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بغداد - وعد الشمري:
النيابية  املاليــة  اللجنة  أحملت 
مبالغ  رفع  إلــى  الثالثاء،  امس 
الطارئ  الدعم  قانــون  مقترح 
لألمن الغذائي والتنمية، وعزت 
البطاقة  متطلبــات  إلى  ذلك 
التموينية، في حني حتدثت عن 
أبواب صــرف جديــدة ظهرت 
من خالل طلــب وزارة الصحة 
دينار  مليار  و300  تريليون  مبلغ 
من أجل اشــراء أدوية لألمراض 

السرطانية.
وقــال عضــو اللجنة ســتار 
إلى  تصريــح  فــي  العتابــي 
"الصبــاح اجلديد"، إن "اللجنة 
األولى  القــراءة  انتهــاء  ومنذ 
للمقتــرح عكفــت على عقد 
ذوي  واســتضافة  االجتماعات 

الشأن".
وتابع العتابي، أن "آخر اللقاءات 
حصلــت مــع جلنــة الصحة 
والبيئة التي طلبت توفير مبالغ 
لشــراء عالج ملرضى السرطان 
والثالســيميا والتعيينات وفق 

قانون التدرج الطبي".
وذكــر أن "جلنة الصحة طلبت 
إلى  يصــل  مالي  تخصيــص 
في  دينار  مليــار  و300  تريليون 

ضوء احتياجاتهم".
"اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار، 
نــواب  ايضــاً  اســتضافت 
البصــرة  محافظــة 
لالســتماع إلــى احتياجاتهم 
ومشكالتهم"، مشدداً على أن 
"التوجه نحــو إنضاج القانون 

يلبي  ومبا  الصحيح  بالشــكل 
احتياجات املواطنني".

وبني العتابي، أن "احملاوالت تأتي 
لســن القانون ضمن السقف 
مع  مت حتديــده  الــذي  املالــي 
وهو  للمقترح  االولى  الصياغة 

25 تريليون دينار".
وأكد، أن "البرملان سوف يضطر 
إلى زيادة املبالغ إذا كانت هناك 

احتياجــات ضرورية متس االمن 
الغذائي والصحي".

ونفى العتابي، "وجود معرقالت 
تواجه القانون"، مؤكدا "املضي 
بإقــراره بعد مناقشــة جميع 
أجل  الفنيــة من  املقترحــات 

تضمينها".
على  "التصويت  أن  إلى  وذهب، 
القانون ســيكون خالل سقف 

زمني قد يصل إلى أسبوع من 
تاريخ القراءة الثانية للمقترح"، 
متهمــاً "بعــض املعترضــني 
بأنهم يريــدون زج القانون في 

خانة الصراع السياسي".
ومضى العتابي، إلى أن "النواب 
يصــل  للمقتــرح  املؤيديــن 
عددهم إلــى الثلثني، وبالتالي 
نحن متأكدون من متريره لكننا 

الذي  بالشــكل  أن يخرج  نريد 
يتناسب مع متطلباته".

من جانبه، ذكــر عضو اللجنة 
االخــر مهنــد اخلزعلــي، في 
اجلديد"،  "الصباح  إلى  تصريح 
أن "الغرض األول من اقرار قانون 
الدعم الطــارئ لألمن الغذائي 
هــو توفيــر االموال للســلة 
الغذائية والبطاقة التموينية".

"توفيــر  أن  اخلزعلــي،  وتابــع 
التنموية  واملشــاريع  اخلدمات 
ســتكون حاضــرة ايضــاً في 
القانون وقد ظهرت لنا مشكلة 
وزارة  احتياجــات  وهي  جديدة 
الصحــة التــي نعمــل على 

تلبيتها".
ولفت، إلــى أن "وزارة الكهرباء 
حتتاج إلى دعــم مالي من أجل 
الغاز  امــدادات  ديون  تســديد 
االيرانــي عن عام 2020 وضمان 

استمراره للعام احلالي".
"دعم  عــن  اخلزعلي،  وحتــدث 
القطاعات االخرى مثل القطاع 
الزراعي وتسديد ديون الفالحني 
الصناعي  القطــاع  عن  فضالً 

ومعاجلة ازمة املياه".
حتمل  إلــى  "البرملــان  ودعــا، 
والتفكيــر  مســوؤلياته 
زج  وعدم  العامــة،  باملصلحة 
السياسي  الصراع  في  القانون 
الذي  بالشــكل  اخراجــه  إمنا 
يتفق مع الغرض من تشريعه".

أن  إلــى  اخلزعلــي،  وانتهــى 
"القانون ســيرى النــور قريباً، 
بعض  إلــى  بحاجــة  لكننــا 
النقاشات من أجل االتفاق على 
الصياغات النهائية للمواد قبل 

التصويت عليها".
التنســيقي  االطار  ويواصــل 
االعتراض على القانون ويطالب 
وجعله  مبالغــه  بتخفيــض 
األمن  توفيــر  على  مقتصــراً 
الغذائــي كشــرط للتصويت 

عليه.

بعد مطالبة الصحة بتريليون و300 مليار دينار لشراء األدوية

المالية النيابية ترجح زيادة مبالغ قانون
األمن الغذائي وتؤكد: ثلثا النواب مع تمريره

النفط في أعلى مستوى خالل شهرين
6وسط انقسام أوروبي بشأن حظر الخام الروسي نبيه بري يترأس البرلمان اللبناني للمرة 

3السابعة على التوالي

الصباح الجديدـ  وكاالت:
ارتفعت أســعار النفط، امس 
االحتاد  موافقــة  اثر  الثالثــاء، 
األوروبــي على خفــض واردات 
النفــط مــن روســيا بنهاية 
أثار مخاوف شــحة  2022، مما 
العرض وســط زيــادة الطلب 
قبــل ذروة موســم القيــادة 
املتحدة  الواليات  في  الصيفي 

وأوروبا .
وارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
برنت لشــهر يوليو متوز، 1.45 
إلــى 123.20 دوالرًا للبرميــل 
بتوقيت   04:40 الســاعة  في 
جرينتش، ليجري تداول العقود 
اآلجلــة خلام غرب تكســاس 
الوسيط األمريكي )WTI( عند 
بزيادة   ، للبرميل  دوالرًا   118.49
3.42 دوالرات عن ما كانت عليه 
عند إغالق يوم اجلمعة املاضي.

ويذكر فــي هذا الصدد ان قادة 
اتفقوا من  األوروبــي،  االحتــاد 
حيــث املبدأ علــى قطع 90٪ 

من واردات النفط من روســيا 
األمر   ،2022 نهاية عام  بحلول 
الذي حسم أزمة مع اجملر بشأن 
اآلن  االحتاد حتى  أشد عقوبات 

على موسكو منذ غزو أوكرانيا 
قبل ثالثة أشهر.

ومــع ذلك، قال بعــض اخلبراء 
النفط قد  إن مكاسب أسعار 

تكون ضعيفة ألن الســوق قد 
حددت بالفعل قيود العرض.

ومن املتوقــع أن يرتفع الطلب 
من الصــني بعد تخفيف قيود 

COVID-19، بعــد أن أعلنــت 
إغالقهــا  أنهــاء  شــنغهاي 
املســتمر منــذ شــهرين ، و 
العظمى  للغالبية  ستسمح 
من الناس في أكبر مدينة في 
الصني مبغادرة منازلهم وقيادة 
اليوم  من  اعتبارًا  ســياراتهم 

األربعاء.
ومن املقرر على صعيد اإلنتاج، 
أن تلتزم أوبــك + باتفاق العام 
غد  يوم  اجتماعها  في  املاضي 
اخلميــس ، بزيــادة متواضعة 
لإلنتاج في يوليــو مبقدار 432 
ألــف برميل يوميا ، حســبما 
قالت ستة مصادر في أوبك + ، 
رافضة الدعوات الغربية لزيادة 
أسرع  من اجل خفض األسعار 

املرتفعة.
في الســياق، ارتفع سعر خام 
البصــرة الثقيل امس الثالثاء، 
بأكثر من دوالرين، فيما شهدت 
منظمــة  خامــات  أســعار 
االرتفاعات  فــي  تباينات  أوبك 

السعرية ما بني دولة وأخرى.
ووصــل خام البصــرة الثقيل 
إلى ما يقــرب من 110 دوالرات 
للبرميــل، اذ ارتفــع املصــدر 
الى آســيا 2.28 دوالر وبنسبة 
تغييــر بلغــت %2.12 ليصل 
الــى 109.72 دوالرات للبرميل 

الواحد.
كمــا ارتفعت جميع اســعار 
ليبلغ  أوبك  منظمــة  خامات 
اإلماراتي  مربــان  خام  ســعر 
 ، دوالر   1.17 بارتفــاع   115.83
الســعودي  العربي  اخلام  وبلغ 
116.32 بارتفاع بلغ 2.41 دوالر، 
في حني ســجل مزيــج ايران 
الثقيــل 113.88 بارتفاع 1.94 
دوالر، فيما سجل مزيج سهران 
بارتفاع  دوالرا   123.51 اجلزائري 
بوني  وبلغ خام  دوالر،   1.98 بلغ 
النيجيري 123.62 دوالرا بارتفاع 
بلــغ 2.23 دوالر، فيما بلغ خام 
 118.92 االنغولي  جيراســول 

بارتفاع 2.12 دوالر".

قفزة في أسعار النفط اثر قرار االتحاد األوروبي
خفض واردات النفط الروسي

برنت فوق 123 دوالرًا وخام البصرة يالمس 110 دوالرات للبرميل
تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قال نائب رئيــس حكومة االقليم، 
الوطنــي  االحتــاد  القيــادي فــي 
الكردستاني قباد طالباني، إن االحتاد 
متمسك مبنصب رئاسة اجلمهورية 
وهو غير مستعد للتخلي عنه في 

الوقت الراهن.
واوضح طالباني في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان االحتاد مســتعد 
للحــوار والتفاهــم مــع احلــزب 
الدميقراطي حللحة االشكاالت التي 
املسألة، مشيراً  تواجه حسم هذا 
الى ان مرشــح االحتــاد الوحيد هو 

برهم صالح لشغل املنصب .

الطبيعي،  مــن  طالباني  واعتبــر 
ان يكــون هناك خالف بــني احلزب 
الوطنــي  واالحتــاد  الدميقراطــي 
الكردســتاني، ولكــن مــن غيــر 
الطبيعي ان يصــال الى القطيعة 

والتشنج والتوتر في العالقات.
وانتقــد طالباني وجــود كل هذه 
بني  التفتيــش  ونقــاط  احلواجــز 
احلزب  مطالباً  والسليمانية،  اربيل 
هذه  الزالة  بالتعــاون  الدميقراطي 

احلواجز بني أربيل والسليمانية.
واشار طالباني الى ان من الطبيعي 
ان يعمل  االحتاد الوطني للحصول 
ورئيس  االقليم  رئيس  على منصب 

احلكومــة بنحــو رســمي أو غير 
رســمي، الن منصب الرئيس ليس 
حكــراً علــى احلــزب الدميقراطي، 
وســيكون من غير الطبيعي وغير 
الصحــي اذا لــم ينافــس االحتاد 
العليا في  املناصب  للحصول على 

االقليم.
وكان املكتبان السياســيان لالحتاد 
اربيل  في  اجتمعا  قد  والدميقراطي 
االســبوع املنصرم، وقال عضو في 
املكتب السياســي لالحتاد الوطني 
رفض الكشف عن اسمه للصباح 
اجلديــد، ان االجتمــاع كان ايجابيا 
تطرقنا خالله الى السبل الكفيلة 

على  واالتفــاق  اخلالفات  باحتــواء 
بعــض النقــاط مثار اجلــدل وفي 
مقدمتها منصب رئيس اجلمهورية 
اقليم  فــي  االنتخابــات  واجــراء 

كردستان.
واشــار الى ان التقــارب واالنفتاح 
احلاصل بــني االحتــاد والدميقراطي 
لــن يؤثــر التحالفات بــني القوى 
واالحــزاب السياســية، وامنــا هو 
خطــوة جيــدة فــي اطــار انهاء 
اخلالفات الكردية الكردية والتفاهم 
حــول اليــة مناســبة للحصول 
العملية  في  اســتحقاقهم  على 

السياسية.

اكد ان منصبي رئيس االقليم والحكومة ليسا حكرًا على الحزب الديمقراطي

قباد طالباني: برهم صالح مرشحنا الوحيد
لمنصب رئيس الجمهورية بغداد - الصباح الجديد:

رفضت ســلطة الطيــران املدني 
الثالثــاء، اســتقبال طائرة  امس 
متنها  على  بريطانيــا  من  قادمة 
30 الجئــاً مــن ســكنة إقليــم 
في  بريطانيا  رحلتهم  كوردستان، 

أول عملية من نوعها منذ عقد.
وكانت أعلنت هذه الدولة عزمها، 
إعــادة ســتني الجئاً الــى اقليم 
كوردســتان بشــكل "قســري" 
املوافق  الثالثاء  امــس  اعتبارا من 

31-5-2022 وعلى دفعتني.
وكان نظــم عدد من ذوي الالجئني 
املقيمــني فــي بريطانيــا، وقفة 
برملان  مكتــب  أمام  احتجاجيــة 

الســليمانية،  كوردســتان فــي 
مطالبني الســلطات فــي بغداد 
دون  واحليلولة  للتدخــل  وأربيــل 

تنفيذ القرار البريطاني.
السامية  املفوضية  وأفاد مسؤول 
لالجئــني العراقيني آماجن عبد اهلل 
سعيد أمس الثالثاء، بإلغاء الرحلة 
التــي كانــت مخصصــة إلعادة 
بريطانيا  العراقيــني من  الالجئني 
أربيل،  العراق عن طريق مطار  إلى 
بعد ان مت التنسيق في هذا الشأن 
مع ســلطة الطيران املدني ووزارة 

اخلارجية والنائب مثنى امني.
التنســيق  بحســب  أنه  وأضاف 
املدني  الطيــران  ســلطة  فــإن 

لــن تســتقبل اي رحلــة خاصة 
بالالجئني.

البرملان  في  الكــردي  النائب  وقال 
هذا  فــي  أمني  مثنــى  االحتــادي 
مجلــس  أعضــاء   " إن  الشــأن 
مع  متضامنون  العراقــي  النواب 
الالجئني  القســري  الترحيل  منع 
العراقيني دون وجــود قرار قضائي 
من قبل السلطات القضائية في 
بريطانيا، مؤكدا أن هذا القرار يعد 
منافيا لالتفاقيات اخلاصة بحقوق 

الالجئني ".
واورد امــني انه " اجــرى اتصاالت 
وســلطة  اجلمهورية  رئيــس  مع 
الطيران العراقــي ووزارة اخلارجية 

بهــذا اخلصوص حيث بــنّي الكل 
الترحيل القســري يتنافى مع  ان 
حقــوق الالجئــني الــذي كفلته 

القوانني اخلاصة ".
وبــني امــني ان " هنــاك اتفاقية 
شــراكة مبرمــة ما بــني العراق 
واالحتــاد األوربي فيها املــادة رقم 
بإعــادة  تســمح  والتــي   )105(
طلبات  ترفــض  الذين  الالجئــني 
جلوئهــم بقرار قضائــي فحينها 
العراقية  احلكومــة  مــن  يطلب 

استالمهم ".
واضاف ان " اي قــرار ترحيل يجب 
القضائية  السلطة  من  يصدر  أن 

حصرا ".

سلطة الطيران المدني ترفض استقبال طائرة
تقل الجئين "رحلوا قسرا" الى البالد 

بغداد - الصباح الجديد:
الثالثاء  امس  بغــداد  امانة  أعربت 
الديواني  عن امتنانها للجنة االمر 
50 لسنة 19، لقيامها بإعادة 240 
عقارا تابعا لألمانــة تقدر قيمتها 

مبليارات الدنانير.
وذكــرت االمانــة في بيــان تلقت 
منه،  نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
ان " امانــة بغداد تقدم شــكرها 
وتثمينهــا لرئيس هيئــة النزاهة 
وديوان الرقابة املالية االحتادي ورئيس 
جلنة االمر الديواني ٥٠ لسنة ٢٠١٩ 
واعضاء اللجنة للجهد الذي بذلته 
تابعة  بعد قيامها بضبط عقارات 

المانة بغداد واعادتها اليها “.
وجاء في البيان، ان "عدد العقارات 

التــي مت اعادتها بلــغ )٢٤٠( عقاراً 
تقدر قيمتها باملليارات ".

واشــار البيــان الــى ان " اللجنة 
املذكورة ما زالت مستمرة بعملها 
والتدقيق عــن عقارات  بالتحــري 
أخرى العادتها المانة بغداد "، الفتا 
الى ان "عمل اللجنــة بالغ الدقة 
ومبســتوى عال مــن املهنية بغية 

احلفاظ على املال العام ".
يذكــر في هــذا الصــدد ان دائرة 
عقارات الدولة التابعة لوزارة املالية 
امــس االثنني، كانــت أوردت امس 
االول استعادة 453 عقاراً تابعا لها 
استولـــت عليها جهات بالتعاون 
مع جلنة االمر الديواني 50 لســنة 

."19

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النيابية  التربيــة  جلنــة  أوصت 
أمــس الثالثــاء، وزارة االتصاالت 
بقطع خدمة األنترنت خالل فترة 

امتحانات الصفوف املنتهية.
وقــال عضــو اللجنــة محمود 
تابعته  تصريــح  في  القيســي 
الصبــاح اجلديــد، أن "مســألة 
االمتحانــات قضيــة وطنيــة، 
وعلــى جميع الــوزارات التعاون 
االتصاالت  وزارة  داعياً  إلجناحها"، 
األنترنت  إلــى "قطــع خدمــة 
خالل فتــرة امتحانات الصفوف 
املنتهيــة التــي تبدأ الســاعة 

الســابعة صباحــاً والتي تكون 
احلاجة لهــذه اخلدمة غير ملحة 

بهذا التوقيت". 
وبــني القيســي، أن "هناك جلاَن 
املواقــع وصفحات  تتابع  رصــٍد 
بشــكل  االجتماعي  التواصــل 
مســتمر"، موضحــاً، أن "هناك 
أكثر من منوذج لألسئلة في حال 
فوراً  ويتم اســتبدالها  تسربها، 

على مستوى العراق".
التربيــة، في وقت  ونفــت وزارة 
الثالث  سابق، تســرب أســئلة 
متوسط، فيما توعدت من يدعي 

ذلك بإجراءات رادعة.

لجنة االمر الديواني 50 لسنة 19 
تعيد 240 عقارا الى امانة بغداد

التربية النيابية توصي بقطع 
خدمة األنترنت خالل ساعات 

االمتحانات النهائية

تقدر اقيامها بمليارات الدوالرات

بغداد - الصباح الجديد:
العامة لتصنيع  الشركة  دعت 
احلبــوب املواطنني الى مراجعة 
لتســلم  الغذائية  املواد  وكالء 
حصصهم من الطحني، وفيما 
إشارت الى جتهيز أولئك الوكالء 
مبــا يزيد على خمســة ماليني 
كيــس، أوردت انهــا متهيئــة 

النتاج وتوزيع احلصة الرابعة.
ونقــل بيــان للتجــارة تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 
عن مدير عام الشركة أثير داود 
سلمان قوله إن " عملية إنتاج 
وتوزيع الطحني جتري بانسيابية 
عالية " مشــيرا إلــى " جتهيز 
الــوكالء بكمية تزيــد عن )٥( 
ماليني كيس من مادة الطحني 
البطاقــة  مفــردات  ضمــن 

مستمر  التوزيع  وان  التموينية 
دون انقطاع ".

من  الكافي  اخلزين  توفر  وأكد:" 
احلبوب، وان تنســيقا عاليا بني 
شــركتي جتارة احلبوب وتصنيع 
الالزمة  املناقالت  إلجراء  احلبوب 
احلنطة  كميات  توفير  أجل  من 
مبــا يؤمــن حاجــة احملافظات 
انتاج  للشروع بوقت موحد في 

وتوزيع احلصة الرابعة ".
ولفت إلى " متابعة جلان الفروع 
لعملية  والنوعيــة  الرقابيــة 
التوزيع فــي معظم احملافظات 
املباشــر على جتهيز  واإلشراف 
الــوكالء واملواطنــني ولضمان 
ايصال نوعية جيدة من الطحني 
تكــون مطابقــة للمواصفات 

القياسية املعتمدة ".

" تصنيع الحبوب" تجهز وكالء 
الغذائية بأكثر من خمسة 

ماليين كيس من الطحين

دعت المواطنين الى تسلم حصصهم

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف



تقرير
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بغداد ـ الصباح الجديد:

العالــي  التعليــم  وزارة  عقــدت 
والبحــث العلمي وجلنــة التعليم 
العالي النيابية اجتماعا مشــتركا 
ناقش طيفا من متعلقات الشــأن 

اجلامعي واألكادميي في العراق.
ورحب وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي الدكتــور نبيل كاظم عبد 
الصاحــب في مســتهل االجتماع 
الذي عقد في مقــر الوزارة بأعضاء 
الوقت  النيابية مشيدا في  اللجنة 
نفسه برسالة التكامل التي حترص 
عليهــا الســلطتان التشــريعية 
متطلبات  لتحقيــق  والتنفيذيــة 

املصلحة العامة.
مجلس  التعليــم  وزيــر  وطالــب 
النواب العراقي بدعم وزارة التعليم 
حكومية  جامعــات  الســتحداث 
الســكاني  النمو  مؤشــر  تــوازي 
املتصاعد وتشــريع قانون لتشكيل 
مجلس أعلــى للتربيــة والتعليم 
يضطلع مبهمة إرســاء السياسات 
شأنها  من  التي  واالســتراتيجيات 
أن تنهض بواقــع التربية والتعليم 
في العراق ودعم األســتاذ اجلامعي 
مبا يوازي مكانتــه وجهوده املبذولة 
اجملتمع  العلمي وخدمة  البحث  في 
وإعادة النظــر بقانون التقاعد الذي 
تسبب بإحالة نســبة من أصحاب 
والنادرة من  املهمــة  االختصاصات 
الى  اخملتصني  اجلامعــات  أســاتذة 
التقاعــد الفتــا الــى أن اجلامعات 
بحملة  عجزا  ستشــهد  العراقية 
األلقــاب العلميــة من األســاتذة 
واألســاتذة املســاعدين على مدى 

السنوات الثالث املقبلة.
التعليم  رئيــس جلنة  أعرب  بدورها 
اخلياط  مزاحــم  الدكتور  األســتاذ 
النيابية  اللجنة  عن سعادة أعضاء 
لهذه الزيارة الى مقر وزارة التعليم 
العالي والبحــث العلمي والتأكيد 
على العمل املشترك لتوسيع دائرة 
التعليم  أهداف  وتطوير  اإليجابيات 

العالــي فــي العــراق ومواجهــة 
والنوعيــة  الكميــة  التحديــات 
والســيما املتعلقة مبتغيرات سوق 
العمل وملف التمويل للمؤسسات 
التعليمية مشــيرا الى اســتعداد 
الى مراجعة  النيابية  التعليم  جلنة 
مقترحــات  وتقــدمي  التشــريعات 
القوانني التي من شــأنها أن تدعم 
وتعضد  العلمــي  البحث  مســار 

آليات اختيار القيادات اجلامعية.
احملــاور  اجملتمعــون  واســتعرض 
التي  األعمال  املدرجة على جــدول 

أعطى فيها املــالك املتقدم للوزارة 
إيجــازا وتوضيحا وافيا عن مســار 
اإلجراءات املســؤولة عــن صياغة 
القرارات املعتمدة في ضوء القوانني 
والتعليمــات النافــذة وتصدر تلك 
احملاور ملف التوسعة في الدراسات 
العليــا واتفق احلاضــرون على قرار 
القبول  بتدويــر وإشــغال خطــة 
لتعذر   2023/2022 الدراسي  للعام 
اإلضافة على أعــداد الطلبة الذين 
العام  هــذا  مطلــع  سيباشــرون 
والذين وصلــت أعدادهم اإلجمالية 

الــى أكثر من خمســة وعشــرين 
ألف طالــب موزعني علــى اخلطة 
األساس التي تضم اثني عشر ألفا 
طالبا  وســبعني  وست  وسبعمئة 
ومخرجات التوســعة املؤجلة التي 
أفرزت قبول عشــرة آالف وأربعمئة 
طالب فضــال عن مقاعــد التدوير 
واإلشغال التي ستكون بحدود ألف 
وتسعمئة وتسعة وسبعني. وأجمع 
املشــاركون فــي االجتمــاع على 
إمكانيــة النظــر باملوضوع مجددا 
بزيادة املقاعد الدراســية في العام 

توفر  2024/2023 حــال  الدراســي 
والبشرية  اللوجستية  املستلزمات 
الالزمة. واستكمل اجملتمعون محاور 
الطلبة  تعيني  التي منها  االجتماع 
االوائــل وحملة الشــهادات العليا 
ومناقشة آليات استحداث األقسام 
العلمية ومعاييــر اختيار القيادات 
الدراسي  العام  وتوقيتات  اجلامعية 
والسيما ما يتعلق باملراحل املنتهية 
في كليات الطب وعدد من متعلقات 
الدراســة خــارج العــراق ومصادر 
متويل البحث العلمي والســياقات 

التنظيمية حلفالت التخرج.
التعليــم العالي  واختتمــت جلنة 
النيابية اجتماعها مع وزارة التعليم 
باالتفاق  العلمي  والبحــث  العالي 
على تشكيل جلنة مشتركة لترتيب 
وتعديل  مراجعة  بشــأن  األولويات 
القوانــني التي تخص بيئة التعليم 
العالي والسيما قانون أسس تعادل 
الشــهادات رقم 20 لســنة 2020 
لتنظيم بعض املســارات اإلجرائية 
وضمــان حقــوق الطلبــة وتأمني 

الرصانة العلمية.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
خضير  علــي  املهنــدس  كشــف 
نفط  عام شــركة  مدير  العبــودي 
ذي قار ، عن إحالة مشــاريع صحية 
للتنفيذ فــي مركز مدينة الناصرية 
وقضاء اخلضر فــي محافظة املثنى 
، بكلفة جتاوزت ألـــ ٩ مليارات دينار 
عراقي على حســاب البنى التحتية 

حلقل أريدو النفطي .
واضاف العبــودي : إن املرحلة األولى 
من مشــروع انشــاء مبنــى مركز 
لالمراض الســرطانية في الناصرية 
التنفيذ بكلفة خمسة  إلى  ، أحيل 
مليارات و ٤٠٠ مليــون دينار عراقي 
، فيما متت إحالة مشــروع انشــاء 
في  والتوليد  للنسائية  مستشفى 

قضاء اخلضر مبحافظة املثنى بكلفة 
بلغت أربعة مليــارات  و٣٢٠ مليون 

دينار عراقي “ .
عراقيــة  شــركات  أن   “  : وتابــع 
تنفيــذ  ســتتولى  متخصصــة 
املشروعني ومبواصفات فنية قياسية 
لصالح دائرة صحــة ذي قار وصحة 

املثنى “ .
“ دور األمانة  إلــى  ولفت العبــودي 
العامة جمللس الــوزراء و وزارة النفط 
الرســمية  املوافقات  توفيــر  فــي 
الالزمة ودعمها لتنفيذ املشــروعني 
الصحيني “ ، مشيراً إلى “ مساهمة 
شــركة نفط ذي قار املســتمرة في 
إنشــاء مشــاريع خدمية وصحية 

حيوية في قطاع البنى التحتية “ .

