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بغداد - وعد الشمري:
توّقــع حتالف انقــاذ وطن جناحه 
اليوم اخملصصة  في عقد جلسة 
اجلمهوريــة،  رئيــس  النتخــاب 
برفض  إصراره  على  شــدد  فيما 
إلجباره  الضغــوط  إلى  الرضوخ 
بالتوافــق وعزمه  على القبــول 
االســتمرار باحملاوالت في حال لم 

ينجح في حتقيق النصاب، 
وبدوره اعرب اإلطار التنسيقي عن 
املعطل"  "الثلث  بامتالكه  ثقته 
بدعم شركائه، الفتاً إلى أن جهود 
عقد اجللســة سيكون مصيرها 
الفشــل ما لم يتم إشراكه في 

احلكومة املقبلة.
وقال القيادي في حتالف السيادة 
صالح الدين الدليمي في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "حتالف 
التيار  الذي يضــم  انقاذ وطــن، 
الدميقراطي  واحلــزب  الصــدري 
السيادة،  وحتالف  الكردســتاني 
نحو حتقيق نصاب جلسة  يسير 
انتخــاب رئيس  اليوم مــن أجل 
بعده تشــكيل  اجلمهورية، ومن 

احلكومة".
وتابــع الدليمــي، أن "اجللســة 
الســابقة شــهدت حضور 202 
نائب، وهــو عدد قريب للغاية من 
النصاب املطلوب لعقد جلســة 
انتصاراً  يعــد  وهــذا  االنتخاب، 

لتحالف انقاذ وطن".
أن "التوقعات تفيد  إلى  وأشــار، 
بأن النواب املســتقلني الذين لم 
يحضروا جلســة السبت سوف 
وكذلك  اليوم،  متواجدين  يكونوا 
احلال بالنســبة لبعــض اعضاء 
االطــار التنســيقي الذين نأمل 

بتواجدهم ايضاً".

"اســتمرار  أن  الدليمي،  وأوضح 
تعطيل انتخاب رئيس اجلمهورية 
يؤثر  سوف  احلكومة  وتشــكيل 
على الوضع السياســي بشكل 
عام ويشوه التجربة الدميقراطية 

في العراق".
وشــدد، علــى أن "ما يســمى 
بخلطة العطار )التوافق( لن يتم 
العودة إليها مهما حاولت بعض 
االطــراف تعطيل عمــل البرملان 

حتى لو أن جلسة اليوم ال تنعقد، 
ومن املمكــن وجود تفاهمات مع 
هناك  ليس  ولكن  معترضة  قوى 
تراجع عن مشروع االغلبية الذي 
مت التفاهــم عليــه بــني الكتل 

الفائزة في االنتخابات".
وبــنّي الدليمــي، أن "مكونــات 
التشــريعية  الســلطتني 
والتنفيذية موجودة وليس هناك 
نقص فيها، وســوف نستمر في 

انتخاب  جلســة  عقد  محاوالت 
رئيــس اجلمهورية حتــى حتقيق 

النصاب".
وأفاد، بأن "املفاوضات مســتمرة 
السياســية  القوى  مع جميــع 
بشــرط أن ال يكون الغرض منها 
نسف مشروع االغلبية الوطنية، 
لكننا نرى هناك اصراراً من بعض 
االطراف إلــى العودة إلى التوافق 
في جتاهل جلميع ما حصل طيلة 

املدة التي تلت االنتخابات".
ومضى الدليمي، إلى أن "مشروع 
االغلبية ال يعنــي أقصاء مكون 
معــني، ألنهــا اغلبيــة وطنية، 
وكذلك احلال بالنسبة للمعارضة 
التي تتولى تقومي االداء التنفيذي 
فهــي ســتكون وطنيــة ايضاً 

وتضم جميع املكونات".
من جانبه، ذكر عضو ائتالف دولة 
القانون وائل الركابي، في تصريح 

إلى "الصبــاح اجلديد"، ان "جناح 
عقد جلسة اليوم مرتبط بوصول 
اتفاقات  إلى  االطراف السياسية 

صادقة".
وتابــع الركابــي، أن "اســتمرار 
الوضــع كمــا هو عليــه، يعني 
أننا نعيد ســيناريو يوم السبت 
املاضي بان النصــاب لن يتحقق 
انتخاب  مصير  سيكون  وبالتالي 
رئيــس اجلمهوريــة التأجيل مرة 

أخرى".
ولفت، إلى أن "حتالف انقاذ وطن 
ال يستطيع لوحده أن يجمع 220 
نائباً وان كان معهم مســتقلني، 
ألن االطار التنسيقي واملتحالفني 

معه لديه الثلث الضامن".
وشــدد الركابي، على أن "الطرف 
األخر بــات يعرف جيــداً بأنه لن 
دون  ميرر حكومته  أن  يســتطيع 
التنســيقي  االطــار  اشــتراك 
العناد  لكننا ال نعرف سبب هذا 

واالصرار على املواقف".
وحتــدث، عــن "نية مبيتــة لدى 
حتالــف انقــاذ وطن بأنــه يريد 
وإقصاء  باملناصــب،  االســتئثار 
األخريــن من تشــكيل احلكومة 
وقد الحظنا ذلك جيداً من خالل 

توزيع اللجان".
وانتهى الركابــي، إلى أن "االطار 
إلى  بأن يصل  يأمل  التنســيقي 
األخرى  االطــراف  مــع  توافقات 
من أجل تشــكيل حكومة تقدم 

خدمات إلى اجملتمع".
وتعّد هــذه احملاولة هــي الثالثة 
رئيس  انتخــاب  جلســة  لعقد 
محاولتــني  بعــد  اجلمهوريــة 
سابقتني كان مصيرهما الفشل 

بسبب عدم حتقق النصاب.

اإلطار التنسيقي يرجح تكرار سيناريو السبت الماضي

انقاذ وطن يتوقع نجاحه بتأمين نصاب جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية: سنحقق األغلبية

إدارة بايدن تستهدف 700 ثريا
6بضريبة 20 % على الدخل اليمن يترقب أضخم صفقة تبادل أسرى

3مع الحوثيين

الصباح الجديد ـ متابعة: 
عــّد تقريــر أمريكــي أن الهجوم 
اإليرانــي على أربيــل، بأنه اخلامس 
اســتخدامها  مســتوى  علــى 
للصواريخ الباليســتية، وفيما بنّي 
أن هذه الهجمات تعكس "تصوراً" 
املتحدة  الواليــات  بتراجع  إيرانيــاً 
وقدرة طهران على موازنة إمكاناتها 
العســكرية أمام واشــنطن، أكد 
اّتبــاع إيران "ســتراتيجية" أمنية 
جديدة، فيمــا حذر من حرب قادمة 
في املنطقة بسبب "الثقة اإليرانية 

املفرطة".
انترست"  وقالت مجلة "ناشيونال 
األمريكية في تقرير نشــرته امس 
الثالثــاء إن "الهجــوم الصاروخي 
اإليراني على أربيل في 13 آذار احلالي، 
وهو الهجوم اخلامس الذي تشــنه 
أراضيها ضد  إيران مباشــرة مــن 
هدف خارجــي، يُظهر وجود منحى 
متزايد من جانــب إيران للجوء الى 
واستعدادها  الصاروخية  ترسانتها 
األكبر لالشتباك العسكري املباشر 

في الشرق األوسط".
وذّكرت اجمللــة االمريكية بـ"إطالق 
إيــران صواريخ باليســتية قصيرة 
املدى من داخل أراضيها مستهدفة 
ما قالت إنه منشــأة اســرائيلية 
بالقرب مــن القنصلية االمريكية 

في أربيل في كوردستان العراق".
وبّينت اجمللة األمريكية أن "اخملابرات 
ترســانة  وصفــت  االمريكيــة 
الباليســتية االيرانية  الصواريــخ 
األوسط،  الشــرق  االكبر في  بانها 
املركزية  القيــادة  اعتبرتها  فيمــا 
االمريكية بأنهــا أكبر تهديد ألمن 
إدخال  في  انهمكت  فيما  املنطقة 
حتسينات نوعية على هذه االنظمة 
نطاقهــا  لتوســيع  الصاروخيــة 
الصاروخية  قواتهــا  وقدرة  ودقتها 

على البقاء".
"املســؤولني  أن  إلى  التقرير  ولفت 
في طهران يعتقدون بشكل متزايد 
املتحدة  الواليات  قوة  اســتمرار  أن 
فــي املنطقة، يتضــاءل، باإلضافة 
الى تراجع تصميم واشــنطن على 

اللجوء الى القوة ملواجهة هجمات 
إيــران أو الهجمــات املدعومة من 

جانبها".
أن  األمريكــي؛  التقريــر  واعتبــر 
"واشنطن رمبا تكون، عن غير قصد، 
قد أعطت الضوء األخضر، لطهران 

لشــن املزيد من الهجمات عندما 
لم ترد بشــكل فعال على إسقاط 
في  أميركية  طائرة مســيرة  إيران 
حزيران عــام 2019، وعندما ضربت 
منشآت نفطية سعودية بصواريخ 
وطائرات مسيرة في ايلول/سبتمبر 

في ذلك العام".
كمــا اعتبــر التقريــر أن "معدل 
للهجمات  واشــنطن  اســتجابة 
املدعومــة مــن إيران ضــد املواقع 
االمريكية فــي العراق خالل عهدي 
ترامب،  ودونالد  بايدن  الرئيسني جو 

كان ضعيفــا، بإســتثناء واقعــة 
اغتيال اجلنرال سليماني".

وفي السياق نفسه، رأى التقرير أن 
"عدم حــدوث رد أمريكي قوي على 
االيرانية  الصاروخيــة  الهجمــات 
ضد القواعــد االمريكية في كانون 
2020، والتي وصفها مرشد  الثاني 
اجلمهوريــة االيرانية علي خامنئي 
بأنها كانت مبثابة ضربة ضد كرامة 
الواليات املتحدة كقوة عظمى، رمبا 
تكون أثارت الكثير في رؤوس صناع 

القرار اإليرانيني".
وأوضحت اجمللة االمريكية أن "رغبة 
هذه  مثل  بامتصــاص  واشــنطن 
االيرانية  للقيــادة  الضربة أظهرت 
ان الصواريــخ االيرانية رادعة، وأنها 
تشكل موازنة مقارنة بقوة الواليات 
املتحدة"، وان طهــران باتت تظهر 
تصميمــا اكبر وارادة الســتخدام 

هذه القدرات الصاروخية".
وخلص التقرير الى القول ان "هذه 
طهران  تدفع  مجتمعــة  العناصر 
نحو املزيد من االشتباك العسكري 

املباشــر في الشــرق االوسط، مع 
احتفاظهــا فــي الوقت نفســه 
باســتراتيجيتها الفعالة املتعلقة 
بحروب الوكالة التي تتيح لها احلد 
العكســي  االنتقام  احتماالت  من 
والتحكم بديناميكيات التصعيد".
"استراتيجية  عن  التقرير  وكشف 
امنية جديــدة إليران تتمثل بإطالق 
أنظمتها العســكرية من أراضيها 
بدالً من تكاثر أنظمتها العسكرية 
فــي اخلــارج، وبــدالً مــن االلتزام 
بالسرية، فإن احلرس الثوري اإليراني، 
يســعى إلى الظهور حتت األضواء، 
وهو ما يشكل التطور املهم والذي 
ميكن أن تــؤدي عواقبــه الى تبدل 

التوازن اإلقليمي".
وحــذر التقريــر األمريكــي من أن 
"استمرار إيران في ممارسة عمليات 
الصواريخ الباليستية، ودروس القوة 
الرادعــة والعقابيــة لصواريخها، 
قد يولد لديها ثقة مفرطة وســوء 
تقدير وتؤدي إلى حرب على مستوى 

املنطقة".

ناشيونال انترست تحذر من حرب مقبلة في المنطقة سببها "زهو" طهران العسكري 
هجوم أربيل الخامس باليستيًا.. 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أصدرتــه  بيــان  كشــف 
القومي،  االمــن  مستشــارية 
الستثمار  توجهات  عن  النقاب 
قــرار صادر عــن مجلس االمن 
الدولي، يبيح مقاضاة اسرائيل 
بتعويضــات عن  ومطالبتهــا 
قصفها ملفاعل متوز النووي في 

بداية ثمانينات القرن املاضي.
وناقش اجتماع عقده مستشار 
األعرجي  قاسم  القومي  األمن 
وزارة  فــي  مســؤولني  مــع 
اخلارجية والطاقة الذرية، ملف 

تعويضات املفاعل الذي قصف 
سنة 1981.

الواقع  متــوز  مفاعل  وتعــرض 
جنوب شرق بغداد في 7 حزيران 
عــام 1981 إلى قصف بقذائف 
مقاتالت  أطلقتهــا  صاروخية 
األجواء  اخترقــت  إســرائيلية 
العراقيــة ما تســبب بتدمير 
أجزاء واسعة منه حني كان قيد 

اإلنشاء.
وقال املكتب اإلعالمي لألعرجي 
االجتماع   " إن  البيان،  حســب 
املفاعل  تعويضات  ملف  ناقش 

الذي مت قصفه  العراقي  النووي 
 ،1981 عام  اســرائيل  قبل  من 
وسبل وآليات املطالبة بتعويض 

العراق ".
وأضاف أن هــذه املطالبة تأتي 
قــرار مجلس  إلى  اســتنادا   "
األمن الدولي رقم 487 لســنة 
1981، وفق الوســائل واخليارات 
حصول  تضمن  التي  القانونية 
العــراق علــى حقوقــه، وفقا 

للقوانني واملواثيق الدولية ".
وأوضــح البيــان":" جرى خالل 
االجتماع، التأكيد على انسجام 

قــرارات  مع  العــراق  حقــوق 
مجلس األمن الدولي والتزامات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
"، مؤكــدا أن " محاور املوضوع، 
ســتعرض الحقا أمــام رئيس 
الوزراء، للبــّت في آليات تثبيت 
حقــوق العراق في هــذا امللف 

والعمل على استعادتها ".
وينــص قــرار مجلــس األمن 
الدولي رقم 487 على أن من حق 
العراق احلصول على تعويضات 
عن الهجوم اإلســرائيلي على 

مفاعل متوز النووي.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قدم زعيم التيــار الصدري مقتدى 
الصــدر مقترحني لالحتــاد الوطني 
الكردستاني بهدف اخلروج من ازمة 
انتخاب رئيس اجلمهورية، الذي بات 
العقبة االبرز امام تشكيل احلكومة 

املقبلة.
الصدر  الســيد مقتــدى  واجــرى 
اتصالني هاتفيــني مع رئيس االحتاد 
الوطني الكردستاني بافل طالباني، 
وقدم مقترحني حللحلة ازمة رئاسة 

اجلمهورية.
الوطنني  االحتاد  فــي  قيادي  واضاف 
قدم  الصــدر  ان  اجلديد،  للصبــاح 

مقترحني النهــاء ازمة انتخاب احد 
)االحتاد  الكرديني  احلزبني  مرشــحي 
الوطني والدميقراطي الكردستاني(، 
الى الرئيس بافل طالباني، مشــيراً 
الى ان بافل طالباني رفض االقتراح 
األول، بينما رفض املكتب السياسي 
الكردســتاني  الوطنــي  لالحتــاد 

االقتراح الثاني.
وذكرت وســائل اإلعالم الرســمية 
لالحتاد الوطني الكردستاني أن بافل 
هاتفيا  اتصاال  تلقى  جالل طالباني 
مــن زعيم التيار الصــدري مقتدى 
فيه قضايا سياسية  الصدر، بحث 
مهمة تتعلــق باألوضاع في العراق 

اجلديــدة،  احلكومــة  وتشــكيل 
وآليات  املشــاكل  علــى  والتغلب 
التخلص من اجلمود السياسي في 

العراق.
 وقــال القيادي فــي االحتاد الوطني 
الكردستاني، ان املقترح االول تضمن 
ســحب مرشــح االحتــاد الوطني 
برهم صالح لصالح مرشــح احلزب 
الدميقراطــي ريبر احمــد وحصول 
التي ســتؤول  الوزارات  على  االحتاد 

الى الكرد في احلكومة املقبلة.
وتابع ان الصدر وبعد رفض مقترحه 
الوطني  االحتاد  رئيس  االول من قبل 
ثانية وقــدم مقترحا جديدا  اتصل 

تضمن ســحب مرشــحي احلزبني 
وتقدمي مرشح تسوية، يكون مقبوال 
الدميقراطي  احلــزب  رئيس  قبل  من 
مســعود بارزاني، اال ان هذا املقترح 
رفــض ايضــاً مــن قبــل املكتب 
السياســي لالحتــاد الوطني، الذي 
عقــد اجتماعاً في الســليمانية ، 
خصصه ملناقشة تطورات تشكيل 
احلكومــة املقبلة وموقــف االحتاد 

منها.
وتتجــه االنظار الى جلســة اليوم 
يتوقع  الذي  النــواب  االربعاء جمللس 
تلقــى مصير  ان  ملراقبــني  وفقــا 

سابقتها جلسة السبت.

البالد تعتزم مقاضاة إسرائيل
عن قصفها مفاعل تموز النووي

الصدر يقدم مقترحين لحل ازمة
رئاسة الجمهورية واالتحاد يرفضهما  

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  الرقابة  ديوان  رئيس  كشف 
امس  تركي  الباسط  عبد  السابق 
الثالثاء، عن حقائق صادمة بشــأن 
كردســتان  اقليم  نفــط  تصدير 
االمــوال من  وحتصيــل حكومته 
بغداد، مبينا ان االقليم صدر اكثر 

من 158 مليون برميل خالل2020.
وقال تركــي ان "وزراء مالية العراق 
اقتطعــوا مــن املوازنــة االحتادية 
إلرســال حصص اقليم كردستان 
بل قــام بعضهم بفــرض ضرائب 
وارسال تلك االموال ألربيل وهو امر 

مخالف للقانون".

