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بغداد - الصباح الجديد:
رجــح وزيــر املالية علــي عبد 
األمير عالوي امس األربعاء، جتاوز 
حجم االحتياطات النقدية في 
البنــك املركزي الــى 90 مليار 
دوالر مــع حلول نهايــة العام 
احلالي، فيما أشــار الى ان ديون 
البالد ال تستدعي القلق، سيما 

وان شروطها ميسرة.
وقال عالوي في تصريح لوكالة 
االنبــاء العراقية، إن "تخفيض 
قيمــة الدينــار العراقــي أدى 
احتياطيات  علــى  احلفاظ  إلى 
البنك  لدى  األجنبيــة  العملة 
املركزي العراقي بعد املستويات 
التــي  واحلرجــة  املنخفضــة 
وصلت في أواخــر عام 2020"، 
مبيناً، أن "التعافي في أســعار 
احلكيمة  املالية  واإلدارة  النفط 
، ســاعد االحتياطيات على أن 
70 مليــار دوالر بحلول  تصبح 

نيسان".
يؤدي  أن  املتوقــع  وأضاف: "من 
التعافي املستمر ألسعار النفط 
إلى زيادة هذه االحتياطيات إلى 
دوالر بحلول  90 مليار  أكثر من 
نهاية العام 2022 وهو مستوى 
قياسي للعراق"، الفتاً الى أن " 
انخفاض قيمة الدينار العراقي 
مقابــل الــدوالر األمريكي في 
كانون األول 2020 أســهم في 
انخفاض الطلــب على الدوالر 
األمريكي، فــي حني أن الطلب 
من  أعلى  الــدوالر  على  احلالي 

االنخفاضات التي شوهدت في 
العــام 2020 إال أنه أقل بكثير 
من الفترة التي ســبقت العام 

."2020
وأشار الى أن "استمرار مبيعات 
وزارة املاليــة بالدوالر األمريكي 
يعكس زيــادة عائدات النفط ، 

وزيادة توفير احلكومة للســلع 
مؤكداً،  للمواطنني"،  واخلدمات 
وزارة  مبيعــات  "ارتفــاع  أن 
املالية للدوالر األمريكي مقابل 
انخفاض الطلــب على الدوالر 
ســيؤدي إلى زيادة احتياطيات 
البنك  لدى  األجنبيــة  العملة 

املركزي".
وبشأن الدين التجاري للبالد قال 
وزير املاليــة، أن "الدين التجاري 
احلقيقــي الوحيــد للعراق هو 
اثنني من ثالثة سندات يوروبوند 
مبعــدل فائــدة ٪5.8 و 6.72٪، 
بينمــا الثالــث مبعــدل فائدة 

٪2.149، وهو مضمون من قبل 
احلكومة األميركية. 

هي  األخــرى  الديون  وجميــع 
الفتاً  للغاية"،  ميسرة  بشروط 
الى أن "الدين اخلارجي ال يشمل 
ديون النظام السابق والتي تبلغ  
57.8 ترليــون دينار،  أو ما يعادل 

وهي مجمدة  دوالر،  مليار   39.9
منذ العــام  2003 بدون فوائد 
أو ســداد كجزء من عمل وزارة 

املالية لتخفيض الديون".
وبني عالوي، أن "الــوزارة أعادت 
كافة  احمللية  الديون  تشــكيل 
احمللية  الديــون  رصيد  ليصبح 
كله بآجال متوسطة أو طويلة 
األمــد بعــد اتفــاق احلكومة 
مــع البنك املركــزي واملصارف 
العامــة فــي 2020 لتحويــل 
اخلزانة  )سندات(  حواالت  كافة 
احلالية الى قروض لعشر سنني 
و 20 سنة، مع سداد لألقساط 
ابتــداًء مــن آذار 2021 ومعدل 
فائدة مخفــض الى ٪2"، فيما 
يبلغ مجمــوع الديون اخلارجية 
والداخليــة أكثر من 99 ترليون 

دينار".
وتابــع أن "مجلس الــوزراء قد 
التي عقدها  وافق في جلسته 
الثالثاء، )5 نيســان 2022( على 
ســداد  اســتراتيجية  اعتماد 
الدين العام الداخلي للسنوات 
إعدادها  مت  التي   ،)2024-2022(
العام/وزارة  الدين  دائرة  من قبل 
املالية ضمن مســودة مشروع 
قانون املوازنــة العامة االحتادية 
للســنة  العــراق  جلمهوريــة 

املالية/2022".
العراق  في  "التضخم  بأن  ونوَّه 
االقتصــادات  دول  مــن  أقــل 
الدول  ومجموعــة  الناشــئة 

املصدرة للنفط".

أكد ان ديون البالد ال تستدعي القلق.. وزير المالية:

احتياط البـالد النقـدي سيتجاوز
90 مليار دوالر مع نهاية العام الحالي
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الصباح الجديد - متابعة:
غّطــت عاصفــة رمليــة أجــزاء 
من الشــرق األوســط مبا في ذلك 
العراق وســوريا وإيران والسعودية. 
إلى  األشخاص  آالف  دخول  وُسّجل 
الرحالت  وتعّطلت  املستشــفيات 
وأثارت هذه العاصفة حيرة  اجلوية. 
الســكان وقلق اخلبراء واملسؤولني 
أنهــا نتيجة منطقية  الذين يرون 
تعامــل  وســوء  املنــاخ  لتغيــر 

احلكومات معه.  
وطغى اللــون البرتقالي على املدن 
مــن الرياض إلــى طهــران منذرا 
تهّب  ما  وعــادة  بعواصف جديدة. 
أواخر  فــي  الرمليــة  العواصــف 
الربيع والصيف، حيث حتفزها رياح 
تكررت  لكنها  املوسمية.  السموم 
املاضي  آذار  تقريبا منذ  كل أسبوع 

في العراق. 
الدول  الصدد، ستتباحث  وفي هذا 
التــي ضربتها العواصــف، العراق 
وخمــس دول مجــاورة هــي ايران 
وســوريا والكويــت والســعودية 
والتنسيق  التعاون  ســبل  وتركيا، 
املشــترك ملواجهــة ازمــة الغبار 

والعواصف الترابية.
وأفــادت وكالة االنبــاء االيرانية ان 
وزيــر اخلارجية أمير عبــد اللهيان 
أتصــل هاتفيا مــع وزراء خارجية 
العراق وســوريا والكويت في اطار 
مشاوراته املكثفة مع نظرائه بدول 
املنطقــة للبحث حول مشــكلة 

الغبار التي جتتاح املنطقة.
واكد وزير اخلارجية االيراني في هذه 
"حساســية  الهاتفية  االتصاالت 
وفورية معاجلة مشكلة الغبار ذات 
اخملتلفة  الدول  في  اخلارجي  املصدر 
والتــي ادت الــى االخــالل باحلياة 

الطبيعية للمواطنني".
وجرى االتفــاق بني وزيــر اخلارجية 
االيرانــي ونظرائه "على تشــكيل 
فريق خبــراء من منظمــة البيئة 
االجهزة  وســائر  اخلارجيــة  ووزارة 
املعنية في البالد للتوجه ســريعا 
الى العراق وسوريا للبحث ميدانيا 
وتبادل وجهات النظر مع نظرائهم 
فيهما ليضعوا في جدول اعمالهم 
التعاون  السريعة موضوع  املتابعة 
الغبار  ملكافحة  االقليمي  اجلماعي 
ودراسة السبل املؤثرة والعاجلة في 

هذا الصدد".
ونظرا الن جزءا من التعاون االقليمي 
ملكافحة الغبار مرتبط مبشــاركة 
وتعاون احلكومة السعودية بصورة 
فاعلة فقــد تقــرر ان يبحث وزير 
اخلارجية فؤاد حســني املوضوع مع 
نظيره السعودي لتشارك وتساعد 
بالده في حل هذه املشكلة في اطار 

هذه املبادرة االقليمية.
كما تقرر خــالل احملادثات الهاتفية 
اقليمــي  اجتمــاع  عقــد  هــذه 

تخصصي مشترك في هذا اجملال
وأعلنت السلطات العراقية االثنني 
وحّثت  رســمية،  عطلــة  املاضي 
املوظفني والسكان على البقاء في 
منازلهم حتسبا للعاصفة العاشرة 

التي تضرب البالد خالل شــهرين. 
وذكر بيــان أن وزارة الصحة خّزنت 
عبوات األكسجني في منشآت في 

املناطق املتضررة بشدة.  
الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  وأورد 
العراقية سيف البدر معاجلة أكثر 
من ألف شخص في املستشفيات 

تعرضوا لالختناق بسبب الرمال.  

وعّلق مطار الكويت الدولي جميع 
الشهر  الثانية خالل  للمرة  رحالته 
اجلوية.  األحوال  اجلاري بسبب سوء 
شــوارع  فيديو  شــريط  وأظهــر 
الرؤية  مفتوحــة خالية تصعــب 

فيها.  
وفي الســعودية وصلت العاصفة 
الترابيــة الثانية إلــى الرياض في 
أقل من أسبوع لتحجب الرؤية عن 
أهم معالــم العاصمة ومنها برج 

اململكة العمالق.  
وحــّذر الدفــاع املدني الســعودي 
احمليطة  واملناطق  الرياض  ســكان 
بها مــن اســتمرار العاصفة وما 

يصاحبها من غبار وأتربة.  
وأفــادت هيئــة األرصــاد اجلويــة 
ستنخفض  الرؤية  أن  الســعودية 
إلــى الصفــر علــى الطــرق في 
العاصمــة الرياض هذا األســبوع. 
وحّذر املســؤولون الســائقني من 
غرف  املرضى  واجتــاح  الســرعة. 
الطوارئ في املدينة مع تســجيل 
1285 شخصا هذا الشهر اشتكوا 
يواجهــون صعوبات في  أنهم  من 

التنفس.  

اجتماع يبحث التعاون االقليمي بين العراق ودول الجوار 
لمواجهة رياح السموم والعواصف الترابية

يشمل الكويت والسعودية وايران وسوريا وتركيا تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
بعــد حتذيــرات اطلقها الســفير 
االمريكــي لدى العــراق ماثيوا تولر 
من ان االوضاع في اقليم كردستان 
ورمبا تشــهد  لن تبقى على حالها 
تغييرات ال تكون في صالح االحزاب 
الرئيسان في  احلاكمة، عقد احلزبان 
االقليم الدميقراطي واالحتاد الوطني 

اجتماعاً مشتركا في اربيل.
ورجحت الواليات املتحدة االمريكية 
الثالثاء، ان تشهد تغير االوضاع في 

اقليم كوردستان العراق.
واعلن السفير االمريكي في العراق 
ماثيو تولر خــالل ملتقى في اربيل 
املتحدة  االمم  عن دعمه الراء ممثلــة 
في العراق جينني بالســخارت قائال: 
من احملتمل عدم اســتمرار االوضاع 

في اقليم كردستان كما هي عليها 
االن.

واكد تولــر، ان االنتخابات البرملانية 
املقبلة فــي كردســتان هي احلجر 
االســاس في تدهور اكثــر الوضاع 
كردســتان او انقاذها مــن االوضاع 

التي هي فيها. 
وفي خطوة وصفت بانها رمبا تسهم 
في حلحلة االنســداد السياســي 
الذي تشــهده البالد، وتســرع من 
املقبلة في  احلكومة  وتيرة تشكيل 
العراق، عقد املكتبان السياســيان 
واحلزب  الكردستاني  الوطني  لالحتاد 
امس  الكردســتاني،  الدميقراطــي 
االربعــاء اجتماعــأً مشــتركاً في 

مدينة اربيل.
السياســيان  املكتبــان  وناقــش 

فــي االجتمــاع الذي تراســه عن 
بارزانــي  نيجيرفــان  الدميقراطــي 
وعن االحتاد رئيســه بافل طالباني، 
االوضاع الراهنة في اقليم كردستان 
والشرخ  التوتر  والعراق، وذلك عقب 
احلزبني  بني  العالقة  الذي شــهدته 
على خلفية الصــراع على منصب 
الــذي يعد من  رئيــس اجلمهورية، 

حصة الكرد في تشكيل احلكومة.
وبينمــا دعت رئيســة بعثــة األمم 
)يونامي(  العراق  املتحدة ملســاعدة 
األحــزاب  بالســخارت  جنــني 
السياســية الكردية إلــى اجتماع 
مغلــق اليوم اخلميــس، في خطوة 
السادســة  الدورة  إنتخابات  الجراء 
لبرملان إقليم كردستان في موعدها 

الذي يبدو انها ذاهبة الى التأجيل.

قال طالــب ادهم بارزانــي وهو ابن 
عــم رئيــس احلــزب الدميقراطــي 
الكردستاني مسعود بارزاني وعضو 
بعدم  احلزب ســابقاً  قيادة  مجلس 
اجللــوس معهــم جراء مــا وصفه 
التي اصيــب بها  االمــل  بخيبــة 
املواطنــون في االقليــم من حكم 

االحزاب الكردية.
الى  وجهــه  بيــان  فــي  واوضــح 
بالسخارت تسلمت الصباح اجلديد 
تعلمون،  قائالً،"كما  منه،  نســخة 
العراق وإقليم كردستان ميران بوضع 
وحتى  ومشاكل،  وتعقيدات  صعب 
االنتخابات ال ميكن أن تهدئ الوضع 
وسخط اجلماهير، ويبدو أن مهمتك 
صعبة وحتتاجني إلــى جتنب إحباط 

الناس من العملية االنتخابية".

عقب تحذيرات من واشنطن بتغير االوضاع في اقليم كردستان

الديمقراطي واالتحاد يجتمعان بعد انقطاع في اربيل
بغداد - وعد الشمري:

مناطق  بــني  الفراغــات  ســاعدت 
وتلك  االحتاديــة  القــوات  ســيطرة 
اخلاضعــة لقوات إقليم كردســتان 
تنظيم داعــش االرهابي على تنفيذ 
هجمات جديدة، وفيمــا تؤكد قيادة 
العمليــات املشــتركة وجود خطط 
التحديات،  هــذه  ملواجهــة  جديدة 
دعــا خبراء إلى أهميــة تعزيز اجلهد 
للقطعات  والتسليحي  االستخباري 
املنتشــرة في االرض بشكل ميكنها 

من التغلب على أي نيران معادية.
وقال املتحدث باسم قيادة العمليات 
املشــتركة حتســني اخلفاجــي، في 
تصريح إلــى "الصبــاح اجلديد"، إن 
"املناطــق التــي شــهدت هجمات 
لتنظيــم داعــش االرهابــي مؤخراً 

ليســت رخوة كما يتم الترويج عن 
ذلك في وســائل اإلعــالم، بل هناك 

قوات أمنية وقدرات عالية".
"عناصــر  أن  اخلفاجــي،  وأضــاف 
تعرضها  وبعد  االرهابية  التنظيمات 
حلمالت كبيــرة جداً، يقومون بالهرب 
احلواضن  واالختباء مبســاعدة بعض 
ويعودون إلى نشــاطهم بعد انتهاء 

العمليات العسكرية".
وأشار، إلى أن "عملية االرادة الصلبة 
حققــت نتائج مهمــة في مالحقة 
هــذا التنظيم والقضــاء على عدد 
مــن مخططاته التــي كان يريد من 
بغداد  في  مناطق  اســتهداف  خالل 
شــهر  في  خصوصــاً  واحملافظــات 

رمضان".
أن "قواتنا مســتمرة  وبني اخلفاجي، 

في مالحقة هذه التنظيمات، وقتلنا 
مؤخراً خمســة مــن مقاتلي داعش 
في جهــد وعمــل فني مــن خالل 
القوة اجلويــة". ولفت، إلى أن "قيادة 
العمليات املشــتركة بــدأت بتغيير 
االرهاب،  اسلوبها في متابعة جيوب 
التي  البيانــات  قاعــدة  مبســاعدة 

منتلكها عن العناصر االرهابية".
تبريــر  "وجــود  اخلفاجــي،  ونفــى 
التي وقعت في  األخيــرة  للهجمات 
ديالى وكركوك، بدأنا بحملة واسعة، 
وسنثأر للشــهداء واجلرحى في وقت 
قريب". وشــدد، علــى "أهمية الدور 
االســتخباري الذي تؤديــه مختلف 
األجهزة كونه ســاعد فــي احلد من 
خطــورة هــذا التنظيــم االرهابي، 
وسوف نعمل على منع حصول مثل 

هكذا خروق".
من جانبه، ذكــر اخلبير األمني أحمد 
الشــريفي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "تنظيم داعش االرهابي 
بدأ في هذه املرحلــة بالتحديد يغّير 
تكتيــك إدارة املعركة في مقدمتها 

الغش والتمويه واالختفاء".
وتابع الشــريفي، أن "عنصر املباغتة 
مهم لــدى التنظيــم االرهابي في 
والقطعــات  املدنيــني  اســتهداف 
العسكرية واألمنية على حد سواء".
الفراغات  أن "وجــود  إلــى  ولفــت، 
وغير  أمنياً  املمسوكة  غير  واالراضي 
االســتخباري  اجلهد  عبــر  منظورة 
املشــاغلة  ســهولة  لداعش  تؤمن 
توصف  عمليات  وحتقيــق  والتعرض 

بأنها نوعية".

العمليات المشتركة تتوعد االرهاب ودعوات لتعزيز القدرات التسليحية

الفراغات األمنية تشجع داعش على تنفيذ هجمات تستهدف األمن

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة النفــط، أمــس 
األربعــاء، ان إيــرادات البالد عن 
املصــدرة في  النفط  كميــات 
املاضي، جتاوزت عشرة  نيســان 
دوالر،  مليون  وستمائة  مليارات 
وهذا ما يشكل اكثر من ضعف 
النفطية  الصادرات  حققته  ما 
لنفس الشهر من العام املاضي 

.2021
بيان تسلمت  الوزارة في  وقالت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه: 
"بحســب االحصائية النهائية 
الصادرة من شــركة تســويق 
ان  )سومـــو(،  العراقية  النفط 
كميــة الصادرات مــن النفط 
اخلام بلغت )101( مليون و)390( 
بإيرادات  برميــالً،  و)662(  الفــاً 
 ) )10( مليــارات و)609  بلغــت 

ماليني و)252( الف دوالر".
واضاف ان "مجمــوع الكميات 
املصدرة من النفط اخلام لشهر 
نيســان املاضــي مــن احلقول 
النفطيــة في وســط وجنوب 
العراق بلغت )98( مليونا و)100( 
الف و)42( برميــالً، فيما كانت 
املصــدرة من نفط  الكميــات 

كركوك عبر مينــاء جيهان )2( 
مليون و)991( الفا و)60( برميال".

ســعر  "معدل  ان  الى  واشــار 
البرميــل الواحد بلغ )104.637( 
دوالراً"، مبينــة انــه مت "حتقيق 
بيع كميات  ايرادات اضافية عن 
من الشــحنات للنفــط اخلام 
املصدر بعالوة سعرية حيث بلغ 
 )71,844,712( الكلي لها  اإليراد 

مليون دوالر".
واوضحت ان "الكميات املصدرة 
مت حتميلها من قبل )34( شركة 
من  اجلنسيات،  مختلفة  عاملية 
موانــئ البصرة وخــور العمية 
والعوامات االحادية على اخلليج 

وميناء جيهان التركي".
وكانت أعلنت الوزارة في الثاني 
مــن أيــار املاضــي 2021، إن " 
الصادرات املتحققة خالل شهر 
إيرادات  امنت  املاضي،  نيســان 
بلغت 5 مليــارات و525 مليوناً 

و330 ألف دوالر"  
الكميات  الــن  الــى  مشــيرة 
املصــدرة، جتــاوزت 85 مليونــاً 
ألــف   535 ومــا يقــرب مــن 
برميل، وبسعـــر 62.505 دوالراً 

للبرميل".  

إيرادات النفط لنيسان الماضي 
أكثر من ضعف مثيلتها لنفس 

الشهر في 2021

تجاوزت عشرة مليارات و600 مليون دوالر

بغداد ـ الصباح الجديد:     
اعلنــت وزارة املوارد املائية امس 
تغييرا سيطرأ على  ان  األربعاء، 

منسوبي نهري دجلة والفرات.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حامت 
املائية  "االطالقات  ان:  حســني، 
جاهزة لبــدء اخلطــة الزراعية 
ومت اعــداد خطــة لتلبية كافة 
املائية لنهري دجلة  االحتياجات 

والفرات".
واضــاف "التصاريــف املائيــة 
ســتبدأ بالزيادة في نهري دجلة 
وفقا  محددة  بنســب  والفرات 

لالحتياجات الزراعية".
املناطــق   " ان  وبــني حســني، 
احتياجاتها  تكون  االن  الزراعية 
قليلة بهذا الشهر ومنذ مطلع 
زيادة  املقبل سنشهد  الشــهر 

مبناسيب املياه".
واكد متحدث وزارة املوارد "زيادة 
تدريجياً  ســيكون  االطالقــات 
على  بنــاًء  محددة  وبكميــات 
كما  الزراعيــة،  واملــدد  احلاجة 
ســيتم التركيز على محاصيل 
اخلضر التي تكــون احتياجاتها 

بصورة اقل".

الصباح الجديد ـ وكاالت:
النفــط في  ارتفعــت أســعار 
األربعاء،  أمس  املبكرة  التعامالت 
اإلمــدادات  بنقــص  مدعومــة 
واحتمال زيادة الطلب من البداية 
القادمة ملوسم القيادة الصيفي 

في الواليات املتحدة.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت لشهر متوز 1.27 دوالر أو 1.27 
باملئة إلى 114.83 دوالرا للبرميل 
بحلول الســاعة 04:15 بتوقيت 
جرينتش، ارتفعت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكــي لتســليم يوليو متوز 
1.27 دوالر أو ٪1.12 إلــى 111.00 

دوالرًا للبرميل.
وصعد خام برنت 0.1 باملئة امس 
االول الثالثاء بينما أغلق خام غرب 
 52 تكساس الوسيط منخفضا 

سنتا.
قالت وزيرة اخلارجية الفرنســية 
اجلديدة امــس االول الثالثاء إنها 
الذين  أولئك  اقتناع  متفائلة من 
ما زالوا يعارضون حزمة عقوبات 
والتي  األوروبي  االحتاد  من  جديدة 
من شــأنها التخلص التدريجي 

من واردات النفط الروسية.

الوقت  العــرض في  يتقلص  قد 
الذي من املتوقع أن يكون السفر 
فــي عطلة نهاية األســبوع في 
يوم الذكرى في الواليات املتحدة 
هو األكثــر ازدحاًما خالل عامني، 
حيث يتجه املزيد من الســائقني 
الطريــق  إلــى  األمريكيــني 
ويتخلصــون من قيــود جائحة 
الرغم من  علــى  فيروس كورونا 

ارتفاع أسعار الوقود.
بينمــا ارتفعــت مخزونات اخلام 
األمريكية مبقدار 567 ألف برميل 
ملصادر  وفًقا   ، املاضي  األســبوع 
الســوق نقالً عن أرقــام معهد 
البتــرول األمريكــي، تراجعــت 
 4.2 مبقــدار  البنزين  مخزونــات 
مليــون برميل، كمــا انخفضت 
مخزونات نــواجت التقطير مبقدار 

949 ألف برميل.
في الصــني ، كثفت بكني جهود 
احلجــر الصحي إلنهاء تفشــي 
بدأ منذ شــهر،  الــذي   COVID
بينمــا في شــنغهاي، تخطط 
الســلطات لإلبقاء على معظم 
القيود ســارية هذا الشهر، قبل 
الرفع الكامــل لإلغالق الذي دام 

شهرين اعتبارًا من 1 حزيران.

الموارد المائية: البدء بزيادة 
منسوبي دجلة والفرات مطلع 

الشهر المقبل 

أسعار النفط تالمس
115 دوالرا للبرميل

تعتذر اســرة الصباح اجلديــد لقرائها 
الكــرام عن خطأ فني حــدث في عدد 
أربــع  التاريــخ علــى  اذ دون  االمــس، 
صفحــات منها علــى النحــو التالي 
)االربعاء 24 أيار(، والصواب، األربعاء 25 
أيار، ولــذا اقتضى التنويــه لهذا االمر 

واالعتذار عنه.

تنويه واعتذار



محليات2

الصباح الجديد – متابعة 

الــوزاري  اجمللس  رئيس  كشــف 
للطاقة وزير النفط إحسان عبد 
اجلبار امس االربعاء ، عن أن وزارته 
وقعت عقودا مع شركات أجنبية 
إلنتاج نحــو 2500 ميجا وات من 
الطاقــة الكهربائيــة، عبر بناء 
إلنتاج  وصوال  محطات شمسية 
12 ألــف ميجــا وات مخطــط 

للوصول لها في العام 2030 .
فــي تصريح  اجلبار  وقـــال عبد 
صحفــي، إن “املوديل االقتصادي 
الــذي يجب أن يعتمــده العراق، 
يتمثــل بإنتــاج أعلــى معــدل 
التكاليــف”،  بأقــل  للطاقــة 
الطاقة  إلى  “الوصــول  أن  مبينا 
الرخيصة )نســبيا(، يعد ضروريا 
احلديثة،  االقتصادات  لتشــغيل 
وبالتالــي حتقيق أمــن اقتصادي 

وفوائد مالية كبيرة للبالد”.
وأشــار الوزير إلى أن “حتقيق أمن 
الطاقة يكمن في إنشاء مشاريع 
االعتماد  عبــر  املتجددة  الطاقة 
على الطاقة الشمسية وغيرها، 
وأيضا من خالل إحالل الغاز محل 
إنتاج طاقة  إلــى  النفط، وصوال 
ومتنوعة  رخيصــة  كهربائيــة 

املـصـادر”.
ولفت إلى “متتع البالد بالعديد من 
واملتوزعة  املتجددة  الطاقة  موارد 
فــي مناطق جغرافية واســعة، 
على العكس من مصادر الطاقة 
التقليدية التي تتركز في مناطق 

محددة”.
وشـــدد عـبـد الـجـبـار، عـلـى 
االعــتــراف  مــن  بــد  “ال  أنــه 
بـــأن االسـتـثـمـار واملـشـغـل 
األجـنـبـي جــزء مــن الــحــل، 
مــــع شـــرط اختيار املـوديـل 
للعراق  املناسب  االقـتـصـــادي 
املـواطـن  والـقـــادر على جتهيز 
املســتدامة  الرخيصة  بالطاقة 
قبل حلول  العام 2030 )متاشــيا 
مع استراتيجية األمـــم املتحدة 

للتنمية املستدامة(”.
ويبلــغ إنتاج العــراق احلالي نحو 
19 ألــف ميجاوات مــن الطاقة 
يتجاوز  حــن  في  الكهربائيــة، 
االحتيــاج الفعلي الـــ 30 ألف 

ميغاواط.
فمــن املعروف ان العــراق يواجه 
احتياجاته  لتأمن  كبيرة  حتديات 
مــن الطلــب املتنامــي علــى 
الكهربــاء، بالتزامن مــع تراجع 
إمدادات الغــاز اإليراني؛ ما دفعه 
إلــى االجتاه إلى مصــادر الطاقة 

املتجددة.
والسيطرة  الطاقة  وأكدت هيئة 
ســعي  املشــعة،  املصادر  على 
العراق إلنتــاج 12 ألف ميغاواط 
من الطاقة املتجددة بحلول عام 
2025، مع خطط إلبرام تعاقدات 
جديــدة فــي مجــال الطاقــة 

الشمسية.
وقال رئيس الهيئة، كمال حسن، 
إن االقتصــاد األخضر، خاصة في 

مجال الطاقــة املتجددة، أصبح 
من الركائز األساسية في العالم، 
خاصة بعــد االرتفــاع امللحوظ 
من  الناجت  الكربــون  النبعاثــات 
الكهرباء  الوقود األحفوري إلنتاج 
ومختلف االستخدامات األخرى .

الطاقــة  هيئــة  وأوضحــت 
املشعة  املصادر  على  والسيطرة 
أن “اتفاق باريس للمناخ ألزم الدول 
بالتوجه نحو خفض االنبعاثات”، 
للتقليل  العراق يسعى  أن  مبيًنا 
من تلك االنبعاثات، وال سيما أنه 
يعد من املناطق الهشــة وكثيرة 
االحتباس  موضــوع  فــي  التأثر 

احلراري العاملي.
الغاز  الستغالل  العراق  ويخطط 
املصاحب من العمليات النفطية 

مــن أجل تأمــن الوقــود الالزم 
الكهرباء  محطــات  لتشــغيل 
االنبعاثــات  خفــض  وكذلــك 
والتزاماتــه  تعهداتــه  ضمــن 
البيئيــة ، وأطلقت بغــداد عددًا 
املصاحب  الغاز  مشــروعات  من 
تســتهدف اســتثمار كميــات 
إضافية من الغــاز تصل إلى 2.6 
بحلول  يومًيا  مكعبة  قدم  مليار 

.2026
ويُعد العراق ثاني أســوأ دولة في 
العالم من ناحية حرق الغاز بعد 
روســيا في عــام 2020 ، إذ حرق 
نحو 17.37 مليار متر مكعب من 
2020، وفًقا للبنك  الغاز في عام 

الدولي.
أشــار حســن إلى أن “االقتصاد 

االعتماد  املقصــود منه  األخضر 
علــى مصــادر الطاقــة قليلة 
مــن  الكربونيــة  االنبعاثــات 
خــالل تقليل اســتخدام الوقود 
الطاقة  األحفوري، مثل مصــادر 
املتجددة، الشمس والرياح، فضاًل 
عن الطاقة النووية كونها قليلة 

االنبعاثات”.
الدول  “العديد مــن  أن  وأضــاف 
الدخول  نحــو  اجتهت  العربيــة 
للطاقــة النووية مثــل اإلمارات 
التي أنشــأت 4 مفاعــل نووية، 
العربية  اململكــة  إلى  باإلضافة 
السعودية، وهناك توجه ملموس 
كبيرة  اســتثمارات  اعتماد  نحو 

في مجال الطاقة النووية.
العراق قد كشــف، مؤخرًا،  كان 

عــن أنه يدرس بنــاء 8 مفاعالت 
 11 نحــو  إلنتــاج  كهروذريــة؛ 
غيغاواط مــن الكهرباء بتكلفة 
40 مليــار دوالر، بهــدف معاجلة 
إذ  البــالد؛  في  الكهربــاء  نقص 
 15% بنسبة  إليها  احلاجة  تتزايد 

سنويًا.
أكد حســن أن هناك توجًها في 
العــراق نحو تقليــل االنبعاثات 
مــن خــالل مشــروع الطاقــة 
إن  إذ  2025؛  عــام  املتجــددة 
ُوقَِّعت مع شــركة  هناك عقودًا 
مصدر اإلماراتية، وشــركة توتال 
الفرنســية، فضاًل عن مجموعة 
مســتقبلية  أخــرى  عقــود 
راعية للطاقة  دول  ســُتَوقَّع مع 

الشمسية.