بغداد – الصباح اجلديد 
اكد وزير التخطيط الدكتور خالد 
بتال النجم تواصل اســتعدادات 
الــوزارة الجــراء التعــداد العام 
العراق  في  واملســاكن،  للسكان 
في الربــع االخير من العام املقبل 

.٢٠٢٣
واوضح الوزير خــالل لقائه رئيس 
واعضاء قطــاع االتصاالت اخلاص 
التعــداد  اجــراء  ان  بالتعــداد، 
السكاني ميثل ضرورة ملحة، النه 
سيسهم في معاجلة العديد من 
االشــكاالت ذات الصلــة بتوزيع 
وفقا  احملافظات،  بني  املالية  املوارد 
الدقيقة،  الســكانية  حلجومها 
الفتا الــى ان الوزارة عاجلت جميع 
العوائق التــي كانت تعيق تنفيذ 

منها  املقدمة  وفي  املشروع،  هذا 
اجلوانب املالية، مؤكدا اهمية دور 
شركات الهاتف النقال في توفير 
العراق  التغطية جلميــع مناطق 
وســرعة  وتأمني  اجل ضمان  من 
تناقــل. البيانات مــن امليدان الى 

املركز الوطني ملعاجلات البيانات.
واشار الوزير الى ان اخلطوة املقبلة 
ستكون تنفيذ التعداد التجريبي 
فــي مناطــق مختــارة بجميع 
احملافظــات، اذ متثل هــذ اخلطوة 
اهمية كبيرة في اختبار امكاناتنا 
واالداريــة،  والفنيــة  التقنيــة 
والوقــوف على حجم املشــاكل 
والتحديــات التي ســتظهر، من 
اجل معاجلتها قبل تنفيذ التعداد 

العام للسكان.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  حــددت 
املقبلة،  الستة  األشــهر  االجتماعية 
مـوعـــداً حلســم ملف إيقاف رواتب 
وإطــــالق  لسيارات،  املالكة  األســر 
فـــي  لـلـمـسـتـفـيـديـن  اإلعانات 

بــغــداد واحملافظات.

احلمايــة  هيئــة  رئيســة  وقالــت 
االجتماعية بالوزارة هدى ســجاد في 
الهيئة تعمل  إن  تصريــح صحفــي، 
بشكل دؤوب حلل إشكال إيقاف رواتب 
وإعانات آالف األسر املالكة لـسـيـارات 
في بغداد واحملافظات مبا ال يلحق الضرر 
بالفقيرة منها”، كاشفة عن “املباشرة 

لألســر  االجتماعي  البحث  بعمليات 
في  عددها  يصــل  والتي  املـذكـــورة 

بغداد واحملافظات إلى 33 ألفاً و751.”
وبـيـنـــت أن “الــبــحــــث يشمل  
أصحاب الســيارات مــن موديل 2010 
ومــــا دون للتحقق من نـوع السيارة 
متهيداً إلطالق رواتــــب مستحقيها”، 

محددة الــــ” األشــهــــر الـسـتـة 
املقبلة حلســم امللف وإطالق الرواتب 
املتوقفــة”، مشــيرة إلــى “ضــرورة 
بـيـانـات  بـتـحـديـــث  اإلســــراع 
التموينيــة  الـبـطـاقـــة  أرقـــــام 
التحديــث  رابــط  عبــر  ومراكزهــا 
الـــوزارة  املـنـشـــور على مـوقـــع 

الــرســمــــي، حــتــــى ال تضطر  
غير  البطاقــات  قفــل  إلى  الهيئــة 
احملدثة”. في سياق آخـر، ذكـرت سجاد 
َّ “الهيئة وجهت دعــــوة إلى أن وزارة 
بـرامـجـهـــا  تقدمي  أجل  من  التربية 
عــن مـحـــو األمـيـة والـتـعـلـيـم 
املــســــرع، لـتـزويـــد الــــــوزارة 

التخاذ  املطلوبة  البيانات  بـقـاعـــدة 
الالزم إسهاماً في بلورة خريطة طريق 
للتعــاون املســتدام بينهمــا”، الفتة 
االجتماعية  “قـانـــون احلماية  أن  الى 
يـتـيـــح للهيئة الـتـنـسـيـــق مع 
احلكومية  واملؤسـســـات   الــوزارات 

لتقدمي اخلدمات االجتماعية”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة الزراعــة علــى احلاجة 
الطارئة لتعيــني األطباء البيطريني 
بغيــة متكينهــا مــن أداء واجباتها 
فــي مكافحة األمراض املشــتركة 
للصحة  حمايــًة  املنشــأ  حيوانية 
العامة وحفاظاً على الثروة احليوانية 

وتأمني األمن الغذائي للبلد.
جــاء ذلك خــالل املؤمتــر الصحفي 
املشــترك الذي عقدته وزارة الزراعة 
البيطريــني  األطبــاء  نقابــة  مــع 
واملهندسني الزراعيني في مقر الوزارة 
، والــذي أكــد فيه الوكيــل الفني 
للوزارة الدكتور ميثاق اخلفاجي على 
أهميــة العمل علــى تطوير وتعزيز 
النشــاط الزراعي ومعاجلة األمراض 
النزفية  احلمى  الوبائية ومنها مرض 
وأنفلونزا الطيــور، فضالً عن احلاجة 
الطارئة لتعيــني األطباء البيطريني 

لسد النقص احلاد في املستشفيات 
واملســتوصفات البيطرية في عموم 
العراق، مشــيرا الــى مفاحتة االمني 
العام جمللس الــوزراء بهذا اخلصوص 
لدعم شــريحة األطبــاء البيطريني 
واالستفادة  الزراعيني  واملهندســني 
مــن خبراتهم فــي اجملــال الزراعي 

واحليواني
البيطريني  وأكــَد نقيــب األطبــاء 
الدكتورة ســميرة لطيــف ونقيب 
املهنــدس  الزراعيــني  املهندســني 
توفير  احملمداوي على ضــرورة  صادق 
البيطريني  لألطبــاء  التعيني  درجات 
ورفد  لدعم  الزراعيني  واملهندســني 
القطــاع الزراعي بالكــوادر الفنية 
واإلستفادة من خبراتهم  والبيطرية 
العلمية، وشددا على أهمية التعاون 
مع وزارة الزراعة في مسعاها لتوفير 
لتنفيذ  الالزمــة  املالية  الســيولة 

بالتحديــات  اخلاصــة  مشــاريعها 
املناخية ومكافحة التصحر والعمل 
بإجراءات استثنائية من خالل مفاحتة 
مجلس الوزراء ووزارة املالية من أجل 
التدرج  اإلســراع في تنفيذ قانــون 
الطبي البيطري املعدل لعام 2021. 

على صعيد اخر تــرأس وزير الزراعة 
املهندس محمــد اخلفاجي اجتماعا 
للمجلس الوطني للبذور ملناقشــة 
عــدد من املواضيع التــي تتعلق في 
اجملــال الزراعي ضمن اخلطة الزراعية 

املوضوعة وإستالم بذور احلنطة.
وأكد الوزير علــى ضرورة جناح خطة 
إســتالم بذور الرتــب العليا حملصول 
احلنطة واستعراض املؤشرات األولية 
اخلاصة بالتفتيش احلقلي واملتعلقة 
للموســم وحتديد  البــذور  بإنتــاج 
وحســب  إنتاجها  املتوقع  الكميات 
الرتبة والصنــف فضالً عن معدالت 

اإلنتاج للدومن الواحد.
وجــرى خــالل االجتماع مناقشــة 
املوضوعــات املدرجــة علــى جدول 
بحــث عمليات  ومنهــا،  االعمــال 
إســتالم بــذور احلنطة للموســم 
الزراعــي 2021 - 2022، فتح معامل 
البذور فــي محافظة كربالء  تنقية 
املقدســة والنجف األشــرف، منح 
البذور، موقف  إجازات معامل تنقية 
إســتالم بذور الرتب العليا للحنطة، 

املوافقة على آلية تعفير البذور.
وشهد االجتماع التأكيد على إعداد 
واملالكات  اللجــان  قبل  من  التقارير 
امليداني  اإلشــراف  خــالل  الزراعية 
في  والتســويق  احلصاد  لعمليــات 
جميــع احملافظــات ومتابعة ســير 
العمــل وآلية اإلســتالم في مواقع 
اإلســتالم والتنقية التابعة لشركة 

ما بني النهرين العامة للبذور.

وزير التعليم يطالب باستحداث جامعات حكومية
 توازي مؤشر النمو السكاني المتصاعد

في اجتماع مشترك لوزارة التعليم ولجنة التعليم النيابية   

طالب وزير التعليم 
بتشريع قانون 

لتشكيل مجلس 
أعلى للتربية والتعليم 

يضطلع بمهمة 
إرساء السياسات 

واالستراتيجيات 
التي من شأنها أن 

تنهض بواقع التربية 
والتعليم في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس الوكيل الفني لوزارة النقل طالب عبد اهلل 
بايش في مركز الوزارة امس الثالثاء اجتماع بعثة 
الناتو، للتباحث وتقدمي املساعدة ملوضوع امتثال 
.  )IMO(العراق ملعايير املنظمة البحرية الدولية

وضم االجتماع اللواء الركن هشام طاهر حمادي 
رئيس أكادميية اخلليج العربي للدراسات البحرية 
وعــددا من الشــخصيات األمنيــة واألكادميية  
ومدراء االقسام والشعب في الوزارة . كما حضر 
االجتمــاع من اجلانــب األجنبــي القائد جبرين 
مومليا مستشــار بحري والربان دزموند دون ورث 
نائب مدير قسم التربية األمنية املهنية. وتطرق 
االجتماع إلى عدة مواضيع كان أهمها مناقشة 
التقــدم النــاجت بعد إنشــاء الهيئــة البحرية 
العراقية العليا ودور ها الفعال في تطوير املوانئ 
والنقــل البحري وناقالت النفــط وأبدى أعضاء 
في  للمساعدة  واســتعدادهم  تعاونهم  الناتو 

خروج العراق من القائمة السوداء. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفى مســؤول تربوي االنباء عن حصول تسريب 
ألسئلة مادة اللغة االنكليزية للثالث املتوسط 
امــس الثالثــاء. وقال عضــو هيئة الــرأي في 
وزارة التربيــة ومدير تربية الكــرخ الثانية قيس 
الكالبي:”نؤكد للجميع عدم وجود اي تســريب 

في األسئلة الوزارية للصف الثالث املتوسط”.
وبــني الكالبي ان “ما يحصل هــم ان يعمد أحد 
االشــخاص الى نشر منشور وفيه منوذج أسئلة 
قدمية، وبعد توزيع األســئلة يتــم اجراء تعديل 
ووضع منوذج األســئلة اجلديــدة وااليهام بانها 

مسربة”.
وأكد الكالبــي انه “ال ميكن اختراق أي أســئلة 
امتحانية وهذه العملية تتطلب مافيات وجهات 
متعاونــة من داخل الوزارة وهذا األمر غير واقعي 
أبداً ونؤكد عدم تسريب أي أسئلة” مشدداً على 
املمارســات  “وجود ضوابــط صارمة وكل هذه 

بهدف تسقيط العملية التربوية”. 

البصرة ـ الصباح الجديد 
التهمــت حرائق، علــى مدى يومني، بســاتني 
للنخيل في قضاء املدينة، شمال غربي محافظة 

البصرة، ما تسبب بخسائر كبيرة.
وقال مدير زراعة محافظة البصرة هادي حسني 
امس الثالثاء ان “حريقــني كبيرين حصال يومي 
االحــد واالثنني، في بســاتني للنخيــل بقضاء 

املدينة شمال غربي محافظة البصرة”.
يذكر ان قضاء املديَْنة، هو أحد أقضية محافظة 
البصرة، ويقع إلى الشــمال مــن مركز مدينة 
البصرة، نشــأ على ركام أثرّي ملدينة ســومرية 
مندرسة وسط بطيحة البصرة، كما إّن القالع 
والتالل احمليطــة بها ما هي إال مدن مندرســة 
تشير إلى حضارات متعاقبة اندثرت فيها، وقبل 
)425( سنة من اآلن كانت )املدينة( تشكل وحدة 
إدارية مهمة )ناحية( تابعة لوالية البصرة، حيث 
كانت تسمى ناحية )نهر عنتر(. وتشكلت سنة 

1574 م ـ 1575 م.
وأوضح حســني أن “احلريقني املذكورين تســببا 
بخســارة نحو 1000 نخلة، مبساحة 50 دومناً في 
بساتني النخيل”، مبيناً ان “صعوبة واجهت فرق 
االطفاء بالوصول الى مكان البســاتني احملترقة، 

جراء وعورة املنطقة”.
ولفت مدير زراعة البصرة الى “حصول تعاون بني 
األهالي والعشــائر الخماد احلرائق املذكورة”، من 

دون معرفة اسباب احلريق حلد اآلن.
حسب احصاءات رسمية للدفاع املدني العراقي، 
ُســّجل اكثر من ثالثة آالف حــادث حريق خالل 
الشــهرين املاضيني، وفي عام 2021 مت تسجيل 
اكثر من واحد وثالثني الف حادث حريق، وان عدم 
الكهربائي وعبث  والتمــاس  الســجائر  اطفاء 
العشــائرية، هي  والنزاعات  بالنيــران  األطفال 
عوامل رئيسية في زيادة وتيرة احلرائق في البالد.

يشــار الى ان محافظة البصرة اشــتهرت منذ 
عقــود طويلة بتعــدد أصناف نخيلهــا وجودة 
اندالع  متورها، وكانــت تضم بســاتينها، حتى 
احلرب العراقيــة اإليرانية )1988-1980(، نحو 12 

مليون نخلة ضمن 33 مليون نخلة في العراق.

النقل تبحث امتثال 
العراق لمعايير المنظمة 
)  IMO( البحرية الدولية

مسؤول تربوي ينفي 
حصول تسريب ألسئلة 

الثالث المتوسط 

حرائق تلتهم نحو 
1000 نخلة في البصرة

مدير عام شركة نفط ذي قار لـ«الصباح الجديد«: 
تم إحالة مشاريع صحية للتنفيذ في الناصرية والخضر

العمل تحدد ستة أشهر لحسم ملف ايقاف رواتب األسر المالكة لسيارات

الزراعة تعتزم تعيين اطباء بيطريين لمواجه االمراض الحيوانية 

التخطيط: اجراء التعداد 
العام للسكان العام المقبل 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
زيارة  إن  “الغارديــان”  قالت صحيفــة 
املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان إلى الصني بدأت ببعض اجلدل 

وانتهت بأكثر من ذلك.
إلى  البريطانية  الصحيفــة  وذكــرت 
أن الصحفيني الغربيــني غادروا املؤمتر 
الصحفــي االفتراضي الــذي عقدته 
ميشــيل باشــليه دون إجابــات على 

أسئلتهم.
تســلط  أن  يتوقعــون  النقــاد  كان 
املفوضة السامية لألمم املتحدة حلقوق 
اإلنســان الضوء علــى طريقة تعامل 
بكني القاســية مع اإليغور خالل ذلك 
املؤمتــر الصحفي، لكن باشــليه لم 

تفعل ذلك.
وقالت باشــليه، الســبت املاضي، إن 
زيارتها للصني لــم تكن “حتقيقا”، في 
وقت نقلت فيه وسائل إعالم انتقادات 

حول زيارتها إلقليم شينجيانغ. 
وذكرت خــالل املؤمتــر الصحفي أنها 
“سمعت” أولئك الذين انتقدوها لعدم 
الصينية  للحكومة  انتقادات  توجيها 
“بصراحة” مع  أنهــا حتدثــت  مؤكدة 

القادة الشيوعيني.

املتحدة  لألمم  السامية  املفوضة  قالت 
حلقوق اإلنســان، ميشــيل باشــليه، 
الســبت املاضي، إن زيارتها للصني لم 
تكــن “حتقيقا”، في وقــت نقلت فيه 
وســائل إعالم انتقادات حــول زيارتها 

إلقليم شينجيانغ. 
أن بكــني لم تشــرف على  وأكــدت 
لقاءاتها في شــينجيانغ، كما حضت 
بكني على عدم اتخاذ تدابير تعسفية 

في شينجيانغ.
في املقابل، قالت “الغارديان” إن الصني 
اســتغلت رحلة باشــليه حتى تؤكد 
أنها فرصة “ملعاينة جتربة شــينجيانغ 

بشكل مباشر”.
وزعمت وســائل اإلعالم الرســمية أن 
باشليه أعربت عن “إعجابها” بالتقدم 
الذي أحرزتــه الصني في مجال حقوق 
اإلنســان، لكن ذلك قوبل ببيان صادر 
عــن األمم املتحدة ينفي أنها قالت ذلك 

على اإلطالق.
كانــت هــذه الرحلة صــورة مصغرة 
للقضيــة األكبر بني الصــني والغرب 
خالل هــذه األيام. ومع انهيــار الثقة، 
ينظر الطرفــان إلى بعضهما البعض 
من خالل الشــك ويفترضان أسوأ نية 

للطرف اآلخر.
ومن املقرر أن يزداد هذا الوضع ســوًءا 
“االنفصال”  مع اســتمرار احلديث عن 
و”احلرب الباردة اجلديدة”. وهناك عالمة 
أكثر إثــارة للقلق وهي أن األمم املتحدة 

تبدو غير قادرة على املساعدة في سد 
هذا االنقسام، كما تقول الصحيفة.

وقال وزير اخلارجيــة األميركي، أنتوني 
بلنكني، في بيان، السبت، إن “الواليات 
املتحدة ال تزال قلقة بشــأن املفوضة 

اإلنسان  املتحدة حلقوق  السامية لألمم 
ميشــيل باشــليه وزيارة فريقها إلى 
جمهوريــة الصني الشــعبية وجهود 
)الدولة( لتقييد زيارتها والتالعب بها”.

وقالــت أملانيــا امــس األول االثنني إن 

الرحلة “لم ترَق إلى مستوى التوقعات” 
بسبب القيود الصينية.

وتتهــم تقارير وأبحــاث غربية الصني 
اإليغور  باحتجــاز حوالى مليون مــن 
وأفــراد أقليات مســلمة أخــرى في 
معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض 
“العمل القسري” عليهم وإخضاعهم 
“لتعقيم قسري”. كما تذهب الواليات 
املتحدة إلى حد اتهــام بكني بارتكاب 

“إبادة جماعية”.
املعسكرات  الصني  تعرف  من جانبها، 
أنهــا “مراكز للتدريــب املهني”  على 
تهــدف إلى محاربة التطــرف الديني 
لتأمني  مهنة  على  الســكان  وتدريب 
وظائف وضمان االستقرار االجتماعي.

وبالتزامن مع زيارة املفوضة الســامية 
لألمم املتحدة حلقوق اإلنســان، سلطت 
وثائق مســّربة منسوبة إلى الشرطة 
ملعتقلني  الصور  آالف  بينها  الصينية، 
مبن فيهمم نســاء وقّصر ومســّنون، 
األضواء على وضع املســلمني اإليغور 

في شينجيانغ.
ونشرت هذه الوثائق مجموعة من 14 
بينها صحيفة  عاملية  إعالم  وســيلة 
“لوموند” الفرنســية وشبكة “بي بي 

سي” البريطانية.
تســّلط وثائق مســّربة منسوبة إلى 
الصور  آالف  بينها  الصينية،  الشرطة 
ملعتقلني مبــن فيهمم نســاء وقّصر 
ومسّنون، األضواء على وضع املسلمني 

األويغور في شينجيانغ.
فــي املقابــل، اعتبر املتحدث باســم 
وزارة اخلارجية الصينيــة، وانغ وينبني، 
الوثائق ليست سوى “منوذج حديث  أن 
قّدمتــه القــوات املناهضــة للصني 
لتشويه ســمعة شينجيانغ” و”لنشر 

األكاذيب والشائعات”.
كان ينبغــي على باشــليه أن تتوقع 
السياســيني  من  قاســية  كلمــات 
والنشطاء على حد سواء، مبا في ذلك 
“كيف أصبحت  عناوين صحفية مثل 
أداة فــي دعاية الصني  األمم املتحــدة 

إلنكار اإلبادة اجلماعية”. 
إن هناك منطا في  “الغارديــان”  وتقول 
الوقت الراهن يشــير إلى أنه حتى األمم 
العالم  إقنــاع  تســتطيع  ال  املتحدة 
بحيادهــا: فــي العام املاضــي كانت 
جلنة من اخلبــراء من منظمة الصحة 
العامليــة إلــى ووهان، وفي األســبوع 

املاضي كانت رحلة باشليه.

3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــادت مصــادر روســية بأن نظــام احلرب 
اإللكترونية التابع للجيش الروســي أفشل 
مهمة طائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر 
إجراء استطالع لصالح  األسود كانت حتاول 

أوكرانيا.
ونقلت وكالة “نوفوستي” امس الثالثاء، عن 
مصــدر وصفته باملطلــع، أن “أنظمة احلرب 
أحبطت مهمة طائرة  الروسية  اإللكترونية 
بدون طيار اســتراتيجية حللــف الناتو فوق 
البحر األسود، والتي اقتربت من ساحل شبه 
جزيرة القرم. ويحتمل أنها كانت حتاول جمع 
معلومات حول املنشــآت والقوات الروسية 

لصالح القوات األوكرانية”.
وأشــار إلى أن “وحدات احلــرب اإللكترونية، 
متكنت من التدخل في أجهزة االستشــعار 
الالســلكية للطائــرة املســيرة، ما جعل 

مهمتها بال جدوى”.
وميتلك اجليش الروسي مجموعة واسعة من 
أنظمة احلرب اإللكترونية، من بينها أنظمة 
“كراسوخا”، و”موســكفا” و”مورمانسك بي 

إن” وغيرها من األنظمة.
وفي وقت ســابق ذكرت وسائل اإلعالم، نقال 
عن مصادر في اجليش األوكراني، أن تشغيل 
أنظمة احلرب اإللكترونية الروسية على خط 
املواجهة، جعل من غير املمكن اســتخدام 

الهواتف احملمولة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أحبطت املنطقة العسكرية الشمالية في 
األردن، امس الثالثاء، محاولة تسلل وتهريب 

كمية من األسلحة والذخيرة.
وصرح مصدر عســكري مسؤول في القيادة 
العامة للقوات املســلحة األردنية ــ اجليش 
العربــي، أنه جرى تطبيق قواعد االشــتباك 
على إحــدى واجهات املنطقة العســكرية 
الشــمالية، فجر اليوم الثالثــاء، مما أدى إلى 
إصابة أحد املتســللني وضبــط آخرين كان 

بحوزتهم كمية من األسلحة والذخيرة.
وأضاف: “مت حتويل املتسللني واملضبوطات إلى 

اجلهات اخملتصة”.
وشــدد املصدر على أن “القوات املســلحة 
ســتتعامل بكل قوة وحــزم حلماية احلدود 
ومنــع أي عملية تســلل أو محاولة تهريب 
ولكل من تســول له نفســه العبث باألمن 

الوطني األردني”.

الجيش الروسي يحبط مهمة 
لطائرة مسيرة تابعة 
للناتو فوق البحر األسود

احباط تهريب أسلحة 
وذخائر الى االردن

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

أفــاد تقريــر صــدر حديثاً عــن األمم 
املتحدة، بأن حركة “طالبان باكستان” 
كانت املستفيد األكبر من وراء انتصار 
“طالبــان األفغانية” في كابل. واليوم، 
أصبحت احلركة تشكل مصدر تهديد 
باكســتان.  ومجتمع  لدولــة  خطير 
وأشــار التقرير إلى أن “حتريك طالبان” 
الدموية  الهجمات  العديد من  نفذت 
“عبر احلدود” ضد القوات الباكستانية.

يذكر، أن هذا التقرير الصادر عن فريق 
بخصوص  األمن  التابع جمللس  املراقبة 
إلى مجلس  تقدميه  أفغانستان، جرى 

األمن األسبوع املاضي.
وأشــار التقريــر، وهو الـــ13 من بني 
سلســلة من التقارير الصــادرة عن 
بأفغانســتان  املعني  املراقبــة  فريق 
التابــع جمللــس األمن، إلــى أن حركة 
“حتريك طالبان الباكســتانية” ال تزال 
تركــز اهتمامهــا على شــن حملة 

طويلة األمد ضد الدولة الباكستانية، 
البالغ  مقاتليهــا  علــى  باالعتمــاد 
قوامهم آالفاً عــدة متمركزين داخل 

أفغانستان.
وذكر التقرير الصادر األسبوع املاضي، 
أن حركة “طالبان باكســتان” تشكل 
العنصر األكبر بني املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب في أفغانستان. وقدر التقرير 

عدد أعضائها بآالف عدة.
وأضاف التقرير األممي، أن “حركة )حتريك 
طالبان( اســتفادت أكثــر عن غيرها 
من اجلماعــات األجنبية املتطرفة في 
أفغانستان من سيطرة )طالبان( على 
الســلطة”. وقد نفــذت العديد من 
الهجمات والعمليات داخل باكستان.

وذكر دبلوماسي أوروبي، رفض الكشف 
عن هويته، أن “وجــود )آالف عدة( من 
داخل  الباكستانية(  )طالبان  مقاتلي 
أفغانســتان، مثلمــا ورد فــي تقرير 
املتحدة األخير، يشــكل تهديداً  األمم 
النظر  وموثوقاً من وجهــة  خطيــراً 

الباكستانية”.

من ناحية أخــرى، ركز التقرير الصادر 
عن فريــق املراقبة التابع لألمم املتحدة 
على التهديد العاملي الذي تشــكله 
ذات  واجلماعات  و”داعــش”  “القاعدة” 
الصلــة، وكذلــك التقرير الســابق 
له الــذي أكد على تزايــد الهجمات 
عبــر احلدود من قبل حركــة “طالبان 
باكستان” من داخل األراضي األفغانية 
نتيجة إعادة توحيد اجلماعة اإلرهابية 

صفوفها في أفغانستان.
مــن جانبها، تشــارك قــوات األمن 
منخفضة  في حملة  الباكســتانية 
“طالبــان  حركــة  ضــد  املســتوى 
احلدودية  املناطــق  باكســتان” فــي 
الباكســتانية - األفغانية، واعتقلت 
حتــى اآلن عــدداً كبيراً مــن أفرادها 
وقتلت الكثيرين. في الوقت نفســه، 
يجــري ممثلو احلكومة الباكســتانية 
محادثــات مع قيادة حركــة “طالبان 

باكستان” في كابل هذه األيام.
إال أنــه رغم إجــراء محادثــات، فإن 
ليســت  الباكســتانية  احلكومــة 

مستعدة إلبطاء وتيرة مواجهاتها مع 
اجملموعة اإلرهابية. ومن غير املرجح أن 
املطالب  الباكستانية  احلكومة  تلبي 
التي طرحتها اجلماعــة اإلرهابية، مبا 
في ذلك انسحاب اجليش من املناطق 
اإلداري  النظــام  واســتعادة  القبلية 
القدمي. إال أن مصــادر قالت إنه حتقق 
بالفعــل بعض التقــدم على صعيد 
الباكســتانية  احلكومة  بني  احملادثات 

ومقاتلي “طالبان”. 
مــن جانبهــا، شــاركت باكســتان 
ملفــاً مع مجلس األمــن التابع لألمم 
املتحدة، يحتوي على أدلة على الدعم 
الذي قدمتــه وكاالت  املالي واملــادي 
إلى حركة  الهنديــة  االســتخبارات 
“طالبان باكســتان” لشــن هجمات 
إرهابيــة عبــر احلــدود ضــد أهداف 
يذكر،  باكستانية.  ومدنية  عسكرية 
أن حركة “طالبان باكستان” مسؤولة 
كذلك عن الهجوم املروع ضد مدرسة 
اجليش العامة في بيشاور والذي خلف 

أكثر عن 150 طفالً قتيالً.

