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خاص - الصباح الجديد:
النيابية  املاليــة  اللجنة  أوجــزت 
مجمل االعتراضــات الواردة إليها 
بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ 
لألمن الغذائي، وفيما اشارت الى أن 
أبرزها يتعلق مبدى امتالك احلكومة 
الصالحية باملوافقــة وابداء الرأي 
في تشــريع القانون، واملبالغ التي 
تضمنهــا وعــدم معرفــة أوجه 
صرفه، اكدت ان اخملاوف من حصول 
الســبب  الغذائي  األمن  في  أزمة 

الرئيس القتراح هذا القانون 
وقال عضو اللجنــة النائب جمال 
كوجر، في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديــد«، إن »هنــاك مالحظــات 
موجودة بشأن مقترح قانون الدعم 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية«.
وتابع كوجــر، أن »تلك املالحظات 
وردت إلى اللجنــة املالية، البعض 
عنهــا اختصــاص احلكومة مبنح 
القوانني  تشــريع  على  املوافقــة 
املاليــة بناء على مقتــرح يقدمه 
مجلــس النواب وفق مــا جاء في 
الداخلي  النظام  )130( مــن  املادة 
بعد أن حتولــت إلى تصريف مهام 

يومية«.
وأشــار، إلى أن »هذا األمر ســوف 
حتســمه قرارات احملكمة االحتادية 
العليــا إذا ما مت تقدمي طعون إليها 
أو بناء على  بعد تشــريع القانون 

توجيه استفسار إليها«.
ولفــت كوجر، إلــى أن »االعتراض 
عنوان  بني  االختالف  بشــان  اآلخر 
أن  وبنــوده«، موضحــاً  القانــون 
»العنــوان العام هو األمن الغذائي 

في حــني محتــوى القانون يضم 
الكثير من املبالغ تذهب إلى ابواب 

ال تتعلق باألمن الغذائي«.
وبني كوجــر، أن »املقتــرح أصبح 
يضــم موازنات حملافظات مع وجود 
طلبات يومية تقدمها جلان برملانية 
لغرض تخصيص أموال لقطاعات 

معينة«.

وأورد، ان »هنــاك اعتراض أخر على 
صياغة القانــون كونه تضمن 15 
مــادة، وفي أخرها جــداول ألوجه 
صرف املبلغ اخملصص والذي جاء بـ 
25 تريليون دينار، والنواب ال يعرفون 

كيفية انفاق هذه املبالغ«.
ونوه كوجر، إلى أن »القراءة األولى 
للقانون اظهرت لنا نصاً في نهاية 

املقترح جــاء فيه أن املبالغ تصرف 
وفــق اجلــداول املرفقــة، لكن لم 
يشــاهد لغاية الوقت احلالي هذه 

اجلداول«.
وشــدد، على أن »مجلس النواب ال 
يستطيع أن يستبدل هذا القانون 
باملوازنــة، لكــون هــذه احلكومة 
اليومية وال  املهــام  هي لتصريف 

تستطيع ارسال املوازنة«، موضحاً 
ان »الدســتور نص بشكل واضح 
ان احلكومــة هــي اخملولة  علــى 
حصراً بأرسال املوازنة إلى مجلس 

النواب«.
ومضــى كوجر، إلــى أن »مجلس 
النواب لم يحدد موعداً للتصويت 
الطارئ  الدعم  قانون  مقترح  على 

لألمــن الغذائــي ومــا زال قيــد 
النقاشات ومع ومتابعة املالحظات 

التي ابداها النواب«.
احلزب  عضــو  ذكــر  جانبه،  مــن 
وفاء  الكردســتاني  الدميقراطــي 
محمد في تصريــح إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »البرملان اســتمع إلى 
تقرير اللجنة املالية بشــأن قانون 
الغذائي  لألمــن  الطــارئ  الدعم 
واصبــح اجلميع علـــى اطـــالع 
كامـــل مبا فيـــه مـــن مـــواد 

وتخصيصـات«.
وتابع محمد، ان »حتالف انقاذ وطن 
الذي يجمعنا مــع التيار الصدري 
وكتلــة الســيادة لــه 175 نائباً 
وهو قادر على متريــر القانون بكل 

أريحية«.
ولفت، إلــى أن »متطلبات املرحلة 
تخصيصات  إلــى  بحاجة  احلالية 
اإلدارة  لقانــون  ماليــة ال ميكــن 
املالية االحتادية استيعابها وهناك 
مخاوف من حصول أزمة في األمن 

الغذائي«.
وانتهــى محمــد، إلــى أن »مترير 
انتهاء  القانون سوف يحصل قبل 
الفصل التشــريعي احلالي، ونحن 
واثقون من أن جميع االجراءات التي 

تتخذ بشأنه تتفق مع الدستور«.
انهى  النواب قــد  وكان مجلــس 
األولى  القــراءة  ســابق  وقت  في 
ملقترح قانون الدعم الطارئ لألمن 
خالل  واستمع  والتنمية،  الغذائي 
املناقشــات إلى اراء النواب وتقرير 
حالياً  ويســتعد  املالية  اللجنــة 

للتصويت عليه.

بعد كشفها أبرز التحفظات على تشريعه.. المالية النيابية :

تدارك حصول أزمة فـي األمن الغذائي
السبب الرئيس لمقترح قانون الدعم الطاريء

أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بنسبة 
22.86 % خالل سنة تأجيل زيارة بايدن الشرق أوسطية

3حتى تموز المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية امس السبت 
استئناف امتحانات طلبة الثالث 
املتوســط، بعد ان كانت اوقفتها 
اثر تســرب  املاضي،  اخلميس  يوم 
االسئلة االمتحانية لهذه املرحلة، 
في وقت اكد جهاز االمن الوطني 
علــى موظفني  القبض  القــاءه 
من وزارة التربية قاموا بتســريب 
األســئلة، وآخرين روجوا لها عبر 
االجتماعي، على  التواصل  مواقع 
الرغم من ان الوزارة كانت توعدت 
فــي نفيها تســريب األســئلة، 
باتخــاذ إجــراءات رادعة بحق من 

يدعي هذا االمر.   
وقالــت الوزارة في بيان:«ســيتم 
استئناف امتحانات طلبة الثالث 
املتوســط فــي 12 مــن شــهر 

حزيران«.
»االمتحانات  ان  الوزارة،  واوضحت 
ســتنطلق بــدًء من يــوم األحد 
املوافق 12حزيران بعد نشر جدول 
للدراســة  العامة  االمتحانــات 

املتوســطة للدراســات العربية 
واالجنبية  والتركمانية  والكردية 
للعــام الدراســي 2021 – 2022 

الدور األول.
اســئلة  واثارت قضية تســريب 
الثالث املتوســط جدالً واســعاً، 
بعدمــا اعلنــت التربيــة تأجيل 
التسريب،  ضوء  على  االمتحانات 
سيما وهي التي نفت قبل يومني 
مــن قــرار التأجيل أي تســريب 
لألســئلة، متوعــدة باجــراءات 
اذ  التســريب،  يدعي  ملــن  رادعة 
قال املتحدث باســم الوزارة حيدر 
فارق لوكالة األنباء العراقية )واع( 
»احلديث عن  إن  املاضــي،  الثالثاء 
تسرب أســئلة امتحانات الثالث 
متوسط عارٍ عن الصحة«، مبيناً 
أن »لدى وزارة التربية جلان مراقبة، 
وهناك أكثر من منوذج لالسئلة في 
حال تسربها وهو أمر مستبعد«.

وأضاف، أن »هناك جهات مغرضة 
حتاول افشال االمتحانات«، مشيراً 
الــى أن »هنــاك جلاناً بــني وزارة 

التربية واجلهــات األمنية ملراقبة 
كل من يروج لتســريب اســئلة 
األمن  املوضــوع يخص  كون هذا 

الوطني«.
وشدد فاروق ان »أي شخص يدعي 
تسريب اســئلة االمتحانات عبر 

سيحاسب  االجتماعي  التواصل 
قانونيــاً«، الفتــاً الــى أن »بعض 
بعد  األسئلة  تنشــر  الصفحات 
إجراء االمتحان وتقوم بتقدمي وقت 
النشر وكأن األسئلة نشرت قبل 

بدء االمتحانات«.

وفــي الســياق، ألقت قــوة من 
القبض  الوطنــي،  األمــن  جهاز 
التربية  وزارة  فــي  على موظفني 
الثالث  أسئلة  بتسريب  متهمني 

املتوسط.
وقال اجلهاز في بيان تلقت الصباح 

اجلديد نســخة منه، إنه »شــرع 
بإجراء حتقيق شــامل بخصوص 
تسريب األسئلة الوزارية بالتعاون 
مع وزارة التربيــة واألدلة اجلنائية 
وبإشراف  الداخلية  لوزارة  التابعة 

من اجلهات القضائية اخملتصة«.
واضاف: »بعد سلســلة إجراءات 
املوقعــي  الكشــف  تضمنــت 
ورفــع البصمــات والتحقيق مع 
املوظفني املعنيني باستالم وتوزيع 
التي  املالبسات  لكشف  األسئلة 
رافقت إجراء االمتحانات، توصلت 
ثالثة  إدانــة  إلــى  التحقيقــات 
موظفــني فــي وزارة التربية، هم 
تسريب  عن  املباشرون  املسؤولون 
األســئلة فضــالً عن االشــتباه 
جار  التحقيق  مازال  آخرين  باثنني 

معهما«.
ألقى  وتابــع: »في جهــد مــوازٍ 
القبض علــى عدد من  جهازنــا 
املروجني على منصــات التواصل 
بنشر  ســاهموا  ممن  اإلجتماعي 

وبيع تلك األسئلة«.

األمن الوطني يقبض على ثالثة موظفين
في التربية بتهمة تسريب أسئلة المتوسطة

بعد نفي الوزارة الخبر وتهديدها باجراءات رادعة
تقريـر

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
والكتاب  املثقفني  عشــرات  وجه 
والصحفني في اقليم كردســتان 
مذكرة عاجلــة الى مجلس االمن 
الثالث  والرئاســات  املتحدة،  واالمم 
مــن مخاطــر االحتــالل التركي 

اجلديد القليم كردستان.
الصحفيــني  عشــرات  وارســل 
االقليم  الرأي في  والكتاب وصناع 
مبحافظة  عقــدوه  اجتماع  عقب 
الصباح  حضرتــه  الســليمانية 
اجلديد، بيانــا ومذكرة عاجلة الى 
الرأي العام في اقليم كردســتان 
والعراق والرئاسات الثالث ومجلس 
النواب العراقي وبرملان كردســتان 
ومجلس االمن الدولي وممثلية االمم 

املتحدة في العراق، وممثليات الدول 
في العراق واالقليم وجامعة الدول 
العربية، جاء فيه،«نحن قسم من 
املثقفني والشخصيات السياسية 
على  والصحفيــني  واالكادمييــة 
اجتماعاً  عقدنــا  االقليم  صعيد 
اقليــم  مســتقبل  ملناقشــة 
كردســتان والهجمــات والتوغل 
التركي واخملاطــر التي ميثلها على 
العراق  اراضــي  االقليم وســيادة 

واقليم كردستان«.   
واضــاف البيــان، ان اخلــروج من 
االوضــاع التي يواجههــا االقليم 
واخملاطر االحتــالل احلتمي التركي 
جلزء كبير مــن اراضيه، اذا لم يتم 
مواجهتهــا فاننا نضــع عدد من 

النقــاط كتوصيــات عاجلة امام 
اجلهات املعنية. 

شــديد  حتذيرا  اجملتمعون  ووجــه 
اللهجة الى اجلهــات املعنية، من 
والتوغل  العسكرية  العمليات  ان 
التركــي، هدفــه فــرض احتالل 
العســكرية  العمليات  وان  كبير، 
داخل  ينفذهــا  التي  واخلطــوات 
اراضــي االقليم تثبت دون شــك 
للتراجع،  نية لديهــا  تركيا ال  بان 
عسكرية  استعدادات  اجرت  وهي 
واســعة لهذا الغرض، عبر انشاء 
37 قاعدة عســكرية كبيرة، و41 
ثكنة صغيرة متتلكها في االقليم 

وخارجه.     
وتابــع البيان،«كما اننــا نؤكد ان 

والقصف  العســكرية  العمليات 
اجلوي واملدفعي التركي املســتمر 
650 قريــة من  الــى اخــالء  ادى 
قرية   34 اخرهــا  كان  ســكانها، 
هاجر سكانها خالل العام احلالي، 
مهددة  اخر  عشــرات  الى  اضافة 

باالخالء«.
ان القوات  الــى  البيــان،  واشــار 
التركية توغلت بعمق 30-40 كم 
في بعض املناطق وقامت بانشــاء 
والثكنات  املعسكرات  من  العديد 

العسكرية الدائمة. 
النواب  مجلــس  البيــان  وطالب 
العراقــي ان يولــي اهتماما جاداً، 
وفقــا للقوانني املرعيــة باحلفاظ 
علــى اراضــي وســماء البــالد، 

العســكري  للتوغل  والتصــدي 
اراضي  داخــل  التركي  للجيــش 
االقليم والعراق، ومنع اســتهداف 

املدنيني والقرى والقصبات.   
واوضح البيــان ان القوات التركية 
توغلــت بعمق 100 كــم بالقرب 
مــن ناحيــة بعشــيقة واقامت 
معســكرات كبيرة تبعد 20 كم 
املوصل، الفتا  فقط من محافظة 
الى ان هناك مخطط تركي يهدف 
القامة شــريط حدودي امن بعمق 
30-40 كــم داخــل اراضي العراق 
كبداية، وفي حال جناح هذا اخملطط 
على ضم  تركيــا ســتعمل  فان 
هذه االراضــي والعمل الحقا على 

احتالل مدينة املوصل.

في مذكرة عاجلة وجهوها الى سلطات محلية واممية 

مثقفون وكتاب وأكاديميون وصحفيون يحذرون من احتالل تركي محتمل 
بغداد ـ الصباح الجديد:

النزاهة في  رئيســة جلنة  رجحت 
مجلس النواب امس السبت، تأخر 
إقــرار املوازنة العامــة للبالد  في 
حــال إقرار قانون الدعــم الطارئ، 
والذي عدته اجراء اضطراريا ينبغي 

اعتماده.
وقالــت :الدايني »برغــم أن قانون 
الدعم الطارئ اجراء اضطراري يجب 
اعتمــاده لتمويل االســتحقاقات 
املهمــة فــي مفاصــل الدولــة 
والوزارات ومصالح املواطنني، إال أنه 
سيؤخر إقرار املوازنة االحتادية التي 
املشــاكل  من  للكثير  حلوالً  تعد 
واالســتحقاقات مع ارتفاع أسعار 

النفط في األسواق العاملية«.
موازنة  »إقرار  الــى  الدايني  ودعت 
الدرجات  متكاملة تضمــن متويل 
الوظيفيــة  واالســتحقاقات 
جلميع الشــرائح املعلقة طلباتها 
واستحقاقاتها منذ سنوات ومتويل 
الوزارات باملوازنــات الالزمة للقيام 

بواجباتها اخلدمية جتاه الشعب«.
واضافت أن »إقــرار الدعم الطارئ 
بنوده  وتخصيص مبالغ عالية في 
سيضعف تخصيصات املوازنة في 
ظل االستحقاقات املالية الواسعة 
الداخليــة  الدولــة  والتزامــات 
واخلارجيــة«، ماضيــة بالقول، إن 
»الدعــم الطارئ اجــراء وحل البد 

منــه في الظــرف احلالــي لعدم 
تشــكيل احلكومة وبقاء احلكومة 
احلاليــة حتــت طائلــة تصريــف 
في  وانعــدام صالحياتها  االعمال 
إقرار أي قانون او ارساله الى البرملان 

احلالي«.
املوازنة يعد  وأوضحت أن »قانــون 
مــن قبــل احلكومة ويرســل الى 
البرملان، إال أن املــدة املتبقية بعد 
يتطلب  العــام  نصف  انقضــاء  
إيجاد حلــول بديلة لقانون املوازنة 
لعبور العام احلالي واالعداد ملوازنة 
االمر  وهو  القادم,  للعام  متكاملة 
الواقع في ظل االزمة السياســية 

احلالية«.

النزاهة النيابية: قانون الدعم الطارئ 
ضرورة ينبغي اعتمادها 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت توقعات أعدت في شهر 
االقتصاد  أن  املاضــي  نيســان 
العاملي هذا العام من املتوقع أن 
ينمو بنســبة %3.6، ويأتي ذلك 
في ظل ضغوطات يتعرض لها.

»ستاتيســتا«،  موقــع  وحدد 
 Worldو  FMI بيانــات  عن  نقال 
عشــرة   ،Economic Outlook
اقتصــادات فــي العالــم من 
املتوقع أن تنمو بأعلى وتيرة في 
العام 2022، وضمت القائمة 3 

دول عربية.
بيانــي  لرســم  ووفقــا 
شركة  وهي  لـ«ستاتيســتا«، 

أملانية متخصصــة في بيانات 
فإن  واملســتهلكني،  الســوق 
ســينمو  العراقي  االقتصــاد 
بوتيرة %9.5 هذا العام وسيحتل 
املرتبة الثانية في القائمة بعد 
غيانا، التي ستتصدر اقتصادات 
العالم بالنمو، إذ يتوقع أن ينمو 

اقتصادها بنسبة 47.2%.
وفي املرتبة الثالثة تأتي الكويت 
 )8.2%( الهند  ثــم  ومن   )8.2%(
تليها الســعودية )%7.6(، ومن 
ثــم بانامــا )%7.5(، فالنيجــر 
 ،)6.5%( )%6.9(، وبعدها الفلبني 
فالكونغــو )%6.4(، ومــن ثــم 

بنغالديش )6.4%(.

بغداد - الصباح الجديد:
أصــدر وزير التجارة عــالء اجلبوري 
جديداً  توجيهــاً  الســبت،  امس 
مســتحقات  بصــرف  يقضــي 
الفالحــني خــالل يومــني فقط، 
مشــيرا الى توفر األموال في كل 

املراكز التسويقية.
وذكــرت الوزارة في بيــان، أن »وزير 
العامة  الشــركة  وجه  التجــارة 
لتجارة احلبوب هــذا اليوم – امس 
-، مبنــح مســتحقات  الســبت 
من  ســاعة   48 خــالل  الفالحني 

تاريخ التسليم، ودفع املستحقات 
بشكل مباشر استناداً إلى املبالغ 
التي وردت للوزارة من وزارة املالية«.
املراكــز  »كل  أن  وأضافــت، 
واحملافظات  بغداد  في  التسويقية 
لدفــع  األمــوال  فيهــا  تتوفــر 
وهناك  الفالحــني  مســتحقات 
إجــراءات عاجلــة لدفــع هــذه 
إجراءات سريعة  وفق  املستحقات 
تضمن حصول الفالحني على تلك 
املســتحقات مبا يسهم في إجناح 

املوسم التسويقي«.

البالد ثاني دول العالم
في معدالت النمو االقتصادي

لهذا العام

التجارة توجه بصرف 
مستحقات مسوقي الحنطة 

خالل يومين فـقط

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
أوردت منظمــة أوبــك امس 
برميل  الف   71 زيادة  السبت، 
اإلنتاج   من  البالد  على حصة 
 4.580 لتبلغ  النفطي  اإلنتاج 
ماليــني برميــل يوميا خالل 
شــهر متوز املقبل بعد اتفاق 
املنظمة، علــى زيادة انتاجها 

648 ألف برميل يوميا .
جدولها  في  املنظمة  وذكرت 
اإلنتــاج  »حصــة  املعتــاد: 
متوز  لشــهر  بالعراق  اخلاصة 
برميل  بـ4.580 ماليني  حددت 
بزيادة مقدارها 71 الف برميل 
يومياً عن شهر حزيران البالغ 
يومياً  برميــل  مليون   4.509
وبزيادة مبقدار 119 الف برميل 
املاضي«،  آيار  عن شهر  يومياً 
ثاني  أن »العــراق جاء  مبينة 
بعد  املنظمة  اكبر منتج في 
منتج  اكبر  وثالث  السعودية 
فــي اوبك + بعد الســعودية 

وروسيا«.
وأضافت أن »انتاج السعودية 
وروســيا، حــدد بـــ 10.833 
لكل  يومًيا  برميــل  ماليــني 
واحد منهما خالل شهر متوز، 

أي بزيادة نحو 170 ألف برميل 
يومًيا عن شهر حزيران احلالي، 
كمــا ارتفعت حصــة إنتاج 
اإلمارات مبقدار 70 ألف برميل 
3.127 ماليني  يومًيا، لتصــل 
برميــل يومًيا خالل الشــهر 

املقبل«.
انتاج  املنظمــة  حددت  كما 
مليونا   2.768 بـــ  الكويــت 
برميل يومياً، واجلزائر بـ 1.039 

مليون برميل يوميا«.
»حصــة  ان  الــى  واشــارت 
الزيادة  مــن  اوبك  منظمــة 
املقررة في متوز ســتبلغ 412 
الف برميل لتصل الى 25.864 
مليــون برميل يوميا في حني 
ستبلغ حصة املتحالفني مع 
لتصل  برميل  الف   236 اوبك 
الــى 16.694 مليــون برميل 

يوميا«.
واتفقــت منظمــة اوبــك+ 
خالل اجتماعها يوم اخلميس 
املاضــي على زيــادة انتاجها 
مبقدار  متوز  لشــهر  النفطي 
اكثر مــن 648 الــف برميل 
يوميــا ومثلهــا لشــهر اب 

املقبل.