بغداد - الصباح الجديد:     
بحــث وزيــر الكهرباء عــادل كرمي 
مــع النائبة وحــدة اجلميلي، رفقة 
والوجهاء من  الشــيوخ  مــن  عددٍ 
)٨٠٤( في منطقة  ســكنة محلة 
بإستثناء  املتعلقة  القضايا  الدورة، 

القطع  مــن  املذكــورة  املنطقــة 
املبرمج مقابل التجهيز املقنن”. وقد 
الزائر  الوفد  أجاب كرمي عن دفوعات 
“مبدأنا عدالة التوزيع وخدمة  قائالً 
املواطنن واجنزت مالكاتنا عشــرات 
وتغيير  االختناقات  لفك  املشــاريع 

بدقة  تابعنا  احملوالت، كما  ســعات 
وحققنا  التجهيــز  زيادة ســاعات 
جتهيزاً افضــل من الصيف املاضي، 
بزيادة بلغــت ٣٠٠٠ ميگاواط حتى 
اآلن ونعمــل علــى الزيــادة، وكان 
ليرتفع أكثر لوال شــح الغاز املورد 

بسبب اعمال الصيانة التي أجراها 
اجلانب االيرانــي على خطوط الغاز 
الناقلة للعراق خالل االيام املاضية”.

واضــاف وزير الكهربــاء “ما يهمنا 
هو خدمــة املواطنــن ، والعناوين 
الوظيفيــة وجدت لتقــدمي اخلدمة 

سنضرب  لذلك   ، لالمتيازات  وليس 
املتخاذلة  العناصــر  بيٍد من حديد 
وغيــر الكفــوءة ، وخطــة الوزارة 
احلالية ترتكــز في احدى مقوماتها 
على ازالة التجاوزات، ولن نســمح 
املشــاريع  عدا  إســتثناءات،  بــأي 

الســتراتيجية ، امليــاه ، الصحــة 
وزير  وأوعــز  الصحي”.  والصــرف   ،
الكهرباء  ملدير عــام توزيع كهرباء 
بغــداد، مبعاجلة وتدعيم شــبكات 
التوزيع في مناطق الدورة واملهدية ، 

مراعاًة الهالي محلة )٨٠٤(.

بغداد - الصباح الجديد: 
النفطية  املشتقات  شركة  نفت 
األنبــاء التي تتحدث عــن نيتها 
في  والبنزين  املشتقات  رفع سعر 

مقدمتها.

جاء ذلــك على خلفية مــا تردد 
في وســائل اإلعالم، بشأن ارتفاع 
مرتقب في أســعار املشــتقات، 
ارتفاع  نتيجــة  البنزين،  ســيما 
أســعار النفــط عاملياً، ووجـــود 

البنزين  الدعــم عن  خطط لرفع 
احملسن. 

وتدعــم الدولــة ســعر البنزين 
احملسن بنسبة 35 باملئة، اذ تتحمل 
مبلغ 350 دينــاراً عن كل لتر يباع 

منه للمواطنن وبسعر650 ديناراً 
فقط.

وقاَل مدير الشركة التابعة لوزارة 
إن”أسعار  طالب  النفط حســن 
العادي الزالــت محددة  البنزيــن 

مببلغ 450 ديناراً للتر الواحد، و650 
ديناراً للتر الواحد من النوع احملسن 
منه، وبالتالــي فال وجود ألي زيادة 

في سعرهما”. 
خزيــن  “توفــر  عــن  وكشــف 

استراتيجي ممتاز لكل من البنزين 
وزيت الغاز )الكاز( والنفط األبيض، 
فضال عن غــاز الطبخ وهذه املواد 
موجودة في جميع مســتودعات 

بغداد ومحافظات البالد كافة”.

وزير الكهرباء يدعو لمعالجة وتدعيم شبكات التوزيع في الدورة والمهدية

المنتجات النفطية تنفي أنباء رفع أسعار البنزين والمشتقات

وقعنا عقودا مع شركات أجنبية
 لتوليد 2500 ميكاواط من الطاقة الشمسية

المجلس الوزاري للطاقة :

إن “الموديل 
االقتصادي الذي 
يجب أن يعتمده 

العراق، يتمثل بإنتاج 
أعلى معدل للطاقة 
بأقل التكاليف”، أن 

“الوصول إلى الطاقة 
الرخيصة )نسبيا(، 

يعد ضروريا لتشغيل 
االقتصادات الحديثة
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنت وزارة الصحة امس  االربعاء موعد إطالق 
االســتمارة اإللكترونية خلريجي اجلامعات غير 
العراقية ألطبــاء األســنان والصيادلة االثنن 

املقبل .
واعلنت الــوزارة في بيان وجهتــه الى املالكات 
الطبية )اطبــاء االســنان, الصيادلة( خريجي 
اجلامعــات غيــر العراقيــة انه ســيتم اطالق 
االســتمارة االلكترونية اخلاصة بتوزيع الفئات 
املشــار اليها اعاله يوم االثنن املقبل املصادف 
30/5/2022 عــن طريق روابــط الكترونية تعلن 

لكل فئة”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
بحث املكلف مبهام املدير العام للمركز الوطني 
للصحة والسالمة املهنية أحد تشكيالت وزارة 
العمل والشــؤون األجتماعية املهندس مشرق 
عبد اخلالق االســدي مع املستشــار االقليمي 
ملنظمة العمل الدولية في العراق الدكتور أمن 
الوريدات السياســة الوطنيــة املعدة للمركز 
وإجراءات العمل في جانب الصحة والســالمة 

املهنية. 
وأوضح األســدي حــرص وزارة العمل بشــكل 
عام واملركز بشــكل خاص على تطبيق البرامج 
املتفق عليها في اتفاقية ١٨٧ فيما يخص املركز 

الوطني للصحة والسالمة املهنية. 
من جانبه، قــال الدكتور الوريدات املستشــار 
االقليمــي ملنظمــة العمل الدوليــة بالعراق، 
ان منظمــة العمل الدوليــة تعمل على توفير 
العمل الالئق للجميع وتســاعد على حتســن 
ظروف العمل من خالل رفع مســتوى املهارات 
أو اكتســاب مهارات جديدة من خالل التدريب 
والتعليــم والتعلم مدى احليــاة للحفاظ على 
تطبيق ونشر ثقافة الصحة والسالمة املهنية 

للعاملن في قطاعات العمل كافة.

اعالم الحبوب 
أعلنت وزارة التجارة بدء ســايلو مخمور التابع 
لفرع الشــركة العامــة لتجــارة احلبوب في 
نينوى استالم اول كميات احلنطة من الفالحن 

للموسم التسويقي ٢٠٢٢ .   
واوضــح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب محمد حنون كــرمي ان محافظة نينوى 
انضمــت الى خارطــة احملافظات التي باشــر 
فالحوها بتســويق محصول احلنطة خملازن وزارة 
التجارة بعد ان فتح ســايلو مخمور أبوابه أمام 
الشاحنات التي كانت محملة باحلنطة وتنتظر 

دخولها خملازن التجارة .
واضــاف املدير العام الى مالكات الشــركة في 
احملافظات كافة كانت مع موعد جديد بتسجل 
موقف وطنــي عندمــا انتشــر العاملن في 
الســاحات و مواقع العمل وهــي تنظم دخول 
الشاحنات احململه باحلنطة وتسجيلها وسحب 
مناذج لتحليلها و توجيهها الى مواقع اخلزن رغم 
العواصــف الرمليه الكثيفه التي تســاقطت 

منذ الفجر . 
“ حنــون” بن الى مالكاتنــا واصلت عملها في 
بقية احملاور املكلفن بها وواصلت جتهيز سايلو 
الرصافه و العطيفيه و مخازن كســره وعطش 
برفد السله الغذائية بالرز احمللي من خالل جتهيز 

الوكالء بحصص جديدة من الرز .
كما واصلت سايلوات الشركة بتجهيز املطاحن 
باحلصــص اخملصصة مــن اخللطــة املقررة من 

احلنطة لتعزيز البطاقة التموينية بالطحن.

إطالق االستمارة اإللكترونية 
لخريجي الجامعات غير العراقية 

ألطباء األسنان والصيادلة

االثنين المقبل .. 

العمل تستقبل المستشار 
االقليمي لمنظمة العمل الدولية

نينوى تباشر موسمها 
التسويقي وسايلو مخمور 

يتسلم اولى كميات الحنطة 

القانونية النيابية: االتفاق على تقديم قانوني 
التقاعد والضمان االجتماعي للتصويت

بغداد - الصباح الجديد: 
أكدْت اللجنة القانونية النيابية اإلسراع 
بتقدمي مشــاريع القوانن املتأخرة منذ 
الدورات الســابقة املستوفية للشروط 
الدستورية والتي لها أهمية قصوى في 
حيــاة املواطنن، بغية التصويت عليها 

من قبل أعضاء اجمللس.
وقال رئيس اللجنــــة محمد عنــــوز 
إن "جلنتــه تســــعى إلى اإلســــراع 
بتقدمي القوانن املتأخرة واملســــتوفية 
للشــــروط الدســــتورية، الســيما 
تلك التي لها أهمية كبيــرة في حياة 
املواطنــــن، مثــل قانــــون التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال وحتســن 
الوصف الوظيفــي للمالكات، وكذلك 
الشــرائح  التــــي حتمــي  القوانــن 
وتعويض  الضعيفــــة  االجتماعيــة 
املتضرريــن مــن األعمــــال احلربيــة 
واإلرهابيــــة، إضافة إلى قوانن تتعلق 
مشكلة  وحل  التعيينات  مثل  باملوازنة 

احملاضرين".
 120 نحــــو  "هنــاك  أن  وأضــــاف 
لــــدى  متأخــرا  قانــون  مشــــروع 
وزارات  القانونيــة، مقدمة من  اللجنة 
الدورات  مــن  برملانيــة مختصة  وجلان 
الســابقة،" مبينــا أن "أحد أســباب 

التأخيــــر يعود إلــى وبــــاء كورونا، 
التي عمت  التظاهــــرات  فضــال عن 
البــالد في وقت ســابق ، فيما يتلخص 
ســــبب التأخير في عدم البت بها في 
الوقت احلالي، لعدم تشــكيل احلكومة 

حتى اآلن".
ولفــــت عنوز إلــــى أن "مجلــــس 
النــواب أخــذ علــى عاتقــه املضــي 
حلن  والرقابــــي  التشــــريعي  بدوره 

يؤثر  ال  لكــي  احلكومــــة،  تشــكيل 
عدم تشــكيلها في تشــريع القوانن 
املهمة، مفيدا بــــأن اللجنة املذكورة 
تعمــل مبهنيــــة وجديــة لتقديــم 
مشــــاريع القوانــــن املتراكمة منذ 
الدورات الســابقة إلى رئاســة اجمللس، 
بغيــــة عرضها على النواب ومن ثــم 
التصويــت عليها بعد أن تقرر رئاســة 
البرملــان األولويــات بالنســبة لهــذه 

القوانن".
وفي ســــياق متصل كشف عنوز عن 
اتفاق أعضاء اللجنة القانونية علــــى 
املهــام وعدم  إجنــــاز  العمل بطريقة 
مســتوف  قانون  مشــــروع  أي  تأخير 
والدســتورية،  القانونية  للشــــروط 
على أن يكون ألعضاء اجمللس الدور األول 
واألخير فــي قبول القانون أو رفضه من 

خالل التصويت . 

واسط - الصباح الجديد: 
واســط،  زراعة محافظة  أفادت مديرية 
بانعدام محصول انتاج الرز “الشلب” في 
احملافظة، بسبب شح املياه وقلة سقوط 

االمطار. 
وقــال مدير زراعة واســط أركان مريوش 
في تصرحات صحفية انه “مت منع زراعة 
الشــلب على عمود نهر دجلة، بســبب 
املائية، بعدمــا كانت  االيــرادات  شــح 
محافظــة واســط تتميــز بزراعة هذا 
وبانتاجها  اخملتلفــة  بأصنافه  احملصــول 
بســبب  “لكن  أنه  مســتدركاً  الوفير”، 
شــح املياه والظروف التــي رافقت قلة 
ســقوط االمطــار اصــدرت وزارة املوارد 
زراعة محصول الشلب  مبنع  املائية قراراً 
في احملافظــة”.  وأوضــح ان “محافظة 
واسط كانت تنتج كميات جيدة من الرز، 
حيث كان اخر انتاج في احملافظة بحدود 
30 الف طن”، مبينــا انه “ومنذ اكثر من 
خمس ســنوات ال توجد خطــة زراعية 
خاصة بزراعة الشلب ومينع زراعته، ومن 
يقــوم بزراعة هذا احملصــول يتعرض الى 
احملاكم،  ومواجهة  القانونية  املســاءلة 
وبالتالــي انعدمت الزراعة لهذا احملصول 

طيلة السنوات االخيرة”. 
وكان العــراق قــد أعلن أن املشــروعات 

املائيــة التركيــة أدت لتقليص حصته 
أنقرة  %80، بينما تتهم  املائية بنســبة 

بغداد بهدر كميات كبيرة من املياه. 
معدل االنخفاض احلالي في املياه أسفر 
عن مخاوف من نقــص كمية مياه نهر 
دجلة إلى نصف الكميــة، بعد أن بدأت 
تركيا تشغيل ســد إليسو الذي انتهت 

من بنائه في كانون الثاني 2018. 
يشار الى ان وزارتي الزراعة واملوارد املائية 
فــي العــراق، قررتا تخفيض املســاحة 
املقررة للزراعة في املوســم الشتوي 50 
باملائــة عن العام املاضي، وذلك بســبب 

قلة اإليرادات املائيــة القادمة من تركيا 
وإيــران.  وزير الزراعة محمــد اخلفاجي، 
حّذر في وقت سابق من أن شح املياه بات 

يهدد بانهيار أمن العراقين الغذائي. 
يشار الى ان ُسكان العراق، البالغ عددهم 
نحو 40 مليون نســمة، يستهلكون ما 

يُقدر بـ 71 مليار متر مكعب من املياه. 
بحســب املديرية العامة للســدود في 
العراق، تشــكل األمطار %30 من موارد 
البــالد املائية، في حن تقدر كميات مياه 
األنهار املمتــدة من تركيــا وإيران بنحو 

.70%

واسط.. انتاج الرز من 30 ألف
 طن سنويًا الى صفر
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكــدت حركة “طالبان”، أن املفاوضات لم تتوقف بني 
احلكومة األفغانية وتركيا وقطر فيما يخص تشغيل 

املطارات في أفغانستان.
وفي تصريح لوكالة “األناضول”، قال املتحدث باسم 
املكتب السياســي حلركة “طالبان” محمد نعيم، إن 
“االتفاقيــة التي وقعت مع اإلمارات تتعلق باخلدمات 
األرضية في مطارات كابل وقندهار وهرات وملدة سنة 

ونصف”.
وأوضح أن “االتفاقية ليســت شــاملة لتشــغيل 
املطارات، وهي مع الشــركة التي كانت تدير املطار 

قبل دخول طالبان كابل”.
وأعلنت حركة “طالبان” احلاكمة في أفغانستان عن 
اتفاق يسمح لشــركة إماراتية بإدارة ثالثة مطارات 
في البالد، دون أن يصدر عن اإلمارات تعليق حول ذلك.
ولفتت إلى أنه مبوجب االتفاق، ســتدير شركة “غاك 
سولوشــينز”، ومقرها أبوظبي، مطــارات في مدن 

هيرات وكابول وقندهار.
جتدر اإلشــارة، إلى أن قطر وتركيا أرسلتا فرقا فنية 
مؤقتة للمساعدة في العمليات وأمن املطارات بعد 
أن تســلمت “طالبان” الســلطة في أغسطس من 
العام املاضي عقب انســحاب القوات األجنبية من 

البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت اخلارجية الروسية عن استعداد موسكو لتوفير 
ممرات إنســانية لفك احلصــار املفروض علــى املوانئ 
األوكرانيــة، لكن على كييــف أوال أن تنزع األلغام التي 

زرعتها.
كذلك صرحت اخلارجية بأن حل مشكلة الغذاء يتطلب 
اتباع نهج شامل، وموسكو مفتوحة للحوار مع جميع 
األطراف. وكان اجليش األوكرانــي قد قام بتلغيم اخملرج 
املؤدي إلى مصب نهر الدنيبر نحو البحر األسود، وقالت 
ســلطات املنطقة إنه نتيجــة لذلك تبــني أن ميناء 
خيرسون التجاري لم يعد صاحلا لالستخدام ومت تعليق 
الشــحن التجاري على طول نهر دنيبــر. كذلك دمرت 
عاصفة عاتية األلغام التي وضعتها القوات املســلحة 
األوكرانية بالقرب من أوديسا، حتى مت العثور على بعض 

األلغام متجولة قبالة سواحل تركيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
القاذفــات  أن  الروســية  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
االستراتيجية الروسية والصينية من طراز “تو95- أم 
أس” و”خون6- كا” قامت بدورية جوية مشــتركة في 

منطقة آسيا واحمليط الهادئ.
وقالت الوزارة: “في 24 مايو عام 2022، نفذت القوات 
اجلوية الروســية والقــوات اجلوية جليــش التحرير 
الشعبي الصيني دورية جوية مشتركة في منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ. قامت مجموعة جوية مكونة 
من حامالت الصواريخ االســتراتيجية من طراز “تو-
95 أم أس” التابعة للقوات اجلوية الروسية والقاذفات 
اإلستراتيجية من طراز “خون6- كا” التابعة للقوات 
اجلوية جليش التحرير الشعبي الصيني بدورية جوية 

فوق مياه بحر اليابان وبحر الصني الشرقي”.
ودققت أن حتليق القاذفات الروسية استغرق نحو 13 
ســاعة ومتت مرافقتها بطائرات من طراز “ســو30- 
أس أم”. وأضافت: “في مراحل معينة من املســار متت 
مرافقة حامالت الصواريخ االســتراتيجية من قبل 
طائرات “F-2” التابعة لســالح اجلو الكوري اجلنوبي، 

طائرة “F-15” التابعة لسالح اجلو الياباني”.
وأوضحــت أنه أثناء أداء املهــام تصرفت طائرات كال 

البلدين بدقة وفقا ألحكام القانون الدولي
وشــددت الوزارة الروسية على أن هذا التحليق جرى 
في إطار تنفيذ أحكام خطة التعاون العسكري لعام 

2022 وال يستهدف الدول الثالثة.

“طالبان: المفاوضات لم تتوقف 
مع تركيا وقطر لتشغيل 
المطارات في أفغانستان

مستعدون لفك حصار 
الموانئ األوكرانية وعلى 

كييف نزع األلغام

قاذفات استراتيجية روسية 
وصينية تحلق معا في 

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

الخارجية الروسية: 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن اجليش الكــوري اجلنوبي أن كوريا 
الشــمالية أطلقت باجتاه بحر الشرق 
باليســتية أحدها عابر  ثالثة صواريخ 
أجرتها،  جتارب  في سلســلة  للقارات، 
امــس األربعاء 25 أيار، غــداة زيارة قام 
بهــا الرئيس األميركي جــو بايدن إلى 

املنطقة.
وقالت رئاســة أركان اجليــش الكوري 
“الصــاروخ  إن  بيــان،  فــي  اجلنوبــي 
الباليســتي األول )صاروخ باليســتي 
عابر للقارات مفتــرض( بلغ مداه نحو 
360 كيلومتــراً، ووصل إلى ارتفاع نحو 
540 كيلومتــراً”، وأضافت أن الصاروخ 
الباليســتي الثاني “وصــل إلى ارتفاع 
20 كيلومتــراً واختفى أثــره”، والثالث 
هو صاروخ باليستي قصير املدى اجتاز 
نحو760 كيلومتراً على ارتفاع نحو 60 

كيلومتراً.

“مسار غير اعتيادي”
الدفاع  وزارة  أعلنــت  وفــي طوكيــو 

اليابانية أن أحد هذه الصواريخ ســلك 
“مساراً غير اعتيادي”؟

تطوير  علــى  يانــغ  بيونــغ  وتعمــل 
للصواريــخ  تســمح  تكنولوجيــات 
باملنــاورة من خــالل تغيير مســارها 
بعــد إطالقها، مبا في ذلــك خصوصاً 
الفرط  االنزالقي  التحليق  “تكنولوجيا 
صوتي”، ما يزيد مــن صعوبة اعتراض 
هذه الصواريخ مــن جانب منظومات 

الدفاع اجلوي.

“تدريب على إطالق صواريخ أرض-
أرض”

وعلى إثــر هذه التجــارب الصاروخية 
الثــالث، عقد مجلس األمــن القومي 
أعلن في  اجتماعــاً  اجلنوبــي  الكوري 
أن “إطالق كوريا الشــمالية  أعقابــه 
بصورة متتالية صاروخاً باليستياً عابراً 
للقارات مفترضاً وصاروخني باليستيني 
قصيــرى املدى عمل غيــر قانوني ميثل 
انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس األمن 

الدولي”.
للجيش الكــوري اجلنوبي، فقد  ووفقاً 
أجرت كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة 

“تدريباً على إطالق صواريخ أرض-أرض” 
ووضعتا في حال تأهب طائرات مقاتلة، 
رداً علــى “االســتفزازات املفترضة من 
املتعلقة  الشــمالية  كوريــا  جانــب 
للقارات  عابــرة  باليســتية  بصواريخ 

وصواريخ”.
بيونغ  كثفــت  العــام  ومنــذ مطلع 
يانــغ اختباراتهــا الصاروخية، في حتد 

للعقوبات الدولية املفروضة عليها.

تدريبات عسكرية
وتأتي هذه التجربة الصاروخية الثالثية 
فــي الوقت الذي اختتــم فيه الرئيس 
األميركي جو بايدن رحلة إلى املنطقة 
شملت كالً من كوريا اجلنوبية واليابان، 
إلى كوريا اجلنوبية، أجرى  زيارته  وخالل 
بايدن محادثات مــع نظيره اجلديد يون 
سوك-يول شــدد خاللها كالهما على 
ضرورة تكثيف التدريبات العســكرية 

ملواجهة تهديدات الشمال.
وفي اليوم األخيــر من زيارته إلى كوريا 
الشــمالية، قال بايــدن للصحافيني، 
إن لديه رســالة واحــدة فقط للزعيم 
الكــوري الشــمالي كيــم جونغ-أون 

“مرحبــاً. نقطة على الســطر”، لكن 
الرئيس األميركي شــدد على أن بالده 
تفعله  شيء  أي  ملواجهة  “مســتعدة 

كوريا الشمالية”.

قنبلة ذرية
وطغى التهديد الكوري الشمالي على 
أول رحلة لبايدن إلى آسيا منذ تسلمه 
السلطة في مطلع 2021، ال سيما وأن 
املستوى حذر  رفيع  أميركياً  مســؤوالً 
من أن بيونغ يانغ قد تغتنم هذه الزيارة 
الختبار صاروخ أو قنبلة ذرية حتى، وأتى 
التحذير األميركي بعدما أعلنت أجهزة 
االســتخبارات الكوريــة اجلنوبيــة أن 
الشمال أجنز االستعدادات إلجراء جتربة 

نووية جديدة.
وأجرت بيونــغ يانغ حتى اليوم ســت 
جتارب نووية، كانــت آخرها قبل خمس 
كوريا  أطلقــت  آذار،  وفــي  ســنوات، 
عابراً  باليســتياً  صاروخاً  الشــمالية 
للقارات، وأخيراً، أظهرت صور التقطت 
بواسطة األقمار االصطناعية أن كوريا 
الشمالية استأنفت، بعد طول توقف، 

بناء مفاعل نووي.

كوريا الشمالية تطلق ثالثة صواريخ باليستية مع اختتام بايدن جولته اآلسيوية
احدها وصل إلى ارتفاع 20 كيلومترًا واختفى أثره
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الصباح الجديد ـ متابعة:

قالت قوات ســوريا الدميقراطية 
“قســد” إنهــا تدرس مســتوى 
الفعلية  التركيــة  التهديــدات 
شمال  نفوذها  ملناطق  واملتوقعة 
املعلومات  وتتبادل  شرقي سوريا، 
واإلحداثيــات امليدانية مع القوى 
الضامنــة لالتفاقيات  الدوليــة 
مع أنقرة، في وقت كشــفت فيه 
قيــادات عســكرية ميدانية عن 
التعزيز  بــدأ  التركي  أن اجليــش 
على  مواقعه  فــي  والتحشــيد 
طول مناطق التماس في كل من 
بلدة عني عيسى بريف محافظة 
الرقة الشمالي وبلدة تل متر بريف 

احلسكة الشمالي.
وتعليقاً على التهديدات التركية 
مدير  قال  العسكري،  والتصعيد 
“قسد”،  لقوات  اإلعالمي”  “املركز 
فرهاد شــامي،إن خريطــة توزع 
الضامنة  الدولية  القوى  وانتشار 
مناطق شمال شرقي سوريا  في 
ال تشــير إلى تغيير استراتيجي 

يذكر. 
األجــواء  “تســخني  أن  وتابــع 
االحتالل من  قــوة  واســتعراض 
قبــل الدولة التركيــة يأتيان في 
سياق محاوالت ضرب االستقرار”، 
“إعادة  مبحاولــة  تركيــا  متهماً 
اإلرهابي”.  )داعش(  فلول  تنشيط 
وأكد أن القيــادة العامة لـ”قوات 
تــدرس  الدميقراطيــة”  ســوريا 
ملناطق  التركي  التهديد  مستوى 
نفوذها شــرق الفــرات و”نتبادل 
الدولية  القــوى  املعلومــات مع 

الضامنة”.
ميدانياً؛ قالت قيادات عســكرية 
في صفــوف “قســد” إن اجليش 
التركــي والفصائــل الســورية 
املســلحة املوالية ألنقرة يعززون 
مواقعهــم ويحشــدون قواتهم 
على طول خطــوط التماس في 
بلدتي عني عيسى بالرقة وتل متر 
باحلسكة، بالتزامن مع استقدام 
أسلحة ثقيلة وسط حتليق دائم 

ومكثف للطائرات املسيرة.

قائد “مجلس  رياض اخللف  وقال   
املنضوي  العســكري”  أبيض  تل 
تركيا  إن  في صفــوف “قســد”، 
تعزيزات  “اســتقدموا  وحلفاءها 
كبيرة وحشدوا قوات على أطراف 
بلدة عني عيسى وعدد من القرى 
اجملاورة، لشــن هجمــات جديدة 
للوصول إلــى الطريق الدولي )إم 
4( وفرض طوق عسكري ناري على 

عني عيسى”.
وأســقطت قوات “قســد” قبل 
تابعة  يومــني طائــرة مســيرة 
للقوات التركية شرق عني عيسى. 
الرســمي  القوات  ونشــر موقع 
مقطعــاً مصــوراً يظهر حطام 
بأن اجليش التركي  الطائرة، علماً 
يشــن ضربات باملدفعية الثقيلة 
الصواريخ،  وراجمــات  والدبابات 

إضافة إلــى قصف من الطائرات 
املسيرة، على قرى املعلق واجلديدة 
واخلالدية والهوشان ومخيم عني 
عيســى بالريف الشرقي للبلدة. 
كما طال القصف قرى املشيرفة 
والفاطســة وجهبــل بالريــف 
الغربي لعني عيسى وقرية صيدا 

شمالها. 
وذكر اخللف أنهم سجلوا ووثقوا 
“أكثر مــن 120 انتهاكاً مبختلف 
أنواع األسلحة؛ من بينها راجمات 
الصواريــخ والقذائــف املدفعية 
باإلضافة  واملتوســطة،  الثقيلة 
إلى استهداف املواطنني بالطيران 
املسير من قبل االحتالل التركي”.

ومنذ بداية نيسان املاضي، حتولت 
ناحية عيسى إلى مسرح جلهات 
متحاربــة، فالقــوات الروســية 

املنتشــرة في محيــط املنطقة 
رفعــت ســواتر ترابيــة وتعمل 
احلكومية  القــوات  حماية  على 
الســورية، فيمــا خفضــت من 
التوتر  وحتركاتها لضبط  دورياتها 
تنطلق  التي  املتكررة  والهجمات 
الســورية  الفصائل  مناطق  من 
املســلحة التي تدعمهــا تركيا 
قوات  انتشار  مناطق  وتستهدف 
الواليات  مع  املتحالفة  “قســد” 
مركز  علــى  وتســيطر  املتحدة 
الناحيــة والقســم األكبــر من 

ريفها.
وفــي بلدة تل متر شــمال مدينة 
احلســكة حيث اجلبهــة الثانية 
الســاخنة، قال فرهــاد جان فدا؛ 
وهو قائــد ميداني فــي صفوف 
“مجلس تل متر العسكري” التابع 

في  مستمرون  إنهم  لـ”قســد”، 
الدفاع عــن املنطقة، موضحاً أن 
لالحتالل  مكثفة  حتركات  “هناك 
التركي والفصائــل املوالية على 
خطــوط التمــاس، تزامنــاً مع 
إلى  ثقيلة  أســلحة  اســتقدام 
وسط  عســكرية  ونقاط  قواعد 

حتليق دائم للطيران املسير”. 
وأشــار إلــى أن الهجمات طالت 
قرى آشــورية مأهولة بالسكان، 
لـ”إفراغ  عــن محاولــة  متحدثاً 
املنطقــة مــن ســكانها ثــم 
يســتغل  فاحملتــل  احتاللهــا... 
باحلرب  الدولي  اجملتمع  انشــغال 
أوكرانيا، لشــن  الروســية على 
هجمات عسكرية موسعة على 
شمال شــرقي ســوريا واحتالل 

مزيد من اجلغرافيا السورية”.

