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السليمانية - عباس اركوازي:
دعا رئيس جلنــة الطاقة واملوارد 
برملان كردســتان  الطبيعية في 
علــي حمه صالح، الســلطات 
في إقليم كردستان الى االسراع 
في التوصل الى اتفاق مع بغداد 
بشــأن ملف النفط، فيما طلب 
الــى حكومة اإلقليــم، التهيؤ 
ملزيد من الضغوطات التي يرجح 
ان متارســها احلكومــة االحتادية 
لتنفيــذ قرار احملكمــة االحتادية 

وحسم هذا امللف.
وطالــب حمه صالــح في مؤمتر 
صحفي حضرته الصباح اجلديد، 
حكومة االقليم واملسؤولني فيها 
باالســراع في التوجه الى بغداد 
والتفاهــم حول آلية مناســبة 
ملعاجلــة ملف النفــط، وتنفيذ 
مؤكدا  االحتادية،  احملكمة  قرارات 
ان بغداد هي الطريق الوحيد امام 
حلسم  االقليم  في  الســلطات 

تداعيات هذا امللف.
االحتاديــة  احلكومــة  ان  وبــني، 
ســتفعل خــال الشــهر متوز 
رفعتها  قضائية  دعــوى  املقبل، 
في محكمــة باريس ضد تركيا، 
طالبــت مببلــغ تعويضي يصل 
الى 26 مليــار دوالر، على خلفية 
الســماح بتصدير نفط االقليم 
دون موافقــة احلكومة االحتادية، 
وانها ســتضغط على حكومة 
االقليم السترداد حقلي خورملة 

وقادر كرم،.

وأشــار الى انــه » اذا لم يتمكن 
املســؤولون مــن معاجلــة هذا 
امللف فان هناك مشــاكل جمة 
ستواجه املواطنني في كردستان 
موظفي  رواتب  مقدمتهــا  وفي 

اإلقليم وامليزانية ».     
ولعل من بني اهم ما دفع صالح 

الى هذه املطالبــة، تقدمي عضو 
مجلس النواب عن كتلة السند 
طلباً  اخلزعلــي  فالح  الوطنــي 
الى رئيس الــوزراء، طالب فيه » 
اجراءات  واتخاذ  القانون  بتطبيق 
القانــون بحق  عادلــة لتطبيق 
اقحام  وعدم  كردســتان،  اقليم 

ملف النفــط في االقليم ضمن 
السياسية  واالتفاقات  املزايدات 
اقليــم   « ان  الــى  مشــيرا   ،«
كردستان يصدر ما بني 480-450 
الف برميــل يومياً مــن النفط 
إلى  مبيعاته  مــن   )16٪( تذهب 
اســرائيل عبر تركيا، والتسويق 

يكــون دون الســعر العاملي، اي 
للبرميــل  ) ١١( دوالر  مايقــارب 
الواحد، هذا عدا النفط الذي يتم 
تصديره وبيعــه عبر الصهاريج، 
مع  وســط صمــت حكومــي 
أغلب القوى السياســية »، غير 
ان عضــو جلنــة النفــط والغاز 

احلزب  عن  العراقــي  البرملان  في 
صباح  الكردستاني  الدميقراطي 
اليه  صبحــي، فند مــا ذهــب 
اخلزعلــي بشــأن تصدير النفط 
الى إســرائيل بقولــه:« إن مدير 
عام شركة ســومو لم يأت الى 
املعنية ملناقشــة قضية  جلنتنا 
العديد  بــل  كردســتان،  إقليم 
من املشــاكل االخــرى املوجودة 
في ملف نفط العــراق والتي ال 
تقتصر على نفط اإلقليم فقط 
»، الفتاً الــى ان » فالح اخلزعلي 
اتخــذ من هــذه القضية حجة 
الستفزاز الشارع وخلق املشاكل 
بني احلكومــة االحتادية وحكومة 
فقد حتدث  وإال  كردستان،  إقليم 
من  العديد  عــن  ســومو  مدير 
ملف  يواجهها  التي  املشــاكل 
العــراق، لكنه لم  النفط فــي 
يتطرق الى مسألة التصدير الى 

إسرائيل«. 
واوضــح صبحي، ان » مســألة 
إســرائيل  إلى  النفط  تصديــر 
ليس لها أســاس حقيقي، وهي 
تكهنات، وهو ما لم يذكره مدير 
االجتماع  عام شركة سومو في 
». وأضاف أن »املشــاكل يجب أن 
والقوانني  الدستور  إطار  في  حتل 
االحتاديــة  احملكمــة  وقــرارات 
»يجب  أنه  مضيفــا  العراقية«، 
والتوصل  احملكمة  قرارات  احترام 
إلى إطار محدد للمشــاكل بني 

أربيل وبغداد«. 

محذرة من تفعيل دعاوى دولية ومشكالت جمة.. لجنة الطاقة في برلمان كردستان:

 بغداد الطريق الوحيد امام السلطات
في االقليم لحسم مشكالت ملف النفط

وزير الكهرباء يعد بتخفيف أزمة الطاقة
6خالل الصيف بعد إضافة 355 ميغاواط  ترمب يختبر قوته استعدادًا النتخابات 

3الرئاسة األميركية المقبلة

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكدت هيئــة النزاهة االحتادية 
ترليونات   4 أن  األربعــاء،  امس 
دينــار مقدار الضــرر باخلزينة 
العامة جراء فســاد نافذة بيع 
العملــة، مشــيرًة إلــى أنها 
حثت وزارة املالية على متابعة 
الهيئــة العامــة للضرائــب 

لتافي تفاقم مشكاتها .
الهيئة،  بيــان  وفــق  وعلــى 
وجود  عــن  »كشــفت  فإنها 
فســادٍ واضــٍح فــي نافــذة 
بيــع العملة نتج عنــه ضررٌ 
مقداره  بلغ  ــة  العامَّ باخلزينة 
 )3 , 9 1 9 , 2 1 8 , 0 9 9 , 5 2 1 (
تريليونات دينار«، ُمشــيرًة إلى 
أنَّ »فقــدان األضابير في دائرة 
عن  كشف  األعظميَّة  ضريبة 
ذلك الضرر الذي حلق باخلزينة«.

الوقاية  »دائــرة  أن  وأضافــت، 
بالهيئة وفي تقريٍر لها، أُرِْسلَت 
نسخٌة منه إلى مكتب  رئيس 
مجلس الــوزراء وجلنتي املاليَّة 
والنزاهة النيابيَّتني ووزير املاليَّة 
ووكيل وزير الداخليَّة لشــؤون 
الشــرطة، قالت إنها في إطار 
ُمتابعتها نتائج حتليل استبانة 

قطــاع الضرائب الــواردة في 
الصادر في  الشــامل  تقريرها 
شــهر حزيران 2021، قام فريق 
الدائــرة بزيــاراٍت ميدانيٍَّة إلى 
ة  )مقــر وفروع الهيئــة العامَّ
للضرائــب وهيئــة اجلمــارك 
ودائرة  العراقي  املركزي  والبنك 
وزارة  في  الشــركات  ل  ُمسجِّ

التجارة(«.
»املصارف  أنَّ  التقريــر  وأوضح 
املســتفيد من  األهليَّة كانت 
نافذة  في  التحويــل  عمليَّات 
بيع العملة، حيــث إنَّ غالبية 
من  مة  املُقدَّ املُستمســكات 
قبل تلك املصارف كانت ُمزوَّرة«، 
املدير  إلــى« مصادقــة  الفتًة 
ة للضرائب  العام للهيئة العامَّ
على إحالــة موضوع املصارف 
األهليَّــة املُتلكئــة واملُكلفني 
ق ضررٍ  إلى هيئة النزاهة؛ لتحقُّ
بقرابــة )4( تريليونات دينارٍ في 
األضابير  فقدان  نتيجة  اخلزين 

في دائرة ضريبة األعظميَّة«.
ودعا إلى »توجيه فروع الهيئة 
ـة في  لالتــزام مببــدأ احلياديَـّ
واختيار  الضرائب،  احتســاب 
مديرين للفروع ممَّن لديهم خبرة 

الضريبي،  العمــل  مجال  في 
وإنهاء ملــف النقص احلاصل 
نني،  فني وامُلمِّ في أعــداد املُوظَّ
االختصاصــات  واســتقطاب 
احملاسبيَّة واملاليَّة واالقتصاديَّة؛ 
األداء  مبســتوى  للنهــوض 
ة  الوظيفيِّ فــي الهيئة العامَّ

للضرائب«.

واقترح التقريــر، »تأليف جلنٍة 
ُمشتركٍة من الدائرة القانونيَّة 
والهيئــة  املاليَّــة  وزارة  فــي 
ــة لــكلٍّ مــن اجلمارك  العامَّ
األســماء  لتدقيق  والضرائب؛ 
التــي تكــون معلوماتها غير 
كاملــٍة في برنامج حاســبة 
ة للضرائب وإلزام  الهيئة العامَّ

تغذية  بعدم  احلاســبة  قسم 
برنامج احلاســبة بأيِّ ملٍف أو 
اســم مكلٍف أو شــركٍة غير 
ُمكتملــة املعلومات، ُمبّيناً أنَّ 
قلة  نتيجة  األســماء؛  تشابه 
املعلومات في احلاسبة أدَّى إلى 
بروز ظاهرة االبتزاز والرشوة في 

فروع الهيئة«.

»الهيئــة  التقريــر،  وأوصــى 
بتحديد  للجمــارك  ــة  العامَّ
الفروع اجلمرگـيَّة التي ال تدرج 
للُمكلَّفني  الكاملة  املعلومات 
الضريبي  والرقم  والشــركات 
والشــركات  للُمســتوردين 
وإحالتهم إلى الدائرة القانونيَّة 
املاليَّــة، فضاً عن  وزارة  فــي 

الضريبــيِّ  الرقــم  تضمــني 
ـف فــي التصريحــة  للُمكلَـّ
املُواطنني  لتجنيب  اجلمرگيَّة؛ 

ل أعباٍء إضافيَّـٍة«. حتمُّ
نشــر  »عدم  التقرير،  ورصــد 
ضوابط ضريبة املهنة والعقار 
والســماحات  للُمكلَّفــني 
القانونيَّــة؛ األمر الــذي يُؤدِّي 
املُكلَّفني  بعــض  إيهــام  إلى 
بوجــود مبالغ ضريبــٍة عاليٍة 
ومساومتهم  عليهم،  ُمترتِّبة 
بتنزيل  نني  امُلمِّ من قبل بعض 
مبلٍغ  لقــاء  الضريبة؛  مبلــغ 
اإلعان  عدم  عن  دٍ، فضاً  ُمحدَّ
املطلوبــة إلجناز  الوثائق  عــن 
املُعامات؛ لضمان عدم تعرُّض 
املُواطن لاستغال أو االبتزار«.

والحــظ التقرير، »عــدم قيام 
ــة للضرائــب  الهيئــة العامَّ
العقار  اندثــار  بفقرة  بالعمل 
التي تكون بنسبة )%2( سنوياً 
ة )10( ســنواٍت حُتتَســُب  وملُدَّ
)5( ســنواٍت على  بعد مــرور 
إدراج  وعــدم  العقار،  إنشــاء 
أيَّة معلومٍة عن تاريخ إنشــاء 
العقار؛ ممَّا يتسبَّب بإحلاق الضرر 
باملواطنــني، فضاً عــن قيام 

نني بنقل  فني وامُلمِّ بعض املُوظَّ
منازلهم  إلى  املُكلَّفني  أضابير 
وغير  السيِّئ  واحلفظ  إلجنازها، 
ــم لألضابيــر في بعض  املُنظَّ
بني،  املُعقِّ وانتشــار  الفــروع، 
االســتعامات  دور  وغيــاب 
وعناصر حماية املنشــآت في 
منعهم من الدخول، بل وتعاون 
فني  عناصر احلمايــة مع املُوظَّ

بني في بعض الفروع«. واملُعقِّ
من اجلدير بالذكــر  أنَّ الهيئة 
 2021 حزيــران  فــي  أوصــت 
وتغيير  تعيني  عمليَّة  بإخضاع 
ُمديري فروع الضريبة لضوابط 
عن  واإلعــان  صرامــًة،  أكثر 
ة  اخلاصَّ والتعليمات  الضوابط 
بإجنــاز املعامات فــي مداخل 
دوائر الضريبــة، واعتماد مبدأ 
النافــذة الواحــدة؛ لتقليــل 
باملُراجعني،  فني  املُوظَّ احتكاك 
إضافــًة إلــى تفعيــل نظام 
الرقابــة الداخليَّــة، والتقليل 
من عمليَّــة تعقيب املُعامات 
عبر وضــع التعليمات الازمة 
واقتصارهــا على  للتعقيــب 
احمُلامــني؛ لتجنُّــب عمليَّــات 

االبتزاز، وفق بيان الهيئة. 

فساد نافذة بيع العملة يهدر أربعة تريليونات دينار من الخزينة العامة  
غالبية المستمسكات المقدمة من المصارف االهلية مزورة!

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
تســتعد اللجنة املاليــة النيابية لعقد 
سلســلة لقاءات حاســمة مع جهات 
حكومية وأخرى برملانيــة من أجل وضع 
الدعم  قانون  النهائية ملقترح  املســودة 
الطارئ لألمــن الغذائي والتنمية متهيداً 

لعرضه إلى التصويت.
وفيما يواصل االطار التنسيقي اعتراضه 
على فقــرات القانون، أكــد حتالف انقاذ 
قبل  لتمريره  االغلبيــة  امتاكــه  وطن 

نهاية الفصل التشريعي احلالي.
وقــال عضو اللجنــة املالية في مجلس 
النواب سجاد سالم، إن »اللجنة ستبدأ 
بسلســلة من االجتماعات مع الوزارات 
واملؤسسات واللجان النيابية األخرى من 

اجل تخصيص األموال في قانون الدعم 
الطارئ لامن الغذائي بشكل عادل ويوفر 

االحتياجات الضرورية للشعب«.
وتابع ســالم، في حديث إلــى »الصباح 
اجلديد«، أن »القانون بحاجة إلى املزيد من 
املباحثات قبل عرض بنوده على التصويت 

داخل مجلس النواب«.
وأشار، إلى أن »تخصيص األموال بأي اطار 
قانوني لألمن الغذائي، السيما محصول 
احلنطة، أصبح ضرورة ال بد منها بالتزامن 
مع ارتفاع أسعار البضائع االستهاكية 

في العالم«.
وأوضح سالم، أن »العراق أمام احتياجات 
بالتزامن مــع امتناع  ضرورية وماســة، 
بعض دول العالم تصديــر القمح وهذا 

يهدد األمن الغذائي العاملي«.
أن »التخصيصات ســتكون  إلى  ولفت، 
ايضاً ملفردات البطاقة التموينية ولوزارة 
الزراعة من أجل توفير محصولي الشعير 
والشــلب«، مشــدداً علــى أن »األمــن 
الغذائي الوطني في خطر وهذا يتطلب 
تخصيص أموال بشــكل عاجل ومباشر 

وبعيداً عن شبهات الفساد«.
وبني ســالم، أن »القانــون يناقش أمورا 
خارج إطار األمن الغذائــي كونه يعالج 
التنمية وتخفيف الفقر والتحوط املالي، 
مؤكداً  مناقشتها«،  ينبغي  األمور  وهذه 
ان »مجلس النواب لن يسمح بأن تتهرب 
االجتماعية  التزاماتهــا  مــن  احلكومة 
واالخاقيــة جتــاه األجــراء واحملاضريــن 

والعقــود وهذا اجلانــب يخص تخفيف 
الفقر«.

إلى ذلك، ذكر مصدر في حتالف انقاذ وطن، 
إلى »الصباح اجلديد«، أن »القوى املكونة 
للتحالــف وهي التيار الصــدري وكتلة 
السيادة واحلزب الدميقراطي الكردستاني 
عازمــة على مترير قانــون األمن الغذائي 

قبل نهاية الفصل التشريعي احلالي«.
وأضافــت املصــدر، ان »جهــود اإلطــار 
التنســيقي في عرقلة تشــريع القانون 
سيكون مصيرها الفشل لعدم امتاكه 
العــدد الكافــي الذي يكفــي إلحباط 
عملية التصويت، في حني أن لدى حتالف 
إنقاذ وطن أغلبيــة واضحة وبإمكانه أن 

ميرر القانون بأريحية تامة«.

اإلطار التنسيقي يواصل االعتراض وتحالف إنقاذ وطن يرجح تمريره باألغلبية

البرلمان يبدأ اجتماعات المسودة النهائية لقانون األمن الغذائي
بغداد ـ الصباح الجديد:

في  املاليــة  اللجنــة  نفــت 
امـــس  النـــواب  مجلـــس 
األربعــاء، األنباء التي أشــارت 
إلى إعداد ســّلم جديد لرواتب 
املوظفــني، واعتبرتهــا مجرد 

شائعات.
جمال  اللجنــة  عضــو  وقال 
أحمد كوجرفي تصريح تابعته 
»إعداد  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
للرواتــب من  ســلم جديــد 
صاحيات احلكومة وهي اجلهة 
املعنية بإعـداده وإرسالـه الى 

البرملان«.

»احلكومة  أن  كوجــر،  وأضاف 
صاحيــة  متلــك  ال  احلاليــة 
إرسال مشــروع أي قانون إلى 
احلالي،  الوقــت  فــي  البرملان 
باعتبارها حكومـــة تصريـف 
أعمـال بنـاء على قرار احملكمة 

االحتادية«.
املالية  اللجنــة  وأكد عضــو 
النيابية، عدم وجود أي مشروع 
أو مناقشــة في أروقة البرملان 
أو داخــل اللجنــة، مبينــاً أن 
»مجلــس اخلدمــة االحتــادي 
الذي صـــوت عليـــه عـــام 
2021 وبعـــد اكتمال ماكاته 

ســيقوم  وتخصيصاتــه، 
بإحصــاء موظفــي الدولــة 
لتحديد الناقص والفائض من 
املوظفني وإعداد ســلم رواتب 
جديد، ملعاجلة الفروق والتفاوت 
رواتــب موظفي  بني  الكبيــر 

الوزارات«.
إخبارية  مواقع  تناقلت  وكانت 
ومواقــع تواصــل اجتماعــي 
تصاريح نيابيــة، أفادت بإعداد 
ســلم جديد لرواتب املوظفني 
في العراق، من شــأنه معاجلة 
بــني  والفـــروق  التفــاوت 

املوظفني.

المالية النيابية تنفي اعداد
سّلم جديد لرواتب الموظفين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الكهربــاء امــس 
ســاعات  تقليــص  األربعــاء، 
التجهيز بالطاقة، مشــيرة الى 
ان تأخر  ســداد االســتحقاقات 
املالية الى إيران مقابل إمداداتها 
الغاز، دفعهــا الى تخفيض  من 

االمدادات.
وقالــت وزارة الكهربــاء في بيان 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، أن 
» إيران خفضت خمســة مايني 
متــر مكعب من كميــات الغاز 
الذي تصــّدره الى البــاد، وهذا 
ما كان ســبباً لتقليص ساعات 

التجهيز بالطاقة الكهربائية«.
وأضاف البيان أن »اجلانب اإليراني 
طالب بســداد االلتزامات املالية 
الغاز من اجلانب  عن مستحقات 

العراقي، ومــع تأخر اقرار املوازنة 
العامــة والبحث عــن حل بديل 
، فإن ذلك  الغذائي  االمن  لقانون 
عنه  نوهنا  الذي  التلكؤ  ســبب 

سابقاً«.
وذكــر البيــان أن هناك مســاع 
للتواصــل »مع اجلانــب االيراني 
وســطية  حلول  إلى  للتوصــل 
املســتحقات  لدفــع  ُمرضيــة 

واالستمرار في ضخ الغاز«.
البرملان حتــى اآلن في  وأخفــق 
إقــرار مقترح قانــون ينّص على 
الدعم الطــارئ يهدف إلى إيجاد 
آليات لسداد مستحقات طارئة، 
الغاز،  من ضمنها مســتحقات 
كمــا أورد تقرير للجنــة املالية 
االول  أمس  النــواب  مجلس  في 

الثاثاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النفط امس األربعاء، 
ان إيــرادات الباد عــن الصادرات 
املاضي،  أيــار  النفطية لشــهر 
بلغــت  11.436 مليار دوالر، فيما 
اشــارت الــى ان مجمــوع تلك 
ومليوني  مائة  عن  زاد  الصادرات، 

برميل.
واوردت الوزارة في بيانها الرسمي 
االحصائية  »بحســب  املعتــاد: 
االوليــة الصــادرة عن شــركة 
تسويق النفط العراقية )سومو(، 
بلغ مجموع كمية الصادرات من 
 )303( مليون   )102( اخلام  النفط 
الف و) 20 ( برمياً، بايرادات بلغت 

)11,436( مليار دوالر« .
البيــان ان »مجمــوع  وأضــاف 
الكميــات املصدرة مــن النفط 
اخلــام لشــهر آيــار املاضي من 

احلقــول النفطيــة في وســط 
وجنوب العراق بلغت )98( مليونا 
و)946( الفــا و )914( برميا ، اما 
مــن حقول كركوك عبــر ميناء 
الكميات  بلغــت  جيهــان فقد 
املصــدرة ) 3( مليون و) 2( الف و) 

133 ( برميا« .
وأشــارت الوزارة الــى ان«معدل 
 )3( بلغت  اليوميــة  الكميــات 
مليــون و)300( الــف برميل في 
اليــوم، مبينة ان »معدل ســعر 
البرميــل الواحد بلــغ اكثر من 

)111,79 ( دوالراً« .
وتصــدر الباد النفــط اخلام من 
حقولــه اجلنوبيــة عبــر موانئ 
يصدر  فيمــا   ، العربي  اخلليــج 
الشــمالية  حقوله  من  النفط 
عبر ميناء جيهــان التركي والى 

االردن عبر احلوضيات.

تقليص ساعات تجهيز
الكهرباء جراء خفض كميات

الغاز المستورد

إيرادات البالد تتجاوز 11 مليار 
دوالر عن الصادرات النفطية 

للشهر الماضي

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

ناقــش عدد من املعنيــن في ندوة 
تخصصية مهمة دور اآلثار والتراث 
املستدامة  السياحية  التنمية  في 
في محافظة البصرة والتي أقامها 
الدراســات اجلغرافية في  قســم 
واخلليج  البصــرة  دراســات  مركز 

العربي في جامعة البصرة .
وبــدأت فعاليــات النــدوة التــي 
احتضنتهــا قاعة مركز دراســات 
البصرة واخلليج العربي بالنشــيد 
الفاحتة على  وقراءة سورة  الوطني 

أرواح شهداء العراق .

تسليط الضوء على الكنوز 
القى بعــد ذلك الدكتــور محمد 
جناح اجلزائري مدير مركز دراســات 
البصــرة واخلليــج العربــي فــي 
جامعة البصــرة كلمة رحب فيها 
البصرة  ان  باحلضور االكارم وأكــد 
وكما هو معروف تضم عددا كبيرا 
والســياحية  التراثية  االماكن  من 
اضافة الــى املواقــع اآلثارية التي 
من  متعــددة  أماكن  في  تنتشــر 
رقعتهــا اجلغرافيــة والبــد مــن 
تســليط الضوء على هذه الكنوز 
التــي تتميز بها املدينــة من أجل 
األهتمام بها بشــكل أكبر لتكون 
أماكن جذب ســياحي من السياح 
ومــن احملافظات العراقيــة وبهذه 
اخلطــوة يتم رفــد امليزانية وتوفير 
فرص عمل خصوصــا وان البصرة 
مدينة تســتقبل أعدادا كبيرة من 

زوارها من خارج وداخل العراق .

توصيات مهمة
محمد  قاسم  حسن  الدكتور  اما 
رئيس قســم اجلغرافية في املركز 
فقد أكــد : اننا بهذه الندوة عزمنا 
بتوصيــات تخدم  ان نخــرج  على 
املدينــة العزيزة البصــرة لنتطلع 
الــى اهتمــام اكثر من الســابق 
بروعة اماكنها السياحية واآلثارية 

والتراثية .

املردودات االيجابية
حتدث بعد ذلك عبدالرضا علي من 
دائرة ســياحة البصــرة عن محور 
الســياحة في البصرة موضحا ان 
الســياحة وكما هو معروف تعني 
السفر او التطبيب او االستكشاف 
املتعلقة  اخلدمات  توفير  وتشــمل 

بالســفر والســائح هو الشخص 
الــذي يقــوم باالنتقــال لغــرض 
الســياحة ملســافة 80 كــم من 
منزله بحســب تعريــف منظمة 
الســياحة العامليــة التابعة لألمم 
املتحــدة وتعتبــر الســياحة من 
اكثر الصناعات التي حتقق نســبة 
هامة مــن الدخل العاملي بل تعتبر  
الدينمو لألقتصاد وتساهم في حل 
مشــكلة البطالة كما تستطيع 
هــذه الصناعة مــن تدعيم عدة 
تساعد  اخرى  وانشــطة  صناعات 
األقتصــادي وكما  الــرواج  علــى 
الســياحة  هيئة  ان  معــروف  هو 
هي اجلهــة القطاعية املســؤولة 
واملشــرفة على القطاع السياحي 
واخملتلط  احلكومــي  القطــاع  في 
واخلاص ومنها اجازة ممارسة العمل 
فق معاييــر وضوابــط وتعليمات 
ثم اســتعرض املتحدث أيضا أهم 
التي تشتهر  الســياحية  األماكن 

وجنوبها  شمالها  في  البصرة  بها 
وشــرقها وغربها اضافة الى مركز 
املدينة والتي يتواصل معها الزائرون 
من داخــل وخارج العراق ومن داخل 
البصرة عبــر زيارات ممتعة وجميلة 
والبد ان يكون االهتمام بها اكثر مما 
هو عليه اآلن ليكون مردودا ايجابيا 

مميزا للمدينة ولسياحتها .

