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بغداد - وعد الشمري:
دعــا اإلطــار التنســيقي، أمس 
االربعــاء، القــوى الكرديــة إلى 
االتفــاق على مرشــح تســوية 
يلقى  اجلمهورية  رئيــس  ملنصب 
وضع  عزمه  مشدداً  وطنياً،  قبوالً 
برنامــج خدمي يعالــج األزمات 

االقتصادية.
يأتــي ذك فــي وقت، ذكــر احلزب 
أن  الكردســتاني  الدميقراطــي 
الوطني  االحتــاد  مــع  حواراتــه 
الكردســتاني احلاســمة ستبدأ 
بعــد عطلــة العيد، مؤكــداً أن 
تقدمي  إلى  احلزبان  سيدفع  فشله 
مرشحني لرئاسة اجلمهورية يتم 
اختيــار أحدهما داخــل مجلس 

النواب.
وقــال النائــب عن ائتــاف دولة 
الزيــادي، في  القانــون محمــد 
إن  اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
»اإلطار التنســيقي عاكف على 
التوصل  وهمــا  بأمرين،  املضــي 
إلى مرشح تسوية ملنصب رئيس 
اجلمهوريــة بني املكــون الكردي، 
والثاني هو وضع برنامج حكومي 

خدمي«.
ما  »احلوارات  أن  الزيــادي،  وأضاف 
زالت مستمرة مع االحتاد الوطني 
الدميقراطي  واحلزب  الكردستاني 
الكردستاني بشأن منصب رئيس 
اجلمهوريــة«، مشــدداً علــى أن 
»املرشــح يجب أن يكون مقبوالً 
وطنيــاً ويحصــل علــى أصوات 

مجلس النواب«.
وأوضــح، ان »املهمة األولى تكون 
بأن يتوصل احلزبــان الكرديان إلى 

من  قبوالً  يلقى  تســوية  مرشح 
من خاله  ميكن  الوطني  الفضاء 
النصاب  مكتملة  جلســة  عقد 

بحضور 220 نائباً«.
ولفــت الزيادي، إلــى أن »اخلطوة 
الثانيــة تعد صعبــة أيضاً وهي 
وضع برنامج عمل ألربع ســنوات 
مقبلة يتضمن كيفية انتشــال 

مــن وضعه  العراقي  االقتصــاد 
احلالي«.

التنســيقي  »اإلطــار  أن  وأرد، 
ميلــك احلرية الكاملة في رســم 
احلكومي  تشــكيل  سياســية 
»أنباء  نافياً  وبرنامجه اخلدمــي«، 
املرشح  بســبب  اختافات  وجود 
ملنصب رئيس الوزراء بني مكونات 

اإلطار«.
»احلرص  عــن  الزيــادي،  وحتــدث 
التوافق  مــن  حالة  إلى  للوصول 
السياســية  القوى  جميــع  مع 
النواب  مجلس  في  املمثلة  سوى 
أو خارجه«، في إشــارة إلى التيار 

الصدري الذي استقالت كتلته«.
»الوضع  أن  إلــى  الزيادي،  ومضى 

االقتصــادي في العــراق بحاجة 
قادرة  قوية  إلى حكومة  ماســة 
على تنفيذ برنامج واقعي وخدمي 

يقدم اخلدمة إلى املواطن«.
مــن جانبــه، ذكر عضــو احلزب 
مهدي  الكردستاني  الدميقراطي 
عبــد الكــرمي، في تصريــح إلى 
أن »عدة حلول  »الصباح اجلديد«، 

ستكون حاضرة بالنسبة للوضع 
بني احلزبني الكرديني بشأن منصب 
وجود  بينها  اجلمهورية من  رئيس 
حوارات بعد العيد بأمل حسمه«.
وأضاف عبد الكرمي، أن »هذا احلوار 
املرتقب ســيكون جاداً وحاسماً، 
إلى بغداد  نأتي  أن  األولية  والرؤية 
مبرشــح واحد يتــم عرضه على 

مجلس النواب«.
ونوه، إلى أن »عــدم التوصل إلى 
اتفاق سيدخل احلزبني إلى مجلس 
وهما  اثنــني،  مبرشــحني  النواب 
برهم صالح عــن االحتاد الوطني 
الكردستاني وريبر أحمد خالد عن 
احلزب الدميقراطي الكردســتاني، 
االصوات  أعلى  على  يحصل  ومن 

سيكون هو رئيس اجلمهورية«.
وشــدد عبــد الكــرمي، علــى ان 
في  ليســت  األكبر  »املشــكلة 
إمنا في  منصب رئيس اجلمهورية، 
عملية تكليف املرشح بتشكيل 

احلكومة«.
ودعــا، »القــوى الشــيعية في 
مجلــس النــواب ممثلــة باإلطار 
التنســيقي إلــى االتفــاق منذ 
الوقت احلالي على مرشح مقبول 

ملنصب رئيس اجلمهورية«.
وانتهى عبد الكرمي، إلى ان »ينبغي 
االسراع بتشــكيل احلكومة من 
أجــل املضي نحو برنامــج وزاري 
قوي قادر على التصدي لتحديات 

املرحلة احلالية«.
وسيباشر مجلس النواب أعماله 
املتوقع  احلالي ومن  الشهر  نهاية 
أن تعقد خاله جلســة انتخاب 

رئيس اجلمهورية.

حوارات حاسمة ستبدأ بعد العيد       

اإلطار التنسيقي يدعو الساسة الكرد الى تقديم 
مرشح تسوية مقبول لرئاسة الجمهورية

السليمانية - عباس اركوازي:
على الرغم من اصدارها عدد من 
القرارات ورفعها رسوم االستيراد 
عن البنزين، اال ان اسعار البنزين 
واحملروقات االخرى، ارتفعت بنحو 
جنونــي فــي االقليم، مــا دفع 
احملركات  ذات  املركبات  باصحاب 
من ســعة كبيرة الــى عرضها 
مبركبات  الســتبدالها  للبيــع 
صغيرة تســتهلك كميات اقل 

من الوقود.
ووصل ســعر لتر البنزين املمتاز 
الى الف و500 دينار للتر الواحد، 
االمر  دينار،   1400 الى  واحملســن 
الــذي اعتبره عمــر محمد وهو 
ســائق ســيارة اجــرة تكلــم 
للصبــاح اجلديد، بانــه وضع ال 
يحتمل وبات اصحاب ســيارات 
التاكسي ومركبات نقل الركاب 
غير قادرين على حتقيق اية ارباح 

رغم رفع اســعار نقل املواطنني 
مؤخراً.

وعقدت حكومــة االقليم امس 
خصصته  اجتماعــاً  االربعــاء 
ملناقشــة االرتفــاع الكبير في 
اسعار الوقود، والية معاجلة هذا 
االرتفاع، اضافــة الى قرار اغاق 
محال بيــع االســلحة النارية، 
وذلك عقب تســجيل العشرات 
من حــاالت القتــل العمد في 

محافظــات االقليــم مؤخــراً، 
بدواعي مختلفة.

رئيــس مجلس محافظة  واكد 
اربيل علي رشــيد فــي حديث 
حكومة  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
االقليم اعتمدت بعض االجراءات 
وســتدخل حيــز التنفيذ خال 
خلفض  املقبلة،  القليلــة  االيام 

اسعار الوقود.
تتطلب  االزمة  هــذه  ان  مؤكدا 

برنامج ومشروع متكامل  اعداد 
وان  القــرارات  بعــض  وليــس 
االقليــم متكنت من  حكومــة 
توفير الوقود ألصحاب ســيارات 
االجــرة باســعار مدعومة 800 
دينار، مــع مراعاة نوعية البنزين 
الذي توزعه، مؤكدا اذا ارســلت 
حصــة  العراقيــة  احلكومــة 
محافظــات االقليم فــان ذلك 
سيؤدي الى انخفاض األسعار.  

اسعار البنزين والمحروقات ترتفع بنحو جنوني في كردستان
حكومة االقليم تعجز عن معالجة ازمة الوقود  

بغداد - الصباح الجديد:
اقتصادي ســلبيات  أشــر خبير 
التعاقد  الكهرباء في  وزارة  توجه 
إلنتاج  اســتثمارية  مع محطات 
الطاقة الكهربائية، فيما اشــار 
الــى ان كلفــة اســتيرادها من 
الناحية االقتصادية ستكون اقل 

من النصف.
وقال اخلبير االقتصادي نبيل جبار 
العلي في تصريح تابعته الصباح 
»حديث  ان  ااالربعاء،  امس  اجلديد 
وزارة الكهرباء عــن طرح قضية 
لتغطية  االســتثمارية  احملطات 
الكهربائية  الطاقــة  في  العجز 
هي خطوة نعتقــد أنها غير ذات 

جدوى من الناحية االقتصادية«.
وبــني ان »قطــاع الكهربــاء من 
املفترض ان يكون قطاعا حكوميا 
لكن  الكهرباء  وزارة  ملفه  تتولى 
املســتثمرين  دعوة  الوزارة  ارتأت 
محطــات  وإنشــاء  للعمــل 
الطاقــة  اســتثمارية وحقــول 
الشمسية والتي تتضمن تغطية 
املســتثمر للتكاليــف االوليــة 
من اإلنشــاء ويتم شراء الطاقة 
الكهربائيــة من تلك احملطات من 

قبل وزارة الكهرباء«.
واضــاف العلــي، ان »الرؤية في 
مجموعــة  تتضمــن  العقــد 

تتعاقد  اســتثمارية  محطــات 
معها الكهرباء لكنها بطبيعتها 
مــن الناحيــة االقتصادية فهي 
مكلفــة ألســباب عديــدة ولو 
اســتمر العراق في شراء الطاقة 
الكهربائيــة مــن اخلــارج فإنها 
ستكون اقل كلفة من هذه االلية 
على اعتبار ان وزارة الكهرباء توفر 
الوقود الســائل وتشــتري  لهم 
منهــم الكهرباء بكلــف عالية 
الطاقة  شــراء  عــدم  حال  وفي 

عليها  يحتسب  املســتثمر  فإن 
الكميات املنتجــة«، الفتا الى ان 
»الوزارة ورغم انها رأت اجلانب من 
ناحية مرونــة التجهيز بالطاقة 
لكنها عمليــا تعتبر اكثر كلفة 

من اخليارات االخرى«.
وتابع ان »العــراق ال يعاني فقط 
مــن مشــكلة االنتــاج فهناك 
ال  وهذه  التوزيع  مشــكلة  ايضا 
تعالــج وفق هــذه العقود، حيث 
ان الكهربــاء تتحــدث عن إنتاج 

بحدود 20 الف ميكا واط او اكثر 
قليــا لكن احلاجة في موســم 
30 الف ميكا  الــى  الذروة تصل 
لتقديــرات احلاجــة، بالتالي فان 
زالت كبيرة خصوصا  ما  الفجوة 
اذا علمنا انه في آخر تقرير لوزارة 
2018 حتدث عن  بعــام  الكهرباء 
حجم الضائعات من الطاقة اثناء 
النقل قد تصل الى قرابة %59 من 
شبكات النقل والتوزيع ما يعني 
ان هذا االمر هو جوهر املشكلة«.

واوضح ان »االستيراد من الناحية 
االقتصادية هــو األفضل واالكثر 
بحسب  العقود  وطبيعة  جدوى، 
يتضمن  املوضــوع  على  اطاعنا 
 55-40 واط بحدود  امليكا  شــراء 
دوالر مــن احملطــات يضــاف الى 
التكلفة أســعار الوقود السائل 
واملاء  الــوزارة  تتحملهــا  التــي 
بتبريد احملطــات في وقت  اخلاص 
ان االســعار عامليا كانت في وقت 
ســابق وقبــل االزمــة احلالية ال 

تتجاوز 20-25 دوالر ».
واكد العلي، انه »بصورة عامة في 
وزارة  رفــع كل تخصيصات  حال 
الكهرباء وحتويلها الى اســتيراد 
الطاقــة الكهربائية فان الكلفة 
الى  وتصل  بكثير  اقل  ســتكون 
النصف، في حال النظر الى األمر 
التجــاري فان كلفة  املنظور  من 
امليــكا واط الواحد ضمن الوضع 
احلالي قد تصــل الى 200 دوالر او 
اكثر في حني ان معدالت االسعار 
عامليا لسنوات عديدة سابقة ما 
بــني 20-30 دوالر تقريبا وفي حال 
احلســاب على هامش اخلســارة 
وغيرها  باالساك  الضياع  نتيجة 
من حــاالت الفقدان فان وصولها 
للمستهلك قد يصل كلفته الى 

300 دوالر للميكا واط الواحد«.

خبير اقتصادي: كلفة استيراد الكهرباء اقل بنسبة 
النصف من التعاقد مع مستثمرين النتاجها

اكد ان الضائعات في النقل والتوزيع جوهر المشكلة 
تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت إيران امــس األربعاء، اإلعداد 
ملؤمتر إقليمي ينطلق الثاثاء املقبل، 
لبحث سبل  العاصمة طهران،  في 
الترابية،  العواصــف  على  القضاء 
بيئيـــاً  وزيراً   15 وذلـــك مبشاركة 
املنطقـــة مـن ضمنهـا  دول  مـن 

العـراق.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة 
تفاهم بني إيران والكويت، خاصة في 
والترابية  الرملية  العواصف  مجال 
واحلد منها وإقامة الدراســات التي 
العواصف  زحــف  بوقف  تســهم 
الترابية وإيجاد احللول املناسبة لها.

وكانت بغداد وطهران، قد قادتا أواخر 
شــهر أيار املاضي، حــراكاً إقليمياً 
الترابية  العواصف  ظاهرة  ملواجهة 
التي شــهدتها املنطقة في اآلونة 
مؤمتر  عقد  علــى  واتفقتا  األخيرة، 

إقليمي ملكافحة تلك العواصف.
وأوضح مســاعد الرئيــس اإليراني 

رئيــس منظمة احلفاظ على البيئة 
اإليرانية، علي ســاجقه، أن »إيران 
أبحاث موسع  برنامج  بعمل  قامت 
يشــتمل علــى خرائــط اقليمية 
الترابية«.  العواصــف  مصادر  تبني 
، ولفت إلى أهمية »حشــد اجلهود 
والطاقات الوطنية والدولية ملعاجلة 
هذه الظاهرة ومواجهة حتدياتها إذ 
تتجاوز  البيئية مسألة  القضية  أن 

احلدود وال تتعلق بدولة معينة«.
من جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العــام للهيئة العامة للبيئة 
في الكويت الشيخ عبداهلل أحمد 
احلمــود الصبــاح إن »العواصــف 
الترابية تأتي من أماكن بعيدة وتؤثر 
سلبا على شعوب املنطقة«، مشيرا 
إلى أهمية »إيجاد احللول املناســبة 
للحد منهــا وذلك عبر العمل على 
بالتعاون مع  زيادة املساحات اخلضر 
لتقليل  واملعنية  اخملتصــة  اجلهات 

العواصف الترابية«.

بغداد - الصباح الجديد:
أشــر وزير التخطيــط خالد بتال 
النجم امســاألربعاء، خلاً بنظام 
الرواتب فــي القطاع احلكومي في 
الباد، وفيما أشار إلى أن املوظفني 
في الدرجة اخلامسة نزوالً هم حتت 
خط الفقر، أكــد احلاجة إلى قرار 

سياسي ملعاجلة الفوارق بالرواتب.
وقــال النجم في تصريــح اوردته 
وكالة األنباء العراقية، إن “مســح 
القــوى العاملــة رصــد %17 من 
النساء يشــغلن املناصب االدارية 
وهي نسبة ليســت قليلة”، الفتاً 
إلى أن “نســبة النساء العاطات 
عن العمل ســطحياً هــي عالية 
لكن عند التفاصيل ليست عالية 
العمل  الباحثات عن  بعدد  مقارنة 

وعدد النشطاء اقتصادياً”.

ودعــا النجــم، إلــى “البحث عن 
كيفيــة قراءة الرقم والنســبة ال 
تقرأ بشكل مطلق”، مشدداً على 
“ضرورة تقليــل الفوارق بني ميزات 
العمل احلكومــي وميزات القطاع 

اخلاص”.
ولفت إلى “عــدم وجود عدالة في 
عائدات ورواتــب القطاع احلكومي 
وهــذه مثلبة على نظــام الرواتب 
“املوظفني  أن  العراق”، موضحاً  في 
ذاتهــم يعلمــون فــي الــوزارات 
بالدرجة واملؤهات نفســها إال أن 
راتب ودخــل أحدهما هو ضعف أو 

أكثر من ضعف املوظف اآلخر”.
وأكــد أن “اجمللس االقتصادي ناقش 
هذا األمر، إال أنــه يحتاج إلى قرار 
سياسي رمبا حلكومة مستقرة في 

ظل ظروف اجتماعية مستقرة”.

بمشاركة عراقية فاعلة

وزير التخطيط: 

مؤتمر اقليمي لمواجهة العواصف 
الترابية الثالثاء المقبل في طهران

ال مساواة وال عدالة في الرواتب 
الحكومية واغلب الموظفين تحت 

خط الفقر 

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

إيرادات النفط تشكل 96 % من الموازنة 
6والفائض 21 ترليون دينار خالل أيار معاناة المدنيين في أوكرانيا ال تحتمل

3والقوات المتقاتلة ال تمتثل للقانون الدولي



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أنابيــب الصرف  تتســبب ميــاه 
على  املنصوبة  الثقيلــة  الصحي 
وروافدهما  والفــرات،  دجلة  نهري 
العراقية،  احملافظــات  معظم  في 
بتلوث بيئي كارثي، في وقت أعلنت 
احلكومــة العراقية، عــن إجراءات 

جديدة ملعاجلة املعضلة.
وتعــد العاصمــة بغــداد مصدر 
التلــوث األكبر ملياه دجلة، إذ توجد 
18 محطة للصرف الصحي  فيها 
تصــب مياههــا دون معاجلة في 
مجرى النهــر مبعدل 700 ألف متر 
تقوم  بينمــا  اليوم،  فــي  مكعب 
احملطات بضخ مياه النهر إلى أحياء 

سكنية.
وهذا التلوث ليس وليد اليوم، لكن 
ما حصل هو تزايد نسبته، في ظل 
االكتظاظ الســكاني الذي تعاني 
منه بغداد، فضال عن تعاظم تأثيره 
بســبب أزمة املياه التي يشهدها 
العراق، حيث قطعــت إيران طوال 
األنهار  معظم  املاضية  الشــهور 
املتدفقة مــن أراضيها نحو البالد، 
األمر الذي تســبب بجفاف شديد، 
برغم أن قرابة 40 نهرا متدفقا من 
إيران نحو العــراق، هي أنهار دولية 

عابرة للحدود.
كما تراجعت كميات املاء املتدفقة 
من نهري دجلــة والفرات وفروعها 
مــن تركيا، علــى مدار األشــهر 

املاضية، وهو ما دق ناقوس اخلطر.
وفــي مســعى ملواجهــة التلوث 
البيئي، قدمت وزارة البيئة، مقترحا 
ومعاجلة  امليــاه  تلــوث  لتقليــل 

التصحر في آن واحد.
وقــال مدير عــام الدائــرة الفنية 
في الــوزارة عيســى الفياض، في 
“الســبب  إن  صحفية  تصريحات 
الرئيــس وراء تلــوث امليــاه هو أن 
الصحي  الصــرف  ميــاه  معظم 
تصب في األنهار من دون معاجلة”، 
مشــيرا إلى أن “طاقــة محطات 
الصــرف الصحــي فــي بغــداد 
مصممــة لثالثة ماليني نســمة 
فقط، لكن اليــوم هناك 8 ماليني 

نسمة”.
املياه في  تلــوث  “ارتفاع  وحذر من 

األنهــار مع انخفاض املناســيب”، 
الفتــا إلى “تقــدمي مقتــرح وهو 
الصحي  الصــرف  ميــاه  معاجلة 
واســتخدامها في سقي األشجار 
املثمرة، وبالتالي التقليل من تلوث 
املياه، ومعاجلة التصحر والعواصف 

الترابية في آن واحد”.
ولم حتظ البنية التحتية للعاصمة 
بغداد، على مــدار العقود املاضية، 
بإعادة تأهيــل أو جتديد، بفعل 13 
عامــا من احلصار الــذي فرض في 
العام 1991، واجتياح داعش للبالد، 
مــا جعل ملف الصــرف الصحي 
معقــدا، فــي ظل غيــاب اإلجراء 

الصحيح ملعاجلته.
كمــا متثــل اخمللفــات الطبيــة، 
واملشــاريع الصناعية فــي بغداد 

تلويثا ملياه دجلــة، هذا إلى جانب 
الفوالذية،  الصناعــات  شــركات 

واملصافي النفطية، وغيرها.
وقــال مســؤول فــي وزارة البيئة 
رفــض الكشــف عن اســمه، إن 
“مؤشــر التلوث في نهــري دجلة 
والفرات، يرتفع يوما بعد آخر، فمن 
دخولهما إلى العراق، تبدأ املصبات 
الفرعيــة، بضخ املياه امللوثة، التي 
حتمــل ســموما، ســواًء طبية أو 
إلــى جثث قتلى  صناعية، وصوال 
تنظيم داعش في محافظة نينوى، 
بعــد عمليــات التحريــر، وهو ما 
يجعل محطات التصفية بالفعل 
غير قــادرة على تنقيته بشــكل 
للتكنولوجيا  تام، حيــث تفتقــر 
املتطورة، والقادرة على معاجلة هذا 

النوع من املياه”.
“احلكومة  أن  املســؤول،  وأضــاف 
احلاليــة وضعــت خطــة، جديدة 
إلنهاء هذا املأزق، يرتكز على توجيه 
الصرف الصحي، نحو مواقع  مياه 
أخرى، مثل محطات التحلية، التي 
الزراعية،  أو نحو األراضي  سُتنشأ، 
مبا يتالءم مع وضع العاصمة بغداد، 
ويحد من تلوث األنهار، خاصة في 

ظل حاجة البالد إلى املياه”.
وأشار إلى أن “املأزق الذي قد يعيق 
هذه اخلطة، هو التلكؤ في إنشــاء 
املشاريع، فهناك آالف املشاريع في 
عموم البــالد، بانتظار إقرار املوازنة 
السنوية، الســتئنافها، فضال عن 

مخاطر الفساد املالي واإلداري”.
العراق علــى نهري دجلة  ويعتمد 

والفــرات لتلبية جميع احتياجاته 
املائية تقريبا، حيــث ينبع النهران 
من تركيــا ويتدفقــان إلى حوض 
شــط العرب في جنــوب العراق، 
وبينمــا يعبر نهر الفرات ســوريا 
والعراق، يتدفق نهر دجلة من تركيا 

إلى العراق، مباشرة.
ويرى اخلبير في الشــأن االقتصادي 
تلوث  “إنهاء  أن  الشــمري،  سرمد 
مشــروعات  إلى  بحاجة  األنهــار 
اقتصاديــة ناجحــة، تهــدف إلى 
االســتفادة القصــوى مــن املياه 
الثقيلة، كما يحصل في كثير من 
دول العالم، لكن املــأزق أن العراق 
يفتقر ألي مشــروع من هذا النوع، 
التحلية  محطــات  على  ويعتمد 
البســيطة فقط، وهذا يعود إلى 

التكلفة العالية لهذا النموذج من 
احملطات”.

