء ومن جمهــور البصرة و
ضم املعرض اكثر من اربعني لوحة
متنوعة ويبدو أنها طرحت مسائل
مهمة في تشــكيالتها تختلف
عن الكثير من معارضها السابقة
فقد حتركت ريشتها بشكل آخر
عبر جماليات األلوان التي أعطت
ملوضوعاتها فرحا يشــد املشاهد
ويق ّرب انسجامه مع عمق اللوحة
التــي أصبحــت هذه املــرة أكثر
واقعية في دواخلهــا دون احلاجة
الى تفكيك الرموز التي ســادت
عوالم بعض لوحاتها التشكيلة
في معارضها السابقة ،وأظهرت
هذه املرة انســجامها املتقن مع
املوضوعات التــي ترتبط بقضايا
اجملتمع ضمن الواقعية والواقعية
التجريديــة وبتقنيات تكاد تتفرد

بها ضمــن جتربتهــا فيما راحت
لوحات أخرى تبحر فيها خلود بناي
في عالــم تعاملت معه بصياغة
فنيــة جميلــة و بطريقة جديدة
وتعاملــت مع أبرز مــدارس الفن
التشــكيلي كاملدرسة الواقعية
وبشــكل واضح ،والكالسيكية،
والرمزيــة الرومانســية ،مــع
شــيء من املدرســة التكعيبية،
والسريالية ،وحافظت فيها على
االلتزام بقواعد املــدارس الفنية
التي أشرنا اليها عبر محافظتها
علــى قيــم التــوازن املوضوعي
واللوني باإلضافة إلى التناســق
واالعتــدال في اســتخدام قيم
اجلمال في لوحات املعرض و تركت
للجمهور مطلق احلرية للتعامل
مع مضامني اللوحات انطالقا من
ان الفــن التشــكيلي هو كل ما
يؤخذ من الواقع ،ويصاغ بطريق ٍة
جديدة،
وبتشكيل جديد ،في ضوء
ٍ

ما يعرف عن الفنان التشــكيلي
بأنّــه الفنان الــذي يغ ّير صياغة
األشكال ،معتمدا ً على الطبيعة،
وليأخــذ منهــا ،حيــث ان لكل
شــخص منهجه ورؤياه اخلاصة
به .
كما تعاملــت الفنانة خلود بناي
اليوم مع التاريــخ لتبدع بلوحات
عن روائــع احلضــارة وجعلت من
بعض لوحاتهــا انطالقة مهمة
للخوض في تاريخ ودالالت االرتباط
بالذاكــرة احلية حيث برزت عندها
في معرضها دالالت املكان والزمان
ومــن ضمنهــا دالالت االرتبــاط
باحلضــارات القدمية واملوروثات مع
حضورها اجلميل مع احلداثة التي
ّ
توشــحت بها لوحاتهــا ودورها
املميز في توظيفها بالشكل الذي
كان موضع اعجــاب واحترام زوار
معرضها.
ويستمر املعرض ملدة ثالثة أيام.

أزهر كبة يطلق ألبومه الموسيقي الثالث
متابعة  -الصباح الجديد:
أعلن عازف آلة الســنطور العراقي الفنان
أزهر كبــة عن انطالق ألبومه املوســيقي
الثالث الذي حمل اسم (موسيقى لروحك).
وقــال
كبة":أطلقت ألبومي املوســيقي
ُ
الثالث الذي أســميته (موسيقى لروحك)
بعد عمل شاق ومضن من اجلهد املوسيقي

الذي أخذ من وقتي ســنة كاملة في إعداد
األلبوم ليكون عمالً موسيقيا ً متميزا ً يبهر
متذوقي الفن عموما ً واملوســيقى بشكل
خاص" .وأشار كبة الى أن "هذا األلبوم ضم
 10مقطوعات موســيقية متنوعة ،فضالً
عن ثالث أغنيــات عراقية قدمــت بتوزيع
موســيقي جديــد غير مســبوق يحاكي

من عصر يوم اجلمعــة ومن نقطة
البداية فــي تقاطع مــول النخيل
في شارع فلسطني ببغداد وينتهي
بدخول املتســابقني حــرم اجلامعة
ومن البوابــة اخللفية على ان يكون
جتمــع املتســابقني في الســاعة
الثالثة عصرا في البوابة الرئيسية
للجامعة وتنطلق الباصات بهم الى
نقطة البداية في الســاعة الرابعة