حصة انتاج البالد من النفط 
4.580 ماليين برميل يوميا

خالل تموز المقبل



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقدت كلية العلوم اإلسالمية في 
العلمي  ،مؤمترها  العراقية  اجلامعة 
الدولي املوسوم “االضطهاد األسري 
وأثره فــي االنحرافات الســلوكية 
لألفراد” على مدى يومني ،ومبشاركة 
والباحثني  العلمــاء  مــن  كوكبة 
العلمية  اجللســات  حفلت  ،حيث 
بتقدمي بحوث من مختلف اجلامعات 

احمللية والعربية والدولية.
وناقــش املؤمتر الذي عقــد برعاية 
وزيــر التعليــم العالــي والبحث 
العلمــي الدكتــور نبيــل كاظم 
عبــد الصاحــب واشــراف رئيس 
اجلامعــة العراقيــة الدكتور علي 
عوامل  )معاجلات  اجلبــوري،  صالح 
القرآن  فــي  اجملتمعي  االضطهــاد 
النبوية  الســنة  وتوجيهات  الكرمي 
في اصــالح الفرد واجملتمــع واثرها 
إلى  ،اضافة  الظاهــرة  معاجلة  في 
دور األديان في التهذيب الســلوكي 
لالسرة واجملتمع ، والعقيدة والفكر 
اضطراب  توجيــه  في  اإلســالمي 
املراهق  وانحراف  األســري  الوسط 
، فضــالً عــن االلفــاظ النابيــة 
بــني االســتعمال اللغــوي وعرف 
االســتعمال واثرها في االضطهاد 

األسري(.
وأستهل رئيس املؤمتر عميد الكلية 
الدكتور محمد شــاكر الكبيسي  
بالقول إن هــذا املؤمتر جاء  كلمته 
أقامتها  مؤمترات  سلســلة  ضمن 
اجملتمع  بنــاء  إلى  ،تهــدف  كليتنا 
ومعاجلة املظاهر السلبية التي قد 
املؤمترات  مــن  ،إنطالقاً  به  تعصف 
التي شــهدتها االعــوام املاضية ، 
الســلمي  املنهج  التــي تضمنت 
النبوي ، البناء احلضاري، بناء القيم 

اجملتمعية ،التعايش بني األديان.
ومضى إلى القول إنه بالرفق واللني 
ونبذ الشدة والغلظة يسمو اجملتمع 
ويصفو لــه العيش الرغيد ،وهو ما 
ترمــي لتحقيقه كل الفلســفات 
الدينية وغيرها ،إال ان اإلســالم قد 
متيز فــي حتقيق هدف االســتقرار 

األســرة  إلى  بنظرتــه  اجملتمعــي 
وهــي الوحدة األساســية املكونة 
للمجتمع ،فحظيت بقســط وافر 
بتوجيهاته  وشــملها  العناية  من 
التربوية وحدد لها قواعد تشريعية 
أسس سليمة  على  قيامها  يكفل 
،كمــا وفر لها احلمايــة من عوامل 
التحلــل والفســاد حتــى تــؤدي 
رسالتها في إعداد اجليل القائم على 
الفضيلة واملثل الفاضلة ، مبيناً إن 
)االضطهاد األســري يكاد ان يكون 
تســجيل  ،بعد  مجتمعية  ظاهرة 
خمســة عشــرة الف حالة عنف 
اســري خالل 2020 بحسب ما جاء 

املالجئ  ،وان  الرسمية  باالحصاءات 
االضطهاد  ضحايا  اليواء  اخملصصة 
قد تضاعفت أعدادها في السنوات 
االخيرة ،كــون الظاهرة بدأت تأخذ 
،فمع االضطهاد  اشــكاال متعددة 
اجلسدي جند هناك اضطهاد نفسي 
إن  وأضاف  واقتصــادي.  واجتماعي 
،هو  الذي يهدد األستقرار اجملتمعي 
ما يهدد األســرة وأفرادهــا ،ولعل 
مشــكلة االضطهاد األســري من 
أكثر املشــكالت التي تؤثر ســلبا 
على اجملتمعــات بالكامل ،وان هذه 
انتشار  إلى  املشكلة تؤدي مباشرة 
الفساد(، وتابع )اننا ندرك إن العنف 

االســري أكثر خطــورة على الفرد 
واجملتمع ،النه يحدث خلال في نسق 
القيم واهتزازاً في منط الشخصية 

،والسيما عند االفراد.
وأختتــم العميد ،كلمتــه بتقدمي 
الشــكر لعمادة كلية الهندســة 
موفق شياع  الدكتور  رأسها  وعلى 
وللمــالكات التي قدمــت دوراً بارزاً 
الجناح وقائــع املؤمتر ،كما أعرب عن 
تقديره للسادة احلضور واملشاركني 

بجلسات املؤمتر العلمية.
وشــهد املؤمتر الذي حضره ،عمداء 
كليات الهندســة واألداب والقانون 
والعلــوم السياســية ،جلســات 

علميــة ،حفلــت بنحــو 40 بحثا 
محلية  جامعــات  مــن  اكادمييــاً 
من  كوكبة  ،قدمها  ودولية  وعربية 
املتخصصني،  والباحثــني  العلماء 
تهدف إلى تعزيز النسيج اجملتمعي 
وتقوية األواصر األســرية والتصدي 
ينعم  ،حتــى  االضطهاد  ملظاهــر 
وحمايته  باالستقرار  واجملتمع  الفرد 

من عوامل االنحالل والفساد.
وتــرأس واقع اجللســة األولى التي 
قاعــة كلية  رحــاب  فــي  عقدت 
محمد  ضياء  الدكتور  الهندســة 
عامر  والدكتور  املشهداني  محمود 
خليل ابراهيم،مبشــاركة األســتاذ 

الدكتور رعد حميد توفيق عن بحث 
اخلطاب  بني  التشــاركية  “املقاربة 
املساعد  واألستاذ  واألسرة”  الديني 
الدكتورة رنا عبد احلميد اجلبوري عن 
بحثها “املقاصد الشرعية للتراحم 
األسري في الشــريعة اإلسالمية” 
،اما اجللســة الثانيــة التي عقدت 
فــي رحاب قاعــة الشــهيد عبد 
اجلليــل الفهداوي في كلية العلوم 
االســتاذ  ،فترأســها  اإلســالمية 
الدكتــور ســعد خلــف اجلميلي 
وكان مقررهــا األســتاذ الدكتــور 
عزيز اســماعيل ،مبشاركة عدد من 

الباحثني املتخصصني.

بغداد ـ الصباح الجديد
إمياناً بالــدور الكبير واملتميز املناط 
بكوادر الفرق الزلزالية  واملسؤولية 
لهذا  العليا  اإلدارة  أولتهــا  التــي 
لتوجيهات  وتنفيــذاً  التشــكيل 
وخطط شــركة النفــط الوطنية 
العراقيــة  الراميــة إلــى تعظيم 
وتعويض  الهايدروكاربوني  اخلزيــن 
املســتنزف أجنــزت كــوادر الفرقة 
الزلزاليــة الثالثــة أعمالهــا في 
مشــروع غنامــي - امليلــي ثنائي 
األبعــاد الواقع في محافظة املثنى  
بتظافــر اجلهود وشــحذ الهمم ، 
متحدين قســوة الظروف املناخية 
الصعبة  اجلغرافيــة  والطبيعــة  
للمنطقــة التي متتــاز بطبيعتها 
الصخرية  ووعورتها والتي يتخللها 

العديد من التالل والوديان .
وعن تفاصيل املشروع صرح السيد 
معاون املدير العام للشؤون الفنية 
الدكتور ) أســامة رؤوف حســني( 
قائالً: بعــزم اليلني وبهمــة عالية  
أجنزت كوادرنــا في الفرقة الزلزالية 
التابعة  الثالثة إحدى التشكيالت  
لهيأة العمل احلقلي في شــركتنا 
أعمالها في مشروع غنامي -امليلي 
ثنائــي األبعاد بواقــع عمل بلغت 
عدد نقاط الطاقــة فيه ٦٤١٩٦ أي 

بنسبة إجناز  ٩٩.٣١% .
علماً أن مســاحة رقعة املشــروع 
تبلــغ ٢٧٦١.١٢٠ كــم ٢ ويقع في 
اجلــزء اجلنوبي الغربي مــن العراق 
وضمــن احلــدود االداريــة حملافظة 
إن هــذا اإلجناز   . وأضــاف  املثنــى 

يضــاف إلى رصيد إجنازات شــركة 
النفطية بشكل  االستكشــافات 
خاص وإلى شركة النفط الوطنية 

العراقية بشكل عام.
وفي ســياق متصل صرح الســيد 
املهندس  اخلبير  الشركة  عام  مدير 

) باســم محمــد خضيــر (  قائالً 
:  لقد جنينا ثمــار اجلهود احلثيثة 

واملتكاتفة و اجلبارة.

كما أود أن أؤكد أن املراحل القادمة 
للعمــل ســوف تتمثــل  مبعاجلة 
عملية  تليهــا  احلقلية  البيانــات 
تفســير البيانات الزلزالية لتحديد 
ثم  ومن  االستكشافي  البئر  موقع 
البدء بعمليات احلفر االستكشافي 
الهيدروكاربوني،   اخلزين  وحســاب 
ونحن علــى يقني بقــدرات وهمة 

وسواعد كوادرنا الوطنية.
وأضاف فــي معرض حديثه  ؛ علينا 
أن جنتــاز املوانع ونصــل إلى رحاب 
اإلجناز الــذي أطر أعمال شــركتنا 

بعناوين مشرفة.
الفرقة  أثمن جهــود  اخلتــام  وفي 
ومنتســبني  إدارة  الثالثة  الزلزالية 
املزيد خدمة  تقــدمي  وأحثهم على 

لبلدنا العزيز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  نفــذت 
من  واملعلوماتيــة  لإلتصــاالت 
خــالل مالكاتهــا الهندســية 
جهاز  مع  وبالتنســيق  والفنية 
األمن الوطني والقوى املاســكة 

كافة  إلزالة  كبرى  حملة  لألرض 
أشكال التجاوزات على الكابالت 
. ومت خالل هذه احلملة  الضوئية 
الوطنية مصادرة ) ٦٩٧ ( كابينة 
في مناطق حــي دراغ والداوودي 
وحي اجلامعة وأبو دشير شملت 

احملــالت ) ٦٠٣ ، ٦١٣ ، ٦٢٧ ، ٨٥٠ 
، ٨٥٢ ، ٨٥٤ ( واملنصوبــة بــدون 
موافقات أصوليــة.  ومن اجلدير 
احملالت مشمولة  أن هذه  بالذكر 
مبشاريع النفاذ الضوئي ، كما مت 
في وقت ســابق إتخاذ اإلجراءات 

األبراج  أصحاب  وانذار  القانونية 
اخملالفة بضــرورة إزالة جتاوزاتهم 
املشاريع  على  ســلباً  تؤثر  التي 
اإلتصــاالت  لــوزارة  احليويــة 
ومطالبتهــم بضــرورة اإللتزام 
لتجنب  والقوانني  بالتعليمــات 

التي تصدر  القانونيــة  التبعات 
بحق اخملالفــني . علماً أن احلملة 
مازالت مستمرة لرفع التجاوزات 
نهائياً  وإزالتهــا  نظامية  الغير 
وحماية البنية التحتية ملشاريع 
لإلتصاالت  العامــة  الشــركة 

واملعلوماتيــة الوطنيــة لغرض 
تقــدمي أفضل اخلدمــات جلميع 
العام  القطاعني  في  املشتركني 
الشــركات  واخلاص عــن طريق 
الرصينــة والرســمية اجملهــزة 

خلدمة األنترنت .

رحيم الشمري :
بحثت جلســة حوارية مشــتركة 
عقــدت بحضور نــواب وصحفيني 
واعالميــني وناشــطني ومحامــني 
واكادمييني ، وممثل عن رئيس السلطة 
وهيئة  الداخلية  ووزارة  القضائيــة 
االعالم واالتصاالت ، اعادة تشــكيل 
احملكمة املتخصصة بقضايا النشر 

واالعالم .
ودعــت اجللســة احلواريــة التــي 
نظمــت مــن جمعية الدفــاع عن 
حرية الصحافة حتــت عنوان “اعادة 
النشــر واالعــالم ضرورة  محكمة 
مهنيــة” ، بالتعاون مع  مؤسســة 
بغداد للدفاع عــن ضحايا الرأي في 
العــراق ، ومركز مســتقبل العراق 
لدعــم الدميقراطية ، باهمية وجود  
محاكم متخصصة بالنشر ، حيث 
اياد محســن  القاضي  اســتعرض 
ضمد من مجلــس القضاء األعلى 
اليــات قانونيــة يتعامــل بها مع 
الصحفيني وتوصيــات ، وتوجيهات 

زيدان  فائق  القاضي  مســتمرة من 
بالدور املهــم للصحافة ومنظمات 
وان صالحيــات   ، املدنــي  اجملتمــع 
محكمة النشــر وزعت على كافة 
محاكــم االســتئناف فــي البالد 

وموجود في كل محكمة .
وشــددت النائبة سروة عبد الواحد 
على ايجاد تشــريعات مالئمة ترفع 
الرقابة احلالية عن العمل الصحفي 
، وان تكــون مرنــة وتواكــب تطور 
االعالم الدولــي وتاخذ دور التثقيف 
والتوعيــة عن الفســاد وتســاند 
الدولــة حكومــة وبرملان وشــعب 
بنقل احلقيقــة ، فيما ركزت املديرة 
التنفيذية جلمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة ريا ، ان عقد النشاط ياتي 
بعد دراسة وبحث اعد من اجلمعية 
الدفاع ، لسماع كافة االراء للوصول 
الى توصيــات ترفع الى الســلطة 
القضائية ومجلس النواب ومتابعة 

تنفيذها .
ولفــت احملامي صفاء الالمي الى دور 

احلقوقيــني كافة بايضــاح االليات 
وان محكمــة تخص   ، القانونيــة 
قضايا النشر واالعالم مهم التساع 

وعالقتــه  التكنولوجــي  التقــدم 
بالصحافة ، وايضا الفضاء الواسع 
ملواقع التواصــل االجتماعي ، وركز 

الصحفــي عزيز الربيعــي على دور 
مجلس القضاء ومتابعته املستمرة 
لقضايا النشر واالعالم ، وان املدونيني 

والصحفيني صوت اجملتمع ويقدمون 
خدمة ايجابية تصحح املسار العام 
وجهدهــم واضــح خالل ســنوات 
مضت ، لذا يقتضي وجود محكمة 

حتمي حقوقهم وواجباتهم .
وتطرقــت الصحفيــة امــل صقر 
تســلكها  مهمة  اجــراءات  الــى 
التحقيقات بقضايا االعالم ســواء 
بالشــكاوى التــي تقام مــن قبل 
الصحفيــني للمطالبة بحقوقهم 
او التــي تقام ضدهــم ، وهنا يجب 
للصحفي  االستهداف  بني  التمييز 
وبني الطارئني واملستغلني واملسيئني 
ملهنة الصحافة اجلليلة ، ونحن مع 
اعادة احملكمة املتخصصة للفرز بني 
ما ذكر وتكون ذات معلومات قانونية 
اعالمية دقيقة ، فيما اشار العميد 
نبــراس محمد مــن وزارة الداخلية 
التحقيقية  التنفيذيــة  اجلهات  ان 
سلطة  حتت  تعمل  الشرطة  مبراكز 
القضاء اســتنادا للقوانني ولها دور 
مهم خلدمــة الصحفيني ، وتطابق 

راي االعالمــي حيــدر العمشــاني 
مــن دائرة العالقــات واالعالم بوزارة 
الداخلية على ان الوزارة مســتمرة 
بتوفــر بيئــة عمل امنة ، وســط 
ليشمل  الصحقي  العمل  توســع 
حتتاج  التي  احلديثــة  التكنلوجيــا 

لغطاء تشريع محدد .
على  باجللســة  املشــاركون  وأكد 
حملة اعادة محكمة النشــر ، من 
وحمايتهم  الصحفيني  حقوق  اجل 
وتوفيــر احلريــة الكاملــة للتعبير 
عــن رأيهم ، وضــرورة وجود احملاكم 
للصحفيــني كونها  املتخصصــة 
 ، العــراق  الرابعــة في  الســلطة 
الباحثة  من  اعدت  مقارنة  وعرضت 
اسراء طارق ، بني وجود احملكمة وبني 

عدم وجودها
، وان للسلطة التشريعية قدرة على 
إقرار قوانني تصــب في صالح مبدأ 
حريــة العمل الصحفــي ، وضرورة 
وجود محكمة النشــر لتعزيز مبدأ 

حرية التعبير عن الراي

العلوم اإلسالمية تعقد مؤتمرها العلمي 
»االضطهاد األسري وأثره في االنحرافات السلوكية لألفراد«”

بمشاركة كوكبة من العلماء والباحثين في الجامعات المحلية والعربية والدولية

 يهدف المؤتمر 
إلى بناء المجتمع 

ومعالجة المظاهر 
السلبية إنطالقًا من 

المؤتمرات التي 
شهدتها االعوام 

الماضية ، التي 
تضمنت المنهج 
السلمي النبوي ، 

البناء الحضاري، بناء 
القيم المجتمعية

كـاظـم الـُعبيــدي
اصــدر محافظ ذي قــار الدكتــور املهندس 
محمــد هادي الغزي ، قراراً يلــزم فيه االطباء 
في احملافظة، بطباعــة وصفة الدواء بدال من 
كتابتها باليد ، بناًء علــى قرار مجلس نقابة 

االطباء واملتضمن طباعة الوصفة .
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب احملافظ “ أن 
الغزي اصدر توجيهات مبنع تشــفير الوصفة 
الطبية وطباعتها بواســطة آلــة الطابعة 
القانونية كافة بحق  االجراءات  اتخاذ  ،مؤكداً 

اخملالفني لتنفيذ القرار .

 عامر جاسب
أعلَن، املُهندس إبراهيم عبد اهلل، مدير مشروع 
إنشــاء جســر شــمال تكريت، والذي تنفذه 
شركة املعتصم العامة للمقاوالت أإلنشائية, 
إحــدى تشــكيالت وزارة إالعمار وإالســكان 
والبلديات العامــة, في محافظة صالح الدين 
عن إســتمرار العمل مبشــروع إنشــاء جسر 
شمال تكريت. وأضاًف “بتوجيه من املدير العام 
املهندس اخلبير، فاضل محمد كاظم، ومبتابعة 
حثيثة من مدير قســم املشــاريع املهندس، 
صــادق كاظم عبد احلســني، تواصل مالكاتنا 
الهندسية والفنية تنفيذ فقرات مختلفة من 
املشروع، والذي سيكون من املعالم العمرانية 

املتميزة في احملافظة.
وأشــارَ” يبلغ طول اجلســر٨٤٠م، وبعرض ٢٢م 
)ذهاب وأياب( بأشــراف دائرة الطرق واجلسور ) 
التابعة للوزارة( وتبلغ نسبة إجنازه الفعلية٦٣% 
، وتابــَع” عند تنفيذه، ســيكون اجلســر من 
أإلســتراتيجية في محافظة صالح  املشاريع 
الدين؛ كونه يربطها مع احملافظات الشــمالية 
والوســطى والغربية، فضالً عــن أهميته في 
تنشــيط حركة النقل والتجارة بني محافظة 

صالح الدين واحملافظات األخرى”

بغداد ـ الصباح الجديد
أعلن أمني بغداد املهندس عمار موســى 
كاظم، امس السبت، انطالق حملة كبرى 
لتحويل بغداد لواحة خضــراء عبر زراعة 
عشرة آالف شجرة كمرحلة أولى بدءاً من 

قناة اجليش .
ونقــل بيان لألمانة عن أمــني بغداد قوله 
خــالل غرســه أول شــجرة فــي احلملة 
الزراعيــة إن “امانة بغــداد اطلقت اليوم 
حملة لزراعة عشرة آالف شجرة كمرحلة 
اولى بــدءاً من قنــاة اجليش وهــو مكان 
الرصافة عانى من  حيوي ومهم بجانــب 
االهمــال في الفتــرات الســابقة واليوم 
حولنا مجموعة من املســاحات فيه الى 
واحات خضراء باالمكانيات الذاتية للدوائر 

البلدية “.
وتابع أنه “مت تقسيم قناة اجليش الى عدة 
مقاطع وتسليمها للدوائر البلدية املطلة 
على قناة اجليش وشرعنا بحملة لزراعتها 
وهي مســتمرة بجميع انحــاء العاصمة 
بغداد”، مؤكدا أنه “وجــه الدوائر البلدية 
املساحات اخلضراء ضمن قواطعها  بزيادة 
اجلغرافيــة واالســبوع املاضــي افتتحنا 
حديقة مبساحة ٤ دوامن واحلمالت مستمرة 
للحفاظ على املناطق اخلضراء وتوسيعها 
وبيئيــا ألهالي  لتكون متنفســا صحيا 

العاصمة بغداد “.
واشار الى ان “هناك تعاونا بني امانة بغداد 
ومنظمات اجملتمع املدني والفرق التطوعية 
من الشــباب البغدادي لالستمرار بتنفيذ 
النظافة  بقطاعــات  مشــتركة  حمالت 
لواحة  بغداد  لتحويل  والتشجير  والزراعة 

خضراء “.

محافظ ذي قار يصدر قرارًا 
بطباعة وصفة الدواء

المعتصم تواصل 
أعمالها بمشروع إنشاء
 جسر شمالي تكريت

انطالق أول حملة كبرى 
لمكافحة التصحر وزراعة 

االشجار في بغداد

االستكشافات النفطية تنجز العمل في مشروع غنامي - الميلي )2D( في المثنى

اإلتصاالت تطلق حملة كبرى إلزالة التجاوزات في جانب الكرخ

جلسة حوار مشتركة تطالب باعادة محكمة النشر واالعالم
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
حتطمــت طائرة مقاتلــة تابعــة للبحرية 
األميركية، في وقت متأخر من امس السبت 
في صحراء جنوب كاليفورنيا، ما أســفر عن 

مقتل الطيار، حسبما أفادت السلطات.
وســقطت طائرة من طراز إف/أيه18-إي/إف 
ســوبر هورنت املتمركزة في قاعدة نافال آير 
ستيشــن ليمور في حوالي الســاعة 2:30 
مســاء في منطقة ترونا، حســبما أعلنت 
البحرية في بيــان، فيما لم يصب أحد على 

األرض.
وتقع ترونا علــى بعد نحــو 380 كيلومترا 
جنوب شرقي القاعدة التي تقع في سنترال 

فالي )الوادي األوسط( في والية كاليفورنيا.
وفي عام 2019، حتطمت طائرة من طراز نافي 
سوبر هورنت في حديقة وادي املوت الوطنية 
خــال مهمة تدريب روتينية، ما أســفر عن 
مقتل الطيــار، وإصابة 7 مــن زوار احلديقة 

بجروح طفيفة جراء احلطام.
وفي أكتوبــر املاضي، حتطمــت أيًضا طائرة 
نافي ســوبر هورنــت تابعة لقاعــدة نافال 
إير ستيشــن تشــاينا اليك، وفي عام 2020 
ســقطت طائرة أخــرى من ليمــور، خال 

مهمات تدريبية.
وخرج الطيــاران بأمان، أحدهما في منطقة 
جنوبية نائية من حديقة وادي املوت الوطنية 
بالقرب من حدود نيفــادا واآلخر في صحراء 

موهافي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد عدد من العلماء أن كمية ثاني أكســيد 
الكربــون في الغــاف اجلوي، التي تســبب 
االحتباس احلــراري، تواصل الصعود با هوادة 
وحطمت األرقام القياســية في شهر مايو، 

بحسب صحيفة “نيويورك تاميز”.
وقال العلماء إن كمية ثاني أكسيد الكربون 
فــي الغاف اجلوي اآلن أعلى ممــا كانت عليه 
في عصر مــا قبل الصناعة وبدء حرق النفط 
والغــاز والفحم في أواخــر القرن ال19 بنحو 
%50. وأشــار مســؤولون في اإلدارة الوطنية 
للمحيطات والغاف اجلوي في الواليات إلى أن 
كمية ثاني أكسيد الكربون في الغاف اجلوي 

األعلى خال 4 مايني سنة على األقل.
ووصل تركيز الغاز إلى ما يقرب من 421 جزًءا 
في املليون في مايــو، حيث واصلت محطات 
الطاقة واملركبات واملــزارع حول العالم ضخ 
كميات هائلة من ثاني أكســيد الكربون في 
الغــاف اجلوي. كما بلغ إجمالــي االنبعاثات 
36.3 مليــار طــن في عــام 2021، وهو أعلى 
مستوى في التاريخ. وسيؤدي زيادة كمية ثاني 
أكسيد الكربون في الغاف اجلوي إلى ارتفاع 
درجة حرارة الكوكب، وهو ما قد ينتج كوارث 
بيئيــة كبيرة من فيضانــات وجفاف وحرائق 
للغابات.  وتعد زيادة مســتويات ثاني أكسيد 
الكربون دليًا إضافًيا على فشــل دول العالم 
في حتقيــق الهدف األساســي لقمة باريس 
للمناخ في عام 2015، للحد من ارتفاع درجة 

احلرارة إلى 1.5 درجة مئوية. 
وقــال ريك ســبينراد، مديــر اإلدارة الوطنية 
للمحيطات والغــاف اجلوي، في بيان إن هذه 
“تذكير صارخ بأننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات 
عاجلة وجادة لنصبح أكثر استعدادًا للمناخ”.