ولفت الشــمري، إلــى أن “األموال 
التي تدفقــت إلى العــراق، خالل 
مبيعات  مــن  األخيــرة  األشــهر 
النفط، يجــب أن يُوجه جزء منها 
إلى مشــروعات محطات املعاجلة، 
وهناك دراســات جدوى معدة لدى 
احلكومــة العراقية، لكنها تنتظر 

إقرار املوازنة”.
وازدادت مشــكلة التلــوث، مــع 
الســكنية  األحياء  إنشــاء  تزايد 
العشــوائية، في أغلب محافظات 
التخطيط  خــارج  فالبناء  العراق، 
البلــدي ومن دون شــبكات صرف 
زاد الضغط على  صحي جديــدة، 

الشبكات القدمية املتهالكة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مدير عام الشركة العامة 
للسمنت العراقية املهندس باسم 
محمد أمني أن زيادة أسعار النفط 
األســود من قبل وزارة النفط كبََّد 
الشــركة التي تضم )١٨( معمال 
إلنتاج السمنت، وارتفاع كلفها مما 
أدَّى إلى خسائٍر فادحة تهدد ايقاف 

عمل تلك املعامل.
وقــال أنَّ الزيــادة غيــر املبررة في 
ســعره الذي وصل إلى )٣٥٠( دينار 
للتــر الواحد بعد مــا كانت )٥٠( 
دينــارا تصاعدت إلــى ١٠٠ و ١٥٠ 

ثم ٢٥٠ إلى ٣٥٠ شكلَّت أكثر من 
)٥٥(% من نسبة كلفة إنتاج الطن 
الواحد، أي ما يعادل )٦٠( إلى )٦٥( 
ألف دينار مــن الطن الواحد الذي 
تلتزم الشــركة بعــدم رفعه إلى 
أكثــر من )95( الف دينــار حفاًظا 
على حركة البناء ودعم الشركات 

واملواطنني مبادة السمنت.
وأوضــح املدير العــام أنَّ صناعة 
السمنت في أغلب دول اجلوار تكون 
مدعومة من قبل حكوماتها رغم 
أنَّ أغلــب معاملها تابعة للقطاع 
خــاص، ومتنــح تلــك احلكومات 

معامل  إلى  مجانًا  األسود  النفط 
السمنت، وبأســعارٍ رمزية عكس 
مــا يحــدث ملعاملنــا احلكومية 
، مضيًفــا أنَّ صناعة الســمنت 
الصناعات  تعتبر مــن  العراق  في 
اإلستراتيجية واحمللية اخلالصة من 
مواد وبنى حتتية وخبرات متراكمة 

متتد إلى أكثر من ثمانني عاًما.
واكد املدير العام أنَّ هذه الصناعة 
العمالقــة وفــرَّت أكثر مــن أربع 
األعــوام  خــالل  دوالر  مليــارات 
الســبعة األخيرة، التي نُفذَّ فيها 
 )٤٠٩( السمنت  استيراد  منع  قرار 

لعــام ٢٠١٦، بإعتبار أن اســتيراد 
بلغ  الســمنت  مادة  مــن  العراق 
)١٢( مليون طن ســنويًا مبا يعادل 
تلــك  فــي  دوالر  مليــون   )٦٠٠(
وزارة  احصائيات  حسب  السنوات 
ستذهب  كانت  والتي  التخطيط، 
هدرً في استيراد السمنت من دول 
اجلوار مبواصفات غير مطابقة في 
اغلبهــا، وتهدد مســتقبل البناء 
العملة  قبل ضرب األقتصاد وهدر 

الصعبة.
وفي السياق ذاته، ناشد مدير عام 
الشــركة كافة اجلهات احلكومية 

داعمة  وقفــة  الوقوف  أجــل  من 
وتخفيض  الســمنت،  لصناعــة 
اسعار النفط األسود كون السعر 
صناعة  بأنهيــار  يهــدد  احلالــي 
السمنت وغلق املعامل التي تضم 
آالف العاملني وتسريحهم واالنذار 
مبشكلة بطالة جديدة وقطع قوت 

مئات اآلالف من العوائل.
يذكر أنَّ احلكومة العراقية أصدرت 
قرار منع استيراد السمنت املرقم 
)٤٠٩( عام ٢٠١٥، ومتَّ تنفيذه بداية 
عام ٢٠١٦ بعد دراســة إمكانيات 
العراق  فــي  الســمنت  مصنعي 

والطاقــات اإلنتاجيــة للمعامل، 
وتعهــد تلك املعامــل بعدم رفع 
االســعار إلى أكثر مــن )٩٠( الف 
دينار للطن الواحد، وســد احلاجة 
لتر  احمللية فــي وقت كان ســعر 
النفط األســود قد بلغ )١٠٠( دينار 
للتــر الواحد، ومنــذ تاريخ تنفيذ 
القرار عام ٢٠١٦ إلى اليوم التزمت 
صناعة السمنت بقطاعيها العام 
الســمنت  مادة  بتوفير  واخلــاص 
محلًيــا، ودون رفع الســعر املقرر 
رغم الزيادات املستمرة في أسعار 

النفط األسود. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تــرأس وزيــر الكهرباء عــادل كرمي 
“اجتماعــاً مهماً” عقــد في مقر 
الــوزارة  ملناقشــة خطة  الــوزارة 
الراهنة ومواكبــة حتديات الصيف 
االســتهالك  على  الطلب  وزيــادة 

بحضور الكادر املتقدم في الوزارة.
وقال كــرمي خالل االجتمــاع :”على 
اجلميع التحلي باملســؤولية لعبور 

ذروة احمال الصيف، وجتاوزنا الكثير 
من األزمات ونعمل على انهائها”.

 ووجه وزير الكهرباء “بضرورة إدخال 
جميع املالكات الهندسية والفنية 
في دورات متطورة من شــانها رفع 
اخلبرة  لتالفي  الكفاءة  واكتســاب 
طارئ  أي خلل  ومعاجلــة  األعطال، 
قد يحــدث نتيجة زيــادة األحمال 
واالرتفــاع في درجــات احلرارة بغية 

احملافظــة على اســتقرار احملطات 
وانسيابية عملها  بوثوقية وأمان”.

العامون  املديرون  اســتعرض  فيما 
خــالل االجتماع تداعيــات العمل 
بسلبياته وإيجابياته وعرض احللول 
لشــرح  الوزير  البديلة،  واســتمع 
مفصل   كان فــي مقدمته حديث 
انتــاج كهرباء  عام شــركة  مدير 
املنطقــة اجلنوبية موفق يوســف 

جاهزية  استعرض  الذي  السهالني 
احملطات اجلنوبية مؤكداً ما أن ترتفع 
إطالقات الغاز ســوف يرتفع حمل 
املنظومــة،  فضالً عن االســتقرار 
املنطقة  النسبي لصالح محطات 
اجلنوبيــة فــي موضوعــة الغــاز 
الســهالني  تناول  الوطني.  كمــا 
الوحدة  وإكمال  الصيانــات  أعمال 
الرابعة فــي محطة ذي قار املركبة 

G.E بغضون ايام ستكون جاهزة  و 
ان هنالك طاقات  و أضــاف  للعمل 
 توليديــة جاهزة ســتدخل اخلدمة 
الرميلــة حتديداً.  وفي  ســياق  في 
 متصل  اســتعرض مدير عام إنتاج 
األوســط محمــد فضيل  الفرات 
وحيد سبل إجناز الصيانات واحملطات 
 تعمل االن نتيجة فقدان الغاز على 
لالحمال  حتديد  وهــو  اخلام  النفط 

حيث بلــغ مجموع حمــل الفرات 
850، كذلــك  املفقــود  األوســط 
نخســر قيمة كبيرة من معطالت 
الفناديوم بســبب عــدم مواصفة 
الوقــود املشــغل،  مضيفــاً بــأن 
والفنية تعمل  الهندسية  املالكات 
على معاجلة أنخفــاض الفولتيات 
التوليد  لوحدات  الصيانات  باكمال 

في محطة املسيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظروف صحية وامنية وسياسية 
بالعــراق خالل  مــّرت  وماليــة، 
الســنوات املاضية، أدت إلى زيادة 
غني  بلد  فــي  البطالة  نســبة 
بالنفــط ومبــوارده الطبيعيــة، 
حيث تشــير نتائج مســح وزارة 
العاملة في  للقــوى  التخطيط 
العــراق الى ان نســبة البطالة 
ارتفعــت عــن االعــوام املاضية 
في  السكان  من  وبلغت 16.5٪ 

احملافظات العراقية.  
وأشــار املتحــدث باســم وزارة 
التخطيط ،عبد الزهرة الهنداوي، 
الى اسباب ارتفاع نسبة البطالة 
“بالتأكيد  بالقــول:  العــراق  في 
نتحدث  ونحن  عالية،  نسبة  هي 
النشــطني  بني  من  عن 16.5٪ 
اقتصاديــاً فــي عمــوم العراق، 
تعبتــر عالية ولكن هــي مبررة 

ايضاً فــي ذات الوقت النه خالل 
الفترة املاضية توقفت الكثير من 
املشــاريع والكثير من االنشطة 
القت  بالنتيجــة  االقتصاديــة، 
بظاللها بشكل سلبي على قلة 
فرص العمل، وبالنتيجة ارتفعت 

نسبة البطالة”.
على بعــد امتار مــن بوابة وزارة 
من  املئات  يحتــج  التخطيــط، 
العقــود  وأصحــاب  اخلريجــني 
واألجراء اليوميني من املهندسني، 
الذيــن يعانــون مــن البطالــة 
وصعوبة العيش ، مصطفى أحد 
املهندســني احملتجني، يبحث عن 
فرصة عمل بتخصصه، متسائاًلً 
عشــرات  توقف  اســباب  عــن 
الصناعية،  واملؤسسات  املصانع 
واستبدال اليد العاملة العراقية 

باأليادي األجنبية.
مــن جانبــه، اعــرب مصطفى 

وهو مهنــدس كهرباء،  البياتي  
عن اســتيائه من الواقع املعاش 
املصانع  آالف  وجود  الى  مشــيرا 
املتوقفة عــن العمل في العراق، 
حسب  للمهندس”  األول  “املكان 

تعبيره.
بانه ال  تتعــذر  “احلكومة  وقــال 
توجد امكانيــة وال توجد اماكن 
لتشــغيل فئة املهندســني، من 
جانــب اخر نســمع باحصائيات 
رســمية عن وجود مصانع والتي 
هي املكان االول للمهندس، وهذه 
املصانع تقدر باآلالف من املصانع 
مضيفاً:  العمــل”،  عن  املتوقفة 
“هنا يكون التقصير واضح، ملاذا ال 
يتم اعادة تشغيل هذه املصانع؟”. 
في نفس اإلطــار، يؤكد احملتجون 
العاطلــون عــن العمــل انهم 
مســتمرون بتظاهراتهــم حلني 
حتقيق املطالب. ولفت عضو مؤمتر 

نقابة املهندســني في محافظة 
ان  الى  نؤاس،  واســط، حســني 
“قرابة الثالثة االف مهندس احتج 
اليوم هنا امــام وزارة التخطيط، 
نتأمل بان العــدد يزيد في املرات 
القادمــة، حيث هنــاك خطوات 

تصعيدية ستكون لنا”.
بتقــدمي  وأردف: “ســوف نقــوم 
الــوزارات كافة  الــى  املطالــب 
بان  ونأمل  الوزراء،  رئاسة  وكذلك 

يتم تلبية املطالب”.
اكثر  إن  اقتصادية،  دراسة  وتقول 
مــن 170 ألف شــاب يتخرجون 
ســنويا من الكليات واملعاهد وال 
الى  اضافة  لهم،  يجدون وظائف 
نزول قوى جديدة أخرى للســوق، 
تصل  العاديــني،  العمــال  مــن 
ألفاً، وهم في   350 اعدادهم إلى 
العمل  بائس ألنعدام فرص  وضع 

لهم في السوق احمللية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بنــاًء علــى توجيهــات وكيــل 
الــوزارة االقدم حســني العوادي، 
اســتقبل مدير عــام ادارة املوارد 
البشــرية اللواء احلقوقي حسني 
ســبهان الســاعدي، مجموعة 
وذوي  واملواطنني  املنتســبني  من 
الشــهداء واجلرحى ممــن لديهم 
اجــراءات في املديريــة على حد 
طلباتهم  على  للوقوف  ســواء، 
واحتياجاتهم ضمن الســياقات 

والضوابط القانونية.
وفق  لها على  الوكيل  واستجاب 
القانــون والصالحيات اخملولة له، 
بتذليل  املديريات  مــدراء  موجهاً 
ومتابعــة  أمامهــم  العقبــات 
بالســرعة  واجنازها  مواضيعهم 

الضوابــط  ضمــن  املمكنــة 
القانونية.

فيمــا اطلق قســم تكنولوجيا 

املعلومات فــي املديرية البرنامج 
البشــرية  املوارد  الدارة  املوحــد 
الـ)HRMS( ملفاصل وتشــكيالت 

الوزارة، والــذي مت إدخال العاملني 
بدورات  فــي وقت ســابق  عليه 
مبوجبه  العمل  كيفيــة  مفادها 

وآلية ادخال البيانات.
ويأتي إنشــاء هــذا البرنامج من 
اصل مجموعة برامج انشــأتها 
تطوير  ضمــن  مؤخراً  املديريــة 
االعمال االدارية الكترونياً، متاشياً 
مــع احلداثة العامليــة ومن اجل 
راحة منتســبي الــوزارة وحفظ 
العام  املدير  وجه  حقوقهم، كما 
احلقوقي حســني سبهان  اللواء 
الســاعدي باالســراع في ادخال 
العاملــني على النظــام لبقية 
املديريــات والدوائــر فــي الوزارة 
املدة  خــالل  مكثفــة  بــدورات 

املقبلة. 

وزارة البيئة تقدم مقترحا لتقليل 
تلوث المياه ومعالجة التصحر في آن واحد

تحذير من تلوث بيئي كارثي في نهري دجلة والفرات

تراجعت كميات 
الماء المتدفقة 
من نهري دجلة 

والفرات وفروعها 
من تركيا، على 

مدار األشهر 
الماضية، وهو ما 
دق ناقوس الخطر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت الشــركة العامة لصناعــة األدوية 
واملُســتلزمات الطبيــة فــي ســامراء إحدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن أنَّ قيمة 
مبيعاتها لشهر ُحزيران املاضي بلغت أكثر من 

) ٣ ( مليارات و ) ٣١٥ ( مليون دينار عراقـي . 
وذكـــر ُمدير عام الشــركة الصيدلي عبـــد 
احلميـد عبـد الرحمـــن محمـود في تصريح 
املبيعات  بــأنَّ  الوزارة  للمكتب اإلعالمي فــي 
شــملت جتهيز وزارة الصحة والســوق احمللية 
عبر الوكالة التسويقية التخُصصية. املُتمثلة 
بشــركة الناقوس الفضي ومكتــب اإلكليل 
الفضي مبُختلف املُســتحضرات الدوائية التي 
تُنتجها الشركة وأضاف املُدير العام أنَّ الشركة 
متتلك خبرات علميــة كفوءة وطاقات إنتاجية 
عالية بإمكانها تصنيع ُمختلف املُستحضرات 
الدوائية وبجميع أصنافها وأشكالها الدوائية 
وبأعلى املُواصفات العاملية وعلى وفق الدساتير 
العاملية األمريكية والبريطانية الدوائية وجتهيز 
ُمختلف القطاعات بها ، ُمعرباً عن أمله بزيادة 
كميات التعاُقد مع اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص لتزويدهم باملُســتحضرات الدوائية من 
أجل حتقيق هدف الشــركة فــي الوصول إلى 

نقطة التعادُل .

البصرة ـ الصباح الجديد:
نفذت املالكات البحرية ملوانئ العراق امس االربعاء 
عملية نوعية بإنتشــال قطعتني من غارق بحري 

مبنطقة الكورنيش في شط العرب.
وقــال مدير عــام املوانــئ : ينفذ قســم االنقاذ 
البحــري عمليــات نوعية مســتمرة بإنتشــال 
الغوارق واخمللفات البحرية في مياه شــط العرب 
والقنوات املالحية األخرى ، مؤكداُ، على اســتمرار 
هذه العمليات حلني االنتهاء مــن جميع الغوارق 
واخمللفات البحريــة. من جانبه بني مدير قســم 
االنقاذ البحري رئيس املهندسني البحريني األقدم 
ماجد غازي شــلش: مت انتشــال القطعة األولى 
والثانيــة من الغارق رقم ) 3 ( بواســطة الرافعة 
البحرية )حمرين( ، مؤكداُ، على اســتمرار اعمال 
إنتشــال الغوارق واخمللفات البحرية كونها تعيق 
احلركــة في مياه شــط العرب وتؤثــر في البيئة 

وتشوه جمالية كورنيش البصرة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجــرى فريق طبي متخصص في شــعبة جراحة 
الوجــه و الفكــني فــي مستشــفى اليرموك 
التعليمي عملية جتميلية جراحية مميزة ومن النوع 
اخلاص للفكني لشــابة بعمر )21( عام بإستخدام 

تقنية التخطيط االفتراضي.
ذكــر ذلك رئيــس الفريق الطبي و رئيس شــعبة 
جراحة الوجه و الفكني إستشــاري طب و جراحة 
الوجــه والفكني الدكتور وليد خليل اســماعيل 
استشارية  راجعت  املريضة  راجعت  املشــهداني 
جراحة الوجه و الفكني وكانت تعاني من مشاكل 
في حياتها اليومية بسبب وجود تقدم شديد في 
الفك االســفل وعدم قدرتها على اطباق االسنان 
بصورة صحيحة مما أدى إلى مشكالت في مفصل 
الفك حيث اجريت لها كافة الفحوصات املطلوبة 
بنــاء على نتائج الفحوصات مت تشــخيص احلالة 
وحتديد نوع العمليــة وبعون اهلل تكللت العملية 
التخطيط  بالنجاح حيث مت إســتخدام تقنيــة 
االفتراضي حيــث مت تقدمي الفــك العلوي وإرجاع 
الفك السفلي حسب املسافات احملددة بالتخطيط 
االفتراضي وبعدها مت تثبيت الكســور بإستخدام 
الصفائــح املعدنيــة ، مؤكدا ان هــذا النوع من 
العمليات يعتبر من العمليات التجميلية اخلاصة 
حيث ســاعدت في إعادة احلياة الطبيعية بشكل 
صحيح للمريضة وتخليصها من معاناة رافقتها 
طيلة سنوات و اســتخدام هذه التقنية احلديثة 
ساهم بشــكل كبير في عالج الكثير من احلاالت 

املستعصية و التشوهات اخللقية .

أدوية سامراء ُتحقق مبيعات 
بأكثر من ثالثة مليارات 
دينار في حزيران الماضي 

انتشال غارق بحري
 بالقرب من كورنيش 

البصرة 

إجراء عملية تجميلية بإستخدام 
تقنية التخطيط االفتراضي في 

صناعة السمنت تناشد الحكومة تخفيض أسعار النفط األسود الذي يهدد بانهيارهامستشفى اليرموك

وزير الكهرباء يواكب تحديات الصيف وزيادة الطلب على االستهالك 

عاطلون يهّددون الحكومة بـ »خطوات
 تصعيدية« حال استمرار البطالة

مقابالت للمنتسبين والمواطنين واالستماع الى طلباتهم 

مدير عام الموارد البشرية في الداخلية يطلق 
البرنامج الموحد في تشكيالت ومفاصل الوزارة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن مســاعد األمني العام حللف شــمال 
التحالف  أن  الثالثاء،  االول  األطلسي، امس 
ال يعتزم حاليا إرســال قوات إلى الســويد 
وفنلندا ما إن تســتكمال مسار العضوية 

الذي أطلقتاه هذا األسبوع.
وقال مســاعد األمني العام حللــف الناتو 
ميرتشا جيوانا: “ال نخطط لتعزيز حضورنا 
في أي من البلدين”، مضيفا: “لديهما قوات 
وطنية هائلــة وهما قادران على الدفاع عن 

نفسيهما”.
الروســي  الرئيس  املاضي حّذر  واألســبوع 
فالدمييــر بوتن مــن أنه “إذا نُشــرت هناك 
وحدات عســكرية وبنى حتتية عســكرية، 
فســنضطّر للرّد باملثل حــال وجود نفس 
التــي تنطلق منها  التهديــدات لألراضي 

التهديدات لنا”.
وقال جيوانا: “ال خطط لدينا إلقامة قواعد 
حللف شمال األطلســي في هذين البلدين 
ألنهمــا يتمّتعان مبســتوى عــال جدا من 

النضج العسكري واالستراتيجي”.
الثالثاء  وبعد إطــالق مســار االنضمــام، 
املاضي، بات يقع علــى عاتق برملانات الدول 
الثالثــني األعضاء املصادقــة على انضمام 
ســتوكهولم وهلســنكي إلــى احللــف 

األطلسي.
وعلى الرغم من أنه مت التوصل إلى اتفاق من 
حيث املبدأ مع تركيا إلســقاط اعتراضها 
البلديــن علــى خلفية  انضمــام  علــى 
السياســة التي ينتهجانها جتاه النشطاء 
األكــراد، ال يزال الغموض ســائدا حول ما 
إذا كانت أنقرة ســتصادق على الفور على 

انضمام البلدين.
وتابع جيوانا: “نأمل إجناز املســار ســريعا”، 
مشــيرا إلى “بلدان عدة اّتخــذت بالفعل” 
خطوات نحو املصادقة، لكنه رفض إعطاء 

جدول زمني محدد.
وقال األمني العام للحلف ينس ستولتنبرغ: 
“أعّول على احللفاء في إجناز عملية املصادقة 

بسرعة وسالسة”.
وأشاد جيوانا بدعم الدول األعضاء واحللفاء 
ألوكرانيــا فــي دفاعها عن نفســها في 
مواجهة االجتياح الروسي الذي بدأ في 24 

فبراير.
لكنــه أقــر بوجــود “هواجــس” تتعّلــق 
باستمرارية تدفق األســلحة والذخائر إلى 
أوكرانيــا ال ســيما وأن دوال حليفة تواجه 

نقصا على صعيد اخملزونات العسكرية.

الناتو يكشف »خططه 
العسكرية« في السويد 

وفنلندا

متابعة ــ الصباح الجديد :
لألمم  الســامية  املفوضــة  دانــت 
ميشيل  اإلنســان،  حلقوق  املتحدة 
باشــليه، امس االول الثالثاء، احلرب 
التي تشنها روســيا على أوكرانيا، 
مطالبــة بوضــع حد ملعانــاة “ال 
حتتمل” يقاسيها املدنيون من جراء 

الغزو.
ودعــت باشــليه في آخــر خطاب 
حضــوري لها فــي مجلس حقوق 
اإلنســان إلى وضع حد على الفور 
ضحايا  وإنصاف  العدائية  لألعمال 

احلرب.
وقالت: “مع دخول األعمال العدائية 
ارتفاع  يتواصل  اخلامس،  شــهرها 
احلصيلة التــي ال حتتمل للنزاع في 

أوكرانيا”.
وتابعت باشليه “مع القتل اليومي 
والدمار الواســع النطاق واالعتقال 
التعسفي والتهجير اجلماعي، يرزح 
املدنيون حتت وطأة األعمال العدائية 

التي ال نهاية تلوح لها في األفق”.
وأضافت “باســم كل ضحايا هذه 
احلرب التي ال معنــى لها يجب أن 
تتوقــف أعمال القتــل والتعذيب 

واالعتقاالت التعسفية”.
وجــاءت تصريحات باشــليه خالل 
األوضاع  حــول  تقريــراً  تقدميهــا 
اإلنســانية فــي أوكرانيــا خــالل 
فبراير   24 الروســي مــن  الهجوم 

وحتى 15 مايو.
وقالت املفوضة السامية إن “األعداد 

الكبيرة من الضحايا املدنيني ومدى 
الدمار الذي حلــق بالبنية التحتية 
املدنيــة ال يــزاالن يثيــران مخاوف 
كبيرة من أن الهجمات التي تشنها 
الروسية ال متتثل  املسلحة  القوات 
للقانــون الدولي اإلنســاني. بينما 
على نطاق أقل بكثيــر، يبدو أيضاً 
املســلحة  القوات  أن  األرجح  على 
بالكامل  متتثــل  لــم  األوكرانيــة 
للقانــون الدولــي اإلنســاني في 

األجزاء الشرقية من البالد”.
وقال باشــليه إنه حتى الثالث من 
يوليــو مت توثيق ســقوط أكثر من 
عشرة آالف مدني بني قتلى وجرحى 
فــي أوكرانيا، مشــيرة إلى أن 335 

طفال بني القتلى الـ4889.
وقالت إن “معظم اخلســائر املدنية 
املوثقــة جنمــت عــن اســتخدام 
املناطق  فــي  املتفجرة  األســلحة 

املأهولة بالسكان”.

وتابعت “على الرغم من أن حصيلة 
القتلى املدنيني من جراء أســلحة 
كتلك اســتخدمت بتلك الطريقة 
باتت غيــر قابلة للجــدل، واصلت 
القوات املســلحة الروسية العمل 
على النحو ذاته مــع ما لذلك من 
تداعيــات ميكن التكهــن بها على 
الســكان املدنيني والبنى التحتية 

املدنية”.
وأضافــت “ال تزال هنــاك مخاوف 

بشأن عمليات القتل غير املشروع، 
مبا في ذلك اإلعدام بإجراءات موجزة. 
أسبابا  ملكتبي  املتزايدة  األدلة  توفر 
معقولــة لالعتقــاد بــأن القوات 
ارتكبت  قد  الروســية  املســلحة 
انتهاكات خطيرة للقانون اإلنساني 

الدولي في هذا الصدد”.
وقالت باشليه: “توفر األدلة املتزايدة 
ملكتبي أســبابا معقولة لالعتقاد 
الروسية  القوات املسلحة  بارتكاب 

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي 
اإلنساني في هذا الصدد”.

وبحلول مايــو مت العثور على جثث 
1200 مدنــي فــي منطقة كييف 
حصرا، ويعمل مكتب باشليه على 
التحقق من أكثــر من 300 عملية 
الروسية  القوات  بأن  قتل يشــتبه 
ارتكبتها في أوضــاع غير مرتبطة 

بالقتال الفعلي، بحسب باشليه.
االعتقــال  إن  باشــليه  وقالــت 
التعسفي ملدنيني اتسع نطاقه في 
روسيا  لسيطرة  اخلاضعة  األراضي 

وأتباعها.
“تقاريــر مروعة عن  إلى  وأشــارت 
تواصــل التعذيب وســوء املعاملة 
مبا يشــمل سجناء  الطرفني،  لدى 

احلرب”.
وقالت نائبة وزير اخلارجية األوكراني، 
أمينــة جاباروفا، فــي مداخلة عبر 
الفيديو إن روسيا أبدت “جتاهال تاما 

للقانون الدولي وحقوق اإلنسان”.
فــي املقابل، قال ممثل روســيا لدى 
األمم املتحدة، إفغيني يوســتينوف، 
إن مكتب باشــليه “حط من قدره” 
وبات “جــزءا من حملــة التضليل 
اإلعالمي ضد روسيا، يبث األكاذيب” 
بصفتــه متواطئا في جرمية “نظام 

كييف اإلرهابي”.
وقــررت باشــليه )70 عامــا( وهي 
التنحي  لتشــيلي  سابقة  رئيسة 
في نهاية واليتها في املنصب األممي 

التي امتدت ألربع سنوات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الروسي،  الدوما  رئيس مجلس  قال 
فياتشيسالف فولودين، إن البحوث 
البيولوجية العسكرية التي جتريها 
الواليات املتحدة فــي جميع أنحاء 

العالم يجب وقفها ورفع الســرية 
عنها. وكتب فولودين في صفحته 
على “تلغــرام”: “املاليني من املرضى 
االقتصاديــة  األزمــة  واملتوفــني، 
املســتوى  وانخفــاض  العامليــة 

املعيشــي للناس هذه هي عواقب 
أن  جائحة فيــروس كورونــا يجب 
تتحمل واشنطن املسوؤلية عنها. 
البيولوجية  البحــوث  ويجب وقف 
العســكرية التي جتريهــا الواليات 

العام  أنحــاء  فــي جميع  املتحدة 
ورفع الســرية عنهــا”. وأضاف أن 
علــى الواليات املتحــدة أن تعوض 
الدول املتضــررة من  خســائر كل 
جائحة كورونا. وتابع: “اليوم، عندما 

تسمع مثل هذه االتهامات، يسكت 
)الرئيس األمريكي جــو( بايدن. إنه 
خائــف مــن أن العالم ســيعرف 
احلقيقة حول املسؤول احلقيقي عن 
الوباء”. ونقلت وســائل إعالم دولية 

ســابقا عن رئيس جلنة الفيروسات 
جمللة “النســيت” الطبيــة، جيفري 
ســاكس، قوله إن فيــروس كورونا 
مت إنشــاؤه على األرجح في مختبر 

بيولوجي أمريكي.