عصرا.
اعلنت ذلك للصباح اجلديد ســهاد
عادل مدير قسم العالقات واالعالم
برئاسة اجلامعة املستنصرية
واضافــت :ســتكون املشــاركة
مفتوحة لطلبة ومنتســبي كليات
واقســام التربيــة البدنيــة وعلوم
الرياضة ببغــداد واحملافظات كافة
فضال عن الرياضيني الناشئني ضمن
الفئات من  40ســنة فما فوق وفئة
الهواة  39 18-سنة ولكال اجلنسني
وستوزع اجلوائز للثالثة االوائل.
واكملت :وتهدف الفعالية التي تعد
االولــى بعد جائحــة كورونا خلدمة
اجملتمع واســتقطاب الشباب نحو
التنافس الرياضي وحتســن اللياقة
البدنيــة والصحــة العامــة ونبذ
االدمان واخملدرات ومــن هنا وضعت
اجلامعــة رابــط املســابقة إلتاحة
الفرصة االكبر للمشاركة وتسجيل
اسماء الراغبني باالنضمام https://
.forms.gle/EkfEv3sNonxbvx2c8

الشباب املعاصر" ،موضحا ً أن "أغنية (شي
مالي والي) عملتها بتوزيع الكتروني حديث
مبرافقة فرقة موسيقية من أوكرانيا" ،الفتا ً
الــى أن "األلبوم ضم أيضــا ً أغنيات غربية
ســبعينية (البوب) ،فضالً عن مقطوعتني
جديدتني مــن تأليفي :األولى (الســنطور
الغجري) والثانية (نريد وطن).

وأضاف" :أصدرت ألبومني موســيقيني في
وقت ســابق همــا (حكايات موســيقية)
و(عمري  3000ســنة) ،وحلمي املستمر أن
أواصل حمل آلة الســنطور لتكون حاضرة
في احملافل املوســيقية ،ألنني درست على
يــدي أمهــر أســاتذة املوســيقى واملقام
العراقي كالفنان منير بشير وآخرين".

"كلب الجنرال" في منتدى المسرح

بغداد  -فالح خيري:
ضمن منهاج عمل دائرة السينما
واملسرح ملوســمها الفني لعام
 ،2022وفي اطر التعاون املشترك
واملثمر مع شــتى املؤسســات
الفنية ،شــهد منتدى املســرح

ببغــداد عرض مســرحية (كلب
اجلنــرال) من قبل طــاب معهد
الفنــون اجلميلــة املســائي في
الكــرخ  -فرقــة املســرح حياة،
وبالتعاون بني قســم املســارح /
منتدى املسرح في دائرة السينما

واملسرح ومعهد الفنون اجلميلة
في الكرخ.
املســرحية من اعــداد واخراج
الفنــان جمــال الشــاطي
ومتثيل حســن الرمياس بدور
اجلنــرال ونعمــت الفتالوي
بــدور الشــرطية ومحمد
ســعيد بــدور الرجــل.
عرضت املســرحية على
فضاءات منتدى املســرح
في بغــداد ضمــن جتربة
مســرحية مميــزة جدا مت
فيها استغالل الفضاءات
واملســاحات بعيــدا عن
خشبة املسرح واالضاءة
والصــوت ،وكان العرض
مباشرا بني اجلمهور.
وقد شهد العرض االول
حضــورا جماهيريــا
نخبويــا واســاتذة
معهــد وكليــة
الفنــون اجلميلــة،
وتفاعل احلضور مع
احداث العرض الذي
نال استحسانهم.

في بيت الحكمة ..ترجمة الرواية ومتطلبات النص السري
بغداد  -الصباح الجديد:
يقيم قســم الدراسات اللغوية
والترجميــة في بيــت احلكمة
ببغداد جلســة حوارية بعنوان
"ترجمــة الروايــة ومتطلبــات
النص الســردي برعايــة رئيس

اجملمع العلمــي العراقي ورئيس
مجلــس امنــاء بيــت احلكمة
د .محمــد حســن آلـ ياســن
االربعــاء وعلى قاعــة الندوات
في بيت احلكمــة بباب املعظم
تضيف خبيــر الترجمة "كامل

عويد العامــري" وبحضور "رضا
كامل املوسوي" رئيس قســـم
الدراسـات اللغويـة والترجمـة
فـي بيـت احلكمـة.
وسيتحدث عويد عن جتربته مع
الترجمة الى اللغة الفرنســية

والتي جتــاوزت اخلمســن كتابا
منها روايات ومقاالت ودراســات
وبحــوث ،ومنها روايــة الغفران
للكاتب الفرنسي باتريك موديان
احلائــز علــى جائزة نوبــل عام
 2014والتـــي صـــدرت عـن دار

اجلواهـري.
يذكر ان بيت احلكمة الذي اتخذ
مكانه على نهر دجلة مؤسسة
ترتبط مبجلــس الــوزراء تعنى
بالدراســات الفكرية والعلمية
والتاريخيــة
والفلســفية

واجلغرافيــة ،وتقيــم
العديد من النشــاطات
والفعاليــات العلميــة
وتقوم بطباعة ونشر العديد
مــن الدراســات املهمة في
مجلتها السنوية.