ان "اقليم كردســتان قام  واضاف 
بتصدير أكثر من 158 مليون برميل 
خالل 2020 دون تنســيق مع بغداد 
او اســتالم تلك االموال ما يؤشــر 
الى وجود خلــل كبير في العالقة 

االقتصادية مع اإلقليم".
ان "اموال النفط  الى  وأشار تركي 
وغيرها يجــب ان ال تذهب جليوب 
االفراد بــل هي امــوال عامة من 
املمكن االستفادة منها، فضال عن 
والتي  املفروضة  الضرائــب  اموال 
ميكن ان تبني مشاريع في البصرة 
وكركــوك وغيرهــا مــن املناطق 

االحتادية".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت هيئــة النزاهــة االحتاديَّة 
أمس الثالثاء، صدور أمر اســتقدام 
بحق وزير التجارة األســبق وُمديرين 
عامني سابقني، ُمبّينًة أنَّ األمر صدر 
ُموافقاٍت إلنشاء  على خلفيَّة منح 

مطاحن، خالفاً للقانون.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة 
في بيان أن "محكمة حتقيق الكرخ 
الثانية أصدرت أمر اســتقداٍم بحقِّ 
وزير التجارة األســبق"، ُمشيرًة إلى 
أنَّ "األمر صدر علــى خلفيَّة إقدام 

لتصنيع  ة  العامَّ والشــركة  الوزير 
إلنشاء  موافقات  منح  على  احلبوب 
)٤٤( مطحنــة، الفتًة إلــى أنَّ منح 
ٍغ  تلــك املوافقات دون وجود ُمســوَّ

ة". قانونيٍّ أو جدوى اقتصاديَـّ
االستقدام،  "أمر  أنَّ  الدائرة  وتابعت 
الذي شــمل أيضــاً مديرين عامني 
العامة  للشــركة  اثنني  ســابقنِي 
لتصنيــع احلبــوب؛ جاء اســتناداً 
إلــى أحكام املــادة )٣٣١( من قانون 
العقوبات العراقي رقم )١١١ لسنة 

.".)١٩٦٩

إقليم كردستان صدر اكثر من 158 
مليون برميل نفط خالل 2020

رئيس الرقابة المالية السابق: 

النزاهة تستقدم وزير التجارة
األسبق ومديرين عامين سابقين

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير التجــارة عالء اجلبوري أمس 
احلكومة  رؤيتــي  توافــق  الثالثــاء، 
النواب بشــأن قانون االمن  ومجلس 
الغذائــي املقترح من األولــى، فيما 
أشــار إلى ان هذا القانــون يتضمن 

توزيع احلصة التموينية شهرياً.
تابعته  تصريــح  في  اجلبــوري  وقال 
"االســتضافة  إن  اجلديد:  الصبــاح 
ملناقشة  النواب جاءت  داخل مجلس 
قانون االمن الغذائي املقترح من قبل 
احلكومــة واملالحظات التــي أبداها 

النواب واعضاء اللجنة املالية"، مبينا 
أنه "مت شرح وجهات النظر احلكومية 
حول  مشــتركة  رؤية  الــى  ووصلنا 

القانون".
وبشــأن البطاقــة التموينيــة أكد 
اجلبــوري أن "وزارة التجــارة وزعــت 
احلصة االولى لشــهر رمضان وهناك 

حصة اخرى ستطلق".
أن "هناك دعمــا كبيرا  إلى  وأشــار 
مــن النــواب على أن تكــون احلصة 
التموينية شــهرية ضمــن القانون 

املقترح".

توافق في رؤيتي الحكومة 
والبرلمان لقانـون األمن الغذائي 

يتضمن توزيع مفردات "التموينية" شهريًا



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

للنقل  العامــة  الشــركة  تواصل 
وزارة  تشــكيالت  احــدى  البــري 
النقل بتحريك اســطولها بشكل 
استثنائي واالنطالق صوب ميناء أم 
قصر لنقل حموالت البواخر احململة 
وجتهيز  التموينية   البطاقــة  مبواد 
الشــاحنات بــكل احتياجاتها من 
الوقود وإجراء الفحص الفني عليها 
من قبــل اللجــان الفنية اخملتصة 
لتكــون جاهزة عند رســو البواخر 
وإيصــال احلموالت إلى وجهتها في 

زمن قياسي.

توزيع الشاحنات بشكل متوازن 
لنقل ماتصل الى املوانئ من 

حموالت
 أعلــن ذلــك مدير عام الشــركة 
مرتضى  البــري  للنقــل  العامــة 
اننا   : مضيفــا  الشــحماني  كرمي 
وتوزيع  العمل  تقسيم  على  عملنا 
لنقل  متوازن  بشــكل  الشاحنات 
ماتصــل الى املوانئ مــن حموالت 
البطاقة التموينية وغيرها وضرورة 
تبني الشــركة لسياسة تشغيل 
ُمثلى واالســتغالل األمثل للموارد 
املتاحــة ،ملــا متلكه الشــركة من 
مقومات النجــاح وفقاً لتوجيهات 
وزيــر النقل الكابنت ناصر حســن 
إمكانيات  الشــبلي في تســخير 
الشركة اللوجستية خلدمة املواطن 
لسياسة  الشــركة  تبني  وضرورة 
تشــغيل ُمثلى واالستغالل األمثل 
للموارد املتاحة ،ملا متلكه الشــركة 

من مقومات النجاح .

إيصال مفردات السلة الغذائية 
إلى مخازن وزارة التجارة

واكد ان اســطول الشــركة وبعد 
اإلنتهاء مــن نقل حمولــة احدى 
حمولتها  وإيصال  الكبيرة  البواخر 
في  التجارة  وزارة  ســايلوات  إلــى 
احملافظــات كافــة اســتعد لنقل 
حمولة باخرتن أخرتن قادمتن من 
الف   106 اســتراليا حتمالن  موانئ 
طنا من احلنطة االسترالية لتنفيذ 
مع  التعاقدية  إللتزاماتها  الشركة 
مختلــف وزارات الدولــة وحرصها 
علــى إيصــال مفــردات الســلة 
الغذائية إلى مخــازن وزارة التجارة 

، إذ اســتنفرت فروع الشــركة في 
بغداد واحملافظات بتهيئة شاحناتها 
على مدار اليوم لتصل الى وجهتها 
بأمان وبشــكل قياســي موضحا 
ان أجنَزَ أســطول الشــركة العامة 
للنقل البري أجنَزَ نقل )15( الف طناً 
من حمولة الباخرة Archon بشكل 
عاجل حال رســو الباخــرة  احململة 
أم  باحلنطة األســترالية في ميناء 
قصــر اجلنوبي التــي حملت على 

متنها )52( الف طناً من احلنطة.
إذ باشرَ سائقو الشركة ومن جميع 
فروعها في بغداد واحملافظات بنقل 
احلصة املقررة للشركة البالغة )19( 
الف طناً نقل منهااألســطول )15( 
الف طناً بواقع )400( نقلة وحقا ان 
اجلهود املتظافرة التي بذلها سائقو 
الشركة وعملهم ليالً ونهاراً إلجناز 
وايصالهم  إليهــم  املوكلة  املهام 

هذه املادة الغذائية الرئيســية إلى 
العراق  مخازن سايلوات محافظات 
كافة تبعث على الفخر والســرور ، 
السيما في شــمالنا احلبيب الذي 
شــهد انخفاض كبيــر في درجات 
كبيرة من  وتساقط كميات  احلرارة 
األمطار فشــكرا لهــم لهمتهم 
األداء  واالرتقاء مبســتوى  العاليــة 
من اجــل تفريغ حمــوالت البواخر 
وحســب العقد املبرم مع الشركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب / إحدى 
مباركن  التجارة  وزارة  تشــكيالت 
جهود مالكاتنا بالتواجد في املوانئ 
ملتابعــة حركــة الشــاحنات من 
التحميــل وحتــى التفريغ مبوجب 
التي  املركزيــة  احلكومية  اخلطــة 

وضعت لهذا الغرض .
البــري  النقــل  شــركتي  إن 
وجتــارة احلبــوب تربطهمــا عقوداَ 

اســتراتيجية وبّن مدير عام النقل 
البري لقد تابعنــا برفقة مدير عام 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
ميدانياً  حنــون  محمــد  احلقوقي 
عمليــات تفريغ البواخــر ، ويهدف 
هــذا التواجد إلى تنســيق العمل 
املشــترك بن الشــركتن وحتقيق 
املهام  إداء  فــي  اإلدارية  الكفايــة 
وسرعة إجناز العمل وضمان التوازن 
واالنسجام وحتقيق األهداف املرجوة 
بأوقات قياسية ،  مؤكدا إن شركتي 
النقل البري وجتارة احلبوب تربطهما 
عقوداَ اســتراتيجية طيلة السنن 
املاضيــة لتقــدمي أفضــل خدمة 

للمواطن الكرمي .
إن الشركة على أمت استعداد لنقل 
ســتصل  التي  البواخر  حمــوالت 
تباعاً إلى املوانــئ العراقية احململة 
مبختلف املواد الغذائية وإن سائقي 

الشــاحنات يواصلون عملهم ليالً 
املواطن  ونهاراً ألجل إيصال ســلة 
الغذائية تزامناً مع قرب حلول شهر 

رمضان املبارك.
 

اسطول الشركة نقل 84 الف 
طناً من احلموالت خالل شهر 

شباط املاضي
واشــار الى ان أســطول الشركة 
العامــة للنقل البري والشــركات 
املؤتلفــة معهــا اجنــز وبجهــود 
إســتثنائية نقــل )84( الــف طناً 
من مختلف احلموالت خالل شــهر 

شباط املاضي.
انطالقــا مــن ضرورة بــذل أقصى 
إلتزامات الشــركة  اجلهود لتنفيذ 
التعاقديــة مــع مختلــف وزارات 
الدولــة إذ نقــل االســطول هذه 
الكمية بواقع )871( نقلة شــملت 

لصالح  مختلفة  كهربائيــة  مواد 
والصناعــة  الكهربــاء  وزارتــي 
،والكبريت لصالح الشركة العامة 
لكبريــت املشــراق وكذلــك مادة 
الــذرة الصفراء الــى وزارة الزراعة 
ونقل   ، النهريــن  شــركة مابــن 
احملروقات بانواعها الى شرطة ديالى 
الزراعية من  الى األسمدة  ...يضاف 
معمل خور الزبيــر في البصرة الى 
محافظات العراق كافة ضمن عقد 
الزراعة ونقل  وزارة  املبرم مع  النقل 
االســطول كذلك مــادة الطحن 
العامة  /الشركة  التجارة  وزارة  الى 

لتصنيع احلبوب ..
واضاف بإن هناك نقالت تخصصية 
نُقلَت بواسطة شاحنات مبردة من 
مطار بغداد الدولي ضمن عقد نقل 
الشحن اجلوي شملت االدوية واملواد 

اخملتبرية والغذائية سريعة التلف .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن 
خطة شاملة للحد من التهرب من 
دفع الرســوم اجلمركية، فيما أشار 
اجلمركية  بالتصريحة  العمــل  الى 

االلكترونية.
وذكــر مدير عــام اجلمارك شــاكر 
الزبيــدي أن “الهيئة أطلقت خدمة 
في  اجلمركية  بالتصريحــة  العمل 
منفــذ املنذريــة”، مشــيراً الى أن 
“إعمامها سيتم تدريجياً في جميع 
املراكز واملديريــات اجلمركية بعموم 

البالد”.
وأضاف املدير العام أن “اخلدمة التي 
تندرج في إطار استعمال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت احلديثة تهدف 
الــى التحقق من صحــة البضائع 
اخلاضعة للعالمة اجلبائية، والقضاء 
على تزويــر الوصوالت اجلمركية من 
املتعلقة بها  البيانات  خالل معاينة 
والتخلص مــن التصريحة الورقية، 
الترحيل  القضــاء على  الى  إضافة 
الشهري للتصريحة من خالل نصب 
املراكز  بن  املباشــر  السيرفر  نظام 

اجلمركية واملقر العام”. 
“إطــالق خدمــة  أن  إلــى  واشــار 
التصريحة بأشراف وزير املالية يأتي 
لتحقيق أهداف املرحلة األولى لنظام 
األمتتة وتقليل عدد الوثائق وتخفيض 
املصدرين  على  اللوجستية  الكلف 
واملســتوردين مــن خالل تبســيط 
وترشــيد االجراءات واالستفادة من 
للتكنولوجيا  الواعــدة  االمكانيات 
واالقتصــاد الرقمــي وتعزيز كفاءة 
على  التنظيمية  الرقابــة  وفعالية 
عن  والبضائع فضالً  الســلع  تدفق 

حتســن القدرة التنافسية وكفاءة 
والشــراكة  والشــفافية  االدارة 
بــن اجلهــات احلكوميــة واجلهات 
)املســتثمرين  االقتصادية  الفاعلة 

واملصنعن(”.
وتابع، أن “نظام األمتتة ســوف يتيح 
او مــن يفوضه  العالقة  لصاحــب 
بإرفــاق الوثائــق املطلوبــة بالبيان 
قبل مغادرة مينــاء التصدير أو قبل 
اإلجراءات  اجناز  ليتم  للبالد  وصولها 
املقدمة  الوثائق  حســب  اجلمركية 
واملرفقة بالبيان املوجز قبل الوصول”.

في سياق آخر، ذكر الزبيدي أن “هناك 
خطة شــاملة ورصينــة للحد من 
عمليــات التهرب من دفع الرســوم 
كافة  علــى  والتهريب  اجلمركيــة 
األصعدة فضال عــن اصدار ضوابط 
جديدة مشــددة فــي تأييد صحة 
للشــركات  اجلمركية  التصاريــح 
واملصــارف اخلاصــة مبــزاد العملة 

بالبنك املركزي”.
وأشــار إلــى أن “الهيئــة، اصدرت 
أربعة توجيهــات حول صحة صدور 
التصاريــح اجلمركيــة. تضمنــت: 

قيــام املراكــز اجلمركيــة بتأييــد 
صحة صــدور التصريحة اجلمركية 
اآلليــة في قاعدة بيانات احلاســبة 
االلكترونيــة والتصريحــة اليدوية 
لــدى قســم املنافیســت واألمور 
املتبع،  الســياق  وحسب  اجلمركية 
فضالً عن مفاحتــة دوائر وزارة النقل 
البرية والبحرية واجلوية العاملة في 
تأييد صحة  لغرض  احلدودية  املنافذ 
صدور املنافيســت الصــادر منهم 
بدخول  اخلاصــة  التســليم  وأوامر 

الشحنات”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط تســجيل 
الف موظف  و)٤١(  )٣( مالين  نحو 
الدولة،  مؤسســات  مختلف  في 
الرقم  ضمــن مشــروع منصــة 

الوظيفي.
واوضحت الــوزارة في بيان اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منه ان 
ُمنحت ملوظفن  الوظيفية  االرقام 
ضمن )٤٤( جهة تشــمل الوزارات 

بــوزارة  املرتبطة  غيــر  واجلهــات 
وحدة   )٦٢٣( تضــم  واحملافظــات، 

انفاق. 
وأشــارت الــوزارة فــي بيانها الى 
شــكلوا  الذكــور  املوظفــن  ان 

املوظفن  عدد  من  االعلى  النسبة 
احلاصلــن على الرقــم الوظيفي، 
 )٢٣٠٩٢٦٠( عددهــم  بلــغ  اذ 
مليونــان وثالثمائة وتســعة االف 
فيما  موظفــا،  وســتون  ومائتان 

بلــغ عــدد املوظفــات )٧٣١( الف 
و)٣٦٦( موظفــة. وجــددت الوزارة 
الدولة  الــى مؤسســات  دعوتها 
باســتكمال  االســراع  الى  كافة 
البيانات اخلاصــة مبوظفيها، لكي 

الرقم  منصة  الــى  ادخالهم  يتم 
توجيه  الــى  مشــيرة  الوظيفي، 
مجلس الــوزراء بربط صرف رواتب 
املوظفن مبنصــة الرقم الوظيفي 

بدءا من شهر متوز املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل املهندس هاشم محمد حامت 
املدير العام للشــركة العامة لتجارة 
الســيارات واملكائن وفدا من شــركة 
تويوتا لبحث ســبل التعاون املشترك 
في مجال اســتيراد وتسويق سيارات 

صديقة للبيئة . 
واكد املدير العام ان فكرة االســتيراد 
والتســويق تعتمد علــى عاملن اما 
البيــع باالقســاط او االجل بشــكل 
شريحة  ان  وخاصة  للعمالء  ســنوي 
يتراوح عددهم  العــراق  املوظفن في 
)٨( مالين موظف مما يعطي مساحة 
واسعة في عملية تســويق سيارات 

تويوتا في السوق العراقية.
من جانب اخر أكــد املدير العام على 
فكره االشــتراك بن جامكــو العراق 
وتويوتــا العراق الســتيراد وتســويق 
تويوتا  وقيام  للبيئة.  صديقة  سيارات 
العــراق بالوقوف معنــا لتنفيذ هذا 

املشــروع املهــم واحليوي فــي وقت 
االعتيادية  السيارات  واستبدال  قريب 
بالسيارات صديقة البيئة. مما يؤدي في 
النهاية الى تنظيف البيئة من عوادم 
الســيارات  تطلقها  التي  الكاربــون 
العاديــة. فيما كانت اجابة شــركة 
تويوتا العراق بأنها على اســتعداد تام 
على تنفيذ هذه الفكرة سيما أن اكثر 

الدول سائرة في هذا االجتاه. 
واخيرا فقد أكد املديــر العام على أن 
يكون تأثير مبيعات تويوتا العراق لعدة 
جهات وامنا توحد حتى ال يكون هناك 
متايز بن االسعار في السوق العراقية 
لســيارات تويوتا مما يؤدي إلى تضارب 

في األسعار.
على ســياق متصل شاركـــت وزارة 
وزاري  وفد  واملعادن وبحضور  الصناعة 
ترأسُه املُستشار العلمي للوزارة عمـار 
عبـد اهلل اجلنابـي وضمَّ كٌل من ُمدير 
عام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي 

في الوزارة عـالء موسـى علـي وُمدير 
عام هيــأة البحث والتطوير الصناعي 
الدكتور أحمـــد يونـــس وُمدير عام 
شركة الزوراء العامة املُهندس أميـــن 
صـــالح حمـــود في ورشــة العمل 
رفيعة املُستوى التي أقامتها الوكالة 
الدولية للطاقة املُتجددة ) آيرينـا ( في 
مقرها بدولة اإلمارات العربية املُتحدة 
/ أبــو ظبي بعنوان ) العـــراق إلـــى 
الطاقـــة النظيفـــة ( وبحضور وزير 
العزيـز  الدكتور جاسـم عبـد  البيئة 
حمـــادي واملسؤولن في اجلهات ذات 

العالقـة . 
الــوزارة املُشــارك على  وأكـــد وفد 
دور الــوزارة فــي مجــال التحول إلى 
 ، املُتجــددة  الطاقــة  إســتخدامات 
الطاقة  بحــوث  مركز  بــأن  ُموضحاً 
والبيئــة في هيئة البحــث والتطوير 
الصناعي تُعد أول بناية تعمل بالطاقة 
املُتجددة على ُمســتوى املنطقة في 

مطلع الثمانينــات من العقد املاضي 
وأَن مصنع الزوراء التابع إلى شــركة 
الزوراء العامة يُعد أول مصنع للخاليا 
الشمســية هو مصنع الزوراء التابع 

إلى شركة الزوراء العامة .
ولفت الوفد على جاهزية وإســتعداد 
وزارة الصناعــة واملعــادن العراقيــة 
املعنية  وتشــكيالتها  دوائرها  وكافة 
للعمل مع الوزارات األخرى واملُنظمات 
الدولية مــن ِخالل ِعدة محاور للعمل 
بالطاقة املُتجددة بأنواعها واملُساعدة 
لإليفاء بإلتزامــات العراق الدولية في 
مجال تخفيض الكربون من أجل بيئة 

صحية آمنـة . 
هـذا وتهدف ورشة العمل للُمساعدة 
في وضــع إطــار عمل طويــل األمد 
العوائق  وُمعاجلة  الطاقة  لسياســة 
الرئيســة في فهم احتياجات الُبنية 
التحتيــة واملاليــة لتعزيــز الطاقة 

املُتجـددة .