معاناة المدنيين في أوكرانيا ال تحتمل 
والقوات المتقاتلة ال تمتثل للقانون الدولي

في تقرير لحقوق االنسان األممية 

وزير المالية البريطاني 
الجديد من أصول عراقية 

أميركا: مطالب إيران الجديدة بالمحادثات 
النووية تكتسي عدم الجدية

الصباح الجديدـ  وكاالت:
اختار رئيــس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون، امس االول 
جديديــن  وزيريــن  الثالثــاء، 
حلقيبتــي املاليــة والصحــة 
سوناك  ريشي  للوزيرين،  خلفا 
اللذيــن  جاويــد،  وســاجد 
استقاال احتجاجا على “قيادة” 
جونســون حلكومة شــهدت 
انتهــاء  متعــددة  فضائــح 
باستقالة أحد مسؤولي حزب 
احملافظني، كريس بنشر، املتهم 

باشتراكه في اعتداء جنسي.
أحد الوزيريــن الذين اختارهما 
جونسون مللء الفراغ هو ناظم 
الزهاوي، وهو بريطاني من أصل 
عراقي، ولد في بغداد عام 1967 
حكومية  مناصــب  وشــغل 
وزيرا  تســميته  قبــل  رفيعة 

ملالية احلكومة البريطانية.
الزهــاوي هــو لقــب معروف 
في العراق، وهــو يعود لعائلة 
كردية األصل، ســكنت بغداد 
منذ مئات الســنني وأصبحت 
من أهم أعيانها، وأحد أشــهر 
العراقي،  الشــاعر  هو  أبنائها 
جميل صدقــي الزهاوي، الذي 
أهم شعراء  “أحد  بأنه  يوصف 

العربية املعاصرين”.
ومن الطريــف أن للعائلة ابنا 
آخر، يحمل اســم ناظم أيضا، 

كان وزيــرا للتجــارة في عهد 
حكومة عبد الكرمي قاسم في 

نهاية اخلمسينيات.
أبنائها  مــن  الكثير  أن  كمــا 
موظفون عامون كبار، واستلم 
بعضهم كرســي الــوزارة، أو 
مناصــب دينيــة مهمــة في 
العــراق. وناظم الزهاوي، الوزير 
بريطانيا  إلى  وصل  البريطاني، 
عمره  من  احلادي عشــر  بسن 
قادما من بغــداد، وقال مؤخرا 
عبــر حســابه في تويتــر إنه 
عانى في البداية لتعلم اللغة 
“تعرض  أنه  كمــا  اإلنكليزية، 
للمضايقــة” مــن األطفــال 
اآلخرين بســبب كونــه “يبدو 

مختلفا” عنهم.
الشــخصي،  ملوقعه  ووفقــا 
في  تعليمه  الزهــاوي  تلقــى 
كليــة “كينغــز كوليدج” في 
وميبلدون، وتعليمه اجلامعي في 
“يونيفرسيتي كولدج” التابعة 
جلامعة لندن، وهو متزوج ولديه 

ثالثة أطفال.
شــارك الزهاوي في تأســيس 
 ،”YouGov“ وكالــة األبحــاث
الدراسات  بإعداد  املتخصصة 
عن الــرواج والتســويق، وكان 
مت  حتى  التنفيــذي  رئيســها 
حزب  عــن  مرشــحاً  اختياره 

احملافظني في البرملان.

انتخــب   ،2010 عــام  وفــي 
عضوا في البرملــان البريطاني 
مقاطعة  فــي  احلــزب،  عــن 

ستراتفورد.
تولى الزهــاوي منصبه الوزاري 
األول، عــام 2018، في حكومة 
كوزير  احملافظــة  مــاي  تيريزا 
بحســب  ودعــم  للتعليــم، 
االحترام”  “سياسة  تصريحاته 
املدارس، ملواجهة مشكلة  في 

التنمر املتنامية.
جونســون  تولــى  وحينمــا 
مسؤولية احلكومة، عينه وزيرا 
لألعمال، ثم عمــل، باإلضافة 
إلى هذا املنصب، وزيرا للصحة 
والرعايــة االجتماعية، قبل أن 
الثالثاء،  االول  امس  يســميه، 

وزيرا للمالية.
الزهــاوي  إن  رويتــرز  وقالــت 
من  يعاني  اقتصادا  “ســيرث” 
التضخــم والتباطؤ “يبدو أنه 
سيكون أكثر حدة مما هو عليه 
في معظم دول العالم الكبرى 

األخرى”.
فاينانشــال  صحيفة  ونقلت 
تاميــز إن الزهاوي، الذي وصفته 
قــد  بـ”اخمللــص” جلونســون، 
يترشــح ملنصب رئيس الوزراء 
في حــال قدم إجنــازات مالية 
كبيــرة، لكن “بعــد أن يخرج 

جونسون من املنافسة”.

الصباح الجديدـ  وكاالت:
قــال املتحــدث باســم وزارة 
نيــد  األميركيــة  اخلارجيــة 
برايس فــي وقــت متاخر من 
امس االربعــاء إن إيران قدمت 
والشهور  األســابيع  في  مرارا 
األخيــرة مطالب خــارج إطار 
االتفاق النووي املبرم عام 2015، 
اجلديدة  املطالــب  أن  مضيفا 
تشــير إلى غيــاب اجلدية من 

جانب طهران.
وانتهت في الدوحة األســبوع 
املاضي احملادثات غير املباشــرة 
والتي  وواشــنطن  طهران  بني 
تهدف إلى كسر اجلمود بشأن 
النووي،  االتفــاق  إنقاذ  كيفية 

دون إحراز التقدم املأمول.
إنه ال توجد جولة  برايس  وقال 
أخرى مــن احملادثات املزمعة مع 

إيران في الوقت احلالي. وأضاف: 
“نشعر بخيبة أمل من تقاعس 

إيران عن الرد بشكل إيجابي”.
وبعد أن وصلــت احملادثات غير 
املباشــرة بينهمــا إلى طريق 
الواليات  إيران  اتهمت  مسدود، 
املتحــدة باالفتقار إلى “مبادرة 
سياســية” خــالل املفاوضات 

النووية.
وأكــد وزير اخلارجيــة اإليراني، 
حســني أمير عبد اللهيان، أن 
بــالده تنظر بصــورة إيجابية 
إلــى احملادثــات األخيــرة التي 
عقدت في العاصمة القطرية، 
اجلانب  بشكل غير مباشر مع 
إحياء  إعــادة  بغية  األميركي، 

االتفاق النووي.
إال أنه اعتبر أن الوفد األميركي 
حضر إلــى املفاوضات دون نية 

على املبادرة والتقدم.
يذكر أن احملادثات النووية كانت 
انطلقت فــي فيينا منذ أبريل 
العام املاضي، واســتمرت على 
مــدى جــوالت ماراثونية، قبل 
أن تتوقــف في مارس املنصرم، 
جراء بعــض الطلبات اإليرانية 
املســتجدة من خارج االتفاق، 
كرفع اســم احلرس الثوري من 
القائمة األميركية للمنظمات 
اإلرهابية، فضال عن تشــددها 

في بعض الضمانات.
ومنــذ ذلــك احلــني غرقــت 
املباحثات في حالة من اجلمود، 
إال أن املساعي األوروبية األخيرة 
طاولة  إلى  العودة  نحو  دفعت 
الرياح  أن  رغم  ثانية،  التفاوض 
أتت بغير ما تشــتهي ســفن 

مورا.
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Tender Announcement 
 

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

 
 

Tender No. Tender Title 

HFY-CON/F&C1175-1198 

PROVISION OF PROCUREMENT, 
CONSTRUCTION AND 

COMMISSIONING (PCC) FOR PAD 
FACILITIES AND PIPELINES 

(Y2023-2025) 
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From 8:00am on 07 of July 2022                          
to 14:00pm on 17 of August 2022. 

Bidding 
collection 
period 

free of charge 
Bid 
Collection fee 

1)Scope of Work; 
2)Project Schedule; 
3)Comply with Technical Requirements; 
4)Compliance with Company's HSE requirement; 
5)Technical HSE Compliance (Oil & Gas HSE experience); 
6)Financial Status; 
7)Bidder must be an Iraqi company or Foreign company with a valid Iraq 
Branch Registration Certificate (IBRC); 
8)Proven experiences with supporting documents in similar oil and gas 
projects such as pipeline installation and well pad facilities construction 
which include piping installation, civil and structural work, electrical and 
instrument work, etc.; 
9)Compliance to Terms and Conditions of Contract; 
10)QA/QC Plan and Notarized ISO9001 certificate; 
11) Organization and key personnel capability. 
12) Bidder's performance on previous/current similar projects as per 
Company performance Standards; 
13) Key construction equipment list with supporting documents, such as 
side booms, induction coils, ACVG.   

Technical 
Evaluation 
Criteria 

 
 
 
 
 
2. Qualifications and documents required for ITB package request: 

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

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

 
 ةمناقصاعالن عن 

 

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

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

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

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

 :عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال

 
 

 

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

3 
توفير خدمة المشتريات والتشييد 
للمنشآت السطحية لالبار وخطوط 

 (Y2023-Y2025االنابيب للسنوات )
HFY-CON/F&C1175-1198 

فترة استالم 
 العطاءات

                2422 تموز 07 يوم من صباحا 0044 الساعة من
 2422 اب 17 يوم من ظهرا 42044 الساعة ولغاية

رسوم المشاركة 
 دون دفع رسوم بالمناقصة

م التقييمعايير 
 الفني

 ( نطاق العمل.1

 ( الجدول الزمني للمشروع ؛2

 ( االمتثال للمتطلبات الفنية ؛3

 ( االمتثال لمتطلبات الصحة والسالمة البيئية للشركة ؛4

 المة والبيئة )تجربة النفط والغاز في الصحة والسالمة والبيئة( ؛( االمتثال التقني للصحة والس5

 ( الوضع المالي.6

( يجب أن يكون مقدم العطاء شركة عراقية أو شركة أجنبية مع شهادة تسجيل فرع العراق سارية المفعول 7

(IBRC؛ ) 

كيب خطوط األنابيب وإنشاء ( خبرات مثبتة مع المستندات الداعمة في مشاريع النفط والغاز المماثلة مثل تر8

مرافق منصات اآلبار التي تشمل تركيب األنابيب ، واألعمال المدنية والهيكلية ، واألعمال الكهربائية واألجهزة 

 ، وما إلى ذلك ؛

 ( االمتثال لشروط وأحكام العقد.9

 موثقة ؛ ISO9001وشهادة  QA / QC( خطة 11

 ( قدرة المنظمة والموظفين الرئيسيين.11

 ( أداء مقدم العطاء في المشاريع المماثلة السابقة / الحالية وفقًا لمعايير أداء الشركة ؛12

( قائمة معدات البناء الرئيسية مع المستندات الداعمة ، مثل األذرع الجانبية ، وملفات التعريف ، و 13

ACVG. 

 
 
 
 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

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

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

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

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

اخلميس 7 متوز 2022 العدد )4933(

Thu. 7 Jul. 2022 issue )4933(

رئيس مجلس الدوما: 
بايدن يخشى أن يعرف العالم حقيقة منشأ كورونا وعلى واشنطن دفع تعويضات
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متابعة ـ الصباح الجديد :
في “حلظة تاريخية” وّقع أعضاء حلف 
“الناتو” الثالثــون، امس االول الثالثاء، 
الســويد  انضمام  بروتوكوالت  على 
وفنلندا، عقب خطوة كانت أنقرة قد 
فتحت بابها قبل أيام، بعدما “تبددت 
مخاوفها” مع هاتني الدولتني، بتوقيع 

“املذكرة الثالثية”.
ومبوجــب تلــك املذكــرة، تعهــدت 
السويد وفنلندا برفع حظر األسلحة 
املفروض على تركيا، فيما ستعمالن 
على دعــم األخيرة في محاربة “حزب 
تعدال  أن  على  الكردستاني”،  العمال 
قوانينهمــا اخلاصــة باإلرهاب، كما 
الذين  بهم،  املشــتبه  ستســلمان 
التركية،  تطالب بهــم الســلطات 
بحركة  املرتبطــني  أولئك  وخاصــة 

“فتح اهلل غولن”.
ورغــم أن املذكرة شــّكلت محطة 
أساســية في عملية توسيع احللف، 
ومن ثم البدء باملصادقة “التاريخية”، 
إال أن بنودهــا والضبابيــة احمليطــة 
“حجر  تشــّكل  تزال  ال  بتطبيقهــا 
عثرة” من شــأنها أن تعيد االعتراض 
التركي من جديد، وهــو ما تهدد به 

األوساط السياسية في أنقرة.
وبعد ساعات من اإلعالن عن التوقيع 
قــال الرئيــس التركــي، رجب طيب 
إردوغان: “الســويد سترسل إلينا 73 
إرهابيا. لقد أرســلوا 4-3 منهم اآلن، 
لكنهم ليســوا كافيني. وزارة العدل 
والشؤون اخلارجية ستراقب عن كثب 

وهناك متابعة مع اخملابرات”.
إردوغان موقف  وفي وقت سابق رهن 
بالده احلالي بشــأن انضمام الدولتني 
بـ”حســن النيــة” الذي ســتبديانه 
بشــأن البنود املتفق عليها، وخاصة 
أنقرة  عملية تســليم من تصفهم 
بـ”اإلرهابيــني”، موضحــا: “إذا قامتا 
بواجبهما، سنقدم )مذكرة التفاهم( 
إلى البرملــان )إلقرارها(. وإذا لم تفعال 

ذلك، لن نرسلها إلى البرملان”.
بدوره شــدد وزير اخلارجيــة التركي، 
املاضي،  االثنني  أوغلو،  جاويش  مولود 
“على ضرورة أن تلتزم السويد وفنلندا 
محّذرا:  الثالثيــة”،  التفاهم  مبذكرة 
“وإال فإن أنقرة لن تقبل انضمامهما 

إلى الناتو”.

“كارت أحمر”
ويتعني موافقة جميع الدول األعضاء 
على طلبــات انضمــام دول جديدة 
للحلــف والتصديــق عليهــا مــن 

برملاناتها.
وإلى جانب إردوغــان وجاويش أوغلو، 
صــّرح نائــب رئيس “حــزب العدالة 
والتنميــة”، نعمــان قرتوملــوش، أن 
“أنقرة لــن تعطي الضــوء األخضر 
إذا لم ميتثال  والســويد  أبدا لفنلندا 
“البطاقــة  مضيفــا:  لوعودهمــا”، 

احلمراء في جيوبنا”.
في  تركيا  “ستستمر  املسؤول:  وتابع 
الفيتو  بطاقة  باســتخدام  طريقها 
بشــكل جيد للغاية، إلى أن نحصل 
بأنهما  الدولتني  مــن  تأكيدات  على 
لن تدعمان املنظمــات اإلرهابية بأي 

شكل من األشكال في املستقبل”.
وفي رد من جانبه شــّدد وزير العدل 
يوهانســون،  مورغــن  الســويدي، 
اخلميــس املاضي، علــى أّن القرارات 
دول  إلى  املتعّلقة بتسليم مطلوبني 

أخرى يُصدرها “قضاء مستقّل”.
وقال الوزير، في بيان، إّنه “في السويد، 
الســويدي تطّبقه محاكم  القانون 
مســتقّلة”، مضيفا: “ميكن تسليم 
أشخاص غير سويديني إلى دول أخرى 
بنــاء على طلبها، لكــن حصرا حني 
يكون هــذا األمر متوافقا مع القانون 
الســويدي واالتفاقية األوروبية حول 
بتعّذر  مذّكــرا  الترحيل”،  عمليــات 

تسليم أّي مواطن سويدي.
“املذكرة”  فإّن  وبحسب ستوكهولم، 
التــي مت التوقيع عليها لرفع اعتراض 
وفنلندا  السويد  انضمام  على  تركيا 
“تنص  األطلسي  إلى حلف شــمال 
أننا سنحترم االتفاقية  بوضوح على 
األوروبيــة” فيمــا يتعلــق بعمليات 

الترحيل.
الدول  والســويد وتركيا كالهما من 
األوروبية  االتفاقيــة  علــى  املوقعة 
لتســليم اجملرمني، لكن هناك قواعد 
ضد تسليم املطلوبني بسبب جرائم 

عسكرية أو سياسية.
“وال ميكن طرد أي شــخص إذا تعرض 
معتقداتــه  بســبب  لالضطهــاد 
السياســية. كما ميكن استئناف أي 
قرار أمــام احملكمــة األوروبية حلقوق 

اإلنســان”، بحســب ما تنص عليه 
االتفاقية. 

الكرة في ملعب من؟
التركي،  السياسي  الباحث  وحسب 
طــه عــودة أوغلــو، فــإن موافقة 
أنقرة علــى دعوة الســويد وفنلندا 
لالنضمام إلى حلــف الناتو لم تكن 
على  بالضــرورة  موافقتها  “يعنــي 
عضويتهما”، وأن هناك شروطا يتعني 

عليهما تنفيذها.
إردوغان  تصريحات  من  واضحا  ويبدو 
األخيرة، التي ميكن وضعها في خانة 
“الشك”، “بأنه رمى الكرة في ملعب 

السويد وفنلندا”.

ويضيف عودة أوغلو “بدا ذلك عندما 
قال إردوغــان إن االتفاق يلزم الدولتني 
بالوفاء بوعودها، لكــن إن قّررتا عدم 
فعل ذلك، فلن يصادق البرملان التركي 
مما  للحلف،  الدولتــني  انضمام  على 
سيؤدي في نهاية املطاف إلى تعطيل 

العملية برّمتها”.
وتثير حالة الشك التي يبديها اجلانب 
التساؤالت بشأن  الكثير من  التركي 
إذا حصلت تركيا علــى ما أرادت في 
قمة مدريد من السويد وفنلندا أم ال.
ويتابع عــودة أوغلو: “كما هو معروف 
فإن النص الذي مت التوقيع عليه ليس 
إال مذكرة تفاهم وليس اتفاقية حتى 

تكون ملزمة قانونيا”.
وذلك ما يشــي بأن “مرحلة انضمام 
الســويد وفنلندا ســتواجه عراقيل 
كثيرة خالل املرحلة املقبلة، خصوصا 
من تركيــا إذا لم حتصل األخيرة على  

ما تريد”، وفق حديث الباحث. 
“التفاف على التصنيف” 

وكان واضحا منــذ بداية اإلعالن عن 
خطوة تركيا والسويد وفنلندا أن ما 
مت االتفاق عليه هــو “مذكرة تفاهم” 
أو “بادرة حســن نية” من أنقرة، حتى 
إلثبات  “فرصــة  الدولتــني  تعطــي 
تصريحاتهمــا، وخصوصــا الشــق 
املتعلق باتهامــات تركيا لهم بدعم 

اإلرهاب”.
ويشــير الدكتور باسل احلاج جاسم، 
وهو مستشــار سياسي وباحث في 
العالقــات األوروبية إلــى أن “اللغط 
الذي يحصل في جميع وسائل اإلعالم 
مبختلف مشاربها اليوم هو ما يتعلق 

بحزب العمال الكردستاني”.
ويوضح بقولــه: “التصنيف اإلرهابي 
له ال يقتصر علــى تركيا فقط كما 
حتــاول بعــض اجلهات متريــره، وكأن 
السويد و فنلندا قدمنا تنازل لتركيا 

في هذا السياق”.
ويعتبر “حزب العمال الكردســتاني” 
منظمــة إرهابية فــي الناتو واالحتاد 

األوروبي ودول إقليمية كثيرة.
لكن الذي جرى، بحسب احلاج جاسم 
“هو االلتفــاف على التصنيف بدعم 
امتدادت احلزب اإلرهابي، والسيما في 
ســورية، بل والذهــاب أبعد من ذلك 
من خالل دعم كيانات أنشــأها هذا 
التنظيم داخل األراضي السورية، في 
ظل ممارسات وصفتها منظمة العفو 
الدولية بجرائم حرب نفذها االمتداد 

السوري حلزب العمال ضد العرب”.
بتســليم  املتعلقة  البنــود  وتعتبر 
املشــتبه بهــم بـ”اإلرهــاب”، التي 
تضعها تركيا فــي قائمة أولوياتها، 

أبرز ما أوردته املذكرة.
وفي حني تثار التكهنات بشأن طريقة 
التعاطــي اجلديدة، التي ســتمضي 
بهــا فنلنــدا والســويد بخصوص 
وعلى  الكردســتاني”،  العمال  “حزب 
اخلصوص “وحدات حماية الشــعب” 
في ســوريا التي تعتبرها أنقرة ذراعا 
.)pyd( ”له، و”حزب االحتاد الدميقراطي

ما املتوقع؟ 
ويوسع انضمام السويد وفنلندا إلى 
احللف احلدود املشــتركة بني “الناتو” 
وروسيا من حوالي 700 كيلومتر إلى 
أكثر مــن 1900، لكــن وحتى اآلن ال 
املضي  توجد مؤشرات حاسمة على 

بهذه اخلطوة حتى النهاية.
أن  أعلنت  التركية  الرئاســة  وكانت 
تركيا “حصلت على ما تريد” بتوقيع 
املذكرة الثالثية مع السويد وفنلندا، 
في وقت وصفت فيه وســائل اإلعالم 
املقربة مــن احلكومة ما حصل على 
أنــه “انتصــار حققه إردوغــان في 

مدريد”.
وبينمــا أشــادت الواليــات املتحدة 
األميركيــة باملوقــف التركــي، ذكر 
البيت األبيــض أن “تركيا لم تطلب 
أي تنــازالت من واشــنطن لقبولها 
انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو”، 
وأن “الضوء األخضر التركي النضمام 
الســويد وفنلندا إلى حلف شــمال 
األطلســي يعطي دفعا قويا للوحدة 

الغربية”.
ويرجح الباحث باسل احلاج جاسم أن 
تنفذ فنلندا والسويد جزءا مما التزمت 
به في املذكرة، و”الســيما ما يخص 
رفع حظر األســلحة إلى تركيا، إلى 
جانب التعاون األمني احملدود، نظرا أن 
بعض من الذين يندرجون في دعم، أو 
لهم صالت مبنظمــات إرهابية، باتوا 

يحملون جنسيات تلك الدول”.
ويوضح الباحــث أن “ثمة قوانني في 
معظم دول العالم تتعلق بشــروط 
إســقاط اجلنســية عــن احلاصلني 
عليها، قبل سنوات، إذا ثبت دعمهم 

ملا يهدد أمن دولة حليفة”.
أنقرة  ومبثل هذه الظروف “ليس أمام 
إال االنتظار الختبار صدق نوايا فنلندا 
والســويد، من خالل أفعال الدولتني 
قبــل تصديق البرملــان التركي على 

القبول النهائي لعملية االنضمام”.
هذه  “في  جاســم:  احلــاج  ويضيف 
األثناء تســتطيع تركيا إزالة وحتقيق 
جزء من مطالبها بنفسها من خالل 
عمل عسكري”، ضد “وحدات حماية 
الشــعب” التي تسيطر على مناطق 

واسعة في شمال وشرق سوريا. 
املسؤولون  يؤكد  قرابة شــهر  ومنذ 
األتــراك أنهم بصــدد تنفيذ عملية 
عسكرية في شــمال وشرق سوريا، 
منطقتني  في  وذلك  “الوحدات”،  ضد 
رئيسيتني، األولى هي منبج في ريف 

حلب الشرقي والثانية “تل رفعت”.
ورغم تأكيدات العملية، ســواء عبر 
التصريحات السياسية أو التحركات 
فــي امليــدان، إال أن التوقيــت الذي 
ســتكون عليه ال يزال غامضا حتى 
اآلن، وســط ترجيحات استعرضتها 
صحيفــة “حرييــت” املقربــة مــن 
احلكومة ســابقا، بأن يكون موعدها 

بعد عيد األضحى.

تنازالت سويدية وفنلندية لتركيا بعد
 رفعها البطاقة الحمراء ضد انضمامهما للناتو

لمواجهة روسيا والصين..
إنتاج سالح أميركي “طائر”

مقتل شاب فلسطيني برصاص 
إسرائيلي قرب جنين

فيتنام: تطوير العالقات مع 
روسيا أولوية بالنسبة لنا

شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يعمــل البنتاغــون على إنتاج 
ســالح جديد ملواجهة النفوذ 
روســيا  من  لكل  املتصاعــد 
غريبا  يبــدو  وقــد  والصــني، 
للبعض أن السالح هو املنطاد.

أو  اجلديد  املنطاد  وســينضم 
املطاطية  بالطائرات  يعرف  ما 
إلى شــبكة املراقبة الواسعة 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة 
األميركية، وميكن استخدامها 
فــي نهايــة املطــاف للتتبع 
سرعتها  تفوق  التي  األسلحة 
أفـــاد  كما  الصوت،  ســرعة 
اإلخباري  “بوليتكــو”  موقــع 

األميركي.

