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بغداد - وعد الشمري:
وعد البنك املركزي بتقدمي حلول 
ملعاجلة أضرار ارتفاع سعر الدوالر، 
وفيما أشــار نائب الى ان البنك 
طلب منحه بعض الوقت التخاذ 
اإلجراءات املطلوبة، دعا نائب آخر 
الى عدم زج هذه املشــكلة في 

الصراع السياسي.
آمرلي،  تقي  النائب محمد  وقال 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
البحث عن  يحــاول  "البرملان  إن 
بالتنســيق  الدوالر  ألزمة  حلول 
بني وزارة املالية والبنك املركزي".

وأضــاف آمرلــي، أن "أبــرز تلك 
احللول هي احلفاظ على أســعار 
عليها،  والســيطرة  األســواق 
املركزي طلــب منحه  والبنــك 
بعض الوقت للتعامل مع الوضع 
سلســلة  خالل  من  االقتصادي 

إجراءات سيتم اتخاذها قريباً".
وأشــار، إلــى أن "اجلميع ينتظر 
حاليــاً تقدمي احلكومة دراســة 
جديدة لتالفــي أي صعود جديد 
في األســواق وأن نعيــد األمور 
إلــى نصابها بنحــو ال يؤثر في 

االقتصاد الوطني".
الصرف  أن "ســعر  آمرلي،  وأورد 
يشهد تقلبات في الوقت احلالي 
بعد احلديث عن اســتجواب وزير 
االمير عالوي،  املالية علي عبــد 
املوضوع  وهناك مــن يســتغل 

ألغراض سياسية".
وأوضــح، أن "املشــكلة التــي 
حدثت بأن القــرار املتخذ بزيادة 
ســعر الصرف العام املاضي لم 
يحصل بشــكل تدريجــي، إمنا 
جاء بنحو مفاجــئ أثقل كاهل 

املواطن".
"العــراق  أن  آمرلــي،  ومضــى 
حقيقية  اقتصادية  أزمــة  أمام 
ونسبة فقر عالية، وعلى اجلهات 
باملسؤولية  تتحلى  أن  جميعها 
وأن تتخذ القــرارات الصحيحة 
بأبعاد اقتصادية ومالية وال شأن 

لها بالصراع السياسي".
ومن جانبه ذكر النائب الســابق 
عن ائتالف دولة القانون رســول 
"الصباح  إلى  تصريح  في  راضي 

يطالبون  "الذيــن  أن  اجلديــد"، 
الدوالر، هم  اليوم بخفض سعر 
من تبنوا مشــروع رفعه عندما 
موازنة  ضمن  عليه  التصويت  مت 

العام املاضي".
وتابــع راضي، أن "متريــر املوازنة 
بأنه  الوقــت مت اعتباره  في ذلك 
مكســب إلى الذين أيــدوا رفع 
الــدوالر فــي مواجهــة الدينار 
العراقي، وقد احتفلوا بالتصويت 

عليها".

وشــدد راضــي، علــى أن "هذا 
االجــراء أثر بشــكل كبير على 
جميع القطاعات العراقية سواء 
العامة أو اخلاصة"، منبهاً إلى أن 
في  إلى خفض  تعرض  "املوظف 
%25، إضافة  قيمة راتبه بنسبة 
إلــى ارتفــاع أســعار البضائع 

السيما االستهالكية".
ويواصل، أن "املواطن البســيط 
يعاني منذ أكثر من عام بسبب 
هــذه اإلجــراءات دون معاجلتها 

من قبل اجلهات الرســمية كما 
وعدت بذلك في حينها، ونحن ما 
زلنا ننتظــر احللول لكن من دون 

نتيجة".
أن "احلكومة  إلى  راضي،  وانتهى 
رؤية واضحة في معاجلة  تفتقد 
أضرار رفع ســعر الــدوالر على 
واملالي،  االقتصــادي  الصعيــد 
وبذلــك تأثر املواطن البســيط 
تصويت  من  األكبر  اخلاسر  وكان 
املوازنة متضمنة  البرملان علــى 

خفــض قيمة الدينــار العراقي 
الفقر  ارتفاع نسب  بالتزامن مع 

في اجملتمع".
وكان مجلــس النــواب قد عقد 
برئاســة نائب رئيس  اجتماعــاً 
الزاملــي ناقش  اجمللــس حاكم 
الدوالر،  أســعار  تداعيــات  فيه 
فيما حتــدث عن عقد جلســة 
اســتثنائية خالل األيام القريبة 
الســتجواب وزيــر املالية لعدم 

حضوره في هذه اجللسة.

دعوات إلبعاد المشكلة عن الصراع السياسي

نائب: البنك المركزي وعد البرلمان باتخاذ 
اجراءات لمعالجة أزمة رفع سعر الدوالر

أسعار صرف الدوالر.. الشغل
6الشاغل للرأي العام واألسواق بأنواعها الكرملين: توافق روسي أميركي

3على استمرار الحوار بين وزيري الخارجية

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر وزير النفط احسان عبد اجلبار، 
امــس اإلثنني، مــن ان أي تغيير في 
 ،)OPEC Plus(  + اوبــك  مجموعــة 
الطاقة  سيلقي بظالله على سوق 
العاملــي، وفيما اكد ان من مصلحة 
اتفاق  العمل علــى  دول اجملموعــة 
مستمر ومســتدام يحفظ التوازن 
في ســوق الطاقــة، اشــار الى أن 
االنتقال إلى الطاقة النظيفة، باتت 

من أولويات البالد.
وقــال عبد اجلبار، خالل مشــاركته 
فــي املؤمتر الدولــي لتقنية البترول 
IPTC املقــام في اململكــة العربية 
قد وضع  "العــراق  إن  الســعودية، 
 ،2030-2020 لالعــوام  اســتراجتية 
تركــز فــي الدرجة االســاس على 
الوقــود  علــى  االعتمــاد  تقليــل 
انتــاج الطاقــة الكهربائية،  فــي 
واالســتعانة بالطاقة الشمســية 
االخرى  النظيفة  الطاقــة  ومصادر 
النتاج الطاقــة الكهربائية الالزمة، 
وقــد حقــق تقدما ملموســا من 

خــالل توقيع اتفاقيــات مهمة في 
هذا اجملــال، ويعمل بصــورة حثيثة 
مصادر  على  باالعتماد  التوجه  على 
الطاقة النظيفة في توليد الطاقة 
الطاقة  وخصوًصــا  الكهربائيــة، 
اجلغرافي  املوقع  بحكم  الشمسية 

للعراق".
واضــاف ان "االنتقال الــى الطاقة 

النظيفة كليا يحتاج الى عقود من 
الذي  الســهل  باالمر  وليس  الزمن، 
ميكن حتقيقــه خالل فتــرة قليلة، 
واي عملية انتقــال حتتاج الى وقت، 
لكننا على ثقــة عالية بأن االنتقال 
الى الطاقة النظيفة شــيء حتمي 
وصحيح وله فوائد كبيرة وخصوصا 

في مجال احملافظة على البيئة".

أن "العراق  الــى  النفط  وزيــر  ونوه 
استثمر )3( مليارات دوالر في مشاريع 
املستقبلية  واملشــاريع  الغاز  انتاج 
مع كبرى الشركات العاملية، ونتوجه 
برسالة واضحة الى جميع شركائنا، 
الطاقة  الــى  االنتقال  ان  مفادهــا 
العراق،  اولويــات  من  هي  النظيفة 
ونعمل على توفير كافة املستلزمات 

اللوجستية والبنية التحتية واملوارد 
الى  التحول  البشرية الجناح عملية 

الطاقة النظيفة".
وحظي حتذير عبد اجلبار بتأييد بعض 
وزراء النفــط والطاقة العرب، حيث 
افاد الوزير الســعودي عبــد العزيز 
بن ســلمان، أن "التركيز فقط على 
مصادر الطاقــة املتجددة خطأ، وأن 
العالــم رمبا ال يســتطيع إنتاج كل 
الطاقة الالزمة للتعافي االقتصادي 

من جائحة فيروس كورونا".
وأضاف بن ســلمان، أن "أزمة الوباء 
والتعافــي اجلاري، علمــت منتجي 

النفط، قيمة توخي احلذر".
فيما شــدد وزير النفــط الكويتي، 
املنتجني  "التزام جميع  أهمية  على 
باتفاق أوبك+"، الفتاً إلى أن "استقرار 
وتوازن السوق من ركائز استراتيجية 
الطاقة، وأن جهود االحتفاظ بطاقة 
إنتاجية إضافيــة، ظهرت أهميتها 
للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة".
الســعودي  الطاقــة  وزيــر  وكان 
عبــد العزيز بن ســلمان قد افتتح 

املؤمتــر الدولي لتقنيــة البترول في 
العاصمــة الرياض، مبشــاركة وزير 
النفط العراقي احســان عبد اجلبار 
البحريني  النفط  اســماعيل، ووزير 
محمد بن خليفــة آل خليفة، ووزير 
الطاقة االماراتــي محمد املزروعي، 
شاكر  محمد  املصري  الطاقة  ووزير 
املرقبــي، ووزيــر الطاقــة الكويتي 

محمد الفارس.
وناقــش قــادة قطــاع الطاقة في 
املنطقــة والعالم خالل املؤمتر الرؤى 
املشــتركة واملتبادلة حــول أحدث 
مجاالت  في  واالجتاهــات  التطورات 
الطاقة، والتقنيات احلالية والناشئة 
التي ستشــكل مســتقبل قطاع 
من  العاملي  التعافي  وتعزيز  الطاقة 

خالل الطاقة املستدامة.
كمــا شــارك فــي املؤمتــر خبراء 
ومهتمون مبجال الطاقة من 70 دولة 
300 شركة  وأكثر من  العالم،  حول 
عاملية، حيث سيشــتمل على 107 
جلسات تقنية يقدم فيها أكثر من 

800 ورقة بحثية علمية.

وزير النفط يحذر من ان أي تغيير في اتفاق اوبك+
سيؤثر على سوق الطاقة العالمي

اكد ان االنتقال إلى الطاقة النظيفة من أولويات البالد
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
امس  بغداد،  قيادة عمليات  اصدرت 
االثنني، عــدة توجيهات خالل مؤمتر 
املتخذة  اخلطــط  ملناقشــة  أمني 
بشــأن لزيارة الرجبية، ومنها عدم 

قطع الطرق.
وقالــت القيــادة في بيــان تلقت 
ان  الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
بغداد  قائد عمليات  الركن  "الفريق 
ترأس مؤمتراً أمنيــاً في مقر قيادتنا 
نهار اليوم االثنني املوافق 21 شباط 
بحضــور  -وذلــك  امــس   –  2022

قــادة املقرات املتقدمــة في الكرخ 
والرصافة وممثلني عن هيئة احلشــد 
الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة، 
اذ نُوقشــت فيه اخلطــط األمنية 
اخلاصــة بتأمــني احلمايــة للزيارة 
االمام  الرجبية "ذكرى استشــهاد 
)الكاظــم( عليه الســالم"، والتي 
قواتنا  مفاصل  كافة  فيها  تشترك 
األمنية من قطعــات وزارتي الدفاع 
والداخلية وهيئة احلشــد الشعبي 

والوكاالت واألجهزة االستخبارية".
اكد  العمليات  "قائــد  ان  واضافت 

علــى تكثيف اجلهد االســتخباري 
وتنفيــذ العمليــات االســتباقية 
بالبحــث  واملتمثلــة  النوعيــة 
والتفتيش واالســتطالع املســلح 
املســؤولية  قواطع  مختلــف  في 
ومســك الفضاءات والبساتني في 
محيــط العاصمة بغــداد، اضافة 
الــى متابعــة عمل الســيطرات 
عند مداخــل العاصمة والتفتيش 
وفق  والعجالت  لألشخاص  الدقيق 
قاعدة بيانات املطلوبني"، مشــدداً 
على "تواجد القادة واآلمرين بكافة 

مســتوياتهم على رأس قطعاتهم 
ملالحقة عصابــات داعش اإلرهابية 
واجلرمية املنظمة والعابثني بالسلم 
اجملتمعي ومعاجلــة احلاالت الطارئة 

ومكافحة الشائعات".
واشارت القيادة الى "التوجيه بعدم 
باستثناء خط سير  اي طريق  قطع 
الشــديد  والتركيز  الكرام  الزائرين 
لتفويت  واحلــذر  احليطة  اخذ  على 
الفرصة على كل من يحاول تعكير 
صفــو الزيارة او احلــاق األذى بالزوار 

الكرام".

عمليات بغداد توجه بعدم قطع الطرق
اثناء الزيارة الرجبية

باستثناء الذي يسلكه الزائرون

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب النائب عن حــزب العدل 
امس  عمر  ســوران  الكردستاني 
بضبط  االحتادية  احلكومة  االثنني، 
املنافــذ احلدوديــة فــي إقليــم 

كردستان.
تابعته  تصريــح  في  وقال عمــر 
الصبــاح اجلديد، إن " قرار احملكمة 
االحتاديــة العليا - القــرار اخلاص 
بعائدية النفط الــى البالد - كان 

جيدا وهناك تأييد له من املواطنني 
الكرد ". وأضـــاف أن “اخلطـــوة 
األخرى بعد قرار احملكمة االحتاديـة 
بشأن النفط يجب أن تكون حول 
قضيــة مراقبة املنافــذ احلدودية 

التي يكثر فيها التهريب”.
ويتهم نواب وقيادات كردية منافذ 
إقليــم كردســتان بأنهــا بوابة 
للفســاد وتهريب املمنوعات التي 

تدخل للبلد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعــت أســعار النفــط، امس 
االثنني، بفعل احتمال عقد الرئيس 
األمريكــي جــو بايــدن والرئيس 
بشأن  قمة  بوتني  فالدميير  الروسي 
األزمــة األوكرانيــة، وترجيحــات 
إيران والقوى  اتفاق نووي بني  بإبرام 

العاملية األسبوع املقبل.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام برنت 
46 ســنتا أو 0.54 باملئة إلى 90.91 
دوالراً في الســاعة 04:56 بتوقيت 
غرينتــش بعد أن قفــزت أكثر من 
دوالر واحــد عــن 95.00 دوالراً في 
التعامــالت املبكــرة وهــو أعلى 

مستوى منذ يوم األربعاء.
وباملثــل، تراجعــت العقود اآلجلة 
خلــام غرب تكســاس الوســيط 
األمريكي 41 ســنًتا أو ٪0.45 إلى 
أن  بعــد  للبرميــل  دوالرًا   89.78

سجلت 92.93 دوالرًا للبرميل.
وكانت أسواق النفط متوترة خالل 
من  املاضي وسط مخاوف  الشهر 
أن الغزو الروسي جلارتها قد يعطل 
مكاســب  لكن   ، اخلــام  إمدادات 
األســعار كانت محدودة بســبب 
احتمــال عــودة أكثر مــن مليون 
إلى  اإليراني  اخلام  يومًيا من  برميل 

السوق.

بعد قرار النفط..
برلماني كردي يطالب الحكومة 

بضبط المنافذ الحدودية في اإلقليم

أسعار النفط تتراجع جراء متغيرات 
القضية األوكرانية واالتفاق النووي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الوزراء  رّجح مستشــار رئيــس 
مظهر  االقتصاديــة  للشــؤون 
محمد صالح امس االثنني، بقاء 
سعر صرف الدوالر مقابل الدينار 

العراقي على وضعه احلالي. 
وقــال صالــح ان "السياســة 
النقديــة هي التي حتدد ســعر 
البنك  قانــون  مبوجب  الصــرف 
أنه  املركزي العراقي"، مستدركاً 
"لألسف حدثت تدخالت كثيرة". 
بني  "التنسيق  ان  صالح  واضاف 
السياســة النقدية والسياسة 
املاليــة فــي بلــد ريعــي مثل 
العــراق مهم جداً، الســيما ان 

االحتياطــات الســاندة للدينار 
املالية"،  وزارة  مصدرها  العراقي 
مبينا انــه "وفقاً لبيــان البنك 
املركزي هنالك فهم واصرار على 
احلفاظ على استقرار سعر صرف 
ســعره  على  العراقي  الدينــار 
احلالي، وأن بيان البنك اشــار الى 

اصرار ودفاع عن سعر الصرف".
ورأى أنه "مــن املؤكد ان هنالك 
فوائد في قرار رفع سعر الصرف 
والكثيــر من املضــار"، مردفا ان 
"وزارة املاليــة كانــت متحوطة 
من موضوع املضار، الســيما من 
حيث الطبقــات الفقيرة ومدى 

التضخم".

مستشار الكاظمي يرّجح بقاء سعر 
صرف الدوالر على وضعه الحالي

شركات الطيران
المرموقة تعود الى عبور 

أجواء البالد
بغداد ـ الصباح الجديد:

العامة  الشــركة  أعلنــت 
خلدمات املالحــة اجلوية في 
)حكومية(،امــس  العــراق 
شــركات  عــودة  اإلثنــني، 
الطيران العاملية الستخدام 
اجملــال اجلــوي للبــالد، بعد 

توقف منذ عام 2014.
وقــال مدير الشــركة، نزار 
بيان،  في  الزيــادي،  ابراهيم 
إن  اجلديد  الصبــاح  تابعته 
"شــركات الطيران العاملية 
في  املرور  عــاودت  املرموقة، 
األجواء العراقية منذ مطلع 

)فبراير( شباط اجلاري".
وأضاف أن "األجواء العراقية 
بكبرى  تزدحــم  أصبحــت 
شــركات الطيران العاملية، 
عــودة  آخرهــا  وكانــت 
البريطانية  اجلوية  اخلطوط 
الستخدام األجواء العراقية 
وإلى  مــن  العبور  لغــرض 

اململكة املتحدة".

العديد  إلى  "إضافة  وأردف: 
الطيــران،  شــركات  مــن 
اجلويــة  اخلطــوط  منهــا 
واخلطــوط  الفرنسيــــة، 
الكنديـــــة، واخلطــــوط 
امللكيـــــة الهولنديــــة، 
وطيــــران )لوفتهانـــــزا( 
األملانــي، واخلطــوط اجلوية 

السويسرية".
وأوضــح أن عودة شــركات 
األجواء  عبــور  إلى  الطيران 
قرار  إثــر  جاءت  العراقيــة 
منظمة الطيران الفيدرالية 
بتقليل   )FAA( األمريكيــة 
القيــود علــى اســتخدام 
األجواء العراقية إلى ما دون 

ارتفاع 32.000 قدم.
األمريكية،  املنظمة  وكانت 
أصــدرت منتصــف 2014، 
حتذيرا، قضى باعتبار األجواء 
العراقية غير آمنة لشركات 
الطيران، بسبب احلرب على 

"داعش".

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمــالك  إعــادة  جلنــة  اعلنــت 
التــي  والصابئــة  املســيحيني 
الصدري  التيــار  زعيم  شــكلها 
مقتــدى الصدر، اســترجاع أكثر 
من 120 عقار وأرض مت االســتيالء 
عليها من قبل "مافيات األراضي". 
وذكر القيادي فــي التيار الصدري 
ورد  بيــان  في  الزاملــي  حاكــم 
االثنني؛  امــس  اجلديد،  للصبــاح 
الفتــرة املاضيــة جرى  :"خــالل 
اســتعادة عــدد مــن األمــالك 
املستولى عليها من قبل ما يعرف 
)مبافيات العقارات( التي استغلت 
األوضــاع االمنية غير املســتقرة 

املاضيــة ليضعوا  الفتــرة  خالل 
أيديهم ظلماً وبغير وجه حق على 
األمــالك، وكانــوا واهمني ان هذه 
االقليات ال ســند لها"، مؤكًدا ان 
الصدر "ســند لكل مستضعف 

ولن يســمح بالتجاوز على أمالك 
فضاًل  مسمى،  أي  حتت  العراقيني 
عن ذلك احملاســبة القانونية لكل 
كانت  مهمــا  املعتدية  اجلهــات 

اجلهة الداعمة لها". 

"اللجنــة  ان  الزاملــي:  واكــد 
األمالك،  هذه  باستعادة  مستمرة 
التي هي عبارة عــن منازل واراض 
ســكنية وزراعية وابنيــة جتارية 
ومعامل صناعيــة ومحال جتارية 
توزعت ما بني مدن بغداد، ونينوى، 
والبصــرة وكركــوك , مؤكداً ان 
اللجنة عازمة على حســم هذا 

امللف بأقرب وقت".
بعودة  املها  عن  اللجنة،  واعربت 
جميع املهجرين العراقيني ســواًء 
والصابئة،  املسيحيني  االخوة  من 
او غيرهم بعد إمتام إعادة أمالكهم 
ضمــن االطر القانونية، وحتســن 

االوضاع األمنية، وفقا للبيان.