سلمى حايك بطلة الجزء الثالث من ماجيك مايك 3
متابعة  -الصباح الجديد:
ظهرت املمثلة العاملية سلمى
حايك برفقــة املمثل األميركي
تشــانينغ تاتوم خــال تصوير
فيلمهما املقبل Magic Mike
3″ماجيك مايك .3″

أخبــارهــــــــــم

إسعاد يونس

التربية البدنية وعلوم الرياضة تعلن
"سباق المستنصرية  4كم"

بغداد  -وداد إبراهيم:
تقيم عمادة كليــة التربية البدنية
وعلــوم الرياضــة فــي اجلامعــة
املســتنصرية وبرعايــة رئيســها
صــادق محمد الهمــاش وبالتعاون
مــع االحتاد العراقــي أللعاب القوى
وحتــت شــعار" الرياضــة طريقنا
للتنمية املســتدامة" ركض  4كم،
والــذي ســينطلق في اخلامســة

ظفـــار زايــر
االثنني  16آيار  2022العدد (Mon. 16 May. 2022 issue (4895

ووفقــا ً ملوقــع “الديلــي ميل”
البريطاني ،التقطت عدســات
املصوريــن ،صورا ً جتمــع تاتوم
وحايك في لندن ،إنكلترا ،خالل
تصوير الفيلــم املقبل .ورجح
اجلمهور أن الفيلم القادم سوف

يتضمن اســتعراضا ً من تاتوم
داخــل مســرح The Criterion
في لندن ،بسبب ظهورهما في
خارجي منه.
الصور
ْ
وتشــارك املمثلة سلمى حايك
في الفيلــم كبديلــة مؤخراً،

لزميلتهــا البريطانيــة ثاندي
نيوتن ،التي أعلنت انســحابها
بشكل مفاجئ من الفيلم بعد
 11يوما ً من التصوير.
ويشار إلى أن أول أجزاء سلسلة
ماجيك مايك صدرت عام ،2012

وحققت صــدى كبيــراً ،ألنها
تتناول قصــة فريدة من نوعها
لشخصية مايك ،راقص يتبنى
مراهقا ً مهنيــا ً ويعلمه كيف
يرقــص ليجني األمــوال وفي
نفس الوقت يستمتع بوقته.

ومع جناح الفيلــم ،مت تنفيذ
أكثر مــن جزء لــه ،وتضمن
جنوما ً كبــارا ً منهــم ماثيو
ماكونهي ،ومــن املتوقع أن
يتم طرح اجلزء الثالث على
منصة .HBO

بعد فتــرة غياب طويلة عن التلفزيون كبطلة رئيســية،
تعود الفنانة القديرة إسعاد يونس للدراما مبسلسل "بيت
ماما" .وكان ظهورها خالل السنوات املاضية مجرد ضيفة
شرف ،في مسلســات ضخمة آخرها "االختيار  "3الذي
عرض في موسم رمضان .2022
يتكون مسلسل "بيت ماما" من  45حلقة ،وتدور أحداثه
في إطار اجتماعي ،والعمل فكرة يسري الفخراني وتأليف
أمــن جمال وإخــراج أحمد حســن ،ومن إنتاج شــركة
أروما للمنتج تامر مرســى .يذكر أن إسعاد يونس قدمت
شــخصية الدكتورة إيناس عبد الدامي ،وزيرة الثقافة ،في
مسلسل "االختيار" .وقالت إســعاد يونس خالل لقائها
في برنامج "استديو  "9090عن مشاركتها في املسلسل
"اتصلوا بــي وأخبروني أنهم يريدوننــي اليوم في دور في
مسلســل "االختيار  "3وقبلت علــى الفور حتى من قبل
معرفة الشــخصية التي أقدمها ،وعندمــا علمت أنها
شــخصية الدكتورة إيناس عبد الدامي وحتديدا مشــهد
إقالتها من منصب رئيس دار األوبرا في فترة حكم اإلخوان.

كاظم الساهر
أحيا الفنان كاظم الساهر أولى حفالته في موسم جدة
 2022على مســرح “بنش مارك” ،وسط حضور جماهيري
كبير .وقدم الســاهر خالل احلفــل مجموعة من أعماله
الفنية الشهيرة.
وكان كاظم الســاهر قد أحيا قبل أيــام حفالً غنائيا ً في
الرياض ،على خشــبة مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد
الرياض .وتداول ر ّواد مواقــع التواصل االجتماعي مقطع
فيديو للفنان العراقي كاظم الساهر وهو يواجه صعوبة
في املشــي ويشــعر باأللم في رجله أثنــاء إحياء حفله
األخير في اململكة العرب ّية السعود ّية.
وســرعان ما أثار انتشار هذا الفيديو قلق مح ّبي القيصر
وتساءلوا عن حالة كاظم الساهر الصح ّية.
وتبي أن كاظم الســاهر كان قد أعلن قبل شــهرين عن
ّ
إصابة رجله بكســر ،وغنّى على املســرح فــي الواليات
املتحــدة األميركية برغــم إصابته ،واعتــذر آنذاك من
اجلمهور بالقول “عندي رجل مكسورة وأنا واقف بالعافية،
سامحوني”.