وميكن لهــذا املنطاد أن يحلق 
 90 60- على ارتفاع يتراوح بني 

ألف مقدم.
مجرد  الفكــرة  تبــدو  ورمبــا 
خيــال علمــي، لكــن وثيقة 
البنتاغون تشــير  ميزانية من 
مــن  التكنولوجيــا  أن  إلــى 
امليــدان العلمي إلــى اخلدمة 

العسكرية.
وقال مدير مشــروع في مركز 
االســتراتيجية  الدراســات 
إن هناك  والدولية، توم كاراكو 
العالية  املراقبة  ملنصات  فوائد 
املرتفعــة جــدا، من حيث  أو 
قدرتها علــى التحمل واملناورة 
اســتيعاب  علــى  والقــدرة 

حموالت متعددة.
ويواصل البنتاغون االســتثمار 
في مشاريع كهذه، ألن اجليش 
في  املناطيد  يســتخدم  قــد 

مهام متعددة.
املاضيني،  العاميني  مدار  وعلى 
أنفق البنتاغــون أكثر من 3.8 
مليــون دوالر علــى مشــاريع 
 27 املناطيد ويخطــط إلنفاق 
مليون دوالر في الســنة املالية 
في  العمــل  ملواصلــة   .2023
للمناطيد  املضمار.وميكن  هذا 
أن تســاعد في تعقــب وردع 
سرعتها  تفوق  التي  األسلحة 
ســرعة الصوت التي تطورها 

روسيا والصني.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
امس  فلســطيني،  قتل شاب 
للجيش  عملية  خالل  األربعاء، 
اإلسرائيلي في بلدة جبع جنوب 
الغربية،  الضفــة  فــي  جنني 
على ما أعلنــت وزارة الصحة 

الفلسطينية.
“الشــاب  إن  الــوزارة  وقالــت 
رفيــق ريــاض غنام مــن بلدة 
استشــهد  جنني،  فــي  جبع 
برصاص االحتــالل فجر اليوم” 
األربعاء. وذكــرت وكالة األنباء 

يبلغ  أنه  )وفا(  الفلســطينية 
20 عاما. وذكــرت الوكالة في 
منشــور علــى فيســبوك أن 
بجروح  أصيب  غنام  “الشــاب 
كان  بينما  باخلطيــرة  وصفت 
الذي  الوقت  فــي  منزله،  أمام 
دارت فيــه مواجهات ، حيث مت 
وشــاب  إصابته  بعد  اعتقاله 
آخــر”. ومنذ أواخر مارس نفذت 
اإلســرائيلية  األمــن  قــوات 
عمليات شبه يومية في الضفة 
سلســلة  أعقاب  في  الغربية 

هجمات شــنها فلسطينيون 
وعرب إسرائيليون في إسرائيل 
والضفــة الغربيــة قتل فيها 
19 شــخصا معظمهــم من 

املدنيني. 
خالل هــذه العمليات التي قام 
بها اجليش اإلسرائيلي، ُقتل ما 
ال يقل عن 50 فلسطينيا وثالثة 
إســرائيليني،  عرب  مهاجمني 
الفصائل  مــن  البعض منهم 
الفلســطينية ومدنيون أيضا، 

بحسب فرانس برس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الفيتنامي،  اخلارجية  وزير  أعلن 
بــوي تــان ســون، أن التطوير 
روسيا  مع  للعالقات  التدريجي 

يعد أولوية بالنسبة لفيتنام.
وقال بوي تان سون خالل لقائه 
سيرغي  الروســي،  نظيره  مع 
الفــروف، امــس األربعــاء، في 
روسيا  أن  التأكيد  “أريد  هانوي: 
شــريك  أهم  دائما  ســتبقى 
رئيســية في سياسة  وأولوية 

بالدنا”.

التدريجي  التطــور  أن  وأضاف 
وفيتنام  روســيا  بني  للعالقات 
والقرار حول رفعها إلى مستوى 
يتفق  االستراتيجية  الشراكة 

مع مصالح شعوب البلدين.
وتابــع: “إننــي علــى قناعــة 
تامة بأن املســتوى العالي من 
واالهتمام  السياســية  الثقة 
عالقاتنا  بتطويــر  األمد  طويل 

سيستمر في التعزيز”.
من جانبه أشار سيرغي الفروف 
إلــى أن فيتنــام تعد شــريكا 

هاما بالنسبة لروسيا في إطار 
آســيان والعمليات األخرى في 

القارة األوروآسيوية.
وأضــاف: “كما قلتــم تعتمد 
والنضال  التاريخ  على  عالقاتنا 
مــن أجل العدال املشــتركني. 
حاليا  الدولي  الوضــع  ويتطور 
بصورة عندما نحتاج من جديد 
إلــى توحيد اجلهــود من أجل 
الدولي ومبدأ  القانــون  حماية 
املساواة السيادية للدول وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية”.

 PetroChina International Iraq FZE Iraq Branch 
فرع العراق نترناشيونال م.م.حاينا اششركة بترو

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

 
 

 

Tender No. Tender Title 

HFY-CON/F&C1175-1198 

PROVISION OF PROCUREMENT, 
CONSTRUCTION AND COMMISSIONING 

(PCC) FOR PAD FACILITIES AND 
PIPELINES (Y2023-2025) 

1 

From 8:00am on 07 of July 2022                                          
to 14:00pm on 17 of August 2022. 

Bidding 
collection 
period 

free of charge 
Bid 
Collection 
fee 

1)Scope of Work; 
2)Project Schedule; 
3)Comply with Technical Requirements; 
4)Compliance with Company's HSE requirement; 
5)Technical HSE Compliance (Oil & Gas HSE experience); 
6)Financial Status; 
7)Bidder must be an Iraqi company or Foreign company with a valid 
Iraq Branch Registration Certificate (IBRC); 
8)Proven experiences with supporting documents in similar oil and gas 
projects such as pipeline installation and well pad facilities construction 
which include piping installation, civil and structural work, electrical 
and instrument work, etc.; 
9)Compliance to Terms and Conditions of Contract; 
10)QA/QC Plan and Notarized ISO9001 certificate; 
11) Organization and key personnel capability. 
12) Bidder's performance on previous/current similar projects as per 
Company performance Standards; 
13) Key construction equipment list with supporting documents, such 
as side booms, induction coils, ACVG 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

HFY-CON/F&A1179-1202 
APPOINTMENT OF INTERNATIONAL 
INDEPENDENT AUDITOR FOR THE 

FISCAL YEARS 2022, 2023, 2024 (Rebidding) 
2 

From 8:00am on 07 of July 2022                                                      
to 14:00pm on 27 of July 2022. 

Bidding 
collection 
period 

free of charge 
Bid Collection 
fee 

1. Bidder shall comply with ITB Requirements and shall be capable to 
execute the Scope of Work0. 

2. Bidder shall comply with the Iraq Branch Registration Certificate (IBRC) 
requirements (For Non-Iraqi companies). 

3. Bidder shall have a proven auditing experience in providing similar 
services in Iraq in Oil & Gas Upstream Sector and shall have the ability 
to deliver the work in a timely basis. 

4. Bidder shall have a valid license or shall be permitted by laws to provide 
the required Services. 

5. Bidder's personnel shall meet Petro China’s requirements. 
6. Bidder shall comply with PetroChina’s General Terms & Conditions. 
7. Bidder shall propose a methodology, approach and work plan for 

executing the Services that meet PetroChina's requirements 

Technical 
Evaluation 
Criteria 

2. Qualifications and documents required for ITB package request: 
2.1) please complete the registration online at PetroChina Halfaya web portal 
https://eprocurement.petrochina-hfy.com 
3. Contact information: For more information about the entrance permit to Halfaya 
Base Camp, you can send us an E-mail to halfaya_procurement@petrochina-hfy.com 
or call the number Mobile: 046907827599732 from 8.00 am to 3.00 pm during the official 
working days. 

 اتمناقصاعالن عن 
)شركة بتروشاينا( المنفذة لمشروع حقل نفط الجهة المعلنة : شركة بتروشاينا انترناشيونال م.م.ح فرع العراق 

كم للجنوب الشرقي من مدينة العمارة( في العراق، وقد اختيرت شركة بتروشاينا لتكون  53الحلفاية ) الذي يبعد 

بمثابة المنفذ مع شركائها شركة توتال وشركة بتروناس وشريكهم الحكومي شركة نفط الجنوب لتنفيذ المشروع 

 .عالن عنها مدرجة أدناهالمراد اال المناقصات العقد الموقع مع شركة نفط ميسان . المذكور أعاله تحت
 

 

 
 بالمناقصة: للمشاركةلمؤهالت و الوثائق المطلوبة ا. 2

( الرجاء اكمال تسجيل بيانات الشركة عبر موقع شركة بتروشاينا االلكتروني: 2.1
 hfy.com-https://eprocurement.petrochina  

  االتصال: معلومات. 3

 رقم المناقصة عنوان المناقصة

1 
توفير خدمة المشتريات والتشييد للمنشآت 
السطحية لالبار وخطوط االنابيب للسنوات 

(Y2023-Y2025) 
HFY-CON/F&C1175-1198 

فترة استالم 
 العطاءات

                1411تموز  40صباحا من يوم  0:44من الساعة 
 1411اب  20ظهرا من يوم  41:44ولغاية الساعة 

رسوم المشاركة 
 دون دفع رسوم بالمناقصة

 معايير التقييم

 الفني

 ( نطاق العمل.1

 ( الجدول الزمني للمشروع ؛2

 ( االمتثال للمتطلبات الفنية ؛3

 والسالمة البيئية للشركة ؛( االمتثال لمتطلبات الصحة 4

 ( االمتثال التقني للصحة والسالمة والبيئة )تجربة النفط والغاز في الصحة والسالمة والبيئة( ؛5

 ( الوضع المالي.6

( يجب أن يكون مقدم العطاء شركة عراقية أو شركة أجنبية مع شهادة تسجيل فرع العراق سارية 7

 ( ؛IBRCالمفعول )

لمستندات الداعمة في مشاريع النفط والغاز المماثلة مثل تركيب خطوط ( خبرات مثبتة مع ا8

األنابيب وإنشاء مرافق منصات اآلبار التي تشمل تركيب األنابيب ، واألعمال المدنية والهيكلية ، 

 واألعمال الكهربائية واألجهزة ، وما إلى ذلك ؛

 ( االمتثال لشروط وأحكام العقد.9

 موثقة ؛ ISO9001وشهادة  QA / QC( خطة 11

 ( قدرة المنظمة والموظفين الرئيسيين.11

 ( أداء مقدم العطاء في المشاريع المماثلة السابقة / الحالية وفقًا لمعايير أداء الشركة ؛12

( قائمة معدات البناء الرئيسية مع المستندات الداعمة ، مثل األذرع الجانبية ، وملفات التعريف ، 13
 .ACVGو 

مدقق دولي مستقل للسنوات المالية تعيين  2
 HFY-CON/F&A1179-1202 )إعادة اإلعالن( 2124، 2123، 2122

                           1411تموز  40صباحا من يوم  0:44من الساعة  فترة استالم العطاءات
 1411 تموز  10 ظهرا من يوم 41:44ولغاية الساعة 

 رسومدون دفع  رسوم المشاركة بالمناقصة

 معايير التقييم الفني

يجب على مقدم العطاء اإلستجابة لمتطلبات المناقصة وأن يكون قادرا  .2
 .على تنفيذ الخدمات الموصوفة

يجب على مقدم العطاء االمتثال للقوانين واللوائح الخاصة بتسجيل  .1
( )خاص بالشركات غير IBRCالشركات في العراق حسب شروط )

 العراقية(
لمقدم العطاء خبرة مثبتة في المجال في قطاع النفط والغاز يجب ان تكون  .3

 بالعراق وأن تكون لديه القدرة على تنفيذ الخدمات وفق الزمن المحدد
يجب أن يكون لمقدم العطاء ترخيًصا ساري المفعول أو يكون مسموًحا له  .0

 بموجب القوانين بتقديم الخدمات المطلوبة
مؤهلين و اكفاء وفق متطلبات شركة يجب على مقدم العطاء توفير كوادر  .5

 بتروجاينا
يجب على مقدم العطاء االمتثال للشروط واألحكام العامة لشركه  .9

 بتروجاينا.
يجب على مقدم العطاء تقديم منهجية و خطة تنفيذ الخدمات وفق متطلبات  .0

 شركة بتروجاينا.
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5 اعالن

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/185/ بلدية/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)انشاء بناية مصرف الرشيد/ فرع الدواسه(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )1,727,926,592 دينار( مليار وســبعمائة وسبعة 
وعشرون مليون وتسعمائة وستة وعشرون الف وخمسمائة واثنان 

وتسعون دينار عراقي ومبدة تنفيذ )240( يوم.
على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبــن بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءا من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/7/27( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 1,000,000 دينار )مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنــة فتح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/7/28 الســاعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ماقبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/7/14 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/184/ ماء/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل وتوسيع مشروع ماء تل زلط ومجارين داخل مشروع ماء 

البوير/ حميدات(

ضمــن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )11,799,265,000 دينار( احد عشر مليار وسبعمائة 
وتســعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة وســتون الف دينار عراقي 

ومبدة تنفيذ )460( يوم.
علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبن بدخــول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتــداءا من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/7/27( للحصول على نســخة من الوثائــق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 11,000,000 دينار )احد عشر مليون دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 

ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكــورة في الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/7/28 الســاعة الثانية 

عشر ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ماقبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/7/14 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

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

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

ضمن تخصيصات )خطة تنميــة األقاليم )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.
على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبن بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءا 
من تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/7/27( 
للحصول على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 750,000 

دينار فقط )سبعمائة وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد.
تسلم 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 فتــح العطاءات مرفقا معه 
الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/7/28 الســاعة الثانية عشــر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ماقبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم اخلميس 
املوافق 2022/7/14 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

إعالن املناقـصة املرقمة )24-2022( اإلعالن الثالث
جتهيز )رافعة شوكية 5 طن و3 طن(

طلبية الشراء املرقمة 2022/677
ضمن تخصيصات املوازنة الرأسمالية لسنة /2022

تبويب املشروع/ 133

تعلن شــركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة 
بـ )رافعة شوكية 5 طن و3 طن( وحسب الشروط واملواصفات املذكورة 
في اصل الطلب، فعلى الشــركات التي تتوفر فيها شــروط املشاركة 
مراجعة أمانة الصندوق في الشركة الكائنة على طريق كركوك/ بيجي 
للحصول على الشــروط واملواصفات مطبوعة علــى قرص )CD( لقاء 
مبلغ قدره )150000( فقط مائة وخمســون الف دينار عراقي غير قابل 
للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في نفس اليوم من تاريخ 
الغلق في الســاعة )الواحدة ظهرا( وبحضــور ممثلي أصحاب العروض 
ويســقط حق املتخلف من احلضور في االعتــراض بقرار اللجنة وتقدم 
العطاءات في صندوق العطاءات املوجود في استعالمات الشركة، علما 
ان تاريخ غلق املناقصة لغاية الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( من الدوام 
الرســمي ليوم )االحد( املوافق 2022/7/31 وإذا صادف عطلة رســمية 
فيؤجــل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال عليه املناقصة دفع اجور 
اإلعالن علما بأن الكلفة التخمينية تقــدر مببلغ )120،000،000( فقط 
مائة وعشرين مليون دينار عراقي وسيتم  عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على 
استفســارات مقدمي العطاءات في الساعة العاشرة من يوم )االحد( 

املوافق 2022/7/24 وبحضور اخملتصن وذلك في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/
1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا

.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq 
على مواقع التواصل االجتماعي

2 - ميكنكم في أثناء مراجعة شركتنا االطالع على املواصفات والتفاصيل 
موقعيا.
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اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد :
 أصــدرت وزارة املاليــة حســابات 
الدولة لشــهر ايار املاضي للسنة 
الى  اشــارت  والتي   2022 املاليــة 
ان مســاهمة النفط فــي املوازنة 
االحتاديــة ما زالــت مرتفعة لتبلغ 
%96، وفيمــا عــزت احلكومة ذلك 
أســعار  وارتفاع  اجلمارك  لتصفير 
النفــط، اعتبــر خبيــر اقتصادي 
االرتفــاع طبيعيا القتصــاد البالد 
الريعي اال انه بنفــس الوقت حذر 

من خطورته.
وحســب البيانات واجلــداول التي 
أصدرتها وزارة املالية في شهر متوز 
اجلاري حلســابات شهر ايار املاضي، 
املورد  يشــكل  النفــط  يــزال  ما 
الرئيسي ملوازنة البالد العامة حيث 
بلغ %96 وهي نفس النسبة لشهر 

نيسان املاضي.
ان  املالية يتضح  ومن خالل جداول 

لشهر  النفطية  االيرادات  اجمالي 
آيار بلغــت 59 ترليونا و785 مليارا 
و819 مليونا و356 الفا و654 دينارا 
وهي متثل نســبة %96 من إجمالي 
اإليرادات، في حــن بلغت اجمالي 
االيــرادات غير النفطيــة ترليونن 
و432 مليارا و 775 مليونا و493 الفا 
و926 دينــارا وهي تشــكل %4 من 
اجمالي االيرادات، فيما بلغ اجمالي 
االيــرادات النفطية وغير النفطية 
62 ترليونا و218 مليارا و594 مليونا 
و850 الفا و580 دينــارا وهي اعلى 
بنســبة %95 عن نفس الفترة من 
 31 2021 التي بلغت  العام املاضي 
ترليونا و917 مليــارا و 236 مليون 

دينار نتيجة ارتفاع اسعار النفط.
وحســب تقرير املالية فان االيرادات 
من  جــاءت  املاضي  ايــار  لشــهر 
بااليرادات  املتمثلة  اجلارية  االيرادات 
وبواقع  املعدنية  والثروات  النفطية 

59 ترليونا و 489 مليارا و 48 مليونا 
و 396 الفــا و722 دينارا وجاءت من 
الضرائــب على الدخــول والثروات 
بواقع 574 مليارا و774 مليونا و723 

الفــا و503 دنانير، وجاءت ايضا من 
االنتاج  ورسوم  السلعية  الضرائب 
بواقع 413 مليــارا و30 مليونا و36 
الفا و822 دينــارا وجاءت ايضا من 

الرســوم التي بلغــت 479 مليارا 
و131 مليونــا و96 الفا و127 دينارا 
ومن حصــة ارباح القطــاع العام 
وبواقــع 352 مليــارا و741 مليونا 
و60 الفــا و477 دينارا ومن االيرادات 
التحويلية التــي بلغت 453 مليارا 
و205 مالين و204 آالف و609 دنانير 
ومن ايرادات اخرى بواقع 427 مليارا 
و362 مليونا و400 الف و503 دنانير.
االيــرادات  مــن  جــاءت  وايضــا 
الرأســمالية التي بلغت 29 مليارا 
و301 مليون و607 آالف و817 دينارا.

الفعلي  الفائض  فان  لذلك  وطبقا 
لشهر ايار بلغ 21.834 ترليون دينار.

املالي هالل  من جهته اعتبر اخلبير 
مســاهمة  “ارتفاع  ان  الطحــان، 
املوازنة  فــي  النفطــي  القطــاع 
االحتاديــة يعد طبيعيــا في حالة 
الريعي املعتمد  العراق القتصــاده 
على النفط للحصول على العملة 

الصعبة واهمــال باقي القطاعات 
االقتصادية االخرى”.

واضاف ان اي دولة تنتهج االقتصاد 
تُعد من  العــراق  الريعــي كحالة 
البالد  اقتصاد  األمور اخلطيــرة الن 
مرتبط بأسعار النفط العاملية وما 
تواجه هذه االســعار مــن تقلبات 
الســوق”، الفتا الى ان “ما نشهده 
اليوم من ارتفاع ألسعار النفط قد 
ال نشــهده نهائيا خالل السنوات 
املقبلــة مــع توجــه دول العالم 
واســتخدام  الكربون  عن  للتخلي 

الطاقة النظيفة”.
الــوزراء  رئيــس  وكان مستشــار 
محمد  مظهــر  املالية  للشــؤون 
صالح أشــار في وقت سابق الى ان 
اســباب بقاء االقتصاد ريعيا يعود 
الى احلــروب وفــرض احلصار خالل 
احلقبة املاضية وما نشــهده اليوم 

من الصراعات السياسية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وزيــر التجارة عــالء اجلبوري، 
األربعاء، استقرار تأمن األمن  امس 

الغذائي واخلزين االستراتيجي.
وقالت وزارة التجارة إن “وزير التجارة 
عالء اجلبوري اســتقبل في مكتبه 
امس االربعاء، النائب الثاني لرئيس 
مجلس النواب شــاخوان عبد اهلل، 

لبحــث عدد مــن ملفــات أهمها 
إقليم  فالحي  مســتحقات  صرف 
كردســتان لألعوام املاضية وجتهيز 
واســتالم مفردات السلة الغذائية 
والطحــن وإجــراءات الرقابــة مبا 

يتعلق بالتجهيز واالستالم”.
وأضاف البيان، أن “اجلانبن ناقشــا 
عــدداً من امللفات أهمها املوســم 

التســويقي واســتالم محصــول 
وتأمــن  العــام  لهــذا  احلنطــة 
مســتحقات الفالحن واملسوقن، 
كذلك تأمــن األمن الغذائي وجهد 
الــوزارة في تطويــر العمل بكافة 
التجارة،  وزيــر  وأكد  قطاعاتهــا”. 
“أهمية  علــى  البيــان،  بحســب 
التعاون بن السلطتن التشريعية 

والتنفيذية ومبا يســهم في تطوير 
االداء احلكومــي الذي ســينعكس 
مختلــف  عمــل  علــى  بــدوره 
القطاعات وهــذا يصب في خدمة 
املواطنن”. وأشــار إلى “اســتنفار 
كافة اجلهــود والطاقات في الوزارة 
من أجــل إيصال املواد الغذائية إلى 
املواطنن ومتابعة والوكالء بشكل 

يومي مــن خالل اللجــان الرقابية 
وحثهم على التواصل مع املواطنن 
واالســراع بتجهيزهــم مبفــردات 
وهذا  والطحن،  الغذائية  الســلة 
أسهم في اســتقرار أسعار سوق 
املواد الغذائية في كافة احملافظات، 
علمــاً أن هناك ارتفاعــاً عاملياً في 

أسعار احلنطة واملواد الغذائية”.

وتابــع، أنه “بعد إقــرار قانون األمن 
الغذائي وتوفير املبالغ املالية، ليس 
هناك أي مشــكلة في تأمن األمن 
الغذائي مستقبالً”. وأكد، أن “وزارته 
تسعى مع اجلهات ذات العالقة حلل 
ملف مستحقات الفالحن لالعوام 
املاضيــة وبالتعاون والتســيق مع 

االقليم حلسم هذا امللف”

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــع مشــاهدة ما يحــدث من 
إضرابات وتبرم وغضب في شوارع 
وآســيوية  وأميركية  أوروبية  دول 
بســبب غالء الوقود أو نقصانها، 
أو ارتفاع أســعار الغاز للمصانع 
القائم، بخاصة  واملنازل، والذعــر 
أوروبا ووسطها من  في دول شرق 
التدفئة،  شــتاء قارس مع نقص 
يظن الناظر أول األمر أن املســألة 
الطاقة  إلى نقصان مــوارد  تعود 
عامليــاً... لكن احلقيقــة أن هناك 
فائضاً من املــواد األولية للطاقة 
تســبب - في زمن قريب جداً ، في 

أزمة كبرى بدوره.
أســعار الوقود التي بلغت حدوداً 
لــم يكن مــن املمكــن تصّورها 
فــي بريطانيــا وبعــض الواليات 
)في  املثال  على سبيل  األميركية 
غير زمن “احلرب املباشرة”( ليست 
الدول  نتاج سياســات هــذه  إال 
وغيرها، بداية من أدجلة الصراعات، 

وصوالً إلى تسييس االقتصادات. 
وبعدما وصل غالــون البنزين في 
الواليات املتحدة للمرة األولى إلى 
كسر حاجز 5 دوالرات خالل الشهر 
املاضي، ورغم أن متوسطه احلالي 
تراجــع قليــالً إلــى 4.8 دوالرات، 
بايدن  الرئيس األميركي جو  حاول 
معاجلة األزمة من خالل اســتيراد 
وقود جاهز مــن اخلارج، ومن خالل 
محاولة فاشلة ملمارسة الضغط 
على حتالف أوبــك+ لزيادة اإلنتاج، 
وكذلك محاولة أخرى فاشــلة - 
وإن كانت أقل شراســة بطبيعة 
احلال - للضغط على الشــركات 
األميركيــة مــن أجــل خفــض 

هوامش أرباحها.
وقال بايدن مساء السبت املاضي 
علــى “تويتر” إن “هــذا وقت حرب 
الســعر  خفضوا  عاملي...  وخطر 
الــذي تفرضونــه فــي محطات 
الوقــود ليعكــس التكلفة التي 
تدفعونها مقابــل املنتج. افعلوا 

ذلك اآلن”. 
إال أن هذه الدعــوة قوبلت بكثير 
من التهكم، ألن الرئيس األميركي 
ال ميلك “قانوناً” ملكافحة االحتكار 
الرأســمالية  أن  في بــالده، كما 

التدخل في ما تفرضه  متنعه من 
أوضاع السوق من أسعار.