ونفــى القيــادي حتــرك وتدخل 
القوات الروســية املنتشــرة في 
محيط املنطقة التي تعمل على 
ضمان اتفاقيات وقف إطالق النار 
وخفــض التصعيد مع تركيا في 
املنطقة، وشــدد على أن نقاطها 
تعرضــت للقصف قبل أيام غرب 
تل متر. وتابــع أن القصف التركي 
حرس  “قــوات  أيضاً  اســتهدف 
احلدود التابعة حلكومة دمشــق، 
جتاه  الصمــت  التزمت  لكنهــا 
هــذه اخلروقات ولم ترد حتى على 

مصادر النيران”.
الهيئة  رئيســة  دعت  سياسياً، 
ســوريا  لـ”مجلس  التنفيذيــة 
أحمــد،  إلهــام  الدميقراطيــة”، 
الواليات املتحدة وروسيا االحتادية 
)الضامنــة التفاقات وقف إطالق 
النار مــع تركيا( إلــى وضع حد 
لهجمــات تركيــا على ســكان 
بلدتي عيســى وتل متــر و”كبح 
انتهاكاتهــا”. ونشــرت أحمــد 
تغريدة على حسابها الشخصي 
مبوقــع “تويتــر” قالــت فيها إن 
التركــي “على منطقة  الهجوم 
متعــددة الثقافــات يســكنها 
هو  واآلشــوريون  والعرب  األكراد 
اســتمرار لنهج اإلبادة اجلماعية 
ضد شــعبنا. يجــب وقف هذه 
الهجمات؛ خاصة من قبل الدول 
التي ضمنت اتفــاق وقف إطالق 

النار”.
من  الكردية  القياديــة  وحــذرت 
مليون  لتوطني  التركيــة  اخلطة 
أنقرة  وتبعــات تدخــل  ســوري 
فــي األزمة الســورية، عــاّدًة أن 
ذلك “يغلــق أي مبــادرة للحل... 
)التركيــة(  السياســات  هــذه 
تضر مبصالح الســوريني والقوى 

الفاعلة أيضاً.
عرقي.  تطهير  التركي  فاملشروع 
تلك  ســكان  دميغرافية  تغييــر 
املناطق سيؤدي إلى توترات عرقية 
على املدى الطويل”. وشددت على 
أنها مع عودة كل الجئ ســوري 
إلــى مدينتــه وقريتــه األصلية 
وليس  وآمن  وحر  طوعي  “بشكل 

بشكل قسري”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخلــت العمليــة العســكرية 
اخلاصة الروســية فــي أوكرانيا، 
الرابع،  األربعــاء، شــهرها  امس 
الروســي  اجليش  يواصــل  حيث 
تدمير البنية التحتية العسكرية 
األوكرانية وتنفيــذ عمليات برية 
الســتكمال حتريــر لوغانســك 
ودونيتســك، فيما يستمر الغرب 
في دعم كييــف باألموال والعتاد 

العسكري.
وزارة  قالت  التطــورات،  آخر  وفي 
الدفــاع البريطانيــة إنه ال يوجد 

نشاط جتاري في أوكرانيا منذ بدء 
تفرض  روســيا  أن  احلرب، مؤكدة 
حصارا بحريا في البحر األســود 
ومتنع السفن التجارية من احلركة.
وأكــدت أن القتال فــي أوكرانيا 
فرض ضغوطا على أسعار احلبوب 
حول العالــم، ومن غير املرجح أن 
البري في  التصديــر  آلية  تعوض 

أوكرانيا احلصار الروسي.
الدفــاع البريطانية أشــارت إلى 
أن احلبــوب األوكرانيــة في اخملازن 
بســبب  لتصدريهــا  قــدرة  وال 
ان  على  مشددة  الروسي،  احلصار 

احلصار الروســي علــى التصدير 
ارتفاع  إلى  أوكرانيا ســيؤدي  من 

األسعار عامليا.
وميدانيــا، اتهمــت وزارة الدفاع 
الروسية بقتل  القوات  األوكرانية 
14 مدنيا وإصابــِة 15 آخرين في 

مناطَق متفرقة شرقي البالد.
وأضافــت الدفــاع األوكرانية في 
الروســي  بيــان لهــا أن اجليش 
يشــن هجوما شامال باستخدام 
علــى  واملدفعيــة  الصواريــِخ 
السيطرة  تقع حتت  التي  املناطق 
األوكرانية في إقليمي لوغانسك 

ودونيسك، ما تسبب في سقوط 
ضحايا مدنيني.

وفي تطور آخر، أعلن رئيس الوزراء 
االول  امس  ترودو  الكندي جاسنت 
الثالثاء إنه أبلغ الرئيس األوكراني 
فولودمييــر زيلينســكي أن بالده 
سترســل مزيــدا مــن املعدات 
الدفاعية إلى كييف، وســتعمل 
وأضاف  روسيا.  لضمان محاسبة 
العمل  “ســنواصل  تويتــر:  عبر 
على  أوكرانيا  للتأكد من حصول 

الدعم الذي حتتاجه”.
وكانت وزيــرة الدفاع الكندية أنيتا 

آناند قالت في وقت ســابق امس 
االول الثالثــاء إن بالدها ســتمنح 
أوكرانيــا 20 ألفــا مــن قذائــف 
املدفعية لدعــم اجليش األوكراني 
العسكرية  العملية  مواجهة  في 

الروسية.
وكان وزير الدفاع الروســي ورئيس 
أملح  النافذ،  القومي  األمن  مجلس 
أنه قد  إلــى  الثالثاء،  امــس االول 
لفترة  القتال  على موسكو  يتعني 
أطول في أوكرانيا لتحقيق أهداف 

هجومها الذي دخل شهره الرابع.
الوزير سيرغي شويغو، خالل  وقال 

نظرائه  مع  الفيديــو  عبر  اجتماع 
فــي دول كانت منضوية في االحتاد 
السوفييتي السابق وبث التلفزيون 
مقاطع منه: “ســنواصل العملية 
العســكرية اخلاصة حتى تتحقق 
جميع األهــداف، بغض النظر عن 
الضخمة  الغربيــة  املســاعدات 
لنظام كييف وضغــط العقوبات 

غير املسبوق”.
وأكد أن اجلهود الروســية لتجنب 
وقــوع ضحايا بني املدنيــني “تؤدي 
بالطبع إلى إبطــاء وتيرة الهجوم، 

لكن هذا األمر متعمد”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
رحب رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
بينيــت، امس األربعاء، بعــزم اإلدارة 
األميركية إبقاء احلرس الثوري اإليراني 

على قائمة التنظيمات اإلرهابية.
بايدن هو  الرئيــس  إن  بينيــت  وقال 
صديــق حقيقي إلســرائيل ويهتم 

بأمنها وحتصني قوتها، مشــيرا إلى 
أن املكان املناسب للحرس الثوري هو 

قائمة التنظيمات اإلرهابية.
ووصــف بينيت القرار الــذي يُرتقب 
أن يتخــذه بايدن بالصائب واألخالقي 
والعادل، موضحا أن الرئيس األميركي 
مكاملتهما  خــالل  عليــه  أطلعــه 

األخيرة.
 Politico “بوليتكــو”  موقــع  وكان 
األميركي أفــاد بأن الرئيس األميركي 
جو بايدن حســم قراره بإبقاء احلرس 

الثوري اإليراني على قائمة اإلرهاب.
وأضاف املوقع األميركــي أن الرئيس 
بايدن أغلق باب التنازالت إليران، بإبقاء 

احلرس الثوري على قائمة اإلرهاب.
وأشار املوقع إلى أن مسؤوال أميركيا 
مطلعــا قــال الشــهر املاضــي إن 
واشــنطن لن ترفع تصنيف اإلرهاب 
عن احلرس الثــوري اإليرانــي، إذا لم 
توافــق طهران على اتخــاذ خطوات 
فيما  األمنية  اخملاوف  لتهدئة  معينة 

بعد االتفاق النووي.
وأوضح املسؤول األميركي أن موقف 
يتغير “خاصة  لــن  األميركية  اإلدارة 
بالنظــر إلى التهديدات املســتمرة 
اإليراني  الثــوري  احلــرس  قبــل  من 
موقع  بحســب  األميركيني”،  ضــد 

“بوليتيكو”.

هــذه األخبار الواردة من واشــنطن، 
تأتي فــي وقت اعتبرت فيه الصحف 
اإليرانية اغتيال ضابط باحلرس الثوري 
وســط طهران خرقا أمنيــا ال ميكن 
الســكوت عنه، وجاء لهدف رئيسي 
بحســب الصحــف، وهو إفشــال 

مفاوضات

كييف تتهم روسيا بشن هجوم شامل على مناطق مدنية في لوغانسك ودونيسك

إسرائيل تشيد بقرار بايدن إبقاء حرس إيران الثوري على قائمة اإلرهاب

قوات سوريا الديمقراطية تتهم تركيا
 بمحاولة إعادة تنشيط فلول داعش

فيما تستعد لهجوم محتمل و”تتبادل اإلحداثيات” مع قوى دولية
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 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو  
 

Tender Announcement 
Tenders by: PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch (PetroChina), 
Operator at Halfaya Oil Field (about 35 km southeast of Amarah city) in 
Iraq, PetroChina is assigned the operator in the consortium, alongside 
partners TOTAL E&P Iraq PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. and the State 
Partner South Oil Company to develop Halfaya Oil field under contract 
(DPSC) with Missan Oil Company. The Announced Tender is listed below: 

 
 

 
 

Tender No. Tender Title 

HFY-CON/F&C1181-1204 

PROVISION OF ENGINEERING, 
PROCUREMENT, 

CONSTRUCTION AND 
COMMISSIONING (EPCC) OF 

CPF SECURITY DEFENCE 
UPGRADING PROJECT 

1 

From 8:00am on 26th of May 2022                               
to 14:00pm on 09th of July 2022. 

Bidding 
collection 
period 

100.00 USD (NET – Bank charges to be paid by Bidder) 
Bid 
Collection 
fee 

1)Scope of Work 

2)Project Schedule 

3)Technical Compliance 

4)HSE compliance 

5)Bidder’s reputation in the past projects in terms of 

equipment quality, delivery schedule and after sales service 

6)Financial Statements for last three years 

7)Bidder must be an Iraqi company or Foreign company 

with a valid Iraq Branch Registration Certificate (IBRC) 

8)Proven Experience in Similar Projects 

9)Compliance to Terms and Conditions of Contract 

10)QA/QC Plan and Notarized ISO9001 Certificate 

11)Project Execution plan and Key Personnel C.V 

12)Bidder’s performance on previous/ current contract 

with PCH as per COMPANY performance standard. 

 

Technical 
Evaluatio
n Criteria 

 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web 
portal https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
2.2) please follow up the instructions indicated in the “User Guide” 
available at PetroChina Halfaya Web portal. 

3. Contact information: 
For more information about the entrance permit to Halfaya Base Camp, you 
can send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com or call 
the numbers Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the 
official working days. halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 

 ةمناقصعالن عن ا
 

الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق )شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت  53حقل نفط الحلفاية ) الذي يبعد 

كهم الحكومي يشركة بتروشاينا لتكون بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشر

المناقصة  .شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع المذكور أعاله تحت العقد الموقع مع شركة نفط ميسان 

 :عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال

 
 

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

1 

 اءوالبن والمشتريات الهندسة توفير
 ترقية لمشروع( EPCC) والتشغيل
 المعالجة لوحدات األمني الدفاع

 المركزية
 
 

HFY-CON/F&C1181-1204 

فترة استالم 
 العطاءات

              2422 ايار 26 يوم من صباحا 0044 الساعة من
 2422 تموز 09 يوم من ظهرا 42044 الساعة ولغاية

رسوم المشاركة 
 المصرفية تدفع من قبل العارض( دوالر امريكي )الرسوم 100 بالمناقصة

معايير التقييم 
 الفني

 العمل نطاق 1)

 للمشروع الزمني الجدول 2)

 الفني االمتثال 3)

 والصحة والسالمة البيئة باتلمتطل االمتثال 4)

 المعدات جودة حيث من السابقة المشاريع في العطاء مقدم سمعة 5)

 البيع بعد ما وخدمة التسليم وجدول

 سنوات ثالث آلخر المالية القوائم 6)

 شهادة مع أجنبية شركة أو عراقية شركة العطاء مقدم يكون أن يجب 7)

 (IBRC) المفعول سارية العراق فرع تسجيل

 مماثلة مشاريع في مثبتة خبرة 8)

 العقد وأحكام لشروط االمتثال 9)

 موثقة ISO9001 وشهادة الجودة وضمان النوعية السيطرة خطة 10)

 الرئيسيين للموظفين الذاتية والسيرة المشروع تنفيذ خطة 11)

 قًاوف بتروجاينا شركة مع الحالي/  السابق العقد في العطاء مقدم أداء( 21

 .الشركة أداء لمعيار

 
 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني0 2.2
hfy.com-https://eprocurement.petrochina 

شركة بتروشاينا " المتوفر بموقع User Guide( الرجاء متابعة التعليمات المدرجة في ال"2.2 
 االلكتروني.

       االتصال: معلومات. 3
يمكنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني   للحصول على معلومات الدخولية لمخيم الحلفاية

halfaya_procurement@petrochina-hfy.com  موبايل0 التالية    األتصال على الهواتفاو
 مساًء خالل ايام العمل الرسمية. 7.44صباحا الى الساعة  0.44من الساعة  48028566872

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل في الكوت
العدد/ 16093 

السجل/ 81
التاريخ/ 2022/5/25

م/ إعالن

املنذر/ مدير عام دائرة صحة واسط/ إضافة لوظيفته/ وكيله احلقوقي/ عمار نعيم جار اهلل
املنذر اليه/ مرتضى حســن جابر/ املدير املفوض لشركة برج بيروت للمقاوالت العامة/ إضافة لوظيفته/ بغداد- احلبيبية/ 

محلة/ 557ز/67 د/12
جهة اإلنذار:

نظرا لعدم اكتمال اعمال مشــروع منســقي التدرن في الكوت مبوجب العقد املرقم )1074 في 2013/9/15( لذا ننذركم 
بواســطة الكاتب العدل في الكوت للحضور الى دائرة صحة واسط/ شــعبة العقود احلكومية خالل فترة أقصاها )14) 
يوما من تاريخ تبليغكم بهذا اإلنذار واملوافقة على اكمال تنفيذ مشــروع بناية منسقي تدرن الكوت او تنفيذه عن طريق 
جلنة اإلســراع ليكون ممثال فيها واستالم مستحقاتك املالية ان وجدت وفي حال عدم حضورك او مجهولية محل اإلقامة 
املثبت في العقد او امتناعك عن التمثيل في اللجنة يصار الى اتخاذ اإلجراءات القانونية التي حددتها الضوابط رقم )19) 
اخلاصة بعمل جلان اإلســراع ومنها التنفيذ عن طريق جلنة اكمال االعمال دون متثيل املقاول فيها وجملهولية محل اقامتك 
وعدم وجود مقر او اســم للشركة حســب اشــعار مختار مدينة الصدر ناحية الفرات محلة 557 املؤرخ في 2022/5/10 
واملبلغ مبوجب كتاب دائرة عدل مدينة الصدر املرقم 1966 في 2022/5/19 لذا ســيتم نشر هذا اإلنذار بواسطة صحيفتني 
رســميتني وفي حال عدم حضورك خالل فترة ســبعة أيام من تاريخ النشر ســيتم تنفيذ مضمون اإلنذار باإلضافة الى 

مراجعة احملاكم اخملتصة وحتميلك كافة الرسوم واملصاريف
املنذر/

مدير عام دائرة صحة واسط/ إضافة لوظيفته
وكيله املوظف القانوني/ عمار نعيم جار اهلل/ مبوجب الوكالة 23420 في 20219/9/4

قدم هذا اإلنذار الســيد أعاله املعرف بالهوية أعاله وبعد ان وقعه امامي طلب تبلغه الى الســيد أعاله وارسلت النسخة 
الثانية للتبليغ في 2022/5/25 اخلامس والعشرون من أيار لعام الفان واثنان وعشرون

كاتب العدل

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 42
التاريخ: 2022/5/25

م/ إعالن اول
عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديــات ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديريــة بلدية )املنار( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )16(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30) 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )%20( من 
القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر االعالن والداللية البالغة %2 وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع الملكرقم الملكاسم البلديةت
693،000 ستمائة وثالثة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /1المنار1

693،000 ستمائة وثالثة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /2المنار2

693،000 ستمائة وثالثة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /4المنار3

ة االف دينارثالث سنواتحانوت1577 /5المنار4 710،000 سبعمائة وع�ش

ة االف دينارثالث سنواتحانوت1577 /6المنار5 710،000 سبعمائة وع�ش

506،000 خمسمائة وستةثالث سنواتحانوت1577 /7المنار6

506،000 خمسمائة وستةثالث سنواتحانوت1577 /8المنار7

506،000 خمسمائة وستةثالث سنواتحانوت1577 /9المنار8

396،000 ثالثمائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /10المنار9

396،000 ثالثمائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /13المنار10

396،000 ثالثمائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /15المنار11

396،000 ثالثمائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /26المنار12

396،000 ثالثمائة وستة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /27المنار13

ون الف دينارثالث سنواتملعب خماسي19 /1594المنار14 1،725،000 مليون وسبعمائة وخمسة وع�ش

750،000 سبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1577 /4المنار15

671،000 ستمائة وواحد وسبعون الف دينارثالث سنواتحديقة12 /154المنار16



5 اعالن

شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب
إعالن املناقصة رقم )2022/2( 

تعهد حراسات مواقع هيأة مشاريع اجلنوب 

يسر شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في املناقصة وفق الوثائق القياسية والشروط والتفاصيل أدناه:
1 - يقدم العطاء في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها مع كافة املستمسكات املطلوبة وكاآلتي:

1-1/ التأمينات األولية تبلغ )21780000( )واحد وعشــرين مليونا وســبعمائة وثمانون الف دينار عراقي( على شكل صك مصدق أوسفتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول ملدة 
ثالثة أشهر من تأريخ غلق املناقصة وباسم مقدم العطاء حصراً او أي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة وسيهمل العطاء الذي لم ترفق 

به التأمينات األولية. وال تقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة أدناه:
أ- مصرف دار السالم لالستثمار ب- مصرف الرواحل اإلسالمي لالستثمار والتمويل ت- مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ث- مصرف البصرة الدولي لالستثمار ج- بنك 
آسيا التركي ح- مصرف الوركاء لالستثمار خ- مصرف الشمال د– مصرف زين العراق ذ- مصرف إيالف اإلسالمي ر– مصرف الوطني اإلسالمي ز- مصرف بابل س– مصرف دجلة 
الفرات للتنمية واالســتثمار ش- مصرف التعاون اإلسالمي ص- مصرف ملي ايران ض- مصرف بارســبان ط- مصرف االحتاد العراقي ظ– مصرف العراقي اإلسالمي ع- مصرف 

االقتصاد واالستثمار والتمويل. 
1-2/ كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب 1-3/ عقد مشاركة مصادق اصولياً من قبل كاتب العدل في حال التقدمي  للعطاء أكثر 
من مناقص 1-4/ بطاقة السكن 1-5/ هوية غرفة جتارة نافذة 1ـ 6/ هوية االحوال املدنية او بطاقة موحدة -1 7/ في حال تقدمي هوية تسجيل مقاولني نافذة تقدم وثائق تأسيس 
الشــركة تشمل شهادة التأسيس+ عقد التأســيس+ كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع 1– 8/ وصل شراء املناقصة 1-9/ تقارير احلسابات اخلتامية للسنوات الثالث السابقة 
املصدقة من املدققني القانونيني موضحة األرباح واخلسارة املتحققة في حال تقدمي هوية تسجيل مقاولني نافذة 1-10/ سيولة نقدية مببلغ )108900000( مائة وثمانية ماليني 
وتسعمائة الف دينار فقط 1-11/ كتاب حجب البطاقة التموينية 1-12/ كفالة عقارية مببلغ 150 مائة وخمسني مليون دينار عراقي او خطاب ضمان من مصرف معتمد مببلغ 

150 مليون دينار عراقي بعد التبلغ باإلحالة وقبل توفيع العقد.  
2 - توضع العطاءات في صندوق العطاءات في موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/6/13 وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:

محافظة البصرة/ شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب/ قرب مصفى البصرة في الشعيبة
3 -  يتم ملء القسم الرابع )استمارات العطاء( من قبل مقدم العطاء إلكترونياً ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه باخلتم احلي لشركتنا.

4 - تشترى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها في أعاله ومببلغ )250( مائتني وخمسني ألف دينار غير قابل للرد
5 - على املقاول الذي يُقبل عطاؤه احلضور خالل 14 من تاريخ تبليغه بقرار اإلحالة لغرض توقيع العقد.

6 -  على املقاول قبل توقيع العقد تقدمي كفالة عقارية مببلغ 150 مائة وخمسني مليون دينار عراقي او خطاب ضمان من مصرف معتمد مببلغ 150 مائة وخمسني مليون دينار 
عراقي بعد التبلغ باإلحالة وقبل توقيع العقد. مبوجب شروط املقاولة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق سحب العمل ومصادرة التأمينات األولية من دون احلاجة الى إنذار 

مسبق واتخاذ اإلجراءات القانونية.
7 - إن الدائرة غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها احلق في إلغاء املناقصة من دون أن يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأية تعويضات.

8 - إن املناقصة مبنية على أساس التسعير للفقرات الواردة في جدول الكميات كجزء من وثائق املناقصة.
9 - على مقدم العطاء قبل تقدمي عطائه إجراء التحريات الكافية عن طبيعة العمل والظروف احمليطة به.

10 - على مقدم العطاء التوقيع على كل ورقة أو وثيقة في العطاء املقدم من قبله.
11 - يبقى العطاء نافذاً وملزماً ملقدم العطاء وملدة )90( يوماً من تأريخ غلق املناقصة.

12 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
13 - العقد خاضع للضريبة والقوانني والتعليمات النافذة. 

14 - يعتبر هذا اإلعالن جزءا من مستندات املقاولة وجزءا ال يتجزأ من العقد وملزماً للمقاول بكل فقراته مبجرد تقدمي العطاء.
15 - إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية ميدد اإلعالن الى اليوم التالي.

16ـ تبلــغ الكلفة التخمينية للنقاط الثابتة )441000000( )اربعمائة وواحد واربعني مليون دينار ال غيرها( وتبلغ الكلفة التخمينية للنقاط املتحركة )300000000( )ثالثمائة 
مليون دينار ال غيرها(. 

17 - ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة أو الوزارة على األنترنت
   HTTP://WWW.SCOP.Oil.gov.iq

   www.oil.gov.iq
E-mail:south.oper@scop.oil.gov.iq

املدير العام

وزارة النفط/ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
)8L/2022 م/ )املناقصة املرقمة

إعالن للمرة الثانية
)جتهيز 90،000 اسطوانة غاز شبه متكاملة بدون صمام(

يسر )وزارة النفط/ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي العطاءات 
لـ )جتهيز 90،000 اســطوانة غاز شبه متكاملة بدون صمام( وبكلفة تخمينية مقدارها )4،500،000،000( اربعة مليارات 

وخمسمائة مليون دينار عراقي فقط ال غيرها، للمنشأ )احمللي( من حساب املوازنة التشغيلية مع مالحظة ما يأتي:
1. على مقدمي العطاء املؤهلني )التي لديها مصانع معتمدة واملتخصصة لدى شــركتنا او تقدمي ما يثبت جتهيزها من 
مصانع معتمدة لدى شــركتنا( والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )الشركة العامة لتعبئة وخدمات 

الغاز( عن طريق البريد اإللكتروني pd.taji@gfc.oil.gov.iq جميع أيام األسبوع.
2. متطلبات التأهيل املطلوبة: مطابق ملا موجود في الوثيقة القياسية )قانونية، فنية، مالية(

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري صادر من الشركة مع نسخة مصورة من 
هوية غرفة جتارة نافذة وتخويل باسم اخملول باملراجعة مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول الى العنوان احملدد في 
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500,000( خمسمائة الف دينار عراقي فقط نقدا او على شكل 

صك مصدق صادر من مصرف الرافدين حصرا غير قابلة للرد.
4. تقدمي تأمينات اولية البالغة %2 من مبلغ الكلفة التخمينية باسم الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في 
الشركة مبوجب عقد شراكة مببلغ )45،000،000( خمسة واربعني مليون دينار عراقي فقط ال غير على شكل صك مصدق 
او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحسب نشرة البنك املركزية ومعتمد من وزارة النفط 

وان تكون التأمينات نافذة بعد 28 يوما من نفاذ العطاء.
5. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بغداد/ التاجي/ مقابل مديرية شرطة التاجي( الساعة الواحدة ليوم الغلق 
)2022/6/15(، العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشــركة( في الزمان في اليوم التالي للغلق )2022/6/16( وال يســمح بتقدمي العطاءات 

إلكترونيا ويتم تقدمي العطاء بالدينار العراقي.
6. إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

7. يعقد مؤمتر فني لإلجابة على االستفســارات الفنية قبل ســبعة ايام من يوم الغلق اعاله في مقر الشــركة العامة 
لتعبئــة وخدمات الغــاز/ التاجي/ بغداد وإعالمنا في حال حضوركم املؤمتر الفني ليتســنى لنا إعــداد كادر متقدم من 

مهندسني مختصني في املواصفة الفنية للمناقصة لإلجابة على االستفسارات الفنية.
8. للدائــرة احلق في إلغــاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحســب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك.
9. مدة نفاذية العطاء 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة.

10. يتم استبعاد العطاء في حال عدم التزام الشركة مبا منصوص في الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
11. يتم ملء القسم الرابع وفي حال عدم إرفاقه ضمن الوثائق املطلوب في الوثيقة القياسية سيتم استبعاد العطاء.

12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن.
13. باإلمكان االطالع على وثائق القياســية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط )www.oil.gov.iq( وموقع الشــركة 

 )www.gfc.gov.iq( العامة لتعبئة وخدمات الغاز
14. على مقدمي العطاءات إبداء املوافقة على كافة الشروط املذكورة في الوثائق القياسية وتثبيت ذلك في عطاءاتهم 

املتقدمة.
15. قبول العطاءات التي يقل مبلغها عن %20 من الكلفة التخمينية على ان تكون الشــركة املقدمة مصنعة رئيسية 

او وكيل حصري او موزع معتمد.
16. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

امنار علي حسني
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة

إعالن مزايدة علنية رقم )13( لسنة 2022
تعلن شــركة الفاو الهندسية العامة أحد تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العامــة الكائنة في بغداد/ التاجيات/ مقابل معهد النفــط العربي عن إجراء مزايدة علنية لبيع 
)مواد متفرقة ومســتهلكة( في شعبة مشــاريع البصرة في موقع مشروع القبلة السكني في 
منطقة القبلة في يوم االثنني  املصادف 2022/6/6 الســاعة العاشــرة صباحا وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال اللدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة مراجعة مقر 
الشــركة/ جلنة البيع املركزية مستصحبني معهم املستمسكات الرسمية والتأمينات القانونية 
البالغة )5،414،000( خمسة ماليني واربعمائة واربعة عشر الف دينار عراقي والتي متثل )20 %( من 
القيمة التخمينية وعلى شكل صك مصدق حلساب شركة الفاو الهندسية العامة ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور االعالن واخلدمة واملصاريف االخرى بنسبة )2 %( من قيمة البيع على ان 
يتم تســديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل مدة )15( يوما من تاريخ التبليغ باملصادقة 
وبخالفه تســتوفى اجور خزن مقدارها )2/1 %( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثني يوما بعدها 

يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

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

Http://faoco.moch.gov.iq

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1304/جنح/2022
التاريخ: 2022/5/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عمار حسني علو

اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 1304/جنح/2022 
وفق احكام املادة )453 )الشق االول( 
عقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
محليتني  صحيفتــني  طريــق  عن 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
2022/6/22 وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى احملاكمة بحقك غيابا 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من وزارة السياحة 
واآلثار/ هيئة السياحة، باسم املوظف في 
جزيرة بغداد الســياحية/ مطشر محمد 
جاســم، فمن يعثر عليها يســلمها الى 

مصدرها...

فقدان هوية
بتاريخ 2022/4/1 فقدت الهوية املرقمة )766365472( 
الصادرة من وزارة الكهرباء/ الشــركة العامة لتوزيع 
كهرباء الشــمال/ فــرع توزيع كهربــاء صالح الدين 
باسم )ر. ســواق أقدم عدنان النصيف جاسم( فمن 
يعثر عليها الرجاء تسليمها الى اجلهة املذكورة أعاله 

وشكرا...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1463/جنح/2022
التاريخ: 2022/5/22

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: علي ولي 

موسى فهيد السويعدي
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 1463/جنح/2022 
وفق احكام املــادة )1/459( عقوبات 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
امام  للحضور  صحيفتني محليتني 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/6/22 
وفــي حال عــدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة بحقك غيابا وحسب 

االصول.
القاضي

إعالن
الى الشركاء/ حميد جبار حمد 

متوفى وورثته
اقتضــى حضورك الــى صندوق 
االســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصريــة/ وذلك 
لتثبيــت إقــرارك باملوافقة على 
قيام شــريكتك الســيدة )زهره 
محمــد جــارهلل( بالبنــاء على 
القطعة  املشــاعة في  حصتها 
املرقمــة )45437/110( مقاطعة 
حي اخلضراء( لغرض تســليفها 
مدة  وخــالل  االســكان  قــرض 
اقصاها خمســة عشر يوما من 
داخل العراق وشهر إذا كان خارج 
العــراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
وبعكسه ســوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 773/ب/2021
التاريخ: 2022/5/25

إعالن
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه احملكمة 

في املزاد العلني العقار تسلسل 
والعائد للشركاء

املدعي/ سعد قاسم لهمود وجماعته
املدعى عليهم/ علي قاسم لهمود وجماعته

واملكتســب الدرجة القطعية فعلــى الراغبني في 
الشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف احمللية 
مستصحبني معهم هوية األحوال املدنية وشهادة 
اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية بنسبة 10% 
من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد إن لم يكن 
من شركاء ويتحمل املشتري أجور اإلعالن والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل

األوصاف:
دار من طابقني مساحتها 135,70 م2

75,000,000 خمســة وســبعون  املقدرة/  القيمة 
مليون دينار عراقي

الشــاغل/ املدعــى عليهما )علي قاســم لهمود 
وحسني قاسم لهمود(

عمادة كلية طب األسنان بجامعة كربالء 
)إعالن مناقصة عامة رقم )4( لسنة 2022(

م/ جتهيز كراسي أسنان

1 - يســر عمادة كلية طب االســنان بجامعة كربالء دعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم 
لتجهيز )جهاز كراسي أسنان DENTAL CHAIR عدد /-35 منشأ صيني درجة أولى( وحسب املواصفات والشروط االخرى 
احملددة للجهاز في جدول الكميات والوثيقة القياســية، مع توفير )ضاغطــة- COMPRESSOR بحجم 1000 لتر عدد/ 
2 ذات منشــأ أوروبي أو كوري لتشغيل الكراســي(، علما ان الكلفة التخمينية للتجهيز تقدر بـ )245,000,000( )مائتني 
وخمسة واربعني مليون دينار(/ نوع املوازنة )صندوق التعليم العالي/ كلية طب االسنان( ومبدة جتهيز ال تزيد عن )60( يوما.