تحطم مقاتلة أميركية في 
كاليفورنيا ومقتل طيارها

انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون تصل أعلى مستوى 

في تاريخ البشرية

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد:

يتحــدث الكوبيــون باقتضاب حول 
الفرضيات املتداولــة في هذه األيام 
التوجه  روســيا  اعتــزام  بخصوص 
قاعدة  إلقامــة  جزيرتهــم  صــوب 
عســكرية فيها، مبوجب مقتضيات 
األزمة األوكرانية الراهنة، سعيا إلى 
االقتراب من خاصرة ميامي األميركية 
في مواجهة محاوالت حلف “الناتو”، 
للتمدد  املتحــدة،  الواليات  بقيــادة 

شرقا صوب اخلواصر الروسية.
وتتباين اآلراء والتقديرات في الشارع 
احمللي الكوبي حول هذه املسألة بني 
اجتاهــني مختلفني، أحدهمــا يعّبر 
عن “اخلشــية من أن تطورا من هذا 
النــوع ميكــن أن يعيد إلــى األذهان 
تداعيــات أزمــة نصــب الصواريخ 
الســوفيتية في اجلزيرة عام 1962”، 
على خلفية واقعــة “خليج اخلنازير” 
التي أدت، وقتذاك، إلى إفشال احملاولة 
األميركية الراميــة لإلطاحة بنظام 

الرئيس فيدل كاسترو.
أما االجتاه اآلخــر، فيتجّلى من خال 
إشــارات مباشــرة إلى أن “تاشــي 
الكوبيون على  التي عّلقهــا  اآلمال 
إمكانيــة رفع احلصار عــن بادهم، 
األميركي  الرئيس  انقاب  أعقاب  في 
إجنازات  ترامب على  دونالد  الســابق 
ســلفه باراك أوباما فــي هذا اجملال، 
أثناء زيارته التاريخية لهافانا ولقائه 
مع الرئيس السابق راؤول كاسترو في 
2016، بات يحتم  شــهر مارس عام 
عليهم وضــع رهاناتهم كاملة على 
الاعب الروســي”، وفقا ملا صرح به 

مصدر إعامي كوبي 
وأضــاف املصــدر الذي طلــب عدم 
الكشف عن اسمه قائا: “إن الواليات 
املتحدة فشلت في قراءة املستجدات 
التي طرأت على الســاحة الداخلية 
الكوبيــة بعد انتخــاب ميغيل دياز 
كانيل رئيسا للدولة في أبريل 2018”، 
الفتا إلى أن “الرجــل الذي كان يبلغ 
من العمر )وقتــذاك( 58 عاما وصل 
إلى الســلطة من جيل مختلف عن 

جيل الثورة الكوبية التاريخي”.
وأوضح: “دياز كانيل كان في إمكانه 
فيدل  األخويــن  حكم  حقبــة  طّي 
وراؤول كاســترو التي استمرت ستة 
عقــود )2018-1959( لــوال تراجــع 
الواليات املتحدة عن قرار رفع احلصار 
تبني سياسة  إصراره على  بســبب 

اإلصاحات االقتصادية الرصينة”.
اخليار الروسي واحلسابات األميركية

وكان احلديــث عــن خيارات روســيا 
العســكرية في كوبا قد اُثير بجدية 
في كل من موسكو وواشنطن منذ 
أواخــر العام الفائــت وبدايات العام 
احلالي، ُقبيل إندالع األزمة األوكرانية.
كتــب   ،2021 ديســمبر   14 ففــي 
سيرغي أكســيونوف، في صحيفة 
الطريقة  بريســا”، عن  “سفوبودنايا 
التي ستجعل الواليات املتحدة تُبعد 
النووية عن حدود روسيا،  صواريخها 
متســائا “عما إذا هافانا ســتوافق 

على هذا األمر؟”.
وجاء في املقال أن “نائب وزير اخلارجية 
الروســي ســيرغي ريابكوف قال إن 
وحلفائها  املتحدة  الواليات  تصرفات 
في الناتو تؤدي إلى تكرار جتربة أزمة 
الصواريخ الكوبية”، في إشــارة إلى 
الدبلوماســي  وصفها  التي  احلادثة 

الروسي بأنها أدت إلى تفاقم شديد 
الســوفييتي  االحتاد  بني  للمواجهة 
والواليات املتحــدة ووضعت البلدين 

على شفا حرب نووية.
ووفقا للمقال، فإن اخلبير العسكري 
أليكسي ليونكوف عّبر عن اعتقاده 
أن تنشر قدرات  بأن موســكو ميكن 

املنطقة  فــي  معّينــة  عســكرية 
اجملاورة مباشــرة للساحل األميركي، 
قائا: “من شأن نشــر قوات روسية 
في املنطقة الكوبية، على أســاس 
دائم، والزيارات العسكرية املنتظمة 
القتالية، في ما  األعمال  اندالع  قبل 
يسمى بفترة ما قبل احلرب، أن توقف 

رغبــة الواليات املتحــدة في اللعب 
باحلرب معنا”.

وفــي 16 ينايــر 2022، حتدثت مجلة 
“ماليتاري ووتــش” األميركية عن أن 
الدائم للوحدة العســكرية  الوجود 
الروسية في كوبا أو في بلدان أخرى 
من أميركا الاتينية يشكل للواليات 

املتحدة وشركائها متاعب خطيرة.
وجاء املقال فــي أعقاب اعتراف وزارة 
اخلارجية الروســية بإمكانية نشــر 
أسلحة روسية في أميركا الاتينية 

ردا على توّسع الناتو شرقا.
وأشار خبراء مجلة “ماليتاري ووتش” 
إلى أنه “حتى االحتاد السوفيتي كان 
له وجود عســكري كبيــر في كوبا، 
واآلن أصبحت عودة القواعد الروسية 

مرة أخرى موضوع نقاش”.
وحاول خبراء املراقبة العسكرية توقع 
ما ســتؤدي إليه عودة قواعد القوات 
املسلحة الروسية إلى كوبا، وأشاروا 
إلى أن “قاذفات القنابل الروسية من 
طراز Tu-160 قد مت نشــرها بالفعل 
في فنزويــا ومن احملتمــل أن تظهر 

أنواع أخرى من الطائرات هنا”.
وبحســب ما أوردته اجمللة األميركية، 
فــإن “عودة نفوذ موســكو في كوبا 
ســتكون أكثر خطــورة على البيت 
األبيض من أزمة الكاريبي. والتهديد 
الرئيسي الذي يظهر هو قدرة القوات 
اجلوية الروســية على توجيه ضربة 
ســاحقة للواليات املتحدة” بسرعة 

فائقة. 
كما اتفق اخلبراء أيضا على أن “ظهور 
منشآت عسكرية في كوبا ميكن أن 
يردع الناتو بشــكل أكثر فاعلية مما 
كان ميكــن لروســيا أن تفعله على 

طاولة املفاوضات”.

االرتياب الروسي
ولكــن فــي املقابــل، عّبــر مصدر 
صحفي روســي عــن اعتقــاده بأن 
“ارتياب موسكو من تفعيل حضورها 
العســكري فــي كوبــا يكمن في 
أن الســلطات الكوبية لــم تُصدر 

حتى اآلن موقفــا واضحا من األزمة 
األوكرانية الراهنة”.

وشــّدد املصــدر، الذي طلــب عدم 
ذكر اســمه، على أن “الترّدد الكوبي 
في إعان موقف صريــح من األزمة 
األوكرانية، معطوفــا على تداعيات 
الغربيــة  االقتصاديــة  العقوبــات 
املفروضة على روســيا، من شأنه أن 
يُعيق طموحات موسكو في التوجه 
مجــددا صــوب البحــر الكاريبي”، 
الرقابــة  “إن  بالقــول:  مكتفيــا 
العسكرية الروسية باتت مركزة في 
الوقت احلالي على الهواتف احملمولة 
للحيلولــة دون إعطــاء املزيــد من 

التفاصيل حول هذا املوضوع”.
جديــر بالذكر أن احلديــث عن إعادة 
تفعيل احلضور العســكري الروسي 
في أميــركا الاتينية يعــود إلى ما 
قبل اندالع األزمة األوكرانية الراهنة 

بسنوات.
ففي 30 نوفمبــر 2017، حتّدث رئيس 
جلنة الدفاع واألمن في مجلس االحتاد 
بونداريف  فيكتور  الروســي  للبرملان 
القواعد  تكويــن  إعــادة  عن وجوب 
كوبا  فــي  الروســية  العســكرية 
وفيتنــام، حتى ولو مت ذلك “بشــكل 

افتراضي بحت”.
قائا  الروســي  املســؤول  وأضــاف 
)وقتذاك( لوكالة “سبوتنيك” إنه “في 
املتنامي،  األميركي  العــدوان  ظروف 
العسكرية  القاعدة  سيكون نشــر 
الروسية في كوبا خطوة تستجيب 
مع مصالح وأمن روسيا”، مؤكدا، في 
املوازاة، على أنــه “يتعنّي علينا أيًضا 
التفكير في إعــادة القوات البحرية 
الروسية إلى فيتنام مبوافقة حكومة 

هذه الدولة”.

لتكون حربة في الخاصرة االميركية

ترجيحات بتوجه روسيا إلقامة قاعدة عسكرية في كوبا

متابعة ـ الصباح الجديد :

أفادت شبكة “إن بي سي” اإلخبارية 
بتأجيل رحلة الرئيس األميركي، جو 
أواخر  من  األوســط  للشرق  بايدن، 

يونيو احلالي إلى يوليو املقبل.
ونقلــت الشــبكة األميركية عن 
مصــادر لــم تســمها، قولهم إن 
البيــت األبيض يخطط أن يوســع 
إلى  بايــدن  الرئيس  زيــارة  نطــاق 

منطقة الشرق األوسط.
اإلدارة  الرفيع فــي  وقال مســؤول 
األميركية:  بي ســي”  “إن  لشبكة 
“نحن نعمل على رحلة إلى إسرائيل 
واململكة العربية السعودية حلضور 
اخلليجي  التعاون  دول مجلس  قمة 
+ 3”.  وأضاف املسؤول: “نعمل على 
لدينا  يكون  التواريخ. عندما  تأكيد 

شئيا نعلن عنه، فسنقوم بذلك”.
وفي الســياق ذاته، قال دبلوماسي 
إن  أميركيان  ومســؤوالن  أجنبــي 
الرحلــة التــي كانت مقــررة إلى 
إســرائيل ومن ثم الســعودية في 
أواخر يونيو احلالــي مت تأجيلها إلى 

وقت الحق من شهر يوليو.
ولم يتضح على الفور سبب تأجيل 
الرحلة. وقال الدبلوماسي األجنبي 
واملسؤوالن األميركيان إنهم علموا 
يوم اجلمعة بخطط تأجيل ســفر 
الرئيــس بايــدن. وأفاد املســؤوالن 
األميركيان بأن التواريخ غير محددة 
حتى اآلن وميكن أن تتغير مرة أخرى.

ورفــض البيــت األبيــض التعليق 
على مســار رحلة بايــدن. ولم ترد 

السفارتان اإلسرائيلية والسعودية 
فــي واشــنطن على الفــور على 

االستفسارات امس األول اجلمعة.
إلى ذلــك، كتــب الصحفي مبوقع 

رافيد،  باراك  األميركي،  “أكسيوس” 
على تويتر أن اثنني من املســؤولني 
أكدا  املستوى  رفيعي  اإلسرائيليني 
تقرير شــبكة “إن بي ســي نيوز” 

بشــأن تأجيل زيارة بايدن للشــرق 
رافيد في تغريدته  األوســط. وقال 
إن “املســؤولني األميركيــني أبلغوا 
“إســرائيل مســاء اجلمعة أنه من 

احملتمل تأجيــل الزيارة إلــى يوليو 
بســبب اجلدول الزمني والشــعور 
باحلاجة إلى مزيد من الوقت للعمل 

على مضمونها”.

أكد الرئيس األميركــي، جو بايدن، 
اجلمعة، أن هناك احتمال ألن يذهب 
إلى دول في الشــرق األوســط، مبا 

فيها اململكة العربية السعودية.
واجلمعــة، أكــد الرئيــس بايــدن 
األمر  للســعودية،  زيارته  إمكانية 
الــذي يشــكل تغييــرا كبيرا في 
موقفه، بعدما وعد سابقا مبعاملة 

اململكة كدولة “منبوذة”.
وقــال بايدن للصحفيني: “لســت 
أعلم بدقــة موعد زيارتــي. هناك 
إمكانيــة أن ألتقي اإلســرائيليني 
الدول  بعــض  فــي  و)مســؤولني( 
السعودية ستكون ضمن  العربية. 
)اجلولة( إذا قمــت بها، ولكن ليس 

لدي خطط مباشرة حتى اآلن”.
وكانــت صحيفة “نيويــورك تاميز” 
قد أشارت في وقت ســابق إلى أن 
الرئيس بايدن قرر زيارة للســعودية 

خال الشهر اجلاري.
وكتبت الصحيفــة األميركية في 
تقريرها أن رئيــس الواليات املتحدة 
“قرر الذهاب إلى الرياض هذا الشهر 
اململكة  مع  العاقــات  بناء  إلعادة 
إلى خفض  بينما يسعى  النفطية 
أســعار الوقود فــي الداخل وعزل 

روسيا دوليا”.
وأوضحت أنه لم يتــم بعد تأكيد 
التفاصيــل اللوجســتية واجلدول 
الزمني، لكن الزيارة ســتضاف إلى 
رحلة من املقرر أساسا أن يقوم بها 
في نهاية يونيو إلى إسرائيل وأملانيا 
حلضــور قمــة مجموعة الســبع 
وإسبانيا للمشاركة في قمة حلف 

شمال األطلسي )ناتو(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروسي،  الرئيس  أرســل  عندما 
فادميير بوتني، قوات إلى أوكرانيا 
في أواخــر فبرايــر، تعهد بعدم 
احتال الدولة اجملــاورة، لكن مع 
املئة،  يومــه  إلى  الغــزو  وصول 
اجلمعــة، بــدا من غيــر املرجح 
روسيا  تتخلى  أن  متزايد  بشكل 
في  احتلتها  التــي  األراضي  عن 

احلرب.
اآلن عملة رسمية  الروبل  أصبح 
في منطقة خيرســون اجلنوبية، 

األوكرانية.  الهريفنيا  جانب  إلى 
هناك  الســكان  علــى  ويفرض 
تســيطر  التي  األجــزاء  وفــي 
منطقة  مــن  روســيا  عليهــا 
زابوريجيا احلصــول على جوازات 
ســفر روســية. وحتدثت اإلدارات 
التي نصبهــا الكرملني في كا 
املنطقتــني عن خطــط جلعلها 

جزءا من روسيا.
املناطــق  زعمــاء  وشــارك 
مــن  املدعومــة  االنفصاليــة 
موســكو في منطقــة دونباس 

يتحدث  والتي  أوكرانيا،  شــرقي 
أغلب ســكانها اللغة الروسية، 
بوتــني  اعتــرف  مماثلــة.  نوايــا 
التي  االنفصالية  باجلمهوريــات 
نصبهــا االنفصاليــون كــدول 
مســتقلة قبل يومني من شــن 
القتال في شرق  الغزو. واشــتد 
أوكرانيا حيث تسعى روسيا إلى 

“حترير” كل منطقة دونباس.
والتــزم الكرملــني الصمت إلى 
حد كبير بشــأن خططه للمدن 
والبلدات والقــرى التي قصفها 

واســتولى  وطوقها  بالصواريخ 
عليهــا أخيرا. املتحدث باســم 
الكرملني دميتري بيسكوف قال، 
امــس األول اجلمعــة، إن القوات 
الروســية جنحت فــي مهمتها 
املتمثلة في  املعلنة  الرئيســية 
التي  املناطق  املدنيني في  حماية 
يســيطر عليهــا االنفصاليون. 
وأضــاف أن القــوات الروســية 
أوكرانيا  مــن  أجــزاء  “حــررت” 
و”هــذا العمل سيســتمر حتى 
تتحقق جميع أهــداف العملية 

العسكرية اخلاصة”.
في رســالة مصورة مبناسبة أول 
100 يوم من احلرب، أشار الرئيس 
األوكراني فولودميير زيلينســكي 
إلى أن باده لن تخضع بسهولة 
للعدوان الروســي بعد أن أظهر 
أنها قادرة على الصمود ألشــهر 

من الهجمات من خصم أكبر.
أوكرانيا ملدة  دافعنــا عــن  لقد 
100 يوم بالفعــل. وقال “النصر 

حليفنا”.
لم يكن ضــم مزيد من األراضي 

الهدف  هــو  أبــدا  األوكرانيــة 
الرئيســي للغزو، لكــن من غير 
املرجح أن تتخلى موســكو عن 
وفقا  العســكرية،  مكاســبها 

حملللني سياسيني.
وقال أندريه كوليسنيكوف، كبير 
الزماء في مؤسســة كارنيغي 
للسام الدولي: “بالطبع )روسيا( 
لروسيا،  بالنسبة  البقاء”.  تعتزم 
“من املؤســف التخلي عن ما مت 
احتاله، حتى لــو لم يكن جزءا 

من اخلطة األصلية”

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  “الغارديان”  صحيفة  كشــفت 
االرتفاع املفاجــئ بحاالت اإلصابة 
والوفيــات جــراء متحــور فيروس 
دول  دفع  بالبرتغال،  الفرعي  كورونا 
باتخاذ إجراءات مرة  أوروبا للتفكير 

أخرى ضد هذا االنتشار.
وأشارت “الغارديان” إلى أن “االرتفاع 
املفاجــئ فــي حــاالت اإلصابــة 

والوفيــات بفيــروس كورونــا في 
البرتغال بســبب متحور أميكرون 
“BA.5”، علــى الرغم مــن درجات 
قيام  إلــى  أدى  الدافئــة،  احلــرارة 
أوروبا  أنحاء  العواصم في جميــع 
بالتفكير مرة أخرى في اتخاذ تدابير 
ضــد الوباء الذي بدأ يتاشــى في 

الذاكرة العامة”.
حالة   26848 البرتغال  وأكدت  هذا 

47 حالة  إصابة جديدة وســجلت 
وفاة بســبب فيــروس كورونا يوم 
األربعــا املاضي، - وهــو أعلى عدد 
وفيات يومية منذ 17 فبراير، عندما 
مت اإلباغ عن 51 حالة وفاة بســبب 
هــذا الفيــروس، في حــني أن هذا 
االجتاه يتناقض مع حالة الوباء في 
فرنســا وأملانيــا واململكة املتحدة 
وإســبانيا اجملاورة، حيث انخفضت 

معــدالت احلاالت خال الشــهرين 
املاضيــني. مــن جانبه، قــال وزير 
في  لوترباخ،  كارل  األملاني،  الصحة 
“تويتر”: “إن البديــل املعدي للغاية 
BA.4 / BA.5 يســير هنــا أيضا..

ميكــن أن تصبح هذه هــي املوجة 
التالية في اخلريف”. واجتمع رؤساء 
الواليــات األملانيــة الـ16 ســابقا 
ملناقشــة اإلجــراءات التــي ميكن 

املفاجئ  االرتفاع  ملواجهة  اتخاذها 
في عدد احلاالت في وقت الحق من 
العام، حيث أكدوا أنها ستستبعد 
ودور احلضانة على  املــدارس  إغاق 
نطاق واسع. وأوضح فرانك أولريش 
مونتغمري، رئيس اجلمعية الطبية 
صحفية،  مقابلــة  في  العامليــة، 
قائا: “فيروس كورونا لم ينته بعد، 
كما يتضح من تفشــي أوميكرون 

إســقاط  ومت  هذا  البرتغــال”.  في 
ارتداء الكمامات في معظم  إجراء 
األماكــن بخــاف وســائل النقل 
تظل  وبينما  واملستشفيات،  العام 
االختبــارات الســريعة فــي املدن 
األملانية مجانية حتى نهاية الشهر 
أماكن  بينمــا تتطلب  األقل،  على 
قليلة دليا على وجود اختبار سلبي 

للفيروس، للسماح بالدخول.

تأجيل زيارة بايدن الشرق أوسطية حتى تموز المقبل 

بعد مائة يوم من الحرب.. 

مؤشرات على نوايا روسية بالبقاء في أوكرانيا

“الغارديان”: تفشي متغير فرعي من أوميكرون يدفع أوروبا التخاذ إجراءات جديدة
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م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/45/ توزيع كهرباء نينوى املركز/
 )تنمية األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)جتهيز وشراء محوالت توزيع لصيانة الشبكة الكهربائية ملدينة 

املوصل(

ضمن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينوى لعــام 2021( وبكلفة تخمينيــة )1،345،200،000 دينار( مليار 
وثالثمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)120( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبــن بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتــداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/6/13( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 

1,000,000 دينار فقط )واحد مليون دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/6/7 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

ع. جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/42/ توزيع كهرباء نينوى اطراف/ 
)تنمية األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل الشبكة الداخلية لكهرباء القحطانية(

ضمن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينوى لعــام 2021( وبكلفة تخمينيــة )826،025،000 دينار( ثمامنائة 
وستة وعشرون مليون وخمسة وعشرون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)150( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبــن بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتــداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/6/13( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 

750,000 دينار فقط )سبعمائة وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/6/7 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

ع. جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/30/ ماء/
 )تنمية األقاليم املبالغ اإلضافية لعام 2021( للمرة الثانية

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل مشروع ماء الشورة(

ضمن تخصيصات )خطة تنمية األقاليــم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينــوى لعام 2021( وبكلفة تخمينيــة )414،780،000 دينار( اربعمائة 
واربعة عشــر مليون وسبعمائة وثمانون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 
)150( يوم. على مقدمــي العطاءات من الشــركات الراغبن بدخول 
املناقصة مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم 2022/6/13( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 
قدره 250 الف دينار فقط )فقط مائتان وخمسون الف دينار( غير قابلة 

للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم الثالثاء املوافق 2022/6/14 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم الثالثاء 
املوافق 2022/6/7 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

Public Tender Announcement for Tender No: 007-SC-22-EBS 2nd Announcement
Provision of 4 Roads Pavement Service

 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 4 Roads Pavement Service
Tender No.: 007-SC-22-EBS 2nd Announcement
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above for the Second Time. All the companies 
who have the ability and experience can participate in this tender and 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 procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor to execute project of Provision of 4 Roads Pavement 
Service. The Detailed scope of work Shall refer to ITB 
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ni 
Dawei nidawei@ebspetroleum.com & CP@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, tax receipt, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company
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.
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email 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 2:00 PM 19th 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 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. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei Email: nidawei@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. العدد: 13100

التاريخ: 2022/6/1

العدد: 13099
التاريخ: 2022/6/1

العدد: 13094
التاريخ: 2022/6/1

محافظة نينوى 
قسم العقود 

محافظة نينوى 
قسم العقود 

محافظة نينوى 
قسم العقود 



5 اعالن

العدد: ع5 /1666
التاريخ : 2022/5/30

صادق محمد حسن
مدير عام شركة سعد العامة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 48
التاريخ: 2022/6/2

م/ إعالن بيع قطع اراضي ملنتسبي وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
واالشغال العامة

في إشــارة الى كتاب وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة– مديرية البلديات العامة- قسم 
االمالك املرقم 11167 في 2022/5/17 واستنادا الى البند اوال/أ من املادة 15 من قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع وااليجار في مدرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية لبيع 
قطع اراضــي عائدة ملديرية بلدية )الرفاعي( البالغ عددها )9( كما مبينــة موصفاتها ادناه فعلى الراغبني 
بالشــراء من منتســبي البلدية ووزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشــغال العامة مراجعة محاسب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل 
عن )5%( من القيمة التقديرية مع تقدمي إقرار خطي )عائلي( وفق القرار 120 لســنة 1981 مصدق من قبل 
الشــعبة القانونية مع جلب كتاب عدم استفادة يثبت عدم االســتفادة من الشراء والتخصيص سابقا 
واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال 

املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
وقت املزايدة* 11 صباحا

م. ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات محافظة ذي قار

جمهورية العراق
وزارة املالية

هيأة التقاعد الوطنية
م/ إعالن

تعلن )هيأة التقاعد الوطنية( عــن إجراء مزايدة علنية 
وفقا ألحكام بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، لبيع مواد مســتهلكة وكما مبينة تفاصيلها 
فــي اجلدول املرفق، موجودة في مقر الهيأة ومقر صندوق 
تقاعد موظفي الدولة )بناية ســاحة الوثبة(، وذلك في 
يوم الثالثــاء املصــادف 2022/6/28 وبإمــكان الراغبني 
باالشــراك باملزايدة االطالع على املواد املراد بيعها خالل 
أوقات الدوام الرســمي لأليام التي تســبق يوم املزايدة 
أعاله، فعلــى الراغبني باالشــتراك باملزايدة احلضور في 
املكان والزمان احملددين في الســاعة العاشــرة صباحا 
مستصحبني معهم مبلغ التأمينات القانونية البالغة 
)20%( من القيمة املقدرة على شــكل صك مصدق ألمر 
هيأة التقاعد الوطنية ويتحمل املشــتري أجور اإلعالن 
والداللية بنســبة )2%( من بدل البيــع وعليه رفع املواد 
املباعة خالل عشرة أيام من تاريخ انتهاء املزايدة وبعكسه 
يتحمل غرامة تأخيرية مبقدار )100,000( مائة الف دينار 

عن كل يوم تأخير.
اياد محمود هادي
رئيس هيأة التقاعد الوطنية/ وكالة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة

إعالن مزايدة علنية رقم )17( لسنة 2022

تعلن شركة الفاو الهندســية العامة أحد تشكيالت وزارة 
اإلعمار واإلســكان والبلديات واألشغال العامة  الكائنة في 
بغداد/ التاجيــات/ مقابل معهد النفــط العربي عن إجراء 
مزايدة علنية لبيع )أنابيب قطر 300 ملم( بعدد )500/ أنبوب( 
فــي موقع خان ضاري في منطقة ابــو غريب في يوم االحد  
املصادف 2022/6/19 الساعة العاشرة صباحا وفقا الحكام 
قانون بيع وايجار اموال اللدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك فــي املزايدة مراجعة مقر الشــركة/ 
جلنة البيع املركزية مســتصحبني معهم املستمســكات 
الرسمية والتأمينات القانونية البالغة )9،000،000( تسعة 
ماليني دينار عراقي والتي متثل )20%( من القيمة التخمينية 
وعلى شــكل صك مصدق حلساب شركة الفاو الهندسية 
العامة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واخلدمة 
واملصاريف االخرى بنســبة )2%( من قيمة البيع على ان يتم 
تســديد املبلغ بالكامل ورفع املواد من املوقع خالل مدة )15( 
يومــا من تاريخ التبليغ باملصادقة وبخالفه تســتوفى اجور 
خزن مقدارها )2/1%( دينار عن كل يوم تأخير وملدة )30( ثالثني 

يوما بعدها يصبح املشتري ناكال وتصادر التأمينات.
مع التقدير...