انتقد مؤســس شــركة  ولذلك 
أمــازون جيــف بيــزوس تغريدة 
بايدن، وقال: “التضخم مشــكلة 
بالغــة األهمية للبيــت األبيض 
كي يستمر في إطالق تصريحات 
مثل هــذه. إما أنه ميضي في اجتاه 
خاطــئ، أو يســيء الفهم كثيراً 

آلليات السوق األساسية”.
وعلى اجلانب اآلخر من األطلسي، 
نــادرة  احتجاجــات  شــوهدت 
الطرق السريعة في  احلدوث على 
بريطانيا مع ارتفاع أسعار الوقود، 
أعلى  االثنن  البنزين  حيث سجل 
بواقع  اإلطالق  على  له  مســتوى 
191.53 بنســاً )أو 2.32 دوالريــن( 
لليتر الواحد، بينما كان الديزل أقل 
بقليل جداً عن الرقم القياســي 
املســجل له بواقع 199.03 بنساً، 
واردة عن منظمة  بيانات  بحسب 

“آر إيه سي” للسيارات.
أزمــات الوقود لــم تقتصر على 
دول الصراع مع روســيا في أوروبا 
لكنهــا  الشــمالية،  وأميــركا 
شوهدت في مظاهر متفرقة في 
أفريقية  ودول  وســريالنكا  الهند 
وأميركية جنوبية، خالل األسابيع 

والشهور املاضية. 
األخبــار  هــذه  وســط  ولكــن 
نتذكر على  أن  يجــب  املرهقــة، 
ســبيل املثال ال احلصر حادثة 20 
نيســان عام 2020، حن سجلت 
النفطية  ناميكــس  خــام  عقود 
)تسليم شــهر أيار التالي( للمرة 
األولى فــي التاريخ رقماً ســلبياً 
ســبلغ 37 دوالراً للبرميــل، أي أن 
صاحــب العقد “دفــع” 37 دوالراً 
النفط  برميل  مــن  لـ”التخلص” 

الذي يحوزه افتراضياً. 
أســبابها  للحادثــة  أن  ورغــم 
وحتليالتها، إذ كان أجل هذه العقود 
ينتهــي بعد ســاعات دون وجود 
مشترين، إال أنها تسببت بشكل 
أو بآخر في تهديد أسواق النفط، 
ولفت االنتباه إلى أن حتالف أوبك+ 
إعــادة صوغ  بدأ  الذي  الشــهير 
وضبط  النزيــف  لوقف  اتفاقــه 
األســواق املنهــارة مــع اجتياح 

جائحة كورونــا وما صاحبها من 
تراجع الطلــب العنيف.. وال يزال 
هــذا التحالف “إلــى اليوم” يحد 
من “سقف قدراته اإلنتاجية” من 
أجل معادلة الفائض في األسواق. 
التحليالت األخيرة،  كما أن بعض 
ســواء ألوبك أو لوكالــة الطاقة 
وغيرهــا ال تزال تشــير إلى وجود 
في  تفاقمه  إمــكان  وإلى  فائض 
الكبرى،  االقتصــادات  ركود  حال 

وهي احتمالية شديدة الواقعية.
يعود  األمر  فإن  احملللن،  بحســب 
إلى سوء التوزيع وليس إلى الندرة، 
أي أن مــوارد الطاقة متاحة، لكن 
املثال  املشــاحنات على ســبيل 
بن روســيا وأوروبــا تدفع األخيرة 
للنأي عــن األولى، رغم عدم وجود 
بديل جاهــز حالياً لذلــك الدور، 
متعاقدون  الكبار  املصدرين  فكل 
بالفعــل مــع مشــترين بعقود 
طويلــة، وال ميكنهــم إبدالها أو 
اإلخالل بها بن يوم وليلة. ولذلك 
وقت  إلى  راكدة  األزمة  ســتبقى 
غيــر قريــب نتيجــة تعنت كل 

األطراف.
يــرى حلــوالً  املراقبــن  بعــض 
متوســطة املدى لألزمــة، منها 
احملروقات  عــن  الغرب  تخلــي  أن 
رمبا  فرصة  يشــكل  قد  الروسية 
لعودة إيران وفنزويال، العضوين في 
حتالف “أوبك+”، إلى أسواق الطاقة 
الدولية، لكنهما ما زالتا حتى اآلن 
تخضعان لعقوبات أميركية. هنا 
أيضاً حــل اعتباري آخر عبر تغيير 
باالتفاق  والشــراء  البيع  وجهات 
تتوجه  فمثالً  كبــرى،  أطراف  بن 
الروســية  والغاز  النفط  صادرات 
آسيا،  أســواق شرق  إلى  بكثافة 
التي تعتمد تقليديــاً على موارد 
من اخلليج ومجموعة أوبك، فيما 
تضاعــف أوروبا مشــترياتها من 
اخلليج لالســتعاضة عن الواردات 
الروســية. وإن كان ذلك أيضاً حل 
غير سهل التنفيذ عامًة، نظراً ألن 
املصافي مثــاًل ال ميكنها معاجلة 
النفط  النفــط، فمثالً  أنواع  كل 
الروســي يشــبه اخلام العراقي، 
لكن إنتاج العراق بكامله أقل من 

صادرات روسيا إلى أوروبا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدول  العــراق قائمــة  تصــدر 
واملواد  للسلع  إســتيراداً  األكثر 
خالل  تركيا  من  اإلســتهالكية 

النصف األول من العام 2022.
جــاء ذلــك وفقــا إلحصائيــة 
“األناضــول”  وكالــة  نشــرتها 
التركية الرســمية عن صادرات 
بلدها إلى دول اجلوار والتي قالت 
إنها بلغت 11.4 مليار دوالر خالل 
العام  األولى من  الستة  األشهر 

احلالي.
وقالت الوكالــة نقال عن بيانات 

وزارة التجــارة، إن الصادرات إلى 
كل من بلغاريا وجورجيا والعراق 
وإيران وســوريا واليونان ارتفعت 
25.4 باملئــة خالل املدة املذكورة، 
من  نفســها  بالفترة  مقارنــة 

العام املاضي.
وتصدر العــراق قائمة دول اجلوار 
األكثر اســتيرادا بـــ 4 مليارات 
و837 مليون دوالر، وحلت بلغاريا 
ثم  مليونا،  و265  مبلياريــن  ثانيا 
اليونان مبليار و558 مليونا، وإيران 

مبليار و159 مليون دوالر.
وجاءت جورجيا باملرتبة اخلامسة 

دوالر،  ألف  و740  مليونــا  بـ897 
وسوريا بـ 729 مليونا و928 ألف 

دوالر.
وذكر أن قيمة الصادرات التركية 
خالل األشــهر الـــ 6 األولى من 
العام املاضــي، كانت 9 مليارات 

و131 مليون دوالر.
يشــار أن إجمالــي الصــادرات 
األول  النصــف  التركيــة خالل 
من العام احلالي، ســجلت رقما 
قياسيا ببلوغها 126 مليار دوالر، 
بزيــادة 20 باملئة مقارنة بالفترة 

نفسها من 2021.

إيرادات النفط تشكل 96 % من الموازنة 
والفائض 21 ترليون دينار خالل أيار

العراق..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفــع الــدوالر امــس األربعاء ، عنــد أعلى 
مســتوياته في 20 عاًما مقابل اليورو وأعلى 
مســتوياته في عدة أشــهر مقابــل نظرائه 
الرئيســين اآلخرين ، حيث جدد ارتفاع أسعار 
الركود  اليقن السياسي مخاوف  الغاز وعدم 
ودفع املســتثمرين إلى اللجوء إلى عملة املالذ 
اآلمن. في آسيا ، كان اليورو عند 1.025 دوالرًا ، 
أي جزء صغير فقط من أدنى مستوى له خالل 
الليل عند 1.0236 دوالرًا ، وهو أضعف مستوى 
منذ أواخر عام 2002 ، وخسرت العملة املوحدة 
1.5 ٪ امــس االول الثالثاء ، وهو أكبر انخفاض 
لها منذ أن اجتاح فيروس كورونا األسواق في 

مارس 2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســجل البنك املركزي العراقي، امس األربعاء، 
أعلى مبيعات له من الدوالر خالل األســبوع 

احلالي لتصل إلى أكثر من 274 مليون دوالر.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن “البنــك املركزي 
بــاع اليوم خالل مــزاده لبيع وشــراء الدوالر 
االمريكي، 274 مليونــا و161 الفا و227 دوالرا 
أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 
1460 ديناراً لــكل دوالر، وهي بذلك تعد اعلى 
كمية مــن املبالغ قام البنــك ببيعها خالل 

العام احلالي.
واضاف ان هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة 
في اخلارج على شكل حواالت واعتمادات حيث 
بلغت 218 مليونا و691 الفا و 227 دوالرا، فيما 
ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي 

بلغت 55 مليونا و200 ألف دوالر.

الدوالر يستقر مرتفعًا 
عند أعلى مستوياته 

خالل 20 عاما

البنك المركزي يسجل 
أعلى معدل مبيعات من 

الدوالر خالل 2022

العراق يتصدر قائمة البلدان األكثر
إستيرادًا من تركيا خالل 6 أشهر
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وزير التجارة يؤكد استقرار األمن الغذائي والخزين االستراتيجي

هل حقًا يعاني العالم نقصًا في الطاقة؟
إضرابات واستياء وغضب في شوارع أميركا 

وأوروبا وآسيا بسبب غالء الوقود أو شحها
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 751/ش/2021
التاريخ: 2022/7/3

اعالن
الى املدعى عليه/ بكر خطاب صخر

محكمة  أصــدرت   2022/7/3 بتاريــخ 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
حكما غيابيا يقضــي )بتصديق الزواج 
اخلارجي بينك وبني املدعية )اميان عزاوي 
فرحان( الواقع بتاريــخ 2016/7/10، لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني وفي 
حال عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
إرســال من ينوب عنك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

البتات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

مديرية تنفيذ احلي
رقم اإلضبارة/ 549/ت/2020
التاريخ/ 2022/7/6

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ احلــي حصة املدين في 
العقار املرقم )19/1 م8 الشــيب الشرقي( 
الواقع في )املوفقية( العائد للمدين )جمال 
يحيى علــي( احملجــوز لقاء طلــب الدائن 
)فراس يحيى علي( البالغ )8،000،000( دینار 
عراقي، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مــدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مستصحبا معه التأمينات 
القانونية عشــرة باملائة من القيمة املقدرة 
وان رســم  العراقية  وشــهادة اجلنســية 

التحصيل والداللية على املشتري.
املواصفات:

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

3-  حدوده وارصافه: /
4- مشتمالته: / ال يوجد

5- مساحته: 72,2 دومن
6- درجة العمران: /

7- الشاغل: /
8- القيمــة املقدرة: 35,000,000 خمســة 

وثالثون مليون دينار عراقي
املنفذ العدل: حوراء عبد احلسني سلمان

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء 

الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية 
املنطقة اجلنوبية

فرع إنتاج الناصرية
محطة كهرباء الناصرية البخارية

العدد: 7426
التاريخ: 2022/7/5

إعالن
تعلن محطة كهرباء الناصرية البخارية أحد تشكيالت وزارة الكهرباء عن وجود مزايدة علنية لتأجير 
قطعة ارض شــاغرة مبســاحة )300 م2( داخل احملطة لغرض تشييد جمعية عليها خاصة مبوظفني 
احملطة ويكون الدفع بالتقســيط املريح ومدة تأجير قطعة األرض سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون 
موقع املزايدة في )محطة كهرباء الناصرية البخارية(، فعلى الراغبني االشــتراك في املزايدة العلنية 

ممن تتوفر فيهم الشروط املطلوبة احلضور الى موقع املزايدة الشروط:
1- تخضــع املزايدة الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل وجميع القوانني 

النافذة ذات العالقة.
2- إيداع مبلغ التأمينات البالغ 20% من قيمة املبلغ الكلي للســعر التخميني مبوجب صك مصدق 

ومعنون الى محطة كهرباء الناصرية البخارية.
3- من ترسو عليه املزايدة يتحمل أجور النشر واالعالن وأي مصاريف أخرى.

4- تكون قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن وإذا صادف 
موعد املزايدة عطلة فيكون في اليوم الذي يليه.

5- يلتزم بجلب املستمسكات التالية:
أ/ براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذ لغاية 2021.

ب/ هوية غرفة التجارة. ج/ املستمسكات الرسمية.
املهندس/ عزت ستار عبد
مدير محطة كهرباء الناصرية البخارية

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 45459
التاريخ: 2022/7/6

))إعالن((
تعلــن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجيــر العقارات العائدة الى )مديرية بلديــة الناصرية( املدرجة 
اوصافهــا ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، وملــدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله 
خالل مدة االعالن مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمــة التقديرية مبوجب صك مصدق 
للمستأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية 
الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرســمي 
على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
ع. مدير بلدية الناصرية/ ر. جلنة البيع وااليجار

LUKOIL MID- EAST LIMITED
Announcement of Tender No. 339.TK.TND.LOM.2022 for Provision of Technical 

Assistance Services for Gas Turbine Generators )GTGs( at West Qurna )Phase 2( 
Contract Area, Republic of Iraq

LUKOIL Mid-East Limited, a designated Operator for the West Qurna )Phase 2( Contract Area in the Republic of 
Iraq, is developing the West Qurna-2 oil field under the Development and Production Service Contract signed 
with the Basra Oil Company of the Iraqi Ministry of Oil.  
Lgal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of services similar by nature to the 
subject of the Tender, which are allowed by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
certification to perform supplies to the Republic of Iraq, may participate in the Tender.
Companies acting as Bidders shall meet the following minimal qualification requirements specified in Tender 
Documentation, including:
a( Bidder is an experienced service company who performed GE Heavy-Duty Frame 6 Gas Turbine inspections 
without OEM supervision, and who has undertaken at least one project during the last 3 years, with a project 
value not less than USD 1,000,000.00 )One million USD( that has been successfully completed.
b( The Bidder has the average annual turnover for the last 3 )three( years to the amount of not less than USD 
3,000,000.00 )three million(
A full set of the Tender Documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
)applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before July 21, 2022(. To 
submit the written application please follow the instructions specified to the following link: http://www.lukoil.
com/Company/Tendersandauctions/Tenders
The written request of Bidder shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender Documentation shall be sent in electronic form without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 3:00 p.m. )Iraq 
time( August 18, 2022.
All communication regarding the Tender should be conducted through the following email:  
tender@lukoil-international.com.

شركة لوك أويل ميد- إيست احملدودة
تعلن املناقصة رقم TK.TND.LOM.2022.339 لتقدمي خدمات الدعم الفني ملولدات 

التوربينات الغازية في 
منطقة التعاقد حلقل غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية العراق

 
 تقوم شــركة لوك أويل ميد- إيســت احملدودة العاملة بصفة مشغل مشروع غرب القرنة )مرحلة 2( في جمهورية 
العــراق بتطوير حقل غرب القرنة2- في إطار عقد اخلدمة للتطوير واإلنتاج املبرم مع شــركة نفط البصرة التابعة 

لوزارة النفط العراقية.  
  يحق االشتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
في تقدمي خدمات مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يســمح لها بتجهيز مواد إلى جمهورية العراق 

مبوجب القوانني العراقية النافذة و/أو مبوجب التراخيص الصادرة من قبل دولها األصلية.
  على الشــركات املتقدمة بالعروض أن تلبي متطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة مبا فيها ما 

يلي:
أ (أن يكون مقدم العرض شــركة خدمات ذات خبرة قامت بإجراء عمليات فحــص للتوربينات الغازية الثقيلة إطار 
6 جنرال إلكتريك من دون إشــراف من الشــركة املصنعة للمعدات األصلية، ونفذت مشروًعا واحًدا في األقل خالل 

السنوات الثالث املاضية بقيمة ال تقل عن مليون )1,000,000( دوالر أميركي مت إكماله بنجاح؛
ب ( أالَّ يقل متوسط املبيعات السنوية ملقدم العرض خالل السنوات الثالث )3( األخيرة عن ثالثة ماليني )3,000,000( 

دوالر أميركي؛
ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشــركة العارضة 
تستجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلبات على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعة من 
قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 21 متوز/ يوليو 2022(. من أجل تقدمي طلب املشاركة يرجى اتباع التعليمات 

http://www.lukoil.com/Company/Tendersandauctions/Tenders :احملددة على الرابط أدناه
 على أن يتضمن الطلب اخلطي ملقّدم العطاء املعلومات التالية:

•  اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واالســم الكامل للشخص 
املفوض باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني.

  يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أي مسؤولية عن فقدانها أو تأخر وصولها، بعد تقدمي طلب 
خطي كما ذكر أعاله.

  يتم تقدمي العروض بالظرف اخملتوم في العنوان املذكور في وثائق املناقصة قبل متام الساعة 3:00 م )بتوقيت العراق( 
من تاريخ 18 آب/ أغسطس 2022.

  يجب إجراء كافة االتصاالت اخلاصة باملناقصة أعاله عبر العنوان اإللكتروني اآلتي:  
.tender@lukoil-international.com

املالحظاتمدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

ملعب خماسي في حي قوى االمن 1
1500 م61678/1102الداخلي

2,850,000 مليونان 
وثمنمائة وخمسون 

الف دينار
سنتان

ملعب خماسي في احلي العسكري2
59561/110

رقم )5(
3,000,000 ثالثة 1200 م2

سنة واحدةماليني دينار

180 م57229/1102كازينو ومبشيدات غير ثابتة في حي اريدو3
2,750,000 مليونان 

وسبعمائة وخمسون 
الف دينار

6 سنوات

على املستأجر تنفيذ الكشف 
الفني املعد من قبل البلدية 
والذي مقداره )46,164,000 
ستة واربعون مليون ومائة 

وأربعة وستون الف دينار(
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هذا العام  فعاليات الــدورة األولى ملهرجان 
املفتوحة،  الفضاءات  الرحالة لفنون  مسرح 
وســتحمل دورة هذا العام عنوان »فضاءات 
عّمان«، وستكون مهداة لروح اخملرج املسرحي 
الراحل »حســن نافع«، وســتقام فعاليات 
املهرجان خارج املســارح التقليدية املغلقة، 
لتشــمل الفضــاءات اخلارجيــة املفتوحة 
»الســاحات، احلدائــق، واألماكــن األثريــة 
والســياحية« وذلك تأكيداً من الرحالة على 
النهج الذي بدأته عام 1991 بتقدمي عروضها 
واملقاهي  املفتوحة  والفضاءات  الشوارع  في 
وعلى منت السفينة املبحرة من ميناء العقبة 
األردني إلى ميناء نويبع املصري، والذي منه مت 
اشتقاق اسم الفرقة »مسرح الرحالة«، وهو 
أيضاً تعبير مجازي يقصد منه االرحتال ذهنياً 
نحو قارات اجلمال وجزر املعرفة، كما ويعني 
أيضاً التجريب واملغامرة وغزو اجملهول بهدف 
اكتشــاف حقائــق وأفكار ووســائل تعبير 
جديــدة، وتقدمي مقترحات مغايرة للســائد 
واملألوف، على قاعدة ان املســرح ميدان إثارة 
ميثل صراع اإلنســان مع حقيقته، ومحاولته 

املستمرة لكشف القناع عن وجه احلياة ».
واضــاف:  وتاتــي فكــرة مهرجان مســرح 
الرحالة بهدف تعميق التواصل بن املســرح 
واجلمهــور في أماكــن جتمعــه، ورغبًة في 
اجتراح فضاءات مغايرة للعروض، وبث الروح 
في األماكــن التاريخية، وخلق ثقافة اجلمال 
. وســيكون  والبهجة في الشــارع األردني 
املهرجان منفتحاً على مشاركات من داخل 
وخارج األردن، وســيقام كل عام في فضاءات 
واملواقع  احملافظــات  جديدة، تشــمل كافة 
العامة،  والســاحات  والتاريخيــة  األثريــة 
وســيحمل كل عام عنواناً جديداً »فضاءات 
عجلون، فضاءات الكرك، فضاءات العقبة... 
الخ« وسيفتتح الرحالة املهرجان هذا العام 
بعرض »سالومي«، وهو العرض احلاصل على 
األردنية، وتقدمه فرقة مسرح  املئوية  جائزة 
الرحالة، واشترط املهرجان أن تكون العروض 
املتقدمــة للمشــاركة متميــزة ومالئمة 
للفضاءات اخلارجية املفتوحة وحتقق شــرط 

املتعة والدهشة واجلمال«.

 وتابع : تشــارك في املهرجان هذا العام فرق 
مسرحية محلية وعربية من )اجلزائر، املغرب، 
العــراق، تونس، مصــر واالردن(، وســيعمد 
املهرجــان فــي دوراته القادمــة لدعوة فرق 
أجنبية من مختلف دول العالم للمشاركة 
فيه، بهدف االنفتاح على التجربة املسرحية 
العاملية، وينظم املهرجان هذا العام ورشــة 
مسرحية من السويد، وندوة فكرية بعنوان 
»جماليات املكان املسرحي البديل« مبشاركة 
مبدعن من : سوريا عجاج سليم ومن لبنان 
عبيدو باشــا ، ومن فلسطن كامل الباشا، 
ومن العراق كاظم نصــار، ومن مصر عمرو 
قابيل، ومن السويد اخملرج العراقي كرمي رشيد 
ومن األردن جنوى قندقجي ويحيى البشتاوي، 
ويرأس الندوة د. مخلد الزيودي من االردن ايضاً 

باالضافة ملسيرة كرنفالية للفرق املسرحية 
املشــاركة يوم االفتتاح من دوار باريس باجتاه 
نقابة الفنانن األردنين ومسرح وزارة الثقافة 
»مسرح أسامة املشيني« في جبل اللويبدة، 
حيث عرض مسرحية »سالومي« في فضاء 
املتحف الوطني للفنون اجلميلة، ومسابقة 
جلنة  عليها  تشــرف  املســرحية،  للعروض 
حتكيم من مختلف الــدول العربية، وتكرمي 
الكاتبة  األردني:  لســتة من رموز املســرح 
بسمة النســور، اخملرج حامت السيد، الفنانة 
عبير عيسى، اخملرج باســم دلقموني، اخملرج 
نبيل جنم والفنان ســهيل اليــاس، واحتفاًء 
الراحل احلاضر  املهرجان، اخملرج  بشــخصية 

حسن نافع«.
جلنــة حتكيــم املهرجان تشــكلت من ذات 

الفكرية،  النــدوة  املبدعن املشــاركن في 
حيث ســيمنح املهرجان جوائز في التمثيل 
املتكامل،  والعرض  والسينوغرافيا  واإلخراج 
الهــدف منها هو خلق حالة مــن التحفيز 
نحو مزيد من اإلبداع، ونحو اكتشــاف حلول 
ووسائل  ســينوغرافية  وتصاميم  اخراجية 
تعبير أدائية؛ تســتثمر الفضاءات املفتوحة 
والبديلة، وتعمل على توظيفها مســرحياً، 
بشــكل فلســفي وجمالي، يخــدم احلالة 
الدرامية بشــكل مبتكر وخالق، بعيداً عن 
النمطيــة والتقليــد والتكــرار، وبحثاً عن 
أشــكال واماكن عروض مســرحية جديدة، 
تكون نابعــة من بيئتنــا وتاريخنــا وتراثنا 

واماكن سهرنا وسمرنا«. 

اخملرج كاظم النصار حتدث عن مشــاركته 
باملهرجان فقال:

هذا املهرجان يقام للمرة االولى في العاصمة 
االردنية عمان وتقيمه فرقة مسرح الرحالة 
انا ساكون  مبشــاركة اغلب الدول العربية، 
في الندوة الفكرية حتت عنوان )املســرح في 
االماكــن البديلة( باالضافــة لعضوية جلنة 
التحكيم فــي هذا املهرجان مع فنانن عرب 

آخرين،  وان شاء اهلل نوفق هذا املهرجان«.

الكاتب اخملرج علي عبد النبي الزيدي قال :
ترشحت مســرحية )ميت مات( من تأليفي 
واخراجــي لتمثل العراق في هــذا املهرجان 
الذي يتخذ من األمكنــة املفتوحة بدالً عن 
مسرح العلبة،  ذاهباً للجمهور اخملتلف في 
تلك األمكنة املتعددة، وهي اشــارة هامة أن 
تذهب للمتلقي بالعروض املسرحية،  وبعد 
ان قدمت مســرحية )ميت مات( في العديد 
من املــدن العراقية ومنها بغداد ســتكمل 
مشــوارها العربــي هذه املــرة لتختبر هذا 
العرض مع جمهور آخــر مختلف بالتأكيد، 
وهــذه املســرحية ضمن مشــروع نصوص 
تستدعي املقدس في جتربة نصوص اإللهيات 
، ولكنها تذهب الى املقدس الشعبوي هذه 
املّرة،  لتناقش من خالله فكرة االنتظار بزاوية 
نظر جديدة متاماً، وحتّول املنتظر بكسر الظاء 
الى منتظر بفتح الظاء، حيث يلتقي الشرق 
بالغــرب في هذه املوضوعة املســكوت عن 

سريتها ودالالتها ومن يقف وراء صناعتها«.
واضاف: العرض فيه )مغامرة( على مستوى 
الشــكل الذي أنتجته ورشــة فــي مدينة 
الناصرية امتدت ألشهر طويلة جداً كان فيها 
املؤلف والدراماتورج حاضــراً مع فريق عمل 
على قدركبيرمــن الوعي والنضج والتفكير 
الرائع، هذا العمل خرج من معطف ورشة أو 
البروفات التي كان فيها املؤلف والدراماتورج 
)منظماً لألفكار( باجتاه عرض اشكالي على 
مســتوى األفكار والشــكل وهو يستدعي 
املقدس الشــعبوي بجرأة بارزة، جوهر هذه 
املوضوعة املهمة باجتــاه تثوير الناس وعدم 

انتظار منقذ ما النقاذهم ».

سمير خليل

املسرح العراقي رغم معاناته ، يبقى متوهجا 
بعطاء فرســانه ومواصلتهم االلق الساحر، 
توهج املسرح امتد ليضيء خشبات املسارح 
العربيــة وفضــاءات مدنها، وباعتــراف اهل 
املسرح العرب فان اي مشــاركة عراقية في 
املهرجانــات العربية تضيف نكهة وشــهدا 
ابداعيــا، ومنذ عقــود متتالية لــم تتوقف 
الدعوات للمسرح العراقي ومحترفيه لكافة 
العربية  املســرحية  واملهرجانات  الكرنفاالت 

وحتى العاملية.  
وحتت شعار »احلياة رحلة مسرحية الكتشاف 
اجلمال«، تقيم فرقة مسرح الرحالة، بالتعاون 
مــع وزارة الثقافة االردنية ونقابــة الفنانن 
األردنين وأمانة عمان الكبرى وهيئة تنشيط 
الرحالة لفنون  السياحة مهرجان »مســرح 
الفضــاءات املفتوحــة« »فضــاءات عمان«، 
بدورته االولى للفترة من التاســع عشــر من 
الشــهر اجلاري لغاية الثاني والعشرين منه 
في الشــوارع والســاحات واحلدائق العامة، 
في محافظة اربــد عاصمة الثقافة العربية، 
ومادبا عاصمة الســياحة العربية هذا العام، 
وفضاءات متنوعة للعروض في : وسط البلد، 
راس العن، جبل اللويبدة، جبل احلسن. جبل 
عمان،مدينــة ام قيس، دار الســرايا في اربد، 
قلعة مكاور ومركز الزوار في محافظة مادبا.

