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بغداد ـ الصباح الجديد:
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي امس الثالثاء، ان احلكومة 
البالد مــن كارثة  اقتصــاد  انقذت 
هائلــة قــادت اليها السياســات 
الفاشــلة التي اتبعتها احلكومات 
الســابقة، مشــيرا الــى جناحات 
عدة حققتهــا حكومته من بينها 

االنتخابات، وجتاوز معضلة كورونا.
جاء هــذا عند ترؤســه اجللســة 
االعتيادية جمللــس الوزراء، قبل وقت 
قصير من اعالن املتحدث الرســمي 
استعادة  على  العزم  اجمللس،  باسم 
بالطرق  الغذائــي  األمــن  قانــون 

الدستورية والقانونية.
كلمتــه  فــي  الكاظمــي  وقــال 
"العراقيني استذكروا  إن  للمجلس، 
في 16 آيار اليــوم الوطني للمقابر 
اجلماعية، تخليداً لذكرى املفقودين 
مــن ضحايــا عقــود الدكتاتورية 
والصراع وانتهاك حقوق اإلنســان، 
الرفعــة واخللود لشــهدائنا األبراء، 

واجملد لتضحياتهم".
وأضاف، "أوّد من خاللكم أن أخاطب 
شعبنا على اختالف شرائحه، بكل 
صدٍق وأمانة، بعد ســبعة أشــهر 
يتم تشــكيل  لم  االنتخابات  على 
دأب على  والبعض  حكومة جديدة، 
ويســعى  العرقلة  مفهــوم  تبني 
جاهــداً إلى محاولــة تكبيل أيادي 
احلكومة احلالية بدالً من البحث عن 
احللول لالنغالق السياسي، وقد آثرنا 
الصمت؛ حتى ال نؤثر على ســياق 

التفاهمات السياســية، وأاّل نكون 
طرفاً فيها".

ولفــت إلــى أن "احلكومــة قامت 
بواجباتهــا ومســؤوليتها بكل ما 
إمكانيــات وطاقات،  لديهــا مــن 
وحتملنــا حتى التشــهير والكذب 
والتلفيــق؛ مــن أجــل مصلحــة 
شــعبنا"، مردفــاً بالقــول: "جئنا 
لهدف أساسي هو إجراء االنتخابات 
وجنحنا، في الوقــت الذي راهن فيه 
وواجهنا  إخفاقنــا.  على  الكثيرون 
وباء كورونا وجنحنا في ذلك. وعملنا 
على إعادة العراق إلى دوره وحضوره 
اإلقليمي والدولي وجنحنا في ذلك".

كارثــة  لتالفــي  "جئنــا  وتابــع، 
إليها  قادتنــا  هائلــة  اقتصاديــة 
يتهمنا  ملن  الفاشــلة  السياسات 
اليوم بالفشــل، أنقذنــا االقتصاد 
من االنهيار واإلفــالس وحولناه إلى 
مؤشرات تسجل في النمو العاملي، 
ولم نســمح برهن العراق للتخلف 
ومتكنا  املالي،  والعجــز  االقتصادي 
النقدي بشكل  من رفع االحتياطي 

كبير".
وأشــار إلى أن "العراق يضع قدمه 
اقتصادياً،  الطريق الصحيــح  على 
ووضعنــا أقدامنــا علــى الطريق 
اإلقليمي  متركزنــا  فــي  الصحيح 
والدولي، وكذلك في عملية تنظيم 
القوات األمنيــة، ويجب البناء على 

ما حتقق وتعزيزه وتطويره".
املاليــة  وأكمــل حديثــه، "وزيــر 
أمس)االثنني(  يوم  أمامي  استعرض 

للعراق،  االقتصادي  النمو  مؤشرات 
مراكز  إليهــا كل  أشــارت  التــي 
االقتصــاد الدولية، ويكفــي تنّكراً 
وتزويــراً للحقائق وتالعباً مبشــاعر 
الناس، فاألرقام تبشــر باخلير؛ وهذا 
حتقق بجهود هــذه احلكومة، التي 
حّولت كل تهديد إلى فرصة لصالح 
العراقيني، وفي كل تهديد رأينا فيه 

فرصة لنخدم املواطن".

املوازنة  غيــاب  "في  بالقول:  وأردف 
العامة بسبب التأخير في تشكيل 
الدعم  قانون  احلكومة، عملنا على 
الطارئ لألمــن الغذائي لتوفير احلد 
األدنى من حاجيات الشعب في ظل 
أزمة غذائيــة عاملية، كما أن فصل 
الصيف قادم ونحتاج لتوفير الوقود 

حملطاتنا الكهربائية".
وبــني، أن "هذا القانون هدفه، تأمني 

الغذاء للمواطنني بأسعار مدعومة، 
القطاعات  ودعم  متوينية،  وحصص 
احليوية األساســية، ودعم القطاع 
الكهربائــي قبــل الصيــف؛ حتى 
نزيد من إنتــاج الطاقة الكهربائية 
وال حتدث القطوعــات، ودعم قطاع 
الطاقة على اختالف فروعه، وتوفير 

احلاجيات األساسية للشعب".
وانتهــى الــى ان احلكومة لن تقف 

القيادات  داعيــاً  االيــدي،  مكتوفة 
السياسية إلى "مراجعة املواقف"، 
فــي إشــارة محتملة الــى قانون 
الدعم الطاريء لالمن الغذائي، وما 
يرجح هذا االحتمال، اعالن املتحدث 
ناظم،  الوزراء حسن  باسم مجلس 
العمل جار على  أن  الثالثــاء،  امس 
اســتعادة قانــون األمــن الغذائي 
والقانونية،  الدســتورية  بالطــرق 

مشــيرا إلى أن احلكومــة بحاجة 
التموينية  البطاقــة  لدعم  ملوازنة 
ارتفاع  ومواجهة  الغذائية  والسلة 

األسعار.
وقــال ناظم فــي مؤمتــر صحفي 
إليجاز اجتماع اجمللس، إن "احلكومة 
تتعامل بإيجابية مع قرارات احملكمة 
االحتاديــة"، مبينــا أنهــا "عملت 
لتلبية  الغذائي  األمــن  قانون  على 

احتياجات الدولة واملواطنني".
إعداد  علــى  نعمل  "إننــا  وأضاف، 
التقريــر االقتصــادي للحكومــة 
"هناك  أن  الــى  مشــيرا  احلالية"، 

ارتفاعا في التنمية".
نســقت  "احلكومــة  أن  وأكــد 
مــع مجلــس النواب الســتخدام 
صالحياته فــي إقرار قانــون األمن 
أن "العمل جار  الى  الغذائي"، الفتا 
الغذائي  األمن  قانون  على استعادة 

بالطرق الدستورية والقانونية".
وذكر ناظم أن "العراق يواجه حتديات 
كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها 
مالية"،  تخصيصــات  إلى  بحاجة 
مشيرا الى "زيادة في حصة العراق 
من استخراج النفط وال بد من إقرار 

تكاليفها في موازنة خاصة".
وتابــع أن "احلكومــة بحاجــة إلى 
التموينية  البطاقة  موازنة لدعــم 
ارتفاع  ومواجهة  الغذائية  والسلة 

األسعار".
وأوضــح أن "تقدمي مشــروع قانون 
لإلشكاالت  جاء حالً  الغذائي  األمن 
أن  الى  املوازنة"، الفتــا  مع غيــاب 

مليونــا  ستســتقبل  "املــدارس 
و400 ألف طالــب في الصف االول 
ابتدائي وهــؤالء بحاجة إلى موازنة 

لرعايتهم".
وبــني أن "مجلس الوزراء قرر التنازل 
عن الديــون املترتبة بذمة املهجرين 
تشــجيعاً  الكفــاءات  ذوي  مــن 
لعودتهم"، مشيرا الى أن "مجلس 
الوزراء صــوت على تخصيص مليار 
دينار الستكمال تطوير منفذ عرعر 

احلدودي".
وأكد أن "مجلس الوزراء صوت ايضا 
الالزمة  األمــوال  تخصيــص  على 

لتحصني اخلط الدولي في األنبار".
وكان مــن بني اهم القــرارات التي 
اتخذها اجمللس امــس الثالثاء، زيادة 
احلنطة  اســتالم محصول  ســعر 
للموســم احلالي حصــرا ليصبح 
850000 دينــار، بدالً مــن 750000 
التسويقي  للموســم  وذلك  دينار، 
مة  احلالــي مبا فيها احلنطة املســلّ
التسويقي  املوســم  ضمن  سابقاً 

احلالي.
و تأجيل العمل بالفقرة )2( من قرار 
مجلس الوزراء )360 لســنة 2017(، 
مركبات  أصحــاب  بإلــزام  املعنية 
األجــرة بإضافــة منظومــة الغاز 
الســائل كشرط لتســجيل هذه 
املركبات وحتديثها، ملدة سنتني، على 
أن يعــاد تنفيذ هذا القــرار مجدداً 
بــدءاً من تأريــخ 1 نيســان 2024؛ 
وذلك مراعــاة للظروف االقتصادية 

للمواطنني،

الحكومة تعتزم استعادة قانون األمن الغذائي بالطرق الدستورية 

*تأجيل نصب منظومات الغاز في سيارات األجرة وطن الحنطة 850 الف دينار

الكاظمي: أنقذنا اقتصاد البالد من كارثة هائلة
سببتها السياسات الفاشلة لمن يتهمنا بالفشل
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلــن وزيــر النفط احســان 
عبداجلبار ان ما يدفع لشركات 
التراخيص املستثمرة في البالد 
يبلــغ 13 مليار دوالر ســنويا، 
مشــيرا الى ان البــالد تعتزم 

زيادة قيمة االستثمارات.
وجاء فــي تصريح للوزير امس 
الثالثــاء ان "قيمــة مــا يتم 
لشركات  كمستحقات  دفعه 
في  املســتثمرة  التراخيــص 
البلــد يصــل الــى 13 مليار 
ان  مضيفــا  ســنويا"،  دوالر 
زيــادة قيمة  العراق "ينشــد 
االســتثمارات الى 17 مليارات 

في السنوات املقبلة".
انه  الى  النفــط  وزير  وِأشــار 
شــركات  كافــة  توجيــه  مت 
"تعجيــل  بـــ  التراخيــص 
خطط االســتثمار في احلقول 
النفطيــة والغازية"، موضحا 
ان "هناك عقــودا جديدة مع 
كبار املستثمرين )توتال، ميكا 
العراق،  جنوب  في  بروجيكت( 
وهناك نقاش مع شيفرون في 

جنوب وغرب العراق".

إنشــاء  الى  العــراق  ويهدف 
التي  الفــراغ  لفترة  "تغطية 
كانــت في االســتثمارات من 
2014 الــى 2017 فترة داعش، 
ومــن 2017 الــى 2020 فترة 
الركــود  االقتصــادي واحداث 

كورونا"، وفقا لوزير النفط.
العــراق  ان  الوزيــر  وحســب 
يحتاج الى "سنتني حقيقيتني 
من العمل بغيــة ارجاعه الى 
وضعه الطبيعي في استثمار 
كامــل طاقتــه مــن النفط 

والغاز".
الى  وتطرق احسان عبد اجلبار 
اسعار النفط التي وصلت الى 
110 دوالرات، معتبــرا ان هذه 
بالنسبة  "طبيعية  االســعار 
االخــرى،  الطاقــة  ملصــادر 

واملوضوع حتت السيطرة".
"حتقيق  الــى  اوبك  وتهــدف 
التوازن بني املنتج واملستهلك"، 
الذي لفت  حســب عبداجلبار 
ابقــاء  حتــاول  "دوال  ان  الــى 
الصحيح  باالجتاه  استثمارتها 
يحتاجه  مــا  توفيــر  بغيــة 

السوق".
ومــا زالت الســوق النفطية 
تشــهد تقلبــاً مــع احتمال 
فــرض االحتاد األوروبــي حظراً 
الروسي،  النفط  إمدادات  على 
مبا يؤدي إلــى نقص املعروض، 
واخملــاوف إزاء الطلــب العاملي 

املتعثر.
وأدى التضخــم والرفــع احلاد 
ألســعار الفائــدة إلى صعود 
الــدوالر األميركــي إلى أعلى 
مستوياته في 20 عاماً مما حد 
من مكاسب أسعار النفط، إذ 
أن ارتفاع الدوالر يجعل النفط 
أعلــى تكلفــة عند شــرائه 

بعمالت أخرى.
التركيز  يواصلون  احملللني  لكن 
االحتاد  فــرض  احتمــال  على 
األوروبــي حظرا علــى النفط 

فرضــت  أن  بعــد  الروســي 
موسكو عقوبات هذا األسبوع 
على وحــدات أوروبيــة تابعة 
اململوكة  غازبــروم  لشــركة 
أوقفــت  أن  وبعــد  للدولــة 
أوكرانيـــا طريقــا رئيسيـــا 

لنقـل الغـاز.
تقرير صادر عن وكالة الطاقة 
املنصرم  اخلميــس  الدوليــة 
العوامل  على  الضوء  ســلط 
املتناقضة في الســوق، إذ قال 
إن ارتفــاع إنتــاج النفط في 
والواليات  األوســط  الشــرق 
املتحــدة وتباطؤ منــو الطلب 
دون  يحــوال  أن  املتوقــع  "من 
حدوث عجز حاد في اإلمدادات 
املتزايد  االضطــراب  وســط 

باإلمدادات الروسية". 
وقالــت الوكالة إنهــا تتوقع 
انخفاض إنتاج روســيا نحو 3 
ماليني برميــل يوميا من متوز، 
أي نحو 3 أمثال املتوقف حالياً، 
وذلك إذا مت توســيع العقوبات 
املفروضة عليها بسبب حربها 
إذا منعت  أو  أوكرانيــا  علــى 

املزيد من الشراء.

النفط تعتزم رفع أقيام استثمارات الطاقة صوب 17 مليار دوالر 
السوق تحتمل عدم حدوث عجز حاد في اإلمدادات العالمية

تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
زادت تصريحات ادلى به سكرتير 
للحــزب  السياســي  املكتــب 
الدميقراطــي الكردســتاني من 
حــدة التوتر املوجــودة بني حزبه 
واالحتــاد الوطني الكردســتاني 
تلــك  علــى  بقــوة  رد  الــذي 

التصريحات.
ورجح سكرتير املكتب السياسي 
للحزب الدميقراطي الكردستاني 
فاضــل ميراني، في تصريح ادلى 
به لراديو صوت امريكا، ان ال يوافق 
زعيم حزبه مسعود بارزاني على 
اجللوس مع رئيس االحتاد الوطني 
احلزبية،  بافل طالبانــي بصفته 

وامنا كابن ملام جالل.

واضــاف ميرانــي معلقــاً على 
الوضــع الراهــن فــي العــراق 
والعالقــات بــني حزبــه واالحتاد 
قائالً،  الكردســتاني،  الوطنــي 
أوال الســيد بافــل طالباني لم 
يصبــح رســميا زعيــم االحتاد 
الوطنــي الكردســتاني ثانيــا، 
السيد مســعود بارزاني هو جنل 
املال مصطفى وكان زعيم احلزب 
الدميقراطي وفقا لبعض االعراق 
متنع  قد  فانهــا  البروتوكوليــة 
جلوس اجلانبني على طاولة حوار 
واحدة، ولكنه رمبا يفضل اجللوس 

معه كنجل الرئيس مام جالل.
ميرانــي  تصريحــات  ودفعــت 
بقيادات فــي االحتاد الوطني الى 

ملواقف  رفضهــا  واعلنت  الــرد 
احلزب الدميقراطــي وتدخله غير 
الوطني  االحتــاد  بشــؤون  املبرر 

الداخلية.
في  القيادي  اجمللس  وقالت عضو 
االحتاد الوطني رابحة محمد في 
اجلديد مبعرض  للصبــاح  حديث 
ردها علــى تصريحــات ميراني، 
ان االحتاد حــزب عريق وقدم االف 
يتم  بان  يقبــل  ولن  التضحيات 
السياقات  بخالف  معه  التعامل 
احلزبيــة، منتقــدة تصريحــات 
مسعود  زعيمه  بان  الدميقراطي 
بارزاني ال يرغب باجللوس مع بافل 
طالباني باعتباره رئيســا لالحتاد 

الوطني.

هــذه  ان  محمــود  واكــدت 
الوضع  التصريحــات ال تخــدم 
الكردي الراهن وال تصب في خانة 
حلحلــة اخلالفات ببــني احلزبني 
مشيرة  االقليم،  في  الرئيســان 
الى انها ســتؤدي الى اســتمرار 

التوتر والقطيعة بني احلزبني.
وكانــت العالقــات بــني االحتاد 
الوطني وغرميه احلزب الدميقراطي 
وتشــنجا  توتــرا  شــهدت  قد 
وذلك علــى خلفية الصراع حول 
منصب رئيــس اجلمهورية، الذي 
يطالب به احلزبــان ودخول احلزب 
الدميقراطي في حتالف ثالثي دون 
التشاور مع شريكه في حكومة 

االقليم االحتاد الوطني.    

زاد من حدة التوتر والتشنج بين الحزبين

الديمقراطي يرفض الجلوس مع رئيس االتحاد الوطني بصفته الحزبية

بغداد - وعد الشمري:
الدميقراطــي  احلــزب  أكــد 
الكردســتاني، أحد أقطاب حتالف 
انقاذ وطــن، أمس الثالثاء، أن زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر قطع 
أخر آمال االطار التنسيقي بالعودة 
إلــى التوافق، مشــيراً إلى ضرورة 
احترام االســتحقاقات االنتخابية 
واالبتعاد عن املصالح الشخصية، 
فيما ائتــالف دولة القانون يتحدث 
عن تصدع داخل حتالف انقاذ وطن 
دفــع بعــض اطرافه للحــوار مع 
بإجراء  مرحباً  التنســيقي،  االطار 
املباحثات وضمان مشاركة اجلميع 

في احلكومة املقبلة.
وقــال عضــو احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني ريبني سالم، في حديث 
إلى "الصبــاح اجلديد"، إن "خطاب 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
الذي أتهم فيه االطار التنســيقي 
بتعطيل تشكيل احلكومة هو ردة 
فعل لالنســداد السياســي الذي 

يعاني منه العراق".
"االطــار  أن  ســالم،  وأضــاف 
بأنه يتحدى ما  التنســيقي ظهر 
يذهب إليه حتالــف انقاذ وطن في 
الرغبة بتشــكيل حكومة اغلبية 

وطنية".

وبــني، أن "كالم الصدر جاء واضحاً 
بأن يقطع االطار التنسيقي األمل 
بأن يشــكل حكومــة توافقية أو 

يتحالف مع الصدريني".
وشــدد ســالم، علــى أن "قطبي 
الشــريكني  انقــاذ وطن  حتالــف 
للصدريــني، وهما كتلة الســيادة 
الكردســتاني  الدميقراطي  واحلزب 

ملتزمان باالتفاقات السابقة".
التوافقية  إلــى  "اللجوء  أن  وأورد، 
مرة أخرى يعني أننا ســنكون أمام 
حكومة ضعيفة، أما األغلبية وفق 
الظروف احلالية فأن اضرارها وجود 
برملان شبه مشلول قد ال يستطيع 

مترير قوانني مهمة".
وأردف سالم، أن "هذا يجعلنا أمام 
خيارين، أمــا أن نضحي باحلكومة 
بالبرملــان، باســتمرار الوضــع  أو 
بالشــكل احلالي"، ويــرى أن "احلل 
يكــون من خالل تفاهــم االطراف 
وتــرك املصالح اخلارجيــة واحترام 

االستحقاقات االنتخابية".
من جانبــه، ذكر عضو ائتالف دولة 
القانون وائــل الركابي، في تصريح 
إلــى "الصباح اجلديــد"، أن "قادة 
اإلطار التنســيقي اجتمعوا أمس 
الوضع  مســتجدات  لبحث  االول 
السياسي وخصوصاً بيان الصدر".

دولة القانون: نعد التيار الصدري شريكا أساسيا

"إنقاذ وطن" يطالب باحترام االستحقاق االنتخابي:
الصدر أنهى آمال "التوافقية"

» الصباح الجديد« توقد 
الشموع ألرواح شهداء 
المقابر الجماعية ص9

بغداد - الصباح الجديد:
امــس  الكهربــاء  وزارة  أفــادت 
الثالثاء، بتقليل ساعات التجهيز 
فــي بغــداد والفرات األوســط، 
بســبب اعمال الصيانة الدورية 

خلط الغاز اإليراني.
وأوردت الــوزارة، فــي بيان تلقت 
منه:  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
"نلفت عنايــة مواطنينا الكرام، 
بخضــوع خــط الغــاز اإليراني 
العمال  العــراق  الــى  الداخــل 
الصيانة الدورية ملــدة ثالثة ايام 
متتالية، متضمنًة تأهيل معدات 
الضــخ داخل االراضــي االيرانية 
االيرانية،  الغاز  شــركة  بحسب 
مما ســيترتب عليه تقليل كمية 
الغــاز الداخلــة الــى املنطقة 
الوســطى )مؤقتاً( الى ســبعة 
ماليني متر مكعــب يومياً، ونزول 
احمال املنظومة الوطنية بسبب 

فقدان طاقة كهربائية تصل الى 
وهذا سيتسبب  ميگاواط   ٣٥٠٠
بتقليل ساعات التجهيز نسبياً".
ضخ  "ســيتم  البيان:  وأضــاف 
كميات اضافية من الغاز االيراني 
الى املنطقــة اجلنوبية تصل الى 
20 مليــون متر مكعــب يومياً، 
مت  التي  الكميات  تعويض  لغرض 
تقليلها من الوســط، لتشغيل 
محطات  في  املتاحــة  الطاقات 

الفرات االوسط وبغداد".
باخوتنا على  وتابع، "لذا نهيــب 
امتداد محافظاتنا العزيزة وبغداد 
الى  والفرات االوســط خصوصاً 
التعاون مــع وزارة الكهرباء، عبر 
تفهــم ومراعاة الوضــع احلالي، 
الطاقــة  اســتهالك  وترشــيد 
الصيانة  اعمــال  اكتمــال  حلني 
وعــودة املنظومة الــى وضعها 

الطبيعي".

تقليل ساعات تجهيز الكهرباء 
في بغداد والفرات األوسط 

لثالثة أيام متتالية



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفــاد اجمللــس النرويجــي لالجئني 
في البالد، بأن ثلثي ســكان قضاء 
ســنجار الزالوا نازحني، مشيرا الى 
ان النزاع والدمار في سنجار مينعان 

العائالت النازحة من العودة. 
وذكــر اجمللس فــي تقريــر، تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
“التدمير واســع النطاق للمساكن 
املدنيــة وإنعدام األمــن والتوترات 
اجملتمعات  ثلثــي  مينع  اإلجتماعية 
النازحة من العودة إلى منازلهم في 

سنجار شمال غربي العراق”. 
“بعد ما يقارب خمس ســنوات من 
الواســعة  العســكرية  العملية 
النطاق لطرد تنظيم داعش، ال يزال 
ثلثا سكان سنجار أو أكثر من 193 
ألفا من األيزيديــني والعرب والكرد 
من ضمن النازحــني”، وفقا للتقرير 
الذي اضاف انه “وفي وقت سابق من 
هذا الشهر إندلعت إشتباكات في 
املنطقة مما أجبــر أكثر من 10260 
شخصاً على مغادرة منازلهم، من 
ضمنهم من نزح للمــرة الثانية أو 

الثالثة”. 
وأجــرى اجمللــس النرويجي لالجئني 
األخيرة مسحاً  النزوح  قبل عملية 
ملــا يقــارب 1500 نازحــاً داخليــاً 
باإلضافــة الى العائديــن لتقييم 
األيزيدية  اجملتمعــات  إتخاذ  كيفية 
والعربية قرارات العودة الى سنجار. 
64 فــي املائــة قالــوا أن منازلهم 
تضررت بشــدة بينما أعرب 32 في 
املائة عــن قلقهم مــن أن الوضع 
األمني في سنجار سيمنعهم من 
العودة الى ديارهــم، و70 في املائة 
ممن شملهم اإلســتطالع قالوا إن 
نقص املســاكن وزيــادة اإليجارات 
هــي الســبب الرئيســي للصراع 
اإلجتماعــي مع العائديــن، وعلى 
الرغــم من ذلك، فــإن 99 في املائة 
ممن تقدموا بطلبات للحصول على 

تعويضات حكوميــة لم يتلقوا أي 
تعويض عن املمتلكات املتضررة. 

يقــول جيمس مــون، مدير مكتب 
النرويجــي لالجئــني في  اجمللــس 
العراق: “ال تزال عائالت من ســنجار 
في حالة نــزوح بعد ســنوات. ما 
زال آالف األشــخاص يعيشون في 
الــى حلول  ويحتاجون  مخيمــات 
دائمــة لتتمكن العائــالت من بناء 
حياة جديدة ومستقبل آمن لهم”. 

بني  املســتمر  للتصعيد  باإلضافة 

اجلماعات املســلحة فــإن حتديات 
الوصــول إلى املســاكن واألراضي 
وحقــوق امللكيــة تشــكل عوائق 
كبيرة أمام اجملتمعات النازحة، حيث 
أن االفتقار الى املســاكن الصاحلة 
للســكن يعيق العودة ويســاهم 
في زيادة التوتــرات االجتماعية في 
املنطقة املتضررة بشــدة. أفاد كال 
اجملتمعان األيزيــدي والعربي بتكرار 
نــار واالعتقاالت  حــوادث إطــالق 
اغالق الطرقات.  وأضاف مون: “يريد 

سكان سنجار العودة إلى منازلهم 
بعد ســنوات  حياتهم  بناء  وإعادة 
من املأســاة وإنعدام األمن والدمار. 
لكــن هذا ال ميكــن أن يحدث بدون 
االســتقرار السياسي واالجتماعي 
إلى حقوق السكن  الوصول  وتعزيز 

وامللكية”. 
روت نوفــا، وهي جــدة أيزيدية من 
ســنجار األحــداث األخيــرة التي 
أجبرتها على مغادرة املنزل والبحث 
عــن األمان في مخيــم في دهوك، 

تقول: “في كل مكان نسمع إطالق 
النــار وقذائــف الهــاون والقنابل. 
إبقاء األطفال هادئني لكننا  حاولنا 
كنا خائفني أكثر منهم. وكنا نبكي 
عندما فررنا ولم نتمكن من إحضار 
أي شيء معنا باســتثناء بطاقات 
الهوية الشخصية، ولن نتمكن من 
العودة إلى ســنجار ما لم تصبح 

آمنة ومحمية”. 
حث  لالجئني،  النرويجــي  اجمللــس 
حكومــة العراق وحكومــة إقليم 

كوردســتان على إعطــاء األولوية 
التحتية  البنيــة  تأهيــل  إلعــادة 
للســماح  اخلدمــات  وإســتعادة 
بالسكن اآلمن واألراضي واملمتلكات 
إلى جانب البنية التحتية العامة.  

املانحة  كما تدعو املنظمة اجلهات 
الدوليــة للتنمية إلى اإلســتثمار 
فــي تعزيز الوصول إلى اإلســكان 
واألراضــي وحقــوق امللكية لدعم 
احللول  هدف  حتقيــق  في  العائالت 

الدائمة في سنجار.

 حامد عبد النبي 
الهندســي  األعمار  دائــرة  أعلنت 
التابعــة لوزارة األعمار واإلســكان 
أجنازها  عــن  العامــة  والبلديــات 
بابل والذي  العاب  مشــروع مدينة 
ينفذ على مســاحة تقدر بـ ) 27 ( 
دومن.وقال مدير عام الدائرة املهندس 
املعمــاري الدكتــور حســن مدب 
الهندســية  أن املالكات  مجحــم 

والفنية لدائرة اإلعمار الهندســي 
بابل  بغرفــة عمليــات  املتمثلــة 
أشرافها  أجنزت  االستثمار  املشاريع 
الهندســي على مشــروع مدينة 
العاب بابل السكني في محافظة 
بابل والذي ينفذ من قبل املستثمر 
ســالم على شــنان لصالح هيئة 

استثمار بابل. 
وبــني املدير العام أن هذا املشــروع 

هــو أحــد املشــاريع الترفيهيــة 
هيئة  مــع  املوقعة  االســتثمارية 
اســتثمار بابل والتي تشرف عليها 
دائــرة مهندس  الدائرة مــن خالل 

املقيم في احملافظة. 
وأضاف مديرعام الدائرة إن إنشــاء 
املمنوح  بابل  العاب  مشروع مدينة 
رخصته االســتثمارية مــن هيئة 
اســتثمار بابل يعد من املشــاريع 

الترفيهيــة ألبنــاء احملافظة والذي 
ينفــذ علــى مســاحة ) 27 ( دومن 
وبكلفــة أكثر من ) 17 ( مليار دينار 
مشــيرا ان املشــروع يحتوي على 
وحديقة  متعــددة  العــاب  مدينة 
حيوانات ومطاعــم وبناية متعددة 
األغراض ومرافــق خدمية متعددة 

ومنها مول كبير للتسوق. 
وأعــرب املديــر العام عــن امتنانه 

والفنيــة  الهندســية  للكــوادر 
جلهودهــم املبذولة طيلــة الفترة 
األعمال  فــي  وتفانيهم  املاضيــة 
املكلفــني بها الجناز هذا املشــروع 
املهم الذي سيسهم بتوفير اجواء 
ترفيهية للعائلــة البابلية لقضاء 

اوقات ممتعة لهم. 
وأشــار املهندس املعماري حســن 
ان هناك تعاون كبير  ِمدب ِمجحم 

بــني الدائرة وهيئة اســتثمار بابل 
للنهــوض بالواقــع  العمراني في 

احملافظة. 
وأكــد مدير عام الدائــرة ان الدائرة 
الهندسي  باإلشــراف  حاليا  تقوم 
املشــاريع  مــن  العديــد  علــى 
االســتثمارية فــي محافظة بابل 
ومنها  بابل  استثمار  هيئة  لصالح 

ثالثة مشاريع سكنية ومعامل

بغداد - عامر عبدالعزيز 
أكــدت وزارة التجــارة أن مالكات 
الشركة العامة لتجارة احلبوب في 
احملافظات التي شــهدت عواصف 
عملها  واصلــت  ورملية  ترابيــة 
وتواجدهــا امليدانــي فــي املواقع 
وســط أطنان الرمال املتساقطة 
منذ الفجر الداء الواجبات املكلفني 
بها من خالل اســتالم احلنطة من 

الفالحني وجتهيز الرز احمللي للوكالء 
الغذائية  الســلة  مفردات  ضمن 
‘ إلــى جانــب جتهيــز املطاحــن 
باحلصص املقررة من مادة احلنطة .