استولت عليها "مافيات األراضي"

إعادة اكثر من 120 عقار الى أصحابها من االقليات



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

عــن  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
اســتراتيجية جديدة ملعاجلة الفقر 
5 سنوات تستكمل  لـ  بالعراق متتد 
االستراتيجية السابقة التي ينتهي 

العمل بها العام احلالي.
وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
التخطيــط عبد الزهرة الهنداوي إن 
في  الفقر  مكافحة  “اســتراتيجية 
العراق املمتــدة لألعوام 2023-2027 
في مراحلها األولى في االســتعداد 
لم  االن  ولغاية  لتنفيذهــا  واالعداد 
تبــرز مالمحها” ، مبينــا أنه “يجب 
أن تكــون مالمحها كاملة وأن تأخذ 
شــكلها النهائــي ومــن املؤمل أن 

تكتمل نهاية السنة احلالية”.
وأضــاف أن “العمــل بــدأ بتعــاون 
وتنسيق مع الوزارات واجلهات املعنية 
واحلكومــات احمللية فــي احملافظات 
ومنظمــات دولية لوضع املســارات 
الرئيســة واحملاور األساســية”،الفتا 
الى أن “االستراتيجية تأخذ باالعتبار 
التغيرات التى حدثــت منها االزمة 
االقتصاديــة الناجتــة عــن جائحة 

كورونا”.
وتابــع أن “املناطق واحملافظات األكثر 
فقرا ســتأخذ االولوية في مجاالت 
االستراتيجية  واساســيات  معينة 
هي دعم الفقــراء او ما يعرف الفقر 
الصحة  مجال  فــي  االبعاد  املتعدد 
وعملية  والدخل  والسكن  والتعليم 
النازحني  وعــودة  النســاء  متكــني 

لصناعة مجتمع متماسك”.
وأشار الى أن “االستراتيجية ستعمل 
وفق املسارات الرئيسة ومنها الفقر 
ومراكــز تركز الفقر علــى اخلارطة 
املرســومة لدينا وســيكون هنالك 
مسح جديد اخر للوقوف على واقع 
الفقر في العراق خالل الفترة األخيرة 

على وفق محاور أساسية”.
ستغطي  “االستراتيجية  أن  وأوضح 
كل العــراق وســيكون التعامل مع 
احملافظات حسب نســبة الفقر في 
“احملافظات  أن  كل محافظة، مؤكدا 
االكثر بنســبة الفقر، ستكون ذات 
احملصلة  وفــي  واالهتمام  األولويــة 
جميع  ستشــمل  االســتراتيجية 

احملافظات العراقية”.
وأطلقــت وزارة التخطيط في العام 
2018 اســتراتيجية ملكافحة الفقر 
امتــدت خلمــس ســنوات وتنتهي 

2022 ، هذه الظاهرة  العام احلالــي 
لم تعد مشــكلة اقتصادية وقتية 
إلى  بــل حتوَّلت  أو اجتماعية عابرة، 
مأزق يواجه صانع القرار السياســي 
 ، البالد  في  واالجتماعي  واالقتصادي 
عدد العاطلني وفًقا لتقديرات البنك 
الدولــي يزيد عن 5 ماليــني عاطل، 
وأكثر من ثلث سكان العراق هم من 

الفقراء .
كان الفقر، وما يزال، ظاهرة سرمدية، 
لها وجــود في غالبيــة مجتمعات 
مجتمع  بني  تأثيرها  ويتباين  العالم، 
للتقاليــد االجتماعية  وآخر وفًقــا 
واألعراف الدينية والقوانني الوضعية 
الســائدة. وقــد متيــزت اجملتمعات 
اإلســالمية، ومنها اجملتمع العراقي، 
وفــي مختلف العصــور التاريخية، 
بإيالئها اهتماًما اســتثنائيًّا ملعاجلة 
الظاهرة،  لهذه  الســلبية  التبعات 
انطالًقــا من منظومة قيــم دينية 

ودنيوية ســامية وراســخة ، أُرِْسَي 
مبوجبهــا العديــد مــن املنطلقات 
والتطبيقات  واملفاهيــم   ، النظرية 
العمليــة ملعاجلــة هــذه الظاهرة 

السلبية.
لقــد عــرف العــراق عبــر تاريخه 
الطويل مراحَل مــن الرفاه والتقدم 
 ، واالجتماعي  االقتصــادي  واالزدهار 
ومراحل أخرى من التراجع وانتشــار 
الظواهر السلبية في اجملتمع ومنها 
ظاهرة الفقــر، وقد ألقت العقوبات 
احتالل  بعــد  الدولية  االقتصاديــة 
العراق للكويت عام 1990، وتداعيات 
األميركــي  العســكري  االحتــالل 
للعراق عــام 2003، بظاللها القامتة 
على مجمل التطورات السياســية 
واالقتصادية واالجتماعية للمجتمع 
العراقي، وكان من نتائجها السلبية 
انتشــار ظاهرة الفقر، وبخاصة في 

العقد الثاني من القرن 21.

ولعــل مــن املفارقــات االقتصادية 
واالجتماعيــة والسياســية النادرة 
أَْن تنتشــر ظاهرة الفقر في العراق، 
أبعادها  بكل  إشكالية  إلى  وتتحوَّل 
ا بثرواته  الســلبية في بلد غني جدًّ
وإمكانياتــه  الهائلــة،  البشــرية 
الطبيعيــة املتنوعــة من اتســاع 
األراضــي اخلصبــة، وتوفــر امليــاه 
العذبة، فضــاًل عن الثروات املعدنية 
املتعددة، وبالذات النفط اخلام والغاز 

الطبيعي.
ومما زاد من إشــكالية ظاهرة الفقر 
في العراق انتشــار فيــروس كورونا، 
منذ 24 فبراير/شــباط 2020، وإغالق 
احلدود لغالبية دول العالم، وتقليص 
األنشــطة االقتصادية، ممــا أدى إلى 
انهيار أســعار النفط في األســواق 
الدوليــة، ومن ثم إحداث شــلل تام 
لكل أنشــطة االقتصــاد العراقي، 
فضاًل عــن االفتقار إلــى تطبيقات 

احلكومات  قبــل  من  ناجعة  عملية 
العراقية املتعاقبة طيلة الســنوات 
والتي من شأنها  املاضية،  العشرين 
وضــع مرتكزات أساســية لتطويق 
الظاهرة  لهذه  الســلبية  التأثيرات 
التي حتولت إلى مــأزق يواجه صنَّاع 
القــرار السياســي واالقتصادي في 
العراق ، وكشــفت الــوزارة ايضا أن 
العراق لم يشــهد ارتفاعــاً جامحاً 
بنسب التضخم ، فيما كشفت عن 
خالل  ارتفاعه  عدم  لضمان  اجراءات 

السنوات املقبلة.
وقــال الهنــداوي إن “عوامل عديدة 
داخلية وخارجية تؤثر على التضخم 
“مؤشــرات  أن  مبينــا  الســنوي”، 
التضخم خالل العام احلالي شهدت 
ارتفاعاً في معدالتهــا باملقارنة مع 
مــا كانت عليــه في عــام 2021”.، 
التضخم  “مؤشــرات  أن  موضحــا 
شــهدت ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 

6 باملئــة باملقارنة مع ما كانت عليه 
في العــام املاضي”، مشــيرا الى أن 
التضخم  وانخفاض  ارتفاع  “عوامل 
العملة  كتلــة  بحجــم  مرهونــة 
النقديــة املتداولة، فضال عن حجم 

االستثمارات واالستيرادات”.
وأضــاف، أن “التضخم فــي العراق، 
يرتفع مبعدالت منطقية وفقا للواقع 
االقتصادي، الى جانب حجم الكتلة 
النقدية املوجودة في التداول ونسبة 
االســتثمار”، مؤكــدا أن “العراق لم 
بنســب  جامحاً  ارتفاعــاً  يشــهد 
التضخم ومن غير املتوقع أن يشهد 
ذلك فــي الســنوات املقبلة خاصة 
وأن الكتلة النقدية املتداولة تشهد 
اســتقرارا في األســواق، عالوة على 
البالد  عموم  في  االســتثمار  حركة 
تشهد حتســنا ملحوظا، سيما في 
املشــاريع  وتنفيذ  الســكن  قطاع 

احلكومية”. 

بغداد - خاص 
لتمويل  العراقية  الشركة  اعتمدت  
املشاريع الصغيرة واملتوسطة توجه 
جديــد بتوفيــر القروض املباشــرة، 
الداعمة لشــريحة الشــباب وتلك 
التكنلوجية  باجلوانــب  تتعلق  التي 
والتوسع بالعمليات االقراض، واالفادة 
الناجحة في  العامليــة  التجارب  من 

هذا اجملال .
العراقية  التنفيذي للشــركة  املدير 
املتوســطة  املشــاريع  لتمويــل 
قال  احلنظل  منذر  والصغيرة محمد 
الذي اعتمدته  “التوجه اجلديــد  ان   :

الشــركة مع بداية عــام ٢٠٢٢ متثل 
باطالق القروض املباشرة الى اصحاب 
املشــاريع الصغيرة واملتوسطة بعد 
موافقة البنك املركزي العراق ، وهذه 
العملية ال تتم بشــكل معقد ، بل 
بانســيابية عالية”. ولفــت الى انه 
“ مت التمويــل اجلديد الــذي اطلقته 
الشــركة دون احلاجــة الــى كفيل 
ضامن يبدا من ١-٧ مليون دينار ، في 
حني التمويل االخر والذي يحتاج الى 
كفيل ضامــن موظف حكومي يبدا 
٧-٢٥ مليون دينار عراقي بعد دراسة 
املشــروع وجدواه االقتصادية ، حيث 

يتم االعتماد على جناح املشروع اكثر 
مــن الكفيل الضامــن ، وذلك خللق 
مشاريع حقيقية على ارض الواقع”. 

واشــار الى ان “البنك املركزي متابع 
لواقع االقــراض بجميع خطواته من 
اجل خلق مشــاريع داعمة لالقتصاد 
الوطنــي عبر برامــج دقيقة لنجاح 
عمليــة االقــراض ووجه مســارات 
االقراض  لتنمية  اخملصصــة  االموال 
واملشــاريع”. وعــن اليــة االقــراض 
قــال احلنظــل: ان “ للشــركة فرق 
متخصصة تعمــل على زيادة مواقع 
املشــاريع وتطلــع ميدانيــا علــى 

التحضيرات والتاكد من املشروع ثم 
يتم توفير التمويل الــالزم لنجاح “، 
مشيرا الى “ ضرورة التوسع باالقراض 
واملتوســطة  الصغيرة  للمشــاريع 
الفعلية واجراء زيــارة تقوميية دورية 
ملتابعــة االداء وتقوميه ، وبذلك تكون 
هناك جدية في املوضوع االقراضي “.

التخطيط  لوزارة  الرســمي  الناطق 
عبد الزهرة الهنــداوي قال: ان “اهم 
بوابات النفاذ الى التنمية املستدامة 
تتطلب تفعيل دوراملشاريع التوسطة 
القدرات  التي ميكنهاتعزز  والصغيرة 
ومن  البالد  فــي  واخلدمية  اإلنتاجية 

يتتبــع واقــع االقتصــادات العاملية 
املتطورة يجد انها متنح هذة املشاريع 
اهتمام خاص، وذلك لدورها في منح 
انها  األسواق متطلبات مهمة، كما 
توظــف اإلمكانات الشــابة ياالجتاه 

الذي يخدم االقتصاد الوطني”.
وشــدد على ان “للجهــاز املصرفي 
املشــاريع  دعم  فــي  دور  العراقــي 
الصغيرة واملتوســطة، الســيما ان 
كبيرة  رغبة  تؤكد  املتوفرة  املؤشرات 
لدى الشــباب في البدء مبشاريع في 
مختلف القطاعات وهذا نلمسة من 
خالل األفكار التي يقدمها الشــباب 

والتــي تتضمن مشــاريع غاية في 
األهمية وتعكس قدرات الشباب في 

دعم االقتصادي الوطني”.
ولفت الى ان “واقــع احلال في العراق 
يتطلب تبنــي خطط فاعلة الحتواء 
الشــباب، حيث لدينا شباب متعلم 
وآخر غير متعلم ومخرجات جامعات 
ســنوية باعداد كبيرة تتطلب توفير 
فرص عمل ومتثل املشاريع املتوسطة 
الحتواء  األهــم  والصغيرةالتوجــه 
اختصاصاتهم  الشــباب مبختلــف 
حيث تســتوعب هذه املشاريع إعداد 

كبيرة من الشباب لكال اجلنسني”. 

بغداد ـ الصباح الجديد 
عقـــدت هيئة رعايــة الطفولة 
ومناقشــة  لبحــث  اجتماعــاً 
منصة  بإنشاء  اخلاصة  التفاصيل 
وقاعدة بيانات مفصلة عن اوضاع 

الطفل في العراق.
واوضحت مدير مكتب هيئة رعاية 
الطفولة غادة محســن الرفيعي 
أن االجتماع الــذي عقد في مقر 
وبالتنســيق مع  التخطيط  وزارة 
للطفولة  املتحــدة  األمم  منظمة 

)اليونيســيف( ناقــش مجموعة 
مــن النقاط املهمــة ذات الصلة 
بطبيعة ونوعيــة املعلومات التي 
ســتتضمنها املنصــة وقاعــدة 
تكون  ســوف  والتــي  البيانــات 
متاحة للــرأي العام وللمختصني 
ســتتضمن  حيث  واالكادمييــني 
بيانــات ومعلومات تتنــاول واقع 
الطفــل ومــا يحيــط بــه من 

مشكالت وحتديات. 
جتدر االشــارة الى ان انشــاء هذه 

املنصــة ياتي فــي اطــار تنفيذ 
لسياســة  التنفيذيــة  اخلطــة 
حماية الطفل 2022 – 2025 التي 
اطلقتها هيئة رعاية الطفولة، إذ 
مت تكليف اجلهاز املركزي لالحصاء 
في وزارة التخطيط للقيام باعداد 
قاعدة البيانات بدعم من منظمة 

االمم املتحدة )اليونيسيف(.
كما عقـدت هيئة رعاية الطفولة 
الهيئة  ارتباط  اجتماعاً ألعضــاء 
في احملافظات ملناقشــة عدد من 

القضايا ذات الصلة بعمل الدوائر 
واألقســام املعنيــة بالطفولــة 
فــي احملافظات وتنســيق اجلهود 
بني مؤسســات الدولــة واجلهات 
املعنية للوصول الى تقدمي فضلى 

اخلدمات. 
وترأس االجتماع مدير مكتب هيئة 
رعايــة الطفولة غــادة الرفيعي 
التي اكدت عبر كلمة ألقتها على 
اهميــة الدور الــذي تلعبه هيئة 
رعايــة الطفولة في ظل الظروف 

التي افــرزت الكثير من التحديات 
التــي تواجــه الطفولــة، والتي 
حتتــاج الى تضافر جهــود جميع 
واملنظمات  احلكومية  املؤسسات 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  الدولية 
وتقدمي  االطفال  بواقــع  للنهوض 

كل ما ميكن ان يقدم لهم. 
املوضوعات  اجملتمعون  ناقش  كما 
اذ  املدرجة فــي جدول االعمــال، 
اســتعرض ممثلــو احملافظات اهم 
النشــاطات التــي حتققت خالل 

العام املاضي وما ســيتم تنفيذه 
خالل املــدة القادمــة، فضال عن 
والتحديات  توضيح اهم املشاكل 
االرتباط  اعضــاء  تواجــه  التــي 
االخرى،  والدوائر  املؤسســات  مع 
اخلطة  واســتعرضوا فقرات  كما 
التنفيذيــة لسياســة حمايــة 
2022–2025، التي اعدتها  الطفل 
هيئــة رعاية الطفولــة بالتعاون 
االمم  منظمــة  مــع  والتنســيق 

املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقــى وزيــر التجارة الدكتــور عالء 
اجلبوري عــدد من اصحــاب املطاحن 
االهلية في بغداد واحملافظات للتباحث 
في املواضيــع املتعلقــة بعمل هذه 
الشركة  التنسيق مع  وآلية  املطاحن 
العامة لتصنيع احلبوب لغرض ايصال 

طحني جديد للمواطنني.
واكد وزير التجارة خالل االجتماع دعم 
الوزارة لعمل املطاحن االهلية من خالل 
جتهيزها بالكميات اخملصصة للطحني 
فضالً عن مناقشــة املالحظات التي 
املطاحن  هــذه  اصحــاب  يقدمهــا 
املتعلقــة بتوحيد عمليــة التجهيز 
بينها وبــني املطاحن احلكومية فضال 
عن مناقشــة قضية االســتثمار في 
موضوع انشــاء املطاحن في الطحني 

التجاري، كذلك املساهمة في خفض 
اسعار السوق احمللي.

الوزيــر اجلبــوري اكــد ان للمطاحن 
دور متميــز في خفض اســعار مادة 
ونحن  احملليــة  الســوق  في  الطحني 
ننتظــر مشــاركة هــذه املطاحــن 
بشــكل كبير جــداً حلل مشــكلة 
الضغط  رفع  وبالتالي  االسعار  ارتفاع 
عن كاهل املواطنني ، واشــار اجلبوري 
الى ان املالحظات التــي مت رفعها من 
يتم  املطاحن ســوف  اصحــاب  قبل 
الشركة  ادارة  مناقشتها في مجلس 
التخــاذ قرارات بشــانها ما يســهم 
بارتقاء عمل هــذه املطاحن واحلفاظ 
على مصاحلها كونها شريك اساسي 
في عملية جتهيز الطحني للمواطنني 

ودعم االمن العراقي.

ووعد  الوزير اجلبوري اصحاب املطاحن 
باتخــاذ قــرارات من شــانها االرتقاء 
املطاحن وحل  مبســتوى عمل هــذه 
املشــاكل العالقــة التــي تشــكل 
مجســات ســلبية لــدى اصحــاب 

املطاحن. 
علــى صعيد متصــل اعلنــت وزارة 
التجارة عن استمرارية جتهيز املطاحن 
واالنبار  وميسان  كركوك  في  العاملة 
وذي قار للــوكالء مبادة الطحني ضمن 
مخصــص الوجبة االخيرة من احلصة 
االولى مع انسيابية تدفق احلبوب من 
السايلوات وحتقيق نسب متقدمة في 

توزيع الطحني،
اكد ذلك مدير عام الشــركة العامة 
لتصنيــع احلبــوب أثير داود ســلمان 
وأضاف ان الصوامع واجملمعات اخلزنية 

في جتارة احلبوب تواصل جتهيز املطاحن 
احلبوب  بوجبات جديدة مــن خلطات 
إلكمال عملية انتاج وجتهيز الكميات 
األولى،  احلصة  من مخصص  املتبقية 
مشــيرة بذات الســياق الى مواصلة 
املتابعة  اعمــال  املشــتركة  اللجان 
الضافــة مــادة البرميكــس لتدعيم 
الطحني وعملية التوزيع لدى الوكالء .
النوعية تقوم  ان فرق السيطرة  وتابع 
بسحب النماذج من احلبوب املستلمة 
والطحــني املنتج الغــراض الفحص 
اخملتبري، فيما تشرف الوحدات الرقابية 
على فحــص اخلبازة وجتهيــز الوكالء 
لعينات  منفصلة  اســتبيانات  وجتري 
من العائالت عن نوعية الطحني اجملهز 
االسواق  الطحني في  اسعار  ومتابعة 

احمللية. 

التخطيط: استراتيجية جديدة
لمكافحة الفقر في البالد لثالث سنوات

تمتد لألعوام 2023-2027 في مراحلها االولى 

بدأ العمل بتعاون 
وتنسيق مع الوزارات 

والجهات المعنية 
والحكومات المحلية 

في المحافظات 
ومنظمات دولية 

لوضع المسارات 
الرئيسة والمحاور 

األساسية لمكافحة 
الفقر

اعالم المحكمة 
لالســتحواذ على العقارات اململوكة للدولة 
بدون وجهة حق مســتغلني احكام املادة )24/
ثالثا( من قانون بيــع وايجار اموال الدولة رقم 
)21 لسنة 2013 ( وحفاظاً على اموال الشعب 
قررت احملكمة االحتاديــة العليا مبوجب قرارها 
بالعــدد )213/احتادية/2021( فــي 9 /2 /2022 
احلكم بعدم دســتورية والغاء املادة )25/ ثالثاً( 
في اصل القانون والتي اصبحت بعد التعديل 
حتمل الرقم ) 24/ثالثاً( مــن قانون بيع وايجار 

اموال الدولة رقم )21 لسنة 2013 ( املعدل .
ونصت على ) للبلديــة اخملتصة بعد موافقة 
وزير البلديات واالشغال العامة وألمانة بغداد 
بيع االراضي اخملصصة لإلسكان ببدل حقيقي 
وحســب االسعار الســائدة ملثيالتها واجملاورة 
تقــدره جلنة التقدير املنصوص عليها في هذا 
القانــون وبدون مزايدة علنيــة الى العراقيني 
الذيــن ال ميلكون هم او ازواجهــم او اوالدهم 
القاصرون دار او شــقة او ارض ســكنية على 
وجه االســتقالل ولم يكونوا قد حصلوا على 
وحدة ســكنية او قطعة ارض ســكنية من 

الدولة او اجلمعيات التعاونية لإلسكان (.

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنـــت الشــركة العامة لصناعــة األدوية 
واملُستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات 
الزيــارة امليدانية  وزارة الصناعــة واملعادن عن 
لوفــد من شــبكة التطوير العامليــة التابعة 
ملُنظمــة األمُم املُتحدة اإلمنائــي ) UNDP ( وذلك 
لإلطالع على ســير أعمال إعــادة التأهيل في 
مصنع احملاليل الوريدية مبُحافظة نينوى التابع 
للشركـة . وأجـــرى الوفد برفقة ُمدير املصنع 
الدكتورة : إكـــرام عبـــد اهلل بشيـــر جولة 
ميدانية أطلَع ِخاللها على ســير أعمال إعادة 
التأهيــل واملراحل التي متَّ حتقيقها وإبداء بعض 
املاُلحظات والتوجيهات إلى الشــركة املُنفذة 
فيما يُخــص األعمال الكهربائية والســالمة 
املهنية وحثهــم على بذل املزيد من اجلهود من 
أجل اإلســراع في إكمال األعمال املُناطة بهم 

وإجنازها في الوقت احمُلـدد . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيئة النزاهة االحتاديَّة امس االثنني، 
عــن ضبطها حــاالت جتــاوزٍ واســتيالٍء على 
عقاراٍت مملوكٍة للدولة وبيعها للُمواطنني في 

ُمحافظة نينوى، خالفاً للقانون.
وقالت دائــرة التحقيقات في الهيئة في بيان ، 
ذ ثالث  إنَّ “فريق عمــل ُمديريَّة حتقيق نينوى نفَّ
رات ضبٍط  عمليَّــاٍت ُمنفصلٍة، مبوجــب ُمذكَّ
قضائيَّة”، ُمبّينًة أنَّ “الفريق انتقل خاللها إلى 
عددٍ من جمعيَّات اإلســكان في احمُلافظة وقام 
بضبط حاالت تالعٍب وجتاوزٍ كبرى على عقارات 
الدولة”، مؤكدًة “ضبطهــا )14( ُمتَّهماً بتلك 

التجاوزات، من بينهم )3( رؤساء جمعيَّاٍت”. 
وأفــادت الدائرة بأن “الفريق، الذي قام باالنتقال 
إلى مقرِّ جمعيَّة إســكان ُمنتســبي شركة 
ن من ضبط  ة في نينــوى، متكَّ الكنــديِّ العامَّ
رئيــٍس و)6( أعضــاء في اجلمعيَّــة؛ لقيامهم 
بتقطيع وبيع أراٍض تعــود ملكيَّتها إلى وزارة 
املاليَّة”، ُمشــيرًة إلى “قيام املُتَّهمني بتقطيع 
مســاحة )144( دومناً من أراٍض جنسها زراعي، 

وبيعها لقاء مبالغ ماليٍّ خالفاً للقانون”.
وأضافــت إنَّ “الفريق قام خــالل عمليٍَّة ثانيٍة 
بضبــط رئيــس جمعيَّــة الديــار إلســكان 
املُتقاعديــن وذوي الدخل احملــدود في احملافظة 
و)4( من أعضاء اجلمعيَّــة؛ لقيامهم بالتجاوز 
على )233( دومناً مــن األرض العائدة ملكيَّتها 
للدولــة وفرز )1200( قطعة أرض منها؛ لغرض 
بيعها بصــورٍة ُمخالفٍة للقانــون ملنفعتهم 
الشــخصيَّة”، الفتًة إلى أنَّ “العمليَّة أسفرت 
عن ضبــط مبالــغ ماليٍَّة في مقــرِّ اجلمعيَّة 

ُل جزءاً من إيرادات بيع تلك األراضي”. تُشكِّ

بيان صادر من المحكمة 
االتحادية العليا بشأن 

االستحواذ على عقارات الدولة

وفد) UNDP( يطلع على 
إعادة تأهل مصنع المحاليل 

الوريدية بنينوى

النزاهة تضبط تجاوزًا 
واستيالء على 600 دونم 
عائدة للدولة في نينوى

قروض مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

هيئة رعاية الطفولة تعقد اجتماعًا إلنشاء منصة وقاعدة بيانات عن الطفولة في البالد

خالل لقائه عددا من اصحاب المطاحن األهلية 

وزير التجارة نحن شركاء في خدمة المواطنين وايصال الطحين الجيد
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتعادت الشــرطة الكندية الســيطرة 
بشكل شبه كامل على وسط مدينة أوتاوا 
بعد شــّله ملــدة 24 يوما بســبب احتجاج 
لسياسة  املعارضني  الشــاحنات  ســائقي 

احلكومة في احتواء وباء كوفيد.
وأوردت الســلطات ظهر االحد أنها قبضت 
علــى 190 متظاهرا وأزاحت نحو خمســني 
عربة اطلقت العنان ألبواقها ألســابيع في 

املدينة املعروفة بهدوئها.
بعد رشــها املتظاهرين برذاذ الفلفل، وإزالة 
متاريــس احتمــى بها بعضهــم، صّعدت 
الشــرطة أســلوب تعاملهــا بداية عطلة 
نهايــة األســبوع مؤكــدة أن الوقــت حان 
ملغادرة سائقي الشاحنات. ، وقد أدت عملية 

الشرطة إلى تفريق معظم احملتجني.
لكن السلطات قالت إن “عملية الشرطة ال 
تزال مســتمرة”، موضحة أنها قامت بوضع 
ســياج حول مبنى البرملان الكندي “لضمان 

عدم خسارة املنطقة املستعادة”.
بالهزمية،  رفض الكثير من هؤالء االعتــراف 
مؤكدين أنهم سيواصلون الضغط من أجل 
الرفــع الكامل للقيــود املفروضة ملكافحة 
كوفيد والتــي تعد من بــني األكثر صرامة 
في العالــم، رغم تخفيف بعضها في األيام 
األخيرة. وبرغم عودة الهدوء أخيرا إلى أوتاوا، 
التي  التاريخية  فإن احلركــة االحتجاجيــة 
بدأت في أواخر كانــون الثاني/يناير قد يكون 
لها آثار دائمة على النقاشات السياسية في 
البالد ، وألهمت حركــة االحتجاج الكندية 
آخرين خارج حدود البالد، ال سيما في فرنسا 

ونيوزيلندا.