هذا املهرجان سيتوشح برداء اجلمال العراقي 
اخملرج  مببدعيه  مســرحنا  سيشــارك  حيث 
املســرحي كاظــم النصارواخملــرج العراقي 
املقيم في الســويد كرمي رشــيد ومشاركة 
الكاتب املســرحي الكبير علــي عبد النبي 

الزيدي وهذه املر
ة مخرجا ملسرحيته التي كتبها« ميت مات«، 
اختيار هؤالء الكبار جاء متوافقا مع مكانتهم 

كابناء امناء ملسرحنا العراقي العريق.
اخملــرج االردني الكبيرحكيم حرب رئيس فرقة 
مســرح الرحالة مدير املهرجــان حتدث عنه 
قائال : مبناســبة مرور ثالثن عاما على انطالق 
فرقة مســرح الرحالــة فــي األردن؛ تنطلق 

َعّمان تحتضن مهرجان مسرح الرحالة لفنون الفضاءات المفتوحة
بمشاركة عراقية فاعلة..

سينما

اصداررؤية

1
 The Wrath of »فيلم »غضب اهلل

God

 The في الفيلم األرجنتينــي الروائي الطويل
Wrath of God »غضــب اهلل«، مــن إخــراج 
سباســتيان شــيندل، عــن روايــة للكاتب 
غاليرمو مارتينيز، حتمل عنوان »املوت البطيء 
لـــ لوســيانا ب«، ال تواجــه الشــابة التي 
تتكسب رزقها من طباعة أعمال الكّتاب غير 
املتحمسن للجلوس على احلاسوب وطباعة 
إبداعاتهــم، مفاعيل املوت البطيء فقط، بل 
املوت الكثير، أيًضــا، اللحوح، الضاغط على 
موجبــات وجودها. كل أفــراد عائلتها ميوتون 
تباًعا )يُقتلون مــن زاوية رؤيتها(، والقاتل هو، 
الذي  الشــهير  الكاتب  اعتقادها،  بحســب 
عملت لديه زمًنا تطبع له رواياته البوليسية 
املرّكبــة، إلى أن جترأ مــّرة، وكانا وحدهما في 
بيته، وحاول تقبيلها، فنفرت الصبية املنحدرة 
من أسرة متدينة، وغادرت بيته وعملها معه 
إلى غير عودة، محاولة أن تنسى ما جرى إلى أن 
شّجعتها والدتها ومحامية من طراز والدتها 
وعمرها، علــى رفع قضية ضــده، جتني من 
ورائها مبلًغا كبيرًا يتناسب مع مدى شهرته 
الواسعة في األرجنتن. وبالتالي، هي تعتقد 
أن كلوستر، الروائي اجللف الغامض )أدى دوره 
دييغــو بيريتي(، ينتقم منها بقتل أســرتها 
واحــًدا تلو اآلخر، خصوًصــا أن زوجته وابنته 
الصغيــرة توفيتا في يوم واحد، عندما وقعت 
زوجته مصادفة على ورقة اإلنذار املرسلة من 
محامية لوسيانا )هذا اسم الشابة التي أدت 
دورهــا املمثلة ماكارينا أتشــاغو(، متضمنة 
نــوع التهمة: التحرش اجلنســي، فعاد إليها 
اكتئابها املرضّي الــذي عانت منه زمًنا، وأدت 

عاصفة االكتئاب ألن ال تتحّمل صراخ ابنتها 
وهي تقــوم بتحميمها فأبقتهــا حتت ماء 
احلوض إلى أن فارقت الصغيرة احلياة، صدمة 
أيقظــت بعــض صحوها وعقلهــا، فزادت 
كآبتهــا، ودفعها احلزن والنــدم إلى االنتحار 

بتناولها علبة كاملة من حبوب االكتئاب. 
»خالل دقائقه الـــ 97، يتقّلب فيلم »غضب 
اهلل« بن التشــويق البوليسي املباشر، وبن 
التحليل النفســّي العميق، ويذهب بنا نحو 
فكرة خطيرة تتعلــق بإمكانية أن يتقمص 

كاتٌب ما وقائع قصة كتبها من وحي اخليال، 
كمــا لو أنه يريــد أن نســتنتج أن ال حدود 

واضحة بن اخليال والواقع«
خالل دقائقــه الـ 97، يتقّلب الشــريط بن 
التشويق البوليســي املباشر، وبن التحليل 
النفســّي العميق، ويذهب بنــا نحو فكرة 
خطيرة تتعلــق بإمكانية أن يتقمص كاتٌب 
ما وقائع قصــة كتبها من وحي اخليال، كما 
لو أنه يريد أن نســتنتج أن ال حدود واضحة 

بن اخليال والواقع.

 
2

 The »فيلم »عدالة بوني كينغ
Justice of Bunny King

العناد املثابر في أقصى وأقسى جتلياته، يجد 
له في الفيلــم النيوزيلندي الروائي الطويل 
The Justice of Bunny King »عدالــة بوني 
كينغ« إخراج Gaysorn Thavat جايســورن 

ثافات، مطارح ضاربة في العمق.
املــرأة التي فقدت احلق بحضانة ولديها بعد 
قتلها زوجها املتحّرش بابنتها الصغيرة من 
زوج قبله، لم تفقد، بعد خروجها من السجن، 
األمل باستعادتهما. وضعت املؤسسة التي 
تتابع شؤونهما، وتنقلهما بشكل محزن من 
بيت إلى آخر، عليها شروط صعبة إن كانت 
مصرة علــى عودتهما إلــى حضنها، وهي 
بدورها، وبدون هوادة، تعمل ساعات طوال في 
مسح زجاج السيارات لتحويش ما ميكن أن 

يحقق لها ما عزمت عليه.  
فيلم عن األمومة في أكثر حلظاتها شــلًعا 
للروح، عّما ميكــن أن تُقِدم عليه املرأة دفاًعا 
عن عاملها وأطفالهــا وحقوقها املدنية، عن 
بؤس البيروقراطية حن تنزع عنها املؤسسة 
غــالف اإلنســانية الرقيق، عن غيــاب روح 
القانون، وبؤس األيام، وصدق بســطاء الناس 
شــركائها في مسح زجاج الســيارات، ممن 
يتهمهم كثير ممن يحاولوا مسح سياراتهم، 
أنهم ميارســون التســّول املقّنــع، في ظل 
وجود مســاحات تتحرك بكبسة زر في كل 

السيارات. 
مدة الفيلــم )101( دقيقة، وهــو من إنتاج 
2021، وانطلق الشــهر املاضــي بداية من 

بولندا.

3
Rise  »فيلم »صعود 

عن رأســمالية حتقيق األحالم غير املمكنة، 
النيجيــري األميركي  الفيلم  تدور أحــداث 
Rise »صعود«،  الروائي )احلقيقي( الطويــل 
من إخراج أِكن أوموتوســو. عن زوج وزوجته 
غادرا بلدهمــا نيجيريا، تاركــن هناك عند 
والــدة الزوجــة رضيعهما بحًثــا عن فرص 

أفضل في اليونان. عن جتّهم )أصحاب البلد(، 
ونفورهم من الالئذين ببلدهم حتى ولو كانوا 
 Charles من أتباع ديانتهم. بـ)تناحة( يواجه
 )Dayo Okeniyi أدى دوره( Antetokounmpo
)أدت   Veronika Antetokounmpo وزوجتــه 
دورهــا Yetide Badaki(، كل مــا يتعرضــا 
له من عنصرية ســامة. ومبثابــرة يواصالن 
إجنــاب األوالد لعــل أبناًء ولدوا فــي اليونان 
مينحونهما وأســرتهما، التــي ظلت تكبر، 
اجلنسية اليونانية. يُظهر اثنان من أوالدهما، 
بطولهمــا الفارع، مهــارات الفتة في لعبة 
كرة الســلة. تبدأ دوامة االســتثمار بهما؛ 
وكالء، علــى رؤســاء أندية، علــى نصابن، 
على رافضن فكرة متكينهم من اللعب في 
بالد اليونــان، إلى أن يقرر الوالــد إجناز قفزة 
في الهواء: إرســال واحــد منهما لالحتراف 
فــي الواليات املتحــدة األميركية، وذلك في 
بدايات اســتقطاب أميــركا العبن من بالد 
اآلخرين )تدور أحداث الفيلم في فترة نهاية 
ثمانينيات القرن املاضي(. الرأسمالية تفعل 
األعاجيب، رمبا هذا أهم مــا أراد الفيلم في 
(113 دقيقة( قوله لنــا، فبن ليلة وضحاها 
أصبحت العائلــة ثرية، ولديهــا ثالثة أوالد 
 ،NBA يلعبون في دوري احملترفــن األميركي 
حتــى أنها ضّمت إليها، الحًقــأ، الولد الذى 
كبــر وترعرع في البلــد األم، نيجيريا. لكنه 
في احلقيقة نظام فرص مستند إلى عقلية 
الطامح  رأسمالية احتكارية تغري الشباب 
باالحتكام لها، وتركز حن تود االستفادة من 
امليديا واإلعالم واألفالم، على قصص النجاح، 
رغم أن كل قصة جناح تســبقها، وتلحقها، 
حتًما، عشرات قصص التعثر، ورمبا الضياع. 
على كل حال ال بأس بالطموح املستند إلى 

عقل رشيد ومبادئ راسخة.

صادق االزرقي:

بنا حاجة ماسة الى موسوعة شاملة لكتاب 
العراق تصنف وتوثق فيها االسماء واملؤلفات 
والكتابات بشــتى انواعها، السيما الصادرة 

منذ عام 2003.
لقد نشــأت مجموعات جديــدة من الكتاب 
في شتى مناحي الكتابة واالبداع، وبنا حاجة 
التي كتبت، ولم  الستحضار جميع االسماء 
تدون في موســوعات سابقة، للتعريف بهم 
وذكر كتاباتهم، حتى اولئك الذين كتبوا قصة 
واحــدة او مقالة واحدة او قصيدة شــعرية 
مفردة، او روايــة او مجموعة قصصية، فمن 
حقهم علينا ان نشــير الى نتاجهم مبهنية 
اسوة مبا تفعله دول اخرى حريصة على حفظ 

كتابات مبدعيها. 
فمن املعلــوم ان ادباء وكتابــا عراقين كثر، 
بخاصــة من جيل الشــباب )آنــذاك(، كانوا 

جديد السينما

يكتبون في عقود سابقة من دون ان ينشروا 
نتاجهــم، او حتى عجزوا عــن اظهاره الى 
العلن  الســيما مــن املقيمن فــي العراق، 
التي  التي يعرفهــا اجلميع  املوانع  بســبب 
ليســت بنا حاجــة للتطرق اليهــا تتعلق 
بطائفة واســعة من معوقات حرية االبداع 
والكتابة والنشر؛ وثمة كتاب آخرون اغتنموا 
التي ســنحت بتغير االوضاع بعد  الفرصة 
عام 2003 وشرعوا بالكتابة ومحاولة النشر 
في الصحف واملنافذ االعالمية اجلديدة التي 
انبثقت، وكذلك محاولة طبع كتاباتهم في 
كتــب بغض النظر عن كثيــر من املعوقات 

التجارية.
حينما يتناهى الى ســمعنا ويعرض امامنا 
نشــاط علــى صعيــد الكتابــة، واذا اردنا 
ان نبحــث فــي مصــادر اكادمييــة مهنية 
متخصصــة مبنزلة املوســوعة تعيننا على 
املتابعــة، فلن جند ذلك فيمــا يتعلق بكثير 
من الكتاب الذين برزت اســماء كثير منهم 

بعد عــام 2003، وكم حري بنا ان نلتفت الى 
هذا النقص الكبير في املعرفة لنشــرع في 
معاجلته مبكرا قبل ان يســتفحل ويلجمنا 

عن التواصل املعرفي املطلوب.
آن لنا ان ننفض هذا الكســل ونحاول القفز 
فوق اجواء السياســة البائسة، إلبراز مغزى 
الكتابات االدبية والثقافية وحتى السياسية 
ناهيك عن االبداع االدبي الصرف قصة ورواية 

وشعرا ونثرا وغيرها من ضروب الكتابة. 
تلك مســؤولية كبيرة نحفظ بها منجزات 
كتــاب اجليل احلالي وهي حــق لهم يتحقق 
لنا بهــا االحتفاء بكتاباتهم وبأســمائهم 
بصرف النظر عن اتفاقنا او اختالفنا معهم، 
الذي درجنا  العاجز  وكي نتجنب االســلوب 
عليه في االحتفــاء باملبدعن العراقين بعد 

موتهم.
حينما نبحث عن اســم لكاتب في مصادر 
البحــث االلكترونية رمبا جند له اســما في 
موقع الكتروني او نشر في صحيفة او مجلة؛ 

غير ان هــذا ال يكفي حلفــظ تركة الكتاب 
واملبدعن، ومن الواجب ان جنمعها في مصدر 
واحد ليسهل مهمة البحث ويوجهه بصورة 
منهجية، وهنا يكــون التطور التكنولوجي 
عونا كبيرا لنا، ييســر من مهمتنا كثيرا في 
العراقي،  واإلعالمي  الثقافي  االنتاج  متابعة 
فيسهل عملية جمعه وتصنيفه؛ وتشكل 
اللقــاءات الشــخصية والهاتفيــة طبعا، 
ناهيــك عما ينشــر في وســائل التواصل 
االجتماعــي عونــا كبيــرا في دعــم تلك 
املوســوعة مبا يوثق املعلومات املتوافرة فيها 
وينســقها في الســياق املهني الســليم، 
الــذي يجعلها مصدرا موثوقــا وقيما حري 
باملتابعة والدراســة، وينفع كثيرا في عكس 
صورة االبــداع والنتاج العراقي في هذه املدة 
احلساسة من تاريخ البلد، ترجع اليه االجيال 
املقبلة كلما ارادت ذلك بوساطة املوسوعة 
العراقية الشــاملة للكتاب العراقين التي 

نحن في مضمار االشارة اليها ..

ترجمة: عماد شيحة

صــدر حديًثا عــن دار الســاقي كتاب 
»جتاذب الســلطة وتهّتــك الدولة في 
العالم العربي« لكل من الباحثن عزيز 
وهاروت  البغــدادي،  وناديــة  العظمة، 
بترجمة عماد  أكديديان، وحارث حسن، 

شيحة.
وجاء فــي تقدميه: مع تصاعــد النوازع 
الطائفيــة والغلّو في الدين، وســلوك 
سبيل العنف باسمه، يأتي هذا الكتاب 
املشهد  لدراسة  ليقّدم مقاربًة جديدة 
االجتماعــي والسياســي املتقّلب في 

الشرق األوسط.
شهد العالم العربي منذ انهيار االحتاد 

السوفياتي حتّوالت جذرية بدا فيها كأنه 
عالُم أبناء انقطعوا عن اآلباء، أهمها بّث 
واســتقبال أمناط متزّمتة لفهم الدين 
وممارسته، والتعامل معها كبدائل كلّية 
عن املمارســات االجتماعية والثقافية 

والسياسية املألوفة.
يقترح الكتــاب أُطــرًا حتليلية جديدة 
لفهم تهّتك الدولة وجتاذب الســلطة 
في العالم العربي، وآثار ذلك في صياغة 

اجملال الديني. 
كما يقّدم مساهمات جديدة في قضايا 
تتراوح بــن: التنظيمات العســكرية، 
لألقاليم،  العابــرة  احلــرب  واقتصادات 
القائمــة علــى  الســلطات  وتبلــور 
الطائفيــة، وإعادة هيكلة الشــبكات 

القبلّية.

»تجاذب السلطة وتهّتك الدولة في سبيل موسوعة شاملة للكتاب العراقيين
في العالم العربي«

علي عبد النبي الزيديحكيم حرب كاظم النصار



جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

متديد إعالن/ للمرة األولِى
مناقصة رقم ) 1 ( لسنة )2022(

)تأهيل بناية رئاسة اجلامعة واملمرات احمليطة بها(

1- بالنظر لرغبة )وزارة الـتـعـلـيـــم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي/ 
الـجـامـعـــة الـتـكـنـولـوجـيـــة( في إعطاء فرصــة ألكبر عدد من 
املقاولني للتقــدمي على املناقصة رقم )1( لســنة 2022 املعلنة واخلاصة 
بــمشروع )تــأهيل بنايـــة رئـاســة اجلامعــة واملمـــرات احمليطـــة 
بها( وبكلفة تخمينية قدرها )661,545,000( ســتمائة وواحد وســتون 
مليونا وخمسمائة وخمسة واربعــون الف دينار عراقي ومبــدة إجناز )180( 
يوما فقد تقرر متديــــد فتــرة االعالن وملدة )14( يوما تبدأ من 2022/7/15 

ولغايـــة 2022/7/28. 
2- االعتمــاد املــــالي ملشــروع تأهيــل بنايـــة رئاسـة اجلامعـة تــم 

توفيــره من صنـــدوق التعليــم العالــي.
3- على الراغبني في شــراء وثائق العطاء مراجعة اجلامعة التكنولوجية/ 
شعبة العقود احلكومية الكائنة في بـغـــداد/ الـرصافـة/ حي الوحدة/ 
مـحـلـــة 906/ شــارع الصناعة بعد دفع مبلغ شراء الوثائق غير القابل 
للرد قدره )250.000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي وباإلمكان احلصول 
على املزيد من املعلومات من خالل مراجعة شــعبة العقود احلكومية او 

زيارة املوقع اإللكتروني 
 )E-mail:gc@uotechnology.edu.iq( خالل ساعات الــدوام الرسمي من 
الساعة )8:30( صباحاً إلى الساعة )2:30( بعــــد الظهــر وكما موضح 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4- يتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي )الـعـراق/ بـغـداد/ الـرصافـة/ 
حـــي الوحدة/ مـحـلـــة 906/ شـــارع الـصـناعـــة/ الـجـامـعـــة 
الـتـكـنـولـوجـيـــة/ بـنـايـة رئـاســـة الـجـامـعـة/ مكتب السيد 
املساعد العلـمــي( ولغايـــة تاريخ غلق املناقصة يوم )اخلميس( املصادف 

2022/7/28 الساعـــة )الثانية عشرة( ظهـــراً بتوقيت بغــــداد. 
5- سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
باحلضور في بـنـايـــة رئـاسـة الـجـامـعـــة/ مكتب السيد املساعد 

العلـمــي الساعة )12:30( بعد الظهــر من يـــوم 2022/7/28.
6- سيعقد مؤمتر يــــوم اخلميس املصادف )2022/7/21( في متام الساعة 
العاشرة في شــعبة العقود احلكومية لإلجابة على جميع أستفسارات 

مقدمي العطاءات.
 7- يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء )على شكل خطاب ضمان( 
مرحل علــى املنصة اإللكترونية خلطابات الضمان التابعة للبنك املركزي 
العراقي أو مبوجب صك مصدق صــادر عن مصرف عراقي معتمد معنون 
الى اجلامعة التكنولوجية بنســبة )3%(      أي مــا يعادل ) 19.846.350( 
تسعة عشــر مليونا وثمامنائة وســتة واربعون ألفا وثالثمائة وخمسون 
دينارا عراقيا ال غير ونافذاً         ملدة )128( يوما ويتحمل من ترســو عليه 
املناقصة أجور النشر واإلعالن والى آخر إعالن علماً أن اجلامعة غير ملزمة 

بقبول أوطـــأ العطاءات.
8- يتـــم استبعاد أي عطــاء غيــــر مستــوٍف ألحد املعايير املطلوبة 

ضمن ورقــة بيانات العطـــاء.
9- ال ميكن ملقـــدمي العطاءات إضافة أو حــذف أو التعديل على كل من 

)تعليمات مقدمي العطاءات، الشروط العامة للعقد(.
10- بإمكان اجلامعة التكنولوجية إلغاء املناقصة وبأي مرحلة من مراحلها 

من دون أن تتحمل اجلامعــة أي مسؤولية.
أ .د. احمد محمد حسن الغبان
رئيس اجلامعة التكنولوجية
www. uotechnology.edu.iq
E . mail: ge@uotechnology.edu.iq

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

إعالن للمرة األولى/ مناقصة تبليط طريق قرية االستزراع بطول 2.6 كم في قضاء األحرار في محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)008/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة االجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واســط/ قضاء االحرار عن مناقصة تبليط طريق قرية االستزراع 
بطول 2.6 كم في قضاء األحرار في محافظة واســط، فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصــة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب 
النفطي/ هيئة نفط واســط/ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على أرقام هواتف جلنة املســاهمة االجتماعية املذكورة أدناه( اعتباراً من تاريخ نشــر اإلعالن 
للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير، بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة، وتكون وثائق املناقصة جزءا 

ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادرة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة نافذة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن ال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 3 أشهر.
4 على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشــروع البالغة 210,455 $ فقط( بالدوالر األميركي فقط تقدم 
على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمده من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل 
على املنصة اإللكترونية اخلاصة به، ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات 
األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من 

تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع املتقدمني االلتزام بعدم جتاوز الكشف التخميني املُعد من قبل احلكومة احمللية، علما بأنه ال يوجد مبالغ إضافية أو كلف احتياطية لعدم وجود تخصيص 

مالي إضافي.
6 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحية املرفقة في أوراق املناقصة.

7 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء 
والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصة.

8 في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق 
عليه أصوليا مع العطاء.

9 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم املناقصة واضحا على الظرف.
10 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الســاعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/7/24 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجرى عملية فتح 
العطاءات في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني في املناقصة سيكون في يوم األحد املوافق 2022/7/17 في حقل األحدب النفطي )قاعة 

اجتماعات قسم حقل األحدب(
12  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

13 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07901810864\   07801764614

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 667/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/6

الى/ املدعى عليه
 )مهدي صالح شهاب(

م/ إعالن
أقامت املدعية )رنــا وحيد كردي( الدعوى 
أمام  667/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل االقامة وحسب ما ورد بشرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد ُعنّي 2022/7/17 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2391/ب/2022
التاريخ: 2022/7/6
الى املدعى عليه/ سالم حافظ عسكر

إعالن
أقام املدعي غالــب عواضه زغير الدعوى 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بتســديد مبلغ ســتة ماليني 
دينــار عراقي  الف  واربعــون  وســتمائة 
إشعار  حســب  إقامتك  محل  وجملهولية 
مختار منطقة حي احلوراء )حميد عبد علي 
العزة 7987  لهمود( وكتاب مركز شرطة 
في 2022/7/2 لــذا تقرر تبليغك مبضمون 
املرقمــة 2391/ب/2022  الدعوى  عريضة 
ونشــر بصحيفتني محليتني لذا اقتضى 
حضوركم يوم 2022/7/24 وفي حال عدم 
حضوركم سوف يتم السير في إجراءات 

الدعوى غيابا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

فقدان هوية
فقدت هوية وكيل مواد غذائية صادرة 
من الشــركة العامة لتجــارة املواد 
الغذائية باسم/ ملياء حسن موسى، 
فمن يعثر عليها يسلمها ملصدرها...

محافظة صالح الدين/ جلنة البيع واإليجار

إعالن
تعلن محافظة صالح الدين/ جلنة البيع وااليجار عن إيجار 
مبنى القصر الثقافي املشّيد على القطعة املرقمة )1/28( 
مقاطعــة )5( في قضاء الطوز وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
احلضور الى ديوان احملافظة خالل )30( يوما من اليوم الثاني 
لنشــر االعالن في اجلريدة مستصحبني معهم التأمينات 
وقدرهــا )20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترســو 

عليه املزايدة اجور االعالن والداللية.