وأوضح مدير عام الشركة العامة 
لتجــارة احلبوب محمــد حنون ان 
وقدمت  تواصلت  التسويق  حملة 
العاملــة فــي مواقع  مالكاتنــا 
الشــركة درســا كبيرا وسجلت 

موقفا وطني وهي تتحمل الظروف 
اجلوية واألتربة والغبار تراقب وتتابع 
وتهيىء دخول الشاحنات وتسحب 
كميات  وتتســلم  وحتلل  النماذج 
احلنطة احمللية مــن الفالحني إلى 

جانب الواجبات األخرى . 
واضــاف املدير العــام إلى حملة 
بدء  شــهدت  اليــوم  التســويق 
ســايلو خان بني ســعد استالم 

اول الكميــات مــن الفالحــني و 
افتتاح  االنبار  شــهدت محافظة 
المتصاص  عنــه  تســويق  مركز 
الزخم احلاصل في التسويق ‘ وبلغ 
مجمــوع الكميات التي ســوقت 
في هــذا اليوم بلغــت ) 52775 ( 
طنا ليبلغ إجمالي مامت تسويقه ) 

817392 ( طنا .
وبني حنون أن ســايلو خــان بني 

سعد باشر باستالم اول الكميات 
املســوقة من محصــول احلنطة 
من الفالحني و بلــغ مجموع مامت 
اســتالمة ) 262( طن فيما اكد ان 
مخازن الرز في العطيفية وكسرة 
وعطش واصلــت جتهيز الرز احمللي 
مفردات  ضمن  لتوزيعــه  للوكالء 

السلة الغذائية.
واشــار املدير العام إلى أن سايلو 

العطيفية جهــز الوكالء بكمية 
)134( طنا في حني جهزت مخازن 
كســره وعطش الــوكالء بكمية 
) 113( طنا ، مختتمــا بالقول ان 
سايلوات ومخازن الشركة جهزت 
من  املقــررة  باحلصص  املطاحــن 
مادة احلنطة للحصة الثالثة ‘ إلى 
جانــب اســتمرار مناقلة احلنطة 

احمللية انتاج 2022 .

البصرة ـ سعدي السند:
أكد مديرعام الشركة العامة لصناعة 
االســمدة اجلنوبيــة املهنــدس بديع 
عبــداهلل احمد : شــاركنا األســبوع 
املاضي في ورشــة عمــل مهمة في 
موضوع اآلفاق املســتقبلية للصناعة 
احللول  أجــل معرفــة  الوطنيــة من 
املمكنة للوصول إلى سياســات دعم 
الصناعــة الوطنية مبــا يحقق أعلى 
معايير الشفافية واألداء اجليد، وحتقيق 
الرئيســي أال وهــو إلصناعة  الهدف 
العراقيــة عموما وصناعة االســمدة 

خصوصا.

تقييم منهجي لبرامج 
دعم صناعة االسمدة في العراق

وأشار إلى ان هدف الورشة التي اقامتها 
كلية الهندســة بجامعة البصرة هو 
والسياســات  الصناعة  حتليل جوانب 
املطبقة في العــراق وفق رؤية تنموية، 
أمــا اخملرجــات املتوقعــة منها فهي 
تقييم منهجــي لبرامج دعم صناعة 
االســمدة في العراق في ظل األوضاع 
البدائل  وتقييم  الراهنــة،  االقتصادية 
الدولة  اجلديــدة في ظــل توّجهــات 
علمية  مقترحات  املستقبلية،وتطوير 
للمواد  املمكنة  البدائــل  أفضل  حول 

االولية مثل الغاز الطبيعي

شددنا على محورين مهمني يتمثالن 
بسماد اليوريا وسماد الداب

وأكد املديــر العام : لقد اســتحوذت 
منظومــة اآلفــاق املســتقبلية على 
أكثر من خمــس ســاعات متواصلة 
من البحــث والنقاش من وجهات نظر 
ورؤى متفاوتة في تقديراتها  مختلفة، 
حلقيقة األرقــام املتداولة، وذلك ضمن 
رعتها  التي  التخصصية  الورشة  هذه 
الشــركة العامة لصناعة االســمدة 
اجلنوبية وأشــرنا في حديثنا أيضا إلى 
ان البدائل يتم العمل عليها منذ عام 
2004، ووصلت إلى حد معني ومت تاهيل 
اخلطوط االنتاجية في الشركة بقرض 
من جايكا ، فاالســتهداف بحاجة إلى 
وإلى  بيانــات دقيقــة ومؤمتتة  قاعدة 
منظومة عمل متكاملة، وهذا يحتاج 
إلــى وقت ، لتكــون البدائــل مريحة 
الغاية املرجــوة منها  وجيدة وحتقــق 
، الفتــاً إلى العمل مع الــوزارة إليجاد 
املصانع  وتشغيل  صيانة  إلعادة  اإللية 
املتوقفــة من خــالل الدعــم وعقود 
املشــاركة وفق مفهوم السياســات 
مؤكداً  املالية،  والكفــاءة  االقتصادية 
أن اآلليــات ســتكون واضحــة ونحن 

لسنا ضد املستثمرين، ولكن التطبيق 
يحتاج إلى زمــن طويل وآليات محددة 
أوالً  للبلد  الفعلــي  االحتياج  بتحديد 
وشــددنا فــي حديثنا علــى محورين 

اليوريا وسماد  مهمني يتمثالن بسماد 
الداب الذي وصلت نســبة االجناز فيه 
الى اكثر من 95% وبنّي املدير العام دعم 
الشــركة للتوجه احلكومــي املتعلق 

بإصالح الدعــم للفالح العراقي ، الفتاً 
إلى أن هذه الورشــة تهدف إلى تقدمي 
جملة من املقترحات التي تدعم القرار 
احلكومي املتعلق بدعم املنتوج احمللي اذ 

لم نبتكر شيئا جديدا والدعم موجود 
فــي كل دول العالم، غنيــة وفقيرة، 
وهناك دور أساســي للدولة وله شكل 
واحد ومظاهر متعددة كدعم املنتجني 
عندمــا يعملون بإنتاج ســماد اليوريا 
وسماد داب إستراتيجي، مؤكداً وجوب 
دعــم الفــالح واملســتهلكني عندما 
األســعار في احلصول  ال تســعفهم 
على الســماد لتأمني األمــن الغذائي 
للمواطنني وقد متخضت عن الورشــة 
التــي عقدت على مدى عدة ســاعات 
في  املهمة  التوصيــات  من  مجموعة 
رسم خطة عمل مستقبلية للنهوض 

بواقع الصناعة العراقية

مستمرون للوصول إلى أعلى  
الطاقات اإلنتاجية وبأقل الكلف

من جانب آخر اشار مدير عام الشركة 
الى استمرار أعمال الصيانة والتأهيل 
في معامل الشــركة ضمن خططها 
فــي الوصــول إلــى أعلــى الطاقات 
اإلنتاجية وبأقل الكلف حيث ان اعمال 
ونهارآ للوصول  الصيانة مستمرة ليالً 
ْت  إلى التشغيل و ان إدارة الشركة أعدَّ
خطة لزيادة اإلنتاج وتقليل الكلف من 
خالل أعمال الصيانة الدورية والوقائية 
ودائمة مــن قبلنا  ومبتابعة مباشــرة 

اخلطط  لتنفيذ  املتقدمــة  والكــوادر 
املرسومة وفق ســقوف زمنية محددة 
لــكل مرحلة مــن أعمــال الصيانة 
اإلنتــاج ففي  فــي خطوط  والتأهيل 
اخلــط الثاني R-101 من خــالل البدء 
مبراحــل الصيانة في بعــض املعدات 
احلاكمة فهذا العمل الميكن ألي جهة 
القيام به ويعتبر إجنازا يحسب لكوادر 
الشــركة وقد وجهنا مسؤول احملطة 
الغازية بالعمل وصيانة وتشــغيل كال 
الوحدتــني االولى والثانية ومتت عملية 
الصيانة والتشغيل بنجاح وتعتبر هذه 
الصيانة مهمة جدا للمحطة الغازية 
لغرض تغذية الشــركة ومعمل الداب 
بالكهربــاء ومت معاجلة املشــكله بعد 

تشخيص العطل
ألننا في الشــركة نريــد األمور كلها 
تســير بوتيرة عالية وبوقت قياســي 
اليحتمــل التأخيــر ولتســير عجلة 
الشــركة دون توقف او تريث ألننا في 
وقت نســابق الزمن مــن اجل حتقيق 
االجنــازات واحلفاظ على املكتســبات 
ولذلك تسعى إدارة الشركة دائماعلى 
األعمال  في  العاملني  جميع  مشاركة 
واألنشطة اجلماعية التي بدورها تقوي 
بداخلهــم روح اجلماعة وجتعل ســير 

العمل أفضل بكثير،

المجلس النرويجي لالجئين في العراق
يكشف: ثلثا سكان سنجار نازحون

النزاع والدمار يمنعان العائالت من العودة

في وقت سابق 
من هذا الشهر 

إندلعت إشتباكات 
في المنطقة مما 

أجبر أكثر من 
10260 شخصًا على 

مغادرة منازلهم، 
من ضمنهم من نزح 
للمرة الثانية أو الثالثة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصــدر مطلع امس الثالثــاء ان مصرف 
إعادة العمل بالتقدمي  الرافدين، سيعلن قريباً 

االلكتروني على السلف املالية.
وأشــار املصدر الى ان “إعادة العمل بالتقدمي 
للموظفــني  الســلف  علــى  االلكترونــي 
واملتقاعدين ومنتسبي الدفاع والداخلية جاء 
بعد مناشــدات من قبل املوظفــني ودعوات 

أعضاء البرملان واللجنة املالية النيابية”.
وكان مصــرف الرافدين أعلن في 29 نيســان 
املاضي نيته بإعادة العمل بالتقدمي اإللكتروني 
لسلف املوظفني ومنتسبي الدفاع والداخلية 
واملتقاعديــن وذلك بعد ان تعرض ملشــكالت 
تقنية وفنية اضطرته الى عدم إطالق خدماته 
ومنتجاته االئتمانية عــن طريق ادوات الدفع 

اإللكتروني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لتوزيع  التربية إجــراءات جديدة  وزارة  أعتمدت 
البطاقات االمتحانية بـــني تالميذ الســادس 
الــــدور األول للعام  االبتدائي خالل امتحانات 

الدراسي احلالي والتي ستنطلق غدا اخلميس .
وبينت مديرة مدرســة عمر اخملتــار االبتدائية 
التابعة لتربية الكرخ األولى إميان حسن أنه “مت 
اتخاذ إجــراءات جديدة خاصة بتوزيع البطاقات 
االمتحانيــة بــني تالميــذ مرحلة الســادس 
االبتدائي، متمثلة بعــدم توزيعها بينهم كما 
كان معمــوال في األعوام الســابقة” مرجحة 
اإلجراء إلى “احلفاظ عليها من الضياع ما يعني 
حرمان التلميذ من فرصة املشاركة باالمتحان”.  
وبينت أن “اإلجراء يتضمن أيضا قيام مدير املركز 
االمتحاني باستنســاخ البطاقــة االمتحانية 
للتلميذ وتوزيع النسخة األصلية من البطاقة 
بــني التالميذ خــالل االمتحــان وقبــل توزيع 
األســئلة، على أن يتم جمعها من التالميذ مع 

الدفتر االمتحاني للحفاظ عليها” .

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت هيئة النزاهة االحتاديــة، امس الثالثاء 
ة  عن مخالفاٍت وإضرارٍ في املال العام في ُمديريَـّ

ة في ُمحافظة كربالء. ة ودائرة الصحَّ البلديَـّ
دائــرة التحقيقات فــي الهيئة أشــارت إلى أنَّ 
فريق عمل مكتب حتقيق كربالء الذي انتقل إلى 
رٍة  ــة في احمُلافظة؛ بناًء على ُمذكَّ ُمديريَّة البلديَـّ
قضائيٍَّة، كشــف عن ُمخالفاٍت في أحد العقود 
االستثماريَّة، ُمبّينًة أنَّ البلديَّة قامت مبنح ُمتنزَّه 
)حي احلســني( كفرصٍة استثماريٍَّة وتوقيع عقٍد 

مع املستثمر خالفاً للتعليمات.
ة  ـات العامَّ البلديَـّ إنَّ ُمديريَّة  الدائــرة  وأضافت 
ة قبل التوقيع  قامت بإلغاء الفرصة االستثماريَـّ
على العقد، الفتــًة إلى أنَّ القيمــة التقديريَّة 
ص كـ )منطقة  للعقار املُشيَّد عليه املُتنزَّه اخمُلصَّ
خضــراء( تبلغ أكثــر مــن )116,262,000,000( 
ذ عمليَّة ثانية  مليار دينار. وأفــادت إنَّ الفريق نفَّ
في مدينــة اإلمام احلســني الطبيَّـــة التابعة 
لدائرة صّحة كربالء، رصــد خاللها وجود نقٍص 
في اسطوانات األوكســجني في مخزن املدينة 
الطبيَّــة يصل إلــى )877( اســطوانة، ُمبّينًة 
عدم وجود مســتندات اإلدخال واإلخراج اخملزني، 
فضــالً عن عــدم قيام احملاســب بخصم مبالغ 
ــز إلى اجلناح اخلــاص؛ لعدم  األوكســجني اجمُلهَّ
رُ  تسجيل عدد األسطوانات التي متَّ صرفها وتُقدَّ
قيمتها بحوالي )65,000,000( مليون دينار، األمر 

الذي أدَّى حلصول ضررٍ باملال العام.

الرافدين يعيد 
العمل قريبًا بالتقديم 

االلكتروني على السلف

التربية تعتمد آلية 
جديدة في توزيع 

البطاقات االمتحانية

النزاهة توقف استثمار 
عقار مخصص كـ«منطقة 

خضراء« في كربالء
نفذ على مساحة )27 ( دونم

األعمار الهندسي تنجز  مشروع مدينة العاب بابل

مالكات تجارة الحبوب تواصل عملها وسط العواصف الترابية 

مديرعام الشركة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية:

مشاركة فاعلة في اآلفاق المستقبلية للصناعة الوطنية لمعرفة الحلول الممكنة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الواليات املتحدة، أنها رفعت عن كوبا 
جزءاً مــن العقوبات التي كانت إدارة الرئيس 
الســابق دونالد ترمب أعــادت فرضها على 
اجلزيرة الشيوعية، مشــيرة إلى أن تخفيف 
القيود يشــمل خصوصاً إجــراءات الهجرة 

وحتويل األموال والرحالت اجلوية.
وســارعت هافانا إلــى الترحيــب باإلعالن 
األميركي، معتبرًة إيــاه “خطوة صغيرة في 

االجتاه الصحيح ، ولكن ذات نطاق محدود”.
وقالــت وزارة اخلارجية األميركية في بيان، إن 
إدارة بايدن سُتعيد خصوصاً العمل ببرنامج 
مت تعليقه منذ ســنوات ويســهل إجراءات 
الهجرة إلى الواليات املتحدة ألفراد من نفس 

العائلة.
بأن  ووعدت إدارة الرئيــس الدميقراطي أيضاً 
تزيد قدرة دبلوماســييها فــي هافانا على 
معاجلــة طلبــات احلصول على تأشــيرات 

للسفر إلى الواليات املتحدة.
ومبوجــب اإلجــراءات التــي أعلنــت عنها 
واشــنطن، االثنني، ســيتم أيضاً إلغاء احلد 
األقصى لألموال التي ميكن لألفراد إرســالها 
من الواليات املتحــدة إلى كوبا، واحملدد بألف 
دوالر كل ثالثة أشهر لكل مرسل/ مستلم، 
كما ســيتم كذلك السماح لألفراد بإرسال 
أموال إلى أشــخاص في اجلزيرة ال تربطهم 

بهم روابط أسرية.
لكّن بيــان وزارة اخلارجية األميركية شــدد 
على أن هــذه التحويالت املاليــة ال ميكن أن 
ينتهكون حقوق  أو كيانات  “تُثري” أشخاصاً 

اإلنسان.
وهذا السقف للتحويالت املالية حددته إدارة 
ترمب الذي فرض سلســلة تدابير ضد كوبا 

خالل واليته.

الصباح اجلديد ــ وكاالت :
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس الثالثاء، 
أن 265 جنديــا أوكرانيا، بينهم عشــرات 
اجلرحى، استسلموا في مصنع آزوفستال 
للصلب، آخر جيــب للمقاومة األوكرانية 

في مدينة ماريوبول.
وقالت الوزارة: “على مدى الســاعات الـ24 
أسلحتهم  265 مســلحا  ألقى  املاضية، 
51 ممــن أصيبوا  بينهــم  واستســلموا، 
بجروح بالغــة”، مضيفة أن األشــخاص 
الذين يحتاجون إلى عناية طبية نقلوا إلى 

مستشفى في بلدة نوفوازوفسك.
وذكر اجليش األوكراني أنه يعمل على إجالء 
جميع القوات املتبقية في معقلها األخير 
باملدينة الساحلية احملاصرة، متخلية بذلك 
عن الســيطرة على املدينة لروســيا بعد 

شهور من القصف الروسي لها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروســية امس األول  
االثنــني التوصــل إلى هدنة فــي مجّمع 
للمقاومة  معقل  آخر  للصلب،  آزوفستال 
األوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت الوزارة، في بيان: “هناك وقف إلطالق 
النار في الوقت احلالي وفتح ممر إنســاني 
ينقل من خالله اجلنود األوكرانيون اجلرحى 
إلى املؤسسات الطبية في نوفوازوفسك”، 
في األراضي التي تســيطر عليها القوات 

الروسية واملوالية لروسيا.
وفــي 9 مايو اجلــاري، قالــت وزارة الدفاع 
األوكرانيــة إن قــوات روســية مدعومة 
بالدبابات واملدفعية بدأت بتنفيذ “عمليات 
اقتحــام” ملصنع أزوفســتال للصلب في 

ماريوبول.
وكان العسكريون األوكرانيون، املتحّصنون 
منــذ أســابيع فــي مالجئ فــي مصنع 
آزوفســتال الضخم، قالوا في وقت سابق 

إنهم “ال ينوون االستسالم”.

الواليات المتحدة تخفف 
العقوبات عن كوبا

المتحصنون بمصنع 
ازوفستال يستسلمون 

للجيش الروسي

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكــد املتحــدث باســم الرئاســة 
أنه ال  الروســية، دميتري بيسكوف، 
ميكن عزل روسيا سياسيا أو اقتصاديا 
أو إعالميا أو دبلوماسيا، وأن موسكو 
واثقة من انتصارها وحتقيق أهدافها.

وقال بيســكوف: “الغرب مســتعد 
لفعــل أي شــيء ملنع روســيا من 
العيش بالطريقة التــي تريدها. في 
بعض األحيان يبدو أن وجود روســيا 
بحد ذاته مصــدر إزعاج كبير للغرب 
اجلماعــي، وهم مســتعدون لفعل 
أي شــيء ملنعنا من تطوير الطريقة 
التي  بالطريقة  والعيش  نريدها  التي 
نريدهــا” منوهــا بأنــه ال ميكن عزل 

روسيا بأي شكل من األشكال.
وشدد املتحدث على أنه “في عصرنا 
من املســتحيل عزل ســدس األرض 
)مساحة روسيا( ســواء سياسيا أو 

اقتصاديا أو دبلوماسيا أو إعالميا”.
أن روســيا  إلى  ولفــت بيســكوف 
أهدافها:  كل  وســتحقق  ستنتصر 
“نحن واثقون من أن كل شيء سيكون 
على ما يرام، ونحن على ثقة من أننا 

سنفوز، وسنحقق كل األهداف”.
وتابع بيســكوف قائال: “الدولة تفقد 

ســيادتها إذا لم تظهــر النزاهة في 
الدفــاع عن مصاحلهــا”. مؤكدا في 
تدافع  أن روســيا  الوقــت نفســه، 

باستمرار عن مصاحلها.
وأضــاف: “علــى مــدار عقدين على 
األقل، كانت روســيا تتطور وتلتقط 
في  الصمود  وحتــاول  التنمية،  وتيرة 
وجــه األزمــة، وتســتخدم األزمات 
والتطوير،  والتحســني،  للتجديــد، 
وتصبح أفضل، بحيــث تكون هناك 
واالنفتاح على  آفاق وفرص جديــدة. 

األجيال القادمة”.
ألن  عــن مصاحلنا،  “ودافعنا  وأضاف: 
للدولــة مصاحلها مثل الفــرد. وإذا 
لــم تظهر الدولــة مثابــرة، وإذا لم 
تظهــر الدولــة مبادئ فــي قضايا 
الدولة  الرئيسية، تفقد هذه  الوجود 
والسيادة  وســيادتها،  اســتقاللها 
والقــدرة علــى التفكيــر بشــكل 
مستقل واتخاذ القرارات والسير في 
االجتاه الذي تريده، وهذا ما كنا نفعله 

منذ عدة عقود”.
وأشــار دميتــري بيســكوف إلى أن 
“الدول الغربيــة، مبا في ذلك الواليات 
املتحدة، التي تشن حربا هجينة ضد 
روســيا، أصبحت دوال معادية.. احلرب 
الهجينــة هي ما يحــدث اآلن ، هذا 
ما نواجهه.. حرب دبلوماسية.. حرب 

في  لعزلنا  سياسية.. هذه محاوالت 
العالم.. هذه حرب اقتصادية”.

الرئيس  باســم  املتحــدث  وشــدد 

الروســي على أنــه: “نعم، مــا زلنا 
نســميها بهدوء دول غيــر صديقة، 
لكن ميكنني القول إنها دول معادية 

بالفعــل، ألن ما تفعله هــو حرب”، 
مع  ســتتعامل  “روســيا  أن  مؤكدا 
مواجهة الغــرب، فلديها كل ما هو 

ضروري لذلك”.
وأوضــح أن روســيا حاولــت إيصال 
صوتهــا ومطالبهــا إلــى الغــرب 
بخصوص وضع مبادئ أمنية جديدة، 

“لكنهم لم يستمعوا لنا حقا”.
وبحســب بيســكوف، فإن روســيا 
تعيــش اليوم في ظــروف العاصفة 
اآلن  نعيش  “نحــن  احلقيقة:  وحلظة 
في ظــروف عاصفــة كاملة وحلظة 
واللحظة  العاصفة  تلــك  احلقيقة، 
التي يجب أن تضمن وحتمي مصاحلنا، 
يجب أن تتأكد من أنك تعيش بشكل 
اســتقرارا  وأكثر  راحة  وأكثر  أفضل 
وأكثر أمنا”. وأشــار إلــى أن أي حرب 
تنتهي بسالم، وسيكون هذا السالم 
هو الســالم الذي يُسمع فيه صوت 
في  اخلاصة  العملية  وحول  روســيا. 
أوكرانيا: قــال بوتني”نحن على يقني 
من أننا سنفوز.. بوتني يعرف إلى أين 

يقود البالد”
الشــعب  أن  إلى  ولفت بيســكوف 
األوكراني هو شعب موهوب ومسالم 
ومرتبط بروســيا، لكن مت “خداعهم” 

خالل فترة طويلة جدا.
من جانــب آخر أعرب بيســكوف أن 
كييف بالــكاد كان بإمكانها القيام 
مبثل هذا “التمثيــل البارع املتعطش 
للدماء في بوتشا، فلديها جيش من 

شركات العالقات العامة التي تعمل 
لصاحلها”.

وتابع قائال: “أفظع ما رأيناه في سياق 
حرب املعلومات الوحشــية هذه هو 
موجــات األكاذيــب والتزييف، وهذه 
األحداث التــي مت تنظيمها تكون في 
ال  لدرجة  األحيــان وحشــية  بعض 
يســتطيع العقل البشري تخيلها.. 
مســرحية بارعة متعطشة للدماء 
مت تنظيمها في بوتشــا بالقرب من 
كييف. مــن الواضح أن املتخصصني 
بالــكاد  أنفســهم  األوكرانيــني 
عالية  مبهنية  العمل  يســتطيعون 
كهــذه.. هناك جيش من شــركات 
والتلفزيونــات  العامــة  العالقــات 
حرب  وخبراء  املعلومات  ومستشاري 

املعلومات يعملون معهم”.
كمــا علق بيســكوف حــول حرية 
اإلعالم فــي الغرب: “اآلن هذا مفهوم 
املثالي ال  الزوال وعابر، باملعنى  سريع 
توجد هناك ال حرية وسائل اإلعالم وال 

الدميقراطية”.
وبخصوص مشاركة روسيا في قمة 
روسيا  أن  أكد بيســكوف  العشرين 
القرار األفضل بشأن شكل  ستتخذ 
مشــاركتها فــي قمــة مجموعة 
العشــرين مــع اقتــراب موعد هذا 

احلدث.

الكرملين: ال يمكن عزل روسيا دوليا وواثقون من االنتصار

متابعة ـ الصباح الجديد:

الفلســطيني  الوزراء  رئيــس  دعا 
العالــم  دول  أشــتية،  محمــد 
مقاطعة  قــرارات  تفعيــل  إلــى 
عليها،  العقوبات  وفرض  إسرائيل، 
وعدم الســماح لهــا باإلفالت من 
ترفضها  دعــوات  وهــي  العقاب. 
إسرائيل بشــدة، وتعتبرها معادية 
للســامية، وجاءت فــي وقت رفع 
فيه الفلســطينيون فــي الذكرى 
الـ74 للنكبة شعار “كفى ظلماً”، 
مطالبــني بوقف سياســة الكيل 
مبكيالــني، وحمايتهم من الهجوم 
الضفة  فــي  احلالي  اإلســرائيلي 

الغربية.
وقال أشــتية في مستهل جلسة 
احلكومة الفلسطينية، إن “اإلفالت 
مــن العقاب هــو الشــعور الذي 
يشكل طيلة 74 عاماً من النكبة، 
الدافع الكبير لقيام دولة االحتالل 
واالســتيطان  القتــل  بجرائــم 
الوقت كي  وقد حــان  والتهجير... 
املزدوجة،  السياســة  تلك  تتوقف 
ويصار إلى توفير احلماية لشــعبنا 

من بطش االحتالل وعنصريته”.
 وقال أشــتية: “يحيي شعبنا في 
الرابعة  الذكرى  والشــتات  الوطن 
والســبعني للنكبة التي حتل هذا 
العــام، بينما تشــهد االعتداءات 
من  متسارعة  وتيرة  اإلســرائيلية 
عمليات القتــل، والتي كان آخرها 
الصحافــة  أيقونــة  استشــهاد 
أبو عاقلة،  الفلسطينية شــيرين 
والشــاب  اليازوري،  ثائــر  والطفل 
داود  احملرر  الشريف، واألســير  وليد 
الزبيــدي، وقبلهــم كوكبــة من 
الشــهداء والشــهيدات، تعرضوا 
لعمليــات قتــل دون أدنــى اعتبار 

للقوانني واملواثيق الدولية”.
وحــول اجتماع الــدول املانحة في 
إن معظم  بروكسل، قال أشــتية 
إسرائيل  سياسة  أدانوا  املشاركني 
باإلفراج  وطالبوها  االســتيطانية، 

عن أموالنــا احملتجزة. وإن حكومته 
دعت االحتاد األوروبــي إلى أن يقدم 
ما تعهــد به من مســاعدات دون 
شروط، وتابع: و”نأمل أن ينجز ذلك 

في القريب العاجل”.
 وطالــب إدارة الرئيــس األميركي 
بالتدخــل  األوروبيــة،  والــدول 
العاجل لوقــف تنفيذ مخططات 
االســتيطان اجلديــدة التي تعتزم 
ســلطات االحتــالل تنفيذها في 
ســيتم  والتي  الغربية،  الضفــة 
وحــدة   4427 بنــاء  مبوجبهــا 

اســتيطانية في الضفة الغربية: 
“ملا تشــكله تلــك اخملططات من 
تقويــض حلــل الدولتــني وتهديد 
للسالم واالســتقرار في املنطقة”. 
كما طالب شركة “كاف” اإلسبانية 
االحتالل  بوقف تسليم ســلطات 
57 قطاراً تربط املستوطنات مبدينة 
القدس؛ مشيراً إلى أن هذه األعمال 
خــرق للقانون الدولي والشــرعية 
الدوليــة. ويتحــدث أشــتية عن 

مشروع قدمي تقرر تنفيذه أخيراً.
وكانــت بلديــة القــدس التابعة 

إلســرائيل، قــد أعلنت األســبوع 
املاضــي عــن شــراء 57 قطــاراً 
مــن شــركة “كاف” اإلســبانية، 
ســتضاف إلى أســطول السكك 
 23( احلديديــة اخلفيفــة احلالــي 
قطاراً(، لتعزيــز الربط بني القدس 
القدس  في  واملستوطنات  الغربية 
الشــرقية، وقالت البلدية إن هذه 
الصفقــة مقدمــة في جــداول 
تســليم القطارات اجلديدة وبداية 
العمــل، لربــط طــرق الســكك 
احلديديــة احلمــراء واخلضراء خالل 

3 ســنوات، مبعظم املســتوطنات 
واملراكز  الغربيــة  القــدس  بقلب 
احليويــة، ضمن مخطــط لتعزيز 
والترابط  “الســيادة  تســميه  ما 
بني شــرق وغرب املدينــة”.  إضافة 
إلى هذا اخملطــط، صادقت احملكمة 
العليــا اإلســرائيلية، قبل يومني، 
بإقامة  يتعلق  على مخطط آخــر 
خط للقطــار الهوائــي في عمق 
البلــدة القدمية في القدس احملتلة. 
وانتقد أشــتية قرار احملكمة، كما 
انتقد قراراً آخر للمحكمة صادقت 

خالله على طرد سكان التجمعات 
الفلسطينية في مسافر يطا في 
اخلليــل، جنوب الضفــة الغربية. 
وقــال إن طرد الســكان من هناك 
“جائر وغير شرعي وغير قانوني، وإن 
مبرمجة  مسيســة  احملكمة  هذه 
في  االســتعماري  املشروع  خلدمة 
املطلوب  “إن  وأضاف:  فلســطني”. 
من مجلــس األمن واألعضاء الذين 
صوتوا لصالح القرار 2334 الوقوف 
عند مســؤولياتهم، ملنــع تهجير 

السكان في مسافر يطا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بيني  الدفاع اإلســرائيلي  وزيــر  قال 
كلمة  فــي  الثالثاء،  امــس  غانتس، 
لــه بجامعــة “ريخمــان”، إن أمــام 

مواد  لتكديس  قليلة  أســابيع  إيران 
انشــطارية تكفي لصنع أول قنبلة 
حاليا  تبــذل  “إيران  وأضــاف:  نووية. 
وتركيب  إنتــاج  الســتكمال  جهدا 

1000 جهاز طــرد مركزي متقدم من 
نوع “آي آر 6”، فــي موقع حتت األرض 
بالقرب من نطنز”. ولفت غانتس إلى 
أن “ثمن إيقاف إيران حاليا ســيكون 

أقــل من الثمن إليقافهــا بعد عام”. 
وأكــد غانتس  أن إيــران قامت خالل 
شــهر فبراير املاضي، بإطالق طائرات 
مســيرة كانت في طريقها لفصائل 

املقاومة بالضفة الغربية أو القطاع، 
وقد جرى إسقاطها في العراق.  وأشار 
األســلحة  كميات  أن  إلــى  غانتس 
االستراتيجية الدقيقة التي متتلكها 

إيران ازدادت بشــكل كبير جدا خالل 
األيام املاضية، مؤكدا أن: “إســرائيل 
إيران من  ستســتمر مبحاوالتها ملنع 

نقل أسلحة دقيقة لسوريا”.