تقرير أممي: »طالبان« مصدر تهديد خطير لباكستان ومجتمعها

متابعة ـ الصباح الجديد:

انتخب مجلس النــواب اللبناني، 
رئيســا  بري  نبيه  الثالثــاء،  امس 
له للمرة الســابعة على التوالي، 
البرملان  يعقدها  أول جلســة  في 
اجلديــد، الــذي بات يضــم، بعد 
االنتخابــات النيابية األخيرة، كتال 
غير متجانســة ال حتظى أي منها 

بأكثرية مطلقة.
ويأتــي انتخــاب بــري )84 عاما( 
بعــد سلســلة أزمات شــهدها 
األخيرة،  الســنوات  خــالل  لبنان 
متســارع  اقتصادي  انهيار  بينها 
واحتجاجات شعبية غير مسبوقة 
ضد السلطة وانفجار مرفأ بيروت.

النيابيــة  االنتخابــات  وأتاحــت 
15 مايو،  األخيرة، التي جرت فــي 
على  مســتقال  نائبا   13 وصــول 
أطباء  بينهم  البرملــان،  إلى  األقل 
وأســاتذة  ومهندس  ومحامــون 
تظاهرات  مــن  انبثقوا  جامعيون 
التــي طالبت   2019 أكتوبــر   17
السياسية  الطبقة  بإسقاط كل 
التقليدية. رغم ذلــك، متكن بري، 
حليف حزب اهلل القوي، من جمع 
العدد الكافي من األصوات للبقاء 

على رأس البرملان.
وفــاز بــّري بأصــوات 65 نائباً من 
إجمالــي 128 يشــكلون أعضاء 
البرملــان مقابل 23 ورقــة بيضاء 
و40 ورقــة ملغاة. وكان املرشــح 
الوحيد لرئاسة البرملان، التي تعود 
الشيعية،  الطائفة  إلى  لبنان  في 

وذلك كــون حزب اهلل وحركة أمل 
بري حصدا مجمل  يترأسها  التي 
املقاعــد النيابية الشــيعية في 

اجمللس البالغ عددها 27.
وســادت حالة من الهــرج واملرج 
عند بدء فــرز األصوات بعد امتناع 

بري عن قــراءة أوراق االقتراع التي 
ملغاة.  تعد  عدة  عبارات  تضمنت 
النواب بينهم  واعترض عدد مــن 
املستقلون على ذلك، قبل أن يعود 
بري ويوافــق على قراءتهــا علناً. 
وقد جــاء في بعضهــا “العدالة 

لضحايــا انفجــار املرفــأ”، فــي 
إشــارة إلى عرقلــة التحقيق في 
انفجار املرفأ الــذي وقع في الرابع 
و”العدالة   ،2020 أغســطس  من 
للمودعني”، في إشارة إلى االنهيار 
الكامل واحتجــاز ودائع اللبنانيني 

في املصــارف، و”لقمان ســليم”، 
الناشــط املعارض حلزب اهلل الذي 
اغتيل من دون أن يكشــف منفذو 
اجلرميــة حتــى اآلن، و”اجلمهورية 

القوية”.
انعقاد  رمزية سبقت  وفي خطوة 

اجللسة، انضم النواب املستقلون 
إلــى أهالي ضحايــا انفجار مرفأ 
بيروت، الــذي أودى بحياة أكثر من 
مئتي شــخص، في مسيرة على 
انطلقت  ثورة”  “ثورة،  هتافات  وقع 
الشهداء  بساحة  مروراً  املرفأ،  من 
التــي شــكلت مهــد تظاهرات 
إلى مقر البرملان في  2019، وصوالً 

وسط بيروت.
النائــب املســتقل فراس  وقــال 
“هذه  اإلعــالم:  لوســائل  حمدان 
الساحة هي التي تعطي شرعية 
للناس وألي ســلطة موجودة في 
“ســتكون هذه  البلــد”، مضيفاً 

الساحة مرجعنا”.
انتخابه  إثر  وأّكد بري في كلمــة 
وقال  االنتخاب.  لنتائــج  احترامه 
“سأعمل بهدي كل رأي أو نقد بناء 
وســوف ألقي خلفي كل إســاءة 
وســنالقي الورقة البيضاء بقلب 
ويــد ممدودة  ونيــة صادقة  أبيض 
للجميع بالتعاون اخمللص من أجل 

إنقاذ لبنان”.
ودعــا النواب الـــ128 إلى العمل 
“إجناز االستحقاقات  معاً من أجل 
الدســتورية في موعدها” واحلؤول 
دون حصول “الفراغ في أي سلطة”.

ومنذ العــام 1992، هذا أدنى عدد 
أصوات يحصل عليه نبيه بري.

وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر 
منذ خريف العام 2019، تقع على 
عاتــق البرملان اجلديد مســؤولية 
وإصالحات  قوانني  مشــاريع  إقرار 
النقد  ملّحة يشــترطها صندوق 

الدولي من أجل دعم لبنان

الصباح الجديد - وكاالت:
اتفاقية  وإٍســرائيل  اإلمارات  وقعت 
شــاملة  اقتصاديــة  شــراكة 
بهــدف توطيد العالقــات التجارية 
التجــارة  وحتفيــز  واالســتثمارية 
إلى  النفطيــة، وصوال  غير  البينية 
10 مليارات دوالر ســنويا بغضون 5 

سنوات.
ومن اجلانب اإلماراتي، وقع االتفاقية 
عبــد اهلل بــن طــوق املــري، وزير 
االقتصاد، ومن اجلانب اإلســرائيلي، 
االقتصاد  وزيــرة  باربيفــاي،  أورنــا 
والصناعــة، فــي مراســم أقيمت 
مبقر وزارة االقتصاد فــي دبي، ليبدأ 
اجلانبــان بذلك حقبــة جديدة من 
التعــاون البناء على ضــوء االتفاق 

اإلبراهيمي للســالم املوقع بينهما 
في سبتمبر 2020. وأوضحت وكالة 
األنياء اإلماراتيــة "وام" أن "اتفاقية 
الشــراكة االقتصادية الشاملة مع 
التي تبرمها  الثانية  إســرائيل تعد 
دولة اإلمارات، بعد اتفاقية مماثلة جرى 
الهند في  توقيعها مع جمهوريــة 
التنفيذ  حيز  ودخلت  املاضي،  فبراير 
بالفعل مطلع شــهر مايو اجلاري"، 
الفتــة إلــى أن ذلك يأتــي "تنفيذا 
االقتصادية  االتفاقيــات  لبرنامــج 
املاضي  في سبتمبر  املعلن  العاملية 
ضمن "مشاريع اخلمسني"، والهادف 
إلــى توســيع شــبكة الشــركاء 
اإلمارات  لدولــة  العاملني  التجاريني 
عبر إبرام سلســلة مــن اتفاقيات 

الشــاملة  االقتصادية  الشــراكة 
مع 8 دول ذات أهمية اســتراتيجية 
إقليميــا وعامليا". وبحســب "وام" 
االقتصادية  الشراكة  "اتفاقية  فإن 
الشاملة بني اإلمارات وإسرائيل توفر 
الدولتني،  املزايا القتصاد  العديد من 
اجلمركية على  الرســوم  إلغاء  عبر 
%96 مــن البضائع التــي تدر نحو 
كما  التصديــر،  عائــدات  من   99%
تعزز وصول املصدرين إلى األســواق، 
االســتثمارات  مــن  املزيد  وجتــذب 
وتخلق فرصاً جديــدة في قطاعات 
والبيئة  الطاقــة  مثــل  رئيســية 
واالقتصاد  اإللكترونيــة  والتجــارة 
الرقمي والتكنولوجيا، باإلضافة إلى 
أنهــا حتفز منو القطاعــات اخلدمية 

مثــل الضيافــة واخلدمــات املالية 
والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في 

الدولتني للتوسع عامليا".
أنباء اإلمارات إلى  وأشــارت "وكالة 
أنه "مــن املتوقع أن حتفــز اتفاقية 
الشــاملة  االقتصادية  الشــراكة 
التدفقات  وإســرائيل،  اإلمارات  بني 
التجاريــة بني الدولتــني وصوال إلى 
10 مليارات دوالر ســنويا في غضون 
5 أعوام، وأنها ســتضيف نحو 1.9 
مليار دوالر إلى الناجت احمللي اإلجمالي 
لدولة اإلمارات خالل الفترة نفسها، 
زيادة سنوية  وســتصب في حتقيق 
ملموســة في قيمة الصادرات غير 
للدولة". من جانبه، شدد  النفطية 

عبــد اهلل بن طوق املري أن "اإلمارات 
ثابتــة  اتخــاذ خطــوات  تواصــل 
وتعزيز  الوطني  باالقتصاد  للنهوض 
مكانة الدولة كمركز عاملي للتجارة 
املستقبل،  وصناعات  واالســتثمار 
الرؤية االستشــرافية  متاشــيا مع 
للقيادة الرشــيدة، وتنفيذاً ملشاريع 
اخلمســني"، مضيفــا: "إن اتفاقية 
الشــاملة  االقتصادية  الشــراكة 
بني دولــة اإلمارات ودولة إســرائيل 
للتعاون  جديــدا  منوذجا  ســتخلق 
البناء بني دول املنطقة، من منطلق 
ومستدامة  مرنة  اقتصادات  بناء  أن 
النمــو يتطلب التعــاون والتكامل 
والشــراكة واالنفتــاح فــي ظــل 
التحديــات التي يشــهدها العالم 

االتفاقية  "هــذه  وأكمل:  حاليــا". 
تثبت أيضا أن التعــاون واحلوار هما 
أفضــل طريق لتحويــل التحديات 
إلى فرص"، الفتــا إلى أن "العالقات 
التجاريــة واالســتثمارية بني دولة 
اإلمارات ودولة إســرائيل شــهدت 
منواً متســارعاً منذ توقيــع االتفاق 
اإلبراهيمي للســالم في ســبتمبر 
البينية  التجارة  إذ ســجلت   ،2020
غير النفطية نحــو 2.5 مليار دوالر 
منذ ذلك احلني وحتــى نهاية مارس 
1.06 مليار  2022، فيمــا ســجلت 
دوالر خــالل الربــع األول مــن العام 
اجلاري، وهو ما يعادل 5 أضعاف ما مت 
تسجيله في الفترة ذاتها من العام 

املاضي".

نبيه بري يترأس البرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي 

زيارة باشليه إلى شينجيانغ.. رمز لالنقسام المتزايد بين الصين والغرب

االمارات توقع اتفاقية شراكة اقتصادية ثانية مع إسرائيل
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محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: 157/ب/2022                                    
املدعي/ عماد اســكندر ثامــر/ املدعى عليه/ 1- 
وقاص ســعدي عبد الزهرة -2- مدير عام رعاية 

القاصرين إضافة لوظيفته
بناًء على قرار محكمة بداءة قلعة سكر بالعدد 
إزالة  املتضمــن  فــي 2022/4/26  157/ب/2022 
شــيوع العقار تسلسل 559/ الســراي– قلعة 
ســكر، وهو عبارة عن دار ســكن قيد اإلنشــاء 
والكتســاب القرار الدرجة القطعية قررت هذه 
احملكمــة االعالن عــن بيعه عن طريــق املزايدة 
العلنية والتي ســتجرى في ساحة هذه احملكمة 
الســاعة الثانية عشرة ظهرا واالعالن عن بيعه 
خالل ثالثني يوما واعتبارا من اليوم التالي للنشر 
حســب القيمة املقــدرة البالغــة 85000000 
خمسة وثمانني مليون دينار، فعلى الراغبني دفع 
تأمينات قدرها 10% من القيمة املقدرة بواسطة 

شيك مصدق إن كانوا من غير الشركاء.
القاضي/ جاسم محمد عبيس
االوصــاف: 1- دار ســكن قيد اإلنشــاء هيكل 
مســقف بالكونكريت ومبني بالطابوق يحتوي 
على طابقني االرضي يتكون من كلدور واستقبال 
وهول ومطبخ حار بارد وصالة وســطية وغرفتي 
نوم وصحيات داخلية وترك جانبي للدار والطابق 
االول يتكون من صالة وســطية وثالث غرف نوم 
وسطح غير ملبوخ وغير مجهز باملاء والكهرباء 
-2- القيمة الكلية/ 85000000 خمسة وثمانون 

مليون دينار -3-املساحة/ 353 مترا.

محكمة بداءة قلعة سكر
العدد: 54/ب/2022                                    

املدعيان/ عالء ثامر كمر وضياء ثامر كمر
املدعى عليه/ حسن علي سعدون 

بنــاًء على قــرار محكمة بداءة قلعة ســكر 
بالعدد 54/ب/2022 فــي 2022/3/20 املتضمن 
إزالة شيوع العقار تسلسل 1095/405 محلة 
السراي- قلعة ســكر وهو عبارة عن دار سكن 
والكتساب القرار الدرجة القطعية قررت هذه 
احملكمة االعــالن عن بيعه عن طريــق املزايدة 
العلنية والتي ستجرى في ساحة هذه احملكمة 
الساعة الثانية عشرة ظهرا واالعالن عن بيعه 
خــالل ثالثني يومــا واعتبارا من اليــوم التالي 
للنشــر حســب القيمة املقــدرة 80000000 
ثمانون مليون دينار فعلى الراغبني دفع تأمينات 
قدرها 10% من القيمة املقدرة بواسطة شيك 

مصدق إن كانوا من غير الشركاء.
القاضي/ جاسم محمد عبيس

االوصــاف: 1- دار ســكن مبني مــن الطابوق 
الى  بالكونكريت مقسومة  الكورة مســقف 
مشــتلني يتكون من صالة وســطية وغرفة 
بالســيراميك  واســتقبال مبلطة  نوم وهول 
وصحيات خارجية أما املشــتمل الثاني يتكون 
من غرفتي نــوم أما الطابــق االول يتكون من 
غرفتي نوم وســطح مبلط بالطــني يقع في 
شــارع فرعي درجــة عمرانه وســط يرغبون 
بالسكن كمســتأجرين بعد البيع -2- القيمة 
الكليــة: 80000000 ثمانون مليــون دينار -3- 

املساحة: 221م2.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة هيت

العدد/ 40/ب/2022
التاريخ/ 2022/5/29

اعالن
املدعي/ اسماعيل عبد اللطيف عبد الرزاق
املدعى عليه/ علي حميد غازي وجماعته

تعلــن محكمــة بداءة هيــت عن بيــع العقار 
املرقم 406 م59 هيت الشــرقي باملزايدة العلنية 
الكتســاب قرار احلكــم درجة البتــات للحكم 
الصادر من هذه احملكمة بالعدد اعاله واملتضمن 
احلكم بإزالة شــيوع العقار بيعا وتوزيع صافي 
البدل على الشركاء كل حسب سهامه للعقار 
املوصــوف ادناه، فعلى الراغب بالشــراء احلضور 
أمام هــذه احملكمة بعد مضي ثالثــون يوما من 
اليوم التالي لنشر االعالن وذلك في متام الساعة 
الثانية عشرة ظهرا مستصحبا معه التأمينات 
القانونيــة 10% من القيمة املقــدرة وإذا صادف 
اليوم االخير عطلة رســمية فتكون املزايدة في 
اليوم الذي يليه وان رســو االعالن والداللية على 

املشتري.
اوصاف املبيع:

العقــار عبارة عن محــال جتاريــة مهدمة غير 
مستغلة ومبساحة 117،75 م2 القيمة التقديرية 
للعقار مبلغ قدره )117750000( مائة وســبعة 

عشر مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار.
القاضي
عمر فهد سلطان

رئاسة جامعة واسط
متديد إعالن مزايدة

اســتناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، تعلن رئاسة 
جامعة واســط/ جلنة البيع واإليجار املركزية عن فتح باب املزايــدة العلنية إليجار املوقع املدرجة 
تفاصيله في اجلدول املرفق طياً، علماً أن موعد املزايدة ســيكون في اليوم التالي من انتهاء مدة 
النشــر البالغة )15( خمسة عشر يوماً والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في الصحيفة، 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يعتبر أول يوم دوام يليه موعداً للمزايدة، علماً أن مكان إجراء 

املزايدة سيكون في بناية رئاسة اجلامعة الساعة العاشرة صباحاً.
فعلــى الراغبني باإليجار االطالع على املوقع املراد إيجاره واحلضور في الزمان واملكان املعينني أعاله 
لالشــتراك في املزايدة العلنية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( مائة 
باملائة من القيمة املقدرة للمأجور تقطع مبوجب صك مصدق من مصرف الرشــيد/ فرع جامعة 
واسط معنون الى رئاسة اجلامعة/ قسم الشــؤون املالية، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
اخلدمة البالغة )2%( من بدل االيجار احملددة مبوجب القانون وال يسمح بدخول املزايدة إال للمزايدين 
احلقيقيــني الذين يحملــون التأمينات القانونيــة الكاملة مع املستمســكات املطلوب االصل 

والصورة والتي تشمل: 
1- هوية االحوال املدنية+ شهادة اجلنسية العراقية أو البطاقة الوطنية+ بطاقة السكن.

2- كتــاب عدم ممانعة من دخول املزايدات واملناقصات صادر مــن الهيئة العامة للضرائب أو أحد 
فروعها نافذ املفعول.

3- التأمينات القانونية.
4- التزام كافــة الراغبني بدخول املزايــدة بجلب كتاب عدم محكومية من مكتب التســجيل 
اجلنائي في محافظة واسط قبل دخول املزايدة ويتعهد من ترسو عليه املزايدة بجلب كتاب عدم 

محكومية من بغداد ومراجعة مكتب التصاريح واملعلوماتية في جامعة واسط.
5- يلتزم من ترسو عليه املزايدة مبراجعة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في واسط بعد توقيع 

عقد اإليجار.
6- بطاقة الفحص الطبي صادرة من جهة رســمية وبعد رســو املزايدة يلتزم املســتأجر بجلب 
إجازة صحية ملمارســة العمل في املأجور حسب تعليمات رقم )8( لسنة 2000 الصادرة من وزارة 

الصحة.
مالحظة/ ال تعد اإلحالة قطعية إالَّ بعد مصادقة السيد رئيس اجلامعة.

األستاذ الدكتور
مازن حسن جاسم احلسني 
رئيس جامعة واسط

رئاسة جامعة واسط
إعالن مزايدة

اســتناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، تعلن رئاسة 
جامعة واســط/ جلنة البيع واإليجار املركزية عن فتح باب املزايــدة العلنية إليجار املوقع املدرجة 
تفاصيله في اجلدول املرفق طياً، علماً أن موعد املزايدة ســيكون في اليوم التالي من انتهاء مدة 
النشر البالغة )30( ثالثني يوماً والتي تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن في الصحيفة، وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية يعتبر أول يوم دوام يليه موعداً للمزايدة، علماً أن مكان إجراء املزايدة 

سيكون في بناية رئاسة اجلامعة الساعة العاشرة صباحاً.
فعلــى الراغبني باإليجار االطالع على املوقع املراد إيجاره واحلضور في الزمان واملكان املعينني اعاله 
لالشــتراك في املزايدة العلنية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( مائة 
باملائة من القيمة املقدرة للمأجور تقطع مبوجب صك مصدق من مصرف الرشــيد/ فرع جامعة 
واسط معنون الى رئاسة اجلامعة/ قسم الشــؤون املالية، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
اخلدمة البالغة )2%( من بدل اإليجار احملددة مبوجب القانون وال يسمح بدخول املزايدة إال للمزايدين 
احلقيقيــني الذين يحملــون التأمينات القانونيــة الكاملة مع املستمســكات املطلوب األصل 

والصورة والتي تشمل: 
1- هوية االحوال املدنية+ شهادة اجلنسية العراقية أو البطاقة الوطنية+ بطاقة السكن.

2- كتــاب عدم ممانعة من دخول املزايدات واملناقصات صادر مــن الهيئة العامة للضرائب أو أحد 
فروعها نافذ املفعول.

3- التأمينات القانونية.
4- التزام كافــة الراغبني بدخول املزايــدة بجلب كتاب عدم محكومية من مكتب التســجيل 
اجلنائي في محافظة واسط قبل دخول املزايدة ويتعهد من ترسو عليه املزايدة بجلب كتاب عدم 

محكومية من بغداد ومراجعة مكتب التصاريح واملعلوماتية في جامعة واسط.
5- إجازة ممارسة مهنة التصوير صادرة من جهة رسمية.

6- يلتزم من ترسو عليه املزايدة مبراجعة دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في واسط بعد توقيع 
عقد اإليجار.

7- بطاقة الفحص الطبي صادرة من جهة رسمية.
مالحظة/ ال تُعد اإلحالة قطعية إالَّ بعد مصادقة السيد رئيس اجلامعة.

األستاذ الدكتور
مازن حسن جاسم احلسني 
رئيس جامعة واسط

محكمة األحوال الشخصية في الناصرية
العدد: 3890/ش/2020    

إعالن
الى/ املدعى عليه/ اشرف احمد محمد

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية املرقمــة اعاله قررت هــذه احملكمة بجلســتها املؤرخة 
2022/5/31 وبالنظــر جملهولية محل إقامتك في الوقت احلاضر عليه تقرر تبليغك في صحيفتني 
رســميتني محليتني يوميتني باحلضور أمام هذه احملكمة خالل ثالثة أيام من اليوم التالي للتبليغ 
مبوعد املرافعة املصادف 2022/6/16 في الدعوى الشــرعية املقامــة من قبل املدعية )كرميه عبد 

الرضا عاصي(.
القاضي/ عباس معني كاظم

 مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة/ 2022/901
إلى / املنفذ عليه/ علي عبد الزهرة 

كاظم
لقد حتقق لهــذه املديرية من كتاب 
مركــز شــرطة احلســني بالعــدد 
ومختار   2022/4/26 في   2022/3636
منطقة الرافدين أنك مجهول محل 
اإلقامــة وليس لك موطــن دائم أو 
مؤقــت أو مختار ميكن إجراء التبليغ 
عليه واســتنادا للمادة 27 من قانون 
تبليغــك إعالنا عن  التنفيذ تقــرر 
خالل  الرســمية  الصحــف  طريق 
اليوم  تبدأ من  يوما  خمسة عشــر 
التالي للنشر وفي حال عدم حضورك 
بإجراءات  املديريــة  هذه  ستباشــر 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل/ هند سلمان بخيبخ
أوصاف احملرر: حســب قرار محكمة 
الناصرية  في  الشــخصية  االحوال 
فــي  5444/ش/2021  بالعــدد 

2022/2/22 تسليم أثاث الزوجية.

محكمة بداءة الفجر
العدد: 95/ب/2022

الفجر عن  بداءة  ســتبيع محكمة 
املرقم  العقار  العلنية  املزايدة  طريق 
الفجر  الصكبان/ قضاء  121 محلة 
وخالل ثالثني يومــا اعتبارا من اليوم 
التالي للنشر وإذا صادف يوم املزايدة 
الذي  اليــوم  عطلة رســمية ففي 
يليه في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهــرا في قاعة محكمــة البداءة، 
فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني 
بنسبة  القانونية  التأمينات  معهم 
10% مــن القيمــة املقــدرة بصك 
مصدق إن كانوا من غير الشــركاء 

علما إن الداللية على املشتري.
القاضي/ كاظم محمد طراد

األوصــاف: العقار عبــارة عن أربعة 
محــال جتاريــة مفرزة بصــورة غير 

رسمية املساحة: 194م2
 300000000 املقــدرة:  القيمــة 

ثالثمائة مليون دينار.