2 - ان املناقصة العامة لهذا املشروع نشرت في الصحف الوطنية: )الصباح اجلديد، املواطن، العدالة( وكذلك نشرت على 
https://uokerbala.edu.iq :املوقع اإللكتروني جلامعة كربالء

-3 بإمكان مقدمي العطاءات املؤهلني باحلصول على معلومات اضافية مراجعة جامعة كربالء/ شعبة العقود احلكومية 
university.contracts@ :املدينة اجلامعية- فريحة( طيلة اوقات الدوام الرســمي او املراســلة على البريد اإللكترونــي(

uokerbala.edu.iq
4 - متطلبات التقدمي والتأهيل املطلوبة:

أ: شهادة تأسيس الشركة مصدقة.
ب: ان تكون الشركة حاصلة على هوية غرفة التجارة نافذة ويختص نشاطها التجاري بالتجهيز املطلوب.

ج: كتاب عدم ممانعة من الدخول في املناقصات صادر عن الهيأة العامة للضرائب )نافذة املفعول(.
د: عمل مماثل واحد في األقل منجز آلخر عشــر سنوات تسبق املوعد النهائي لغلق املناقصة بتأييد من اجلهة املستفيدة 

)متعاقد او شريك( ومببلغ يعادل )%30( من الكلفة التخمينية.
هـ: توافر الســيولة املالية لدى الشــركة وفق املعادلة اآلتية: )مبلغ الكلفة التخمينية * %20( مؤيدة بكشف مصرفي 
يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق 

تاريخ غلق املناقصة.
و: تعهد قانوني بصحة الوثائق أعاله.

ز: الوصل اخلاص بشراء وثائق املناقصة.
ح: كافة املستمســكات الثبوتية الالزمة للمدير املفوض للشــركة وكافة الوثائق واملستمســكات الواردة في الوثيقة 

القياسية لتجهيز السلع.
5 - بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان اآلتي: )جامعة كربالء- 

قسم الشؤون املالية( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( )مائة الف دينار( غير قابلة للرد.
6 - ســيتم عقد مؤمتر ملقدمي العطاءات لغرض اإلجابة على االســئلة واالستفسارات اخلاصة باملناقصة وذلك في متام 

الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 2022/6/5 في قاعة رئاسة جامعة كربالء.
7 - يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي: )جامعة كربالء- شعبة العقود احلكومية( في املوعد احملدد )قبل الساعة 

احلادية عشرة صباحا من يوم االثنني املوافق 2022/6/13( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة.
8 - سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي:

)جامعة كربالء- شــعبة العقود احلكومية- املدينة اجلامعية- فريحة( في )الساعة احلادية عشرة صباحا من يوم االثنني 
املوافق 2022/6/13(.

9 - كل العطــاءات يجب ان تتضمن ضمانا للعطــاء بصيغة: )صك مصدق او خطاب ضمان( صــادرة عن احد املصارف 
املعتمدة من البنك املركزي وحسب النشرة التي يصدرها البنك وساري املفعول ملدة ال تقل عن ثالثة اشهر من تاريخ يوم 
الغلق ومعنون الى رئاســة جامعة كربالء- قسم الشــؤون املالية ومقدم حصريا من املدير املفوض للشركة او من ينوب 

عنه قانونا ومببلغ )2،450،000( )مليونني واربعمائة وخمسني الف دينار(.
10 - مالحظات:

أ: للكلية احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات سوى إعادة ثمن شراء وثائق املناقصة.
ب: الكلية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ج: تخضع املناقصة وكل ما يتعلق بإجراءات التعاقد للوثائق القياســية الصادرة عن وزارة التخطيط العراقية، وسيتم 
استبعاد مقدمي العطاءات غير امللتزمني مبتطلبات الوثائق القياسية.

د: تقدم العطاءات بظرف مغلق ومختوم ومثبت عليه اســم املناقصة ورقمها واســم مقــدم العطاء وعنوانه الكامل 
ويحتوي على املستمسكات االصولية كافة.

و: يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن وكافة الرسوم والضرائب احملددة قانونا.
ز: إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرســمي الذي يليه، وكذلك موعد فتح 

العطاءات.
ح: يتعهد املتعاقد بتوفير ضمان ملدة خمس ســنوات تشــمل تبديل قطع الغيار والصيانــة كما يتعهد املتعاقد تواجد 

موظف فني متخصص بالصيانة بواقع يومني أسبوعيا في األقل.
ط: ان العناوين املشــار اليها آنفا هي: )وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة كربالء/ شــعبة العقود احلكومية/ 

محافظة كربالء املقدسة/ املدينة اجلامعية- فريحة(.
أ.م.د. مهند صالح عبد الستار
عميد كلية طب األسنان/ وكالة
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتثمرت واحدة من كل عشــر عائالت أوروبية 
في العمالت الرقمية مثل بيتكوين، وفق دراســة 
أجراها البنك املركزي األوروبي، ما يشير إلى الرغبة 
القوية في هذه االســتثمارات عالية اخملاطر التي 

واجهت هذا الشهر انخفاضا كبيرا في األسعار.
وبحسب »الفرنسية« جتذب هذه األصول اجلديدة 
األفراد مبن فيهم الطبقات االجتماعية املتواضعة 
لكنها »ال تساوي شيئا« و«ليست استثمارا آمنا« 
على ما حذرت األحد كريســتني الجارد رئيســة 

البنك املركزي األوروبي.
وأوضحت الدراســة التي أجراهــا البنك املركزي 
األوروبي في ســت دول رئيسة هي بلجيكا وأملانيا 
وإسبانيا وفرنســا وإيطاليا وهولندا أن »نحو 10 
فــي املائة من العائالت متلــك عمالت رقمية« في 

منطقة اليورو.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« في 
األسواق احمللية لليوم الثاني على التوالي، امس 

االربعاء.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي واألوربي 
381 الف دينار، وسعر الشــراء 377 الفاً، وهي 
نفس االسعار التي سجلت صباح امس الثالثاء.

وأشــار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقرارا 
أيضاً عند 341 الف دينار، وبلغ ســعر الشــراء 

337 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 380 الف دينار و 390 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً 

و 350 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد :
شــكت وزارة الكهرباء، امس األربعاء، من جتاوزات 
احملافظات اجلنوبية على الشبكة الوطنية، محذرة 

من أن ذلك يعرض األخيرة إلى االنفصال.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى 
العبادي في بيان إن »منظومــات الكهرباء، تواجه 
حتديات كثيــرة، أهمها تعرضها لضغوطات كبيرة 
باحملافظات اجلنوبية بســبب التجاوز على ساعات 
التجهيــز املقررة، مــن جانب احلكومــات احمللية 
واحملافظــني، ما يؤثر ســلبا في عمــل املنظومة 
والقدرة االستيعابية خلطوط نقل الطاقة وبالتالي 

تتعرض لالنفصال«.
وأضاف العبادي، أن »املوســم الصيفي سيشهد 
إضافــة 2000 ميغــاواط جديــدة إلى الشــبكة 
إيرادات الغاز اإليراني  الوطنية، والتي ســتدعمها 
على مدار املوســم«، مضيفا أنــه »مت توفير مبلغ 
500 مليــار دينار لصالح توزيــع خطوط الكهرباء 
وصيانتهــا، كما مت تســليم الدفعــة األولى من 

مستحقات إيران مببلغ مليار و692 مليون دوالر«.

10 % من العائالت األوروبية 
مستثمرة في العمالت 

الرقمية

أسعار الذهب تستقر
في األسواق المحلية

الكهرباء تحذر من انفصال 
محتمل للشبكة الوطنية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مصرف الرشــيد امس االربعاء عن اطالق 
الدولة  دوائــر  وجبة جديدة لســلف موظفي 
والبالغة  والداخلية  الدفاع  والعقود ومنتسبي 
عشــرة ماليني دينار وموظفي العقود خمسة 

ماليني دينار.
ودعــا املصرف انــه »على املســتفيدين كافة 
ممن ســتصلهم رســائل نصية مببلغ السلفة 
مراجعــة فــروع املصــرف او منافــذ الدفــع 

االلكتروني الستالمها«.
واكد املصرف ان »التقدمي على السلف الكترونيا 
حلاملــي بطاقة )نخيل(  وال يوجد وســيط بني 

املصرف والزبون«.

مصرف الرشيد يطلق وجبة 
جديدة من سلفة خمسة 

وعشرة ماليين دينار

الصباح الجديد ـ متابعة:
 

قدر روبــرت هابيك، وزير االقتصاد 
األملانــي، أن يتخــذ قــرار بفرض 
حظر أوروبي على النفط الروسي 
»خالل أيام قليلــة«، في حني لم 
باإلجماع  بعــد  املوضــوع  يحظ 

الالزم في إطار الدول الـ27.
وبحســب »الفرنســية«، قــال 
إف«  دي  »زد  حملطــة  هابيــك 
وقت  العامــة في  التلفزيونيــة 
متأخر مســاء اإلثنــني، إن »عددا 
قليال فقط من الدول، خاصة اجملر، 
حتدثت عن مواجهة مشــكالت.. 
املناقشات مستمرة، وأعتقد أننا 
سنشهد انفراجا في غضون أيام 

قليلة«.
أعلــن األوروبيون وقف اســتيراد 
آب  اعتبارا من  الروســي  الفحم 
املقبل، لكن احلظر النفطي الذي 
يفترض أن يفعــل بحلول نهاية 

العام ما زال قيد املناقشة.
وقال هابيك إن »احلظر في متناول 
اليــد«، علمــا أن أي قرار بشــأن 
فرض عقوبات أوروبية يحتاج إلى 

إجماع الدول األعضاء.
في األســاس، خططت بروكسل 
لوقف واردات اخلام الروســي في 
واملنتجات  أشــهر  ستة  غضون 
2022. لكن  املكررة بحلول نهاية 
اجملر ترفض في الوقت احلالي هذه 
احلزمة السادســة من العقوبات 
املفوضية  رئيسة  اقترحتها  التي 
أورسوال فون دير الين، لعدم وجود 

ضمانات بشأن إمداداتها.
يخشــى رئيس وزرائهــا فيكتور 
العقوبات  أيد جميع  الذي  أوربان، 

األوروبية حتى اآلن على الرغم من 
قربه من فالدميير بوتني، من ارتفاع 

األسعار.
فاجملر ليس لها منفذ على البحر 
يأتيها  الذي  النفط  وتعتمد على 
عبر خط أنابيب دروجبا من روسيا. 
وارداتها هذه  إعفاء  لذلك طلبت 
التي متثــل، 0.7 مــن 2.8 مليون 
برميــل يوميا، جــزءا صغيرا من 

املشتريات األوروبية.
تعــد احلكومة اجملرية اســتثناء 
مدتــه عامــان عرض علــى اجملر 

التشيك  وجمهورية  وسلوفاكيا 
غيــر كاف. وطلبت ما ال يقل عن 
أربعــة أعوام ونحــو 800 مليون 
يــورو كتمويل أوروبــي لتكييف 
مصافيها وزيادة قدرة خط أنابيب 

أدريا الذي يأتي من كرواتيا.
منذ احلرب في أوكرانيا، يســعى 
االحتاد األوروبــي أيضا إلى تقليل 
اعتمــاده بســرعة علــى الغاز 

الروسي.
ويعتمد عديد من الدول األعضاء 
في االحتــاد األوروبي البالغ عددها 

الطاقة  اعتمادا كبيــرا على   27
انتقادات كييف  أثار  الروسية، ما 
بالسرعة  يتحرك  لم  التكتل  بأن 

الكافية لوقف اإلمدادات.
اإلثنني  مبطالبها  اجملر  ومتســكت 
املاضي باحلصول على استثمارات 
في مجــال الطاقة قبل أن توافق 
على مثل هذا احلظر، واصطدمت 
مــع دول االحتــاد األوروبــي التي 
ضغطت من أجل موافقة سريعة 
على هذا اإلجراء العقابي. وعرض 
االحتــاد األوروبــي ما يصــل إلى 

ملياري يــورو )2.14 مليــار دوالر( 
أوروبا  وشــرق  وســط  في  لدول 

تفتقر إلى إمدادات غير روسية.
وقال وزيــر االقتصــاد األملاني إن 
والواليات  األوروبيــة  املفوضيــة 
املتحــدة تعمالن بالتــوازي على 
اقتراح للحد من أســعار النفط 

العاملية.
إجراء  أنه  الواضــح  »من  وأضاف 
اســتثنائي، لكــن هــذه أوقات 

استثنائية«.
في حني عد رئيــس الوزراء اجملري، 

أن التوصل إلى اتفاق »غير مرجح 
املقبلة،  األيام  إلى حد بعيد« في 
وذلــك في رســالة إلى شــارل 
ميشــيل، رئيس اجمللس األوروبي، 

بحسب »الفرنسية«.
اإلثنني  املؤرخــة  الرســالة  وفي 
إنه ســيكون  أوربان  املاضي، قال 
من »غير اجملدي« مناقشــة هذه 
احلزمة السادســة من العقوبات 
دول وحكومات  رؤساء  خالل قمة 
أعضاء االحتاد الـ27 املقررة في 30 

و31 أيار  »في غياب توافق«.

حظر الخام الروسي يفتقر إلجماع أوروبي ..
انفراجة متوقعة خالل أيام

أعلن األوروبيون وقف 
استيراد الفحم الروسي 
اعتبارا من آب المقبل، 
لكن الحظر النفطي 
الذي يفترض أن يفعل 
بحلول نهاية العام ما 
زال قيد المناقشة.
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الصباح الجديد ـ متابعة:

تعتزم وزارة االقتصاد األملانية اتخاذ 
مزيد مــن اإلجراءات االحترازية حال 

انهيار إمدادات الغاز الروسي.
الوزارة أمس في  وذكرت مصادر من 
برلــني، أنه في حالــة حدوث نقص 
فــي واردات الغاز، ســيجرى تقليل 
استهالك الغاز في توليد الكهرباء 

بشكل كبير.
وكإجــراء احتــرازي آخــر في حال 
نقــص واردات الغاز، تعتــزم الوزارة 
للغاز محدد  بديل  احتياطي  إنشاء 
حتى تاريخ 31 آذار 2024، بحســب 

»األملانية«.
الغاية، ســيجرى  لهــذه  وحتقيقا 
التي  الطاقة  اإلبقاء على محطات 
تعمــل بالفحم في وضع االحتياط 
لفتــرة أطول، وســتكون محطات 
الطاقــة العاملــة بالفحم البني، 
والتــي دخلــت وضع االســتعداد، 
جاهزة لالستخدام بسرعة أكبر إذا 

لزم األمر.
جتدر اإلشــارة إلى أن إبقاء محطات 
الطاقــة العاملــة بالفحــم في 

االحتيــاط يعنــي أنهــا ال تنتــج 
إضافية.  دفيئــة  غــازات  انبعاثات 
وتتمســك الوزارة بهدف التخلص 
التدريجي من الطاقــة املولدة من 

الفحم بحلول 2030.
ومن املقرر اآلن تقدمي مشاريع قوانني 
ذات صلة إلى الــوزارات األخرى في 
احلكومة األملانية للتشاور بشأنها. 
وبحسب الوزارة، بلغت حصة الغاز 
في توليـــد الكهربـــاء في أملانيا 
15 في املائـــة، لكن  العام املاضي 
من املرجح اآلن أن تكـــون النسبـة 

أقـل.
في حالة الطوارئ، ستفرض غرامة 
على محطــات الطاقة التي تعمل 
بالغــاز لتوليــد الكهرباء لســتة 
أشــهر، ما سيجعل التشغيل غير 

مجد اقتصاديا، بحسب الوزارة.
أوالف شــولتس،  من جهتــه، دعا 
املستشــار األملاني، إلى زيادة إنتاج 
النفط والغاز ملواجهة ارتفاع أسعار 

الطاقة.
وقــال شــولتس فــي مقابلة مع 
شــبكة »دويتشــه فيله« األملانية 
اإلعالميــة أمس فــي بريتوريا في 
جنوب إفريقيا: »نناقش هذا اآلن مع 

كل الدول التي تنتج النفط والغاز 
ونحــاول إقناعها بزيــادة طاقاتها 
اإلنتاجية حتى يساعد ذلك السوق 

العاملية«.
وذكر شــولتس أنــه ينتظر وضعا 
صعبا للغاية فيما يتعلق بأســعار 
الوقــود، موضحــا أنه لــن يكون 
مــن املمكن خفض األســعار عبر 
زيادة  إلى ضرورة  اإلعانات، مشــيرا 
إمدادات الغاز والوقود حتى تتمكن 

الدول من تسديد فواتيرها.
إلى ذلك، أعلنت شــركة »سيمنز 
أنها  أمــس،  الهندســية  إنرجي« 
تخطط إلجراء إعــادة هيكلة، من 
أجل حتقيق انســيابية فــي اإلدارة 

واتخاذ القرارات.
)أكتوبر(،  األول  تشــرين  وبداية من 
سيقســم قطاع الغــاز والطاقة 

السابق إلى ثالثة مجاالت أعمال.
وســتكون خدمات الغاز هي األكبر 
بــني مجــاالت األعمــال اجلديدة، 
مببيعــات بنحــو تســعة مليارات 
وتتضمن  دوالر(،  )9.6 مليــار  يــورو 
أنشطة الغاز والتوربينات البخارية 

الضخمة واخلدمات ذات الصلة.
وســيلي ذلك تقنيات الشــبكات، 

والتي تصــل مبيعاتها لـ5.8 مليار 
يورو، من أنشــطة نقــل الكهرباء 

وتخزين الطاقة.
أما أصغر مجال أعمال، فســيكون 
تبلغ  مببيعات  الصناعــي،  التحول 
3.9 مليار يورو. ويركز هذا اجملال على 
تقليل استهالك الطاقة وانبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون في عمليات 
والتوربينات  األمتتــة  مثل  صناعية 

البخارية وآالت الضغط.
كما ستضم أقسام اللوجيستيات 
واملشتريات  املعلومات  وتكنولوجيا 

معا.
يأتــي هذا اإلعــالن، بينمــا تواجه 
الشركة أوقاتا صعبة، فقد أعلنت 
أخيرا عزمها شــراء كافة أســهم 
جاميســا لطاقة الريــاح املتعثرة 
التابعة لها وســحبها من ســوق 

األسهم.
ومــن املتوقع أن يــؤدي إلغاء بعض 
مســتويات اإلدارة فــي الشــركة 
إلى تســريع عمليات اتخاذ القرار. 
وأوضحت الشــركة، فــي بيان، أن 
موظفيها الذين ستشملهم إعادة 
أخرى  مبهام  ســيكلفون  الهيكلة 

داخل الشركة.

ألمانيا تعتزم خفض استهالك الغاز في توليد الكهرباء حال نقص الواردات
تقـرير

الصباح الجديد ـ متابعة:
مــا زالت مخاوف خطــط التعافي 
الدولية  األســواق  تؤرق  االقتصادي 
»املرتبكة«  الصــني  في ظل جهود 
»كوفيــد19-«  جائحة  ملكافحــة 
من خــالل عمليات اإلغــالق، على 
الرغم مــن اإلعالن عن إعادة افتتاح 
شــنغهاي فــي األول مــن حزيران 

املقبل.
انتعشــت  ذلك  الرغــم من  وعلى 
من  مستفيدة  األوروبية  األســهم 
بالثقة في  ارتفــاع غيــر متوقــع 
أنشــطة األعمال بأملانيــا، مما أكد 
مرونــة أكبر اقتصــاد في منطقة 
قفز ســهم شــركة  فيما  اليورو، 
تصنع  التي  جاميســا«  »سيمنس 
توربينات الرياح بعد عرض استحواذ 
بقيمــة 4.28 مليــار دوالر من أكبر 

مستثمر فيها.
وبعد ارتفاعه بنســبة 1.3 في املئة 
تخلى  املبكــرة،  التعامــالت  خالل 
مؤشــر »ســتوكس 600« األوروبي 
عن بعــض املكاســب ليرتفع 0.3 
في املئة، وجنت األســهم املرتبطة 
بالســلع أكثر من واحــد في املئة 
النفط واملعادن  مع صعود أســعار 
األســاس، كمــا ارتفعت أســهم 

البنوك 0.2 في املئة.
وقفز سهم »ســيمنس جاميسا« 
نحو سبعة في املئة ليتصدر مؤشر 
»ســتوكس 600« بعــد أن قدمت 
شــركة »ســيمنس إنرجي« عرضاً 
بقيمــة 4.05 مليار يورو )4.28 مليار 
دوالر( لشراء حصة أقلية في وحدة 

توربينات الرياح املتعثرة.

وارتفع سهم شركة »سيمنس ايه 
أكبر مساهم في »سيمنس  جيه« 

إنرجي« بواقع 0.4 في املئة.
وقفز سهم »دويتشــه يوروشوب« 
40.9 فــي املئــة بعــد أن عــرض 
»كونســورتيوم« 1.4 مليــار يــورو 
)1.48 مليار دوالر( لالســتحواذ على 
في  التي تستثمر  األملانية  الشركة 

مراكز التسوق.

اليورو يصعد
وفــي العمالت ارتفع اليــورو، إذ باع 
املســتثمرون الدوالر علــى أمل بأن 
اإلغالق  إجــراءات  تخفيــف  يدعم 
في الصــني منو االقتصــاد العاملي، 
كما شــكلت األجواء األكثر هدوءاً 
بأســواق األســهم في التعامالت 
األوروبية املبكــرة، ضغوطاً إضافية 
على الــدوالر الذي تراجع بشــكل 
حاد األســبوع املاضــي، لكنه ظل 
املســتثمرون  يلجأ  التــي  العملة 
إليهــا هذا العــام عندمــا تتعثر 
تنطوي على مخاطرة  التي  األصول 
وتتنامى اخملاوف في شــأن االقتصاد 

والتضخم.
احلساســة  العمالت  وارتفعت كل 
للمخاطرة، وصعد اجلنيه األسترالي 
بنحــو واحد في املئــة، على الرغم 
مــن أنه لم يبــد تأثراً فــي البداية 
بفوز متوقع حلــزب العمال املنتمي 
ليسار الوسط في االنتخابات على 

مستوى البالد مطلع األسبوع.
وزاد اجلنيه االسترليني 0.5 في املئة، 
كما جــاء أداء الكرونــة النرويجية 
قويــاً أيضاً مــع اســتمرار موجة 

مــن عمليات بيع في الــدوالر بدأت 
األسبوع املاضي.

وارتفــع اليــورو 0.3 فــي املئة إلى 
1.0602 دوالر مواصالً بذلك مكاسب 
بلغت 1.5 في املئة األسبوع املاضي، 
 1.0349 مستوى  من  أكثر  ومبتعداً 
دوالر األقــل فــي ســنوات، الــذي 
انتعش  كما  الشــهر،  هذا  سجله 
بيع  بعمليات  مدفوعاً  الياباني  الني 
مســجالً  وصعد  األميركي  الدوالر 

127.66 ين مقابل الدوالر.
وتراجع مؤشــر الدوالر الذي يقيس 
أداء العملة األميركية مقابل سلة 
من ســت عمالت منافسة 0.3 في 
املئة إلى 102.6، وارتفع املؤشر على 
مدى 12 شــهراً حتى منتصف أيار 

16 في املئة.
وشــهد اليوان الصيني األســبوع 
املاضــي أفضل أســبوع منذ أواخر 
2020، وفي األســواق الداخلية تعزز 
6.6555  في مقابل الدوالر  مسجالً 

في أقوى مستوى منذ أوائل مايو.

الذهب يرتفع
وزادت أسعار الذهب ألعلى مستوى 
في أكثر من أســبوع مســتفيدة 
من تراجع الــدوالر، على الرغم من 
أن ارتفــاع عائدات ســندات اخلزانة 
املعدن  األميركية حد من مكاسب 

األصفر املقوم بالدوالر.
وارتفع الذهب في املعامالت الفورية 
0.6 في املئــة إلــى 1856.41 دوالر 
لألوقية )األونصــة(، بعد أن وصلت 
األســعار ألعلى مســتوى منذ الـ 
مســجلة1858.21   مايــو،  من   12
دوالر في وقت ســابق من اجللسة، 
اآلجلة  األميركية  العقود  وارتفعت 
للذهب 0.7 فــي املئة إلى 1855.60 

دوالر لألوقية.
وقال احمللل لدى »أواندا« جيفري هالي 
إنه »لم يتم احلكم بعد على ما إذا 
كان الذهب قد تخطى املصاعب في 

األمد املتوسط أم أنه يرتفع معتمداً 
في  املستمر  التراجع  على  فحسب 

الدوالر األميركي«.
ونــزل مؤشــر الــدوالر، إذ واصــل 
املستثمرون بيع العملة األميركية، 
وتراجعــت رهاناتهــم على حتقيق 
الدوالر مزيداً من املكاســب بسبب 
ارتفــاع أســعار الفائــدة، بينمــا 
يحدوهم األمل بأن تخفيف إجراءات 
اإلغالق في الصني ميكنه أن يساعد 
والعمالت  العاملــي  االقتصــاد  منو 

املرتبطة بالتصدير.
وضعــف الــدوالر يجعــل الذهب 
أكثر جاذبية للمشــترين من حائزي 
العمالت األخرى، فيما يفقد املعدن 
األصفــر جاذبيتــه بالنســبة إلى 
أسعار  ترتفع  عندما  املســتثمرين 
الفائدة األميركية ألنه ال يدر عائداً، 
لكنه يعتبر مالذاً آمناً خالل األزمات 

االقتصادية.

املؤشر الياباني يرتفع
وأغلــق مؤشــر »نيكــي« الياباني 
مرتفعــاً بنســبة واحد فــي املئة، 
اإلثنني املاضي، ليعود إلى مســتوى 
27 ألف نقطة، ويقتفي أثر املكاسب 

املبكرة لألسهم األميركية.
وارتفــع »نيكــي« إلــى 27047.47 
نقطة خــالل اليوم بعد فترة وجيزة 
مــن االفتتــاح ليقترب مــن أعلى 
مســتوى له في شهر، لكنه تراجع 
في اســتراحة الغداء قبل أن يرتفع 
مرة أخرى ويقترب من أعلى مستوى 

له عند اإلغالق.
قليــالً  مكاســبه  وانخفضــت 
ليغلق مرتفعــاً 0.98 في املئة عند 

27001.52 نقطة.
األوســع  واتبع مؤشــر »توبكس«، 
نطاقــاً، مســاراً مشــابهاً ليغلق 
على ارتفاع بنســبة 0.92 في املئة 
 225 1894.57 نقطة. ومن بني  عند 
ســهماً في مؤشــر »نيكي« ارتفع 
155 ســهماً وانخفــض 62 وبقي 

ثمانية أسهم من دون تغيير.
وقــاد القطاع املالي املكاســب بني 
القطاعــات، إذ قفــز 2.19 في املئة 
مدفوعــاً بارتفاع ســهم شــركة 
التأمــني »طوكيو مارين« بنســبة 
املئــة، بعــد أن جتاوزت  7.64 فــي 
توقعــات أرباحهــا يــوم اجلمعــة 

تقديرات احملللني.
فرعيان فقط على  وتراجع قطاعان 
مؤشــر »نيكي« هما الطاقة واملواد 
الطاقة  قطــاع  فهبط  األســاس، 
بنسبة 0.81 في املئة واملواد األساس 

0.17 في املئة.

صعود األسهم األوروبية والذهب عند أعلى مستوى مع تراجع الدوالر

األسواق الدولية »تتأرجح« مع غياب خطط الدعم
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية
محكمة بداءة جديدة الشط

العدد: 35/ب/2022
التاريخ: 2022/5/19

الى املدعى عليه )حسن ضيفان مهدي(
م/ إعالن

الى املدعى عليه )حسن ضيفان مهدي( تقرر 
تبليغك عن طريق النشــر فــي صحيفتني 
محليتني كونك مرحتــا الى جهة مجهولة 
وحســب كتاب مركز شرطة صراجق بالعدد 
520 فــي 2022/2/1 وذلــك لوجود دعوى دين 
مقامة ضــدك في محكمة بــداءة جديدة 
الشــط بالعدد 35/ب/2022 من قبل املدعي 
محمد هاشم حســني وإعامك عن موعد 
2022/6/13 وفي حال عدم  املرافعة املصادف 
حضــورك او إرســال من ينوب عنــك قانونا 
ستجرى املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
كاظم هادي الشمري
قاضي محكمة بداءة جديدة الشط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في تكريت
العدد: 714/ش/2022
التاريخ: 2022/5/25

اعالن
الى/ املدعى عليه/ حسن علي هزاع

أقامت املدعيــة )حمده خضير هزاع( الدعوى 
املرقمــة 714/ش/2022 فــي هــذه احملكمة 
تطالب فيها احلكــم بالتفريق للضرر ولعدم 
وجود محل إقامة معلومــة لك عليه قررت 
احملكمة تبليغك مبوعد املرافعة يوم 2022/6/6 
عن طريق النشــر بالصحف احمللية وفي حال 
عدم حضورك ســوف جتــرى املرافعة بحقك 

غيابا وفق األصول القانونية.
مع التقدير...