أسطول الشركة يواصل نقل حموالت البواخر الراسية
في الموانئ وإيصالها إلى وجهتها في زمن قياسي

مدير عام النقل البري يتحدث للصباح الجديد من موانئ ام قصر

 يجري العمل على 
تقسيم العمل 

وتوزيع الشاحنات 
بشكل متوازن لنقل 
ماتصل الى الموانئ 

من حموالت 
البطاقة التموينية 
وغيرها وضرورة 

تبني الشركة 
لسياسة تشغيل 

مُثلى

متابعة ميدانية حلموالت البواخر الواصلة الى موانئ ام قصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التعليــم العلــي والبحــث 
العلمي أن هيئة الــرأي بحثت امللفات التي 
متت مناقشــتها في جلســة االستضافة 
البرملانية فيما أشارت هيئة التعليم األهلي 
الــى تخفيض أجــور الدراســة في بعض 

اجلامعات هذا العام.
وقال وكيل وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمي ياسن العيثاوي إن “جميع املواضيع 
وامللفات التي متت مناقشتها خالل جلسة 
االســتضافة فــي مجلس النواب ســيتم 
بحثها في هيئة الرأي”، الفتاً الى أن “الهيئة 
هي صاحبة القرار في إقرار هذه القرارات من 

عدمه”.
وأوضح أن “أبرز امللفات التي متت مناقشتها 
مع النائــب األول لرئيس مجلس النواب هو 
موضوع التوســعة في مقاعد الدراســات 
العليا والدور التكميلي للدراســات العليا 
والدور التكميلي للدراســات األولية وإعادة 

املرقنة قيودهم”. 
من جانبها أكدت دائــرة التعليم األهلي أن 
“أجور الدراســة خفضت بشكل كبير في 
بعــض الكليات هذا العام” مبينة أن “هناك 

تفاوتاً في األجور ما بن كلية وأخرى”.
وأضافت، أنــه “مع بداية كل عام دراســي 
جديد تعقــد الهيئة اجتماعاً لالطالع على 
أجور اجلامعات األهلية قبل القبول ، وعندما 
يالحظ وجــود ارتفاع في األجــور يتم ابالغ 
اجلامعات بأن هذه األجور مبالغ فيها ويجب 
تقليلها مبا يناســب الســقف احملدد وهذا 
التوجيه من الوزارة”، مبينة أنه “ مت تخفيض 
أجور الدراسة في بعض اجلامعات هذا العام 
مــا جعل الطالب يتجهــون نحو اجلامعات 
التي تخفــض أجورها أكثر مــن اجلامعات 

األخرى”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  وكيــل  أكــدت 
االجتماعية الدكتورة عبير اجللبي على تعزيز 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
الى ان مسؤولية االهتمام  اخلاصة، مشيرة 
واالنصــاف واحلماية لهذه الشــريحة هي 
مســؤولية مجتمعيــة بدءاً من االســرة 
وصوالً الى املؤسســات كافة. وقالت وكيل 
الوزارة في كلمتها خالل املؤمتر العلمي عن 
طيف  اطفال  لرعايــة  احلديثة  التوجيهات 
التوحد الذي اقامه مركز النهرين للدراسات 
الســتراتيجية ان وزارة العمــل تعمل من 
منطلــق االتفاقية االممية لالشــخاص ذوي 
االعاقة التي صادق عليها العراق في 2013 
والتي تؤكد على مبدأ اساســي ومهم من 
مبادئ حقوق االنسان وهو احلريات االساسية 
للجميــع ومــن ضمنهم االشــخاص ذوو 

اإلعاقة وضمان متتعهم الكامل باحلقوق. 
وشــددت الوكيل على اهمية كفالة متكن 
االشــخاص ذوي االعاقــة ومنهم االطفال 
املصابــون باضطــراب التوحــد لضمــان 
ادماجهم وتعزيز مشــاركتهم في اجملتمع، 
الفتة الى انه على الرغم من انضمام العراق 
لالتفاقية وتشــريع القانون وتأسيس هيئة 
معنية برعايــة ذوي االعاقة، اال ان تهميش 
ومعاناة هذه الشريحة التزال موجودة وذلك 
لعــدم التزام العديد من اجلهــات والوزارات 
بتنفيــذ مهامهــا املنصــوص عليها في 
قانون رقم 38 لســنة 2013. ودعت اجللبي 
الــى التزام اجلميع جتاه هذه الشــريحة وان 
يكون التزاماً شــرعياً واخالقيــاً احتراماً ملا 
االتفاقية االممية ومــا تضمنه قانون  اقرته 
رعاية االشــخاص ذوي االعاقــة وصوال الى 
حتقيق املســاواة واالنصاف لهذه الشريحة 
وادماجهــم في اجملتمع. هذا وشــهد املؤمتر 
العلمي بحوثــا ومحاور علمية في اجراءات 
النمائية  االضطرابات  وتشــخيص  فحص 
بشكل عام والتوحد بشــكل خاص وطرق 
النفس  املناسبة وتعزيز ثقافة علم  العالج 

بن العاملن.

التعليم األهلي: 
تخفيض أجور الدراسة
في عدد من الجامعات 

العمل تؤكد تعزيز حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة 
مسؤولية مجتمعية 

للحد من التهرب بدفع الرسوم الجمركية

ألول مرة في العراق إطالق العمل بالتصريحة الجمركية األلكترونية 

التخطيط تسجل )٣( ماليين موظف ضمن منصة الرقم الوظيفي

“الصناعة” ُتشارك في ورشة عمل عن التحول إلى الطاقة النظيفة

العراق واليابان يبحثان التعاون في مجال استيراد سيارات صديقة للبيئة
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متابعة - الصباح الجديد:
اعلن ممثــل الوفد التفاوض الروســي امس 
الثالثاء بعد إطالق جولة جديدة من مباحثات 
مباشرة بني موسكو وكييف في اسطنبول 
، إن “إمكانيــة الوصــول إلى الســالم مع 
أوكرانيا أصبحت قريبة جداً”، مشيراً إلى أن 

“املفاوضات مع أوكرانيا كانت بناءة”.
وقــال رئيس وفــد التفــاوض األوكراني ، إن 
“روسيا تشــترط إجراء اســتفتاء للتوصل 
إلى اتفاق”، مضيفــاً أن “احملادثات مع اجلانب 

الروسي ستتواصل خالل الفترة املقبلة”.
 وأشــار إلى أن أوكرانيا “ستوافق على وضع 
احلياد بشرط وجود ضمانات أمنية”، مضيفاً: 
“ال ميكــن منــع أوكرانيا مــن االنضمام إلى 

االحتاد األوروبي”.
قال ميخائيلو بودولياك املستشار السياسي 
للرئيــس األوكرانــي، إنــه جتري مناقشــة 
الضمانات األمنية وترتيب وقف إلطالق النار 
في احملادثات اجلارية بني أوكرانيا وروســيا في 

تركيا،  وذلك حلل املشكالت اإلنسانية.
وأضــاف فــي تصريحــات عبــر التلفزيون 
األوكرانــي: “جتــري اآلن مشــاورات مكثفة 
اتفاق  املهمــة، أهمها  القضايا  حول بعض 
على ضمانات دولية ألمن أوكرانيا ألننا بهذا 
االتفاق سنتمكن من إنهاء احلرب كما حتتاج 

أوكرانيا”.
وتابع: “القضية الثانية هي وقف إطالق النار 
حلل كل املشــكالت اإلنســانية املتفاقمة”، 
موضحــاً أن مشــكلة أخــرى تتمثــل في 
“تصعيد احلــرب” التي تتضمن مــا قال إنه 
دون ذكر تفاصيل  احلــرب”،  “انتهاك لقواعد 
إضافية. وأعربت روســيا خــالل املفاوضات 
في اسطنبول عن احتجاجها بشأن تعذيب 

األسرى من قبل اجليش األوكراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
امس األربعاء ، على أن روســيا سترد بشكل 
مناســب إذا مت تنفيذ خطط عــدد من دول 
الناتــو لتزويــد أوكرانيا بطائــرات مقاتلة 

وأنظمة دفاع جوي.
وقال  شويغو امس الثالثاء: “نتابع تصريحات 
قادة دول الناتو الفردية بشــأن نيتهم تزويد 
أوكرانيا بطائرات وأنظمــة دفاع جوي. إذا مت 

تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب”.
كما أعلن وزير الدفاع الروســي، إمتام املهام 
الرئيســية للمرحلــة األولى مــن العملية 
العســكرية اخلاصة فــي أوكرانيــا، والتي 
24 فبرايــر املاضي  أطلقتها موســكو في 
لدواع أمنية. وأشــار الوزير الروســي إلى أن 
اجليش األوكراني تعرض خلســائر فادحة في 
ظل العملية العســكرية مما يسمح بتركيز 
اجلهود على حتقيق الهدف الرئيسي للعملية 

وهو حترير دونباس.
الذين يســتعني بهم  املرتزقة األجانب  وعن 
النظام األوكراني في املواجهة مع روســيا، 
قال شــويغو، إنــه مت حتيد حوالــي 600 من 
املرتزقة األجانب في األسبوعني املاضيني في 
أوكرانيا. كذلك حذر شــويغو من أن التوزيع 
غير املنضبط لألســلحة املوردة إلى أوكرانيا 

قد يشكل تهديدا ألوروبا.
كذلك أكد وزير الدفاع الروسي أن املواطنني 
الروس )اجملندين اإللزاميني( الذين اســتدعوا 
للخدمة العســكرية في هذا الربيع لن يتم 
إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة، في إشارة 

إلى أوكرانيا.
ولفت الوزير الروســي إلى أن جميع اجملندين 
الذين اســتدعوا لتأدية اخلدمة العسكرية 
الربيع املاضي سيتم تسريحهم من اخلدمة 
وتبلغ فتــرة اخلدمة  انتهــاء مدتهــا،  بعد 

العسكرية في روسيا مدة عام واحد.

كييف - موسكو..التوصل 
الى السالم والحياد باتا 
قريبين مقابل ضمانات

روسيا تحذر الناتو من 
إرسال منظومات دفاع جوي 

وطائرات إلى أوكرانيا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

أصــدر رئيس احلكومة اإلســرائيلية، 
لتغيير  تعليماتــه  بنيــت،  نفتالــي 
التعامــل مع العناصــر التي تنتمي 
إلى تنظيم “داعــش”، وإنزال عقوبات 
شــديدة علــى نشــاطهم ومراقبة 
سلوكهم وحساباتهم على شبكات 
التواصــل االجتماعــي، فــي أعقاب 
التيقــن من أن أحد منفــذي عملية 
إطالق النار في اخلضيــرة ينتمي إلى 

التنظيم.
وتضمن ذلك أنه في حال عدم التمكن 
من كشفهم، أمر باللجوء إلى إصدار 
أوامر االعتقــال اإلداري بحقهم. جاء 
ذلك إضافة إلى سلسلة قرارات أمنية 
15 ألف عنصر للشرطة  بينها جتنيد 
وحرس احلدود، ملواجهة خطر عمليات 

إضافية خالل شهر رمضان املبارك.
وقال بنيت، في ختام جلسة املشاورات 
لتقييــم األوضــاع األمنيــة التــي 
عقــدت امس األول االثنني مبشــاركة 
قادة مختلــف األجهــزة األمنية، إن 
الراهن صار وضعــاً جديداً  “الوضــع 
يستلزم االســتعداد وتأقلم األجهزة 

األمنية مع الظروف الناشــئة؛ حيث 
عناصر متطرفة مــن اجملتمع العربي 
خالل  توجيهها  يتــم  إســرائيل  في 
تنفذ  آيديولوجيا إسالموية متطرفة، 

عمليات إرهابية تودي بحياة البشر”.
وكان شــابان من مواطني إســرائيل 
أم الفحم، أمين  العرب، سكان مدينة 
وإبراهيــم إغبارية، قــد هاجما ركاب 
حافلــة مدنية في مدينــة اخلضيرة 
الســاحلية، في ســاعة متأخرة من 
مســاء األحد، بإطــالق النــار من 3 
ثم قتال  مسدســات كانا يحمالنها، 
شــرطيني من حرس احلدود: الشــابة 
شــيرئيل أبو قراط، والشاب يزن فالح، 
وهو عربي من اجلليل، وخطفا ســالح 
أحدهما وواصــال إطالق النار، فأصيب 
8 أشــخاص بينهم 3 جنــود، قبل أن 
يتمكن رجال الشــرطة الذين هرعوا 

إلى املكان من تصفيتهما.
وتبــني أن أحــد املهاجمــني كان قد 
واالنضمام  إلى سوريا  خطط للسفر 
إلى “داعش”؛ لكن أقرباءه أخبروا عنه 
فاعُتقــل وحكم عليه بالســجن 18 
شــهراً. وأعرب عن ندمه، وتعهد أمام 

احملكمة باالبتعاد عن طريق “داعش”.
وكانت هــذه العمليــة الثانية التي 
ينفذها شاب داعشي من فلسطينيي 

48، بعد عملية بئر السبع التي نفذت 
قبــل 5 أيام، وقتل فيهــا 4 مواطنني 
تنفذ  عملية  عاشر  وهي  إسرائيليني، 
ضد إســرائيل فــي الشــهر األخير، 
بعدما نفــذت 8 عمليــات أخرى في 

القدس الشرقية والضفة الغربية.

املاضي  االثنني  “داعش”  تنظيم  وتبنى 
، عمليــة إطالق النار. وجــاء في بيان 
نشــرته وكالــة “أعمــاق” التابعــة 
للتنظيم: “ُقتل عنصران من الشرطة 
اليهودية على األقــل، وأصيب آخرون 
مزدوج  انغماســي  بهجوم  بجــروح، 

ملقاتلي )الدولة اإلسالمية(”.
لتقييم  املشاورات  جلسة  حضر  وقد 
األوضاع األمنية التــي عقدها بنيت، 
كل من وزيــر الدفاع، بينــي غانتس، 
ورئيس هيئة األركان العامة للجيش، 
األمن  ورئيــس جهاز  آفيف كوخافي، 

العام )الشــاباك(، رونني بار، واملفتش 
ونائب  العام للشرطة، كوبي شبتاي، 
للحكومة  القضائيــة  املستشــارة 
اإلســرائيلية. واســتعرض بنيت في 
بيان أبرز التوجيهات الصادرة لألجهزة 
األمنيــة؛ حيث متحورت حول مواصلة 
بعدة  القيام  العملية، خــالل  اجلهود 
إجراءات منها القضائية واالقتصادية 

واالستخباراتية.
 وتقرر القيام بتحقيقات علنية وأخرى 
ســرية، هدفها احليلولــة دون حدوث 
مزيد من األحداث، واملالحقة القانونية 
لألشــخاص الذين ساعدوا في تنفيذ 
العمليــات. كما تقرر تعزيز انتشــار 
قــوات األجهزة األمنية، مــع التركيز 
على مناطق االحتكاك، بشكل فوري 
وملــدة شــهرين. وأصــدروا تعليمات 
اجليش  جنود  جلميع  الســالح  بحمل 
النظامية  اخلدمــة  اإلســرائيلي في 

واالحتياطية.
وأمر بنيت باســتخدام أوامر التقييد 
واالعتقاالت اإلدارية بحق العناصر التي 
وصفها رئيس احلكومة اإلســرائيلية 
بـ”اإلرهابيــة”؛ حيــث ســيتم توفير 
االعتقال  إلجــراءات  قضائــي  غطاء 
إلى  الســرية،  والتحقيقــات  اإلداري 
جانب تكثيف املراقبة على شــبكات 

ومالحقــة  االجتماعــي،  التواصــل 
اجلهات التــي تقــوم بالتحريض من 
واتخاذ  اإلســرائيلية،  النظــر  وجهة 

اإلجراءات الالزمة ملالحقتها.
وقــال بنيت إنه قرر فــي الوقت ذاته: 
“احلفاظ علــى لغة احلوار وتقويته مع 
قيــادات جماهيرية وصنــاع رأي لدى 
اجلمهور العربــي، بهدف احلفاظ على 
“لالســتمرار  باإلضافة  االســتقرار”، 

وتوسيع حمالت مصادرة األسلحة”.
أمس،  اإلسرائيلية،  الشرطة  وأعلنت 
عن الشــروع فــي جتنيــد 6 كتائب 
احتياط من قوات حرس احلدود، وذلك 
على خلفية تدهــور األوضاع األمنية 
مؤخراً. كما يجــري فحص اإلمكانية 
التــي جتيز  والقضائيــة  القانونيــة 
جتنيد 500 متطوع للعمل في ســلك 
الشرطة، على خلفية التدهور األخير 

لألوضاع األمنية.
رئيس  قرار  الشــرطة  إعالن  وســبق 
األركان، كوخافــي، تعزيز قوات اجليش 
على طول حــدود الرابع مــن حزيران 
واخلــط الفاصــل بني أراضــي الـ48 
كتائب  بعــدة  الغربيــة،  والضفــة 
عســكرية، وذلك ســعياً للسيطرة 
على األوضاع ومنع تدهورها عشــية 

شهر رمضان.