اماكن اثارية مهمة 
الدكتور  حتدث  التاريخي  احملور  وفي 
علي من قســم  عــادل هاشــم 
التاريخ بكليــة اآلداب في جامعة 
البصرة مؤكدا الى ان البصرة ومنذ 
14 هجرية كانت  تأسيســها عام 
وظلت تصــّدر الثقافة الى العالم 
من  ابنائها  مخطوطــات  ومازالت 
املؤلفــن واملتحدثــن واخملترعــن 
واملبدعن متــأل املراكز البحثية في 
جامعات العالم ويدرسها الباحثون 
باملزيد من األهتمام وبهذه القيمية 

للبصرة  يكون  واألبداعية  املعرفية 
العديد من  فــي  الســبق  روعــة 
وغيرها  والثقافية  العلمية  اجملاالت 
الكثير وبالرغم من تأسســها عام 
14 هجريــة اال ان البصرة موجودة 
منذ القدم كانت ثكنة عســكرية 
املؤرخن  بحســب  تاريخها  ويرجع 
الى العصر البابلي القدمي في عهد 
نبوخذ نصر وتوجد شــواهد اثرية 
مثل  املؤرخون  عنهــا  كثيرة حتدث 
اســكندرية دجلة وهــي من اكبر 
االسكندريات التي بناها االسكندر 
املقدوني مبنطقة الشافي شمالي 
البصرة وتعد من اكبر اسكندريات 
العالم القدمي مدينة االبلة القدمية 
الى وجودها  املؤرخون  التي يشــير 
والزريجي  الشافي  مابن منطقتي 
أيضا عن  الدكتــور عــادل  وحتدث 
اماكن اثارية مهمة البد من تناولها 
والتنقيــب لتكون مواقع  بالبحث 

سياحية تخدم املدينة وزوارها .

القيمة اجلمالية والتراثية 
للمدينة 

أما الباحث باســم حســن غلب 
معاون مدير قصــر الثقافة التابع 
لدائرة العالقــات الثقافية العامة 
في وزارة الثقافــة فقد حتدث عن 
محور القيمــة اجلمالية والتراثية 
للمدينة القدمية وانعكاستها على 
التنمية الســياحية املســتدامة  
وتناول األنهــارُ ، والتي تعتبر وجٌها 
آخرَ من وجوه اجلمــال املتعدد في 
مدينة البصرة، فمــن ناحية، إنها 
تشكل شبكة طرق تربط مناطق 

املدينة بعضها بالبعض اآلخر
ومشــهد القوارب احململة بالتمور 

والقطن وحموالٌت اخرى
يغسلن  اللواتي  النسوة  ومشهد 
الشــباب  منظر  وكذلك  املالبس، 
نهر  توزعوا علــى ضفتي  الذيــن 
العشار، لصيد السمك، وكل هذه 
وغيرهاعالقٌة هي األخرى في اذهان 

ابناء مدينة البصرة
أمــا املقاهــي املطلة علــى نهر 
العشــار، حتديداً في املــكان الذي 
يقابل املبنى القدمي حملكمة البصرة، 
فهي صورٌة جلماٍل ثقافي تتميز به 
هــذه املنطق والتــي كانت تعقد 
فيها حلقاٍت نقاشيٍة، تنوعت بن 
السياسِة والثقافِة ، وهموم احلياة 

اليومية
وأكد كمــا يروى ســكان مناطق 
،تفاصيل  والباشا  والسيف  نظران 
مهمة عــن نهر العشــار، منها: 
إن قــاع النهر، كســيت بالطابوق 
الفرشــي، أثنــاء فتــرة االحتالل 

العثماني .
كما ان سكان تلك املناطق، كانوا 
يعتمــدون على نهر العشــار في 
ســد حاجات بيوتهم مــن املياه ، 
لعدم توفر شــبكات اإلسالة في 
القــــرن  وأربعينيات  ثالثينيــات 

املاضي .

البصرة ـ الصباح الجديد:
أفــادت مديرية زراعــة محافظة 
بانحسار  العراق،  جنوبي  البصرة، 
أعداد النخيل في احملافظة بشكل 

الفت خالل السنوات االخيرة. 
وقال مدير زراعة محافظة البصرة 
هادي حســن ان “أعــداد التخيل 
احلالية في محافظة البصرة تقدر 
نخلة  الف  و800  مليونــن  بنحو 

فقط، بعد ان كانت احملافظة متتلك 
سابقاً نحو 13 مليون نخلة”. 

انتاج  “معدل  ان  حســن  وأوضح 
البصرة  محافظــة  مــن  التمور 
يقــدر ســنوياً بنحــو 190 الف 
طن”، مشــيرا الى ان “متوســط 
انتــاج النخلة الواحــدة يبلغ 68 

كيلوغراماً”. 
العراقية  الزراعة  وزارة  وبحســب 

فــان كميات التمــور املنتجة في 
بلغت   2021 العــام  فــي  العراق 
حوالي مليون طن، بزيادة مقدارها 
2020، وبلغ حجم  %30 عن عــام 
التصدير 600 الف طن، وبزيادة ما 
يقــارب %70 عن العام 2019 الذي 

بلغ اإلنتاج فيه 600 ألف طن.  
البصرة  زراعــة محافظــة  مدير 
هادي حســن، عزا انحسار أعداد 

النخيل في احملافظة وقلة انتاجية 
التمور الى “املد امللحي والتجريف 
احلاصل في احملافظة، فضالً عن اثار 
حرب الثمانينيات مع ايران، وحرب 

اخلليج الثانية”. 
وعلى وفق بيانــات اجلهاز املركزي 
التخطيط  لوزارة  التابع  لإلحصاء 
العراقية فقد بلــغ حجم اإلنتاج 
لعام 2020 نحو 735 ألف طن من 

نحو 17 مليون نخلة. 
وتشــير تلك البيانات أيضاً إلى أن 
معدل تصدير التمور العراقية إلى 
اخلارج بلغ قرابة 600 ألف طن إلى 
تركيا والهند ومصر وسوريا واألردن 
أخرى  دول  إلــى  إضافة  واإلمارات، 
مثــل الصن وبنغــالدش وبعض 

األسواق األوروبية واألميركية. 
ويتراوح حجم االســتهالك احمللي 

جلميــع احملافظات العراقية ما بن 
150 و200 ألــف طن ســنوياً من 
التمور، حيث يعد العراقين التمور 
األساسية  الغذائية  الوجبات  من 

لهم. 
أنواع التمــور العراقية التي  ومن 
تســتهوي املواطنن: اخلســتاوي 
واخلضراوي واألشرســي واجلمالي 

واحلالوي والساير واملكتوم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والبحث  العالي  التعليم  وزير  أشاد 
العلمــي الدكتور نبيل كاظم عبد 
الصاحب مبنجز الباحثن العراقين 
في اجملال الطبي الذين حققوا نشرا 
بأكثــر من ثالثة عشــر ألف بحث 

علمي في املستوعبات العاملية.

جــاء ذلك في كلمتــه خالل املؤمتر 
العلمي الدولــي لكلية الطب في 
جامعــة النهرين حيــث أكد فيها 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة  أن 
العلمي تؤكد في كل مناسبة على 
العلمية  اجلهــود  مواصلة  أهمية 
ومواجهــة املتغيــرات مــن خالل 

عدســة البحث العلمي والكشف 
الوزير أن مثل هذه  اخملتبري. وأوضح 
املؤمتــرات النوعية تســلط الضوء 
الباحثن  منجــز  علــى  بوضــوح 
أبحاثهــم  وحضــور  العراقيــن 
فــي املســتوعبات العامليــة التي 
وثقــت أكثر من ثالثة عشــر ألف 

الطب  فــي تخصص  بحث علمي 
علــى الرغم من ظــروف مواجهة 
التأكيد  اجلائحة وحتدياتهــا. وجدد 
على الشــراكات العاملية وإخضاع 
البحوث للمعاييــر واملقاييس التي 
تؤمن مواءمتها مع مسارات اجلودة 
كي حتقق أهدافها املرســومة على 

وفق الطرائق املعتمدة في اجلامعات 
واملراكز البحثية الرصينة.

الدولي  العلمــي  املؤمتــر  وتضمن 
لكليــة الطب بجامعــة النهرين 
مشــاركة العديــد مــن الباحثن 
اخملتصن فــي داخل العراق وخارجه 
وحضــور نخبة من الشــخصيات 

األكادمييــة والنقابيــة واحلكومية 
والنيابيــة فيمــا جرى تكــرمي ذوي 
الشــهداء األطبــاء مــن مختلف 
أدوا  الذيــن  العراقيــة  اجلامعــات 
في  واإلنســاني  املهني  واجبهــم 
مواجهــة الوباء ولبوا نــداء ربهم 

محتسبن صابرين.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
واإلســكان  اإلعمــار  وزارة  أجنــزت 
والبلديــات واألشــغال العامة خالل 
املدة املاضية، عشــرة مشاريع للماء 
في عمــوم محافظات البــالد، فيما 
تنفــذ حاليــا 34 مشــروعا إضافيا 
لتلبية إحتياجــات املواطنن من املاء 

الصالح للشرب.
وقال مدير املركز اإلعالمي في الوزارة 
أحمد آوات، فــي تصريح صحفي، إن 
“أبرز املشاريع العشــرة التي أجنزتها 
املديرية العامة للماء في الوزارة خالل 
املدة املاضية، تضمنت مشروعن في 
محافظة بابل، األول )الهاشــمية – 

املدحتية( املوحد بســعة ستة آالف 
متر مكعب في الساعة ، والثاني ماء 
قرى )احللة – احملاويل( بســعة عشرة 
آالف متر مكعب في الساعة”. وأضاف 
أن “املشاريع األخرى الهامة تضمنت 
ماء البصرة الكبير )املرحلتان الثالثة 
والرابعــة( ، وماء )اإلصالح – اجلبايش( 

في ذي قار بســعة ثالثــة آالف متر 
الســاعة، وماء كركوك  مكعب في 
املوحــد مبرحلته الثانية بســعة 12 

ألف متر مكعب في الساعة”.
وأوضــح آوات أن “املديريــة تســعى 
لتجهيز مياه الشــرب وفق تخطيط 
بعيــد املدى يأخــذ بنظــر االعتبار 

التطــورات االقتصادية واالجتماعية 
والصحية ووضع املعايير القياســية 
مياه  بنوعيــة  اخلاصــة  واحملــددات 
الفحص  طرق  إلى  إضافة  الشــرب، 
والتنســيق مع دوائر الصحة والبيئة 
لضمان جودة املياه، وإيصالها إلى 75 

% من اخملدومن في الوقت احلالي”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف الناطق باســم القائد العام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول 
مدة اخلدمة اإللزامية ورواتب اجملندين 
تصريح  فــي  رســول  وقال  فيهــا. 
صحفي :”العراق بحاجة الى اخلدمة 
االلزاميــة فعندما يتعــرض الوطن 

خلطر خارجــي يجب ان تكون هنالك 
قوات احتياط لدرء هذا االخطر وبناء 
الــروح الوطنيــة وصناعــة الرجال 
اضافة الى املردود املالي حيث ممكن ان 
يصل راتب اجملند الى 700 الف دينار ، 
كما أنه يندمج في اخلدمة كل أبناء 

الوطن وتنصهر بها”.

وأوضــح ان “مدة اخلدمــة االلزامية 
تختلف حســب الشهادة الدراسية 
وبفترات جيــدة ومجزية وتصب في 
مدة  أي ســتكون  املواطن  مصلحة 
اخلدمة في التجنيد االلزامي على وفق 
التحصيل الدراسي وكلها ستنظم 
بقانــون اخلدمة”. ولفت رســول الى 

الدفاع أعــدت كل اخلطط  “وزارة  ان 
املطلوبة لهذا املوضوع من بنى حتتية 
ونعمــل على ضخ  تدريب  ومراكــز 
دماء جديدة لرفد القوات املســلحة 
باملقاتلن”. ، مؤكــدا ان “هنالك نية 
جادة من جلنــة االمن والدفاع لتقدمي 
قانون اخلدمة االلزامية” مشــيراً الى 

ان “استفتاءات اثبتت تقبل الشباب 
للخدمة االلزامية”. وشــدد رســول 
علــى ان “اخلدمــة االلزامية ال تلغي 
التطوع في صفوف القوات املسلحة 
االعمار  تقدم  وسيبقى مستمرا مع 
وحاجتها  العسكرية  املؤسسة  في 

لضخ دماء شباب بها”.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت جلنة األمر الديواني املرقم )90 لسنة 
2021( املعنــي بتطويــر مدخلــي )بغداد - 
بســماية( و)بغداد - ديالى اجلديد( اجتماعاً 
ملتابعة إجراءات العمل في مشــروع تأهيل 
مدخل بغداد - بسماية، وموقف التعارضات 
والتجاوزات ملشــروع تأهيــل وصيانة طريق 
بغــداد - كوت، املرحلتن األولى )من جســر 
)من  والثانية  الطاقة(  إلى فلكة  الرستمية 

فلكة الطاقة إلى مجمع بسماية(.
وذكــرت األمانــة العامة جمللس الــوزراء، أن 
“االجتماع الذي ترأســه مستشــار األمن 
العقابي بحث  الوزراء حســام  العام جمللس 
التجــاوزات على مشــروع تأهيــل وصيانة 
طريق بغداد - كوت، من جســر الرستمية 
إلى فلكة الطاقــة، ومن فلكة الطاقة إلى 
“االجتماع مت  أن  مجمع بســماية”، مبينــا 
بحضور مســؤول وحدة النتائج في األمانة 
العامــة جمللس الــوزراء وعدد مــن اجلهات 
ذات العالقــة، إضافة الى القــادة األمنين 

املسؤولن عن قاطع املشروع”.
وأضــاف، “متت خــالل االجتماع مناقشــة 
معوقات العمــل والتجاوزات التي حتول دون 
إكمال املشروع في الوقت احملدد”، مشيرا الى 

أن “املهندس املقيم وممثل الشركة اللبنانية 
املسؤولة عن املشروع، أكدا رفع نحو )80%( 
مــن التجاوزات الواقعة علــى اجلانب األمين 
للطريق اخلاص باملشــروع و)%55( من اجلانب 
األيسر، وأن أبرز املشكالت التي تواجه العمل 
هي نسبة التجاوزات املتبقية الواقعة على 
األراضي احملرمة للمشــروع، وشــبكات املاء 
توزيع  العمل، وخطوط  املمتدة ضمن نطاق 
الطاقة الكهربائية”، الفتا إلى “املشــكالت 
التــي تخــص دائــرة االتصــاالت والكيبل 
احلكومــي الواقع ضمن اجلزرة الوســطية 
بدوره أشــاد مستشــار  الرئيس”.  للطريق 
األمن العام باجلهود املبذولة من قبل اجلهات 
املســؤولة عن املشــروع، والقوات األمنية”، 
داعيا الى “بذل املزيد من اجلهود للمساهمة 
في إجناز املشروع ضمن املدة الزمنية احملددة”.  
وأكد البيان أن “مستشــار األمن العام قام 
املشــاركة  واجلهات  األمنية  القوات  برفقة 
في االجتماع بجولة ميدانية في املشــروع 
لالطالع على نســب اإلجنــاز والوقوف على 
التجاوزات التي تعوق سير العمل”، مشددا 
املعنية  “التواصل مــع اجلهات  على ضرورة 
إلزالة تلك التجاوزات بهدف إكمال املشروع 

خدمًة للصالح العام”.

ندوة عن دور اآلثار و التراث في التنمية
السياحية المستدامة في البصرة

دعت الى األهتمام بها بشكل أكبر لتكون أماكن جذب عالمي

 البد من تسليط 
الضوء على هذه 
الكنوز التي تتميز 

بها المدينة من 
أجل األهتمام بها 

بشكل أكبر لتكون 
أماكن جذب سياحي 

من السياح ومن 
المحافظات العراقية

 ندوة دور اآلثار والتراث في التنمية السياحية املستدامة في البصرة بحضور الصباح اجلديد

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الـداخـلـيـــة، أنها تعد مقترحا 
لتوســيع الفئات املشــمولة مبنح اجلنسية 
العراقية. وقال مدير مديرية شــؤون اجلنسية 
في الوزارة العميد كمال عبد األمير في تصريح 
صحفــي، أن “املديرية كانت قد أطلقت العام 
2019، خطــة العتمــاد التكنولوجيا احلديثة 
في حفــظ بيانات املواطنن ضمن ســجالت 
املديرية، والتحول من التعامل الـورقـــي إلـى 
اإللكتروني”، منوها بــأن “املديرية تعمل على 
ربط جميع مديريات اجلنسية بشبكة واحدة 
احلصول على  إجرءات  وتبيســط  لتســهيل 
اجلنســية العراقية”. وكشف عن أن “املديرية 
تعكف على إعـــداد مقترح مشروع لتوسيع 
الفئات املشــمولة مبنح اجلنســية العراقية 
منها الـغـجـر”، موضحا أن “ضـوابـط قانون 
منــح اجلنســية العراقية حددت املشــمول 
بــأن يكون مــن أبويــن عراقيــن أو أحدهما 
واألجنبــي الـــذي لديه إقامة مدتها عشــر 
سنوات، واالجنبي املــتــزوج مــن عـراقـيـة 
واالجـنـبـيـة املـتـزوجـة من عراقي اجلنسية 

بعد مـرور خمس سنوات على الـــزواج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدرت هيئة األنواء اجلويــة، تقريراً عن ارتفاع 
درجات احلرارة لأليام اخلميس واجلمعة والسبت.

وتوقعــت الهيئة فــي تقرير “ ان تتأثــر البالد 
بإمتــدادات املنخفض اجلوي املوســمي احلراري 
ابتداًء من اليوم اخلميس واأليام التي تليه ليكون 
الطقــس صحواً وحاراً بســبب تأثيــر الكتلة 
للمنخفض  املرافقة  والرطبــة  احلارة  الهوائية 
احلراري املوســمي بذلك سترتفع درجات احلرارة 
بحــدود -4 6 درجات مئوية فــي تلك األيام في 
عموم البــالد”. ، وتوقعت األنواء اجلوية ان تصل 
درجات احلرارة العظمى الى 50 ْم. وكانت هيئة 
االنــواء طمأنــت املواطنن بشــأن العواصف 
الترابية مؤكدة عــدم اجتياحها ملناطق العراق 
في الفترة املقبلة بحسب مخططات الطقس. 
وقال مدير اعالم االنــواء اجلوية، عامر اجلابري ان 
:”مخططات الطقس ال تشــير الــى وجود اي 
عواصف ترابية مقبلة، واملنخفض املوسمي بدأ 
يسيطر على اجواء البالد”. ، واضاف، ان “كل ما 
يسجل االن هو تصاعد بدرجات احلرارة وتصاعد 
الغبار نتيجة لسرعة الرياح؛ لكنها غير مؤثرة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتناداً الى توجيهات وزير االتصاالت املهندس 
اركان الشــيباني، ومدير عام الشــركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية املهندس أســامة جهاد 
قاســم الهماشي، ومبتابعة مباشــرة من قبل 
النجف االشــرف  إتصــاالت ومعلوماتية  مدير 

وكالة املهندس محمد فاضل عباس، 
مت عقد ورشــة عمل في ديوان محافظة النجف 
األشــرف، ضمت اللجــان املتخصصة مبوضوع 
التحــول الرقمي والتي متثل شــركة االتصاالت 

وديوان احملافظة َ
و قدم الوفد االتصاالتي الذي يتراسه مدير قسم 
الشراكات السيد مازن فاخر داغر عرض مفصل 
تضمن  مراحــل اإلجناز، بدءاً مــن بناء األنظمة 
البرمجية آلتي حتاكي العمل واإلجراءات املعمول 
بها داخل ديوان احملافظة والتشــكيالت التابعة 
له، وكذلك الربط البيني والشبكي فيما بينها. 
يذكــر ان البرنامــج احلكومي تضمــن ضرورة 
التحول نحــو العمل الرقمي فــي دوائر الدولة 
ومؤسســاتها مبــا يعكس رغبــة احلكومة في 
الوظيفي.وتقدمي  العمــل  احداث طفــرة فــي 
خدمات مميزة للمواطنن مــن خالل اإلمكانيات 
الفنيــة التي متلكهــا كــوادر وزارة االتصاالت 

وشركات القطاع اخلاص الساندة لها .

الداخلية تقترح توسيع 
الفئات المشمولة بمنح 

الجنسية ومنها الغجر

األنواء الجوية: موجة حر 
تضرب العراق بدءًا من الخميس 

والحرارة تصل الى 50 ْم

االتصاالت تقيم ورشة 
عمل حول مشروع التحول 

الرقمي في النجف 

انحسار أعداد النخيل في البصرة الى 2.8 مليون نخلة فقط

وزير التعليم يشيد بمنجزات الباحثين العراقيين في المستوعبات العالمية

من بين 34 مشروعًا.. 
االسكان والبلديات تنجز عشرة مشاريع للماء في عموم محافظات البالد 

مدة الخدمة االلزامية حسب الشهادة الدراسية 
رسول يكشف راتب المجند يصل الى 700 الف دينار 

أمانة مجلس الوزراء تتابع إجراءات 
تطوير مدخل بغداد - بسماية
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــن “صعوبات”  املتحدة  الواليــات  حّذرت 
تواجــه احملادثــات التي جترى حــول هدنة 
الشهرين في اليمن، داعية إلى متديد اتفاق 

وقف إطالق النار.
في الثاني من أبريــل املاضي، دخلت هدنة 
حيز التنفيذ بوساطة من األمم املتحدة على 
أن تســتمر لشــهرين وتنتهي مفاعيلها 
برحالت  السماح  االتفاق  ويشمل  اخلميس. 
جتارية مــن مطار صنعــاء الدولي املفتوح 
فقط لرحالت املســاعدات منــذ 2016، ما 

مّثل بارقة أمل نادرة في الصراع.
وقالت ســفيرة الواليات املتحدة لدى األمم 
املتحدة ليندا توماس-غرينفيلد إن احملادثات 
الرامية إلى متديد مفاعيل وقف إطالق النار 
“لم تنته بعــد لكن يبدو أنها تواجه بعض 

الصعوبات”.
تصريح  فــي  توماس-غرينفيلد  وأشــارت 
للصحافيــن إلى أن بالدهــا تعتبر وصول 

احملادثات إلى مأزق مشكلة.
وقالت “أشــجع الفرقاء فــي اجلانبن على 
مواصلــة تلك اجلهود وعلى إيجاد ســبيل 
اإلنســانية  املســاعدات  لتوفير  ســلمي 

للشعب اليمني”.
كذلك تطّرق وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن إلى “جهود تعزيز الهدنة في اليمن 
ومتديدها” خالل محادثات أجراها مع نطيره 
الســعودي األمير فيصل بــن فرحان، على 

وفق ما أعلنت اخلارجية األميركية.
واألسبوع املاضي حّض مبعوث األمم املتحدة 
لليمن هانس غروندبرغ على بذل كل اجلهود 
لتجّنــب التصعيد، مرحبــا بـ”أثر إيجابي 
ملحوظ على احلياة اليومية لعدد كبير من 

اليمنين”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدى مجلــس الــوزراء االحتــادي اجلديــد في 
أســتراليا اليمن القانونيــة، امس األربعاء، 
حيث عــن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيســي 
عددا قياســيا من النســاء في فريق وزاري 
الدينية والســكان  متنوع يضــم األقليات 

األصلين.
وضم مجلس وزراء ألبانيسي 23 وزيرا بينهم 
10 نســاء، مقارنة مع 7 وزيرات في حكومة 
الســابق ســكوت موريسون  الوزراء  رئيس 

الليبرالية.
وأصبح وزيــر الصناعة إد هوســيك ووزيرة 
الشــباب آن علي، أول وزيرين مســلمن في 
في  وذلك  األســترالية،  االحتاديــة  احلكومة 

مراسم بالعاصمة كانبيرا.
كما أصبحت ليندا بورني، التي كانت ترتدي 
عباءة من جلد الكنغر، أول امرأة من السكان 
األصلين تتولى وزارة الســكان األصلين في 

البالد.
اربعة   وزارة مؤقتة ضمت  ألبانيسي  وشكل 
أعضــاء رئيســين آخرين بعــد يومن من 
انتخابــات 21 مايو، ليتمكن من املشــاركة 
الرباعية في طوكيو  في اجتماع اجملموعــة 
بحضور الرئيس األميركي جو بايدن وزعيمي 

اليابان والهند.
وضم التشــكيل الوزاري نائب رئيس الوزراء 
ريتشــارد مارلس الذي تولى حقيبة الدفاع 
وكان أحد أعضاء احلكومة املؤقتة، إلى جانب 

بيني وونغ التي تولت حقيبة اخلارجية.
كان ألبانيسي قد قال امس االول الثالثاء إن 
حزب العمال سيحكم منفردا بعد حصوله 
على 77 مقعدا في مجلس النواب املؤلف من 
151 مقعدا، مما يسمح له بتشكيل حكومة 
أغلبية من دون دعم املستقلن واخلضر الذين 

يركزون على قضايا املناخ.