متابعة ــ الصباح اجلديد :
عــني الرئيس اميانويــل ماكرون من 
قصر االليزيه في بيان رسمي ، وزيرة 
العمل إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، 
لتكــون أول امــرأة تتولى رئاســة 
احلكومة الفرنســية منذ أكثر من 

ثالثة عقود.
الفرنســي  الــوزراء  رئيس  وقــدم 
كاســتيكس  جان  واليته  املنتهية 
اســتقالته إلى الرئيــس في وقت 
سابق االثنني، في إطار خطوة كانت 
إلفساح  واسع  نطاق  على  متوقعة 
اجملال لتشكيل حكومة جديدة في 
أعقاب إعادة انتخاب ماكرون لوالية 

ثانية في نيسان املاضي.
وأتاحت استقالة كاستيكس، الذي 
عام  اختياره مفاجــأة في  شــكل 

2020، ملاكرون فرصة إعادة تشكيل 
االنتخابات  قبــل  الــوزراء  مجلس 
البرملانيــة احلاســمة فــي حزيران 
املقبل. وسيحتاج الرئيس الوسطي 
إلى أغلبية في البرملان لدفع أجندته 
احملليــة بعد إعــادة انتخابــه التي 
تشــكل إثرها حتالف يساري جديد 
وأعلن اليمني املتطرف أنه سيعمل 

على عرقلة برنامجه.
األســابيع  في  تكهنــات  وســرت 
األخيــرة حول خلف كاســتيكس، 
فقد أشار ماكرون إلى أنه يريد منح 
املنصب المرأة ذات توجهات يسارية 

وبيئية.
في  رغبته  املعاييــر  تلــك  تعكس 
التركيــز علــى حتســني املــدارس 
والرعاية الصحية في اجلزء األول من 

واليته الرئاســية الثانية، فضالً عن 
البحث عــن حلول ألزمة املناخ التي 

وعد بإعطائها األولوية.
وينظر إلــى بورن )61 ســنة( على 
أنها تكنوقراط قادرة على التفاوض 
بحكمــة مع النقابــات، مع اعتزام 
الرئيــس الفرنســي وضــع حزمة 
االجتماعية  اإلصالحات  من  جديدة 

التي أدت إلى اندالع احتجاجات.
وقال مســؤول في الرئاســة طلب 
عدم كشــف اســمه إن بورن امرأة 
“اقتناعات وعمل وإجناز”، مشيراً إلى 

“قدرتها على تنفيذ اإلصالحات”.
سيرتها العملية

وعملت بــورن مــع وزراء من احلزب 
االشــتراكي قبــل انضمامها إلى 
حكومــة ماكرون عندما شــغلت 

لفترة وجيزة منصــب وزيرة البيئة 
2019، ثــم تولــت وزارة  في عــام 
العمل وأشــرفت علــى املفاوضات 
مع النقابات التــي أدت إلى خفض 
إعانات البطالة لبعض الباحثني عن 

عمل.
وخالل توليها وزارة العمل، انخفض 
معدل البطالة إلى أدنى مستوى له 
منذ 15 عامــاً، وانخفضت البطالة 
بني الشــباب إلى أدنى مستوى لها 
40 عاماً. وستســاعد معرفة  منذ 
بــورن العميقــة بأســاليب عمل 
قدماً  املضي  علــى  ماكرون  الدولة 
في إصالحات أكثر صعوبة. فسيتم 
تكليفهــا بالتدقيق فــي النقابات 
على  لإلشراف  فرنســا  في  القوية 
إثارة  األكثــر  االنتخابــي  تعهــده 

للجدل، وهو رفع سن التقاعد.
وفي حــوار مع صحيفــة “جورنال 
دو دميانش” نشــر األحــد )15 مايو(، 
امرأة  آخــر  كريســون،  إديت  قالت 
الوزراء في فرنســا،  رئاســة  تولت 
إن السياســة الفرنســية ظلــت 
“ذكورية” بعد أكثر من 30 سنة من 
ترؤســها احلكومة لفترة وجيزة بني 
1992 في عهد  1991 وأبريــل  مايو 
الراحل فرنســوا ميتران.  الرئيــس 
وأضافــت أن علــى بــورن “التحلي 

بكثير من الشجاعة”.
وفــي تصريح لقناة “بــي أف أم تي 
في”، قالت كريسون التي تعرف بورن 
امرأة  الوقت لوجود  شخصياً، “حان 
أخرى”. وأضافت “لديها خبرة كبيرة 
إنها  واخلاص...  العام  القطاعني  في 

للغاية ألنها شخصية  اختيار جيد 
رائعة وليس ألنها امرأة”.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة إنها 
تعجب ملضــي كل هذا الزمن حتى 
تشغل امرأة أخرى املنصب. وأضافت 
كريســون التي كانت هدفاً للعديد 
أن  امــرأة،  الهجمــات لكونها  من 
“فرنسا متأخرة جداً - ليس الشعب 

الفرنسي بل الطبقة السياسية”.
مواقف سياسية

وحقق ماكرون )44 ســنة( انتصاراً 
قوياً في االنتخابات الرئاســية التي 
24 أبريل فــي مواجهة  جرت فــي 
زعيمة أقصى اليمني مارين لوبن، إذ 
حاز في الــدورة الثانية 59 في املئة 
من األصــوات مقابــل 41 في املئة 

لغرميته.

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بـ«تفعيل” قرارات مقاطعة إسرائيل«
في الذكرى 74 للنكبة

إسرائيل: إيران على بعد أسابيع من “القنبلة النووية”

أول امرأة تتواله منذ رئاسة فرانسوا ميتران

ماكرون يعين بورن ذات التوجهات اليسارية رئيسة للوزراء
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محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: 379/ب/2022

م/ إعالن
الى/ املدعى عليه/ رياض جالل ثجيل 

الساكن قضاء كرمة بني سعيد/ 
منطقة آل بو حمدان/ سابقا/ مجهول 

محل اإلقامة حاليا.
بناًء على الدعوى املقامــة من قبل املدعي 
أمام هــذه احملكمة   مؤيد محمد جاســم 
فيها  يطلب  الــذي  379/ب/2022  بالعــدد 
بإلزامك بتأديتك مبلغ قدره ثمانية وعشرون 
مليونا وأربعمائة ألف دينار عراقي عن قيمة 
بيع مواد جتميل وعطور وسكائر ومنظفات 
ولكونك مرحتال الى جهة مجهولة وحسب 
التابعة  البو حمدان  إشعار مختار منطقة 
الى قضاء كرمة بني سعيد واملرفق بكتاب 
مركز شرطة كرمة بني سعيد بالعدد 2239 
في 2022/4/27 وعليه قررت احملكمة تبليغك 
يوميتني في  بواسطة صحيفتني محليتني 
موعد املرافعة املصادف 2022/5/29 الساعة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك او 
إرسال من ينوب عنكم قانونا فإن  املرافعة 
ســتجرى بحقكم غيابا اســتنادا ألحكام 

املادة 1/56 من قانون املرافعات اجلزائية.
القاضي/ بسام فريد حسن

محكمة بداءة الفجر
العدد: 197/ب/2022

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الفجر عن 
طريق املزايدة العلنيــة العقار املرقم 
508 محلة الصكبــان/ قضاء الفجر 
خالل ثالثــني يوما اعتبــارا من اليوم 
التالي لتاريخ النشــر وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم الذي 
الثانية عشرة  الساعة  يليه وفي متام 
البداءة،  قاعــة محكمــة  في  ظهرا 
بالشــراء احلضور في  الراغبني  فعلى 
مستصحبني  املعينني  والزمان  املكان 
القانونية بنســبة  التأمينات  معهم 
10% مــن القيمــة املقــدرة البالغة 
40000000 أربعــني مليون دينار بصك 
مصــدق إن كانوا من غير الشــركاء 

علما إن الداللية على املشتري.
القاضي/ كاظم محمد طراد

األوصاف: العقار: عبارة عن دار عرصة 
خالية من البناء واملشيدات 

املساحة/ 269,70 م2 - القيمة املقدرة/ 
40000000 اربعون مليون دينار

محكمة االحوال الشخصية في اجلبايش
العدد/ 116/ش/2022

الى/ املدعى عليه/ خيري جليل حسن
م/ تبليغ

أقامت املدعية حميدة حسن الزم الدعوى املرقمة 116/ش/2022 والتي تطلب فيها احلكم بالتفريق 
بسبب الهجر منذ أكثر من اثني عشر سنة وجملهولية محل إقامتك في الوقت احلاضر وعدم وجود 
أي معلومــات تفيد كونك حيا، لذا قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني وفي حال 
كونك على قيد احلياة عليك مراجعة محكمة االحوال الشخصية في اجلبايش في موعد املرافعة 
املصادف يوم 2022/5/29 وفي حال عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحق غيابا وعلنا.
القاضي/ عبد اهلل صالح ناصر الناشي

محكمة األحوال الشخصية في سوق الشيوخ
العدد/ 940/ش/2022

م/ إعالن
الى/ املدعى عليها/ خوله فارس ثجيل/ بغداد حي الوحدة- سابقا

أقام املدعي حســني عبد الرضا عجمي دعوى يطلب فيها مشــاهدة االطفال جنات واية 
واحمد وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه احملكمة مبوعد املرافعة املصادف الساعة التاسعة من صباح يوم 2022/6/1 وفي حال 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فإنه سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وفقا لالصول 

والقانون.
القاضي/ عدنان هاشم سالم

محكمة األحوال الشخصية في الناصرية
العدد: 2756/ش/2022    

إعالن
الى/ املدعى عليه/ فهد عبد بزون

ملقتضيات حسم الدعوى الشــرعية املرقمة اعاله قررت هذه احملكمة بجلستها املؤرخة 
2022/5/17 وبالنظــر وجملهولية محل إقامتك في الوقت احلاضــر عليه تقرر تبليغك في 
صحيفتني رســميتني محليتني يوميتني باحلضور أمام هــذه احملكمة خالل ثالثة أيام من 
اليوم التالي للتبليغ في موعد املرافعة املصادف 2022/6/2 في الدعوى الشرعية املقامة 

من قبل املدعية ريهام رياض كاظم.
القاضي/ جواد حسني نايف

محكمة األحوال الشخصية في الناصرية
العدد: 2626/ش/2022    

تبليغ
الى/ املدعى عليها/ درر جبار عويد

ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي مشرق 
رحيم جابــر املتضمنة طلبه تصديق الطالق الرجعي من املدعى عليها وجملهولية 
محل إقامتك قرر تبليغك اعالنا  بواسطة صحيفتني محليتني باحلضور أمام هذه 
احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 2022/5/30 الساعة التاسعة صباحا وأفهم علنا.
القاضي/ جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 751/ش/2022
التاريخ: 2022/5/16

اعالن
الى/ املدعى عليه

 بكر خطاب ضمان
اقامــت املدعية )اميان عــزاوي فرحان( 
الدعوى املرقمة 751/ش/2022 في هذه 
احملكمة تطالــب فيها احلكم بتثبيت 
زواج وإثبات نســب ولعدم وجود محل 
إقامة معلومة لك عليه قررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/6/1 
عن طريق النشر بالصحف احمللية وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وفق األصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 2878/ب/2021
التأريخ/ 2022/5/17

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعي )الدائن(// 1- سعد حسني عبد علي

املدعــى عليهما )املديــن(// 1- هيفاء حســني عبد علي 2- 
شيماء حسني عبد علي

تنفيــذاً لقــرار احلكــم الصــادر من هــذه احملكمــة بالعدد 
)2878/ب/2021( واملتضمن اعالن املزايدة إلزالة شــيوع العقار 
املرقم )3323/2 م29 داموك( وتوزيع صافي الثمن بني الشــركاء 
كال حسب سهامه فقد تقرر االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية 
خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في صحيفتني 
محليتني، فعلــى الراغبني بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونيــة البالغة 10% من 
القيمة التقديرية للعقار بصك معنــون الى )محكمة بداءة 
الكوت( وســوف جترى املزايدة في اليوم األخير الساعة الثانية 
عشــرة ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رســمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا للمزايدة ويتحمل 

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

مواصفات العقار/
جنسه/ دار ســكن مكونة من استقبال وهول ومطبخ وغرفة 
نوم وطارمة امامية ومجموعــة صحية وغرفتي نوم بالطابق 
العلــوي البناء مــن الطابوق واالســمنت والســقف عكادة 
)شيلمان( وتوجد مرافق صحية وخارجية وهو بناء قدمي ودرجة 
عمرانه دون املتوســط يقع فــي منطقة تتوفــر فيها كافة 
اخلدمات البلدية من تبليط ومجــاري وماء وكهرباء ويقع قرب 

مستوصف املرتضى
املساحة:// 150 م2

الشاغل:/ املســتأجر لطيف جبر صالح يرغب بالبقاء باإليجار 
بعد البيع

القيمة التقديرية أرضا وبناًء:/ 63,750,000 ثالثة وستون مليونا 
وسبعمائة وخمسون ألف دينار

محكمة بداءة الفجر
العدد: 781/ب/2021

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الفجــر عن طريق 
املزايدة العلنية العقــار املرقم 325/ محلة 
حسن علوان/ قضاء الفجر، خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشــر وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية ففي اليوم 
الذي يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا فــي قاعة محكمة البــداءة، فعلى 
الراغبني بالشراء احلضور في املكان والزمان 
املعينني مســتصحبني معهــم التأمينات 
القانونية بنســبة 10% من القيمة املقدرة 
البالغة 67235000 ســبعة وستني مليونا 
ومائتني وخمســة وثالثني ألف دينار بصك 
مصدق إن كانوا من غير الشــركاء علما إن 

الداللية على املشتري.
القاضي
كاظم محمد طراد

االوصــاف: العقــار: عبارة عن دار ســكن 
مفروزة الى مشــتملني بصورة غير رسمية 
مشيدان من الطابوق واالسمنت مسقفان 
بالشيلمان ويقعان على شارع فرعي مبلط 
درجة العمران وســط– اخلدمات متوفرة ماء 
وكهرباء وتبليط. املساحة 194 م2 – القيمة 
املقدرة: 67235000/ ســبعة وستون مليونا 

ومائتان وخمسة وثالثون الف دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 1977
التاريخ: 2022/5/17
الى / املدعى عليه/ حيدر كامل معارج

م/ تبليغ
أصــدرت هــذه احملكمة بحقــك القرار 
فــي  املرقــم 2511/ش/2021  الغيابــي 
بإلزامــك  الــذي يقضــي   2021/12/20
بتســليم املدعية )نور علي عبد( أثاثها 
الزوجية املذكورة في القــرار اعاله عينا 
وان تعذر التســليم فأقيامهــا البالغة 
تسعة ماليني ومائتني واربعني الف دينار 
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
القائــم بالتبليــغ ومختــار محلة حي 
تبليغك  تقرر  الشــطرة  في  الشــرطة 
اعالنــا بصحيفتــني ولك حــق الطعن 
بالقرار خــالل املــدة القانونية وبخالفه 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: 445/ب/2021

املدعي/ سعدون جودة صالح
املدعى عليه/ سليم حمادي حسن

إعالن
الــى املدعــى عليه/ ســليم حمادي 

حسن
املدعي ســعدون جــودة صالح  أقام 
الدعوى البدائية املرقمة 445/ب/2021 
يطالبــك فيها بأجر املثــل عن أتعاب 
عدد  بإقامة  عنــك  للتــوكل  احملاماة 
من الدعاوى البدائيــة ومراجعة دوائر 
التنفيــذ مبوجــب الوكالــة املرقمة 
2019/2205 الصادرة عن دائرة الكاتب 
العدل في قلعة سكر ونظرا جملهولية 
محل اإلقامة تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني للحضور في 
املصــادف 2022/5/25  املرافعة  موعد 
وفي حال عدم حضورك او إرســال من 
ينوب عنــك قانونا فــي املوعد احملدد 
وفق  غيابا  املرافعة بحقك  ســتجرى 

األصول.
القاضي/ جاسم محمد عبيس

مديرية تنفيذ النصر
العدد: 288/ت/2021

إلى/ املنفذ عليهم كل من: اســماعيل 
وابراهيم واسعد وامني واوريت أوالد عبد 

احلسني جوني                  
لقد حتقق لهذه املديرية بأنكم مجهولي 
اإلقامة وليس لك موطــن دائم أو مؤقت 
أو مختــار ميكن إجراء التبليغ عليه لذلك 
قررت هــذه املديرية تبليغكــم باحلضور 
خالل عشــرة أيام تبدأ مــن اليوم التالي 
للنشــر عمال بأحكام املــادة 97 ثالثا من 
قانون التنفيذ ملباشرة املعاملة التنفيذية 
بالعقار  اخلاصــة  القطعيــة  باإلحالــة 
املذكورة اوصافه في ادناه وبخالف تسديد 
العقار  الدين سوف يتم تسجيل ملكية 

الى الدائنة اصوليا وفق القانون. 
املنفذ العدل
محمد حسن العتابي 
العقــار: 1152  رقم  العقــار: 1-  اوصاف 
الســراي -2- موقــع العقار: الشــطرة 
اخلالصــة -3- جنســه: داران بصورة غير 
املشــتمالت: غرفة ومطبخ   -4- رسمية 
وصالة وتواليت وحمــام وغرفتني وحمام 
ومرافق -5- القيمة املقدرة: عشرة ماليني 
وثالثمائة وخمسون دينار -6- الدائنة رجاء 

حسني جابر.

االربعاء 18 آيار 2022 العدد )4897(
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رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
األولى بعد إعادة التثمــني لتأجير مواقع كلية الطب/ الصيدلة/ 

العلوم السياحية بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاســة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية- بطاقة السكن - البطاقة التموينية- براءة 
ذمــة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- هوية 
الضريبة- التصريح األمني- اإلجازة الصحية بالنســبة للنادي- 
كتاب ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم 
اجلامعي في الكليات العراقية بالنسبة ملوقع التصوير( واحلضور 
في متام الساعة العاشرة في اليوم الثالثني من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن. ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة مقدارها )%2( 

من بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع التصويــر )جوال( )الول مرة( بناية القادســية/ مجمع 

البياع الطبي/ كلية الطب.
)2( موقع التصوير )جوال( )الول مرة(/ كلية الصيدلة.

)3( موقع التصوير )جوال( )الول مرة(/ كلية العلوم السياحية.
)4( موقع النادي الطالبي/ كلية العلوم السياحية.

رئاسة اجلامعة املستنصرية

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة

إعالن املناقصة املرقمة )2022/1( للمرة الثانية

تعلن شركة الفاو الهندسية العامة أحد تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
واألشــغال العامة عن إعالن املناقصة املرقمة )2022/1( للمرة الثانية اخلاصة )بتجهيز 
مواد الســيطرة األوتوماتيكية االســتيرادية ملشــروع ماء البغدادي( وللحصول على 
مســتندات املناقصة والشــروط اخلاصة بها مراجعة مقر الشــركة )قسم الشؤون 
القانونية( الكائن في منطقة التاجيــات مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره 
)250,000( مائتان وخمســون الف دينــار غير قابل للرد وعلى الراغبني من الشــركات 
واملقاولــني ذوي االختصاص واملصنفني من الدرجة )الرابعــة/ ميكانيك/ كهرباء( تقدمي 
هوية تصنيف الشــركات واملقاولني او هوية غرفة جتارة )درجة/ ممتازة( )سارية املفعول- 
نسخة اصلية( عند شــراء املناقصة وجلب كتاب تخويل موقع من قبل املدير املفوض 
للمكتب او الشــركة التي تروم شــراء العطاء مع مراعاة إيداع عطاءاتهم داخل ظرف 
مغلق ومختوم يكتب عليه اســم ورقم املناقصة وموعد غلقها واسم صاحب العطاء 
)الشركة( ويحتوي بداخله على ثالثة ظروف منفصلة ومختومة ويتضمن األول جميع 
املستمسكات املطلوبة ويتضمن الظرف الثاني العرض الفني ويتضمن الظرف الثالث 
على العرض التجاري مع صك مصدق )بقيمة التأمينات األولية( مببلغ )4,500,000( أربعة 
ماليني وخمســمائة الف دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( من تاريخ 
الغلق ووصل الشراء مع تقدمي ما يثبت تنفيذ اعمال مماثلة مؤيدة من اجلهات املستفيدة 
مع تقدمي احلســابات اخلتامية مصادق عليها من قبل محاســب قانوني آلخر ســنتني 
ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشــركة الكائن في التاجي علما ان الشركة غير 
ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وإهمال العطاء غير املستوفي للمستمسكات القانونية 
املطلوبــة وعدم قبول الــوكاالت العامة الصادرة من املناقصني ويتــم اعتماد الوكالة 
اخلاصــة باملناقصة في حال وجود عذر مشــروع مصدق اصوليا وســيكون آخر موعد 
لتقدمي العطاءات يوم )االحد( املوافق 2022/5/29 الساعة الثانية عشرة ظهرا وفي حال 
مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املناقصة أجور نشــر اإلعالن وميكن االطالع على موقع الشركة اإللكتروني على 
االنترنت وحســب ما مدرج في ادناه علما ان مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة أعاله 

يكون )450,000,000( اربعمائة وخمسني مليون دينار عراقي ال غيرها.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 427/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/16
الى/ املدعى عليه )رامي عامر شعالن(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )ندى شــاكر مشــرف( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 427/ش/2022 
أمــام محكمة االحوال الشــخصية في 
هيت والذي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتأييد حضانة الطفل )ســليم( 
وقــد وردت الدعوتية غيــر مبلغة كونك 
مجهول محــل االقامة وحســب ما ورد 
بشــرح القائم بالتبليــغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللة عليه فقــد عني 2022/5/25 
وتبليغك بصحيفتني  للمرافعــة  موعدا 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1285
التاريخ: 2022/4/11

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجــة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية ناحية واســط وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية ناحية واســط خالل فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي لصدور االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه في مقر البلدية اعاله في متام الســاعة العاشرة صباحا ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر 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

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12792
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد عبد الزهرة الزم بدر/ شاغل الشقة رقم 12 عمارة 50

قّدم الســيد مدير ٍعام شــركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ســتار 
جبار عبد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 في 2021/5/4 اإلنذار املرقم 25785 ســجل )129( واملؤرخ 
2021/9/14 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 12 في العمارة 50 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقتي التبليغ بواسطة مركز شــرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل اإلقامة 
حســب شــرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية 
اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لســنة 1969 

املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

املوقعمدة االيجارمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

ورشة الغسل 1
العروبةسنة واحدة1500 م712والتشحيم



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة 
االحتادية

محكمة بداءة القرنة
العدد: 37/ب/2022
التاريخ: 2022/5/11

إعالن
املدعية/ سالمه عبد احلسن عباس

املدعى عليه/ عالء سعد محمد
العلنية  باملزايــدة  تبيع هــذه احملكمــة 
العقار املرقم 34/390 م18 الشاهني املزال 
شيوعه بأعالم احلكم املرقم 37/ب/2022 
نوعــه ملــك صرف وهــو عبارة عــن دار 
ســكنية ذو طابقني في منطقة الشرش 
الشــاهني مبنية من البلوك ومســقفة 
بالكونكريت مســاحتها 200 م2 فمن له 
الرغبة بالشــراء مراجعة هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
خمســة   )75000000( البالغة  للعقــار 

وسبعني مليون دينار.
القاضي
عادل قاسم حنون

االربعاء 18 آيار 2022 العدد )4897(

Wed.18 May. 2022 issue )4897(

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12293
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد فاضل عباس غلوم/ شاغل الشقة رقم 10 عمارة 38

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبد مبوجب الوكالة املرقمة 11268 في 2021/5/4 اإلنذار املرقم 25162 سجل )126( واملؤرخ 2021/9/7 
والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا واملتضمن 
عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بســبب عوامل االندثار وتهالك 
البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي والداخلي 
وانفصال بعض االلواح الكونكريتية عن بعضها مسببة وجود فجوات بني اجلدران وانفصال ووقوع 
معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية، ونظرا النتهاء العمــر االفتراضي لتلك 
العمارات وذلك لتشــييدها منذ اكثر من 40 ســنة وبناًء على ما جاء بقرار مجلس إدارة شركتنا 
بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير اليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة املرقمة 10 في 
العمارة 38 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل فترة )15( يوما 
من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن االضرار التي قد 

تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقتي التبليغ بواسطة مركز شــرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل اإلقامة 
وحســب شــرح مختار ملنطقة خور الزبير لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا 

للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

Extension Announcement for Tender No: 014-SC-22-EBS 
300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala (Social Contribution Project)

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its 
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East 
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: 300mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala )Social Contribution Project(                 
Tender No.: 014-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have 
the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this 
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide 300mm Water Pipeline 
Project from Al Zafaraniya to Jasir Diyala )Social Contribution Project(. Contractors shall perform study and design the implementation plan 
for the proposal include but not limited to the following:

Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@
ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 
Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: One person can only represent one company
Part Three: 
NOTE: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who 
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at 
Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 16:00 PM, 7th Jun 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly 
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days 
before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Extension Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS 
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 

Implementation Service (Social Contribution Project)
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in 
Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service )Social Contribution 
Project(
Tender No.: 016-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Rain and Heavy Sewage Line, 
Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service )Social Contribution Project((. Contractors shall perform study and design the 
implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com 
for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will 
come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: One person can only represent one company
Part Three: 
NOTE: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the blacklist 
of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether 
it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 16:00 
PM, 31st May 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned 
above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid 
submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

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

محافظة بغداد
جلنة البيع وااليجار االولى

تعلن جلنة البيع وااليجار األولى، عن تأجير األمالك املوصفة 
فــي أدناه العائدة الى محافظة بغداد، وملدة )3( ســنوات 
وفق احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل. فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة العلنية 
مراجعة محافظة بغــداد خالل مدة اإلعالن البالغة )30( 
يوماً من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في الصحف احمللية، 
مســتصحبني معهــم التأمينــات القانونيــة البالغة 
20%، ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 

واملصاريف األخرى املترتبة على ذلك وفق القانون.
وســتجرى املزايدة العلنية في متام الســاعة 11 صباحاً 
مــن اليوم الذي يليه مدة اإلعالن في ديوان احملافظة وعلى 
املشتركني في املزايدة العلنية جلب هوية االحوال املدنية، 
وبطاقة الســكن، والبطاقة التموينية، أصل وصورة وفي 
حال مصادفة عطلة في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي 

يليه.

مالحظة 1( ال يجوز قطع وصل األمانة يوم املزايدة.
2( ال يجوز التنازل بني أصحاب الضم او املستأجرين.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1292
التاريخ: 2022/4/12

م/ إعالن
بالنظر حلصول حالة نكول

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية بلدية ناحية واســط وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية ناحية واســط خالل فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي لصدور االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية 
بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه في مقر البلدية اعاله في متام الســاعة العاشرة صباحا ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة 
وأصليــة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على ان يتحمل الناكل 

فرق البدلني.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

Item Qty Unit Description

 1  1 LOT Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain) in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

2 1 LOT Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 3  1 LOT Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 4  1 LOT Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

 5  1 LOT Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer to ITB)

6 1 LOT Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB)

SN Description Scope of Work

1    300 mm Water Pipeline Project  from Al
Zafaraniya to Jasir Diyala

 300 mm Water Pipeline Project from Al Zafaraniya
to Jasir Diyala

اسم الناكلمدة االيجارمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

فرحان رشك حماديسنة واحدة10 م1092حانوت1

علي محسن نوارسنة واحدة10،5 م3132محل صناعي2

احمد فرحان عليسسنة واحدة45 م4122محل صناعي3

رقم العقار نوع امللك
املساحةوموقعه

بدل التأجير 
السابق رقما 

وكتابة للسنة 
الواحدة

بدل التقدير 
(احلالي) رقما 

وكتابة للسنة 
الواحدة

الغرض من 
مدة التأجيرالتأجير

سكن
47 تبه 

الكرد بغداد/ 
امليدان

58،28 م2

 1،155،000
فقط مليون 

ومائة وخمسة 
وخمسون الف 
دينار ال غيرها

2،000،000 فقط 
مليونان دينار ال 

غيرها
ثالث سكن

سنوات



تقرير

اقتصاد6

د.عبداللطيف رشيد
وزير الموارد المائية األسبق

ان  إال  العنــوان اعاله  رغم بديهية 
التعامــل احلالي مع ملف املياه في 
العراق ال يعتمد على تنفيذ خطط 
ســتراتيجية طويلة األمد وضعها 
ومؤسســات  ومختصون  خبــراء 
الدراســات  هذه  توفر  رغم  عريقة 
والتوصيات فعال، إذ نشهد موجات 
عابرة من االهتمــام مبوضوع املياه 
مــع بداية كل موســم جفاف ثم 
يتم االنشغال عنه مبلفات ساخنة 
تتضخم  الوقت  مــرور  ومع  أخرى، 
أزمــة املياه حتى وصلنا الى الوضع 

اخلطير احلالي.
إن أزمة امليــاه متواصلة منذ عدة 
الدرجة  فــي  ترتبط،  وهــي  عقود 
الكبيرة  املناخية  بالتغيرات  االولى، 
التــي تشــهدها الكــرة االرضية 
وخاصة منطقة الشــرق االوسط 
كلما  الصحــارى  تتســع  حيــث 
املتوفرة،  امليــاه  تراجعــت كميات 
والعــراق حتديــدا ســيواجه اجلزء 
املشــكلة نظرا  االكثر حــدة من 
لكونه دولة مصب حيث تقع منابع 

تعرضت  كما  حدوده،  خارج  مياهه 
تربتــه لتغييرات كبيــرة جعلتها 
أكثر هشاشــة وأقل متاســكا مع 
توالي سنوات اجلفاف وتزايد حركة 
أعداد  وتراجع  العســكرية  اآلليات 
أشجار النخيل ومساحات الغطاء 
األخضر، وهو ما انعكس اليوم في 
دول  املتحركة من  الغبــار  موجات 
أيام  البــالد معظم  لتضرب  اجلوار 

السنة.
السنوات  وان طرحنا خالل  ســبق 
ملواجهة  وخططــا  حلوال  املاضية 
أزمة املياه وما يتبعها من أزمات في 
البيئة والزراعة واستقرار السكان، 
وجوهر هــذه الطروحات هو اعتبار 
اخملتصون  يديرها  عليا  املياه قضية 
ويدعمهم الساسة وليس العكس، 
وفي مقدمة العالج معرفة اخلطط 
تعتمدها  التي  للمياه  التشغيلية 
دول اجلــوار لكي يتمكن العراق من 
وضع سياســة واقعية إلدارة املياه 
بعيدا عن اخلطوات املفاجئة، وهذا 
املطلب يجب ان يكون في مقدمة 
حواراتنا مع دول اجلــوار بعيدا عن 
التصعيد والتهديد فكلها أساليب 
غيــر مجدية في هذا امللف اخلطير 
متهيدا للتوصل الى اتفاقيات ثابتة 

لتوزيع احلصص املائية.