الصباح الجديد - وكاالت:
بحــث اجتمــاع وزاري بني مجلــس التعاون 
اخلليجــي واالحتــاد األوروبــي، بالعاصمــة 
البلجيكية بروكسل، اإلثنني، تعزيز العالقات 

بني اجلانبني في مختلف اجملاالت.
وذكر بيان صادر عن مجلس التعاون اخلليجي، 
الذي يضم في عضويته السعودية واإلمارات 
وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت، أن 

االجتماع عقد مبقر االحتاد في بروكسل.
اجلانب  “تــرأس االجتماع من  البيان:  وأضاف 
اخلليجي فيصــل بن فرحان، وزيــر اخلارجية 
السعودي )أمني عام مجلس التعاون(، بينما 
األوروبي شارل ميشيل،  ترأســه عن اجلانب 

رئيس اجمللس األوروبي”.
البحرين  وزراء خارجيــة  االجتمــاع،  وحضر 
عبد اللطيــف الزياني، والكويت أحمد ناصر 
احملمد الصباح، وقطر سلطان املريخي، فضال 
عن ســفير اإلمــارات في بلجيــكا، محمد 
السهالوي، ووكيل اخلارجية العماني، خليفة 

بن علي احلارثي.
وتناول االجتماع “بحث سبل تعزيز العالقات 
بني اجمللس واالحتاد في جميع اجملاالت”، بحسب 

املصدر ذاته.
كما تناول “بناء عالقات وثيقة بني دول اجمللس 
واالحتاد في مجموعة واســعة من اجملاالت مبا 
في ذلك احلوار السياسي، واألمن، والسياسة 
والطاقة  والتنميــة  والتجــارة،  اخلارجيــة، 
ومكافحة اإلرهاب وتعزيز األمن واالستقرار”.

الشرطة الكندية تستعيد 
السيطرة على وسط أوتاوا 
بعد 24 يوم من االحتجاجات

“التعاون الخليجي” 
واالتحاد األوروبي يبحثان 
تعزيز العالقات بينهما

تقرير

الصباح الجديد - متابعة:

ال تقتصر معاناة الشــاب نورس بّرو 
على آالم املرض العضال، الذي أصيب 
بــه منذ ما يقــارب العامــني، ليزيد 
فقدان الدواء في سوريا، على أوجاعه 
فــي كيفية  فكرياً  تعباً  اجلســدية 
احلصول علــى اجلزء اآلخــر من امل 

التعافي.
املقيم  الســوري  اإلعالمي  بّرو،  يروي 
الدم  في دمشــق واملصاب بسرطان 
“اللوكيميا” مأساته املتعلقة بتأمني 
الدواء بشــكل شخصي، بعد توقف 

املشفى احلكومي عن تأمينه.
الالزم للعالج  الدواء  ويقول: “لألسف 
لم يعد متوفــراً، مــا يجبرني على 
اخلارجيــة  باألســواق  االســتعانة 
لتأمينهــا، بأســعار خيالية، وهو ما 
يجعل احلصول عليها بشــكل دائم 
امــراً صعبــاً للغاية، ليس بســبب 
كلفتــه الباهظــة جــداً فقط، بل 
لصعوبات إيصاله إلى الداخل أيضاً”.
لكن، املعاناة بالنســبة لبّرو، ال تقف 
عند عدم توفــر الدواء فقط، بل متتد 
لتشــمل أيضاً عدم توفــر التحليل 
الالزم لتحديد نسبة إصابته ومراقبة 
حتديد  وعليه  للمعاجلة  اســتجابته 
للعالج  الالزمة  والكميات  النســب 

باجلرعة الدوائية.
الدوائية  الصناعــات  اعتبرت  لطاملا 
الصناعية في  القطاعــات  من أهم 
ســوريا، ليس جلهة حتقيق االكتفاء 
الدوائي للســوريني بأســعار زهيدة 
فحســب، بــل لرفدهــا االقتصــاد 
السوري بالعملة الصعبة، عن طريق 
التصدير، باســتغالل قدرته العالية 

نتيجة  املثيلة  على منافسة املصادر 
ألسعاره املناسبة مقارنة مع جودته.

لكن، هذا القطــاع أيضا، كمعظم 
لم  األخرى،  اإلنتاجيــة  القطاعــات 
تســلم من تبعات احلرب املدمرة في 
البالد، التي حتّولت من دولة مكتفية 
محليا بشكل كبير، ومصّدرة للعديد 
من األصناف، إلى بلد يســتورد حتى 
أدوية “مضادات االلتهاب” في الكثير 

من األحيان.
كل ذلك حصل فــي أقل من نصف 
عقد مــن الزمــن، حيث يؤكــد برو 
أن الوضــع لــم يكن بهــذه الدرجة 
من الســوء قبل ســنتني فقد، حني 
اكتشاف إصابته باملرض، فقد كانت 
اجلهات احلكومية مستمرة في تأمني 
البدائل على األقل في حال استحالة 

تأمني الدواء األساسي.
ويشــرح برو أن “مستشفى األمراض 
الســرطانية )البيروني( في دمشــق 
بدائل، لكن  تأمني  حتاول قدر اإلمكان 
هــذه البدائــل بطبيعــة األحوال ال 
تعطي النتائج املرجــوة، ما يزيد من 

تأثيرات املرض علي شخصياً”.
في السياق ذاته، تروي إحدى املصابات 
مبرض عصبي، معاناتها الشديدة في 
احلصول علــى الدواء الالزم لعالجها، 
بعد انقطــاع الصنــف املوصى به، 

وعدم توفر البدائل.
مطالبة  األربعينيــة،  املــرأة  وتؤكد 
عدم الكشــف عــن أســمها، أنها 
ثمنه  لدفع أضعاف  اســتعداد  على 
مقابل إيجــاده أو بديل له، حيث لم 
جتد نفعاً محــاوالت بحثها ال هي وال 
أوالدها الذيــن توزعوا على صيدليات 

العاصمة.
تتشــابه قصص املعانــاة، لتختلف 

في نوع الدواء املفقــود، في أزمة لم 
تطــل املواطن الســوري فقط، على 
الرغم من كونه املتضــرر األكبر، بل 

كان للصيادلة أيضاً نصيباً من هذه 
املعاناة.

ومتثلــت املعاناة، حســبما يشــرح 

الصيدلي محمــد العاقل، في  قيام 
بالزام  األدويــة،  بيــع  مســتودعات 
الصيدليــات على شــراء أدوية غير 

مطلوبة كشرط لتزويدهم باألصناف 
األكثــر طلبــاً ولزاماً، الذي يســبب 
كســاد بعــض االدوية علــى رفوف 
خسائر  في  والتســبب  الصيدليات، 

مادية لها.
ويضيــف العاقــل بــأن املشــاكل 
االخــرى تتمثل بإيقاف بيــع العديد 
من األصناف وعــدم وجود بدائل لها، 
إضافــة إلى انقســام ســوق الدواء 
إلى قســمني: سوق نظامية ال يتوفر 
فيها كميات الدواء الالزمة لتغطية 
الطلب، وســوق ســوداء يتوفر فيها 
بأســعار  ولكن  األصنــاف  جميــع 
مضاعفــة، ما يضــع الصيدلي في 
مواجهة مع املريــض الذي يتهمهم 

باجلشع واالحتكار.
الصحــة  وزارة  العاقــل  ويحّمــل 
مســؤولية األزمــة بســبب عــدم 
التسعير،  آليات  املرونة في  اعتمادها 
األسعار متناسبة مع  بحيث تصبح 
التكلفة وعدم وجود الرقابة الكافية 
علــى املعامل، التي كانت بحســب 
العاقل الســبب في ظهور الســوق 

السوداء.
واســتهجن عدم وجــود مندوب من 
الصيادلــة في جلنة تســعير الدواء 
مقابــل وجــود مندوبني مــن وزارات 
االقتصاد والصحة، األمر الذي يخلق 
ووزارة  الصيادلــة  نقابة  بــني  فجوة 
أصوات  تتعالى  املقابل،  في  الصحة. 
بإيجاد  للمطالبة  املعامــل  أصحاب 
حل للخسائر التي يتكّبدونها. وتعود 
مشــكلة فقدان العديد من أصناف 
األدويــة لقيــام املعامــل بتخفيف 
مشــاكل  خلفية  علــى  انتاجهــا 
تتعلق بتضاعف أسعار املواد االولية 
بشــكل كبيــر عامليــاً، إضافة إلى 

ارتفاع كلفتها بســبب تدهور قيمة 
الليرة السورية، مقابل عدم مواكبة 
األســعار احملــددة من قبل الــوزارات 

املعنية لهذا االختالف في السعر.
على الرغــم من إقــرار زيادتني على 
أســعار الدواء العام املاضــي، إال أن 
التوازن بني ســعر التكلفة واملبيع ال 
يزال مفقوداً، وفقاً ألصحاب املعامل، 
الذين يدعمون مطالبهم برفع أسعار 
األدويــة باملقارنة مع ارتفاع أســعار 
يســتهلكه  ما  وكل  الغذائية  املواد 
املواطن مــن مواد أخرى مــع ارتفاع 

سعر الدوالر.
اخلارجيــة  العقوبــات  أدت  كمــا 
املفروضــة على ســوريا، التي تعيق 
احلصول على الكثير من املواد األولية 
الالزمة لصناعة الــدواء، إضافة إلى 
قيام الشــركات األجنبية بســحب 
امتيازاتها املمنوحة إلى 58 شــركة 

دواء سورية، إلى تفاقم املشكلة.
بالتزامن مع انقطاع الدواء وندرته في 
األســواق، برزت ظاهرة تهريب الدواء 
الى اخلارج وعلى وجه اخلصوص لبنان 
والعراق، فأصبح شائعاً وجود العديد 
من األصناف “املقطوعة” في السوق 
احمللية، على الرغم من كونها صناعة 
ســورية، مقابل توّفرهــا بكثرة في 

الدول اجملاورة.
وتراجعت صــادرات املعامل الدوائية 
بفعل العقوبات اخلارجية لتسجل ما 
نســبته 10 باملئة فقط من اجمالي 
صادراتها املســجلة في العام 2010، 
حيــث تراجع عدد الدول املســتوردة 
للدواء السوري من نحو 44 دولة قبل 
2011 الى حوالي 10 دول حالياً فقط، 
بخســارة تقــدر ســنوياً بنحو 200 

مليون دوالر.

مع أزمات مرضية يصعب معها العالج

الدواء السوري مفقود في الداخل متوفر في الخارج

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قال الكرملني امس اإلثنني إنه “من 
السابق ألوانه” احلديث عن قمة بني 
الرئيسني فالدميير بوتني وجو بايدن. 
وجاء هذا التصريح عقب موافقة 
بايدن مســاء األحد علــى مبادرة 
ماكرون لعقد قمة جتمعه ببوتني، 
الغرب  نزع فتيل األزمة بني  بهدف 
وروسيا حول أوكرانيا، وفيما رحبت 
األخيرة باملقترح الفرنســي، الذي 
دبلوماسيا”  “أمال  فرنسا   اعتبرته 

حلل األزمة.
علق الكرملني على املبادرة بالقول 
إنه “من الســابق ألوانــه” احلديث 
عن قمــة بني الرئيســني فالدميير 
بوتني وجــو بايدن التــي أعلنتها 
فرنسا لنزع فتيل األزمة بني الغرب 
وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو 

الروسي.
وقــال املتحدث باســم الكرملني 
للصحافيني:  بيســكوف  دميتري 
“ثمة توافق علــى ضرورة مواصلة 
احلوار على مستوى وزراء )اخلارجية(. 
عن  احلديث  ألوانــه  الســابق  من 

خطط ملموسة لتنظيم قمم”.
وأضــاف أن “اللقاء ممكــن إذا رأى 
الرئيسان )الروسي واألمريكي( أنه 
مفيد”، مشيرا إلى أن بايدن وبوتني 
التحدث  الضرورة”  “عند  ميكنهما 
مع بعضهما البعض “عبر الهاتف 

أو غير ذلك”.
األوكراني  اخلارجيــة  وزيــر  ورحب 
دميتــرو كوليبا اإلثنــني بتنظيم 
قمــة بــني الرئيســني األمريكي 
معربا  بروكســل،  في  والروســي 
عــن أملــه بالتوصل إلــى اتفاق 
الروسية  القوات  انســحاب  حول 

احملتشدة عند حدود بالده.
 وقال لدى وصوله حلضور اجتماع 
مع نظرائــه في االحتــاد األوروبي: 
“نعتقد أن أي جهد يهدف إلى حل 
دبلوماسي يستحق احملاولة، ونأمل 
أن يخرج الرئيســان مــن القاعة 
القوات  انســحاب  حــول  باتفاق 

الروسية من أوكرانيا”.
الفرنسي  الدولة  ســكرتير  وقال 
للشــؤون األوروبيــة كليمان بون 

اإلثنــني إن فرنســا تــرى “أمــال 
دبلوماســيا” بحل أزمــة أوكرانيا 
بعد موافقة الرئيســني األمريكي 
جو بايدن والروســي فالدميير بوتني 

على مبدأ عقد قمة بينهما.
“أل  بون في تصريح حملطة  وأوضح 
ســي إي”، “ثمة واقع على األرض، 
ثمة توتر على األرض مع انتشــار 
عســكري روسي واسع عند حدود 
أوكرانيا، مع خروقات لوقف إطالق 
النار خالل عطلة نهاية األســبوع 
املواجهة،  دونباس على خــط  في 
وفــي الوقــت نفســه لدينا أمل 

دبلوماسي”.
ولفت بــون إلى أنه يتعني علينا أن 
“إذا  ولكن  للغايــة”  “حذرين  نظل 
كانت ال تزال هناك فرصة لتجنب 

احلــرب وتالفي الكارثــة وبناء حل 
فيجب  ودبلوماســي،  سياســي 

اغتنامها”.
وأعلن اإلليزيه ليــل األحد اإلثنني 
الروسي واألمريكي  الرئيســني  أن 
“وافقــا على مبــدأ” أن يلتقيا في 
قمة مشــيرا إلى أن هذه احملادثات 
ســيتم الحقا توسيعها لتشمل 
“جميــع األطــراف املعنيــني” في 
األزمة األوكرانية في حال لم تُقِدم 

روسيا على غزو أوكرانيا.
وجاء هــذا اإلعــالن بعدما حتدث 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

مع نظيره الروسي واألمريكي.
ووافق بايدن علــى لقاء بوتني بناء 
الفرنسي  نظيريهما  مقترح  على 
إميانويــل ماكرون شــرط أال تُقِدم 

وهو  أوكرانيــا،  غزو  على  روســيا 
موقــف مفاجــئ يأتي فــي وقت 
يتحدث فيــه الغربيون عن تدخل 

روسي عسكري وشيك.
ومن املقرر أن يجتمع اخلميس وزيرا 
الفروف  سيرغي  الروسي  اخلارجية 

واألمريكي أنتوني بلينكن.
ومن املقــرر أن يرأس فالدميير بوتني 
القومي  األمــن  جمللس  اجتماعــا 
الروسي، وهو هيئة نافذة تضم أبرز 
صانعي القرار في روسيا، وال سيما 

قادة اجليش وأجهزة االستخبارات.
كذلك، أكد الكرملــني مجدداً أن 
“الوضع ال يزال متوترا للغاية” على 
اجلبهــة الشــرقية ألوكرانيا، بني 
واالنفصاليني  األوكرانيــة  القوات 
من  املدعومني  لروســيا  املوالــني 

موسكو. 
وقال بيســكوف الذي حتمل بالده 
أوكرانيا مســؤولية تدهور الوضع 
علــى األرض: “هذا األمــر مقلق” 
متهما إياهــا بالرغبة في ارتكاب 
“إبادة جماعية” في حق الســكان 

الناطقني بالروسية. 
ويتهم الغرب موســكو بتصعيد 
حــدة القتال منذ عــدة أيام على 
خط املواجهة ويخشــى أن تتذرع 
روســيا التي حشــدت 150 ألف 
األوكرانية،  احلــدود  جندي عنــد  
واســع ضد  بذلك لشــن هجوم 

جارتها املوالية للغرب.
وتنفي موســكو نيتها الشــروع 
بغزو أوكرانيا، لكنها تطالب بعدم 
انضمــام هذه الدولــة إلى حلف 

وانسحاب  األطلســي  الشــمال 
احللف من أوروبا الشرقية، ويرفض 
الغرب كل هذه الطلبات حتى اآلن.
وعولت الرئاســة الفرنسية على 
القمة  املبدئيــة لعقدج  املوافقة 
الى احلد الــذي أوردت فيه أن “هذه 
القمة ســيتم الحقا توســيعها 
لتشمل “جميع األطراف املعنيني” 
“األمن  مســائل  في  وســتبحث 
واالســتقرار االســتراتيجي فــي 

أوروبا”.
ومن املرجح ان يُعّد مضمون القمة 
بني بوتــني وبايدن وزيــرا اخلارجية 
األميركي أنتوني بلينكن والروسي 
ســيرغي الفروف خــالل لقائهما 
املرتقب اخلميس، حســب ما أعلن 

اإلليزيه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املؤقتة  الليبية  أعلن رئيس احلكومة 
عبــد احلميد الدبيبة سلســلة من 
خطط اإلنفاق التي حتظى بشعبية، 
في مســعى لتعزيز وضعه في وجه 
محاولة من جانــب البرملان املتمركز 

في شرق ليبيا الستبداله.
ووعد الدبيبة، الذي تعهد أال يســلم 
الســلطة إال بعد إجــراء انتخابات، 
بتقدمي مســاعدات لليبيني لشــراء 

إنه سيرفع بعض  أراض ومنازل وقال 
الرواتب التي تقدمها الدولة ويواصل 

دعم حاالت الزواج.
لكن وضعــه ووضع حكومة الوحدة 
التي  دوليا  بهــا  املعتــرف  الوطنية 
يقودها أصبــح على احملــك بعد أن 
كلف البرملان وزير الداخلية الســابق 
فتحي باشــاغا بتشــكيل حكومة 

جديدة.
ويقــول الدبيبة، الــذي أعلن اخلطة 

ألقاها مبناســبة ذكرى  في كلمــة 
انتفاضــة 2011 التي أطاحت مبعمر 
القذافــي، إنه لن يعترف بشــرعية 

تعيني باشاغا.
ويجري باشــاغا مشاورات مع الكتل 
السياســية ومــن املقــرر أن يقدم 
تشــكيلة حكومة جديدة األسبوع 
القــادم، في خطوة ســتحدد ما إذا 
استبدال  في  البرملان  كانت مساعي 
الدبيبــة قد جنحــت أم أن مصيرها 

الفشل.
ويأتــي ذلك في حلظة حاســمة من 
احملاولــة الهشــة النتــزاع ليبيا من 
اللذين تشهدهما  والعنف  الفوضى 
منذ أكثر من عشــر ســنوات بعد 
انهيــار االنتخابــات العامة املزمعة 
في ديســمبر كانون األول مع تخوف 
ليبيــني كثيرين من أن تــؤدي األزمة 
اندالع صراع  إلى  السياسية اجلديدة 
جديد. وحتــرك البرملان، الــذي انحاز 

في الغالب إلى قوات شرق ليبيا في 
احلرب األهلية التــي بدأت في 2014، 
العملية السياسية  للسيطرة على 

بعد انهيار االنتخابات.
وقال رئيــس البرملان عقيلة صالح إن 
حكومــة الوحــدة الوطنية لم تعد 
صاحلة وأن اجمللس وضع خارطة طريق 
الدســتور  صياغة  إعــادة  تضمنت 
املؤقــت وتعيــني حكومــة مؤقتة 

جديدة وتأجيل االنتخابات.

ويتهم منتقدو صالح بأنه يســعى 
ســتغير  التي  االنتخابات  لتأجيــل 
العمليــات  وباســتغالل  البرملــان 
البرملانية إلجازة تعيني باشاغا رئيسا 

للوزراء، وهو ما ينفيه كالهما.
إن مجلس  الدبيبــة قد قــال  وكان 
النواب انتهت شــرعيته بعد ثماني 
بطرح  وتعهد  انتخابه  من  ســنوات 
خارطة طريق في األيام املقبلة إلجراء 

االنتخابات العامة في يونيو حزيران.