واشنطن تحّذر من تعّثر 
المحادثات لتمديد 

الهدنة في اليمن

حكومة استراليا الجديدة 
تضم اول وزيرين مسلمين 

ووزيرة من السكان األصليين

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد االنتكاسات التي تعرض لها الرئيس 
في  ترمب،  دونالــد  الســابق  األميركي 
إثبات ســيطرته على احلزب اجلمهوري، 
وخصوصاً فشــله في إيصال مرشحيه 
فــي االنتخابــات التمهيديــة للحزب 
مقابل معارضيه الذين يحتلون مناصب 
قيادية في بعض الواليات، ســعى ترمب 
إلى تغيير بعض تكتيكاته، على الرغم 
من إصراره على رفع الشعارات نفسها 
التي يدعي فيها سرقة االنتخابات منه. 
وعلى الرغم مــن أن الغالبية العظمى 
مــن مؤيــدي ترمــب، ومعظمهم من 
الذين يشــغلون مناصبهــم، فازوا في 
انتخاباتهــم التمهيدية حتى اآلن، فقد 
خســر العديد من مرشــحيه من غير 
أصحاب املناصب، وخصوصاً في جورجيا.
فقــد تعرضت جهــوده لضربــة قوية 
األسبوع املاضي في جورجيا، حيث أعاد 
الناخبــون اجلمهوريون فــي االنتخابات 
ترشيح  ســاحقة،  بأغلبية  التمهيدية 
احلاكــم بريــان كيمــب ووزير شــؤون 
الدولة براد رافنســبرغر، على املرشحن 
الذين دعمهم ترمب بقوة. كما خســر 

أيداهو  واليــات  فــي  أيضاً  مرشــحوه 
ونبراسكا ونورث كارولينا، في حن يجري 
إعادة فرز األصوات في والية بنسلفانيا، 
بن املرشح الذي دعمه ترمب ومنافسه 
اجلمهوري، في إشــارة إلــى الصعوبات 

التي يواجهها.
ويحتــاج اجلمهوريون إلــى قلب مقعد 
واحــد فقــط فــي مجلس الشــيوخ 
املنقسم بالتســاوي مع الدميقراطين، 
للحصول علــى األغلبية فيــه. وألقى 
ترمب بدعمه ألكثر من عشرة مرشحن 
جمللس الشــيوخ حتــى اآلن، قائــالً إنه 
“ملك الدعم” في احلزب اجلمهوري. وفي 
حن يســتعرض نفوذه السياســي في 
االنتخابات التمهيدية، لدعم مرشحيه 
املفضلن في الســباقات املتنازع عليها 
والكونغرس، أشار  الوالية  على مستوى 
إلى أنه يعتقد أن مفتاح ترشحه احملتمل 
النتخابات الرئاسة عام 2024، هو إظهار 
أنــه ال يــزال بإمكانه الســيطرة على 
احلزب اجلمهوري وإعادة تشــكيله. لكن 
أحيان  تبدو عشوائية في  استراتيجيته 
كثيرة، وقد تكــون محفوفة باألخطار، 
بســبب االنقســامات “غير الضرورية” 
التي يســببها، بحســب استراتيجين 

جمهورين.
وبسبب االنتكاسات التي واجهها، كان 

ترمب قلقاً بشــكل خاص بشــأن من 
ميكن أن يتحداه في الترشــح عن احلزب 
2024. ونُقل عن بعض  اجلمهوري عــام 
مستشــاريه وزواره، في منتجع مار إيه 
الغو في جنــوب فلوريدا، تســاؤله عن 
منافسيه، مبا في ذلك نائبه السابق مايك 
ديســانتيس.  رون  فلوريدا  وحاكم  بنس 
ومن بن أسئلته، بحســب العديد من 
املستشــارين، الذين حتدثوا إلى وسائل 
إعالم أميركية، شرط عدم الكشف عن 
هوياتهم، من الذي سيترشــح بالفعل 
ضده؟ ما هي استطالعات الرأي؟ مع من 

يلتقي خصومه احملتملون؟
كما أنه أعاد إحياء احملادثات حول اإلعالن 
عن جلنة استكشــافية رئاسية حملاولة 
إثناء املنافســن احملتملن له في احلزب، 
على الرغم مــن النصائح التي يقدمها 
ومستشــاريه،  احلزب  مســؤولي  كبار 
حلضه على االنتظــار انتهاء االنتخابات 
خوضــه  عــن  لإلعــالن  النصفيــة، 

االنتخابات.
من جهة أخــرى، أحيا ترمــب مهرجاناً 
انتخابيــاً كبيــراً فــي واليــة وايومنغ، 
لدعم مرشــحته التي تنافــس النائبة 
اجلمهورية ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس 
الســبق ديك تشــيني، التي لم تتراجع 
عن نقدهــا ومعارضتها لــه. وفي حن 

تشير استطالعات الرأي إلى أن حظوظ 
تشــيني لالحتفاظ مبقعدهــا النيابي، 
والهتافات  الشعارات  الفتاً  كان  صعبة، 
وحتى الصور التــي رفعها مؤيدو ترمب 
يعد  في املهرجان، الذي حشــد عــدداً 
تاريخياً في املهرجانــات االنتخابية في 
والية صغيرة كوايومنــغ. وهتف اآلالف 
انتقد تشــيني ومن  من مناصريه حن 
السياسة  في  “الفاشــلن  أســماهم 
اخلارجية، كلينتون وبوش وأوباما وبايدن”. 
كما علت ضحكات اجلمهور حن عرض 
صورة مرّكبة لتشيني برأس جورج دبليو 

بوش. 
في  التمهيدية  االنتخابــات  وتشــكل 
16 آب املقبــل فــي وايومنــغ، اختباراً 
كبيــراً جلهود ترمب إلزاحة املســؤولن 
اجلمهوريــن الذيــن انتقــدوه، وحاربوا 
محاوالته إللغــاء نتائج انتخابات 2020. 
وشــّكل التجمع االنتخابي في وايومنغ 
مناسبة مهمة لترمب إلزالة أثر الهزمية 
التي ُمني بها الثالثــاء املاضي، في ظل 
املواقف املناهضة لتشــيني من ناخبي 
عّبروا مســبقاً  الذين  اجلمهوري،  احلزب 
عن اعتراضهم عليها، بعدما صوتوا في 
وقت ســابق على إزاحتها من مناصبها 
القيادية، ســواء على صعيد الوالية أو 

على املستوى الفيدرالي.

يسعى إلطاحة ليز تشيني في وايومنغ ثأرًا لهزائمه

ترمب يختبر قوته استعدادًا النتخابات الرئاسة األميركية المقبلة

متابعة ـ الصباح الجديد:

الفلســطيني  الرئيــس  يــدرس 
محمود عباس اتخاذ قرارات صعبة، 
في محاولة للضغط على إسرائيل 
دولية  وأطراف  املتحــدة  والواليات 

أخرى، إلطالق عملية سياسية.
وقالت مصــادر إن عبــاس أصبح 
مقتنعا أنه مــن دون اتخاذ قرارات 
مصيريــة ال ميكــن إنقاذ مســار 
الســالم احلالي. وأكــدت املصادر، 
أن هــذا التصــور جــاء فــي ظل 
تصاعد الهجوم اإلســرائيلي على 
الواليات  الفلســطينين، وعجــز 
املتحدة ضد إســرائيل وامتناعها 
عن تطبيق وعودها للســلطة مبا 
في ذلــك إعادة فتــح القنصلية 
األميركية في القدس. وعلى اعتبار 
أنــه ال ميكن االنتظــار أكثر، فيما 
وتهميش  الســلطة  إضعاف  يتم 
دورها عن عمد وضرب صورتها أمام 
الفلسطينين، مع استمرار غياب 

أي أفق.
الفلســطيني  الرئيــس  وأبلــغ 
الواليــات املتحدة ومصــر واألردن، 
أنه ســيرد على إســرائيل بتنفيذ 
قرارات اجمللس املركزي، مبا يشــمل 
بغض  بإســرائيل  االعتراف  جتميد 
النظر عن تداعيــات ذلك. وخطوة 
عباس جاءت بعد أن فشلت جهود 
أردنيــة ومصريــة بإقنــاع اإلدارة 
األميركيــة بتبنــي خطة إلطالق 
عملية سياســية، وبشعور متنام 
بإصرار إســرائيل علــى التصعيد 
فــي األراضــي الفلســطينية مبا 
يشــمل تغير الوضــع في القدس 
ومقدساتها، ووضع اليد على مزيد 
من األراضي وتوســيع االستيطان 

وإبقاء حالة االنقسام احلالية.
ومحاولة إطالق عملية سياســية 
بدأت عمليا بتنسيق مصري أردني 
فلســطيني، حتــى قبــل وصول 
إدارة الرئيــس األميركي احلالي جو 

التوقعات،  بخــالف  لكــن  بايدن، 
آفاقا إلطالق  لم تفتح واشــنطن 
عملية سياســية واكتفت بدعم 
مبادرات اقتصادية لكســر اجلمود 
الثقة، وهو مســار يرفض  وبنــاء 
الفلســطينيون أن يصبــح بديال 

للعملية السياسية.
إطالق  ســابقا  السلطة  وعرضت 
مسار سياســي حتت إشراف دولي 
متعــدد، لكن أي جهــة لم تأخذ 
خطوة لألمــام. ومع إبقــاء حالة 
احلالية،  و”الالســلم”  “الالحــرب” 
قرر عباس إعطــاء الضوء األخضر 

اجمللس  قــرارات  تطبيق  لدراســة 
املركزي الفلسطيني، في جلسته 
االخيــرة فــي شــباط املاضــي، 
التــي شــملت تعليــق االعتراف 
بإسرائيل إلى حن اعترافها بدولة 
اربعة  حــدود  على  فلســطينية 
حزيــران 1967، عاصمتها القدس 
االنتقال  في  واالستمرار  الشرقية، 
الدولة  إلى  الســلطة  من مرحلة 
وإنهاء التزامــات منظمة التحرير 
والســلطة الفلسطينية بجميع 
االحتالل،  ســلطة  مع  االتفاقيات 
ووقف التنســيق األمني بأشكاله 

اخملتلفــة، وحتديــد ركائــز عملية 
لالســتمرار في عمليــة االنتقال 
من مرحلة الســلطة إلى مرحلة 

الدولة ذات السيادة.
ورمبــا ال يذهــب الفلســطينيون 
دفعــة  القــرارات  كل  لتطبيــق 
لزيــادة  بالتــدرج  وإمنــا  واحــدة، 
إسرائيل  على  الضغط  مســتوى 
التطورات  وقــع  واآلخريــن. وعلى 
األخيرة، اســتقبل عباس في مقر 
الرئاســة في مدينة رام اهلل، وزير 
اخلارجيــة األردني أميــن الصفدي، 
األردنية  العامــة  اخملابــرات  ومدير 

اللذين حمال  أحمد حسني،  اللواء 
رســالة العاهل األردني امللك عبد 
اهلل الثاني والتي يؤكد فيها وقوف 
األردن إلى جانب الفلسطينين في 
مواجهة التحديــات التي تتعرض 
الفلســطينية  القضيــة  لهــا 

والشعب الفلسطيني.
وقال عباس أمس “إن الوضع احلالي 
ال ميكــن القبــول باســتمراره وال 
ميكن حتمله في ظــل غياب األفق 
عن  عبــاس  وحتدث  السياســي”. 
غيــاب احلماية الدولية لشــعبنا 
الفلســطيني، وتنصل ســلطات 

االحتالل اإلسرائيلي من التزاماتها 
وفــق االتفاقات املوقعــة وقرارات 
ومواصلــة  الدوليــة،  الشــرعية 
وبخاصة  اجلانب،  أحاديــة  األعمال 
اليومي  واالعتــداء  القــدس،  في 
علــى املســجد االقصــى، وطرد 
الفلســطينين من أحياء القدس 
وهدم منازلهم، وجرائم االستيطان 

وإرهاب املستوطنن.
أن  الرئيس الفلســطيني،  وأكــد 
القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ 
التصعيد  هــذا  ملواجهة  إجراءات 
اإلســرائيلي، منتقدا بشدة، عجز 
اجملتمع الدولي عن إرغام إســرائيل 
الشــرعية  لقرارات  االمتثال  على 
ممارســاتها  “ووقــف  الدوليــة، 
اإلجرامية واالحتاللية وما تقوم به 
من إجراءات تطهيــر عرقي ومتييز 
عنصري، في ظل الصمت األميركي 
على هذه االستفزازات واملمارسات 
اإلســرائيلية التي تنتهك بشكل 

صارخ القانون الدولي”.
ورد الصفــدي بتأكيده دعم األردن 
الثابــت للقضية الفلســطينية 
وحلقوق الشــعب الفلســطيني، 
وتعليمات العاهل األردني مبواصلة 
التنسيق واملشــاورات حلشد دولي 
اإلسرائيلية  املمارســات  ملواجهة 
التاريخي  الوضــع  تنتهــك  التي 
والتوســع  الشــريف  احلــرم  في 
املستوطنن.  وجرائم  االستيطاني 
واعتبــر الصفدي، أن طريق تطبيق 
والقانون  الدولية  الشرعية  قرارات 
الدولي واضحة، محذرا من أن عدم 
قبل  من  الدولية  الشرعية  احترام 
إســرائيل ســيدخل املنطقة في 

دوامة من العنف والتصعيد.
وكان عباس أبلغ كل محدثيه خالل 
دوامة  أن  املاضية،  القليلة  األشهر 
العنف احلالية هي نتيجة طبيعية 
لغيــاب أفق الســالم وأنه من دون 
مفاوضات سياسية تفضي إلقامة 
دولة فلسطينية ال ميكن وقف هذا 

العنف.

الصباح اجلديد ــ وكاالت :
“دوريــة  الصينــي  اجليــش  نفــذ 
اســتعداد” قتالي في البحار واجملال 
اجلوي حول تايوان في األيام املاضية. 
وأعلن اجليش، امس األربعاء األول من 
حزيــران، أن ذلك كان إجــراء ضرورياً 
واشــنطن  بن  “التواطؤ”  على  للرد 

وتايبه.
تعتبــر  التــي  الصــن،  وكثفــت 
تايــوان أرضاً تابعة لهــا، مناوراتها 
العســكرية حول اجلزيرة على مدار 

العامن املاضين، فــي الوقت الذي 
تســعى فيه للضغط علــى تايبه 

لقبول مطالباتها بالسيادة.
وأثــار الرئيس األميركــي جو بايدن 
املاضي،  األســبوع  الصــن  غضب 
عندما بدا وكأنه يشير إلى تغيير في 
“الغموض االستراتيجي”  سياســة 
إن  بقوله،  تايوان  بشــأن  األميركية 
الواليات املتحدة ستتدخل عسكرياً 
إذا ما هاجمــت الصن اجلزيرة. وقال 
مســؤولون أميركيون، إنه لم يطرأ 

تغيير على السياسة.
الشــرقية  املنطقة  قيــادة  وقالت 
جليش التحرير الشعبي الصيني، في 
بيان، إن “دورية االســتعداد” القتالي 
نُفذت حول تايوان في األيام املاضية 
وكانت “إجــراء ضرورياً ضد التواطؤ 

بن الواليات املتحدة وتايوان”.
وأضافت القيــادة، “اتخذت الواليات 
املتحدة في اآلونــة األخيرة حتركات 
متكررة بشــأن قضية تايوان، تقول 
آخر، محرضة  وتفعل شــيئاً  شيئاً 

على دعم القوى املؤيدة الســتقالل 
بتايوان  ســيدفع  الذي  األمر  تايوان، 

إلى وضع خطير”.
وذكــرت أن تايوان جــزء من الصن 
وأن القــوات الصينية تواصل تعزيز 
التدريب العســكري واالستعدادات 
بهــدف “إحبــاط” تدخــل القــوى 
الذين  أولئــك  وأعمــال  اخلارجيــة 

يدعمون استقالل تايوان.
ولــم يذكــر البيان موعــداً محدداً 
إلجــراء التدريبــات، غيــر أن تايوان 

أبلغــت، االثنــن، عن أكبــر توغل 
الصينية منذ كانون  اجلوية  للقوات 
الثاني فــي منطقة الدفــاع اجلوي 
التابعة لها. وقالت وزارة الدفاع في 
اجلزيرة، إنها أرسلت مقاتالت لتحذير 

30 طائرة صينية لالبتعاد.
واشــتكت تايوان مراراً من مثل هذه 
املهمات في منطقــة الدفاع اجلوي 
التابعــة لهــا. ولم يتــم إطالق أي 
طلقات ولم حتلق الطائرات الصينية 
في اجملال اجلــوي لتايــوان، وإمنا في 

منطقة حتديد الدفاع اجلوي اخلاصة 
بهــا، وهي منطقة أوســع تراقبها 
تايوان وتقوم بدوريــات فيها بهدف 
منحها مزيداً مــن الوقت للرد على 

أي تهديدات.
وتقول تايوان، إن شعبها هو صاحب 
احلق فــي تقرير مســتقبل اجلزيرة، 

رافضة مطالبات الصن بالسيادة.
وتقول حكومــة تايــوان، إنها تريد 
السالم، لكنها ستدافع عن نفسها 

إذا لزم األمر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحث وزير اخلارجية السعودي، األمير 
فيصل بن فرحان مع نظيره الروسي 
ســيرجي الفــروف، فــي العاصمة 
الريــاض مســتجدات األوضاع في 
املنطقة والعالــم واجلهود املبذولة 

جتاهها.
وبشأن األزمة في أوكرانيا، أكد وزير 
الســعودي علــى موقف  اخلارجية 

اململكة املبني على أســس القانون 
الهادفة  للجهــود  ودعمها  الدولي 
للتوصــل إلى حل سياســي ينهي 
األزمة ويحقق األمن واالستقرار، وأن 
اململكة على استعداد لبذل اجلهود 
الالزمة للمساهمة في التوصل إلى 

حل سياسي لالزمة.
وكان قــد وصــل الفــروف، االثنن 
املاضي، العاصمة البحرينية املنامة 

وســيطرت األزمــة األوكرانية على 
مباحثاتــه، حيت تنــاول لقاؤه مع 
العاهــل البحرينــي، امللك حمد بن 
عيســى آل خليفــة، مســتجدات 
األوضــاع والتحديــات اإلقليميــة 
والدوليــة، علــى وجــه اخلصوص 
العاهل  وأكد  أوكرانيــا.  الوضع في 
الصراع  “أهمية حل  على  البحريني 
فــي أوكرانيــا، مبا يحقــق مصالح 

البلديــن اجلاريــن وأمن واســتقرار 
القارة األوروبية وعلى األمن والسلم 

الدولي”.
كما أكد على “ضــرورة اللجوء الى 
احلــوار واحللول الدبلوماســية، وفق 
للتوصل  الدولــي  القانــون  قواعد 
إلى تسوية سياســية تنهي النزاع 
وتضمن األمن والسلم لكل األطراف 
وإيصال  املدنيــن  حيــاة  وحتفــظ 

واإلغاثية  اإلنســانية  املســاعدات 
لالجئن والنازحــن”. بدوره، قال وزير 
اللطيف  عبد  البحرينــي  اخلارجية 
الزيانــي، إنه بحث مع الفروف “وقف 
إطالق النار في أوكرانيا وفتح املمرات 
اإلنســانية إلجالء املدنين وســبل 
تعزيز التعاون املشترك بن البلدين”، 
“الداعي  بــالده  موقف  على  مؤكدا 

إلى احللول الدبلوماسية”.

وكان قد أعلن الفــروف إجراء جولة 
فــي املنطقــة العربيــة، تشــمل 
البحرين والســعودية، مؤكدا أن “رد 
العربية،  الدول  نراه من  الذي  الفعل 
ومن جميع الدول األخرى في آســيا 
يظهر  الالتينية،  وأميــركا  وإفريقيا 
التضحية  تريــد  الــدول ال  أن هذه 
بكرامتها الوطنية والركض لتنفيذ 

مهام الرفاق الكبار”.

عباس يعتزم اتخاذ إجراءات ضاغطة 
على إسرائيل إلنقاذ مسار السالم

في مواجهته “الال أفق” السياسي

في اجراء عدته ضرورة..الصين تستعد الحتماالت قتالية تتعلق بتايوان  

الفروف يبحث ووزير الخارجية السعودي أزمة أوكرانيا 
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Extension Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS
Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part.
Tender Title: Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield 
Tender No.: 002-PC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to 
get the tender documents by paying the tender fee (100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.

Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who could carry the project Provision of 85,000m 3 12/» EUE Tubing for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020.
REQUESTED MATERIAL LIST:

For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to yangguang@
ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance. 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration documents, etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email(
Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on 
the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole 
discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission 
deadline 4:00 PM June 8th, 2022 based on the ITB documents. According to this extension announcement, proposal submission deadline is extended 
to 4:00 PM June 23rd, 2022.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 
tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 days 
before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and baoxiaofang@ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement.

Public Tender Announcement for Tender No: 024-SC-22-EBS 
Provision of Basic Design Service of Permanent Camp Project
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Basic Design Service of Permanent Camp Project
Tender No.: 024-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide EBS 
oilfield Basic Design Service of Permanent Camp.
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms. Tanli 
tanli@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address(.
Note:Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following 
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled 
disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 16:00 PM, 23rd June 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled(.
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and 
contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms. Tanli tanli@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 38846
التاريخ: 2022/6/1

))إعالن اول((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايــدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير 
اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها %20 
من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في 
متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته 
من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 

2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد دخيل حسني
وكيل مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/ مزايدة

تعلن الشــركة العامة لتجارة احلبــوب فرع/ ذي قار عــن بيع املواد 
املدرجــة ادناه في املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 وســتجرى املزايدة الساعة العاشرة من صباح 

يوم )2022/6/19(.
فعلى الراغبني بالشراء احلضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
معهم التأمينات املبينة ادناه بصك ألمر الشــركة وباسم املشتري 
حصــرا والبطاقة التموينية او بطاقة الســكن وبــراءة الذمة من 
الضريبة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة )2/1(% 
نصف من املائــة من بدل البيع عن كل يوم تاخيــر وملدة )30( ثالثني 
يوما على ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واالعالن وأي 

مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة احملددة 
علما ان البيع خاضع لكســر القرار ملدة )5( خمســة ايام اعتبارا من 

تاريخ اإلحالة.
املدير العام
احلقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب
إعادة إعالن املناقصة رقم )2022/1( للمرة الثالثة

جتهيز مواد احلماية الكاثودية ملشروع أنبوبي املكثفات والغاز السائل قطر 6 عقدة و8 عقدة 
في حقلي الناصرية والغراف طويل األمد 

يســر شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشــاريع اجلنوب دعوة كافة املقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشــتراك في املناقصة وفق الوثائق القياسية والشروط 
والتفاصيل أدناه:

1- يقدم العطاء في ظرفني مغلقني مفصولني ومختومني مثبت عليهما اسم املناقصة ورقمها ونوع العرض أحدهما عرض )فني( ويشمل كافة التفاصيل الفنية 
وجداول الكميات مع كافة املستمسكات املطلوبة وكاآلتي:

1-1/ التأمينات األولية تبلغ )10802160( )عشــرة ماليني وثمامنائة واثنني ألف ومائة وستني دينارا( على شكل صك مصدق أوسفتجة أو خطاب ضمان نافذ املفعول 
ملدة ثالثة أشــهر من تأريخ غلق املناقصة وباســم مقدم العطاء حصراً او أي من املساهمني في الشركة او الشــركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة وسيهمل 

العطاء الذي لم ترفق به التأمينات األولية. وال تقبل التأمينات املقدمة من املصارف املذكورة في أدناه:
أ- مصرف دار الســالم لالســتثمار ب- مصرف الرواحل االسالمي لالســتثمار والتمويل ت- مصرف دجلة والفرات للتنمية واالســتثمار ث- مصرف البصرة الدولي 
لالســتثمار ج- بنك آسيا التركي ح- مصرف الوركاء لالستثمار خ- مصرف الشــمال د– مصرف زين العراق ذ- مصرف ايالف االسالمي ر– مصرف الوطني االسالمي 
ز- مصرف بابل س– مصرف دجلة الفرات للتنمية واالستثمار ش- مصرف التعاون االسالمي ص- مصرف ملي ايران ض- مصرف بارسبان ط- مصرف االحتاد العراقي 

ظ– مصرف العراقي االسالمي ع- مصرف االقتصاد واالستثمار والتمويل. 
1-2/ كتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيأة العامة للضرائب 1-3/ عقد مشــاركة مصادق اصولياً من قبل كاتب العدل في حال التقدمي  
للعطاء اكثر من مناقص 1-4/ بطاقة السكن 1-5/هوية تسجيل مقاولني نافذة من الدرجة التاسعة كحد ادنى او هوية غرفة جتارة نافذة 1ـ 6/ هوية االحوال املدنية 
او بطاقة موحدة 1- 7/ وثائق تأسيس الشركة تشمل شهادة التأسيس+ عقد التأسيس+ كتاب التخويل باملراجعة والتوقيع+ إجازة ممارسة املهنة 1– 8/ وصل شراء 

املناقصة 1-9/ سيولة نقدية مببلغ )72014400( اثنني وسبعني مليونا واربعة عشر الفا واربعمائة دينار فقط 1-10/ كتاب حجب البطاقة التموينية.
2- أما العرض الثاني )التجاري( يثبت فيه الســعر وأي تفاصيل أخرى تخص التسعير مع جداول الكميات وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات في موعد أقصاه 

نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/6/16 وهو تأريخ غلق املناقصة وعلى العنوان التالي:
البصرة/ شركة املشاريع النفطية/ هيأة مشاريع اجلنوب/ قرب مصفى البصرة في الشعيبة

3 ـ يتم ملء القسم الرابع )استمارات العطاء( من قبل مقدم العطاء إلكترونياً ومن ثم يتم طباعته لغرض ختمه باخلتم احلي لشركتنا.
4- تشترى العطاءات من الدائرة الوارد عنوانها في أعاله ومببلغ )150( مائة وخمسني الف دينار غير قابل للرد

5- على املقاول الذي يقبل عطاؤه احلضور خالل يومني من تاريخ تبليغه بقرار اإلحالة لغرض توقيع العقد.
6 ـ على املقاول قبل توقيع العقد تقدمي ضمان التنفيذ مبوجب شروط املقاولة وإذا امتنع املقاول عن ذلك فللدائرة حق سحب العمل ومصادرة التأمينات األولية من 