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

Http://faoco.moch.gov.iq

 القيمة التقديرية )االيجارسعر املتر م2املساحةرقم العقاراسم البلديةت
السنوي(

 81،000،000 احد وثمانون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار300 م2454/612الرفاعي1
دينار

 81،000،000 احد وثمانون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار300 م2454/622الرفاعي2
دينار

 81،000،000 احد وثمانون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار300 م2454/632الرفاعي3
دينار

 64،800،000 اربعة وستون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار240 م2454/642الرفاعي4
وثمامنائة الف دينار

 70،200،000 سبعون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار260 م2454/652الرفاعي5
ومائتان الف دينار

 70،200،000 سبعون مليون270،000 مائتان وسبعون الف دينار260 م2454/662الرفاعي6
ومائتان الف دينار

 67،500،000 سبعة وستون270،000 مائتان وسبعون الف دينار250 م2454/672الرفاعي7
مليون وخمسمائة الف دينار

 67،500،000 سبعة وستون270،000 مائتان وسبعون الف دينار250 م2454/682الرفاعي8
مليون وخمسمائة الف دينار

 48،600،000 ثمانية واربعون270،000 مائتان وسبعون الف دينار180 م2454/692الرفاعي9
مليون وستمائة الف دينار
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متابعة ـ الصباح الجديد:

شهد شــهر أيار املاضي، انخفاضا 
العاملية  األســعار  فــي  متواضعا 
الثاني  للشــهر  الغذائية،  للسلع 
على التوالي، على الرغم من ارتفاع 
أســعار القمــح وحلــوم الدواجن، 
حســبما أفادت منظمــة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة “الفاو” أمس.
وبلــغ متوســط مؤشــر منظمة 
األغذية  ألســعار  والزراعة  األغذية 
 ،2022 أيــار  فــي  نقطــة   157.4
بانخفاض 0.6 في املائة عن مستواه 
في نيسان بيد أن هذا املؤشر، الذي 
يتتبــع التغيــرات الشــهرية في 
السلع  من  لسلة  الدولية  األسعار 
 22.8 املتداولة، بقي أعلى  الغذائية 
في املائــة عما كان عليــه في أيار 

.2021
األغذية  منظمــة  مؤشــر  وارتفع 
والزراعة ألســعار احلبــوب 2.2 في 
املائــة مقارنــة بالشــهر املاضي، 
التي  القمــح  بأســعار  مدفوعــا 
ارتفعت 5.6 في املائة عن مستواها 
املائة عن  في نيســان و56.2 فــي 

قيمتها في العام املاضي.
أما األســعار الدولية للقمح، التي 
بقيت في املتوســط أقــل 11 في 
املائــة فقط عن املســتوى املرتفع 
القياســي الــذي بلغته فــي آذار 
2008، فقد ارتفعت استجابة حلظر 
أعلنته الهند على التصدير وخملاوف 
بشأن أحوال احملاصيل في عديد من 
ولتوقعات  الرائــدة،  املصدرة  الدول 
بتراجع اإلنتاج في أوكرانيا بســبب 

احلرب كذلك.
كمــا ارتفعــت األســعار الدولية 
لألرز بشــكل عام، بينما انخفضت 
أسعار احلبوب اخلشنة 2.1 في املائة 
مع هبوط أسعار الذرة مبا يتماشى 
مع التحســن الطفيف في أحوال 
احملاصيــل فــي الواليــات املتحدة 
املوســمية  واإلمدادات  األمريكية، 
في األرجنتني، والبداية الوشــيكة 
للموســم الرئيس حلصاد الذرة في 

البرازيل.
وانخفض مؤشــر منظمة األغذية 
والزراعة ألسعار الزيوت النباتية 3.5 
في املائة عن نيسان ، ولو أنه ال يزال 

العام  أعلى بكثير من مستواه في 
املاضي.

وهبطــت أســعار زيــوت النخيل 
ودوار الشــمس وفول الصويا وبذور 
اللفت، ويرجع هــذا جزئيا إلى رفع 
احلظــر الذي كانت إندونيســيا قد 
فرضته على تصديــر زيت النخيل 
لفتــرة قصيرة، فضال عــن تباطؤ 
الطلب العاملي على اســتيراد زيت 
فول الصويا وزيــت بذور اللفت في 
ضوء ارتفاع التكاليف في األشــهر 

األخيرة.
وقال مكيمو توريــرو، رئيس اخلبراء 
االقتصاديــني في املنظمــة، “تولد 
القيــود املفروضة علــى الصادرات 
حالة من انعدام اليقني في السوق 
وقد تؤدي إلى ارتفاع حاد في األسعار 
ويظهر  األســعار.  تقلب  من  وتزيد 
انخفاض أسعار البذور الزيتية مدى 

أهمية إزالة هذه القيود والســماح 
بتدفق الصادرات بسالسة”.

كمــا انخفــض مؤشــر املنظمة 
ألســعار منتجات األلبــان 3.5 في 
وســجلت  شــهرية.  بوتيرة  املائة 
األكبر  القدر  اجملفف  احلليب  أسعار 
من التراجع بســبب انعدام اليقني 
في السوق الستمرار حاالت اإلقفال 
في ظــل جائحة كوفيــد - 19 في 

الصني.
في حــني حالت املعــدالت القوية 
ملبيعات التجزئــة، والطلب املرتفع 
مــن املطاعــم فــي دول النصف 
الشمالي للكرة األرضية دون هبوط 
أســعار األجبان بشكل كبير، على 
الرغم من ضعــف الطلب العاملي 

على استيراد األجبان.
الزبدة  كمــا انخفضــت أســعار 
بسبب ضعف الطلب على الواردات 

املتاحة  الكميات  حتســن  وســط 
القابلة للتصدير.

وانخفض مؤشــر منظمة األغذية 
والزراعة ألســعار الســكر 1.1 في 
، حيث ســاعد  املائة عن نيســان 
محصول وفيــر في الهند على رفع 
على  املتاحة  الكميــات  توقعــات 

الصعيد العاملي.
كمــا أدى ضعف الريــال البرازيلي 
إلى جانب  الدوالر األمريكي،  مقابل 
انخفــاض أســعار اإليثانــول، إلى 
العاملية  الســكر  أســعار  خفض 

كذلك.
وفي الوقت نفســه، سجل مؤشر 
منظمة األغذية والزراعة ألســعار 
ارتفاعا قياســيا جديدا،  اللحــوم 
حيث زاد 0.6 في املائة في أيار ، رغم 
للحوم  العاملية  األسعار  محافظة 

األبقار على استقرارها.

بزيــادة  مدفوعــا  الصعــود  وكان 
حادة في األســعار الدولية للحوم 
الدواجن، ما يعكس استمرار تعطل 
سلســلة اإلمدادات فــي أوكرانيا 
واإلصابات األخيرة بإنفلونزا الطيور 
وسط ارتفاع قوي للطلب في أوروبا 

والشرق األوسط.
تشــير التوقعات املبكــرة لإلنتاج 
 2022 فــي  احلبوب  العاملــي مــن 
في الوقــت الراهن إلــى انخفاض 
محتمل، وهو األول في أربعة أعوام، 
حيث سيهبط إلى 2784 مليون طن 
أي أقــل بـ16 مليون طن من اإلنتاج 
القياسي الذي أشارت إليه تقديرات 
في 2021، وذلك وفقا ألحدث إصدار 
ملوجز منظمة األغذية والزراعة عن 
إمــدادات احلبوب والطلــب عليها 

الذي نشر أمس أيضا.
ومن املتوقع أن يســجل االنخفاض 

األكبر في محاصيل الذرة، ومن ثم 
محاصيل القمــح واألرز، بينما من 
املرجح أن تزداد محاصيل الشــعير 
التوقعات  وتستند  الرفيعة.  والذرة 
إلى أحــوال احملاصيل املوجودة أصال 
زرع احملاصيل  في األراضي، وإلى نية 

التي ال تزال يجب زرعها.
ومــن املتوقــع أيضــا أن ينخفض 
معدل استخدام احلبوب في العالم 
بشكل هامشي في الفترة 2022 - 
2023، 0.1 فــي املائة تقريبا مقارنة 
 2788 إلى   ،2022 -  2021 بالفتــرة 
مليــون طن، ما يعــد أول انكماش 

منذ 20 عاما.
وينبــع هــذا االنخفاض بشــكل 
أساســي من التراجــع املتوقع في 
اخلشنة  واحلبوب  القمح  استخدام 
واألرز في األعــالف، بينما يتوقع أن 
يزداد االستهالك العاملي من احلبوب 
مواكبا وتيرة االجتاهات الســكانية 

العاملية.
التجارة  تنخفــض  أن  املتوقع  ومن 
2.6 في املائة  العاملية في احلبــوب 
عن مســتواها في الفتــرة 2021 - 
2022 إلى 463 مليون طن، وهو أدنى 
مستوى لها منذ ثالثة أعوام، حتى 
مع بقاء توقعــات التجارة الدولية 

لألرز إيجابية.
وتشــير التوقعــات اجلديــدة إلى 
انخفاض في اخملزونات، ما ســيؤدي 
إلى انخفاض نسبة مخزون احلبوب 
العاملية إلى استخدامه حتى 29.6 
في املائــة في الفترة 2022 - 2023، 
بعــد أن بلغت 30.5 فــي املائة في 

الفترة 2021 - 2022.
وســيكون هذا املستوى اجلديد هو 
األدنى منذ تســعة أعــوام، لكنه 
ال يــزال أعلى بكثير من املســتوى 
املنخفــض البالــغ 21.4 في املائة 
 - 2007 الذي ســجل في الفتــرة 
2008. ومن املتوقع أن يتصدر هبوط 
مخزونــات الذرة هــذا التراجع، في 
حني يتوقع خملزونات القمح أن ترتفع.

كمــا قامــت منظمــة األغذيــة 
تقديراتهــا  بتحديــث  والزراعــة 
للمحصــول العاملي من احلبوب في 
2021، الذي ارتفع اآلن 0.9 في املائة 
والســتخدام  الســابق،  العام  عن 
 ،2022 -  2021 الفتــرة  احلبوب في 

الذي ارتفع 1.1 في املائة.

أسعار الغذاء العالمية مرتفعة بنسبة 22.8 % خالل سنة
رغم تراجعين لشهرين متتاليين

بغداد ـ الصباح الجديد :
حدد مصرف “الرافديــن” احلكومي، امس 
الســبت، مــدة تســديد قــروض الـ50 
مليون دينار لترميــم وتأهيل او بناء الدور 

السكنية.
وقال املكتب االعالمي للمصرف، في بيان 
صحفي ، إن مدة التســديد 10 ســنوات 
ومينح القرض للمواطنني وبنســبة فائدة 
%5، مشيرا الى ان التقدمي يكون عن طريق 

فروع املصرف في بغداد واحملافظات.
وفي وقت سابق، اعلن مصرف الرافدين ان 
القروض العقاريــة تصل الى 150 مليون 
دينار ومتنــح لفئات املوظفني واملتقاعدين 
واملواطنني، مبينا ان تلك القروض تنوعت 
ما بني ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء 

الدور السكنية وشراء دار سكني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى 
مستوى له منذ 24 عاما في أيار ، إذ سجل 
73.5 في املائة على أســاس سنوي، وفق 
مــا أظهرت بيانات رســمية. لكن الزيادة 
كانت أقل من تلك املســجلة في األشهر 
السابقة، ما قد يشــكل مؤشرا على أن 

ضغط األسعار يتباطأ.
ورفض البنك املركزي مرة أخرى األســبوع 
املاضي رفع ســعر الفائدة الرئيس وأبقاه 
عنــد 14 في املائــة، وأدى ارتفاع أســعار 
التضخم  ارتفــاع  إلى  والطاقــة  الغذاء 

الشهر املاضي.
وقفزت أســعار النقل 107.6 في املائة في 
أيار ، بينما ارتفعت أسعار املواد الغذائية 

91.6 في املائة.
كما تسببت شائعات عن تدخل عسكري 
في شــمال ســوريا في انخفاض قيمة 
الليــرة التركيــة، التي وصلــت إلى نحو 
16.5 أمام الدوالر اجلمعة، وفقدت العملة 
نحو 48 في املائة من قيمتها خالل العام 

املاضي.

»الرافدين« يحدد عشر 
سنوات لتسديد قروض 

الدور السكنية

تركيا تسجل أعلى
 نسبة تضخم منذ 24 

عاما .. 73.5 %
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

رقم الدعوى: 1623/جنح/2022
التاريخ: 2022/5/31

م/ إعالن
الى املتهم الهارب:

 صادق نوري اسود السرك
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضية املرقمة 1623/جنح/2022 
وفق احــكام املــادة )28( من قانون 
3 لسنة  رقم  الروحية  املشــروبات 
باالعالن  تبليغك  تقــرر  1931 فقد 
محليتني  صحيفتــني  طريــق  عن 
للحضور امام هذه احملكمة في يوم 
احلضور  وفي حــال عدم   2022/7/3
ســوف جترى احملاكمة غيابا بحقك 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الناصرية

الى/ املنفذ عليه/ يحيى عبد اخلضر 
بدير

لقد حتقق لهذه املديرية حسب كتاب 
مركز شــرطة ســيد دخيل واشــعار 
مختــار املنطقة أنــك مجهول محل 
اإلقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار ميكــن إجــراء التبليغ عليه 
واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالناً باحلضور أمام هذه 
املديريــة خالل )60( يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر في الصحــف احمللية 
وفي حال عدم حضورك ستباشر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ
منفذ عدل الناصرية

اوصاف احملرر:
الشــخصية  األحوال  محكمــة  قرار 
املرقم 3054/ش/2020 في 2020/12/17

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 1620/ج/2022
التاريخ: 2022/5/31

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

سيف درع دهش موزان
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 1620/ج/2022 
وفــق احكام املــادة )331( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
فقد تقرر تبليغك باالعالن عن طريق 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
هــذه احملكمة فــي يــوم 2022/7/5 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد: 346/ب /2022
التأريخ: 2022/5/30

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة الناصرية عن طريق 
املزايــدة العلنية العقار تسلســل 554/23 
مقاطعة 42 العكر وخالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التالي للنشــر وإذا صــادف اليوم 
الثالثــون عطلة رســمية ففــي اليوم الذي 
يليه وفي متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
الراغبني  البــداءة، فعلى  في قاعة محكمة 
بالشــراء احلضور في املكان والزمان املعينني 
القانونية  التأمينات  معهم  مســتصحبني 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 

لم يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار االول 554/23 مقاطعة 42 العكر

يقع فــي مدينة الناصرية صوب الشــامية 
منطقة العكر الشــرقي والعقار عبارة عن 

عرصة خالية من البناء
2- مساحة العقار 200 م2

3- القيمة املقدرة للعقار ستون مليون دينار 
فقط

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثالثة

مناقصة رقم )124 لسنة 2019(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )هدم وبناء مدارس 12 صفا عدد/2 في عموم احملافظة 

على طريقة البناء اجلاهز( وفق التفاصيل املدرجة في ادناه: 

ضمن تخصيصات استراتيجية تخفيف الفقر وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )1(، الفصل )5(، املادة )7( النوع )1(، التسلسل )264(( ضمن مشاريع )خطة 
قطاع التربية لعام 2019(.

2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس مدني      عدد 1
2- مهندس كهرباء    عدد 1

ثانياً: اخلبرة التخصصية
* تقدمي عمل مماثل واحد ومنجز خالل )5( ســنوات الســابقة لتاريخ غلق املناقصة ومببلغ )706,133,100( فقط سبعمائة وســتة ماليني ومائة وثالثة وثالثني الفا ومائة دينار 

عراقي ال غيرها
ب- املتطلبات املالية:

* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة 
التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )141،226،620( فقط مائة وواحد واربعني مليونا ومائتني وســتة وعشــرين الفا 

وستمائة وعشرين دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )السادسة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق البالغة )400( اربعمائة ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع من قبل قسم احلسابات/ أمني الصندوق في 
ديوان احملافظة وســوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/5/13( في 

بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن في اجلرائد الرسمية 
املذكورة أعاله ولغاية الســاعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا بتأريخ )2022/5/20( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو سفتجة صادر من مصرف معتمد في 
العراق وبنسبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )47،075،540( فقط سبعة واربعني مليونا وخمسة وسبعني الفا وخمسمائة واربعني دينارا عراقيا ال غيرها 

ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة 
والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه 

تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في بغداد واحملافظات إال في حال 

اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي
ب - يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على يكون مصدق من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد 
يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رســو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل 

مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشــترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في الوثيقة نسب 
وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احدى الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر التعامل معهم 

مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

14- أ/ يتم استقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرسة 12 صفا مدرسة عبد اهلل بن عباس االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،000،000( 
اثنني مليون ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة لصالح احملافظة.

ب/ يتم اســتقطاع مبلغ التثمني )هدم وبناء مدرســة 12 صفا مدرسة عبداهلل بن مسعود االبتدائية( بعد تثمينها من قبلكم على ان ال يقل مبلغ التثمني عن )2،500،000( 
اثنني مليون وخمسمائة الف دينار ويتم االستقطاع في الدفعة األولى من االعمال املنجزة لصالح احملافظة.

زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية 

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

القسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )101 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )متديد شبكات ماء متفرقة قطر )110( 
ملم و)160( ملم الى مناطق قرية شــويخي، قرية عريجة، قرية ام 16 في قضاء الســنية( وبكلفة تخمينية )155،000،000( فقط مائة وخمسة وخمسني 
مليون دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقرة لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )5(، 

الفصل )4(، املادة )4( النوع )4(، التسلسل )132(( ومبدة عمل )120( يوما ضمن خطة مشاريع )قطاع املاء(
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة اآلن(. 

3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني
)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com

خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.
4- متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ- املتطلبات الفنية:
أوال: الكوادر/

1- مهندس ميكانيك    عدد 1
2- مساح               عدد2

ب- املتطلبات املالية:
* السيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 
املصرفية وللفترة التي تســبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )15،500،000( فقط خمســة عشــر مليونا 

وخمسمائة الف دينار ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وتصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )العاشرة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي العطاء وبعد 
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمسني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم مبوجب وصل شراء يقطع 
من قبل قســم احلسابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة 

الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( املصادف )2022/5/13( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قســم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر لإلعالن 
في اجلرائد الرســمية املذكورة أعاله ولغاية الســاعة الثانية عشرة ظهرا في يوم غلق املناقصة وال يســمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، وسيتم 
فتــح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( في نفس موعد 
غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/5/20( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة 
عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء 

وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة صادر من 
مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )4،650،000( أربعة ماليني وستمائة وخمسني الف دينار عراقي ال 
غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة 

الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها 
بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية لكافة 

أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.
11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في بغداد 

واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه مع مراعاة ما يلي:

أ - تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد 
الشركاء بالتساوي

ب - يعتمــد عقد الشــراكة املبرم بينهما على يكون مصدق مــن كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل اطراف 
الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد شراكة بينهما مصدق من كاتب 
العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوم من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب احد الشــركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة 

الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
ت - ميكن تقدمي التأمينات األولية او النهائية باسم أي من الشركاء

ث - في حال تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاؤها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك اآلخر إاّل إذا نص في 
الوثيقة نسب وشروط معينة ينبغي توفرها في الشريط عند ذلك يعتمد على ما مت تثبيته في الوثيقة

ج - على جميع الشركاء تقدمي براءة ذمة من الضريبة عند االشتراك في املناقصات وال يتم االكتفاء بتقدمي احد الشركاء لها
ح - على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهلني من حيث سالمة املوقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او القائمة املتلكئة او ممن لم يحظر 

التعامل معهم مبوجب القوانني والتشريعات الوطنية والدولية.
13- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق املناقصة فقط 

للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

تنويه
متديد للمرة الثانية/ إعالن ملناقصة توفير خدمة شراء معدات املضخات 

الغاطسة واخلدمات املرتبطة بها 
 2ndExtension for 1st Announcements for Provision of ESP Equipment

Purchase and Associated Service
001/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/6/7 الى 2022/6/21

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/21 عند الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 2022/4/24

3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:
 haneen.monam@petroalwaha.com; 
zhangwen@petroalwaha.com;
 wujie@petroalwaha.com;
 yangchao@petroalwaha.com;
 lixiwen@petroalwaha.com;
 dengshishi@petroalwaha.com.
 chengqiming@petroalwaha.com

تنويه
متديد للمرة الثانية/ إعالن ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة 

)مشرفني ومهندسني تقنيني، أخصائيي األعمال ومشرفني لقسم 
السالمة( 

 2nd Extension for 1st Announcements for Provision of General
 Human Resource Service )Technical Supervisors & Engineers,

)Business Specialists and HSSE Supervisors
010/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/6/7 الى 2022/6/28

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان 
بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في 

املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/28 عند الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 2022/4/14

3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:
 haneen.monam@petroalwaha.com;
 mayan@petroalwaha.com;
 wujie@petroalwaha.com
 chengqiming@petroalwaha.com;
 lixiwen@petroalwaha.com;
 suhaib.saad@petroalwaha.com

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1754
التاريخ: 2022/6/2

م/ إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمــالك املدرجة أوصافها في 
أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديريــة بلدية النعمانية خالل 
فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصــك مصدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية أعاله وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه في متام الساعة )العاشرة صباحا( 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصــورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

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

تنويه
متديد للمرة الثانية/ إعالن ملناقصة توفير مانع التآكل لوحدة املعاجلة 

CPF املركزية
 2nd Extension for 1st Announcement for Provision of Corrosion

 Inhibitor in CPF
003/PC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/6/7 الى 2022/6/21

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/6/21 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليهــا في إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/4/17
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

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

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

مقابل النافورةسنة واحدة460 م2 186علوة األسماك1

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.     AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.     AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

االحد 6 حزيران 2022 العدد )4909(

Sun .6 Jun. 2022 issue )4909(

مدة العملالكلفة التخمينيةاسم املشروعت

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن مسعود( البدير1
450 يوما

1،176،888،500هدم وبناء مدرسة 12 صفا )عبداهلل بن عباس االبتدائية( الديوانية2

مجموع الكلفة التخمينية للمشروع )2,353,777,000( فقط اثنان مليار وثالثمائة وثالثة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وسبعون الف دينار ال غيرها.
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Sun. 5 Jun 2022 issue )4909( 8