بعد عملية الخضيرة العاشرة خالل شهر

إسرائيل تغير سياستها إزاء »داعش« وتجند 15 ألفًا لمواجهة الخطر

الصباح الجديد ـ متابعة:

تترقب األوســاط اليمنية في األيام 
املقبلــة تنفيذ أوســع صفقة بني 
وامليليشيات  الشــرعية  احلكومة 
واخملتطفني،  األسرى  لتبادل  احلوثية 
وسط دعوات لتشمل قائمة املفرج 
عنهــم الصحافيني املعتقلني لدى 
امليليشــيات االنقالبيــة، وفي ظل 
مخاوف من تراجع امليليشــيات عن 
االتفــاق الذي أجنــز برعاية مكتب 

املبعوث األممي هانس غروندبرغ.
وفي حني اســتنكر حزب “التجمع 
وجود  عــدم  لإلصــالح”  اليمنــي 
القيــادي البارز في احلــزب محمد 
قحطــان ضمن الصفقــة، أفادت 
بأن  وحوثيــة  مصــادر حكوميــة 
االتفــاق الذي أجنــز برعاية مكتب 
املبعوث األممي ستشــمل أكثر من 
2200 شخصاً، بينهم ناصر منصور 
شقيق الرئيس اليمني، ووزير دفاعه 
و2 من  الصبيحي،  السابق محمود 
أقارب الرئيس الراحل علي عبد اهلل 

صالح.
ومــن املرتقــب ،بحســب مصادر 
الطرفني، أن يتم امس الثالثاء تبادل 
القوائم من اجلانبني ألسماء املفرج 
عنهم، دون حتديد موعد لبدء تنفيذ 
االتفــاق الــذي تتخــوف احلكومة 
عن  احلوثيني  تراجع  من  الشــرعية 

إمتامه.
وفــي أول تعليــق رســمي علــى 
الصفقــة املنتظــرة، أوضح وكيل 
وزارة حقوق اإلنســان وعضو فريق 
التفاوض، ماجد فضائل، أن االتفاق 
جاء نتيجة مشــاورات ونقاشــات 
خالل الفترة السابقة برعاية مكتب 
املبعوث األممي، وأنه مت التوافق على 
أسيراً   2223 العدد إلطالق  توسعة 

ومختطفاً من الطرفني.
تغريدات  وبحســب ما ُفهم مــن 
فضائل علــى “تويتر”، ينص االتفاق 
على أن تقوم امليليشــيات احلوثية 
بإطالق 800 أسير ومختطف لديها، 
أن يطلــق اجلانب احلكومي  مقابل 
1400 مــن عناصــر امليليشــيات 
األســرى لدى اجليش الوطني ولدى 
الســاحل  وقوات  اجلنوبية  القوات 
الذين  األســرى  بني  ومــن  الغربي. 
سيتم اإلفراج عنهم -وفق فضائل- 
اللواء ناصر منصور هادي )شــقيق 
الرئيــس اليمني( واللــواء محمود 

الصبيحــي )وزير الدفاع األســبق( 
ومحمــد محمد صالــح، وعفاش 
طارق صالــح )من أقــارب الرئيس 

اليمني الراحل(.
وشــدد املســؤول اليمني على أن 
قضية  واخملتطفني  األسرى  “قضية 
وقال:  للمزايدة،  قابلة  إنسانية غير 
ق أن ما  “ال يحق ألي طرف أن يســوّ
مت إجنــازه مت مببــادرة منــه؛ بل كان 
نتيجة جلهد كبير ومسار طويل من 
التفاوض واملشاورات، برعاية مكتب 

املبعوث األممي”.
وإذا نُفــذ االتفاق، ولم ينقلب عليه 
احلوثــي كما هي عادته- بحســب 
فضائــل- فســيكون ذلــك إجنازاً 
للدفعة الثانية من عملية التبادل، 
وستشــمل الصحافيــني وكبــار 
الســن واجلرحى، إلى جانب من ذكر 
أســماءهم، متوقعــاً أن تتبع ذلك 
املفرج عنهم،  دفعات جديدة مــن 

تشمل القيادي في حزب “اإلصالح” 
محمد قحطان، والقائد العسكري 
البارز فيصل رجب، وصوالً إلى إطالق 
“الكل مقابل  قاعــدة  اجلميع حتت 
الكل”. مــن جهته، أكــد القيادي 
احلوثي املســؤول عن ملف أســرى 
ما  املرتضى،  القــادر  عبد  اجلماعة، 
أورده فضائــل، وقــال إن الصفقة 
تتضمن اإلفراج عن  1400 من أسرى 
ميليشيات جماعته، مقابل اإلفراج 
عــن  823 من األســرى واخملتطفني 
التابعــني للشــرعية؛ منهم ناصر 
الصبيحي،  ومحمود  هادي،  منصور 
دون أن يذكر أقــارب الرئيس الراحل 

علي عبد اهلل صالح.      
ومع اقتــراب تنفيذ الصفقة -التي 
إن حدثت بعد  ســتعد األضخــم 
صفقــة ســابقة كانت شــملت 
إطــالق أكثر من ألف شــخص من 
الطرفني- دعا وزيــر اإلعالم اليمني 

إلى  املبعــوث األممي  اإلرياني  معمر 
اخلالق  عبد  الصحافيــني:  تضمني 
وحارث  املنصــوري،  وتوفيق  عمران، 
الوليدي، اخملتطفني  حميد، وأكــرم 
في معتقالت امليليشــيات احلوثية 
احلكومة  بني  التبادل  عملية  ضمن 

الشرعية وامليليشيات.
وقال اإلرياني في بيان رسمي: “نعيد 
التذكيــر بأن زمالءنــا الصحافيني 
ســيكملون فــي حزيــران القادم 
عامهــم الســابع فــي ســجون 
ميليشــيا احلوثي اإلرهابية، وميرون 
بأوضــاع صحية غاية في الســوء، 
وبات إطالقهم ضرورة ملحة إلنقاذ 
حياتهم، وإلنهاء معاناة عائالتهم”.

وجــدد الوزيــر اليمنــي تأكيد أن 
تعرضــوا  األربعــة  الصحافيــني 
لالختطاف من مقر إقامتهم، وذاقوا 
ممارستهم  بسبب  التنكيل  صنوف 
للعمل الصحافي املكفول دستوراً 

وقانونــاً. وقــال: “نعــول على األمم 
املتحــدة ومبعوثهــا ومنظمــات 
حقوق اإلنسان وحماية الصحافيني، 
إيالء قضيتهــم اهتماماً خاصاً، مبا 
يتناســب مع حساسية وضعهم، 

وقداسة مهنة الصحافة”.
“التجمع  من جهته، استنكر حزب 
اليمني لإلصالح”، أمس األول االثنني 
جتاهــل القيادي فــي احلزب محمد 
قحطــان، والصحافيني األربعة في 
سجون امليليشــيات، من صفقات 

األسرى السابقة واملقبلة.
وقال احلــزب في بيــان بثه موقعه 
الرســمي، إنه “ألمر مؤســف هذا 
سياســية  لشــخصية  التجاهل 
كانت وال تزال رمزاً للحوار، وأيقونة 
للحياة السياسية في اليمن، طوال 
7 ســنوات من اإلخفاء القســري 
وراء قضبان امليليشــيات الفاشية، 
ومنعت أســرته من التواصل معه 

طوال هذه السنوات، في ظل صمت 
دولي مريــب؛ خصوصاً أنه لم يتبقَّ 
أيام على الذكرى السابعة  ســوى 

الختطافه من منزله”.
وأكد احلــزب اليمني فــي بيانه أن 
“األمم املتحدة واجملتمع الدولي فشال 
طوال 7 سنوات في إنقاذ قحطان”؛ 
واجملتمــع  املتحــدة  األمم  محمــالً 
الدولــي مســؤولية الضغط على 
خصوصاً  عنه،  لإلفراج  امليليشيات 
 2216 الدولي  أن قرار مجلس األمن 

نص على إطالقه.
يشــار إلى أن األمم املتحــدة كانت 
قد جنحت في إمتام صفقة ســابقة 
تضمنــت إطــالق أكثر مــن ألف 
معتقل وأســير مــن الطرفني، في 
حني تقــدر تقارير حقوقية مينية أن 
امليليشــيات احلوثية ال تزال تعتقل 
في ســجونها قرابة 18 ألف مدني 

على األقل.

متابعة - الصباح الجديد:
قــال املتحــدث باســم الكرملني 
ليس  روسيا  إن  بيســكوف،  دميتري 
لديها شــك فــي أن جميع أهداف 
أوكرانيا  في  العســكرية  العملية 
“ســتكتمل”، مؤكداً أن موســكو 
إلى اســتخدام األسلحة  لن تلجأ 
النوويــة إال للقضــاء على “خطر 
وليس  لوجودها”،  تهديداً  يشــكل 

بسبب هذا الصراع.
وأضاف في مقابلة مع برنامج “نيوز 
أور” املذاع على شبكة “بي بي إس” 
األميركيــة، أن تعليقــات الرئيس 
بايدن بشــأن بقاء الرئيس الروسي 
بالغاً”،  في الســلطة “تثير قلقــاً 
إلى  ومتثل “إهانة شــخصية، الفتاً 
أنه “ال ميكن ألحد أن يتصور مساحة 
الشــخصية في خطابات  لإلهانة 

زعيم سياســي، وال سيما الزعيم 
الواليات  مثــل  لدولة  السياســي 
أمر  هذا  “بالتأكيد،  وتابع:  املتحدة”. 
غير مقبول على اإلطالق. ليس من 
شأن رئيس الواليات املتحدة أن يُقرر 
من ســيكون، ومن هو رئيس االحتاد 
الروسي. شعب روسيا هو من يقرر 

أثناء االنتخابات”.
ورداً على سؤال بشأن موقف روسيا 
إذا  النووية  من استخدام األسلحة 
واجهت “تهديــداً وجودياً”، وعالقته 
في  العســكرية  العملية  بأهداف 
أوكرانيــا، أجاب بيســكوف: “ليس 
لدينا شــك في أن جميــع أهداف 
عمليتنــا العســكرية اخلاصة في 
أوكرانيا ستكتمل. ليس لدينا شك 

في ذلك”.
واســتدرك بالقول: “لكن أي نتيجة 

للعملية، بالتأكيد، ليســت سبباً 
الســتخدام ســالح نــووي. لدينا 
مفهوم أمني ينص بوضوح شديد، 
على أنه فقــط عندما يكون هناك 
خطــر يشــكل تهديــداً لوجــود 
الدولة في بلدنا، ميكننا اســتخدام 
وسنستخدمها  النووية  األسلحة 
بالفعل للقضاء على التهديد الذي 

يشكل خطراً على وجود بلدنا”.
األمرين،  هذين  بني  “لنفصل  وأردف: 
أعنــي، وجــود الدولــة والعملية 
ال  أوكرانيا.  في  اخلاصة  العسكرية 
البعض”،  عالقة لهمــا ببعضهما 
مؤكــداً أنــه “ال أحــد يفكــر في 
اســتخدام، أو حتــى فــي فكــرة 

استخدام سالح نووي”.
ورداً علــى ســؤال بشــأن احتمال 
أن تشــعر روســيا بأنها مضطرة 

إلى إحدى  إرسال قوات  أو  “لقصف 
دول الناتو خالل هذا الصراع”، أجاب: 
“إذا لم تكــن إجــراءات مقابلة أو 
يجبرونــا على فعل ذلك، فال ميكننا 

حتى التفكير في هذا األمر”.
وفيمــا يتعلــق باتهــام القــوات 
الروسية بارتكاب “جرائم حرب” في 
وبدء حتقيــق في احملكمة  أوكرانيا، 
بيســكوف:  قال  الدولية،  اجلنائية 
“نحــن ال نقبل الواليــة القضائية 
للمحكمــة اجلنائيــة الدولية. لم 
نعترف بها من قبل وال نقبلها اآلن. 

ولن نقبلها في املستقبل”.
وشــدد بيســكوف على أن اجليش 
الروسي “تلقى أوامر صارمة للغاية 
من القائد العام بعدم اســتهداف 
يفعلون  ال  وهــم  مدنيــة.  أهداف 
ذلك”، مضيفــاً: “إنهم ال يقصفون 

املنازل. ال يقصفون الشــقق. إنهم 
يقصفون فقط ويستهدفون البنية 
التحتية العسكرية، في سياق أحد 
األهداف الرئيســية للعملية، وهو 

نزع السالح من أوكرانيا”.
ومضــى قائالً: “إذن مــن الذي يدمر 
التحتية  البنية  التحتيــة،  البنية 
املثال؟  على سبيل  ملاريوبل،  املدنية 
تلك الكتائب النازية داخل ماريوبل، 
تقتل ببساطة أولئك الذين يرغبون 
فــي الهروب مــن املدينــة. وهذه 
الشقق  تستخدم  النازية  الكتائب 
وأســلحتها  لبنادقهــا  كمــأوى 
يســبب  هذا  وقناصتها.  ودباباتها 
إطالق النار املتبادل. لذا، ليس اجليش 

الروسي هو من يفعل ذلك”.
وفي تعليق على العقوبات الغربية 
على إمــدادات الطاقة، واحتمال رد 

موســكو بـ”وقف صــادرات الغاز” 
إلى أوروبا إذا رفضت الدول االمتثال 
لطلب الرئيس بوتــني ودفع املقابل 
بالروبل، أجاب بيســكوف: “ال أعرف 
يرفضون هذا  ماذا سيحدث عندما 
االحتمــال. لذلك، مبجــرد أن نتخذ 
النهائي، سننظر فيما ميكن  القرار 
عمله. لكــن، بالتأكيــد، لن جنعل 
األمر مؤسسة خيرية ونرسل الغاز 

مجاناً إلى أوروبا الغربية”.
وفيما يتعلق بتداعيات اجتاه عدد من 
الدول األوروبية نحو تقليل االعتماد 
الروسية على  الطاقة  على مصادر 
مستقبل االقتصاد، قال بيسكوف: 
“حسناً، بالطبع هذا ما ال نريد رؤيته 
في الواقع. لكــن علينا أن نتكيف 
فــإن هذه  لألســف،  الظروف،  مع 

الظروف غير ودية متاماً”. 

اليمن يترقب أضخم صفقة تبادل أسرى مع الحوثيين
تشمل 2223 شخصًا بينهم شقيق هادي ووزير دفاعه األسبق

أكد القيادي الحوثي 
المسؤول عن ملف 

أسرى الجماعة، عبد 
القادر المرتضى، ما 

أورده فضائل، وقال إن 
الصفقة تتضمن اإلفراج 

عن  1400 من أسرى 
ميليشيات جماعته، مقابل 

اإلفراج عن  823 من 
األسرى والمختطفين 

التابعين للشرعية؛ منهم 
ناصر منصور هادي، 

ومحمود الصبيحي، دون 
أن يذكر أقارب الرئيس 

الراحل علي عبد اهلل 
صالح

األسلحة النووية عند »التهديد الوجودي«

الكرملين: أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا “ستكتمل”
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اعالن4

إعالن
إلى الشريك 

)باسم جبار حنش(
اقتضــى حضــورك إلى 
بلدية العمارة وذلك لقيام 
لطيف  )حسني  الشريك 
صبر( بالتقدمي على إجازة 
املرقم  العقار  بناء علــى 
مناصفــة،   ١٢٢١٨/١٢
خــال مــدة أقصاها ٣٠ 
وشهر  العراق  داخل  يوما 
إذا كان خــارج العراق من 
وبعكسه  النشــر  تاريخ 
يســقط حقكــم فــي 

االعتراض مستقبا...

إعالن
الى الشريك

 علي محمد حسني
اقتضى حضــورك الى صندوق 
اإلســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن في الناصريــة وذلك 
باملوافقــة  إقــرارك  لتثبيــت 
)مازن  الســيد/  قيــام  علــى 
محمد حســن( بالبنــاء على 
القطعة  في  املشاعة  حصته 
مقاطعة   )٣٨44/4٠( املرقمــة 
الغراف، لغرض تسليفه قرض 
االســكان وخال مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما من داخل 
العــراق وشــهر إذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعان. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبا...

إعالن
إلى الشريك

 )باسم جبار حنش(
إلــى  حضــورك  اقتضــى 
صندوق اإلســكان العراقي 
في ميســان وذلــك لقيام 
لطيف  )حســني  الشريك 
صبر( بالبنــاء على حصته 
املرقمة ١٢٢١٨/١٢  املشاعة 
لغــرض تســليفه قــرض 
اإلسكان، خال مدة أقصاها 
داخل  يوما  عشــر  خمسة 
إذا كان خارج  العراق وشهر 
النشــر  تاريخ  العــراق من 
وبعكســه يسقط حقكم 

في االعتراض مستقبا...

الى الشركاء/
١- اميرة ماشاءاهلل حسن

٢- داود سلمان جوده
الى  حضوركما  اقتضــى 
التاجي- سبع  بلدية  دائرة 
باملوافقة  إلقراركما  البور، 
)فاروق  الشريك  قيام  على 
على  بالبناء  الزم(  حمــزه 
حصته املشاعة بالقطعة 
١5٨4١/١ م7 البور، ومنحه 
املدة  خــال  بنــاء،  إجازة 
وبعكســه  القانونيــة، 
حقكما  يســقط  سوف 
مستقبا...  االعتراض  في 

مع التقدير...

االربعاء 30 آذار 2022 العدد )4867(

Wed.30 Mar. 2022 issue )4867(

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد:٢٣١٠9
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢9

))إعالن((
تعلن جلنة البيع واإليجار عن تأجير مطاعم ومقاهي لشــهر رمضان املبارك لعام ٢٠٢٢ وحسب 
املناطق ادناه واملبالغ التقديرية املؤشرة إزاء كل منها، فعلى الراغبني باالشتراك باملزايدة مراجعة 
شعبة الواردات لاطاع على الشروط املطلوبة وستجرى املزايدة في متام الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في مبنى ديوان مديرية بلدية الناصرية يوم ٢٠٢٢/٣/٣١ ويكون تسديد املبالغ نقدا في أثناء 

املزايدة.
م. ر. مهندسني/ محمد عكاب جاسم
مدير بلدية الناصرية/ ع. رئيس جلنة البيع وااليجار

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م/ إعان مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق ١9/4/٢٠٢٢

يسر وزارة الصناعة واملعادن/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ القسم التجاري/ شعبة املشتريات اخلارجية،
 دعــوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املــواد املدرجة تفاصيلها أدناه مبوجب 

الوثائق القياسية املرفقة مع ماحظة ما يأتي:
١ - علــى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية مراجعة مقر الشــركة العامة 
لصناعة األســمدة/ البصرة- خور الزبير أو االتصال بالهاتــف )٠7٨٠٢7٨٠9١5( أو E-mail:scf@gov.iq )من األحد 
الى اخلميس/ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي( 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٢ - متطلبــات التأهيل املطلوبــة: )أ( القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلــة موثوقة تثبت قدرته على 
القيام باملتطلبات املالية اآلتية: ١- احلسابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب 

قانوني معتمد.
اخلبرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقدم دليا موثقا بأن لديه أعمال مماثلة من شــركات القطاع العام 

في العراق )عقود جتهيز سابقة(.
٣- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات 

العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )٢5٠,٠٠٠( ألف دينار )غير قابلة للرد(/ يتم ختم الوثائق.
 4- يجب تقدمي ضمان العطاء باألقيام املؤشــرة إزاء كل مناقصة من اجلــدول أدناه بعملة الدوالر األميركي على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة نافذة ملدة )٣٠( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف 

عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
 5- تقدم العطاءات بثاثة ظروف )فني/ جتاري/ مستمســكات( وتكون الظروف مغلقة ومختومة بختم الشركة 

وترسل بيد مخول رسمي.
 6- األسعار النهائية تكون DDP واصل مخازن الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية- خور الزبير. 

7- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان.
 ٨- يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بناية قســم اإلعام والعاقات العامة/ شعبة العاقات العامة/ 

الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة/ )جمهورية العراق(.
 9- يتم تسليم الوثائق اخملتومة التي مت استامها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف مستقل 
مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني )١١- ١- ح( في 
ظرف آخر مع نسخة إضافية من القسم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا ليوم ٢٠٢٢/4/١9 وسوف 

يهمل أي عطاء ال يحتوي على الوثائق القياسية اخملتومة.
وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي مقر الشركة 

العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة في الساعة التاسعة صباحا من تاريخ ٢٠/4/٢٠٢٢ 
وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة

www.scf@scf.gov.iq  :موقع الشركة
www.industry.gov.iq  :موقع الوزارة

وزارة املوارد املائية
شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري

القسم القانوني: الشعبة: العقود
إعالن مناقصة رقم

 )2/ شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري/ 2022(

أطيب حتية...
تعلن شــركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري أحد تشكيات وزارة املوارد املائية )إعان 
للمــرة األولى( عن مناقصة جتهيز مادة احلجــر الطبيعي ناجح بالفحص اخملتبري وبكمية 
)١١٠٠٠٠( م٣ مائة وعشــرة آالف متر مكعب على ان يكون التجهيز على شــكل اكداس 
نظاميــة واصل الى موقع العمل )مشــروع تنفيذ اعمال التكســية احلجرية للســداد 
الترابية للمســافة من )٠-٢٠( كم في محافظة البصرة( فعلى الراغبني باالشتراك فيها 
من الشــركات املصنفة في الدرجة اخلامسة- إنشائية فأعلى مراجعة الشركة/ القسم 
القانوني/ شــعبة العقود في الشــركة/ الطابق األول الكائن في منطقة العامرية بداية 

شارع العمل الشعبي مع ماحظة البنود ادناه:
١- على مقدم العطاء في حال رغبته باحلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )شركة 
العراق العامة لتنفيذ مشــاريع الري/ الطابق الثاني/ شــعبة العقود( )خال أوقات الدوام 
 )igcirp@yahoo.com( على البريد اإللكتروني )الرسمي من الساعة ٨:٠٠ ص لغاية ٢:٠٠ م

.)igcirp@mowr.gov.iq(و
٢- للحصول على مســتندات وشروط املناقصة لقاء مبلغ قدره )٢٠٠٠٠٠( دينار مائتا ألف 
دينار عراقي غير قابل للرد وتقدم العروض بظرفني مغلقني يدون على كل منها اسم ورقم 
املناقصــة ويحتوي العرض الفني على املواصفات الفنية مع وجوب توقيع صاحب العطاء 
علــى جميع صفحاته ويحتوي العرض التجاري علــى التأمينات االولية )خطاب ضمان أو 
صك مصدق( صادر من مصرف معتمد وبنســبة )١%( من الكلفة التخمينية نافذ )طيلة 
مدة نفاذ العطاء مضاف اليه ٢٨ يوما( ومعنون إلى شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع 

الري يذكر فيه اسم ورقم املناقصة وقابل للتمديد وغير مشروط.
٣- تكون الكلفة التخمينية مببلغ )٢4٢٠٠٠٠٠٠٠( دينار مليارين واربعمائة وعشرين مليون 

دينار عراقي.
4- هوية تصنيف املقاولني الدرجة اخلامسة- إنشائية فأعلى نافذة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١.
5- تكون مدة العمل )٣65( يوما ثاثمائة وخمسة وستني يوما من تاريخ توقيع العقد.

6- يتم تسليم العطاء إلى العنوان اآلتي )بغداد- العامرية- شارع العمل الشعبي- شركة 
العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري- الطابق األول- سكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد 
أقصاه يوم )اخلميس( املصادف )٢٠٢٢/4/١4( الساعة )١١:٠٠( قبل الظهر علما ان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 

باحلضور في العنوان اآلتي )شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري- الطابق األول(
7- ســيكون موعد اإلجابة على استفســارات مقدمي العطــاءات )املؤمتر( يوم )اخلميس( 

املصادف 4/7/٢٠٢٢.
٨- تكون األسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض.

جمهورية العراق
وزارة الكهرباء

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات األوسط
قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات

العدد: 5554
التاريخ: ٢٠٢٢/٣/٢4

م/ إعادة إعالن املناقصة العامة املرقمة ت/2022/4
جتهيز وفحص أعمدة حديدية مختلفة األنواع

تاريخ غلق املناقصة: يوم االثنني املصادف 2022/4/4

إشــارة الى كتابي الشــركة العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية ذي العدد ١٢/١7 في ٢٠٢٢/٣/١5 و١7/٢٠ في 
.٢٠٢٢/٣/٢٢

واستنادا لألمر الوزاري املرقم 4٢44 في ٢٠٢٢/١/٢4 اخلاص بالصاحيات املمنوحة مبوجب قرار مجلس الوزراء 
رقم ١7 لسنة ٢٠٢٢.

١- يسر الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات األوسط دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم لتجهيز وفحص االعمدة املبينة باجلدول ادناه واصلة الى مخازن شــركتنا بأسلوب الـ CIP وان 
فترة التجهيز تكون تنافســية و بالكلفة التخمينية املبينة ادناه )وفقا للوثائق القياسية لعقود التجهيز 
للمناقصة العامة واملواصفات الفنية املعتمدة لدى وزارة الكهرباء املبينة في القرص املدمج الـ CD املرفق 

طياً(

٢- الكلفة التخمينية اإلجمالية تبلغ )١5,6٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار( فقط خمســة عشر مليارا وستمائة مليون 
دينار عراقي ال غير ويكون التسديد على شكل دفعات وحسب توفر السيولة النقدية.

٣- بإمــكان مقدمي العطاءات املؤهلني املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري ودفع قيمة 
البيــع للوثائق البالغة )4٠٠,٠٠٠( فقط اربعمائة الف دينار عراقي غير قابل للرد إالَّ في حال إلغاء املناقصة 

من قبل شركتنا حيث يعاد ثمن الوثائق فقط من دون تعويض مقدمي العطاءات.
تسلم العطاءات )باليد( في مقر شركتنا الكائن في مدينة احللة/ شارع 6٠ قرب مجسر اجلمعية، متضمنا 
التأمينــات االولية والتي متثل )١%( من الكلفة التخمينية على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان نافذ 
ملدة )٢٨( يوما بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء البالغة ١٢٠ يوما من تاريخ الغلق من خال كتاب رســمي صادر 

من مصرف معتمد لدى البنك املركزي العراق.
4- آخر يوم لتقدمي العطاءات سيكون الساعة )١,٠٠( الواحدة بعد الظهر من يوم االثنني املصادف 4/4/٢٠٢٢ 
وفــي حال صادف موعد الغلق عطلة رســمية يكون الغلق في نفس الوقت مــن اليوم الذي يلي العطلة 
ســيتم رفض العطاءات املتأخرة ويكون الفتح بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في 
العنوان اعاه في نفس يوم الغلق وشــركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترســو عليه 

املناقصة اجور نشر االعان مع مراعاة ما يلي:
أ- يلتزم مقدم العطاء بتقدمي عطائه وفق ما جاء بالفصل الرابع من الوثائق بعد ملئه وتقدميه ورقيا وختمه 
 CD باخلتم احلي وتوقيعه من املدير املفوض للشركة مع الوثائق املكونة لعطائه وحسب القرص املدمج ال

الذي يستلمه اضافة الى استمارة تقدمي العطاء ومنوذج ضمان العطاء )الكفالة املصرفية(
ب- على الشركات االستجابة لاستفسارات وتقدمي االستكماالت التي تطلبها جلان الدراسة والتحليل من 
خال قســم الشؤون التجارية وخال مدة )7٢ ساعة( او املدة التي حتددها اللجان وبخافه سيتم استبعاد 
الشــركة املتأخرة باإلجابة حتى وإن كان عطاؤها هو اوطأ العطاءات من حيث الســعر حلراجة الوقت كون 

املناقصة ضمن قرار مجلس الوزراء املرقم ١7 لسنة ٢٠٢٢ الذي ينتهي العمل به بتاريخ ٣٠/9/٢٠٢٢.
ج- للحصول على معلومات اضافية االتصال بـ)الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات االوسط( عبر البريد 
trade@moelc.( او البريد االلكتروني لقسم الشؤون التجارية )moelc.gov.iq@mfuratdااللكتروني )٣٣_١
gov.iq( خال ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثالثة 
ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات وســتعقد الشــركة مؤمتر فــي يوم االثنني املصادف 
٢٠٢٢/٣/٢٨ الساعة العاشرة صباحا في توقيت بغداد لاجابة على استفساراتكم وسيتم نشر التفاصيل 

./https://moelc.gov.iq/go/mfd اخلاصة باملناقصة املعلنة على املوقع االلكتروني لشركتنا
د- ال يتم التبليغ باإلحالة والتعاقد إالَّ بعد توفر التخصيص املالي وان شركتنا غير ملزمة بتعويض مقدمي 

العطاءات عن التأخير.
جابر محمد مزيد
املدير العام/ وكالة
ورئيس مجلس اإلدارة

BID BondEstimated CostTender NODescriptions.n

3،800$$380,00010/T/SOF/2021/BSteam Turbine for l.d Fan k-101 AT1

13500$$1,315,00017/T/SOF/2021/BLean solution pump p-202 for CO22

الكلفة التخمينية/ آسيوي/ تركيالكميةاسم املادةت

8,000,000,000 دينار20000 عمودجتهيز وفحص عمود مدور 9م1

6,000,000,000 دينار10000 عمودجتهيز وفحص عمود مدور 11 م مع امللحقات2

1,600,000,000 دينار2000 عمودجتهيز وفحص عمود مشبك 11م مع امللحقات3

مدة االيجارمبلغ الضم الشهرياملوقعت

شهر رمضان مبارك6،000،000 ستة ماليني دينارمطعم ومقهى في الكراج املوحد1

شهر رمضان مبارك4،000،000 اربعة ماليني دينارمطعم ومقهى في الكراج القدمي2

شهر رمضان مبارك4،000،000 اربعة ماليني دينارمطعم ومقهى في احلي الصناعي3

شهر رمضان مبارك13،000،000 ثالثة عشر مليون دينارمطعم ومقهى في الصفاة القدمية4

شهر رمضان مبارك6،000،000 ستة ماليني دينارمطعم ومقهى في شارع اجلمهورية5

شهر رمضان مبارك10،000،000 عشرة ماليني دينارمطعم ومقهى في صوب الشامية6



5 اعالن

وزارة النفط/ الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز
9L/2022 م/ املناقصة املرقمة

إعالن للمرة األولى
)جتهيز مواد سالمة(

يســر )وزارة النفط/ الشــركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي العطاءات 
)لتجهيز مواد الســامة( وبكلفة تخمينية مقدارها )451,050,000( اربعمائة وواحد وخمسون مليونا وخمسون الف دينار ال 

غيرها، للمناشئ )محلي، صيني، باكستاني، هندي( من حساب املوازنة التشغيلية مع ماحظة ما يأتي:
1. علــى مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامة لتعبئة وخدمات 

الغاز( عن طريق البريد اإللكتروني pd.taji@gfc.oil.gov.iq جميع أيام األسبوع.
2. متطلبات التأهيل املطلوبة: مطابق ملا موجود في الوثيقة القياسية )قانونية، فنية، مالية(

3. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري صادر من الشــركة مع نسخة مصورة من 
هوية غرفة جتارة نافذة وتخويل باســم اخملول باملراجعة مع نســخة من هوية االحوال املدنية للمخول الى العنوان احملدد في 
ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )200,000( مائتي الف دينار عراقي فقط نقدا او على شــكل صك 

مصدق صادر من مصرف الرافدين حصرا غير قابلة للرد.
4. تقدمي تأمينات اولية البالغة 2% من مبلغ الكلفة التخمينية باســم الشــركة او مديرها املفوض او احد املســاهمني في 
الشركة مبوجب عقد شراكة مببلغ )9,021,000( تسعة مايني وواحد وعشرين الف دينار عراقي فقط ال غير على شكل صك 
مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف عراقي معتمد من البنك املركزي وحســب نشرة البنك املركزية ومعتمد من وزارة 

النفط وان تكون التأمينات نافذة بعد 28 يوما من نفاذ العطاء.
5. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز/ بغداد/ التاجي/ مقابل مديرية شرطة 
التاجي( الساعة الواحدة ليوم الغلق )2022/4/27(، العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشركة( في الزمان واملكان في اليوم التالي للغلق )2022/4/28( 

وال يسمح بتقدمي العطاءات إلكترونيا ويتم تقدمي العطاء بالدينار العراقي.
6. إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.

7. يعقد مؤمتر فني لإلجابة على االستفسارات الفنية قبل سبعة ايام من يوم الغلق اعاه في مقر الشركة العامة لتعبئة 
وخدمــات الغاز/ التاجــي/ بغداد وإعامنا في حال حضوركم املؤمتر الفني ليتســنى لنا إعداد كادر متقدم من مهندســني 

مختصني في املواصفة الفنية للمناقصة لإلجابة على االستفسارات الفنية.
8. للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة وحسب مقتضيات املصلحة 

العامة وال يحق للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك.
9. مدة نفاذية العطاء 120 يوما من تاريخ غلق املناقصة.

10. يتم استبعاد العطاء في حال عدم التزام الشركة مبا منصوص في الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
11. يتم ملء القسم الرابع وفي حال عدم إرفاقه ضمن الوثائق املطلوب في الوثيقة القياسية سيتم استبعاد العطاء.

12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعان.
13. باإلمكان االطاع على وثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط )www.oil.gov.iq( وموقع الشركة العامة 

 )www.gfc.gov.iq( لتعبئة وخدمات الغاز
14. على مقدمي العطاءات إبداء املوافقة على كافة الشــروط املذكورة في الوثائق القياســية وتثبيت ذلك في عطاءاتهم 

املتقدمة.
15. قبول العطاءات التي يقل مبلغها عن 20% من الكلفة التخمينية على ان تكون الشــركة املقدمة مصنعة رئيسية او 

وكيل حصري او موزع معتمد
16. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

امنار علي حسني
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 7669
التاريخ: 2022/3/27

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

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)تأهيل مشروع ماء الشورة(

ضمن تخصيصات )خطة تنمية األقاليم )املبالغ اإلضافية( حملافظة 
نينوى لعام 2021( وبكلفة تخمينية )414,780,000 دينار( اربعمائة 
وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وثمانني ألف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 
)150( يوما. على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قســم العقود في ديــوان احملافظة )خال أوقات 
الدوام الرســمي وابتداًء من تاريخ نشر اإلعان ولغاية نهاية الدوام 
الرســمي ليوم 2022/4/7( للحصول على نســخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 250 ألف دينار فقط )مائتان وخمسون ألف دينار( 

غير قابل للرد.
تُسّلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع فــي صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات مرفقة معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم االحد املوافق 2022/4/10 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/4/3 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة للحديد والصلب

بصرة- خور الزبير
م/ مناقصة محلية رقم 2/م/ح د ص/2022 )إعادة إعالن للمرة األولى(

جتهيز كتل حديدية بكمية )1000( ألف طن

تدعو الشــركة العامة للحديد والصلب إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن كافة الشــركات 
واملكاتب املتخصصة لاشــتراك في املناقصــة أعاه )جتهيز كتل حديديــة 150 ملم × 150 ملم 
بكمية )1000( ألف طن مبوجب املواصفات الفنية والشــروط التــي ميكن احلصول عليها مع وثائق 
املناقصة من مقر الشــركة في البصرة/ خور الزبير او مكتب الشركة في بغداد/ مقابل مستشفى 
الســعدون األهلي لقاء مبلغ غير قابل للرد قدره )250،000( مائتان وخمســون الف دينار ويكون آخر 
موعد الستام العطاءات في مقر الشركة حصرا هو يوم االحد املصادف 2022/4/17 لغاية )الساعة 
12 ظهرا( وتفتح العطاءات بحضور الراغبني من مقدمي العطاءات الســاعة )الثامنة والنصف من 
صباح يوم التالي للغلق( وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يؤجل الغلق الى اليوم الذي 

يليه.
مع مراعاة ما يلي:

أ ( التأمينــات األولية مببلغ )11،000،000( فقط أحد عشــر مليون دينار على شــكل صك مصدق او 
خطاب ضمان ألمر الشركة.

ب ( وصل االشتراك باملناقصة.
ج ( شهادة تأسيس الشركة او هوية غرفة التجارة )نافذة(.

د ( براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب )نافذة( ألمر الشركة+ الهوية الضريبية للمشترك.
هـ( االعمال املماثلة مؤيدة من اجلهات ذات العاقة.

ر( الكفاءة املالية مؤيدة من اجلهات ذات العاقة.
و( احلسابات اخلتامية آلخر ثاث سنوات.

2- يكون العطاء نافذا ملدة ال تقل عن )3( أشهر من تاريخ غلق املناقصة.
3- تقدم األسعار بالدينار العراقي رقما وكتابة.

4- األسعار النهائية غير قابلة للتفاوض والشركة غير ملزمة بقبول اوطأ األسعار.
5- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعان.

وباإلمكان االطاع على تفاصيل املناقصة على موقع الوزارة اإللكتروني:
Tenders-companles@lndustry.gov.iq

ويكون موعد عقد املؤمتر لإلجابة على استفســارات املشــتركني باملناقصة قبل أسبوع من تاريخ 
الغلق.