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
رقم االضبارة/ 2018/41
إلى/ املنفذ عليه/ كاظم خضير 

فياض
لقد حتقــق لهذه املديريــة من دين 
ماليــني  ثالثــة   3600000 البالــغ 
وســتمائة الــف دينار فقــط انك 
مجهــول محل اإلقامــة وليس لك 
موطــن دائــم أو مؤقــت أو مختار 
ميكن إجراء التبليغ عليه واســتنادا 
للمادة 27 من قانــون التنفيذ تقرر 
تبليغك إعالنــا باحلضور في مديرية 
خمسة  خالل  الشيوخ  سوق  تنفيذ 
عشــر يوما تبدأ من اليــوم التالي 
للنشر ملباشرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك وفي حــال عدم حضورك 
بإجراءات  املديريــة  هذه  ستباشــر 

التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل/ عباس جاسم دبيان

املرقمة  أوصاف احملــرر: الكمبيالــة 
1297/ب/2017 بتاريخ 2017/10/24.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في عنه

العدد: 51/ش/2022
التاريخ: 2022/5/30

الى املدعى عليه/ احمد مقبل رشاد
م/ تبليغ

بنــاًء على الدعــوى املقامة بحقــك أمام هذه 
احملكمة واملرقمــة 51/ش/2022 من قبل املدعية 
)نور خليل اســماعيل( والتي ادعــت فيها انك 
زوجها مبوجب عقد الزواج بعدد 2009/174 الصادر 
من هــذه احملكمة بتاريخ 2009/10/25 ولها منك 
الطفــل )حارث احمد مقبل( تولد 2011 وهو في 
حضانتهــا وللضرر الذي أصابها نتيجة انتمائك 
الى عصابات داعش اإلرهابية وارحتالك الى جهة 
مجهولة عليه طلبت دعوتك للمرافعة واحلكم 
الثورة  لقرار مجلس قيــادة  بالتفريق اســتنادا 
املنحــل املرقــم 1529 فــي 1985/12/31 وتأييد 
حضانتها على الطفل لغــرض مراجعة الدوائر 
الرســمية وشــبه الرســمية وكل الدوائر ذات 
العالقة نظرا لورود ورقة التبليغ مشروح عليها 
ارحتالك الى جهة مجهولــة عليه تقرر تبليغك 
بالنشر في صحيفتني محليتني يوميتني وحتديد 
يــوم 2022/6/14 موعدا للمرافعة وفي حال عدم 
حضورك ســوف يتم النظر في الدعوى بحقك 

وفق القانون غيابا وعلنا.
القاضي
مصطفى طارق عيسى
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م/ كتاب إعادة إعالن )للمرة الثانية( 
عن مشروع املشاركة

إلنشاء وتشغيل وتسويق وصيانة منظومة خدمات الـ
FTTH  في محافظة املثنى

حتية طيبة...
يســر الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية أحد تشكيالت وزارة 
االتصاالت دعوة جميع الشركات اخملتصة العراقية والعربية واألجنبية 
لتقدمي عرضها الفني إلبرام عقد مشــاركة ملشروع املشاركة إلنشاء 
وتشغيل وتســويق وصيانة منظومة خدمات الـ FTTH في محافظة 
املثنــى وحســب املواصفات الفنية والشــروط القانونيــة املطلوبة 
وباإلمكان احلصول على شروط اإلعالن عن طريق إرسال مخولكم مع 
كتاب التخويل الرسمي الى مقر الشركة الكائن في )بغداد- شارع أبو 
نؤاس- مجاور فندق بغداد – مكتب املدير العام- الطابق العاشر( لشراء 
وثائق املناقصة لقاء مبلغ قدره )10,000,000( عشرة ماليني دينار عراقي 
فقط غير قابل للرد وتقبل العطاءات لغاية الســاعة )الواحدة ظهرا( 
من يوم األربعاء املصادف 2022/6/29 وسيتم فتح العطاءات في نفس 
اليوم على أن يرفق مع العطاء مبلغ التأمينات األولية للمشاركة في 
املناقصة البالغ قدره )500,000,000( خمســمائة مليون دينار عراقي 
فقط على شــكل خطاب ضمان او صك مصدق على ان يكون صادرا 
من مصرف معتمد لــدى البنك املركزي العراقي وتــودع في صندوق 
العطاءات اخلاص بالشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية الكائن في 
مقر الشركة- الطابق األرضي- االستعالمات، وعلى ان تقدم العطاءات 
داخل ظرف مغلق مكتوب عليه اسم املناقصة مع ذكر اسم الشركة 
والرقم اخلاص بهــا والعنوان الكامل وبيان املوقع اإللكتروني في وثائق 
العطاء واســم ورقم البريد اإللكتروني للشــخص اخملول عن متابعة 
االستفســارات التي تخص العطاء وتقوم الشركة املتقدمة بتوقيع 
وختم أوراق العطاء كافة مع حتديــد نفاذية العطاء بـ )120( يوما من 
تاريخ غلق املناقصة وسيهمل العطاء غير املستوفي للشروط الفنية 
والقانونية املطلوبة، وملزيد من املعلومات االتصال على أرقام الهواتف 
)07600017078( , )07600017122( او مراجعــة املوقــع اإللكترونــي 

املدرجني في أدناه... مع التقدير
E-mail: legal itpc@yahoo.com

www.itpc.qov.iq
www.moc.gov.iq

 Legal_itpc@ itpc.qov.iq
املهندس
أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

موقعه ورقمه وجنسه املأجورت

بدل التقدير احلالي

املالحظات
التأمينات 
القانونية مساحته 

ومشتمالته

اإلنشاءات 
املقامة 

عليه

كتابًةرقماً

-1
النادي 
الطالبي

املوقع
داخل كلية

اإلدارة 
واالقتصاد

  285,5 م2
قاطع أملنيوم 

يفصل املطبخ 
عن صالة 

التقدمي

18,000,000ال توجد
فقط ثمانية عشر 
مليون دينار عراقي

مدة اإليجار 
سنة واحدة

%100

 مساحته موقعه ورقمه وجنسهاملأجورت
ومشتمالته

 اإلنشاءات
 املقامة
عليه

بدل التقدير احلالي
 التأميناتاملالحظات

القانونية كتابًةرقماً

تصوير1-
فوتوغرافي

املوقع
 داخل مجمع
 كليات الطب
وطب االسنان

 فقط ثالثة ماليني3,000,000ال توجدمتنقل
دينار عراقي

 مدة اإليجار
100%سنة واحدة بالالرقم

جتارياجلنس
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دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12793
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

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

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

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12791
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد عالء عبد اهلل محمد/ شاغل الشقة رقم 5 عمارة 47

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25785( ســجل )129( واملؤرخ 
2021/9/14 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 5 في العمارة 47 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12797
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد عبد الدامي احمد علي/ شاغل الشقة رقم 11 عمارة 34

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )24837( ســجل )125( واملؤرخ 
2021/9/5 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 11 في العمارة 34 وتسليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12799
السجل: 64
التاريخ: 2022/4/19

إعالن
إلى/ السيد وسام كامل جاسب ناصر/ شاغل الشقة رقم 6 عمارة 37

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25140( ســجل )126( واملؤرخ 
2021/9/7 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 6 في العمارة 37 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 12205
السجل: 62
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
إلى/ السيد جاسم محمد خضير/ شاغل الشقة رقم 4 عمارة 49

قّدم الســيد مدير ٍعام شركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله املمثل القانوني ستار جبار 
عبــد، مبوجب الوكالة املرقمة 11268 فــي 2021/5/4 اإلنذار املرقم )25441( ســجل )128( واملؤرخ 
2021/9/9 والذي يتضمن اســتنادا الى محضر كشــف اللجنة الفنية املشكلة من قبل شركتنا 
واملتضمن عدم صالحية العمارات الســكنية العائدة الى شركتنا للسكن بسبب عوامل االندثار 
وتهالــك البنية اخلارجية والداخلية للعمارات الســكنية ووجود تشــققات في الهيكل اخلارجي 
والداخلــي وانفصال بعض األلواح الكونكريتية عن بعضها مســببة وجــود فجوات بني اجلدران 
وانفصــال ووقوع معظم الســتائر وتلف في ســقوف اجملموعات الصحية ونظــرا النتهاء العمر 
االفتراضي لتلك العمارات وذلك لتشييدها منذ أكثر من 40 سنة، وبناًء على ما جاء بقرار مجلس 
إدارة شــركتنا بالعدد 487 في 2021/6/30 عليه نسير إليكم هذا اإلنذار طالبني فيه إخالء الشقة 
املرقمة 4 في العمارة 49 وتســليمها الى دائرة موكلي/ شعبة اخلدمات خالية من الشواغل خالل 
فترة )15( يوما من تاريخ تبليغكم باإلنذار وبخالفه فإن شــركتنا تخلي مسؤوليتها القانونية عن 
األضرار التي قد تقع عليكم او ألحد أفراد عوائلكم مع حتميلكم كافة التبعات القانونية في حال 

عدم اإلخالء.
ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة مركز شرطة خور الزبير اتضح أنك مجهول 
محل اإلقامة حسب شرح مختار املنطقة ملنطقة خور الزبير، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اســتنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد



تقرير

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:
 

اخلام  النفط  أســعار  اســتهلت 
إلى  ارتفاع  تعامالت األسبوع على 
أعلى مستوى في شهرين، وسط 
انقسام أوروبي بشأن حظر واردات 
النفط اخلام من روسيا، التي تأتي 
في إطــار احلزمة السادســة من 
العقوبات األوروبية ضد موســكو 

بسبب احلرب في أوكرانيا.
وشــهد اجتماع االحتــاد األوروبي 
انقساما بشــأن فرض حظر بعد 
عدم موافقة جميع سفراء االحتاد 
األوروبي، في مباحثات سابقة على 
املفوضية  اقترحتــه  حل وســط 
األوروبية الستثناء النفط املستورد 

عبر خط األنابيب من احلظر.
ويسعى أعضاء االحتاد إلى التغلب 
على معارضــة اجملر فرض عقوبات 
وحتقيق  الروســي،  النفــط  على 
اإلجماع في هذا الشأن، حيث من 
املتوقع أن يــؤدي أي حظر إضافي 
علــى النفط الروســي إلى نقص 
اخلام،  النفط  املعروض في ســوق 
بالفعل ضغوطا على  تعاني  التي 
اإلمدادات وسط زيادة الطلب على 
البنزين والســوالر ووقود الطائرات 
قبل ذروة موسم الطلب الصيفي 

في الواليات املتحدة وأوروبا.
كما تترقب السوق االجتماع الـ29 
لــوزراء الطاقة فــي حتالف “أوبك 
+” بعد غد اخلميــس عبر الفيديو 
اإلنتاج  زيــادة  مصيــر  لتحديــد 
الشهرية لشهر متوز املقبل وسط 
انخفــاض ملحوظ في وفاء بعض 
املنتجني بحصــص الزيادة املقررة، 
في  احلــرب  اندالع  عقــب  خاصة 

أوكرانيا.
من ناحيته، قال ماثيو جونســون، 
“أوكســيرا”  احمللــل في شــركة 
الدوليــة لالستشــارات إن أغلب 
التكهنات في ســوق النفط اخلام 
تصب في اجتاه عــدم قيام حتالف 
“أوبك +” بإجراء أي مفاجأت خاصة 
بوضــع اإلنتاج، حيث ســتحافظ 
اجملموعة على مسارها بالتخفيض 
اإلنتاج  التدريجــي لتخفيضــات 
432 ألف  بزيادات شــهرية قدرها 
برميل يوميا طاملا ظلت األســعار 

ثابتة نسبيا.
وأشــار إلى متســك حتالف “أوبك 
+” بصحــة قراءته لوضع الســوق 
النفطية، حيث أكد مرارا أن سوق 
النفــط ال تزال متوازنــة مع عدم 
وجود مؤشــرات على أي نقص في 
النفط اخلام، وذلك على الرغم من 
تنامــي الطلب العاملــي بالتزامن 
مع العقوبــات، التي تعوق اإلنتاج 
الروسي، موضحا أن “أوبك” تفسر 
ارتفاع أسعار البنزين والديزل بأنه 
يرجع إلى نقص طاقة التكرير في 
جميــع أنحاء العالــم إلى جانب 

العوامل اجليوسياسية.
بدورهــا، قالت مواهي كواســي، 
لشــركة  املنتــدب  العضــو 
ضغوط  إن  الدوليــة  “أجركرافت” 

أجل  من  مســتمرة  املستهلكني 
احلصــول على إمــدادات إضافية، 
مرجحة اســتمرار حركة األسعار 

املرتفعة واملتقلبة للنفط اخلام.
وأشــارت إلى بلوغ عديد من الدول 
األقصى  احلــد  بالفعل  املنتجــة 
لإلنتــاج، بينما أقرت روســيا بأن 
إنتاجها قــد ينخفض بنحو 8 في 
الغربية  العقوبات  بســبب  املائة 
وزراء  أمــام  الباب  وهو ما يفتــح 
الطاقة في حتالف “أوبك +” لبحث 
فكرة تعديل حصص اإلنتاج خالل 
اجتماعهم الوزاري اخلميس، الفتة 
إلــى تقديــرات لوكالــة “بالتس” 
اجملموعة  إنتاج  تراجع  إلى  تشــير 
مجتمعة مبقدار 2.6 مليون برميل 
يوميا عن أهدافهــا اإلنتاجية في 

أبريل املاضي.
وفيمــا يخــص األســعار، ارتفع 
أعلى مســتوى  إلى  أمس  النفط 
له منذ شهرين مع انتظار السوق 
ملعرفة مــا إذا كان االحتاد األوروبي 
ســيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر 

واردات النفط الروسي.
ارتفعت  التعامــالت أمس،  وخالل 
العقود اآلجلة خلام برنت 54 سنتا 
أو 0.5 في املائــة إلى 119.97 دوالر 
للبرميــل، وارتفعت عقــود برنت 
لشهر آب 69 سنتا أو 0.6 في املائة 

إلى 116.25 دوالر للبرميل.
وقفزت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوســيط األمريكي 62 
سنتا أو   0.5 في املائة إلى 115.69 
دوالر للبرميل، لتواصل املكاســب 

األســبوع  حققتها  التي  القوية، 
املاضي.   

و   قــال مســؤولون إن حكومــات 
تتمكن من  لــم  األوروبي  االحتــاد 
االتفــاق علــى فرض حظــر على 
األول  أمــس  الروســي  النفــط 
احملادثات بشأن  لكنها ســتواصل 
البحرية  الشــحنات  حلظر  اتفاق 
من النفط الروســي مع السماح 
أنابيب قبل  بالتســليم عبر خط 

القمة.
وســيؤدي أي حظــر إضافي على 
النفط الروسي إلى نقص املعروض 
في سوق النفط اخلام، التي تعاني 
بالفعل من ضغوط على اإلمدادات 
وســط زيادة الطلب على البنزين 
الطائــرات قبل  ووقود  والســوالر 

ذروة موســم الطلب في الواليات 
املتحدة وأوروبا.

من جانب آخر، ارتفعت ســلة خام 
 118.84 ســعرها  وسجل  “أوبك” 
دوالر للبرميــل اجلمعــة مقابــل 
اليوم  في  للبرميــل  دوالر   116.50

السابق.
ملنظمة  اليومــي  التقريــر  وذكر 
“أوبك”  للبتــرول  املصــدرة  الدول 
أمس أن ســعر السلة، التي تضم 
13 خاما من  متوسطات أســعار 
إنتاج الدول األعضاء في املنظمة، 
حقق ثالث ارتفاع له على التوالي، 
وأن الســلة كســبت نحو أربعة 
من  نفسه  باليوم  مقارنة  دوالرات، 
األسبوع املاضي، الذي سجلت فيه 

114.69 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت هيئة اإلحصــاء التركية، 
امس الثالثاء، أن العراق جاء باملرتبة 
اخلامسة كأكبر مستورد من تركيا 
في شــهر نيســان، مبينة ارتفاع 
الصادرات والواردات التركية بنسبة 
٪24.6 و ٪35 علــى التوالي. وقالت 
الهيئة في تقرير لهــا ان “صادرات 

تركيا لشهر نيسان بلغت 23 ملياراً 
و368 مليون دوالر، مسجلة ارتفاعا 
بنسبة 24.6 باملائة، مقارنة بالشهر 
نفســه من العام 2021، مبينة أن 
“واردات تركيا في نيســان بلغت 29 
ملياراً و480 مليون دوالر، مســجلة 
ارتفاعا بنســبة زيادة 35 باملئة، عن 

الفترة نفسها من عام 2021.

وأشارت إلى أن “العراق جاء خامسا 
في صادرات التركيــة لدول العالم 
في شــهر نيســان املاضي بقيمة 
مليــار و86 مليــون دوالر، في حني 
كانت أملانيا هي الدولة الشــريكة 
مبلياريــن  للصــادرات  الرئيســية 
ومليونــي دوالر، وتلتهــا الواليــات 
و778  بـــ مليار  االمريكية  املتحدة 

مليون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة 
املتحدة ثالثــا بـ مليار و168 مليون 
دوالر وايطاليا رابعــا بـ مليار و124 
مليون دوالر، مبينة أن نسبة الدول 
اخلمس األولى من إجمالي الصادرات 

بلغت ٪30.6 في نيسان 2022”.
وبينــت ان الصــادرات التركية من 
كانــون الثاني الى نيســان 2022، 

كانت أملانيا هي الدولة الشــريكة 
الرئيســية للصــادرات بقيمــة 7 
تلتها  دوالر،  مليــون  و286  مليارات 
 5 الواليات املتحدة األمريكية مببلغ 
مليارات و830 مليون دوالر، وإيطاليا 
دوالر،  مليونــا  و511  مليــارات   4
 375 4 مليارات  واململكة املتحــدة 
مليونا دوالر، والعراق 4 مليارات 200 

الدول  وبلغت نســبة  دوالر،  مليون 
اخلمس األولى من إجمالي الصادرات 
الثاني  الفترة من كانون  ٪31.4 في 

إلى نيسان 2022.
ويســتورد العراق معظم الســلع 
والبضائع واملــواد الغذائية من دول 
اجلوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة 

اقل من دول اخلليج واالردن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتفق قادة االحتاد األوروبي بعد عدة 
مناقشات على حظر جزئي لواردات 
النفط الروسي إلى دول االحتاد في 
محاولة للضغط على املوارد املالية 

لروسيا بسبب غزوها ألوكرانيا.
وقال رئيس اجمللس األوروبي شــارل 
ميشــيل خالل قمة في بروكسل، 
إنَّ “العقوبات ستمنع شراء النفط 
اخلــام واملنتجــات البتروليــة من 

روســيا التي يتم تســليمها إلى 
البحر،  طريق  عــن  األعضاء  الدول 
لكنَّها ستشمل إعفاء مؤقتاً خلام 

خط األنابيب”.
“هذا سيغطي  ان  واضاف ميشيل 
النفط من  واردات  ثلثــي  أكثر من 
روســيا، مما يقطع مصدراً ضخماً 
لتمويــل آلة احلــرب”، وهو “أقصى 

ضغط على روسيا إلنهاء احلرب”.
وتشــير التوقعات إلى أن روســيا 

ستخســر نحو 10 مليــارات دوالر 
ســنوياً من عوائد صادرات النفط 
مع فرض االحتاد األوروبي حظره على 
الشحنات، بحسب تقديرات بعض 
احملللــني، يعود ذلك إلى أن روســيا 
ستجبر على بيع خامها بتخفيض 
في السعر إلى دول منطقة آسيا، 
حيث يجري تداوله فعالً بسعر أقل 
بحوالــي 34 دوالراً لكل برميل عن 

سعر العقود اآلجلة خلام برنت.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلــغ التضخم فــي أملانيــا أعلى 
مستوى له منذ ما يقرب من نصف 
قرن في مايو       نتيجة ارتفاع أســعار 
الطاقة والغــذاء منذ بداية األزمة 

في أوكرانيا.            
وذكر مكتب اإلحصــاء االحتادي أن 
ألن  املصممة  املستهلكني،  أسعار 
بيانات  للمقارنــة مع  قابلة  تكون 
التضخم مــن دول االحتاد األوروبي 

األخرى، زادت مبعدل سنوي قدره 8.7 
باملئة.

وأضــاف أن آخــر مــرة كان فيها 
التضخم مرتفعا بشكل مماثل في 
أملانيا كان خالل شتاء 1973-1974 
عندمــا ارتفعــت أســعار الزيوت 
املعدنية نتيجة أزمة النفط األولى.
وميثل هــذا الرقم، الذي جتاوز حاجز 
ثمانية باملئة الذي توقعه محللون 
في استطالع أجرته رويترز، ارتفاعا 

قياســيا للشــهر الثانــي علــى 
التوالي، بعــد أن كان الصعود في 
أبريل بنســبة 7.8 باملئة هو األكبر 

في 4 عقود.
وبحسب املكتب اإلحصاء االحتادي، 
ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 باملئة 
بالشــهر نفسه  مايو مقارنة  في 
العام املاضي، بينما ارتفعت أسعار 
املــواد الغذائية أيضــا مبعدل فوق 

املتوسط بلغ 11.1 باملئة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
 واصــل الدوالر تراجعه مــع ارتفاع 
اإلقبــال على اخملاطرة في األســواق 
مؤقتا، مدعومــا ببيانات اقتصادية 
إيجابيــة ورهانات علــى أن مجلس 
سيشــدد  االحتــادي  االحتياطــي 

السياسة النقدية بوتيرة أبطأ.
وبحسب “رويترز”، فان مؤشر العملة 
األمريكية، الــذي يقيس أداءها أمام 
ســت عمالت رئيســة، في طريقه 
إلى تســجيل أول تراجع شهري في 
خمسة أشــهر بعدما فقد الدوالر، 
الذي يعد مالذا آمنا، قوة دفعه منذ 

ارتفاعه الكبير في بداية العام.
ومؤشــر الــدوالر في طريقــه إلى 
التراجع 1.5 في املائة في أيار وإن ظل 
مرتفعا بنحو 6 في املائة على أساس 
سنوي. ونزل املؤشر ربع نقطة مئوية 

خالل التعامالت أمس إلى 101.44.
وكانــت التعامالت محــدودة أمس 
األســهم  أســواق  إغالق  بســبب 
والسندات األمريكية بسبب عطلة 

رسمية.
وأظهرت بيانات اجلمعة ارتفاع إنفاق 
املســتهلكني األمريكيني بأكثر من 

تزايد شراء  املتوقع في نيســان مع 
وتباطؤ  واخلدمات  للبضائع  األســر 

ارتفاع معدالت التضخم.
البيانــات  “إن  محللــون  ويقــول 
املشجعة إضافة إلى الرهان على أن 
سيرفع  االحتادي  االحتياطي  مجلس 
يضعفان  أبطــأ  بوتيــرة  الفائــدة 

الدوالر”.
إلى  الــدوالر  أمــام  اليورو  وارتفــع 
أعلى مســتوياته في شهر مسجال 
1.07705 دوالر بارتفاع 0.3 في املائة. 
ونزل ســعر الني 0.2 فــي املائة إلى 

127.330 ين للدوالر.
وفيمــا يتعلق بالعمالت املشــفرة، 
ارتفع ســعر بيتكويــن 4 في املائة، 
لكنها ظلت عند مستوى قريب من 

30 ألف دوالر.
وارتفــع اجلنيــه االســترليني أمام 
الدوالر األمريكي املتعثر أمس ويتجه 
إلى تســجيل أول زيادة شهرية في 
خمسة أشهر، مع استفادة العملة 
البريطانيــة من حتســن املعنويات 

للمخاطرة.
 3.5 وهبط مؤشــر الدوالر أكثر من 
في املائة من ذروته التي سجلها في 

منتصف أيار وســاعد هذا على رفع 
االســترليني بعد أن وصل إلى أدنى 
مســتوى له منذ آذار 2020 في وقت 

سابق هذا الشهر.

كان  أمــس،  التعامــالت  وخــالل 
االســترليني مرتفعا 0.32 في املائة 
مقابل العملة اخلضراء عند 1.2657 
دوالر، قرب أعلى مستوى له في شهر 

البالغ 1.2666 الذي سجله اجلمعة.
تراجع  األوروبيــة،  العملــة  وأمــام 
االســترليني 0.22 فــي املائــة إلى 

85.14 بنس لليورو.

بينمــا صعد الروبل الروســي أكثر 
من 6 في املائة في تعامالت متقلبة 
أمس، مستردا  في سوق موســكو 
التي مني بها  احلادة  بعض خسائره 
األســبوع املاضي، مع حصوله على 
دعــم من قيود على حتــركات رؤوس 
األمــوال وقــوة في ميــزان التجارة 

لروسيا.
وأنهــى الروبل جلســة التداول في 
سوق موســكو أمس مرتفعا 6.67 
الدوالر.  62.25 مقابل  املائة عند  في 
55.80 أمام  األربعاء  وكان قد سجل 
الدوالر، وهو أقوى مســتوى له منذ 
شــباط 2018، قبــل أن يهبط إلى 

66.70 بحلول نهاية األسبوع.
وأمام اليــورو، صعد الروبل 7.73 في 
املائة إلــى 64.30 بعــد أن كان قد 
ســجل األربعاء أعلى مســتوى في 
سبعة أشــهر عند 57.10، في ذروة 
مدفوعات ضريبية في نهاية الشهر 
تدفع في العادة الشركات التي تركز 
على التصدير إلــى حتويل ما لديها 
من عملة أجنبية للوفاء بالتزاماتها.
وبدعم من قيود على حتركات رؤوس 
األموال، قفز الروبل ليصبح العملة 

األفضل أداء فــي العالم هذا العام 
حتى هبوطه األسبوع املاضي. ولقي 
الروبل دعما أيضا من شروط جديدة 
للدفع مقابل الغاز للمشــترين في 
بتحويل  تلزمهــم  األوروبي  االحتــاد 
العملة األجنبية إلى الروبل، وهبوط 
في الواردات. إلى ذلك، ارتفعت أسعار 
الذهب في تعامــالت متقلبة أمس 
بعــد أن عززها تراجع الــدوالر على 
الرغم من أن حتول بعض املستثمرين 
إلى األصــول ذات اخملاطر العالية في 
آسيا أدى إلى احلد من هذه املكاسب.
وبحســب “رويترز”، ارتفع الذهب في 
املائة إلى  0.2 في  املعامالت الفورية 
1856.86 دوالر لألوقيــة “األونصــة” 
خــالل التعامالت أمــس. وارتفعت 
العقــود األمريكيــة اآلجلة 0.1 في 

املائة إلى 1859.40 دوالر لألوقية.
النفيســة  املعادن  إلى  وبالنســبة 
فــي  الفضــة  األخــرى، صعــدت 
املائة  فــي   0.1 الفورية  املعامــالت 
إلــى 22.13 دوالر لألوقية، كما ارتفع 
 954.51 إلى  املائــة  0.1 في  البالتني 
دوالر، وصعــد البالديوم 0.8 في املائة 

إلى 2079.39 دوالر

النفط في أعلى مستوى خالل شهرين
 وسط انقسام أوروبي بشأن حظر الخام الروسي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت ادارة اجلمارك الكورية اجلنوبية، امس 
الثالثاء، أن العراق جاء باملرتبة الرابعة وللشهر 
الرابع علــى التوالي بني أكبر الــدول املصدرة 
للنفط إلى كوريا اجلنوبية خالل شــهر نيسان 

من العام 2022.
وقالت االدارة في احصائية لها ، ان “العراق جاء 
رابعا كأكبــر مصدر للنفط لكوريــا اجلنوبية 
خالل شــهر نيســان املاضــي وبواقــع 6.488 
ماليني برميل مرتفعا بنســبة %2.1 عن شهر 
اذار املاضــي الذي بلغت الصــادرات فيه 6.353 
ماليني برميل، ومرتفعا بنســبة %2.5 عن نفس 
الفترة من العام 2021 الــذي بلغت الصادرات 
فيه 6.328 ماليني برميــل”. واضافت ان “كمية 
النفط اخلام العراقي املصــدر لكوريا اجلنوبية 
لألشهر االربعة االولى من كانون الثاني وشباط 
واذار ونيسان 2022 بلغت 22.503 مليون برميل 
مرتفعا بنســبة %12.9 عن نفــس الفترة من 
العــام 2021 الذي بلغت هذه الكميات 19.940 
مليون برميل”. واشــارات الى ان “الســعودية 
باملرتبــة االولى كأكبر مصــدر للنفط  جاءت 
لكوريــا اجلنوبية في نيســان املاضي وبكمية 
26.691 مليون برميل، تليهــا الواليات املتحدة 
االمريكية وبكميــة 11.371مليون برميل، ومن 
ثم جاءت الكويت ثالثا وبكمية 10.679 ماليني 
برميل، ومن ثم جاءت اإلمارات خامسا وبكمية 

5.963 مليون برميل”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينــار العراقي، امس الثالثــاء، في البورصة 
اقليم  وفــي  بغداد،  بالعاصمــة  الرئيســية 

كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليوم 148400 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار مصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار 
عراقــي لكل 100 دوالر امريكــي، بينما بلغت 
أســعار الشراء 148000 دينار عراقي لكل 100 
دوالر امريكــي. أما في اربيــل عاصمة اقليم 
كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر استقرارا 
ايضا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار لكل 
100 دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء 148300 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقرت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في أســواق بيع الذهب بالعاصمة بغداد امس 

الثالثاء
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
النهر في العاصمة  ب   شــارع  أســواق اجلملة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيــار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي 383 الف دينار، وســعر الشــراء 379 
الفاً، وهي نفس االســعار التي سجلت امس 

األول االثنني.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل استقرارا 
أيضاً عند 343 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 

339 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح 
ســعر البيع مثقال الذهــب العراقي بني 345 

الفاً و355 الف دينار.