الكرملين: توافق روسي أميركي 
على استمرار الحوار بين وزيري الخارجية 

افاد ان ان من السابق ألوانه عقد قمة بين الرئيسين

علق الكرملين على 
المبادرة بالقول إنه 
“من السابق ألوانه” 

الحديث عن قمة بين 
الرئيسين فالديمير 

بوتين وجو بايدن 
التي أعلنتها فرنسا 

لنزع فتيل األزمة 
بين الغرب وروسيا 

حول أوكرانيا وخطر 
الغزو الروسي

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يواجه محاولة إلبعاده بإعالن خطط لإلنفاق
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 2924/ش/2021
التاريخ: 2022/1/21

املدعى عليه )حيدر داود مهدي(
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

اضبــارة  وبعــدد   2021/9/15 بتاريــخ 
)2924/ش/2021( اصــدرت هذه احملكمة 
حكما غيابيــا اقتضى بتأديتك النفقة 
املاضيــة للمدعية )امنــه جميل عبد 
وبالنظر  )فاطمــة(  للطفلة  الواحــد( 
جملهوليــة محــل اقامتك فــي الوقت 
احلاضر حســب شــرح املبلغ القضائي 
)حســن عبد ناصر( عليه تقرر تبليغك 
في صحيفتني يوميتني باحلكم املذكور 
اعــاله وبإمكانك االعتــراض خالل مدة 
عشــرة ايام من اليوم التالي من تاريخ 

نشر االعالن.
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 577/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

املتهم / قادر سلطان شتني حيال 
املكصوصي

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهــم/ قادر ســلطان شــتني حيال 
يســكن   1962 تولــد  املكصوصــي 
االم  الهورة اســم  محافظة واســط/ 
عجيله ســلوم. بالنظر الى مجهولية 
اقامتــك ولكونــك متهمــا بالقضية 
املرقمة )577/ج/2022( وفق احكام املادة 
)433( مــن قانون العقوبــات فقد تقرر 
تبليغك باإلعــالن عن طريق صحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة في 
الساعة الثامنة صباحا يوم 2022/3/27 
وفــي حال عــدم احلضور ســوف جترى 

احملاكمة غيابا بحقك وحسب األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1618/ش/2019
التاريخ: 2022/2/20

اعالن
الى املدعى عليه )جبار فرحان عباس(

بتاريــخ 2019/1/16 أصــدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  االحوال 
حكماً غيابيــاً يقضي )بالتفريق للضرر 
بينــك وبــني املدعية ســهيلة فدعم 
تبليغك بصحيفتني  تقــرر  لذا  طامي( 
محليتني وفي حال عــدم حضورك الى 
هذه احملكمة او إرســال من ينوب عنك 
قانونــا لالعتراض والتمييــز خالل مدة 
اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النشر في 
الصحف يعتبر قرار احلكم نافذا بحقك 

ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

قاض محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد:572/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

املتهم / علي حسن شفيح 
القريشي
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهم/ علي حســن شفيح القريشي 
تولد 1976 يســكن محافظة واسط/ 
االم فضيلة  النعمانية اســم  قضــاء 
اقامتك  الــى مجهولية  بالنظر  عبيد، 
ولكونــك متهمــا بالقضيــة املرقمة 
)572/ج/2022( وفق احكام املادة )1/459( 
من قانــون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باإلعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في الساعة 
الثامنــة صباحا يــوم 2022/3/28 وفي 
حال عدم احلضور ســوف جترى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد: 2238/ش/2021
التاريخ: 2022/1/21

املدعى عليه )حيدر داود مهدي(
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

اضبــارة  وبعــدد   2021/8/2 بتاريــخ 
)2238/ش/2021( اصــدرت هذه احملكمة 
حكمــا غيابيا اقتضــى بتأديتك نفقة 
مستمرة للطفلة )فاطمة( بواقع مائة 
الف دينار عراقي وبالنظر جملهولية محل 
اقامتك في الوقت احلاضر حسب شرح 
املبلــغ القضائي )حســن عبــد ناصر( 
عليــه تقــرر تبليغك فــي صحيفتني 
يوميتني باحلكم املذكور اعاله وبامكانك 
االعتراض خــالل مدة عشــرة ايام من 

اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن.
القاضي
حسن والي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد:583/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

املتهم / اردان مردان احمد ده دندن
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهــم/ اردان مــردان احمــد ده دندن 
تولد 1994 يســكن محافظة كركوك/ 
بالنظر  احلويجة اسم االم امنة حسن. 
الى مجهولية اقامتك ولكونك متهما 
وفق  )583/ج/2022(  املرقمــة  بالقضية 
احكام املادة )1/456( من قانون العقوبات 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمة في الساعة الثامنة صباحا يوم 
2022/3/28 وفي حال عدم احلضور سوف 
جتــرى احملاكمة غيابا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 271/ش/2021
التاريخ: 2022/2/21

إعالن
الى املدعى عليه/ مهند عدنان محسن

أقامت املدعيــة )نرمني مصطفى صبري( 
املرقمــة 271/ش/2022 في هذه  الدعوى 
احملكمة تطلب فيها احلكم بإيقاف الوالية 
وتنصيبها  وريهــام  موج  الطفلتني  على 
وصيــة مؤقتة على بناتهــا ولعدم وجود 
محــل إقامــة معلومة لــك عليه قررت 
احملكمــة تبليغــك مبوعــد املرافعة يوم 
2022/3/3 عــن طريق النشــر بالصحف 
احمللية وفــي حال عدم حضورك ســوف 
جترى املرافعة بحقــك غيابا وفق األصول 

القانونية.
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاض محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى: 741/ج/2022
التاريخ: 2022/2/17

م/ اعالن
الى املتهم الهارب

 سيف درع دهش موزان
بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
741/جنح/2022  املرقمــة  القضية 
وفــق احكام املــادة )331( من قانون 
العقوبــات رقم 111 لســنة 1969 
املعدل، فقد تقــرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
حال عدم حضورك  وفي   2022/3/24
غيابا  بحقك  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب األصول.
القاضي 
جمال فاضل خلف

)دائرة صحة بغداد/ 
الرصافة(

م/ متديد إعالن
حتية طيبة...

نظــرا لقــرب موعــد غلق 
النفايــات  ثــرم  مناقصــة 
األحد  يوم  واملصادف  الطبية 
2022/2/27، وملزامنــة موعد 
الغلق مع زيارة اإلمام موسى 
الكاظــم )ع( واســتنادا الى 
الضوابط رقم )2( ثالثا، نرتأي 
متديد مــدة اإلعالن عشــرة 
يوم  الغلق  ليكون موعد  أيام 
األربعــاء املصادف 2022/3/9، 
التنويــه  يكــون  ان  علــى 
بالتمديد في نفس الصحف 

التي مت اإلعالن عنها.
ع/ املدير العام

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

تنويه
نشــرت جريدة الصباح اجلديــد بعددها 
اعالنا صادرا   2022/2/20 بتاريــخ   )4844(
من محكمــة األحوال الشــخصية في 
الناصرية املرقم 427/ش/2022 حيث ذكر 
اســم املدعى عليه )محمود خيري عبود( 
خطأ، والصحيح )محمد خيري عبود(، لذا 

اقتضى التنويه...

إعالن
الى الشريك/ حازم حامت غضبان

اقتضى حضوركم الى صندوق االســكان العراقي 
فرع ذي قــار الكائن في الناصريــة/ وذلك لتثبيت 
إقرارك باملوافقة على قيام شــريكتك الســيدة/ 
)سكينه شــخير دخيل ذبح( بالبناء على حصتها 
املشاعة في القطعة املرقمة )2943/3( مقاطعة 
الشــامية تســليفه قرض اإلســكان خالل مدة 
أقصاها خمســة عشــر يوما من داخــل العراق 
وشهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
وبعكســه سوف يســقط حقكم في االعتراض 

مستقبال...

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة واسط/ الثانية

دائرة التسجيل العقاري في واسط/ الثانية
منوذج رقم )17( تسجيل عقاري

إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 1523/3
احمللة او رقم واسم املقاطعة: 46 نصف الدجيلة

اجلنس: عرصة
النوع: ملك صرف

رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 300 م2
املشتمالت:

املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية:

الشاغل:
مقدار املبيع:

ســتبيع دائرة التســجيل العقاري في واســط/ الثانية باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن ســليم حســني كاظم لقاء طلــب الدائن املرتهن 
مديريــة بلدية الكوت البالــغ )1452273510( دينار فعلى الراغب في االشــتراك 
فيها مراجعة هــذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشــر 
هذا االعالن مســتصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مصرفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )194000000( مائة واربعة وتســعون 
مليون دينار مع بقية العقارات وان املزايدة ســتجري في الســاعة )12( ظهرا من 

اليوم االخير
مدير دائرة التسجيل العقاري في واسط/ 2

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة واسط/ الثانية

دائرة التسجيل العقاري في واسط/ الثانية
منوذج رقم )17( تسجيل عقاري

إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 2001/1
احمللة او رقم واسم املقاطعة: 46 نصف الدجيلة

اجلنس: عرصة
النوع: ملك صرف

رقم الباب:
رقم الطابق:
رقم الشقة:

املساحة: 240 م2
املشتمالت:

املزروعات او املغروسات:
واردات املبيع السنوية:

الشاغل:
مقدار املبيع:

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في واســط/ الثانية باملزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن اياد جاســم حســني لقاء طلب الدائن املرتهن 
مديرية بلدية الكوت البالغ )1452273510( دينار فعلى الراغب في االشــتراك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشــر 
هذا االعالن مســتصحبا معه تأمينات قانونية نقديــة او كفالة مصرفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )336000000( ثالثمائة وستة 
وثالثون مليون دينار وان املزايدة ستجري في الساعة )12( ظهرا من اليوم االخير
مدير دائرة التسجيل العقاري في واسط/ 2

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم التخطيط واملتابعة 
العدد: 6538
التاريخ: 2022/2/21

م/ تنويه
إحلاقا بإعالننا املرقم 6361 في 2022/2/20 يُعتمد مبلغ املشروع ومبلغ خطاب الضمان للمشاريع املدرجة في أدناه بدال ملا هو 

مثبت في إعالننا املشار إليه آنفا.

لذا اقتضى التنويه مع التقدير...
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الثالثاء 22 شباط 2022 العدد )4846(

Tue. 22 Feb. 2022 issue )4846(

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

اســتنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ 
أعمال كري األنهر أحد تشــكيالت وزارة املــوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية لبيع 

)ترسبات جزرات( في محافظة ديالى/ موقع كري ديالى وكما مبني باجلدول ادناه

وذلك في يوم )اخلميس( املوافق )2022/3/10( في متام الســاعة العاشرة صباحا وإذا 
وافق في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في موقع 
)مديرية املــوارد املائية في محافظة ديالى( فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية االطالع ميدانيا على مواقع ترســبات اجلزرات التــي فيها الكميات واخذ 
الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة باملزايدة من القسم القانوني في مركز 
دائــرة تنفيذ اعمال كري االنهــر الكائن في بغداد/ الــدورة/ طريق احملمودية/ خلف 
مركز الوليد، وقبل الدخول فــي املزايدة عليهم احلضور في الزمان واملكان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول اعاله بصك مصدق 
ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات بالسعر الذي 
ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة املوحدة او 
بطاقة االحوال الشــخصية– بطاقة السكن- شهادة اجلنسية العراقية )االصلية 
واملصورة( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة )%2( 
كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ 
املصادقــة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد 
ناكال ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تسليمه ترسبات اجلزرات إضافة الى حتمله 
التبعات القانونية وفي حال احلاجة ألي استفســارات تخص املزايدة ميكن مراجعة 

القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة احملددة 
التأمينات املالحظاتلرفع الكميات

القانونية

1
جزرة رقم )A( مؤخر سد 

حمرين للمسافة من 
الكم )0+00( الى )172+0(

رمل وحصى 9 اشهر105130 م3
جانبية

 63,078,000
دينار

2
جزرة رقم )B( مؤخر سد 

حمرين للمسافة من 
الكم )0+172( الى )320+0(

رمل وحصى 9 اشهر105187 م3
جانبية

 63,112,200
دينار

3
جزرة رقم )C( مؤخر سد 

حمرين للمسافة من 
الكم )0+320( الى )525+0(

رمل وحصى 9 اشهر105715 م3
جانبية

 63,429,000
دينار

مبلغ خطاب الضمانمبلغ املشروعاسم املشروعت

مد خط ناقل وشبكات ماء من موقع اجملمعات الى مركز 1
440،000،00013،200،000ناحية البشائر

469،050،00014،071،500نصب وتشغيل وحدة حتلية كان سخت في ناحية زرباطية2



5 اعالن

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )81 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـمشروع )تأهيل مجمعات النغيشية- 
اخلميس- الغزالي ســعة 180 م3/ ساعة في غماس( وبكلفة تخمينية )750,245,570( فقط سبعمائة وخمسني مليونا ومائتني وخمسة واربعني 
الفا وخمســمائة وسبعني دينارا عراقيا فقط ال غيرها ضمن تخصيصات اســتراتيجية التخفيف من الفقر لعام 2021 وحسب التبويب )الباب 
)58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، التسلسل )101( ومبدة عمل )210( أيام ضمن خطة مشاريع تنمية االقاليم لسنة 

2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلو فني كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ الســيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )75,024,560( خمسة 

وسبعني مليونا واربعة وعشرين الفا وخمسمائة وستني دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/2/27( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/6( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صــادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )22,507,367( فقط اثنني وعشــرين مليونا 
وخمسمائة وسبعة آالف وثالثمائة وسبعة وستني دينار عراقي ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه 

رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملــدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )80 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات ماء في 
الســدير )مجمع بدر آل طحيور سعة 200 م3/ ساعة، مجمع ماء قرية السور سعة 50م3/ساعة، مجمع ماء قرية الرفيع سعة 50م3/ ساعة مع 
شبكة ماء( وبكلفة تخمينية )512,288,500( فقط خمسمائة واثني عشر مليونا ومائتني وثمانية وثمانني الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها 
ضمن تخصيصات خطة التخفيف من الفقر لعام 2021 )قطاع املاء( وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( 

النوع )5(، التسلسل )108(( ومبدة عمل )180( يوماً.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء  عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )51,288,850( فقط واحد 

وخمسني مليونا ومائتني وثمانية وثمانني الفا وثمامنائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/2/27( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/6( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )15,368,655( خمســة عشر مليونا وثالثمائة 
وثمانية وستني الفا وستمائة وخمسة وخمسني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه 

رقم واسم املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملــدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )82 لسنة 2021(
1- يســر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات ماء في 
قضاء عفك )مجمع ماء الثرمية 200م3/ ســاعة، مجمع ماء البو راشــد 50م3/ ســاعة( وبكلفة تخمينية )337,715,500( فقط ثالثمائة وسبعة 
وثالثني مليونا وســبعمائة وخمسة عشر الفا وخمســمائة دينار عراقي فقط ال غيرها ضمن تخصيصات استراتيجية التخفيف من الفقر لعام 
2021 وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، الفصل )4(، املادة )4(- النوع )5(، التسلسل )103( ومبدة عمل )180( يوما ضمن خطة 

مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2021 )قطاع املاء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- مهندس فني كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التســهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )33,771,550( فقط ثالثة 

وثالثني مليونا وسبعمائة وواحد وسبعني الفا وخمسمائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/2/27( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/6( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )10,131,465( فقط عشرة ماليني ومائة وواحد 
وثالثني الفا واربعمائة وخمسة وستني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم 

املناقصة ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملــدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية

جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن

مناقصة رقم )95 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )جتهيز وتنصيب مجمع ماء 
آل ورار بسعة )100 م3/ ساعة مع شبكة( وبكلفة تخمينية )772,943,000( فقط سبعمائة واثنني وسبعني مليونا وتسعمائة وثالثة واربعني الف 
دينار عراقي ال غيرها ضمن تخصيصات خطة التخفيف من الفقر لعام 2021 )قطاع املاء( وحسب التبويب )الباب )58(، القسم )1(، االستثمار )2(، 

الفصل )4(، املادة )4( النوع )6(، التسلسل )212( ومبدة عمل )240( يوما.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني

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

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك    عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء عدد 1
3- مهندس مدني      عدد 1
4- مهندس كهرباء   عدد 1

ب- املتطلبات املالية:
* الســيولة املالية: وتعرف الســيولة النقدية بأنها كشف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر ســنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )77,294,300( فقط سبعة 

وسبعني مليونا ومئتني واربعة وتسعني الفا وثالثمائة دينار فقط ال غيرها
ج- املتطلبات القانونية:

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

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

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

في املناقصة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االحد( املصادف )2022/2/27( في بناية احملافظة/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات.
6- يتم تســليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االحد( في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتأريخ )2022/3/6( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا صادف 
يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم واســم 

املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنسبة )3%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشروع ومببلغ )23,188,290( ثالثة وعشرين مليونا ومائة وثمانية 
وثمانني الفا ومئتني وتسعني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 

ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عــدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملــدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصة، وأن جهــة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشــغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رســمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حال اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقــد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن
محافظ الديوانية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

ما زالت قضية رفع ســعر الدينار 
على  وتأثيراتها  الــدوالر  مقابــل 
السوق احمللية هو الشغل الشاغل 
لألوساط الشــعبية والرأي العام، 
في سيناريو اعاد الى االذهان حالة 
االرباك التي عاشــها السوق قبل 
عام ونصــف حني ذهبت احلكومة 
الى رفع سعر صرف الدينار مقابل 

الدوالر.
السابق  البرملان  في  باملالية  عضو 
اشــار الــى ان العــراق ال ميكنه 
االعتماد على أسعار النفط عامليا 
الدينار  صــرف  ســعر  حتديد  في 
مقابــل الــدوالر كــون االقتصاد 
العراقي ريعــي ويحتاج الى ثبات 
في ســعر الصرف للدينار مقابل 
باقــي العمالت، فيمــا أكد خبير 
أن  اهمية  علــى  واقتصادي  مالي 
ســعر  تخفيض  خطــوات  جتري 
الــدوالر مقابل الدينــار بطريقة 
التسبب  دون  ومدروسة  صحيحة 
بأي إرباك في الســوق او التسبب 

بضرر على الناس.
مقــرر اللجنــة املاليــة بالبرملان 
الســابق احمد حمة رشيد، أكد 
ان العــراق ال ميكنه االعتماد على 
أســعار النفط عامليــا في حتديد 
سعر صرف الدينار مقابل الدوالر، 
الســلطة  ان  الــى  اشــار  فيما 
النقدية هي املســؤولة عن حتديد 
الدوالر  مقابل  الدينار  صرف  سعر 
اما البرملان فــال عالقة له في هذا 

األمر.
وقال رشــيد في حديث إن “العراق 
ال ميكنــه االعتماد على أســعار 
ســعر  حتديد  في  عامليا  النفــط 
صــرف الدينار مقابــل الدوالر ألن 
االقتصاد العراقي ريعي مبعنى انه 
في حال حصول اي أزمة سياسية 
او اقتصاديــة عامليــة قــد ينهار 
ســعر النفط بالتالــي نرجع الى 
املربع االول”، مبينا ان “املشــكلة 
فــي العراق هــي نتيجــة لعدم 
املالية  السياسة  بني  تزامن  وجود 

والنقدية”.
املنافذ  ان “بعض  واضاف رشــيد، 
احلدوديــة في حاجــة الى عملية 
ضبط وسيطرة اضافة الى حاجة 

لترتيب العديــد من ابواب االنفاق 
واالســتثمار وتطويــر القطاعات 
الدولــة  لــواردات  الداعمــة 
الى  كالضرائــب وغيرهــا”، الفتا 
ان “هنالك سياســات متبعة في 
جميــع دول العالم على اعتبار أن 
الدولة الريعية يكون فيها ســعر 
الصرف ثابت وال ميكن التغيير كل 
فترة زمنية”. وتابع أن “الســلطة 
النقدية هي املســؤولة عن حتديد 
الدوالر  مقابل  الدينار  صرف  سعر 
اما البرملان فال عالقة له في خطوة 
رفع ســعر الصــرف مبوازنة العام 
املاضي”، مشددا على أن “القضية 
ال تنحصر بسعر صرف الدينار بل 
هــي ترتبط بقضية ســلع ومواد 
اوليــة يتم اســتيرادها من خارج 
البلد على اعتبار أن أغلب السلع 

في العراق هي مستوردة”.

“االحتياطــي  ان  رشــيد،  وأكــد 
النقــدي للعراق قبل رفع ســعر 
الصرف كان 43 مليار دوالر وحاليا 
يقترب من 64 مليار دوالر وفي حال 
حصــول أي انخفاض باالحتياطي 
أزمة  العراق سيواجه  النقدي فان 
مالية ونقديــة كبيرة على اعتبار 
أن هنــاك ضرورة لوجــود تغطية 
للــدوالر مقابل العملة احمللية في 
الســوق وحاليا لدينا ما يقرب من 
80 تريليون دينــار ما يعني وجوب 
وجــود تغطية لها بالــدوالر رغم 
الى  العراق فعليا ليس بحاجة  ان 
هذا املســتوى من العملة احمللية 
وكان هنــاك إســراف فــي طبع 
العملة احمللية”، مشــددا على أن 
الفيدرالي  النقــدي  “االحتياطي 
العراقــي ينبغي ان يكــون كافيا 
الى فترة ستة أشهر في حال عدم 

دخول أي واردات نقدية للبلد”.
اخلبير بالشــأن املالي واالقتصادي 
اهمية  علــى  اكد  العلــي،  نبيل 
ان جتري خطوات تخفيض ســعر 
الــدوالر مقابل الدينــار بطريقة 
التسبب  دون  ومدروسة  صحيحة 
باي ارباك في الســوق او التسبب 

بضرر على الناس.
وقال العلي فــي حديث صحفي، 
إن “اي تضارب باالخبــار او النزول 
املفاجئ للدوالر مقابل الدينار فإن 
الســوق يتأثر بحــدث مفاجئ ملا 
حصل في وقت زيادة سعر الصرف 
مبا ســينعكس ســلبا ويســبب 
في  الشــرائح  من  لعــدد  الضرر 
اجملتمع ويتسبب بحالة من اإلرباك 
في السوق”، مبينا أن “الفئات التي 
والدوالر  الصعبة  العملــة  تكتنز 
تغيير مفاجئ  أي  تتجنب حصول 

فــي ســعر العملة مــا يدفعها 
بشكل مبكر في جتاوز املرحلة”.