تشكيلاصدار

استذكار

سليمان بختي 

تصادف هذا العام ذكرى مرور أربعني عاًما 
على انتحار الشــاعر خليل حاوي )1919-

.)1982
ا حلياته.  في 1982/6/6 وضع خليل حاوي حدًّ
مشى في شــارع بلس إلى منزله وخرج 
إلى الشرفة وكانت بيروت تعاني سكرات 
الغزو اإلسرائيلي. قال في سره: »أنا قرفان 
من كل شــيء«. وقف على الشرفة التي 
تطل علــى اجلامعة األميركية في بيروت 
وحتتها بحر رأس بيروت وأطلق على رأسه 
طلقة النــور الوحيدة في ليــل الذئاب. 
وتراني أســأل: هل رميت جرحك علينا أم 
رمينا عليك مآسينا؟ ها نحن نتسلل إلى 
نعاسك الذي يسقط الورق األصفر فوقه 
في اجلوار األليف لقريتك ضهور الشوير، 
ونســأل هل احتــدت مــع القصيدة فال 
نستطيع أن نسمع صمتك وال نستطيع 
أن نسمع صوتك. هناك مبدعون يعيشون 
الكارثة ويشــهدون لها وآخرون يحترقون 
في أتونها. خليل حاوي الصادق في شعره 
وفي حياته لم يكن من هذه الفئة أو تلك 
بل حاول افتداء أمته بروحه التي هي أعز 
ما ميلك. ولم يســأل هل خانه الشعر أم 
خانه البشــر أم خانه القدر. مضى خليل 
حــاوي وكان الليل غابــات والفراغ كبير 

واألمل في شهقة الغيب.
كان خليل حاوي يرّدد دائًما أنه ال ميكن أن 
يكــون فكر عظيم بدون ثمن؛ وال ميكن أن 
يكون شرف وال كرامة ألبناء البشر بدون 

ثمن. ذات مرة قال في إحدى محاضراته: 
»املهم في الشــاعر أن يكــون مخلًصا 
لشــعره ولنفســه، لشــعره أكثر من 
نفســه، وأن يترفع عن كل غايات خارج 
الشــعر، فيمتلك جتربة متكاملة ويعبر 

عها بصدق ويسر«.
كان فــي صميمه نبع مــن احلب يحفر 
عميًقا ولكن هذا احلب لم يتدفق سوى 
أجيال من املوتى املنكســرين الذين هم 
بحاجــة إلى مــن يحيي فــي عروقهم 
دم احليــاة والتجدد واالنبعــاث: »إن يكن 
رباه/ ال يحيي عــروق امليتينا/ غير نار تلد 
العنقاء/ نــار تتغذى من رماد املوت فينا/ 
فــي القــرار/ فلنعان من جحيــم النار/ 
اليقينا«. كان شــاعر  ما مينحنا البعث 
املعاناة العنيفة الصلبة التي مزجت بني 
احليــاة والكلمة والفعل. لم يفصل أبًدا 
بني الذاكــرة احلضارية والهوية القومية 
واحلداثة الشــعرية. أسئلة الشعر لديه 
هي أســئلة الوجود والوعــي والكرامة. 
وهذا ما عرفه خليل حاوي وما مارســه 
الطلقة  وحتــى  األخيــر  الرمــق  حتى 
القرن وشهيد حزيران.  األخيرة. شــاهد 
1983 كتب الشاعر محمود درويش  عام 
شهادة من اجلزائر قال فيها: »كيف أتتك 
كل هذه الشــجاعة يا خليــل بطلقة 
واحدة قضــت على كل تلك األســئلة 
املربكة ولغز اختالط األزمنة في ذاكرتك؟ 
زمن مضى لكنه ال ينتهي وإن هذا الزمن 
دفع بحاوي إلى االنتحــار«. إذًا هو الزمن 
اللبنانــي الرديء والزمــن العربي الرديء 
ما دفع بخليل حاوي إلــى االنتحار. ألم 

يقل »عبًثا كنا نهز املوت نبكي، نتحدى 
حبنا أقوى من املوت وأقوى جمرنا الغض 

املندى«.
في قصيدته »الناي والريح« يقول خليل 
حاوي:« أترى حملــت من رؤى الصدق ما 
ال تطيق«. شــاعر صــادق قتله الصدق 
ألنــه رأى الكذب والنفاق والرياء والوجوه 
والعقول املستعارة في حياتنا. رأى كيف 
ميوت األمل وتنتحر األشــواق. وإذا كانت 
لنا من عبرة اليوم نســتمدها من سيرة 

حاوي فهي كيف يكون الشــاعر العربي 
حرًا صادًقا في هذه األمة بالرغم من كل 

شيء.
أتذكره يغذ الســير في شارع املكحول 
فــي رأس بيروت إلى بيتــه القريب يلوح 
بســبحة ويردد بيت املتنبي: »جاء الزمان 
بنوه في شــبيبته فسرهم وجئناه على 
الهرم«. يتذكر حاوي شاعر العرب املتنبي 
الذي سكنه طوياًل وقد وصفه غير مرة: 
»تأمل في أمة وتألم عن أمة وصار ضمير 

األمة أكثر من حكام وأمراء عصره«. كما 
لو أنه كان يصف نفسه. يتذكر املسيح، 
وجبــران، وأنطــون ســعادة. كتب في 
قصيدة » الــذرى البيضاء«: »في ضمير 
الليل مصباح وأشــباح ومغدور طريح/ 
في ضميــر الليل عني شــهدت ما كان 
مصباح شــحيح/ أترى حتتفل الشمس 

بذكراه فتحكي عنه يوما وتبوح«.
في 1980/6/6 جاءته رســالة من غسان 
توينــي، ممثــل لبنــان الدائم فــي األمم 

املتحدة، يعلمه فيهــا بأن مارك ودكوث 
سيصل الى لبنان ليخرج فيلم »جبران: 
النبي وشــعبه«. وقد استوحى العنوان 
من دراســة خليل حاوي وأطروحته عن 
جبــران التــي قدمهــا باإلنكليزية في 
جامعة كامبــردج. كان خليل حاوي قد 
أجنز مراجعة ترجمة الكتاب إلى العربية؛ 
أفرحه هذا اخلبر وأدخل الى قلبه السرور. 
تــرك خليل حــاوي خمــس مجموعات 
شــعرية عنــوان كل منهــا يتألف من 
كلمتني متناقضتني أي تدل على الشيء 
ونقيضــه: »نهر الرمــاد« 1957 و«الناي 
والريــح« 1960 و«بيــادر اجلــوع« 1965 
و«الرعــد اجلريــح« 1979 و«من جحيم 

الكوميديا« 1979.
عام 1981 كان حاوي يستعيد الذكريات 
اجلميلة على دروب ضهور الشوير ومطل 
الدير والغابات والعــرزال. يعرف كل تلة 
وكل مطل ويعرف القادوميات واملعصرة 
والبيدر ومقاعد الصخور وأكواز الصنوبر 
وعيون املياه ومقهى احلاوي في الساحة. 
لم يقطف خليل حاوي من شجرة الزمان 
ثمار اجملد، ولكنه أوقــد مرجل النهضة 
ومضى قبل أن يرى البذور والهامات تعلو 
وتغطي املكان وحترثه وحترسه. والشعراء 
ال عمر لغيابهم وال عمر حلياتهم وال هم 
ميوتون. إنهم يعيشون باحلروف والكلمات 
والقصائد والرؤى. إنهم يحتفلون باحلياة 
الزمــان مثلما تكتب  ويعيدون كتابــة 

القصائد بيًتا وعجزًا حتى الروي األخير.

* املصدر: ضفة ثالثة

ناصر الكندي

في سلســلة كتاب مجلة »نــزوى« العمانية 
الفصلية، صدرت مختارات من الشــعر العاملي 
بعنوان »احلب أكثر سمًكا من النسيان« )تقدمي 

وترجمة ناصر الكندي(.
وقام الكندي بترجمة تلك اخملتارات من نصوصها 
األصلية التي وجدها على شبكة اإلنترنت، ومن 
مصادر ومراجع متفرقة لدواوين الشــعراء، مع 
االستعانة أحيانًا بشروحات أو ترجمات وسيطة 

في حال غموض املعنى في النص األصلي.
 ومن ضمــن هذه اخملتــارات قصائد لشــعراء 
لم يعرفها القراء بالشــعر، بــل بالرواية، مثل 
البرازيلي ماشادو دي أسيس، واالنكليزية إميلي 
برونتي، والفرنســي أناتول فرانس، واألوروجواني 
ألفــارو موتيس،  ماريو بينديتــي، والكولومبي 
والنيكاراجوية جيوكندا بيلي، محاواًل كشــف 
اجلانب الشــعري في نتاجهم األدبي وأن الرواية 

متكئة بالضرورة على عصا الشعر السحرية. 
 وســيالحظ القارئ غياب رابــط موضوعي بني 
القصائــد اخملتارة، ويقــول الكنــدي: »أظن أن 
هذا التوجه قد ينقذ الشــعر من التجنيس أو 

التأطير، فالشــعر ال يتحدد مبوضوع معني، بل 
ينبــض ويتفجر من خالل آلته الســحرية في 
التقاط الدهشــة من العادي، وبذلك الوميض 

الذي يبرق في حلظة خاطفة وفي أي موضوع.
والرابــط في هــذه اخملتارات، هــو القدرة على 
االغتراب أمام قانون احلياة الصارم، في نصوص 
تنتمي إلى محيط الشــعر الهائل، إميانا كما 

الترجمة الشــعرية  بــأن فعل  يقول الكندي 
ليس فعال فرديا فقط، بل هو فعل جماعي يتم 
إثراء الشــعر فيه عبر نوافذ أخرى أكثر عذوبة 

وسالسة.
 تضم اخملتارات 71 قصيدة لـ 71 شاعرا وشاعرة 
وباكســتان  األمريكية  املتحدة  الواليــات  من 
أوروجــواي وكولومبيا  واألرجنتــني وتشــيلي 
وأيرلندا والبرتغال وبريطانيا، وفرنسا وإسبانيا، 
وأســتراليا، واملكسيك والنمســا وجواتيماال 
ونيكاراجــوا، والبرازيل وفنزويال والنرويج وكوبا، 

وكوستاريكا وأملانيا.
وانطلق الكنــدي في اختيارها مــن إميانه بأن 
للشــعر كثافة ال تقارن بالنثــر، فالكلمة فيه 
ليســت مجرد وعــاء للمعنى، بل هــي غاية 
لها إيقاعهــا وقصديتها، بحيــث إن تغييرها 
يفقدها شــاعريتها، وكذلك اإلميان بأن الشعر 
هو خطــاب متجاوز للوجود العابــر إلى عالم 
أكثر رحابــة، وكما هو خطاب مليء بالصلوات 
والهشاشــة، فهو أيضا صوت له جرس ونغم، 
يستعني بالتكرار والقافية، لكي يقاوم احتضار 
الكلمات في اللغة اليومية، وهو فعل مقاومة 
الحتضار اللحظات الفارقة وحفظها في وعاء 

لغوي أبدي.

"حلٌم بالمطَلق": لوحاٌت بسرٍد أقّلمختارات من الشعر العالمي في كتاب مع مجلة »نزوى«

ذكرى انتحار خليل حاوي.. مزج بين الحياة والكلمة والفعل*

قراءة

اآلن لم يعد يحفل باملــن الكتابي أول 
مرة ، يقدر معاينتــه للصورة البصرية 
للعنوان، حال التقائه به بواســطة عني 
الذهــن، دون النظر في مغــزى العنوان 
فــي صورتــه التلفظيــة  املتعالقــة 
باملن الكتابي،  وهو الذي يشــكل  هنا  
إغراء بصرياً و نصــاً تصويرياً في فضاء 
املواجهة  كما نلحظــه في العنوانات 
التي يختارها الروائي العراقي  ياســني 
شــامل  لعنوانات رواياته، بحيث يقف 
املتلقي ؛ فيتأمــل  الصورة الذهنية ، إذ 
يقتضي الكشف  التحليلي  عن امللمح 
البصري  للصورة السردية تأطير النص 

ككل دال ، أي صورة سردية مرآوية ترتد  
في الفضاء  عبر  بنية لفظية موحدة ، 
و ميكن القول في هذا الصدد إن عنوانات 
روايات ياسني شامل  هي من النصوص 
الطيارة في بياض املتلقي ، كما ســنرى 
، فهي ال تصنع نصــاً معرفياً في بياض 
ألن  تلفظيــة فضائياً،  املتلقي كصورة 
حتديد مفهــوم الصورة  هــو منهجياً  
مشــروع  غير مكتمــل ، و البحث عن 
حتديــد  نهائي عنها هو حديث عن موت 
الصــورة  ، و بذلــك يحيــل   التحديد 
تعدد  مفهــوم  الى  للعنونة  البصــري 
الصــور و ليس صورة  مفــردة  جامعة 
و كلية ، إن عنوانات ياســني شامل في 
سردياته  تتخذ شكل الصورة الذهنية 

ألنها سيرورة داللية
عنوانات الروايات-

1 - الشمس خلف الغبار العنوان : نص 
مواز-  في ســواد الكاتب – صورة ذهنية  
ذات ســيرورة داللية فــي بياض املتلقي  
يدركه وفق شــكل نصــي العالقة له 

باملن السردي السابق 
2 - ملف بروك 
3 - بياض داكن

4 - كرسي باملقلوب 
5 - نساء ماهر اخليالي 

6 - مسودات األلم
7 - احلزن األبيض 

8 - اجلبان
 هذه العنوانات هي عبارة عن أشــكال 
نصيــة  كانت ترتبط مبتون ســردياتها 
، بيــد إن الســرد احلداثــي يــرى إنه ال 
يعيــد نقل واقع ، و لكن ينتج أشــكاالً 
نصية ، لهذا  يقف الشــكل الســردي 
) العنــوان( في ســواد الكاتب كأيقونة  
ســيميولوجية ، و تتحفز فــي الوثوب 
نحو بيــاض املتلقي ، كصــورة بصرية 
خالية من االثــر املرجعي ، و الوقوف في 
اســتراتيجية  البصــري  فــي العنونة 
الســردية ، و يتم ذلك منذ البداية  قلب 
األبنية  الفضائية و اجلمالية  للشعري  
من أجل صياغة  ســردية بديلة ، مبعنى 
إن املتلقي يتلقى العنوان  باعتباره  توتراً 

بصرياً ، يتفاعل معه  في بياضه فضائياً 
، دون مثول املشاكل التصنيفية في عني 
ذهنه ، و يتحمل  االنشــغاالت السردية  
التي تفترض  مســاراً تناصياً أيقونياً و 
هو إعادة  التمثــل  وفق صياغة بصرية 

جديــدة ، ألن عنوانات ياســني شــامل 
حتيــل  الصورة التلفظيــة في الفضاء 
التحليلــي للمتلقي نحو صورة بصرية 
في ذهن املتلقــي  دون الرجوع إلى األثر  
النصــي املتعالق باملن،فمثــال عنوان ) 

الشمس خلف الغبار( تترك لدى املتلقي 
وهماً عالقاً بصورة بصرية  ال تســتند 
إلى الترابط بينها و بني عائدية الصورة 
التلفظيــة  للعنوان لــو تصور املتلقي 
إن مقصدية الكاتب  ال تســتدرج هذا 
املعنى ، فينشــأ  التوتر التلفظي على  
الذي   ، البصريــة للغالف  توقع الصورة 
ميتلــك  بنية أولية للداللــة  تخطفها 
عني ذهن املتلقــي ، ففي تصور املتلقي 
البدهي املرتكز فــي البياض النصي إن 
العنوان  ســيمر بتجربة التوتر البصري  
الذي يدفــع به نحو املعرفــة البصرية 
،قبل ادراكه بواسطة الصورة التلفظية 
، إن العنوان ) الشــمس خلــف الغبار( 
قابل للتحويل في عني ذهنه إلى  صورة 
حلميــة غير واضحة املعالم ، لوال  قيام  
تعيد صياغة  هي  و  الســيميولوجيات 
مفهــوم الكرنوتوبــي ، فهــي تعتبره 
مقولة مرتبطة بالشكل ، بعد تشديد 
باختني )1895-1975( على إن الكرنوتوبي  
يشكل املادة املرجعية للمحكي  و ليس 
الشــكل ، ملا اســتطعنا أن نؤول انزالق 
العنوان ) العنونة( نحو شكل نصي ، أو 
ميتانصي  وظفها ياسني شامل منطلقاً 
من سواد ذاته  النفسية اجلمعية إلى أن 
تصبح شــكالً نصياً ميكن للمتلقي أن 
يتلقفها في اختبار البياضات  السردية  
التــي تؤهل العنوانات  في االســتقالل 
النصي،  لهذا نستطيع قراءة عنواناته 
مبعزل عن املعرفة الســردية التي ترجع 
إلى املمارسة التلفظية ، بقيام الصورة 
البصرية في االحالل  محلها بخلق توتر 

تلفظي  يؤدي إلى توتر ثقافي. 

عتبات السرد  جيرار جينيت
سيميائيات السرد أ-ج غرمياس

السرديات املعرفية د- حسيب الكوش

* ناقد وكاتب وباحــث عراقي صدر له 
13 مؤلفاً 

عبد الغفار العطوي *

)ســيميائيات  ســيميولوجيات  فــي  
العتبــات( تعتبر العتبات هي البداية في 
كل شيء ، واملداخل أو كل البوابات متاماً،، 
و العالقــة بينها ، و ما في الداخل عالقة 
وظيفية ، بوصفها عالمات سيميولوجية 
تتقدم النص و تترجم ما فيه ، ملا لها من 
وظائف متعددة ، بامكانياتها اجلمالية  و 
العناوين  كمقدمات   ، الفنية  مفاعيلها 
،و العتبــات عند جيرار جنيــت )1930-
2018(هــي النص املوازي كما هو معروف 
للنص األدبي، الــذي يقوم بدوره  باقتراح 
ذاته في نصه املــوازي  و يقدمها لقرائه 
، لهذا يعتبر العنوان مثالً صورة أيقونية 
للكاتــب ،  تفــرض معرفــة  تأويليــة 
اللقاء  في بياض ســيرورة املتلقــي، أي 
البدهي بني الســواد و البياض يبتدئ في 
النص املوازي ، و يتــم خلق توتر تلفظي 
يتجــه إلــى توتــر ثقافــي ، و قبل ذلك 
جنــد إن  أ –ج غرميــاس )1917-1992( في 
ســيميولوجيات ) ســيميائيات السرد( 
يبني بقوله فــي البنيات األولية للداللة: 
الســيميوطيقية  اإلكراهات  بأن  أعتقد 
) الســيميولوجية( وعلــى الرغــم من 
إنهــا كانت حتمــل طابع االنشــغاالت  
التصنيفية ، كانت تطرح في وقت مبكر  
مشاكل التنظيم الســردي ، فعلينا أن 
نفهم إن اهتمام السرد بالعنونة يكمن 
في كونه نصاً يســتحوذ  على املشاكل 
التنظيميــة    الســردية ، إضافــة إلى 
االنشــغاالت التصنيفية ملاهية النص ، 
من حيث االنتماء إلى مواجهتني ، السواد 
الســردي الذي ميثله الكاتب ، و البياض 
النصي الذي يحفــزه املتلقي ، فالعنوان 
ميكن حتويله في ذهن املتلقي إلى معرفة 
البياض الذي متلؤه عني املتلقي في الوقت 
ذاته ، بينما الكاتب – الروائي الذي يحرص 
على جعل عنوانات رواياته تتخذ شــكل 
النصوص الســردية مبعزل عن النص األم 
األدبــي ، يعــزز  البياض النصــي ناحية 
السيرورة املعرفية للمتلقي، ألن املتلقي 

التحليل السيميولوجي للعنونة في سرديات ياسين شامل

أعتقد بأن اإلكراهات 
السيميوطيقية )السيميولوجية( 

وعلى الرغم من إنها كانت 
تحمل طابع االنشغاالت  

التصنيفية ، كانت تطرح في 
وقت مبكر  مشاكل التنظيم 

السردي ، فعلينا أن نفهم إن 
اهتمام السرد بالعنونة يكمن 

في كونه نصًا يستحوذ  على 
المشاكل التنظيمية السردية ، 

إضافة إلى االنشغاالت التصنيفية 
لماهية النص ، من حيث االنتماء 

إلى مواجهتين ، السواد السردي 
الذي يمثله الكاتب ، و البياض 

النصي الذي يحفزه المتلقي

غالف كتاب الكرسي باملقلوب

الصباح الجديد ـ متابعة:

لم يكــن انتقال دافيد داود مع عائلته 
مــن بيروت إلــى باريس، عــام 1983، 
اللبنانية، من  األهلية  احلرب  بســبب 
دون تأثير على مســيرته الحقاً كفّنان 
تشــكيلي، حيث ســتلعب مشاهد 
طفالً،  شاهدها  التي  واحلصار  العنف 
واألســئلة الوجودية التــي تنبع من 

جتربة احلرب، دوراً أساسياً في لوحاته.
يســتكمل الفّنان اللبنانــي )1970( 
أسئلته هذه في األعمال التي يضّمها 
معرضه اجلديد، "حلٌم باملطلَق"، الذي 
افُتتح في الرابع والعشرين من أيارمايو 
املاضــي في "غاليري شــريف تابت"، 
حيث يســتمرُّ حتى الرابع والعشرين 

من حزيران اجلاري.
في تنويٍع بــني لوحاٍت زيتيــة وأُخرى 
أجنزها باحلبر، يرســم الفنان شخوصاً 
بشرية موّزعًة على خلفيات طبيعية 

تتجــاوَز أحياناً التركيب الشــائع في 
اخللفيات )وراء األشــكال البشــرية(، 
حيث تتَماهى أشجارٌ وقوارب وأحصنة 
وأســماء علــى ســطح اللوحة مع 
البشــر، بل وحيث نقــف أحياناً أمام 
أكثر من طبقة من احلضور البشــري، 
كما لوحــة "ُحلم" التي يجلس فيها 
شــابٌّ على كرســي، فــي حني جند 
يحضرون  أقّل،  بتفاصيل  أشــخاصاً، 

كأشباح وراءه أو على ميينه ويساره.
ورغم تعّدد املشــاهد التي يرســمها 

دافيد داود، بني مجموعة من النســاء 
متشــي، وأشــخاص آخرين يقفون أو 
يجلســون هنا وهناك، إاّل أن مشتركاً 
يســتمّر في هذه األعمال، حيث يبدو 
علــى حذف  يعمل  وكأنــه  الفنــان 
التاريخّي منها، لتبــدو معّلقًة خارج 
الصيرورة اليومية وســردّيتها، وكأنه 
بذلك يريد مالمسة املطلَق، الذي تأتي 
األلوان ــ اخلافتة واملطفأة باألغلب ــ 
لتزيد من إحساسنا به، أو مالمستنا 

له، في اللوحات.

خليل حاوي
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ملونشريط
السعودية تمنع وضع »ماء زمزم«

داخل األمتعة الموزونة !
أصدرت هيئة الطيران املدني الســعودية، تعميما جديدا بشــأن 
»عبــوات زمزم« في أمتعة املســافرين املغادريــن للمملكة بعد 
أدائهم العمرة في مكة. وذكرت الهيئة في منشور على تويتر أن 
التعميم موجه »للناقالت اجلوية«، أي لشركات الطيران العاملة 

في السعودية.
وينص التعميم اجلديد على ضــرورة »التزام الركاب املغادرين من 
مطارات اململكة بعدم وضع )عبوات زمزم( داخل األمتعة املوزونة«.

ولم توضح الهيئة ســبب منــع وضع عبوات ميــاه زمزم داخل 
األمتعة، ولم تتحدث عن أي إجراءات أو عقوبات للمخالفني.

وتساءل أحد مســتخدمي تويتر ويدعى شــريف حمدي، »ممكن 
حد يشــرح. يعني في طريقة ثانية لشحن مياه زمزم غير شنط 

الشحن؟، وال ممنوع سفرها في املطلق؟ الن الناس مش فاهمة«.
ورد على سؤاله مستخدم آخر يدعى مشعل، وقال إن »الطريقة 
النظامية هــي العبوات اخملصصة للنقل اجلــوي«، مرفقا صورة 
تظهر قنينة ماء زمزم موضوعة داخل كيس بالستيكي، وبجانبها 

صندوق مصنوع من الكرتون.