العراق ضمن قائمة أكبر 
المصدرين للنفط إلى 

كوريا الجنوبية

أسواق الدوالر في بغداد 
وإقليم كوردستان تفتح 

على سعر االثنين

أسعار الذهب تستقر
في شارع النهر ببغداد

العراق خامس أكبر مستورد من تركيا خالل شهر نيسان

أوروبا توجه ضربة للنفط الروسي وعشرة 
مليارات دوالر خسائر سنوية متوقعة

صدمة الطاقة.. التضخم بألمانيا 
يقفز الى أعلى مستوى في نصف قرن

الدوالر يواصل تراجعه مع تباطؤ ارتفاع معدالت التضخم في اميركا
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القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 

)مناقصة عامة- إعالن أول(
)دفن ترابية وسبيس على القطعة املرقمة )106/2584( م16 إلفراز 

الكباسي الصغير( املصادق كمكون ضمن مشروع 
)إنشاء شوارع ترابية وسبيس وإفرازات في أقضية ونواحي البصرة عدد 12(

مناقصة )5/ بلديات/ 2022(

استنادا الى كتاب قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )ت/2033 في 2022/5/19(.
يسر )محافظة البصرة/ قسم العقود احلكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم )املغلقة( مشــروع ))دفن ترابية وســبيس على القطعة املرقمــة )106/2584( م16 إلفراز 

الكباسي الصغير( املصادق كمكون ضمن مشروع 
)إنشاء شوارع ترابية وسبيس وإفرازات في أقضية ونواحي البصرة عدد 12(

- وبكلفــة تخمينية قدرها )1,105,400,000( واحد مليار ومائة وخمســة ماليني وأربعمائة ألف دينار 
عراقي

- ضمن خطة البترودوالر لعام 2022 حسب كتاب وزارة التخطيط ذي العدد 9335/8/2 في 2022/4/4. 
- مدة التنفيذ )360 يوما(.

- موقع املشروع )شط العرب(
- وبتبويب )1,1,6,3,1,47,3( 

- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة/ الثامنة والصنف/ إنشائية/ وأن تكون الهوية نافذة.
  أوالً- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفيذ العقود احلكومية العامة رقم )2( لســنة 2014 الصادرة مــن وزارة التخطيط، ومفتوح جلميع 

املتناقصني.
  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود 
احلكومية/ شــعبة إعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من الســاعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة.
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على أن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( ما يلي:

• القدرة املالية:
1- على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: 

متطلبــات الســيولة املالية: على مقــدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلــغ ال يقل قدره عن 
)82,905,000( اثنني وثمانني مليونا وتسعمائة وخمسة  آالف دينار عراقي على شكل كشف مصرفي 
يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة أو كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية 

وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة. 
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربيــة من قبل املناقصني الراغبني في 
العنوان أدناه* ودفع رســم غير مســترد  قدره )100,000( مائة ألف دينار عراقي اعتبارا من يوم األربعاء 

املصادف 2022/6/1 
خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2022/6/13 الساعة 

العاشرة صباحاً.
سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف 2022/6/20 الســاعة 2:00 ظهرا 
حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في 

العنوان التالي:
 الوقت: الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االثنني املصادف 2022/6/20 
 العنوان: ديوان محافظة البصرة/ قاعة جلنة فتح العطاءات

 سابعاً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )11,054,000( أحد عشر مليونا وأربعة 
وخمســني ألف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او ســفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما 
بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالشــركات االجنبية مراعاة ما ورد في كتاب البنك املركزي 
العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة/ قســم مراقبة املصارف اإلسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 
املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية– قســم االستشارات والتدريب ذي العدد 

8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا– على مقدم العطاء االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2- اجلــداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القســم 
الرابع من الوثيقة القياســية وجداول الكميات املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي 

العطاءات.
 3- تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطــاء. 4- الوثائق املصادق عليها من 
اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اســتمرارية أهليــة مقدم العطاء او وثائق التأهيل 
الالحق مبوجب االســتمارات املدرجة في القسم الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء الذي مت قبول 

عطائه. وبخالفه سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واإلعالن.

أحد عشر- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي يوم العطلة.

اثنا عشر- للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحســب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشــتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء 

ذلك. 
ثالثة عشــر- االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب 
وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة/ قســم االستشــارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 

2021/1/27 ومرفقه قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
   basra.gov.iq . أربعة عشر– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

على مقدم العطاء مراعاة ما يلي:
•  تلتزم الشركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية 
•  كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

•  تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة باملســتحقات املالية إالَّ بعد إقرار 
قانون املوازنة العامة لسنة 2022 أو توفر السيولة املالية.

• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرسوم األخرى قبل 
اســتالم قرار اإلحالة استنادا الى أحكام املادة )16/ أوال( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 

وكتاب وزارة املالية ذي العدد 5589 في 2021/4/13 
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اصدارات

رؤية

حامد شهاب*

تترقب نخب الصحافــة العراقية وكوادرها 
وقياداتها العليا وبإهتمام بالغ صدور كتابي 
أبرز  املرتقب »أقــالم.. وأعالم.. ســيرة حياة 
دار »ورد«  العراقية« عــن  نخب الصحافــة 
األردنية للنشر والتوزيع، وهو سجل توثيقي 
حافل بسير ومنجزات كبار رجاالت السلطة 
الرابعة وأعالمها، ومن لهم شــأن كبير في 
إعالء أمجــاد صاحبة اجلاللــة في قصورها 

العامرة باإلبداع والتألق.
ويتنــاول الكتــاب ذو الغــالف األنيــق عبر 
صفحاتــه  الـ 280  ســيرة  حيــاة أبرز 77 
شــخصية إعالميــة من نخــب الصحافة 
بينهم  املرموقة،  وقيادتها  ورموزها  العراقية 
وزراء وأكادمييون وأســاتذة جامعات وقيادات 
صحفيــة وبحثيــة مرموقــة، عبر ســبر 
صفحات نتاجاتهم وإبداعاتهم، وما قدموه 
من عطاءات ومســيرة عمل ناجحة ومميزة، 
من تلك التي لها شــأن ودور كبير في مسار 
اإلعالم العراقي طوال ســنوات السبعينات 

والثمانينات، وما بعدها.
ويعــد هذا الكتاب، بالنســبة لــي، الثالث 

نوعيا في إصداره، بعــد كتابني أصدرتهما 
قبل ســنوات، عن تســريب االخبار واحلرب 
النفســية وفنونها وأشــكالها وأهدافها 
وعالقتهــا بأجهزة اخملابــرات.. أحدهما عن 
دار اجلواهــري ببغداد، واالخــر عن دار أمجد 
للنشــر والتوزيع فــي األردن، لكن الكتاب 
االخيــر »أقالم..وأعــالم«، يهتــم مبجاالت 
مبنجزات ســير  املعمق  اإلعالمــي  البحث 
وإبداع قناديــل الصحافة وبيارقها  وعطاء 
املرفوعة،  مت إعداده من قبلي، عبر شــهور 
مــن البحث والتنقيــب والتدوين، عن مآثر 
تلك النخب وإجنازاتها، ليكون شاهدا أصيال 
وموثقا أمينا، علــى ما قدمته تلك النخب 
وقيادتها  الصحفية  العراقيــة  والكفاءات 
أدوار مهمة في مســارات  اإلعالمية مــن 
صاحبة اجلاللة عبر تاريخها املليء باملفاخر، 
ومبا يرفع الــرأس ويعلي هامات الرجال، الى 
حيــث تأمل األجيــال العراقيــة والعربية 

املثقفة أن تكون.
حتيــة منا لكل تلك النخب التي تشــرفت 
أن تكون من ضمن صفحــات هذا الكتاب 
اإلعالمي البارز واملهم، والذي ســيكون إرثا 
صحفيا ثقافيا تتفاخر به األجيال العراقية 
وزراء  بينهــم  ومن  وأســرهم،  وأبنائهــم 

وأســاتذة جامعات في العراق ودول عربية 
في األردن ومصر ودول اخلليج ومدراء مراكز 
بحوث وقيادات صحفية كبيرة، على رأسهم 
الصحفيني  نقيــب  الالمي  الســيد مؤيد 
العراقيني ورئيس إحتــاد الصحفيني العرب 
الدولــي للصحفيني  اإلحتاد  رئيــس  ونائب 
الصحفيني  نقابــة  مــن مجلس  وأعضاء 
العراقيني، الذي أشاد هو وقيادات صحفية 
القيم  املطبــوع  هــذا  بإصدار  مرموقــة، 
والثمني، وبجمالية غالفــه ومحتواه، الذي 
ضم رموزا عراقية كثيرة من كتاب وروائيني 
وصحفيني وشــعراء مرموقــني ومحاورين 
بارزين، تألقت نتاجاتهم في مسيرة اإلبداع 
اإلعالمــي، ليكــون الكتاب شــاهدا على 
ماقدمته تلك الرموز والكفاءات الصحفية 
واالعالمية من  تضحيات على درب الكلمة 

احلرة الصادقة األمينة.
ودار »ورد« هي من كبريات دور النشر العربية، 
ثناء وتقديــر مؤلفني  التي حصلت علــى 
وكتابا كبارا، ملا قدمتــه للمكتبة العربية 
من عناوين كتب وإصــدارات عديدة، مثيرة 
لإلهتمــام، وبطباعة أنيقــة، في مختلف 
إهتمامات القــاريء العربــي، وفي ميادين 
والتاريخ  والرواية  والقصة  والثقافة  اإلعالم 

والفلسفة والعلوم مبختلف اإلختصاصات.
حتية منا لدار ورد للنشــر والتوزيع األردنية 
التي تكفلت بإصداره في القريب العاجل.. 
وحتية حب وتقدير وإمتنــان ملديرها املتألق 
األستاذ محمد الشــرقاوي، وكل العاملني 
والفنيــني في هــذه الدار العاليــة املقام، 
لينضم كتابي هذا »أقالم..وأعالم.. ســيرة 
حيــاة أبرز نخب الصحافــة العراقية« الى 
قافلة مؤلفاتها وعناوينها األنيقة.. وليكون 
مبقدور تلك النخب أن حتصل على مبتغاها 
من تلك الدار الوارفة الظالل.. عندما يكتمل 
إصدار الكتاب قريبا جدا بعونه تعالى.. ولها 
من نخــب الثقافة العراقيــة ورموزها كل 
محبة وتقدير، من خالل إســهامها باعالء 
شأن الكلمة احلرة الصادقة األمينة، ولتعلو 
راية اإلعــالم العربي خفاقــة، ترفل بالعز 
التي حتملت مســؤولية  والكبريــاء، وهي 
الكلمة وأعلت شأنها بني ماليني اجلماهير 
وتكون  تتلقــف مطبوعاتها  التي  العربية 

زادها الثقافي واملعرفي ألجيال املستقبل.

*مؤلف الكتاب

»غاليانو صّياد الكالم والعبور األجناسي«
نادية هناوي

عن منشــورات »أبجد«، صدر حديثاً كتاب 
بعنــوان »غاليانــو صّياد الــكالم والعبور 
العراقية  والناقــدة  للكاتبة  األجناســي« 
نادية هنــاوي، يبحث العمــل في نصوص 
الكاتب األوروغواياني وأهّميتها في التطوير 
األســلوبي لفّن القّصة القصيــرة عاملياً، 
وتُرجع الناقدة ذلــك إلى اهتمامه بالتأريخ 
وواقعّيتــه احلياتيــة بعيداً عــن التخييل، 
إضافة إلــى اعتنائه بالشــكل والتجريب 
دون االنتقال إلــى جنس كتابي آخر. يتكّون 

الكتاب من متهيد وأربعــة فصول توّزعت 
بني النظري والتطبيقي. يُشار إلى أّن هذا 
العمل هو الثالث للمؤّلفة حول نظريتها 

في العبور األجناسي.
***********

»هكذا تكّلَمت سيمون دوبوفوار«
ماريا فاوسيه

عن دار »هّن« في القاهرة، صدر حديثاً كتاب 
»هكذا تكّلَمت سيمون دوبوفوار« للكاتبة 
الهولندية ماريا فاوســيه )1955(، بتوقيع 
املترِجمــة الســورية رحاب منى شــاكر. 
يراجع العمُل ســيرة رائدة الفكر النسوي 

فــي القرن العشــرين وكتابها األشــهر 
»اجلنــس اآلخر« الــذي تطّرقــت فيه إلى 
طبيعة العالقة بني اجلنســني وألّي األمناط 
متأّثرة  والسياســية حتتكم،  االجتماعية 
بتنامي تيار الفلسفة الوجودية في أوروبا 
منتصف القرن املاضي. لـ فاوسيه كتابات 
نســوية أُخرى من بينها: »يوكه ســميت 
ســيرة نِســوية«، و«صناديق كتب قدمية: 

قراءات نسوية«، و«مختصر دوبوفوار«.
***********

»أن تكون فلسطينياً«
ترجمة عبد اللطيف الّلعبي

)»منشــورات  فلســطينياً«  تكــون  »أن 
املتوّسط«( هو عنوان الطبعة العربية من 
اخملتارات التي صدرت عن منشورات »سوي« 
الفرنســية بترجمة عبد اللطيف الّلعبي 
في آذاراملاضي بعنوان »أنطولوجيا الشعر 

اليــوم«، وتضــّم قصائد  الفلســطيني 
اجليل  لشاعرات وشعراء فلسطينّيني من 
اجلديــد )مواليــد 1974 وما فوق( شــارك 
ياســني عدنان فــي جمعها مــع الّلعبي 
الذي نقرأ من تقدميه: »يكفي نطق اســم 

فلسطني حّتى يحضر الشعر كضيٍف من 
تلقاء نفســه. ونادراً ما جند في تاريخ األدب 
اسم بلد يســتحيل في حّد ذاته شعريًة. 
ويجب اإلقرار هنا بأّن املكانة تعود في جزء 

كبير منها لشعراء فلسطني«.

»غاليانو صّياد الكالم والعبور األجناسي«

»أقالم.. وأعالم.. سيرة حياة أبرز نخب الصحافة العراقية«
بينهم وزراء وأكاديميون وأساتذة جامعات وقيادات صحفية وبحثية مرموقة

دراسة

األدبي مع املناهج البنيوية والتفكيكية 
التــي راهنت علــى أن »ال خالص خارج 
النــص«. ومن منظور ريكــور، »ال ميكن 
اختزال املعنى في داللة لسانية بنيوية، 
ألن هنالك النــص، وهنالك ما هو خارج 
النص. وما هو خارج النص هو ما يجعل 
كل خطاب خطابًا »منفتًحا« بال نهاية«.
ال شــّك في أن النقد الروائــي العربي 
سيســتفيد من جهود بــول ريكور في 
جتديــد املعرفة باألشــكال الســردية، 
وخاّصة الشكل الّسردي بوصفه األمنوذج 
األمثل لبناء الهوية الّسردية،غير أن هذا 
الوعد  إلى  التلقي يظّل محدودًا قياًسا 
الذي يقّدمه عمل هذا الفيلســوف من 
أجــل معرفة أعمق بالســرد، ومن أجل 
»النفــاذ إلى »فهم الــذات« الثاوي في 
ما يقــال. وثمة ســؤاالن يعّد طرحهما 
محوريًا في هذه الورقة؛ كيف فّكر بول 
ريكور بالهوية الســردية؟ وإلى أي مدى 
بالهوية  لإلمســاك  تصوره  يســعفنا 
الســردية التي يبنيها ســعيد بنكراد 
في كتابه: »وحتملنــي حيرتي وظنوني« 
)املركز الثقافــي للكتاب، الدار البيضاء 

2021(؟

مفهوم الهوية السردية
من املعروف أن مفهوم الهوية السردية 
يرتبط بالفيلسوف الفرنسي بول ريكور 
)1913 ـ 2005( الــذي قــّدم محاضــرة 
بهذا العنوان سنة 1987 في إطار اليوم 
اجملّلة  الذي خصصته ألعماله  الدراسي 
أّن  Esprit. غير  الشــهيرة  الفرنســية 
مّؤلــف »الذات عينها كآخــر« كان قد 
حتّدث عــن الهوية الســردية في خامتة 
اجلزء الثالث من مؤلفه »الزمان والسرد« 
)1983 ـ 1985(، وقــد صــدرت الترجمة 
2006. ففي  العربية لهذا الكتاب سنة 
والســرد«  »الزمان  اخلتامية في  الرحلة 
يَتســاءُل بــول ريكــور عمــا إذا كانت 
هناك جتربة أساســية تدمج بني الّسرد 
أن  التاريخي والســرد اخليالي، مفترًضا 
للفرد،  أكانت  السردية«، سواء  »الهوية 
أم جلماعة تاريخية، تتعنّي بوصفها هوية 
الشيء الذي يظل نفســه في التغيير 
وخاللــه، فهي املوقع املنشــود لتفاعل 
تتعني  املعنــى،  وبهذا  واخليال.  الســرد 
الهوية الســردية بوصفها ذلك الضرب 
مــن الهوية الذي يكتســبه اإلنســان 
السردية.  الوظيفة  من خالل وســاطة 
وبحســب ريكــور، فإن »الســرد يؤلف 
اخلواّص الدائمة لشــخصية ما، هي ما 
ميكن أن يســميها املرء هويته السردية، 
ببناء نوع من الهوية الدينامية املتحّركة 
املوجودة في احلبكــة التي تخلق هوية 
الشــخصية«. وعلى هذا األساس، ميثل 
الشكل الّســردي النموذج األمثل لبناء 
أن ريكور  الهوية السردية. ومن املعروف 
فّصل القول في هذا املفهوم في كتابه 
»الــذات عينها كآخر«، الــذي نقله إلى 
العربيــة اللبناني جورج زيناتي ســنة 

.2005
من بني الفرضيات األساسية التي يقوم 
عليهــا تصور ريكور للهوية الســردية، 
أن احلياة البشــرية تغدو أكثــر قابلية 
للفهــم واإلدراك حني يتــم تأويلها في 
ضوء القصص التي يرويها الناس عنها، 
كمــا أن محكيات احليــاة بدورها تصير 
قابلــة ألن تفهم عندمــا يطبق عليها 
اإلنســان النماذج الســردية املستمدة 
من التاريخ واخليال. فالنماذج الســردية 
هي التي تضفي التماســك واالنسجام 
على الهوية الســردية كما تتجلى في 
السيرة الذاتية مثاًل، حيث يحرص كاتب 
السيرة الذاتية على منح هويته شكاًل 
معقواًل ومتماســًكا. ومن هنا، يشــدد 
مؤّلف »صــراع التأويالت« على أن بعض 
األنواع األدبية، كالرواية والسيرة الذاتية، 
تعزز هذا احلدس بقوة. لنقل إن »الهوية 
الســردية« تقوم على فكرة مفادها أن 
كل فرد ميتلك نفســه، بل يشكلها في 
ســرد ذاتي متجدد باســتمرار. هكذا ال 

بقصــة موضوعية،  إذًا،  األمــر،  يتعّلق 
وإمنا بالقصة التي »أنا« أرويها لنفسي، 
بوصفــي كاتًبا وقارئًا حليــاة هي حياتي 
الهوية الشخصية  أنا. وعليه، تتشكل 
من خالل احملكيات التــي تنتجها، وتلك 
التي تدمجها باستمرار. وعند قيام املرء 
بالســرد يتم حتويل الـ«أنا« ليس فقط 
من خالل الســردية اخلاصة، ولكن أيًضا 
من خــالل املرويات املنقولــة عن طريق 
التقاليد، أو األدب، مما يؤدي باستمرار إلى 

إعادة بناء التاريخ الشخصي بأكمله.
إن الســرد هو أحد األدوات األساســية 
لفهم الذات واآلخر. فالوجود اإلنساني، 
كما يرى الفيلســوف فيلهلم شــاب، 
هو وجود موّرط في الســرد. »إن اتصالنا 
بالعالم هو اتصال موسط بالسرد، فهو 
ال يتم إال عبر وساطته. والعالم والقصة 
التي نحن مورطــون فيهما يتقاطعان. 

ال يوجــد العالم إال فــي القصص التي 
نرويهــا، إنه موجود فــي القصص التي 
فيها،  أساســًيا  طرًفا  اإلنســان  يكون 
فاعاًل أو منفعاًل«. وعلى هذا األســاس، 
ديناميكية  إذًا،  الســردية،  الهوية  تبدو 
وهشة. فهي ليست مستقرة، وليست 
دائًما لفقدان  ثابتة، وإمنا هي معّرضــة 

االستقرار بسبب التنويعات اخليالية. 

إعادة بناء الهوية في محكي احلياة 
يتميز نــّص »وحتملني حيرتي وظنوني«، 
للكاتب املغربي، سعيد بنكراد، بالغنى، 
األصوات.  متعــددة  احلوارية  وباخلاصية 
فهو ليس مقــااًل، وال هو ســيرة ذاتية 
باملعنى الدقيــق. إنه نّص هجني، يجمع 
بني احملكي الذاتي الذي يتم التركيز فيه 
على املســار الفكري للمؤّلف، واملؤثرات 
التي تعــّرض لها والتحــوالت التي مّر 

للفئات  االجتماعيــة  واللوحة  منهــا، 
الشــعبية فــي مغرب اخلمســينيات 
والســتينيات التــي يرســمها املؤلف 
للقريــة التي عــاش فيهــا، وهي قرية 
تبعد كيلومترات قليلة  التي  العثامنة، 
عن مدينة بركان )شمال شرقي املغرب(، 
فضاًل عــن الظروف السياســية التي 
عاشــها املغرب في عقدي الستينيات 
والســبعينيات، والصــراع الــذي طبع 
العالقة بني اخملزن واحلركة اليسارية في 

هذه املرحلة.
ال شــّك في أن هذا العمل هو ســيرة 
ذاتية فكرية، كما يدّل على ذلك العنوان 
ويصفه  التكويــن«،  »ســيرة  الفرعي: 
املؤّلف بأنه »بوح فكري« يستند فيه إلى 
الّسرد لتشخيص املعرفة وحتويلها إلى 
فرجة. هذا البوح هــو نتاج أو محّصلة 
نظرة إلى الوراء يسلطها سعيد بنكراد 
على حياته، متخًذا قراره بالكتابة عنها، 
أو إدخالها فــي نّص أو خطــاب يعّرف 
بها تعريًفا أصيــاًل. فالكتابة كما تقول 
الطريطر  التونســية جليلــة  الباحثة 
»هي األداة التي متكــن ]املترجم لذاته[ 
من استقراء حياته، وإعادة تركيبها وفق 
منظور ما بعدي متكامل، تتقاطع فيه 

أزمنة احلياة كّلها«.
إن قــراءة كتــاب »وحتملنــي حيرتــي 
وظنوني« متكننا من التعّرف على مسار 
شــخصية أكادميية ذات شهرة واسعة 
في احلقــل الثقافــي العربــي. وبينما 
الّسرد في الســيرة الذاتية يتركز على 
الوقائــع واألحداث التي أثــرت في حياة 
املترجــم لذاتــه، نالحظ في الســيرة 
الفكريــة تركيزًا واضًحــا على اجلوانب 
الفكرية والظروف التي جعلتها ممكنة، 
إلى أستاذ ومثقف  القارئ  حيث يتعّرف 
وسيميائي من طراز خاص، قّدم للثقافة 
مجموعة  األكادميية  وللحيــاة  العربية 
من األعمال التي شاركت بقوة في رسم 
االنعطافة التي شــهدها النقد العربي 

املعاصر منذ ثمانينيات القرن املاضي.
يعود الســارد إلى قريــة العثامنة التي 
النــور، وقضــى طفولته مع  رأى فيها 
الوالد )وكان  والدته وإخوتــه مــن دون 
فالًحا بســيًطا( الذي رحل باكرًا، وأيًضا 
مع أقرانه من أبنــاء القرية. كما يصف 
املترجم لذاته احليــاة اليومية ألقربائه، 
وألهل القرية، حيث النشــاط الفالحي 
هو الســائد، باإلضافة إلى عالم الناس 
البسيط املليء بالرموز والعادات والقيم 
اإلنسانية اإليجابية. ويتركز السرد على 
مغامــرات النجاح األكادميــي، بدًءا من 
الولوج إلى املدرســة مصادفة، ووصواًل 

إلى التتويج العلمي.

إدريس الخضراوي
تسعى هذه الورقة إلى اإلمساك مبفهوم 
»الهوية الســردية«، أو التأويل الّســردي 
املفاهيم  مــن  واحًدا  بوصفــه  للهوية، 
النقديــة احلديثة التي بــرزت في احلقل 
النقــدي العربــي منذ مطلــع األلفية 
الثالثة في خضــّم التحول الذي ما فتئ 
النقد الروائي العربي يشــهده بتأثير من 
املثاقفة العربية الغربية على مســتوى 
مناهجه النقديــة ومرجعياته الفكرية 
مســتفيًدا من الهــزات العميقة التي 
طاولت النظرية األدبية في زمن العوملة، 
وأيًضا في ســياق التبّدل الذي طرأ على 
مفهوم »األدب« منذ تســعينيات القرن 
إّبان  التــي طاولته  األزمة  املاضي بعــد 
الستينيات والســبعينيات التي طبعها 
تصــور مفــاده أن املعرفــة املوضوعية 
بالســرد األدبي ال تتحقق إال بالنظر إليه 
بوصفه عماًل مكتفًيا بذاته، مستقاًل عن 
الشروط االجتماعية، وليس بكونه كالًما 
أي لغة تستعمل في ســياقات ثقافية 

ملموسة.
لقد أدرك املشتغلون في النظرية األدبية 
أنها لــم تعد قادرة علــى تقدمي معرفة 
ظهرت  وهكــذا،  مبوضوعهــا.  جديــدة 
محــاوالت عديدة لتوســيع حدودها في 
مســعى لوضع النصوص فــي العالم، 
أو  الســيرذاتية،  بســياقاتها  وربطهــا 
االجتماعية، أو التاريخية. وتعّد الصرخة 
التي أطلقها تودوروف سنة 2007 بكتابه 
»األدب في خطر« منعطًفا حاســًما من 
حيث التأســيس ملرحلــة مختلفة في 
النقد األدبي العاملــي. ومع ذلك، يبدو أن 
هذا الســياق الذي ظهــرت فيه أعمال 
مختلفة تنطوي علــى طروحات جديدة 
ترمي إلى إخــراج الدراســة األدبية من 
بالضيق  أزمتها، لم يخفف من الشعور 
الذي اشــتد في الســنوات األخيرة في 
حقــل النقد األدبي ونظريــة األدب، ذلك 
الضيق الذي يبدو في كثير من األحيان أنه 
التفكير من منظور  إلى  باحلاجة  مرتبط 
مغاير في املقاربات النقدية املمارسة، وال 
شــّك في أن تزامن الشعور بهذه احلاجة 
مع عــودة ظهــور مســألة األخالق في 
مختلف املياديــن العلمية واالجتماعية 
ليســت عرضية، بل تنطــوي على أبعاد 
ودالالت عميقة. وفي هذا الســياق، تعّد 
باختني،  ميخائيل  الروسي،  الناقد  جهود 
شــديدة األهميــة واجلّدة، ألنهــا أبرزت 
فضاًل  للســرد،  األصوات  متعدد  الطابع 
عــن البعد احلواري للــذات، كما أن عمل 
املفكر الفرنســي، بول ريكور، يعّد رائًدا 
أبعادًا جديدة تتخطى  الّسرد  في إعطاء 
احلدود التي اســتقّر عليهــا في الدّرس 

»وتحملني حيرتي وظنوني«.. بناء الهوية السردية

تعدّ الصرخة التي أطلقها 
تودوروف سنة 2007 بكتابه 

»األدب في خطر« منعطًفا 
حاسمًا من حيث التأسيس 
لمرحلة مختلفة في النقد 
األدبي العالمي. ومع ذلك، 

يبدو أن هذا السياق الذي 
ظهرت فيه أعمال مختلفة 

تنطوي على طروحات جديدة 
ترمي إلى إخراج الدراسة 

األدبية من أزمتها، لم 
يخفف من الشعور بالضيق 

الذي اشتد في السنوات 
األخيرة في حقل النقد األدبي 

ونظرية األدب

غالف الكتاب
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ملونشريط
»مدمن سينما« يشاهد 1028 فيلما

خالل عام واحد فقط
شــاهد مدمن أفالم أكثر من 1000 فيلم في عام واحد، 
بعد أن فقد وظيفته في أول إغالق لكوفيد - 19. وأنهى 
فيل واتس، من مدينة ســومر ســت األمريكية، 1028 
فيلما بعد أن كان يشــاهد أحيانا ما يصل إلى سبعة 

أفالم في يوم واحد.
ويصــف فيل، الذي عمل والده عارض أفالم ســابق في 
الســينما، نفســه بـ »املهووس« عندمــا يتعلق األمر 
بالسينما. وتضمن عامه املاراثوني من األفالم مشاهدة 
كل أفالم جيمس بوند وستار تريك وسلسلسة فاست 

آند فوريوس.
وكان واتس، املعروف أيضا بني شبكته اخلاصة مبشاهدة 
األفالم باســم »نوت جورج لوكاس«، يعمل في شركة 
جتارية، بالقرب من يوفيل، عندما مت تسريحه في تشرين 

الثاني 2020.