فقدان جواز سفر
فقــد جواز الســفر صــادر مــن دولة 
بنكالديش باسم/ سيد شقيل أوز زمان، 
ويحمل الرقــم AA8240730، فمن يعثر 
عليه يســلمه الى اجلهات املعنية... مع 

التقدير...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 664/ش/2022
التاريخ/ 2022/7/5

الى/ املدعى عليه
 )همام مشعان حمود(

م/ إعالن
أقامت املدعية )غفران ردام دحام( الدعوى 
أمام  664/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
والتــي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق للضــرر وقــد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل االقامة وحسب ما ورد بشرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد ُعنّي 2022/7/17 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي
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الدوحة ـ وكاالت:

شدد الدكتور سعود عبد الغني، 
مهندس تقنية تبريد اســتادات 
بطولــة كأس العالــم، على أن 
جماهيــر مونديال قطــر 2022 
رائعة  مبشــاهدة  ستســتمتع 
ملباريــات البطولة، داخل املالعب 
التي شــيدت بتصميــم عاملي 

متفرد.
وقال عبــد الغني في تصريحات 
ستشهد  اجلماهير  إن  صحفية، 
أفضل نسخة من البطولة تلتزم 
باجلوانب الصحية، وتوفر األجواء 
الرائعة، مشــيرا إلــى أن كأس 
أول  2022، ستكون  العالم قطر 
مســابقة خالية مــن انبعاثات 
بالصحة.وأضاف  املضر  الكربون 
»لقد أدخلنا أيضا العشب املبرد 
الصحراوي،  التكييــف  بطريقة 
وهــو عبــارة عــن قــش ومادة 
بالســتيكية وكرتونية، ويضاف 

إليه املاء، ويأتي بالهواء البارد«.
وواصل: »كمــا أن كمية التبريد 
العشب  تأتي من ســطح  التي 
احلــي، أدخلناها في حســاباتنا 
بالكامل..  االستاد  تبريد  لتقليل 
والعشب ميتص املاء، وخالل هذه 
النتح  عمليات  حتــدث  العملية 
حرارة  ودرجة  التبخيــر،  وكذلك 
والشتاء  الصيف  في  العشــب 
بغض  درجة،   30-29 إلــى  تصل 
النظر عن درجة احلرارة اخلارجية، 
التبريد«. كلفــة  لتقليل  وذلك 

الطاقة  أن كميــة  إلى  وأشــار 
التبريد،  عملية  في  املستخدمة 
مستمدة من الشبكة الرئيسية 
التي تســتقبل الطاقة القادمة 
للطاقة  اخلرســعة  من مشروع 

الشمسية.
في  التبريد  في  »التحكم  وأردف 
كل ملعــب يختلف عــن اآلخر، 
وفقــا لعدد اجلماهيــر بامللعب، 
ودرجة احلرارة خارجه في الساعة 
احملــددة.. وكما هــو معروف فإن 

كل ملعــب يختلف عــن اآلخر، 
فإذا نظرنا إلى استاد البيت جنده 
ويختلف  أكبر،  وبارتفــاع  كبيرا 
الهــواء مقارنًة  مــع  تعاملــه 
مبلعــب اجلنــوب، الــذي احتوى 
الديناميكي  التصميــم  علــى 
الهوائي، وفيه سالسة أكبر في 

التصميم«.
وأوضــح عبد الغنــي أن الفريق 
سيقيس  للفيفا،  التابع  الطبي 
درجة احلرارة داخل امللعب، ويقرر 
إيقــاف املباراة إلتاحــة الفرصة 
وسيتحرك  املاء،  لشرب  لالعبني 
الفريــق داخل امللعــب ويقيس 
دقيقة   60 طــوال  احلرارة،  درجة 

قبل املباراة و90 دقيقة خاللها.
واســتكمل: »في جنوب إفريقيا 

والصني كانــوا يطالبون بإيقاف 
املباراة.. لكن بالنســبة ملونديال 
حيث  متاما،  يختلف  فاألمر  قطر 
سهلنا على االحتاد الدولي لكرة 
القــدم  والقائمــني علــى هذا 
األمر كل هــذه اإلجراءات 100%، 
واختصرنا كل هــذه اجلهود في 
غرفة التحكم، فهم سيتابعون 
درجات احلــرارة على مدار الثانية 
والدقيقة، ووفرنا عليهم احلركة 
داخل امللعب، كما لن يكونوا في 
حاجة ألجهــزة القياس«.واعتبر 
أن هذه التقنية جديدة، ورمبا لم 

تُستخدم في مالعب أخرى.
إلى ذلك، اســتضافت العاصمة 
القطريــة الدوحة ورشــة عمل 
ملمثلني عــن املنتخبات املتأهلة 

كأس  منافسات  في  للمشاركة 
العالــم  قطــر 2022، إللقــاء 
االســتعدادات  علــى  الضــوء 
البطولة  الســتضافة  اجلاريــة 
 21 في  منافساتها  تنطلق  التي 

تشرين الثاني املقبل.
ورشــة  فعاليــات  وشــهدت 
العمل حضــور وفود 32 منتخباً 
مشــاركاً فــي البطولة، ضمت 
مدراء وأطبــاء الفرق، إضافة إلى 
املسؤول اإلعالمي لكل منتخب، 
واجتمعت ألول مرة قبل 140 يوماً 
مــن انطالق البطولــة، للتعرف 
عن قرب على كافــة التفاصيل 
املتعلقة باســتضافة املونديال، 
االســتادات  مقدمتهــا  وفــي 
للمباريات، ومالعب  املستضيفة 

التدريب اخملصصــة للمنتخبات 
السويســري  املشــاركة.وقال 
االحتاد  رئيس  إنفانتينــو،  جياني 
الدولي لكــرة القدم »فيفا« في 
املشــاركة في  للوفود  حديثــه 
ورشــة العمل عقــب وصولها 
إلى الدوحــة: »نتطلع من خالل 
االلتقاء مبمثلــني عن املنتخبات 
املشــاركة فــي املونديــال إلى 
إطالع اجلميع على آخر الترتيبات 
املتعلقة بتنظيم احلدث، وإتاحة 
الفرصــة لطرح أية أســئلة أو 
نخبة من  علــى  استفســارات 
كافة  في  املتخصصــني  اخلبراء 
البطولة،  اســتضافة  جوانــب 
ونشــيد بتعاون اجلميع في هذا 

الشأن«.

اخلاطر،  ناصــر  قــال  جانبه  من 
ملونديــال   التنفيــذي  الرئيــس 
قطــر 2022: »جنحــت قطر في 
اســتضافة أكثر من 600 حدث 
رياضي إقليمي وعاملي على مدى 
السنوات العشرة املاضية، مبا في 
ذلك نســختني من كأس العالم 
العرب،  كأس  وبطولــة  لألندية، 
التي كانت مبثابة نسخة مصّغرة 
مــن املونديــال، وقد ســاعدتنا 
هــذه البطوالت فــي التحضير 
واالســتعداد  األضخم،  للحدث 
خالل  منتخباتكم  الســتضافة 

أقل من 140 يوماً من اآلن«. 
من  عام  قبــل  »أعلنا  وأضــاف: 
انطــالق املونديال عــن جاهزية 
ومالعــب  االســتادات  جميــع 
لــكأس  اخملصصــة  التدريــب 
العالم، وقد جــرى اختبارها في 
العديد مــن األحداث التجريبية، 
التشغيلية  بالعمليات  لالرتقاء 
خــالل البطولة أواخر هذا العام. 
ويجــري اآلن وضــع اللمســات 
النهائية على جتربة املشــجعني 
قطر  ســتقدمها  التي  املذهلة 
من جميع  القادمــني  لضيوفها 
وفود  العالم«.وشــاركت  أنحاء 
للمونديال  املتأهلــة  املنتخبات 
في فعاليات ضمن ورشة العمل 
تناولت العديد من املواضيع، من 
والتقنيات  والنقــل  األمن  بينها 
املرتبطة بكرة القدم والتحكيم، 
إقامة  زيارة مقــار  إلــى  إضافة 
ومالعب  املشــاركة،  املنتخبات 

التدريب اخملصصة لها.
وتستضيف قطر أول نسخة من 
مونديال كــرة القدم في العالم 
العربي والشــرق األوسط، وتعد 
البطولة األكثر تقارباً في التاريخ 
احلديث لــكأس العالم، حيث ال 
تتجاوز أبعد مسافة بني اثنني من 
اســتادات املونديال الثمانية 75 
لوسيل،  استاد  كلم. وسيشهد 
ويتسع  البطولة،  استادات  أكبر 
ألكثر من 80 ألف مشجع، املباراة 

النهائية في 18 كانون األول.

ورشة عمل لممثلي المنتخبات المشاركة في المونديال

كأس العالم في قطر 2022.. أول بطولة 
خالية من انبعاثات الكربون

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي مانشســتر يونايتد، أول أمس التعاقد 
مع تيريل ماالسيا، قادًما من صفوف فينورد.. وقال 
مانشستر يونايتد، في بيان على موقعه الرسمي: 
»يســر النادي اإلعالن عن انضمام تيريل ماالسيا 
للنادي، بعدما وقــع عقًدا حتى حزيران 2026، مع 

خيار التمديد لعام آخر«.
وأضاف: »خاض الظهير الهولندي 136 مباراة مع 
فينورد، ومثل منتخب بالده على كل املســتويات 
من حتت 16 عاًمــا حتى املنتخــب األول، وخاض 
خمس مباريات دولية«.  من جانبه قال ماالســيا: 
»االنضمام إلى مانشســتر يونايتد يعد شــعورًا 
رائًعا. إنه فصل جديد في مسيرتي، حيث سألعب 
في دوري جديد مع زمــالء جدد وحتت قيادة مدرب 
رائع«. وأضــاف: »أعرف قدرات تني هاج وما يطلبه 
من الالعبــني، من خالل اللعب ضــد الفرق التي 

دربها في الدوري الهولندي«.
 واختتم: »أعلم أنني ما زلت شابًا وسأستمر في 
التطور.. أعد جماهير مانشســتر يونايتد بتقدمي 
كل ما لدي علــى أرض امللعب في كل مرة أرتدي 
خاللها القميــص األحمر، وســأكون دائًما ممتًنا 

لفينورد بسبب ما قدمه لي ولعائلتي«.

جدة ـ وكاالت:
أعلــن نادي احتــاد جــدة وصيف بطــل الدوري 
الســعودي لكــرة القــدم تعاقده مــع املدرب 
البرتغالي نونو إشــبيريتو سانتو لتولي منصب 
املديــر الفني للفريــق األول.وجاء إعــالن االحتاد 
عــن التعاقد مع املدرب البرتغالي عبر حســابه 
الرســمي في تويتر، وقال »البرتغالي نونو سانتو 

مدرباً لالحتاد«. 
 وميلــك املــدرب البرتغالي ســيرة ذاتيــة مميزة 
من خــالل قيادته للعديد مــن األندية األوروبية 
البرتغالي  وبورتو  االســباني  فالنسيا  يتقدمها 
وولفرهامبتــون وتوتنهام االجنليزيان.وكان االحتاد 
وجه الشــكر للمدرب الروماني كوزمني كونترا 
معلنــا انتهاء عالقتــه بالنــادي، وأعلن بعدها 

بساعة واحدة عن تعاقده مع سانتو.

مدريد ـ وكاالت:
عاد البرازيلي إيديــر ميليتاو مدافع ريال مدريد، 
إلى إسبانيا، قبل بدء الفترة التحضيرية النطالق 
املوسم اجلديد.ومن املقرر أن يبدأ الفريق رسميا 

الفترة التحضيرية يوم غد اجلمعة 8 متوز.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإنه سيتم حســم جتديد عقد الالعب، وميكن 
اإلعالن الرســمي عنه هذا األســبوع.وأضافت 
الصحيفة: »ستســتمر عالقة ميليتاو مع ريال 
مدريد حتى 2028، أي 3 ســنوات أكثر ما ينص 
عليه عقده احلالي، وســيكون الشرط اجلزائي 
في العقد مليار يورو«.وأشــارت الصحيفة، إلى 
أن املسؤولني في ريال مدريد راضون جدا عن أداء 
ميليتاو، والذي كان أكثر العب مشاركة في عدد 
دقائق خالل املوســم املنتهي ب)4.496( دقيقة، 

وسجل هدفني وصنع 3 أخرى.

ماالسيا أول صفقات 
مانشستر يونايتد 

االتحاد يتعاقد مع 
المدرب البرتغالي سانتو

ريال مدريد يحصن 
ميليتاو بمليار يورو

انظمة تبريد في مدرجات مالعب قطر حتضيرا للمونديال

لندن ـ وكاالت:
أصبحت األملانية تاتيانا ماريا على 
بعد مباراتني من دخول التاريخ في 
بطولة وميبلدون املفتوحة للتنس، 
الكبرى  األربــع  البطــوالت  ثالث 
تأهلها لنصف  إثر  )اجلراند سالم(، 
بفوزهــا على مواطنتها  النهائي 

جولي نيمير مبجموعتني لواحدة. 

وقــد تخلف صاحبــة ال34 عاما 
األسترالية إيفون جوالجوجن كثاني 
ســيدة في تاريــخ البطولة التي 
تتوج باللقب بعد أن أصبحت أما، 
حيث فعلت األسترالية هذا اإلجناز 
من قبل فــي 1980 عندما هزمت 
كريــس إيفرت.وجنحــت املصنفة 
ال103 فــي قلــب تأخرهــا فــي 

اجملموعة األولــى بنتيجة 4-6، إلى 
التاليتني  اجملموعتــني  في  انتصار 
بعد ســاعتني  و5-7   2-6 بنتيجة 
و18 دقيقة من املنافسة.وستكون 
موعد  علــى  األملانيــة  الالعبــة 
املتأهلة  الذهبي مــع  املربــع  في 
من مبــاراة التونســية أنس جابر 

والتشيكية ماري بوزكوفا.

العواصم ـ وكاالت:
ابتعــد الفنلندي كالــي روفانبيرا 
الســائقني  ترتيب  صــدارة  فــي 
بعدما  للراليات  العالــم  لبطولة 
حقــق انتصاره الرابع هــذا العام 
بفوزه برالي كينيــا الدولي اجلولة 
البطولة.ســائق  من  السادســة 
تويوتــا اجتاز املســافة اإلجمالية 

وأربعني  ثالث ســاعات  للرالي في 
دقيقة وأربع وعشرين ثانية وتسعة 
أجزاء مــن الثانيــة متقدماً على 
ثالثة من زمالئه وهم الويلزي ألفني 
إيفانز والياباني تاكا موتو كاتسوتا 
ثاني الترتيب العام املاضي وحامل 
سيباســتيان  الفرنســي  اللقب 

أوجييه، بطل العالم ثماني مرات.

يذكر أن هــذه املرة هي األولى منذ 
رالي أملانيا ألفني وتســعة عشــر 
التي ينجح فيهــا أحد الصانعني 
املراكز  على  مبفــرده  الهيمنة  في 
الثالثة ملنصــة التتويج.روفان بيرا 
رفــع رصيده فــي صــدارة ترتيب 
السائقني إلى مائة وخمس وأربعني 

نقطة.

تاتيانا ماريا على بعد خطوتين 
من دخول تاريخ ويمبلدون

الفنلندي روفانبيرا يتوج
 بلقب رالي كينيا الدولي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الوطنــي  منتخبنــا  تعــادل 
القــدم مع  للشــباب لكــرة 
ضيفه اللبنانــي بنتيجة 1-1، 
في املبــاراة الودية الثانية التي 
جمعت املنتخبني، مســاء أول 
أمس.. جاء ذلك ضمن حتضيرات 
العراق ولبنان للمشــاركة في 

بطولة كأس العرب. 
افتتح كاظم رعد، التســجيل 
فــي  العراقــي  للمنتخــب 
علي  وسجل  الرابعة،  الدقيقة 
ملنتخب  التعــادل  هدف  مناع، 
لبنان في الدقيقة التاســعة.. 
وأقيمــت املبــاراة على ملعب 
حضور  وسط  الدولي  الشعب 
بقيادة  ضعيــف،  جماهيــري 
ســعيد..  يوســف  احلكــم 
وشــهدت الدقائق األولى، إثارة 
املواجهة،  وندية مــن طرفــي 
فــي وضع  رعد  وجنح كاظــم 
العراق باملقدمــة، بعد متابعة 
يسار  على  الكرة  وسدد  جيدة، 
احلارس.. وبعد 5 دقائق، ســجل 
علي مناع، هدفا رائعا على ميني 
احلــارس العراقي.. وســيطرت 
املنتخبني  أداء  العشوائية على 

في الشــوط الثاني بعد كثرة 
عماد  أجراها  التــي  التبديالت 

محمد مدرب أســود الرافدين.. 
وكانت املباراة الودية األولى قد 

انتهت بفوز العراق، بثالثية من 
دون رد.. وسجل ثالثية املنتخب 

في  رعــد  كاظــم  العراقــي، 
)19( وعلي شــاخوان  الدقيقة 

في الدقيقــة )34( وعبد القادر 
في  الثالــث  الهــدف  طــارق 
املباراة  وأقيمت   ..)84( الدقيقة 
بشكل مغلق أمام اإلعالم نظرا 
املنتخبني،  بني  املسبق  لالتفاق 
على أن جترى املباراة الثانية في 
اخلامس من الشهر اجلاري أمام 

وسائل اإلعالم.
عدنان  حضور  املباراة  وشهدت 
درجــال رئيس االحتــاد املركزي 
لكرة القدم إلــى جانب رئيس 
وســيلعب  اللبناني..  الوفــد 
اجملموعة  في  العراقي  املنتخب 
األولى لبطولة كأس العرب إلى 
وموريتانيا،  الســعودية  جانب 
في حني يلعب لبنان مع اجلزائر 

وليبيا في اجملموعة الثالثة.
منافساته  منتخبنا  ويستهل 
بــكأس العرب حتــت 20 عاماً 
االولــى  اجملموعــة  ضمــن 
الســاعة  فــي  مواجهاتــه 
التاســعة من مســاء يوم 23 
متــوز اجلــاري بلقــاء موريتانيا 
ويواجــه فــي ثانــي مبارياته 
نظيــره الســعودي عصر يوم 
26 من الشــهر ذاته، واملباراتان 
يضيفهما ملعب استاد مدينة 
االمير ســلطان بن عبد العزيز 

الرياضية )احملالة(.

منتخبنا الشبابي ينهي وديته الثانية امام لبنان بالتعادل 
استعدادًا لبطولة كأس العرب
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كأس العراق مختلف
يبُدو أن املشــهد الكروّي للعــاّم احلالي أصبح 
مغايراً عما هو متعارٌف عليه، فالذي ميتلُك املاَل 
الوفير للتعاقداِت مع العبني سوبر واالستقرار 
الفني واملالعب الكبيرة البّد أن يكون هو األوفرَ 
حظــاً لبلوغ الهــدِف والوصول إلــى منصاِت 
التتويــج .. ولكــن أن يتأهل فريقــان لنهائي 
كأس العراق وهمــا الكهرباء والكرخ برغم كل 
الصعاب وشح املال الذي ميران به، فهذا أمٌر فيه 
الكثير من التساؤالِت التي يجب أن نغورَ فيها 
ونشــيَد بذلك اإلجنــاز، وأن نعطي للفريقني ما 

يستحقانه على هذا اإلجناز .
كرُة الكهرباء برغم كل الظروف ما زالت تقارُع 
الكبار وغّيــرت ثوابَت كرة القــدم، فكما قلنا 
فالفرق اجلماهيرّيــة صاحبة كل االمتيازات لم 
تتمكــن من إزاحــِة فريقي الكهربــاء والكرخ 
من ســكك االنتصارات، ومتكن هذان الفريقان 
من إثباِت قدراتهما داخل املســتطيل األخضر 
فــي كل مبارياِت الكأس حتت إشــراف مالكات 
تدريبّيــة شــبابية طموحة ليحققــوا ذاتهم 
ويثبتوا قدراتهم ليصال إلى نهائي كأس العراق 

عن جدارٍة واستحقاق.
 فالفريقان لم تكن أغلب الظروف مهيئة لهما 
لألســباب التي نعرفها، فتوفُر املال هو عصب 
اإلجناز، ولكــن برغم ذلك لم تثَن إرادتا الفريقني 
وســارت بخطــواٍت ثابتٍة، ودعمــت الفريقني 
مبا متوفــر، وهذا يدل علــى التخطيِط العالي 
للســيد على األســدي رئيس نــادي الكهرباء 

والكابنت شرار حيدر رئيس نادي الكرخ.
 وعلــى العمــوم، فقد حتقَق الطمــوح وحلم 
الوصــول للنهائــي، وُكســرت كل التوقعات، 
وبغض النظر عن الفائــز أوالً أو ثانياً، فنتطلع 
إلــى مباراٍة ختاميــٍة تليق بالطرفــني، ونبارُك 
للفائز مســبقاً، وكذلك نبارُك اجتهاد املدربني 
لؤي صالح وأحمد عبد اجلبــار للجهودِ الرائعة 

التي قدماها مع العبيهم. 
كما هي فرصٌة أن نطالب بدعم نادي الكهرباء 
من قبل املســؤولني في وزارة الكهرباء ألن أرض 
الواقــع أثبتت عمل الهيئــة اإلدارية وحرصها 
التــي حتققت، وآخرها  للحفاظ على اإلجنازات 
وصول الفريــق لنهائي كأس العــراق، وكذلك 
احلال بالنسبِة لنادي الكرخ، فاالهتماُم والرعاية 
ضرورٌة ملحة لتلك الفــرق التي تعاني وتعاني 
الكثير، ولكن الثقة عالية باملسؤولني ملواصلِة 
دعم وإســناد هذه األندية لتحقيــق اإلجنازات 

الُكبرى والوصوِل إلى منصاِت التتويج.

تقرير 

 إعالم الشباب والرياضة 

عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير  التقى 
درجال، أول أمس، عددًا من مديري دوائر 
الوزارة في مكتبــه مبقر الوزارة، لبحث 
استعدادات اســتضافة العراق بطولة 
كأس اخلليج العربي 25، التي من املقرر  
إقامتها في البصرة  خالل شهر كانون 

الثاني 2023 .
كافة  إســتعراض  اإلجتمــاع  تنــاول 
بالبطولة،  املتعلقــة  االســتعدادات 
والترتيبات اخلاصة بامللعبني الرئيسيني 
البطولــة،  منافســات  إلســتضافة 
فضاًل عــن مالعب التدريــب، وكل ما 
يتعلق بالتجهيــزات اخلاصة باملباريات، 
اإلقامة،  وفنادق  اجلماهير،  واســتقبال 
واإلعاشــة، وإجراءات الوصــول، بدايًة 
مــن املطــار ثــم الفنــادق واملالعب 
التلفزيوني،  والنقــل  املغــادرة،  وحتى 
اخلاصة  اإلجــراءات  مناقشــة  مت  كما 
باستخراج التأشيرات للدول املشاركة 
النجاح  حتقيق  وكيفيــة  وجماهيرها، 
لها علــى مختلف األصعــدة الفنية 

واإلدارية واللوجستية.
من جانبه، أشــار  الســيد الوزير إلى 
الدعــم الــذي يقدمه الســيد رئيس 

بوزاراتها  واحلكومــة  الــوزراء  مجلس 
لتنفيذ  والرياضة  الشباب  لوزارة  كافة 
برنامجها اخلاص بإستضافة البطولة، 
توافرهــا، مضيفاً  الواجــب  واألمــور 
أن االجتماعات ســتكون فــي انعقاد 
مســتمر، وهنــاك مناقشــات دائمة 
مــع جميع اجلهــات احلكوميــة وغير 
احلكومية الســاندة قبل بدء البطولة، 
مؤكــًدا عــزم اجلميــع لتحقيق جناح 
وتفوق العراق فى إســتضافة البطولة 

األهم خليجًيا.
مــن جانب اخــر وضمن اطــر التعاون 
والرياضة  الشــباب  وزارة  املشترك بني 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
والــوزارات األخرى في مجــال البحث 
والتطويــر، عقدت اجلمعيــة العلمية 
العراقيــة  مؤمترها الــدوري وقد جرت 
اإلداريــة للجمعية  الهيأة  انتخابــات 
باشــراف جلنة متخصصة مــن وزارة 
التعليــم العالي والبحــث العلمي و 
حصلت فيها وزارة الشــباب والرياضة 
على منصب نائب رئيس اجلمعية ممثلة 
بالدكتور علي سلمان مستشار الوزارة 

لشؤون الشباب . 
واكد الدكتــور علي ســلمان ان وزارة 
الشباب شرعت في التعاون وفتح  افق 
العمل املشترك مع جميع الوزارات من 

اجل دعــم احلركة العلميــة والبحث 
والتطويــر ورفدها بالطاقات الشــابة 
متاشــيا مع خطة الوزارة والتي يشرف 

والرياضة عدنان  الشــباب  وزير  عليها 
درجــال   شــخصيا .. جديــر بالذكر 
ان اجلمعيــة العلميــة العراقيــة من 

اجلمعيات الرصينة والتي مثلت العراق 
في احملافل العلمية الدولية.

وفي ســياق اخر، التقى وزير الشــباب 

درجال مبدير  الكابنت عدنــان  والرياضة 
شــركة التعليم البريطاني في العراق 
فكتوريا لينــزي ، وبحث اجلانبان الواقع 
والية  العراق  في  والشــبابي  الرياضي 
مع  وشــراكة  تفاهم  مذكــرة  توقيع 
اجلامعة البريطانية لكرة القدم فضال 
عــن  متعلقــات عديدة اخــرى تخدم 
العمل الرياضي فــي العراق عبر تقدمي 
اجلامعة خلدماتها فيما يخص التدريب 
اســتعدادا  والتنظيم   واالستشــارة 
الحتضان العــراق بطولة خليجي ٢٥، 
اذ اكــد درجال ان طمــوح العراق كبير 
في تقدمي صورة رياضية مشرقة خالل 
كأس اخلليــج وعبــر تنظيــم متميز 
يعكس الصــورة االيجابية عن العراق 
الســيدة  اكدت  جانبها  من  والبصرة، 
لينزي حرصها الكبير على تقدمي كافة 
اخلدمات التــي من شــأنها ان ترتقي 
بالكــرة العراقية وتطورها الى مصاف 
العاملية .  جتــدر االشــارة ان اجلامعة 
البريطانيــة لكــرة القدم اسســها 
مجموعــة مــن العبــي املنتخبــات 
االجنليزيــة الســابقني وجنــوم الدوري 
االنكليزي ولها فروع في عدة دول عربية 

واجنبية
إلــى ذلــك، اســتقبل وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، في مكتبه 

اعضــاء مجلــس النــواب العراقــي 
ســردي نايف احملياوي وعلي املوســوي 
ومحمــد البلــداوي . . وجــرى خــالل 
الشبابي  الواقعني  اســتعراض  اللقاء 
والرياضي بصــورة عامة وفي االقضية 
والنواحــي بصورة خاصــة والية دعم 
الشــباب املوهوبني في املناطق النائية 
ومســؤولية وزارة الشــباب والرياضة 
التطويرية  خططها  في  بشــمولهم 
، كمــا مت بحث الية تفعيــل املنتديات 
الشــبابية خملتلف االختصاصات وواقع 
مشــاكل  من  تعاني  التــي  االنديــة 
التمويل والبنى التحتية ، واســتعرض 
الســيد الوزير بشــيء من التفصيل 
أهم املشاكل التي تشترك بها جميع 
العــراق وضعــف ملف  في  االنديــة 
االستثمار لديها ، الفتا الى ان مجلس 
النواب اجلهة التشريعية العليا تنتظره 
الكثير من املهام لتشريع حزمة قوانني 
تســهم في تطوير البنية اجملتمعية ال 
ســيما في قطاع الشــباب والرياضة. 
. وقدم النــواب شــكرهم وتقديرهم 
خطط  دعمهم  مؤكدين  درجال  للوزير 
الوزارة الستيعاب الشباب في مختلف 
املناطق كما باركوا فوز العراق والبصرة 
احلبيبة بشرف تنظيم بطولة خليجي 

25 العام املقبل.