امرأة تعثر على 36 ألف دوالر داخل وسادة
عثــرت امرأة من كاليفورنيا على 36 ألف دوالر كانت مخبأة داخل 
وســائد أريكة حصلت عليها مجاناً من موقع لإلعالنات املبوبة، 

لكنها سرعان ما أعادت هذا املبلغ ألصحابه.
كانت فيكي أومودو تبحث عن أثــاث ملنزلها اجلديد مقابل مبلغ 

زهيد فعثرت على هذه األريكة اجملانية.
وقالــت لقناة »ABC7« احملليــة من منزلها الواقــع في كولتون 
القريبــة من لوس أجنلوس: »انتقلت حديثاً للعيش هنا وليس في 
منزلي أي أثاث«. لكن مبجرد وصولهــا إلى املنزل، الحظت أومودو 
انتفاخاً غير عادي في إحدى الوســائد، وعندما فحصتها وجدت 
مظاريف عدة مليئة باألمــوال، يحتوي كل واحد منها على آالف 

الدوالرات.
وأضافــت: »قلت البني: تعال تعال! ورحــت أصيح: إنه مال وعلّي 
أن أّتصل بأصحــاب األريكة!”. تواصلت أومودو مع األســرة التي 

أعطتها األريكة لُتعلمها باألموال وتعيدها لها.

عشرة ماليين دوالر.. ثمن منزل
الممثلة األميركية بيتي وايت

بيع منزل الفنانــة التلفزيونية األمريكية الشــهيرة بيتي وايت 
جنمة فيلــم “جولدن جيرلز” في مدينة لوس أجنليس مقابل 6ر10 
مليــون دوالر، أي أكثر بنحو 100 ألف دوالر من الســعر املطلوب، 

حسبما أفادت صحيفة نيويورك ديلي نيوز اجلمعة.
ومت إدراج املنزل في نيسان املاضي، بعد أربعة أشهر فقط من وفاة 
وايت، ومت بيعه إلى مشــتر مجهول، حسبما ذكرت صحيفة وول 
ستريت جورنال، حيث بلغ سعر البيع مبلغا وقدره عشرة ماليني 

وستمائة وثمانية وسبعون ألف دوالر.
وأدرجت صالة ســوثبي ريالتي للمــزادات املنزل في برينتوود بارك 
مقابل 10 ماليني وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف دوالر، وتبلغ 
مســاحة املنزل نحو 3000 قدم مربع، ومكون من خمس غرف نوم 

وستة حمامات كاملة.
وانتقلت وايت وزوجها الثالث، ألني لودن، إلى املنزل في عام .1968 
وكان لديهما أيضا عقار على شاطئ الكرمل، بوالية كاليفورنيا، 
والــذي مت بيعه مقابل 7ر10 مليون دوالر في نيســان. واحتفظت 

وايت بكال العقارين حتى بعد وفاة لودين في عام 1981.

مدريد ـ كاظم شمهود:

االول  املؤمتــر  مدريد  فــي  عقد 
بــني اســبانيا والعــراق حتــت 
البيت  اهــل  مؤسســة  رعاية 
في مدريد والســفارة العراقية 
الثقافية  مســارات  ومؤسسة 
للمجتمــع املدني فــي العراق 
الثقافي االوربي للحوار  واملعهد 
والتعايش الســلمي بني االديان 

ومقره في املانيا. 
نخبــة  املؤمتــر  حضــر  وقــد 
واألكادمييــني  االســاتذة  مــن 
واملستشــرقني ورجال الدين من 
بلدان مختلفة،  املســلمني من 
والعرب  االســبان  الــى  اضافة 

املقيمني في اسبانيا.
املؤمتــر جلســتني    وتضمــن 
العالقات  تتمحور حــول  األولى 
االسبانية  واحلضارية  التاريخية 
توظيفها  وكيفيــة  العراقيــة 
حاضــرا  منهــا  واالســتفادة 
ومســتقبال في حتسني وتطوير 
اجملتمع على املســتوى الثقافي 
والعلمــي وتوطيد اواصر االلفة 

واالخوة واحملبة بني البلدين.
 اما اجللسة الثانية فكانت حول 
طرح االمنــوذج احلقيقي للدين. 
وحتدث فــي محاور اجللســتني 

والباحثني  األكادمييــني  عدد من 
تطوير  و  معاجلة  كيفية  تناولوا 
العالقات احلضارية بني الشعوب 
خاصة بني اسبانيا و العراق كما 
اثــاروا مفهــوم الهوية ووجهة 

نظر الدين فيها. 
ايضــا  املشــاركون  وتنــاول 
موضوعة ان االديان الســماوية 
واحد هو اهلل  كلها من منبــع 

تعالــى و ان النــاس من اصل و 
احــد هو آدم –ع- امــا االختالف 
في العقائد فهي ســن كونية 
و رحمــة، و ان اهلل خلق الناس 

هكذا.
و حتدثوا عن اهمية احلوار املتبادل 
فــي صياغــة وبنــاء العالقات 
الطيبــة  وعــن التنــوع فــي 
املعتقدات والثقافات التي تسود 

انها ظاهرة صحية  و  اجملتمعات 
و حضارية . ثم حتدث رجل الدين 
ارجيما  البطريق  االرثودكســي 
ندريتا دمييتريو مسؤول العالقات 
الدينيــة القســطنطينية عن 
زيارتــه الى العــراق وكيف كان 
يحتضنــه النــاس معبــرا عن 
التعاطف  بهذا  الكبير  اعجابه 
الراقي و اجلميل , و شعر ان رجل 

الدين ينتمي الــى الناس كافة 
احلديث  ايضا  املؤمتــر  في  وجرى 
عــن العالقــات و التعــاون بني 
و اسبانيا خاصة  العربية  الدول 
العــراق و مصر و االفق احلضاري 

املشترك بينهم . 
ومت التطرق الى مســألة مهمة 
تتعلق بالعمــق التاريخي الذي 
يجهله أكثر الناس و الذي يتمثل 

القدمية  التاريخية  العالقات  في 
االمبراطوريــة  كانــت  حيــث 
امللك نبوخذ  البابلية في زمــن 
نصر تسيطر على بالد الشام، و 
بالتالي كانت حركة الفينيقيني 
تنقــل  التجاريــة  الشــاميني 
التجــارة و الثقافــة مــن بالد 
الى شــبه  الشــام  و  الرافدين 
كانت  التــي  االيبيرية  اجلزيــرة 
حتت ســيطرة الفينيقيني ومن 
العراقية  العالقــات  كانت  هنا 

االسبانية قدمية جدا.
 وحتدث عدد من املشــاركني في 
املؤمتر عن دور املؤسسات الدينية 
وكيــف انها خلقــت اجواء من 
والتفاؤل  والتســامح  التقارب 
واحملبة بني الشــعبني االسباني 
والعراقي خاصة على مســتوى 

الدين واجلذور التاريخية.
وحتــدث عدد اخر من االســاتذة 
وأكــدوا على اهميــة اللقاءات 
تنشــيط  في  ودورها  واملؤمترات 
اخملتلفة  النظر  وجهات  وتقريب 
وازالــة اخلطوط احلمــراء وبناء 

مجتمع حضاري انساني.
 ودار جلســات املؤمتر االســتاذ 
جمعية  رئيــس  حــالوة  كمال 
في  العرب  والكتاب  الصحفيني 
قاسم  بالترجمة  وقام  اسبانيا، 

املوسوي.

إنطالق المؤتمر األول للعالقات والتعايش السلمي
بين اسبانيا والعراق

»التنوع في المعتقدات والثقافات».. على طاولة الحوار

أسد بابل »عدسة: زياد متي« لقطة

متابعة ـ الصباح الجديد:
ذكرت تقارير إعالمية أن شاكيرا 
كرة  العــب  حبيبها  ضبطــت 
القدم اإلســباني جيرارد بيكيه 
خالل خيانته لها مجدداً، مؤكدًة 
منفصل  بشــكل  عيشــهما 

حالياً.
ولفتت التقارير إلى أن نهاية 12 
عامــاً من احلب باتت وشــيكة، 

خاصة أن بيكيه بات يتردد بكثرة 
على احلفالت في النوادي الليلية 
بصحبــة زميله ريكي بويغ وقد 
شــوهدا أكثــر من مــرة رفقة 
العديــد من النســاء، في حني 
تسافر النجمة الكولومبية من 
أصول لبنانية برفقة ولديها من 

بيكيه من دونه.
وأشــارت التقارير إلى أن أغنية 

 Te األخيرة  شــاكيرا 
Felicito أو “تهانينــا”، 
والتي قالت فيها: “لقد 
حّذرونــي لكننــي لم 
اجلزء  أنَك  أدركت  أنتبه. 
اخلاطئ، ال تخبرني أنك 

أعرفك  أنا  آسف، 
وأعلم  جيــداً 

أنك تكذب”.

متابعة ـ الصباح الجديد: 
بعد النجــاح الكبير الذي حققه 
 2021 بعرضه األّول فــي رمضان 
وعبر منصة “شاهد” اإللكترونية، 
تعتــزم شــبكة »نتفليكــس« 
مسلســل  عرض  قريًبا  العاملية 
بطولــة  عشــرين«  »عشــرين 
نادين جنيم  اللبنانيــة  النجمــة 

واملمثل السوري قصي خولي.
وعّبرت نادين جنيم عن ســعادتها 
بهذا األمر مــن خالل تغريدة عبر 
موقع  في  الرســمي  حســابها 
“تويتــر”، إذ قالــت: “خبر ســار: 
علــى  قريبــاً   ٢٠٢٠ مسلســل 

نتفلكس ! 2020«.
وكانــت نادين جنيــم قد حصلت 

الفنية  اجلوائز  العديد مــن  على 
عن دورها في مسلسل “عشرين 
عشــرين”، وآخرها جائزة “أفضل 
ممثلة” غيــر مصرية فــي الدورة 
النقــاد للدراما  األولــى جلوائــز 
املسلســل  العربية، كما حصل 
أفضل مسلسل غير  على جائزة 

مصري بإجماع من جلنة النقاد.

يذكــر أن مسلســل “عشــرين 
عشــرين” بطولــة ناديــن جنيم 
وقصــي خولي ومت صويــره منذ 
عامني وعرض في رمضان املاضي 
بعــد أن تأّجل بســبب تداعيات 
نادين جنيم  جائحة كورونا. وتؤدي 
املسلسل شــخصية سما،  في 
الضابــط برتبة نقيــب في قوى 

بغداد - الصباح الجديد:
انقطعــت بــه الســبل، فلجأ 
ألرنبــني صغيريــن لــم يتجاوز 
عمرهما عشــرة أيــام ظنا منه 
بإبعاد  كفيلني  سيكونان  أنهما 
باألجهزة  التعلــق  عــن  ابنتيه 
محمــود  لكــّن  اإللكترونيــة، 
)36 عامــا( لم  فهــد محمــد 
يتوقــع أن ابنتيه إيفار )ســبعة 
أعوام( وســافيار ) 6ستة أعوام( 
احليوانيني  جعل  من  ستتمكنان 
الصغيريــن صديقــني لهمــا، 
بــل تدربانهما على ُمشــاهدة 
ويســتمعان  الكارتــون  أفــالم 
وينامون  ويأكلون  للموســيقى، 

سويًة.

املفاجأة
الّطــرق التي  لم حُتقــق جميع 
اتبعها األب هدف ثني ابنتيه عن 
اإلدمان على اســتخدام األجهزة 
اإللكترونيــة ملشــاهدة أفــالم 
اإللكترونية  واأللعــاب  الكارتون 
للموسيقى،  املفرط  والســماع 
فقّرر أن يشتري أرنبني لطفلتيه 
أمــالً منه بأن تنشــغال باللعب 
معهمــا وأن تبتعدا عن األجهزة 

اإللكترونية.

وبعد أسبوع من اقتنائهما، يقول 
األب »صرنا نرى األرنبني مع ابنتّي 
أفالم  ملشاهدة  األرض  يفترشون 

الكارتون سويًة بكل اهتمام«.
تلــك النظرة جعلــت األب في 
حالة من الصدمة والذهول، وبات 
يسأل نفسه وهو متعجب »هل 
يُعقل أن يصــل ذكاء ابنتي إلى 
حد استطاعتا أن تُعلما األرنبني 
إذ لم  الكارتون«،  أفالم  مشاهدة 
تســتغرق الطفلتان إال أسبوعا 
واحــدا جلعل األرنبــني صديقني 
ويُرافقانهما  لهمــا،  حميمــني 

أينما ذهبتا.

يقول األب وآثــار الصدمة بادية 
وبســلوكهما  األرنبني  إّن  عليه، 
داخل  آخريــن  طفلني  أصبحــا 
البيت، ويقومان بجميع ما تقوم 
بــه ابنتاه ســواء فيمــا يتعلق 
مبشاهدة أفالم الكارتون أو األكل 

والشرب أو النوم واللعب.

أرنبي تعال
في  تلميذة  وهــي  إيفــار  تقول 
الثاني االبتدائي، إن األرنبني صارا 
صديقني مقّربني جدا منها ومن 
أختهــا، فال حتتمــالن فراقهما، 

وتأخذانهما أينما ذهبتا.

وتؤكد أنه عندما تريد مشاهدة 
أفالم الكارتــون يكفي أن تنادي 
أرنبي تعال«  األربني »أرنبي تعال، 
فيلبيان النداء على الفور ويأتيان 

إليها للمشاهدة.
وعن كيفية تعّلــق األرنبني بها 
وبشــقيقتها، تُشــير إيفار إلى 
أن ذلــك اعتمــد منــذ البداية 
علــى عــدم تخويــف األرنبني، 
حّك  باســتمرار  ومحاولتهمــا 
رأسيهما واللعب معهما بهدوء 
بعيدا عن الضجيج، فاستطاعتا 

بذلك أن تكسبا وّدهما.

تربية النحل
مــن جانــب آخر، يســعى األب 
الــذي يعمل في تربيــة النحل 
وإنتاج العسل منذ سبعة عشر 
إلــى وظيفته في  إضافة  عاما، 
التدريــس، إلــى أن يُعّلم ابنتيه 
هذه املهنة من خالل ما يقوم به 

على سطح منزله.
ويقضي األب يوميا نحو ســاعة 
منزله  على سطح  مع طفلتيه 
املهنــة،  أســرار  لتعلميهمــا 
وكيفية معرفــة الذكور واإلناث 
من النحل وكذلك ملكة النحل، 

وكيفية إنتاج العسل وتكثيره.

شاكيـــــرا..
حّذرونــي و لــم أنتبــه

عشرين عشرين » بعرض عالمي.. قريبًا على »نتفليكس«

والمفاجأة كانت صادمة لألب..

اشترى أرنبين ليشغل ابنتيه عن األجهزة اإللكترونية 

البصرة ـ الصباح الجديد:
حصــل مديــر ســجن البصرة 
املركــزي ســليم ســالم هادي 
خالل  األوســكار  جائــزة  علــى 
احلفل اآلســيوي والذي أقيم في 
اليابان وذلــك »للجهود املبذولة 
من قبل إدارة الســجن في وضع 
برامج تأهيلية وإصالحية للنزالء 
وجعلهــم  أفكارهــم  وتغييــر 
مواطنــني صاحلــني قادرين على 
حتمل مســؤولياتهم عند انتهاء 
فتــرة محكوميتهم« بحســب 
بيان لــوزارة العدل اطلعت عليه 
فــي حني حازت  اجلديد.  الصباح 
جامعة البصــرة على ميداليتني 
ذهبيــة وفضية مــن أصل ثمان 
اجلامعات  قمــة  خالل  ميداليات 

اآلسيوية املنعقدة في اليابان.
اإلجناز أعطى  »إن هذا  وقال هادي 
دفعة معنوية كبيرة للمؤسسة 
اإلصالحيــة لالرتقــاء بهــا إلى 
أعلى املســتويات وجعلها مبراتب 
التصنيف العاملــي كونها تقدم 
يعمل على رســم  جهدا عمليا 
برنامج تأهيلي يخدم شريحة من 
اجملتمع«، مشــيرا إلى أن »سجن 
البصــرة املركــزي كان في وقت 
ســابق وبالتعاون مــع احلكومة 
البصرة قد وضع  احمللية وجامعة 
برنامجا متكامال لتأهيل وإصالح 
النزالء ومت العمــل به مع العديد 

منهم«.
أثنى مدير السجن على ما  فيما 
وصفه بالدعــم الالمحدود الذي 

للمؤسســة  العدل  وزير  يقدمه 
اإلصالحيــة كمــا قدم شــكره 
للســفير العراقــي وللحكومة 
احملليــة ورئيس جامعــة البصرة 
ومــن ســاهموا في إجنــاح هذا 

املشروع.
مــن جانــب اخر حــازت جامعة 
ذهبية  ميداليتني  علــى  البصرة 
وفضية من أصل ثماني ميداليات 
اآلســيوية  اجلامعات  قمة  خالل 

املنعقدة في اليابان.
وقــال نائــب محافــظ البصرة 
في  املشــارك  األجودي  ضرغــام 
القمــة ضمــن الوفــد العراقي 
ممثــاًل عــن احلكومة احملليــة، إن 
»جامعة البصــرة تواصل تألقها 
آسيوياً خالل القمة املنعقدة في 

مدينة ناغويــا اليابانية في ضوء 
ذهبية  ميداليتني  على  حصولها 
وفضيــة تقلدهما رئيس جامعة 

البصرة الدكتور سعد شاهني«.
نظير  األولى  امليدالية  أن  وأضاف، 
تفوق اجلامعــة في قيادة الفريق، 
وامليداليــة الثانيــة عــن دورها 
مجال  في  والتميــز  االبتكار  في 

الفنون.
وأكد األجودي أن »جامعة البصرة 
حتصد اإلجناز تلــو اإلجناز، وتخطو 
خطوات متســارعة على صعيد 
اإلرتقــاء مبكانتهــا األكادمييــة 
والعلمية«، مضيفاً أن »احلكومة 
احمللية حريصــة على إدامة زخم 
دعمها للجامعة إلحراز من املزيد 

من اإلجنازات«.

جامعة البصرة تظفر بميداليتين..
ومدير سجن المحافظة يحصل على جائزة األوسكار  

في الحفل اآلسيوي المقام باليابان:

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــاذا لو متكن العلماء من دراســة 
األمراض النفســية البشــرية في 
النباتــات؟ يعتقد باحثــو جامعة 
»ييــل« األميركية أن هذا ممكن وقد 
اتخــذوا خطوة أولــى مهمة نحو 

ذلك. 
دورية  فــي  نُشــرت  دراســة  وفي 
»علــوم احلياة اخللويــة واجلزيئية«، 
قام العلماء بفحص جني مشــابه 
جداً في كل من النباتات والثدييات 
ونظــروا فــي كيفية تأثيــره على 

السلوك في كل منهما.
ونظر الباحثون في جني امليتوكوندريا 

)FMT( املوجود في نبات مزهر صغير 
يســمى »األرابيدوبســيس« وجني 
مشــابه جداً، متماثل متوكوندريا 
في  املوجــود   )CLUH أو  عنقــودي 
الفئــران. وتنظــم امليتوكوندريــا 
)مصانع الطاقة في اخللية( وظائف 
وهي  الغذائي  التمثيل  مثل  مهمة 
ضرورية للحفاظ على الصحة، وفي 
كلٍّ من النباتات والبشــر، ميكن أن 
يؤثر أي خلل بها على التطور ويؤدي 
إلى املــرض، مبا في ذلــك األمراض 
مرض  مثل  العصبية  التنكســية 
ألزهامير ومرض باركنســون ومرض 

هنتنغتون واالنفصام لدى البشر.

قــارن  للدراســة،  وبالنســبة 
النموذجية،  النباتــات  الباحثــون 
مــع النباتات التــي ال حتتوي على 
ذات  والنباتات  امليتوكوندريــا،  جني 
لفهم  اجلني  من  املفرط  النشــاط 
دوره بشــكل أفضل، ووجــدوا أنه 
اخلصائص  الكثيــر من  »يؤثر على 
املهمة، مبا فــي ذلك اإلنبات، وطول 

اجلذر، وتوقيت اإلزهار، ومنو األوراق«.
ونظر الباحثــون أيضاً في اثنني من 
األول  املهمة،  النباتية  السلوكيات 
كان »اســتجابة اإلجهاد امللحي«، 
حيث ميكن أن يقتل الكثير من امللح 
النباتات، لذلك طّوروا ســلوكيات 

لتجنبــه. ووجــد الباحثون أن جني 
األهمية  بالــغ  أمر  امليتوكوندريــا 
يُعرف  كمــا  الســلوكيات،  لهذه 
النــوع الثاني من ســلوك النبات 
الــذي درســوه بـ»ناقــص التوتر« 
إيقاعات  على  تعتمد  وهي حركات 
ذلك  البيولوجية، ويشمل  الساعة 
الطريقة التي تتحــرك بها األوراق 
طوال النهــار والليل، فخالل النهار 
تكــون األوراق مســطحة وأكثــر 
تعرضاً ألشعة الشمس، وفي الليل 
عندما ال يكون هناك ضوء الشمس 
المتصاصه تنحــرف األوراق ألعلى، 
ووجــد الباحثــون أن 

اجلني يلعــب أيضــاً دوراً مهماً في 
السلوك، حيث ينظم كل من  هذا 

مقدار ومدى سرعة حترك األوراق.
ولربط ذلك بالثدييات، قام الباحثون 
متنوعــة  مجموعــة  بتقييــم 
وقارنوا  الفئــران،  ســلوكيات  من 
التي  بتلــك  النموذجية  الفئــران 
لديها جــني »متماثل ميتوكوندريا 
للجني  املماثل  عنقودي« منخفض، 

امليتوكوندريا في النبات.
ســلوكي  اختبــار  وباســتخدام 
بيئة مفتوحة،  في  الفئران  ُوضعت 
والحظــوا أن الفئــران التي حتتوي 
على نســبة أقل مــن اجلني كانت 

أبطأ وقطعت مســافات أقصر من 
نظيراتها. ويقــول تاماس هورفاث، 
بجامعة  الطــب  بكلية  األســتاذ 
بالدراسة  الرئيسي  الباحث  »ييل«، 
في تقرير نشــره املوقع الرســمي 
للجامعــة بالتزامــن مــع نشــر 
من  املزيد  هناك  »بينما  الدراســة: 
العمل الذي يتعــني القيام به، فإن 
اخلطوة األولى املثيرة، هي اكتشاف 
اشــتراك النباتــات والثدييات في 
الكثيــر مــن اجلينــات التــي لها 
وظيفة سلوكية، وقد يكون النبات 
مســتقبالً مبثابــة كائــن منوذجي 

مكمل للبحـث السلوكي«.