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاضي اول محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1600

التاريخ: 2022/5/24
م/ إعالن

تعلــن جلنة البيــع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجيــر األماك املدرجة 
أوصافهــا في أدناه العائدة الى مديرية بلدية ناحية واســط وفــق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط خال فترة )30( ثاثني يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير 
من مدة اإلعان في مقر البلدية اعاه في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة أجور النشــر واإلعان وكافة املصاريف األخــرى وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في يوم العمل الذي يليه مستصحبني هوية االحوال 
املدنيــة مصورة وأصلية ويتم االلتــزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

املديرية العامة للتخطيط العمراني
قسم الشؤون القانونية

الى/ الســيد )اياد إبراهيم الصافي(/ الوكيل الفني األســبق لوزارة 
البلديات واالشغال العامة

 السيد )سام عبد الصاحب(/ املفتش العام األسبق لوزارة البلديات 
واالشغال العامة

الســيد )محمد صباح الشــابندر(/ مدير عام التخطيط العمراني 
األسبق

م/ إنذار
تقرر إنذاركم لغرض مراجعة املديرية العامة للتخطيط العمراني 
خال )30( ثاثني يوما اعتبارا من تاريخ النشــر في اجلريدة الرسمية 
وذلك لتسديد مبلغ التضمني البالغ قدره )504,000,000( خمسمائة 
وأربعة مايني دينار عراقي بالتســاوي ومبقدار )168,000,000( مائة 
وثمانية وســتون مليون دينار عراقي ال غير لكل فرد اســتنادا الى 
توصيات جلنة التضمني املركزية واملشكلة مبوجب األمر الوزاري املرقم 
)س/990( في )2018/11/27( وملحقه األمر الوزاري املرقم )س/8450( 
في )2019/8/28( واملقترن مبصادقة الســيدة الوزيرة وبخافه سيتم 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقكم وفقا لقانون حتصيل الديون 

احلكومية رقم )56( لسنة 1977.
املهندسة
سناء محمد علي
معاون مدير عام التخطيط العمراني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة البداءة اخملتصة بالدعاوى التجارية في البصرة

العدد: 48/ ت/ 2022
التاريخ: 2022/5/10

إعالن
الــى املدعى عليه/ املدير املفوض لشــركة األصول للتجارة العامة 

احملدودة/ إضافة لوظيفته
أقام املدعي/ املدير العام لشــركة نفط البصرة/ إضافة لوظيفته 
الدعوى املرقمة 48/ت/2022 ضدك يطلب فيها إلزامك بتســجيل 
الرافعات الثاثة والتي حتمل ارقام الشــواصي 82-01752 * 01751-
82* 017398-82 باســم شــركة املدعي وحتميلك كافة الرســوم 
واملصاريف القانونية واتعاب احملامــاة ولكون مقر اقامتك مجهول 
محل اإلقامة حسب شــرح املبلغ القضائي واملتضمن تعذر تبليغ 
املدعى عليه قررت هذه احملكمة تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني 
يوميتني رســميتني للحضور الى هذه احملكمــة صباح يوم املرافعة 
املوافق 2022/6/8 او إرســال من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القاضي
مصطفى شاكر علي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 588/ب/2021
التأريخ: 2022/5/24

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق املزايدة العلنية 
العقار تسلســل 10589/110 جزيرة خال ثاثني يوما اعتبارا 
مــن اليوم التالي للنشــر وإذا صادف اليــوم الثاثني عطلة 
رســمية ففي اليوم الــذي يليه وفي متام الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا في قاعــة محكمة البــداءة، فعلى الراغبني 
بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنســبة 10 % بصك مصدق مع 
رسم تسجيل العقار بنسبة 3 % وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
العقار االول 10589/110 جزيرة

1 - العقار يقع في مدينة الناصرية حي الشهداء على شارع 
فرعي قرب مدرســة رمضان اخلير مؤلفة من استقبال وهول 
وكلدور وغرفتــني ومطبخ ومجموعة صحيــة في الطابق 
االرضي وغرفتني في الطابق العلوي وعموم العقار مبني من 
الطابوق ومسقف بالكونكريت عدا الطابق الثاني مسقف 

بالشيلمان
2 - مساحة العقار 200 م2

3 - القيمة املقدرة للعقار خمســة وتســعون مليون دينار 
فقط

4 - احملل مشــغول من قبل املدعى عليهما الرابع والسابعة 
ويرغبان بالبقاء مستأجرين للدار بعد البيع.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 261/س/2022
التاريخ: 2022/5/24

الى/ املستأنف عليه/ مقداد عبد حبيني
م/ إعالن

أقام املســتأنف )منتظــر حميد بلــي( الدعوى 
االستئنافية املرقمة 261/س/2022 ضدكم طالبا 
فســخ احلكم البدائي الصــادر بالدعوى املرقمة 
1226/ب/2022 بتاريــخ 2022/4/17 والذي يطلب 
فيها إلزامكم بدفع مبلغ مقداره ستمائة مليون 
دينار عراقــي وجملهولية محل إقامتكم حســب 
كتاب مركز شرطة النعمانية املرقم 5120 بتاريخ 
2022/5/16 ومرفقــه ورقــة التبليــغ املتضمنة 
شــرح القائم بالتبليــغ فــي 2022/5/16 بتعذر 
تبليغ املســتأنف عليه كونه مرحتــا الى جهة 
مجهولة وارفق اشعار مختار حي املعلمني مؤيدا 
ارحتاله، عليه قررت احملكمة تبليغكم بواســطة 
صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في موعــد املرافعة القادم في 
2022/6/8 وفــي حال عدم حضوركم ســتجرى 
املرافعة بحقكم حضورا وعلنا وحسب االصول... 

مع التقدير.
الرئيس
سامي كامل الزبيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت
العدد: 1529/ب/2022
التاريخ: 2022/5/25

الى املدعى عليهم/ 1. رياض ناصر محبل
2. محمد ناصر محبل
3. ضياء ناصر محبل
4. الهام ناصر محبل

إعالن
أقــام املدعي ذو الفقــار كفاح شــرقي الدعوى 
املرقمــة اعاه يطلب دعوتــك للمرافعة واحلكم 
بإزالة شيوع العقار املرقم 2779/2 م45 ام حانة 
وجملهولية محل اقامتك حســب اشــعار مختار 
محلة 523 احلبيبية نواب الضباط/ عدنان حسني 
عودة وكتاب مركز شــرطة املنتظر بالعدد 7419 
في 2022/5/18 لذا تقرر تبليغك مبضمون عريضة 
الدعوى املرقمة 1529/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتني لذا اقتضى حضوركــم يوم 2022/6/5 
وفي حال عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

العدد: 16/خ/2022
التاريخ: 2022/5/24

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الشــطرة العقار العائد الى املدين 
 3082/40 حسني صعيصع محيسن خليف تسلسل 
الواقع فــي الغراف احملجــوز لقاء طلــب الدائن مازن 
حسني عبيد البالغ 90,000,000 مليون، فعلى الراغب 
بالشراء مراجعة هذه املديرية خال مدة تبدأ خمسة 
عشــر يوما من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه 
التأمينات القانونية %10 من القيمة املقدرة وشهادة 
اجلنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية على 

املشتري.
املواصفات/

1 - رقم العقار/ 3082/40
2 - موقعه/ قضاء الغراف/ حي االعام

3 - جنسه ونوعه/ عرصة
4 - املشــتمات/ اســتقبال/ وصالتــني وغرفتي نوم 

وصحيات داخلية وأخرى خارجية
5 - القيمة املقدرة/ 120,000,000 مليون دينار عراقي

6 - درجة العمران/ عرصة/ مشــيد عليها )استقبال/ 
وصالتني وغرفتي نوم وصحيات داخلية وأخرى خارجية(
-7 الشاغل/ املدين )حسني صعيصع محيسن خليف(
منفذ عدل الشطرة
محمد باقر عبد الرضا محمد

الموقعمدة االيجارمساحة الملكرقم الملكنوع الملكت
العروبةسنة واحدة1000 م742جملون1
العروبةسنة واحدة12 م12محل تجاري2

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 41
التاريخ: 2022/5/24

م/ إعالن اول
عما بقانون بيــع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع 
وااليجــار فــي مديرية بلديات ذي قار عن اجــراء املزايدة العلنية اليجــار أماك بلدية 
)اجلبايــش( وكما مبينــة مواصفاتها ادناه عــدد )31(، فعلى الراغبني باالســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خال مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعان 
لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( من القيمة التقديرية لكامل مدة 
االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعان في ديوان البلدية حسب املوعد 
احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان 

والداللية البالغة %2 واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار
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 القيمة التقديرية )االيجار السنوي(  مدة االيجار  نوع الملك  رقم الملك  البلدية اسم  ت 
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/6/3 الجبايش 1
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/6/6 الجبايش 2
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/6/7 الجبايش 3
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/6/8 الجبايش 4
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/6/13 الجبايش 5
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/7/2 الجبايش 6
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  3047/7/4 الجبايش 7
 دينارثالثة ماليين وثالثمائة وثالثة وثمانون الف  3,383,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/3 الجبايش 8
 مليونان وسبعمائة وستة وستون الف دينار  2,766,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/4 الجبايش 9
 مليونان وسبعمائة وخمسة وعشرون الف وخمسمائة دينار 2,725,500 سنة واحدة  حانوت  2101/6/5 الجبايش 10
 وثمانون الف دينارمليونان وثالثة  2,083,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/8 الجبايش 11
 مليونان وستة وثالثون الف دينار 2,836,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/6 الجبايش 12
 ثالثة ماليين وسبعمائة وثمانية واربعون الف دينار 3,748,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/1 الجبايش 13
 الف ومائتان وخمسون دينار ستمائة وعشرون  620,250 سنة واحدة  حانوت  4/ 3047/13 الجبايش 14
 ستمائة وعشرون الف ومائتان وخمسون دينار  620,250 سنة واحدة  حانوت  6/ 3047/13 الجبايش 15
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/7 الجبايش 16
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/12 الجبايش 17
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/16 الجبايش 18
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/18 الجبايش 19
 مليونان ومائة الف دينار 2,100,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/19 الجبايش 20
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/8/3 الجبايش 21
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/8/5 الجبايش 22
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/8/9 الجبايش 23
 سبعمائة الف دينار 700,000 سنة واحدة  حانوت  3047/8/11 الجبايش 24
 دينار ستمائة وخمسة وستون الف  665,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/4 الجبايش 25
 ستمائة وخمسة وستون الف دينار  665,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/13 الجبايش 26
 ستمائة وخمسة وستون الف دينار  665,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/12 الجبايش 27
 دينارثالثة ماليين وثمانمائة واثنان وتسعون الف  3,892,000 سنة واحدة  ساحة فواكه وخضر  3047/18 الجبايش 28
 ستة ماليين ومائتان وسبعة واربعون الف دينار  6,247,000 سنة واحدة  ساحة مبيت السيارات  2101/6 الجبايش 29
 مليونان وثمانية وخمسون الف دينار  2,058,000 سنة واحدة  حانوت  2101/6/7 الجبايش 30
 وثالثمائة الف دينار مليون  1,300,000 سنة واحدة  حانوت  3047/7/17 الجبايش 31
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قصيدةتشكيل

اصدارات

وداد ابراهيم 

صدر عن دار الشــرق للنشر والتوزيع كتاب 
»الغريــب« للكاتب »البيــر كامو« ترجمة 

واعداد اميرة سيد .
وكامو فيلســوف وجودي وكاتب مسرحي 
وروائي فرنســي – جزائري ، ولــد في قرية 
ببلــدة مندوفي  ايضــا  الذرعــان وتعرف 
مبقاطعة قســنطينة باجلزائــر، في بيئة 
شــديدة الفقر من اب فرنســي قتل بعد 
مولده بعــام واحد في احدى معارك احلرب 
العامليــة االولى ومن ام اســبانية مصابة 
بالصمــم، اال انه متكن من انهاء دراســته 
الثانية ثم تعلم بجامعة اجلزائر من خالل 
املنح الدراسية وذلك لتفوقه ونبوغه حتى 
تخرج من قســم الفلسفة بكلية اآلداب، 

اثناء  الفرنســية  املقاومة  فــي  وانخرط 
االحتــالل االملاني، واصدر مــع رفاقه في 
خلية الكفاح نشــرة باســمها ما لبثت 
بعد حترير باريــس ان حتولت الى صحيفة 
باســم  تتحدث  التي  اليومية  »الكفاح« 
املقاومة الشــعبية، واشترك في حتريرها 

»جان بول سارتر«.

فلسفته أهلته جلائزة نوبل
 كان روائيا وكاتبا مسرحيا في املقام االول 
ورواياته،  مســرحياته  وكانت  وفيلسوفا 
عرضا امينا  لفلسفته في الوجود واحلب 
واملوت والثورة واملقاومــة واحلرية، وكانت 
فلســفته تعايش عصرها، واهلته جلائزة 
نوبل فــكان ثانــي اصغر مــن نالها من 
االدباء وتقوم فلســفته على كتابني هما 
و«املتمردة«  ســيزيف«1942  »اســطورة 

1951 او فكرتني رئيســيتني هما العبثية 
والتمرد، ويتخذ كامو من اسطورة سيزيف 
رمزا لوضع االنسان في الوجود، وسيزيف 
هو هذا الفتى االغريقي االسطوري الذي 
قدر عليه ان يصعد بصخرة الى قمة جبل، 
ولكنها ما تلبث ان تسقط متدحرجة الى 
السفح، فيضطر الى اصعادها من جديد، 
وهكذا لالبد، وكامو يرى فيه االنسان الذي 
قدر عليه الشقاء بال جدوى، وقدرت عليه 

احلياة بال طائل، فيلجأ الى الفرار.

ال أبغض العالم
ومن اشهر اقواله » ال ابغض العالم الذي 
اعيش فيه ولكن اشــعر بأنني متضامن 
مــع الذين يتعذبــون فيــه.. ان مهمتي 
ليســت ان اغير العالم فأنا لم اعط من 
الفضائل ما يسمح لي ببلوغ هذه الغاية، 

ولكنني احــاول ان ادافع عن بعض القيم 
التي بدونهــا تصبح احلياة غيــر جديرة 
بــأن نحياها ويصبح االنســان غير جدير 

باالحترام.
وكتاب الغريــب اول رواية لكامو، ترجمت 
الى اربعــني لغة صدرت عام 1942 تنتمي 
الى املذهب العبثي فــي االدب، وهي جزء 
من سلســلة دورة العبث التــي تتكون 
مــن مؤلفات وهي روايــة الغريب، ومقال 
»اسطورة سيزف« ومسرحيتان »كليغوال 
وســوء املفاهمة« تصف جميعها اسس 

فلسفته. 
وفي مقدمة رواية الغريــب يقول: اليوم، 
ماتت امــي او رمبــا ماتت امس، لســت 
ادري. لقد تلقيت برقيــة من املأوى تقول: 
»الوالدة توفيت الدفن غدا. احترامنا«. ان 

ذلك ال يعني شيئا. رمبا كان ذلك امس.

الصباح الجديد ـ متابعة:

يحاجج العديد مــن الباحثني بأن التمثال ــ 
الــذي يصّور امرأة ممتلئة اجلســد جتلس على 
العرش ويحيــط بها منران كبيــرا احلجم ــ 
ليــس إللهة كما حــاول البعــض تخّيل ما 
أُطلق عليها »اجملتمعــات األمومية«، إذ حتيل 
االكتشافات األثرية املتتالية لتلك احلقبة إلى 
وجود مجتمع حتّققت فيه املســاواة املطلقة 
بني اجلنسني، بحســب املنحوتات التي تظهر 
تشــابهاً كبيــراً فــي جتســيدهما إلى حّد 

التطابق.
حتى اخلامس والعشــرين مــن أيلول املقبل، 
يتواصــل في »املتحــف البريطانــي« بلندن 
إلى  األنثويــة: إإللهي  معــرض »الســلطة 
التاسع عشر  افُتتح في  الذي  الشــيطاني« 
من الشــهر اجلاري، ويضــيء التأثير األنثوي 

الروحاني في الثقافات القدمية.
يطرح املعرض أســئلة حول رؤيــة التقاليد 
اخملتلفة إلى مفهــوم األنوثة، وكيفية النظر 
إلى املرأة التي جســدتها شخصيات مبّجلة 
وأُخــرى مشــيطنة ألكثر مــن ثمانية آالف 
عام، فتارة كانت ترمــز إلى احلكمة والعدالة 

والرحمة والعاطفة، وتارة أُخرى تشــير إلى 
الرغبة في احلرب والقتال.

صور مشــتركة بــني اجملتمعات البشــرية 
في مناطق جغرافيــة متباعدة وأزمنة غير 
مترابطة، يســعى املنّظمون إلــى التأكيد 
عليهــا من خالل األعمــال املعروضة، حيث 
الثعابني في قطع أثريــة حديثة تنتمي إلى 
ممالك تأسســت في الغــرب األفريقي بعد 
القرن العاشــر امليالدي، تتشابه مع متّثالتها 
في حضــارات أقدم فــي األميركيَتنْي أو في 

التقاليد املسيحية األوروبية.
يتتّبع الزائر ثالثة أشكال ممّيزة تعكس بُعداً 
إيروتيكاً في النحت أو الرسم، في  حّســياً 
البابلية« التي تصّور  منحوتة »ملكة الليل 
عشــتار، ومتّ تنفيذها في حوالي 1750 قبل 
امليالد، وكذلك في منحوتة فينوس الرومانية 
التي تعود إلى القرن األول امليالدي، وأخيراً في 
رادها،  الهندوسية  اإللهة  رســومات تظهر 

من القرن الثامن عشر في الهند.
ورغم تكــرار املقوالت حــول اضطهاد املرأة 

في العديد مــن الديانات والفلســفات، إاّل 
أن املعــرض يتضّمن مناذج لنســاء مؤّثرات 
في مواقع القيادة السياســية والعسكرية 
وذوات مكانــة اجتماعيــة وروحية على مّر 
العصور، ســواء فــي البوذيــة أو الثقافات 
الوثنية في أوروبا أو حضارات الشــرق األدنى 

أو لدى شعوب املايا واألزتيك.
كمــا تتعّدد صــورة املــرأة في داخــل كّل 
حضارة حيث يُعرض متثال ســخمت؛ اإللهة 
دة  التي قّدمتها امليثولوجيا املصرية كســيّ
عظيمة بــرأس لُبؤة جالســة على العرش 
أو واقفة، وهــي متتلك الذكاء وتقود اجليوش 
وتبيد البشر، والتي تختلف متاماً عن إيزيس 
إلهــة اخلصب واجلمال والضــوء، ذات الرأس 
البشري، أو باســت، اإللهة التي متتلك رأس 

قطة ومتنح احملبة والنعمة والقّوة أيضاً.
أكثر من ســبعني قطعة أثرية ورســومات 
قدميــة وحديثــة يتضّمنها املعــرض الذي 
ســينتقل في جوالت مقبلة إلى أســتراليا 
وإسبانيا، ومن شأنه أن يعيد النظر في صور 
منطية عديدة ســادت في التاريخ اإلنساني 
حول معنى »املؤّنث« وحّددته بشكل متقابل 

ومضاّد لـ«املذّكر«.

بوشعيب كادر*

جاؤوا من بعيد
تركوا كل شيء وراءهم

آخر الكلمات
آخر الوداع

ودَّعوا احلجر والرمل
وأصدقاءهم القدامى

رفعوا تلك األيادي واألصابع النحيفة
لّوحوا بها واختفوا في الصحراء

رسموا خرائطهم بحذر
ال شرقاً وال غرباَ

السير شماالً
حيث املاء، الرعاة والرحل

وصلوا إلى مدينة الدار البيضاء
تعّلموا القليل من الكلمات

تسّولوا بها،
أفارقة حملوا أحالمهم

وجلسوا ينتظرون يوم العبور األخير
 في طنجة

لون ماء البحر أزرق كحلي
ً لم يكن البحر، بحرا

ً كان البحر جسرا
كان معبراً ألحالهم
َعْبرَ زوارق مطاطية

وما وراء الضّفة البعيدة َجنَّة
مهم إلى البحر نبّي لم يكن يََتَقدَّ

ولم يأمرهم الرب باخلروج
قتلوا آخر شيء ميلكونه: اخلوف

التفاتة أخيرة إلى الوراء
قبل أن يُطيح املوُج بأحالمهم

أّما اآلخرون حني يصلون
فحقنة في الوريد

أو رصاصة في الرأس
أو املوت برداً في إحدى حدائق إشبيلية 

اجلميلة
صوٌت صَدر ِمنِّي، يَهِمس حلارسة خفر 

الساحل اإلسباني
دَعيهم يدخلون فاملقبرة تَتَِّســعُ لنا 

جميعاً
ال وجوه لهم ولن تصير لهم وجوه.

* شاعر وأكادميي مغربي مغترب 

»السلطة األنثوية«: ثمانية آالف عام من الحضور الروحاني

البير كامو: ال ابغض العالم لكني متضامن مع الذين يتعذبون فيه
كتاب »الغريب«

العبور األخير

قراءة

بها ابوها الــى بريطانيا وهي طفلة هربا 
من العــراق بعدما قتلت امها في ظروف 
غامضة ليستقر بها في مدينة ليفربول 
حفاظــا على حياتــه وحياتهــا ، ولكن 
ســرعان ما ميــوت االب بطريقة غامضة 
ايضا  لتبقى ســارة  متمسكة بهويتها 
اإلنكليزية اجلديدة متفاعلة متام التفاعل 
معها تاركة اي شــيء يربطها مباضيها 
وماضــي عائلتهــا، بل تاركة اي شــيء 

يربطها بشرقيتها.
واثنــاء عودتها الى  العــراق تبدأ محنة 
سارة احلقيقية ، فالذي اتى بها هو املال او 
ميراث جدها، لكنها تكتشف تدريجيا ان 
ما ينتظرها اكبر واهم من املال وعليها ان 
تتخذ قرارا حاسما بني العودة الى جذورها 
االولى او االنسالخ  والرجوع الى بريطانيا 
، لكنها  تقرر ان تتمسك  بجذورها بقوة 
،  مثلت هــذه الثنائيــة القيمة الفنية 

والفكرية االساسية للرواية في كشفها 
صراع الهوية لإلنسان الشرقي.

في هــذه الرواية يلج الكاتب عاملا جديدا 
فــي اجلنس الروائــي ، فالرواية هي مزيج 
من الرواية العرفانية والرواية البوليسية 
ورواية الســيرة والرواية العجائبية، فهي 
او  التجنيس  بذلك تعتبــر خارجة عــن 
التصنيــف الروائــي كما هــو احلال مع 
روايــات ما بعــد احلداثة ، لكــن ما اّطر 
احلدث والشــخصيات الروائية هو االطار 
الصوفي العرفاني ، وهذا ما خلق جمالية 
الــى اضافة  الكاتب  جســدتها قــدرة 
تركيبــة أجناســية جديدة فــي فضاء 
املنجــز الروائي العراقي، فعلى الرغم من 
موضوعــة الروايــة العرفانية فان النص 
لم يلجأ الى إســلوبية النثــر الصوفي  
وديباجــات  املتصوفة ، بــل وظف املناخ 
الصوفي كاطار لســير احلدث ، واألحداث 
البوليسية التي رافقت احداث الرواية من 
بدايتها الى خامتتهــا لم حتصل اال وكان 
هناك سبب او كشف غيبي  يبرر حدوثها 
، لتنطلق لغتها الســردية كسلســلة 
غنية باملفاجــآت  والترقــب البعيد عن 
اجواء االشــراق والعرفــان والذي يتطلب 

لغة ساكنة متأملة .
ان ولوج عالم العرفان، يعد مغامرة كبيرة 
دخلها الكاتب بكل جرأة من خالل دخوله 
في عوالم مغايرة وغيــر مألوفة، عوالم 
وشــطحاتهم  باشــراقاتهم  املتصوفة 
، حيــث وفــرت الرواية اطــارا  لالحتفاء 
بشخصيات مختلفة من ازمنة سحيقة 
تفاعلت مع االحداث االنية وهذا االحتفال 
اعطــى للزمــن طابعا محايــدا فهو ال 
يتدخــل بأحكامه املطلقــة في الوجود، 
ولرمبــا كانت لعبــة ذكية مــن الكاتب 
ان حيد ســلطة الزمن لتمرير الرســائل 
التي اراد ايصالهــا، حيث نهضت الرواية 
علــى مفصلية مهمــة ، متثلت بتداخل 
مفهــوم الزمن داخل احلــدث الروائي وال 
اقصــد تداخل االزمنة كتقنية ســردية 
وامنا انفجار الزمــن املاضي في اللحظة 
احلاضرة مــن خالل تقنية اســتخدمها 
الكاتب وهي عملية املكاشفة الصوفية 
داخل احلــدث الروائي نفســه واملتمثلة 
باســتحضار لشــخصيات مــن ازمنة 
مختلفــة تتحــاور مع البطلــة وتدخل 
معهــا في حــوارات فلســفية وفكرية  
تســاهم في احلدث احيانا ، واحيانا اخرى 
تعطي استشرافا ملا سيحدث وقد جتسد 
هذا الكشف في  حلظات الواقع  املعاش 
للبطلة وفي احالمهــا ، كما حصل في 

لقائهــا مع اجلنيد البغــدادي في مقبرة 
الكــرخ وكذلك لقائها مع جدها املتوفي 
اثناء تعذيبها في احدى ســراديب القبة 

الفلكية في الزوراء.
ان ما بــرر واقعية الرواية رغــم غرائبية 
االحــداث هو وجود مــكان حقيقي جنح 
الكاتــب فــي وصفــه بدقــة ، فما بني 
مدينة ليفربول وبغــداد والنجف واربيل 
واسطنبول والتي متثل اماكن وقوع احلدث 
، اســتخدم  الكاتب وصفــا دقيقا لهذه 
الكاميرا   االماكن موظفــا تقنية عــني 

في الكشــف والوصف لهــذه االماكن، 
وليس امام القــارئ اال التماهي مع هذه 
بقناعة  وتصديقها  املتخيلــة   االحداث 
تامة،  ابطالها  اناس حقيقون واشــباح 

في اماكن حقيقية.
الرواية لم حتتــف بالعاطفة كما الرواية 
االولى للكاتب واقصد رواية  )ليلة احللم 
االيطالــي( لكنهــا احتفــت بالعرفاني 
الروايــة االولى نرى  والفلســفي،  ففي 
جتسد ثنائية الفلسفي / اجلمالي، اما في 
هذه الرواية فهناك ثنائية اخرى متثلت في 

الفلســفي / العرفاني ليتحول خطابها 
مــن فلســفي/ جمالي الى فلســفي / 

اشراقي عرفاني.
الصوت الســردي للبطل املشــارك، كان 
حاضــرا بقوة بحيــث ال نرى أو نســمع 
أو نفكر في شــيء من ســردية الرواية 
ومروياتها إالَّ من خالل رؤية ســارة  بطلة 

الرواية. 
لقد كشفت الرواية عن عوالم مسكوت 
عنها يعيشها االنســان العراقي بقالب 
فني جمالي ال نراها حاضــرة في املنجز 
الثقافي العراقي الســائد، فقد كشفت 
السياســة  دهاليز  فــي  يحصــل  عما 
وفضحت اشــخاصا ميتلكــون مناصب 
فــي الدولــة العراقيــة وكيــف كوّنوا 
ثرواتهم ، وكيــف يتعامل هؤالء ومع من 
يتعاملــون، وكيف يتم تصفية أعدائهم 
ومنافسيهم ، اذ كشــفت الرواية اروقة 
السياســة العراقية التــي تتحكم بها 
االغتيال  ومنظمات  الســرية  املنظمات 
اضافة الى دور اجهزة اخملابرات العاملية في 

التدخل بكل شيء في العراق.
القطع املونتاجي السينمائي كان حاضرا 
في البنية الســردية، اذ متثل بتقســيم 
الرواية الى فصول وهذه الفصول قسمت 
الــى وحدات صغيــرة كل وحدة تتضمن 
حدث ما ، يشــي به عنــوان هذه الوحدة 
هــذه االنقطاعــات في عملية الســرد 
اعطت للكاتب احلرية لالنتقاالت الزمانية 
واملكانيــة ومن خــالل القــراءة اخلطية 
للروايــة يتكشــف مضمــون ومحتوى 
وطبيعــة  وعالقاتهــم  الشــخصيات 
ارتباطاتهــم فنحن امام كــم هائل من 
الشــخصيات احلاضرة في هذا الزمن او 
ازمنة ســابقة  مّثــل عملية حضورهم 
وغيابهم  وفق بنية سردية مخطط لها.

ميكن اعتبــار رواية عوالم موازية محاولة 
لنبــذ القطيعــة بني االنســان املعاصر 
وتاريخــه واعــادة الصلــة مــع التاريخ 
واملــوروث الفكــري والثقافــي كامتداد 
طبيعــي لواقعنا وتاريخنــا املعاصر من 
خالل تناول هذا املوروث واستحضار لكل 
الشــخصيات الفاعلة سواء في التاريخ 
العربــي او االســالمي بطريقــة  فنية 
جماليــة تبرر هذا االلتحــام على اعتبار 

وحدة الهوية.
رواية »عوالم موازية« للروائي ماهر مجيد 
ابراهيم رواية احتفــاء باحلضور والغياب 

بالتاريخ والهوية باجلمال واملعنى.

* شاعر وباحث اكادميي

عباس فاضل عبد*

شــكل الزمــن احــدى اكبــر املعضالت 
الوجودية لإلنســان فهو يعتبر من اقسى 
الســلطات التــي متــارس علــى وجودنا 
االنســاني،  فال مفك منــه وهو يطحن 
وجودنا في سيالنه املســتمر ، ال سلطة 
اعلى من سلطته وهو يقودنا الى  غياهب 
اجملهــول ، وال ميلــك االنســان اال االنقياد  
لهذا السيالن الدائم ، لكن هل يستطيع 
االنســان الســيطرة على الزمن وكسب 
خلوده االبدي ؟ ، ال يتــم التحكم بالزمن 
والتحــرر من ســطوته، اال من خالل الفن 
السردي ، لذا جند ان مؤلفي االساطير في 
امليثولوجيا القدميــة جعلوا من اآللهة  او 
انصــاف اآللهة تعمل خارج هــذا الزمن، 
فهم يوقفونه او يعودون به الى الوراء وهو 
ما اكســب هذه اآللهة سلطة متحكمة 
من خــالل مرويات تلك االســاطير ، وهنا 
فال ميكن لإلنســان االنتصــار على الزمن 
واقعيا اال من خالل جتسيده  سرديا، والفن 
الســردي املعاصر -على اعتبــاره الوريث 
الشــرعي لتلك االســاطير-  اســتطاع 
التحكم بالزمن وذلك مبنح  الشــخصية 
السردية بعض اخلصائص الفريدة متكنها 
من التالعب بالزمن وفق عالم متخيل يبرر 
حدوث هذا التالعب منطقيا ، ســواًء كان 
هذا الفن الســردي روائيا او فنا سينمائيا، 
وهذا ما حصل في روايــة عوالم موازية ، 
وهي  الروايــة الثانية للروائي ماهر مجيد 
ابراهيم الصادرة عن منشــورات احتاد ادباء 

العراق لعام 2022 .
حتكي الرواية  قصة ســارة العراقية التي 
تعيش في بريطانيا متماهية مع ثقافتها 
الغربيــة ومنســجمة معهــا ، تتغيــر 
حياتها رأســا على عقب بعد عودتها الى 
العراق ألخذ ميراث جدها املتوفي حديثا ، 
ليكشف لنا السارد ان جدها ليس انسانا 
عاديا، بل هو شــيخ متصّوف عرفاني وله 
مريدون في كل مكان داخل العراق وخارجه 
وان امليراث املزعوم لم يكن شيئا اال وصيته 
بان تكون فيها سارة زعيمة ملريدي جدها 
الشــيخ محي الدين املتصوف العرفاني ، 
لتعيش صراعا بني انتماءين ، فسارة املرأة 
االنكليزيــة ذات الثقافة البرجوازية والتي 
سّخرت كل حياتها للتنصل من ماضيها 
انخراطهــا بحياة  الشــرقي من خــالل 
الغرب ومتاهيها مــع حياتهم وعالقاتهم 
واالنخــراط في مجتمعهم ، وبني ســارة 
ابنــة اجملتمع العراقي احملافــظ والتي اتى 

»عوالــم موازيــة« .. 