واضاف العلي، ان “ايصال رســالة 
ومن  احلكومــة  مــن  اطمئنــان 
البنك املركزي املســؤول األول عن 
اســتقرار ســعر العملة هو امر 
مهــم، وخصوصا انــه حتى في 
نية في تعديل  حال كانت هنالك 
ســعر الصرف فانه ينبغي ان يتم 
وضع مواعيد زمنية معلومة لهذا 
االجــراء وان يكون االمر بشــكل 
واضحة  صورة  خالل  من  تدريجي، 
للمواطنني تنهي حالة االرباك وال 
تســبب اي ضرر للشــرائح كافة 
ســواء املســتثمر او املستهلك”، 
ايجاد  “اهميــة  علــى  مشــددا 
تؤثر  النــاس وال  تربك  معاجلات ال 

على أرزاقهم او مدخراتهم”.
وتابع ان “النقاشــات والسجاالت 

السياســية تنعكس سلبا على 
فقط  وليس  االقتصــادي  الوضع 
على ســعر صرف الــدوالر ويجب 
ان ال يتم حتويل هــذه امللفات الى 
شــخصية  وخالفات  ســجاالت 
ألصحــاب  تركهــا  وينبغــي 
ان  اعتبــار  علــى  االختصــاص 
السياســات النقديــة واملالية ال 
مشددا  الطريقة”،  بهذه  ترســم 
علــى ان “هناك ضغط شــعبي 
الصرف  ســعر  تخفيض  باجتــاه 
خصوصا ان اســعار النفط عامليا 
االقتصادية  واملســببات  ارتفعت 
للقرار الســابق تالشــت بالتالي 
فــإن القرار ينبغــي مراجعته وان 
يكون هنالك نوع من تغيير سعر 
الصــرف ومــا نتمنــاه أن يكون 
التســبب  بطريقة صحيحة دون 

بخسائر او ارباك للناس”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوضــح اخلبيــر القانونــي علي 
صالحيــات  مــدى  التميمــي، 
احلكومة جتاه حتديد ســعر صرف 
الدوالر بالســوق احمللية، الفتا الى 
أولى  مــن  االقتصادي  االمــن  ان 

اوليات حكومة تصريف االعمال.
“األمــن  ان  التميمــي،  وقــال 
االقتصادي هو مــن أولى اولويات 
حكومة تصريــف األمور اليومية 
ومســتثنى من مفهوم تصريف 
اليومية، وميكن  األمور  أو  االعمال 

على وفق هــذا االمــر ان يقترح 
محافــظ البنك املركــزي تغيير 
ســعر صرف الــدوالر والنزول به 
البرملان حتى  ويعرض ذلك علــى 

يعطيه الشرعية”.
وأضاف ان “منح شــرعية البرملان 

املركزي  البنــك  محافظ  ملقترح 
باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء 
واحد،  زائد  الكلــي  العدد  نصف 
فأن هــذا التغيير يتــم اعتماده، 
حيــث ان تبريرات ذلك هو أثر هذا 
على  الصــرف  بســعر  الصعود 

واالنتحار  اجلرمية  وشيوع  الفقراء 
أن  كمــا  البشــعة،  واجلرائــم 
الصعود بســعر الصرف يخالف 
املواد ٣٠ و٣١ من الدســتور والتي 
احلرة  احلياة  بتوفير  احلكومة  تلزم 

والعيش الكرمي”.

وبــني ان “باإلمــكان تضمني هذا 
الصرف  بســعر  بالنزول  املقترح 
في قانــون املوازنة القادمة والذي 
وفق  املنتخبة  احلكومــة  تقدمه 
تغييــرات ســعر الصــرف وهذا 

يصبح قانونا ملزما”.

متابعة ـ الصباح الجديد:
تقترب أسعار النفط من تسجيل 
مســتويات قياسية جديدة، إذ من 
املتوقع أن يبلغ سعر برميل الذهب 
الثاني من هذا  الربع  األســود في 

العام مستوى 100 دوالر للبرميل.
ويأتــي ذلك في وقت تشــهد فيه 
أسواق النفط تراجعا في املعروض 
وارتفاعــا في الطلــب على اخلام، 
وهــذا الوضع ال يناســب الواليات 
املتحدة، إذ أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع 
أســعار البنزين في البالد، وفقا ملا 

ذكرته وكالة “نوفوستي”، نقال عن 
وكالة “بلومبرغ”.

وأشــارت بلومبرغ إلــى أن اإلدارة 
بســحب  قامــت  األمريكيــة 
كميــات نفط مــن االحتياطيات 
االســتراتيجية وطرحتهــا فــي 
األســواق لكبــح ارتفاع أســعار 
النفــط، إال أن اخلطــوة لم تكلل 
بالنجاح. وعلى حد تعبير بلومبرغ 
مســتعد  األبيض  البيــت  فــإن 
لرفــع العقوبات عن إيــران )عودة 
النفــط اإليرانــي إلى األســواق( 

فــي  سيســاهم  ذلــك  كان  إذا 
األســود.  الذهب  أســعار  خفض 
في فبرايــر من العــام املاضي، مت 
تداول عقود برنــت اآلجلة بالقرب 
مــن مســتوى 60 دوالرا للبرميل، 
واآلن كســرت األســعار حاجز الـ 
90 دوالرا للبرميــل، وجاء االرتفاع 
اإلغالق  بعد  الطلــب  انتعاش  من 
بســبب كورونا، واالضطرابات في 
والتوترات  اإلمــدادات،  سالســل 
لتقديرات  ووفقا  اجليوسياســية. 
وكالــة الطاقــة الدوليــة وإدارة 

معلومــات الطاقــة األمريكيــة 
ســيحتاج العالــم فــي العــام 
2022 إلى نفــط أكثر من إمدادات 
“أوبــك+”، واآلن الطلــب في تزايد 
مــع تراجــع االحتياطيــات، األمر 
ارتفاع أسعار  الذي سيساهم في 
أن  إلى  بلومبرغ  وأشــارت  النفط. 
األمريكيني،  يالئــم  ال  الوضع  هذا 
إذ قال البيــت األبيض في نوفمبر 
النفط مرتفعة  إن أسعار  املاضي، 
للغاية، حيث بلغ سعر لتر البنزين 
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ســنتا بعد أن كان عند 59 سنتا 
قبل عام. وتلقي واشــنطن باللوم 
في ذلك علــى مجموعة “أوبك+”، 
علما أن التعاون في إطار اجملموعة 
ســاهم في بــث االســتقرار في 
ومساعي  العاملية.  النفط  أسواق 
اإلدارة األمريكية بخفض أســعار 
النفط بواســطة طــرح كميات 
مــن االحتياطــي االســتراتيجي 
لم تنجــح، إذ خطة بايــدن بهذا 
تأثيــر قصير  لهــا  الصــدد كان 
األجل على األســواق. وقال اخلبير 

كيريل تاتشــنيكوف، مدير قسم 
التحليــل فــي بنك االســتثمار 
“ســينارا”: “كان لالنخفــاض غير 
اخملطط له فــي اإلنتاج في بعض 
البلدان اإلفريقيــة والعراق وليبيا 
في الفترة من ديسمبر )2021( إلى 
ينايــر )2022( تأثير، بينما لم يكن 
تقريبا  تأثير  أي  أوميكرون  لفيروس 
التجار  أن  االقتصــاد، كمــا  على 
من  خوفا  مشــترياتهم  كثفــوا 
التوترات  بسبب  اإلمدادات  تعطل 

اجليوسياسية”.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصناعة، عن تفاصيل 
خطتها للعام احلالي، وفيما أشارت 
االستثمار  قانون  بتعديل  البدء  الى 
املعدني، وجهت رسالة للحكومات 

احمللية.
وقــال املكتب اإلعالمي للــوزارة، إنَّ 
“هيئة املســح اجليولوجي العراقية 
تنفذ مهامها االستكشــافية عبر 
املسح  في  املســتمر  مشــروعها 
والتحــري عــن اخلامــات املعدنية 
وتطويرهــا ضمن مشــاريع اخلطة 
“أهمية  على  االستثمارية”، مشدداً 
للهيئة في  العلمي  املنتج  تسخير 
اجلانب اخلدمي للجهات املستفيدة 

كافة”.
برنامج  لديها  “الهيئــة  أن  وأضاف 
ســنوي لتنفيذ مهامها في مجال 
وزيادة  املعدنيــة  االستكشــافات 
الداخلة  األولية  املــواد  احتياطيات 
اخملتلفة وفق خطط  الصناعات  في 

مدروسة”.
وتابــع اعــالم الــوزارة أن “اخلطــة 
املاضــي  للعــام  االســتثمارية 

تضمنت املســح اجليولوجي لعدة 
مشــاريع حقلية فــي محافظات 
العــراق اخملتلفــة، منهــا عمليات 
استكشــافية وحترٍّ معدني وحتديد 
وتوفير  املعدنيــة  الشــواهد  أهم 
احتياطات الصناعــات اخملتلفة، مبا 
املالئم لصناعة  الكلس  فيها حجر 
الســمنت والطابــوق والصناعات 

األخرى”.
وأكــد أنه “خــالل العــام احلالي مت 
إعــداد خطة ملشــاريع مبنية على 
أســاس علمي يتم خاللهــا اجراء 
عمليات استكشــاف مــواد اولية 
جديدة وتوفيــر احتياطيات خملتلف 
الصناعات”، مبيناً أن “الوزارة بانتظار 
توفر التخصيص املالي للبدء بهذه 

اخلطة”.
ولفــت إلــى، أن “هيئــة املســح 
الثروة  مبراقبــة  تقــوم  اجليولوجي 
املعدنية وتطبيق قانون االســتثمار 
املعدني رقم 91 لسنة 1988 ، بهدف 
واحلفاظ  املعدنية  الثروة  اســتثمار 
عليها من الهــدر والضياع ، وتوفير 
الصناعات حسب عقود  احتياطات 

تبرم بني الهيئة واجلهة املستفيدة”.
التوجه احلالي  أنه “في ظل  وأوضح 
نحو تعظيم مــوارد الدولة املالية، 
وعدم االعتماد الكلي على التمويل 
املركزي، فأن هيئة املسح ماضية في 
عدد من االجراءات منها، تشــجيع 
املستثمرين من مختلف القطاعات 
علــى تطويــر املواقع التــي توجد 
فيها شــواهد معدنية، ويوجد من 
يرغب في استثمارها، وتخصيصها 
املستثمرة،  املادة  بحســب طبيعة 
االمــر الذي ينعكــس ايجابياً على 
دعم االقتصاد الوطني وتوفير فرص 
الوطنية،  الصناعــة  ودعم  العمل 

وتعظيم موارد الدولة املالية”.
وذكر، أن “هيئة املســح تعمل على 
إقامة الندوات والــورش التعريفية 
التــي توضح امكانياتهــا من اجل 
توســيع مجال عملها مــع وزارات 
الندوات  الدولــة، وتشــمل هــذه 
والــورش جميع احملافظات للتعريف 
والطبيعة  املعدنيــة  بالشــواهد 
اجليولوجية للمحافظات، وتشجيع 
احلكومات احمللية على عمل خرائط 

متعدنيــة لالســتفادة منهــا في 
للمحافظة  مستقبلية  رؤية  وضع 
بالتنســيق مــع هيئــة املســح 

اجليولوجي”.
وتابع “كمــا حتث الهيئة املســح، 
احلكومات احملليــة على زيادة جهود 
ملتابعــة  التنفيذيــة  الســلطة 
اســتثمار الثــروات املعدنيــة في 
احملافظات واحلد من التجاوزات على 
الثــروة املعدنية مــن خالل تنظيم 
عقود أصولية، كون عملية املراقبة 
واإلشراف تكاملية بني هيئة املسح 

اجليولوجي والسطات احمللية”.
وأشــار إلى، أن “الهيئة تعمل على 
عاملياً  االســتثمارية  الفرص  ترويج 
باستخدام الطرق احلديثة، وتوسيع 
مفاهيم ونشاط االستثمار املعدني 
اخلصوص،  بهذا  الدراســات  وإعداد 
أضافة الى التنســيق والتعاون مع 
اجليولوجيا  املعنية بعلــوم  اجلهات 
وقطــاع التعدين للثــروة املعدنية 
عريبــاً وعاملياً بهدف تبــادل الرؤى 
تقنيات  باستخدام  والستراتيجيات 

التواصل عن بعد”.

أسعار صرف الدوالر.. الشغل
 الشاغل للرأي العام واألسواق بأنواعها

بغداد - الصباح الجديد:
االثنني وسط  النفط أمس  تبذبذبت أســعار 
مخاوف متزايدة بشــأن الصــراع احملتمل بني 
روسيا وأوكرانيا، مع توضيح الواليات املتحدة 
واالحتاد األوروبي أن روسيا ستواجه عقوبات إذا 

غزت جارتها.
وبعد أن المســت العقود اآلجلــة خلام برنت 
تسليم أبريل 95 دوالرا للبرميل، تراجعت على 
نحو طفيف بنســبة %0.01 إلى 93.53 دوالر 
للبرميل. وارتفعت العقــود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوســيط األميركي تسليم مارس 
بنســبة %1.8 إلــى 92.75 دوالر للبرميل في 
التعامــالت املبكرة، لكنهــا قلصت من هذه 
االرتفاعات لتصــل أرباحها إلــى %0.21 إلى 

91.26 دوالر للبرميل. 
وقال فيفيــك دار احمللل في بنــك كومنولث 
في مذكرة “إذا حدث غزو روســي كما حذرت 
الواليات املتحــدة واململكة املتحدة في األيام 
األخيرة، فقــد ترتفع العقود اآلجلة خلام برنت 

فوق 100 دوالر للبرميل”.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت هيئــة املنافذ احلدوديــة، أمس االثنني، 
ضبــط وإحباط محاولتي تهريــب في منفذي 

ميناء أم قصر الشمالي والشالمجة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته الصباح اجلديد إن 
“منفذ ميناء أم قصر الشمالي متكن من ضبط 
وإحبــاط محاولة تهريب 6 ســيارات مخالفة 
لشــروط وضوابط االســتيراد )ســيارات بدون 
قمارة دون املوديل( خــارج احلرم اجلمركي معدة 

للتهريب”.
الشــالمجة احلدودي  أن “منفذ  البيان،  وأضاف 
متكن من ضبط وإحباط محاولة تهريب فاكهة 
)االلنكي( تالفة غير صاحلة لالستهالك البشري 

تشكل خطر على صحة وسالمة املواطن”.
وأشــار البيان إلى “إحالــة اخملالفتني لعرضها 
التحقيــق التخاذ اإلجراءات  أنظار قاضي  أمام 

القانونية بحق كل من يثبت تقصيره”. 

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط، أن العراق لم يشــهد 
ارتفاعــاً جامحــاً بنســب التضخــم، فيما 
كشــفت عن اجراءات لضمان عــدم ارتفاعه 

خالل السنوات املقبلة.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة عبــد الزهرة 
الهنداوي في تصريح إن “عوامل عديدة داخلية 
السنوي”، مبينا  التضخم  تؤثر على  وخارجية 
أن “مؤشــرات التضخــم خالل العــام احلالي 
شــهدت ارتفاعاً في معدالتها باملقارنة مع ما 

كانت عليه في عام 2021”.
وأوضح، أن “مؤشرات التضخم شهدت ارتفاعا 
بنســبة بلغت نحو 6 باملئــة باملقارنة مع ما 
كانت عليه في العام املاضي”، مشــيرا الى أن 
التضخم مرهونة  وانخفــاض  ارتفاع  “عوامل 
بحجم كتلة العملة النقدية املتداولة، فضال 

عن حجم االستثمارات واالستيرادات”.
وأضــاف، أن “التضخــم فــي العــراق، يرتفع 
مبعــدالت منطقية وفقا للواقــع االقتصادي، 
الى جانب حجــم الكتلة النقديــة املوجودة 
فــي التداول ونســبة االســتثمار”، مؤكدا أن 
بنســب  ارتفاعاً جامحاً  “العراق لم يشــهد 
التضخم ومن غير املتوقع أن يشــهد ذلك في 
الســنوات املقبلة خاصة وأن الكتلة النقدية 
املتداولة تشهد اســتقرارا في األسواق، عالوة 
على حركة االستثمار في عموم البالد تشهد 
حتسنا ملحوظا، الســيما في قطاع السكن 

وتنفيذ املشاريع احلكومية”.

تذبذب أسعار النفط.. 
برنت يتحول للخسارة 

والخام األميركي يتماسك

المنافذ: إحباط محاولتي 
تهريب في منفذي أم قصر 

الشمالي والشالمجة

التخطيط: التضخم في 
العراق ضمن المعدالت 

المنطقية

خبير قانوني يوضح صالحيات الحكومة تجاه تحديد سعر صرف الدوالر

فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية

الصناعة تعلن البدء بتعديل قانون االستثمار المعدني
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جمهورية العراق
الشركة العراقية إلنتاج البذور

مساهمة مختلطة
اجلهة القطاعية-/ وزارة الزراعة 

قسم القانونية
العدد: 463
التاريخ: 2022/2/21

إعالن
تعلن الشــركة العراقية إلنتاج البذور )م. م( عن إجراء مزايدة علنية لبيع بورتبالت )ســلندرات( 
عــدد 3 والوجودة في معمل تنقيــة البذور في ابي غريب. فعلى الراغبني بالشــراء احلضور الى 
املوقع املذكور وذلك في متام الساعة )11( احلادية عشرة من صباح يوم الثالثاء املوافق 2022/3/1 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )1,000,000( مليون دينار لغرض املشاركة في 
املزايدة العلنية وســيتم اســتيفاء مبلغ قدره )5000( دينار غير قابل للرد )أجور خدمة( من كل 

مزايد الذي يروم الدخول في املزايدة ويلتزم من ترسو عليه املزايدة اآلتي:
1. دفع كامل بدل البيع وكافة املصاريف خالل مدة )7( أيام اعتبارا من تاريخ املصادقة )اإلحالة(.

2. رفع املال املباع خالل مدة )15( خمســة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اإلحالة )املصادقة( بعدها 
يحق للشــركة فرض اجور خزن بنسبة 2/1% من كامل بدل البيع بعدها يحق للشركة بيع املال 

للمرة الثانية. 
- يتحمــل اجور الداللية بنســبة 3% باملائة من بدل البيع وكذلك اجور نشــر االعالن مع اجور 

التحميل واي مصاريف اخرى.
املدير املفوض
عبد اجلبار عباس مشاري

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 2210
التاريخ: 2022/2/21
قدمــت املواطنــة )فنيخه محمد 
مرسي( طلباً يروم فيه تبديل االسم 
اجملرد لقيده وجعله )منيخه( بدال من 
)فنيخه( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هــذه املديرية خــالل )15( يوماً من 
تاريخ نشر االعالن وبعكسه سيتم 
النظر في الدعوى وفق احكام املادة 
الوطنية  البطاقة  قانــون  من   )22(

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

الشركة العامة لتسويق األدوية 
واملستلزمات الطبية

تعلــن الشــركة العامــة لتســويق االدوية 
واملســتلزمات الطبية عن إعــالن ملحق رقم 
)2( للمناقصة العامــة )MED 1-2022( والذي 
يتضمن متديد موعد غلــق ليكون 2022/3/15 
بدال مــن 2022/3/1 والذي مت االعالن عنها على 

www.kimadia.iq موقعنا

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 935/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن
تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينــة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة  
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 

الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

موعد السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في املؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 2656/5
التأريخ: 2022/1/27

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا 
لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة 
عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة 2% ويشترط االشتراك 

باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 5651/11
التأريخ: 2022/2/26

إعالن نكول
بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة 2% ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 929/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك 

باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم 

التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات15 م92حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م212حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م272حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م312حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م372حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م382حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م582حانوت7

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م652حانوت8

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م992حانوت9

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1002حانوت10

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1392حانوت11

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م632حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1612حانوت2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1302محل1

صناعية حمدانثالث سنوات60 م242محل2

صناعية حمدانثالث سنوات12 م102محل3

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1732محل4

صناعية حمدانثالث سنوات60 م352محل5

صناعية حمدانثالث سنوات16 م1692/32محل6

صناعية حمدانثالث سنوات34،83 م1692/62محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي احلسني م2ثالث سنوات25 م42حانوت1

حي احلسني م2ثالث سنوات12 م492كشك2

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م222حانوت3

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات16 م432حانوت4
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قصة قصيرة

مناسبة

صادق االزرقي

آخر مرة، مثــل اولها يتعثر مفتاح املؤجر 
بصدأ ايامه وأسى انكسارات مريديه ضل 
طريقه في زحمة الليــل الكابي اماتها 
ظالم الشــقق املنغرســة في مغاليقه 
انه  املؤلم  االندحــار  مصابيــح  وذؤابات 
الزجنار ذاته تأكلها فتعثرت بطريقها بعد 

ان شهدت مركومات جيرانه البائسة.
يتعني علــى املفاتيح ان تفتح مغاليقها 
تلــك وظيفتها مذ اســتوطن خرابهم 
قوانني التراب وهزمية املاء مدحوراً في قرارة 
قيعانه اآلســنة نهبا ألميبا الزحار ونهم 
عصيات الســل والهيضــة. هي حلظة 

أولها اكتشاف واخرها فناء.................
صعد املؤجر درجــات هبوطه املكني عله 
يجد مهرباً مــن خواء نهاراتــه القتالة 
فتعثر بعتبة بابه الكالح نفضت مولدة 
الكهرباء نثار ســخامها واحكمت اغالق 
ابعمري  اشــبقى  »ميدلولة  روحه  مزالج 
غيــر االلم واحلســرة« تفتقــت عورات 
املبتزيــن فأهــدرت دماء العامــة الذين 
أدمنوا خرابهم وتقهقرت افنية منازلهم 
اخلربة على فضاءات الهزمية يا ويلي انها 

النهاية..
جربت مفاتيح املؤجرين حظها...