استهداف الموناليزا بقطعة »كيك«
شــن زائر، تنكر فــي زي امرأة عجــوز، هجوما بقطعة 
»كيك« على أشــهر لوحة فنية فــي العالم، املوناليزا، 
في متحف اللوفر بباريــس، وذلك بعد أن حاول حتطيم 

الزجاج الذي يحميها. 
وأفاد شــهود عيان، بأن الرجل كان يضع أحمر الشفاه 
وشــعرا مستعارا ويســتخدم كرســيا متحركا قبل 
أن يقفــز من عليه فجأة ليحــاول حتطيم الزجاج الذي 
يحمي لوحة ليوناردو دافنشــي األشــهر، ثم تشــويه 
الزجــاج بقطعة »كيك« أو قشــدة قبل أن يتصدى له 

األمن. 
وكتــب أحدهم بعد تصوير مقطــع فيديو، يظهر فيه 
أحد العاملني في متحــف اللوفر بينما ينظف الزجاج 
»رمبا هــذا مجرد جنون بالنســبة لي..يقــوم بتلطيخ 
الزجاج بالقشــدة، ويرمي الــورود في كل مكان قبل أن 

يتصدى له األمن«.
وأظهر مقطع فيديو آخر، نُشــر على وسائل التواصل 
االجتماعي نفــس املوظف، وهو ينتهــي من تنظيف 
اللوحة، بينما يزيل عامل آخر مقعدا متحركا من أمام 

حتفة دافنشي.

هندي يقطع الكهرباء
عن قريته لمقابلة حبيبته سرا

قــرر رجل هندي، أن يقطع الكهرباء عن قريته بالكامل، 
يومًيا، في وقت غروب الشــمس، كي يتثنى له مقابلة 
حبيبته، دون أن يحدث من أهلها أية مشاكل، أو يراهما 

أحد في القرية.
ألسابيع، اضطر سكان جانيشــبور، وهي قرية صغيرة 
في منطقة بورنيا بشرق والية بيهار، إلى حتمل انقطاع 
التيــار الكهربائي املتكرر الذي بدا أنه لم يحدث إال بعد 
ســاعات قليلة من غروب الشــمس، بحسب ما ذكره 

..»Oddity Central« موقع
شغلت تلك املشــكلة بال البلدة بأســرها، ولكن لم 
يعرف أحد ســببا لهذا، حيث لم تبلغ شركة الكهرباء 
عن أي أعطال في شبكة الكهرباء، ولم يوجد من القرى 

اجملاورة مشكالت مماثلة.

زياد متي«بغداد »عدسة:  لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن 
املمثل العاملــي جوني ديب صدم جمهوره 
بالظهور على خشــبة املسرح في عرض 
موســيقي حي في مدينة شــفيلد، بعد 
التي  التشــهير  نهاية جلســات قضية 
أقامهــا ضد زوجته الســابقة آمبر هيرد 

انتظاراً للنطق باحلكم.
وفي هذا التوقيت احلساس بالنسبة إليه، 
قرر جوني ديــب االنضمام إلــى صديقه 
املقرب جيف بيك على خشــبة املسرح، 
خالل قيــام األخيــر بجولــة غنائية في 
 ،Isolation أغنيــة  إنكلترا، حيــث قدما 

املأخوذة من أغنية جون لينون.
وتســبب ظهور ديب املفاجئ في صدمة 
للجمهور، الــذي يأمل بأن يشــارك ديب 
صديقــه جيــف في عروض أخــرى خالل 

اجلولة الغنائية في قاعة ألبرت امللكية.
وكتب أحد املغردين، معرباً عن ســعادته 
برؤية النجم: “لقــد زرت للتو جيف بيك 

في سيتي 
في  هول 

 ، شيفيلد
لديــه  وكان 

ضيف 

مفاجئ  خاص، جوني ديب!”.
وعلــق آخر قائالً: “جونــي مجنون متاماً… 
يغادر قاعة احملكمة يــوم اجلمعة… يلعب 
يوم األحد  املتحدة  باململكة  في شيفيلد 
مع جيــف بيــك… إنه أمــر ال ميكن 

تصوره.”
وكتب شــخص ثالــث: “لم أكن 
أتوقع ذلك، ظننــت لوهلة أنني 
في قاعة احملكمة، لكن أتضح 
أنني في شيفلد أحضر حفلة 

جليف بيك”.
وجتدر اإلشــارة إلــى أن ديب 
دخل عالم املوسيقى لفترة 
من الوقت، وشــارك سابقاً 
 The Hollywood في فرقة
على  وعــزف   ،Vampires
الفرقــة،  فــي  الغيتــار 
إنتاج  Beck في  وعمل مع 
طوال  وتأليفها  املوسيقى 

فترة اإلغالق.

متابعة ـ الصباح الجديد:
ســلطت دراســة جديدة الضوء 
علــى إمكانــات التــوت البــري 
قد  والتي  لألعصــاب،  الوقائيــة 
اإلصابة  مــن  األشــخاص  حتمي 

باخلرف.
تناول  فوائد  البحــث  فريق  ودرس 
مــا يعادل كوب مــن التوت البري 
يوميا بني األشخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بني 50 و 80 عاما، حيث 
يأمل اخلبراء في أن نتائجهم ميكن 
أن يكــون لها آثار على الوقاية من 
األمــراض التنكســية العصبية 

مثل اخلرف.
وقال كبير الباحثني الدكتور ديفيد 
فوزور ، من كلية طب نورويتش في 
جامعة إيست أجنليا: “من املتوقع 
أن يؤثــر اخلرف علــى حوالي 152 

مليون شخص بحلول عام 2050، 
وال يوجد عالج معروف، لذلك من 
الضروري أن نســعى إلى تدخالت 
للتعديــل، مثل  قابلــة  منطيــة 
يساعد  أن  ميكن  الغذائي،  النظام 
في تقليل مخاطر املرض والعبء”.

أن  السابقة  الدراســات  وأظهرت 
زيادة تنــاول الفالفونويد الغذائي 
يرتبط مبعــدالت أبطأ من التدهور 

املعرفــي واخلــرف، وقــد وجد أن 
باألنثوســيانني  الغنية  األطعمة 
والبروانثوسيانيدين، والتي تعطي 
التوت لونــه األحمــر أو األزرق أو 

األرجواني، حتسن اإلدراك.
وقال الدكتــور فوزور:”التوت البري 
غني بهذه املغذيات الدقيقة وقد 
مت التعرف عليه خلصائصه املضادة 

لألكسدة واملضادة لاللتهابات”.

دهوك ـ الصباح الجديد: 

اكتشــف فريق من علماء اآلثار 
األملــان واألكــراد مدينــة تعود 
التي  حلقبة إمبراطورية ميتاني، 
والتي  عــام،   3400 يبلغ عمرها 

كانت تقع على نهر دجلة.
بعد ســحب  املدينة  وظهــرت 
املوصل  كميات كبيرة من خزان 
في وقت مبكر مــن هذا العام، 
املياه  منسوب  انخفاض  بسبب 
بســرعة فــي العــراق نتيجة 

اجلفاف الشديد.
األطــالل األثريــة املذهلــة في 
العالم.. لوحات طبيعية لعشاق 

سياحة التاريخ
تضم  التي  الواســعة  واملدينة 
املباني  مــن  والعديــد  قصــرًا 
الكبيرة ميكــن أن تكون زاخيكو 
القدميــة، يُعتقــد أنهــا كانت 
مركــزًا مهًما فــي إمبراطورية 
ميتاني )حوالي 1550-1350 قبل 

امليالد(.
والعراق من أكثر دول العالم تأثراً 
بالتغيــر املناخي، ويعاني جنوب 
البالد على وجــه اخلصوص من 

جفاف شديد منذ شهور.
احملاصيل، مت سحب  وملنع جفاف 
كميات كبيرة من املياه من خزان 
املوصــل، أهم مخــزون للمياه 
األول، ما  العراق، منذ كانون  في 
أدى إلى عــودة ظهور مدينة من 
مغمورة  كانت  البرونزي  العصر 
باملياه منذ عقود دون أي حتقيقات 
أثرية مســبقة، تقع في كيمون 

في إقليم كردستان العراق.
ويقول تقرير نشره مؤخرا املوقع 
توبنجن  جلامعــة  اإللكترونــي 

األملانيــة، إن هــذا احلــدث غير 
املتوقع، وضــع علماء اآلثار حتت 
ضغط مفاجئ للتنقيب وتوثيق 
أجزاء على األقل من هذه املدينة 
الكبيرة واملهمة في أسرع وقت 

ممكن قبل إعادة غمرها.
املهمة عالم  وشــارك في هذه 
اآلثــار الكردي الدكتور حســن 
أحمــد قاســم، رئيــس هيئة 
آثار من  وعلماء  آثار كردســتان، 
وجرت  أملانيــة،  جامعــات  عدة 
هــذه الفعاليــات في شــهري 
الثاني وشــباط من عام  كانون 
2022، بالتعــاون مــع مديريــة 
اآلثار والتــراث في دهوك )إقليم 

كردستان العراق(.
مت تشكيل فريق لعمليات اإلنقاذ 
أيــام، ومت احلصول  في غضــون 
العمــل في غضون  متويل  على 
مهلــة قصيرة من مؤسســة 
فريتز تيســن من خالل جامعة 

فرايبورج بأملانيا.
وكان الفريــق األثــري األملانــي 
الكــردي حتت ضغط زمني هائل 
ألنه لم يكن مــن الواضح متى 
ســترتفع املياه في اخلــزان مرة 

أخرى.
جنح  قصير،  وقــت  غضون  وفي 
الباحثون إلى حد كبير في رسم 
إلى  باإلضافة  للمدينة،  خريطة 

القصر الــذي مت توثيقه بالفعل 
خــالل حملة قصيــرة في عام 
2018، ومت الكشــف عن العديد 
من املباني الكبيرة األخرى، مثل 
حتصينات ضخمة بجدران وأبراج، 
ومبنــى تخزين ضخــم متعدد 

الطوابق ومجمع صناعي.
ويعــود تاريــخ اجملمــع احلضري 
الواســع إلى زمــن إمبراطورية 
ميتاني )حوالي 1550-1350 قبل 
امليالد( ، التي كانت تسيطر على 
أجزاء كبيرة من شمال البالد ما 

بني النهرين وسوريا.
جامعة  من  بوجليز  إيفانا  وتقول 
فرايبــورج: »إن مبنــى التخزين 

الضخم لــه أهمية خاصة ألنه 
كان البــد من تخزيــن كميات 
هائلــة من البضائــع فيه، ورمبا 
مت إحضارهــا من جميــع أنحاء 
املنطقة، وتظهر نتائج احلفريات 
أن املوقــع كان مركزا مهما في 

إمبراطورية ميتاني«.
وذهــل فريق البحــث من حالة 
اجلدران احملفوظــة جيدا، وأحيانا 
يصل ارتفاعها إلــى عدة أمتار، 
علــى الرغــم مــن حقيقة أن 
الطوب  مــن  مصنوعة  اجلدران 
بالشــمس  اجملفــف  الطينــي 
 40 املــاء ألكثر من  وكانت حتت 

عاما.

ويعود هــذا احلفــظ اجليد إلى 
حقيقــة أن املدينــة دمرت في 
زلزال قرابة عام 1350 قبل امليالد، 
العلوية  األجــزاء  دفنــت  حيث 

املنهارة من اجلدران املباني.
ومن األمور ذات األهمية اخلاصة 
خزفية  أواني  خمس  اكتشــاف 
حتتوي على أرشــيف يضم أكثر 
مــن 100 لوح مســماري، يعود 
اآلشــورية  الفترة  إلى  تاريخها 
الوســطى، بعد وقت قصير من 
وقوع كارثــة الزلزال في املدينة، 
الطينية،  األلواح  إن بعض  حتى 
التي قد تكون حروفا، ال تزال في 

مظاريفها الطينية.
ويأمــل الباحثــون أن يوفر هذا 
االكتشــاف معلومــات مهمة 
وبداية  ميتاني  فترة  نهاية  حول 

احلكم اآلشوري في املنطقة.
ويقول بيتــر بفالزنر من جامعة 
توبنجــن األملانية: »إنها معجزة 
املصنوعة  املسمارية  األلواح  أن 
من الطني غير احملروق ظلت على 
عديدة حتت  لعقــود  احلياة  قيد 

املاء«.
التي  األضرار  من  املزيد  ولتجنب 
بســبب  املهم  باملوقع  حلقــت 
ارتفاع املياه، متت تغطية املباني 
بأغطيــة  بالكامــل  احملفــورة 
الغلق  بالســتيكية محكمــة 
ومغطــاة باحلصــى كجزء من 
مشــروع ترميم شامل ممول من 

مؤسسة جيردا هنكل األملانية.
 ويهــدف هــذا إلــى حمايــة 
جــدران الطــني غير املقشــور 
وأي اكتشــافات أخــرى ما تزال 
مخبأة في األنقاض خالل أوقات 
مغمور  اآلن  واملوقع  الفيضانات، 

بالكامل مرة أخرى.

العثور على آثار مدينة زاخيكو التاريخية في دهوك
كشفها انخفاض منسوب المياه في خزان سد الموصل.. 

متابعة ـ الصباح الجديد:
حصل فيلــم The Lost City على 
تقييم وصل إلى %79 من قبل 244 
ناقًدا عاملًيا، و%83 من قبل أكثر من 
2500 مشــاهد معتمد، وذلك منذ 
طرح العمل يــوم 25 مارس املاضي 

بدور العرض اخملتلفة حول العالم
 The تقوم ببطولــة الفيلم اجلديد
Lost City كل من النجمة العاملية 
العاملي  والنجــم  بولوك،  ســاندرا 
تشــانينج تاتوم، والنجــم العاملي 
دانيــال رادكليف، وتلعب بولوك دور 

لوريتا ســيج، الروائية التي أمضت 
حياتها املهنيــة تكتب عن أماكن 
غريبة فــي كتبها الشــعبية عن 
املغامرات الرومانســية، وســرعان 
الترويج  ما تخوض جتربة تــردد في 
لكتابها اجلديد، ومــع ذلك وافقت 

على الذهاب في جولة مع آالن.
ووفًقا للتقرير الذي نشر على موقع 
الفيلــم   ،hollywoodreporter«
الذي ســيقوم بـ إخراجه آدم وآرون 
ناجحة  رومانسية  يتبع مؤلفة  ني، 
التــي مت اختطافها من  )بولــوك(، 

قبل صائد كنز شرير، وأجبرها على 
التعــاون مع عارض األزيــاء )تاتوم(، 
وذلــك ألنهما اجنراًفــا إلى مغامرة 

أغرب من اخليال.
 The متت كتابة السيناريو اخلاص بـ
Lost City of D بواسطة املؤلفة دانا 

 Isn›t it Romantic, How« فوكــس
to be Single«، بولوك أيًضا منتجة 
في املشــروع من خالل شــركتها 
Fortis Films، جنًبــا إلى جنب مع 
 3dot Productions لـ Liza Chasin

.Exhibit A لـ Seth Gordon و

The Lost City تقييم ضعيف لفيلم ساندرا بولوك الجديد

جوني ديب يغني على خشبة المسرح بعد نهاية 
جلسات المحاكمة

التوت البري يحسن الذاكرة ويعزز وظائف الدماغ

البصرة ـ سعدي السند:
احتضنــت قاعة ديــوان محافظة 
البصرة فــي املعقل وعلى حدائقها 
اجملاورة نســخة البصرة من برنامج 
)تيد أكــس( والذي تقــام فعالياته 
في العديد مــن دول العالم ، فيما 
وعضو  العلوم  مخيم  مؤسس  أكد 
اللجنــة العليا املنظمة لنســخة 
البصــرة من »تيدكــس«، الدكتور، 
نــورس عــارف ،ان »تيدكس بصرة« 
منصــة تتيح لذوي القــدرات طرح 

أفكارهم وإبداعاتهم.
وتيد »TED« سلســلة من املؤمترات 
العامليــة التــي ترعاها مؤسســة 
ســابلنج األمريكية وهي مؤسسة 
النصي هو  ربحيــة شــعارها  غير 

»أفكار تستحق االنتشار«. 
برنامجها  الفعاليــة  واســتهلت 
بعزف النشيد الوطني ، بعدها ألقى 
املشاركون كلمات عبروا من خاللها 
عن ســعادتهم بإقامة هذه املنصة 

العاملية في محافظة البصرة.
وفي كلمة له قــال الدكتور نورس 

عارف مؤسس مخيم العلوم وعضو 
اللجنــة العليا املنظمة لنســخة 
البصــرة من تيدكــس : لقد عملنا 
منذ أكثر من أربع ســنوات ونصف 
الســنة وبتعاون دولي ان جنعل من 
هذه الفعاليــة كرنفاال علميا يقام 
في البصــرة بعد أن اســتحصلنا 
بإســم)تيدكس  اخلاص  التصريــح 
بصرة( وبالتعــاون مع عدد كبير من 
اجملتمع  ومنظمات  البصرة  شــباب 
املدنــي بإقامة منصــة تتيح لذوي 
القدرات وأصحــاب قصص النجاح 
واألفكار اجلديدة واإلبداعية وطرحها 
بشــكل جميل جدا علــى منصة 
وبالتأكيد  ولهــا معياريــة  رصينة 
االبداعية  الطاقــات  هذه  تنعكس 
إيجابيــا علــى صورة البلــد في أن 
يكون فــي مصاف البلدان املتقدمة 
وهي جتارب شــبابية ناجحة تعتمد 
املتجددة  الذاتيــة  الطاقــات  على 
الناجحون  الشباب  هؤالء  راح  حيث 
يتجــاوزون كل الصعوبــات وحاالت 
اليأس ويبدعون بشكل غير تقليدي.

بدأ بعد ذلك عدد من الشباب الذين 
تســابقوا مع الزمن وجتاوزوا العديد 
من املصاعب وحققوا جناحات باهرة 
في تخصصاتهــم ومنهم الدكتور 
علوم  مركز  مــن  عبداللطيف  امين 
البحار فــي جامعة البصــرة الذي 
الزراعة الذكية  حقق اجنازا مميزا في 
عبر جتربة زراعــة نبات املنغروف في 

مناطق مت اختيارها في البصرة .
اعقبتــه الدكتــورة زينــب عــالء 
بكالوريــوس صيدلــة متحدثة عن 
مراحــل تطويرية فــي حياتها في 

مجال الصيدلة والتغذية.
ثم حتــدث املهندس ميثم حمزة عن 
نتائج التعاون مع عدد من الشــباب 
املبدعــني االذكياء منســجمني مع 
الصناعية  املعجــالت  مصطلــح 
واملسّرعات وكيف استطاعوا حتقيق 

النجاحات خلدمة اجملتمع.
وحتــدث ايضــا املصــور الصحفي 
حسني فالح رحيم عن بداياته وحبه 
للتصويــر واهتمامه بالكاميرا وعن 
أحلى اللقطات فــي حياته املهنية 

والوصول الــى توظيف التكوين في 
في  العاملية  الــى  ليصــل  الصورة 

ابداعاته في التصوير.
البدران  فراس هاشــم  الدكتور  اما 
من جامعة البصــرة للنفط والغاز 
فقد حتدث عن اجتهاده في التعامل 
الدقيــق مع تطوير الــذات كطريق 

للنجاح.
وفي فقرة الرسام املبدع، رامي وسام 
التميمي وهو مــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة حتــدث رامي عــن طفولته 
ولغايــة تخرجــه وحصولــه على 
احلاســبات  علوم  في  البكالوريوس 
وقدرته التــي رافقته منذ الطفولة 
في الرســم الذي يرى نفسه كثيرا 
في هــذا اجلانب االبداعــي املتقدم 
وأشــار إلــى جناحاته التــي عرفها 
العلمية  التخصصات  في  متابعوه 
احلاســبات  علــوم  مجــاالت  وفي 
موضحــا أن عوقــه لــم مينعه في 
يوم مــن االيــام ان يواصل خطواته 
الواثقة لتحقيــق جماليات عالقته 

بالنجاحات. 

ألول مرة.. البصرة تحتضن مؤتمرًا عالميًا
يبرز طاقات وإبداعات شبابية

د. نورس عارف: »تيدكس بصرة« منصة تتيح لذوي القدرات طرح أفكارهم وإبداعاتهم
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مدريد ـ وكاالت:

جنم  بنزميا،  كرمي  الفرنسي  حصل 
ريــال مدريد، علــى جائزة جديدة 
أوروبا  أبطــال  دوري  بطولــة  في 
خالل املوسم املنصرم.وقال االحتاد 
الرسمي  حســابه  على  األوروبي 
االجتماعــي  التواصــل  مبوقــع 
»تويتــر«، إن هدف بنزميا األول ضد 
ربع نهائي  تشيلســي في ذهاب 
دوري أبطــال أوروبــا حصل على 

جائزة األفضل في البطولة.
أيضا على  بنزميــا حصــل  وكان 
جائــزة أفضــل العب فــي دوري 
أبطــال أوروبا.وجنــح بنزميــا في 
تسجيل 15 هدفا مع ريال مدريد 
في املوسم املنصرم بدوري أبطال 
أوروبــا، باإلضافة إلى منح زمالئه 
نهائي  حاسمتني.وشهد  متريرتني 
أوروبا فوز ريال مدريد  دوري أبطال 
على ليفربول بهدف دون رد، أحرزه 
فينيســيوس  البرازيلي  اجلنــاح 
جونيور.وحصــل ريال مدريد على 
لقــب دوري األبطال للمرة 14 في 
تاريخه، كما وصــل مدربه كارلو 
أنشــيلوتي إلى لقبــه الرابع في 

البطولة األوروبية.
إلــى ذلــك، حصــد البرازيلــي 
فينيســيوس جونيــور، جنم ريال 
مدريــد، جائزة مميــزة في بطولة 
دوري أبطال أوروبا خالل املوســم 
األوروبي،  االحتــاد  املنصرم.وقــال 
على موقعه الرسمي، إن اللجنة 
اختارت  اليويفــا  فــي  الفنيــة 
أفضل  جائزة  حلصد  فينيسيوس 

العب شــاب فــي دوري األبطال 
2021-2022.جــاء ذلك  مبوســم 
بعــد األداء املميــز الــذي قدمه 
البطولة  البرازيلي فــي  اجلنــاح 
متريــرات  وزينــه ب6  األوروبيــة، 
أهداف   4 إلى  باإلضافة  حاسمة، 
بــدوري األبطال.وأشــاد االحتــاد 

األوروبي بالشــراكة الفعالة بني 
الفرنسي  وزميله  فينيســيوس 
كرمي بنزميا هذا املوســم في خط 
هجوم ريال مدريد.وشــهد نهائي 
أوروبا فوز ريال مدريد  دوري أبطال 
على ليفربول بهــدف من دون رد 

أحرزه فينيسيوس جونيور.

من جانبه، أعلــن االحتاد األوروبي 
اإلثنني،  اليوم  )يويفا(  القدم  لكرة 
أنه شرع في إعداد تقرير مستقل 
حــول األحداث احمليطــة بنهائي 
دوري أبطــال أوروبا بني ريال مدريد 
وليفربول، السبت في باريس.وقال 
بيان يويفا: »أصدر االحتاد األوروبي 

تكليفــا بإعداد تقرير مســتقل، 
حول األحداث التي واكبت املباراة 
النهائيــة لــدوري أبطــال أوروبا 
فــي باريس«.وأضــاف: »املراجعة 
الشاملة ســتدرس عملية صنع 
كافة  وسلوك  ومسؤولية  القرار، 

العناصر املشاركة في النهائي«.

وســيقوم الدكتور تياجو برانداو 
رودريجيز، عضو البرملان البرتغالي 
والعضو السابق بالوكالة العاملية 
ملكافحة املنشطات )وادا( بعملية 
املراجعة.وأضاف البيان: »ســيتم 
جمع األدلة مــن األطراف املعنية 
وسيتم اإلعالن عن نتيجة التقرير 
املستقل مبجرد االنتهاء منه، حلني 
ســيقوم  النتائج،  على  احلصول 
التالية«. اخلطوات  بتقييم  يويفا 
وذكــرت شــرطة باريــس إنه مت 
اعتقال 68 شخصا في العاصمة 
الفرنســية، وسط فوضى نهائي 
دوري أبطال أوروبا، وشهدت املباراة 
فوز ريــال مدريد علــى ليفربول 
(1-0(.وكانــت قوة الشــرطة قد 
ذكرت في وقت ســابق أن »عددا 
من املشجعني الذين ليس لديهم 
تذاكر حلضور املباراة، حصلوا على 
تذاكر مــزورة وعرقلــوا الوصول 
فرانس«.وأضافت:  دو  إلى اســتاد 
»ضغط هؤالء املشجعني لدخول 
املباراة  تأخيــر  إلى  أدى  امللعــب، 

لقرابة 40 دقيقة«.
وأشار االحتاد األوروبي لكرة القدم 
التي  الــدوارة  »البوابات  أن  إلــى 
تؤدي إلــى مقاعــد ليفربول، لم 
تفتح أمام آالف املشجعني، الذين 
تعمل  ال  مــزورة  تذاكر  اشــتروا 
في البوابــات«.وأمت: »هذا أدى إلى 
تكدس املشجعني الذين يحاولون 
تأجيل  مت  لذلك،  ونتيجة  الدخول. 
انطالق املبــاراة ملــدة 35 دقيقة 
للســماح ألكبر عــدد ممكن من 
تذاكر  لديهم  الذين  املشــجعني 

أصلية بالدخول«.