دراسة: النباتات ُيمكن أن تصاب بـ»انفصام الشخصية«
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املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )ســالم سحاب مطير( الدعوى 
املرقمــة 78/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 70/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ إضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقــام املدعي )بشــار عبد احلســن( الدعوى 
املرقمــة 70/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واإلجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لألجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النصر

العدد: 410/ت/2018
التاريخ: 2022/5/10

إعالن
املركبة  النصــر  تنفيذ  ســتبيع مديرية 
املرقمة 64451/أ واســط أجرة نوع شيري 
موديل 2014 اللــون برتقالي مصفر رقم 
مسجلة   1vvx24B5ED05194 الشاصي 
باســم املدين )حســني عبــاس فاضل( 
البالغ 2652000  عن الدين الذي بذمتــه 
مليونني وســتمائة واثنني وخمسني الف 
دينار عراقــي لصالح الدائن )فاطمة علي 
عبد احلســني( فعلى الراغبني بالشــراء 
املراجعة خالل عشرة أيام ابتداًء من تاريخ 
التأمينات  معهم  مســتصحبني  النشر 
القانونيــة عشــرة باملائة مــن القيمة 
ومائتني  البالغة خمســة ماليني  املقدرة 
وخمسني الف دينار مستصحبني معهم 
شهادة اجلنســية العراقية على ان تبقى 
رسوم التحصيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمة العتابي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1933/ب/2022
التاريخ: 2022/6/2
الى املدعى عليه/ علي جمعه شعواط

إعالن
أقام املدعي ابتهال حسني حمود الدعوى 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتســديد مبلغ قدره ســبعة 
ماليــني دينــار عراقي عن اجــور محاماة 
اشعار  حســب  اقامتك  محل  وجملهولية 
زويريجات/ صبيح محمد  مختار منطقة 
كــرمي وكتاب مركــز شــرطة زويرجيات 
بالعــدد 5965 فــي 2022/5/9، لــذا تقرر 
تبليغــك مبضمــون عريضــة الدعــوى 
املرقمة 1933/ب/2022 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/6/8 وفي حال عدم حضوركم سوف 
يتم الســير في اجــراءات الدعوى غيابيا 

بحقكم.
القاضي
ناصر عبد فهد الراشدي

فقدان هوية
الصادرة من  الهويــة  فقدت 
الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية/ قســم الشــحن 
والنقل باسم/ محمد حميد 
ناصــر، فمــن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 80/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )حيدر هادي جبار( الدعوى املرقمة 
80/عمــل/20202 وطلب دعوتــك للمرافعة 
املترتبة  املالية  مســتحقاته  بدفع  وإلزامك 
من عمله لديك حيث طلب بتســديد مبلغ 
مكافأة نهاية اخلدمة واجور العطل واالعياد 
واملناسبات واالجازات ومبلغ الزيادة السنوية 
والدوريــة لالجر الشــهري، وجملهولية محل 
محليتني  بصحيفتني  تبليغك  تقرر  اقامتك 
باحلضور الى هذه احملكمة في موعد املرافعة 
املصــادف 2022/6/9 وفي حال عدم حضورك 

سوف جترى املرافعة بحقك غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 76/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )محمد مشــعان هبر( الدعوى 
املرقمــة 76/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

مديرية تنفيذ احلي
رقم اإلضبارة/ 549/ت/2020
التاريخ/ 2022/5/31

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ احلي العقار تسلســل 
)19/1 م8 الشــيب الشــرقي( الواقــع في 
)املوفقيــة( العائد للمديــن )جمال يحيى 
علي( احملجوز لقاء طلب الدائن )فراس يحيى 
علي( البالغ )8,000,000( دينار عراقي فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة )30( يوم تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معــه التأمينــات القانونية 
عشرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
التحصيل  العراقية وان رســم  اجلنســية 

والداللية على املشتري.
املواصفات:

1- موقعه ورقمه: 19/1 م8 الشيب الشرقي
2- جنسه ونوعه: زراعي

3- حدوده واوصافه: /
4- مشتمالته: ال يوجد
5- مساحته: 72,2 دومن

6- درجة العمران: /
7- الشاغل: /

35,000,000 خمســة  املقــدرة:  القيمــة 
وثالثون مليون دينار عراقي

املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 73/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2

الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
الدعوى  اقام املدعي )عامر حســني عايــد( 
املرقمــة 73/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة 

واملالية
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة العامة
مديرية األحوال املدنية واجلوازات 

واإلقامة في صالح الدين
قسم شؤون أحوال املدنية

العدد/ ج.ص/5951
التاريخ/ 2022/6/1

إعالن
قّدم املواطن )محمــد علي محمد( 
طلبــا يروم فيه تغيير االســم اجملرد 
وجعلــه )محمــد الكليــوز( بــدال 
اعتراض  لديــه  )محمــد( فمن  من 
مراجعة هــذه املديرية خــالل )15( 
يوما وبعكســه ســيتم النظر في 
طلبه وفق احكام املادة 22 من قانون 
البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير اجلنسية العام

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

حملافظة واسط
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2007
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
بنــاًء على الدعــوى املقامة من 
قبل املدعيــة )زينب عادل حياة( 
يطلب )تبديل لقــب( من )( الى 
)( فمن لديه اعتــراض مراجعة 
احــكام املــادة )22( مــن قانون 
رقم 3 لسنة  الوطنية  البطاقة 

.2016
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 77/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )علي مشــوح مــذري( الدعوى 
املرقمــة 77/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 68/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2
الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقــام املدعي )عالوي مشــعان هبر( الدعوى 
املرقمــة 68/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واإلجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لألجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 4444/ش/2021
التاريخ/ 2022/5/31
املدعى عليه )يحيى عبد اخلضر بدير(

م/ تبليغ بقرار حكم غيابي
اضبــارة  وبعــدد   2021/8/4 بتاريــخ 
)4444/ش/2021( أصــدرت هذه احملكمة 
حكمــا غيابيا اقتضــى تأييد حضانة 
األطفال كل من )يوسف وزكريا وشهد 
ورحمه( وبالنظر جملهولية محل اقامتك 
في الوقت احلاضر حســب شرح املبلغ 
القضائي )ســجاد جنم عبد احلســني( 
عليــه تقــرر تبليغك فــي صحيفتني 
يوميتني باحلكم املذكور أعاله وبإمكانك 
االعتراض خــالل مدة عشــرة أيام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
حسني شبيب

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت

مكتب قائد شرطة احملافظة
)شعبة العقود(

العدد/ مناقصة رقم )2( لسنة 12856/2022
التاريخ/ 2022/6/4

إعالن للمرة الثانية
مناقصة عامة رقم )2( لسنة 2022

ضمن مشاريع اخلطة االستثمارية بالتبويب )1-37-3-1-4-6-6(

تعلن مديرية شــرطة محافظة واسط واملنشآت- شــعبة العقود عن اعالن مناقصة عامة ملشروع بناء )مركز شرطة 
جصان في محافظة واســط( املدرجة تفاصيله ادناه ضمن مشــاريع املوازنة االســتثمارية لعام 2021 املستمرة لعام 
2022 على القطعة املرقمة )1741/11 مقاطعة 31 الشــاكلي والداير(، فعلى من يجــد لديه القدرة والكفاءة من ذوي 
االختصاص الذين يحملون هوية تصنيف الشــركات واملقاولني )الدرجة الســابعة إنشــائية كحد ادنى( نافذة وكذلك 
الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة )واملسجلة( في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات والتي لديها فروع داخل 
العراق تقدمي شــهادة تأسيس الشركة، مراجعة شــعبة العقود في مقر مديرية شرطة واسط للحصول على الوثائق 
القياســية واملواصفات والتصاميم وجداول الكميات لقاء مبلغ قــدره )100,000( مئة الف دينار عراقي فقط غير قابل 
للرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل جهة التعاقد اعتبارا من تاريخ نشــر اإلعالن وتقدمي تأمينات أولية مببلغ مقطوع 
)19,214,000( فقط تســعة عشر مليونا ومائتني وأربعة عشر الف دينار عراقي تقدم على شكل صك مصدق او خطاب 
ضمان او سفتجة معنون الى مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت/ قسم احلسابات ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقصــة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر 
منــه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة علــى ان تكون التأمينات األولية 
باســم مقدم العطاء او )أي من املساهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما ان مدة نفاذ 
العطاء )90( تســعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او 
احد املساهمني او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع 
صفحات مستندات املناقصة الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في )شعبة العقود في مديرية شرطة واسط( وفي حال 
اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه 
على ان يقدم عقد مشــاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه 
اســم ورقم املناقصة في موعد أقصاه الساعة العاشــرة صباحا من يوم )االحد( املصادف 2022/6/12 وهو )تاريخ غلق 
املناقصة( وبعدها ال يقبل أي عطاء بعد غلق املناقصة وســتجرى عملية فتح العطاءات وبصورة علنية في الســاعة 
العاشرة صباحا من نفس اليوم وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علما بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص 
باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة سيكون في )شعبة العقود في مقر مديرية شرطة واسط( الساعة 
العاشــرة صباحا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/6/9 ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن آلخر اعالن 

عن املناقصة.
اللواء احلقوقي
احمد صالح حمود
قائد شرطة محافظة واسط واملنشآت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 75/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2

الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )قاســم عصيد عاشور( الدعوى 
املرقمــة 75/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 79/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2

الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعــي )خليل فاخر محمــد( الدعوى 
املرقمــة 79/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

حملافظة واسط
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2006
التاريخ: 2022/3/2

بنــاًء علــى الدعــوى املقامة 
من قبــل املدعية )فــرح عادل 
من  لقب(  )تبديل  يطلب  حياة( 
فمن  )الالمي(  الى  )البكساوي( 
لديه اعتــراض مراجعة احكام 
املادة )22( مــن قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
مدير االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة عمل واسط

العدد: 67/عمل/ 2022
التاريخ: 2022/6/2

الى/ املدعى عليه/ علي نعمه الكمر/ املدير 
املفوض لشــركة انــوار املــكارم للتجارة 
العامــة وجتهيز املــواد الغذائيــة/ اضافة 

لوظيفته
م/ اعالن

حتية طيبة...
اقام املدعي )ســجاد غازي صالــح( الدعوى 
املرقمــة 67/عمــل/20202 وطلــب دعوتك 
املالية  وإلزامك بدفع مستحقاته  للمرافعة 
املترتبة من عمله لديك حيث طلب بتسديد 
مبلغ مكافأة نهاية اخلدمــة واجور العطل 
واالعياد واملناســبات واالجازات ومبلغ الزيادة 
السنوية والدورية لالجر الشهري، وجملهولية 
تبليغــك بصحيفتني  تقرر  اقامتــك  محل 
محليتــني باحلضــور الى هــذه احملكمة في 
موعد املرافعة املصادف 2022/6/9 وفي حال 
عدم حضورك ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا.
القاضي
عدنان نهير راهي الزاملي
رئيس محكمة عمل واسط

إعالن
الى الشركاء/ 

ذو الفقــار احمــد محمد وعلي 
ومنى ونهى وحــوراء أوالد احمد 

محمد تبينه
اقتضــى حضورك الــى صندوق 
العراقي فــرع ذي قار  االســكان 
الناصريــة/ وذلك  الكائــن فــي 
لتثبيت إقراركــم باملوافقة على 
)هند  الســيد  شــريككم  قيام 
عبــاس محســن( بالبنــاء على 
حصته املشــاعة فــي القطعة 
مقاطعة   )33156/110( املرقمــة 
جزيــرة( لغرض تســليفه قرض 
اقصاها  االســكان وخالل مــدة 
داخل  من  يوما  خمســة عشــر 
العراق وشهر إذا كان خارج العراق 
تاريخ نشر اإلعالن. وبعكسه  من 
سوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبال...

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

مديرية االحوال املدنية 
واجلوازات واالقامة

حملافظة واسط
قسم شؤون االحوال املدنية

العدد: 2004
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
بنــاًء على الدعــوى املقامة من 
عادل  )أســامة  املدعــي  قبــل 
حياة( يطلــب )تبديل لقب( من 
)البكســاوي( الى )الالمي( فمن 
احكام  مراجعة  اعتــراض  لديه 
املــادة )22( من قانــون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016.
مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام
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مدة اسم املشروعت
الكلفة التخمينيةاملوازنةالتنفيذ

1
بناء مركز شرطة 

جصان في محافظة 
واسط

330 يوما
استثمارية 2021 
واملستمرة لعام 

2022

)960,658,750( فقط تسعمائة وستون مليونا 
وستمائة وثمانية وخمسون الفا وسبعمائة 

وخمسون دينارا عراقيا ال غير



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

خــرج منتخبنــا األوملبــي متعادالً 
بهدف ملثله امام نظيره األســترالي 
الثانية من  اجلولــة  أمس حلســاب 
نهائيات  ضمــن  الثانية  اجملموعــة 
آســيا حتت 23 اجلاريــة احداثها في 
أوزبكســتان.. وانتهى شوط املباراة 
األول بتقدم أستراليا بهدف سجله 
الالعب كوسيني ينجي في الدقيقة 
الكــرمي  17..  وادرك حســن عبــد 
التعديل في الدقيقة 56 ..وسيلعب 
منتخبنــا مباراته الثالثة األخير في 
دور اجملموعات امــام نظيره املنتخب 
الكويتــي في الســاعة 4 من عصر 
بعد غد الثالثاء في ملعب كارشــي 

املركزي.

النفط يقهر العندليب بالدوري 
املمتاز 

اسفرت مباريات أمس في اجلولة 34 
لدوري الكرة املمتاز عن فوز الديوانية 
على ضيفه نوروز بهدف أنس مالك 
فــي الدقيقة 81، كما فــاز النفط 
على مضيفه نفط الوسط بهدفني 
نظيفني ســجلهما وليد كرمي وكرار 
رزاق فــي الدقيقتــني 1 و28  .. كما 
شهدت اجلولة ذاتها فوز اجلوية  أول 
امس على زاخو بهدف حمادي أحمد 
فــي الدقيقــة 58 أول أمس مبلعب 
الصناعة  وتعادل  الدولي،  الشــعب 

امــام نفــط البصرة بهــدف ملثله، 
ســجل للصناعة احملترف النيجيري 
برنــس أوميغــو، وللضيــوف حيدر 
ســالم 39.. وفــاز الــزوراء بهدفني 

حلســام كاظم 26 ومازن فياض 41 
بغداد ســجله  مقابل هدف ألمانة 

جبار كرمي من جزاء 44.
وتعادل امليناء وضيفه الشرطة، اهل 

الدار سجلوا عن طريق محمد جبار 
شــوطان 21 وتعادل السوري احملترف 
محمود املواس 27.. وبالنتيجة ذاتها 
انتهت مباراة الطلبة ونفط ميسان، 

سجل الثاني بواسطة الالعب احمد 
سعيد 14 وتعادل لألول محمد جواد 
25.. كما الت مباراة القاسم واربيل 
للقاســم  ذاتها، ســجل  للنتيجة 

وألربيل   32 برهــي  علــي  حســني 
شيركو كرمي 82.. وفاز الكهرباء على 
الدار  اهل  بهدفني لهدف،  ســامراء 
بكروا التســجيل عن طريق حسني 
15 وسجل للضيوف علي  عبد اهلل 
35 وعبداهلل عبــد األمير  جاســم 
89.ويقف الشرطة بالصدارة وله 83 

نقطة وللطلبة 66 وصيفا.
وأعلنــت جلنة املســابقات جدول 
مباريــات الدور 35 الــذي يبدأ بعد 
7 حزيران اجلاري  غد الثالثاء املوافق 
يالقي  الكهرباء  مباريات،   3 بإقامة 
التاجي  نفط ميســان في ملعب 
األربع  اخلامســة  الســاعة  فــي 
مســاء واربيل يضيف سامراء في 
والنصف مساء  السابعة  الساعة 
وامانــة بغداد  الشــرطة  ويلتقي 
في ملعــب الشــعب الدولي في 
الســاعة العاشــرة األربع مساء.. 
وفي اليــوم التالي تقام 5 مباريات، 
والكرخ  احلويــة  يضيــف  النفط 
يالقــي الديوانيــة والنجف يواجه 
في  الثالث  املباريــات  وتقام  امليناء 
الســاعة اخلامســة األربع مساء 
ويلعــب نفط البصرة والقاســم 
في الســاعة 7 و30 دقيقة مساء 
الزوراء في  يواجه  الوســط  ونفط 
األربع مساء  العاشــرة  الســاعة 
وتختتم املباريــات اخلميس بإقامة 
مباراتني نوروز يالقي الطلبة وزاخو 
املباراتني  يضيف الصناعة وجتــرى 
في الساعة اخلامسة األربع مساء.

األولمبي يخرج بنقطة من أستراليا ويسعى
 إلى التعويض امام الكويت الثالثاء بنهائيات آسيا

فوزان مهمان للديوانية والنفط  في الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز 
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انطالق رحلة بغداد - الرياض 
ترويجًا لخليجي 25

نسوي الصاالت يفوز 
على استقالل سار وديًا

بغداد ـ الصباح الجديد:
انطلقت أمس رحلة »الســالم واحملبــة« لنادي العراق 
للسيارات والدراجات النارية، برا من بغداد إلى الكويت 
ثم الرياض، مبشاركة 12 متسابقا في فعالية للدراجات 

النارية، باإلضافة إلى فريق السيارات »فئة الهمرات«.
وســيتم قطع قرابة 7000 كم ذهابا وايابا، يصاحبها 
العديد من األنشــطة، وأولها عقــد مذكرة تعاون بني 
العراق والسعودية لتطوير رياضة احملركات في األعوام 
املقبلة.وســتتضمن مذكرة التعاون تسهيل إجراءات 
تنقل املركبات والدراجات بني الطرفني الشقيقني، فضال 
عن حمالت التسويق واإلعالن لبطولة خليجي 25 في 
البصرة.وتشرف وزارة الشباب والرياضة العراقية على 
هذه الرحلة، التي ســتكون باكورة احلمالت الترويجية 

لبطولة كأس اخلليج العربي املقبلة.
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، أكدت في وقت سابق 
أن عددا مــن الفعاليات واحلمالت، لدعم اســتضافة 
العراق خلليجي 25، ســتنطلق في الفترة املقبلة في 

بغداد والبصرة، مبشاركة مختلف االحتادات الرياضية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقَق منتخبنا الوطنّي الِنســوّي لكرِة الصاالت فوزاً 
ثانياً فــي ُمعســَكره التدريبّي املُقام فــي العاصمِة 
اإليرانية طهران استعداداً لنهائياِت كأس غربي آسيا، 
وجاَء الفوز بنتيجة )8-2) على فريِق استقالل سار، أحد 

أنديِة الدرجة األولى في الدوري اإليراني.

لقطة من مباراة أمس بني منتخبنا األوملبي واستراليا

جدول مباريات المنتخب األولمبي في البطولة
نهائيات كأس آسيا

تحت 23 عامًا
في أوزبكستان

1 - 1العراق

1 - 1 العراق
العراق

األربعاء 1 حزيران األردن
السبت   4 حزيران
الثالثاء   7 حزيران

8 مساًء
4 عصرًا
4 عصرًا

أستراليا
الكويت VS

بغداد ـ فالح الناصر:
متكن املــدرب هادي مطنش من 
قيادة فريق نادي اجلوالن الرياضي 
من قضاء الفلوجة في محافظة 
األنبار إلى مصــاف أندية الدرجة 
األولى لكرة القدم للموسم اجلديد 
2023/2022 بعــد تفوقه في رحلة 
التصفيات التي لعب فيها الفريق 
3 مراحل بدأت من أندية احملافظة 
وبعدها للمنطقــة الغربية، ثم 
املرحلة النهائية التي واجه فيها 
ميسان  وســكر  االتصاالت  أندية 
واخلضر، وأتــى الفريق في اجملموعة 
األولى ثانيــا، ليتأهل بعد االتصاالت 
إلى الدرجــة األولى، علما ان اجملموعة 
الثانية شــهدت تأهل فريقي املصافي 

واحلويجة إلى الدرجة األولى أيضا.
املــدرب مطنش حقق في قيادته لكرة اجلوالن 
نتائج بارزة واستطاع من عبور مرحلة اللعب 
ضمــن أندية احملافظــة، ثم الغربيــة وواجه 

أندية اخلالص والصوفيــة وبلدروز، وصوال إلى 
التصفيات احلاســمة وفيها لعب 6 مباريات، 
خســر امــام االتصــاالت بهدف ثــم تعادل 
بـــهدفني ملثلهما، وفاز على ســكر ميسان 
بهدفني لهدف ثم بســتة اهــداف لهدفني، 
وخسر امام اخلضر بأربعة اهداف لهدفني، وفاز 

بثالثة اهداف من دون رد.

أجناز ومساندة 
املدرب الذي تعــود رحلته التدريبية إلى العام 
1990 ، وذكــر ان اجناز التأهــل بفريق اجلوالن 
إلى مصاف أنديــة الدرجة األولى يعزز رحلته 
في التدريب.. قدم شــكره إلى املالك التدريبي 
املساعد الذي عمل معه وهم هشام محمد 
الــذي لم يســتطع اكمال املهمــة لظروف 
خاصة وكذلك للكابنت عباس الكردي وملدرب 
إبراهيم إســماعيل وملشــرف  املرمى  حراس 

الفريق نائب رئيس النادي قاسم صالح. 
وأشــار إلى ان رئيــس الهيئــة اإلدارية لنادي 
اجلوالن الرياضي قاســم حسني كان مساندا 

بصورة كبيــرة للفريق مالكا تدريبية والعبني 
من أجل حتقيق حلم التأهل إلى الدرجة األولى 
ومتثيل فريــق محافظة االنبار بطموح الظفر 

بإحدى بطاقات األضواء في املوسم التالي.

جهود وتشييد ملعب 
وثمن، مطنش، جهود املســؤولني في قضاء 
الفلوجة واملتابعة املســتمرة والدعم الذي 
يقدمــه قائمقام الفلوجــة مؤيد الدليمي 
وكذلك للدور املهم جدا الذي يؤديه الرئيس 
الفخــري لنــادي اجلوالن الرياضي، جاســم 
محمد عســل ، وهو نائب محافــظ االنبار 
للشؤون الفنية الذي يشــرف ميدانيا على 
للنادي  متكاملة  رياضية  منشــآت  تشييد 
مبا فيها ملعــب كرة القــدم األول وملعب 
ثانوي تارتان ومسبح وقاعة حديد وسيكون 
هذا املنشــأ املهم جاهزا بعد نحو 4 أشهر، 
وبالتأكيــد هــذا العمل يتابعــه عن كثب 
محافظ االنبار الدكتور علي حميد الدليمي، 
مبينــا ان فريقه أجــرى مبارياته في ملعب 

جماهيرية  مســاندة  ونال  الكبير  الفلوجة 
كبيرة وكذلك دعم رسمي وحضور ميداني 
لشــخصيات قيادية في احملافظة اســهم 
املعنوي للمالك  اجلانــب  حضورها في دعم 
التدريبي والالعبني ليكون اإلجناز مؤاتياً مع ما 
يتطلع له اجلميع، برغم ان مباريات الدرجات 
الدنيا فــي كرة القدم تعــد مظلومة حقا 
وهنــاك صعوبة في التعامل مــع املباريات، 
لكن تبقى اخلبــرات والثقة بالنفس وتأهيل 
الالعبــني وحثهم علــى تطبيــق املفردات 
التكتيكيــة داخل امللعــب والتوفيق نقاط 
أساسية في الوصول إلى األهداف املنشودة.
وبشأن البقاء في عمله مدربا لنادي اجلوالن 
بالدرجة األولى للموســم املقبــل، قال انه 
يثمن متســك إدارة النــادي بخدماته، ووجد 
االهتمام العالي من اجلميع في النادي، لكنه 
حاليا في فترة إجازة بعد التأهل، ولم يخفي 
املدرب تطلعاتــه في العودة للعمل كمدرب 
في دوري األضواء اذا ما ســنحت له الفرصة 

إلضافة جناح جديد ملسيرته التدريبية.

هادي مطنش يقود كرة الجوالن إلى الدرجة األولى 

7:00 مساًء

9:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

مفكرة اليوم

ويلز ـ أوكرانيا 

التشيك ـ إسبانيا
البرتغال ـ سويسرا

السويد ـ النرويج

دوري األمم األوروبية 

تصفيات كأس العالم

حسين الشمري
يغادرنا نهاية االســبوع احلالي 
برفقة  محمد  قاسم  السباح 
مدربه سمير صبحي متوجها 
للمشاركة  البرتغال  الى 
في بطولــة العالم التي 
ستقام هناك للمدة من 
الثاني عشر من الشهر 
الثامن  ولغاية  احلالي 
منه..وقال  عشــر 
احتــاد  رئيــس 
السباحة 

الباراملبي هاشم فرز سيتوجه 
يوم االربعاء املقبل ســباحنا 
قاســم محمــد برفقــة 
املــدرب ســمير صبحي 

للمشــاركة في بطولة العالم 
التــي ســتجرى احداثهــا في 
البرتغــال وهــي بطولة مهمة 
جدا كونها تأهيلية الى باراملبياد 

باريس لعام 2024.
مشاركتنا  اقتصرت  فزر  واضاف 
كوننا  واحد فقط  على ســباح 
نتيجة  بتحقيــق  عليــه  نعول 
سيشارك  وانه  السيما  ايجابية 
بفعاليتــني فقــط... 100م حرة 
ما مسموح  وبحسب  100ظهر، 
اي  البطولــة  فــي نظــام  بها 
كل ســباح يشــارك بفعالينت 
الفرقي.واشار  باســتثناء  فقط 
رئيس احتاد الســباحة الباراملبي 
سيشــارك في البطولــة اكثر 
600 ســباح ميثلون معظم  من 
دول العالم مــن القارات اخلمس 
وكونها بطولــة عالم وتأهيلية 

الى باراملبياد فرنسا لعام 2024.