دون احلاجة الى إنذار واتخاذ اإلجراءات القانونية.
7- إن الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء آخر ولها احلق في إلغاء املناقصة من دون أن يكون ملقدمي العطاءات حق املطالبة بأي تعويضات

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

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

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

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

16 ـ الكلفة التخمينية تبلغ )360072000( )ثالثمائة وستني مليونا واثنني وسبعني الف دينار(. 
17- ملزيد من املعلومات ميكن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على األنترنت

   HTTP://WWW.SCOP.Oil.GOV.iq
www.oil.gov.iq

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

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنتان4،100،000 اربعة ماليني ومائة الف دينار20934محطة ماء RO قرب جسر الهولندي1

سنة واحدة1،000،000 مليون دينار5 م12562كشك الول مرة شارع النيل2

سنتان750،000 سبعمائة وخمسون الف دينار6,25 م12472كشك الول مرة الكصة ام الدود3

سنتان750،000 سبعمائة وخمسون الف دينار6,25 م12482كشك في الول مرة شارع النيل4

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م1912كشك ي مدينة الصدر5

سنة واحدة1،900،000 مليون وتسعمائة الف دينار6 م7062كشك مشيد قرب املدرسة العدنانية6

سنتان1،050،000 مليون وخمسون الف دينار6,25 م10842كشك مشيد في حي اور7

سنة واحدة1،900،000 مليون وتسعمائة الف دينار6 م6882كشك مشيد قرب املدرسة العدنانية8

سنة واحدة 28،00،000 مليونان وثمامنائة الف1165،12 م192كشك قرب متثال الشيباني9

سنتان2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينار2728.5 م32متنزه سومر شارع الذرى10

سنتان2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينار133 م92 مشتل االدارة احمللية11

سنة واحدة2،500،000 مليونان وخمسمائة الف دينار425 م122مشتل في الثورة12

سنة واحدة3،000،000 ثالثة ماليني دينار200 م72معرض جنارة الصابئة13

ثالث سنوات2،600،000 مليونان وستمائة الف دينار35،6 م32حانوت قرب البلدية14

 1،750،000 مليون وسبعمائة وخمسون35،6 م12حانوت قرب البلدية15
سنة واحدةالف دينار

 1،650،000 مليون وستمائة وخمسون35،6 م22حانوت قرب البلدية16
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينار5 م7222كشك في مدينة الصدر17

املادةت
الكمية

التأميناتمدة الرفعموقع املزايدة
القياسالعدد

خمسة عشر الناصرية12×8820جوادر ممزقة مستهلكة1
يوما

 2000000
مليونا دينار خمسة عشر الناصرية25×8614جوادر ممزقة مستهلكة2

يوما

خمسة عشر الناصرية24×2014جوادر ممزقة مستهلكة3
يوما
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عادل  العراقي،  الكهربــاء  وزير  قال 
كرمي، إّن وضع الكهرباء خالل صيف 
العام اجلاري ســيكون أفضل كثيراً 
بعد  وذلك  املاضيــة،  األعــوام  من 
إضافــة نحو 3500 ميغــاواط إلى 

الشبكة الوطنية.
وأشــار كرمي إلى إدخــال محطات 
جديــدة للخدمــة مــن شــأنها 
تخفيف حدة األزمة التي تشهدها 
في كل صيــف على مــدار أعوام 
طويلــة ماضية، ما يتســبب في 
اندالع احتجاجات متكررة على ترّدي 

اخلدمات.
وميثــل ملف الطاقــة الكهربائية، 
التي  اخلدميــة  املشــكالت  أبــرز 
يعاني منها املواطنــون منذ الغزو 
األميركي للبالد عــام 2003، ورغم 
إنفــاق احلكومــات املتعاقبة أكثر 
من 41 مليار دوالر على القطاع في 
تشهد  املاضية،   18 الـ  الســنوات 
البالد انقطاعــات طويلة في التيار 

خالل الصيف.
تنخر  التــي  الفســاد  آفة  وتعــّد 
أســباب  أحد  الدولة  مؤسســات 
اســتمرار أزمة الطاقة، إلى جانب 
فعلية  ملشكالت  الشبكات  تعرض 
خارجة عــن ســيطرة الدولة، من 
بينهــا انخفاض مناســيب نهري 
بعض  وتوقــف  والفــرات  دجلــة 
محطــات الطاقــة في الســدود، 
والعمليــات اإلرهابية التي تتعرض 
لها أبراج نقــل الكهرباء بني احلني 
واآلخر، إلى جانب اســتمرار الطلب 
املتزايــد على التيار مبعدل ســنوي 

يبلغ نحو ألفي ميغاواط.
محطات جاهزة لإلنتاج

وقال وزير الكهرباء إن “كوادر الوزارة 
تواصــل العمل على متابعة تنفيذ 
خطط االستعداد لفصل الصيف.. 
لدينــا محطــات جاهــزة لإلنتاج 

إدخالها  مت  جاهزة جديدة  ومشاريع 
فــي مجــال اخلدمة حديثــاً، كما 
أن الــوزارة لديها خطــة اآلن لبناء 
عرضها  ســيتم  جديدة،  محطات 

على مجلس الطاقة الوزاري”.
وأضــاف “هــذا الصيف ســيكون 
أفضــل من األعــوام املاضية، لكن 
يبقــى ذلك معتمــداً على تصرف 
املستهلك في كيفية االستخدام.. 
طاقتنا اإلنتاجية جيدة، واآلن لدينا 

طاقة أكثر من العام املاضي بـ 3500 
ميغاواط، )كانــت العام املاضي 21 
ألف ميغاواط(، وسيشعر املواطنون 
هــذا الصيــف بتغيير وســتكون 
ساعات التجهيز أفضل من 2021”.

لكن وزير الكهرباء أشار في الوقت 
نفســه إلــى أن “الــوزارة تعانــي 
مــن مشــكلة كبيرة فــي توفير 
التخصيصات املالية بســبب عدم 
وإقرار  تشــكيل حكومة جديــدة 

املوازنة العامة للدولة، وبقاء احلالية 
حكومة تصريف أعمال”.

وفي كانــون الثاني من العام اجلاري 
مذكرة  والســعودية  العــراق  وّقع 
الكهربائــي بني  تفاهــم للربــط 
البلدين، في مســعى مــن بغداد 
املزمن في  للحد من نقص الطاقة 
البالد، لكن الوزيــر العراقي قال إن 
“ملــف الربط العراقي الســعودي 
واملفاوضــات اخلاصــة به مــا تزال 

مستمرة لغاية اآلن وسيتم اإلعالن 
عن آخر التطــورات بهذا امللف في 

وقته”.
الغاز  تدفق  إلى اســتمرار  وأشــار 
اإليرانــي إلــى محطــات توليــد 
أن  مضيفاً  العراقيــة،  الكهربــاء 
“الغاز الذي تورده إيــران لغاية اآلن 
مستمر بكميات جيدة، لكن اجلانب 
اإليرانــي يطالبنــا مبديونية كبيرة 
جداً، ومع ذلك فالغاز مستمر ونأمل 

أن يستمر”.

الغاز اإليراني
وتزداد أزمــة الكهربــاء، مع دخول 
إيــران على خط األزمــة، إذ عملت 
تخفيض  على  ســابقة  أوقات  في 
الكميــات التي يجــرى تصديرها، 
آخرهــا في آب املاضــي، إذ قلصت 
الكميــات املوردة إلى العراق من 50 
مليون قدم مكعــب يومياً إلى 8.5 

ماليني قدم مكعب.
بوجود  إيــران هذه اخلطــوة  وبررت 
ديون بذمة العــراق تقدر بنحو 1.6 
مليــار دوالر، بينما جــرى التوصل 
إلى تفاهــم بعدها، لتعــاود إيران 
ضخ الغاز بكمياته السابقة. ففي 
نيســان املاضي، زار وزيــر الكهرباء 
إيــران، وجــرى خالل ذلك  العراقي 
املطلوبة  الغــاز  كميــات  حتديــد 
واالتفاق على ضرورة االلتزام بالعقد 

املوقع من قبل اجلانبني.
ومــن املقــرر أن تســتضيف جلنة 
الطاقــة في البرملــان العراقي وزير 
املقبلة،  األيــام  الكهربــاء خــالل 
ملناقشــته فــي كيفية تســديد 
اإليرانــي، في ظل تعذر  الغاز  ديون 
دفع العراق بعملة الدوالر بســبب 
املفروضة  األميركيــة  العقوبــات 
املطالبة  على طهران، مع استمرار 
اإليرانية بدفــع العراق ما عليه من 

مستحقات.
وقال داخــل راضي، نائب رئيس جلنة 
تصريحات  في  البرملان،  في  الطاقة 
للصحافيــني أخيــراً، إن “االجتماع 
الكهربــاء عادل  وزيــر  املقرر مــع 
كرمي ســيركز على بحــث إجراءات 
ملوســم  الــوزارة  واســتعدادات 
الديون  تســديد  وتسوية  الصيف، 
املترتبة بذمة العراق إليران”، مضيفاً 
أن “الوزارة بحاجة حالياً إلى األموال 
إلجراء صيانة للمحطات وأســالك 
الكهربائية وقطع ثانوية ومحطات 

حتويل”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
 أظهرت بيانات صــادرة عن وزارة 
التجــارة ، أن جتــارة اخلدمات في 
الصــني ارتفعــت 21.9 في املائة 
إلى  لتصل  أساس ســنوي،  على 
1.9 تريليون يوان “نحو 286.4 مليار 
دوالر” في األشــهر األربعة األولى 

من العام اجلاري 2022.
وبلــغ إجمالي صــادرات اخلدمات 
نحو 933.3 مليار يوان، بزيادة 25.1 
املائة على أســاس ســنوي؛  في 
اخلدمات  واردات  توســعت  بينما 
19.1 فــي املائة، مقارنــة بالعام 
974.2 مليار  إلــى  املاضي لتصل 

يوان.
بلغت  وحده،  املاضــي  أبريل  وفي 
قيمة جتــارة اخلدمات 450.2 مليار 
10.8 فــي املائة على  يوان، بزيادة 

أساس سنوي.
إلى ذلك، أظهرت بيانات أصدرتها 
الهيئــة الوطنيــة لإلحصاء ، أن 
مؤشــر مديري املشتريات لقطاع 

الصني  في  التحويلية  الصناعات 
بلغ 49.6 في أيار ، بارتفاع من 47.4 

في نيسان.
وتشــير القراءة فوق مستوى 50 
إلى التوسع، بينما تشير دونه إلى 

االنكماش.
خــه،  تشــينج  تشــاو  وقــال 
بالهيئــة  البــارز  اإلحصائــي 
الوطنية لإلحصــاء، إن “االقتصاد 
الصيني تضرر من تفشي فيروس 
أوميكــرون والتغيرات في الوضع 
الدولــي، لكنه حتســن في مايو 
الحتواء  الفعال  التنسيق  بسبب 
االقتصاديــة  والتنميــة  الوبــاء 

واالجتماعية”.
لإلنتاج  الفرعي  املؤشــر  وسجل 
49.7 في أيار ، بزيــادة 5.3 نقطة 
بينما  السابق،  نيسان  عن  مئوية 
للطلبات  الفرعــي  املؤشــر  بلغ 
نقطة   5.6 بزيــادة   ،48.2 اجلديدة 
مئوية عن نيسان ، بحسب وكالة 

أنباء الصني اجلديدة “شينخوا”.

كما أشــارت بيانــات أمس أيضا 
إلى أن مؤشــر مديري املشتريات 
لقطاع الصناعات غير التحويلية 
في الصني ســجل 47.8 في أيار ، 

مرتفعا من 41.9 في أبريل.
من جهة أخرى، بدأت الســلطات 
فــي شــنغهاي أمس فــي إزالة 
السكنية  اجملمعات  السياج حول 
واحلواجــز من الســاحات العامة 
قبل رفع اإلغالق الذي دام شهرين 

في أكبر مدينة في الصني.
الســماح  مت  “رويترز”،  وبحســب 
باخلروج  األول  أمس  الناس  لبعض 
من مجمعاتهم السكنية للتنزه 

لفترة وجيزة.
وقــال جوزيف مــاك، الذي يعمل 
في مجال التعليم “أشعر ببعض 
التوتر. من الصعب تصديق حدوث 

ذلك بالفعل”.
خــالل  الصــارم  اإلغــالق  وكان 
الشهرين املاضيني قد تسبب في 
خسائر في الدخل وضغوط ويأس 

يكافحون  الذين  األشــخاص  بني 
من أجل احلصول علــى الغذاء أو 

على رعاية صحية طارئة.
العزلة غضبا شعبيا  وأثارت هذه 
نــادرة داخل املدينة،  واحتجاجات 
التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون 
باالقتصاد  الضرر  وأحلقت  نسمة، 
في  اإلمــداد  سالســل  وعطلت 
إلى  وأدت  العالــم،  وحول  الصني 

تباطؤ التجارة الدولية.
ومن املقرر أن تعــود احلياة إلى ما 
بدءا  الطبيعــي  الوضع  يشــبه 
مــن اليوم، عندمــا يلغى العمل 
املباني  عن  الصــادرة  بالتصاريح 
لبضع  للخروج  للناس  السكنية 
وسائل  وستســتأنف  ســاعات، 
وميكن  عملهــا  العــام  النقــل 

للسكان العودة إلى أعمالهم.
وســتخفف القيــود علــى نحو 
22.5 مليون شــخص في املناطق 
على  وسيظل  اخملاطر،  منخفضة 
الســكان وضع الكمامات وجتنب 

التجمعات.
ومــا زال تنــاول الطعــام داخل 
املطاعم محظورا، وميكن أن تعمل 
وصالونات  والصيدليــات  املتاجر 
التجميل بســعة 75 فــي املائة 
مــن طاقتها. وســتفتح احلدائق 
في  أبوابها  الرياضيــة  والصاالت 

وقت الحق.
وســيتعني على الســكان إجراء 
 72 فيــروس كورونــا كل  اختبار 
ساعة الســتخدام وسائل النقل 
العــام والدخــول إلــى األماكن 
الصحي  احلجر  زال  ومــا  العامة. 
القاسي متاحا ألي شخص يصاب 

بكوفيد واخملالطني له.
إلى ذلــك، أصــدرت بكني خطة 
عمل لتنميــة اقتصادها الرقمي 

من أجل حتفيز حيوية الصناعة.
وقال مكتب االقتصاد وتكنولوجيا 
املعلومــات في بلديــة بكني، إن 
اخلطة تطرح تدابير مثل حتســني 
التكنولوجيا  توريــد  القدرة على 

الرقمية ورعاية بيئتها لالبتكار.
حتقيــق  علــى  اخلطــة  وتركــز 
اختراقات في التقنيات األساسية 
والذكاء  املتطــورة  الرقائــق  في 
االصطناعي والبرمجيات الرئيسة 
وسلســلة الكتل “بلوكتشــني” 
وحوســبة اخلصوصيــة وأنظمة 
وغيرها  احلضري  الفضاء  تشغيل 

من اجملاالت.
ســتنجذب  للخطــة،  ووفقــا 
املشــاريع واملؤسســات احملليــة 
إلى  املصدر  واألجنبية مفتوحــة 
بكني، وســتبذل مزيد من اجلهود 

لفتح البيانات ومشاركتها.
أنه  الرســمية  البيانات  وأظهرت 
في الربع األول مــن 2022، بلغت 
القيمة املضافة لالقتصاد الرقمي 
لبكني 387.36 مليــار يوان “57.9 
مليار دوالر”، بزيــادة 7.2 في املائة 
 41.2 على أساس سنوي، ما ميثل 
في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي 

لبكني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
هبطت أســعار الذهب حوالي واحد 
ثاني  االربعاء، مســجلة  امس  باملئة 
شــهر علــى التوالي من اخلســائر 
ارتفاع  تعرضهــا لضغوط مــن  مع 

الدوالر وتزايد عوائد ســندات اخلزانة 
األمريكيــة، وهو ما يقلــص جاذبية 
املعدن النفيس على الرغم من اخملاوف 
حيال زيادة حادة في التضخم. وتراجع 
 1.03 الفورية  الذهب في املعامــالت 

باملئــة إلــى 1837.00 دوالرا لألوقية 
)األونصــة( بحلول الســاعة 0.5:41 
بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود 
0.93 باملئة  اآلجلة األمريكية للذهب 
إلى 1840 دوالرا لألوقية. وارتفع مؤشر 

الــدوالر 0.345 باملئة وقفــزت عوائد 
القياسية  األمريكية  اخلزانة  سندات 
ألجل عشر سنوات، وهو ما يؤثر سلبا 
على جاذبية املعــدن األصفر الذي ال 
يدر عائدا.ومن بني املعادن النفيســة 

األخرى، نزلت الفضــة في املعامالت 
الفوريــة 1.88 في املئــة إلى 21.53 
خسارة  على  الشــهر  منهية  دوالرا، 
املئة. وارتفع  بأكثر من خمســة في 
البالتــني 0.60 في املئــة إلى 964.87 

دوالرا مســجال، أول زيادة شهرية في 
 1.6 البالديوم  ثالثة أشــهر. وهبــط 
باملئــة إلــى 1999.70 دوالرا منهيــا 
الشــهر على خســائر تزيد على 14 

باملئة هي األكبر منذ تشرين الثاني.

متابعة ـ الصباح الجديد:
برصد  املعنية   Kpler شركة  كشفت 
تدفقــات النفــط مــن املنتجني الى 
املستهلكني، ان 15 باملئة من صادرات 
العــراق النفطيــة نقلت إلــى أوروبا 
في العــام 2021، في وقــت ارتفعت 
أســعار النفــط امس االربعــاء بعد 
أن وافــق زعماء االحتــاد األوروبي على 
حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي 
ملكافحة  إغالقا  الصني  أنهت  وبعدما 

كوفيد19- في مدينة شنغهاي.
وقالت الشركة في تقرير، إن “دول أوروبا 
تلقت 15 باملئة من صادرات العراق من 
النفط اخلام في العام 2021، ومبا يعادل 
439 ألف برميــل في اليوم”، مبينة ان 
“هذه الصادرات تقلصت قليال في ايار 
من العــام احلالي إلى 390 الف برميل 

في اليوم” .
وأظهــرت بيانــات “كبلر” أن “آســيا 
حصلــت علــى نصيب األســد من 
صادرات اخلام العراقي في 2021 أو 76 
باملئة من اإلجمالــي او ما يعادل أكثر 

مليوني و200 الف برميل”.
وقال مدير عام شركة تسويق النفط 
العراقية “سومو” عالء الياسري خالل 
اســتضافته مــن قبل جلنــة النفط 
والغــاز البرملانية أمــس األول الثالثاء 
إن “شركة تســويق النفط احلكومية 
العراقية تواصلت مع جتار فرنســيني 

بشأن إمكانية إمداد أوروبا باخلام “.
واضــاف ان “العــراق ملتــزم بقرارات 
أوبــك”، مؤكــدا اهتمــام شــركته 
الهنديــة  احلكوميــة  بالشــركات 
النفطيــة والصينية ألنهــا تتعامل 
بعقد طويل األمد وال ميكن للشــركة 
ان تخســر عمالئها”، مشــيرا الى أن 
العراقي  للنفط  املستهدفة  “اجلهات 
ملعاجلة خامه،  النفــط،  هي مصافي 
األمر الذي ســيتيح لثاني أكبر منتج 
في أوبك فرصة لالســتفادة من بحث 

أوروبا عن إمدادات بديلة من روسيا”.
ومن املتوقع أن يؤدي احلظر الذي فرضه 
االحتــاد األوروبي علــى واردات النفط 
أُعلن  الروســية املنقولة بحراً، والذي 

عنه في 30 مايو، إلى إعادة تشــكيل 
تدفقــات الطاقــة العامليــة التــي 
تعطلت بالفعل بسبب الغزو الروسي 

ألوكرانيا.
وكان مسؤولون في “سومو” قد حتدثوا 
في وقت سابق أن العراق يعتزم إعادة 
توجيــه تدفقات اخلام من آســيا إلى 
أوروبــا. وقال جتــار إن: صنفي البصرة 
املتوســط والبصرة الثقيل يشهدان 
طلبا قويا في أوروبــا بعد نزوحها في 
آســيا بســبب جبال األورال الروسية 

التي لها خصائص مماثلة.
االربعاء  النفط امس  وارتفعت أسعار 
بعد أن وافق زعماء االحتاد األوروبي على 
حظر جزئي وتدريجي للنفط الروسي 
ملكافحة  إغالقا  الصني  أنهت  وبعدما 

كوفيد19- في مدينة شنغهاي.
وارتفع خام برنت تســليم أغسطس 
35 ســنتا أو 0.3 في املائة إلى 115.95 
دوالر للبرميل بحلول الســاعة 0605 
بتوقيت جرينتــش. وانخفضت عقود 
اخلــام بنســبة 1.7 فــي املائــة عند 

التسوية أمس الثالثاء.
وأغلقت عقــود تســليم يوليو عند 
122.84 دوالر للبرميل، بزيادة واحد في 

املائة.
وصعد خام غرب تكســاس الوسيط 
األمريكي 37 سنتا أو 0.3 في املائة إلى 

115.04 دوالر للبرميل.
وأنهــى اخلامــان مايو علــى ارتفاع، 
مسجلني زيادة للشهر السادس على 

التوالي.
وبحســب “رويترز”، اتفق قــادة االحتاد 
األوروبــي من حيث املبــدأ يوم االثنني 
على خفض واردات النفط الروسي 90 
في املائة بحلول نهاية العام، في أشد 
عقوبات االحتاد حتى اآلن على موسكو 
قبل  أوكرانيا  العسكري  تدخلها  منذ 

ثالثة أشهر.
وفــي الصني، انتهى اإلغــالق الصارم 
الــذي اســتمر شــهرين ملكافحــة 
كوفيد19- في شنغهاي اليوم، مما أدى 
إلى توقعات بزيادة الطلب على الوقود 

من البالد.

وزير الكهرباء يعد بتخفيف أزمة الطاقة 
خالل الصيف بعد إضافة 355 ميغاواط للشبكة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعــت املبيعات النقدية مــن الدوالر، في 

مزاد البنك املركزي امس األربعاء.
وذكر املصدر الصحفــي ، أن “البنك املركزي 
باع اليوم خــالل مزاده لبيع وشــراء الدوالر 
األمريكــي، 203 ماليــني و900 ألــف دوالر 
أمريكي غطاها البنك بســعر صرف أساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضــاف املصدر ان عملية الشــراء النقدي 
للــدوالر من قبل املصــارف زادت لتصل الى 
51 مليونا و6000 الــف، فيما ذهبت البقية 
البالغة 152 مليونــا و300 الف دوالر لتعزيز 
األرصــدة في اخلــارج على شــكل حواالت 

واعتمادات.
وأشار املصدر ، إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية 
طلبات تعزيز االرصدة في اخلارج، و19 مصرفاً 
لتلبية الطلبات النقديــة، إضافة الى 225 

شركة توسط

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع ســعر خــام البصــرة الثقيل، امس 
األربعاء، إلى أكثر من 3 دوالرات ليتجاوز 113 

دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر إلى آسيا 
3.35 دوالرات وبنســبة تغيير بلغت 3.05% 

ليصل الى 113.07 دوالرا للبرميل الواحد.
وارتفعت جميع أســعار خامــات منظمة 
أوبك حيث بلغ ســعر خام مربان اإلماراتي 
118.43 دوالراً بارتفاع 2.60 دوالر ، وبلغ اخلام 
العربي السعودي 119.84 دوالراً بارتفاع بلغ 
3.52 دوالرات، فــي حني ســجل مزيج ايران 
الثقيــل الــذي 115.00 دوالراً بارتفاع 1.12 
دوالر، فيما ســجل مزيج ســهران اجلزائري 
124.75 دوالرا بارتفاع بلــغ 1.24 دوالر، وبلغ 
خام بوني النيجيــري 124.72 دوالرا بارتفاع 
بلــغ 1.10 دوالر، فيما بلغ خام جيراســول 
 1.30 بارتفــاع  دوالراً   120.9284 االنغولــي 

دوالر”.
األربعاء، بعد  النفط امس  وارتفعت أسعار 
اتفاق قادة االحتــاد األوروبي على قطع 90٪ 
من واردات النفط من روســيا بحلول نهاية 
عام 2022 ، وأنهت الصني أكبر مســتهلك 
للنفط في العالم إغالقها بســبب كوفيد 

19- في شنغهاي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التركية  احلكوميــة  بوتــاش  قالت شــركة 
املســؤولة عن اســتيراد الطاقة اليوم، إنها 
رفعــت أســعار الغــاز الطبيعــي للمنازل 
والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث ارتفع السعر 

للمنازل بنسبة 30 في املائة.
وارتفع ســعر الغاز الطبيعي املستخدم في 
الصناعة بنســبة 40 في املائة ملن يستهلك 
أقل مــن 300 ألف متر مكعب في الســنة، 
وبنسبة عشــرة في املائة ملن يستهلك أكثر 

من تلك الكمية.
وقالت بوتاش أيضا إن أســعار الغاز الطبيعي 
إلنتاج الكهربــاء ارتفعت بنســبة 16.3 في 

املائة.
وبحســب “رويترز”، بشــكل منفصل، رفعت 
الهيئــة املنظمة لســوق الكهرباء في البالد 
أســعار الكهرباء مبا يتراوح بــني 15 في املائة 

و25 في املائة.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة 
تقريبــا، مما يجعلهــا عرضة خملاطــر تقلبات 
األسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة 
العاملية في األشهر األخيرة إلى زيادة الضغط 

على شركة بوتاش لزيادة األسعار.