مع التقدير...
املدير العام

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية

م/ إعالن مزايدة رقم )6(/2022

تعلن شركة الرشــيد العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشكيات 
وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات واألشــغال العامة الكائنة في 
النهضة/ قرب معارض الســيارات عن إجراء مزايدة علنية لبيع مواد 

متنوعة املبينة تفاصيلها في أدناه:

وفــق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، 
فعلى الراغبني باالشتراك في هذه املزايدة احلضور الى مقر الشركة 
في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املصادف 2022/4/13 

مستصحبني معهم ما يلي:
1- التأمينات القانونية البالغــة )20%( من مبلغ القيمة التقديرية 
على شــكل صك مصدق ألمر شركة الرشــيد العامة للمقاوالت 

اإلنشائية
2- املستمسكات الشخصية )هوية األحوال املدنية+ بطاقة السكن( 
)اصل+ صورة( وعلى من ترسو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشر 
اإلعان وجميع املصاريف مبــا في ذلك أجور اخلدمة البالغة )2%( من 
بدل البيع خال )7( سبعة أيام من تاريخ اإلحالة القطعية وبعكسه 

يعد املشتري ناكا وتصادر التأمينات ويتحمل فرق البدلني.
املهندس
سيف سامي عبد الرزاق العسافي
املدير العام وكالة ورئيس مجلس اإلدارة

املالحظاتكتابةرقمااملوقعنوع املادةت

خباطة اربو 65 م2 وسايلو 1-
عدد/2 مع خزان

واحدة فقط1خان ضاري

اثنان فقط2خان ضاريسايلو سمنت2-

واحدة فقط1خان ضاريبويلر متآكل3-

اثنان فقط2خان ضاريهيكل بويلر4-
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لصباح الجديد ـ متابعة :

امــس  التجــارة،  وزارة  كشــفت 
العراق  جمهورية  انضمام  الثالثاء، 
للحدث األضخم عاملًيا لبناء نظام 
عاملــي موحد لريــادة األعمال في 
األســبوع العاملي لريــادة األعمال 
اململكــة  عاصمــة  فــي   )GEC(
العربية السعودية الرياض وللفترة 
مــن الســابع والعشــرين لغاية 

الثالثني من اذار اجلاري.
وذكرت الــوزراة في بيــان لها انه 
“على هامش مؤمتــر ريادة االعمال 
فــي الرياض والذي شــاركت فيه 
أكثــر من 180 دولــة ومن ضمنها 
العــراق وألول مــرة،  حيث يلتقي 
واملستثمرون  واخلبراء  األعمال  رواد 
وصناع السياســات لوضع خارطة 
طريــق لعالم لريــادة األعمال في 

مرحلة ما بعد جائحة كورونا”.
 The واضــاف، ان “مت توزيــع جوائز
اخملصصــة   Compass Award
واملنظمــات  األفــراد  لتكــرمي 
متكني  في  املساهمني  واملؤسسات 
العالم على  رواد األعمــال حــول 
حيث  واالرتقاء  مشاريعهم  إطالق 
Enter� )حصل العــراق على جائزة 
prise Registration + Regula�

tion ( تســجيل الشركات وتوثيق 
اإلجراءات والتعاون عبر املؤسسات 
حكوميــة  والغيــر  احلكوميــة 
القطاعني  بني  القوية  والشراكات 
العام واخلاص إلنشاء نظام النافذة 
الواحــدة لتســجيل الشــركات 
مــن مؤسســة عامليــة مهمة “ 
وهــي الشــبكة العامليــة لريادة 
global entrepreneur�  االعمال” 

اســتلمها  والتي    ship network

رئيس  العراق مستشار  وفد  رئيس 
اخلزاعي  عقيــل  الدكتور  الــوزراء 
والوفــد املرافق له مــن ضمنهم 
ممثــل  وزارة التجارة مدير عام دائرة 
تسجيل الشركات مجاهد محمد 

العيفان”.
التي منحت  “اجلائــزة   ان  واوضح، 
للعــراق كان لدور دائرة تســجيل 
الشــركات في تنميــة بيئة ريادة 

العراق خير  االعمال حيث مثلــت 
متثيل واستطاعت ان تثبت وجودها 
وسط مؤسســات محلية وعاملية 
ونافســت دول عديــده على هذه 
اجلائزة ، حيث  متنح للمؤسســات 
التي تصنع فــرق إيجابي من خالل 
مســاعدة رواد األعمال على البدء 
والتوسع بكل أنحاء العالم، وتعزيز 
االبتكار ودعم الشركات الناشئة”.

وتابع، انه “كما جــرت خالل املؤمتر  
العاملي اســتضافة مجموعة من 
القرار،  وصنــاع  املســؤولني  كبار 
بيئة  تعزيــز  للحديث عن ســبل 
ريادة األعمــال احمللية وفًقا ألفضل 

املمارسات العاملية”.
واشار الى انه “سيتم  اعادة تقييم 
ريادة  بيئــة  في  العــراق  تصنيف 
األعمــال من قبل البنــك الدولي 

الحقاً حيث ان كل خطوة تســير 
بإجتاه النجــاح واالنفتاح على دول 
العالم، فضال عن اعتبارها خطوة 
وفرصة  العــراق  إقتصاد  لتعزيــز 

للنمو واالزدهار”
“حتســني بيئة األعمال في العراق 
هو أولويتنــا القصوى، قال محمد 
حنون، نائــب وزير التجارة العراقي. 
احلكومية جزء  القطاعــات  “أمتتة 

مهم من هذه العملية.”
بينمــا النظام متــاح حالًيا فقط 
بغداد،  فــي  األعمــال  ألصحــاب 
تخطط احلكومة لنشره في جميع 

أنحاء البالد مبرور الوقت.
نحن فخــورون بالعمل مع كيانات 
التنمية  في  باالســتثمار  ملتزمة 
االقتصاديــة، خاصة فــي العراق، 
حيث تكون احلاجــة كبيرة وميكن 
أن تكون حتويلية لألمة،قال جيمس 
في  واملشاريع  االستثمار  زان, مدير 

األونكتاد.
وأشــاد باملبادرة، الفتا إلى التعاون 
الذين  بــني الشــركاء  اإليجابــي 

جعلوه ممكنا.
إلى كل  العراقية  الشركات  حتتاج 
املســاعدة التي ميكــن أن حتصل 
عليها. البلــد املتضرر من الصراع 
بأعمال  للقيــام  صعب  مكان  هو 
 COVID�19 جتارية، ولم يؤد جائحة

إال إلى تفاقم الوضع.
العراق في املرتبــة 172 بعيدا عن 
االقتصادات في مؤشر   190 املكان 
الصادر  األعمال  ممارســة  سهولة 

عن البنك الدولي لـ 2020.
يعد حتسني بيئة األعمال وتبسيط 
اإلجراءات احلكومية اخلطوة األولى 
في تعزيــز ترتيب الدولة ودعم رواد 

األعمال احملتملني.
احلكومة  بتوجــه  نرحــب  نحــن 
االقتصادي  اإلصالح  نحو  العراقية 
ونقــدر جهودهــا فــي ميكنــة 
اخلدمات,قــال رمــزي نعمــان من 

البنك الدولي.
ويشــجع هذا النظــام املزيد من 
املواطنني على بدء الشركات ويعزز 
جوناثان  ،قــال  املســتثمرين  ثقة 
أورمتانز، رئيس شبكة ريادة األعمال 

العاملية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األلبان  صنــاع  جمعيــة  أعلنت 
 ،)ASÜD( املعبأة  األلبان  ومنتجات 
امــس الثالثــاء، ان العــراق حل 
باملرتبــة الثانيــة من بــني أكثر 
واأللبان  للحليب  املستوردة  الدول 
التركية خــالل العام 2021. وقال 

تشــالي  هارون  اجلمعية  رئيــس 
في تقرير لــه ان “صادرات احلليب 
ومنتجات االلبان التركية ارتفعت 
بشكل غير مســبوق بالرغم من 
اضطــراب سلســلة التوريد في 

الوباء”،
مبينــا ان “صادرات هــذا القطاع 

بلغــت 438.6 مليــون دوالر خالل 
العــام 2021 بزيادة 45.7 في املائة 
عن العام الذي سبقه، وتصل هذه 
الصادرات الى 500 مليون دوالر مع 

إضافة اآليس كرمي والالكتوز”. 
املرتبة  احتلت  ان “مصــر  واضاف 
االولــى من بني الدول املســتوردة 

للحليب ومنتجان االلبان التركية 
بقيمــة  و   2021 العــام  خــالل 
اجمالية بلغــت 69 مليون دوالر ، 
يليها العراق ثانيــا بـ60.5 مليون 

دوالر واجلزائر في املركز الثالث”. 
واشار تشــالي الى ان “الشهرين 
األولني من العام اجلاري 2022، بلغ 

حجــم صادرات القطــاع احلليب 
ومنتجات االلبان 95.6 مليون دوالر 
بزيادة نســبتها 53 في املائــــة 
عـــن نفس الفتـرة مـــن العام 

السابـق”.
 الفتــا الــى ان “أكثــر املنتجات 
املصــدرة هي احلليب والقشــدة 

ويستهلك  اللنب”.  ومصل  والزبدة 
العــراق معظــم انتــاج احلليب 
ومنتجات االلبان من املنتج احمللي، 
اال انه يســتورد ايضــا من تركيا 
وايــران التــي تعتبــران الدولتني 
هذه  تصديــر  فــي  الرئيســتني 

املنتجات للعراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
البصرة  خــام  ســعر  انخفــض 
من  بأكثر  الثالثــاء،  امس  الثقيل، 
3 دوالرات ليســجل أكثر من 104 

دوالرات للبرميل .
وانخفض خــام البصــرة الثقيل 
املصدر آلسيا 3.13 دوالرات وبنسبة 
تغيير بلغ نسبته %2.90 ليصل الى 

104.66 دوالرات للبرميل الواحد.
خامات  جميع  ايضــا  وانخفضت 

اوبك، حيث ســجل خام  منظمة 
دوالراً   114.62 الســعودي  العربي 
2.93 دوالر،  للبرميل بانخفاض بلغ 
وســجل مزيــج مربــان اإلماراتي 
112.30 دوالراً للبرميــل بانخفاض 
بلــغ 1.10 دوالر للبرميــل، وبلــغ 
ومزيج ســهران اجلزائــري 116.44 
دوالرا بانخفــاض بلغ 6.49 دوالرات، 
ومزيج ايران الثقيل 108.94 دوالرات 
بانخفاض بلغ 6.54 دوالرات، وبوني 

دوالرا   114.12 اخلفيــف  النيجيري 
بانخفاض بلغ 6.53 دوالرات”.

اليوم  النفط  اســعار  وانخفضت 
بعد امال من التوصل التفاق لوقف 
اطــالق النــار فــي اوكرانيا خالل 
الطرف  ســيجريها  التي  احملادثات 
تركيا،  فــي  واالوكراني  الروســي 
فضال عن احلظر الذي مت فرضه في 
الصينية بعد  مدينة شــينغهاي 

تفشي كورونا فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
ارتفعت مبيعــات البنك املركزي 
العراقــي مــن عملــة الــدوالر 
االمريكــي بشــكل كبير، امس 
الثالثاء، خالل املــزاد الذي يجريه 
يوميا لتصل الــى اكثر من 221 

مليون دوالر.
وذكر مصدر صحفــي، أن البنك 
مزاده  اليوم، خالل  املركزي شهد 
لبيع وشــراء الــدوالر االمريكي، 

فــي مبيعاته من  ارتفاعاً كبيراً 
 62.5 بنســبة  االمريكي  الدوالر 
باملئــة لتصل الــى 221 مليوناً 
أمريكياً  دوالراً  و915  الفــاً  و239 
غطاهــا البنــك بســعر صرف 
اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، 
مقارنة بيوم امــس األول االثنني 
التــي بلغت املبيعــات فيه 136 

مليوناً و596 الف دوالر.
احلــواالت  أن  املصــدر  وأضــاف 

اخلارجيــة بلغت خالل مزاد اليوم 
و915  الفــاً  و539  مليونــاً   159
النقدية  باملبيعات  مقارنة  دوالراً، 
التي بلغت 61 مليوناً و700 ألف 

دوالر.
وأشار املصدر ، إلى أن 29 مصرفا 
قام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة 
لتلبية  و23 مصرفاً  اخلــارج،  في 
الى  إضافة  النقديــة،  الطلبات 

301 شركة توسط.

الصباح الجدي ـ وكاالت:
انخفض الــني الياباني امس الثالثاء 
إلى أدنى مستوى له في ست سنوات 
مقابل الدوالر، وفي سبيله لتسجيل 
أكبر خسارة يومية منذ مارس 2020، 
بعد أن حتــرك بنك اليابــان املركزي 
الحتــواء ارتفــاع عوائد الســندات 
حتى مــع ارتفــاع عوائد ســندات 
اخلزانــة األمريكية إلى مســتويات 

عالية جديدة لم تشهدها منذ عدة 
سنوات. يتناقض موقف بنك اليابان 
مع موقف معظــم البنوك املركزية 
األخرى، وخصوصــا بنك االحتياطي 
األمريكي(  املركــزي  )البنك  االحتادي 
الفائدة مبقدار  يرفع سعر  أن  املتوقع 
نصف نقطة في مايو أيار بعد أن بدأ 
موجة تشديد إلجراءاته هذا الشهر.

وارتفعت عوائد سندات اخلزانة ألجل 

عشر ســنوات مبا يزيد على 2.5 في 
املائة لتسجل إلى أعلى مستوياتها 
في ثالث ســنوات، مما رفع الدوالر إلى 

أعلى مستوياته في أسبوعني.
وكي ال متتد زيــادة العوائد هذه إلى 
أســواق الســندات اليابانية، عرض 
بنك اليابان شراء كمية غير محددة 
تزيد  استحقاق  بآجال  السندات  من 
على خمس سنوات وتصل إلى عشر 

سنوات، بحسب “رويترز” .
وفــي حــني أن ذلك لم مينــع عوائد 
الســندات ألجل عشــر سنوات من 
بلوغ احلد األعلى لنطاق السياســة 
التي وضعها بنــك اليابان، فقد دفع 
الــني للهبوط. وارتفــع الدوالر اثنني 
باملئة مقابل الني خالل اليوم مسجال 
124.65 ين، وهو أعلى مســتوى منذ 
أغسطس 2015 وأكبر ارتفاع في يوم 

واحد منذ مارس 2020.
كانت خسائر الني قد جتاوزت سبعة 
باملئة فــي مارس ، ومــن املتوقع أن 
تشــهد أكبر انخفاضات شــهرية 

وفصلية منذ عام 2016.
وارتفع الدوالر األسترالي إلى 0.7527 
أعلى  قرب  أمريكي، مســتقرا  دوالر 
بدعم  أربعة أشهر  مســتوياته في 
إضافي من عائدات السندات قصيرة 

أعلى مستوياتها  بلغت  التي  األجل 
منذ عام 2014.

وأمام اليــوان الصيني، المس الدوالر 
أعلى مســتوى في أســبوعني عند 

6.3983 قبل أن يقلص مكاسبه.
وبالنســبة للعمالت املشفرة، زادت 
بتكويــن 0.6 في املائــة لتقترب من 
املســتوى املرتفع الــذي بلغته في 

أوائل يناير عند 47766 دوالرا.

الصباح الجديد ـ متابعة :
األمريكي جو  الرئيــس  إدارة  تعتــزم 
األثرياء  علــى  الضرائب  زيــادة  بايدن 
اقتراح في  األمريكيــني، وذلك بعــد 

مشروع ميزانية 2023 املقرر تقدميه.
ويستهدف هذا االقتراح حتت مسمى 
“احلــد األدنــى للضريبة علــى دخل 
أصحــاب املليــارات” نحــو 700 من 
األثرياء األمريكيــني عبر فرض معدل 
ضريبة ال يقــل عن 20 في املائة، على 
الدخــل الذي يزيد علــى 100 مليون 

دوالر سنويا.
وووفقــا لـ”الفرنســية” أمــس، ذكر 
نص البيــت األبيض، الــذي حصلت 
عليــه الصحيفــة أن “احلــد األدنى 
لضريبة الدخل على أصحاب املليارات 
األكثر  األمريكيون  يدفع  أن  سيضمن 
ثراء ضرائب ال تقل عــن 20 في املائة 

على مجمل دخلهم”.
وأضاف البيت األبيــض “مع هذا احلد 
األدنى للضريبة، لن يخضع األمريكيون 
األكثر ثراء بعد اآلن ملعدل ضرائب أقل 
من املعلمني أو عناصر اإلطفاء”. ومن 
املتوقــع أن يرفع هذا اإلجــراء اجلديد 
الذي ينبغــي أن يحصل على موافقة 
الكوجنرس ليتــم تطبيقه، العائدات 

اجلديدة إلى 360 مليار دوالر على مدى 
عشرة أعوام.

اإلدارة  أجرتهــا  دراســة  وأظهــرت 
400 أسرة  األمريكية خالل اخلريف أن 
من أصحاب املليارات دفعت ما معدله 
8.2 فــي املائة، فقــط كضرائب على 
دخلها بــني عامي 2010 و2018. ويعد 
هذا املعدل أقل بكثير من مثيله الذي 

يدفعه عديد من األسر األمريكية.
وسيؤدي مشــروع البيت األبيض هذا 
إلى تغيير جذري فــي فاتورة ضرائب 
أصحاب املليارات األمريكيني، في حني 
كان فرض الضرائــب على األكثر ثراء 
أحد أبرز اهتمامات الدميقراطيني خالل 

احلملة الرئاسية لـ 2020.
وهكذا، ســيتعني على إيلون ماسك، 
رئيس شــركة “تسال” وأغنى رجل في 
العالم، دفــع 50 مليار دوالر كضرائب 
بيزوس، مؤسس  وعلى جيف  إضافية 
“أمازون”، دفع نحو 35 مليارا أخرى، وفق 
احلسابات، التي نقلتها الصحيفة عن 
جابرييل زوكمان، اخلبير االقتصادي من 

جامعة بيركلي في كاليفورنيا.
وميتلك ماســك تاريخا في استخدام 
األمريكــي لدفع  الضرائــب  قانــون 
شــخصية  فيدرالية  دخــل  ضرائب 

قليلــة أو معدومــة. ويظهــر تقرير 
ســابق صادر عن ProPublica أنه في 
2018، لــم يدفع ماســك وعديد من 
من  يعدون  الذين  اآلخرين،  األمريكيني 

أغنى أغنياء العالم أي ضريبة دخل.

في حالة ماسك، ال يتقاضى أي راتب 
من “تســال”، إمنا فقط خيارات أسهم 
قيمة للغاية، كشــكل من أشــكال 
الضرائب  قانــون  ومبوجب  التعويض. 
األمريكــي، ال يتعــني عليــه دفــع 

ضرائب على هذه اخليــارات إال إذا قام 
باستخدامها لشراء نوع من األسهم.