املؤجرون ارتقوا ســاللم هزميتهم املاكرة 

وأهدروا لغوهم في قبو خيال الطاعون 
اكتشــفه على ظلفة بــاب داره ودرج 
عمارتــه الذاويــة فوجــد الشــجعان 
طواعينهم  في اكام أروقة افنية غرفهم 
املتهالكة رفد ســكارى آخرة ليل دجلة  
احللي  بكائيات ســعدي  صحوتهم في 
املتفقهون فرحاً مطلقاً فصارت  ضنها 
يئنون بثقل صحوة  احجية للمدحورين 
صباحات و نهر ولياٍل دامية ارتقى املؤجر 
االلف ايقونة سرمده الشامخ استوطن 
والليالي  النهــارات  روحــه منــذ آالف 
املريعة القت بنثار اســمنتها وجصها 
الهرم على فضاءات شيخوخته الباكرة 
زوايا  فــي احدى  ليتأمل فرحاً معتكفاً 

شقته الذاوية.. 
كان الطريق الى وحدته السكنية »هه 
اجللوس  مثلما  بليدا  السكنية«  وحدته 
اليائســني دخان حســن  في مقهــى 
عجمي وزرافات موبوءة ومنزحة مجدك 
أيهــا الكائن الهالمي هالمي. يشــيح 

املؤجر بوجهه عن هموم صغاره.
انفتح هالم النار مــذ مس رأس مفتاح 
املســتأجر فتحتــه الصدئــة آخر كوة 
رائحة  ليشــم  املؤجرين  نعيب  يرجتيها 
خرابه املعتاد خراب آخــر في كوة موت 
اجلميع دخان مدقع لطاملا اشــاح املؤجر 
بوجهه عن اســتغراب اطفاله هربا من 
استجواباتهم املدوية عن دارهم الغائبة 

دار دور نار نور فمحسن وقع بالتنور..
ـ عمي عمي .. احترقت دارك

يحاول املؤجر ان يستقوي ببراءة طفولة 
جاره املنقرضة

ـ عمي اشــتعلت ســتائركم احترقت 
كتبكم

رفدت سخونة ظلفته وجهنم مفتاحه 
انكسارات جسده 

ايام مجده  استل املؤجر حسامه ودرقة 
السبعيني  ببقايا هشيمه  وتدرع  البائر 
متطلعــا الى الفواخت لــم تزل تصرخ 
بخرافتها الفتاكة في صباحات خربة  يا 
قوقتي  يا قوقتــي فيهددها املارة بامللح 
و الســكني، والقبــرات ســچني وملح 
للططــوة تي تي  تــي؛ اذ لم يعد يعرف 
عنها شيئا مذ استوطن الردى املتناسل 
بيوت الفريســيني ودحر ثغاء املاعز الذي 
طفق يفــر فزعا مثلما النــاس واملقابر 
التي ســحقتها الســتوتات وشيطنة 
سواق يتفنون في ســرقة بقايا الدنانير 
الهرمة من جيــوب زوار مقابر املهزومني 
في مقبرة النجف امجادا يائسة محزنة 
وركاما بهيا يعطرونــه عبثا مبياه الورد 
واجــداث عيــدان البخور التــي غادرها 
عبقهــا املعهود نهاية تاريــخ ام ركيزة 
املبهضة ســچني وملح  تاريخنا  تقاومي 
التكيف مــع حريــق منزلة مؤجر  في 
روحه املؤقتــة مادام لم يزل ميتلك روحه 

الدائمــة هزيع ما تبقى مــن امل فقد 
اذعن لسطوة ريح غرفته الساخن وايقن 
ان تلكــم الكتابات والكتب التي افرزها 

لبقية من جسد خاو امست خلبا؛
كان اعصار النار قد اســتوفى الهشيم 
وطفقت بعض النســوة يتهامسن عن 
فسيفســاء احلائط الهرم ويتهيأ بعض 
الصبيــة للولــوج الى الشــقة ما ان 
تفتح..رفس الباب بقدمه فتســاقطت 
اوراق تطايــرت بني قدمية وتلقف رائحة 
دخان ســميكة وركض باجتاه احلاسوب 
لينتزع قرصه الصلب برغم ســخونته 
فقد يتبقى فيه بعض من حياة اطفاله 
على  ذكريات صــور محفوظة حــرص 
التقاطهــا لهــم في اوقات مــا، حاول 
فنهرهم  الدخــول  والصبية  الصغــار 
ووضع القرص في جيب ســترته وجتاهل 
االوراق النقديــة التي بدأت حتترق لتوها 
كان قــد وضعها حتت الســجادة التي 
احترقت بدورها... ترك غرفته املتفحمة 
باحثني في  اليها  يلجــون  الصغار  ورأى 
االشــياء املتفحمة غير عابئني برائحة 
الورق احملترق.. فتحــدث الناس في اليوم 
التالي عن املؤجر الذي احترقت شــقته 
و عن املالك الذي جاء مطالبا باخلســائر 

وااليجار..

متابعة ـ الصباح الجديد:
يتــم االحتفال باليوم الدولــي للغة األم كل 
التنوع اللغــوي والثقافي وتعدد  عام لتعزيز 
اللغات، حيث يقر اليوم الدولي للغة األم بأن 
اللغات وتعدد اللغات ميكن أن تعزز االندماج، 
وأن أهــداف التنمية املســتدامة تركز على 
عدم ترك أي شــخص يتخلف عــن الركب. 
القائم على  التعليم،  بأن  اليونســكو  تؤمن 
اللغة األولى أو اللغــة األم، يجب أن يبدأ من 
الســنوات األولى ألن رعاية الطفولة املبكرة 

والتعليم هو أساس التعلم.
يثير موضــوع اليوم العاملــي للغة األم لعام 
إلســتخدام  والفــرص  التحديــات   ،2022
اللغات«،  التعليــم متعدد  التكنولوجيا في 
وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية الدور 

احملتمل للتكنولوجيا في النهوض بالتعليم 
متعدد اللغــات ودعم تطوير جودة التدريس 

والتعلم للجميع.

دور التكنولوجيا في مواجهة التحديات
التكنولوجيــا لديها القــدرة على مواجهة 
بعض مــن أكبــر التحديات فــي التعليم 
اليوم، حيث ميكن أن تســرِّع من اجلهود نحو 
ضمان فرص التعلم العادلة والشاملة مدى 
احلياة للجميع إذا كانت تسترشــد باملبادئ 
التعليم  يعد  واإلنصاف.  لإلدماج  األساسية 
متعدد اللغات القائم على اللغة األم مكوناً 

رئيسياً لإلدماج والشمول في التعليم.
COVID-19، استخدمت  أثناء إغالق املدارس 
العديد من البلدان حول العالم حلوالً قائمة 

على التكنولوجيا للحفاظ على استمرارية 
التعلم، لكــن العديد من املعلمني يفتقرون 
إلى األدوات الالزمــة، والوصول إلى اإلنترنت، 
للحصول علــى املواد التي ميكــن الوصول 
إليها، واحملتوى املالئم، والدعم البشري الذي 
كان من شأنه أن يسمح لهم مبتابعة التعلم 
عــن بعد. عالوة على ذلــك، ال ميكن دائماً أن 
التعليم عن  أدوات وبرامج ومحتوى  تعكس 

بعد والتعلم عن بعد التنوع اللغوي.

حماية التنوع اللغوي
حســب املوقع الرسمي ملنظمة اليونسكو، 
متتعت اللغــات، مع انعكاســاتها املعقدة 
على الهوية والتواصل والتكامل االجتماعي 
اســتراتيجية  بأهمية  والتنمية،  والتعليم 

للناس والكوكب. ومع ذلك، وبسبب عمليات 
بشــكل  للتهديد  تتعرض  فإنهــا  العوملة، 
أو االختفاء متاماً. وعندما تتالشــى  متزايد، 
اللغات، سيتالشــى كذلك التنوع الثقافي. 
والذاكرة  والتقاليــد  الفــرص  أيضاً  تضيع 
وأمناط التفكير والتعبير الفريد- وهي موارد 

قيمة لضمان مستقبل أفضل.
كل أسبوعني تختفي لغة وتأخذ معها تراثاً 
ثقافياً وفكريــاً كامالً. مــا ال يقل عن 43٪ 
من 6000 لغــة يتم التحدث بها في العالم 
مهــددة باالنقراض. فقط بضــع مئات من 
اللغات أعطيت مكانــاً حقيقياً في أنظمة 
التعليــم وامللك العام، وأقــل من مائة لغة 

مستخدمة في العالم الرقمي.
توجد مجتمعــات متعددة اللغات ومتعددة 

الثقافات من خالل لغاتها التي تنقل وحتافظ 
على املعــارف والثقافات التقليدية بطريقة 

مستدامة.

تاريخ اليوم العاملي للغة األم
أعلــن املؤمتر العــام ملنظمــة األمم املتحدة 
اليوم  )اليونسكو(  والثقافة  والعلم  للتربية 
الدولي للغــة األم في نوفمبر 1999. ورحبت 
اجلمعيــة العامة لألمم املتحــدة بإعالن هذا 

اليوم في قرارها لعام 2002.
فــي 16 مايو 2007، دعــت اجلمعية العامة 
 266/A / RES / 61 لألمم املتحدة في قرارهــا
الدول األعضاء إلى تعزيز احلفاظ على جميع 
اللغات التي تســتخدمها شــعوب العالم 
وحمايتهــا. ومبوجب القرار نفســه، أعلنت 

اجلمعية العامة عام 2008 الســنة الدولية 
والتفاهم  التنوع  الوحدة في  للغات، لتعزيز 
اللغوية  التعدديــة  الدولــي، مــن خــالل 
األمم  وعينت منظمة  الثقافيــة،  والتعددية 
املتحــدة للتربية والعلــم والثقافة لتكون 

الوكالة الرائدة للسنة .
يوجد اليوم وعي متزايد بــأن اللغات تلعب 
دوراً حيوياً في التنميــة، وفي ضمان التنوع 
الثقافي واحلوار بني الثقافات، وأيضاً في تعزيز 
التعــاون وحتقيق التعليم اجليــد للجميع، 
وفي بنــاء مجتمعــات املعرفة الشــاملة 
الثقافي، وفي حشــد  التراث  واحلفاظ على 
العلم  اإلرادة السياســية لتطبيــق فوائد 

والتكنولوجيا على التنمية املستدامة.

مفاتيح المؤجرين قص

التحديات والفرص الستثمار التكنولوجيا في تعلم اللغات
في اليوم العالمي للغة األم..

قراءة

سوله

تاريخ املسرح الغنائي في العراق
يذكر مؤلف الكتاب أنه قبل اعالن الدستور 
العثمانــي وبزوغ شــمس احلريــة ماكانت 
مســارح املالهي تشييد خاص بها بل كانت 
تشــيد في املقاهي مثل مقهى ســبع في 
الدكتور كاظم اجلنابي  امليدان، كذلك يذكر 
عن بدايات املســرح الغنائي في العراق – لم 
يكن اسم املســرح الغنائي مفهوما مبعناه 
احلديث في اواخر السلطة العثمانية، وكان 
يسميه اهل بغداد في عهد االنكليز باسم 
الفذ لم  العلمي  التياترو واملسرح ومنهجه 
يظهر بشكل واضح اال في االربعينات حيث 
أصبحت له دروس ومناهج فنية متخصصة 

لتدريس اصوله في املعاهد والكليات .
وفيما يلي نبذة عن أهم الفنانات املساهمات 
في تطوير الغنــاء العراقي في بدايات القرن 

العشرين »مغنيات بغداد« ..

ورقاء العراق حتلق من سماء الرافدين إلى 
مسقط رأس نابليون

عندما ســمعها االديب املصري زكي مبارك 
وكان يعمــل آنذاك في الهيئة التدريســية 
املصرية العاملة في العراق وهي تغني أغنية 
»يانبعة الريحان« اعجــب بغنائها وصوتها 

اجلميل وأطلق عليها لقب ورقاء العراق.
ســليمة مــراد او ســليمة باشــا املطربة 
البغدادية التي اشتهرت بلقب باشا وظلت 
محافظة عليه ال تعرف اال به الى ان اصدرت 
الرتب  بالغــاء  العراقيــة قانونا  احلكومــة 

العثمانية، فصارت تدعى سليمة مراد.
وسليمة مغنية قديرة اخذت من الفن حظا 
وافرا وصيتا بعيدا فكانت البلبلة الصداحة 

واملطربة املؤنسة.
لقد اســتطاعت ســليمة مراد بســالمة 
حنجرتها وســعة اطالعها بالغناء العراقي 
ان تتبوء ســلم الشــهرة، وان تغني بأرقى 
املالهي وارقى البيــوت املعروفة، وقد عرفت 
بحســن ذوقها وأناقتها، فقد ســافرت في 

سنة 1934 إلى باريس.
 وقد هتف العالف قائال »اول مطربة عراقية 
حتلق في سماء الرافدين مشرفة على باسق 
االشــجار واعالي النخيل مطلة على زرقة 
ميــاه دجلة ميممة وجهها مســقط رأس 

نابليون  ومهبط الفنانني«.

الهوزوز هو الغرام هو احلب كله 
عرفت منيرة الهــوزوز برقة صوتها وعذوبته 
وقد عاصرت منيرة املطربة سليمة مراد، وقد 
حملــت االثنتان لواء الغناء والطرب في زمن 
لم يكن لهما منافس وقد مألتا العراق غناء 

شعبيا أطرب النفوس.
 وتعتبر منيرة أول من غنت االغنية الشعبية 
)الهوزوز( حتى شــاعت هذه االغنية فصارت 
على كل لسان، وبدأ الناس يدعونها بـمنيرة 
ومعنى  عبدالرحمــن،  منيرة  بــدل  الهوزوز 

الهوزوز هو الغرام هو احلب كله.

ماذا بني كمال نصرت وزكية جورج؟ 
قدمت مــن حلب مــع أختهــا للعمل في 
مالهــي بغــداد ســنة 1920 وعملت زكية 
وأختهــا في بدايــة االمــر كراقصتني اال ان 
صوت زكيــة وعذوبة ادائهــا جعلها تتجه 
نحو الغناء ساعدها في ذلك اجتاه الشعراء 
وامللحنــني إليها واالهتمــام مبوهبتها ومن 
هؤالء أكرم أحمد، وكمــال نصرت الذي ذاب 
بها حبا وخلدها في ديوانه الشــعري الذي 
طبع بعد موته. وقد عملت زكية في ملهى 
حسن بطاط ســنة 1926 وفي سنة 1950 
غادرت العراق الى مسقط رأسها حلب وقد 
وصفها العالف قائال إنها متتلك رقة وجاذبية 
وصوتهــا يدخل أعماق القلوب فيبعث فيها 

شجي وغراما.
وعلى الرغم من ان زكيــة قد غادرت العراق 
فقد كانت والتزال تعتبر من مطربات العراق 

األوائل وهي صاحبة األغنية املشــهورة وين 
رايح وين.

بدرية انور )ام العباية(
طلبت من صاحب ملهى »نزهة النهر« عام 
1928 أن جتلــس على املســرح للغناء وهي 
مرتديــة العبــاءة البغدادية ، ومــا كان من 
صاحب امللهى اال الرضوخ لها وعلى أثر ذلك 
نظمت لها اغنية بعنوان »أم العباية«، وهي 

املطربة العراقية
بدرية أنور حيــث كانت تتمتع بصوت رخيم 
وجمال أخاذ، وهــي مطربة تعلقت باالغاني 
العراقيــة االصيلــة فكرســت جهودهــا 

الــدوام حتى قدر  وترديدهــا على  حلفظها 
لها ان تغني في مســارح املقاهي واملالهي. 
فأصبــح صوتها وغنائها حديث االوســاط 

الغنائية والشعبية.

عفيفة وزنوبتنا بالوادي 
تشكل عفيفة اسكندر العصب الرئيس في 
ترسيخ مالمح االغنية العراقية ذات النكهة 
البغدادية وكانت تقف في الساحة الغنائية 
وتعطي ماهو جديــد ومتميز فهي متثل روح 

الغناء الشعبي.
ولدت عفيفة اســكندر في العشــرينيات 
في املوصل وســط عائلة فنية ووقفت على 

املســرح عن طريق الصدفــة فقد مرضت 
والدتها فطلب منها ان حتل محلها وماكان 
منهــا اال ان قدمت اغنية  »زنوبتنة بالوادي« 

واغنية »ياجارة الوادي«.
 وفي غمــار رحلتها مع الفرقة تعرف عليها 
رئيس احد الفرق املسرحية ويدعى اسكندر، 
فأقنع والدتها بالزواج منها فوافقت وكان له 

الفضل في ابرازها كمطربة.

صوت فرجة بنت عباس
من االصوات النســوية البــارزة في غنائها 
الراحلة صديقة املالية التي اســتطاعت ان 
جتد لهــا مكانا بارزا ومرموقــا بني االصوات 
التي عاصرتها علــى الرغم من انها خريجة 
الوســط الشــعبي التي كانت طقوســه 
تنحصر فــي االفراح والتعــازي حيث كانت 

تقام العزاءات والندب في البيوت.
 فكان صوت فرجة بنت عباس وهذا أسمها 
االصلي ينطلــق من بيت إلى بيت يشــدو 
ليفــرح ويبكي في ان واحد وقــد قدر لهذه 
الفتاة ان تصبح جنمة املالهي واملسارح .وان 
يتوفر لها وقت خاص في دار االذاعة العراقية 
لتقدم أغانيها الشعبية احملببة سنة 1936. 
والذي يتفحص الوثائــق ، يعرف أن صديقة 
املاليــة من مواليــد 1909 في بغــداد، ومن 
بيوت الندب غنت في ملهى الشــورجة وفي 
عــام 1918 بزغ جنم هــذه املطربة التي هام 
بها أكثر من شــخص من مشاهير عصرها، 
كبيرة  االسطوانات مجموعة  على  سجلت 
مــن االغاني منها »االفنــدي« »خدري اجلاي 
خــدري« »اجلار خويــة اجلار« و«على جســر 

املسيب سيبوني«.
فــي اواخر ايامها فقــدت بصرها وجلأت إلى 
االســتجداء في باب شــعبة احلسابات في 
االذاعــة لــوال املعونة التي كانــت تقدمها 

إليها.
وقد ولد مؤلف الكتاب كمال لطيف سالم 
في بغداد عام 1948 في محلة بني سعيد من 
محالت بغداد القدمية، دخل كلية االداب فرع 
اللغة العربية وتخرج منها، عمل في جريدة 
اجملتمع في الســتينات وفــي جريدة الراصد 
ثم انتقــل للعمل في االذاعــة والتلفزيون 

واشتغل في مجلة فنون والف باء.
ومــارس الكتابة في مجــاالت عديدة منها 
مجلــة االداب والبيــان والهالل ثم شــغل 
منصبا اثناء عمله في االذاعة رئيس قســم 
املنوعات وعمل كذلك في قناة النهرين وراديو 
الناس، صدرت له كتبــا عديدة نذكر منها: 
الرحيل على جواد أدهم، االحراش )مجموعة 
الغزالي  الرمال، ناظم  قصصية(، خيمة من 
سفير االغنية العراقية، عالم املقام العراقي 

ورواده، مغنيات بغداد، وصور بغداد.

* عن ميدل ايست اون الين

 
كتاب كمال لطيف ســالم يتطرق الى حال 
الغنــاء عند قــدوم العثمانيــني واحتاللهم 
للعراق وتاريخ املسرح الغنائي العراقي وأهم 
املغنيــات العراقيات في النصــف األول من 

القرن العشرين.
للغنــاء تاريخ فــي العراق فهــو أحد أعمدة 
العصور  أقــدم  منــذ  العراقيــة  احلضــارة 
أحد  البابليــة  القيثــارة  وتــع  التاريخيــة، 
الشــواهد احلّية على ذلك، وقد تطور الغناء 
في بغداد في العصر العباســي وخاصة في 
زمن هارون الرشــيد، وكما يقول الراحل عبد 
الكــرمي العالف »لبســت بغــداد في خالفة 
هارون الرشــيد ثوبا جديــدا وبدت كالعروس 
لناظريها وانتشــر اللهــو وطفحت كؤوس 
الشــراب، وظهرت القيان مبنظــر يفوق حده 
حتى أصبحت معرضا فخما للقيان احلســان 

وناديا فسيحا للشعراء والندماء«.
كتاب »مغنيات بغداد« للكاتب كمال لطيف 
ســالم يتحدث عن حال الغنــاء عند مجيء 
العثمانيني واحتاللهم للعراق وتاريخ املسرح 
الغنائي العراقي في القرن العشــرين إضافة 
إلــى مقاالت مختصــرة عن أهــم املغنيات 
العراقيــات فــي النصــف االول مــن القرن 

العشرين. 
ففي أواخر حكم دولة )الرجل املريض( للعراق 
ظهرت بوادر تشجيع الطرب والغناء الرخيص 
املبتذل وتوافــدت على بغــداد مطربات من 
كل اجلنســيات يقدمن الرقص الغناء اخلليع 
والرخيص اخلالي من أي قيمة وصوال إلى عام 
1919 الذي حدث فيه حدث فني أســعد كل 

املهتمني بالفن في العراق.
 حيث جــاء من القاهرة الــى بغداد مع جوق 
منيرة  الشــهيرة  املطربة  رفقة  موســيقي 
املهدية فأقامــت عدة حفالت في ســينما 

سنترال التي سميت فيما بعد بالرافدين.
 وقد فاجــأت أهالي بغــداد بصوتها الرخيم 
اجلهوري وغنائها الرقيق فكتب عنها الشاعر 
معــروف الرصافي قصيدة يقــول مطلعها: 
هلم الــى ذا الغنــاء الذي منيــرة منه أتت 
بالعجب اليســت منيرة في عصرنا مليكة 

في غناء العرب
كذلــك في أواخر ســنة 1932 جاءت مطربة 
الشرق ام كلثوم الى بغداد مع فرقتها وقدمت 

على مسرح الهالل عددا كبيرا من أغانيها.
وقد أعجبــت بأغنية من نظــم العالف هي 
قلبك صخــر جلمــود وقد قامــت املطربة 
الراحلة ســليمة مراد وعازف االيقاع حسني 
عبــداهلل بتحفيظ هذه االغنيــة الم كلثوم 
وغنتها على مسرح صالة الهالل في امليدان 

وتقول كلمات االغنية:
قلبك صخر جلمود ماحن عليه
 أنت أبطرب وابكيف والبيه بيه

كولوله مابي لوله  بس ايخزر بالعني صارتله 

مغنيات بغداد يرصد تاريخ الغناء العراقي

في أواخر حكم دولة 
)الرجل المريض( للعراق 

ظهرت بوادر تشجيع الطرب 
والغناء الرخيص المبتذل 

وتوافدت على بغداد 
مطربات من كل الجنسيات 

يقدمن الرقص الغناء 
الخليع والرخيص الخالي من 

أي قيمة وصوال إلى عام 
1919 الذي حدث فيه حدث 
فني أسعد كل المهتمين 

بالفن في العراق.

غالف الكتاب

من اعمال الفنان مكي عمران 



إعالن للمرة االولى
 ملناقصة توفير خدمة اخمليم في حقل االحدب النفطي لشركة نفط الواحة احملدودة ملدة سنتني
1st Announcement for Provision of Camp Service in Ahdeb Oilfield for Al-Waha Petroleum

 Company for Two Years
004/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
اجلهة املستفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط بعقد 
تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشآت 

السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمة اخمليم في حقل االحدب النفطي لشركة نفط الواحة احملدودة ملدة سنتني

004/SC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
Al-Waha is seeking a contractor to provide housekeeping, reception, laundry services in Ahdeb Oilfield for Al-Waha Petroleum 
Company

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 100.000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ اغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق -4 على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2220/3/29 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق 

الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة 

واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 3/29 /2022 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق. 