يجــب ان نضع في نظــر االعتبار 
ان التغيــرات البيئيــة وموجــات 
كما  البلدان  جميع  تضرب  اجلفاف 
ان زيادة الطلب على املياه تشــمل 
كل اجملتمعــات لكــن هــذا يجب 
ان اليكــون على حســاب احلقوق 
املائية العادلة للعراق، ولكي تكون 
مقبولة  عادلة  بحصص  مطالبتنا 
علينا اعتماد أســاليب حديثة في 
ري املزروعــات بدال من االســاليب 
وتقليل  اآلن،  املعتمــدة  القدميــة 
توفيــر غطاء  التبخر عبر  نســب 
أخضر في املناطــق احملاذية لالنهار 
وكذلــك حمايــة مجــاري االنهار 
من التلويث والتجــاوزات بالبناء او 
غيــره من االســتخدامات وايقاف 
الهدر في اســتخدام املياه وتطوير 
تخزينهــا. حتقيق كل هــذه االمور 
ومهنية  قويــة  إدارة  الــى  يحتاج 
مللف املياه والتوسع في االستثمار 
للحفاظ  عامــة  ثقافة  وإشــاعة 
علــى هــذا العنصر احليــوي عبر 
تخاطب  واعالمية  تربويــة  منهاج 
مختلف االعمار ومستويات الوعي، 
الثقافة  تأسيس هذه  وتشارك في 
ألن  والنخب،  املؤسســات  كافــة 
املياه ليــس قضية عابرة. عمليا، ال 
بد من حتســن وتقويــة ادارة املياه 

ويجب التحرك سريعا في اجتاهن، 
االول تشكيل مجلس أعلى للمياه 
واملتخصصــن خارج  اخلبــراء  من 
االطــر البيروقراطيــة املعتادة في 
العمــل االداري واحلكومي، ومهمة 
هذا اجمللس وضع سياســات إلدارة 
ملــف امليــاه، وحتظــى توجيهات 
وخطــط اجمللس بقيمــة اعتبارية 
ومهنية ملزمة للجهات احلكومية 

التنفيذية.
واالجتــاه الثاني يتضمــن التحرك 
إلطالق  والدبلوماسي  السياســي 
حوار إقليمي موســع للتوصل الى 
حكومات  بن  واتفاقــات  توافقات 
وايران  تركيــا  وباألخــص  الــدول، 
والعراق وســوريا، إليقاف اخلطوات 
تفعل  مثلما  التفردية  واملشــاريع 
تركيا ببناء السدود العمالقة التي 
تؤثر بشــكل كبير على االمدادات 
املائية فــي نهري دجلــة والفرات، 
وال بــأس فــي ان يســعى العراق 
لعقــد مؤمتر دولــي أو اقليمي في 
هذا الســياق وان يجعــل من هذا 
امللف أساســيا فــي عالقاته مع 
الدول األخرى، إلن استقراره مرهون 
تدفق كميات مناسبة  بإســتمرار 
من امليــاه، وهو اســتقرار ضروري 

لبقية دول املنطقة.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرشــيد، امــس الثالثاء، عن 
تخفيض احلد االدنــى للتقدمي على بطاقة 
كريدت كارد الى 750 الف دينار للموظفن.

وقال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
صحفي ، إن “تعليماته املتضمنة تخفيض 
السقف الالزم للتقدمي على بطاقة )كريدت 
كارد( مت تخفيضهــا إلى احلد األدنى للراتب 
الــف دينار   )750( الــى  ألغــراض التقدمي 

للموظفن فقط بدال من )1000000( مليون 
دينار والتي متنحك فرصة احلصول على )3( 

اضعاف الراتب يبقى دوار في بطاقتك”.
واوضــح ان “آلية احلصول علــى البطاقة 
الكترونيا ومتنح حلاملــي بطاقة نخيل وال 

مينع ان تكون حاصل على سلفة سابقة”.
وكان املصرف قد أعلــن مؤخرا، عن اطالق 
وجبة جديدة من ســلفة كريدت كارد )3( 
أضعــاف الراتــب للموظفن ومنتســبي 

القوات االمنية
وقال املكتب االعالمي فــي بيان ، ان املبلغ 
املذكور ميكن ان يحصل عليه من يزيد راتبه 
على مليون دينار عراقي، موضحا أن التقدمي 

يتم من خالل تطبيق مصرف الرشيد.
واضاف البيان انه بامكان من لديه ســلفة 
ســابقة التقدمي على بطاقة كرديت كارد 
واحلصــول على )3( اضعــاف الراتب يبقى 

مدور حتت اليد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تغيرت أسعار الذهب بشكل طفيف، امس 
الثالثــاء، حيث أدى تراجع الــدوالر إلى دعم 
الطلب على الســبائك املســعرة بالدوالر 
األمريكــي ومواجهــة الضغــط الناجت عن 

انتعاش عوائد سندات اخلزانة األمريكية.
وارتفع ســعر الذهــب الفوري فــي أحدث 
تعامالت ٪0.1 إلــى 1825.29 دوالراً لألوقية 
اعتبارًا مــن 04:18 بتوقيت جرينتش. وزادت 
0.6 باملئة  العقود األمريكية اآلجلة للذهب 
إلى 1825.60 دوالراً. واســتقر مؤشر الدوالر 
بعد انخفاضه من أعلى مســتوياته في 20 

عاًما يوم االثنن، حيث قلص املســتثمرون 
الرهانات بشــأن ما إذا كانت زيادة أســعار 
الفائدة األمريكية ستدفع الدوالر إلى املزيد 
من املكاسب. وضعف الدوالر يجعل الذهب 
يحملون  الذيــن  للمشــترين  أكثر جاذبية 
عمالت أخــرى. ومع ذلــك ، ارتفعت عوائد 
سندات اخلزانة األمريكية ألجل 10 سنوات، 
مما حــد من الطلــب على الذهــب الذي ال 
يحمل فائدة. وتراجع ســعر الفضة الفوري 
0.2 باملئة إلى 21.56 دوالرًا لألوقية ، واستقر 
البالتن عند 945.76 دوالرًا ، وهبط البالديوم 

1.2 باملئة إلى 2002.17 دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار النفــط، امس 
الثالثــاء، مــع جني املســتثمرين 
لألربــاح بعد االرتفــاع األخير، في 
اجملر  فيــه  قاومت  الــذي  الوقــت 
مســعى من االحتاد األوروبي لفرض 
حظر على واردات النفط الروسية، 
فــي خطوة من شــأنها أن تقلص 

اإلمدادات العاملية.

تراجعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
22 ســنًتا ، أو ٪0.2 ، إلــى 114.02 
الســاعة  بحلول  للبرميــل  دوالراً 
04:27 بتوقيــت جرينتــش ، فــي 
حن تراجعت العقــود اآلجلة خلام 
األمريكي  الوسيط  تكساس  غرب 
35 ســنًتا ، أو ٪0.3 ، إلــى 113.85 
املعيارين  ارتفع كال  للبرميل.  دوالرًا 
امس  بأكثر مــن 2٪  القياســين 

اإلثنن.
وفشل وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
يــوم االثنــن، فــي مســاعيهم 
للضغط على بودابســت لرفع حق 
النقض ضد حظــر نفطي مقترح 
على روســيا في أعقاب غزو البالد 
ألوكرانيا، سيتطلب احلظر موافقة 

جميع دول االحتاد األوروبي.
ومــع ذلك ، ال يزال الشــعور العام 

وسط  صعوديًا  األســعار  بشــأن 
التفاؤل بشــأن تعافي الطلب في 
الصن حيــث تتطلع إلى تخفيف 
قيــود فيروس كورونــا التي أضرت 

باقتصادها.
امس  ووضعت شــنغهاي خطًطا 
األول االثنن إلنهــاء اإلغالق املؤلم 
أكثر  الذي اســتمر   COVID-19 لـ 
من ســتة أســابيع، مما أضر بشدة 

باالقتصــاد الصيني ، ولعودة املزيد 
من احليــاة الطبيعيــة اعتبارًا من 

األول من حزيران.
يكثف   ، العــرض  علــى صعيــد 
املنتجون األمريكيون من أجل جتديد 
اخملزونــات التي تضاءلت في أعقاب 
احلــرب الروســية علــى أوكرانيا ، 
التي تســميها موســكو “عملية 
عســكرية خاصة” - والتعافي من 

.COVID-19 جائحة
وأظهرت بيانات مــن وزارة الطاقة 
االثنــن  األول  امــس  األمريكيــة 
انخفاض اخملزونــات في االحتياطي 
البترولــي االســتراتيجي إلى 538 
مليون برميل ، وهو أدنى مســتوى 
منذ 1987 ، مما يؤكد نقص املعروض.
االشــخاص فــي املوصــل نتيجة 

لذلك”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــكا مزارعو صــالح الدين من 
كساد محصول الرقي وانخفاض 
أسعاره بســبب املنتوج املستورد 
وسيطرته على أسواق احملافظات.

اجلمعيات  احتــاد  رئيــس  وقــال 

الدين كرمي  الفالحية في صــالح 
كــردي الدليمي لوكالة شــفق 
نيوز؛ ان “انتاجية الرقي للموسم 
احلالي وفيرة وذات جودة عالية من 
تسويقه  أن  إال  املواصفات  جميع 
وانخفــاض  الكســاد  يعانــي 

األسعار مقارنة بتكاليف الزراعة 
وانتاجه”.

وبن الدليمي؛ ان “اســعار الرقي 
انخفضــت إلــى أقل مــن 500 
دينار للكيلوغرام الواحد بســبب 
ســطوة الرقــي املســتورد على 

االســواق احمللية وعــزوف التجار 
واملســوقن عن رقي صالح الدين 
بســبب التكاليــف املالية وبعد 
احملافظات  عــن  الديــن  صــالح 
ان  الى  الدليمي  األخرى”. واشــار 
بكثرة  ينتشــر  الرقي  “محصول 

وبلد  ســامراء  مناطق  في  حاليا 
والدجيــل وصــالح الديــن إال أن 
كبيرة  خســائر  تكبدوا  املزارعن 
الرقي ليس  بالرغم من موســم 

باملوسم الزراعي االستراتيجي”.
ويشــكو املزارعــون فــي عموم 

فوضى  من  العراقيــة  احملافظات 
الزراعيــة  احملاصيــل  اســتيراد 
وتبعاتها الســلبية على املنتوج 
احمللي، ما دفع الكثير من املزارعن 
الزراعة بســبب  العزوف عن  الى 
سوء إدارة ملف الزراعة في البالد.

 متابعة ــ الصباح الجديد :
 بعــد أن طالتها العقوبــات الغربية 
املفروضة على روســيا، أعلنت شركة 
في  الرائدة  رينو،  الفرنسية  السيارات 
التي اســتحوذت على عالمة  روسيا، 
الدا، أمس أنها ستبيع أصولها للدولة 
أول عمليــة تأميم  الروســية، فــي 
ضخمة منذ تدخل موسكو عسكريا 

في أوكرانيا.
اجملموعة  قالت  “الفرنسية”،  وبحسب 
في بيان “إنها باعــت حصتها األكبر 
املائــة( فــي مجموعة  )67.69 فــي 
أوتوفاز الرئيسة في صناعة السيارات 
الروســية إلــى جانــب عالمــة الدا، 
للمعهد الروســي للبحــوث وتطوير 

السيارات واحملركات”.
فــي نهايــة نيســان ، أشــار دنيس 
مانتوروف وزير التجارة الروسي إلى أن 
الصفقة ستتم لقاء “روبل رمزي”، في 

حن لم تؤكد “رينو” حتى أمس األمر.
وأكدت الوزارة الروســية أمس أنه “مت 
توقيع اتفاقيات لنقل أصول روســية 
من مجموعة رينو إلى روسيا االحتادية 

وحكومة موسكو”.
الســيارات  شــركة  تخلــت  كمــا 
الفرنســية عــن عمليــات العالمة 
التجارية رينو اخلاصة في روســيا إلى 
في  ومنها مصنعها  مدينة موسكو، 
العاصمة الــذي يقوم بإنتــاج “رينو” 

و”نيسان”.
أعلــن ســيرجي ســوبيانن رئيــس 
بلدية العاصمة الروســية أن املصنع 
التجارية  العالمة  إطالق  فيه  سيعيد 
الســوفياتية “موســكوفيتش” التي 
بدئ بإنتاج سياراتها في 1946 وكانت 

معروفة ببساطتها.
وقال في بيان “ال ميكننا القبول بفقدان 
آالف العمــال وظائفهــم”، مؤكــدا 
أنه ســيتم االحتفــاظ “مبعظم اليد 

العاملة في املصنع واملتعاونن معه”.
سيكون مصنع الشــاحنات الروسي 
الرئيــس ملصنع  “كامــاز” الشــريك 
موســكو، حيــث مــن املقــرر إنتاج 

السيارات الكهربائية.
وعــد أنطون أوريخ احمللل السياســي 
محاولــة إنتاج ســيارة جديــدة بدءا 
من الصفر، في ظــل غياب التقنيات 
واملكونــات األجنبيــة، تشــبه إلقاء 

“املليارات من النافذة”.
“أوتوفاز”  إلى شــركة  “رينو”  انضمت 
فــي 2008 لتصبح املســاهم األكبر 
في 2014 أثناء قيــادة كارلوس غصن 

اجملموعة.
العمالقة  السيارات  قامت شركة  ثم 
بإنقاذ اجملموعة الروســية املتعثرة من 
اإلفالس. وأسهمت في ذلك مبشاركة 
العســكرية  روســتك  مجموعــة 

الصناعية الروسية.
ومشاركة  ضخمة  اســتثمارات  بعد 
العالمة  داســيا،  تقنية مع شــركة 
بدأت  لـ”رينو”،  االقتصاديــة  التجارية 

“أوتوفاز” في جني األرباح.
باعــت “رينو” فــي 2021 ما يقرب من 
نصف مليون ســيارة في روسيا، ثاني 
أكبر سوق للمجموعة الفرنسية بعد 

أوروبا.
وأبقت اجملموعة الفرنســية لصناعة 
الســيارات، األكثر انخراطا في روسيا 
ومن آخر من غادروا، الباب مفتوحا، إذ 
سيكون بإمكانها شــراء أسهم في 

“أوتوفاز” ملدة ستة أعوام.
وقــال لوكا دي ميــو رئيس مجموعة 
رينو “اليوم اتخذنــا قرارا صعبا لكنه 
ضروري”، مؤكدا حرصه على التصرف 
“مبســؤولية جتــاه موظفيهــا البالغ 
عددهم 45 ألف موظف في روســيا، 
مع احلفاظ على أداء اجملموعة وقدرتنا 
على العودة إلى البالد في املســتقبل، 

في سياق مختلف”.
تصنع “أوتوفاز” الســيارات خاصة في 
مصنعها العمالق في تولياتي “جنوب 
35 ألف شــخص.  غرب” ويعمل فيه 
يتم كذلك تســويق “داســيا لوجان” 

و”سانديرو” حتت عالمة رينو.
توقفــت معظم خطــوط التجميع 
في املصنع بعد احلرب في 24 شــباط. 
ونظرا إلــى العقوبــات املفروضة لم 
يعد بإمكان املصنع تســلم مكونات 

ضرورية.
منح املوظفون والعمال إجازة مدفوعة 

ملدة ثالثة أسابيع في نيسان ما أوقف 
معظم إنتاجه.

اجملموعة  في  العمــال  نقابة  وأعلنت 
مجــددا فــي 12 أيار إغــالق خطوط 
اإلنتاج بن 16 و20 أيار ، بسبب االفتقار 

إلى املكونات.
دون التحدث عــن عملية “تأميم”، أيد 
فالدمييــر بوتن فــي آذار تعين إدارين 
الشــركات  رأس  علــى  “خارجيــن” 
إلى مغادرة روسيا  الساعية  األجنبية 
“لنقلهــا إلــى الراغبن فــي جعلها 

تعمل”.

إمتــام الصفقة  أن  “رينو”  وأوضحــت 
ال يخضــع ألي شــروط، مضيفة أنه 
املوافقات  احلصــول على جميــع  “مت 

املطلوبة”.
ولفتت “رينو” إلى أن االتفاق يتيح لها 
خيار إعادة شــراء حصتها من املعهد 

الروسي خالل األعوام الستة املقبلة.
وجتدر اإلشارة إلى أن “أوتوفاز” تشتهر 

بإنتاج مركبات “الدا”.
وذكرت الشــركة أنه ســيتم بالتالي 
عدم دمج بيانات عملياتها في روسيا 
في بياناتها املالية لألشــهر الســتة 

املنتهية في 30 حزيران املقبل.
وقال لوكا دي ميــو الرئيس التنفيذي 
للمجموعة “لقــد اتخذنا اليوم قرارا 
صعبا لكنــه ضروري، اتخذنــا خيارا 
ألفا في  الـ45  مسؤوال جتاه موظفينا 
روســيا، مع احلفاظ على أداء اجملموعة 
وقدرتنا علــى العودة إلــى البالد في 

املستقبل، في سياق مختلف”.
إلى ذلك، أعلنت سلسلة ماكدونالدز 
التي  الســريعة  للوجبات  األمريكية 
أغلقــت متاجرها في روســيا مطلع 
آذار ، انسحابها من البالد وبيع جميع 

أنشطتها.
قال كريس كيمبينسكي املدير العام 
للشركة في بيان “نحن ملتزمون جتاه 
مجتمعنا في العالــم، ويتعن علينا 

احملافظة على قيمنا”.
وأضاف أن “احترام قيمنا يعني أنه لم 
يعــد بإمكاننا االحتفاظ بعالمتنا في 

روسيا”.
روسيا منذ  “ماكدونالدز” موجودة في 
أكثر من 30 عاما، ومتلك 850 مطعما 

يعمل فيها 62 ألف موظف.
في 8 آذار ، أعلنت الشركة إغالق جميع 
وتعليق  مطاعمها بشــكل مؤقــت 
البالد، حاذية حذو  جميع أعمالها في 
كثير من الشركات املتعددة اجلنسيات 
التي قررت النأي بنفسها عن موسكو.

للوجبات  األمريكــي  العمــالق  وقال 
التي  األزمة اإلنسانية  “إن  الســريعة 
ســببتها احلرب فــي أوكرانيا والبيئة 
نتجت  التي  املتوقعة  االقتصادية غير 
عنها دفعتا )ماكدونالدز( إلى االعتقاد 
أن استمرار أنشــطتنا في روسيا لم 

يعد ممكنا، وال يتوافق مع قيمنا”.
اعتبــرت اجملموعــة أنها ستســجل 
تراوح  للتحصيــل  قابلة  غيــر  أعباء 
بن 1.2 مليار و1.4 مليار دوالر بســبب 

انسحابها من البالد.

وتشكل روسيا حيث تدير “ماكدونالدز” 
مباشرة 80 في املائة من املطاعم التي 
حتمل اســمها، 9 في املائة من إيرادات 
اجملموعة األمريكيــة و3 في املائة من 

أرباحها التشغيلية.
تســعى اجملموعــة إلــى إعــادة بيع 
بالكامــل  الروســية  محفظتهــا 

ملستثمر محلي.
حتــى يتم االنتهــاء مــن الصفقة، 
رواتب موظفيها  تلتزم اجملموعة بدفع 
وبضمان استمرار توظيفهم من قبل 

املشتري املستقبلي.
وســتخضع الفروع بعد ذلك لعملية 
“نزع للعالمــة التجارية”، ما يعني أنه 
لن يكون من حق املشــتري استخدام 
اسم “ماكدونالدز” وال قائمة طعامها 
وال عالمتهــا التجارية، مبــا في ذلك 
شــعار القوس الذهبي الــذي يظهر 

.m على شكل حرف
كما أعلنت شــركة ســتورا إنســو 
لصناعــة الــورق ومــواد التغليــف 
مع  االنســحاب  أمــس  الفنلنديــة 
روســيا  فــي  الثالثــة  مصانعهــا 

وتسليمها إلى إدارة محلية.
أن  لألنباء  “بلومبيــرج”  وكالة  وذكرت 
هــذه الصفقة لــن يكون لهــا تأثير 
ملموس في املبيعات وأرباح تشــغيل 

الشركة خالل العام احلالي.
في الوقت نفسه ســجلت الشركة 
املوجود مقرها في هلســنكي تراجعا 
في قيمتهــا بقيمــة 35 مليون يورو 
خالل الربــع األول من العــام احلالي، 

بسبب انخفاض آفاق أعمالها.
يذكر أن املصانع الروسية الثالثة تضم 
اإلنتاجية  طاقتهــا  وتبلغ  عامال   620
اإلجمالية نحــو 395 مليون متر مربع 
من مواد التعبئة، كانت “ستورا إنسو” 
باعت في 25 نيسان  املاضي مشروعن 

آخرين في روسيا ملديرين محلين.

المياه ليست قضية عابرة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
توقع وزير الطاقة السعودي أن تكون اململكة 
قادرة على زيادة قدرتها اليومية إلنتاج النفط 
بأكثر من مليون برميــل لتتخطى 13 مليون 

برميل يوميا مطلع العام 2027.
وأفاد الوزير الســعودي عبد العزيز بن سلمان 
في مؤمتر للطاقة في املنامة أن اإلنتاج سيبلغ 
على األرجح 13.2 إلى 13.4 برميل يوميا، لكن 

ذلك سيكون في نهاية 2026 أو بداية 2027.
وتابع أن بالده ستحافظ على هذا املستوى من 

اإلنتاج “إذا سمح السوق بذلك”.
وكانت شــركة “أرامكو” السعودية العمالقة 
أعلنت في مــارس 2020 أنها تلقت توجيهات 
من وزارة الطاقة لزيــادة اإلنتاج يوميا من 12 
إلى 13 مليون برميل يوميا، دون أن تقدم جدوال 

زمنيا لتنفيذ ذلك.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهــرت بيانــات أولية من مصــادر جتارية أن 
واردات الهنــد من اخلام ارتفعت في نيســان 
املنصرم، حيث شحنت املصافي الهندية 4.7 
مالين برميل يومًيا من النفط، بزيادة ٪6.9 عن 
الشهر الســابق ونحو ٪11.6 أعلى من العام 
 COVID-19 السابق 2021، عندما أثرت موجة

الثانية على الطلب احمللي للنفط.
في شهر نيسان، واصل العراق احتالل املرتبة 
األولى بن موردي النفط للهند، تليها اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

وأصبحت روســيا رابع أكبر مورد للنفط إلى 
الهند في نيســان، مع توقع زيــادة األحجام 
فــي األشــهر املقبلة حيث حفزت األســعار 
أكبر مســتهلك  مــن  الطلب  املنخفضــة 

ومستورد للنفط في العالم .
ارتفعت حصة روســيا في مشــتريات  كما 
الهند من النفط األرخــص ثمناً التي جتنبها 
العديد من الــدول والشــركات الغربية إلى 
مســتوى قياســي بلغ ٪6 ، حوالي 277 ألف 
برميــل يومًيا في نيســان، ارتفاًعا من حوالي 
66 ألف برميل يومًيا في آذار، عندما كانت في 

املركز العاشر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهر تقرير داخلي اطلعت عليه رويترز امس 
الثالثاء انخفاض إنتاج النفط اخلام الروســي 
بنحو تسعة في املئة إلى 9.16 مليون برميل 
يوميا، وذلك اســتنادا إلــى تقييمات مصادر 

ثانوية من أوبك+.
وهذا يعني أن إنتاج روســيا الشــهر املاضي 
جــاء أقل بنحــو 1.28 مليون برميــل يوميا 
عن املستوى املســتهدف في اتفاق بن أوبك 
باســم  املعروفة  اجملموعة  وهــي  وحلفائها 

أوبك+ .
وأظهرت البيانات أن إجمالي إنتاج أوبك+ جاء 
أقل من املستوى املستهدف بنحو 2.6 مليون 

برميل يوميا في أبريل.

السعودية تطمح إلنتاج 
13 مليون برميل نفط 

يوميًا بحلول 2027

البالد تتصدر قائمة 
مصدري النفط الى الهند

إنتاج النفط الروسي ينخفض 
حوالي 9 % في نيسان

تسهيالت مصرف الرشيد للحصول
 على سلفة ثالثة أضعاف الراتب

تراجع الدوالر ينعش أسعار الذهب

أسعار النفط تنخفض مع استمرار جني األرباح

بسبب االستيراد.. مزارعو صالح الدين يشكون الكساد وانخفاض أسعار الرقي

أول عملية تأميم منذ الحرب

روسيا تستحوذ على مصانع »رينو« مقابل »روبل رمزي«
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استلمت حكومة العراق قرضا من البنك الدولي لتمويل إعادة إعمار املناطق احملررة، 
وترغب بتخصيص جزء من القرض لتمويل عقد إعادة تأهيل مشروع ماء هيت كبيسة 
املوحد 1000 م3/ساعة في وإنشاء مجمع ماء كبيسة سعة 200م3/ساعة عدد 2 في 

محافظة األنبار.
تدعو وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة/ دائــرة املشــاريع املمولة خارجيا من 
ذوي اخلبرة واملؤهلني لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل مشروع ماء هيت 
كبيسة املوحد 1000 م3/ساعة في وإنشاء مجمع ماء كبيسة سعة 200م3/ساعة 

عدد 2 في محافظة األنبار.
يتضمن العمل:

يتضمن العمل إعادة تأهيل مشروع تصفية ماء هيت كبيسة املوحد بطاقة 1000م3/
ساعة وإنشاء وحدات املاء اجملمعة لتصفية املياه عدد )2( طاقة كل وحدة مجمعة هي 
200 م3/ساعة ويشمل االعمل جميع األعمال املدنية واملعمارية والكهروميكانيكية 
وكمــا هو وارد في اخملططات واملواصفات الفنية و كل ما يتطلبه العمل خالل مرحلة 

التنفيذ وفترة الصيانة مبوجب تعليمات البنك الدولي.
مدة تنفيذ املشروع هي ]240 يوما بضمنها أيام العطل واالعياد الرسمية[.

ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة من قبل املناقصني الراغبني عند تقدمي 
[دوالر أميركــي )مائتــا دوالر(  أدناه ودفع مبلغ قدره 200  العنوان  طلب خطي على 
أميركــي غير قابل للرد نقدا« وسيتم إرسال وثائق العطاء عن طريق التسليم باليد، 
الوثائق  ادناه،مرفقة معه  العنوان  العطاءات بظرف مغلق ومختوم يسلم في  تقدم 

واملستمسسكات التالية:
1. نسخ لوثائق حتدد الوضع القانوني، مكان التسجيل ومكان مقدم العطاء االساسي 

ووكالة رسمية للموقع على العطاء اللزامه قانونا بالعطاء املقدم من قبله.
2. معدل اإلنشــاء الســنوي العمال املشاريع التي أجنزت في السنوات )من 2017 الى 
2021( و يتم احتســابها من احلسابات املالية املصدقة من قبل مجلس مهنة مراقبة 

وتدقيق احلسابات لهذه السنوات وفقا ملا ورد في وثائق العطاء.
3. خبرة تخصصية كمقاول رئيسي في مجال اإلنشاءات )مشاريع اإلنشاء او التأهيل 
اخلاصة بتصفية املياه بسعة ال تقل عن 200 م3/ساعة( تساوي في األقل عدد األعمال 
احملددة في ورقــة بيانات العطاء وقيمتها وللفترة احملددة فيها في السنوات )من2017 
إلــى 2021( وتفاصيل كل عمل ال زال قيد التنفيذ او متعاقد عليه واصحاب العمل 
الذين ميكن االتصال بهم للحصول على معلومات اضافية عن هذه العقود وفقــا ملا 

ورد في وثائق العطاء.
4. قائمة باملعدات الرئيسية املقترحة لتنفيذ العقد مع وثائق بيان عائدية ملكيتها. 

وفقا ملا ورد في وثائق العطاء.
لتنفيذ  املقترحني  والفنني  املوقع  ادارة  في  الرئيسيني  العاملني  وخبرات  مؤهالت   .5

العقد. وفقا ملا ورد في وثائق العطاء
6. تقارير حول الوضع املالي ملقدم العطاء مثل بيانات الربح واخلسارة وتقارير مدقق 

احلسابات للسنوات. )من 2017 إلى 2021(.
7. شهادات بنكية تؤكد توفر رأس املال العامل لهذا العقد. وفقــا ملــا ورد في وثائق 

العطاء.
8. كتاب تفويض يخول صاحب العمل مراجعة بنوك مقدم العطاء للتأكد من وضعه 

املالي.
مقدم  يكون  املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  قضائية  دعاوى  أي  حول  معلومات   .9
العطاء طرفا فيها او كان من أطرافها املعنية، مع املبالغ اخملتلف عليها واملستحقات.

10. ان يقدم املتناقص آلية تنفيذ العمل وكيفية الوصول الى املوقع )البرنامج الزمني 
لتقدم العمل، آلية تنفيذ العمل ،املكائن واملعدات والكادر، موقع دائرة املقاول( وفقا 

للبرامج الهندسية املعتمدة وفقا ملا ورد في وثائق العطاء
11. مقترحات حول بنود االعمال التي ستعطى للمقاولني بالباطن والتي ال تزيد عن 

%30من إجمالي العقد.وفقا ملا ورد في وثائق العطاء.
للوزارة احلق في إستحصال صحة صدور جميع الوثائق املقدمة.

سيتم عقد اجتماع ما قبل الغلق في موقع الدائرة املثبت أدناه بتأريخ 2022/6/1.
سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية ومفتوح جلميع 

املناقصني من ذوي االهلية كما مت تعريفه في وثائق املناقصة. 
آخر موعد لتسليم العطاءات هو يوم الثالثــاء 2022/6/14 الســاعة احلادية عشرة 
صباحا. ال تقبل العطاءات اإللكترونية. وسوف ترفض العطاءات املتأخرة عن املوعد 
احملدد )يتطلب حضور املتقدمني قبل ســاعة من املوعد احملدد الســتحصال موافقات 

الدخول ملقر الوزارة(.
سيتم فتح العطاءات عالنية بحضور املقاولني أو ممثليهم ولكل من يرغب باحلضور 

في العنوان املذكور في يوم الثالثاء 2022/6/14 الساعة احلادية عشرة صباحا.
جميع العطاءات يجب ان تكون مصحوبة بـ )خطاب ضمان الدخول في املناقصة(. 

العنوان املشار اليه آنفا هو: فريق القرض اخلاص بعمليات التطوير الطاريء في العراق، 
عناية: آشــتي طارق بيركة/ مدير دائرة املشــاريع املمولة خارجيا/ الطابق الرابع/ وزارة 
اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة/ الكرخ- ساحة املتحف/ بغداد/ العراق.

 ibrd.mochm.pmt@gmail.com :البريد اإللكتروني
http://www. moch.gov.iq :املوقع اإللكتروني

إعالن توريدات خاص
)توريد أعمال(

جمهورية العراق
وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة

دائرة املشاريع املمولة خارجيا 
مشروع القرض الطارئ إلعادة إعمار املناطق احملررة/ التمويل اإلضافي

رقم القرض 87930
إسم العقد: إعادة تأهيل مشروع ماء هيت كبيسة املوحد 1000 م3/ساعة في وإنشاء مجمع ماء كبيسة سعة 200م3/

ساعة عدد 2 في محافظة األنبار.
)AF-W4(:الرقم املرجعي
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دائرة الكاتب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12302
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد ندمية مدهلي هاشم/ شاغل الشقة رقم 9 عمارة 48

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبد مبوجب الوكالة املرقمة 11268 في 2021/5/4 اإلنذار املرقم 25282 سجل )127( واملؤرخ 2021/9/8 
والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا واملتضمن 
عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بســبب عوامل االندثار وتهالك 
البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي والداخلي 
وانفصال بعــض االلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجود فجوات بــني اجلدران وانفصال 
ووقوع معظم الستائر وتلف في سقوف اجملموعات الصحية ونظرا النتهاء العمر االفتراضي لتلك 
العمارات وذلك لتشــيدها منذ اكثر من 40 ســنة وبناًء على ما جاء بقرار مجلس إدارة شــركتنا 
بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نســير اليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة املرقمة 9 في 
العمارة 48 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل فترة )15( يوما 
من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن االضرار التي قد 

تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقتي التبليغ بواسطة مركز شــرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول محل اإلقامة 
وحســب شــرح مختار ملنطقة خور الزبير لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا 

للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات األنابيب املتشعبة اخلاصة بحقن املياه 
1stAnnouncement for Provision of Replacement Service for the Outlet Pipeline of Water Injection Manifold

005/SC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شــركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط 
بعقــد تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز 

املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة التبديل لفتحات األنابيب املتشعبة اخلاصة بحقن املياه 

005/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 
في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.