ارتفاع المبيعات
 النقدية من الدوالر في 

مزاد البنك المركزي

سعر خام البصرة
 يتجاوز 113 
دوالرًا للبرميل

تركيا ترفع أسعار الغاز 
الطبيعي للمنازل 30 % 

وللمصانع 40 %

ارتفعت 21.9 %
286.4 مليار دوالر قيمة تجارة الخدمات في الصين خالل 4 أشهر 

الذهب ينخفض مع ارتفاع عوائد السندات األمريكية والدوالر

حصة األسد من نفط البالد آلسيا و15 % من صادراتها الوروبا
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تنويه
FSF متديد/ إعالن ملناقصة توفير مانع التآكل للمنشآت السطحية
 Extension for 1st Announcement for Provision of Corrosion

 Inhibitor for FSF
007/PC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/6/14 الى 2022/6/28
وعليــه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/28 عند الساعة 4:00 

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

2022/5/8
3 – لاستفسار االتصال باالمييات التالية:

 haneen.monam@petroalwaha.com;
 caijingnan@petroalwaha.com;
 lixiwen@petroalwaha.com
 suhaib.saad@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 46
التاريخ: 2022/5/31

م/ إعالن ثاٍن/ نكول
عمــا بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار فــي مديرية بلديات ذي قار 
عــن اجراء املزايدة العلنية اليجار أماك بلديــة )الدواية، الغراف( وكما مبينة مواصفاتها ادنــاه عدد )9(، فعلى الراغبني 
باالستئجار مراجعة محاســب البلدية خال مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعان لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( مــن القيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم التالي مــن مدة انتهاء اإلعان 
في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعان 

والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد العمومي/ 15854
السجل/ 80
التاريخ/ 2022/5/24

إعالن
الى/ املدير املفوض لشركة دلتا العراق للمقاوالت العامة احملدودة/ إضافة لوظيفته

م السيد املدير العام لشركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله احلقوقي احمد كاظم حميد اإلنذار  قدَّ
املرقم 9414 سجل 48 في 2022/3/17 الصادر من دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي واملتضمن:

ردا على ما جاء بإنذاركــم املرقم 1917 في 2022/2/8 الصادر من دائرة الكاتب العدل في اجلميعات اود بيان 
اآلتي:

1- مت التعاقد مع شــركتكم مبوجب العقد املرقم 4848 في 2008/10/21 وذلك إلنشاء مشروع ثاثة مراجل 
بخارية بأسلوب تســليم املفتاح بسعة 300 طن/ ســاعة ومببلغ إجمالي قدره 31،990،250 واحد وثاثون 
مليونا وتســعمائة وتســعون الفا ومائتان وخمســون دوالرا أميركيا وبفترة إجناز 24 شهرا من تاريخ فتح 
االعتماد املستندي لشركتكم بتاريخ 2009/3/29، إالَّ أن شركتكم لم تنفذ التزاماتها التعاقدية جتاه دائرة 
موكلــي برغم انتهاء املدة التعاقدية وبرغم إنذارها باإلنــذار املرقم 140647 في 2013/5/2 الصادر من دائرة 
الكاتب العدل في البصرة الصباحي واملبلغ ملمثل شركتكم السيد احمد جنديل جابر مبوجب ورقة التبليغ 

بالعدد 1056 في 2013/5/9.
2- بنــاًء على ما ورد بالفقرة )1( اعاه، مت اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق شــركتكم اســتنادا الى توصيات 
اللجنة الوزارية املشــكلة في وزارة النفط/ دائرة الدراســات والتخطيط واملتابعــة مبوجب كتابها بالعدد 
8924 في 2013/3/24 حيث مت ســحب العمل من شــركتكم مبوجب كتاب دائرة موكلي بالعدد 17561 في 
2013/8/18 وإحالته الى شــركة ICCS األميركية مبوجب العقد املرقم 5282 في 2018/8/29 وان الشــركة 
املذكورة قد وصلت الى نســبة تنفيذ بلغت 80% متهيدا ملقاضاتكم أمام احملاكم اخملتصة للمطالبة بفرق 
البدلني والغرامات التأخيرية والتحميات اإلدارية ورســوم اإلخراج الكمركي ومبلغ رســم الطابع وكافة 

األضرار التي حلقت بدائرة موكلي نتيجة إخالكم بالتزاماتكم التعاقدية.
3- أما فيما يخص نســبة اإلجناز، فإن نســبة االعمال املنفذة من قبلكم لكل فقــرة على حدة متثل %85 
جتهيز مواد للمشروع و68% اعمال مدنية و12% تنصيب ميكانيكي وصفر % لكل من التنصيب الكهربائي 
وتنصيب اآلالت الدقيقة وليست كما جاء بإنذاركم أعاه وحسب تقرير هيئة خدمات اإلنتاج بالعدد 1224 

في 2013/10/6.
4- من غير املنطقي والقانوني ان تطالب شركتكم بإعادة العمل اليها بعد ما يقارب اكثر من ثمان سنوات 
على تركها املشــروع وســحب العمل منها من دون أي مبرر قانوني يجيز لها ذلك، سيما وان العقد املبرم 
معها يعد من املشاريع االستراتيجية وميثل عصب العملية اإلنتاجية لدائرة موكلي، وذلك يدل على القصد 

املتعمد في االضرار بدائرة موكلي وتعريض ملصلحة العامة للخطر.
عليه فأن دائرة موكلي تكون قد أوفت بكافة التزاماتها التعاقدية مقابل عدم التنفيذ الكامل للمشــروع 
مــن قبلكم بهدف اإلضرار باملال العام، ولدى إرســال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواســطة مبلغ مركز 
شــرطة اإلمام علي )ع( تبني انك مجهول محل االقامة وحسب شــرح اجمللس البلدي ملنطقة اجلزائر/ حي 
عمان لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون 

املرافعات املدنية رقم )83( لسنة )1969( املعدل.
الكاتب العدل

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

38,000,000 ثمانية وثالثون مليون دينارسنة واحدةساحة الباعة املتجولني4052/27بلدية الدواية1

725,000 سبعمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري3195/27/10بلدية الدواية2

625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري4632/27/3بلدية الدواية3

700,000 سبعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري4632/1/6بلدية الدواية4

450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت جتاري3197/27/14بلدية الدواية5

 2,350,000 مليونان وثالثمائة وخمسون الفسنة واحدة حانوت55/10بلدية الغراف6
دينار/ نكول

15 سنةبناية جتارية1477/40بلدية الغراف7

 9,000,000 تسعة ماليني دينار/ 1( على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144,550,000( مائة وأربعة واربعون
مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار

 2( على املستأجر تسجيل حق املساطحة في
دائرة التسجيل العقاري

 3( يعاد بدل التقدير كل خمس سنوات وفق احكام
 املادة 16 من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21

لسنة 2013 املعدل

15 سنةبناية جتارية1479/40بلدية الغراف8

 9,000,000 تسعة ماليني دينار/1( على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144,550,000( مائة وأربعة واربعون
مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار

 2( على املستأجر تسجيل حق املساطحة في
دائرة التسجيل العقاري

 3( يعاد بدل التقدير كل خمسة سنوات وفق
 احكام املادة 16 من قانون بيع وايجار أموال الدولة

رقم 21 لسنة 2013 املعدل

15 سنةبناية جتارية1483/40بلدية الغراف9

 9,000,000 تسعة ماليني دينار/1( على املستأجر
 تنفيذ فقرات الكشف الفني املعد من قبل البلدية

 والبالغ قدره )144,550,000( مائة وأربعة واربعون
مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار

 2( على املستأجر تسجيل حق املساطحة في
دائرة التسجيل العقاري

 3( يعاد بدل التقدير كل خمسة سنوات وفق
 احكام املادة 16 من قانون بيع وايجار أموال الدولة

رقم 21 لسنة 2013 املعدل
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قصيدة

سينما

Our Father »فيلم » أبانا
الشــعور األول الذي ينتاب أي إنسان طبيعي 
الطويل  الوثائقّي  األميركّي  الفيلم  يشــاهد 
Our Father »أبانا«، من إخراج لوســي جوردان، 
هو الصالة هلل أن يتبّي فــي نهايته أنه فيلٌم 
روائــيٌّ من وحِي خيال اخملــرج والقائمي عليه، 

وليس فيلًما وثائقيًّا حقيقيًّا.
دوالند كالي هو طبيب خصوبة وعقم أميركي 
حقيقي، قرر في واحدة مــن مقاطعات والية 
أن يعبث  إنديانابوليــس )مقاطعة ماريــون(، 
مبختلف القيم التي ميكــن أن يجتمع عليها 
البشــر من مختلف جهات األرض: الشــرف، 
االحتــرام، أخــالق العمل، احلــرص على عدم 
تداخل النســل واختالط األنساب، عدم الغدر 
وال اخلديعة، األبوة، األمومــة، األخوة، الذاكرة، 
وكل ما ميكن أن يخطر علــى بالكم من قيم 

أخرى وأعراف ومعتقدات.
النســاء الالتي كّن يراجعنه ومعهن أزواجهن 
بأزواجهن،  اخلــاص  املنوي  بالســائل  حلقنهن 
وبالتالــي، تدعيــم فرص اإلخصــاب بي زوج 
وزوجته، هــل كان يخطر على بالهن أو بالهم 
بنســبة واحد باملليون، أن هذا الطبيب املرّوع 
أزواجهن بعينة  املريض، كان يســتبدل عينة 
منه شخصًيا، يلقي مبا أّمنه إياه الزوج املغلوب 
على أمره بســبب ضعف ما عنده، وكان يأمل 
أنه ضعف بإمكان عملية احلقن حّله في عيادة 
الطبيب، ودون احلاجة لعمليات ومستشفيات 

وما إلى ذلك!

مبحــض املصادفة يُكتشــف أمــر الطبيب 
الذي كــّرر ذلك مئات املــّرات، جنحت عملية 
اإلخصاب في 94 حالة منهــا، وأصبح لديه، 
ـا، ال يعرفون  بالتالــي، 94 بنًتا وابًنا بيولوجيًـّ
وال يعرف أهاليهم عن أمر هذا الســر املدّمر 
شيًئا. قد ال يكون الرقم النهائي هو 94، ولكن 
مخرجة الفيلم قّررت التوقف عند هذا احلد، 
تاركــة اجملال للقضاء واإلعــالم والعالم عّله 
يتابــع القضية، ويجد حاًل ملعضلة قد تطيح 
بحيــاة هذه املقاطعــة التي بــدأ كل واحد 
فيها ينظر بوجه جاره أو جارته أو املار أو املاّرة 
بالطريق، علَّ شــبًها ما بينه وبي من حوله، 
ففي الفيلم معلومة تفيد أن املساحة التي 
يقيــم داخل أراضيها ضحايــاه ال تتعدى 40 
مياًل مربًعا. هم، مبعنى آخر أبناء حارة واحدة. 
ألم يخــش دونالد كالي أن يتزوج أخ بيولوجي 
أخته البيولوجية، أن يعشــقها؛ يقيم معها 

عالقة!؟
معلومة مرّوعة )مقززة( أخرى داخل شــريط 
الفيلــم القائم على املقابالت املباشــرة مع 
بعض املشــاهد التمثيلية املعــادة ألحداث 
)خصوًصا مشــاهد الطبيب ومراجعاته في 
العيــادة(، وهي أن إحدى بناتــه البيولوجيات 
كانت، بعدما كبرت وصــارت امرأة، مريضته 
تراجعه مبســائل  وكانت  متواصلْي،  لعامْي 
نســائية محضة حتتاج فحوصات ســريرية 

ومسائل ال داعي للخوض في تفاصيلها.
احتمال آخر جاء بعد اســتقصاء جاكوبا عن 
كالي واكتشــافها أنه دهس في عام 1963، 

طفلــة عمرها أربع ســنوات وأودى بحياتها، 
فهل يفعل ذلك ليمنح األسر عددًا مهواًل من 
األوالد والبنات مبا ميكن اعتباره كّفارة عن ذنبه 

بدهسه للطفلة الصغيرة؟؟
هل هي حالة جنســية مرضية؟ هل يرى في 

نفسه إرادة اهلل في األرض؟
ال ينتهــي احلديــث عــن دقائــق الفيلم الـ 
97، املنتــج للتّو، منتصف أيــار/ مايو 2022، 
واملتاح منذ أســبوعي تقريًبا ملتابعي منصة 
نيتفليكس. وهو حديث ال ميكن أن يكون املرء 
خالله محايــًدا، كما ال ميكن قبول رّدة الفعل 
األميركية الرسمية على هكذا جرمية مكّررة 
مئات املــّرات ومرّوعة إلى قدر ال ميكن تخيله. 

ولكنها، على ما يبدو، مّرة ثانية وألف، قصة 
ويُرهــب ويقتل ويفتك  يُجرم  األبيض عندما 
مبختلف أنفاس احلياة ومعانيها، وغيره عندما 

يفعل ُعشر ُعشر ذلك.
 

Neuf meufs فيلم
فيلم بســبب االلتباس بي عنــوان الفيلم 
الفرنسي الروائي الطويل Neuf meufs، وعدد 
من األفالم واملسلسالت التي إما حتمل االسم 
نفسه، أو اســًما قريًبا منه، أو أن الفيلم هو 
نســخة مكررة عنهــا، فــإن املعلومات عن 
الفيلم نفسه من سيناريو وحوار وإخراج إميا 
دي كاونيس، قليلــة ومتداخلة مع معلومات 

عن مسلســل حّولتــه اخملرجة إلــى فيلم؛ 
أي مبعنــى أن Neuf meufs، هــو فــي األصل 
مسلســل تلفزيوني بنفس أحــداث الفيلم 
ونفس أبطاله، قررت إميا في نهاية موســمه 
األول ضغطــه داخل دقائق فيلــم مدته 78 

دقيقة.
ال ترجمة دقيقة ممكنة للعنوان اإلشــكالّي، 
قد يكون املقصود »تســع نســاء« أو »تسع 
قواريط« أو، حتى، »تسع فراخ«، على كل حال 
املعنى الوحيد الذي ميكن التقاطه من الفيلم 
الذي يحمل ملسات كوميدية، ويتصف بجرأة 
فائضة عــن احلاجة، وفي مختلــف األحوال، 
ليــس فيلًما عائليًّا، هو املعنى املتعّلق بغياب 

الــرادع، وما الــذي ميكن أن يفعله اإلنســان 
عندما يغيــب هذا الرادع؛ ســواء أكان رادًعا 

أخالقيًّا، أم اجتماعيًّا، أم دينيًّا.

فيلم »أصداء من املاضي«
Echoes of the Past

يتنــاول الفيلــم اليونانّي الروائــّي الطويل 
Echoes of the Past أو »أصداء من املاضي«، 
أملانيا  التــي أصبحــت  التعويضات  قصــة 

مطالبة بها بعد احلرب العاملية الثانية.
 Nicholas إخــراج  مــن  وهــو  الفيلــم، 
دمييتروبولــوس،  نيكــوالس   Dimitropoulos
وتأليــف Dimitrios Katsantonis دمييتريوس 
كاتسانتونيس، يقيم سردّيته من خالل خلق 
أحــداث متخيلة مرتبطــة بواقعة حقيقية 
هي املذبحة التي ارتكبتهــا القوات األملانية 
الغازيــة في مدينة كاالفريتــا اليونانية، في 
كانون األول/ ديســمبر 1943. ولهذا السبب 
يحمل الفيلم اسمْي، حيث اسمه اآلخر هو: 

Kalavryta 1943 »كاالفريتا 1943«.
من عبــارات الفيلم الالفتــة: »عندما تنظر 
طويــاًل إلــى الهاوية، الهاوية ســتحدق بك 
أيًضا«. أما العبارة املكتوبة على صرح ضحايا 
املذبحة، وعددهم، بحســب إحصائيات غير 
موّثقــة، 752 ضحيــة، فهــي: »ال مزيد من 
احلروب«. ولعلها أهم ما ســعى إليه الفيلم، 

وأجّله وضوًحا ومعنى.

سالم مكي

اقتِف أثر النهار وهو يشج الدرب امليسمي 
بإصبعه املتورم 

ارمتِ خلف التالل وهي تنتظر راعيا يكسوها 
بثوب من اللعاب

 ويصفــف بقطعانــه ثمارهــا الطافحة 
بالرغبة

ارمتِ بحضن الريح وهي تفتش عن قنِّ يحمل 
عنها حبوب اللقاح 

كثيٌر من الشمس وقليل من األفياء.  بيدين 
خائفتي، احمل ستائري وامض

 حيث الشمس الرؤوم، تدفئ  بقايا اخلراب

إكنس عتمة األمكنة بضيائك الشفاف  
الراحل  أنت، أيها الصامت، كوجاق مسن، 

عّني كرأٍس ساخن: 
إياك أن تســتجيب لصوتي، وهو يتدحرج 

في األدغال 
إيــاك أن تســمع لصغيرتــي، وهي تلعق 

عفتها املتجمدة في يدي
إيــاك أن ترتــدي قفازاتي القدميــة، وأنت 

تصافح عشيقاتك 
إياك أن تطعم رصاصك املبتل بالدم، لتلك 

األجساد الشرهة 
هاتفنــي، ذلك الصوت النحيــل وهو يردد 

بعضا من عباراته الصدئة  
ويحمل عــل أكتافه الــزرق، نعش ذاكرته 

التي أُزهق تأريخها ذات شبق وحيد 
يحلم بنهر، يتســع ليقظــة الدماء وهي 

تسدل الستار عن آخر وجبة للعطش
_ ال يحل لك احللــم بنهر هجره املاء بعد 

أول ليلة قضاها برفقة القصب العاري!
ال للغربة، وال للديار تنتمي. أي رغبة جاءت 

بك الى هذا املستنقع؟ 
إسترد وجهك من املرآة، أو الصور القدمية، 

حتى جتد له ماًء يستره من الضياع 
أطرق باب زوجتك حي تنام على ســريرها 

اخلشبي، توجه صوب نهدها املتهدل
كعربة معطلة.. عّلــه يصحو، فينتصب، 
حتى يالمس شــفتيك ويســتر الفراغات 

الكئيبة

أطرق باب أمك التي تركها أبوك موحشة 
كالسراديب

 أترك صدرها يستريح من طفولتك األبدية 
**************

لم أعد قادرا على الكتابة، أو التحليق في 
زقاقها املمطر

مثل حــدأة أصيبت بالعمــى، وهي حتمل 
في منقارها عصفــورا يغترف موجات من 

الهواء 
لم أعــد قادرا علــى املكوث فــي اخليام، 
وأســياف املواقد تصهل كجسد داهمته 

اللذة 
صديقي الكســيح، يتلوى حتــت الضياء 

الباهت كأفعى مرهقة 

قلبه يوجع جدرانه كمعول شره 
شــيٌء مينعني من االقتراب، رغــم أبوابه 
التي ال يســترها سوى  وزوجته  املفتوحة 

الظالم 
شــيٌء يســترد ضوء القمر املنسكب في 

كفي 
يحتــرق  ال  الــذي  للنشــيج  ويتركنــي 

كالشمس 
يصوب مسدسه احملشو بالكلمات نحوي، 

لكن لسانه رابض كقذيفة لم تنفجر
شيٌء يدفعني نحوك، أيها القدر اخلائب

حلاٌء من الديدان، أسناٌن مغطاٌة باإلسفلت، 
نساٌء يتذوقن اخلطايا 

أجساٌد تقيأتها احلرب، لتبدو كالقمامة ..

غربــُة نهــار..

جديد شباك التذاكر

دراسة

بوًحــا ذاتًيا للــذات املبدعــة، تنعكس 
فيه نفســيته وأعماقه الباطنة وأطوار 
حياته، ألن الشعر ســجل أمي ووثيقة 
تاريخية تقدم تفاصيل احلركة النفسية 
للذات الشاعرة في عالقتها مع املوضوع 

احلياتي مًدا وجزرًا.

ظاهرة الفتة
ومن هنــا، اجتــه البحث إلى كشــف 
األنا أو ما يســمى بـ)النرجسية(، نظرًا 
الزبيري  لتكثف هذه الظاهرة في شعر 
بشــكل الفت، إذ تعد من أبرز الظواهر 
التي يالمســها القارئ مــن خالل قراءة 
النصــوص، فضاًل عن إفصاح الشــاعر 
نفسه عنها في شعره ونثره، وهو الذي 
افتتــح ديوانه بالقول: »كنــت مفتونًا 
بشــعري إلى أبعد حدود الفتنة«، وهي 
مقولة اتخــذ منها الناقد احلســامي 
مفتاًحــا للولوج إلى العالم الشــعري 
للزبيري؛ بغية تعيي وتشخيص أسباب 

تلك الفتنة وجتلياتها.
الدراســة الختيار  أما جنــوح عنــوان 
فيرجعه  أساســًيا،  مرتكزًا  النرجسية 
الناقد إلى ما يشــير إليه بـ: »استقرار 
النفســي  البحث  حقل  في  املصطلح 

والنقدي إلى حٍد ما«، على أن الدراســة 
دَت عيَِّنتها بشعر الزبيري املدون في  حدَّ
دواوينه: )ثورة الشعر؛ صالة في اجلحيم؛ 
نقطة في الظالم(، إضافة إلى قصائده 
املعنونة بـ)الوثنيــات( التي أوردها -ألول 
مرة- الباحث اليمني رياض القرشي في 

كتاب نقدي له تناول  شعر الزبيري.
وينوه احلسامي أن اقتصار الدراسة على 
الشعر )أي شعر الزبيري( واتخاذه ميدانًا 
لالشتغال البحثي، ألن ذلك يحمل داللة 
توجه البحث الستنباط القيم املتعلقة 
بالظاهرة من الشعر فقط؛ بوصفه دااًل 
وثيق االرتباط مبنبع الشــاعرية، منطويًا 
علــى العوالم الداخليــة للمبدع؛ إذ إن 
الشــعر صلًة كبرى بيننا وبي الشاعر، 
ومع ذلك فإن الدراسة استأنست أيًضا 
بالنص النثري لتمكينها من االستضاءة 

عند االقتضاء.
أما أســباب نشــوء وتشــكل »ظاهرة 
النرجسية« لدى الزبيري، فيجد الباحث 
أنها تتجســد في أربعة أســباب هي: 
التكوين الصوفي لدى الشاعر؛ اإلحباط؛ 
الــدور الوطنــي والسياســي؛ عبقرية 
اإلبداع. وفي كشــفه عــن جتليات تلك 
الظاهرة، يجد أنها متثلت في: تضخيم 
اآلخــر/ تضخيــم األنا؛ تصغيــر اآلخر/ 
تضخيــم األنا؛ تقمــص النبوة؛ حضور 

ضمير األنا؛ أسطرة الشعر.
وينوه الناقد أيًضا أن دراسته تعد إضافة 
جديدة للدراســات التي تناولت شــعر 
الزبيــري، بل تقدم جديــًدا في مضمار 
الدراســات النقدية التي اســتخدمت 
األدب  دراســة  فــي  النفســي  املنهج 
اليمنــي، عموًما. ويلفــت االنتباه أيًضا 
إلى أن توقفه في دراسة مطولة تبحث 
الشــاعر  لدى  النرجســية  في ظاهرة 
الزبيري، ينطلق في سياق مهمة بحثية 
جديدة أكثر توغاًل وكشًفا، تختلف عن 
عديد الدراسات التي أجنزت حول الزبيري 
شــاعرًا ومناضاًل. ففي حي أن عدد من 
الدراســات نأت بنفســها عن استغوار 
املســتعجل  باالنفعال  واكتفت  النص 
املســتند إلى قناعات مســبقة، فضاًل 
عن االنشــغال بتتبــع املالمح الوطنية 
والثورية في شــعر الزبيــري، مما جعلها 
النص مقيدة بشروط  إلى فضاء  تدلف 
البعد السياسي.. ورمبا أن دراسة الناقد 
الزبيري  اليمني رياض القرشــي »شعر 
بي النقد وأوهام التكرمي« وأخرى ملواطنه 
الشــاعر والناقــد عبــد اهلل البردوني 
»مــن أول قصيــدة إلى آخــر طلقة«، 
وكذلك دراســتي الناقــد العراقي علي 
حداد، فــي كتابه »عشــبة آزال« )متاثل 
التجربة اإلنسانية بي املتنبي والزبيري(، 
الشعرية عند  املتنبي  و)استدعاء جتربة 
الزبيري( من أهم الدراسات التي تناولت 

الزبيري، إذ حاولت نبش كثير من القضايا 
بحرية في البحث وجرأة في التناول.

أن مقولة  احلســامي  أوضــح  وفيمــا 
الزبيري التي يتحــدث فيها عن افتتانه 
بشــعره، وتكثف ظاهرة النرجسية في 
شــعره بشــكل الفت، كل هذا جعله 
يقف أمام )نرســيس( آخر مفتون بذاته/ 
بإبداعه، يشــير في السياق نفسه، إلى 
أن كثيــرًا من الدارســي توقفــوا أمام 
هذه الظاهرة لدى الزبيري، فالمســوها 
أطلقوا  وبالتالــي  خفيفة،  مالمســة 
عليهــا جملة مــن االصطالحات، ومن 
أولئك الدارســي: عبد اهلل سالم ناجي، 
الذي ســّماها »تضخم الذات« أو »األنا« 
وعزاهــا إلــى »الرؤية احلاملــة املعجبة 
بذاتها..«، وثابت بداري في دراسته عن أثر 
السياسة في شعر الزبيري، وقد سّمى 
تلك الظاهرة »االعتزاز بالذات« بل »فرط 

االعتداد بالذات«، وثمة رياض الِقرشــي، 
الــذي كانت وقفته أطول مــن غيره، إذ 
أطلق عليهــا األوصاف اآلتية: »املبالغة؛ 
وثمة  الزهو«،  الفخــر؛  بالذات؛  االعتداد 
أيًضا، علي حداد، إذ ســّماها »االنشداد 
العالية«؛  الــذات  »فاعلية  الذات«؛  إلى 
بالتفرد«؛  الفردية«؛ »اإلحساس  »النزعة 
»االفتخار«، وكاد يطلق عليها مصطلح 
»النرجســية« فــي معــرض مقارنته 
بي الزبيــري واملتنبــي، إذ وصم املتنبي 

بالنرجسية.
الدراسة وفرة من الشواهد  وتستعرض 
التي تعزز انعكاس إحســاس الشــاعر 
بعبقرية اإلبداع، على املساحة النصية 
فــي قصائده، مــا يعــد تصريًحا منه 
بنرجسيته، كقوله: )لقد جئت بالشعر 
الــذي أنا شــاعره/ وأوله فــي العاملي 
وآخره(. وقولــه أيًضا: )أنا صوتها العالي 

فلو ضيعتني ضيعتهــا(. وقوله: )كنت 
أعجوبة دهري فــي غدوي ورواحي(. وفي 
الدائرة الكونية، جند أن الشعر في نظر 
الزبيري محكمــة وقاض حملاكمة طغاة 
األرض قاطبًة، حيث يقول: )عندي لشــر 
طغاة األرض محكمة/ شــعري بها شر 

قاض في تقاضيه(.