درجال يبحث االستعدادات لتضييف بطولة كأس الخليج العربي 25 في البصرة
»الشباب والرياضة« تفوز بمنصب نائب رئيس الهيأة االدارية للجمعية العلمية العراقية

درجال يبحث اجناح تضييف خليجي 25

منتخب الشباب بكرة القدم

متابعة ـ الصباح الجديد:
تعادل املنتخب العراقي لكرة اليد، مســاء أول 
أمس، مع نظيره الســنغالي بنتيجة )24-24(، 
في املبــاراة الودية الثانية ضمن معســكره 
املقام حاليا في القاهرة، استعدادا للمشاركة 
في دورة التضامن اإلســالمي التي ستنطلق 

الشهر املقبل في تركيا.
وتعد هذه املباراة التجريبية الثانية للمنتخب 
العراقي، بعد وديته األولــى التي تغلب فيها 
على منتخب أجنوال بنتيجــة)32-28(.. وعلمنا 
العراق  املنتخــب األجنولي طلب مواجهــة  أن 
مجددا، ومتت املوافقة على طلبه وحتديد يوم غد 
اجلمعة املوافق الثامن من الشهر اجلاري موعدا 
إلقامة املباراة، فيما سيختتم مواجهاته الودية 
بلقاء منتخب شــباب مصر.. يذكر أن املنتخب 
العراقي ســيلعب في دورة التضامن اإلسالمي 
املغرب  إلى جانــب منتخبات  األولى  باجملموعة 

وقطر والسعودية.

وطني اليد يتعادل مع 
السنغال تجريبيًا

بغداد - الصباح الجديد:
العــراق  منتخــب  يدخــل 
معسكرين  للنساء  بالدراجات 
تدريبيني احدهما داخلي واالخر 
لبطولة  اســتعدادا  خارجــي 
العــرب التي تقــام في مصر 

تشرين الثاني املقبل . 
صــرح بذلك مــدرب املنتخب 
ان   »: وقال  اســماعيل  كنعان 
املنتخب سيتم  العبات  اختيار 
منافســات  نتائج  ضــوء  في 
التي  للــدوري  الثالثة  املرحلة 

تقام بعد عيد االضحى املبارك 
حيــث ســيتم اختيار عشــر 
مســتوياتهن  حسب  العبات 
لدخول املعسكر الداخلي الذي 
سيقام في الســليمانية ومن 
ثــم دخول املعســكر اخلارجي 

الذي سيقام في سوريا . 
ان ست العبات سيتم  واضاف 
املعســكرين  بعد  اختيارهــن 
لتمثيلنــا فــي االســتحقاق 
العربي على امــل ان نوفق في 

حتقيق نتائج ايجابية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
يشارك املنتخب للتجديف لفئة 
املتقدمني، فــي بطولة العالم 
فــي جمهورية  التي ســتقام 
التشيك منتصف أيلول املقبل.

وقال عبد الســالم خلف رئيس 
االحتــاد العراقــي للتجديــف: 
»املنتخــب العراقــي يواصــل 
معســكره في بحيــرة دوكان 
مبدينة الســليمانية استعداداً 
للمشــاركة في بطولة العالم 

التي ستقام في التشيك باملدة 
من 18 وحتى 25 أيلول املقبل«.

وواصل: »املعسكر احلالي يضم 
5 العبني سيتم اختيار 3 منهم 
للمشاركة في سباقات الفردي 
اخلفيــف والزوجي الثقيل، حتت 
إشراف املدرب التونسي شكري 
املنتخــب  ميالد«.وتابــع:  بــن 
انتهاء  بعد  العراقي ســيدخل 
هذا املعســكر وقبــل انطالق 
بطولــة العالم في معســكر 

تدريبي ثاٍن ســيقام في مدينة 
ميــالن اإليطالية وملدة شــهر 

كامل«.
وختم خلف: »نتطلع إلى حتقيق 
نتائــج إيجابيــة فــي بطولة 
العالم التي ســتكون محطة 
مهمــة لتطويــر مســتويات 
العبينا الذيــن تنتظرهم أيضا 
مشــاركة أخيرة أواخــر العام 
اجلــاري في بطولة آســيا التي 

ستقام بتايالند«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيئــة املؤقتــة لنادي 
القوة اجلويــة، تعاقدها مع حارس 
املنتخب العراقــي محمد حميد، 
املوســم  في  الفريــق  لتمثيــل 
املقبل.. ومت استقطاب حميد بعد 
املستويات اجليدة التي قدمها مع 
املنقضي،  املوســم  الكهرباء في 
إضافة إلى مســاهمته في تأهل 

البرتقالي إلى نهائي الكأس.
القوة اجلوية في متديد عقد  وجنح 
احلارس محمد كرمي ملوســم آخر، 
فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع 
احلارس محمد صالح، الذي أصبح 
قريبا من العودة لفريقه الســابق 
الكرخ.. وعلم كــووورة أن املدافع 
الدولي عالء مهاوي بات قريبا من 
اجلوية،  القــوة  لصفوف  االنتقال 
قادما من الــزوراء، في حني ما زال 
قرار استقطاب  الغموض يكتنف 
مهاجم امليناء محمد شوكان، في 
ظل الرفض اجلماهيري للصفقة.. 
وأبدى قحطــان جثير املدير الفني 
إجناز صفقة  فــي  رغبته  للفريق، 
مســتوى  تراجع  رغم  شــوكان، 

الالعب مؤخرا
مــن جهــة اخــرى، أعلــن نادي 
الدوري  لقــب  حامل  الشــرطة، 
املمتاز، تعاقده مع العب املنتخب 

من  قادما  جاسم  سجاد  العراقي 
جاسم  الوســط.ويعد  نفط 

من العناصر التي ظهرت 
بشــكل متميز طوال 

املوســم  مباريــات 
وجنــح  املاضــي، 
أوراق  تقــدمي  فــي 
أسود  مع  اعتماده 
فــي  الرافديــن 
تصفيــات كأس 
األخيرة. العالم 

يســتطيع  و
جاســم تعويض 

رحيل صانع األلعاب 
قاســم  محمــد 

الــذي غــادر 
طة  لشر ا

منتقال 
لــى  ا
ة  لقو ا

اجلوية.
الشرطة  إدارة  تكشف  ولم 
قيمــة العقــد، إال أن 
مصادر أشــارت إلى 
أن الصفقــة تقدر 
مليــون   220 ب 
عراقــي. دينــار 
للشرطة  وسبق 
مؤخرا  تعاقد  أن 
مع العب االرتكاز 
لي  لســنغا ا
إدريسا نياجن قادما 

من الطلبة..

معسكران تدريبيان لدراجات النساء 
استعدادا لبطولة العرب

التجديف يشارك في منافسات العالم بالتشيك

محمد حميد يذود عن شباك
 الجوية وسجاد جاسم شرطاوي

كنعان اسماعيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
الواعــدة، ورود عالء، مواليد  الالعبة 
املنتظمة  تدريباتها  تواصــل   ،2010
باشــراف املــدرب، كفاح محســن، 
فــي املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضيــة بكرة الطاولــة، ونتيجة 
وتوجيهات  بالتدريبــات  اللتزامهــا 
مدربها، فقد كانــت على موعد مع 

الفــوز باملركز األول فــي االختبارات 
األخيــرة التي اجراها احتــاد اللعبة، 
فقــد احــرزت الترتيــب األول على 

العبات الفئة حتت 13 عاماً.
التحاقها  في  يســهم  النجاح  هذا 
العمرية  للفئة  الوطنــي  باملنتخب 
الواعدة وهذ بذلك تضع نفسها في 
أول السلم، باحثة على الصعود نحو 

االمام فــي اكمال رحلة االصرار على 
النجاح في رياضة كرة الطاولة بعد 
متابعة ميدانية ويومية من اسرتها 
وتوجيه من مدربها وتشــجيع مدير 
املركز الوطني لكرة الطاولة الكابنت 

حكمت جواد.
الالعبة الواعدة، تســعى إلى متثيل 
العراق في االســتحقاقات اخلارجية 

يؤكد  الــذي  بالنحــو  املقبلــة 
وان تشارك  اللعبة  جدارتها في 
زميالتهــا الفوز باحــد مراكز 
املقدمة، سيما ان كرة الطاولة 
مهمة،  اســتحقاقات  تنتظر 
الالعبة  احتفلــت  ومؤخــراً 
بتفوقها الدراسي ووصولها 

إلى الصف األول املتوسط.

ورود عالء.. موهبة واعدة بكرة الطاولة
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المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

حاوره : سمير خليل
الفوتوغــراف، ذلــك الفــن الراقي الذي 
يشغل احلواس ويستفزها اللتقاط صورة 
او مشهد حياتي، الفن الذي يرتقي على 
كل الفنــون مبلكة االرشــفة والتوثيق، 
حيث ميتد عمر الصورة ســنوات وعقود 
ازدهر في  والفوتوغراف  ورمبا يتجاوز ذلك، 
العراق كما ازدهر في باقي ارجاء املعمورة، 
وبرزت اسماء في هذا الفن ظلت راسخة 
في ذاكرة الفوتوغــراف العراقي وداعبت 
ومن  الكاميرا ســنوات طوال،  عدســة 
املواهب التــي طرزت هذا الفن واصبحت 
اســما معروفا في العراق وخارج حدوده، 
الفوتوغرافي الكبير ســمير مزبان الذي 

وكان كان ضيفنــا في هذا  احلــوار 
علينا اوال ان نسأل 

ان  باعتبــار   :
الفوتوغراف 

عاملي  فن 
هــل   ،

ل  ا ز هــل ما حيــا؟ 
ع  ســتطا ا

جهــة  ا مو

جيــا  لو لتكنو ا
االتصــال  ووســائل 
قائال:  أجــاب  احلديثة؟ 
نعــم مــا زال ويبقى 
ف  ا غــر تو لفو ا

حيــاً مــن خــالل 
املعــارض  اقامــة 
لشــخصية  ا
واملشتركة واقامة 
والعاملية  العربية  املسابقات 
التصوير  محــاور  جميع  في 
الى  ،اضافة  الفوتوغرافيــة 

ان التكنلوجيــا أســهمت 
مســاهمه كبيرة فــي تطوير عمل 
املصــور الفوتوغرافــي فــي وضع 
برامج متطورة و ســاهمت كذلك 
وســائل االتصال احلديثة بسرعة 
نشــر الصورة فــي العالم وقد 
انتجت الشــركات العاملية عدة 
انــواع واحجام مــن الكاميرات 
الفوتوغرافية التي ساهمت في 
االشخاص  من  الكثير  اقتنائها 

و الصــورة هــي الوثيقة املهمة 

بحياة  والصادقة 
وتــراث  وتاريــخ 

الشعوب".

ابنة  *الصــورة 
 ، لبيئــة اختلفت ا هل 

هذه  القاعــدة عنــدك 
غادرت  طن عندما  لو ا
في  وعشــت 

السويد؟ 
مــا،  "نوعــاً 
البيئة  لكون 
قيــة  ا لعر ا

تختلــف 
البيئة  عن  كبيــرا  اختالفا 
،البيئــة  الســويد  فــي 

العراقيــة فيهــا مواضيع 
عديــدة ومتنوعه من مبــان وازقة 
ومســاجد وحركــة الشــارع من 
البائعة املتجولــن واالزياء،  اضافة 
الى الضوء الــذي يلعب دورا كبيرا 
فــي املنجــز الفوتوغرافي خالل 
الســويد  في  بينما   ، الســنه 
نســتغل وجود الضوء اشهر 
التصويــر  فــي  معــدودة 
ونخرج في الشــتاء عند 
ويغلب  الثلوج  تساقط 
اللــون االبيض واالزرق 
علــى  واالخضــر 

اعمالنا الفوتوغرافية، اضافة الى انك في 
السويد تشاهد وتصور الفرح في الوجوه 
انعم  التي  املبتسمة والطبيعة اجلميلة 
اهلل عليهم بها،  بينما في العراق تصور 
الوجوه احلزينة التي غادرها الفرح ويغلب 
عليها القهر والتعــب من اجل احلصول 
على قوتهــا اليومي وصعوبة احلياة التي 

يعيشونها ".

املوبايــل  بــن  الصــراع  *برأيــك، 
والكاميرا، ملن ستؤول الغلبة؟ 

وصول  اسراع  في  اسهم  "املوبايل 
الصــورة واخلبر الــى املتلقي والى 
وسائل االعالم اخملتلفة والى شبكات 
التواصــل االجتماعي واصبحت صحافة 
املوبايل مهمه في حياتنا وكذلك ساهم 
املوبايل بتســهيل عمل املصور من خالل 
وضع برامج وتقنية بنقل الصور من داخل 
الكاميرا الى املوبايل وكذلك ربط عدادات 
الكاميرا علــى املوبايل  و تبقى الكاميرا 
هي ســيدة املوقف من خــالل احلصول 
على الصورة ذات اجلــودة العالية وفيها 
التقنيــة الفنية التي مــن خاللها يبدع 
املصور الفنان بالتقاط الصور اجليدة كون 
الكاميرا حتافظ علــى جودة الصورة في 
اثناء تكبير الصورة بالقياســات الكبيرة 
تسجيل  الى  ،اضافة  االخرى  والقياسات 
كل املعلومــات علــى الصــورة من نوع 
الكاميرا والوقت والتاريخ ومكان التقاط 

الصورة وعــدات الكاميرا وهي ســرعة 
وحساســية  العدســة  وفتحة  الغالق 
الصورة كل هذه االشياء غير متوفرة في 

املوبايل".

*حدثنــا عن املعــرض العربــي االوربي 
للفوتوغراف وحجم املشاركة العراقية 

فيه؟ 
 املعــرض هــو االول للمصوريــن العرب 
العراقيون،  اوربا ومنهــم  املقيمن فــي 
اقيم في ستوكهولم خالل شهر حزيران 
املنصرم و شــارك فيه ) 32( مصورا عربيا 
اوربيــة اضافية  مقيمن في عــدة دول 
العراق  الى استضافة صور مصورين من 
واالمارات، وكان عدد الصور املشاركة )60( 
صورة فوتوغرافية في االبيض واالســود 
وامللون ، اغلب املشاركن في املعرض هم 
مــن املصورين العراقيــن وكانت حصة 
االســد في الفوز باجلوائــز الثالث االولى 
من حصة املصور العراقي، اذ فاز باجلائزة 
االولى احمد العاملي - مقيم في السويد 
، والثانــي املصور الهــاوي الدكتور صابر 
خضر - مقيم في السويد، والثالث سعد 

جاسم الزبيدي - مقيم في هولندا.
وســمير مزبان الذي يعيش في السويد 
الفوتوغرافين  املصوريــن  مــن  اليــوم 
املعروفن على مســتوى عال،  عمل في 
عدة مطبوعــات ووكاالت، مثــل وكالة
Associated Press ومجلة صوت الطلبة 
ومجلة املرأة و وكالة أالنباء العراقية،  ميلك 
في ارشيفه ســبعة معارض شخصية 
للفوتوغراف داخل وخارج العراق بداية من 
اول معرض بعنوان )صهيل الذاكرة( على 
قاعة الفن احلديــث في بغداد عام 1992 
، لغاية املعرض الســابع بعنوان ) الفرح 
واملوسيقى والغناء للجميع ( على قاعة 
املركزالثقافي البغدادي - شــارع املتنبي 
عام  2018 وكذلك اقيم هذا املعرض في 
كلية االعالم ببغداد ، كما شارك في عدة 
العربية  والبلدان  الشــارقة  معارض في 
وحصــل على عــدة جوائز منهــا جائزة 
بولتيز Pulitzer Press 2005 وشــهادات 
املعرض  في  االخيرة  ومشاركته  تقديرية 
الفوتوغرافي العربــي االوربي االول الذي 
اقيم في ستوكهولم خالل شهر حزيران 
املنصرم، كما شارك في معارض اجلمعية 
العراقيــة للتصويــر و وكالــة أالنبــاء 
العراقية واحتاد املصوريــن العرب ونقابة 
الفنانن  وجمعية  العراقين  الصحفين 
التشــكيلن العراقين في السويد. كما 
شارك في معرض Inter Press Photo في 

كوريا الشمالية وبغداد.

الفوتوغرافي المغترب سمير مزبان في ضيافة الصباح الجديد
حصل على جوائز عالمية وشهادات تقديرية 

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

--1
ملّكة املكرّمة مكانُتها املقّدسة ومنزلتها الرفيعة 
السامية في وجدان املســلمن وضمائرهم ، حتى 
بات الوصول اليها والتشــرف بــأداء فريضة احلج 

أُمنية كل مسلٍم صادٍق في انتسابه لالسالم .
--2

والكعبة املعظمة التي نتوجه اليها بصلواتنا أينما 
كّنا،- والتي ورد فــي االخبار أّن النظر اليها حّباً لها 
يهدُم اخلطايا َهْدما - هي القلعة الشامخة وسط 

البيت احلرام .
 – -3

والسؤال أالن :
لقد جاء ذِْكُر البيِت احملّرم في القرآن 

واّنه ُوِضَع ) ببّكة ( 
قال تعالى :

} اّن اوَل بيــٍت ُوِضَع للناس للذي ببّكة مباركاً وهدى 
للعاملن { 

آل عمران / 96 
وهنا يثور التساؤل :

ملاذا سميت )بّكة( مع أّنها مكة ؟
وللتوضيح نقول :

1 – من خصائــص مكة املكرمة أنهــا تبكَّ أعناق 
الطغاة 

وَتَُبكَّ : مبعنى تَدُق .
ولن يقصدها جّبار من اجلبابرة بســوء االّ عجل اهلل 

هالكه .
وما تاريخ ) أبرهة ( عنكم ببعيد،

م فاهلكه اهلل بالطير   فلقد نوى هدم البيت احملــرّ
أالبابيــل، كما هو صريح القــرآن، فهي اذن عصّية 

على الطغاة واجلبابرة .
وســميت بّكة : ملا يشهده الطواف حول البيت ِمْن 
تزاُحم وتدافع حيث يبكَّ الطائفون بعضهم بعضا .
ثم انها سميت بّكة لكثرة البكاء والتضرع الى اهلل 
فيها ِمْن ِقبل الطائفن والعاكفن والركع السجود 

.
وقد تسأل وتقول :

ملاذا سّمي بيت اهلل بالعتيق ؟
قال تعالى :

) وليّطوفوا بالبيت العتيق (
واجلواب :

اّن البيت احملّرم أَْعَتقه اهلل من الغرق عند الطوفان .
ثم اّنه أقدم البيوت ُطّرا فهو ) أول بيت وضع للناس 

( على حّد تعبير القرآن .
واخيراً :

فأنه ُحرٌّ أعتقه اهلل من ان يكون مملوكاً لغيره ، فهو 
بيُته ، وليس له ربٌّ سواه .

ايضاح

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

شكر وتقديرشكر وتقدير
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة 

العلمي 
اجلامعة املستنصرية 

كلية العلوم السياسية 
الــى  / الســيدة وداد إبراهيــم 
محمــود احملترمــة " صحيفــة 

الصباح اجلديد "
شكر وتقدير 

 تقديــرا وتثمينــا منــا لكــم 
تعاونكم  في  املبذولة  وجلهودكم 
الالمحدود مع كليتنا وبكل تفان 
وإخالص.. ال يســعنا اال ان نتقدم 
لكــم بالشــكر والتقدير آملن 
منكم املزيد مــن العطاء خدمة 

لبلدنا العزيز واملسيرة العلمية. 
 
أ .م .د خالد عبد االله عبد 
الستار 
العميد

بغداد - الصباح الجديد:
أحيى طلبــة بيت العــود العربي في 
بغداد حفالً موســيقياً مميــزاً بعنوان 
)بصيص أمل( برعاية املوسيقار نصير 
شّمة وبإشــراف مدير بيت العود فرع 
بغــداد الفنان محمد العطــار، أقيم 
حفل أالمســية في منظمــة نخيل 
عراقي بحضور فني وإعالمي وشعبي.

وقال مدير بيت العود في بغداد الفنان 
محمــد العطار: تعد أمســية طلبة 
بيت العود العربي فــرع بغداد بعنوان 

)بصيص أمل( بداية جديدة ملســار آلة 
العود فــي العراق وارجاع أالمســيات 
املوســيقية للعود، بعد ان فقد العود 
مكانته وبريقــه منذ عام 2003 وحتى 

اآلن" 
وأضــاف: "قدمنا خالل حفلنا هذا )آلة 
املندولن( ٔالول مرة فــي العراق بأنامل 
العازفــة زينب محمد، كما قدم طلبة 
بيت العود بشتى أعمارهم مقطوعات 
لكبار  تعــود  موســيقية مختلفــة 
املوســيقين نصيــر شــمة ومحمد 

القصبجي وجميل بشير". 
مشــيراً الى ان "الفنــان الكبير منير 
بشــير كان يهتــم ويقدم أالماســي 
املوســيقية، فضالً عــن الفنان نصير 
شمة الذي كان وما زال الوجه املشرق 
للموسيقى العربية الرصينة املهذبة".

الفتاً الى أن "حفل أمسية طلبة بيت 
العود في بغــداد هو امتــداد ملدارس 
املوســيقين الكبار التي أسست عام 
)مدرســة  تأســيس  بداية  1936منذ 
العــود العراقــي( في بغــداد على يد 

شــريف محيي الدين حيــدر وطلبته 
املوســيقين أمثال الفنان منير بشير، 
وغامن  وجميل بشير، وســلمان شكر، 
املوسيقية  أالســماء  وعدد من  حداد، 

الفذة".   
مبيناً ان "بيت العود له الفضل الكبير 
في احتضانه )آلة العود( منذ تأسيسه 
عام 1998 في مصر بقيادة املوســيقار 
نصير شــمة" موضحاً أن "الكثير من 
العازفــن املاهرين خرجوا من معطف 
بيــت العود مبختلــف فروعه في عدد 

مــن الــدول العربيــة كمصر، 
وتونس،  ظبي،  وأبو  والســودان، 

والعراق" 
وأعــرب العطــار عــن "أمنيته 
أالماســي  اقامــة  باســتمرار 
بغداد شهرياً  في  املوســيقية 
ليقدم من خاللها عزف منفرد 
ولبناء جمهــور متذوق نخبوي 
محــب للموســيقى في ظل 
صخب مــا يقدم مــن أعمال 

موسيقية هابطة".

"بيت العود العربي" يبث الحياة من "بصيص أمل"

سمير مزبان

وداد إبراهيم: 
العراقي  التشــكيلي  الفنان  يستعد 
علي عليوي إلقامة معرضه الشخصي 
الثاني عشــر وعلى قاعة عشتار في 
دائــرة الفنون العامة فــي مبنى وزارة 
اخلامس  في  واالثار  والسياحة  الثقافة 
عشــر من الشــهر احلالي وســيقدم 
عليوي 26 لوحة خالصة جتربته الفنية.

وعلي عليوي عبد احلســن من مواليد 
احللــة 1965خريــج كليــة الفنــون 
اجلميلــة 1991 وعضــو عامــل فــي 
العراقيــن وجمعية  الفنانن  نقابــة 
الفنانن التشكيلين ورابطة املبدعن 
العراقين للفنــون اجلميلة. اقام ثالثة 
معارض شــخصية علــى قاعة كلية 

الفنون / جامعة الكوفة وله مشاركة 
في معرض "مــن اورالى بغــداد" في 

2004 ومشــاركات في معارض خارج 
البلد.

يقول عن اسلوبه في الرسم: حتمل 
لواقع  ارتدادية  موجــات  أعمالي 
السياســي  باجلانب  مرير ومؤلم 
من  يتضمنه  ومــا  واإلنســاني، 
مــآس تثيــر بغرائبيــة أفعالها 

كوابح صناع الفن التشــكيلي رغم 
وادي  لعمق حضــارة  امتــداده  أنها 
املتحجرة في  بأطيافهــا  الرافديــن 

ذاكرة املــكان، لتحقق أعمالي 
وفنية  وجدانية  مشــاركة 

مــع املشــاهد ٔالنني ال 
أحب هــذا التخبط 

وجعــل الفن له 
شفرة مبهمة.

بغداد - الصباح الجديد:
فازت الطفلة العراقية "سرى أبا ذر"، 
باملركــز أالول في البطولــة العربية 
للروبوت والذكاء االصطناعي املقامة 

في مصر حاليا.
وحازت الطفلــة النجفية هذا املركز 
االبتكارات  بعد مشاركتها بعدد من 
العلمية.  والبطولة العربية املفتوحة 
للروبــوت والــذكاء االصطناعي هي 
أقوى البطوالت التي تقام في الوطن 
العربي في مجال الروبوت منذ العام 
2008 يشــارك فيها فرق طالبية من 

حتى  سنوات   6 العمرية  املرحلة 
نهاية املرحلة اجلامعية.

هــذه  فــي  ويشــارك 
من  النخبة  البطولــة 
التعليمية  املؤسسات 

التي تهتم بعلوم الروبوت 
الدول  جميع  فــي  والتعليم 

العربية وتستضيف البطولة ما 
يزيد عن 1500 طالب مشــارك 
من 16 دولة عربية وبنحو 100 
حكــم معتمد مــن اجلمعية 

العربية للروبوت.

المعرض الشخصي الثاني عشر للفنان علي عليوي

طفلة عراقية تفوز بالمركز األول للروبوت والذكاء الصناعيطفلة عراقية تفوز بالمركز األول للروبوت والذكاء الصناعي
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