1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide water injection pipelines replacement service. Replace existed water injection pipes 
with new water injection pipes )the CONTRACTOR shall provide the new 18” water injection pipelines are SMLS API5L PSL2X60 
3PE, 18” ×17.48mm, total require about 115m; the new 16” water injection pipelines are SMLS API5L PSL2X60 3PE, 16” ×15.88mm, 
total require about 45m(.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 3,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 

على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2022/6/14 املوعد النهائي لغلق املناقصة 

وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قسم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة 

واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2022/6/14 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق 

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( 
مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب 
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

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

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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اصدار

The Man of God »فيلم » رجل اهلل
جتدر اإلشــارة بداية إلى أن هناك فيلمني 
يحمــان هذا العنــوان تقريًبــا: الفيلم 
 The Man الروائــي النيجيــري الطويــل
of God »رجــل اهلل« والــذي نحن بصدد 
احلديــث عنه واملُنتج عــام 2022، وفيلم 
 Man روائــي يوناني طويل يحمــل عنوان
of God ومنتــج عــام 2021، من تأليف 
 ،Yelena Popovic وإخراج يلينا بوبوفيك
وهو يتناول قصة القديس نكتاريوس من 
مدينة إيجينا الــذي يُدان بدون محاكمة 
فُينفى ظلًمــا وتتحول احملبة إلى كراهية 

خال دروب اإلميان والتبشير بكلمة اهلل.
فــي الفيلــم النيجيري يســّلط اخملرج 
بيترز كّشافات جريئة  أوســن-  بيلونلي 
السطوع على قضية االجتار بالدين، ويضع 
الفيلم  أبطــال  على لســان واحدة من 
جملة حادة النقد: »أكثر مصادر جني املال 
في بادنا تهريب الساح واخملدرات وافتتاح 
كنيســة«. هو فيلم عــن أوالد الضالة، 
القسوة  القســاة، وخصوًصا  اآلباء  وعن 
باسم الدين، »سأظل أضربك حتى تخرج 
الظلمات منك«- يقول األب الراهب البنه 
الضال. في ذروة غضب االبن وإحساســه 
باحلنق على كل شيء، وقد تركت العصا 
ندبًا ال متّحي فوق ظهره، يقول ألّمه »يوًما 
ما سأغادر هذا البيت ولن أعود إليه« وهو 

بالضبط ما يفعله الحًقا.

فيلم »نقطة التحول«
The Turning Point

الطويل  اإليطالّي  الروائــّي  الفيلم  يعد 
التحّول«  The Turning Point »نقطــة 
من تأليــف وإخراج ريــكاردو أنتونارولي 
عــام  واملنتــج   Riccardo Antonaroli
عبر  ممتعة  ســينمائية  بوجبــة   ،2021
اســتثماره الذكي خفيف الظل لثيمة 
عاقــة اخلاطــف باخملطوف أو الشــرير 

بالصالح.
 Brando لودفيكو )املمثل براندو باسيتو
انطواء متقوقعة  Pacitto( يعيش حالة 
داخل سراديب تهربه من الواقع، يقتحم 
حياته فجأة جــاك اللص الذي نفذ للتو 
ســرقته الكبرى التي يريــد أن يحملها 
ويهرب بها خارج الباد )يؤدي دوره املمثل 
 ،)Andrea Lattanzi التانــزي  أندريــاس 
يدخل بيــت لودفيكو لاختبــاء بعد أن 
تعقبه رجال زعيم العصابة الذي ســرق 
الفيلم  املبلغ الضخم. كل حكاية  منه 
وذروة جمالياتــه ومواقفــه الكوميدية 
اللماحة تقع في تلك املساحة املكانية: 
داخل بيت لودفيكو، والزمانية: خال أيام 
اختباء جاك فيه. فيلم عن الشــجاعة، 
عن القصور النفسي املقيت، عن األحام 
والعشق والهوى، عن املفاهيم النمطية 
البالية للخير والشــر، عن املوســيقى 
والسينما وأيام الدراسة وقصص اجليران.

 ،La svolta االسم اإليطالي للفيلم هو
وهو يقع في )97 دقيقة عرض(، وال يبخل 
بكثير مــن لغة الســينما على صعيد 
اإلضــاءة وزوايا التصوير وفنــون اإلبهار 

البصري والتركيز الذهني اآلسر.

»فيلم مارلني مونرو«
The Mystery of Marilyn Monroe

»نادرًا ما يجري تداول احلقائق، عادة ما يتم 

ترويج األكاذيب، من الصعب أن نعرف من 
أين نبــدأ إن لم نبدأ من احلقيقة«؛ بهذه 
اجلملة املقتطفة من حوار أجرته أخريات 
الســاطعة  األميركية  النجمة  حياتها 
الفيلم  أحداثه  مارلني مونرو، يســتهل 
 The Mystery of الطويــل  الوثائقــي 
Marilyn Monroe الــذي حتاول مخرجته 
Emma Cooper القبض على  إميا كووبر 
الغموض احمليط مبابســات موت مونرو 

معشــوقة املايني التي رحلت بشــكل 
مفجع ولم تكن قد جتاوزت السادســة 

والثاثني من عمرها بعد.
التســجيات التي لم تكن قد سمعت 
من قبل، حتتل املساحة األكبر من دقائق 
الفيلــم البالغة 100 دقيقــة ودقيقة. 
واألهم أن ســمرز يخلص بعــد إجرائه 
كل هذه املقابات وإعادة االســتماع لها 
مرارًا وتكــرارًا، إلى نتيجة كاد الفيلم أن 

يوهمنا بغيرهــا: مارلني مونرو لم تقتل، 
بل وصل كل ما فعلته وما فعل بها، إلى 

تلك اللحظة املميتة من احلياة.
فيلــم عن فوبيــا الشــيوعية في باد 
للمافيا  الدور اخلطير  العم ســام، وعن 
القرن العشرين، وعن صعود  في أميركا 
مارلني املدوّي السريع، متاًما كما رحيلها 

املدوّي املريع.

للتوزيع  املطبوعــات  شــركة  أصــدرت 
والنشر في بيروت مؤخرًا سلسلة قصص 
لألطفال بعنوان »ألوان الذاكرة« للكاتبة 
التشكيلية ضحى  ورسوم  باخص،  نادين 
أربعة  من  السلســلة  وتتكون  اخلطيب. 
كتب هي: »في رأســي نغم«، و«طاحونة 
جــدي«، و«نــاي جبــران«، و«أقــرب إلى 

السماء«.
وقال الناشر إن خلف هذه الكتب األربعة 
حكايــة أم وابنتهــا كانتــا جالســتني 
في إحدى األماســي تلعبان وترســمان، 
فيما هما تســتمعان إلــى أغاني فيروز، 
ومن بينهــا أغنية »كان عنــا طاحون«، 

التــي كانت جتعل الطفلــة تطير وهي 
حًقا عاشت  وكأنها  وتغنيها،  تسمعها 
في ذلــك احلّي، وكأن لهــا جًدا »يطحن 
حتكي  األم  وكانــت  وســهريات«.  قمح 
لها عن جدها الــذي رحل وهي في عمر 
احلادية عشرة. ورغم أنه لم يكن صاحب 
طاحــون، إال أنه ترك إرثًــا من القصص، 
ظلت تســتعيدها بعد رحيله. من هنا 
جــاءت فكــرة قصة »طاحونــة جدي« 
مزيًجا من حّب مجــازات أغنيات فيروز، 
وحكايــات األجــداد، وحــزن فقدهــم. 
ولــكل أّم حتمل هاجس إبعــاد الطفل 
عن الشاشــات املتاحة فــي كل مكان، 
كتبت قصة »أٌقرب إلى الســماء«، التي 

الكاتبة مع  إقامة  انطلقت فكرتها من 
عائلتها في الطابــق الثاثني، فوجدتها 
فرصة لتعطــي ابنتها أفــكارًا جديدة 
للتسلية، مثل تأمل السيارات التي بدت 
بحجم ألعــاب صغيــرة، والغيوم التي 
كانت تتشكل كيفما تخياها، وكذلك 
في محاولة عد الطائــرات والبحث عن 
النجــوم، وكانت النتيجــة أّن الطفلة 
فرحــت بهــذه التجربة التي أنســتها 
التلفزيون واآليباد مــا يكفي من الوقت 
إلعطاء عينيها فرصة راحة. بينما حتكي 
قصة »في رأسي نغم« حكاية أرق اإلبداع 
عند األطفال، حيث تعترف نادين باخص 
بأنها كانت تعاني من األرق في طفولتها، 

وكانت تقضــي الليالي مع أفكار كثيرة 
وأحــام يقظة كحال كثير من األطفال، 
إذ كانت حتس بأن شــيًئا ما في رأســها 
يضغط ويريــد أن يندفــع، إال أنها حني 
كبرت وتعرفــت على إبداع زياد الرحباني 
لفتها حديثــه عن طفولته، وكيف كان 
ال ينام ألن النغمــات حتاصره وحتول بينه 
وبني النوم، فأحبت أن حتكي لألطفال عن 
أرق اإلبداع الذي قد يرافق الكثير منهم 
»أحببت أن يشعروا بأن هنالك من يشعر 
بهم، وال يقول لهم كما يقال لهم دائًما: 
ناموا كي تكبروا«. أما قصة »ناي جبران« 
فهي مبثابة بداية الطريق نحو اكتشاف 
جبــران خليل جبران الطفل واإلنســان 

واملبدع، حسب الكاتبة، وهي غرسة في 
اإلمكان غرســها على أمل أن تأتي بثمر 
ينفعهــم ويثري عقولهم، منطلقة من 
جتربتها في التعرف على جبران بني رفوف 
مكتبة العائلة، ومن رحلتها مع الكتابة 

واألمومة.
باخص: حتمل شــهادة ماجستير  نادين 
في النقد األدبي، وهي من مواليد حمص 
في سورية )1984(. لها في أدب األطفال 
الصادرة عن  بيضة مســلوقة«  »لست 
دار أصالة في بيروت، و«عقلي يقول لي« 
عن دار سما في الشــارقة، وصدرت لها 
ثاث مجموعات شعرية، ورواية، ودراسة 

نقدية.

جديد السينما

»ألوان الذاكرة«.. قصص لألطفال لنادين باخص

قراءة

كانها تروم ان تقلعه من راســها وجتيب  
وهــي تنــوح: رجعــت للدار..وما لقيت 
الدار..لقيت االوالد مقتولني..وما ادري ما 
الذي صار..ما ادري ما الذي صار..ما ادري..

ما ادري..(ص14ـ ص15..
  فالنص يعتمد اسلوبا فنيا متثل بتوزيع 
الشــخصيات فاصبحت كل شخصية 
تسيطر على جزء معني يحمل اسمها 
وذكرياتها ودورها فــي احلدث ومواقفها 
ازاء الشــخصيات االخــرى مبقطعيــة 
تشكل مشاهدا فنية..يتطلب توزيعها 
االحاطة مبا يدور في وعي الشــخصيات 
وما يــدور خارجها وقد حتقــق ذلك من 
خال االحداث وترابطها.. ومع ذلك ظل 
صوت الراوي مســيطرا منذ االنطاقة 
تكشف  التي  السردية  بسطوره  االولى 
عن ابعادها النفسية و الفنية واجلمالية 
والداللية مع تعــدد االفكار وابتعاد عن 
املنظــور االحادي في االســلوب واللغة 
الــى متيزه  الوعي..اضافــة  ومســتوى 

وســايكولوجية  اجتماعية  مبحموالت 
واشــتغال منتجه على تيمات حكائية 
داخل نسيجه السردي الذي متيز بتوغل 
املنتج )الســارد( في بواطن الشخصية 
عــن  والكشــف  افكارهــا  وحتليــل 
ســلوكياتها واخلصائص اجلمالية  عبر 
اسلوب احلوار بشقيه الذاتي واملوضوعي 
اللذان ينشــران ظالهمــا على امتداد 
اجلســد النصي حضورا وكثافة وعمقا 
مضمونيــا ينبثق مــن اعتماد منتجها 
املوضوعيــة املعرفية..فضا عن تأكيده 
البؤرة الثقافية..لذا فالنص  على املكان 
يحمل حتركاته ودالالته املعبرة عن احلالة 
الشــعورية والنفسية باسلوب دينامي 
وعمق داللي يتداخل والســياق اجلمعي 
لتراكيبه  اخملتزلــة  النصيــة  بقدرتــه 
اجلمليــة باشــتغال يعتمــد اجلزئيات 
وينســجها نســجا رؤيويا عبر حوارية 
ذاتيــة يخلقهــا املنتج لتكشــف عن 
غربــة مكانية..اضافة الى اســتحضار 
احلــدث مــع توظيف بعــض التقنيات 
الفنية كالرمز)ميدوزا( التي يعمل منها 
والســندان توليفا فنيــا يعكس بعض 
جوانب الشــخصية .. والتنقيط النص 
التشــكيلية  الفنية  واحلركة  الصامت 
التي تستدعي املستهلك)املتلقي( مللء 
الدال  التكرار  اســلوب  فراغاته..وهناك 
علــى التوكيــد واملتمكن مــن احداث 
هزة انفعالية لــدى املتلقي.. فضا عن 
اضفائه دالالت فنية ونفسية من خال 
توظيف املثل)النملة عندما يريد اهلل ان 
متوت سريعا يجعل لها جناحني فتطير(
جوابه  يسهم  الذي  ص141..والســؤال 
في اتســاع مديات النص والكشف عن 
ازمة نفسية ذاتية مقترنة بواقع مأزوم..
 )قالت:مابك؟ملــاذا ذهبت الى بيت امك 

ولم تأت الى بيتك؟
قلــت وانــا اســيطر على مشــاعري 

متاما:وهل هذا بيتي؟ انه بيتك..
قالت وغالــة من الشــك ظهرت في 

وجهها:بيتي هو بيتك ما الفرق بيننا؟
قلــت بهدوء:اتركــي هــذا املوضــوع..
وقولي:ماذا تعرفني عن احمد السندان؟

جفلت وتراجعت الى الوراء اكثر..حدقت 
في وجهي بنظرات حــادة كأنها كانت 
تنفث نارا..قالت:ما هذا السؤال عن رجل 
مات..انه احمد جاسم حسن..من شدة 
حبه للقرية لقب نفســه بالســندان.. 
قلت وانا اشعر بشجاعة غير عادية:هل 

هذا كل ما تعرفينه عنــه؟..كان زوجي 
اهلل يرحمه..ثم قتل اوالده امام عينيه.. 
هنا وصلت الى النقطة احلرجة التي البد 
ان اطلق عليها سهم احلقيقة:هل هم 

اوالده؟
االرض  اهتز جسد خديجة..ضربت على 
برجلها كأنها تستعد للهجوم علي..لم 
اكن ابالي..شــجاعة حلت في جسدي 
مصدرها القلق والتفكير وااللم كل ذلك 
واحدة..قلت:سألتك.. بوتقة  في  انصب 
لم جتيبي..قالــت: نعم اوالده..هل يوجد 

شك حتى تسألني مثل هذا السؤال؟..
هنــا وجــدت الفرصــة مناســبة الن 
اقول شــيئا على انــه حقيقة حتى لو 
كان يطوقه الشــك..ان اكــذب قليا..
فهي وســيلة يبدو اني تعودت عليها..

قلت: اســمعي..انا تاكدت من الطبيب 
الذي كان يعالج احمد الســندان انه ال 

ينجب..(ص304ـ ص305..
   فالنص يتميز مبحموالته االجتماعية 
منتجه)السارد(  واشــتغال  والنفسية 
علــى تيمــات حكائية متعــددة داخل 

مليئا  عاملا  فخلق  الســردي  نســيجه 
باملفارقات املتشــابكة التي تقوم على 
دينامية  بحركة  املتصارعة  املتناقضات 
بانفتاحها على واقع متعدد الشــرائح 
السيمي  االسلوب  باعتماد  االجتماعية 
املشهدي في انتزاع اللحظة وتسجيلها 
مع عناية متناهية في توثيقها وطريقة 
توزيع مناخاتها حتى صار عنصر احلركة 
احلسي  املستوى  معطيات  احد  يشكل 
بطريقة  االشــياء  توظف  التــي  للغة 
موحية اســهمت فــي تطويــر البناء 
الدرامي املنبعث من حدث تؤطره معايير 
فنية على املســتوى املوضوعي والذاتي 
على امتداد الهاجس النفسي املشكل 
للمشــهد من خال تداعــي الزمن في 
الذاكرة مع توظيف احلوار الذي هو )منط 
من التواصل القائم على اساس التبادل 
والتعاقــب على االرســال واالســتام( 
بشقيه الذاتي )املونولوجي( واملوضوعي 
)الواقعي( بســمة مشــهدية تعبر عن 

مظاهر الصراع الفكري..
   من كل هذا نستنتج ان املنتج)السارد( 
قدم نصا متيز بتعدد الشخوص فانتمى 
تعدد  البولوفينية،مع  الرواية  الى جنس 
الرواة فـــهناك الراوي الســارد والراوي 
العليم املنتــج.. مع توظيــف تقنيات 
فنية واســلوبية كتقنية االســترجاع 
واالســتباق واســلوب الوصــف واحلوار 
للكشف  واملوضوعي(  بشــقيه)الذاتي 
عــن دخيلــة الشــخصية..اضافة الى 
الروائية )احلدث والشــخصية  العناصر 
لتقدمي  واملفتوح(  املغلق  واملكان  والزمان 
نص ابداعــي توثيقي يســتفز املتلقي 
ويثيراالســئلة.. فكشــف عــن جتربة 
وجدانية سابحة بني عمق الرؤية وجمال 
التشــكيل..مع تنــوع البناء الســردي 
القائم على تيمات حكائية منتزعة من 

الواقع االجتماعي 
وصراعاته ، فرســم بذلــك فضاًء غير 
محــدود وعاملــا مكتظــا باملفارقــات 
العامة  العنوان  من  ابتداء  املتشابكة.. 
السيميائية التي شكلت على مستوى 
الدال نسقا لغويا ونافذة رؤيوية منحت 
مبا  وعيــا مضافا  املســتهلك)املتلقي( 
يحملــه مــن طاقــة ايحائية تشــده 
للولوج في عوالم النص وســبر اغواره 

واستنطاقه من اجل حل شفراته...

                                                                   

علوان السلمان

النص الســردي صورة من صــور الوعي 
االجتماعــي الــذي هــو نتــاج الوجود 
االجتماعــي.. وســيلته اللغــة وغايته 
يتحول  االنســان..اذ  بناء  في  االســهام 
فعالية  الــى  املســتهلك)املتلقي(  فيه 
والتســاؤل داللة  باحلركــة  مشــحونة 

االبداع..
  وباســتحضار النــص الروائي)منفــى 
الــذي نســجت عوامله  املاكر(  للرجــل 
الرقمية بجزئيه حيث اخلوض في عوالم 
القرية )املكانيــة( واملتغيرات )الزمانية(.. 
انامل منتجه الدكتور صبري حمد خاطر 
واسهمت انوار دجلة في نشره وانتشاره/ 
2021.. كون الســرد فيه  يستمد نبضه 
من الوجــود االجتماعي باقتناص املعنى 
التكوينية  البنيــات  واعتمــاد  الواقعي 
له، متمثلــة في..)احلدث والشــخصية 
)املوضوعي  بشــقيه  واحلــوار  والفضاء 
والوصف  الســردي  والزمــن  والذاتــي( 
واملنظور..(...فضا عن غوص منتجه  في 
اعماق الذات بقدرة مازجة ما بني التصوير 
اخليالي واحلدث السردي،مع توظيف لغة 
محكيــة وتقنيات فنية اســهمت في 
حتريك الســرد وتناميه.. من خال توخي 
االيجــاز وعمــق املعنى الكاشــف عن 
تصوراته واحتــواء عوامله وتفاعله معها 

بشكل فني جاذب..                            
)سأله حســني الطويل بصوت مبحوح 
ذات الســؤال:لم يجب احمد السندان..
ظــل صامتا...يحــاول ان يخبىء راســه 
كانــه ينتظــر ضربة فأس علــى رقبته 
كي يتدحرج هــذا الــرأس الثقيل على 
العتبات...صمــت ال ميكن تفســيره في 
مثل هــذا املوقف..لم يصدر عنه بكاء او 
نشيج..ساكن كامنا حولته عيون ميدوزا 
الى متثال من احلجر..عندما عجز حســني 
الطويل من ســؤاله...تقدم آخر ثم آخر 
بالســؤال ولكــن احمد الســندان ظل 
صامتــا ال ينطق ابدا..حتــى ان احدهم 
بدأ يهزه كما يهز شــجرة يابسة..وآخر 
ميسك يده يتحســس نبضه..ويقول انه 
رجل حي ولكنه ال يتكلم..تركه حســني 
الطويل والتفت الى خديجة التي اختلط 
صراخها بصراخ من حولها..ونادى بصوته 
ياخديجة؟  حصل  ماذا  العميق:  اجلهوري 
فأذا بخديجة تتلوى..متســك بشــعرها 

» منفى للرجل الماكر« .. 

إقتناص المعنى الواقعي وإعتماد البنى التكوينية 

النص يعتمد اسلوبا فنيا تمثل 
بتوزيع الشخصيات فاصبحت كل 
شخصية تسيطر على جزء معين 

يحمل اسمها وذكرياتها ودورها 
في الحدث ومواقفها ازاء الشخصيات 

االخرى بمقطعية تشكل مشاهدا 
فنية..يتطلب توزيعها االحاطة بما 
يدور في وعي الشخصيات وما يدور 

خارجها وقد تحقق ذلك من خالل 
االحداث وترابطها.. ومع ذلك ظل 

صوت الراوي مسيطرا منذ االنطالقة 
االولى بسطوره السردية التي 

تكشف عن ابعادها النفسية و الفنية 
والجمالية والداللية مع تعدد االفكار 

وابتعاد عن المنظور االحادي في 
االسلوب واللغة ومستوى الوعي



9 استذكار

بغداد ـ نجالء صالح الدين:
 

مع حلول الذكرى السنوية، ليوم املقابر 
اجلماعيــة في العــراق والــذي يصادف 
السادس عشر من شهر أيار احلالي ، وكل 
أيــار، بعد اعالن مجلس الــوزراء اعتماد 
هذا اليوم في كل عــام احتفاء وتخليدا 
لتضحيات املواطنني األبرياء الذين ذهبوا 
ضحيــة البطــش والقتل العشــوائي 

للنظام السابق .
وبعد مرور ما يقارب 19 عاما على تالشي 
النظام السابق، ما تزال احلكومات احمللية 
في احملافظات تعثر بني احلني واألخر على 
مقابــر جماعية دفن فيهــا الكثير من 
آنذاك، وفي  البعثــي  للنظام  املعارضني 
ومنظمات  يتفاعل نشــطاء  مــرة  كل 
اجملتمــع املدني مــع اكتشــاف املقابر، 
معتبرين انــه يقدم للناس دروًســا عن 

أنظمة االستبداد.
ما مييز يوم املقابر اجلماعية، انه يستذكر 
والتراب  بالرصاص  كتبــت  أبرياء  تواريخ 
والدم، ومن هنا تأبى األرض ان تبقي سرا 

مريضا في باطنها من دون ان تفضحه.
ولذا تكتشف غالبا مقبرة جماعية هنا 

او هناك.
شــهداء  تســتذكر  اذ  اجلديد،  الصباح 
املقابر اجلماعية، فألنها تعد تضحياتهم 
امانة ينبغي ان نحييها، بني احلني واألخر، 
من دون ان ننتظر او تنتظرنا مناســبة، 
نوقد فيها الشــموع ألرواح الذين رحلوا 

عن األرض، فسكنوا ضمائرنا.
هنــا تقارير من األمس القريب عن بعض 

تلك التواريخ.

مقبرة جديدة للكويتيني
حتى وقت قريب، كشــف عضو مجلس 
محافظــة املثنى طالــب امليالي، وجود 
إخبارية عن العثور على مقبرة ثالثة في 
بادية السماوة، مشيرًا إلى أن السلطات 
احمللية ستقوم مبعاينة املوقع في االنتهاء 

من رفع رفات مقبرة األسرى الكويتيني.
وقــال امليالــي في تصريــح صحفي إن 
»احملافظة ســجلت شهادات خاصة من 
شهود عيان بوجود مقبرة جماعية ثالثة 
من ضحايا نظام البعث املقبور في بادية 
الســماوة، مبيًنا أنه »وبحسب إجراءات 
اجمللس القانونية ال ميكن معاينة املقبرة 
قبل اســتحصال املوافقــة من اجلهات 
االحتادية ووصول جلان مشتركة من قبل 

اجلهات اخملتصة«.
وأضاف أن »وفــًدا رفيًعا من وزارة الدفاع 
وحقوق اإلنسان سيصل اليوم إلى بادية 
السماوة من أجل تدقيق الدالئل اخلاصة 

باملقبرة اجلماعية املكتشفة مؤخرًا«.
وبنّي امليالي أن »الدالئل األولية جميعها 
تشــير إلى احتــواء املقبــرة على رفات 
كويتيــني، إال أن احلكومــة بحاجة إلى 
تدقيــق احلمض النووي وإعــالن النتائج 

بشكل رسمي«.
كانت اللجنــة الدولية للصليب األحمر 
أعلنت في 20 حزيران املاضي، اكتشــاف 
رفــات عدد من األشــخاص فــي قضاء 
السماوة باملثنى، ونقلها إلى دائرة الطب 
العدلي في بغداد للتعرف على البصمة 
الوراثية للضحايــا ملطابقتها الحًقا مع 
البصمة الوراثية ألهالي املفقودين خالل 

حرب اخلليج )1990 – 1991(.
وعثرت الســلطات العراقية في السابق 
على مقابــر جماعية فــي بادية املثنى 
ضمت معارضني عراقيــني ومدنيني من 
مختلــف الطوائف أعدمــوا في أوقات 

مختلفة أيام نظام صدام حسني.

أطفال معدمون بالرصاص
وأعلنت مؤسسة الشهداء، فتح مقبرة 
جماعيــة جديــدة للكرد فــي منطقة 
الشــيخية بباديــة الســماوة التابعة 

حملافظة املثنى.
اكتشــفت مقبرة في الســماوة تضم 
رفاة أكثر من 70 شخًصا وغالبيتهم من 
النســاء واألطفال الذين تراوح أعمارهم 

من رضيع إلى عشر سنوات
وذكر بيان للمؤسســة أن »املقبرة تضم 
70 من النســاء واألطفــال مت إعدامهم 

رمًيا بالرصاص«، مبيًنا أن »أعمار األطفال 
تتراوح من سنة وسنتني والنساء بحدود 

40 سنة«.
أضاف أن »هنالك مقبرتني بالقرب منها 
ستفتحان في حال استحصال املوافقات 

القانونية«.
وقال الطبيــب زيد اليوســف » فتحنا 
تل  منطقــة  فــي  جماعيــة  مقبــرة 
الشيخية الواقعة جنوب السماوة )300 
كم جنــوب بغداد( وهي تعــود لضحايا 

كرد«.
وأوضــح أن »املقبرة تضم رفات أكثر من 
70 شــخًصا وغالبيتهــم من النســاء 
من  أعمارهم  تراوحــت  الذين  واألطفال 
رضيع إلى عشــر ســنوات، أعدموا في 

العام 1988 من خالل األدلة املتوفرة«.
أضاف اليوســف أنه »تبني أن النســاء 
معصوبــات العيون وهناك طلقات نارية 
بالرأس، إضافة إلى طلقات عشوائية في 

مناطق متفرقة من األجساد«.
الطبقة  األولية  احلفر  عمليات  وأظهرت 
األولى من املقبــرة، لكن قد تكون هناك 
طبقة ثانية والعمل جــار ملعرفة العدد 

النهائي، وفق الطبيب نفسه.
وتكتشف املقابر دائًما في بادية السماوة 
بجنوب العراق، والتي كانت تضم سجن 
»نقرة سلمان« سيئ الصيت في البالد، 
وهو املكان الذي كان يخفي فيه النظام 

السابق معارضيه السياسيني.

عشرات املقابر اجلماعية
فتح نصفها

صرح مســؤول عراقــي أن إجمالي عدد 
مواقع املقابر اجلماعيــة التي مت فتحها 
في العراق حتى اآلن بلغت 105 مقابر من 
أصل 210 تعود حلقبة الرئيس األســبق 
صدام حســني وصفحة اإلرهاب وجرائم 

تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
وقــال كاظــم عويد، رئيس مؤسســة 
لصحيفــة  العــراق،  فــي  الشــهداء 
»الصباح« احلكومية الصادرة 27 شباط 
إن »هناك ثالثة أنواع من املقابر اجلماعية 
التي تعمل عليها دائرة شــؤون وحماية 
املقابر اجلماعية، وهي املقابر التي خلفها 
النظام الســابق واألخــرى التي خلفها 
اإلرهاب بعد العــام 2003، واملقابر التي 
خلفها تنظيم داعش بعد العام 2014«.

وأوضــح »املواقع التي خلفهــا النظام 
الســابق وشــخصتها الفــرق التابعة 
املقابر اجلماعية  لدائرة شــؤون وحماية 
بلــغ عددها 98 مقبــرة مت فتح 76منها 
فقط بينما بلغ عدد املواقع التي خلفتها 
وشــخصتها  اإلرهابية  داعش  عصابات 

فرقنا 112 مقبرة فتح منها 29«.
الرفات املرفوعة  وذكر أن »مجمل عــدد 
من هذه املقابــر بلغ 6 آالف و393 وهناك 
عدد مــن املقابــر لم تدخــل حتى اآلن 
جانب  إلى  الشــهداء  بخطة مؤسسة 
وجود الكثير من املواقع غير املكتشــفة 
وفرق املقابر اجلماعية تعمل بالتنســيق 
مع دائرة الطب العدلــي بوزارة الصحة 
واللجنــة الدوليــة لشــؤون املفقودين 
للتنقيب باملواقع املكتشــفة للكشف 
عــن مصيــر املفقودين نتيجــة احلروب 

واإلرهاب التي خاضتها البالد«.
وذكــر عويد أن »هنــاك صعوبات تواجه 
ملــف املقابــر اجلماعيــة منهــا قلة 
خططها  لتنفيــذ  املالية  اخملصصــات 
فضال عــن جائحــة كورونــا وصعوبة 
التنقل بني احملافظات، لكن العمل جاري 

مع مراعاة هذه احملددات«.