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( 
مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com  dengshishi@petroalwaha.com

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـ FTTH  الوجبة الرابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطــاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً بنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد. 
فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته على املوقع اإللكتروني 
)Ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة 
ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، 
مدة تنفيذ املشــروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، 
عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم 
كل ربع ســنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة 
املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى 
وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واستبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملستثمرين من 
االشتراك في هذا املشروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر 
متخصصة من إدارة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية 
ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح 
واإلحالة املشــار اليها في املوقع اإللكتروني. وسيتم نشــر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني 
أعــاله والذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية املعتمدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا 
عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية 
االعتراض على اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني( 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق 
كل من يقــوم بتقدمي عطاًء وهمياً او ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقــد وحتمله كافة األضرار 
التي تلحق باملشــروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء 
وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقــاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املــدد القانونية املنصوص 
عليها في كتاب اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشــروع الوطني 
حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على 
قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد 
  )Zain  07822222352   -   07722222352 Asia (  او االتصال عبر األرقام )Subcontractors@ftth.iq( اإللكتروني
لإلجابة عن كافة االستفســارات علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 22 /2022/2 

ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/3/6.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس 
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 930/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة اجلديدثالث سنوات10،18 م92حانوت1

الصفاة القدميثالث سنوات12 م182محل2

جمعية الشعراء في البصرةثالث سنوات16،30 م22محل3

9 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 529
التاريخ: 2022/2/16

م/ إعالن

تعلن جلنــة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجــة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية شــيخ ســعد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فترة )30( ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر 
واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحــوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 526
التاريخ: 2022/2/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيــع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيع اآلليات املدرجة أوصافهــا في أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية شــيخ ســعد وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية شيخ سعد خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام 
الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 
املدنيــة مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمــات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على 
ان يتم رفع اآلليات خالل مدة )10( عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه يتحمل املشتري غرامة تأخيرية 

قدرها )100000( مائة الف دينار عن كل يوم تأخير.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

الثالثاء 22 شباط 2022 العدد )4846(

Tue. 22 Feb. 2022 issue )4846(

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

ساحة/ على جزء من القطعة 1
شيخ 500 م3066/13162 م41 النعيسة

سنة واحدةسعد

املوقعالقيمة التقديريةرقم الشاصيرقم اآلليةنوع اآلليةت
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بلدية شيخ سعد1800000ابيض
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 932/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة األولى لذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء 
املزايــدة العلنية إليجار العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائدة الــى بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 
ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة  مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر 

أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى وبنسبة 2% ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 924/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 926/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعهــا في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقــا لقانون بيع وإيجار أموال 
الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغــة )30%( من القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط 

االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون 
آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 927/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 925/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 928/3
التأريخ: 2022/1/18

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة  مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد 

الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

اعالن10

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ السوق احلديثثالث سنوات3 م32دكة1

املوفقيةثالث سنوات30 م512كشك2

املوفقية/ قرب السوقثالث سنوات21،76 م6653/137/62كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات10،5 م2004/2311/102محل1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م252كشك1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م172كشك1

50 دارثالث سنوات6،5 م322حانوت2

50 دارثالث سنوات6،5 م262حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

إسكان املوانئ القدميثالث سنوات12 م2086/2/3392كشك1

االبلةثالث سنوات28 م342حانوت2

االبلةثالث سنوات18 م252حانوت3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات13،50 م38/1868/12مخزن1

مقام عليثالث سنوات78 م3/8682 و7/868محل2

مقام عليثالث سنوات248 م6/4612 و7/461محل+ مخزن3

الثالثاء 22 شباط 2022 العدد )4846(

Tue. 22 Feb. 2022 issue )4846(



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

القدم،  املركــزي لكرة  االحتاد  وافق 
أمس، علــى البرنامج اخلاص الذي 
الغني  عبد  املنتخب  وضعه مدرب 
رسمي..  بشــكل  به  وأخذ  شهد، 
وكان احتاد الكرة، قد ســمى جلنة 
اخلبــراء والتــي تألفت مــن، أنور 
جســام وعبد اإلله عبــد احلميد، 
وأكرم سلمان، ويحيى علوان، ونزار 
وحســن  راضي،  وصالح  أشــرف، 
فرحان، وكاظم الربيعي، وكانت قد 
الغني  املدرب عبد  برنامج  ناقشت 
شــهد، إلعداد املنتخــب ورفعته 

لالحتاد.
وأوضــح عضــو االحتــاد والناطق 
املوســوي،  عودة  أحمد  باســمه، 
أن »برنامــج شــهد تضمن جتمع 
املنتخب قبل عشرة أيام من مباراة 
التصفيات  ضمن  واإلمارات  العراق 
املؤهلة لكأس العالم املقرر يوم 24 
من الشــهر املقبل، وإقامة مباراة 
إفريقيا  أحد منتخبات  جتريبية مع 
قبل سبعة أيام من املباراة وحتديداً 
يوم 17 /3، شــرط أن تكون املباراة 
في امللعــب الذي سيســتضيف 

مباراة العراق واإلمارات«.
وأكد املوســوي، أن »مــكان إقامة 
مباراة العراق واإلمــارات لم يحدد 
بعد مــن قبل االحتاد الدولي«، الفتاً 
إلى أن »االحتاد العراقي أرسل طلباً 
لالحتاد الدولي يرغب بلعب املنتخب 
في العراق وحتديــداً في بغداد، وإن 
لم تتم املوافقة ففي البصرة، وإن 
لم تتم ففي أربيل، وفي حال رفض 
إقامــة اللقاء في العــراق، فاخليار 
ســيكون في العاصمــة األردنية 

عّمان«.
من جانــب اخر، تفتتــح مباريات 
23 لدوري الكرة املمتاز بعد  اجلولة 
مباريات،   5 بإجــراء  اخلميــس  غد 
فــي  واملينــاء  النفــط  فيلعــب 
ملعب األول في الســاعة الواحدة 
ويلتقي ســامراء  والنصف ظهرا، 
والقاســم في ملعب سامراء في 

الســاعة 2 ظهرا وفــي التوقيت 
نفســه جترى في ملعب الديوانية 
مباراة اهل الــدار وفريق الكهرباء، 
ويتاجــه الصناعة في ملعبه امام 
فريق نفط ميســان في الســاعة 
الثالثة والنصف عصرا، في ملعب 
الشــعب الدولي تقام مباراة قمة 
جماهيرية بني الــزورا والطلبة في 

الساعة 6 مساء.
وجترى في اليــوم التالي 5 مباريات 
ايضــا في اختتــام اجلولــة ذاتها، 
فيلعب التجــف وأربيل في ملعب 
الســاعة  في  الدولــي  النجــف 
الواحــدة والنصف ظهرا وتعقبها 
والكرخ في  الوســط  مباراة نفط 
الســاعة 6 مســاء، وفــي ملعب 

امانة بغــداد تقام مباراة اهل الدار 
وضيوفهم فريق زاخو في الساعة 
2 ظهــرا، وفــي ملعب الشــعب 
الدولــي جترى مباراتني، الشــرطة 
في  البصرة  نفــط  يالقي  املتصدر 
الســاعة الرابعــة اال ربــع عصرا 
تعقبها في الساعة الثامنة والربع 

مساء مباراة اجلوية ونوروز.

ويتصدر الشــرطة الترتيب وله 60 
نقطة ثم الطلبة برصيد 43 تقطة 
متفوقا على الزوراء بفارق األهداف 

ويأتي رابعا اجلوية بـ 41 نقطة.
نادي  إدارة  أوضحــت  ذلــك،  إلــى 
العبي  أحد  اعتداء  الشرطة،حادثة 
الفريق على مســاعد مدرب فريق 
على  القيثــارة  فــوز  بعــد  أربيل 
الفريــق املضيف 1-0 ضمن اجلولة 
22 مــن الــدوري املمتاز.وقال مدير 
الشــرطة  لنادي  االعالمي  املكتب 
حســني اخلرســاني فــي تصريح 
متلفــز :«حصــل قطــع متعمد 
لفيديو االعتداء مــن قبل الالعب 
»عبد الرزاق قاســم« الذي نرفضه 
وسنقف عليه كثيراً لكن علينا ان 
نعرف قبل احلادثة ما ســبب دخول 
مساعد مدرب أربيل وحصل سبب 
وشــتم على محترف فريقنا »عبد 

اجمليد ابو بكر««.
وأضــاف »الالعــب الشــاب رمبــا 
أخذته الغيــرة على رفيقه احملترف 
ما  نســتهجن  ولكن  بكــر«  »أبو 
بدر منــه مــن تصرف وهــو غير 
:«هنالك  اخلرســاني  مبرر«.وتابــع 
املدرب  ودخول  باالعتراض  مبالغات 
متسائالً  للســاحة«  واملساعدين 
»مــاذا يفعــل مــدرب مســاعد 
لنادي  الفنية  املنطقــة  في  أربيل 

الشرطة«.
يشار الى ان مباراة الشرطة وأربيل 
ُطرد  ومشــاحنات  أحداثاً  شهدت 
على أثرها مدرب الشــرطة مؤمن 
ســليمان، بعــد اعتراضــه على 
قرارات احلكم، وسط فوضى داخل 
املنطقــة الفنية، قبــل أن تنتهي 
القيثارة  ومواصلة   )0-1( املواجهة 

لصدارة الدوري.

تجمع 10 ايام ولقاء تجريبي امام أحد منتخبات قارة أفريقيا
تحضيرات المنتخب الوطني لمواجهتي اإلمارات وسوريا تتضمن:

الثالثاء 22 شباط 2022 العدد )4846(

Tue. 22 Feb 2022 issue )4846(

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

ترشــحت كوكبــة من العبــي املركز 
الرياضية  املوهبــة  لرعايــة  الوطنــي 
بألعاب القوى فــي بغداد ، التابع لدائرة 
شــؤون األقاليم واحملافظــات، لتمثيل 
املنتخب الوطني لفئة األشبال املقرر ان 
اقامتها  املقرر  يشارك في بطولة آسيا 
بكوريا اجلنوبية،  وركضة الضاحية في 

البطولة العربية بالبحرين.
وذكر مدير املركــز  د. صريح عبد الكرمي  
تنظيمه  أعلــن  اآلســيوي  االحتــاد  ان 
األشــبال  لفئة  بطولة  االولــى  للمرة 
تســتضيفها كوريا اجلنوبية الشــهر 
املقبــل، ولذلــك نظم االحتــاد املركزي 
أللعاب القوى تصفيات النتقاء االفضل 
تقــوق فيهــا العبــو املوهبــة بفئتي 
االشــبال والبراعم ، وهم ) مالك قاسم 
ومنــار ســرمد وروان محمــد وغيداء 
مهدي ودموع غامن والرا غيث ومصطفى 

محسن حزام(.

مصطفى والبطولة العربية 
 واضاف ان مصطفى محسن حزام من 
مواليد 2006 وقد ســبق له ان اشترك 
في ماراثون بيروت الدولــي وفاز باملركز 
األول، ثم انتظم في معســكر تدريبي 

فــي البصرة باشــراف االحتــاد املركزي 
ومتيز في االختبارات ، ثم ترشح لتمثيل 
العراق في فئة الناشــئني ضمن ركضة 
املقررة  العربية   البطولة  الضاحية في 
اليوم  ابتــداء من  البحرين  ان تضيفها 

الثالثاء 22 شباط احلالي.

ثقة كبيرة باملدربني
واكد ان الثقة عالية بامكانات الالعبني 
في حتقيق إجنازات جديدة وارقام متقدمة 
العراق  التي ســيمثلون  السباقات  في 
الصحيحة  لتدريباتهــم  نظــرا  فيها، 
والبناء التدريجي وفقا الساليب حديثة 
في التدريبــات اعتمدها املركز الوطني 
باشــراف  الرياضية  املوهبــة  لرعيــة 
مدربني اكفاء هم ) عصــام كاظم ود. 
حسن نوري ونصر عبود وفائز نصر عبد 
اهلل وحســام حسن عباس وماجد عبد 
الســادة واســماعيل محمد ومحسن 

حزام(.
كمــا نحرص على اجــراء ورش تدريبية 
والثقافية من  الرياضية  باجلوانب  تعنى 
أجــل التواصل مع املــالكات التدريبية 
واالطــالع على تقدمهم في املســتوى 
االرتقاء  والوقوف على متطلبات  الفني 

بامكاناتهم إلى النحو االفضل.
الذين يعتمدهم  املدربني  واضاف: هؤالء 
املركــز الوطني ميلكــون مؤهالت فنية 

عاليــة ويتعاملــون باجلانبــني التربوي 
والرياضــي مع الالعبــني ويؤكدون في 
عملهــم احلرص على إيصــال الالعبني 
إلى الدرجة املتقدمة في العطاء الفني، 
ويتعاونــون فيما بينهم بشــكل كبير 

وهذه نقطة ايجابية تسهم في التقدم 
بالعمــل التدريبــي في اطار مشــروع 

صناعة اجليل اجلديد بصورة متميزة.

أوسمة املقدمة هدفنا

وايضا فأن الالعبني الذين ترشــحوا إلى 
البطوالت اخلارجية آسيا والعرب لديهم 
اصــرار كبير على اثبات اجلــدارة والفوز 
بأوسمة املقدمة وتأكيد مدى االهتمام 
والرعاية التي تلقوها في مركز املوهبة 

الرياضية الذي يعد مشروعا مثاليا من 
أجل الفوز بخامــات واعدة ميكن لها ان 
تنال افضل املقاعد في االســتحقاقات 
التي يشارك فيها العراق على الصعيد 

اخلارجي وفي شتى األلعاب.

مواهب وإجنازات
واوضح ان عناصر املركز الوطني لرعاية 
املوهبة الرياضية شكلت ارقاما مهمة 
واملنتخبات  األندية  تشــكيالت  ضمن 
في  فريدة  جناحــات  وحققت  الوطنية 
البطــوالت محليا وخارجيــا، كما في 
جتربة الالعب حســني فالح في القفز 
العالي وغيره ولعل اخر العب ســطع 
جنمــه هو مؤمن عاشــور فــي الوثب 
العالي الذي حقق فضية بطولة العرب 
فــي تونس في املدة األخيــرة، وهنالك 
العبني جنحوا ايضا فــي بلوغ األوملبياد 
ومنهم طه حســني الــذي انطلق من 
محافظــة البصــرة ضمن مشــروع 
عززوا  اخرين  والعبني  الرياضية  املوهبة 
جدارة العمــل في الفئة العمرية التي 
اعتمدها مركز املوهبــة الرياضية في 
إلى  وايصاله  الواعــد  باجليل  االهتمام 
افضل املديات، وفي فعالية القفز عبد 
اهلل جالل حقق جناحات كبيرة واخرين 
من الالعبني الذيــن انطلقوا من مركز 

املوهبة الرياضية.

فروع احملافظات املتميزة
للموهبة  الوطنــي  املركــز  ان  وقــال 
الرياضية بألعاب القوى ميلك فروع عدة 
في محافظات العــراق وهي ) النجف 
بالزانة  بالقفــز  يغــد متخصصا  الذ 
حيث زودت وزارة الشباب والرياضة هذا 
واملدرب  القفز  املركز ببســاط وعصي 
العامل فــي املركز هــو فاضل عباس 
احد موظفي وزارة الشــباب والرياضة 
وكذلك هو صاحب اجنازات رياضية فاز 
وايضا  الشباب  اوملبياد  بفضية  سابقا 
في كركرك والبصــرة التي قدمت لنا 
البطل طه حسني احد املشاركني في 
واملوصل(،  والناصرية  طوكيــو  أوملبياد 
قررنا اعتماد هذه الفروع، سيما ان لكل 
محافظــة متيزها فالبصــرة معروفة 
بالســرعة والنجــف بالقفز وكركوك 
والناصرية بفعاليات  الرمــي  فعاليات 
العشــاري والســباعي ممتازين لدرجة 

كبيرة.
وهذا يسهم في اعداد العبني مبستوى 
متميز فــي رياضة عروس األلعاب التي 
متلــك تاريخا زاهــرا بحضــور العراق 
واعتالء  والتفوق  اخلارجيــة  احملافل  في 
البطوالت  اكبر  فــي  التتويج  منصات 
الدوليــة التــي اكدت جــدارة العراق 

وابطاله.

مواهب ألعاب القوى تترشح لبطولة آسيا وركضة الضاحية العربية 
الدكتور صريح عبد الكريم يستعرض نجاحات الواعدين

الدكتور صريح عبد الكرمي

جانب من مباراة منتخبنا الوطني أمام اإلمارات في تصفيات املونديال

 8 آذار بدء الدرجة 
األولى  للصاالت

شوكان خارج أسوار الميناء 

الطب الرياضي تقيم محاضرة 
عن الرياضة للمرأة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت جلنُة كرة الصاالت والشاطئّية في االحتادِ العراقّي 
لكــرِة القدم، املؤمتــرَ الفني وقرعــة دوري الصاالت لفرق 
الدرجة األولــى حملافظة بغــداد، بحضور رئيس قســم 
املسابقات في اللجنة، الدكتور عماد عودة،  وأعضائها، ومت 
حتديُد الثامن من الشهر املقبل موعداً النطالق منافسات 
الدوري.. وتشــارُك في الدوري فرق احلشد الشعبي وآليات 
الشرطة وامليثاق وأبناء املدينة، وفي دوري الكرة الشاطئية 
فريقا آليات الشــرطة وشباب العدل،  وسيكون األول من 
الشهر  املقبل موعداً لتسليم الكشوفات اخلاصة بالفرق 
املشاركة. وتشــهُد مباريات اجلولة األولى إقامة لقاءين 
األول يجمع آليات الشــرطة مع أبنــاء املدينة في قاعة 
نادي الشباب، فيما يلعب احلشد الشعبي مع امليثاق في 
قاعة نادي الوالء، وفي دوري الكرة الشاطئية يلتقي شباب 

العدل مع آليات الشرطة في ملعب احتاد الكرة.
وقاَل رئيس قســم املســابقات في جلنة كــرة الصاالت 
والشــاطئّية، الدكتور عماد عودة العامــري: إن اللجنة 
شــرعت مبهامها وفقاً آللية جديدة للعمل، والهدف هو 
االرتقاء بواقع اللعبة من خالل إقامة مسابقاتها بصورة 

منتظمة جلميع الدرجات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت ادارة نادي امليناء ، ابعاد كابنت الفريق محمد شوكان 
بعد لقاء زاخو أمس االول، الســباب »فنية« ليكون خارج 
اســوار النادي بطلب مباشــر من املدرب »امني فيليب« 

حسب بيان صادر من النادي.
في حني قال محمد جبار شــوكان، إنه متفاجئ بالقرار، 
مبينــاً أن اداري النــادي ابلغتني بعد وصولنــا الى بغداد 
قادمــني من زاخو عقب  لقاء زاخو ضمن اجلولة 22، بأنني 
خــارج الفريق وابعدت الســباب فنية .وأضاف شــوكان، 
»استغربت سبب ابعادي السباب فنية مع ان امني فيليب 
مدرب الفريق مقتنع بادائي ودائما يؤكد بانني اســتطيع 

التسجيل بأية حلظة«.
وارجع شــوكان، »الســبب احلقيقي وراء قرار االبعاد الى 
حدوث خــالف مع الالعب احمد جليل حنــون، ابن رئيس 
النادي في غرفة املالبس بعــد اللقاء«، موضحاً أن اخلالف 
»كان بســيطاً ويحدث بني اي العــب وزميله«.وأضاف أن 
»رئيــس النادي يأخذ موقف من اي شــخص يخالف ابنه 
ليقوم باتخاذ قرار ضده«.ودعا شــوكان رئيس النادي، ألن 

»ينظر للجميع بعني واحدة وال يفرق بني احد«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت دائرة الطب الرياضــي والعالج الطبيعي في وزارة 
الشــباب والرياضة ، محاضرة بعنــوان )اهمية الرياضة 
للمرأة( قدمتها احملاضرة وســن البير يوســف .. تطرقت 
خاللها الى تعريف الرياضة التي عدتها مجهود جسدي 
عادي او مهارة متارس مبوجــب قواعد متفق عليها بهدف 
الترفيــه اواملنافســة واملتعة او تطوير املهــارات وتقوية 
الثقة بالنفس او اجلســد، او ما يطلق عليها النشــاط 
البدني بأنها حركة اجلســم التي حتدث بسبب العضالت 
الهيكليــة التي تؤدي ألســتهالك الطاقة عبر حســاب 
الســعرات احلرارية . واشــارت الى اهمية الرياضة للمرأة 
فهي حتافظ على اجلسم من اإلصابات باألمراض املزمنة ، 
كأمراض القلب ، واالوعية الدموية ، السكري ، السرطان 
، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة ، وتقلل من نسبة الدهون 
و تقــوي العظام وحتد من هشاشــتها وتدخل في تقوية 
جهاز املناعة باالضافة الى ان الرياضة حتفز على اداء جهاز 
الهظم وتخفف من مشــكالته، وأضافــت ان الرياضات 
املناسبة للمرأة هي رياضة األيروبيك  ) متارين حلرق الدهون  
( ، واملشــي ، السباحة ، اما الرياضات األخرى ، كاملصارعة 
ورياضة رفع األثقال وغيرهما ، تعتبر غير مناســبة ، النها 

تؤدي الى خشونة املرأة في الشكل والطبع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رعــى وزيــر الشــباب والرياضة 
مهرجان  درجــال  عدنان  الكابنت 
ثقافة  لدائــرة  والتميز  االبــداع 
وكيل  بحضور  الشــباب  وفنون 
وزير العمل والشؤون االجتماعية 
عبير اجللبي ورئيس هيئة األمناء 
فــي شــبكة االعــالم العراقي 
املتقدم  واملــالك  الونــان  جعفر 
وعدد  والرياضة  الشــباب  لوزارة 
مــن الفنانيني واملثقفــني الرواد 

واملبدعني الشباب.
البرنامج  اذ اســتهلت فقــرات 
للفنــون  كبيــرا  عرضــا 
النحت  واعمــال  التشــكيلية 
والكــوالج والتصميم والتصوير 
الفوتوغرافــي لعدد من الفنانني 
والفنانــات الشــباب جســدت 
اصالــة وفلكلور الفــن العراقي 
نالت  احلداثــة  مع ملســة مــن 
الوزير  اجرى  اعجاب اجلميع، كما 
جولــة داخــل قاعــة املهرجان 
لالطــالع على االعمــال الفنية 
ســعادته  مبديا  للمشــاركني، 
ودعمه لهذه الشريحة الشبابية 

مــن عطاء. تبذله  ملــا  املتميزة 
من  الثانية  الفقــرة  وشــهدت 
لعدد  شــعرية  قراءات  البرنامج 
من الشــعراء الشباب من بغداد 
واحملافظــات فضال عــن فواصل 
انشــودة  مع  املنفــرد  للعــزف 
شــبابية تغنت بحب الوطن من 
وفنون  ثقافة  دائرة  وتنفيذ  اعداد 

الشباب وعروض ملسرحيات الفن 
ولوحة  االيحائي  والفن  الصامت 
فلكلورية من محافظة  شعبية 
التعايــش  جســدت  كركــوك 
الســلمي خملتلف االطياف .وفي 
اخلتام مت توزيع شــهادات الشكر 
والتقدير بني املشــاركني واجلوائز 
التشجيعية للفنانني املتميزين .

متابعة ـ الصباح الجديد:
اختتمــت فــي مدينــة النجف 
االشــرف بطولة الفرات االوسط 
للمتقدمــني بالتايكوانــدو التي 
يومني..  مــدى  علــى  اســتمرت 
وشــهدت البطولــة منافســة 

قويــة بني الالعبــني الذين قدموا 
انظار  لفتــت  جيدة  مســتويات 
الوطنيــة  املنتخبــات  مدربــي 
واعضــاء االحتــاد احلاضريــن في 
قاعة نادي التضامن حيث مسرح 
املنافسات.واســفرت النتائج عن 

فوز نادي احللــة باملركز االول بعد 
حصــده خلمس ميداليــات منها 
3 ذهبيات.وجــاء نــادي الديوانية 
ثالثاً  والفاخريــة  الثاني  باملركــز 
الرابع ثم  بالترتيــب  والتضامــن 

الروضتني خامساً.