حين يفقد الزمن سلطته.. ويعلن األنسان االنتصار

ان ولوج عالم العرفان، يعد 
مغامرة كبيرة دخلها الكاتب 
بكل جرأة من خالل دخوله في 

عوالم مغايرة وغير مألوفة، 
عوالم المتصوفة باشراقاتهم 

وشطحاتهم ، حيث وفرت 
الرواية اطارا  لالحتفاء بشخصيات 

مختلفة من ازمنة سحيقة 
تفاعلت مع االحداث االنية وهذا 

االحتفال اعطى للزمن طابعا 
محايدا فهو ال يتدخل بأحكامه 

المطلقة في الوجود

غالف الرواية
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ملونشريط
الحكم على »خروف« بالسجن ثالث سنوات 

حكمت محكمة في جنوب السودان على خروف بالسجن 
ملدة ثالثة أعوام بعد أن هاجم امرأة تبلغ من العمر 45 عاما 

وقتلها.
وبحسب موقع »LADBible« اعتقل اخلروف بعد مهاجمته 
المــرأة اســمها »أدي تشــابينج«، التي توفيــت متأثرة 
بجراحها. وقالت الشــرطة إنه بعــد التحقيق في احلادث 

أحيلت القضية إلى احملكمة.
وبحسب احلكم، سيبقى الكبش خلف القضبان ملدة ثالث 
سنوات إضافة إلى ذلك، يجب على أصحاب احليوان إعطاء 
خمس أبقار ألســرة املتوفية كتعويض، وعندما يتم حترير 

الكبش من السجن، سيتم بيعه.

العثور على سيف يعود إلى فترة الممالك 
الثالث في كوريا

أعلن متحف تاريخ الشرق األقصى الروسي، أن أحد سكان 
قرية بوكروفكا مبنطقة برميوريه عثر خالل حرث حقله على 

سيف قدمي يعود لعصر املمالك الثالث في كوريا.
وجاء فــي بيان املتحف، »جددت القطعــة األثرية الفريدة 
من نوعهــا معروضات متحــف تاريخ الشــرق األقصى، 
عندما أهدى املواطن دميتري ســينيلنيكوف أحد سكان 
بوكروفكا، السيف الذي عثر عليه في حقله. يقدر العمر 

املبدئي لهذا السيف بأكثر من 1500 عام«.
ويقول مصدر في املتحف، »اتضح بعد دراسة هذا السيف 
بصورة أولية، أنه يعود لعصــر املمالك الثالث التي كانت 
قائمة في جنوب منشوريا وفي شبه اجلزيرة الكورية خالل 
الفترة مــن القرن األول قبل امليالد ولغاية القرن الســابع 
امليالدي. وهذا الســيف يعود للفترة بــني القرنني اخلامس 

والسابع امليالدي«.

سك أكبر عملة احتفاال باليوبيل الماسي 
للملكة إليزابيث

أنتجت دار سك العملة امللكية البريطانية أكبر عملة لها 
على اإلطالق، لالحتفال باليوبيل املاسي للملكة إليزابيث، 
وهي عملة عمالقة يبلغ وزنها 15 كيلوغراما بتكليف من 

أحد هواة جمع التحف.
واســتغرق ســك العملة، وهي من الذهب اخلالص، ويبلغ 
قطرهــا 22 ملليمتــرا )8.7 بوصــة(، 400 ســاعة، وتبلغ 
قيمتها 15 ألف جنيه إسترليني )18772 دوالرا(، مع صورة 
للملكــة البالغة من العمر 96 عاما علــى أحد وجهيها 
واألحرف األولى من اســم امللكة ولقبها يعلوها تاج على 

الوجه اآلخر.
وقال بول مورجان، املدير الفني في دار سك العملة امللكية: 
»لكونهــا أكبر عملة معدنية فــي اململكة املتحدة حتى 
اآلن، فقــد أتاح لنا حجم القطعــة وقطرها الوصول إلى 

مستوى استثنائي من الدقة والتفاصيل«.
وقال جامع األعمال اخلاص الذي لم يكشف عن اسمه في 

بيان األربعاء، إن تصميم العملة تكرمي مناسب للملكة.
كما أصدرت دار ســك العملة امللكيــة 1.3 مليون قطعة 
نقديــة من فئة 50 بنســا، لالحتفال مبــرور 70 عاما على 
صعود امللكة إليزابيث على العرش، وهي املناســبة التي 
حتتفــل بها بريطانيا على مدار أربعــة أيام من الفعاليات 

على مستوى البالد الشهر املقبل.

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

رمبــا تقضي كل وقتك اليوم منشــغال بقضية 
واحــدة. أنت بحاجة إلى قســط من الراحة من 
حني آلخر. لديك طاقة متكنك من إجناز أي شيء 
وقت مناســب. رمبا تشعر في املساء أن جسدك 

بحاجة إلى االسترخاء.

العذراء
تبتعد عن أي شكل من أشــكال املواجهة، ولكن 
اليــوم رمبا تتجنب هذا التصــرف. رمبا يكلفك أحد 
أفراد أســرتك أو احلبيب بأمر ما يزيد من ضغوطك. 
ال تقلق فرمبا جتد حال ملشاكلك ورمبا تنتهي من إجناز 

مسؤولياتك بشكل سريع.

احلظ والفلك يقفان إلــى جانبك في األيام املقبلة، 
فحاول أن تســتفيد مــن الوضع قدر املســتطاع 
لتحقيــق مكاســب طــال انتظارهــا. ابتعد عن 
الشــكوك واألوهام جتــاه الشــريك، ألن أي خطوة 
ناقصة في هذا اإلطار ستؤدي الى ما ال حتمد عقباه.

ستتمكن اليوم من التعبير عن مشاعرك دون خجل 
أو خوف. عليــك ان تتغلب اليوم على حساســيتك 
الزائدة أو املفرطة. هناك قوة ما خفية تساعدك على 
حتديد ما حتتاجه اليوم. ال داع للجلوس مبفردك بعيدا 

عن الناس بل من األفضل أن تختلط بهم.

هناك شيء ما يحثك على العمل. تشعر باضطراب 
األجواء من حولك األمر الذي يدفعك إلى النهوض 
من فراشك والذهاب إلى العمل مبكرا. مشكلتك 
اليوم هي أنك لست على دراية باملكان الذي تذهب 

إليه أو رمبا يكون غير واضح أمامك.

األجواء اليوم ال تســمح لك باملرح أو الضحك 
لذلــك يجب أن تضــع في احلســبان أن تكون 
صارما في تعاملك مع اآلخرين. تعامل مع كل 
شيء بطريقة واقعية. امكث في منزلك الجناز 

مهامك السهلة والبسيطة.

تتطلع إلى يوم يزيدك نشــاطا وحيوية. افحص 
اليــوم صندوق البريد اخلاص بك فرمبا تكون هناك 
رســائل حتمل أخبارا جديدة. رمبــا تعرض عليك 
إحدى الشــركات الكبرى وظيفة جديدة، أما إذا 
كنت طالب علم، فرمبا حتصل على منحة دارسية.

فكر في هذا اليوم باعتباره يوم راحة ولن يتكرر إال 
بعد فترة طويلة. على الرغم من توتر األجواء من 
حولك هذه األيــام، إال أن البعض ال يلتفت إليك 
وال إلى كلماتك. اترك من حولك يفكر بالطريقة 

التي تناسبه وال جتبر أحدا على أمر ما.

يجب أال تصاب بخيبة أمل كبيرة مع تباطؤ ســير 
األمــور اليوم، فعلــى الرغم مــن خططك، فإنك 
لــن تتمكن من إجناز الكثير. قــاوم الرغبة في لوم 
اآلخرين إذا ســارت األمور ضد رغبتــك. توقعاتك 

اخليالية قد تصيبك بخيبة األمل. 

الدلو
يجب أن تسأل نفسك اليوم هل أنت راض عن 
نفسك وعن أدائك؟ ما التطورات األخيرة التي 
طرأت على حياتك الشخصية؟ هل يطبق من 
حولك املعايير واألسس التي وضعتها أم تشعر 

أنك لست راضيا عنهم؟ 

الجدي

انتبــه لصحتــك وانظر إلى الفــرص املتاحة، 
فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحــة، إال أنك 
تتحفظ فــي اإلعالن عن أعمالــك. اإلمكانات 
التي متتلكها تساعدك على مواجهة أي عائق. 

خفف من تسرعك هذا اليوم.

جتد الوسيلة املناســبة إلبراز مواهبك والوصول 
إلى أحالمك بعد طول انتظــار. غيرتك العمياء 
تزعج احلبيب كثيراً وقـــد تـــؤدي إلى تدميـــر 
العالقة بينكما. تتخطى الهواجس واملشــاكل 

النفسية وتشعر براحة بال في هذه الفترة.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

متابعة ـ الصباح الجديد: 
كشــفت شــركة » غوغل » عن 
اخلرائط،  خلدمــات  جديــدة  مزايا 
التجــول  أو  »مابــس«  ســواء 
العالم  شــوارع  في  البانورامــي 
مبناســبة  وذلك   ،»Street View«
مــرور خمســة عشــرعاماً على 

إطالق امليزة األخيرة. 
وفي بيان رسمي، أعلنت الشركة 
القدرة على  لها  تطويرها منصة، 
العالم، من شأنها  تصوير شوارع 
أن تقدم جتربــة مختلفة لتصوير 
املناطــق علــى األرض، لــم تكن 
ظاهــرة بجودة عاليــة أو لم يتم 

تصويرها من قبل.
وتتمثل منصــة التصوير اجلديدة 
في جهــاز صغير يبلــغ وزنه أقل 
من ســبعة كيلوغرامات، ومجهز 
بكاميرات ومستشعرات متعددة، 
الضوئي  الرادار  مثل مستشعرات 
التقاط  »LiDAR«، بحيــث ميكنه 
تفاصيــل أكثر دقــة من مختلف 
أماكــن التصوير، ما يوفر تكاليف 
ضخمة كانت تتحملها » غوغل » 

منصات  تصميم  عند  وشركاؤها 
التصويــر التــي تتناســب مــع 

الطبيعة املتغيرة ملناطق العالم.
وتتيــح املنصة اجلديدة ســهولة 
فــي التنقل، مــا يجعلها مثالية 
للتصوير في املناطق ذات الطبيعة 
الوعــرة مثــل اجلبــال والغابات، 
إلــى جانب ســهولة تثبيتها في 
مختلــف الســيارات مهما كان 

نوعها.
الكاميرت  املنتظر وصــول  ومــن 

اجلديــدة بحلــول العــام املقبل، 
لتعمــل جنبــاً إلــى جنــب مع 
السيارات التابعة للخدمة، ملسح 
البيانات البصرية لشوارع العالم، 
وتقــدمي جتربة فريــدة عبر خدمة 

.»StreetView« جوجل
ميــزة  »جوجــل«  تقــدم  كمــا 
ملســتخدمي تطبيــق »جوجــل 
ستريت فيو« ســواء على هواتف 
آيفــون أو أندرويد، تســمح لهم 
تاريخ  فــي  الزمن  عبــر  بالتجول 
املناطق التــي يتصفحونها داخل 
تطور  علــى  للتعــرف  اخلدمــة، 
األماكن بصرياً على مر الزمن، منذ 

إطالق اخلدمة ألول مرة في 2007.
وتســاعد اخلدمــة علــى تطوير 
خدمتها للخرائط »مابس«، حيث 
مت استخدام البيانات امللتقطة عبر 
سيارات »ســتريت فيو« ودمجها 
االصطناعي،  الــذكاء  أنظمة  مع 
بهــدف اخلــروج ببيانــات دقيقة 
والشــركات،  املتاجر  حول عمــل 
جانب  إلى  العمل،  ســاعات  مثل 
معلومــات حيويــة عــن الطرق، 

مثل احلــد األقصى للقيادة، وقد مت 
إجراء 25 مليار تعديل على خرائط 

جوجل استناداً لتلك املعلومات.
إلى أن  وأشــارت »غوغل« أيضــاً 
البيانــات التي جتمعها ســيارات 
وكاميرات »ستريت فيو« تفيد في 
التنقل عبر شاشة  تطوير خدمة 
والتــي   ،»Live View« الهاتــف 
تســمح للمســتخدم بتشغيل 
الكاميرا اخلاصة بهاتفه من داخل 
يظهر  بحيــث  اخلدمة،  تطبيــق 
إرشادية  عالمات  الشاشــة  على 

باالجتاهات، مما يسهل التنقل.
اجلاري  العام  بنهاية  ستتوفر  كما 
ميــزة »Immersive View« داخل 
خرائــط غوغــل ، والتــي تتيــح 
للمســتخدم إمكانيــة الوصول 
مبســتوى التكبيــر »Zoom«، من 
زاوية  من  اخلرائــط  تصفح  مجرد 
التصويــر اجلوي لكوكــب األرض 
إلى النزول مباشــرة  ودول، وصوالً 
إلى زاوية النظر وكأن املســتخدم 
على  املقصود  الشــارع  في  يقف 

أرض الواقع.

بغداد- الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التخطيــط، أمس 
مختبرات  إنشاء  عزمها  األربعاء، 
وتقييس  لفحــص  األرض  حتــت 
فيمــا  الذهبيــة،  املصوغــات 
انشــاء جمعية خاصة  اقترحت 
تعنى بالصاغة وتتبنى حقوقهم.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
عبــد الزهرة الهنــداوي: إن »وزير 
التخطيط خالــد بتال النجم زار 
مؤخراً اجلهــاز املركزي للتقييس 
والســيطرة النوعيــة، إذ جتــوَّل 
فــي دوائر اجلهاز وأقســامه ومن 
بينهــا دائــرة وســم املصوغات 
فيه« مبيناً، أن »هذه الدائرة تعد 
من اهــم الدوائر واالقســام في 
الســيطرة النوعية ألنها معنية 
بوسم جميع املصوغات املوجودة 
املتداولــة في الســوق العراقية، 
وكذلــك منــح الصاغــة اجازة 
ممارسة مهنة الصياغة في عموم 

العراق«.
واضــاف، أن »الدائــرة حتتاج الى 
متطلبات وظــروف عمل أفضل، 
متكنهــا مــن تلبيــة متطلبات 
واملتمثلة  املهمــة  املهنــة  هذه 
باملصوغــات الذهبية والتي متثل 
مصدراً اقتصادّيــاً مهّماً، اضافة 

الى كونها متثل مؤشراً ومقياساً 
لقوة االقتصاد«.

واشــار الــى أن »هذا القســم 
يحتاج الى توفيــر اجهزة حديثة 
وكوادر بشــرية متخصصة ورمبا 
االمكانات املتوفرة اليوم ال تغطي 

كان  وبالتالــي  املتطلبــات  كل 
توجيه الوزير فيمــا يتعلق بهذه 
اجلزئيــة هو العمل علــى توفير 
بالوسم  اخلاصة  احلديثة  االجهزة 

اخلاصة بالفحص«.
وبــني، أن »هنــاك عملية فحص 

لهذه املصوغــات فيما إذا كانت 
مغشوشــة او غير مغشوشــة 
وايضا املصوغات املســتوردة هي 
االخرى تخضع للفحوص وبالتالي 
هذه املتطلبات االساسية لعمل 
وتطويــر قضية وســم ومتابعة 

االجــازات  ومنــح  املصوغــات 
ملمارسة املهنة«.

ولفت الى أن »الوزير حتدث مبقترح 
لتأســيس جمعيــة للدفاع عن 
الصاغة  الن  الصاغــة،  حقــوق 
هم الوحيدون من بني االنشــطة 

االقتصادية الذين ال توجد لديهم 
جمعيــة او نقابة متثلهم وتتبنى 
حقوقهــم، وبالتالي أطلق الوزير 
هذه املبــادرة ألنشــاء مثل هذه 
اجلمعيــة التــي تتبنــى قضايا 

الصاغة وتدافع عن حقوقهم«. 
وأوضــح، أن »هنــاك مشــروعاً 
الوزارة  مستقبليَّاً ستعمل عليه 
األرض  حتت  مختبرات  انشاء  وهو 
متطلبات  من  متطلباً  يعد  وهذا 
املركزي  اجلهــاز  عمــل  تطويــر 
للتقييس والســيطرة النوعية«، 
مبيناً، ان »الســبب من انشــائه 
حتــت االرض ألن اخملتبرات اخلاصة 
بالفحــص حتتاج الــى حالة من 
االســتقرار على ســطح التربة، 
فأي عمليــة تنتج منها اهتزازات 
أو تبعث حرارة  أو تصدر أصواتــاً 
الى  تؤدي  ان  معينة من شــأنها 

خلل في نتائج الفحص«.
اخملتبــرات  »انشــاء  أن  وتابــع، 
حتــت االرض ســتمثل حالة من 
التعرض الي  االســتقرار وعــدم 
االليات  حركة  نتيجــة  اهتزازات 
الكبيرة  والســيارات  االرض  فوق 
والتي ممكــن ان تؤثر في الطبقة 
القريبة«، مؤكداً، أن »هذا املشروع 
مرهــون مبتطلبــات، مــن بينها 
الالزمة  املاليــة  التخصيصــات 

للشروع مبثل هكذا مختبرات«.

التخطيط بصدد إنشاء مختبرات تحت األرض
لفحص وتقييس المصوغات الذهبية

وجهت بإطالق مبادرة لتأسيس جمعية للّصاغة

بغداد ـ الصباح الجديد:
للترجمة  املأمــون  دار  اكــدت 
الثقافة  لوزارة  التابعة  والنشر 
التحول  أن  واالثار،  والســياحة 
التســويق اإللكترونــي  إلــى 

يتطلب تعديال برملانيا.
الدار إشــراق  وقالت مدير عام 
عبد العــادل فــي تصريح: إن 
الى  التســويق حتتــاج  »فرص 
تأســيس  بقانون  النظر  اعادة 
الــوزارة ال ســيما وإن العالم 
يســوق الكترونيا ونحن ضمن 

قانون الــوزارة ال ميكننا ذلك »، 
داعية » اعضاء مجلس النواب 
الــى اعــادة النظــر بالقانون 
وحتديثــه مبا يتالءم مــع الثورة 

التكنولوجية«.
وتابعت ان »دار املأمون شاركت 
في معارض عدة خارجية ومنها 
الرياض مبشــاركة  في معرض 
خمس دور نشــر عراقية وكان 
عبارة عن ملتقــى ثقافي ادبي 
ومت تســريق املطبوعات بصورة 
الى املشــاركة  جميلة اضافة 

للكتاب  القاهــرة  معرض  في 
وكان معــرض ناجح ومهم ومت 
الكتب بفاعلية كبيرة  تسويق 
الطموح،  مستوى  الى  وترتقي 
داخل  املشــاركات  الى  اضافة 
العراق في مهرجـــان املربـــد 
وبابــل ودهــوك اضافـــة الى 
املعــرض الدائم في القشــلة 
تقيمهـــا  التـــي  واملناسبات 

الـوزارة«.
واشــارت الى أن »الدار بحاجة 
الــى دعم مالي مــن احلكومة 

الدار  ميزانيــة  ان«  مبينــة   ،«
فقيرة جـــدا ومتواضعـــة ال 
ترتقــي الى مستوى الطمـوح 
املوجـودة  الكفـاءات  ومستوى 

فيهـا«.
ولفتت الى انه«برغم التحديات 
اصدرت خالل ســتة  الدار  فان 
أشهر من الســنة املاضية 26 
كتاب ترجمــة وطبع وتصميم 
ونشــر«، موضحــة ان« خطة 
انتاج ســتة كتب  كانت  الدار 
طيلة السنوات املاضية وصلت 

اي  اصــدار  عدم  املرحلــة  بها 
كتاب«.

واضافــت ان« الدار حصل على 
ومنها  الــوزارات  بعــض  دعم 
مبـادرة  وأطلقنـا  النفط  وزارة 
ترجمة 100 كتاب لذلك تــــم 
زيادة عدد اخلطـــة من ســتة 
كتب سنويـــا الى 26 كتابـــا 
خــالل النصــف الثاني مـــن 
مشيـــرة   ،»« املاضية  السنة 
الى أنــه » متت االستعانــــة 
خارجيني  عراقيني  مبترجميــن 

دول  فــي  خبــــراء  وهــــم 
العالــم معنيني بالترجمــــة 
ومــــن مختلــف دول العالم 
واشركناهــــم بهــذه املبادرة 

إلصدار الكتب«.
دار  محتـــوى  ان«  وتابعـــت 
يتناول  إلنــه  متميز  املأمـــون 
 2003 بعــد  العراقي  الشــأن 
القريب  االخر  نظــر  ووجهــة 
البعيــد للعــــراق ما بعد  او 
2003 ان كانــــت ثقافيــة او 

سياسية او اقتصادية«.

دار المأمون: التحّول إلى التسويق اإللكتروني يتطلب تعدياًل برلمانيًا

»غوغل« تطلق مزايا جديدة
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نيويورك ـ وكاالت:

ســجل لوكا دونتشيتش 30 نقطة و14 
متابعة، ليقــود فريقه داالس مافريكس 
للفوز على جولدن ســتيت واريورز 119 
/ 109 فــي الدور قبل النهائي للمنطقة 
الغربية بــدوري كرة الســلة األميركي 
للمحترفني.وسجل دوريان فيني سميث 
23 نقطة وأضاف ريجي بولوك 18 نقطة، 
كما ســجل جالني برونسون 15 نقطة 
لفريــق مافريكس.. وهذه هي اخلســارة 
األول لواريــورز فــي نهائيــات املنطقة 
الغربية، حيث حقق الفريق 9 انتصارات 
متتالية قبلها..  ورغم هذه اخلســارة إال 
أن واريورز ما زال يتحكم في سلســلة 
املواجهات املباشــرة بينهما حيث حقق 
3 انتصارات قبل خــوض اللقاء اخلامس 
اليــوم اخلميــس .. في املقابل ســجل 
ســتيفن كاري 20 نقطة لفريق واريورز 
وأضــاف جوناثان كومينجــا 17 نقطة 

وأندرو ويجينز 13 نقطة.

من جانب اخر، فرضــت رابطة دوري كرة 
 ،»NBA« للمحترفني  األمريكي  الســلة 
غرامــة قيمتها 50 ألف دوالر ضد داالس 
تتعلق  مخالفــات  بســبب  مافريكس 
اجلماهير  واملدربني.وأبدت  البدالء  مبقاعد 
حالــة مــن الســعادة، إزاء دور مقاعد 
البــدالء في مضايقة املنافســني، لكن 
الرابطــة كان لها رد فعل حاســم جتاه 
تلــك اخملالفــات.. وللمــرة الثانية منذ 
نهايــة منافســات املوســم املنتظم، 
تعــرض مافريكــس للعقوبــة بغرامة 
مالية، وبلغــت قيمتها في هــذه املرة 
50 ألــف دوالر.وأعلــن بايرون ســبرويل، 
رئيس عمليات الــدوري في الرابطة، عن 
العقوبة قبل املباراة األولى في مواجهة 
داالس مافريكس وجولدن ستيت واريورز 

في نهائي منطقة الغرب.
وذكــرت الرابطــة فــي بيــان، أنه في 
عدة منافســات، وقف عــدد من العبي 
مافريكــس وأحــد أفراد اجلهــاز الفني 
لفترة طويلة فــي منطقة البدالء، لكن 
امللعب خالل  أرضيــة  بالقرب من حدود 

اللعــب، وذلك في املباراة الســابعة في 
وفينيكس صنز في  مواجهة مافريكس 
قبل نهائي املناطــق، والتي انتهت بفوز 

مافريكس )90-123(.
وقال جاســون كيد مــدرب مافريكس 
قبل مبــاراة الفريــق أمام واريــورز، في 
تصريحات نشــرتها صحيفــة »داالس 
الغرامة  بأمــر  نيــوز«: »أعرف  مورنينج 
املالية. أحــاول فقط معرفة اخلطأ الذي 
ارتكبنــاه لتلقي هذه الغرامة، ســوف 
بغرامة  قد عوقب  مافريكس  نرى«.وكان 
25 ألف دوالر، بسبب مخالفات  قيمتها 
مشــابهة خالل مواجهته بــأول األدوار 
اإلقصائية )بــالي أوف( أمام يوتا جاز.من 
جانب اخر، اتهمــت الرفيقة العاطفية 
السابقة لراجون روندو، العب كرة السلة 
بتهديدها مبســدس  اخملضرم،  األمريكي 
وأيضا باالعتداء اجلسدي واللفظي على 
 )TMZ( طفليهما، حسبما أفادت شبكة

املتخصصة في أخبار املشاهير.
ونتيجــة لهذه االتهامــات، أصدر قاض 
في لويزفيل بواليــة كنتاكي األمريكية 

يوم اجلمعة املاضــي أمرا بعدم التعرض 
وأكدت  وطفليه..  الســابقة  لشريكته 
 TMZ املعلومات الواردة من )ESPN( قناة
وأكدت أن الــدوري األمريكي للمحترفني 
على دراية مبــا حدث وأنه »في طور جمع 
لرواية  املعلومات«.ووفقــا  املزيــد مــن 
الرفيقة الســابقة املفصلة في طلبها 
للحصول على أمر بعــدم التعرض، فإن 
العب كرة السلة البالغ 36 عاما هددها 
مبســدس وتعدى على طفليها جسديا 
ولفظيــا.. وقالت »أنــا خائفة جدا على 
سالمتي وسالمة أطفالي، لراجون تاريخ 
من السلوكيات املتقلبة وغير املنتظمة 
بالقتل  أنه هددها  واملتفجرة«، موضحة 
عــدة مــرات وكان دوما يوجــه إهانات 

لطفليه.
يشــار إلــى أن بطل الــدوري األمريكي 
للمحترفــني مرتني، مرة مع بوســطن 
)2008( ومــرة مــع لوس  ســيلتيكس 
أجنلوس ليكرز )2020(، بدأ هذا املوســم 
باللعب مــع ليكرز وأنهى املوســم في 

فريق كليفالند كافالييرز.

مافريكس يقلص الفارق مع واريورز في دوري السلة األميركي
تغريم مافريكس 50 ألف دوالر بسبب مقاعد البدالء

العواصم ـ وكاالت:

يترقب ريال مدريد وليفربول النهاية 
األكثر ســعادة ملوســمهما اجلاري، 
عندمــا يلتقيــان في نهائــي دوري 
أبطال أوروبا فــي باريس يوم 28 أيار 
اجلاري.. وجنــح ريال مدريد في حصد 
لقب الليجا قبل أسابيع قليلة من 
نهاية املسابقة بينما فقد ليفربول 
البرمييرليج في جولة ختامية  لقب 
ثم  املاضي،  األحد  األنفاس،  حبست 
انتهت بتتويج مانشســتر سيتي.. 
تشابه  التالي  التقرير  ويســتعرض 
مســار ريال مدريد وليفربول محليا 

هذا املوسم.
التتويج  الريال  استحق  مدريد:  ريال 
بالليجــا عن جدارة قبل 4 أســابيع 
من نهايــة املســابقة، بعدما قدم 
موســما مميزا على جميع األصعدة، 
مستفيدا من تعثر غرميه التقليدي 
برشــلونة وكل مالحقيه.وفــي 38 
مباراة اســتطاع ريال مدريد أن يفوز 
في 26 مواجهة وتعادل في 8 وخسر 
4 مباريــات فقط.وســجل العبــو 
امللكــي 80 هدفا فيما اســتقبلت 
شــباكهم 31 هدفا.الريال هو أكثر 
فريق حقــق انتصارات فــي الليجا 
هــذا املوســم بفــارق 5 مباريــات 
عن أقــرب منافســيه: برشــلونة 
وأتلتيكــو مدريــد، ولــكل منهما 
21 انتصارا.ويعــد امللكي هو األقل 
تعرضا للخســارة ب 4 هزائم فقط 
إشــبيلية.وامتلك  مع  بالتســاوي 
امليرينجي أقوى خــط هجوم بفارق 
12 هدفــا عن مالحقه برشــلونة، 
ويعد ثاني أقوى دفاع خلف إشبيلية 

الذي استقبل 30 هدفا.
بنزميا، مهاجم  كرمي  الفرنسي  وتوج 

الليجا برصيد  الريال، بجائزة هداف 
27 هدفا منفردا بفارق 9 أهداف عن 
أقرب مالحقيه.وكان بنزميا ثاني أكثر 
الالعبني صناعة لألهداف باملسابقة 

برصيد 12 متريرة حاسمة.
ليفربول: قدم الريدز موســما مميزا 
لكنه لم يكن محظوظا مبا يكفي 
اإلجنليزي  الــدوري  بلقــب  للفــوز 
وفقده بفارق نقطة واحدة، في ظل 
ومدربه  سيتي  مانشستر  شراسة 

بيــب جوارديوال، الذي تــوج باللقب 
4 مــرات في اخر  5 مواســم.ولعب 
الليفر 38 مباراة في البرمييرليج: فاز 

في 28 مقابل هزميتني و8 تعادالت.
وسجل رفاق محمد صالح 94 هدفا، 
واستقبلوا 26، وهي أرقام أكثر من 
ممتــازة مقارنة بالريــال، نظرا لقوة 
بطولــة الدوري اإلجنليــزي مقارنة 
بالليجا.ويعد ليفربول هو ثاني أكثر 
الفرق حتقيقا لالنتصارات )28( خلف 

األقل خسارة  وهو   ،)29( الســيتي 
فــي البطولــة، بهزميتــني فقط.