يعد تحقيقا مستقال حول أحداث نهائي دوري أبطال اوروبا

يويفا يكافئ بنزيما على لدغة تشيلسي 
وفينيسيوس يحصد جائزة مميزة 

روما ـ وكاالت:
أكدت تقارير صحفية إيطالية، انتقال ملكية ميالن 
من صنــدوق إيليوت األميركي إلــى مجموعة »ريد 
بيــرد« األمريكية.ووفقا لصحيفــة »الجازيتا ديللو 
سبورت« وشبكة »سبورت ميدياست« اإليطاليتني، 
فإن جيري كاردينالي، رئيس ريد بيرد، وقع بالفعل على 
اتفاقية البيع، أمس. وأشارت املصادر اإليطالية إلى 
أن ميالن سيعلن بشكل رسمي عن االتفاقية، خالل 
الساعات املقبلة أو غدا على أقصى تقدير.وذكرت أن 
العقود التي وقعت متنح »ريد بيرد« أغلبية أســهم 
ميالن مقابــل 1.3 مليار يورو، في حني ســيحتفظ 

صندوق إيليوت بنسبة أقلية في الروسونيري.
وقالت تقاريــر ســابقة، إن مجموعة »ريــد بيرد« 
ســتحصل على %70 من أسهم ميالن، مقابل 30% 
لصالــح إيليوت.وكان الروســونيري قد حصل على 
لقب الدوري اإليطالي في املوسم املنصرم، ألول مرة 

منذ 11 عاما.

مدريد ـ وكاالت:
توصل ريال مدريد التفــاق مع جنمه الكرواتي لوكا 
مودريتش يقضي بتمديد عقده مع الفريق ملوسم 
آخر.متديد عقد الكرواتي البالغ 36 عاماً واحلائز على 
جائزة أفضل العب في العالم عام 2018، يأتي بعد 
موسم آخر مميز رفقة النادي امللكي، توج فيه بكأس 
السوبر اإلســبانية، ولقب الدوري اإلسباني ودوري 
أبطال أوروبا. هذا وأوضحت تقارير صحفية إسبانية 
أن مودريتش ســيواصل مشواره مع امليرينغي، دون 

زيادة أو نقصان في الراتب الذي يتقاضاه.

أبو ظبي ـ وكاالت:
جنحــت فرق املراحل الســنية لكرة الســلة بنادي 
الشــارقة، في التأهل للمبــاراة النهائية لبطوالت 

كأس االحتاد.
وحجز فريق شــباب الشــارقة، مكانــه في نهائي 
كأس الشــباب لكرة الســلة، بالفوز على اجلزيرة 
بنتيجة )80-53( في نصف نهائي املسابقة، ليالقي 
الوصل في املباراة النهائيــة، بعد غد اجلمعة.وكان 
قد سبقه فريق ناشئي الشارقة، بالوصول لنهائي 

كأس الناشــئني، بعــد الفــوز علــى اجلزيرة 
بنتيجــة )62-54(، ليلتقــي مع النصر 

حلسم اللقب الســبت املقبل.كما 
جدارتهم  الشارقة،  أشبال  أكد 

بتخطيهم شباب األهلي في 
الدور نصف النهائي لكأس 

-54( بنتيجة  األشــبال 
موعدا  ليضربــوا   ،)45
خورفكان  أشــبال  مع 
األحد املقبــل، للظفر 

بالكأس.
براعم  فريــق  ويواجه 

النصر،  نظيره  الشارقة 
في نهائي كأس البراعم 

الســبت  الســلة  لكرة 
من  متكن  بعدمــا  املقبــل، 

التأهــل على  بطاقة  حصــد 
حســاب احتاد كلباء بنتيجة )69-

39(.يذكر أن حصاد مسابقات الكأس 
للفئات الســنية لكرة الســلة هي آخر 

والتي  للعبة،  الرياضي  املوسم  استحقاقات 
ستقام مبارياتها النهائية على مالعب محايدة.

الرباط ـ وكاالت:
توج الوداد املغربي بلقــب دوري أبطال أفريقيا، بعد 
فوزه على األهلي املصري بنتيجــة 2-0 ، في املباراة 
النهائية التــي احتضنها ملعــب محمد اخلامس 
بالــدار البيضاء. وســجل للوداد زهيــر مترجي في 
الدقيقتني، 15 و48، حيــث كان جنم املباراة. وحصد 
الفريق البيضاوي لقــب دوري األبطال للمرة الثالثة 

في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017.

ميالن ينتقل إلى ملكية 
»ريد بيرد«

مودريتش يمدد عقده 
مع ريال مدريد 

سلة الشارقة على 
مشارف رقم قياسي جديد

الوداد يتوج بلقب دوري 
أبطال أفريقيا

بينزميا وفينيسيوس

مفكرة اليوم
كأس أوروبا أميركا الجنوبية

9:45 مساًءاألرجنتين ـ إيطاليا 

باريسـ  وكاالت:
مارتينا  اإليطاليــة  صعدت 
تريفيسان إلى املربع الذهبي للمرة 
األولى في بطوالت جراند ســالم، 
بعدما تغلبت بصعوبة بالغة على 
الكندية ليلــى فرنانديز 6-2 و7-6 
(3-7( و6-3 فــي ربع نهائي بطولة 
فرنســا املفتوحة للتنــس )روالن 
تريفيســان،  جاروس(.واحتاجــت 
العالــم، إلى  59 على  املصنفــة 
ســاعتني و12 دقيقــة للتغلــب 
فيرناندز وصيفة بطلة  ليلى  على 
ليلى  أن  املفتوحة.وبــدا  أمريــكا 
تعاني من إصابــة في القدم، وقد 
احتاجــت لتلقــي العــالج خالل 

اجملموعة األولى من املباراة.
وقالت تريفيسان: "شعرت ببعض 
التوتــر في النقطــة األولى خالل 
تقبلت  بعدهــا  لكنني  املبــاراة. 
الوضــع وأدركت أننــي قريبة من 
الدور قبل النهائي. وأدركت أنه من 
الطبيعي أن أشعر بذلك".وأضافت 
صاحبة ال28 عاما: "التتويج بأول 
لقب في مسيرتي )بطولة الرباط(، 
روالن  منافســات  خــوض  قبــل 

جاروس، قد ساعدني".
أحرزته  الــذي  "اللقب  وختمــت: 
للغاية،  كان مهمــا  الربــاط  في 
لقد كانت بطولــة مذهلة. جئت 
إلــى هنا بثقة كبيرة ولم أشــعر 

باإلجهاد".وتصطدم تريفيسان في 
نصف النهائي، بالفائزة في مباراة 
ر  و د

الثمانيــة 
األميركية  بني 

جــوف  كوكــو 
ومواطنتها سلون ستيفنز البطلة 

السابقة ألميركا املفتوحة.
من جانبه، فجــر الدمناركي هوجلر 
عامليا، مفاجأة  ال40  املصنف  رون، 
من العيــار الثقيــل بتأهله لربع 
نهائــي بطولة روالن جــاروس، إثر 
فــوزه على اليوناني ســتيفانوس 
الرابع  املصنــف  تسيتســيباس، 
عامليــا، في الــدور الرابــع بثالث 
مجموعات لواحدة.واحتاج صاحب 
ال19 عاما لثالث ساعات تقريبا من 
أجل حتقيق املفاجأة والفوز باملباراة 
بنتيجة 7-5 و3-6 و6-3 و6-4..وتعد 
هذه املــرة األولى التي يحجز فيها 
رون مكانا لــه بني الثمانية الكبار 
في أي من البطوالت األربع الكبرى.

وهو كذلــك أول دمناركي في تاريخ 
اللعبــة الذي يبلغ هــذا الدور في 
روالن جاروس، واألول منذ 1967 في 
بطوالت اجلراند ســالم، منذ تأهل 
جان لســكلي لنفس الــدور في 

بطولة أمريكا املفتوحة.
عن  الشــاب  الالعب  وســيبحث 
مواصلــة رحلتــه فــي البطولة 
عندمــا يلتقــي أمــام النرويجي 
كاسبر رود، الذي تأهل على حساب 
بثالث  هوركاتش  هوبرت  البولندي 
مجموعات لواحدة بواقع 6-2 و3-6 

و3-6 و3-6.

ســيليتش،  مارين  الكرواتي  فجر 
بالروســي  وأطاح  كبيرة،  مفاجأة 
دانييل ميدفيديف من الدور الرابع 
للبطولــة.. وفاز ســيليتش على 
ميدفيديــف املصنــف الثاني 

بثالث  العالــم  علــى 
ت  عا مجمو

ليــة  متتا
 2-6( بنتيجة 

و6-3 و2-6(.

املصنــف  ســيليتش  وســيطر 
املباراة  على  للبطولة  العشــرين 
بشــكل كامل واحتاج إلى ساعة 
الفوز. و45 دقيقة لتحقيق  واحدة 
وصعد سيليتش )33 عاما( إلى دور 
الثمانية فــي روالن جاروس للمرة 
الثالثة في مسيرته، ليعود إلى دور 
الثمانية في بطوالت اجلراند سالم 
األربــع الكبرى للمــرة األولى منذ 

عام 2018.
وحقق سيليتش فوزه األول مقابل 
العشرة  املصنفني  أمام  10 هزائم 
األوائــل فــي روالن جــاروس، كما 
سجل فوزه الرابع مقابل 21 هزمية 
أمــام املصنفني العشــرة األوائل 
الرملية.ويلتقي  املالعــب  علــى 
ســيليتش فــي دور الثمانية مع 

الروسي أندريه روبليف الذي بلغ 
الثمانية، بعد انســحاب  دور 

جانيك  اإليطالي  منافسه 
بالدور  مباراتهما  من  سينر 

الرابع.

تريفيسان تقصي فرنانديز من روالن جاروس.. تريفيسان تقصي فرنانديز من روالن جاروس.. 
وتدخل تاريخ الجراند سالموتدخل تاريخ الجراند سالم

الدنماركي رون يكتب التاريخ في روالن جاروس
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بغداد ـ فالح الناصر:

أقيــَم، أمس، املؤمتــُر الفني ملباراِة 
منتخبنا األوملبــي ونظيره األردني 
التي تقام في الساعة 8 من مساء 
اليوم األربعاء ضمن نهائياِت آسيا 
دون ٢٣ عاماً في مدينة كارشــي 
املؤمتر املديُر  بأوزبكســتان. وحضرَ 
اإلداري للمنتخــِب األوملبي مهدي 
كــرمي، وطبيــب املنتخــب  بدران 
عبد الكرمي .وســيخوُض منتخبنا 
األوملبي املباراة بالقمصان اخلضراء، 
مرماه  حــارس  ســيرتدي  فيمــا 
الــزي األصفر الكامــل.. في حني 
يرتدي املنتخــُب األردني القمصان 
الزي  البيضاء، فيما يرتدي حارسه 

األسود.
الفني  املديــر  قــاَل  جانبــه،  من 
للمنتخِب األوملبي، ســوكوب، في 
املؤمترِ الصحفــي الذي عقَد أمس 
قبل خوض مباراِة منتخبنا ونظيره 
األردنــي املقررة اليــوم: إن األجواء 
وملعب  أوزبكســتان،  في  جميلٌة 
املبــاراة رائٌع، ونأمــل أن نحقَق في 
خطوتنــا األولى أمام األردن نتيجًة 
ايجابيــًة تعــززُ من مســارنا في 

البطولة.
وأضــاَف: التأهل لنهائياِت آســيا 
كان صعباً، لذا فجميع املنتخبات 
املنافســِة  على  تعمُل  املتأهلــة 
للذهــاِب إلــى أبعــد نقطة في 
املنافســاِت، وهذا طموحنا كحال 
جميع املنتخبات.وأشــارَ سوكوب 
إلــى: إن جميع املنتخبات املوجودة 
لذا سيكون  قويٌة،  في مجموعتنا 
جميع  علــى  مســلطاً  الضغط 
الالعبني لتحقيــقِ نتائج ايجابية.

وأوضــَح: لدينا معلومــاٌت كافيٌة 
عــن املنتخــِب األردنــي من خالل 
متابعِة مبارياتهم في بطولة دبي، 

إضافة إلى باقي مبارياتهم الودية. 
واختتَم ســوكوب حديثه بالقول: 
اآلسيوّية  للنهائياِت  االستعدادُ  متّ 
عبر جتمــٍع في العاصمــِة بغداد، 
حيث أجرينا من خالله مباراتني في 
إيران اســتفدنا  الودي أمام  اإلطار 
منهمــا كثيــراً، والعبونــا بــأمت 
االســتعداد ملواجهِة الغد املهمة 

كحال باقي منافســات اجملموعة، 
اخلططّي  النهــَج  حيث وضعنــا 

املناسب للمواجهة.
ان  اجلديــد«  »الصبــاح  ارتــأت 
تســتطلع رؤى من ذوي الشأن عن 
مباراة اليوم، ومدى مقدرة األوملبي 
في حتقيق نتيجــة إيجابية، فقال 
اخلبيــر الكــروي، عبــد االله عبد 

احلميــد: فريقنــا يضــم عناصر 
الفريق على فترة  موهوبة وحصل 
اعــداد مثالية جدا ومبــاراة ايران 
الثانية اظهرت هــذه احلقائق، اما 
فمباراتــه االولى اليــوم مع االردن 
وما  افتتاح  صعبة كونها مبــاراة 
اعرفه عن املنتخب االردني انه قوي 

ومنافس في مجموعتنا.

اما مــدرب حراس املرمــى احملترف 
فــي تدريب حراس مرمــى الفئات 
الشــيحانية  بنــادي  العمريــة 
القطري، محســن هــادي، فقال: 
املباراة االولى  املنتخب االوملبي في 
الودية امام إيــران كان غير مقنع 
من خالل األداء الفــردي واجلماعي 
واحتمال كثرة التبديالت في املباراة 

مما أدى إلى عدم اســتقرار الفريق 
فــي اجلانــب التكتيكــي الفردي 
مســتوى  كان  وكذلك  واجلماعي 
الفريــق االيراني مســتعد ذهنيا 
وتكتيكيا اكثر من اجلانب العراقي 

مما ادى إلى تفوق الفريق اإليراني.
امــا املباراة الثانيــة كان العكس 
متاما مــن املبــاراة االولــى حيث 
كان فريق منظــم تكتيكا وبدنيا 
ومستعد ذهنيا وشعر باملسؤولية 
امللقاة على عاتقهم، اما بالنسبة 
لالعبــني احملترفني اعتقــد اضافة 
جيدة للمنتخب ولهم مســتقبل 

جيد مع الالعبني احملللني.
في حني حتدث الصحفي الرياضي، 
وجهة  من  قائال:  السلمان،  هشام 
نظــري ارى ان مســتوى املنتخب 
العراقــي في مباراتيــه امام ايران 
للبطولة  وهما ضمن استعداداته 
اقول انه ظهر بشكل غير مستقر 
ولم يظهر بشــكل متوازن فيهما 
برغــم انــه لعــب علــى  ارضه 
وجمهوره وهناك الكثير من املآخذ 
العراقي  عليه شــخصها االعالم 
في حينها،  ولكــن مع ذلك تبقى 
مباريات اعــداد وال نريد هنا نقلل 

املعنويات. 
ال اتوقــع ان املنتخــب العراقــي 
ســيحقق نتيجة ترتقي الى الفوز 
ان املشكالت  ) السهل( الســيما 
ألســباب  تثار  املنتخب  هــذا  في 
والقائمني  الالعبني  بني  بســيطة 
علــى املنتخب الســيما ما حدث 
حول مســألة )  الرقــم ( وغيرها  
ولم تفلح االدارة في حلها بوقتها 
بشــكل ودي .. رأيت بعض االعالم 
كان  يبحث عــن  النتيجة ال االداء  
املباراة  بدليل كان مــا قاله فــي 
األولــى امــام إيــران يختلف عن 
الثانيــة برغــم ان املباراتني ضمن 

االعداد  والتحضير.

األولمبي يبدأ شوطه اليوم بلقاء نظيره 
األردني في نهائيات آسيا تحت 23 عامًا

رؤى فنية تؤكد حاجة منتخبنا إلى االستقرار 
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غدا.. السلة يواجه 
الكويت في تصفيات آسيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يفتتــح املنتخــب الوطني لكــرة الســلة مبارياته في 
التصفيات االســيوية التي تضيفها فلســطني يوم غد 
اخلميس 2 حزيران بلقاء الكو، .ثم يواجه في املباراة الثانية 
املنتخب الفلسطيني صاحب األرض واجلمهور في الرابع 
منه .ويشرف على تدريب املنتخب العراقي املدرب محمد 
النجار، ويســاعده عقيــل جنم ومــدرب اللياقة التركي 

توجناي واملعالج نبي كرفان واإلداري جنم عبد اهلل.
وفي ســياق اخر، قررت جلنة املســابقات في احتاد السلة 
املركزي حتديد يوم اجلمعة املقبل املوافق 3 حزيران القامة 
مباراتــي دور التقاطع لــدوري الدرجة األولــى في قاعة 
الشــعب املغلقة، فيلعب في الســاعة 3 عصرا فريقي 
الدفاع اجلوي وعنه، تعقبها في الســاعة 5 عصرا مباراة 

فريقي اجلوية وسامراء.

االنضباط تحرم الالعب 
سفيان طالل أربع مباريات

البارالمبية تؤكد ضرورة وجود 
المعالج الطبي في وفودها

حسين الشمري 
التقى ظهر امس األول، االمــني العام للجنة الباراملبية 
وكالــة الدكتور احمــد العاني مع املعاجلــني العاملني 
مع احتاد اللجنــة الباراملبية في مقــر اللجنة للوقوف 
على احتياجاتهم لتســهيل مهمة عملهم مع الوفود 

الرياضية في االستحقاقات اخلارجية.
وقال االمنب العام للجنة الدكتــور العاني بتكليف من 
رئيــس اللجنة الباراملبية الدكتــور عقيل حميد عقدنا 
امس االثنني   اجتماعا موسعا مع املعاجلني العاملني مع 
احتاداتنا الرياضية لغرض الوقوف على اهم احنياجاتهم 
من اجل تســهيل مهــام عملهم مســتقبال ، واضاف 
العانــي ان مهمــة املعاجلني تعد من املهام الرئيســية 
في عملنا كوننا بحاجة ماســة اليهم في مشاركاتنا 
اخلارجية لغرض معاجلة العبينــا ونحن بدورنا كمكتب 
تنفيذي نقــدر هذه اجلهــود الرائعة والســخية التي 
يبذلونها املعاجلني لتهيئة العالجات الشافية والسريعة 
لالعبني اثناء فترة املشاركة في االستحقاقات اخلارجية 
السيما وان جميع العبينا بل حتى اعضاء الوفد هم من 
اصحاب االعاقة وبحاجة ماسة الى العالج السريع اثناء 
الســفر او تعرضهم لالصابة خالل التالحم مع العبي 
املنتخبــات االخرى املشــاركة او تعرضهــم الى بعض 
احلاالت اخلاصة اثناء السفر نظرا لطول ساعات الطيران 

وفترة جلوسهم على مقاعد الطيارة.
واشــار االمني العام الى اننا في الوقت نفسه استمعنا 
الضرورية  الى وجهات نظرهم بخصــوص االحتياجات 
وسيتم تنفيذها ومنها اقامة دورات خارجية للمعاجلني 
لغــرض اطالع علــى العالجات الصحيحــة لالصابات 
التي يتعرض لها العبينا او العباتنا ومن ثم  التنســيق 
بني املعالــج واملدرب حــول تدربب الالعــب املصاب  او 
الالعبــة املصابة وبناء غرفة خاصــة للعالج الطبيعي 
لغرض تشــخيص االصابة مع توفير اجهزة حديثة مع 
ضرورة وجود املعالــج مع وفودنــا الرياضية كما يحب 
توفيــر  املســتلزمات الطيبة االساســية وتكون على 
شــكل حقيبة حتتوي كل العالجــات الطيبة مع توفير 
التجهيــزات الرياضية   للكشــف عــن االصابة اثناء 
املشاركات اخلارجية باسرع وقت ممكن لغرض معاجلتها    
كــي نصل معهم الــى احللول الصحيحــة التي تؤمن 
لنا مشــاركة وفودنا الرياضية وهم حتــت رعاية طيبة 

وعالحية سريعة ملواصلة مشوارهم في البطوالت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمعت جلنُة االنضبـــاط في االحتــادِ العراقّي لكرِة 
القدم ملُناقشـــِة تصویر فيديو مبــاراِة نادي النجف 
ونادي القوة اجلوية ضمن الــدوري املُمتاز لكرِة القدم، 
ومتّت مشــاهدُة وجود جتــاوزٍ من قبل العــِب النجف 
احمُلترف )ســفيان طالل( على جمهورِ نادي القوة اجلوّية 
بإشارٍة غير أخالقيٍة وبعيدٍة عن الروِح الرياضّية.. عليه 
قــررت اللجنة ما يلــي : -ِحرمان العب نــادي النجف 
)ســفيان طالل( من اللعــِب أربع مباريات، واســتناداً 
ألحكام املادة 50 / 6 انضباط.. فرض غرامٍة ماليٍة على 
العِب نادي النجف )سفيان طالل( مقدارها ) 3000000 
( ثالثة ماليني دينارٍ عراقي اســتناداً ألحكام املادة 50 / 

6 انضباط.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

الدولي،  املدينــة  قــال مديــر ملعــب 
املهنــدس، صالــح حســني املالكي، ان 
مراحل التنظيف متواصلة للملعب بعد 
االنتهــاء من مباراتــي املنتخب األوملبي 
الوديتني امــام نظيره اإليرانــي، وهناك 
جهود استثنائية ملالكات امللعب ومتابعة 
ميدانية ملدير عام دائرة شــؤون األقاليم 

واحملافظات، طالب جابر املوسوي.
ودعا إلى توخي الدقة في نقل املعلومات 
للجمهــور، وانتقــد املالكــي ممن يقوم 
بتصوير بعــض مدرجــات امللعب التي 
غطتها االتربة ســيما فــي العواصف 
التي اجتاحت العراق وتزامنت مع إقامة 
املباراتــني، ويتطلب ذلك جهدا مضاعفاً 
في التنظيف وإظهــار امللعب بالصورة 
املتميزة، في وقــت يأتي من يصور بعض 
املقاعــد، متناســيا ان ملعــب املدينة 
يتسع لـ 32 ألف متفرج وال تشكل هذه 
املقاعد املغطاة باالتربة اية نســبة امام 

ما مت تنظيفه!!.
وأوضح ان املدة احلالية تشــهد استزراع 
األرضية وفترة االنتقال من الشــتاء إلى 
الصيف، اذ هنــاك نباتات تصاب بالتلف 

وتنتج بعض الفراغــات التي حتتاج إلى 
بذور تعويضية فيتــم زراعتها لتتحمل 
وامللعب  املباريات،  فــي  العالي  الضغط 
سيكون جاهزا متاما غي غضون 10 ـ 15 

يوما.
املالكي، أشــار إلى ان نوعيــة الثيل في 
ملعب املدينة الدوليــة هي ) برمودا من 
صنــف ريبيرا أميركي املنشــأ( وهو نوع 
متميز يتحمل الضغــط العالي ليكون 
مؤهال لتضييــف مباريات كــرة القدم 

والنشاطات الرياضية.
وذكر ان ملعــب املدينة الدولي اســوة 
باملالعــب األخرى يعاني مــن نقص في 
املالكات العاملة، مبينا ان ملعب املدينة 
الدولي 4 طوابق يتسع لـ 32 ألف متفرج 
فيه نحو 500 غرفــة واجنحة خاصة لـ 
vip ، وموقاع اســتقبال الضيوف وغرف 
اســتراحة ومطابخ ومكزون كبير واربع 
منازع لــكل جهة 2 وغــرف خدمية و8 
كافتريــات و8 مجاميــع صحية كبيرة 
إضافــة إلى أخــرى متوســط وصغيرة 
 pms ومنظومة  الكترونيــة  ومنظومة 
ومضخات ماء وطاقة شــمية ومولدات 
عمالقة وبــوردات كبيرة، هــذه وغيرها 
مــن ما موجود في امللعــب يحتاج على 
جهود كبيرة، لكن إدارة امللعب والعاملني 

يعملون باملمكن ويقدمون جهود سخية 
في سبيل اظهار امللعب بالصورة املثلى 

امام اجلمهور واملتابعني.
واملهنــدس املالكي تســنم مهمته في 

إدارة ملعــب املدينــة الدولــي يوم 11 
نيســان 2022 وكان قبــل ذلــك مديرا 
مللعب اخلمســة االف في مدينة الصدر، 
وحتت غدارته ملدة 6 أشهر حصل امللعب 

املباريات وضيف  تراخيص القامــة  على 
الفرق اجلماهيرية في منافســات الدوري 
مهندس  وهو  الــكأس..  وبطولة  املمتاز 
مقيم ومنفذ لنحو 18 مشروعا رياضية 

وشبابيا في مدينة الصدر منها مالعب 
ومسابح وقاعات ومراكز حاسوب.

وكان مهندسا مقيما في ملعب املدينة 
الدولي حتى العــام 2014، لكنه انتقل 
إلى اعمال أخــرى، قبل عودته من جديد 
ليتســنم مهمــة إدارة امللعــب وكله 
طمــوح ان يســهم في الوصــول إلى 
األفضل في العمل وإبقاء امللعب بدرجة 

جاهزية تامة لتضييف املباريات.
هــذا وافتتحــت دائرة شــؤون األقاليم 
واحملافظات في وزارة الشــباب والرياضة  
) كيفيــة احملافظــة علــى احلزام  دورة 
األخضــر في املالعــب( وضيفها ملعب 
املدينــة الدولي لغاية يــوم غد اخلميس 
املوافــق 2 حزيران ويشــرف على الدورة 
والرياضية  الشــبابية  املنشــآت  قسم 
هشام  الدكتور  املالعب  أمن  ومســؤول 
احمد، اســتهدفت فئة مــن املوظفني 

العاملني في املالعب الرياضية.
يوم االفتتاح تضمــن محاضرة، جميلة 
محمد مهدي .م. ر مهندســني زراعيني 
فــي ملعــب املدينــة الدولــي حتدثت 
اخلضراء  املســطحات  أنــواع  عن  فيها 
واالجتماعية..  الرياضية  واستخداماتها 
وقدمــت احملاضــرة شــرحا تفصيليــا 
عن أنواع املســطحات والثيــل وأنواعه 

واســتخداماته وصفاته في مالعب كرة 
القدم.

وفــي اليوم التالي القــى مدير ملعب 
املدينة الدولي، املهندس صالح حسني 
مراحل  بعنــوان  محاضرته  املالكــي، 
انشــاء املســطح األخير من التهيئة 
إلــى االســتخدام الفعلــي(.. واليوم 
الثالث القت م.ر جميلة محمد مهدي 
ومراحل  ) طــرق  بعنوان  محاضرتهــا 
العناية باملســطح األخضر وصيانته(، 
وتقام اليــوم األربعــاء محاضرة مدير 
الكهربائية  املنظومة   ( بعنوان  امللعب 
باملســطحات  املرتبطة  وامليكانيكية 
اخلضــراء وطــرق اســتخدامها(، في 
حني ســيكون يوم غد اخلميس اختبار 

للمشاركني.
ان  أحمــد  هشــام  الدكتــور  وقــال 
في  سيشــارك  الــدورة  محاضــرات 
ألقائها مدير ملعــب املدينة الدولي ر. 
مهندسني صالح حسني فهد، مشيرا 
إلى ان اخلتام ســيكون يــوم اخلميس 
املقبــل باجــراء اختبار للمشــاركني، 
وأوضح ان قاعة االجتماعات في ملعب 
النظرية،  احملاضــرات  تضيــف  املدينة 
في حني تقام احملاضــرات العملية في 

املسطح األخضر للملعب.