كما سيتعني عليه دفع ضرائب إذا باع 
األسهم، التي ميتلكها بالفعل بسبب 
استثماره الســابق في الشركة، وهو 

ما لم يفعله إال نادرا.
وكشــف تســريب صحافي ادعاءات 
عن مدى ضآلــة ضرائب الدخل، التي 
يدفعهــا املليارديــرات األمريكيــون. 
ويقول موقع “برو بابليــكا” إنه عاين 
أغنى  لبعــض  الضريبية  اإلقــرارات 
أغنياء العالم، مبن فيهم جيف بيزوس 

وإيلون ماسك ووارن بافيت.
ووصفت متحدثة باسم البيت األبيض 
التســريب بأنه “غير قانونــي”، فيما 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  يجري 
األمر.  في  الضرائب حتقيقا  وسلطات 
وقال “برو بابليكا” إنه يحلل ما وصفه 
دائرة  بيانات  بـ”مجموعة ضخمة من 
اإليــرادات الداخليــة” حــول ضرائب 
أصحاب املليارات، وإنه سينشر مزيدا 
من التفاصيل خالل األسابيع املقبلة. 
الضريبة  لقانون  وغرق مشروع سابق 
واإلنفاق، واملوقع من الرئيس جو بايدن، 
في اجلدل بني أعضــاء الكوجنرس من 
احلزب الدميقراطي، ما أدى إلى تخبط 
الضرائب بشأن كيفية  مستشــاري 

توجيه عمالئهم من األثرياء.
الشــريك في  قال مايــك جرينوالد، 
Fried�  شــركة احملاســبة “فريدمان”
man: “ال أحــد يعــرف مــا قواعــد 

اللعبة، ولذلك، جــرى تعليق عملية 
يفهم كيف  أحــد  فال  التخطيــط، 
تســير اللعبة، وال توجد قرارات عمل 

حقيقية يجب على الناس اتخاذها”.
وتدعــو خطة بايــدن “إعــادة البناء 
بشــكل أفضل”، التي مررها مجلس 
النــواب، إلــى ضريبــة إضافية على 
الذين يكسبون عشرة ماليني  األفراد، 
دوالر علــى األقل، وتوســيع الضريبة 
على دخل االســتثمار مــن الكيانات 
الوسيطة، وفرض قيود على إمكانية 
تعويض  في  خســائرها  اســتخدام 

األرباح.
وال يعرف املشــرعون أنفسهم ما إذا 
كانوا ســيطبقون القانون بأثر رجعي 
مع بداية العام اجلاري، أو ســيغيرون 
تواريخ تفعيلــه حتى يجري تطبيقه 

فقط بداية من تاريخ متريره.
وقال رون وايــدن، رئيس اللجنة املالية 
إنــه يتحدث  الشــيوخ،  في مجلس 
مع املهنيــني املتخصصني في مجال 
القلق  يســاورهم  الذين  الضرائــب، 
القانون.  توقيت صدور مشروع  بشأن 
يكون  عندما  شيئا  “سنقول  وأضاف: 
لدينا ما نقول.. ما زال أمامنا عمل كي 

ننجزه، وأنا واع متاما بذلك”.

التجارة: العراق يحصل على جائزة الئحة تسجيل االعمال التجارية 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
البورصة  الثالثــاء، في  العراقي، امس  الدينار 
الرئيســية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت 

في اقليم كوردستان.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا، امس 
الثالثاء ، سعر صرف بلغ  147200 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما كانت اســعار صرف الــدوالر ليوم امس 
األول االثنــني 147100 دينار عراقي مقابل 100 

دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147750 ديناراً 
عراقياً لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 146750 ديناراً عراقياً لكل 100 

دوالر.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر انخفاضاً، حيث بلغ 
ســعر البيــع 147200 دينار لــكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء  147000 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” 

في األسواق احمللية، امس الثالثاء.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت امــس الثالثاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي بلغ 393 الف دينار، وســعر 
شراء 389 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم 

امس االثنني 396 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً 
أيضاً عند 353 الف دينار، في حني بلغ ســعر 

الشراء 349 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيــار 21 يتراوح بني 395 الف دينار و405 اآلف، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 355 الفاً و 365  الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجع العجز في التجارة السلعية للواليات 
املتحدة في شــباط ، ما قــد يعطي دفعة 
للنمــو االقتصادي فــي الربــع األول، وفقا 

لبيانات رسمية أمس.
وبحســب “رويترز”، قالــت وزارة التجارة إن 
العجز هبــط 0.9 في املائة إلى 106.6 مليار 
دوالر. وارتفعــت الصــادرات 1.2 فــي املائة 
لتغطي على زيادة 0.3 في املائة في الواردات.

وكان العجــز في جتــارة الواليــات املتحدة 
للســلع قد ارتفع بشــكل حاد في كانون 
الثاني مع استمرار الشركات في إعادة ملء 

مخزوناتها املستنزفة.
وقفز العجز في التجارة الســلعية 7.1 في 
املائة إلــى 107.6 مليــار دوالر خالل كانون 

الثاني.
وزادت مخزونات التجزئــة 1.9 في املائة في 
حني ارتفعت مخزونات اجلملة 0.8 في املائة 

في كانون الثاني.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر ببغداد وانخفاضها 

في كردستان

لليوم الثاني.. انخفاض 
أسعار الذهب في االسواق 

المحلية

العجز التجاري األمريكي 
يتراجع إلى 106.6 مليار 

العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب واأللبان التركيةدوالر في شهر

خام البصرة الثقيل ينخفض 
مع تراجع اسعار النفط عالميا

قفزة كبيرة في مبيعات مزاد البنك 
المركزي العراقي من الدوالر

الين في أدنى مستوى منذ 6 سنوات

جمع 360 مليار دوالر

إدارة بايدن تستهدف 700 ثريا بضريبة 20 % على الدخل 

االربعاء 30 اذار 2022 العدد )4867(
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7 اعالن

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السادسة

تسُر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشــروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشــتركني 
ضمــن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصــور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- منطقة 
الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشــروع أعاله وســوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينــة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التســعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شــهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد 
Ftth-(  فعلى من يجد نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني

submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل 
عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ 
املشــروع، إنشاء ومد الشبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي 
ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة 
على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع مــن قبله بصحة املعلومات والبيانات 
املذكــورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانــوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا 
العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا 
املشــروع، وان عملية فتح العروض ســوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من 
إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان 
اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها 

في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله الذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات القانونية 
املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه 
بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرساءها وآلية االعتراض على اإلحالة )خالل مدة 
ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن وزارة االتصاالت الشركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او 
ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق باملشروع الوطني ومنها فوات 
املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقاول 
املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب اإلحالة دون احلاجة الى توجيه إنذار 
او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشــروع قبل اإلحالة دون تعويض املتقدم وملزيد 
Ftth-submit.( مــن التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني

iq( او مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  
)Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابــة عــن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على 

املشروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/3/24 ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/3.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

الشركة العامة ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل أرصفة بحرية 

نفطية ومبوجب العقد 20/2284 في 2017/5/4.
ندعو الشــركة املبني اســمها في أعاله بتحديد 
مــكان تواجد مقرهــا بالســرعة املمكنة كون 

املوضوع في غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 850
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عــن تأجير األمالك املبينة 
أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانــون بيع وإيجار أمالك 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلديــة الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وســتجرى املزايدة 
فــي اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا فــي  مقر مديرية بلدية 
الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى 

بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية.
املهندس االقدم/ علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 849
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عــن تأجير األمالك املبينة 
أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانــون بيع وإيجار أمالك 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلديــة الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وســتجرى املزايدة 
فــي اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا فــي  مقر مديرية بلدية 
الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى 

بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية.
املهندس االقدم/ علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 851
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عــن تأجير األمالك املبينة 
أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانــون بيع وإيجار أمالك 
الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلديــة الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة املقدرة بصك مصدق وســتجرى املزايدة 
فــي اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا فــي  مقر مديرية بلدية 
الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى 

بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية.
املهندس االقدم/ علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

امانة بغداد
نشر تنويه

ورد سهوا عند نشر الدعوى )496/س/2022( حيث 
ذكر )1- فارس احمد الشمري( خطأ، والصحيح 
هو )1- فارس حامد الشــمري( املنشور بجريدة 
الصباح اجلديد بالعدد 4865 في 2022/3/28، لذا 

اقتضى التنويه...

فقدان هوية وكالة 
طحني

فقدت هوية وكالة طحني 
صادرة مــن وزارة التجارة/ 
لتصنيع  العامة  الشركة 
احلبوب باسم )عزيز فرحان 
حزام(، فمــن يعثر عليها 

يسلمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1226/ب/2022
التاريخ: 2022/3/29
الى املدعى عليه/ مقداد عبد حبيني

إعالن
أقام املدعــي منتظر حميد بلي الدعوى 
املرقمة أعاله يطلــب دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره ســتمائة 
مليون دينار عراقي عــن وصوالت امانة 
وجملهولية محل اقامتك حســب إشعار 
النعمانية )عماد كاظم حسني(  مختار 
وكتاب مركز شــرطة النعمانية بالعدد 
2801 في 2022/3/16، لذا تقرر تبليغك 
املرقمة  الدعــوى  عريضــة  مبضمــون 
بصحيفتــني  ونشــر  1226/ب/2022 
يوم  حضوركم  اقتضــى  لذا  محليتني، 
وفي حــال عدم حضوركم   2022/4/14
سوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابا بحقكم.
القاضي

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة2320دورة مياه في العمارة املزدوجة/ اجملمع الطبي1

سنة واحدة2321دورة مياه صحية في عمارة رقم )3(2

سنة واحدة2322دورة مياه صحية سوق التراث3

سنة واحدة2323دورة مياه صحية في داموك ل 4150

سنة واحدة2325دورة مياه صحية في سوق السمك5

سنة واحدة2327دورة مياه صحية في سوق األسماك اجلديد6

سنة واحدة794عيادة رقم )( ط عمارة اجملمع الطبي7

سنة واحدة716عيادة رقم )7( ط3 العمارة املزدوجة8

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة2186سكلة رقم )0(1

سنة واحدة2190سكلة رقم )19(2

سنة واحدة2191سكلة رقم )8(3

سنة واحدة2192سكلة رقم )15(4

سنة واحدة2193سكلة رقم )9(5

جملون رقم )( ساحة لبيع السندويج مساحة 6
)30*48 م2(

سنة واحدة-

جملون رقم )( لبيع املشروبات الغازية مساحته 7
)90*150 م2(

سنة واحدة-

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة987محل رقم )80( سوق واسط الشعبي1

سنة واحدة988محل رقم )81( سوق واسط الشعبي2

سنة واحدة1027محل رقم )120( سوق واسط الشعبي3

سنة واحدة379ورشة غسل وتشحيم4

سنة واحدة1456محل رقم )2( شارع املكاتب5
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قراءة

اصدارات

مريم بن عياش

اتسمت الكتابة الّسردّية، مؤخر، بالوقوف 
علــى ثنائّية )الــذات واآلخــر(، ُمحاولًة 
اســتيعاب قانون اللعبة الذي يُشــّكل 
ويكون  وانقســاماته،  العالم  انعراجات 
ذلك من خــال القفز على مســتويات 
ميّر مبرحلة هامة  »الّســرد  فـ  الّنصوص، 
اآلن، رمبا خارج حســاب الّتقنيات الفنّية 
يحقق قفزات على مســتوى الّنص، رمبا 
القفزات خارج الســياقات  تكون هــذه 
الفنّيــة املتعارف عليها لعدة أســباب، 
االجتماعّية  باحلالة  يتعلق  األّول  الّسبب 
في تشظيها ومتوجاتها وحتوالتها الكبرى 
العاصفة من تغير أمناط املعيشــة التي 
حتقق انكســارات وتبدالت على مستوى 

الروح اإلنسانّية« )عيد عبد احلليم(.
وقــد متّ الّتركيز علــى فــن الّرواية دون 
غيرهــا، باعتبارها فتحا مبينــا للحوار 
اإلنســاني، وجتسيدا للمشــهد العاملي 
الّراهــن بأبعاده الّتاريخّية والّسياســية 
واالجتماعيــة والّثقافّية، وهو ما يجعل 
أبناء  منها مرجعا أساسيا مشتركا بني 
هذه الّثقافة في حلظات تاريخّية محّددة، 
وفي مفهومها يقول الكاتب العراقي كه 

يان محمــد: »الّرواّية فن با ضفاف من 
حيث الثيمات، كما أّنهــا با حدود في 

حرّية الّصياغة والّشكل«.
وتبعا ألهمّية هذا اجلنس األدبي متّ رصده 
مــن قبل الكاتــب كه يان فــي كتابه 
»كهــف القارئ«، وحري بنا أن نقف عند 
مدلول العنوان قبل الولوج إلى الكتاب.

مفتاح العنوان:
وقــع اختيــار كه يــان محمــد على 
مصطلح »كهف« وبالطبع أنَّ هذا الدال 
تاريخية  حقول  في  مدولوالتُه  تســبُح 
لكن  وفلسفية  والهوتية  وأنثبرولوجية 
املراد بهــذه املفردة هنــا، الفضاء الذي 
تسترخي فيه قبضة السلطات، باعتبار 
أن الروايَة  عالم واســع، حيــُث ترصُد 
جميــع املُتغّيرات املُمكنــة، وفيها يتّم 
إلغــاء الّطابهوات التــي حتكم اجملتمع 
واملهرب  املتنفس  مبثابــة  وتُقّيده، فهي 
للروائــي، وقد امتــّد »مجــاز الكهف 
للفلســفة، ولعّل أفاطون هو أّول من 
وّظف املفردة لإلبانة عن جوهر فلسفته 
املثالية، وحقيقــة العاقة القائمة بني 
عالم املثل وما يراه اإلنســان في حياته 
الُدنيوية. ويكون للكهف لدى نيتشــه 
معنى آخر مختلف متامــا عن املفهوم 
الذي  يكســبه الســياق األفاطوني« 

)كه يان محمد(، ويوّضح الكاتب  داللة 
الكهف عند نيتشــه الذي يرى بدوره أّن 
الّسبيل خملالفة عقلية القطيع احتماءه 
وبالّتالي خطى  الفلســفة،  في كهف 
الكاتــب العراقي على ُخطى نيتشــه 
بالقول أّن الّسبيل لاحتماء من الّرقابة 
االجتماعّيــة هــو اللجــوء إلى كهف 

الّرواية.

فلسفة الّرواية:
»تلعب الرواية -بوصفها مجاالً للتأمل- 
وظيفة فلسفية، كما لها بعد نفسي 
ألنَّ التجــول في ربوعها يعوُض الفرد مبا 
يفتقدُه في الواقــع«، تبعا لذلك حاول 
الكاتب كه يان محمــد اقتفاء عاقة 
الّروايــة مبحيطها اخلارجــي، بداية من 
متاسها مع الّســيرة بالّرغم من قدرتها 
على الّتخييل وتغليف احلقائق الواقعّية 
وااللتقاء  والامتوقع،  العجائبّيــة  برداء 
مع احلــس الّصحافي مــن جهة أخرى، 
»فالّروائــي –كما يقول كــه يان- يجب 
أن يتمتع بحس صحافــي ال يصدأ، وأن 
ينتبه إلى ما يضخ في املنابر ويُعرض في 

اجلرائد والّصحف«.
إضافة إلى  ذلــك، يرى الكاتب بأّن إحلاح 
الذي يؤســس هذا  ســؤال الهوّية هو 
اجلنــس األدبي، فـــ »أيــاً كان موضوع 

الّنــص الّروائي وشــكل ترتيبه البنائي، 
يتّم الّتعامــل معه بوصفه منجزا أدبيا 
قابا ملســاءلة القارئ الذي ميأل ثغراته، 
وهكذا يتعاظــم دور الّرواّية في تعميق 
مفهوم الّذاتّيــة، وصوغ هوّية الفرد في 
واقع متشبع بإرغامات سياسية ودينّية 

واجتماعّية«.
وفــي عاقــة الّروائــي مع الّســلطة، 
يُشــير  بينهما،  احلاصلة  والّصراعــات 
الكاتــب إلــى أّن اخلصومــة بينهمــا 
متجذرة، وهو ما فتح بابا للّتساؤالت عن 
الوعي املُتشّكل بفعل تضخم االهتمام 
باألدب الّروائي، وفي ذلك يتساءل الكاتب 
»هل يُرافق هذا احلراك الّروائي نشوء وعي 
جديد لــدى قرائه ومتابعيه؟« باعتبار أّن 

املسؤول عن هذا الّتغير  هو القارئ.
وصفــوة القول أّن الّرواية قد تشــّكلت 
معاملها على عــدة طروحات مضمونّية 
مهمــة في زمان الكاتــب والقارئ على 
حد سواء، وهو ما متّ توضيحها والوقوف 
عليهما من طــرف الكاتب العراقي كه 
يان محمد في مؤلَّفه »كهف القارئ«. 
يذكــر أنَّ هــذا الكتاب مــن إصدارات 

منشورات بالسعودية.

* عن ميدل ايست اونالين

بغداد - الصباح الجديد:

في مجلــدات ٍ ثاثة ، وعن – املؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر في بيروت 
– صدرت ِ االعمال الشــعرية للشاعر .. 
عيسى حسن الياســري , قدم للمجلد 
األول كل ٌ من الناقــد املصري .. د. صبري 
حافــظ , والروائي والناقد الســويدي .. 
غريغور فاكيرســكي , الذي كتب قراءة 
نقدية  عن اخملتارات الشــعرية – قارة من 
غناء – التي ترجمتها  للغة الســويدية 
االديبة – آن ماريا نيلســون – مبســاعدة 
-حسن عيسى الياسري – بالنص العربي 
, ترجم املقالة  إلى اللغة  العربية ..حسن 

عيسى الياسري.

أّما اجمللــد الثاني فقد قدم لــه الناقد 
.. د.حامت الصكــر مبقالة حتمل  العراقي 
عنوان – حيــاة وعرة .. وجنــوب بعيد – 
واملقالــة في األصل هي مشــاركة من 
األستاذ الناقد في جلسة االحتفاء التي 
أقيمت للشاعر مبناســبة بلوغه عامه 
.. وقد نشــرها األستاذ الناقد  الثمانني 

في – مجلة الشارقة الثقافية – .
وكانت ِ املقدمة الثانية بقلم الشــاعر 
والناقد االســباني ..خوســيه أنطونيو 
ســانتانو , وهي قراءة نقدية جملموعة – 
صاة بدائية من أجل أوروك – نشرها في 
.. وترجمها إلى العربية  مجلة اسبانية 
الشاعر والروائي العراقي.. د. عبد الهادي 
ســعدون.. والكتاب عبــارة عن قصيدة 
طويلة ترجمها عن اإلسبانية املستعرب 
االســباني د. أغناســيو غوتريث تيران.. 