ويعــد ليفربول الثانــي في قائمة 
الهجــوم األقوى فــي البرمييرليج 
خلف السيتي )99 هدفا(، في حني 
يتساوى الفريقان كأقوى خط دفاع 
باســتقبال 26 هدفا لكل منهما.

املصري محمد صالح  النجم  وتوج 
اإلجنليزي  الــدوري  هــداف  بجائزة 
رفقة الكوري هيوجن مني سون جنم 

توتنهــام هوتســبير، ب 23 هدفا، 
لكل منهما.كمــا نال صالح جائزة 
أفضل صانــع لألهداف ب 13 متريرة 

حاسمة.
من جانبه، أكد االحتاد األوروبي لكرة 
القدم )يويفــا( أن كرة نهائي دوري 
املقبل  الســبت  يوم  أوروبا  أبطال 
وسيتم  ســالم  رسالة  ستحمل 
بيعها في مزاد علني عقب نهاية 
املبــاراة.. وتقام املبــاراة النهائية 

في باريس وجتمع بــني ريال مدريد 
13 مرة  اإلســباني الفائز باللقب 
يتطلع  الذي  اإلجنليــزي  وليفربول 
حلصــد اللقب الســابع.. والتقى 
 2018 الفريقان في نهائي نسخة 
وفاز  أوكرانيا،  في كييف، عاصمة 
ريــال مدريــد 3-1.. كان من املقرر 
أن تقام املباراة النهائية لنســخة 
العام احلالي في ســان بطرسبرج 
الروسية، لكن يويفا قرر نقلها إلى 
باريس في أعقاب الغزو العسكري 
ألوكرانيا.وكشــفت  الروســي 
شــركة »أديداس« عن كرة نهائي 
دوري األبطــال، التــي ســتحمل 
كلمة »السالم« باللغة اإلجنليزية 
وســيتم  الســيريلي،  وبالنــص 
طرحها في مزاد علني بعد املباراة 
بيعها  عائــد  يخصص  أن  علــى 
لدعم اجلهود اإلنسانية.وذكر بيان 
»أديداس« ، »اســتغالل واحدة من 
الرياضية كفرصة  أكبر احملطــات 
عاملية  رسالة  في  العالم  لتوحيد 
ســيتم  املباراة  كــرة  للســالم، 
طرحها في مزاد علني بعد املباراة 
وســيتم تخصيــص عائدها إلى 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة 
لشــؤون الالجئني للمساعدة في 
حماية الناس الذيــن أجبروا على 
الصراع  بســبب  منازلهم  تــرك 
واالضطهاد«.وأضاف البيان »الكرة 
مت تصميمهــا لتحمــل رســالة 
بسيطة للسالم واالنتماء واألمل، 
وسيتم متريرها من العب إلى اخر، 
وراء  مع كل تســديدة للكرة وما 
أركان  أبعاد  إلى  ســتاد دو فرانس 
العالم. التصميم األوســع للكرة 
يخلو من األلوان بشكل ملحوظ، 
ترمز  نقية  بيضــاء  ألواحا  ويضم 

إلى الهدنة والوحدة«.

يويفا يطرح كرة نهائي دوري أبطال أوروبا في مزاد علني

أرقام الصراع المحلي ترسم مالمح صراع
 الريال وليفربول قبل النهائي السبت

أبو ظبي ـ وكاالت:
أعلنــت هيئة رأس اخليمة لتنمية الســياحة، 
تنظيم النسخة 16 لنصف ماراثون رأس اخليمة، 
يوم 18 شــباط املقبل، مع اختيــار أندر ارمور، 
العالمة التجارية الرائــدة للمالبس الرياضية، 
شريكا فنيا جديدا للحدث. ويعود أسرع نصف 
ماراثون في العالم مرة أخرى إلى جزيرة املرجان، 
ليســتقطب نخبة من أبرز العدائني العامليني 
وعشــاق اجلري من الهواة واحملترفني من جميع 
أنحاء العالم.ويفتح باب التســجيل للراغبني 
بخوض الســباق، بداية من اليوم، ويتيح فرصة 
االســتفادة من عروض اخلصم املبكر بنســبة 

%30 حتى نهاية ايار اجلاري.
ويأتــي اإلعــالن عن اســتضافة الســباق في 
نسخته اجلديدة، بعد أشهر من حتطيم العداء 
القياســي  الرقم  كيبليمو،  جاكوب  األوغندي 
العاملي لســباق نصف املاراثــون بزمن قدره 57 

دقيقة و56 ثانية في فئة النخبة للرجال.

عمان ـ وكاالت:
اختار االحتاد االسيوي لكرة القدم، طاقم حكام 
أردنــي لقيادة مباريــات اجملموعة السادســة 
لتصفيــات كأس اســيا 2023، والتــي تقــام 
خــالل املدة من 8 إلــى 14 حزيــران املقبل في 
قيرغيزستان.. وسمى »االسيوي« احلكم محمد 
أبو عبيد،  مفيد للســاحة، ويســاعده حمزة 
التي تضم  السادسة  لقيادة مباريات اجملموعة 
مينمار، ســنغافورة، طاجيكستان،  منتخبات 
إلى جانب قيرغيزستان املستضيف.كما اختار 
االحتــاد الدولي »فيفــا« مقيم احلــكام عوني 
حســونة لإلشــراف على حكام مباراة امللحق 
االســيوي املؤهل إلى كأس العالم 2022 والتي 
تقام 7 حزيران املقبل بني اإلمارات وأستراليا في 

الدوحة.
القدم مهمة  االحتاد االســيوي لكرة  وأســند 
اإلشــراف على حكام اجملموعة الثامنة لكأس 
االحتــاد االســيوي 2022، ملقيم احلــكام عمر 
بشــتاوي، والتــي تقام خالل املــدة من 24 إلى 
30 حزيــران املقبل فــي ماليزيــا وتضم أندية 
كواالملبور من ماليزيا، وماكاسار من إندونيسيا، 

وتامبينس من سنغافورة.
واختار االحتاد االســيوي مقيم احلكام حسونة 
لإلشراف على حكام اجملموعة اخلامسة لكأس 
االحتاد االســيوي، والتي تقام خالل املدة من 24 
إلى 30 حزيران املقبل في طاجيكستان وتضم 
أندية ألني أسير من تركمانستان، وسيكا بومير 
أوزبكستان،  من  من طاجيكستان، وسوغديانا 

ونيفيشي من قرغيزستان.

زيوريخ ـ وكاالت:
يُقام حفل منح جائزة الكرة الذهبية ألفضل 
العب والعبة فــي كرة القدم لعــام 2022، 
في 17 تشــرين األول املقبل فــي العاصمة 
األرجنتيني  باريس، إلعالن خليفة  الفرنسية 
ليونيل ميسي واإلسبانية أليكسيا بوتياس، 
بحســب مــا أعلــن املنظمــون أول أمس.. 
وستقام النســخة 66 من اجلائزة في مسرح 
شاتليه، حيث فاز ميسي بجائزة أفضل العب 
لدى الرجال للمرة الســابعة العام املاضي.. 
وسيتم اإلعالن عن املرّشحني لنيل اجلائزة في 
12 آب املقبل.وستكون الكرة الذهبية العام 
احلالي هي األولى التي متنحها مجلة »فرانس 
فوتبول« منذ أدخلــت إصالحات على قواعد 
منح اجلائزة، مع االعتماد على نتائج املوسم 

الكروي عوضاً عن السنة التقوميية.
وجرت العادة على توزيع جائزة الكرة الذهبية 
في نهاية السنة التقوميية منذ إنشائها في 
1956، لكنها ســتتوافق بحسب اإلصالحات 
اجلديدة مع املوسم الكروي الذي ميتد من آب 
إلى متوز ، كما ستضم اآلن جلنة حتكيم أصغر 
حجماً وستعتمد اختياراً أولياً دقيقاً ومعايير 
أوضح، وفق اللوائح اجلديدة.وبحسب اللوائح 
اجلديــدة، فإن األداء واحلســم الفــردي املثير 
لإلعجاب للمرشــحني له أولوية على اجلانب 

اجلماعي واأللقاب احملرزة.               

تحديد موعد نصف 
ماراثون رأس الخيمة

مهام اسيوية ودولية 
لحكام األردن

حفل جائزة الكرة الذهبية 
في 17 تشرين األول 

لقطة من مباراة سابقة بني ريال مدريد وليفربول

ميونيخ ـ وكاالت:
نيكو كوفاتش  الكرواتي  ســيعود 
إلى الدوري األملاني لكرة القدم من 
أجــل توّلي مهّمة اإلشــراف على 
فولفســبورغ، وفق ما أعلن األخير 
أول أمس.. وتــرك كوفاتش الدوري 
األملاني الذي أمضــى فيه معظم 
مســيرته كالعــب، في تشــرين 
الثانــي 2019 بعــد االنفصال عن 
باتفاق متبادل عقب  بايرن ميونيخ 
خسارة مذلة في الدوري أمام فريق 
آخر أشــرف عليه بني 2016 و2018 

هو أينتراخت فرانكفورت 5-1.
عاد الكرواتــي إلى مقاعد التدريب 
في صيــف 2020 لإلشــراف على 
موناكو في الدوري الفرنسي وبقي 
معه حتى أوائــل العام احلالي قبل 
أن يتخّلــى عنه فريق اإلمارة.. وقال 
إلى  كرواتيا  قــاد  الــذي  كوفاتش 
نهائيات مونديال 2014 حيث انتهى 
مشــوارها عند دور اجملموعات، إنه 
"ابن الدوري األملانــي. أنا متحمس 
ومتحفز جداً لبدء فصل ناجح آخر 

مع الذئاب )لقب فولفسبورغ(".
تــّوج كوفاتش )50 عامــاً( بثنائية 
الدوري والكأس مــع بايرن ميونيخ 
2019، وذلــك بعدما فاز على  عام 
في  بالــذات  البافــاري  العمــالق 
مبوســم  قبلها  الــكأس  نهائــي 
مــع فريقه الســابق فرانكفورت.. 
وارتدى كوفاتش كالعب في الدوري 

األملانــي ألوان كل مــن هرتا برلني، 
بايــرن ميونيــخ، بايــر ليفركوزن 
الكرواتــي عقداً  وهامبورغ.ووّقــع 
مع فولفســبورغ حتى 2025 خلفاً 
لفلوريــان كوهفيلت الــذي أقيل 
في وقت ســابق من الشهر احلالي 
بعدمــا أنهى الفريق الــدوري في 

املركز الثاني عشر.

لندن ـ وكاالت:
كشــف دانييل ليفي، رئيس نادي 
توتنهام هوتســبير، عن ميزانية 
الســبيرز، في امليركاتو الصيفي 
املقبــل، بعد ضمــان التأهل إلى 
دوري أبطــال أوروبا، في املوســم 
املقبل.. واحتل توتنهام هوتسبير، 
الرابع في جــدول ترتيب  املركــز 
خلف  املوســم،  هذا  البرمييرليج 

ســيتي  مانشســتر  الثالثــي 
وليفربول وتشيلسي.

وأكد دانييــل ليفي، أنه مت إضافة 
جنيــه  مليــون   150 حوالــي 
لتدعيم  إســترليني كميزانيــة 
صفــوف الفريــق اإلجنليزي خالل 
املقبــل..  الصيفــي  امليركاتــو 
هوتســبير  توتنهــام  ويســعى 
لتدعيــم صفوفــه مبجموعــة 

من الصفقات املميــزة، من أجل 
العودة للمنافســة على األلقاب 
املقبل..  املوســم  في  والبطوالت 
ومــن املقــرر أن يجتمــع املدرب 
اإليطالــي أنطونيــو كونتي، مع 
إدارة توتنهام، في وقت الحق هذا 
األســبوع، ملناقشــة مستقبله، 
حتديــد  ســيتم  عليــه  وبنــاء 

الصفقات اجلديدة.

الكويت ـ وكاالت:
للســيدات  البحرين  منتخب  توج 
لكرة القدم بالصــاالت، بامليدالية 
على  فــوزه  بعد  وذلك  الذهبيــة، 
املنتخــب الكويتــي بنتيجة 1/2، 
في املبــاراة النهائية التي جمعت 
املنتخبــني علــى صالــة مجمع  
الشيخ ســعد العبداهلل الصباح 
منافســات  ضمــن  الرياضــي، 
النســخة الثالثة من دورة األلعاب 
بدولة  حاليــا  املقامة  اخلليجيــة 

الكويت.

وجنح منتخــب البحرين في فرض 
من  اللقاء  على مجريات  سيطرته 
خالل االستحواذ وتنظيم اخلطوط 
الفــرص على  والتقــدم لصناعة 
مرمــى املنتخــب الكويتي.وتقدم 
منتخب سيدات البحرين بتسجيل 
الهدف األول عبر الالعبة الشيخة 
العنــود ال خليفة، قبل أن تضيف 
زميلتها الالعبة حصة العيســى 
الهــدف الثاني، لينتهي الشــوط 
األول بتقدم سيدات األحمر بثنائية 

نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب 
البحريــن للســيدات أفضليتــه 
في هــذا اللقاء، رغم ما شــهده 
من حتســن في مســتوى منتخب 
سيدات الكويت، الذي حاول التقدم 
من أجل تقليص الفارق، حيث متكن 
مــن ذلك بتســجيل الهدف األول 
بواسطة الالعبة نهال الصقيبي..  
واستمر تقدم البحرين حتى صافرة 
النهاية التي أعلنت عن فوز األحمر 
بهدفــني مقابل هــدف، والتتويج 

بذهبية هذه املسابقة.

العواصم ـ وكاالت:
البوتســواني  املنتخب  دخــل 
لكرة القدم، مســاء أول أمس، 
استعدادا  التدريبي،  معسكره 
للجولــة األولى من التصفيات 
املؤهلة لــكأس األمم األفريقية 
ديفــوار..  كــوت  فــي   ،2023

بوتسوانا  منتخب  وســيواجه 
نظيــره الليبي، فــي األول من 
بنينا  شــهداء  مبلعب  حزيران، 

مبدينة بنغازي.
وســيخوض منتخب بوتسوانا 
إسواتيني،  أمام  ودية،  مواجهة 
فــي 27 أيار اجلاري، قبل التوجه 

إلى ليبيا في يوم 29 من الشهر 
نفسه.

بوتسوانا  منتخب  مدرب  وكان 
مبوتي،  موجوموتســي  كيــر 
قد استدعـــى قائمـة مـن 23 
العبـــا استعـــدادا ملواجهـة 

ليبيـا.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلن مسؤولو االحتاد اإلفريقي لكرة 
اليــد، برئاســة البنينــي منصورو 
أرميــو، قائمة املنتخبات املشــاركة 
فــي كأس األمم اإلفريقيــة رقم 25، 
خالل  القاهرة  تســتضيفها  والتي 
املقبل.وتضم  و19 متــوز   9 املدة بني 
القائمــة 14 منتخبــا، هم »مصر 

البلد املستضيف - تونس - اجلزائر - 
املغرب - أجنوال - الكاميرون - نيجيريا 
- اجلابون - الرأس األخضر - الكونغو 
الدميقراطيــة - الســنغال - زامبيا 
- كينيــا - غينيــا«. وكانت اللجنة 
املنظمة للبطولة قــد قررت تقدمي 
اخلميس  ليقام  القرعة  موعد حفل 
وسيشارك  اجلمعة،  من  بدال  املقبل 

في ســحب القرعة جنــوم منتخب 
إبراهيم  األحمــر،  »أحمــد  مصــر 
املصري، يحيى الدرع، كرمي هنداوي«.

على  البطولة  منافســات  وتقــام 
مجمــع صــاالت الدكتور حســن 
الدولية،  أكتوبر  مصطفى وصالــة 
مــع االعتذار عــن إقامــة مباريات 

باستاد القاهرة.

كوفاتش يعود إلى الدوري 
األلماني من بوابة فولفسبورغ

150 مليون إسترليني لصفقات توتنهام

سيدات البحرين أواًل بكرة الصاالت

بوتسوانا تستعد لمواجهة ليبيا 14 منتخبا في أمم أفريقيا لكرة اليد

كوفاتش
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعــب في الســاعة الســابعة 
والنصف من مساء يوم غد اجلمعة 
املوافــق 27 آيار اجلــاري منتخبنا 
األوملبي لكــرة القدم مباراته امام 
نظيره اإليراني فــي املباراة الودية 
الثانية اســتعداداً لكأس آســيا 
حتت 23 ســنة املقررة ان تقام في 
املقبل. الشهر  أوزبكستان مطلع 
وكان منتخبنا خسر الثالثاء بهدف 
من دون رد امام نظيره اإليراني في 
املباراة األولى التي شهدت حضوراً 

رسميا وجماهيريا كبيرين.
من جهة أخرى، يستضيُف العراُق 
منافســاَت اجملموعة السادســة 
لتصفياِت آسيا دون ٢٠ عاماً التي 
تضُم إلى جانِب منتخبنا كالً من 
أســتراليا والكويت والهند والتي 
ســتنطلُق في الرابع عشــر من 
املقبل، وستحتضن  أيلول  شــهر 
البصــرة مباريــاَت التصفيــات . 
وســتفتتُح منافســات اجملموعة 
بلقاِء منتخبنا الشبابي ومنتخب 
شباب الهند، وفي لقاٍء آخر يواجُه 
الكويتي  منتخب استراليا نظيره 
في الرابع عشــر مــن أيلول، وفي 
السادس عشر من الشهر نفسه 
يالعُب منتخبنا الشــبابي نظيره 
الكويتــي، فيمــا يلتقي منتخب 
وفي  أســتراليا،  الهنــد منتخب 
الثامن عشــر من الشهر نفسه 
يواجُه منتخبنا الفريق األسترالي، 
الثانية ســتجمُع  املبــاراُة  بينما 

الهند والكويت.
مــن جانبــه، يفتتــُح ُمنتخــب 
تصفياِت  في  شــوطه  الناشئني 

مبواجهــِة  عامــاً   ١٧ دون  آســيا 
املنتخب القطري في املنافســاِت 
عمان  سلطنُة  تستضيفها  التي 
املُقبل. األول  تشرين  شهر  َمطلع 
وأســفرت قرعُة املُباريات بافتتاِح 
منتخبنــا مشــوار الَتصفيــات 
مبواجهــِة املنتخــب القطري في 
األول مــن شــهر تشــرين األول 
املقبــل، وفي الثالِث من الشــهر 
نفسه سيكون ناشئونا في حالِة 
انتظــار، فيمــا يخــوُض مباراته 
الثانيــة في اخلامس من الشــهر 
لبنان،  منتخب  مبواجهِة  نفســه 
فيما يالقي في السابع من الشهر 
عينه منتخــب البحرين، ويختتُم 
املضيف  مبواجهــِة  التصفيــاَت 
منتخــب عمان في التاســع من 

تشرين األول.

دعوة العبني وممثل نادي امليناء
يدُعو االحتاد لكرِة القدم ممثَل / نادي 
امليناء الرياضي للحضورِ أمام جلنِة 
شــؤون الالعبني واملدربــني اليوم 
اخلميس )٢٦/٥/٢٠٢٢( في الساعِة 
العاشــرة صباحاً حــول الدعوى 
املُتبادلة مــن قبل النادي واملدربني 
والالعبــني املُدرجــة أســماؤهم 
في أدنــاه، على أن يكــون املمثل 
ملمــاً بجميع حيثيــات الدعوى 
القــرار مع  اتخــاذ  وميتلك حــَق 
استصحاِب كتاب تخويل من قبل 
النــادي، وعلى املدربــني والالعبني 
املستمســكات  اســتصحاب 
/ هاتف  األسماء:املدرب  األصولية. 
املدرب  ومســاعد  شمران..  هادي 
والالعبني  مطرود،  عباس  حســن 
علي حلو علي ومنار طه محسن 

واحمد محمد حسني.

اليوم.. األولمبي يالقي نظيره اإليراني في التجريبية الثانية
الشبابي يالقي الهند والناشئة بمواجهة سلطنة عمان في افتتاح تصفيات القارة
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لقطة من مباراة منتخبنا األوملبي التجريبية األولى أمام ايران

إجراء قرعتي الصاالت للوطني 
والسيدات بغربي آسيا

نهائي بطولة الناشئين 
بالكرة الطائرة 2 المقبل

منتخب كرة الهدف في 
بطولة كأس انقرة الدولية 

الشباب والرياضة تبحث 
دعم مديرية كركوك 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اوقعــت قرعــة بطولة غربي اســيا لكــرة الصاالت 
منتخبنا الوطنــي في اجملموعة االولى التي ضمت الى 
جانبه منتخبات الكويت وفلسطني والسعودية فيما 
جمعت اجملموعــة الثانية منتخبات ســلطنة عمان 
ولبنان والبحرين واالمارات.. ويستعد منتخبنا الوطني 
لكرة الصاالت للمغادرة الى الكويت االســبوع املقبل 

للشروع مبهمته في بطولة غربي اسيا.
في حني، أســفرت قرعــُة بطولة غربي آســيا لكرة 
الصاالت للســيداِت التي ســتقاُم في السعودّية عن 
وقوِع منتخبنا إلى جانِب فلسطني والبحرين واإلمارات.

المكتب االعالمي التحاد الطائرة
حددت اللجنة الفنية في االحتاد العراقي للكرة الطائرة 
موعداً إلقامة املبــاراة النهائية وحتديد املركزين الثالث 
والرابع  لبطولة اندية الناشئني تولد 2005-2006.وقال 
رئيس اللجنة الفنية سوادي حسني ان اللجنة حددت 
الثاني من شهر حزيران موعداً إلقامة املباراة النهائية 
في متام الســاعة اخلامســة عصراً في قاعة الشعب 
بالعاصمــة احلبيبة بغداد بني نفط ميســان والدغارة 
تســبقها مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع في متام 
الثالثــة بعد الظهــر بني فريقي الرميثة والشــطرة.
وأضاف ان البطولة التي احتضنتها قاعة العباس في 
مدينة كربالء مبشــاركة ثمانية أندية، افرزت أســماء 
واعدة وطاقات شبابية قادرة على ارتداء قميص الوطن 
في احملافــل املقبلة.وسيشــهد حفل اخلتــام واقامة 
املباراتني حضور مــدرب املنتخبــات الوطنية للفئات 
العمرية اإليطالي فيشــنزو ناتشي ملشاهدة الالعبني 
واختيار االفضل لتمثيــل املنتخب الوطني في احملافل 

اخلارجية املقبلة.

هشام السلمان* 
يُشارك املنتخب العراقي لكرة الهدف للمكفوفني في 
بطولة انقرة الدولية التي تقام في تركيا .. وقال السيد 
ســعد عبد اجمليد رئيس االحتاد العراقــي لكرة الهدف 
للمكفوفني ان العراق يشــارك في بطولة كأس انقرة 

التي تقام في شهر متوز املقبل.
وأضاف عبد اجمليد ان البطولة تُقام في شهر متوز املقبل 
للمدة من الرابع عشر حتى العشرين منه، واشار رئيس 
االحتاد ان الوفد العراقي يتألــف من : عامر ناجي اداريا 
واياد صالح حكما وســيد مهدي ســيد منصور مدربا 
وصفاء فخري مدربا مســاعدا والالعبون : وليد محمد 
وعلي خضير وكــرار علي وعبد الرحمن احمد ومحمد 

احمد واحمد عادل.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم الشباب والرياضة
استقبل وزير الشباب والرياضة الكابنت عدنان درجال 
مدير شباب ورياضة كركوك مروان العبيدي لبحث 
مختلــف القضايــا التي تخص قطاعــي الرياضة 
والشــباب في احملافظة، اذ اكد درجال دعمه الكامل 
للقطاعــني في احملافظة والتي متثــل اهمية كبيرة 
جلميع العراقيني كونها تضم كافة اطياف الشعب 
العراقــي، واوضح درجال ان الوزارة تســعى لالرتقاء 
بالواقع الشــبابي والرياضي وتدعــم كل اخلطوات 
الصحيحة التــي تنهض بهما نحــو االفضل، وان 
هنالــك العديد من املنشــات الرياضية املهمة اجنز 
قسم منها والقسم االخر قريب جدا من االكتمال 

بصورة نهائية 
 من جانبه ثمن مدير شــباب ورياضة كركوك تعاون 
الكابنت عدنان درجال وتلبيته جلميع املتطلبات التي 
تخدم ســير العمل، ودعمه الكبيــر لغرض تطوير 
قطاعــي الشــباب والرياضة في كركــوك وبقية 

احملافظات.

تقرير 

محمد نجم الزبدي 

والعاب  العراقيــة  الرياضــة  فقدت 
البارزين وهو  ابطالها  ابرز  احد  القوى 
شــبيب داغر الذي رحل اثر صراع مع 
املرض وتوفي في مستشفى الشيخ 
زايــد ببغداد أول أمــس، وبرز داغر في 
وخمســمائة  الف  ركض  ســباقات 
متر / ثالثة االف متر حواجز وخمسة 
االف متر وعشــرة االالف متر وركض 
الضاحية و املارثون , وذلك احلديث عن 
هذا البطل له اكثر من دالله واضحة 
كونــه اســما المعــا في عروســه 
الصعيدين  علــى  الرياضية  االلعاب 
العربي و االســيوي , ومان فارسا من 
الفرســان الشجعان في هذا الضرب 

من الرياضة.
شبيب داغر الذي صفقت له اجلماهير 
الرياضيــة في املالعب والســاحات، 
ويعد امتــدادا للعــداء الفذ املرحوم 
البشــرية،  القاطرة  مختار  قاســم 
حيــث اخذ هذا الالعــب منه عداؤنا 

البطل شــبيب داغر صاحب االجنازات 
واألمجــاد...وكان هــذا الفتى القادم 
مــن محافظة ميســان إلى مالعب 
بغداد حامال معه طموحات كبيرة ال 
حدود لها، بعد ان وجد نفسه القدرة 
املنافســة في عروسة األلعاب  على 
ذلك  وامليدان..بعد  الساحة  الرياضية 
أصبــح لهذا العداء اســم المع في 

عالم لعبة العاب القوى العراقية.

نقطة البداية
كانت البداية لهذا العداء عندما كان 
يؤدي خدمة العلم عام 1966، ومنها 
بقي حتى إكمالــه اخلدمة اإللزامية 
تطوع في اجليش ضمن الفرقة الرابعة 
وفــي مقر الفرقة عــام 1967.. وكان 
العميد  الفرقة  األلعاب لهذه  ضابط 
)طه حمــو( وبقي فيها، وحصل على 
و5000  املتوســطة  األركان  فعاليات 
متــر و 10000 والضاحيــة واملاراثون، 
وأصبــح بطال مرموقا فــي بطوالت 

احلكاية مع البطوالت اخلارجيةاجليش السنوية.
كانــت انطالقة هذا العــداء البطل 

شــبيب داغر في عام 1971 في أملانيا 
مــن خــالل البطولة الدوليــة التي 

أقيمت هناك، وشــارك فيها العراق.. 
للعراق في  قياســيني  رقمني  فحقق 

كان هذا  1500متر عندما  مسابقتي 
املرحوم  العداء  باسم  مسجال  الرقم 

قاسم مختار.
وفي خمســة آالف متر، حيث امتلك 
القدرة على حتقيق االجنازات في ركض 
الســباقات للمســافات املتوسطة 
والطويلــة.. وفي بطولة آســيا التي 
1973 حصل  أقيمت في الفلبني عام 
على الوسام الفضي في ركض )ثالثة 
آالف متــر(. والوســام البرونــزي في 
بطولة العالم العسكرية بالضاحية 
التي أقيمت في القاهرة.. والوســام 
الذهبي في مســابقة )عشــرة آالف 
متــر( وفــي البطولــة العربية التي 
أقيمت في بغداد عام 1979.. ووســام 
آخر في بطولة ارتباط الشرق األوسط 

في ركض الضاحية.

االحتراف خارجي
واول رياضــي عراقي بالعــاب القوى 
يتلقى عقدا لالحتراف في احد األندية 
عام  ذلك  وحصل  اخلارجية،  الرياضية 
بطولة  منافسات  انتهاء  وبعد   1973

األنديــة العربية التــي ضيفها نادي 
املرميــني اللبناني، حيــث تلقى عقدا 
املذكور.التدريب  النادي  في  لالحتراف 
: بقي هــذا العداء يعمــل في نادي 
اجليــش الرياضي مســاعدا للمدرب 
مزهر مالــك الفتيان ثم ترك التدريب 
لعدة ســنوات، وهو اآلن احد املدربني 
املعتمدين في نــادي اجليش الرياضي، 
ورياضي رائد من رواد احلركة الرياضية 

في العراق.

اعتزازه باملدربني
يدين بالفضل الكبير إلى العميد طه 
الرابعة  الفرقة  العــاب  ضابط  حمو 
ألنه الشــخص الوحيد الذي قدم له 
التــي يجتاحها  الضرورية  األشــياء 
عندما كان رياضيــا في مقر الفرقة. 
وكذلــك يدين بالفضــل الكبير إلى 
الســيد خالــد توفيــق الزم صاحب 
الفضــل األكبر عليه املدرب اشــرف 
عليه .. نســال اهلل تعالى ان يتغمده 
جنانه  يدخلــه  وان  رحمته  بواســع 

العظام.