ادارة ملعب المدينة الدولي تستنفر الجهود للبقاء في درجة الجاهزية 
»الصباح الجديد« تواكب دورة »كيفية المحافظة على الحزام األخضر في المالعب«

جميلة محمد و د. هشام أحمد اثناء دورة احملافظة على احلزام االخضر في املالعب صالح املالكي

جدول مباريات المنتخب األولمبي في البطولة
نهائيات كأس آسيا

تحت 23 عامًا
في أوزبكستان

العراق

العراق
العراق

األربعاء 1 حزيران األردن
السبت   4 حزيران
الثالثاء   7 حزيران

8 مساًء
4 عصرًا
4 عصرًا

أستراليا
الكويت

VS

VS
VS

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصد ســباحني عراقيني، أول أمس، 
ثالثة ميداليات في منافسات بطولة 
اختتمت  التــي  الدوليــة  هاملــن 

منافســاتها في اإلمــارات العربية.
وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 
600 سباحاً وسباحة من كافة أنحاء 
العراقي  الســباح  العالم.وحصــد 

حســن صاحب ذهبية في سباق 50 
متــر حرة، كما حصد الســباح عمر 
عماد فضيتان في ســباقي الـ)100( 

بغداد ـ الصباح الجديد:متر، و)200( متر ظهر.
افتتاح  املسابقات  جلنة  أعلنت 
مباريات اجلولة 34 لدوري الكرة 
 2 املوافق  املمتاز غد اخلميــس 
حزيران بإقامة 5 لقاءات، فتقام 
في الســاعة 4 عصرا مباراتي 
ملعب  فــي  واربيل  القاســم 
الكفل وسامراء امام الكهرباء 
في ملعب األول ويضيف ملعب 
الشــعب الدولــي مباراتــني، 
امام نفط ميسان في  الطلبة 
الســاعة 4 عصرا تعقبها في 
الساعة التاسعة مباراة الزوراء 
وأمانــة بغداد، فــي حني تقام 
في ملعــب الفيحاء مبحافظة 
البصرة مباراة امليناء والشرطة.
وتقام اجلمعة مباريات الصناعة 

ونفط البصرة في الســاعة 4 
عصرا مبلعب الصناعة واجلوية 
امــام زاخــو مبلعب الشــعب 
السادسة  الساعة  في  الدولي 
والنصف مساء ومباراة النجف 
والكرخ تقام في ملعب النجف 
الدولي في الســاعة 9 مساء، 
يــوم  املباريــات  وتســتكمل 
السبت املقبل 4 حزيران بإجراء 
يضيف  الديوانيــة  مباراتــني، 
4 عصرا  الســاعة  نوروز فــي 
النفط  يالقي  الوســط  ونفط 
في  الدولي  النجف  ملعب  في 
والنصف  السادسة  الســاعة 

مساء.

الشرطة بطل الدوري

الدوري  لقب  الشرطة  وحسم 
قبل 7 جــوالت، اذ يبلغ رصيده 
حاليــا 82 نقطة، وللطلبة 65 
ولنفط  الوصيف  مبركز  نقطة 
الوســط 62 نقطــة باملركــز 
61 نقطة  الثالــث وللجويــة 
56 نقطة  وللزوراء  رابعا  ويقف 

باملركز اخلامس، 

املواس يتصدر الهدافني
وفي ســباق الهدافــني يعتلي 
احملترف السوري العب الشرطة 
محمــود املــواس الترتيب وله 
20 هدفا ثم العب نوروز آســو 
17 هدفــا ولالعب  بـ  رســتم 
مالخ  مهيمن سليم  الكهرباء 

12 هدفا باملركز الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقــت أمــس أولــى الوحــدات 
التدريبّية للمنتخِب النســوي لكرة 
التدريبي  فــي معســكره  الصاالت 
الذي يقام في طهران وفُد ملدة 10 أياٍم 
اســتعداداً لبطولِة غربي آسيا التي 
ستنطلُق في مدينِة جدة السعودّية 

منتصف شهر حزيران اجلاري.
 وتــرأَس الوفد ُعضــو االحتاد املركزي 
لكرِة القدم املُشــرف علــى اللجنة 
النسوّية، فراس بحر العلوم، الذي أكد 

على أهميِة املعسكر من أجل إتاحة 
اجلديد  التدريبــي  للمالك  الفرصــِة 
للوقــوِف على مســتوياِت الالعبات 
إن  إلى:  بصــورٍة صحيحة. مشــيراً 
احتــاد كرة القدم حــرَص على إقامِة 
املعسكر وتوفير جميع فرص النجاح 
فيه مــن خــالل اإلقامــِة واملالعب، 
وكذلــك خوض عــددٍ مــن املباريات 
التجريبّية مع الفرق اإليرانية. بدورها، 
ثمنت رئيســُة اللجنة النسوية في 
احتادِ الكرة، رنــا عبد الرحمن، اجلهودَ 

الرامية لتطوير كرِة القدم النسوّية، 
وإحداث قفزٍة جديدٍة في مستوى كرة 
الصاالت النسوية من خالل االهتماِم 
الكبير باســتقطاِب مــالٍك تدريبي 
تدريبي  املســتوى ومعســكٍر  عالي 
مميز. في حني، أشــادت مدربُة الفريق 
اإليرانيــة، شــاهناز يــاري، بالتعاوِن 
الكبيرِ من كِل أطراف اللعبة من أجل 
إجناِح مهمتهــا ببناِء منتخٍب عراقي 
في كرِة الصاالِت النسوية قادرٍ على 

منافسِة الفرق العربية واآلسيوية. 

الجولة 34 لممتاز الكرةثالث ميداليات لسباحينا في هاملتن 
 تبدأ غدًا بخمس مباريات

سيدات الصاالت يبدأن معسكر إيران



كيف نعاقب
من يهدم بيته

اذا كنا نريد ان نبقى في موقع املسؤولية 
فعلينا ان نرضي الرعية..

الواقع،  مع  الشــعاريتعارض  هذا  لكن 
واالمثلة كثيرة، على سبيل املثال قطاع 

الزراعة الذي يرتبط باالمن الغذائي،  
التقاريــر والبيانــات احلكوميــة تقدم 
معلومــات صادمة، تؤكــد ان التدهور 
اخلطير، وصل الى مرحلة خسارة البالد) 
ل100 الف( دومن ســنويا، جراء االهمال 
والتصحر، اهمــال طال الزراعة والفالح 
معا، وهدد ويهدد قوت الشــعب وسلة 

غلته.
لم اجد من املســؤولني من يفكرباعادة 
اصول الدولة، وايقاف اجملامالت والهبات 
واملعارف  لالقــارب  ســواء  والعطايــا، 
واالحزاب ، ناهيك عن مليارات الدوالرات 

التي اهدرت بسياسات غير مفهومة.
الغريب ان الدولة مبؤسساتها لم تفكر 
كيف حتمــي حقوق الفــالح، اوتدفعه 
لالنتاج، بتنظيم االستيراد غيراملدروس.

اذا مــا اردنــا انعــاش الزراعــة وزيادة 
احليوانية  الثــروة  وتنمية  محاصيلنــا 
شــراكة  نعقد  ان  علينــا  الوطنيــة، 
بني احلكومــة والبرملان، ملبــادرة تتجاوز 
املوظفني،  وامزجة  املكاتب  بيروقراطية 

واالهم فساد املسؤولني.
انظــرو الــى مــا تفعله مصــر، التي 
استصلحت مليون دومن خالل عام واحد، 

ماذا ينقصنا !
ثم هل من العدل ان يشــكو الفالح من 
اهمال احلكومات املنتخبه، ويترحم على 

دعم احلكومة ايام النظام الدكتاتوري.
لدينــا الفرصة واالمكانيــات، لتطوير 
احملافظــات االكثــر فقرا، كالســماوة 
، ونطمــح ان تكون االخيرة  والديوانية 
عاصمة العــراق الزراعيــة ، ولم ال، اذا 

صدقت النوايا..

ني
وال

 الب
واد

صحيفة يومية سياسية مستقلةج

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد- الصباح الجديد:
تســلمت دائرُة الفنــوِن العامة ثالث لوحــاٍت كرافيك 
بعنواِن )املعلقات الســبع( للفناِن مهنــد الناصري وّتَ 
تقدميُها من الداراجلامعية للطباعِة والنشــر والترجمة 
ممثلة مبديرهاِ العام الدكتور عباس عبد احلسني كويش. 

وأوعز املدير العام لدائرة الفنــون العامة الدكتور فاخر 
محمد حسن بإدخال األعمال الفنية إلى مخزِن األعمال 

املتحفية بعد ُحصولِها على رقٍم متحفٍي. 
جتدر اإلشــارة إلى أن اللوحات اشــتملت على لوحتني 
تضمنتا ثالث معلقات بقيــاِس 230 & 112 اما اللوحة 
الثالثة فكانــت بقياس 112 & 76 واحتوت على املعلقة 

السابعة.

بغداد - الصباح الجديد:
نفت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار، وجود مخاطبة 
من قبل منظمة اليونسكو الدولية إلزالة األهوار من 
الئحة التراث العاملي، فيما أكدت أن مناســيب املياه 

في األهوار معقولة وال وجود ألي تهديد بجفافها.
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة أحمد العلياوي 
في تصريح تابعته الصباح اجلديد ، أن "مناسيب املياه 
في االهوار معقولة ولم تتعــرض للجفاف"، مؤكدا 

"عدم وجود اي تهديد بجفاف االهوار".
وأضاف، أن "ملــف االهوار يضم جانبني ثقافي وبيئي، 
حيث إن وزارة البيئة هي املســؤولة عــن ملف املياه 
بالتعاون مع تركيا وإيران"، مبينا أنه "يفترض أن تبقى 
مناسيب املياه مبســتواها احلالي واحلفاظ عليه كون 
جفافها سيضع البالد امام مشكلة ازالة االهوار من 

الئحة التراث العاملي".
وحول وجود مخاطبة من اليونسكو إلزالة االهوار، أكد 
العلياوي أن "الوزارة لم تصلها حتى االن اي مخاطبة 
من منظمة اليونسكو الدولية بشكل رسمي إلزالة 

االهوار من الئحة التراث العاملي".
وأضاف أن "الــوزارة تنفي ما تداولته بعض وســائل 
االعالم واملواقع االخبارية خالل االيام املاضية بشــأن 
وجود اخملاطبة، حيث إن هــذا االمر غير دقيق وعار عن 

الصحة".

المثنى - الصباح الجديد:
نظم فريــق "املثنى الثقافي" أمس الثالثاء مهرجانا منوعا 
بالتعــاون مع نقابــة الفنانني في جامعــة املثنى ملناصرة 
قضايا العنف ضــد املرأة، وتضمن تقدمي فقرات شــعرية 
وعروض مســرحية وخطابة، وذلك بحضور شــبابي وفني 

وأكادميي.
وذكر مســؤول الفريق باسم محســن، أن املهرجان يهدف 
إلرســال رســالة شــبابية وأكادميية ملناصرة قضايا املرأة، 
السيما في احملافظة التي يطغى عليها الطابع العشائري.

وبني أن املشاركني في الفريق جميعهم من طلبة اجلامعة 
موزعون على مختلف الكليات ممن شــاركوا ســابقا في 
حمالت رفع الوعي حول العنف وكســب التأييد اجملتمعي 

لقضايا املرأة.

دائرُة الفنون العامة 
تتسلم ثالث لوحاٍت 

جرافيك لمهند الناصري 

الثقافة تنفي خبر "إزالة األهوار 
من الئحة التراث العالمي"

مهرجان في المثنى 
لمناصرة قضايا المرأة

وداد ابراهيم:
تعــد قاعة الشــعب فــي الباب 
املعظم من الرموز البنائية التراثية 
النــادرة فــي العراق فقــد ارتقت 
ألهميتها  بصرية  ايقونــة  لتكون 
البيئة  في  ومكانتها  التصميمية 
احلضرية، انها قاعة "امللك فيصل 
"قاعة  تســمى  كما  او  الثانــي" 
بغداد االولــى" حتمل صفات البناء 
البغدادي الذي يعود الى الثالثينات 
من القرن املاضي. شــهدت الكثير 
السياســية  النشــاطات  مــن 
عروض  منها  والفنيــة  والثقافية 
هذا  العاملية،  للمــاركات  االزيــاء 
املشهد التراثي شهد أكبر عملية 
ترميم وتأهيل بأشــراف دائرة االثار 
والتــراث بعد ان كانت قد تعرضت 
للتلف فــي الكثير مــن اجزائها. 
فهل سنشــهد افتتاحها بعد ان 
اصبحت أحد دوائــر وزارة الثقافة 

والسياحة واالثار؟

إحتضنت اول اجتماع لالوبك
اآلثاري هيثم هادي عبود رئيس فريق 
للقاعة حتدث  والتأهيــل  الترميم 
للصباح اجلديد وقال: صالة" بغداد 

قاعة  الوحيــدة!(،  )ورمبا..  االولى"، 
الشــعب والتي اتخذت من وسط 
بغــداد مكانا لهــا وهي مالصقة 
جمعت  سابقا  الدفاع  وزارة  لسور 
في فضائها كثيرا من األنشــطة 
الثقافية والسياسية والفنية مثل 
اجلواهري"  "محمد مهدي  انتخاب 
نقيبــا للصحفيني وخطابات عبد 
االزياء ألكبر  الكرمي قاسم وعروض 
اجتماع  واول  العاملية  الشــركات 
لألوبك في العراق، ملا مثلته القاعة 
من فضاء نادر للتجمعات واألحداث 

الرسمية املهمة.

قبتها من احلديد
 1936 عام  تأسســت  عبود:  وتابع 
بنائها عام 1942 في عهد  وأكمل 
امللك فيصــل الثانــي والذي كان 
متأثرا بقاعــات العرض االنكليزية 
لــذا فهي تشــبه الى حــد كبير 
قاعات لنــدن الن قبتها من احلديد 
وتتكون من  انكليزي،  النمط  وهذا 
طابقني كما في قاعات االوبرا فيها 

مسرحني صيفي واخر داخلي.
 املقاعــد ملكية لهــا منط خاص 
ونادر وهذا ما يضيف لها جمالية 

لثالثة  وتفرد فيها مقاعد معزولة 
اشخاص ولشخصني وهذا ما متتاز 
الســمفونيات  حفالت  صاالت  به 

واملسارح العاملية. 

ترميمات خاطئة
اجريت لها ترميمات عام 2010 بعد 
ان سلمت الى مقاول لكن لم تكن 
وفق الشــروط االثاريــة والبنائية 
اخلاصــة بهــا، وفي عــام 2019 ت 
االثار  دائرة  اثاري من  تشكيل فريق 
والتــراث إلعــادة ترميــم القاعة 
ومن خالل  النفــط  وزارة  برعايــة 
الهندسية  الدائرة  مع  التفاهمات 
في وزارة النفط ومهندســني من 
دائرة الفنون املوسيقية. اذ  شرعت 
بإزالة الصيانة اخلاطئة  مع احلفاظ 
القدمية،  والزخــارف  النقوش  على 
بنقشات  اخلارجي  الســور  عملنا 
اســالمية وبألوان ذات طابع تراثي 
وت ترميم املقاعــد التي كانت قد 
تعرضت للتآكل من قبل حشــرة 
االرض وكان االتفــاق على ان تبدل 
مبقاعد درجة اولى وهذا كان مخالفا 
للقاعة  االصليــة  للتصميمــات 
فعملنا علــى جلب جنارين حرفيني 

وعملوا لنا مقاعد بذات املواصفات 
والتصميم وبشكل ال يختلف عن 
االصل وت تنفيذ العمل بدقة لكل 
اجزاء ومرافق القاعة باعتبارها بناًء 
معماريا نادرا وجميال النه كان من 
املؤمل ان تشــهد اجتماعا لألوبك 
حيث شــهدت اكبر عملية ترميم 
وتأهيل لكن جائحة كورونا عطلت 

املوضوع.

شكل قبعة عسكرية
بانه  القاعــة ميتاز  وأكمل: مدخل 
قبعة عســكرية  علــى شــكل 
خالل  من  الداخــل  الــى  والولوج 
باب دوار خشــبي ويؤدي الى اروقة 
حتيط بالقاعــة وفيها خدمات من 
كافتيريا وغرف الستقبال الضيوف 
ننتظر ان يكون لها افتتاح رسمي 
من قبل دائرة الفنون املوســيقية 
يتم تســليمها بشــكل  ان  بعد 
رســمي وفــق إجــراءات روتينية، 
وستكون من القاعات التي يفتخر 
بها العراق وهي من أجمل القاعات 
التي حتتضــن نشــاطات ثقافية 
وفنية ومبســتوى عالي وراٍق يرتقي 

الى بنائها ومكانتها االثارية.  

"قاعة الشعب ذات القّبة الحديدية"
ايقونة بصرية وسط بغداد

تفتتحها قريبًا دائرة الفنون الموسيقية

متابعة - الصباح الجديد:
الفلك  اليوم يحمــل علم  بداية من 
واألبراج الكثير مــن املفاجآت خاصة 
مع والدة القمر اجلديد، والذي ســيؤثر 
علــى بعض مــن األبــراج الفلكية، 
وسيكون ميالد القمر اجلديد من درجة 
9 عنــد برج اجلوزاء، ممــا يجعل القمر 
مستعداً إلطالق طاقته اخلاصة على 
مواليد األبراج الفلكية، كما أوضحت 
خبيرة األبراج وعلم األرقام عبير فؤاد 
في حديثها: أن ميالد القمر ســيكون 
حدثــاً فلكياً مؤثر بنحــو كبير على 
طاقة بعض األبــراج الفلكية خاصة 
والذي  اجلــوزاء  برج  وألن ميالده مــن 
سيتسبب في حدوث بعض املتغيرات 

الواضحة على اجلميع.
ميالد القمر اجلديد من برج اجلوزاء

قالــت خبيرة األبــراج إن ميالد القمر 
من برج اجلوزاء سيعطي األرض طاقة 
قوية وشــبه مضاعفة، ألن يصاحبه 
كما  كثيرة،  فلكيــة  وأحداث  أوضاع 
يأتــي مصحوباً  القمر  أن  أوضحــت 
باالقتران بكوكب املريخ واملشتري في 
برج احلمل هذا البرج الناري، األمر الذي 
سيدعم روح املبادرة واالقدام واحلماس 
بشــكل كبير لدى الكثير من مواليد 

األبراج الفلكية.
فتح صفحة جديدة

وتابعت خبيرة األبراج أن هذا التوقيت 
مناسب للغاية لفتح صفحة جديدة 

في احلياة العملية والعاطفية للكثير 
من األشــخاص، خاصة مع مراجعة 
زيادة  مــع  أيضاً،  والســلوك  النفس 
والتركيــز عليها،  املشــاعر اجلميلة 

وجتاهل أي مشاعر سلبية قد تظهر.
أكثر األبراج املتأثرة بالطاقة اإليجابية 

مليالد القمر:
كمــا أوضحــت خبيــرة األبــراج أن 
هناك أبراج فلكية ســتتأثر بالطاقة 
اإليجابية وسيســتفيدوا منها بقوة 
وهم بــرج اجلــوزاء واجلــدي وامليزان 
واحلمل واألســد والعقرب، فسيكون 
لهم جاذبية أكثر كما ســيحالفهم 
احلظ عاطفياً وســيكون لهم فرصة 
كبيرة في إيجاد حــب عمرهم خالل 

هذه الفترة.
أكثر األبراج املتأثرة بالطاقة السلبية 

مليالد القمر:
وأردفــت ان هنــاك طاقة ســلبية 
نتيجة هذا احلــدث الفلكي نتيجة 
اقتران بكوكب عطارد وكوكب زحل 
داخل املربع الفلكي، وستكون على 
شــكل طاقة حزن وبــكاء ملواليد 
األبراج األتية وهم الدلو والسرطان 
واحلوت والعذراء والثور والقوس، كما 
حــذرت خبيرة األبراج هــذه األبراج 
الفلكية مــن تأثرهم بهذه الطاقة 
على  السيطرة  وضرورة  الســلبية 
طاقة الغضب والتشويش وجعلها 

طاقة بناءة.

القمر الجديد يحمل مفاجآت 
لألبراج.. الجوزاء والجدي 

والميزان األكثر تأثًرا

بغداد - الصباح الجديد:
بدأت املمثلة آالء حســني مشــوارها 
التســعينات عندما  الفني في فترة 
كان عمرهــا ســت عشــرة ســنة، 
مــن خــالل مشــاركتها في  وذلك 
منتدى املســرح املعاصر، إضافة إلى 
انضمامها إلى فرقة مردوخ الراقصة 
وقدمــت معهــا عروضا مســرحية 
كثيرة وتعلمت منهم أشــياء كثيرة 
منها حركات تعبير اجلسد، وشاركت 
فــي أول أعمالهــا الفنيــة في عام 
١٩٩٧ من خالل مسلســل “حبايبنا”، 

“الذخائر”.
في عام ١٩٩٨ شــاركت في بطولتها 
األولى من خالل مســرحية “العباءة” 
وت عرضها في مســرح الرشيد وفي 
هــذه الفتــرة كانت ما تــزال طالبة 
ولم تنتــه من مرحلتها الدراســية، 
وحصلت بعدها على جائزة اإلبداع من 
الدولة عن فئة الشــباب، وفي سنة 
١٩٩٩ شاركت في مسرحية "تفاحة 
القلب" من تأليف: فالح شــاكر، ومن 

إخراج: رياض شهيد.
فــي العــام نفســه شــاركت في 
املسلسل العراقي “عشاق” ومن خالل 
هذا املسلســل بدأ يعرفها اجلمهور 
العراقي، وابتعدت عن املســرح فترة 
لتشــارك فــي العديد مــن األعمال 
أدواراً  املتنوعــة، وقدمت  التلفزيونية 
مختلفة وقامــت بالتحدث باللهجة 
اجلنوبية بالرغــم من كونها من بيئة 
بغدادية، وعادت إلى املسرح مرة أخرى 
من خالل مســرحية “اللؤلؤ املفقود” 
سنة ٢٠٠٤، عرضت عليها أعماالً من 
اخلارج ولكنهــا رفضتها ألنها كانت 

تشوه صورة املرأة العراقية.
في عام ٢٠١٥ قامــت بتقدمي برنامج 
بعنوان “خطــار” وت عرضه على قناة 
الشــرقية، وفي رمضان عــام ٢٠١٦ 
برنامج  تقدمي  في  باملشــاركة  قامت 
“الصدمــة” وهــو برنامج إنســاني 
اجتماعي ت عرضه علــى قناة إم بي 
ســي ١ وكان هدفه تقــدمي عدد من 
القضايا اإلنسانية وردود فعل وتعامل 

اجملتمــع العربــي مع هــذه القضايا 
واملواقــف، وقدمت منــه اجلزء الثاني 
والثالــث وذلك في خــالل عام ٢٠١٧ 
وعــام ٢٠١٨. في بداية ســنة ٢٠١٩ 
قامت بتقدمي برنامج “ماما لوله” وهو 
برنامــج خاص باألطفــال وت عرضه 
على قناة الشــرقية، وفي فبراير عام 
٢٠١٩ قامت بتقدمي برنامج خاص بها 
اسمه “النهر الثالث” مع بدء انطالق 
قناة إم بي سي للعراق، وفي عام ٢٠٢٠ 
قدمت برنامج “ماما لوله” مبوســمه 
الثاني وعرض في شــهر رمضان على 

قناة الشارقة.
وفي فبراير 2019 بــدأ بث برنامجها 
»النهر الثالث« مع انطالق قناة إم بي 
سي العراق وفي رمضان 2020 برنامج 

"ماما لوله".
 وفي عام ٢٠٢١ قامت بتقدمي برنامج 
“جيل الطيبــني” وت عرضه على قناة 
الفني  UTV، حصلت خالل مشوارها 
والتكرميات  اجلوائــز  من  العديد  على 
منها: جائزة أفضل ممثلة عن دورها في 

باشا”  “مناوي  مسلسل 
مهرجان  فعاليــات  في 
التلفزيون بدورته الثالثة، 

قدمــت خالل مشــوارها 
الفني ما يقرب من ٥٠ عمل 

فنــي، كان آخرهم مسلســل 
،وعملــني  والياقــوت”  “القــوت 
2022 فالبداية  دراميني معاً خالل 
مع ” حامض حلو ” مجموعة من 
حلقــات Sitcom التي تقدم من 

خاللها عدة شخصيات منها ” 
سليمة اخلياطة – ميسون – 

بيت الرعب و غيره ” وعرض 
البرنامج للموســم  هذا 

الثالث علــى التوالي ، 
ومسلسل رحيق الذي 

يشهد عودة االء الى 
الترجيدية  الدراما 
انقطعت  بعدما 
لفتــرة  عنهــا 

طويلة.

آالء حسين.. فنانة معطاء بدأ 
مشوارها في السادسة عشر من عمرها

حصلت على عديد الجوائز

ذي قار - الصباح الجديد:
متكــن فريق طبــي عراقي فــي مركز 
الناصريــة للقلب، جنوبــي البالد، من 
لتصحيح  جراحيــة  عمليــة  اجــراء 
تشــوهات والدية للطفلــة )مرمي( ذات 
املثنى،  اعوام من محافظة  الســبعة 
والتي احيلت للمركز مــن أحد اطباء 

النجف.
وقال رئيــس الفريق اجلراحــي املعالج 
استشــاري جراحة القلب ومدير مركز 
الناصرية للقلب الدكتور عقيل سلمان 
اخلفاجي، إن الطفلة مرمي كانت تعاني 
من تشوهات خلقية معقدة في القلب 
والدية )فتحة اذينيــة كبيرة وفتحتني 
بطينيــة( ونتيجــة ارتفــاع الضغط 

الرئوي في مثل هذه االعمار  الشرياني 
الذي قد يســبب مضاعفــات خطيرة 

بعد العملية ولكن ملا ميتلكه قســم 
جراحة القلب من امكانية علمية فقد 

ت اجراء العملية التي حققت جناحاً 
كبيــراً واخرجت الطفلة من املركز 

وهي تتمتع بصحة جيدة.
مــن جانبه قدم والــد الطفلة 

مرمي، شــكره للكادر اجلراحي 
واملالك في مركــز الناصرية 
للقلب علــى كل ما قدموه 
إلنقــاذ ابنته والــذي اوضح 
معاناته في البحث عن عالج 
العراق  في مستشفيات  لها 

اجل  من  الهند  لدولة  وسفره 
اجراء عملية جراحية، مشيراً 
اغلــب االطباء  اعتــذار  إلى 
هناك، حتى وجد ضالته في 

مركز الناصرية للقلب.

عجز اطباء الخارج عن عالجها.. فريق طبي عراقي ينقذ "مريم"
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