السباحة في بطولة العالم
 المؤهلة إلى بارالمبياد باريس

عقــد صباح أمس 
أعضــاء  اجتمــاع 
املركــزي  االحتــاد 
بغداد  فــي  للمالكمة 
تكليف  علــي  برئاســة 
وحضور أعضــاء االحتاد، ومت 

بطولة  إقامة  على  التصويت 
الشــباب  لفئة  العراق  أندية 
بتاريــخ اخلامس والعشــرين 
من شــهر  حزيران اجلاري في 

محافظة السليمانية.

* إعالم احتاد املالكمة

نزاالت شباب المالكمة 
في السليمانية 

نور الجبوري
املركــزي للكرة  رئيــس االحتاد  بحضور 
الطائرة، جميل العبادي، وعدد كبير من 
الشــخصيات الرياضية واعضاء االحتاد 
امس  يوم  اختتمــت  األندية..  ورؤســاء 
بطولة اندية العراق للناشــئني بتتويج 
فريق نفط ميســان باللقب بعد تغلبه 
على فريق الدغارة بنتيجة ثالث اشواط 

من دون رد. 
وهنأ رئيس االحتاد املركزي للكرة الطائرة 
)فرسان  بـ  امللقب  فريق نفط ميســان 

اململكة) وجمهورهم بعد حتقيق اللقب، 
مبيننا لـ »الصبــاح اجلديد« ان الفائدة 
من البطولة حتقيق جيل جديد لنخوض 

به احملافل الدولية املقبلة.
وحصــل فريق الشــطرة علــى املركز 
الثالث بفــوزه على فريــق الرميثة في 
والرابع في  الثالــث  املركز  مباراة حتديد 
البطولــة التي اقامها االحتــاد املركزي 
للكرة الطائرة مبارك جلميع األندية التي 
شاركت ومبارك لفرسان اململكة بلقب 

البطولة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يضم مركز املواهب التابع الحتاد كرة القدم 
املركــزي بقيــادة جنمي الكرة الســابقني، 
إســماعيل محمــد وكرمي محمــد عالوي، 
العديد من الالعبني الذين يتوقع لهم شأن 
في عالم الكرة، أحدهم صادق خلدون ذهب 
املولود يوم 26 نيسان 2013 ويلعب في قلب 
الدفاع باشــراف املدربان حيدر أحمد ورعد 
محسن. يلتزم بالتدريبات ويطبق توجيهات 
التدريبية وكذلك  الوحــدات  املدربني فــي 
فــي املباريــات التجريبية مــع اقرانه فهو 
يحرص على الظهور باملستوى الفني اجليد 
لكســب قناعات املدربــني، ولكونه يلعب 
الدفاعية فان الالعب املوهوب  في اخلطوط 
يتمنى الوصول إلى مستوى الالعب الدولي 
إلى  أرحيمة، إضافة  السابق علي حســني 
حلمه في متثيــل األندية اجلماهيرية ليقدم 
إمكاناته في صفوفها كالعب مدافع صلب، 
وهو معجب بأداء الالعب اإلسباني سيرجو 

راموس على الصعيد العاملي.

يقدم املوهــوب صادق شــكره الى املدربني 
انهم  ويؤكــد  تدريبــه  علــى  املشــرفني 
يتعاملون مــع الالعبني باجلانبــني التربوي 
والفني ويحرصون علــى تفوق الالعبني في 
الدراســة لتحقيق مواصفــات يتحلى بها 

الالعب املثالي في كرة القدم.

نفط ميسان يتوج بلقب 
األندية للناشئين بالطائرة

صادق خلدون.. موهبة كروية واعدة

صادق خلدون

قاسم محمد وسمير صبحي

 طيف الفرطوسي*  طيف الفرطوسي* 
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ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد ابراهيم:
أعلن مدير عام دائــرة الفنون العامة، فاخر محمد حســن، نية 
الدائرة اقامة مهرجان فني تشــكيلي لفناني كردستان لعرض 
اعمالهم في الرســم والنحت واخلرف على اروقة الدائرة في وزارة 

الثقافة والسياحة واالثار.
  جاء ذلك خالل تواجده في مهرجان كالويش للفن التشــكيلي 
الذي اقيم مؤخرا في مدينة الســليمانية. وكان فاخر قد شارك 

في املهرجان كفنان تشكيلي. 
واضاف: ان املشروع قائم وهناك انفتاح كبير على فناني كردستان 
فقد شارك الكثير منهم في مهرجان الواسطي الذي اقيم خالل 
هذا العام وقد يتطور املهرجان ليصبح بينالي الن هناك اميانا قويا 
بأهمية املؤسسات الثقافية كونها أحد مقومات الدولة القوية 
واملتطورة الن املؤسســات السياســية بحاجة الى مؤسســات 

ثقافية وفنية. 
واملالحظ ان مهرجان "كالويش" بنسخته الـ24 انطلقت اعماله 
في السابع والعشرين من ايار املاضي وملدة ثالثة ايام وحمل عنوان 
" ازالــة االقنعــة"، والهدف منه بناء جســر التواصل بني االدباء 
والباحثــني واالكادميي والفنانني من اجل االســهام في تعزيز دور 

الفن في احلياة.  

الصباح الجديد - خاص:
مت اختيار اخملــرج واملمثل الســينمائي العراقي املقيم في 
انكلترا جمال أمــني عضوا في جلنة حتكيم االفالم الروائية 
الطويلة للمهرجان الدولي للفيلم في مدينة فاس باملغرب 
الذي يقــام في دورته الثانية للفترة من الرابع والعشــرين 

لغاية الثالثني من الشهر اجلاري.
وذكر امني ان جلنة التحكيم تألفت من اخملرج الســينمائي 
املغربي ادريس اشــويكة رئيســا وعضوية اخملرج التونسي 
هشــام بنعمــار، واخملرجــة اإليطالية ورئيســة مهرجان 
الســينما اإلفريقيــة بايطاليــا كيزي بيومي واألســتاذة 

الباحثة سلني شريل باإلضافة له.
وكانت جمعية املهرجــان الدولي للفيلم بفاس قد أعلنت 
أنها ســتنظم مهرجانها الســينمائي الدولي بالشراكة 
مع وزارة الشــباب والثقافة والتواصل وبالتعاون مع املركز 
السينمائي املغربي، واجلماعة احلضرية لفاس، وبالتنسيق 
مع واليــة جهة فاس مكنــاس. وســيتنافس على جوائز 
الــدورة 12 فيلما طويال لنيل جائزة فــاس الكبرى، وجائزة 
جلنة التحكيم، وجائزة اإلخراج، وجائزة الســيناريو، وجائزة 
التشخيص )ذكور وإناث(. واخملرج واملمثل السينمائي جمال 
امني معروف مبشاركاته ومتثيله العراق في عديد املهرجانات 

العربية والعاملية منذ اكثر من أربعني عاما.

مهرجان مرتقب لفناني 
كردستان في بغداد 

جمال أمين ضمن لجنة تحكيم 
مهرجان دولي للسينما بالمغرب

سمير خليل :
في حفل كبير اضاء املســرح الوطني 
فــي بغــداد، افتتح اســبوع الفيلم 
الســوري والذي يســتمر من الثالث 
لغاية السابع من حزيران اجلاري بحضور 
يتقدمهم  غفير  وجماهيري  رســمي 
الدكتور حســن ناظم وزيــر الثقافة 
احمد  والدكتــور  واآلثار  والســياحة 
حسن موسى مدير عام دائرة السينما 
واملســرح والدكتور مجاهد ابو الهيل 
عضو هيئة االعالم واالتصاالت الراعي 
الرسمي لألســبوع والنائبة العراقية 
ســوزان املنصور وســفير اجلمهورّية 
العربّية الســورّية في بغداد الســيِّد 
صطام جدعان الدندح، وضيوف العراق 
"مبدعي ســوريا"، الفنان الكبير دريد 
حلام والفنان الكبير امين زيدان وجنمتي 
السينما واملسرح والتلفزيون السوري، 
ســلمى املصري وســوزان جنم الدين 
السوري  السينمائي  للمخرج  ،اضافة 
باســل اخلطيب و مراد شــاهني مدير 

املؤسسة العامة للسينما بسوريا. 
احلفل الذي كانــت عريفته ومقدمته 
النجمة العراقية ايناس طالب، تضمن 
فقرات عديدة منهــا عرض برومو عن 
االفالم املشــاركة في االسبوع وفقرة 
فنيــة لفرقــة ميالنــو الفولكلورية 
الســورية كما مت تكرمي ضيوف العراق 

الكبــار دريــد حلام وســلمى املصري 
وسوزان جنم الدين.

وقدم الفنان الكبير دريد حلام ، شكره 
والســياحة  الثقافة  لوزيــر  وتقديره 
واآلثار والســفير الســوري في بغداد 
ومدير عام السينما واملسرح على كرم 
احلفــاوة وطيب االســتقبال وعظيم 
االهتمام واضاف: زرت العراق عام 1982 
ومنذ اربعــني عاما وحلد هذه اللحظة 
مازلــت احكــي الوالدي واحفادي عن 
تلك الزيارة، حتى ابني ثائر قال: ماشاء 
اهلل ابي ذاكرته حاضرة لكنه ينســى 
كم مــرة ويحدثنا عن هــذه الزيارة"، 
ان احلى هبات اهلل هــي القدرة على 
مالمسة قلوب االخرين، لقد المستم 
قلبي بعمــق في هذا التكــرمي الذي 
ســيجعلني فخورا انا وعائلتي وامي 
ســوريا، شــكرا لبغداد احملبة، شكرا 
لعراق الكرامة، شــكرا لبالد الرافدين 
التي ترفدنا دوما مبا هو اجمل لتجعل 

عمرنا احلى".
الفنانة ســلمى املصري قالت: مثلما 
ذكر االســتاذ دريد حلام ان آخر مرة زرنا 
فيها بغداد كانت عــام 1982 عندما 
عرضنا هنا مسرحية )كاسك ياوطن(، 
زرنــا بغداد من شــمالها الى جنوبها 
ومن شــرقها الى غربهــا، ومنذ ذلك 
الوقت فكلما رأيت شخصا من العراق 

احكــي له عــن تلك الزيــارة، كذلك 
الننسى  الربيعني،  ام  املوصل  الننسى 
التي  اماكن بغداد  البصرة، الننســى 
زرناها، االهم هي محبتنا ومحبة اهل 
بغداد والعراق لنــا، نحن فعال عندما 
نزور العراق النشــعر اننا بعيدين عن 
بلدنا، نحن في بلدنا الثاني وهو العراق 

احلبيب".
واضافت: حتية حب وتقدير للشــعب 
العراقي احلبيــب فهذه احملبة موجودة 
دائمــا بيننــا، شــكرا لالســتقبال 
واحسســنا  افرحتنا  التي  والضيافة 
بكــم احملبة واحسســنا اننا يجب ان 
النبعد عن بعضنا، شكرا معالي وزير 
الثقافة شــكرا مدير عام الســينما 
واملسرح، نتمنى ان تعجبكم افالمنا".

تابعت:  الديــن  الفنانة ســوزان جنم 
وصنوان  واحد  لســان  وبغداد  دمشق 
واحد، من هنا ننطلــق اليوم في هذا 
احلفل اجلميــل الرائع الــذي نحيا به 
باحلب والفــن والثقافة، ننطلق اليوم 
من بغداد بقلب دمشقي ينبض باحلب 
والفــن والثقافة واحلضــارة والتاريخ، 
شكرا على هذا التكرمي الذي افخر به 
والذي أرسل عبقه من نخل بغداد الى 

ياسمني الشام".
اما الدكتور احمد حسن موسى مدير 
عام دائرة الســينما واملســرح فقال 

لنا: ســعيدون جدا ان يكون موسمنا 
الثقافي والفني فــي باكورته حضور 
جنم كبير مثل دريد حلام، جنم السينما 
واملسرح والتلفزيون وسعداء ان تكون 
الشــام هنا في بغداد، انهــا البداية 
وســنمتد حتى االسبوع القادم حيث 
سيكون اســبوع الفيلم االيطالي ثم 
الفرنسي والبد لنا ان نستمر في هذا 
العراقي  جمهورنا  الن  املهــم  اجلدول 
يستحق االحتفاء به مثل ما تستحق 
الســينما العربية والعاملية االحتفاء 
بها من بغداد، شكرا جزيال لوجودكم 
والشــكر موصول لهذا اجلمهور الذي 

حضر معنا".
عروض  افتتحت  التكــرمي  فقرة  وبعد 
االســبوع بعــرض الفيلم الســوري 
)دمشق حلب( وهو من بطولة الفنان 
دريد حلام واخراج باسل اخلطيب، ومن 
املؤمــل ان تعرض في هذا االســبوع 
عشرة افالم ســورية اخرى، كما يتم 
تعــاون فني بني  بروتوكــول  توقيــع 
الســينما العراقيــة والســورية في 
جلسة يســتضيفها مسرح الرشيد 
النجمان دريد حلام  وسيكون ضيوفها 
وامين زيــدان ويدير اجللســة الدكتور 
احمد جبار، وفي ختام االسبوع سيتم 
تكــرمي الفنانــني امين زيدان وباســل 

اخلطيب.

أسبوع الفيلم السوري يفتتح عروضه 
على قاعة المسرح الوطني 

بروتوكول تعاون بين السينما العراقية والسورية  وللنُبل عالمات 

--1

هناك َمْن يراقــب الناس ويرصد أحوالهم 
وأخبارهــم ، فتــراه ال يتعــرض لصاحِب 
منصب أو جــاه ..!! خشــية أن يثأر منه 
لنفســه ، ويبحث عن الذيــن كان لهم 
نفوذ ومال وسطوة وزالت عنهم .. حيث ال 

يخشى من ردود أفعالهم ..!!
وهذا هــو طبع اجلبان اللئيــم – كما هو 

معلوم - .

--2

يُســّوُغون  ال  الذيــن  اولئــك  وقليلــون 
ألنفسهم اإلســاءَة الى َمْن أوقعه الدهر 
في احلَُفرِ ، بعــد أْن كان له املوقع العالي 

على مختلف األصعدة :
اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً ..

وال يكتفــون بعــدم االســاءة الولئــك 
الذيــن خانهم الدهر، بل يُشــيدون بهم 
املعاناة  أعباء  عنهم  ليرفعوا  وميدحونهم 

والضيق النفسي الذي يعيشونه .
وهؤالء هم النبالء األصالء الذين يســجل 

لهم التاريخ مواقفهم الشريفة .

 – -3

ومن هؤالء الفرزدق الشاعر املعروف ، فلقد 
هجا ) عمر بــن هبيرة ( أيام عــّزه ، فلما 
سجن ، وُحفر له نفق حتت األرض  وجنا مع 

ابنه قال فيه الفرزدق :

وملا رأيَت األرَض قد ُسُد ظهُرها 
ولم يبق اال بطنها لك َمخرجا
دعوَت الذي ناداه يونُس بََعَد ما 
ثوى في ثالٍث مظلماٍت ففّرجا 

فقال ابن هبيرة :
} ما رأيُت أشرف ِمَن الفرزدق هجاني أميراً 

ومدحني أسيراً { 

--4

إّن حفر االنفاق حتت االرض ليس جديدا،
 وباالمــس القريــب جنــت مجموعة من 
االبطال الفلســطينيني من السجن عبر 
نفــق لهم حتــت االرض مَتَّ حفــرُه ، ولكن 
املالحقــات املســتمرة لهــم بالطائرات 
أوقعت  امليداني  وبالتمشيط  الصهيونية 

أكثرهم في قضية السلطة ثانية .

--5

من املعيب للغاية أخالقيا تشديد الوطأة 
على اجلريح املكسور، الذي ال يستطيع أن 
يدفع عن نفسه، بعد أن تدهورت أوضاعه 

وخانته الدنيا .
وهنا تكمن العظة 
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بغداد - الصباح الجديد:
يشــعر البعض بالسعادة ألنه 
أوقاته في  أغلب  يفضل قضاء 
العمل والبعض اآلخر، يشــعر 
الضطراره  والتوتــر  باإلزعــاج 
علــى العمل في اإلجــازة، لذا 
نســتعرض "مع خبيرة األبراج 
وعلم االرقام مايا ناجي األبراج 
والكارهــة  احملبــة  الفلكيــة 

للعمل في أيام األعياد وهي:
احملبــة للعمل في  األبراج  أوالً: 

األعياد 
برج احلمل:

احلمل  برج  األبراج  خبيرة  قالت 
من األبراج احملبة للعمل خاصة 
في فترة اإلجازات، حيث يشتهر 
مواليــد هذا البرج بنشــاطه 
يســعى  الــذي  وطموحــه 
لتحقيقــه، األمر الذي يجعله 

قد ينسى تكوين أسرة.
برج األسد:

وتابعــت برج األســد يحب أن 
يزدهــر في كل شــيء بحياته 
ويســعى لتحقيــق طموحه، 
ولكونــه مــن الشــخصيات 
يســتطيع  ال  املهيمنــة، 
حتمــل إجبار رؤســائه له على 
العمل حتى فــي أيام اإلجازات 
الرســمية، لكنــه مــع ذلك 
يفضل العمل دائماً وال يفضل 

احلصول على إجازة.
برج العذراء:

 برج العذراء مــن األبراج التي 
الكمــال  لتحقيــق  تســعى 
والطمــوح علــى أرض الواقع، 
لذلك يفضل دائماً العمل حتى 

في فترة اإلجازات الرسمية.

برج اجلدي:
وتابعــت أن أصحاب هذا البرج 
يعيشــون مــن أجــل العمل 
ويسعون  بأنفسهم،  واالرتقاء 
دائماً ليعيشون في حياة أمنة 

ومستقرة.
ثانيــاً: أبراج تفضــل اإلجازات 

والسفر في األعياد
برج القوس: 

القوس  بــرج  مواليد  وقالــت 
لرحلتهم  يخططون  أشخاص 
من  عودتهم  قبــل  القادمــة 
رحلتهــم احلاليــة، ال يتركون 
فرصة إجازة وإال يســتغلونها 
في الســفر والتنقل من مكان 
ملــكان وخاصه لــو كان مكانا 

جديدا ميكن استكشافه.
ونظــرا لكونهم أشــخاًصا ال 
يبحثون  فهم  االزدحام،  يحبون 
دائمــاً عــن األماكــن الهادئة 

والغنية باملناظر الطبيعية.
برج الدلو:

يفضل مواليد برج الدلو التواجد 
دائماً مع أفــراد عائلتهم، لذلك 
في  اإلجــازات  فترة  يســتغلون 
أفراد  التنقل مع  أو  التواجد معاً 
األسرة ألي مكان سواء من خالل 

التنزه أو السفر ملكان أخر.
برج اجلوزاء:

وأضافــت مييــل أصحــاب برج 
اجلوزاء إلى االســتمتاع بالسفر 
دائماً  ويفضلون  أصدقائهم،  مع 
املزيد  تكسبهم  ألماكن  السفر 
واجلديدة  اخملتلفة  املعلومات  من 
ويتعرفون علــى ثقافات جديدة 
زيارة  يفضلــون  كمــا  أخــرى، 

أسرهم.

أبراج تختار العمل
 وأخرى تفضل الراحة

بغداد - الصباح الجديد:
نشأت الفنانة العراقية شــذى سالم في بيت فني 
حيث تعلمت الفــن على يد والدهــا الفنان الكبير 
طه ســالم وهي الشــقيقة الكبرى للفنانة سهى 
سالم والفنان فائز سالم الذين كانا لهما بصمة في 

الدراما العراقية خالل عقد الثمانينات. 
اســتطاعت تأكيد حضورها ألكثر مــن ثالثة عقود 
على الشاشة الصغيرة وخشــبة املسرح، وشاشة 
الســينما، ليس في العراق فحســب بل في العالم 
العربي كذلك من خالل جتربتها املشــتركة مع كبار 
الفنانــني العرب، كمــا حصدت العديــد من اجلوائز 
والشــهادات، وشــاركت في الكثير من املهرجانات 
احمللية واالقليمية والدولية، متكنــت من املوازنة بني 

االداء الراقي وحب العلم .
أول اعمالها الفنية كان مسلســل بعنوان )النعمان 
األخير( ومن ثم مسلســل )فتاة في العشرين( الذي 
حصل على شهرة كبيرة، وكان نقطة انطالق شذى 
ســالم وكذلك بداية ارتقائها ســلم النجومية في 
عالم الفن.  شاركت في بطولة اول فيلم سينمائي 

السينمائي  اخملرج  اختارها  لها عندما 
الراحل صاحب حــداد في فيلم )يوم 
اخر(، وشاركت عام 1982 في بطولة” 
فيلم القادســية “وهــو من إخراج 
صالح أبو ســيف إلى جانب نخبة 

الكبار "عزت  العرب  الفنانني  من 
العاليلي" و "ســعاد حسني" و 
"ليلى طاهر" و "محمد حســن 

اجلندي" و "كنعان وصفي" وشارك 
املهرجانات  من  العديد  في  الفيلم 

العاملية مثل مهرجان موسكو وكان 
وكارلو فيفاري. ومن ثم توالت اعمالها 

الســينمائية في افالم: )حمد وحمود( و 
)صخب البحر(.

ومن اعمالها املســرحية نذكر منها: )مائة 
عام من احملبة( للمخرج: فاضل خليل وحصلت 

فيــه على جائــزة أفضل ممثلة في املســرحية 
ذاتهــا، و )اجلنة تفتح ابوابها متأخرة( وغيرها من 

املسرحيات.

 شذى سالم.. وازنت بين االداء الراقي  شذى سالم.. وازنت بين االداء الراقي 
وحب العلموحب العلم

حصدت العديد من الجوائز والشهادات خالل مسيرتها الفنيةحصدت العديد من الجوائز والشهادات خالل مسيرتها الفنية

كربالء - الصباح الجديد: 
متكن مواطن عراقي من مواليد البصرة ويسكن 
في كربالء مــن جمع أكثر مــن 4500 كاميرا 
من مختلف االشــكال واالحجــام والنوعيات، 

أقدمها يعود الى أكثر من 130 سنة مضت.
ويقول خليل الطيار البالغ من العمر )64 عاما( 
الحد املواقع انه يحرص منذ عقود على شــراء 
واقتناء آالت وأدوات التصويــر التي تقع عيناه 

عليها في أي مكان يزوره من العالم.
 ويقدر الطيار مجموع اآلالت التي اشــتراها أو 
عثر عليها أو حصــل عليها كهدايا بأكثر من 
4500 كاميرا ومعــّدة للتصوير وأقدمها يعود 

تصنيعها للقرن الـ 19.
الطيار مولود في البصــرة عام 1958 وحاصل 
على البكالوريوس من كليــة الفنون اجلميلة 
واملرئية، وحاصل على  الفنون الســمعية  في 
باإلعالم  والدكتــوراه  املاجســتير  شــهادتي 
وشهادة تخّصص في )تاريخ التصوير( من احتاد 

املصورين العرب.
يقــول الطيــار عن هوايتــه في جمــع آالت 

التصوير، إنها بدأت منذ مراحل التعّلم األولي 
لفّن التصوير في منتصف ســبعينيات القرن 
املاضــي، وكان املدّرب األول هــو الفنان املصور 
الراحل مؤيد الصاحلي الذي أخذ بيدي لدراسة 

فن التصوير دراسة أكادميية 
ولفت إلى أن أّول كاميرا استخدمها كانت من 

نوع "فال" روسية الصنع محدودة السرعة 
والفتحات وبعدسة ثابتة، وهو ما ساعده 
في التــدرب علــى املناورة باســتخدام 

الكاميرا بظروف إضاءة مختلفة.
 وعــن هوايــة جمــع أدوات وكاميرات 
اقتنــاء  الطيــار"  يقــول  التصويــر 
الكاميرات حتّول من الهواية إلى شغف 
ملعرفــة أســرارها، لذا أخــذت أتتبع 
تراتبيا  وأجمعها  وأجيالها  موديالتها 
حسب تواريخ صناعاتها من مختلف 
الكاميرات  أنواع  املناشــئ". ويحّدد 
إن منها ما  التي بحوزته، فيقــول 
بالســتيكي  ومنها  هو معدنــي 
ومنها ما هو خشبي، مشيرا إلى 
عنده  تكونت  أّول مجموعة  أن 

معرض  أّول  ينظــم  جعلته 
من نوعه في العراق حني 

كاميراته  عدد  بلغ 
عام  وذلك   100

.1986

أكاديمي يقتني أكثر من 4500 كاميرا نادرة
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