شبيب داغر يودع مضمار ألعاب القوى بعد مسيرة عطاء مميزة
الوسط الرياضي ينعى رحيل القاطرة البشرية 

شبيب داغر في احدى مشاركاته السابقة الراحل شبيب داغر

حقق فريــق اجلوية أمس فوزا مهما 
على فريق النجــف بهدفني مقابل 
التي  املباراة املؤجلة  هدف واحد في 
أقيمــت مبلعــب الشــعب الدولي 
مســاء أمــس..  وســجل اجلويــة 
هدفي الفــوز بامضاء حمادي احمد 
في الدقيقــة 20 واحمد كوني في 
الدقيقة 77 وللنجف علي قاســم 
في الدقيقة 28، وبالفوز رفع اجلوية 
رصيده إلى 61 نقطــة في الترتيب 
الرابع مســاويا رصيد نفط الوسط 

لكن األخير يتقــدم بفارق األهداف، 
في حني للنجــف 51 نقطة باملركز 
الســابع، وتعد املباراة هــي األولى 
للجويــة باشــراف مدربــه اجلديد 

قحطان جثير.
 33 هذا وتنطلــق مباريــات اجلولة 
لــدوري الكــرة املمتــاز بإقامــة 5 
مباريات، بعد غد السبت املوافق 28 
امانة بغداد  اجلاري، ففي ملعب  آيار 
يضيف أهل الدار ريــق امليناء، وفي 
النفط  النفط تقــام مباراة  ملعب 

الساعة  في  املباراتان  وجترى  والزوراء 
4 عصرا، وتقام مباراتان في الساعة 
السادســة والنصف مساء، األولى 
بني نفــط ميســان والديوانية في 
بني  والثانية  األوملبي  ميسان  ملعب 
أربيل والصناعة في ملعب فرانسوا 
الدولي  حريري، وفي ملعب الشعب 
جتــرى مباراة الطلبة وســامراء في 

الساعة 9 مساء.
اما بقية مباريــات اجلولة فتجرى 
في اليــوم التالي االحد املوافق 29 

آيار، فيلتقي الكهرباء والقاســم 
في ملعــب التاجي ويضيف زاخو 
فريق نفط الوســط ويلعب نوروز 
امام النجف وتقام املباريات الثالث 
في الســاعة الرابعة عصرا، وفي 
ملعــب الفيحاء بالبصــرة تقام 
واجلوية في  البصــرة  مباراة نفط 
الســاعة السادســة والنصــف 
والكرخ  الشرطة  ويتواجه  مساء، 
في ملعب الشعب الدولي في متام 

الساعة 9 مساء.

الجولة 33 تنطلق السبت بإقامة خمس مباريات 

الجوية ينهي مؤجلة النجف بالفوز في أول مهمة لقحطان جثير 

إعالم الشباب والرياضة
والرياضة  الشــباب  وزيــر  تواصل 
عدنــان درجــال مع عائلــة العب 
القوى  اللعاب  الوطنــي  منتخبنا 
بطل القفز بالزانــة منتظر فالح 
في  حلــادث ســير  تعرضه  بعــد 
النجف يوم أول أمس ، واعرب الوزير 
عن اســفه الكبير ملــا تعرض له 
التي  االصابة  فالح وحجم  البطل 
حلقت به، وتواصل مع وزير الصحة 
فورا التخاذ ما يلزم وعالجه بأسرع 
وقت او ارســاله خارج العراق غير 
من  الــواردة  الطبية  التقاريــر  ان 
مستشــفى الصدر في محافظة 
النجــف األشــرف  اكــدت عدم 
امكانية نقله مالم يتم السيطرة 
أوالً على وضعه الصحي واستقراره 
دون مضاعفات ، كما تواصل الوزير 

درجــال مع مستشــفى الكفيل 
فــي كربــالء لتأمني فريــق طبي 
متخصــص لالطالع علــى حالته 
لعالجه.  املناســب  االجراء  واتخاذ 
وكان بطل القفــز بالزانة منتظر 

فالح، تعــرض إلى حــادث مروري 
أثنــاء قيادته الدراجــة النارية في 
محافظــة النجــف ، ويرقد حالًيا 
في مستشفى الكفيل مبحافظة 

كربالء.

السليمانية / اللجنة اإلعالمية 
تنطلــق اليوم اخلميــس في قاعة 
فــي  الرياضيــة  التربيــة  كليــة 
منافسات  الســليمانية  محافظة 
بالكيكــو  الدوليــة  االمم  بطولــة 
شــيندو بنســختها االولــى التي 
بالتعاون  الدولية  املنظمة  تنظمها 
مع املنظمــة العراقية مبشــاركة 
منتخبــات املانيا واليونــان وتركيا 
اضافة  وسيرالنكا  واذربيجان  وايران 

الى العراق . 
وقــال رئيــس املنظمــة العراقية  
الرحمنان جميع  تيمور حتسني عبد 
املنتخبات املشــاركة في البطولة 
وصلت الى العــراق اضافة الى وفد 
املنظمة الدولية باللعبة ، موضحا 

ان افضــل الالعبــني فــي العالم 
سيشاركون في النسخة االولى من 
البطولة ، مبينا ان املنتخب االملاني 
كان اول احلاضريــن برفقــة اعضاء 
املنظمة الدولية معالُ اسباب تاخر 
وصول الوفود الى االخرى الى االربعاء 
الترابية التي  بســبب العواصــف 
تعــرض لها البــالد وتوقف املالحة 
الفني  املؤمتــر  امس  اجلوية. عقــد 
اخلــاص بالبطولة بحضور رؤســاء 
رئيس  برئاســة  املشــاركة  الوفود 
هاكن  االملانــي  الدولية  املنظمــة 
بهبــودي ومت خالل املؤمتــر حتدد عدد 
الالعبني املشــاركني فــي البطولة 
والبالغ عددهم 60 العبا اضافة الى 
اجلنسيات..  من مختلف  17 حكما 

واشــاد رئيــس املنظمــة الدولية 
االملاني هاكــن بهبودي بتحضيرات 
املنظمة العراقيــة وما تقدمه من 
دعم للعبة وتوفير وســائل الراحة 
معربا  املشــاركة  للوفود  والتدريب 
عن اعجابه باحملافظات الشــمالية 

والتطور الكبير احلاصل فيها. 
وحددت اللجنة املنظمة الســاعة 
الرابعــة من عصر اليــوم اخلميس 
موعــداُ لبــدء االفتتاح الرســمي 
للبطولة وذلك من خالل استعراض 
الوفود املشــاركة وثقافاتها قضال 
عن تاريــخ لعبة الكيكو شــيندو 
ولوحــات فنية اخرى جتســد عمق 
احلضارة العراقية بحضور مسؤولني 

من بغداد واقليم كردستان.

حسين الشمري
اخلميس منتخبنا  اليــوم  يواجه 
على  الســلة  بكــرة  الوطنــي 
املتحركــة نظيــره  الكراســي 
منتخــب كوريــا اجلنوبيــة في 
بطولة اسيا اوشــيتا  في لقاء 
البحث عن البطاقة السادســة 
العالم  مونديــال  الــى  املؤهلة 
الذي ســيقام في دولة االمارات 
احتاد  ..وقــال عضو  احلالي  العام 
كرة الســلة على الكراسي،ثامر 

مجيــد، ان مبــاراة اليــوم امام 
منتخــب كوريــا اجلنوبيــة هي 
مصيريــة  بالنســبة لنا كونها 
العالم  مونديال  الى  ســتؤهلنا 
وهذا هو االجناز االول الذي نبحث 
عنه في هذه البطولة االسيوية.

واضاف مجيــد  ان مباراة  اليوم 
اثنني  علــى  القســمة  تقبل  ال 
اما الظفر ببطاقــة التأهل الى 
املونديال او االكتفاء باملشــاركة 
في بطولة االســياد التي اجلت 

للعــام املقبــل بعــد ان ضمن 
وجودنا كأفضل تسعة منتخبات 
للمشاركة في  تتأهل  اســيوية 
االســياد بعد صدارتنا جملموعتنا 
بالعالمــة الكاملة اي  الثانيــة 
فوزنا في اربــع مباريات متتالية 
وهذا بالتأكيد سيحفزنا العبينا 
الى تقدمي افضل املســتويات من 
اجل الوصول الــى كاس العالم 
وهو بال شك اجناز كبير جاءنا من 

اجل حتقيقه.

المكتب االعالمي 
ابراهيم  الدكتور  االحتاد  رئيس  وقع 
البهادلي بروتوكول تعاون مشترك 
مع نظيره  االيرانــي اجلديد) هادي 
ســاعي(  في مقر اللجنة االوملبية 
العام  االمــني  بحضور  االيرانيــة 
)دكتور  االيرانية  األوملبيــة  للجنة 
العراقي  االحتاد  واعضاء   ) سعيدي 
الدكتور »أحمد قاســم » والسيد 
الفني  واملديــر  جــواد«  »حســن 
للمنتخبــات الوطنيــة العراقية 
ياري« ومستشــار  املدرب »محمد 
اللجنة االوملبيــة االيرانية »اصغر 

رحيمي«.
اقامة  علــى  ينــص  البرتوكــول 
العراقيني  للمدربني  تدريبية  دورات 
االيرانيني  اخلبراء  افضل  بأشــراف 
في التدريب ، وتهيئة معســكرات 
اولها  متبادلة وســيكون  تدريبية 
جتمــع مشــترك بــني املنتخــب 
العراقي و االيراني لفئتي الناشئني 

لبطولــة  اســتعداداً  والشــباب 
اللجان  بلغاريا،وارسال  في  العالم 
العاملــة  في العــراق الى طهران 
لزجهم فــي الــدورات  التدريبية 
اخلاصة باالدارة  وتنظيم املسابقات 

احمللية والدولية .
دورات حتكيمية  اقامــة  -كذلــك 
بأشراف احلكام الدوليني في ايران ، 

وترشيح مدرب دولي على مستوى 
عالي للتعاقــد مع االحتاد العراقي 
لتدريب فعالية البومســي.. وقال 
رئيس االحتــاد العراقــي »ابراهيم 
البهادلي » ان هذا االتفاق ســيزيد 
من ســرعة تطور اللعبة ملواكبة 
احلداثــة في التدريــب والتحكيم 

بالتايكواندو.

درجال يتعد بعالج بطل الزانة منتظر فالح 

اليوم.. السليمانية تضيف بطولة 
األمم الدولية بالكيكوشيندو 

سلة الكراسي يواجه كوريا الجنوبية 
اليوم سعيًا لبطاقة مونديال العالم

االتحادان العراقي وااليراني 
يتفقان على التعاون بالتايكواندو 

منتظر فالح

جانب من توقيع االتفاقية



وقد يجني
 االنسان على نفسه 

--1
هنــاك َصَدمات يتعرض لها االنســان وهي 
ليســت من أعدائه وخصومــه وامنا هي من 
صنــع يده ، فهــو الذي جنى على نفســه 

بنفسه ..!!
--2

والبخيل يتصدر قائمة اجلانني على أنفسهم 
.

ومن الشواهد البليغة في هذا الباب :
ما ذََكرَتُْه بعُض ُكُتِب األدب حيث أّلَف ) سهل 
بن هارون ( كتاباً في مدح )البخل( وأهداه الى 

) احلسن بن سهل ( فّوقع على ظهره :
" وقد جعلنا ثوابَك عليه ما أمرَت بِِه فيه "

فــاذا كان البخل ممدوحاً فليمنع ) احلســن 
بن ســهل ( ِصلََتُه عن ) ســهل بن هارون (

ليستحق املدح ...
وهكذا حرم سهل بن هارون نفسه من جائزة 

كبيرة ..!!
--2

) وســهل بن هارون ( هو أحــد كبار البخالء 
الذيــن كتب عنهــم اجلاحظ فــي كتابه ) 

البخالء ( 
 – -3

وملّا قال أبو العتاهية :
ساِفرْ بَِطرِْفك حيُث شئَت 

فال تَرى االّ بخيال 
قيل له :

بخّلَت الناس ُكلَّهم 
قال :

كذبوني بواحد .
وال يعدم الباحث في سيرته أن يجد أّنه  كان 

متهما بالبخل .
--4

رحم اهلل الشيخ الشبيبي حيث يقول :
امنا جنني على أنفسنا 

حني جننى ثم ندعو َمْن َجَنى ؟
--5

والبخل ال يكون باملال فقط ،
فمعظــم الســلطويني العراقيــني بخالء 
مبشــاعرهم وعواطفهــم ازاء وطنهم وازاء 
مواطنيهــم، ولو لم يكونــوا كذلك ليذلوا 
جهدهم الخراج املواطنني من عنق الزجاجة 

– كما يقال - .
وملا انصرفوا بشــكل كامل الحراز املكاسب 
واالمتيازات على حساب املواطنني العراقيني.

--6
وهذا البخل باملشاعر النبيلة ، ومبا يقتضيه 
ُحــّب الوطن واملواطنني ارتد عليهم ســلباً 
فهم اليوم في وادٍ واملواطنون العراقيون في 

وادٍ آخر ،
وبني الفريقنْي فجوة كبرى، وهذه الفجوة أو 
اجلفوة هي أخطر ما يتهدد مســتقبلهم لو 

كانوا يشعرون .
وهنا تكمن العظة .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

مراهنات على 
دورالمستقلين

ليس غريبــا ان تصدرعروض طرفي 
االزمة )االطار التنسيقي والتحالف 
لتشــكيل  للمســتقلني  الثالثي( 
احلكومة املقبلــة بتوقيت متقارب، 
وهو ما ينقل االزمة الى املستقلني، 
لكنه في الوقـــت نفســـه ميثـل 
بـــادرة حـــل الزمـــة االنســـداد 

السياسـي،
قد يقول البعــض ان العروض التي 
قدمــت للمســتقلني منــاورة بني 
التيار الصدري واإلطار التنســيقي، 
الن كليهما لــم يتمكن من حتقيق 

مشروعه،
اال انهــا فرصــة لن تتكــرر للنواب 
املســتقلني إلبراز موقف موحد في 
همزة  ليكونــوا  العراقي،  البرملــان 
الوصل بني النديــن االطار والثالثي، 
دون تغليــب طــرف علــى اخر ما 
مينحهم دورا ال يقل شانا عن بيضة 

القبان.
اخلــوض في واقعية دوراملســتقلني 
بشكل  عليهم  يعتمد  مســتقبال 
اساســي فيما لو متكنوا من توحيد 
صفوفهــم فــي البرملــان العراقي 
ليشكلوا جبهة متماسكة تكسب 

دورا محوريا في حل اخلالفات.
بــل يتعــداه لتقــدمي رئيــس وزراء 
مستقل، سيكون حال لكل مشاكل 
مرحلة ما بعد االنتخابات النه ليس 
محسوبا على طرف، عندها يصبح 
املنظومة  في  ثالثا  ركنا  املستقلون 
السياسية، لكن النقيض متاما، هو 
النواب املستقلني لفكرة  استسالم 
املعارضة النيابيــة، النها حتتاج الى 
يعتبره  وقتا  تســتلزم  وخبره  جتارب 
الناخبــون ترفا غير متــاح، ما نيل 

املطالب بالتمني.
املســتقلون أمام مهمــة تاريخية 
لو احســنوا اقتناص هذه الفرصة، 
ســيحققون كال الغايتــني، االيفاء 
وحتقيــق  للناخبــني  بوعودهــم 
املنظومة  ســيطال  التغييرالــذي 

السياسية برمتها.

جواد البوالني

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED
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سمير خليل:
شــهدت العاصمة احلبيبــة بغداد حفل 
توزيــع جوائــز الهــالل الذهبــي بدورته 
الرابعة ، دورة الفنان سامي قفطان 2022 
الرمضانية  والبرامج  باالعمــال  واخلاصة 
العراقية على املسرح املفتوح في مدينة 
السندباد الند ببغداد، احلفل اقيم وسط 
حضور فني واعالمــي ومتيز بخصوصيته 
التي تقــف عند املسلســالت الدرامية 
والبرامج التي قدمت خالل شهر رمضان 

الكرمي.
منظم احلفل ومشــرفه العام  االعالمي 
حيدر النعيمي حتدث عن احلفل فقال:أوالً 
اشكر صحيفة الصباح اجلديد حلضورها 
وتغطيتهــا للحــدث، صراحــة تفاجأت 
بعدد احلضــور الهائل واالعالم الذي حضر 
احلفل مبا يفــوق )800( شــخص اضافة 
لألعــالم العربي، كان هــذا احلفل او هذه 
الدورة اضخم من الدورات الســابقة من 
حيث عدد احلضــور والتغطية االعالمية، 
رســالة الهالل الذهبي هي تكرمي الفنان 
في حياته،  قدر املســتطاع ان منجد هذا 
الفنان، الفنان سامي قفطان قامة كبيرة 
وجديرة باالحتفاء، اما الرسالة االنسانية 
التي يحملها هــذا احلفل فهي انه ليس 
حفــال لتوزيــع اجلوائز فقط بل يســلط 

الضوء على منجز روادنا من الفنانني".
واضاف: متيز حفل هذا العام بإضافة عدد 
مــن احلقول اجلديدة هــي: افضل برنامج 
كردي وافضل مصمم ازياء وافضل اعالن 
الهالل  اذاعي،  برنامــج  وافضل  رمضاني 
يجمــع اجلميع بدون متييــز، هو عبارة عن 
حفــل يتجمع فيــه الفنانون فــي لقاء 

احبــة وليس لقاء منافســة، الكثير من 
ساعدوني  الذين  واملؤسسات  االشخاص 
في هــذا احلفل، اشــكر الراعني جميعا 
مــن دون اســتثناء، الذين آمنــوا بحيدر 
النعيمي وباحلفل، مدينة الســندباد الند 
النخبة  مختبرات  احلفل،  احتضنت  التي 
وجامعة كلكامش االهلية وعلى رأسهم 
بالتأكيد شــركة كورك الراعي املاســي 
لهذا احلفل، نقابة الفنانني وشركة الرأي 
الفنية االستاذ مجاهد ابو الهيل، مجلة 
مشــاهير العراق التي قامــت بتغطية 

وجميلة  للحفل،".واســعة 
ســامي وختــم: اعتقد ان  دورة 
تعنون قفطــان ميكن ان 
كالتالي )دورة جبل 

العراقيــة  الدرامــا 
مليون  ثالثــني  حتصد 

مشــاهدة خــالل يومني( 
وهــذا رقم مهول حلفل يعني 

ملن  شــكرا  الدرامي،  باملنجــز 
حضر، شــكرا لكل من كتب عن 

حفلنا هذا، اخيرا أستطيع القول 
الفن  أصــدر  ان  اســتطعت  انني 

والفنان العراقي واضع صورة بغداد 
خارج احلــدود بأبهى صورة وفي اهم 

البرامج العربية".
قال  الرائد ســامي قفطان  الفنــان 
عن هذه االحتفاليــة: خطوة جميلة 
املشرفني  العاملني  نشــكر  وجريئة، 
على هــذه االحتفالية، هــي تقييم 

الوقــت  وبنفــس  للفنــان 
مســؤولية كبيرة على عاتق 
بهذه  يحتفــظ  ان  الفنــان، 

الهدية، هدية وجــود الناس، هدية تقدمي 
اخلدمــات للحضور، هذه الهدايا اشــبه 
بقــالدة مســؤولية للفنــان ان يحتفظ 
بها، ان يفي ماعنده مــن امكانات خالل 
عمله كفنــان، للجمهور الذي ســاهم 
بصنعه وهي في نفس الوقت شــرف لنا 
ومسؤولية كبيرة، امتنى ان اكون على قدر 

املسؤولية".
ئــز  ا جاءت جو الذهبي  الهالل 
هو كالتالــي:  ممثــل  أفضــل 
ن  لفنــا عن ا هاشم  محمد 

"بنات دوره في  مسلســل 
وافضل  صالــح"، 
ممثلة كانت الفنانة 
دورها  عن  زهورعالء 
املسلسل،  نفس  في 
افضل ممثــل في دور ثاٍن 
هو الفنان غسان اسماعيل 
عن دوره في مسلسل "أملاس 
مكســور"، وافضل ممثلة  في 
دور ثاٍن هي الفنانة شاهنده عن 
دورها في مسلسل "رحيق"، وفاز 
أفضل  بجائزة  املــالك  زيد  الفنان 
ممثل شــاب عن دوره في مسلسل 
افضل  جائزة  اما  مكسور"،  "أملاس 
نصيب  مــن  فكانت  شــابة  ممثلة 
الفنانة بــراء الزبيدي عن دورها  في 
مسلسل "بنات صالح"، افضل ممثل 
واعــد هو الفنــان مصطفى داخل 
عن دوره في مسلســل "الكادود"، 
كانت  واعدة  ممثلة  وأفضل 
رفل نشمي عن دورها  في 

مسلسل "الكادود".

وعــن جائــزة افضل مؤلــف فكانت من 
نصيب الكاتب أحمد هاتف عن مسلسل 
"رحيــق "، افضــل مخرج هــو اللبناني 
دافيد أوريان ملسلســل "أملاس مكسور"، 
وافضل مصمم أزياء هو جوزيف عســاف 
ملسلســل "أملــاس مكســور"، وأفضل 
برنامــج مناصفــة هــو "رفقــة" على 
الفضائية العراقية العامة ، و" جنوم على 
نار" على فضائيــة UTV،  أفضل برنامج 
كردي هو " صديــق العمر" على فضائية 
كردســتان 24، أفضل أعــالن في رمضان 
كان لشــركة كورك تيليكوم لألتصاالت، 
اما  شــهادة التميز مــن جلنة التحكيم 
فذهبت ملسلسلي "الكادود " و " رحيق" 
عن فئة أفضل عمل، وشهادة التميز من 
جلنة التحكبم للفنان جاسم محمد عن 
دوره في مسلســل " الــكادود"، ومثلها 
للفنانة شــروق احلســن عــن دورها في 
مسلســل "بنات صالح"، ومنحت جائزة 
جلنة التحكيم اخلاصة للفنان أياد الطائي 
الدائه املتميز عن دوره في مسلسل " بنات 

صالح"، اما جائزة افضل عمل فحجبت.
احلفــل اســتضاف بعــض الفنانني من 
خارج العراق هــم: املطرب همام أبراهيم 
واخملرج عالء االنصاري، والفنانة االء شاكر، 

والفنانة ماليني
كذلك شــهد احلفل حضــور ضيوف من 
االعالم العربي هم: برنامج اي تي بالعربي، 
وكالة  تريندينغ،  برنامج  أنسايدر،  برنامج 

ميوزك نايشن.
جديــر بالذكر ان جلنــة التحكيم تألفت 
من: الناقد مهدي عباس والدكتور صالح 

الصحن واملؤلف باسل الشبيب.

حملت اسم الرائد سامي قفطان 
وكرمت مبدعي الدراما العراقية

جوائز الهالل الذهبي..

أوس فاضل رفل النشمي زهور عالء سامي قفطان مع حيدر النعيمي

متابعة - الصباح الجديد:
أديل  البريطانية  املغنيــة  اقتنصــت 
مركــزًا فــي قائمة مجلة تــامي ألكثر 
100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 

.2022
ووفًقا ملوقع "بيلبورد" األمريكي، حتتفي 
القائمة الســنوية بإجنــازات الفنانني 
والسياســيني  والرواد  العامة  والرموز 
الذين أثــروا احلياة العامة وتركوا تأثيرًا 

مهًما على مدار العام.
وحجــزت أديــل لنفســها مكانًا في 
القائمة حتت فئة رموز، ومعها املغنية 
األمريكيــة ماري جي باليج، أما املغني 
واملغنية  باتيست،  جون  البيانو  وعازف 
ميرانــدا المبرت واملمثلــة األمريكية 
زيندايا فجاء اسمهم في فئة املبدعني.

وتضمنت فئة الفنانني، أســماء مثل: 
أريانــا ديبــوز وجازمني ســولفن، أما 

فئة الــرواد فتضمنت اســم العازف 
بـ  الشــهير  أحمد خالد طومســون 
العام  بأوسكار  فاز  والذي   ،Questlove

املاضي.
احلواري  البرنامــج  مضيــف  وأشــاد 
جيمس كــوردن، باملغنيــة أديل، بعد 
ظهور اســمها في القائمــة، بقوله: 
"إنهــا تضع املشــاعر فــي كلمات، 
وتصفها بطريقة لم نكن نستطيع أن 

نفعلها أبًدا، إنها نقية وصادقة وأنيقة 
في نفــس الوقت، ال تشــعر أبًدا أنها 

تغني لنا. إنها تغني عنا".
وأصــدرت أديــل العام املاضــي ثالثني 
ألبومــاً، تضمــن كثيرا مــن األغاني 
الناجحة، التي استمدت فيها اإللهام 
من انفصالها عن زوجها السابق، واآلن 

تعيش برفقة حبيبها ريتش بول.
ومــن املقرر أن يجتمــع املكرمون هذا 

العام ويحتفلون بإجنازاتهم في مجلة 
تامي، يوم اخلميس، التاسع من شهر متوز 
القادم، ومن املتوقــع أن تقدم املغنية 
ميراندا المبرت وبليج عروًضا حية في 

احلدث املباشر.
وتضمنت القائمة أسماء أخرى منها: 
الرئيس األوكراني فولودميير زيلينسكي 
بينج،  الصيني شــي جــني  والرئيس 

والرئيس األمريكي جو بايدن.

"أديل" على قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022

الصباح الجديد - خاص:
صــدر العدد التاســع مــن مجلة 
التي  الشهرية  اجمللة  )السينمائي(، 
وحملت  الســينما،  بشؤون  تعنى 
العديد من املوضوعات منها: كلمة 
العدد )السينمائي وسينما الشباب 
معاناة مشــتركة( بقلم رئيس 
التحريــر عبــد العليــم 
البناء، و قراءة في كتاب 
موســوعي جديــد 
واملؤّرخ  للباحــث 
ئي  لســينما ا
ي  مهــد
 ، س عبا
و)نساء 
مــن 

يــد  حد
د  جســا ا و
أرواح(  بــال 

حملمــد رضا مــن لنــدن، و)حراك 
ســينمائي غير مســبوق بإنتاج 
13 فيلما قصيرا ودعم خمســة 
الســينما  دائرة  في  روائية  أفالم 
واملســرح( لرئيس مجلــس االدارة 
وصاحــب االمتياز ســعد نعمة، و 
ملف العدد )مديــر التصوير الرائد 
لقاء  رشــيد(  شكيب  السينمائي 
رئيس التحرير، و) أفكار ســينمائية 
الصحن،  للدكتور صالح  لو(  .. ماذا 
و)مهرجــان كلية الفنــون اجلميلة 
فــي دورة جميلــة ومتميزة( ملهدي 

عباس، و )سينمائيون عراقيون، مدير 
التصوير عمــار جمال ومدير اإلنتاج 
نعمة،  ســعد عبد اهلل" لســعد 
ســينمائية  ملهرجانات  ومتابعــة 
دوليــة:) في الــدورة ال 43 ملهرجان 
الدولــي(  الســينمائي  القاهــرة 
و)فــي افتتــاح الــدورة األولى من 
السينمائي،  األحمر  البحر  مهرجان 
و)مهرجان القارات الثالث(، واحد من 
أهم املهرجانات الســينمائية حول 
الســينمائي  اخملرج  بقلم  العالــم 
ســمير حنا خمــورو مــن باريس، 
ورســالة صالح سرميني من باريس 

أيضا.
ومتابعة ألول فيلم عراقي من صناعة 
امرأتــني مبدعتني. ينــال دعما دوليا 
)كلشي ماكو( اســتغرقت صناعته 
و)ملاذا  ســنوات،  عشــر  ســينمائيا 
أصبحت الدرامــا التاريخية اآلن أكثر 
متيزا؟( للدكتور علي صباح ســلمان، 
وقراءة في السيرة التاريخية للسينما 
اإلسبانية املعاصرة( لكاظم شمهود 
من مدريد، و)ســينما الشــباب بعد 
2003( ملهــدي عبــاس، و)وراء الباب( 
لعدنان حســني أحمد مــن لندن، و 
)الرجــل األول، خطــوة صغيرة لرجل 
للمخرج  للبشــرية(  عظيمة  وقفزة 
الفدعـم،  شهيـد  نـزار  السينمـائي 
لألسـتاذ  الفرنسيـــة  والسينـــما 
يوسف،  مهـــدي  الدكتـورعقيـــل 
و)احلداثـــة والفـــن والتكنولوجيـا( 

للفنـان الدكتـور جـبار جـودي.

"مجلة السينمائي".. عدد جديد

متابعة - الصباح الجديد:
قالــت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، 
ان العمل يجري علــى صرف وزارة املالية 
منحة املليــار دينار الــى وزارة الثقافة - 
دائرة السينما واملسرح، الفتة الى مساع 
منهــا، ان يكون ذلك املبلــغ دورياً بهدف 
إعادة ألق انتاج السينما العراقية ونبض 

املسرح العراقي.
وذكــر وكيل الــوزارة عماد جاســم في 
تصريــح، إن الوزارة حتتاج الــى ان تكون 
دائرة معنية  واملســرح  الســينما  دائرة 

بتقدمي الثقافــة والفكر واجلمال بتمويل 
يسمح لها أن تعد الى مشروع مسرحي 
كبير، وايضاً العمل على استعادة مسرح 
في  املنصور  ومسرح  الكبرى  االحتفاالت 
املنطقة اخلضراء لتكون ابوابها مشرعة 

أمام جمهورها بنحو عام.
وكان مجلــس الوزراء قد قــرر في الـ 25 
من شهر اذار املاضي، متويل وزارة الثقافة 
– دائرة السينما واملســرح مبنحة قدرها 
مليــار دينار للدراما واألنشــطة الفنية 

األخرى.

 نينوى - الصباح الجديد:
حظرت دائرة البيطــرة في نينوى، إدخال 
حيوانات }الَقرَدة{ إلى احملافظة، وذلك بعد 
تسجيل إصابات بفيروس "جدري القردة" 

في بعض الدول العربية والعاملية.
وذكرت الدائرة فــي بيان،تابعته الصباح 
اجلديــد أنه "بنــاء على تعليمــات دائرة 
البيطرة فــي بغداد، منع املستشــفى 
البيطري في نينوى دخول حيوانات القردة 
الى احملافظة بعد تســجيل اصابات في 
عدد من دول املنطقة والعالم"، خشــية 

انتقال املرض من القردة الى االنسان". 
يشار الى ان مملكة املغرب ودولة االمارات 

سجلتا مؤخرا بعض اإلصابات.
الصحة  أعلنــت منظمــة  أن  وســبق 
العاملية، أن لقاح اجلدري يقي بنسبة 80 

في املئة من اإلصابة بجدري القرود.
بينما  العامليــة  الصحــة  إعــالن  وجاء 
تتصاعد حاالت اإلصابة حول العالم، مما 
أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس، 
في وقــت ال تزال فيــه دول عديدة حتاول 

التعافي من آثار جائحة كورونا.
وجدري القرود، مرض نادر، وعادة ما تكون 
أعراضه احلمــى وآالم العضالت وتضخم 
على  جلدي  وطفــح  اللمفاوية  الغــدد 

اليدين والوجه.

الثقافة: العمل جاٍر على صرف 
منحة المليار دينار للسينما والمسرح

نينوى تحظر دخول القردة
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