مقبرة جماعية لضحايا أكراد
من عهد صدام حسني  

أفــادت مفوضيــة حقوق اإلنســان في 
العــراق مبباشــرة فريق فنــي حكومي 
بفتح مقبــرة جماعيــة لضحايا أكراد 
قضوا خالل »حملــة األنفال« إبان عهد 
نظام الرئيس الراحل صدام حســني في 

محافظة املثنى جنوبي البالد.
جاء ذلك في بيان ملدير مكتب املفوضية 
فــي محافظــة املثنــى ماجــد نعيم 

اجلياشي، اطلع عليه مراسل األناضول.
و«حملة األنفال«، التي قضى فيها مئات 
األكراد، نفذتها قوات صدام حسني عام 

1988 أواخــر احلرب اإليرانيــة العراقية، 
إثــر اندالع مترد مناهــض لنظامه آنذاك 

شمالي البالد.
إنه »متت املباشــرة بفتح  البيــان  وقال 
املقبــرة اجلماعية املكتشــفة من قبل 
اللجنة اخلاصة بالبحث عن رفات ضحايا 
الكردية،  القوميــة  البائــد من  النظام 
واكتشفت تلك املقبرة في ناحية بصية 
بقضاء السلمان على بعد 200 كم عن 

مركز محافظة املثنى«.
وأضــاف: »ما زال العمــل جاريا من قبل 
الفريــق الفنــي التابع إلى مؤسســة 
الشــهداء )حكومية( النتشــال الرفات 
التي تعود إلى القومية الكردية بحسب 
املقتنيــات املوجــودة واملستمســكات 

املتوفرة وشهادة الشهود«.
وأشــار إلى أن »تلك األســر الكردية مت 
إلى ســجن  ترحيلهــا مــن مناطقها 
نقــرة الســلمان وناحيــة بصية خالل 
حمالت األنفــال، وجرت إبادتهم في هذه 

املنطقة«.
وأضاف اجلياشي: »ما زلنا ننتظر الفريق 
الفني من أجل تقدمي تقاريره النهائية عن 
اجلماعية،  املقبرة  الضحايا وحدود  أعداد 
ثم تصنيف هذه الرفــات وأخذ العينات 
اخلاصة بهم ومطابقتها وتهيئة عملية 

تسلمهم من قبل ذويهم«.
وفــي 3 أيــار 2011، اعتبــرت محكمة 
اجلنايات العليــا العراقية حملة األنفال 
»جرمية ضد اإلنســانية وإبادة جماعية«، 
وقبل ذلك أدانت علي حســن اجمليد وزير 
دفاع نظام صدام باإلشــراف على هجوم 
كيميائي شــن علــى مدينــة حلبجة 

مبحافظة السليمانية )شمالي البالد(.
ونفى اجمليد االتهامات املوجهة له، وأكد 
أن اجلانــب اإليرانــي هو من اســتخدم 
األســلحة الكيميائيــة بالتزامــن مع 

استمرار احلرب العراقية اإليرانية.
وقضــت احملكمــة بإعدام اجمليــد، ونفذ 

احلكم يوم 25 يناير/كانون الثاني 2010.

ارتكبها النظام البائد..تفاصيل 
مروعة عن املقابر اجلماعية 

كشــفت مديرية مؤسســة الشهداء 
بابــل، تفاصيل مروعة عــن املقابر  في 
اجلماعيــة التي ارتكبهــا النظام البائد 

بحق ابناء احملافظة.
وقال مدير املؤسســة، عبد الرزاق ناجي 
ان  »عاملســطرة  لبرنامــج  الشــمري؛ 
:«جميــع املكونات العراقيــة عانت من 
جرائــم النظام الســابق، وبعض املقابر 
اجلماعيــة تعرضت للنبش العشــوائي 

بدون حرفية«.
واشــار الى »العثور على رفاة شــهداء 
دفنوا داخل انابيب اجملاري والسيارات حتت 
االرض في جرف النصر »الصخر« ومدينة 

اخلضر على يد النظام البائد«.
واضاف الشمري »كما عثرنا على مقبرة 
بالقرب من مرقد االمــام بكر دفن فيها 
الشهداء داخل حفرة كبيرة جدا ووضعوا 
فوقها اخمللفات الطبية ملنع اكتشافها«.
وتابع »كمــا مت العثور علــى االالف من 
شهداء االتفاضة الشعبانية في مقبرة 
احملاويــل »ابو حجل« والبــزل، كذلك في 
املسيب واالسكندرية من اجلرف وناحية 
مدينة اخلضر مت اكتشاف مقابر جماعية 

اخرى«.
ونوه الشــمري الى  »توقــف التفتيش 
عام  اجلماعية  املقابــر  عن  العشــوائي 
3 اشخاص  2006«، كاشــفاً عن«هروب 
من مقبرة جماعية دفــن فيها االحياء، 
فيما اعدم بعض االبرياء بواسطة ماكنة 

»مثرامة« ورمي بقاياهم في النهر«.  

إحصائية رسمية للمقابر اجلماعية 
وسجل وطني للمفقودين

الشــهداءعن  مؤسســة  كشــفت 
إحصائية رســمية عن املقابر اجلماعية 

واملتبقية في العراق.
وقــال مدير عام دائرة املقابــر اجلماعية، 
ضياء كرمي انه :«مت فتح 77 موقعاً للمقابر 
اجلماعيــة بواقع 175 قبــرا واملتبقي 52 
موقع قبر جماعــي«، الفتا الى »فتح 31 

قبراً جماعياً في موقع الصقالوية«. 
واضاف »جميع رفات القبور تســلم الى 

دائــرة الطــب العدلي كمــا لدينا فرق 
متخصصــة بالبحــث والتنقيب وفرق 
اخرى تعمل على جمع العينات »دم« مع 
عوائــل الضحايا ملطابقتها مع النموذج 
العظمي للضحية وتسليمه الى ذويهم 

مبراسيم تليق بالضحايا«.
واكد كرمي، ان »احصائية املقابر اجلماعية 
فــي تزايد مســتمر وقبل اســبوعني مت 
اكتشــاف مقبرة جماعيــة جديدة في 
محافظة النجف االشــرف خالل اعمال 
انشاء مجمع سكني وهي لم تكن ضمن 

قاعدة البيانات املتوفرة لدى الدائرة«.
واوضح، انه »حســب االفادات االولية ان 
هــذه املقبرة تعود الــى ثمانينات القرن 
املاضي والقســم االكبر مــن الضحايا 

كانوا في االنتفاضة الشعبانية«.
واشــار كرمي، الى »التواصل املستمر مع 
عوائل الضحايا مــن خالل اطالق حملة 
جلمع العينات، واالن نحن بصدد انشــاء 
على  للمفقودين  موحد  وطني  ســجل 
اعتبار ال توجد فائدة من فتح املقابر دون 
وجود عينات مرجعية لغرض املطابقة«.

وتابــع »بالتالي فــي 2012 اطلقت اول 
حملة فــي عموم احملافظات باســتثناء 
لغاية  وهي مســتمرة  اقليم كردستان 
االن، كمــا مت اســتالم برنامــج جديــد 
ومســتخدم باكثر مــن 40 دولة اوروبية 
متقدمة يسمى الـ اي بي ام اس لغرض 
املؤمل  ومــن  البيانات  قاعــدة  انشــاء 
خالل االيــام القليلة القادمة اطالق هذا 
االشرف  النجف  في محافظة  البرنامج 
لتقييمها ومــن ثم تعميمها على باقي 

احملافظات«.
وبشــأن اضافة ومبا يخص ضــم املقابر 
 13 اجلماعيــة لداعش في قانــون رقم 
لســنة 2013، قال كرمي« هــذا االمر زاد 
الشهداء  مؤسســة  عاتق  على  العبء 
كون اعداد املقابر واملفقودين كبيرة جدا 
محدودة  واالمكانيات  محــدود  فالكادر 
جدا للمؤسسة والدائرة ميزانياتها صفر 
ورغم املنشــادات الكثيرة لم نســتطع 
خالل الســنوات الســابقة النجاح في 
تخصيــص هذه املبالغ لذلــك جلأنا الى 
املنظمــات الدوليــة لتمويــل عمليات 

الفتح والتنقيب«.
يؤثر  التخصيصات  »تاخيــر  وختم كرمي 
على امكانيــات فحص النوذج العظمي 
بالتالــي مســالة اســتحصال الصلة 
يتعقد فكلما اسرعنا يكون افضل بهذا 

اجملال«.

34 عاماً على مجزرة حلبجة
كل عام توجعنا ذكــرى فاجعة حلبجة 
أكثر  راح ضحيتهــا  التــي  املأســاوية 
من 5500 إنســان دفعــوا ضريبة احلرب 
العراقية-اإليرانيــة، حيــث اســتيقظ 
ســكان منطقة حلبجة في يوم 16 آذار 
عام 1988، على أصوات الصواريخ وغازات 
األســلحة الكيماوية التــي أصابت بني 
7000 و10000 شــخص بجــروح بالغة، 
بينها تشوهات خلقية مع انتشار خطير 

ألمراض السرطان.
جاء الهجــوم في إطار حملــة األنفال 
للجيش  بإقليم كردســتان، وكمحاولة 
العراقي لصّد عملية »ظفر 7« اإليرانية 
فــي احلــرب العراقية-اإليرانيــة التــي 
استمرت 8 أعوام بني )1980-1988(، حيث 
وقع الهجوم بعد 48 ساعة من سيطرة 
اجليــش اإليراني علــى املدينة. وخلصت 
التحقيقــات التي أجرتهــا وكاالت األمم 
املتحدة، إلى استخدام القوات العراقية 

غاز اخلردل إلنهاء املعركة. 
وبعد ســنوات من ضياع أصول القضية 
السابق  النظام  إيران، وســقوط  واتهام 
اجلنائية  احملكمــة  اعتبرت   ،2003 عــام 
العراقية العليا رســمياً مجزرة حلبجة 
بـ«إبادة  ووصفتهــا  إنســانية،  جرميــة 
الكردي في  الشــعب  بحــق  جماعية« 
العراق بعهــد حكم حزب البعث ونظام 
الرئيــس الســابق صدام حســني. كما 
أدان البرملــان الكندي الهجــوم واعتبره 
جرمية ضد اإلنسانية. وعلى أثر ذلك أُدين 
علي حســن اجمليد، املعروف باسم »علي 
كيمــاوي«، قائد حملــة األنفال، بتهمة 
وأُعــدم بقرار  بالهجوم،  األوامــر  إصدار 

احملكمة االحتادية في وقت الحق من عام 
.2010

اتخــذت وزارة اخلارجيــة األمريكية في 
املأساوية مباشرة موقفاً  احلادثة  أعقاب 
رســمياً بأن إيران كانت املسؤولة جزئياً 
عن الهجوم، حيث أفادت دراســة أولية 
لوكالة اســتخبارات الدفــاع )DIA( في 
ذلــك الوقت، بــأن إيران مســؤولة عن 
الهجوم، وهو تقييم استخدمته وكالة 
اخملابرات املركزيــة )CIA( الحقاً في أوائل 

التسعينيات.
وذكــر فيه أن اللــون األزرق حــول أفواه 
الضحايــا وفــي أطرافهم يشــير إلى 
اســتخدام »غاز السيانيد« في الهجوم 
على حلبجة، وأن إيــران فقط هي التي 
ُعرف عنها اســتخدام مثل هذه الغازات 
خالل احلرب العراقية-اإليرانية التي دامت 

8 سنوات )1988-1980(.
وبهــذا الصدد حتدث احمللل السياســي 
سامان مزوري، في تصريح خاص ملراسل 
موقع »عربي بوســت«، قائــالً: »قضية 
حلبجــة كان فيها العبون أساســيون 
وإيران  الكردية،  األراضــي  داخل  يعملون 
كانت تتعاون مع بعض األحزاب املعارضة 
لنظــام البعث آنذاك، في ســبيل حترير 
حلبجة من قبضة صدام حسني والفوز 
باملعركة من شــمال العراق، فكانت مترر 
إيران  أكــراد  للمعارضة من  األســلحة 
وتوجه اجليــش اإليراني بارتــداء مالبس 
مدنيــة وأقنعــة، ثم اســتخدمت غاز 
السيانيد السام لضرب القوات العراقية 
في املنطقة، وهذا ما أدى إلى موت اآلالف 
من املدنيني احملاصرين بــني قرى جبهات 

القتال«.
وتابع مــزوري: »حاولت إيران اســتخدام 
املدنيني كدروع بشرية في معركتها مع 
صواريخ  واســتخدمت  العراقي،  اجليش 
وإشــعاعات، كانت ســبباً فــي إصابة 
اآلالف بأمراض الســرطان، وهذا ما ظهر 
بعد ســنوات مــن انتهاء احلــرب، حيث 
أجبرت القوات العراقية على الرد باملثل، 
اخلردل؛  غاز  العراقي  اجليش  فاســتخدم 
كي يقاوم عســكرياً، وهذا دليل مباشر 
على تورط اجليشــني اإليرانــي والعراقي 
في اجملزرة، والضحية هو املواطن الكردي 
الذي لم يســلم من ويــالت الصراعات 

اإلقليمية«.
في تصريح خــاص لـ«عربي بوســت«، 
حتــدث اخلبير األمنــي جــواد التميمي، 
قائــالً: »خالل احلــرب العراقية-اإليرانية 
التي بدأت في أيلــول 1980 وانتهت في 
آب 1988، حيــث دخلت األحزاب الكردية 
الكبرى )الدميقراطي الكردستاني واالحتاد 
الوطني( كأطراف في احلرب في ســبيل 
تخليــص األراضي الكرديــة من قبضة 
الــذي كان ميارس اإلقصاء  البعث  نظام 
والتهميش واالضطهاد بحق املدنيني، ما 
أدى إلى حتول منطقة حلبجة إلى ساحة 
العراقي  النظامني  معركة مفتوحة بني 

واإليراني«.
وأضاف التميمي: »مجزرة حلبجة تعتبر 
إحــدى أفظع اجملــازر دمويًة فــي تاريخ 
الشــعب الكردي واملنطقــة، وأحد أبرز 
األحزاب  بني  األهلية  اخلالفات  أســبابها 
الكرديــة احلاكمة في تلك الفترة، والتي 
أدت إلى ضياع حقوق املدنيني من األبرياء 
وقتل أكثــر من 5000 شــخص بينهم 
املئات من النســاء واألطفال، حيث صار 
املدنيون ضحايا حرب دامية بني النظامني 
العراقي واإليراني، وعليه من الضروري أن 
احلادثة  تلك  بــأن  الدولي  يعترف اجملتمع 
كانت مبثابة إبادة جماعية بحق الشعب 
الكردي، فهذه املأساة يتذكرها الشعب 

الكردي كل عام وال ميكن نسيانها«.
وحتدثــت مصادر صحفية مــع روناك أم 
أماجن، وهي ســيدة تبلغ مــن العمر 60 
عاماً، فقدت زوجها وطفليها في مجزرة 
بالقول: »كان  احلادثة  حلبجة، وســردت 
تاريخ 16 آذار من عام 1988، يوماً عصيباً 
دموياً لم نشهده طيلة حياتنا، فاجليش 
بالكيماوي،  العراقي كان يقصف قريتنا 
واجليش اإليراني يــرد بالصواريخ، ما أدى 
إلى قتل زوجي وطفلّي أماجن )وكان عمره 
5 أعــوام( ونازدار )وعمرهــا عامان(، وقد 
أصبُت بعد 5 ســنوات مبرض ســرطان 

الثدي نتيجة اإلشعاعات الكيماوية في 
احلرب«.

كما تابعت الســيدة أُم أماجن: »منذ ذلك 
احلني وما زلنا نتذكر السنوات التي مرت 
ونزور املقابر، ولــم نحصل على تعويض 
من احلكومة، ولم أســتطع أن أتزوج مرة 
ثانية، بســبب إصابتي مبرض السرطان، 
فضاعــت حقوقنــا وبتنا منســيِّني بال 

معيل«.
مــن جهة أخــرى حتدث ســيامند هرمي، 
ويعمــل فالحاً فــي منطقــة حلبجة 
القدمية، وقال ملراســل »عربي بوســت« 
فــي حديثه: »فقــدت والــدي ووالدتي 
6 سنوات، وأصبحت يتيم األبوين،  بعمر 
فاضطــررت إلى العيش فــي دار األيتام 
ألكثر من 10 أعــوام، بعد أن دمرت احلرب 
بيتنــا الصغير في ريــف حلبحة، وبعد 
خروجي من دار األيتام عملت فالحاً، ألني 
ال أملك شهادة مدرسية، وعانيت طيلة 
فترة حياتي بأعمال شــاقة، فخســرت 

طفولتي وشبابي«.
وأضــاف هرمي: »لــن أنســى اللحظات 
األخيــرة وعائلتي متوت أمــام عيني، وال 
أستطيع فعل أي شــيء، وما زالت تلك 
املشاهد تُذكرني باحلرب، التي لم نُردها، 
ولكن دفعنا مرارتها، ثم جاء السياسيون 
ليتاجروا بقضايانا، وبتنا فقط أرقاماً في 
خطاباتهم اإلعالمية، فــال أحد يكترث 

لنا، وال شيء يعوضنا خسارتنا«.
بحسب احملامية الكردية هانا زيباري التي 
كانت تدافع عن ضحايا مجزرة حلبجة، 
وحتدثت لـ«عربي بوســت«، فإن »جهات 
وأطرافاً عدة كانت خلف ارتكاب مجزرة 
حلبجة، إال أن هناك شــخصيات وقفت 
وراءها بشــكل مباشــر وكانت املسبب 
وبعد  البشعة،  اجلرمية  لتلك  الرئيســي 
والصور كدالئل،  والوثائق  تقدمينا لألوراق 
أوصلناهــا للمحكمة اجلنائيــة العليا 
في العــراق، قررت احملكمة بعد التحقيق 
أن مرتكــب اجلرمية هو النظــام البعثي 
العراقي الذي كان يقوده الرئيس العراقي 

صدام حسني آنذاك«.
وأشــارت زيباري إلــى أن »حادثة حلبجة 
التي تســمى بـ)األنفال( كانــت وراءها 
قــرارات مجنونة ومســتبدة بأوامر من 
السابق صدام حسني،  اجلمهورية  رئيس 
الــذي أعطى األوامر إلــى ابن عمه أمني 
سر مكتب الشمال حلزب البعث في ذلك 
الوقت، علي حسن اجمليد، بقصف مدينة 
حلبجة بالكيماوي، مــا أدى إلى ارتكاب 
جرميــة إبــادة جماعية بحق الشــعب 
الكردي، وعلى أثــر ذلك أصدرت احملكمة 
اجلنائية قرارها بشنق )علي حسن اجمليد( 

في كانون الثاني 2010«.
انتهــت احلــرب العراقية-اإليرانية التي 
امتــدت 8 ســنوات بني عامــي 1980-

شــاخصًة  املآســي  صور  وبقت   ،1988
الكرد من ســكان منطقة  ذاكــرة  في 
حلبجة، وأبرزها تلــك الصورة للمواطن 
الكردي »عمــر خاور« وهو يحضن طفله 
الرضيــع بعــد أن قصفــت الصواريخ 
بيتهما وأودت بحياتهما. ومنذ ذلك احلني 
الفاجعة مثيرة للجدل، بســبب  بقيت 
اختالط أوراقها بني نظام البعث السابق، 
وخالفات  اإليرانــي،  اجليــش  وتدخــالت 
ارتكاب  إلــى  أدى  الكرديــة، ما  األحزاب 
جرمية إبــادة جماعية بحــق اآلالف من 

املدنيني في شمال العراق.

إيقاف رفع رفات مقبرة جماعية 
مراعاًة ملشاعر الناجي الوحيد منها

كما كشــف مدير دائرة شؤون وحماية 
املقابر اجلماعية في مؤسسة الشهداء، 
ضيــاء كرمي في وقت ســابق ، عن إيقاف 
رفــع رفات مقبرة األنفــال اجلماعية في 
بادية الســماوة التي اكتشفت مؤخرًا، 
بطلب مــن الناجي الوحيد منها »تيمور 
النفســية  حلالته  ومراعــاًة  عبداهلل«، 

الصعبة.
إن  قال كرمي فــي تصريحــات صحفية 
»اللجنة كانت تتأمل أن يتم رفع الرفات 
صبيحة هذا اليوم، إال أن حضور الناجي 
حال من دون ذلــك«. موضًحا بأن »تيمور 
طلب أن تبقى الرفات في محلها فقمنا 
بإيقاف العمل مراعاة حلالته النفســية 

الصعبة«.
ولفت إلى أن »اللجنــة لم تلجأ لقانون 
13 لسنة  شــؤون املقابر اجلماعية رقم 
2015 الــذي يعاقب كل من يعرقل عمل 
اللجان والفــرق الفنية املتخصصة في 

هذا املوضوع مراعاة له«.
يذكر أن تيمور عبد اهلل، هو أحد الناجني 
من جرمية »األنفال« التــي نفذها نظام 
صدام حســني عــام 1988 ضــد الكرد، 
والتي راح ضحيتهــا أكثر من 182 ألف 
مواطــن، وقد متكن عبــد اهلل من الفرار 

رغم إصابته.
احمللية في  الســلطات  أعلنــت  وكانت 
محافظة املثنــى عن العثور على مقبرة 
جماعية ألشــخاص أكراد مــن ضحايا 

النظام السابق في بادية السماوة.
العراق عثر  الغزو األمريكي علــى  وبعد 
علــى مئات املقابــر اجلماعية في أغلب 
أعدموا  ألشــخاص  العراقية  احملافظات 
في الثمانينيات والتسعينيات من القرن 
املاضــي، إال أن الكثيــر مــن املقابر لم 

تكتشف بعد، بحسب مختصني.

مقبرة جماعية من التسعينات
في النجف 

عثر فــي محافظة النجــف في جنوب 
العــراق على مقبرة جماعيــة تعود إلى 
تســعينات القرن العشرين، أخرج منها 
15 جثمانــاً من أصــل 100 يعتقد أنها 
دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول السبت.
أمام مباٍن قيد االنشــاء، شاهد صحافي 
فــي فرانس بــرس العظــام واجلماجم 

البشرية موزعة ومرقمة على األرض.
وقــال عبد اإلله النائي مدير مؤسســة 
الشــهداء وهــي مؤسســة حكومية 
معنيــة بفتح املقابــر اجلماعية إن »في 
هذه املقبــرة أكثر من مئــة رفات. هذا 
عدد تقريبــي وميكن أن يكون العدد أكثر 

باعتبار أن مسرح اجلرمية كبير جداً«.
وأضاف خالل إحياء اليوم الوطني للمقابر 
اجلماعية أن هذه املقبرة »تعود إلى ذكرى 
االنتفاضة الشــعبانية في العام 1991 
... العشــرات من املقابــر اجلماعية لم 

تكتشف حتى اآلن«.
شــهد العراق منذ احلرب مــع إيران في 
العام 1980 سلسلة من النزاعات. وتقول 
الســلطات إنه بني عامي 1980 و1990، 
فقــد أكثر من مليون شــخص ال يعرف 
مصير غالبيتهم في ظــّل نظام صدام 
األميركي  الغزو  أســقطه  الذي  حسني 

في عام 2003.
ترك تنظيم الدولة االسالمية الذي دحره 
العراق في العــام 2017 خلفه أكثر من 
200 مقبرة جماعيــة يعتقد أنها تضّم 
مــا يصل إلى 12 ألف جثمان، بحســب 

األمم املتحدة.
في كانون األول ، أعلنت البشــمركة في 
إقليم كردســتان ذي احلكم الذاتي، عن 
اكتشــاف مقبرة جماعيــة تضّم رفات 
11 شــرطياً قتلهم التنظيم في العام 

.2018
الســلطات  اســتخرجت   ، آذار  وفــي 
العراقيــة في املوصل جثــث 85 مقاتالً 
في التنظيم وأقارب لهــم، قتلوا خالل 
عمليات استعادة السيطرة على املدينة.
في كل مرة، تؤخذ عينات احلمض النووي 
للضحايا من املقابر اجلماعية، لُتقارن في 
ما بعد بعينــات دّم أحياء من عائالتهم، 

ومطابقتها، ملعرفة هويات الضحايا.

سبايكر وجع دائم
بعد احتالل داعش حملافظة صالح الدين، 
حدثــت مجزرة ســبايكر التــي ال تقل 
فظاعة عــن حلبجة، بعد أســر جنود 
منتســبني إلى الفرقــة 18 في اجليش 
النفط  انبــوب  بواجــب حماية  كلفت 
الرابط بني بيجــي ومنطقة حقول عني 
اجلحش في املوصل في قاعدة ســبايكر 
اجلوية من العراقيني في يوم 12 حزيران/

يونيو 2014م، حيث أسرت عناصر داعش 
إلى  واقتادوهــم  جنــدي   )2200-2000(
القصور الرئاســية فــي تكريت، وقاموا 
بقتلهم هناك وفي مناطــق أخرى رمياً 
بالرصاص ودفن بعض منهم وهم أحياء، 

لتبقى سبايكر وجعا عراقيا دائما.

» الصباح الجديد« توقد الشموع ألرواح شهداء المقابر الجماعية
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بعد مرور ما يقارب 19 عاما 
على تالشي النظام السابق، 
ما تزال الحكومات المحلية 

في المحافظات تعثر بين الحين 
واألخر على مقابر جماعية دفن 

فيها الكثير من المعارضين 
للنظام البعثي آنذاك، وفي 

كل مرة يتفاعل نشطاء 
ومنظمات المجتمع المدني 

مع اكتشاف المقابر، معتبرين 
انه يقدم للناس دروسًا عن 

أنظمة االستبداد.
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تقرير 

تونس ـ وكاالت:

أصدرت جمعيــة العبات التنس احملترفات 
WTA، أول أمس، التصنيف العاملي اجلديد، 
والذي تضمن صعود التونسية أنس جابر 
للمركز السادس.واستقرت أنس جابر في 
املركز السادس برصيد 4380 نقطة، وهو 
أفضل ترتيب حتققه الالعبة التونســية 
فــي مســيرتها.وجاء تقدم أنــس جابر 

بفضل وصولها إلى الدور النهائي 
للماســترز. كما تضمن  رومــا  لبطولة 
التصنيــف، قفزة جيــدة للمصرية ميار 
الشريف، التي تقدمت 12 مركزًا لتصبح 
في املرتبة 50 عاملًيا برصيد 1135 نقطة، 
وهــو أفضل تصنيــف في مســيرتها.

وتقدمت ميار الشــريف بفضل تتويجها 
بلقب بطولــة ليكي مولي كارلســروه 
بأملانيا، بعد فوزها في النهائي مبجموعتني 

دون رد على األمريكية برنارد بيرا.
في حني حرص مدرب أنــس جابر، عصام 
اجلاللي، على توجيه رســالة إلى النجمة 
التونســية، التي حققت وصافة بطولة 
نهائي  التونسية  للتنس.وخســرت  روما 
بطولة روما اليوم األحــد، أمام املصنفة 
إيجا شفيونتيك،  البولندية  عامليا  األولى 

مبجموعتــني دون رد.وقــال اجلاللــي، عبر 
برافو..  حسابه على »فيسبوك«: »برافو.. 
برافو أنس جابر.. كان أسبوعا رائعا بفضل 

التنس الكبير الذي قدمته أنس«.
وأضاف: »فخور بك..ســنواصل معا ومع 
كرمي كمون )زوج أنس واملعد البدني(.. ليس 
هناك راحة... شكرا يا اهلل«.وجرى ترشيح 
اجلاللي، الذي يدرب أنس منذ 2017، جلائزة 
أفضل مدرب في العالم املوسم املاضي، 
 ،WTA من قبل جمعية الالعبات احملترفات

بعد أن قادها إلى املركز السابع عامليا.
وتوقفت سلســلة انتصــارات أنس عند 
11 فوزا علــى التوالي، مقابل 28 انتصارا 
لشفيونتيك، والتتويج اخلامس لها تواليا.

البطلة  اليوم، فقد ضمنت  وبرغم هزمية 
التونســية التقدم للمركز السادس في 
التصنيــف العاملــي، وهــو األفضل في 

مسيرتها املميزة.
من جانــب اخر، أعلنــت جمعية العبات 
التنس احملترفات WTA، إدراج بطولة تونس 
الياســمني  الدولية للســيدات )بطولة 
املفتوحــة( ذات الـــ250 نقطــة، ضمن 
روزنامــة رابطة محترفــات التنس.وجاء 
القرار بعد قبول طلب االحتاد التونســي 
للتنس، تنظيم البطولة التي تبلغ قيمة 
جوائزها املاليــة 250 ألف دوالر، ألول مرة 

في تاريخ التنس التونسي. وحددت رابطة 
محترفــات التنس موعــد البطولة، في 
الفترة بــني 3 و10 أكتوبر/تشــرين األول 
املقبل، مبدينة املنســتير على الســاحل 

التونسي.
وكانت رئيســة االحتاد التونسي للتنس، 
املولهي، قد بذلــت مجهودات  ســلمى 
أجل  مــن  للبطولة،  لتنظيــم  كبيــرة 
جابر  أنــس  ملواطنتها  الفرصــة  منــح 
أمام  للعب  عامليا(  السادســة  )املصنفة 
بطولة  تشهد  أن  بالدها.وينتظر  جماهير 
الياسمني املفتوحة للتنس مشاركة أبرز 
العبات العالم، كما أن أنس جابر ستدعو 
زميالتها في »نادي العشــرة«، ألفضل 10 

العبات.
مــن جانب اخــر، حققت املصريــة ميار 
شريف إجنازًا جديدا، بعد أن توجت بلقب 
أملانيا. فــي  للتنس،  كارلســروه  بطولة 
واســتطاعت البطلة املصريــة التتويج 
باللقــب بعد الفوز علــى األمريكية بيرا 
41 عامليا، مبجموعتني  بيرناردا املصنفــة 
من دون رد، في النهائي بنتيجة 6-2 و 4-6، 

لتتوج باللقب في إجناز كبير.
وبهذا اللقب ســتدخل ميار شــريف 
50 العبــة محترفة في  قائمة أفضل 
التصنيــف العاملي، للمــرة األولى ألي 

العبــة مصرية في التاريــخ .وحجزت 
ميار مقعــدا في النهائــي بعد الفوز 
على اجملرية أنا بوندار املصنفة 69 عامليا، 
مبجموعتــني دون رد 6-2، 6-2.وكانــت 
ميار شريف املصنفة رقم 62 عامليا، قد 
تأهلت لنصف النهائي بعد الفوز على 
اجملرية بانا اودفاردي مبجموعتني من دون 

رد،  4-6، 6-7.
وأكدت العبــة التنــس املصرية، ميار 
االرتقاء  أن هدفها األهم هو  شــريف، 
الدولي  التصنيف  مبستواها بعيدا عن 
برغــم أهميته.وأضافــت ميــار فــي 
 : تامي ســبورت«  أون  تصريحات »لقناة 
»الوصــول للمركــز 61 عامليا أمر جيد 
اآلن، ودخولــي بني أول 100 العبة عامليا 
جاء بســرعة غير متوقعة«. وأضافت 
العالم  فــي كأس  أنهــا ستشــارك 
للتنس فــي فنلندا األســبوع املقبل، 
املســتوى  وهدفها صعــود مصر من 
الثاني للمستوى األول، بجانب عدد من 
البطوالت واالرتباطات الدولية لالرتقاء 
مبســتواها وتصنيفها الدولي. وكانت 
ميار شريف قد تقدمت في التصنيف 
العاملي لالعبات التنس ووصلت للمركز 
61 وهو األفضل في مسيرتها، واألفضل 

في تاريخ العبات التنس املصري.