التأثر بإقبال
في سياق تتبعها ألثر شعر محمد إقبال 
في شــعر الزبيري، تستنتج الدراسة أن 
جلوء الشــاعر محمد محمــود الزبيري 
إلى الباكستان، شــكل انعطاًفا مهًما 
في مســيرته، حيث هيأت لــه يومياته 
هنــاك، تخصيــب ثقافتــه مبخصبات 
جديدة، ومتثُّل العطــاء الفكري والفني 
في الواقــع اجلديد، ومن ذلــك االطالع 
علــى نتاج محمــد إقبال، الــذي ميثل 
نظيرًا تشــابه معه الزبيــري في كثير 
من الســمات، إذ اســتحوذت العبقرية 
إقبال، على كثير من  االبداعية للشاعر 
املبدعي ومنهم الزبيري، الذي وقع حتت 
الســطوة اإلبداعية فقام بترجمة عدد 
من قصائد إقبال من األردية إلى العربية، 
وتلك الترجمة كانت نافذة متكن الزبيري 
من خاللها من السياحة في عالم إقبال 

متأثرًا برؤاه.
وقد جتلى تأثير شــعر إقبال في شــعر 
الزبيري من خالل جانبي: الرؤية، والبناء 
الفنــي. ففي زاويــة »الرؤية«، جتســد 
هذا التأثر من خالل عــدد من العناصر، 
أهمهــا »رؤية اإلنســان«: إذ عكســت 
قصائد الزبيري ومقطوعاته في املرحلة 
اإلقبالية  الرؤية  الباكســتانية طبيعة 
لإلنسان، ومن ذلك مواصفاته لـ)اإلنسان 
اإللهي(، أو )الفتى اإللهي(، كما جتســد 
أيًضا في رؤيته العاملية رسالة اإلسالم، 
ونقده للحضارة الغربية، مقابل اعتزازه 
باحلضارة اإلســالمية. وكان ذلك عاماًل 
مهًما فــي حتول الصبغــة املوضوعية 
لشــعر الزبيري نحو األفق اإلســالمي، 
وضرورته  للكفــاح  نظرتــه  وكذلــك 

لتحقيق احلياة الكرمية.
الزبيري لم  أن نصوص  الدراسة  ووجدت 
تكن بعيدة عن التأثر بطريقة إقبال في 
بناء الصورة من حيث املنزع الفلسفي، 
وتوظيف املعادل املوضوعي، واســتدعاء 
الرمــز التاريخي. وثمة حتــول في بنية 
النظام اإليقاعي الــذي أخذ يتجه نحو 
تعــدد القوافي بداًل من وحدتها، كما أن 
التأثر بإقبال قد تسلل إلى بناء املعجم 
اللغوي لدى الزبيري، وكان معجم الروح 

دااًل معجمًيا يعزز مدى هذا التأثر.

صدام الزيدي

اليمني، عبد  الناقــد واألكادميــي  يقدم 
احلميد احلســامي، في كتاب صدر حديًثا 
عــن دار النشــر »عناويــن بوكس« في 
القاهرة، دراسات في أدب الزبيري )الشاعر 
اليمني املعروف- أحد رموز ثورة 26 أيلول 

1962 اليمنية(.
حمــل الكتاب عنــوان »املرايــا والرؤى/ 
دراســات في أدب الزبيــري« متوزًعا على 
198 صفحة، يستهلها الناقد احلسامي 
مبقدمة يشــير فيهــا إلــى أن الكتاب 
يتضمن 3 دراســات؛ تتجــه األولى نحو 
الزبيري،  النرجســية في شــعر  دراسة 
بينما تســعى الثانية إلى تناول التنوير 
في أدبه شــعرًا ونثرًا، أما الثالثة فتحاول 
الكشــف عن مالمح أثر شعر إقبال في 

شعر الزبيري.
ويلفت الناقد أن تســميته للدراســات 
بـ)املرايا والرؤى( ألنها متثل صورة الشاعر 
في مرايا الــذات: في إشــارة إلى بحث 
الذي جلى صورة الشــاعر  النرجســية 
الزبيري فــي مرايــا ذاته، كمــا أن هذه 

الدراسات تبلور رؤاه الشعرية واحلياتية.
 ويعلل الناقــد اهتمامه بدراســة أدب 
الزبيري )الذي يعد من أبرز الشــخصيات 
اليمنيــة التــي اســتقطبت كتابــات 
الدارســي سياســًيا وإبداعًيا( منطلًقا 
من مالحظــة أن كثيرًا من الدراســات 
التي تناولت شــعر الزبيري انطلقت من 
خارج النص؛ أي أنها قد وقعت حتت تأثير 
مكانته الوطنيــة والنضالية والروحية؛ 

فنأت بنفسها عن استغوار النص.
حاولت الدراســة االقتراب مــن العالم 
محمود  محمــد  لشــخصية  الداخلي 
الزبيري، إســهاًما في قــراءة جانب من 
جوانب جتربته الشعرية؛ لتكتمل الصورة 
عن شاعر له مكانته، بعيًدا عن االنفعال 
املســتعجل الذي يســتند إلى قناعات 
مســبقة، وبعيًدا أيًضا عن تتبع املالمح 
الوطنيــة، والنضاليــة، والثوريــة، كما 
فعلت دراسات سابقة لنقاد مينيي وعرب 
السياسي.  البعد  بشروط  مقيدًة  كانت 
وتعزيــزًا للنقد املنهجي الذي يتوســل 
مبعطيات مناهج النقد احلديثة ويستثمر 
معطياتهــا فــي كشــف العالقة بي 
النص الشــعري ومنِتج النص من خالل 
النفسي؛  املنهج  آليات  بعض  استخدام 
النص  عليــه  ينطوي  ما  الستكشــاف 
من قيم جمالية، ومؤشــرات نفســية، 
فقد بحثت الدراســة في أســباب بروز 
النرجسية في شــعر الزبيري، وجتلياتها، 
محاولًة استقراء مالمح ذاتية املبدع التي 
اإلبداع  بوصف  النصوص،  عليها  تنطوي 

»دراسات في أدب الزبيري«.. في عوالم شاعر نرجسي

من هنا، اتجه البحث إلى 
كشف األنا أو ما يسمى 

بـ)النرجسية(، نظرًا لتكثف 
هذه الظاهرة في شعر 
الزبيري بشكل الفت، إذ 

تعد من أبرز الظواهر التي 
يالمسها القارئ من خالل 
قراءة النصوص، فضاًل عن 

إفصاح الشاعر نفسه عنها 
في شعره ونثره، وهو الذي 
افتتح ديوانه بالقول: »كنت 

مفتونًا بشعري إلى أبعد 
حدود الفتنة«

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
فيسبوك يزيل خاصية »الوضع المظلم«

من على واجهة الهاتف
فاجأ موقع فيسبوك الشهير املاليني من مستخدميه، قبل أيام، 
بإزالة خاصية القت شعبية كبيرة لدى املستخدمني في األعوام 

األخيرة.
ومنذ السبت املاضي، تفاجأ مستخدمو فيسبوك بعودة املوقع 
على الهاتــف، إلى اللــون األبيض، لتختفــي خاصية “الوضع 
املظلم” التي تتيح للمســتخدمني التصفــح بخلفية داكنة، 

تريح العينني عند الرؤية الليلية.
ووفقا لصحيفة “ذا صــن” البريطانية، تعرضت خاصية الظالم 
لعطل منذ الســبت املاضي، علــى جميع أجهزة آبــل، مما أدى 

إلزالتها من االختيارات.
وقالت مواقع تقنية إن العطل قد يكون سببه عطل في النظام 
للموقع، وليس مشكلة عامة، حيث ال تواجه املواقع “الشقيقة” 

لفيسبوك من املشكلة، مثل واتساب وإنستجرام.
الوضع املظلــم هو أحد إعدادات العرض لواجهات املســتخدم 

والتي عند تنشيطها تعرض نصا أبيض على خلفية داكنة.

أطعمة تزيد الشعور بالعطش
مــع ارتفاع درجات احلــرارة يقوم البعض باتبــاع بعض العادات 
اليومية اخلاطئة املسببة للشعور واإلصابة بالعطش، لذا يقدم 
موقع “healthline” أبرز وأهم األطعمة التى تتسبب فى إصابتك 

بالعطش، ومنها:
– اللحــوم املصنعة.. نظــرا الحتوائها على نســبة عالية من 
الصوديوم فهذا األمر يتســبب فى تعرضك للشعور بالعطش، 
فأثبتت الدراســات أن األطعمة الغنية بالصوديوم تتسبب فى 
شــعورك بالعطش الشديد، ألنها تتســبب فى فقدان اجلسم 
لنسب كبيرة من الســوائل، وحلل هذه األزمة عليك اإلكثار من 

تناول املاء بكثرة.
– احلميات الغذائية عالية البروتني.. يقوم اجلســم باســتهالك 
كميات كبيرة من املاء اخملزنة داخله عند اإلكثار من تناول البروتني، 
ويتسبب فى ذلك فقدان اخلاليا باجلسم التى حتتوى على املاء، ما 

يتسبب فى الشعور بالعطش الشديد، ولذا أكثر من املاء.
– احللويات.. نظرا الحتوائها على نسبة من السكر الذى يتسبب 
فى فقدان اجلســم لكميات كبيرة من املاء، لذا يزداد الشــعور 
بالعطش الشــديد، لذا ابتعد عن تناول احللويات واملشــروبات 
الغنى على نســبة عالية من الســكريات، خالل ارتفاع درجات 

احلرارة جتنب للشعور بالعطش.

بعد 26 عاما.. يكتشف
»مفاجأة مرعبة« مغروسة في ظهره

اكتشف شاب جزائري وجود سكني مغروسة في ظهره منذ عام 
1996، من دون أن ينتبه هو أو األطباء إلى »اجلسم الغريب« طيلة 

سنوات معاناته.
ويواصل الشــاب فارس من والية سطيف شــمال شرق اجلزائر 
حياته بســكني عالق فــي ظهره منذ 26 ســنة، بعدما تعرض 

لطعنة عام 1996.
وأشــار تقرير لصحيفة »الشروق« اجلزائرية إلى أن الشاب خضع 
لعملية عقب تعرضه للطعنة، أغلق الطبيب على إثرها اجلرح، 

تاركا السكني في جسده.
وواصل الشــاب فارس تناول املســكنات على مدار الســنوات 
املاضية مع اشــتداد آالمه، حتى اكتشف مؤخرا بعدما زار أحد 
األطباء في ســطيف فأجرى له تصويرا إشعاعيا، ليجد جسما 
غريبا في ظهره. واعتقد الطبيب، على وفق الصحيفة اجلزائرية، 
أن هنــاك خلال في جهاز التصوير، األمــر الذي جعله يطلب من 

املريض إجراء صورة في عيادة أخرى.
وكانت املفاجأة بالنسبة للمريض والطبيب، حيث تأكدا بالدليل 

القاطع وجود اجلزء األمامي من سكني في ظهره.

البصرة ـ سعدي السند:

ناقش  منفصلتني،  ندوتــني  في 
املعنيــون فــي كليــة الفنون 
اجلميلة بجامعة البصرة التنوع 
االدائي في فن الرسوم املتحركة، 
دراسة في حتوالت النسق أعدها 
عبيد  فالــح  وصفي  الباحــث 
في  البــرادامي  الفضلي،وحتــول 
التشكيل العاملي املعاصر والتي 
عطوان  حســن  الباحث  أعدها 

كاظم الساعدي.
قال  الفضلي  وصفــي  الباحث 
محاولة  انهــا  دراســته  عــن 
افتقرت  لفن  موسعة  لتغطية 
املؤسستان الثقافية واألكادميية 
في وطننا ملعاجلته والولوج فيه 
ومعرفة العوامل التي تؤســس 
لنشــوئه وتطوره وقــد ورد ذكر 
بعض مؤسســي فن الرســوم 
أصحــاب  وبعــض  املتحركــة 
التــي  العلميــة  االبتــكارات 

ساهمت في انضاجه .
وناقشــت الدراســة مســألة 
األسباب التي ساهمت في تبّني 
هــذا الفن من قبــل بعض دول 
العالــم وتراجــع دول أخرى عن 
ذلك واالطالع على األسباب التي 

تقف وراء ذلك.
وتهدف الدراســة الى الكشف 
عن التنــوع االدائي فــي جتارب 
فن الرســوم املتحركة واملراحل 
فن  فــي  املهمــة  االنتقاليــة 
تربط  التي  املتحركة  الرســوم 

هذا الفــن التقليــدي بالفنون 
الرقمية 

واســتنتجت الدراســة عــدة 
اســتدالالت تبني تفوق الرسوم 
احلية في  األفالم  املتحركة على 
تقدمي دراســة متأنيــة لتنفيذ 

السيناريو كوصف الشخصيات 
نتيجة  بهــا,  والبيئــة احمليطة 
الرسوم  أفالم  انتاج  فترة  لطول 
املتحركــة والتي جتــاوزت عدة 
أعوام في بعضها, كما ان املبالغ 
الكبيــرة املرصــودة إلنتاجهــا 

تتطلــب ســعة كبيــرة مــن 
التفكير بالعمل قبل الشــروع 

بالتنفيذ.
البرادامي في  أما في دراسة حتول 

التشكيل العاملي املعاصر
تضمنت الدراســة التي قدمها 

الســاعدي  حســن  الباحــث 
موضــوع الكشــف عــن حتول 
البرادامي في التشــكيل املعاصر 
البراداميــي  التحــول  الن هــذا 
متمركز بتكاثف واسع في أوروبا 
وامريكا كونهما يشكالن مركزاً 
وبرادميياً عاملياً مؤثرا على النتاج 

التشكيلي العاملي املعاصر.
البرادامي  الدراسة حتول  وناقشت 
في الفــن احلديــث ومت التطرق 
الى مفهــوم احلداثة والتحوالت 
رافقت  التي  واجلمالية  الفكرية 
التحول من البرادامي الكالسيكي 

الى برادامي الفن احلديث.
بيان  الــى  الدراســة  وتهــدف 
التحول البراداميي في التشكيل 
املعاصر باالعتماد على املشاهد 
االدائية الناجتة بفعل مســرحة 
التشــكيل التــي متتعــت بها 

النماذج.
ان  الدراســة  واســتنتجت 
العاملــي  التشــكيل  بــرادامي 
املعاصر لــه مفاهيمه املعرفية 
واالنطولوجيــة التي حتولت عن 

البراداميات السابقة عليه.
جدير بالذكر، أن البرادامي »نظارة 
التفكير عند  نظام  العقل« هو 
اإلنسان والعدسات التي يرى من 

خاللها احلياة.

اطروحتان في كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة
الرسوم المتحركة وتحّول »البرادايم« في التشكيل العالمي المعاصر

متابعة ـ الصباح الجديد:
قرية  جذبت  وضحاها،  عشــية  بني 
صغيــرة بشــمال الســودان أنظار 
النــاس بعد انتشــار مقطع فيديو 
التواصل  لفتاة صغيرة عبــر موقع 
االجتماعي »تيك تــوك«، تزعم فيه 
قدرتها على شفاء املرضى برش املاء 

عليهم.
فمنذ شــهر تقريبــاً يتناقل الناس 
احلكايــة على أن لتلــك الفتاة قوة 
خارقــة، جاءتهــا بعــد أن رأت في 
منامها رجــالً ملتحياً يرتــدي ثياباً 
املرضى  بيضاء، يطلب منهــا عالج 

باملاء.
وبالفعل، قلب املقطع الساذج حياة 
القرية الصغيرة رأســا على عقب، 
حيث هــرول إليها اآلالف من املرضى 
وذويهــم من كل مــكان، واكتظت 

البلدة البسيطة بالبشر والعربات.
إلــى أن تدّخلــت الشــرطة احمللية 
وأسرتها  الفتاة  مع  وفتحت حتقيقاً 
العــالج عندها،  وأناس ممــن زعموا 
والذين أكدوا أال حتّسن يذكر قد طرق 

على حاالتهم بعد عالج الطفلة.
ولــم تكن هــذه احلالــة األولى من 
نوعها، فهناك رجل كان ادعى عالج 
املرضى بالكي بالنار بقرية الكرميت، 

بوالية اجلزيرة وسط السودان.
فازدحم الناس بكثــرة على بابه إال 
بحالة أســوأ، خاصة  أنهم عــادوا 
الذين  الســكري منهــم  مرضــى 

تعمقت جراحهم جراء الكي بالنار.
وهناك أيضاً قصــص أخرى، كرجل 
زعــم قدرتــه على شــفاء املرضى 

واملكروبني بعضة من أسنانه.
وال يقتصر ضحايا هؤالء األشخاص 
علــى البســطاء، فكثيــرا ما وقع 
ضحايــا أكاذيبهم ساســة ورجال 

أعمال داخل البالد وخارجها.

اختصاصي  بعــض  يذهب  في حني 
علــم النفــس الــى أن مثــل هذه 
دائم  اإلنســان  ألن  تعــود  الظواهر 
البحث عــن الغيبيات واخلوارق ألنها 

جزء من تكوينه النفسي.
وذكروا أن ما يجري دليل على إحباط 
العالج  على  باحلصول  املرضى  ويأس 
بالطــرق الســليمة باملؤسســات 
الصحيــة املتهالكة ونــدرة األدوية 
أو غالء ثمنها فــي البالد فال يجدون 
حرجا من اللجوء إلى االستشــفاء 

بتلك الطريقة.
كمــا أوضحــت الدكتورة أســماء 
االجتماع،  علم  اختصاصية  جمعة 
أن هناك االرتبــاط بني تلك الظواهر 
ســيما  الوعــي،  وقلــة  واجلهــل، 
باجملتمعات الفقيرة التي تغيب فيها 

الدولة.
بدوره، أوضح الفريق عابدين الطاهر 
مدير شــرطة املباحث والتحقيقات 
اجلنائية األسبق، أن هناك في اجملتمع 
أناســا ما زالوا يفّضلون هذه الطرق 

الغريبة ويصدقونها.

الماء والنار والعّض.. أغرب طرق العالج في السودان
بغداد ـ الصباح الجديد: 

أكدت الفنانة واألســتاذة في قسم 
الفنون جامعة بغداد  املسرح بكلية 
زينب عبد األمير، أن مســرح الدمى 
ال يرتبط بفئــة عمرية محددة، فيما 
بينــت أن التعامل مع الدمى أصعب 

من البشر.
وقالت عبد األمير في تصريح تابعته 
الدمى  إن "مســرح  اجلديد،  الصباح 
يرفــه عن االطفــال باملناغــاة وفي 
وفي  يناقش قضايا سياسية  عروض 
أخرى يقــدم كوميديــا والتراجيديا 
ليســت بعيدة عنه، لكنها ليست 
شــائعة فيه؛ لذا يعد نوعا مسرحيا 
يقف في منتصف املســافة، ويتوزع 
بــني اشــتراطات توظــف الدمــى 
لها خصوصية  بوصفها شخصيات 
– وفضاء  الســينيوغرافيا  من حيث 
والفعل  املســرح  ومعمــار  العرض 

الدرامي".
وأضافت، أن "أداء الدمى يختلف عن 

إذ تكتب لها نصوص خاصة  البشر، 
مبستويات تشــفيرية مدروسة، وهنا 
يكمــن التمثيل من خــالل الدمية، 
ممثل  امتالك مهارات  وعلى محركها 
تبدو مقنعة  في بث االحساس؛ كي 
"التعامل  أن  وتابعــت  للمتلقــي". 
مع الدمى أصعب من البشــر؛ ألنها 
تفتقر لتعابير الوجه في االنفعال، ما 
يتطلب تعويضه باحلركة، وهذا شأن 
معقــد، ال يســتوفيه مخرج الدمى 

بسهولة".

الفنانة زينب عبد األمير:
التعامل مع الدمى أصعب من البشر
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اعالن
الشركاء/ فاطمة محسن علي  الى 
وهدية عبد اجلبار عودة ومحمد عبد 
اجلبار عودة ومسلم عبد اجلبار عودة 
وهاني عبــد اجلبار عودة ومهند عبد 
اجلبار عــودة وضويه عبد اجلبار عوده 
واسراء عبد اجلبار عوده وشفاء عبد 

اجلبار عوده ورقية عبد اجلبار عوده
اقتضــى حضوركــم الــى صندوق 
اإلسكان العراقي فرع ذي قار الكائن 
في الناصرية/ وذلك لتثبيت اقراركم 
باملوافقــة علــى قيام شــريككم 
الســيد )شــاكر جنف لفته( بالبناء 
على حصته املشــاعة في القطعة 
املرقمة )387/567( مقاطعة النجادة( 
اإلســكان  قرض  تســليفه  لغرض 
وخالل مدة أقصاها خمســة عشر 
يوما من داخل العراق وشهر اذا كان 
خارج العراق من تاريخ نشــر اإلعالن 
وبعسكه سوف يسقط حقكم في 

االعتراض مستقبال..

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 240/ج/2022
التاريخ: 2022/5/24

م/ إعالن
الى املتهم الهارب/ عز الدين فرحان 
خلباص ناصر/ اسم والدته / ناجحه 

محيسن/ تولد/ 1994
بالنظر جملهولية محل إقامتك في الوقت 
احلاضــر ولكونك متهمــا في القضية 
اعاله وفق أحكام املــادة 444/ رابعا من 
تبليغك  تقــرر  فقد  العقوبــات  قانون 
باالعالن بصحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة فــي 2022/8/3 وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى احملاكمة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط 
الهيأة الثانية

مديرية زراعة ذي قار
))إعالن محلي 373 لسنة 2022((

تعلن مديرية زراعة ذي قار عن تأجير املساحات املبينة تفاصيلها ادناه وفق القانون 
21 لســنة 2013 املعدل وهي أراضــي اميريه مملوكه للدولة غير مســتصلحة 
شــبه مضمونة االمطار بعيدة عن احملافظة طريق ترابي غير متوفرة لها الطاقة 
الكهربائية مصدر االرواء بزايز عدم توفر لها الوقود فعلى الراغبني بالتأجير مراجعة 
مركز املديرية أعاله للحصول على الضوابط وتقدمي املستســكات املطلوبة ودفع 
تأمينات البالغة 20% من قيمة بدل االيجار وســوف جتري املزايدة بعد مرور ثالثون 
يوما تبــدأ من اليوم التالي لصــدور اإلعالن عليه فقد تقرر ان جتــري املزايدة يوم 
)االحد( املصادف 2022/7/3 وفي شــعبة زراعة )اإلصالح( في متام الساعة العاشرة 
واذا صادف ذلك يوم عطلة رســمية فيكون في اليوم الذي يليه ويجوز الضم على 
البدل األخير خالل فترة خمســة أيام من تاريخ اإلحالة ويتحمل من ترســو عليه 
املزايدة أجور النشــر والداللية كما يتعهد باستكمال إجراءات التعاقد خالل فترة 

أقصاه أسبوعني..
د. صالح هادي فرهود
مدير زراعة محافظة ذي قار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 38848
التاريخ: 2022/6/1

))إعالن((

تعلن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( 
املدرجــة اوصافها ادناه وفق أحــكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملدة 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة 
سكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وستجرى املزايدة باليوم االخير من 
مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب 
املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد دخيل حسني
مدير بلدية الناصرية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة كاتب العدل في الكرادة

العدد العمومي: 1/135
السجل: 55
التاريخ: 2022/5/12

إنذار
بواسطة السيد الكاتب العدل في الكرادة احملترم

الى/ شركة بارتنرتكنك للمقاوالت العامة واالنشاءات والتجارة 
احملدودة )تركي اجلنسية(

العنوان/ بغداد/ ابي نؤاس/ محلة 102/ز/ش9/ مبنى 103

بالنظر لعدم تنفيــذ التزامكم ببنود العقــد املوقع معكم )املادة 
11( واملتضمنــة )يلتزم الطرف الثاني بتعزيز خطاب الضمان وصوال 
الى املبلغ النهائــي الذي يغطي رواتــب العاملني ومخصصاتهم 
مبا يغطي رواتب ثالثة اشــهر بعد 17 شــهر من تاريخ االستالم مع 
اعتماد رواتب املنتســبني لألشــهر املذكورة حيث مت استالم املعمل 
من قبلكم بتاريخ 2020/7/8 ونظــرا لعدم قيامكم بتعزيز خطاب 
الضمــان املرقم )24472/999( الصادر من مصــرف االحتاد العراقي، 
عليه ننذركم  بتنفيذ التزاماتكم العقدية حســب املادة )11( فقرة 
)2( مــن العقد وخالل مدة 14 يوما من تاريــخ تبلغكم بإنذارنا هذا 
وبخالفه ســيصادر الى فســخ العقد واتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحقكم ضمانا حلقوق شركتنا.
املنذر
املمثل القانوني للشركة العامة للسمنت العراقية
مبوجب الوكالة العامة املرقمة 80 في 2022/2/7
املوظفة احلقوقية/ نضال محمود عيدان
مبوجب الهوية املرقمة870119
بغداد- معسكر الرشيد- سعيدة

وزارة الكهرباء
الشركة العامة النتاج الطاقة الكهربائية/ 

املنطقة الوسطى
م/ متديد تاريخ غلق املناقصة العامة 

)E2S-062( اخلارجية املرقمة

نشر في صحيفتنا بالعدد 4893 في 2022/5/12 
إعالن املناقصة العامة اخلارجية املرقمة 

منظومــة  )بتجهيــز  واخلاصــة   )E2S-062(
التزامن الشبكة  التحكم واحملاكاة ومنظومة 
)132-33( ك.ف( حملطــة كهرباء الدورة احلرارية 
الغلــق ليكون 2022/6/29  وتقرر متديد موعد 

بدال من 2022/6/19.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
الهيئة االصلية

العدد: 270/س/2022
التاريخ: 2022/5/31

الى/ املستأنف عليه/ نعيم سعودي 
مكطوف
م/ إعالن

أقام املســتأنف )علي حسني عليوي( الدعوى 
270/س/2022 ضدكم  املرقمة  االســتئنافية 
طالبا فســخ احلكم البدائي الصادر بالدعوى 
 2022/4/14 بتاريــخ  1110/ب/2022  املرقمــة 
والــذي يطلب فيهــا إلزامكم بدفــع مبلغ 
مقداره ثالثون مليون دينــار عراقي وجملهولية 
محل إقامتكم حســب كتاب مركز شــرطة 
اخللود املرقم 5730 بتاريخ 2022/5/29 ومرفقه 
ورقة التبليغ املتضمنة شرح القائم بالتبليغ 
في 2022/5/16 بتعذر تبليغ املســتأنف عليه 
كونه مرحتال الى جهة مجهولة وارفق اشعار 
مختار حي العســكري مؤيــدا ارحتاله، عليه 
قررت احملكمة تبليغكم بواســطة صحيفتني 
محليتني رســميتني يوميتــني للحضور أمام 
هــذه احملكمة في موعد املرافعــة القادم في 
2022/6/15 وفي حال عدم حضوركم ستجرى 
املرافعــة بحقكــم حضورا وعلنا وحســب 

االصول... مع التقدير.
الرئيس
سامي كامل الزبيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد/ 2022/3617
التاريخ/ 2022/6/1

إعالن
الى/ املدعى عليه/ مشعل حماد موسى
أصدرت محكمة األحوال الشــخصية 
بالعدد  الغيابــي  احلكــم  بيجــي  في 
املتضمن   2022/5/18 250/ش/2022 في 
احلكــم بالتفريــق بالضــرر بينك وبني 
)بشرى جاســم احمد( حكما  املدعية 
والتمييــز  قابــال لالعتــراض  غيابيــا 
وجملهولية محل اقامتــك تقرر تبليغك 
بصحيفتــني محليتني وفــي حال عدم 
الطعن بالقــرار خالل املــدة القانونية 
سوف يكتســب القرار بحقك الدرجة 

القطعية.
مع التقدير....