الحلة بطل أندية الفرات االوسط بالتايكوندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن املدرب حسن احمد، موافقته 
على عــرض قدمتــه ادارة النجف 
لتدريــب فريقهــا الكــروي.. وقال 
احمد إنه ســيتوجه الــى النجف 
اليــوم لتوقيــع العقــد وتســلم 
اختار  أنــه  مبيناً  رســمياً،  املهمة 
كادره املســاعد الذي سيتألف من 
وضياء  كاظــم،  بهاء  املســاعدين 
للياقة  فالح،  وصالح هاشم مدرباً 
البدنية، ومحمد عبد الزهرة، مدرباً 

حلراس املرمى.
وبني أن مهمته ســتبدأ مع النجف 
من أمس وسيقود الفريق اعتباراً من 
املمتاز، ويأمل  الدوري  23 من  اجلولة 
أن يوفق في مهمته اجلديدة .. يذكر 
أن تســمية »حســن احمد« مدرباً 
للنجــف تأتي بعد 36 ســاعة من 
إســتقالته من تدريب الكرخ .. وقاد 
النجف  نادي  تدريب  احمد  حســن 
العام املاضي، لكنه استقال بسبب 

مشكالت مالية.

إعالم اللجنة األولمبية
الوطنية  األوملبيــة  اللجنة  برعايــة 
النســوية  اللجنة  نظمت  العراقية 
فيها معســكراً تدريبيــاً للمنتخب 
لفئتي  بالبولينــغ  العــراق  الوطني 
حتضيــراً  والشــابات  املتقدمــات 
التي  املقبلة  لالستحقاقات اخلارجية 

تنتظرهما.
وقالــت عضــوة املكتــب التنفذيي 
للجنــة األوملبيــة رئيســة اللجنة 
النســوية الدكتورة بيــداء گيالن ان 
املعكســر يأتي ضمــن خطة عمل 
اللجنــة للعام ٢٠٢٢ ســعياً لدعم  
الرياضة النسوية مبختلف تفاصيلها 
ملبية  مســتويات  الى  بها  واالرتقاء 
للطموح.. وأضافت گيالن »ســتكون 
هنــاك دورات تدريبيــة وحتكيميــة 
وأدارية، وكذلك توعوية خاصة للحد 
من تعاطــي املنشــطات والعقاقير 

احملظورة، والعالج الطبيعي.

وبينت گيالن ان هذا احلراك يأتي كجزء 
التي  األوملبية  اللجنــة  أهــداف  من 
النسوية  الرياضة  لتفعيل  تســعى 
اللجنة  توجهــات  مــع  إنســجاماً 
األوملبيــة الدولية.وختمــت گيــالن 
حديثها قائلة ان معســكر منتخب 
البولينــغ للســيدات إنطلــق أمس 

كردستان  في  السليمانية  مبحافظة 
العراق وسيســتمر ملدة عشــرة أيام 
اللجنة  الوفد من عضو  يتألف  حيث 
النسوية عصماء عبد احلسني إدارية، 
وعامر عنيد مدرباً، وخمس العبات هّن 
منى خوشو وآالء عبد احلسني وسجى 

هادي ومالك شاكر  وزهراء عامر.

درجال يرعى مهرجان االبداع والتميز 
لدائرة ثقافة وفنون الشباب

حسن أحمد يعود لتدريب فريق النجف

اللجنة األولمبية ترعى معسكرًا 
تدريبيًا لمنتخب سيدات البولنغ 

درجال يوقع احد اصدارات الشباب في املهرجان

حسن أحمد

11:00 مساًء
11:00 مساًء

مفكرة اليوم

فياريال ـ  يوفنتوس
تشيلسي ـ ليل

دوري أبطال أوروبا 
منتخب سيدات البولنغ



--1
تبلغ احلماقة ببعض املغرورين أنهم 

يشمخون مبمارساتهم املألى بهضم 
حقوق اآلخرين وال يبالون باجتراح 

الوان الظلم الذي يوقعونه بغيرهم 
ويحسبون انهم األقوياء االعزاء 

املنُصورون ..!!

--2

وفي ظل رحلة العصيان والتمرد 
على القيم الدينية واالخالقية 
واالنسانية لن جتد االّ احملزن من 

املفارقات واملمارسات .

 – -3

ومن بركات وفوائد تالوة الكتاب اجمليد 
وتدبر آياته الصحوة من الغفلة 

والسبات واملسارعة الى مراجعة 
الذات واملواقف وصوالً الى مرافئ 

السالمة والنقاء من األدران .

--4
حني تقرأ قوله تعالى 

} وليحملُن أثقالهم وأثقاالً مع 
أثقالهم وليسئلُنَّ يوم القيامة عما 

كانوا يفترون { 
العنكبوت /13 

يثور التساؤل عن األثقال االضافية 

التي يحملها االنسان مع أثقاله :
ما هي هذه األثقال ؟
وما هي طبيعتها ؟

وملاذا يحملها االنسان بعد أْن لم 
تكن أثقاله ؟

وجتد اجلواب صريحا وافيا في حديث 
شريف روي عن الرسول االعظم )ص( 

حيث قال :
" يؤتي بالرجل يوم القيامة وهو 

كثير احلسنات ، فال يزال يقتص منه 
حتى تفنى حسناته ،

ثم يُطالب فيقول اهلل عز وجل :
اقتصوا من عبدي ،

فتقول املالئكة :
ما بقيت له حسنات 

فيقول :
خذوا من سيئات املظلوم فاجعلوها 

عليه .
ثم تال رسول اهلل )ص( قوله تعالى :

} وليحملن أثقالهم وأثقاالً مع 
أثقالهم { 

--5

وقد جاء في احلديث الشريف عن 
الرسول األعظم )ص( أيضا قوله :
} َمْن َسنَّ ُسّنة حسنة فله أجرها 

وأجر من عمل بها الى يوم القيامة ،
ومن سّن ُسنَّة سيئة فعليه وزرها 

وَوِزرُ من عمل بها الى يوم القيامة { 
وهكذا يفتُح املؤمن املتفاعل مع 

الكتاب والُسّنة  َعْيَنُه على حقائق 
جتعله شديد احلذر من ارتكاب 

القبائح التي قد تكون ُسّنة لآلخرين 
لينوء بوزرها ووزر من عمل بها .

--6
اّن صيانة االنسان املسلم لنفسه 

من املطبات واملنزلقات البد لها 
من ثقافة قرآنية واقية، سرعان ما 
يحصل عليها حني يُقبل متفاعالً 

مع القرآن الكرمي ، كما أنه يستضيء 
ويستنير مبا رسمه الرسول العظيم 

)ص( من خرائط للطريق السليم ، 
بعيداً عن االرتطام باحلرام، وفي ذلك 

ما يضمن له السعادة في الدنيا 
والنجاة في االخرة .

وقد تتضاعف األثقال..

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

نفت النجمة رغــدة اعتزالها التمثيل وارتداء احلجاب، 
بعد نشــر صورتها عبر حسابها على فيس بوك، وهي 
مرتدية احلجاب، ومكتوب على الصورة: "عشت حياتي 
دائًما كما قدر لــي اهلل، كل ما متنيته من حبيبي اهلل 
منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك 

له وحده".
وقالت رغــدة في تصريحــات: "لم أعتــزل التمثيل 
وأعمارنا جميعها من املؤكد بيد اهلل وأن الصورة التي 
مت نشرها على حسابها على فيس بوك مش مقصودة 

زى ما الناس فهمت وأنها لم تعتزل".
وآخر أعمال النجمة رغدة، مسلسل "الضاهر" وعرض 
فــي 2019 من بطولــة محمد فؤاد وفريال يوســف 
وحسن يوســف وتامر عبد املنعم ومادلني طبر وإجنى 
شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعالء 
زينهم وعمر حسن يوســف وعالء مرسى ومظهر أبو 
النجا وصبري عبــد املنعم ودارين حــداد وآخرون، من 

تأليف تامر عبد املنعم، وإخراج ياسر زايد.

توفي الفنان اللبناني ســامي كالرك، عن عمر ناهز 74 
عاما، في مستشــفى الروم بلبنان، إثر مشكالت في 

القلب.
وقالــت الوكالة الوطنية لإلعالم فــي لبنان إن الفنان 
ســامي كالرك الذي ارتبط صوته لدى أجيال متعاقبة 
بأغنيات شارات املسلسالت الكرتون توفي، األحد، في 

مستشفى الروم.
ولــد الراحل في 1948 باســم ســامي حبيقة لكنه 
اشتهر الحقا باســم ســامي كالرك إلجادته الغناء 
باللغــات األجنبية حيــث بدأ مشــواره الفني بأغان 

إجنليزية وفرنسية ويونانية.
أتقن ســامي كالرك الغناء بعدة لغات أجنبية منها، 
واألرمنية، واألملانية. وظهرت  الفرنســية، واإليطالية، 
براعته فــي دمج اللغــة العربية بهــذه اللغات في 

مجموعة أعمال شديدة التميز والتنوع.
وقــدم خالل مشــواره الفني نحــو712 أغنية عربية 
وأجنبية، واشتهر بغناء تتر أشهر مسلسالت الكرتون 
ومنها "جريندايزر"، "جزيرة الكنز" و"الســبع املدهش 

حول العالم في ثمانني يوما".

رغدة 

سامي كالرك

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - زينب الحسني:
انتقد مدونون على مواقع التواصل 
االجتماعي من املهتمني بالشــأن 
قيــام عدد مــن مرتادي  الثقافي 
شــارع املتنبي في بغداد بالتسلق 
على نصب املتنبي اللتقاط الصور 
التذكاريــة، األمــر الــذي يعرض 
الشــعرية  والنصوص  النصــب 
احملفورة بجانب النصب إلى الضرر.
وطالــب عــدد منهم مــن خالل 
مواقع  علــى  لهــم  منشــورات 
املعنيني  االجتماعــي  التواصــل 
واملواطنــني إلــى احلد مــن هذه 

الظاهرة لتجنب هذه األضرار.
وكان نصــب املتنبــي تعرض في 
وقت ســابق إلى عبــث من قبل 
تخريــب  إلــى  أدت  مجهولــني 
النصــوص الشــعرية والتي متت 

إعادة صيانتها الحقا.
أيقونة بغداد  املتنبي يعد  شــارع 
الثقافيــة حمل منذ عــام 1930 
الطيب  ابو  أسم الشاعر الشهير 
املتنبــي )915-965 ميالدية( خالل 
عهد امللــك العراقي فيصل األول 

عام 1932.
ويعد الشارع األشــهر في العراق 
والثقافية،  التاريخية  الناحية  من 
وعادة مــا يكون مكتظا بزواره من 
ومثقفني  فنانني  من  الثقافة  أهل 
وافدين  إلى جانب  وكتاب  وشعراء 
أجانب، وخصوصاً في أيام العطل 
الرســمية، حيث تنتشر مكتبات 
واحلديثة على  القدمية  الكتب  بيع 

جانبي الشارع.
الرغم  الصبــاح اجلديــد وعلــى 
مــن رفضها مثل هــذه الظواهر 
غيــر احلضارية ، اال لنهــا آثرت ان 
تستطلع اراء بعض مثقفي البالد 
بشأن هذه احلالة غير املرغوبة في 
اهمال  يعانــي من  مازال  مجتمع 

اجلهات املعنية.
الدكتــور محمد فلحــي قال: ال 
شك ان نصب الشاعر املتنبي ميثل 
ايقونة شــارع املتنبــي ويتضمن 
وحضارية  وتراثية  ثقافيــة  رمزية 
وســط بغــداد مدينــة العلماء 
وما  ازدهارها  والشعراء في عصور 
احوجنا اليــوم ألحياء ذلك التراث 

واالقتداء برموزه اخلالدة!
وتابــع فلحي: التقــاط صورة مع 
التمثــال هو توثيق الرتياد شــارع 
اجلمعة  يــوم  وباألخص  املتنبــي 

وهذه الصــور قد تكون الشــباع 
حاجة نفسية تتمثل في التباهي 
للمجتمع  باالنتمــاء  واالفتخــار 
الثقافــي الذي يحتضنه شــارع 
املتنبي!،ال ضير في ذلك في حدود 
اللياقــة واحملافظــة على النصب 
واملــكان من حوله الــذي يفترض 
ان يكــون راقيا نظيفــا ولكن اذا 
تؤدي  قد  التذكارية  الصورة  كانت 
الى اضــرار فالتحذير مطلوب هنا 
رقابة  ان تكون هنــاك  ويفتــرض 
وارشــاد  العابثني  ملنع  وحراســة 
الزائريــن الى الســلوك احلضاري 

للتعامل مع هذا النصب وغيره!
وقال اخلبير اإلعالمــي عبد األمير 
جتسد  والتماثيل  النصب  البياتي: 
حقبــة زمنية معينة لشــخص 
ذات  حلادثة مشهورة  او  مشــهور 
تأثير علی اجملتمع والشاعر املتنبي 
ميثل ارثاً شعرياً عميقا رائعا وبهذا 
فــإن للمتنبي مكانــة كبيرة في 
واملهتمني  واالدباء  الشعراء  نفوس 
بالشــأن االدبــي والثقافــي، وما 
وتصرفات  سلوكيات  من  نالحظه 
لبعض الشــباب غير الواعي وغير 
املثقف جتاه النصــب في التقاط 

تؤثرعلی  بطريقــة  تذكارية  صور 
النصــب واملــادة املصنــوع منها 

فتؤدي الى تكسر بعضه.
وتابع البياتي: يجب توعية الشباب 
علــی ذلــك ليس فقــط لنصب 
املتنبي بل لكل النصب والتماثيل 
املنتشــرة في البالد ومحاســبة 
املسيئني في حال لم يرعووا، ورمبا 
هذا االمــر قد يثير اشــمئزاز زوار 
الشارع من االجانب ويعطي صورة 
سلبية عن الشعب العراقي بنحو 
االمر متروك لألعالم ووسائل  عام، 
االعالم والشــرطة اجملتمعية علی 
اعتبار ان النصب والتماثيل ظاهرة 

ثقافية تخص اجملتمع.
مجلة  حتريــر  رئيس  افــاد  وبدوره 
الســوق عبد احلافظ اجلبوري: تعد 
أفعال العبث والتخريب التي يقوم 
بها بعض الشباب واملراهقني ومن 
كال اجلنســني بالنصب التذكارية 
خصوصا  واحملافظــات،  بغداد  في 
الكبير  العربــي  الشــاعر  نصب 
)املتنبي( في شــارع األدب واألدباء 
)شــارع املتنبي( واحدة من أفعال 
ادعياء  ميارســها  التي  الفوضــى 
الى تدخل  والتي حتتــاج  الثقافة، 

رسمي وشعبي حازم حيالها..   
هكذا أفعال وأعمال إذا لم تعالج 
ســريعا ولم جتد ردعــا حازما من 
ومن  العالقة  ذات  اجلهــات  قبــل 
قبل رواد شــارع املتنبي أنفسهم 
فإنها ستؤســس لفوضى كالتي 
هي خــارج أســوار الثقافة التي 
بنيوية  أزمات  من  باألساس  تعاني 

وقيمية.
االدبي عبد  والناقــد  الكاتب  وبني 
الغفــار العطوي: ان هذه الظاهرة 
وغياب  تدنــي  متثل  ايكولوجيــة 
الوعــي اجلمالي وبالغــة جمهور 
يتنمــر علــى الثقافــة والنخبة 
اجلمهور  غالبية  باعتقاد  الثقافية 
ان هــذه مجرد نصــب ال تعني له 
اي شــيء هذه اشــكليه اجملتمع 
ان يرى بعــني واحدة كل  العراقي 
ما هــو غيــر مفهوم لــه او غير 
مستســاغ هــو عدو لــه ويجب 
منه  والســخرية  به  االســتهزاء 
وهو امر مرفوض على السوشيال 
ميديــا اقناع النــاس بخطأ هذه 
التصرفــات متثال املتنبي ميثل ذروة 
اجلمال الشــعري ألعظم شــاعر 

عربي املتنبي.

فوضويون مولعون بالتسلق على نصب 
المتنبي اللتقاط الصور 

في شارع الثقافة والكتاب 

بغداد - الصباح الجديد:
تتجه وزارة الصحة الى شمول األطفال الذين تتراوح أعمارهم من 
5 ـ 12 عاما باللقاحــات املضادة لكورونا، بينما أكدت أن معظم 

اإلصابات باملتحور أوميكرون كانت خفيفة بالنسبة للملقحني.
وقال مدير التحصني في الوزارة فراس جبار املوســوي في تصريح 
إن “الوزارة بذلــت جهودا كبيرة في توفير اللقاحات، إذ وصلت 24 

مليون جرعة إلى البالد منذ بداية اجلائحة”.
وأضاف أن “أعداد امللقحني للفئات املســتهدفة جتاوزت 9 ماليني 
و500 ألف ملقح”، مؤكــدا أن “جميع اإلصابات مبتحور أوميكرون 

كانت خفيفة بالنسبة للملقحني”.
ولفت املوســوي إلى “زيادة املنافذ التلقيحيــة إلى 1475 منفذا 
في عموم احملافظات، عدا إقليم كردستان، بعد أن كانت 622 في 
بداية العــام املاضي، إلتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من املواطنني 

لتلقي اللقاحات”.
وبني أن “مجموع الطلبة الذين تلقوا اللقاح من الفئات العمرية 
بــني -12 18 عاما وصل إلى 500 ألف ملقــح، مع وجود إمكانية 

لزيادة األعداد خالل الفصل الدراسي الثاني”.
وأشــار املوســوي إلى “دراســة اللجنة العلمية االستشــارية 
لبرنامج التحصني موضوع شــمول األعمــار الصغيرة بني 12-5 
عاما باللقاحات، وحاليا األمر قيد الدراسة، ومن املؤمل أن جتتمع 
اللجنــة قريبا إلصدار القرار باملوافقة على شــمول تلك الفئات 

بالتلقيح”.

الصحة تشمل األطفال من 
عمر 5 ـ 12 عامًا بلقاح كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
أقيم على قاعــات دائرة الفنون العامة فــي وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار وبالتعــاون مع املستشــارية الثقافية 

اإليرانية في بغداد معرٌض تشكيليٌّ إيرانٌي.
وقال وزير الثقافة والسياحة واآلثار الدكتور حسن ناظم في 
كلمٍة له: اليوم اســتضفنا معرضاً للفنانني التشكيليني 
اإليرانيني بحضور الســفير واملستشار الثقافي ونخبة من 
كادر الســفارة اإليرانية في بغداد، وهذا هو النشاط الثاني 
خالل مدة قريبة نستضيف فيها لوحاٍت وفنوناً إيرانيًة في 
وزارة الثقافة ســتكون فاحتة خير لتعاون قادم،مضيفاً: في 
القريب سنشهد أنشــطًة عديدًة بني العراق وإيران منها 

إقامة أسبوع ثقافي نخطط له معاً.
وتابع: نحُن عازمون على املضي قدماً في عالقات وأنشطة 

جديدة في وزارة الثقافة والسفارة اإليرانية في بغداد.
وأكد أنَّ العالقات الثقافية املتنوعة غير محكومة بالعالقة 
الرســمية بني الوزارة واملؤسســات احلكومية اإليرانية، بل 
تذهب أبعد من ذلك إلى العالقات الشخصية بني الفنانني 

العراقيني واإليرانيني.

معرض للفنانين التشكيليين 
اإليرانيين في بغداد

متابعة - الصباح الجديد:
يواصل الفنان املصــري رامز جالل تقدمي 
برنامجه للمقالب للعام العاشــر على 
التوالــي، والذي يعــد حاليــاً من أهم 
البرامج املذاعة في املواسم الرمضانية، 
وينتظــره اجلمهور في العالــم العربي 
أجمع بعد إطالق مدفع اإلفطار وسماع 

أذان املغرب مباشرة،
وســافر الفنــان رامز جــالل للمملكة 
العربية الســعودية منذ مــا يقرب من 
البروفات  العديد مــن  أســبوع، ليجري 
لبرنامج املقالــب اجلديد اخلاص به املقرر 
2022، كما  املشــاركة به في رمضــان 
أنه بــدأ تصوير أولى حلقــات البرنامج 
مــع ضحية من ضحايــاه الثالثني املقرر 

وقوعهم في الفخ، وفق )لها(.
ومــع تصويــر البرنامــج اجلديــد روج 
املستشــار تركي آل الشيخ رئيس هيئة 
الترفية الســعودي، لتجربة جديدة من 
املقــرر بدؤهــا اليوم األحد 20 شــباط/

فبراير وتســتمر حتــى يوم 26 من 
نفس الشهر، في بوليفارد رياضي 
ســيتي، وهي عبارة عن محاكاة 
الســابقة،  رامز جالل  مقالــب 
واملشــاركة في مغامرة جديدة 
ومختلفة من املغامرات املثيرة 

واملضحكة.
ويذكر أن الفنان املصري حصد 
مؤخرًا جائزة البرنامج األكثر 
مشــاهدة في حفــل توزيع 
والذي   ،joy awardsجوائــز

الرياض  موســم  ينظمه 
موســم  فعاليات  ضمن 
الرياض، وقدم املستشــار 
لـ  اجلائزة  آل شيخ،  تركي 
رامز جالل وسط تشجيع 
كبير من احلضور، وقال له: 
"مــا دام برنامجك حصل 

على أعلى نسب مشاهدة 
إذن هو ناجح".

رامز جالل يحسم الجدل بشأن رامز جالل يحسم الجدل بشأن 
برنامج للمقالب في رمضان المقبلبرنامج للمقالب في رمضان المقبل

الموصل - الصباح الجديد:
أفتتحــت املكتبة املركزيــة الكبرى في 
جامعة املوصل، حيث زودت باالحتياجات 
واالجهــزة االلكترونيــة اخلاصة، ضمن 

صندوق املبادرات اجملتمعية "متكني".
للثقافة  بيتنــا  مؤسســة  وبحســب 
والفنون والتــراث، فإنه "بحضور قصي 
األحمدي، رئيس جامعة املوصل ومبناسبة 

املركزية  املكتبــة  اعمــار  إعــادة 
الكبرى في جامعة املوصل ودعماً 

مت  واملعرفة  والكتــاب  للعلم 
باالحتياجات  املكتبــة  تزويد 

اخلاصة،  االلكترونية  واالجهزة 
املبــادرات  صنــدوق  ضمــن 

واملدعوم من  )متكــني(  اجملتمعية 
 Iraqiو العراقــي  املركــزي  البنك 
Private Banks League رابطــة 
 IPBLL املصارف اخلاصة في العراق

بيتنا  مؤسســة  مع  وبالتنســيق 
للثقافة والفنون والتراث".

تضمــن  "التجهيــز  ان،  وأضافــت 
األجهــزة االلكترونيــة من شاشــات 

ذكية وحاسبات وسكنر تخصصي 
وشاشات  وطابعات  حديث 

عرض".

إعادة اعمار المكتبة المركزية
 الكبرى في جامعة الموصل
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