أنس جابر تحقق أفضل مركز عالمي في مسيرتها
تونس تنظم بطولة تنس »فئة 250 نقطة«

أنس جابر

العواصم ـ وكاالت:

يسدل الســتار في الساعة 10 من 
مساء اليوم األربعاء، على أحد أكثر 
املواســم إثارة في تاريخ مســابقة 
الــدوري األوروبــي، عندمــا يلتقي 
وجالســجو  فرانكفورت  آينتراخت 
رينجرز اإلســكتلندي، فــي املباراة 
النهائيــة للبطولــة، على ســتاد 
»سانشيز بيزخوان« مبدينة إشبيلية 

اإلسبانية.
ويتطلــع كل من الفريقــني إلى أن 
يصبح أول فريق من بالده يحرز لقب 
البطولة بشكلها ومسماها احلالي 
)الــدوري األوروبي(، حيث ســتكون 
مبــاراة الغد هي نهائي النســخة 
13 فقط فــي تاريخ الدوري األوروبي 
البطولة من  تغيير مســمى  منذذ 
األوروبي.وعلــى مدار  االحتــاد  كأس 
الـ12 نســخة املاضية، لم يســبق 
ألي فريــق من أملانيا أو إســكتلندا 
الفائز في  باللقب.ولكــن  تــوج  أن 
الثاني  بلقبه  الغد ســيتوج  مباراة 
في البطوالت األوروبية حيث ســبق 
آلينتراخــت التتويــج بلقــب هذه 
البطولة مبســماها القــدمي )كأس 
االحتــاد األوروبي( عندما فاز 1 / صفر 
بوروســيا مونشــنجالدباخ  علــى 
إيابا بعدما خســر منه على ملعب 
3 ذهابــا، في   / 2 مونشــنجالدباخ 

نهائي البطولة عام 1980.
التتويج  لرينجرز  املقابل، سبق  وفي 
بلقب بطولة كأس األندية األوروبية 
أبطال الكــؤوس في 1972 بالتغلب 
الروسي في  على دينامو موســكو 
املباراة النهائية التي أقيمت مبدينة 
مينح  ما  وهو  اإلســبانية،  برشلونة 
نهائي  قبل  التفــاؤل  بعض  الفريق 

الغد أيضا في إسبانيا.
فرانكفــورت  آينتراخــت  ولكــن 
أيضــا حقق انتصاريــن في املالعب 
اإلســبانية هــذا املوســم أيضــا 
وذلك من بني خمــس زيارات له إلى 

املالعب اإلســبانية فــي البطوالت 
األوروبية لم يخســر فــي أي منها، 
حســبما أفاد االحتاد األوروبي للعبة 
)يويفا( .وفي املقابل، يشــعر رينجرز 
بالتفاؤل أيضا ألنــه وصل للنهائي 
فــي البطولة هذا املوســم بعدما 
أطاح في طريقــه بفريقني أملانيني 
هما بوروســيا دورمتوند واليبزيج من 
األدوار اإلقصائية للبطولة.وفي ظل 
الفريقان  قدمها  التي  املســتويات 
في طريقهما نحو النهائي، يصعب 
التكهــن بنتيجة لقــاء الغد التي 
حتســم مقعدا فــي دور اجملموعات 
بــدوري أبطــال أوروبا في املوســم 

املقبل.
62 عاما  الفريقان غدا بعد  ويلتقي 
مــن املواجهة الســابقة الوحيدة 

بينهما في البطوالت األوروبية والتي 
األملاني  للفريق  تفوقا هائال  شهدت 
على رينجرز، حيث فاز آينتراخت 6 / 
1 ذهابا ثــم 6 / 3 إيابا في املواجهة 
مع رينجــرز باملربع الذهبي لبطولة 
كأس األنديــة األوروبيــة البطلــة 
.. ولكن هذا  األبطال حاليــا(  )دوري 
الفــوز العريض لم مينــع آينتراخت 
من السقوط 3 / 7 أمام ريال مدريد 
وقتها. النهائــي  فــي  اإلســباني 

وعلى مــدار تاريخ مشــاركاته في 
البطوالت األوروبية، خاض آينتراخت 
مواجهة واحــدة فقط أمام األندية 
أمام  كانــت  حيث  اإلســكتلندية 
أبردين في الدور األول لنسخة 1979 
/ 1980 مــن مســابقة كأس االحتاد 
األوروبــي عندما فــاز آينتراخت 1 / 

صفر علــى ملعبه وتعادل 1 / 1 في 
جالسجو.

تاريخا  رينجرز  ميتلــك  املقابل،  وفي 
طويال مــن املواجهات مــع األندية 
األوروبية  البطــوالت  فــي  األملانية 
يشــمل 52 مباراة ليكون أكبر عدد 
من املواجهــات لرينجرز مع فرق من 
احتاد وطنــي واحد على مدار تاريخه 

في البطوالت األوروبية.
وخالل هذه املواجهات، كان السجل 
متوازنــا متاما لرينجــرز حيث حقق 
الفريق 18 انتصارا وخسر 18 مباراة 
15 مبــاراة، وال يختلف  وتعادل في 
احلال كثيــرا فيما يتعلــق مبباريات 
األدوار اإلقصائيــة مــن بــني هذه 
املواجهات حيث فاز الفريق في عشر 
مباريات وخسر 11 أمام أندية أملانيا.

ويشــير ســجل مباريات الفريقني 
في الــدوري األوروبي هذا املوســم 
لتفوق آينتراخــت في املباريات التي 
ملعبه، حيث حقق  خارج  يخوضها 
الفريق الفوز في خمس من املباريات 
الســتة التي خاضها خارج ملعبه 
بالبطولة هذا املوســم، وتعادل في 
املباراة األخرى 1 / 1 أمام فناربخشة 

التركي.
وفي املقابل، وبعد إخفاقه في الدور 
األبطال  لــدوري  الثالث  التأهيلــي 
األوروبــي وانتقاله للعب في الدوري 
األوروبــي بداية من الــدور الفاصل 
اجملموعات،  لــدور  املتأهلني  لتحديد 
فاز الفريق في مباراة واحدة وخســر 
أربــع مباريات وتعــادل في ثالث من 
املباريات الثمانية التي خاضها خارج 

ملعبه.
وكان هــذا الفــوز على بوروســيا 
دورمتوند فــي الدور الفاصل لتحديد 
املتأهلــني لدور 16 قبل أن يخســر 
الفريق جميع املباريات الثالث التالية 
أيضا  اإلشــارة  ملعبه.جتدر  خــارج 
إلى أن الفوز على دينامو موســكو 
فــي نهائــي كأس األنديــة أبطال 
الكــؤوس قبل 50 عامــا ال يزال هو 
املالعب  على  لرينجرز  الوحيد  الفوز 
تسع  الفريق  خسر  فيما  اإلسبانية 
مرات وتعادل ثــالث مرات على هذه 

املالعب.
وعندما يلتقي الفريقان غدا، ينتظر 
أال يغير املدربان كثيــرا من طريقة 
بها  بلــغ  والتي  املعتــادة  اللعــب 
الفريقان النهائي.ويعتمد آينتراخت 
بشــكل كبير حتــت قيــادة مديره 
الفني أوليفر جليسنر على التأمني 
الدفاعي ومحاولة استخالص الكرة 
بأســرع وقت من املنافس مع شــن 
يسعى  ولكنه  السريعة  الهجمات 
العديد من الفرص في  دائما لصنع 
مواجهة الفرق الكبيرة مثلما حدث 

أمام برشلونة اإلسباني.
ويعول جليســنر كثيرا على العبه 
املميز والســريع فيليب كوستيتش 
مركز  من  انطالقاته  تشــكل  الذي 
الظهير األيســر إزعاجا مســتمرا 
للمنافســني كما تشــكل متريراته 
العرضية وتسديداته القوية بالقدم 
اليســرى خطورة فائقة على مرمى 
املنافسني.وفي املقابل، يطبق رينجرز 
خطة أكثر اتزانا حيث يعتمد مديره 
برونكهورست  فان  جيوفاني  الفني 
على طريقة اللعب 4 / 2 / 3 / 1 لكنه 
قد يلجأ لتقليــص خط الدفاع إلى 
لتدعيم خط  أحيانا  مدافعني  ثالثة 
الهجوم مبهاجــم ثان.ويعول رينجرز 
كثيرا علــى الالعــب تافيرنير قائد 
الفريق الذي ســجل سبعة أهداف 
للفريق في منافساته األوروبية هذا 
املوســم وجاءت جميعها في األدوار 

الفاصلة.

عمان ـ وكاالت:
شــهدت قائمة منتخب األردن التي 
أعلنهــا املدير الفنــي عدنان حمد، 
بهدف االنخراط في معسكر قطر، 
خــروج عدد مــن الالعبــني وعودة 
التي  القائمة  باملقارنة مــع  آخرين، 

شاركت في كأس العرب األخيرة.

منتخب  مرمــى  حــارس  ويعتبــر 
الشــباب، مراد الفالوجــي، الوجه 
اجلديــد الوحيد الذي مت اســتدعاؤه 
ضمن القائمة، بينما عاد للمنتخب 
احلارس محمــود الكواملة، فيما مت 
احتفاظ  نظير  ياسني،  معتز  إقصاء 
يزيــد أبــو ليلــى ومالك شــلبية 

مبكانيهما.أمــا على صعيد الدفاع، 
فقد خرج مهند خير اهلل من خيارات 
حمد، إلى جانب هادي احلوراني الذي 
سيشــارك مع املنتخب الرديف، في 

نهائيات آسيا الشهر املقبل.
وبراء  ومت اســتدعاء طارق خطــاب 
القائمة  عــن  غابا  اللذيــن  مرعي، 

العرب بسبب  الســابقة في كأس 
اإلصابــة، بينمــا واصــل محمــد 
الدميري ومحمد أبو حشــيش ويزن 
العرب وعبــد اهلل نصيــب »ديارا« 
مع  مشــوارهم  حــداد  وإحســان 
النشامى.ومتســك حمــد في خط 
الوســط ببهاء عبــد الرحمن، ونور 

الروابدة، ورجائــي عايد، ومحمد أبو 
زريق »شرارة«، ومحمود مرضي.

واســتبعد في املقابل أحمد سريوة 
وأنس العوضات وأحمد ثائر وياسني 
فيما  اجلديدة،  القائمة  من  البخيت 
مت تفضيل مشاركة إبراهيم سعادة 
مــع املنتخب الرديف فــي نهائيات 

آسيا.واستعاد حمد خدمات كل من: 
خليل بني عطية وموسى التعمري 
ومنذر أبو عمارة وصالح راتب وأحمد 
ســمير.وفي خط الهجوم، استبعد 
املديــر الفني بهــاء فيصل بحكم 
اإلصابة، واحتفــظ بكل من: حمزة 

الدردور وعلي علوان ويزن النعيمات.

حمد يجري تغييرات واسعة في منتخب األردن

روما ـ وكاالت:
ســقط يوفنتوس في فــخ تعادل 
مخيب أمام ضيفه التسيو 2-2 في 
أمسية وداع جنميه جورجو كيليني 
في  اإلثنني  ديباال  باولو  واألرجنتيني 
ختام املرحلة السابعة والثالثني من 
الصربي  اإليطالي.وســجل  الدوري 
دوشان فالهوفينش )10( واإلسباني 
)36( هدفي يوفنتوس،  الفارو موراتا 
والبرازيلي أليكس ساندرو )51 خطأ 
في مرمى فريقه( والصربي سيرغي 
 )5+90( ميلينكوفيتش-ســافيتش 

هدفي التسيو.
وحظي كييلينــي )37 عاماً( بتكرمي 
العجوز«  »الســيدة  فريق  جماهير 
عندما غادر امللعب في الدقيقة 17، 
توقيت رمزي داللة على 17 موسماً 
أمضاها من نادي »السيدة العجوز«، 
الهولندي  للدولــي  مكانــه  تاركاً 
ماتيــس دي ليخت.ولعب كييليني 
على  يوفنتوس  مع  األخيرة  الدقائق 
ملعب »أليانز ستاديوم« بعدما أكد 
األســبوع املاضي رحيله في نهاية 

املوسم احلالي.
وحيا كييليني الذي توج بـ19 لقباً 

مع يوفنتوس منذ بداية مســيرته 
معه عام 2005، زمالءه بابتســامة 
عرضيــة ومنح شــارة القيادة إلى 
الدولــي االرجنتيني  صانع األلعاب 
باولــو ديبــاال الــذي ودع اجلماهير 
78 تــاركاً مكانه  فــي الدقيقــة 

للنرويجــي مارتــن بالومبو كونها 
مباراته األخيرة له أيضاً على ملعب 
ينتهي  ألنه عقده  العجوز  السيدة 
هذا الصيف أيضاً ولم يتوصل الى 
اتفاق مع املسؤولني من اجل متديده.

انضم ديباال )28 عاماً( إلى يوفنتوس 

فــي العام 2015 وأحــرز معه لقب 
الدوري خمس مــرات وجائزة افضل 
العــب فــي موســم 2020، وُعنّي 
نائبــاً لقائــد الفريــق مــع بداية 
العدة  احلالي، لكن غياباته  املوسم 
أدائه  بســبب اإلصابة أثرت علــى 

العجوز«. »الســيدة  تشكيلة  في 
وفرط يوفي في فوزه في الوقت بدل 
الضائع فاكتفى بنقطة واحدة رفع 
بها رصيده الى 70 نقطة في املركز 
الرابــع مقابل 63 نقطة لالتســيو 

اخلامس.
وجنح املــدرب الســابق ليوفنتوس 
انتزاع نقطة  ماوريتسيو ساري في 
ثمينــة ضمن بهــا فريقــه إنهاء 
املوســم في احد املركزين اخلامس 
او الســادس وبالتالي املشاركة في 
مســابقة الدوري األوروبــي »يوروبا 
ويتقدم  املقبــل.  املوســم  ليــغ« 
التســيو بفارق ثالث نقاط عن جاره 
في  التعادل  ويكفيه  السادس  روما 
فيرونا  أمام هيالس  األخيرة  املرحلة 
لضمان املركــز اخلامس، فيما يحل 
روما ضيفا علــى تورينو.وفي مباراة 
ثانية، ســحق ســمبدوريا ضيفه 
فيورنتينــا وأضعــف حظوظه في 
مسابقتي  بطاقتي  على  املنافسة 
يوروبا ليغ وكونفرس ليغ املوســم 
.1-4 املقبــل عندما تغلــب عليه 
 59 وجتمد رصيــد فيورنتينــا عند 

نقطة في املركز السابع.

تعادل مخيب ليوفنتوس في أمسية وداع كيليني وديباال

اليوم في نهائي الدوري األوروبي

آينتراخت ورينجرز.. من يعانق المجد القاري في إشبيلية؟

الجزائر ـ وكاالت:
شــهدت املالكمة النســائية اجلزائرية، أمس 
حدثــا تاريخيا، لم يســبق له مثيــل، بتأهل 
مالكمتني إلى الدور نصف النهائي في بطولة 
العالم للمالكمة املقامة في مدينة إسطنبول 
التركيــة. وتأهلت في منافســات الصبيحة، 
املالكمــة إميان خليف إلى نصــف النهائي في 
وزن 63 كجم، بعد تغلبها في نزال ربع النهائي 
على منافســتها اليونانية أوليجا بالنقاط )5-
0(. وسارت مواطنتها إشراق شايب على نفس 
الدرب، حينما فازت على منافستها البولندية 
أنيتــا بالنقاط )3-2( في منافســات املســاء، 
وتأهلت إلى النصف النهائي في وزن 66 كجم. 
وبذلــك تكون املالكمتان قــد ضمنتا امليدالية 
البرونزية، وستتنافسان اليوم األربعاء من أجل 

الوصول إلى النهائي.

أبوجا ـ وكاالت:
عنّي االحتاد النيجيري لكــرة القدم البرتغالي 
جوزيــه ســانتوس بيســيرو مدربــاً جديداً 
للمنتخب، بعد ستة أســابيع من استقالة 
اجلهاز التدريبي السابق.وقال االحتاد النيجيري 
في بيان إن تعيــني املدرب البالغ من العمر 62 
عاماً مبفعول يســري فوراً فــي انتظار توقيع 
شــروط العقد.وأضاف أن بيسيرو الذي لعب 
كمهاجم خالل مســيرته الكرويــة »يتمتع 
بخبرة واســعة ومتنوعة فــي تدريب األندية 
أربع  امتداد  الوطنية على  واملنتخبات  الكبرى 
قــارات مختلفة، وهي أوروبا وآســيا وإفريقيا 
اجلديد  املــدرب  اجلنوبية«.وســيقود  وأميركا 
منتخب »النســور املمتــازة« فــي املباراتني 
واإلكوادور،  املكســيك  مع  املقبلتني  الوديتني 
بعدما ترك منصبه كمــدرب ملنتخب فنزويال 
فــي آب املاضي لعدم تلقيــه راتبه على مدى 
سنة.وقال االحتاد إن بيسيرو سيكون مدعوماً 
بجهــاز فنــي يضــم املهاجمــني الدوليني 
النيجيريني الســابقني فينيدي جورج وإيكي 
شورومنو وساليســو يوسف.واستقال املدرب 
الســابق للمنتخــب أوغوســتني إيغوافوين 
ومساعدوه في آذار/مارس املاضي، بعد الفشل 
فــي التأهل إلى مونديال قطــر 2022، بعدما 
أقصتهــم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج 

األرض.

يوم تاريخي للمالكمة 
النسائية الجزائرية

بيسيرو مدربًا جديدًا 
للمنتخب النيجيري

فرانكفورت يالقي رينجرز اليوم

مفكرة اليوم
نهائي الدوري األوروبي

10:00 مساًءفرانكفورت ـ رينجرز

وداع كيليني وديباال
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بغداد ـ فالح الناصر:

اقــام احتاد البولنــغ املركزي مؤخراً 
الفئات في  العراق جلميــع  بطولة 
محافظــة الســليمانية، وظفرت 
فئة  بلقب  ماهر،  الالعبة شــمس 
الشــابات ممثلة عــن نــادي املرور 
والالعبة، شمس، مواليد  الرياضي، 
على  متميزا  حضوراً  فرضت   2001
اللعبة  في  املاضية  السنوات  مدى 
واعتلــت منصة التتويــج للفئات 

الناشئات ثم الشابات بجدارة.
مثلت فريق نادي املرور مع زميلتيها 
زياد وآية حسام بقيادة املدرب  ديانا 
ومشرفة  عنيد،  احلسني  عبد  ماهر 
الفريق الدكتورة أســماء إبراهيم.. 
اســتطاعت الالعبــة شــمس ان 
تتقــدم العبات فئة الشــابات في 
البطولة لتعزز مســيرتها بإضافة 
كأس جديــد إلــى خزانتها اململؤة 
املركز  وأحرزت  والكؤوس..  باأللقاب 
األول بعــد منافســة مثيــرة مع 
زميالتها شــهد عامــر العبة نادي 
نادي  من  ومرمي ســالم  الســياحة 

االعظمية. 
تشير إلى ان رياضة البولنغ تفتقد 
إلى قاعة متخصصة في بغداد، اذ 
يطمح جميع اســرة اللعبة إلى ان 
تتوفر لهــم قاعة خاصة الحتضان 
التدريبــات والبطــوالت وجميــع 
ونتيجة  املركزي،  االحتاد  نشــاطات 
االحتاد  اقــام  القاعة  وجــود  لعدم 

نشــاطاته في اكثر من محافظة 
منهــا الديوانيــة ومؤخــرا فــي 
الســليمانية، واحلقيقة ان اللعبة 
تشــهد انضمــام وجــوه جديدة 

لكن ســتكون اعداد املنضمني إلى 
اســرتنا اكثر اذا ما توفرت القاعة 
التــي نبقى نطالب بهــا وهي من 
أولويــات النجاح لرياضــة البولنغ 

تتوفر  التي  األخرى  باالحتادات  اسوة 
لترتقي مبســيرتها  لها بنى حتتية 

نحو األفضل.
تقــول انهــا بــدأت حضورها في 

باشــراف  مبكرا  بالتدريب  البولنغ 
والدها املدرب ماهر عبد احلســني، 
اذ كان هدفهــا ان تكمل مســيرة 
والدها احد جنوم ومؤسسي اللعبة 

الذي اختار التدريــب بعد اعتزاله، 
يعاملها باحترام ويدعم تطلعاتها 
الن تكون العبة مؤثــرة في رياضة 
البولنغ، وهذا اسهم في اندفاعها 
بشــكل كبيــر لتحقــق جناحات 
تسعى على تعزيزها في املشاركات 

املقبلة، محليا وخارجياً.
في  شــاركت  ثم  قائلــة:  تضيف 
البطــوالت ومتكنت من تســجيل 
واحقــق مراكز  النتائــج  افضــل 
املقدمة فقد فزت بكؤوس عدة في 
املنافسات، وهذا اسهم في دعوتي 
لتمثيل منتخب العراق للمتقدمات 
للمشــاركة في بطولتــي العرب 
التي أقيمت فــي البحرين ولعبت 
إلى جانب منى خوشــو واالء عبد 
احلســني، اذ حققنا الفوز بالوسام 
البرونزي، ثم املشــاركة في بطولة 
العــرب مبصــر واحــرز منتخبنــا 

للسيدات الوسام نفسه.
والالعبة شــمس، طالبة في كلية 
املنصــور اجلامعــة في هندســة 
تقنيات احلاســوب، متزوجة ولديها 
بنــت اســمها »ُحــب«، تؤكد ان 
زوجها »قاســم غني« يشــجعها 
في التدريبــات والبطوالت ويحرص 
األول في  باملركــز  ان تظفــر  على 
لعبة  ممارسي  احد  وهو  املنافسات، 
ويعد  الهواية،  على سبيل  البولنغ 
داعم مهم ملســيرتها في اللعبة، 
هواياتهــا متابعــة كرة الســلة، 
سيما دوري احملترفني وبطوالت أوروبا 

للسيدات.

شمس ماهر.. تطمح الحراز لقبي العرب وآسيا بالبولنغ
ذهبي فئة أندية الشابات يعزز مسيرتها الناجحة 
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شمس ماهر

عدنان الجبوري 
صحفي متألق

عندما نتحدث عن زمالء املهنة من الذين قضينا سنوات 
طوال فــي العمل معهــم وكانوا بحق رجــاالت مهنه 
الصحافة التي اجنبتهم ووضعتهم في تاريخ سجالتها 
، والزميــل عدنان اجلبــوري هو احد أولئــك االبطال من 
الصحفيــني املثابرين في العمل الصحفي و اإلعالمي، ال 
ســيما وان زميالنا املثابر األستاذ عدنان اجلبوري كانت له 
بصمات واضحة من خالل متابعاته وكتاباته الســاخرة 

جتاه االحداث الرياضية.
وكان بالنســبة لي زميــل املهنة التي انــا من خاللها 
تتلمذت على يده باعتبار ان عدنان اجلبوري من الصحفيني 
والذي بدا كمراسل لصحف عده خالل أواسط الستينات 
وبعدها عمل محــررا في جريدة الرياضــي الغراء ومنذ 
تأسيســها ووتتلمــذ على يد اســتاذنا الكبير شــاكر 

إسماعيل.
ولهــذا عندمــا أتذكر العمل مــع هذا الرجــل املثابر و 
الصحفــي القدير حيث عملت معه فــي جريدة العراق 
الغراء في عام 1994 وقبل ان يســافر خــارج العراق وقد 
سافر الى اخلارج في عام 1999 الى األردن وبقي هناك حيث 
ترك لي فراغا واضحا جتاه عملي الصحفي واإلعالمي الن 
العمل الصحفي مع هذا الزميــل العزيز عدنان اجلبوري 
كان بالنســبة لي رائعا، الن عدنان اجلبوري صاحب اخالق 
فاضله وكان يدافع عــن الزمالء من الصحفيني في ذلك 
الزمان وكان يحب كثيرا الزمالء الذين عمل معهم أمثال 
رواد الصحافة صكبان الربيعي والدكتور ضياء املنشــى  
وقاسم العبيدي وعبد اجلليل موسى وسلمان علي وغني 
اجلبوري وصبحي الدراجي وكامل الســماوي ونعمه عبد 

الصاحب وامني اخلزاعي.
هذه األســماء كانت بالنســبة لعدنان اجلبوري أسماء 
رائعة وكذلك له حب وتقدير عاليني للزمالء الذين جاءوا 
بعد تلك األســماء التــي ذكرناها أمثــال الزميل احمد 
إســماعيل والذي يعمل حاليا في دولة قطر الشقيقة 
والزميل صفاء العبد و الزميل حســام حســن و الزميل 
خالد جاسم والزميل املرحوم سعدون جواد و الزميل عبد 
القادر القرغولي والزميل عبد اجلليل العبودي واألســتاذ 

وليد طبرة واألستاذ فائق عبد اهلل واخرين. 
يذكر ان عدنان اجلبوري كان امينا للسر لرابطه الصحفيني 
الرياضيني فــي نقابة الصحفيني العراقيني في منتصف 
الثمانينات وكان احد أعضاء فريق الصحفيني الرياضيني 
في الثمانينات بكره القدم نعم هــذا هو الزميل عدنان 
اجلبوري رئيس القســم الرياضي في جريدة العراق الغراء 

خالل التسعينات كما عرفته.

تقرير 

إعالم اللجنة األولمبية

اللجنــة األوملبية  رئيــس  إســتقبل 
الوطنيــة العراقية رعــد حمودي في 
مقر اللجنة وفداً مشتركاً من شركة 
ســان ليــف البرتغاليــة ومحافظة 
آناديــا تألف مــن » لوكــس فنزالس 
رئيس الشــركة وصابر العرفاوي مدير 
رئيس  سمبايو  وجورج  فيها  العالقات 
البرتغالية.و وقع  آناديــا  بلدية مدينة 
البرتغالي مذكرة  الوفــد  حمودي مع 
تفاهم ثنائي مشترك يتضمن تهيئة 
معســكرات تدريبية وتعاوناً مفتوحاً 
مع الشــركة التي لديها بنية حتتية 
رياضيــة متكاملة.وأعرب حمودي عن 
البرتغالي  الوفــد  بتواجد  ســعادته 
في بغداد مبيناً ان نائبه الســيد إياد 
جنف، ومرافقوه، كانوا نقلوا له تصوراً 
واضحاً عــن رغبة اجلانــب البرتغالي 
بالتعاون مع األوملبية العراقية ما دعاه 

للتهيئة لعقد مذكرة التعاون.
من جانب اخر، وبرعاية اللجنة األوملبية 
الوطنيــة العراقية وّقع االحتاد املركزي 
مع  تدريبياً  أمس، عقــداً  للمصارعة، 
أربعة مدربــني إيرانيني هم مصطفى 
نرميــان اخوندي وعلي حســن عابدي 

لفعالية املصارعة احلرة وسعيد حميد 
شيرزاد وســعيد عباس زادة لفعالية 
املصارعــة الرومانيــة يتولون مبوجبه 
تدريــب املنتخــب الوطنــي العراقي 
واالشــراف علــى منتخبــات الفئات 

العمرية األخرى باللعبة.
ورّحب رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقيــة رعــد حمــودي باملدربــني 
االيرانيــني متمنيــاً لهــم التوفيــق 
مبهمتهم املقبلة مع رياضة املصارعة 
العراقية مشيداً بتطور املصارعة في 
إيران داعياً الــى نقل خبراتهم الفنية 
ان  العراقي.وأكــد حمودي  االحتاد  الى 
اللجنــة األوملبية الوطنيــة العراقية 
ملتزمة بتقدمي يد العون واملســاعدة 
لالحتــادات الوطنيــة من خــالل إبرام 
التعاقــدات مع الكفــاءات التدريبية 
األجنبية، وبالتالــي يتوجب باالحتادات 
إســتثمار تلك الكفــاءات في تطوير 
املــالكات التدريبية الوطنية الفتاً الى 
ضرورة تعــاون االحتاد مع املدربني اجلدد 
وان يؤمنوا لهم االقامة املالئمة وسبل 
النجاح بعملهم املقبل، وتأمني تعاون 
معهم  الوطنية  التدريبيــة  املالكات 
واالهتمام بشكل كبير في خلق قاعدة 

مميزة من املواهب واخلامات الصغيرة.
وشدد رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 

العراقيــة على متابعــة ومراقبة أداء 
ونتائــج املدربني املنتدبــني ملنتخباتنا 
بزيــارات ميدانية  واعــداً  الوطنيــة، 
التدريبيــة  للوحــدات  ســيجريها 

االحتادات  جلميع  الوطنية  للمنتخبات 
الرياضية. شــدد حمودي على ضرورة 
توظيف املال بالشــكل الصحيح من 
خالل إختيار نوعــي، ال كّمي لعناصر 

الوفــود املشــاركة فــي البطــوالت 
املصارعة  احتاد  ان  اخلارجية، مضيفــاً 
من االحتــادات الوطنية املتميزة والتي 
وكذلك  األوملبية  اللجنة  عليها  تعول 

حتقيقه  فــي  الرياضيــة  األوســاط 
منجــزات كبيــرة تعزز مــا حتقق في 
الســابق مــن نتائج إيجابيــة كانت 
محط انظار اجلميع، وبالتالي أصبحت 
املســؤولية أكبر وبدورنــا في اللجنة 
األوملبية نأمل املزيــد من اإلجنازات في 
املشــاركات املهمة التــي تنتظركم 
دورة  املرحلة، هــي  وأهمهــا، بهــذه 
التضامن االســالمي التي ستقام في 

تركيا خالل شهر آب املقبل.
من جانبه شــكر رئيس االحتاد املركزي 
للمصارعة شعالن عبد الكاظم، رئيس 
اللجنة األوملبية مبدياً سعادته في أن 
ترعى اللجنة األوملبية هذ اخلطوة التي 
ستشــكل إضافة مطلوبــة لرياضة 
املصارعة.وأضاف عبد الكاظم ان إحتاد 
املصارعــة عانى من ظــروف بعضها 
خارج عــن إرادته وأخرى تتحملها إدارة 
االحتاد، وان النجاح املقبل ســيمر عبر 
إحتــواء االخطاء الســابقة وجتاوزها 
وعدم تكرارها.وتابــع ان إحتاده تنتظره 
مشــاركة مهمة في بطولة آســيا 
لألحداث والتي ســتقام خالل شــهر 
متوز املقبل، وسنسعى بقوة للتحضير 
بشــكل أمثل قبل إنطــالق البطولة 
من أجــل الظهور مبســتويات جيدة 
واملنافســة علــى حصد األوســمة 

امللونة.
من جهتهم أعــرب املدربون االيرانيون 
عن ســعادتهم بعملهــم اجلديد في 
العراق واعدين بتقــدمي كل خبراتهم 
العراقية  املنتخبــات  مــع  التدريبية 
وحتقيــق فــارق ملمــوس، بالنتائــج 
واملستحقات  املشــاركات  في  واالداء، 
اخلارجية املقبلة التي تنتظر منتخبات 
املصارعة.وقال املدرب ســعيد شيرزاد 
ان العمل الســليم يبدأ من األحداث 
وهــذا األمــر مت وضعه في احلســبان 
من قبلنــا، إذ منتلك برنامجــاً تدريبياً 
الــى الصبر  لكننا نحتاج  متكامــالً 
النتائج مؤكداً جناح مسعاه في  على 

غضون عامني.
النائب األول  هذا وحضر توقيع العقد 
لرئيــس اللجنــة األوملبيــة إياد جنف 
للجنة  التنفيــذي  املكتب  وأعضــاء 
األوملبية الدكاترة هيرده رؤوف وحسني 
العميدي وإبراهيــم البهادلي واألمني 
العــام للجنــة األوملبيــة هيثم عبد 
في  القانوني  القســم  ومدير  احلميد 
اللجنة األوملبية علــي البدري ورئيس 
االحتــاد العراقي املركــزي للمصارعة 
شــعالن عبد الكاظم وعضــوا إحتاد 
اللعبــة هادي مهدي وزهير شــوكت 

ومدير إدارة احتاد اللعبة ميثم كرمي.