القاضي
مهند علي حسني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 2430/ش/2022
الى املدعى عليها/ رشا كرمي طالب

أقــام املدعي )فاضل ثجيــل مويع( 
الدعوى املرقمــة أعاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
محل  وجملهولية  احلضانــة  بتأييــد 
إقامتك وحسب إشعار اخملتار واملرفق 
بكتاب مركز اخللــود بالعدد 38 في 
2022/5/21 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور أمام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022/6/9 بتاريخ 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة جلوالء
 م/ إعالن

تنفيــذا لقــرار احلكــم الصادر مــن هذه احملكمــة املرقم 
182/ب/2021 واملؤرخ في 2021/9/12 املتضمن إزالة شــيوع 
ملشيدات العقار 731/234 مقاطعة 8 وادي العوسج والواقع 
في ناحية جلــوالء قرب شــعبة زراعة جلوالء واملســجل 
باســم مورث املدعيني واملدعى عليهم )خليل عبد الوهاب 
خورشــيد( واكتســاب القرار الدرجة القطعيــة  والنتهاء 
مرحلــة وضع اليد قررت احملكمة االعــالن عن بيعه باملزايدة 
العلنيــة وبصحفيتــني محليتــني يوميتــني والواقع في 
محافظــة ديالى قضاء خانقني ناحية جلوالء قرب شــعبة 
زراعة جلوالء واملدرجة اوصافه ادناه، فعلى الراغبني بالشراء 
مراجعــة هذه احملكمة خالل مــدة )30( ثالثني يوما تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر في متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 10% عشرة 
باملائــة من قيمة العقــار املقدرة البالغــة )740،332،000( 
ســبعمائة واربعني مليونــا وثالثمائة واثنــني وثالثني الف 
دينار إن لم يكن شــريكا وشهادة اجلنسية العراقية وهوية 
االحوال املدنية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.

مالحظة/ إذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فيكون اليوم 
الذي يليه موعدا للمزايدة. 

القاضي/ محمد عبد اهلل سعيد
اوصاف العقــار/ 1- موقع العقار ورقمــه/ محافظة ديالى/ 
قضــاء خانقني/ ناحية جلــوالء/ قرب شــعبة زراعة ديالى 
على القطعة املرقمة 731/234 مقاطعة 8 وادي العوســج. 
2- جنس العقار ونوعه/ قطعــة ارض مع بنائها. 3- العقار 
عبارة عن فرن صمون مع ســتة محال وباب صغير يؤدي الى 
الســطح ودرج خارجي وجميع األبــواب مغلقة والبناء من 
الطابوق وسطح مسلح كونكريت واالرضية صب. 4- شاغل 
العقار وصفته )ال يوجد(. 5- درجة العمران )متوســطة(. 6- 
الوارد الســنوي العقار مبلغا قدره )12،000،000( اثنا عشر 
مليون دينار ســنويا. 7- القيمة املقــدرة للعقار ارضا وبناء 
)الكلي( )740،332،000( سبعمائة واربعون مليونا وثالثمائة 

واثنان وثالثون الف دينار.

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 2492/ش/2022
الى املدعى عليه/ حيدر رعد كامل

)رنــده جواد كاظم(  أقامت املدعية 
الدعوى املرقمــة اعاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بالتفريــق للهجــر وجملهولية محل 
اقامتك وحسب اشعار مختار محلة 
405 بغــداد/ الكاظمية الشــاجلية 
الكاظمية  مركــز  بكتــاب  واملرفق 
بغداد/ الشــاجلية بالعدد 6211 في 
2022/5/26 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/6/12 الساعة التاسعة 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

فقدان وصل امانات
املرقم  فقد وصــل االمانــات 
مــن  الصــادر   )1952697(
مديرية بلديــة تكريت بتاريخ 
 350،000( مببلــغ   2018/10/1
فقط ثالثمائة وخمسون الف 
عايد  )منعــم  باســم  دينار( 
حنظل( الرجاء من يعثر عليها 
تسليمه الى اجلهة املذكورة...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 3334/ش/2022
التاريخ/ 2022/6/1

الى املدعى عليه 
حيدر احمد نعمه

م/ تبليغ
أقامت املدعية )ربيعة رشيد حميد( 
الدعوى الشرعية املرقمة اعاله التي 
وبالنظر  بالوفاة  احلكم  فيها  تطلب 
جملهولية محل اقامتك حسب شرح 
القائــم بالتبليغ لــذا تقرر تبليغك 
بصحيفتــني محليتــني يوميتــني 
باحلضور أمام هذه احملكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2022/6/16 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف جترى 

املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي

فقدان وصل قبض 
فقــد وصــل القبــض رقم 
فــي   313531 الوصــل 
قاسم  باســم/   2019/9/17
مببلــغ  جاســم،  محمــد 
وثالثــة  مليــون   1013000
عشــر الف دينار صــادر من 
مديرية بلديــة الكوت، فمن 
جلهة  تســليمه  عليه  يعثر 

اإلصدار...

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 411/بحث/2022
الى املدعى عليه/ مضر جنم عبد

أقامت املدعية )زهراء عيسى صادق( 
الدعوى املرقمــة اعاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيها 
بالتفريــق للهجــر وجملهولية محل 
اقامتــك وحســب اشــعار مختار 
مركز  بكتاب  واملرفق  احلاجية  محلة 
شــرطة اخللــود بالعــدد 5676 في 
2022/5/28 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/6/16 الساعة التاسعة 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

فقدان هوية
املوظفة  هويــة  فقــدت 
)وعدية عبد دلي( من مركز 
مبيعات التاجي صادرة من 
الشــركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائية، على من 
يعثر عليها تسليمها الى 

جهة اإلصدار...

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 1585/ب /2018
التأريخ: 2022/5/31

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عــن طريق املزايدة 
العلنيــة العقار تسلســل 5695/30 شــامية وخالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا صادف 
اليوم اخلامس عشــر عطلة رســمية ففي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في قاعة 
محكمة البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور في 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقــار بنســبة 3% وال نقبل املبالــغ النقدية إن لم 

يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار مفرز بصورة غير رسمية الى دار وشقة الدار 
مؤلفة من باحة خارجية وصحيات مشتركة واسقبال 
وصالة ومطبخ وحمام وغرفتني وسلم داخلي يؤدي الى 
الشقة الواقعة في الطابق العلوي ومؤلفة من صالة 
وغرفة نوم عدد )3( واستقبال ومطبخ صغير وصحيات 
مشــتركة عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف 

بالكونكريت املسلع ومجهز باملاء والكهرباء.
2- مساحة العقار 193،75 م2

3- القيمة املقدرة للعقار مائتان وسبعون مليون دينار 
فقط.

4- عموم العقار مشــغول من قبل املدعى عليه االول 
ويرغب بالبقاء مستاجرا بعد البيع.

فقدان وصل قبض 
فقــد وصــل القبض رقم 
فــي   187485 الوصــل 
رضا  باســم/   2022/1/26
عبــاس عكيلــي، مببلــغ 
دينــار  1000.000مليــون 
صــادر من مديريــة بلدية 
عليه  يعثر  فمــن  الكوت، 

تسليمه جلهة اإلصدار...

فقدان وصل قبض 
فقــد وصــل القبض رقم 
فــي   1743774 الوصــل 
2019/2/27 باســم/ ايــاد 
بريــس عبد العزيــز، مببلغ 
دينار صادر  الــف   225000
من مديريــة بلدية األحرار، 
فمن يعثر عليه تســليمه 

جلهة اإلصدار...

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 15853
السجل: 80
التاريخ: 2022/2/24

إعالن
إلى السيدة/ هيفاء احمد شهاب

قّدم الســيد املدير العام لشركة مصافي اجلنوب/ إضافة لوظيفته وكيله محمد 
محمود جالل اإلنذار املرقم )9311( سجل )47( في 2022/3/16 والصادر من الكاتب 

العدل في البصرة الصباحي واملتضمن:
سبق وان مت احالتك الى التقاعد مبوجب االمر اإلداري املرقم )21727( في 2014/10/13 
ونظرا لعدم شــمولك بقانون الفصل السياسي رقم )24( لسنة )2005( استنادا 
الــى ما جاء مبوجب كتاب وزارة النفط اللجنة املركزية للمفصولني السياســيني 
ذي العدد )1551( فــي 2014/8/3 وصدور االمر اإلداري املرقم )19239( في 2014/9/3 
واملتضمن ســحب احلقوق واالمتيازات كافة التي منحت لك على أساس الفصل 
السياســي حيث ترتب بذمتك مبلغ وقدره )88,183,826( ثمانية وثمانون مليونا 

ومائة وثالثة وثمانون الفا وثمامنائة وستة وعشرون دينارا.
عليه نسير اليكم هذا اإلنذار طالبني فيه تسديد املبلغ البالغ مقداره )88,183,826( 
ثمانية وثمانون مليونا ومائة وثالثة وثمانون الفا وثمامنائة وســتة وعشرون دينارا 
وخــالل فترة )15( يوما من تاريــخ تبليغكم باالنذار أعاله وبخالفه ســيتم اتخاذ 
كافــة اإلجراءات القانونيــة واملالية بحقكم ومقاضاتكم امــام احملاكم اخملتصة 
وحجز اموالكم املنقولة وغير املنقولة اســتنادا لقانون حتصيل الديون احلكومية 
رقم )56( لسنة 1977 املعدل ولدى إرسال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ بواسطة 
مركز شــرطة البصرة تبني انك مرحتلة الى جهة مجهولة وحســب شرح اجمللس 
البلدي ملنطقة حي صنعاء، لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف اليومية استنادا 
للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لســنة 

1969 املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد
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مصدر االرواءالوحدة اإلداريةبدل االيجاراملساحةاملقاطعةالقطعةت

62/ الشريش 116,26
اباراالصالح2503000الشمالي

املالحظاتمدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

1
 صحيات متطورة

 ألول مرة داخل
املتنزه

200 م4/392 شامية
 1,500,000 مليون
 وخمسمائة الف

دينار
10 سنوات

 على املستأجر تنفيذ الكشف
 الفني املعد من قبل البلدية والذي
 مقداره 34,100,000 أربعة وثالثون

 مليون ومائة الف دينار على ان يتم
 إعادة التقدير كل خمس سنوات

استنادا للقانون



رياضة
صكبان الربيعي
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

األوملبي  منتخبنــا  مبــاراة  انتهت 
األولى يوم امس ضمن نهائيات كأس 
آســيا حتت 23 عاما في أوزبكستان 
بهدف  بالتعادل  األردني  نظيره  امام 
ملثله، ســجل األردن هــدف التقدم 
عــن طريق الالعب محمــد أبو رزاق 
في الدقيقة 55 وادرك وكاع رمضان 
هدف التعديل ملنتخبنا في الدقيقة 

.69
وفــي اجملموعة ذاتها فــاز املنتخب 
األســترالي أمــس علــى الكويت 
لويس  سجلهما،  نظيفني،  بهدفني 
داريجو وجــاي ريتش، في الدقيقتني 
26 و 54 .. ويلتقي منتخبنا األوملبي 
في  كارشي  مبلعب  أســتراليا  امام 
الساعة 4 من عصر السبت املقبل، 
تعقبها في الساعة 8 مساء مباراة 

الكويت واألردن.

يونس محمود يتفقد الناشئني 
زارَ النائــُب الثانــي لرئيــِس االحتادِ 
العراقّي لكرِة القدم، يونس محمود، 
برفقــة ُعضو االحتاد رحيــم لفتة، 
الناشــئني مساء  منتخب  تدريبات 
أول أمس، وقّدما املساندَة على بذِل 
كل ما بوســعهم فــي البطوالِت 
املقبلة، خصوصــاً أن االحتاد وضمن 
مبنتخباِت  اهتمامُه  يصب  منهاجه 
النواة  العمرّيــة كونهــا  الفئــات 

احلقيقية للمنتخِب الوطني.
وقــاَل محمــود: إن االحتــاد ينظــر 
احلقيقيُة  القاعــدُة  بأنكــم  لكم 
للمنتخبــاِت الوطنّيــة، ونســعى 

لتوفيــرِ جميــع ســبل النجــاح، 
تنتظركــم بطولــُة غربي آســيا، 
يسبقها معسكٌر تدريبّي في تركيا، 
وال تهمنــا النتائج بقــدر ما يهمنا 
الالئِق،  بالشكِل  منتخبنا  يظهر  أن 
ويكســُب احتراَم املنافسني، وثقتنا 
بجهازكــم الفنــي وبكــم كبيرٌة 
لتحقيــِق نتائــج طيبة.من جهته، 
أوضــَح ُعضــو احتاد الكــرة، رحيم 

لفتــة: إن االحتــاد ســاٍع لدعمكم 
مبا ميكــن أن يقدمُه لكــم وننتظر 
منكم تقدميَ املســتوى الفني اجليد 
املقبل  اجليُل  أنكم  للجميع  لتثبتوا 
الذي ســيدافُع عن ألوان املنتخباِت 

الوطنية. 
وأشــارَ إلى: إن فرق الفئات العمرية 
محــُط احتــرام واهتمــاٍم كبيــر، 
بإقناِع  مطالبــون  فأنتم  باملقابــل 

االحتاد أنكم قادرون على املنافســةِ 
بقوٍة فــي االســتحقاقاِت املقبلة، 
الســيما بطولة غرب آسيا الشهر 
املقبــل وبطولة العرب فــي اجلزائر 
في شــهر آب املقبــل والتصفيات 
اآلسيوّية في شــهر تشرين الثاني 
املقبل. مــن جانبه، رحَب ُمشــرف 
املنتخب ُعضــو اإلحتاد، خلف جالل، 
بزيارِة يونس محمــود ورحيم لفتة، 

موضحــاً: إن تواجــد الطرفني ميثُل 
دعمــاً معنوياً لالعبــني قبل خوِض 
منافســات بطولة غربي آسيا في 

األردن.

اليوم.. افتتاح اجلولة 34 للدوري 
املمتاز 

قررت جلنُة املســابقات فــي االحتادِ 
تأجيَل مباراة  القــدم  املركزي لكرِة 

فريقي النجف والكــرخ في اجلولة 
)34( من يوِم غد اجلمعة إلى يوِم بعد 
غد السبت في الســاعِة العاشرة 
مســاًء، وذلــك لتزاُمن املبــاراة مع  
الشهيد  السيد  ذكرى استشــهادِ 
)قدس  الصدر  صادق  محمد  محمد 
اهلل ســره الشــريف(، وانشــغال 
وتقدمي  التشييع،  مبراسيم  احملافظِة 
الوسط  نفط  فريقي  مباراة  توقيت 
والنفط التي تقاُم في يوِم الســبت 

إلى الساعِة اخلامسة عصراً.
افتتاح  املســابقات  جلنــة  وأعلنت 
اجلولــة اليوم اخلميــس فتقام في 
الســاعة 4 عصرا مباراتي القاسم 
واربيل في ملعب الكفل وســامراء 
امــام الكهربــاء في ملعــب األول 
ويضيــف ملعب الشــعب الدولي 
مباراتني، الطلبة امام نفط ميسان 
4 عصرا تعقبها في  في الســاعة 
الزوراء  مباراة  التاســعة  الســاعة 
وأمانة بغــداد، في حــني تقام في 
ملعب الفيحــاء مبحافظة البصرة 

مباراة امليناء والشرطة.
وتقــام اجلمعة مباريــات الصناعة 
ونفط البصرة في الساعة 4 عصرا 
امام  واجلويــة  الصناعــة  مبلعــب 
زاخــو مبلعب الشــعب الدولي في 
والنصف مساء  السادسة  الساعة 
وتســتكمل املباريات يوم الســبت 
املقبل 4 حزيران بإجــراء 3 مباريات، 
الساعة  نوروز في  الديوانية يضيف 
4 عصــرا ونفــط الوســط يالقي 
النفط في ملعــب النجف الدولي 
في الساعة اخلامسة عصرا تعقبها 
تقام في  والكــرخ  النجف  مبــاراة 
ملعب النجف الدولي في الســاعة 

9 مساء،

األولمبي يتعادل امام األردن ويالقي أستراليا
 السبت بنهائيات آسيا تحت 23 عامًا

اليوم.. افتتاح الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز بإجراء 5 مواجهات
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مشاهدات ورصد من 
دوري الكرة الممتاز

 »1«
برغم ان جلنة االنضباط في االحتاد املركزي لكرة القدم 
قررت معاقية العب النجف احملترف املغربي سفيان 
طــالل باحلرمان من اللعب اربع مباريات جراء ســوء 
التصرف الذي بدر منه خــالل مباراة فريقه املؤحلة 
التي خاضها مؤحرا امام فريق اجلوية وبالتحديد مع 
الالعب الدولي املعروف إبراهيم بايش، فأن قرار مدرب 
نادي الندف حســن أحمد املتضمن الغاء عقد هذا 
الالعب واعادته إلى بالده ولد االرتياح لدى األوســاط 
الرياضــي في العراق ســيما ان الالعب املذكور قام 
بتصرف غريب ال ينم عن الــروح الرياضية املطلوبة 
وهــو يخرج من امللعب بعد ان اشــهر خكم املباراة 
الــكارت االخمر بوجهه لســوء تصرفه مع الالعب 
بايش حيث أشار الالعب سفيان طالل وهو يخرج من 
امللعب باشارهة معيبة جتاه جمهور اجلوية احملتشد 

على املدرجات.
 »2«

اكد الالعب الدولي كابنت فريق القوة اجلوية حمادي 
احمد انه يفكر فــي اتخاذ قرار اعتزال اللعب نهاية 
هذا املوســم، بعد ان وفق مع فريقه الصقور بشرف 
الكثر من 15 ســنة، كان فيها من الالعب املتميزين 
الهدافني بالشكل الذي اسعد جماهير اجلوية كثيرا 

وادخل الفرحة في نفوس اجلماهير الزرقاء.
واعلن الالعب حمادي ان مباراة الكالســيكو لفريق 
التي ســيلعبها امام الزوراء فــي ربع نهائي بطولة 
كأس العــراق رمبا ســتكون هي املناســبة العالن 

االعتزال على امل ان تكون الفرحة للجميع.

المكتب اإلعالمي التحاد الطائرة
حــددت االحتاد العراقــي للكرة الطائــرة موعداً النطالق 
بطولة أندية العراق للكرة الشاطئية والتي ستحتضنها 
العاصمــة احلبيبــة بغداد.جاء ذلك من خــالل االجتماع 
الذي عقد أمــس في مقر االحتاد برئاســة رئيس اللجنة 
الشاطئية وعضو االحتاد بشار علي في اللجنة املؤلفة من  
محمد مخلف مقرر اللجنــة واألعضاء الدكتور محمد 
عبد الســادة وعلي فليح وأنور جاســم زيدان.وقال علي 
ان اللجنة حددت اخلامس عشــر من شهر حزيران احلالي 
موعداً النطــالق البطولة لالندية املســجلة في االحتاد 
وسيكون آخر موعد للتسجيل 2022/6/12 بكتاب رسمي 
من قبــل الهيئة االدارية للنادي الذي يرغب باملشــاركة. 
وأضاف ان اللجنة ســتعتمد الزي الرســمي باالرقام )1 
و2( لالعبني وبخالفه اليســمح لهم باملشاركة.واختتم 
احلديث : ســتحظى هــذه البطولة باهتمــام ومتابعة 
اجلميع كون االحتاد ســيختار العبي املنتخب الوطني من 
بني هذه األســماء املشاركة اســتعداداً لالستحقاقات 

اخلارجية املقبلة.

15 الجاري بدء بطولة األندية 
للكرة الطائرة الشاطئية

إعالم الشباب والرياضة
زار وزير الشــباب والرياضة عدنان درجــال أمس ، ألالعب 
الدولي الســابق حيدر عبد الرزاق الــذي يرقد حاليا في 
مستشــفى اجلملة العصبية في بغــداد .. وتواصل مع  
مدير املستشفى الدكتور ســمير حميد الدلفي ملعرفة 
تفاصيل الوضع الصحي لعبد الرزاق   واستعداده لتقدمي 
اية مســاعدة ممكنة الجل جتاوز الوضع احلرج الذي مير به 
فــي هذه الفترة ، واكد الوزير درجــال انه على تواصل مع 
عائلة عبد الرزاق وله اطالع كامل بحالته الصحية منوها 
انه على اســتعداد لعمل ما بوسعه وفي أي مكان فيما 
لو تطلب االمر عالجه بامكانات اكبر ، متمنيا له الصحة 

والشفاء العاجل.