المصارعة يبرم عقدًا مع أربعة مدربين إيرانيين لألشراف على المنتخبات الوطنية
األولمبية توقع إتفاقية تعاون مشترك مع شركة برتغالية

األوملبية ترعى إبرام عقود الربعة مدربني إيرانيني مع احتاد املصارعة

بغداد ـ الصباح الجديد:
صادق االحتــاد الدولــي للكيوكوشــنكاي )KWF(، على 
انتخابات االحتاد اآلسيوي التي جرت مؤخراً والتي أسفرت 
عن فــوز رئيس األحتاد املركزي عمار عدنان وهيب رئيســاً 
لــه باألغلبية بعد منافســة مع نظيره الكازخســتاني 
شــيهان مختار، فيما بنّي الرئيس املنتخب أن مقر االحتاد 
ســيكون في بغداد حصراً. وقال رئيس االحتــاد العراقي 
واالســيوي عمار عدنان وهيب في بيان إن »االحتاد الدولي 
للكيوكوشنكاي وعبر رئيســه اإلسباني أنطونيو بانيرو 
صادق، يوم أمس، على تركيبــة اإلحتاد القاري والتي جرت 
مؤخــرا عبر منصة زوم، بأغلبية األعضاء والتي أفرزت عن 
فوزنا برئاســة أكبر احتاد قاري في العالم مع منافســة 
مشــروعة مع كازاخستان، وأســفرت أيضاً عن فوز كل 
من منصوري فرد من إيران نائباً أول وعبد اهلل املعتوق من 
الكويت نائباً ثانياً، وعلي فواز من لبنان أميناً عاماً«.و أضاف 
وهيب أن »كالً من عبد الرحيم الشهيري من السعودية، 
ويوسف صالح محمد من االمارات، وسيد محمود ياسني 
من البحرين، ومازهارون إسالم من بنغالدش، و توركت اوردو 
من تركيا، وحازم مارديني من ســورية،، ومحمد ناصر خان 

من باكستان فازوا بانتخابات عضوية االحتاد«.

العراق رئيسًا التحاد 
آسيا بالكيكو شنكاي

متابعة ـ الصباح الجديد:
اعلن احتاد املرأة الدولي لكرة القدم 
)ويفا(، انضمام ابنة أســطورة كرة 
القــدم العراقيــة الراحــل أحمد 
راضي، الدكتورة هيــا أحمد راضي 
إلى عضوية املكتب التنفيذي الحتاد 
)ويفا(.وقالــت املتحدثة الرســمية 
باســم »ويفــا« دميا الســائح، في 
تصريــح صحفــي إن »اختيار هيا 
أحمــد راضــي لعضويــة اللجنة 
التنفيذية، جاء تعبيــراً عن إميانها 
حمل  في  االستمرار  على  وإصرارها 
رســالة والدهــا في تكريــس دور 
الرياضة في نشر قيم احملبة والسالم 
بني الشعوب«.  وأضافت السائح أن 
»االجتمــاع األول للجنة التنفيذية 
ســينعقد في املقر الرئيسي الحتاد 
الرومانية  العاصمــة  فــي  »ويفا« 
بوخارست خالل شهر تشرين األول 

املقبل برئاسة أمينة كروما رئيسة 
اللجنة التنفيذية الحتاد )ويفا(«.  

اللجنة  أن  بالذكــر  ومــن اجلديــر 
التنفيذية تتشــكل من 30 عضوة 
موزعــات لتمثيل جميــع القارات، 
وتعتبر أعلى سلطة في احتاد »ويفا« 

ومنوط بها رســم اســتراتيجيات 
ممارسة  توسيع  في  وبرامجه  االحتاد 
العالم،  في  النســائية  القدم  كرة 
وتقدمي  الســنوية،  اخلطــط  وإقرار 
التنفيذي في  إلى اجلهاز  التوصيات 

االحتاد.

هشام السلمان*
يواصل منتخب الريشــة الطائرة 
 ) ) الداخلي  معســكره التدريبي 
العاصمة بغداد  واملقام حاليا في 
للعبة  العراقي  االحتاد  رئيس  وقال 
عبيد الغــزي ان املنتخب العراقي 
التدريبي  معسكره  حاليا  يواصل 

الــذي ابتــدأ من اخلامس عشــر 
من ايار اجلــاري وينتهي في احلادي 
رئيس  واضــاف  منه  والعشــرين 
االحتاد ان املعسكر  التدريبي يأتي 
بطولة  في  للمشاركة  استعدادا 
تُقام  التي  الرابعــة  الدولية  فزاع 
في دولة االمارات العربية املتحدة 

واشــار الى ان املعســكر  يضم 
كل مــن مصطفى طــارق مدربا 
واشــرف  عدنان  علي   : والالعبون 
حيدر  وكرار  وأحمد خضير  حسن 

ومحمد جواد ومحمد كرمي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اجتــازَ احلكــُم الدولــّي لكــرِة 
أكرم مهدي،  الشــاطئّية،  القدم 
بامتيــازٍ اختباراَت اللياقة البدنّية 
والنظرّيــة حلكاِم بطولــِة غربي 
التي انطلقت  آسيا للشــاطئّية 

امس وتتواصل لغاية 21 من شهر 
أيــار احلالي، وأجريــت االختباراُت 
للحكام حتت إشــراِف جلنة حكام 
احتادِ  في  الشــاطئّية  القدم  كرِة 

غربي آسيا.
أكـــرم  الدولـــّي،  وقــاَل احلكم 

مهـــدي: متكنـُت مـــن اجتيـازِ 
والنظرّيـة  العملّيـة  االختبـارات 
مـــرور  جـــوازَ  تعـــدُّ  والتـــي 
فـــي  املُشاركيـــن  للحكـــاِم 
القـدم  لكـرِة  العاملـي  املونديـال 

الشاطئيـة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
في  املســابقات  جلنــة  أعلنــت 
االحتــاد املركــزي لكــرة القــدم 
جــدول مباريات اجلولــة 32 التي 
املقبل  اخلميس  غــد  يوم  تنطلق 
املوافق 19 آيار اجلــاري، فتجرى 4 
سامراء  يالقي  الديوانية  مباريات، 
فــي ملعب األول في الســاعة 4 
الطلبة  يضيف  والقاسم  مساء 
التوقيت  في ملعب الكفل فــي 

ذاته وجترى مباراة الــزوراء وامليناء 
في  الدولي  الشــعب  ملعب  في 
والنصف  السادســة  الســاعة 
النجف  ملعب  ويضيف  مســاء 
ونفط  النجــف  مبــاراة  الدولي 
ميســان في الســاعة 9 مساء.

أيضا،  مباريات   4 اجلمعــة  وتقام 
الصناعــة يالقــي الكهرباء في 
ملعبــه فــي الســاعة 4 عصرا 
والكرخ يضيف أمانة بغداد وزاخو 

يالقي النفــط وجترى املباريات في 
التوقيت ذاته، في حني يلعب نفط 
الوسط ونفط البصرة في ملعب 
النجــف الدولــي في الســاعة 
السادســة والنصــف، امام يوم 
السبت فتقام مباراتني، الشرطة 
يالقي نوروز في الســاعة 4 عصرا 
مبلعب الشــعب الدولي تعقبها 
مباراة اجلوية واربيل في الســاعة 

9 مساء.

ساجد سليم* 
املدني  الدفاع  لنادي  التأسيس  بعد 
لعــام ٢٠٠٥ ويعتبــر مــن االندية 
التابعة ملديرية الدفاع املدني العامة 
التــي متر بها  ورغــم كل الظروف 
الرياضــة العراقية من ازمات مالية 
ولوجستية لكن نادي الدفاع املدني 
قبل  من  الكامــل  الدعــم  يتلقى 
اللواء كاظم بوهان مدير عام الدفاع 
املدني الذي ال يبخل بكل شيء على 
فــرق النادي التي تأسســت حديثا 
واذا اردنــا التعــرف اكثــر عن نادي 
الدفاع املدنــي حيث كان بضيافتنا 
الدكتــور عادل احلر رئيــس الهيئة 
نادينا  تأسس  ..قائال:  للنادي  االدارية 
عام ٢٠٠٥ وبدأنا بفعاليات بسيطة 
منها تأســيس فريق لكــرة القدم 
والتأهــل الــى دوري الدرجة االولى 
اللواء كاظم بوهان  بدعم ومتابعة 
مدير عام الدفــاع املدني الذي قدم 
لنا الكثير من الدعم املالي ومتابعة 
ويقوم  النادي  الرياضية فــي  الفرق 
بتكرمي الالعبني في حال حتقيق نتائج 
جيدة تليق باسم النادي ومن خالل 
صحيفتكــم الغراء نحــن اعضاء 
ادارة النــادي نقدم شــكرنا اجلزيل 
للسيد اللواء على دعمه ومتابعته 

ونحن كإدارة نعمــل جميعا ونتابع 
جميع االلعاب في نادينا.

اننا  اما عن االلعــاب االخرى قــال 
شكلنا فرق رياضية جديدة في لعبة 
الفنــون القتالية ولعبــة الباغوت 
وبنــاء االجســام ولدينا مدرســة 
للفنــون القتاليــة وهنــاك النية 
الفردية  باأللعاب  سنشارك  لنادينا 
وتشــكيل فريق بلعبــة الدراجات 

..واضاف  اخــرى  والعاب  الهوائيــة 
ان نادينا لدية خمســة فئات بكرة 
القدم وهي فئة املتقدمني والرديف 
وفي  واالشبال  والناشئني  والشباب 
املستقبل ســنفتح مدرسة كروية 
احتضان  اجــل  من  بنــادي  خاصة 

هؤالء الالعبني وضمهم لفرقنا.
اما عن التأهل الى دوري االضواء قال 
هذا املوسم سنعمل جاهدين نحن 
كان إدارة ومن دون استثناء من اجل 
حتقيق النتائج املرضية والتأهل الى 
دوري االضــواء وايضــا االمر متروك 
إلى املالك التدريبي الختيار الالعبني 
اللذين ميثلون النادي في دوري الدرجة 
االولى لهذا املوســم الذي سيكون 
اصعــب من كل املواســم ويحتاج 
الى معسكر وتخصيص مالي جيد 
توفير  ونحن كإدارة علينا  وجتهيزات 
املعسكر والتجهيزات واملبالغ وعلى 
املالك التدريبي النتائج وان شاء اهلل 
اللواء لم يقصر مع الفرق الرياضية 
.واخيرا  واملعنــوي  املالــي  بالدعم 
اشــكر اخواني جميعا في الهيئة 
االدارية ملا قدموه من دعم للرياضة 

في النادي ويبقى التوفيق من اهلل.

* اعالم نادي الدفاع املدني

هيا تحمل رسالة والدها في نشر قيم 
المحبة والسالم بتنفيذي »الويفا«

الريشة الطائرة تستعد لبطولة فزاع

أكرم مهدي يقود مباريات غربي آسيا الشاطئية

غدا.. 4 مباريات في الجولة 32 لممتاز الكرة

نادي الدفاع المدني يثمن دعم
د. هيا أحمد راضي اللواء بوهان لفرقه الرياضية  

الدكتور عادل احلر



--1
القرآنية  الثقافــة  انعكســت 
على شــعر الكثير من الشعراء 

فأضفت عليه جماالً وحسنا.

--2
والثقافــة القرآنيــة ينبــوع ال 
ينضب وليســت هي محصورًة 
في نطاق الشعر والشعراء وامنا 

هي متاحة لنا جميعا.

 – -3
قال الشاعر:

ألم تر أنَّ اهلل قال ِلَرَيٍ 
وهّزي اليك اجلزع يّساقط الُرَطْب 

ولو شاَء أن جتِنيه ِمْن غير َهزِِّه
َجَنْتُه ولكْن ُكّل رزٍق لُه َسَبْب 

اّن الــذي يعتمد علــى األماني 
وحدها لنيل الرزق ويترك العمل 
نفســه خملاضات صعبة  يُعّرض 
بالســير على  يتالفاها  أْن  ميكن 
النهج السليم الذي يقوم على 
حصــد ما تزرع، فــاذا ما توانيَت 
عن الــزرع داهمتــك التحديات 

واألزمات.
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قال تعالى :
)فاستقم كما أُمرت ( 

هود /112
واالســتقامة : هي الثبات على 
خــط الطاعــة هلل بعيــداً عن 

االستجابة لدواعي الهوى .
قال الشاعر :

ما إْن دعاني الهوى لفاحشٍة 
االّ عصاُه احلياُء والكرُم 

فال الى محرم مددُت يدي 
وال َمَشْت بي لِرِيبٍة َقَدُم 

وقال كاتب الســطور منذ عقود 
طويلة من الزمن :

ال لن أطيَع هوى نفسي فلسُت 

فتًى 
ِمْن  الشــر  ومقُت  االلَه  يَْعصي 

ِشيمي 
وال أبيُح لنفسي أيَّ معصيٍة 

اذْ كل َمْعصيٍة تُفضي الى الندم
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قال تعالى :
) ان النفس ألماّرة بالسوء ( 

يوسف /25 
وقال الشاعر :

قلبي الى ما ضّرني داعي 
يُكثُر أحزاني وأوجاعي 

كيف احتراســي ِمــْن عدوي اذا 
كان عدوي بني أضالعي

اّن هوى النفس هو أخطر االعداء.

--6

قال تعالى :
) ان االبرار لفي نعيم وان الفّجار 

لفي جحيم (

االنفطار 13 14- 
قال الشاعر :

وما الرء اال حيث يجعل نفسه 
ففــي صالح األعمال نفســك 

فاجعل 

--7

قال تعالى :
) ان الذين امنوا وعملوا الصاحلات 

اولئك هم خير البرية ( 
البينة /7 

قال الشاعر :
واذا افتقرت الى الذخائر  لم جتد 

ذخراً يكون كصالح األعماِل 

--8

وقال الشاعر :
دع اخليانات وال تَأْتِها 

حتَظ بأموال الورى ُكلِّها 
واهلل قد قال بقرآنِِه

) ادوا االمانات الى أهلها (
ولقــد شــاعت اخليانــة وقــّل 
أهــل األمانــة الى حــد بعيد – 
ولالسف الشديد –، السيما في 
العراق اجلديــد، الذي أصبح فيه 
الــال العام نهبا للســلطويني 
عابئني  التهامــا غير  يلتهمونه 

بِِدين أو ذمة أو اخالق .
هذا غيض من فيض 

ولن يستطيع الباحث ان يحصي 
فيها  انعكســت  التــي  الوارد 
الثقافــة القرآنيــة للشــعراء 

لكثرتها وشيوعها 
وما ذكرناه ال يخــرج عن بعض 

الشواهد في هذا الباب .
يوفقنــا  ان  تعالــى  نســالة 
لالســتنارة بنور القرآن ويجعلنا 
ممــن يقيــم حــدوده وأحكامه 
انه  ومفاهيمه  بآدبــه  ويلتــزم 

الوفق والعني .

انعكاس الثقافة القرآنية 
على الشعر العربي 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - وداد إبراهيم:
مت اختيار اخملرج العراقي "قتيبة اجلنابي" ليكون رئيس جلنة 
حتكيم االفالم الطويلة في مهرجان "افالم السعودية" في 
نسخته الثامنة، والزمع اقامته للفترة من -2 9 من حزيران 

القبل.
وكشــف الهرجان عن ان جلنة التحكيم ســتضم إضافة 
الى اجلنابي عائشة كاي وهي ممثلة وكاتبة سعودية واخملرج 

الصري احمد فوزي صالح.
حتدث اجلنابي للصباح اجلديد عــن هذه الهمة وقال: كنت 
اراقب في الهرجانــات العربية واالوربية خالل الســنوات 
االخيرة بروز حركة وصناعة سينما طموحة من السعودية، 
وكانــت هنالك أفالم حتمل طموحــات وتطلعات جيل من 
الشباب السينمائيني الغامرين في االنتاج الروائي، وأصبح 
للفيلم السعودي حضور متميز في النصات السينمائية 

ودور العرض ...لهذا احببت الفكرة.
واجلنابي ســينمائي ومنتج عراقــي، حائز على دكتوراه عن 
دراسة الســينما في الوطن العربي، عمل كمخرج ومنتج 
وكمصور لألفالم التســجيلية في األوبرا البريطانية. كما 
عمل مدير تصوير لسبعة أفالم روائية طويلة، وأخرج وأنتج 
مجموعة من األفالم القصيــرة التي حازت على جوائز في 

مهرجانات عالية.

بغداد - الصباح الجديد:
تقيم دار الأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة 
واالثــار ندوة بعنــوان "محمد درويش نصف قــرن من االبداع 
الترجمي العراقــي" االربعاء وعلى قاعة طــارق العبيدي في 
الدار وتســتضيف فيها لؤي خزعل جبر اســتاذ علم النفس 
االجتماعي السياسي للحديث عن مســيرة درويش ومنجزه 
االبداعــي فــي محورين هما" الــذات التحققــة بالترجمة، 

وترجماته"
ويعد درويش خبير الترجمة في الدار، كما قام بترجمة العديد 
من الكتب النقدية والروايــات والقصص وصدر له عدد كبير 
من القاالت الترجمــة الى اللغتني العربيــة واالنكليزية من 
عام 1970 وحتى يومنا، وتوسع بترجماته الى السرح والشعر 
والنقد األدبي وكتب اللســانيات والنقد الترجمي ودراســات 
األدب القارن، ورواد الشــعر العراقي مثل بدر شــاكر السياب 
وعبــد الزهرة زكي وآخرين ثم أضافت ترجمته رائعة الســرح 
العراقــي” النخلة واجليران” لغائب طعمــه فرمان رصيدا آخر 

لتراجمه النقولة إلى اإلنكليزية.
صدر له مطلــع الثمانينيات ترجمة كتاب )فن الرواية( لكولن 
ولسن، ثم تبعته رواية “السقوط احلر” التي صدرت عام 1991، 
وهي واحدة مــن حتف وليام كولدينغ احلائــز على جائزة نوبل 
لآلداب، ونالت ترجمته صدى كبيــار فأعيد طبعها في إحدى 

دور النشر العربية.

قتيبة الجنابي مدير لجنة 
تحكيم االفالم السعودية

المأمون تقيم ندوة 
عن محمد درويش

على طريقة الفنان أحمد مكي في مسلسل “الكبير أوي 6، 
الذي ُعرِض ضمن ســباق دراما رمضان الاضي، تغّزل الفنان 

أحمد الفيشاوي، في النجمة شيرين رضا.
ونشــر صورتــني لهما من فعاليــات الدورة اخلامســة من 
مهرجان اجلونة السينمائي، التي أقيمت العام الاضي، وعّلق 
عليها قائالً: “هنا سأسكت كثيراً”، وهي جملة اقتبسها من 
مكي، الذي استخدمها في مسلسل “الكبير أوي 6، متغزالً 
في الفنانة نفسها. يُشــار إلى أن مسلسل “الكبير أوي 6” 
من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد ســالم، بيومي 
فؤاد، هشام إسماعيل، ســما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى 
عز العرب، مصطفى غريب، حســن القنــاوى، عالء زينهم، 
حســني أبو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، حمدي 
اليرغني، نرمني الفقي، أسماء جالل، وسليمان عيد، وتأليف 

مصطفى صقر، وإخراج أحمد اجلندي.
ويخوض الفيشاوي جتربة سينمائية جديدة بفيلم “الدعوة 
عامــة”، والقرر عرضه في صيف 2022، والذي يشــارك في 

بطولته مع محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد.

في تطور جديد ألحداث احملاكمــة بني النجم جوني ديب 
وطليقته آمبر هيرد، أكــدت األخيرة أمام هيئة محلفني، 
بأن زوجها الســابق ضربها في احلائط ولف قميصا حول 
رقبتها خالل شهر العســل عام 2015، عندما كانا على 

منت قطار الشرق السريع.
وجــاء حديث امبر بعدما اســتأنفت احملكمــة في والية 
فرجينيــا احملاكمة، ينظر أعضاء هيئة احمللفني في دعوتي 
التشــهير، التي رفعها الزوجان الســابقان ضد أحدهما 

اآلخر.
وردا على سؤال من محاميها، قالت هيرد إنه دار جدال مع 
النجم العالي حول ما إذا كان بإمكانه شــرب اخلمر أثناء 
الرحلة، مؤكدة أن عالقتهما كان يســودها احلب عندما 
يكون جوني في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف 

عندما يشرب اخلمر أو يتعاطى اخملدرات.
وقالت هيرد إنه صفعها على وجهها ورطمها في احلائط 
مــرارا في عربة النوم في القطــار. وأبلغت هيئة احمللفني 

بأنه نزع قميصه ولّفه حول رقبتها.

أحمد الفيشاوي وشيرين رضا

آمبر هيرد وجوني ديب

أخبــارهــــــــــم

بغداد - زينب الحسني: 
تزايداً  بغــداد  العاصمة  تشــهد 
التي لم  بأعداد مراكــز التجميل 
بل  النســاء فقط،  تعد تستقبل 
هناك العديد مــن الرجال يلجأون 
جراحية  عمليــات  إلى  للخضوع 
تنــدرج مبعظمهــا ضمــن خانة 
ترميم الندوب وأثار احلوادث وادخال 
تعديالت على مواضع مختلفة من 
اجلســم والوجه، من قبيل شفط 

الدهون وجتميل األنف وغيرها.
 وعلى الرغم مــن اإلقبال التزايد 
علــى تلك الراكز وشــيوعها في 
البالد، لكن اآلونة االخيرة شهدت 
التي  الطبية  االخطاء  من  العديد 
تســببت بكوارث انسانية مما دفع 
نقابــة االطبــاء المهال ســبعة 
بينها  وثالثني مركزاً جتميليــًا من 
التي ذاع صيتها، "اسبوعا واحدا" 
لتقدي شــهاداتها ووثائقها التي 
تثبــت امكانيتهــا وقدرتها على 
ممارسة تلك الهنة وإال ستتعرض 

للغلق.
هديــل كــري حتكي عــن جتربتها 
التجميلية،  احلقن  مع  الفاشــلة 
التــي أدت إلــى تشــويه مالمح 
بأخرى  وتبديلها  الناعمة،  وجهها 
أكثر خشــونة ال تتالءم مع حجم 
لها  مما ســبب  وشــكل وجهها، 

انتهاء  انتظــار  عزلة حــادة حلني 
اجلمال الؤقت وعودة مالمحها إلى 
وألم  بحسرة  متحدثة  طبيعتها، 
عــن جمالها الطفولــي والبريء 

الذي ضيعته احلقن.
مراكــز  بعــض  فــي  عاملــون 
التجميــل في بغــداد قالــوا إن 
اإلدمــان على التجميــل هو الذي 
ميكن أن يشــوه مالمــح الفتيات 
وليســت العمليــات التــي جتري 
بشــكل طبيعي وغير مبالغ فيه، 
وبحســب خبيــرة التجميل هند 
اجلبــوري، إن عامل الغيرة قد حول 
هذه العمليات إلى موضة تشــبه 
الالبس  أو  "اإلكسسوارات"  شراء 

اجلديدة.
وبينت اجلبوري لـــ الصباح اجلديد 
ان:" عمليــات التجميل ليســت 
ســهلة، ســيما وان كل منطقة 
باجلسم مرتبطة بخاليا حساسة 
جــدا". مؤكــدة أن الطبيب الذي 
يقوم بهــذه العمليــات يجب أن 
يكون حاصال على الدكتوراه وخبرة 
ال تقل عن خمس سنوات في اجملال 
صحيحة  بعمليــة  يقــوم  حتى 

ونسبة اخلطأ فيها شبه معدوم.
اجتماعيون  وباحثــون  مختصون 
حــذروا مــن مغبة التمــادي في 
التجميــل  بعمليــات  البالغــة 

وتبديل الوجوه بأخرى أكثر جماال، 
وبلــوغ الظاهرة مرحلــة خطيرة 
لتشمل حتى بعض الرجال، حيث 
بات الكثيــرون منهم يبحثون عن 
شباب دائم، إال أن عددا ال يستهان 
به منهــم تشــوهت مالمحهم 

وباتت غير مقبولة اجتماعيا.
نــدى قاســم عاملة فــي احدى 
الكثير  التجميل قالــت،  مراكــز 
للتشوه  التي تعرضت  احلاالت  من 
تردنــا يومياً جراء حقن الفلر والبو 
توكس في الصالونات الشــعبية 
والنازل وعمليات شفـط الدهـون 
وجتميـل االنـــف وقـص االجفـان 

الفاشلـة ". 
ان أكثر احلاالت  واضافت قاســم، 
التعرضة للتشوه هي حاالت حقن 
الشــفاه بالفلر، حيث ان أغلبهن 
متحجــرة  شــفاههن  تصبــح 
ومتورمة ونحــن نعمل على اذابة 

الفلر الرخيص واستخراجه.
وطالــب عدد مــن الواطنني وزارة 
الصحــة باتخاذ االجــراءات بحق 
الصالونــات ومراكز التجميل غير 
الرخصة وتشــكيل جلنة لغلقها 
بعدما ســببت الكثير من حاالت 

التشوهات واالمراض.
توجه جنمات  برزت ظاهــرت  فيما 
عديدات في مجــال اإلعالم احمللي 

والفنون، الى امتالك مراكز خاصة 
بهن، وقــد دخلن على خط العمل 
التجاري، ألنــه رائج ويحقق أرباحاً 

جيدة. 
وفي هذا اإلطار، تقــول هيا عامر 
التي تعمل فــي مركز جتميل في 
حــي النصــور ببغــداد ان مراكز 
أهم  مــن  أصبحــت  التجميــل 
العروفة  التجاريــة  الشــروعات 
هــذه  أن،  موضحــة  والرابحــة، 
التجارة باتت تنتشر في كل مكان. 
وعلى الرغم من ذلك، فان تكاليف 
عمليــات التجميل ال تشــهد أي 
انخفــاض بل تســتمر باالرتفاع، 
األجهزة  وذلــك بســبب دخــول 
الطبيــة احلديثــة. وتضيــف ان، 
الزبونات معظمهن من احملافظات، 
وسط تراجع في إقبال نساء بغداد 
علــى الراكــز، شــارحة أن، أكثر 
العمليــات الطلوبة هــي الفيلر 
وإزالة  اجلســم  ونحت  والبوتكس 

الشعر وشد الوجه. 
وتابعت عامر قولها ان الؤسسات 
الصحيــة احلكوميــة ال تقــدم 
للمواطنني  التجميليــة  اخلدمات 
بخــالف ما هي احلال فــي البلدان 
التطورة، لذلــك بات التوجه نحو 
أمرا  اخلاصة.  التجميليــة  الراكز 

طبيعيا.

مراكز التجميل: اخطاء طبية ابسطها 
التشوهات وأصعبها الموت

في ظل تزايد اعدادها وتوجه بعض الفنانات واالعالميات المتالكها 

 متابعة - الصباح الجديد: 
التواصــل  مواقــع  رّواد  تــداول 
االجتماعي، مقطــع فيديو يظهر 
فيه الفنان التركي العروف إبراهيم 
تاتليس، وهو جالس على كرســي 
وقد بدأ فــي الغناء مع ابنته ديالن، 

واحدة من أشهر أغانيه.
تاتليــس غنــى مــع ابنتــه ديالن 
 ،"ARAMAM" أغنيتــه الشــهيرة
في أحد اللقاءات التلفزيونية التي 
جمعتهما سوياً، وقد ظهر الطرب 
ابنته  بــأداء  التركي وهو ســعيد 
 "ARAMAM" الشــهيرة  ألغنيته 

العروفة عربياً بـ “لن أتصل".
اللفتــات اجليدة فــي مقطع  من 
الفيديــو الذي مت تداوله على نطاق 
واســع هو إصرار الطربــة واالبنة 
والدها  أن يشــاركها  ديالن علــى 

الطــرب التركي الشــهير الغناء 
كبير  األغنية وسط تشجيع  لكل 

من احلضور في االستديو.
صممت ديالن أن يشــاركها والدها 

الغنــاء برغم رفضه فــي البداية 
نظــراً للحالة الصحيــة التي مير 
بها والتي متنعه من األداء بشــكل 

طبيعي.
لكن ومــع إصرار االبنــة والطربة 
ديالن، شارك إبراهيم تاتليس الغناء 
مع جنلته وسط تشــجيع الفرقة 
الثابت  بأدائه  وانبهارها  الوسيقية 
الذي ما زال يحتفظ برونقه وقوته 
رغم وعكته الصحية وكبر ســنه 
كبيرة،  لفترة  الغنــاء  عن  وتوقفه 
وانتهت الوصلــة الغنائية بوصلة 
بكاء بينه وبني ابنته تأثراً بالتفاعل.
أشــهر  أحد  تاتليــس،  إبراهيــم 
فتــرة  فــي  األتــراك،  الطربــني 
عديدة،  جناحات  وحقق  الثمانينات، 
مرات   3 لالغتيــال  تعــرض  لكنه 

بسبب عمله في االستثمارات.

فيديو للمطرب التركي إبراهيم تاتليس يثير الجدل 
بكى أثناء الغناء جالسًا مع ابنته

متابعة - الصباح الجديد:
أوكرانيا  علــى  بريطانيــا  تعتمــد 
للحصول على زيت زهرة الشــمس، 
وروسيا الستيراد األسماك البيضاء، 
وبالتالــي، فإن "طبقهــا الوطني" 
الشــهير في خطر، علــى حد قول 

موقع "سكاي نيوز" البريطاني.
ودعا كبار رجــال األعمال، في مجال 
البطاطــس،  ورقائــق  األســماك 
احلكومــة البريطانيــة إلــى تقدي 
األجــل"،  طويلــة  "اســتراتيجية 
لواجهة أزمة نقص الغذاء، محذرين 
من خطر إغالق ثلــث محالت رقائق 

البطاطس في البالد.
وقال االحتاد الوطني لقلي الســمك 
)NFFF( إن الكونات األربعة الرئيسة 
لوجبة السمك والبطاطا التقليدية 
فــي بريطانيا "تتأثر بشــدة بالنزاع 
الستمر بني روســيا وأوكرانيا، وجتبر 
التاجر على تغييــر قوائمها أو زيادة 

األســعار، أو إغالق أبوابها في أسوأ 
احلاالت".

وأضــاف أن 50 في الئــة من الزيت 

األسماك  متاجر  تســتخدمه  الذي 
والبطاطــا البريطانيــة يأتــي من 
أوكرانيــا، مشــيرة إلى أن أســعار 

البدائــل، مثل زيت بذور اللفت وزيت 
النخيل، ارتفعت هي األخرى.

وأشار إلى أن ما يصل إلى 40 في الئة 
من ســمك القد واحلــدوق يأتي من 
روســيا، مبرزا أن "عقوبات بريطانيا 
على األســماك البيضاء الروســية 
ستجعل هذه اإلمدادات أكثر ندرة".

كمــا ســّجل الصــدر تضاعفــا 
فــي أســعار األســمدة والطحني 
الســتخدم في خلطات الســمك، 

الذي يأتي خاصة من روسيا.
وختــم بالقول: "نتيجــة لكل هذا، 
الكونات  فــي  عالي  نقــص  هناك 
الرئيسة، مما يعني ارتفاع التكاليف، 

وتضاؤل هوامش الربح".
احلكومــة  باســم  متحــدث  ورّد 
البريطانيــة علــى هــذه اخملــاوف، 
بالقول إن "احملادثات  التي يوجهونها 
إلحدى  حلــول  إليجاد  مســتمرة"، 

الوجبات الفضلة لدى البريطانيني.

"الطبق الوطني" في بريطانيا مهدد
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