درجال يتفقد
 حيدر عبد الرزاق

وكاع رمضان ينطلق فرحا بهدف التعديل 

املوهوب حسني موسى

جدول مباريات المنتخب األولمبي في البطولة
نهائيات كأس آسيا

تحت 23 عامًا
في أوزبكستان

1 - 1العراق

العراق
العراق

األربعاء 1 حزيران األردن
السبت   4 حزيران
الثالثاء   7 حزيران

8 مساًء
4 عصرًا
4 عصرًا

أستراليا
الكويت

VS
VS

نعمت عباس
من  رحيــم  حيــدر  الدكتــور 
بصمت  يعملون  الذين  املدربني 
فــي مركــز املوهوبــني جانب 
الرصافــة حتت إشــراف خبراء 
اللعبــة الكابــنت القدير داوود 
العــزاوي واملبدع كــرمي عالوي 
بدأ   . اسماعيل محمد  واالنيق 
الفرق  احملبوب حيدر في  مدربنا 
املدينة  مالعب  على  الشعبية 
نصيف  مــدرب  إشــراف  حتت 
جاســم ، انضم لفرق الفئات 
العمريــة لنادي القــوة اجلوية 
رياض  املدربــني  إشــراف  حتت 
سالم وكاظم فليح، ثم انتقل 
الى نــادي الصناعة ومثله من 
عاد  وبعدها   2004 إلــى   1998
إلى الصقــور ومثله من 2005 
إلــى 2010 ، وبعدها مَثل نادي 
، وفي   2011 الزوراء في موسم 
2012 انتقــل إلى صفوف نادي 
الطلبة. شارك في بطولة دوري 
أبطال آســيا مع نــادي القوة 
اجلوية موســم 2006 ، وشارك 
في بطولة دوري أبطال آســيا 
 ،2007 الصقــور موســم  مع 
شــارك في بطولة دوري أبطال 
العرب مع القوة اجلوية موسم 

.2009
وشــارك فــي بطولــة كأس 
االحتاد اآلسيوي مع نادي الزوراء 

للمنتخب  2011، لعب  موسم 
األوملبي في بطولة أسياد آسيا 
2006 ، وشــارك مــع املنتخب 
األوملبــي في تصفيــات بكني 
2008، اُســتدعى الى املنتخب 
حرمته  االصابة  ولكن  الوطني 
من حتقيق حلمه ، وبعدها دخل 
على  وأشــرف  التدريب  مجال 
املوهوبني جانب  تدريب مركــز 
كثيرة  مواهب  وقَدم  الرصافة، 
يعمل بعلميــة مدرب أكادميي 
استلهم اخلبرات من املشرفني 
وعزَزها  املوهوبني  على مدرسة 
بدراســاته األكادميية ، ومن بني 
املواهب التي تذخر بها املدرسة 
الكروية حســني موســى جنل 

العب نادي الســالم الســابق 
موسى محسن ، ويلعب مبركز 
وكاظم صادق  والده شبه ميني 
مهاجم وهداف الفريق، واملدافع 
حسن حيدر وهناك العديد من 
املواهــب وفي حراســة املرمى 
يضم املركــز مجموعة طيبة 
مــن احلراس الذيــن ينتظرهم 
إشراف  حتت  واعد  مســتقبل 
وأسامة  رشيد  سرمد  املدربني 

حسني .
أبلغ الكالم : املدارس واألكادمييات 
تعد مــن اهم مرتكــزات تطور 
الكرة في بــالد الرافدين ، ندعو 
احتــاد الكرة مواصلــة االهتمام 

مبراكز التدريب.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لكرِة  النســوي  منتخبنا  ســجَل 
الصــاالت فــوزاً كبيراً علــى فريِق 
أكادمييــة بوتــان اإليرانــي بنتيجة 
)11-0( في أولى مبارياته التجريبّية 
في معســكره التدريبّي املقام في 
العاصمــِة اإليرانيــة طهران ضمن 
اســتعداداته لبطولــِة كأس غرب 
آســيا، في املباراِة التي أقيمت في 

القاعِة الرياضّية اخلاصة باحتادِ كرة 
القدم اإليراني.. وشهَد اللقاء تفوقاً 
واضحاً لالعبات منتخبنا توَج بغلٍة 
من األهداف تناوَب على تســجيلها 
شــوخان نور الدين بثالثــة أهداف 
وبهــره دارا بهدفني وطيبة ســليم 
بهدفني أيضاً وهدف لكل من نادية 
فاضل وغفران صديق وسميرة رؤوف 
عبرت  اللقاء،  محمد.وعقب  وديرين 

املدربُة شاهناز ياري عن ارتياحها ملا 
املباراة،  وقِت  خالل  الالعبات  قدمته 
مشــيرًة إلى: إن النتيجة الكبيرة ال 
تهمها بقدر ما يهمنا جناح الالعبات 
في تطبيِق املفــرداِت التدريبّية في 
املباراة.هــذا وســيالقي منتخبنــا 
بعبعــد غــٍد اجلمعة فــي مباراته 
اســتقالل  فريق  الثانية  التجريبية 

ساري أحد أندية املقدمة.

حسام عبد الرضا *
اختتمت امس األول في محافظة 
اخلاصة  التحكيمية  الدورة  نينوى 
بكرة اليــد والتــي اقامها االحتاد 
الفرعي بالتعاون مع االحتاد املركزي 
لكرة اليــد وجلنة احلكام العراقية 
ونادي الفتوه الرياضي وفي تصريح 
: أكد فيه  للكابنت جمال ابراهيم 
أقيمت علــى منتدى  الــدورة  ان 
شباب احلدباء التابع ملديرية شباب 
ورياضة نينوى خالل املدة من 27 ـ 
28 آيار املاضي وحاضر فيها رئيس 
العراقي  االحتــاد  في  احلكام  جلنة 

الدولي فاضل  اليد احلكــم  لكرة 
كاظم  شــارك في الدورة العديد 
34 من الشــباب والتربويني وعدد 
من الالعبني واملدربني ملعرفة االمور 
وشرحها  وتطبيقها  التحكيمية 
الالعبني  حتــى  التدريبات  اثنــاء 
يكونــون ملمني بالقانــون وعدم 
االعتراضات على حاالت حتدث في 
املباريات وأضــاف ان الدورة تعتبر 
األولى مــن نوعها فــي احملافظة 
ملعرفة آخر التعديالت التي أجريت 
على القانــون اجلديد للعبة حيث 
كانــت احملاضــرات نظرية صباحا 

وعملية مســاء مت خاللها شــرح 
جميع االمور التحكيمية وكيفية 
الصحيحــة  القــرارات  اتخــاذ 
احلاالت  علــى  التعرف  وكيفيــة 
التــي تخص التحكيــم وكذلك 
شرح التعديالت االربع اجلديدة في 
االفتتاح قد شــهد  اللعبة وكان 
كاظم  فاضــل  باحلكم  ترحيــب 
لقدومــه الى املوصل بــني اهله 

ومحبيه.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد كرة 
اليد

صاالت النساء يفوز على أكاديمية الكابتن حيدر رحيم تاريخ حافل بالعطاء 
بوتان ويالقي استقالل ساري غدا

اليد يختتم دورة تحكيمية
 لـ 34 مشاركا في نينوى

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

إسبانيا ـ البرتغال
دوري األمم األوروبية

د. حيدر رحيم
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بغداد- الصباح الجديد:
عرض على املســرح الوطني في بغداد أمس األربعاء مسرحية 
)كوفي شــوب( والتي تطرح قضايا اجتماعية وسياسية من 
الواقع العراقي بلغة درامية مشوقة مبشاركة الفنانني خضير 

أبو العباس وكاظم القريشي وميالد سري ومتارا جمال.
وقال مخرج املســرحية طالل هادي، إن "املسرحية تقدم عبر 
الفرقة الوطنية للتمثيل وتشــير الى الكوفي شوب الكبير، 
الذي تعيش الشــعوب فيه، من خالل قصــة تهريب معقدة، 
تتخذ من تظاهرات تشرين خالل عامي 2019 و2020 موضوعات 

سياسية بلغة درامية مشوقة".
 وأضاف أن " املســرحية تأتي ضمن حلقات مشــروع املسرح 
البديل الذي طرحتُه منذ العام 2003 ملخصا ميســك العصا 
مــن املنتصف، بني الكوميديا الشــعبية واجلديــة الرصينة، 
ابتدأتــه بـــ "كوميديــا األحــزان" 2013 و"كوميديا اخلوف" 
و"سيلفي" و"ماكو مثلنا" بجزئيها، وهو مشروع يحرص على 
تقدمي عروض تستوعب االهواء والتوجهات واملستويات كافة".

سمير خليل:
تقيم جمعية املوســيقيني العراقيني املركز العام بالتعاون مع 
اللجنة الثقافية لنادي العلوية واصدقاء الراحل حفال استذكاريا 
للفنــان الكبير املوســيقي الدكتور حميد البصــري يوم االحد 
املقبل اخلامس من الشــهر اجلاري على قاعــة الديوان في نادي 

العلوية الساعة اخلامسة عصرا.
وكان الفنــان وامللحن حميد البصري قد وافته املنية في شــهر 
نيســان املاضي في غربته مبدينة الهــاي الهولندية التي يقيم 

فيها منذ العام 1995 .
والبصري )عازف وملحن وباحث موســيقي( من مواليد البصرة، 
أنهــى الدراســة االبتدائية واملتوســطة والثانويــة فيها، كما 
أنهى الكونســرفتوار في تونس عام 1976، وحصل على شهادة 
املاجســتير في املوســيقى عام 2008، ثم حصل على شــهادة 
الدكتوراه في املوسيقى عام 2011، وهو عضو في نقابة الفنانني 
في العراق، ورئيــس رابطة بابل للكتــاب والفنانني في هولندا، 
ويشغل منصب نائب رئيس البرملان الثقافي العراقي في هولندا 
وعضو جمعية املوســيقيني الهولنديني امللكية كما انه عضو 

نقابة الفنانني في هولندا.
وميلك البصري رصيدا حافال من االعمال املوســيقية والغنائية 
ولعل أشــهر انتاجاته في العراق أوبريت )بيــادر خير(، واالغنية 
الشــهيرة )ياعشــقنا( التي غناها الراحل فؤاد سالم مبشاركة 
الفنانــة شــوقية العطاروهي زوجــة البصــري وام ابنته بيادر 
الفنانة املعروفة في هولندا، واالغنية من كلمات الشاعر كاظم 
الرويعي وأحلان حميد البصري. إضافة إلى مشاركته بالعديد من 

املهرجانات في العديد من الدول العربية واألجنبية.

"كوفي شوب".. مسرحية جديدة 
تحاكي الواقع بلغة درامية

جمعية الموسيقيين 
تستذكر الراحل حميد البصري

على قاعة الديوان في نادي العلوية.. 

بغداد - وداد إبراهيم:
اسس الكثير من املصممني العرب 
عالماتهــم لتتــرك بصماتهــم 
بشــكٍل ملحوظ محليــاً وعاملّياً  
علــى االزياء فــي العالــم، وصار 
لإلبداع العربي اســم كبير ومؤثر، 
وما نشهده االن ان جنمات العالم 
يظهــرن على الســجادة احلمراء 
بأنها  عربية عرفت  لدورازياء  بأزياء 
تقــدم تصميماتهــا  لنجمــات 
هوليود وشــخصيات عاملية مثل  
ازياء دار "ايلي صعب" بإســلوبها 
والذي ال يشــبه  العصرّي  اجلريء، 
غير ملا يتميــز به من خاصية مزج 
األلوان، وانواع األقمشة والقّصات 
فــي آٍن معاً فــي األزيــاء الراقية 
واجلاهزة، ودار "جاد حبيقة"  ووالده 
"جورج حبيقة" فقد ظهرت جنمات 
مهرجــان كان 2022 بتصميماته 

التي اثارت االعجاب.
عرش  علــى  تربعت  تصميمــات 
لنجمات  تطول  والقائمــة  األزياء 
وعارضات ازياء يظهرن بتصميمات 
لــدور ازياء عربية. ولــم يكن هذا 

بالوضع الســهل فقد اســتطاع 
على  يســيطروا  ان  منهــم  عدد 
االزيــاء العاملية وفــي املهرجانات  
ولعدة ســنوات بفضل موهبتهم 
وقدراتهــم علــى وضــع بصمة 
املوضة  علــى منصــات  عربيــة 
التــي  العامليــة وتصميماتهــم 
جتمع بني الطــراز العربي والغربي 
فينيســيا  ولعل مهرجان  اخلاص، 
الســينمائي في دورته السادسة 
والســتني 2019  الــذى أقيم في 
البندقية،  فــي  غراندي"  "ســاال 
بإيطاليــا، وهــو مــن املهرجانات 
العاملية واستطاع مصممو األزياء 
العــرب التربــع من خاللــه على 
عــرش ازيائه، وظهــرت النجمات 
الســجادة احلمراء  العامليات على 
فيــه، وتصدرن الصورة الســائدة 
فيه، ومنها فســتان بتوقيع عربي 
من املصمم اللبناني رامي قاضي، 
ظهرت فيــه عارضة االزياء كابريال 
الفتا  الفستان  هذا  وكان  كانسي 
للنظر بشــكل كبير بسبب لونه 
"البينــك" الزاهــي، وتطريزاتــه 

اخملتلفة التي رصع بها الفســتان 
من األسفل وحتى منطقة الصدر.

ملاذا؟
فهل ان هــذه الدور لهــا بصمة 
مختلفــة عــن الــدور العامليــة 
االوربيــة؟ ام انهــا عرفــت ومنذ 
ان تأسســت ماذا تلبــس جنمات 

هوليود؟ وماذا يفضلن من ازياء؟

البساطة والفخامة واجلمال
العراقي ســيف  االزياء  مصمــم 
العبيــدي حتدث للصبــاح اجلديد 
قائالً: نعــم دور االزياء العربية هي 
ازياء  تصميــم  على  تقــف  التي 
ايلي صعب  مثل  العالم  لنجمات 
جبران،  نيقــوال  حبيقــة،  وجورج 
وزهير مراد  وهؤالء لديهم دور ازياء 
في الدول االوربية، وصار للنجمات 
ملل من االزياء االوربية التي تعتمد 
لكن  التصميم  فــي  البســاطة 
للفستان  يعطي  العربي  املصمم 
حملــة مــن اجلمــال والبســاطة 
والفخامة في التطريز ونوع اخلامة 

وهذا صار نوع من التغيير، مبا فيها 
من الــوان اخلامة، وقصاتهم تأخذ 
النموذج  انها تعتمد  اوال  شــقني 
االوربــي وفيــه ملســة عربية من 
ناحية القمــاش واللون وتفاصيل 
القطع املشــغولة باليد والتطريز 

باألحجار واقصد الفخامة. 

االنفتاح واملال
قالت:  اخلزعلي  شــروق  املصممة 
جتاوز ابداع مصممينا العرب احلدود 
اجلغرافية لبلدانهم حتى أصبحوا 
األوربيــة  االزيــاء  دور  ينافســون 
العاملية بسبب االنفتاح على دول 
ويعتبر  اجملاالت،  كافه  وفي  العالم 
اجلانب املالي الســاند لتلك الدور 
او املصممني ومن اسباب وصولها 
للعاملية اضافــه الى تطور اجلانب 
فأصبح  والتســويقي  اإلعالمــي 
الفنان املروج الرئيسي لتلك الدور 
فاملصمم يفرض عليهم حســب 
اتفاقات مدروســة مع تلك الدور. 
لتصبح الســجادة احلمراء نقطة 

اعالنية مهمة للمصممني.

تصميمات عربية تتربع عروش االزياء العالمية هل ثمة من أجٍر للمريض؟
--1

قال الشاعر :
يا قوم ما بي مرٌض واحٌد

لكنَّ بي ِعّدة أمراِض
ولست أدري بعد ذا ُكلِِّه 

أساِخٌط موالي أم راضي ؟
ليس غريباً على االطالق ان تعتري االنســان 
بني احلني واحلــني بعض األعــراض املَرِضّية 
فيســارع الى عالجها بالرجوع الى األطباء 

املاهرين 
وحني ميرض االنســان يُدرك اهمية العافية، 
تلــك النعمة الكبرى املنســية لالســف 

الشديد عند معظم اخللق ..!!
--2

ان املريض املؤمن ال يهاب املرض الطارئ عليه 
مادام متصــالً بالربِّ العظيــم القادر على 

شفائه :
) واذا مرضُت فهو يشفنِي ( 

الشعراء / 80
 – -3

ان املرض اّنا يطرأ على البدن بفعل االنسان 
وهذا معنى القول املأثور 

) َكْم أكلٍة َمَنَعْت أََكالٍت (
--4

والسؤال اآلن :
هــل يؤجر املريض على مرضــه أم انَّ املرض 

مبثابة الكّفارة عن الذنوب؟
لقد حســم االمام امير املؤمنني علي )عليه 
الســالم( هذا األمر بنــٍص صريح حيث روي 

عنه )ع( انه قال لبعض أصحابه :
) جعــل اهلل ما كان مــن َشــْكواَك َحّطاً 

لَِسيئاتَِك ،
فاّن املرَض ال أجر فيه ،

ولكّنه يحط السيئات ،
ويحَتها حت األوراق ،

وانا األجر في القول باللسان، 
والعمُل باأليدي واألقدام ( 

--5
واإلكثار من الشكوى – كما يصنعه البعض 
– ال يُفضي الى الشفاء ، ويحرم املتستخط 
من أْن يحط املرض عنه السيئات، وهو بهذا 

يضيُف علة الى علة ..
--6

ومبقدور املريض احلصول على األجر واملثوبات 
الكبيرة من خــالل ذِْكر اهلل واالنقطاع اليه 

بالضراعة والدعاء واالبتهال اخلالص .
وهنا تكمن العظة .

--7
وحق املريض على اخوانه أْن يُعاد وَيَْحســُن 

بالعيادة ان ال تطول. 
وللعيادة أثُرها النفسي الكبير في تخفيف 

ما يعانيه املريض من آالم 
--8

ومن النوادر في هذا الباب أنَّ أحدهم انطلق 
الــى عيادة صديقــه فلم يَِجــْدُه في الدار 

فكتب له بيتا من الشعر قال فيه:
وأعجُب شيٍء َسِمْعنا بِِه 

مريٌض يُعادُ فال يُوَجُد 
َمنَّ اهلل على الوطــن احلبيب وأهله جميعا 

بالصحة والسالمة.
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بغداد - الصباح الجديد:
يبث مواليد بعض االبراج الطاقة 
السلبية. وهذا يعني انهم يؤثرون 
على االشخاص الذين يعيشون او 
يعملون فــي محيطهم بطريقة 
ســيئة وانهــم ال يســعون ابداً 
الى حتســني واقع االمور. وهذا ما 
ميكن ان يســبب شــعور اآلخرين 
املقربني منهم باحلزن او التشــاؤم 
الســير  من  ومينعهم  االحباط  او 
علــى طريق حياتهــم بالطريقة 
األبراج  هذه  وأصحاب  الصحيحة 

هم:
برج اجلوزاء : 

يعد من مواليد االبراج الذين يبثون 
يحتكم  فهو  الســلبية،  الطاقة 
ويستســلم  انفعاالته  الى  غالباً 
لنوبات غضبه فيفقد القدرة على 
التفكير العقالني. كما انه ال يتردد 
في اللجــوء الى االحتيال من اجل 
بلــوغ اهدافه. كذلــك يفكر هذا 
املولود في االنتقام في حال تعرض 
ألي اذى. وهــو غيور وغير قادر على 
املمكن  املسامحة بسهولة. ومن 
ان يتســم بعض مواليــد اجلوزاء 

بالنظرة الفوقية الى اآلخرين.
برج العذراء: 

يتســم هــذا املولود بالنشــاط 
الدائــم اال انه يخبــئ خلف ذلك 
بعض الســلبية. فهو مييل غالباً 
الــى انتقاد اآلخريــن وال يتردد في 
التهــم فــي كل اجتاه.  توجيــه 
ويبحث في الكثير من االحيان عن 
ضحية وعن كبش فداء عند وقوع 
اي حادثة. وهو يرى ان اآلخرين هم 
املسؤولون عن كل اخفاقاته. كما 
انه قد يلقي بالالئمة في حال بروز 

بعض مظاهر الضعف لديه على 
هؤالء. 

برج اجلدي: 
ان ميــأ مولود اجلدي،  املمكن  من 
عن غيــر قصد، محيطه بالطاقة 
السلبية. فهو يتسم في اعماقه 
باألنانية ولهذا يســعى الى عقد 
الصفقات من اجــل بلوغ اهدافه 
وان مت هذا على حســاب اآلخرين. 
ان  وهو يرى فــي بعــض االحيان 
محيطه عدواني وانــه يرمي الى 
إحلاق االذى به. ولهذا يتخذ موقف 
الدفاع في الكثير من االحيان. ومن 
املمكــن ان يلتــزم الصمت فيما 
يحتاج هؤالء الى تقدمي املساعدة. 

برج السرطان 
مييل هذا املولود الى الكآبة غالباً. 
وهو قد يفقــد حيويته ما ان يقع 
اي حدث. ويرى انه ضحية محيطه 
ويسعى الى احلصول على تعاطف 
وشفقة االشــخاص احمليطني به. 
هو ســلبي في اعماقــه ويرى انه 
ميكن اآلخرين ان يبلغوا الســعادة 
من دونه. كما انــه يضع العصي 
مشــاريعه  دواليب  فــي  غالبــاً 
ومسيرته احلياتية. ولهذا ال يحقق 

اي تقدم ملحوظ. 
برج العقرب 

هو مــن مواليــد االبــراج االكثر 
شــكوى وتذمــراً، فهــو يفقــد 
يقدم على  وال  بســرعة  حماسه 
القيام بــأي عمل قد يغير مصيره 
ومصير األشخاص الذين يرتبطون 
به. كمــا انه ال يعتــرف بجميل 
هؤالء ما ميكن ان يؤدي الى ابتعاد 
اجلميع عنه. كمــا انه ال يتردد في 

توجيه العبارات اجلارحة إليهم. 

أبراج تبث الطاقة السلبية 
واالفضل تجنبها

بغداد - الصباح الجديد:
املمثــل الكوميدي احســان دعدوش 
أحد جنوم برنامــج كاريكاتير وبرنامج 
حامض حلــو في مواســمه الثالثة 

وبرامج اخرى كثيرة. 
دعدوش فنان موهوب استطاع ان يأخذ 
الكوميديني  الفنانني  وســط  مكانه 
العراقيني بجــدارة، ولد في بغداد عام 
١٩٦٧ وهــو متزوج وله خمســة اوالد 

)اربع بنات وولد واحد(.
الفنون  دعــدوش من معهــد  تخرج 
اجلميلة عــام ١٩٨٩ وانضم الى فرقة 
راسم  الراحل  الكبير  للفنان  شهرزاد 
اجلميلــي الذي يعــده صاحب فضل 

بدخوله الى عالم الفن.
بداياته كانت مع مســرحية فضائح 
باملزاد ومســرحية االمبراطور يعتمد 
الكوميدي الشــعبي احسان  الفنان 
دعدوش على مجموعة انساق بنائية 
ومعنوية ولغوية واسلوبية دالة على 
اســلوب يصل إلى املشاهد بسرعة، 
فتتزامن ضحكة املتلقي مع املشهد، 
بل وتســتقر فــي مخيلة املشــاهد 
ويتنظر املشــهد املقبــل لعله أكثر 
عمقا وأكثر متعــه، وذلك عن طريق 
ما يثيره هذا املبدع من تقدمي اسلوب 
التعبير  في  التلقائية  يعتمد  شعبي 
والوعــي في طــرح كوميديا في زمن 

معبأ بالنكبات والويالت.
 وقد تكون مالمحه املألوفة ووسامته 
لهــا دور في امتالكه جــواز املرور إلى 

يؤكد  وما  العراقــي،  املشــاهد  قلب 
ذلك تداول مقطع من برنامج شــارك 
فيه علي جابر على شــبكة التواصل 
االجتماعــي يظهر قدرتــه على زرع 
البسمة من دون ان يكون في مشهد 

متثيلي. 
نال الفنان الكوميدي إحسان دعدوش، 
شــهادة الدكتــوراه بدرجــة امتياز 
مــن جامعة بغــداد، قســم الفنون 

السينمائية والتلفزيونية.
أكد دعدوش من خالل تصريح له على 
ضرورة ان يتسلح الفنان بالعلم كون 

الفطرة وحدها ال تكفي في تطويره.
وقال ان التوفيق بني الدراسة والعمل 
الفني تعد معادلة صعبة جدا، مشيرا 
الى انه ومنذ بدءه بدراسة املاجستير 
والــى حصوله علــى الدكتوراه القى 
معاناة كبيــرة نتيجة اجلهد االضافي 

املبذول في الدراسة.
وأضاف دعدوش: ان الدراســة بحاجة 
الى مناخ علمي وصفاء ذهني وضرورة 
ان يكون لدى الفنان هدف يصل اليه، 
مبينا انــه وعلى الرغم مــن اصابته 
بفايروس كورونا املستجد اال انه متكن 
من نيل شــهادة الدكتــوراه وبدرجة 
امتياز عن أطروحته املوسومة "جدلية 
الفاعل الكوميدي واحلدث الدرامي في 

الوسيط السينماتوغرافي".
إحســان  الكوميدي  الفنــان  وعــزا 
عن  العراقي  الفنــان  ابتعاد  دعدوش، 
عند  االحباط  الى  االكادميية  الدراسة 

الفنانني بنحو عام والتركيز 
على اجلانــب العملي أكثر 
من العلمي، مشيرًا الى ان 

بعض الفنانيني ال تسمح 
لهم الظروف بالتواصل 

آن  في  ودراســياً  فنياً 
واحد.

دعدوش،  وطالــب 
مــة  حلكو ا

يــة  د حتا ال ا
ليــة  حلا ا

 ، ملقبلة ا و
بإيــالء 

م  هتما بالفنان ا أكبــر 
العراقــي كونه ميثل مــرآة اجملتمع، 
وكذلــك افســاح اجملــال أمامــه 
وتخصيص امتيازات واســتثناءات 
للدخول  لهم،  العمر  من شــرط 
الى املعاهــد والكليات واحلصول 

على شهادات عليا.

دعدوش: الفطرة وحدها لن تكفي..ال 
بّد للفنان من التسّلح بالثقافـة

ناشد الحكومة بإيالء اهتمام أكبر بالفنان العراقي

البصرة - الصباح الجديد:
متكنت جامعة البصــرة من حتقيق 
اجنــاز كبيــر مــن خالل ترشــحها 
لنيــل جائزتني من جوائز االوســكار 
لتصنيف التاميز للتعليم العالي في 

جامعات آسيا
حيث ترشحت جامعة البصرة ضمن 
8 جامعــات من أصــل 600 جامعة 

آســيوية ضمــن قائمــة اجلامعات 
االســيوية والتي عقــدت  بجامعة 
فوجيتــا الطبية فــي مدينة ناغاوا 
في اليابان وترأس الوفد املشارك في 
احلفل رئيس جامعة البصرة االستاذ 
الدكتور سعد شاهني حمادي يرافقه 

عدد من عمداء كليات اجلامعة
كما حضر القمة الســفير العراقي 

في طوكيو االستاذ عبد الكرمي كعب 
فضال عــن حضور ممثل عن احلكومة 
احمللية  النائب االداري حملافظ البصرة 

الدكتور ضرغام االجودي.
البصرة  أن جامعــة  بالذكــر  جدير 
إجنــازات علمية  حققت سلســلة 
الثالثة األخيرة،  مهمة خالل األعوام 
من بينها تقدم موقعها في العديد 

بشكل  الدولية  التصنيفات  من 
تصنيعهــا  وكذلــك  كبيــر، 
ســاهمت  ومعدات  ألجهــزة 
بشــكل فعال في إنقــاذ أرواح 
كورونا،  جائحة  خالل  املواطنني 
مثــل تصنيع الوســط الناقل 
لعينات الفيروس، وكذلك جهاز 

التنفس االصطناعي.

جامعة البصرة تترشح لنيل جائزتين من أوسكار
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