وزينتها تخطيطات الفنان التشــكيلي 
العراقــي – كرمي ســعدون – املقيم في 

السويد.
الثالثــة بقلم املســتعرب  واملقدمــة 
االسباني.. أغناسيو غوتريث تيران , التي 
تصدرت مجموعة – قبل أن  تهرب املياه 
– التي ترجمها لاســبانية – أغناسيو 
غوتريث –  – نفســه .. وزينتها رســوم 
الفنــان التشــكيلي العراقي – ســتار 

كاووش – .
في حني قدم للمجلد الثالث الشــاعر 
العراقي .. د. عبد الهادي سعدون ترجمة 
ملقالته التي حتمل عنوان – عيسى حسن 
الياســري .. شاعر البساطة العميقة – 
التي ظهرت كمقدمة باللغة االسبانية 
جملموعة – كاتدرائيــة بغداد – املترجمة 
لإلسبانية , والصادرة عن دار – أوليفانته 

– في مدريد .. شــارك في ترجمتها كل 
مــن االديبة املغربيــة – فوزية القادري – 
واالديبة العراقية – ليلى فاضل – واالديب 

العراقي – حسن عيسى الياسري – .
الشــاعر  بقلم  الثانية  املقدمة  وكانت 
الفرنســي – لويــس بورتولــوم – وهي 
بعنــوان – نشــيد األوز العراقي – التي 
تصدرت مجموعة – أمضي وحيداً  – التي 
ترجمها للفرنســية الشــاعر والروائي 
املغربي .. د. محمد ميلــود الغرافي – .. 

وصدرت عن دار – الرماتان – في باريس.

اجمللدات الشــعرية الثاثــة صدرت عام 
2021.. وكان اجمللــدان األول والثانــي قد 
صدرا في طبعة مزدوجة عن – املؤسسة 
العربية للدراســات والنشر في بيروت – 

عام 2017 .

أنثولوجيا الّرواية وانزياحاتها في »كهف القارئ«‹للعراقي كه يالن محمد*

في ثالثة مجلدات

االعمال الشعرية الكاملة للشاعر.. عيسى حسن الياسري

دراسة

كتابــة الواقعة والتمحيص في نشــر 
ماهو حقيقي ومييل للواقع أكثر ويبتعد 
عن حتليات خارجية قد ينتابها الشــك 
والريبة في الوصف والدقــة... وهذا ما 
حمودي  باســم  الكبير  الباحث  يؤكده 
بالقــول) ان قيــام املــدارس التأريخية 
الكاسيكية في أوربا كان يتم اما على 
املاركسية  أو  احلولية  املدرســة  أساس 
أو تأريــخ يونك إضافة لاســتبصارات 
التــي تتم وفــق املدرســة االقتصادية 
التأريخيــة أو أســاس اجلغرافية توجه 
التحليلية  التأريخ، ثم دخول املدرســة 
املعتمدة علــى علم النفس إضافة إلى 
مثل  التأريخــي..  النوع  مــدارس  وجود 
تأريخ الفيزياء وتأريخ املابس وتأريخ كرة 

القدم وتأريخ الســينما...الخ في الباد 
العربية اإلســامية قام علــم التأريخ 
على األخبــار أوال..حيــث دون املؤرخون 
تأريخ األمم السالفة املصحوبة باخلرافات 
واملبالغــات في إيراد كثير مــن الوقائع 
كالوارد في كتاب) وقائع الدهور( مثاال...
ويشــير الباحــث حمودي..لقد صدرت 
عبر سنوات احلكمني امللكي واجلمهوري 
الكثير من املذكرات اخلاصة بالساســة 
وقائع  حــول  العراقيني  والعســكريني 
تأسيس العراق احلديث إضافة لدراسات 
معتبرة مثــل تأريخ الوزارات لعبد الرزاق 
احلســني والتأريخ اإلجتماعي للدكتور 
علي الوردي ومشــكلة املوصل للدكتور 
فاضل حســني على سبيل املثال.   لكن 
الهامش غيــر املدون أو غير املتفق عليه 
مازال مطروحا واألسئلة تتوالى هنا...هل 
مات نوري السعيد باشا العراق منتحرا 
أو مقتوال؟ وما دور العقيد وصفي طاهر 

في األمر؟! (
لقــد كتب الكثيــر مــن املؤلفات عن 
قضية مصرع الباشــا نوري الســعيد 
وامتألت املكتبات بعشرات الكتب التي 
حتمل اســمه ونهاية حكمه وســقوط 
العرش امللكي ومقتــل العائلة امللكية 
بجميــع أفرادها...وبهذا الصدد يضيف 
الباحث الكبير باسم حمودي في كتابه 
فصا حتت عنوان) وفاة نوري الســعيد 
في روايات متعــددة ( أن متابعة أحداث 
تثير  الدموية  احلديــث  العراقي  التأريخ 
احلزن واألســى الذي ال دخل للمتابع به، 
فنحــن إزاء صحائف مطوية نكشــف 
فيها عنــد متحيصها حقائــق جديدة 
تثير النقاش والتساؤل ومنها ما يتعلق 
باملوضوع الذي نطرحه للنقاش والبحث 
وهــو هــل قتل نوري الســعيد باشــا 
العراق ورئيــس الوزراء االحتادي بيد جنود 
االنقابني بقيــادة العقيد وصفي طاهر 
انتحر  انــه  أم  كبير مرافقيه ســابقا؟ 
بطلقات مسدس كان يحمله؟لقد هرب 
نوري السعيد صبيحة ١٤ متوز من البيت 
الــذي متلكــه زوجته الســيدة نعيمة 
العسكري قبل أن يهاجم ويقبض عليه 
فمــا الذي جرى؟! ..وحتت عنوان) هل ترك 
عبد الكرمي الســعيد ملصيــره وحيدا؟! 

الســؤال يخالف  أن هذا  الباحث  يقول 
معظم املصــادر التأريخية التي أكدت 
أن رجال االنقاب كانوا يبحثون عن نوري 
الســعيد لتصفيته مع األسرة املالكة 
بعد أن بــات ليلــة ١٤- ١٥ دون أن يعثر 
اذاعة بغداد  االنقابيون عليه وقد دعت 

إلى القبض عليــه وخصصت احلكومة 
اجلديــدة جائزة مالية كبرى تســلم ملن 

يدل عليه..
ومن هنا يتبني للقاريء والدارس أن نهاية 
الباشا نوري السعيد ظلت إلى يومنا هذا 
حتكمها األقاويــل واألحاديث والقصص 

واجلماعية..ونوري  الفردية  والســرديات 
ســعيد الــذي كان يتجــول حافيا في 
أزقــة البتاويــني يريد اللجــوء إلى من 
يعينه على صد رجــال االنقاب، كثرت 
انتحاره. أو  احلكايات عن كيفية قتلــه 
انتحاره املسدس كان يحمله في جيبه..
لكن الباحث باسم عبد احلميد حمودي 
وضح فــي كتابه االخير فــي ) تفاصل 
احلدث الهامش في التاريخ العراقي ( عن 
مجموعة أخبار منقولة عن أشــخاص 
ومنهم أطبــاء في الطب العدلي الذين 
اكــدوا بانه وصلت إلــى الطب العدلي 
ثاث جثث االولى لنوري السعيد والثانية 
لصباح نوري الســعيد والثالثة لسيدة 
كبيرة الســن مغطاة بشرشف أبيض 
اللــون ماعدا الوجه ،اضافــة الى رواية 
أخرى أفاد بها العقيــد الركن املتقاعد 
قاسم حمودي عبد اهلل الذي يشير إلى 
نقل جثة نوري السعيد ساملة إلى وزارة 
الدفــاع وتلك الروايــة وردت في كتاب) 
الذاكرة التأريخية لثورة ١٤ متوز ( وهناك 
الكثير من الروايات واالنباء التي تناقلها 
الناس عن مصير الباشــا نوري السعيد 
ومنها رواية الدكتورة سانحة امني زكي 
هارولد  الســعيد  وعصمت  والسويدي 
بيلي ومير بصري وغيرهم...بينما يدركنا 
املــؤرخ عبد الرزاق احلســني في مطلع 
موسوعته ) تأريخ الوزارات العراقية( أن 
نوري السعيد انتحر في ١٥ متوز بعد زوال 
دون  امللكي ومحاولة قتله  نظام احلكم 

أن يزيد ...  
ومما تقــدم فأن هناك الكثير من احلقائق 
باسماء شخصيات  املوثقة  والشهادات 
الباشــا تؤكد صحة ما  عاصروا حكم 
ورد مــن وقائع وتفصيات في كتاب) في 
تفاصيــل احلدث الهامش فــي التأريخ 
العراقي ( للباحث الكبير باسم حمودي 
والتي احتواها كاتبه املوســوم والقيم 

بكل فصوله.

محمود خيون 
كثيرة هي الوقائع التي نشــرت بشــأن 
حوادث مهمــة وتأريخية مرت في حقب 
ماضيــة حتــدث اصحابها عــن قصص 
وروايات كان البطالها ودورهم اخلطير في 
تسجيل وتغيير معالم كثيرة من التاريخ 
ونشأته منذ قرون عديدة..ولم تقف تلك 
السرديات االجتماعية عند حد معني من 
حدود احلكايــة والتعمق في تفصياتها 
الغير مملة والتي حتمل بني طياتها حقب 
وتواريخ الحداث غيرت من مجرى التأريخ 
ورسمت أبعادا واسعة اآلفاق في حتمية 
القــدر الــذي عصف في حينهــا ودارت 
دوائره لتطيــح بأســماء كان لها الدور 
الكبير في رسم معالم احلياة وتسجيل 
مفردات جديدة في قاموسها السياسي 

واالجتماعي والفقهي...
الهامش  وفي كناب) في تفاصيل احلدث 
في التأريــخ العراقــي ( للباحث الكبير 
باسم عبد احلميد حمودي نقف مبهورين 
عند حقائــق جديدة ومهمــة في علم 
التأريــخ وتفصياته وتشــعباته...وهذا 
الشيء اكده الباحث في مقدمة الكتاب 

بالقول
) يقوم علم التأريخ بشــكل أساســي 
على إيــراد الوقائع التأريخيــة وحتليلها 
على أســاس النظرية أو املذهب الفكري 
الــذي ينتهي له املؤرخ..ومــن الطبيعي 
إال يصلــح هــذا الرأي لكل مــؤرخ على 
مختلف العصور، فقد تداخلت األساطير 
واخلرافات واملبالغات في كتابات املؤرخني 
األوائــل الذين اعتــاد الكثير منهم نقل 
قوام) املادة ( التأريخية عن ســواه أو من 
دون متحيص...ويضيف  االخباريــني  أفواه 
الباحــث حمودي وهذا األمــر دفع الذين 
تلوهــم إلى االحتكام للشــك واملقارنة 
بني الروايات املتعــددة عن قضية واحدة 

للوصول الى) احلقيقة( ...
ومن هنا يفســر لنــا الباحــث اهمية 
الوقائع  توخي الدقة واحليطة فــي نقل 
أية وقائع سياســية كانت أم إجتماعية 
قد يتخللها قاســم مشترك في الرؤية 
التسلسلية في  الفكرة  وبناء  والسردية 

سرديات الحدث في كتاب)الهامش في التأريخ العراقي(
للباحث الكبير باسم حمودي 

لقد كتب الكثير من المؤلفات 
عن قضية مصرع الباشا نوري 

السعيد وامتألت المكتبات 
بعشرات الكتب التي تحمل 

اسمه ونهاية حكمه وسقوط 
العرش الملكي ومقتل العائلة 

الملكية بجميع أفرادها.. وبهذا 
الصدد يضيف الباحث الكبير 

باسم حمودي في كتابه فصال 
تحت عنوان) وفاة نوري السعيد 
في روايات متعددة ( أن متابعة 

أحداث التأريخ العراقي الحديث 
الدموية تثير الحزن واألسى الذي 

ال دخل للمتابع به



9 األربعاء 30 آذار 2022 العدد )4867(منوعات

Wed. 30 Mar. 2022 issue (4867(

لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
ممثلة، ومنتجة، ومدافعة مفوهة عن حقوق النســاء واألقليات، 
حصلت جيسيكا شاستني، التي تبلغ من العمر 45 عاماً )ولدت 
في 24 آذار 1977( على العديد من اجلوائز والترشــيحات، تّوجتها 

بجائزة األوسكار كأفضل ممثلة لعام 2022.
رشحت جلائزة األوسكار 3 مرات، ورشحت للجولدن جلوب 6 مرات 
حصلت منها على واحدة عن دورها في فيلم »نصف ساعة بعد 

منتصف الليل«  ، كما رشحت مرتني جلوائز البافتا البريطانية.
وعن دورها األخير في فيلم »عيون تامي فاي »، حصلت شاستني 

على جائزة احتاد املمثلني وجائزة النقاد.
لم يكن ينقصها سوى األوسكار لتدشن اسمها كنجمة كبيرة، 
وها هي حتصل على اجلائزة وسط منافسة شرسة بني 4 من أقوى 
املمثالت في العالم: نيكول كيدمان، أوليفيا كوملان، بينلوبي كروز 
والشابة احملبوبة كريستني ستيوارت، التي أدت دور األميرة ديانا في 
فيلم »سبنسر »، وحازت عنه على جوائز وإشادات نقدية كبيرة.

استطاعت جيســيكا شاســتني أن حتقق فوزاً مستحقاً لعدة 
أســباب، لعل أهمها هو إميانها الشــديد بالشخصية، فهي لم 
تكن مجرد ممثلة في الفيلم، ولكنها صاحبة فكرة املشــروع من 
البداية، واشــترت حقوق حتويل حياة الشخصية احلقيقية التي 
يدور عنها الفيلم، ثم قررت إنتاجه من خالل شــركتها، وبالطبع 
كانت مســتعدة لعمل أي شيء في سبيل خروج الفيلم ودورها 

بشكل رائع.
ومن أجل تقمص الشــخصية بشــكل مقنع، كانت شاستني 
تغطي وجهها بطبقات من الســيليكون، وتقضي من أربع إلى 
سبع ســاعات في »املاكياج« كل يوم تصوير، ورغم أنها لم تغنِّ 
فــي حياتها فإنها تعلمت الغناء وشــدت بالفعــل ببضع أغاٍن 
بصوتها في الفيلم، إضافة إلى أنها غيرت طبقات صوتها متاماً، 

من بني استعدادات كثيرة أخرى للدور.
تلعب شاســتني في فيلم »عيون تامي فــاي« القصة احلقيقية 
ملبشــرة وواعظة دينية معروفة، صعدت خالل سبعينيات القرن 
املاضــي هي وزوجها الواعظ واملبشــر أيضاً، وكــّون االثنان ثروة 
هائلة، وحظيا بإعجاب املاليني، ولكن الحقتهما الفضائح املالية 

واجلنسية، أدت إلى سجن الزوج واعتزال فاي لبعض الوقت.
ورغم أن الشخصية مّدعية ومتيل إلى أن تكون محتالة، فإن براعة 
شاســتني في أداء الدور جتعل املشاهد يتعاطف مع الشخصية 
ويقدر ظروفها، وعايشت شاستني شخصية تامي فاي لدرجة أنه 
يصعب على املشاهد أن يتعرف إليها بسبب املاكياج والتقمص 

الكامل للشخصية. 
تنتمي جيسيكا شاستني ملدرســة التقمص الكامل، ووصفها 
اخملرج الكبيــر جوليرمو ديل تورو بأنها »مثــل احلرباء« التي تغير 

جلدها مع تغيير الشخصية التي تؤديها.
بدأت حياتها الفنية ولعبت دور جولييت في نسخة من مسرحية 
»روميو وجولييت« في 1998،  وهي ممثلة مســرح شــاركت في 
عدد من املســرحيات املهمة، من تأليف أوســكار وايلد وأنطون 
تشيكوف، وظهرت على شاشة السينما ألول مرة في 2008 في 

فيلم »جولينه«.
ســرعان ما أصبحت جنمة تتخاطفها الشركات، إذ ظهرت خالل 
عام 2011 في 6 أفالم منها »اتخذ لك ســاتر، و«شــجرة احلياة«، 
ورشــحت لألوسكار مرتني عن فيلم »النجدة«  2011، و«النصف 

بعد منتصف الليل«  في 2012.

 البصرة ـ سعدي السند:

بإشــراف وحضــور عميد كلية 
الفنــون اجلميلــة الدكتور علي 
الكناني نظم قســم  عبد اهلل 
كلية  فــي  املســرحية  الفنون 
الفنون اجلميلة بجامعة البصرة 
احتفاليــة يوم املســرح العاملي 
بحضور جمع غفير من املسرحني 
واالكادمييني وطلبة كلية الفنون 

اجلميلة.
النشــيد  بعزف  احلفــل  افتتح 
الكلية  عميد  وكلمــة  الوطني 
ثم قراءة الرســالة العاملية ليوم 
املســرح القاها الدكتــور ماهر 
عبداجلبــار الكتيبانــي، وقدمت 
فرقة الكورال اجلامعية بالتعاون 
املســرحية  الفنون  قســم  مع 
الفلكلور  مــن  غنائية  فقــرات 
تلتهــا مســرحيات  العراقــي، 
لطلبــة الكلية قدمــوا خاللها 
عروضــاً متتــزج بــني التقنيــة 
حتمل  واجلســدية،  االخراجيــة 
في طياتها افــكارا تغلبت على 
كل عناصـــر القبـــح والدمـار 
والبحث عـــن عناصـر جماليـة 

وفكريـة.
 عرضت خالل احلفل مســرحية 
من اخراج الدكتور ســيف الدين 

عبد الــودود عن قيمــة واصالة 
الطالب  املمثــل  لدى  املســرح 
الدكتور  اخراج  من  ومســرحية 
حازم عبد اجمليد عن الغربة واحلنني 
للوطن متمثالً بأالم ، ومسرحية 
تقدمي  االنكليزية  باللغة  هاملت 

االســتاذ علــي الصاحلي ووقفة 
الكوميدي  املســرح  مع  جميلة 
الدكتور عبد  االكادميي قدمهــا 

اللطيف هاشم 
وفي ختام احلفل مت تكرمي اساتذة 
الفنــون  قســم  ومؤسســي 

املســرحية من قبل عميد كلية 
يتقدمهــم  اجلميلــة  الفنــون 
الدكتــور عبــد الكــرمي عبود و 
ثابت  الســتار  عبــد  الدكتــور 
البيضاني و الدكتورحســن عبد 

املنعم اخلاقاني. 

وبحضــور عميد  الســياق،  في 
كلية الفنــون اجلميلة بجامعة 
الفنون  قســم  يستمر  البصرة 
العــروض  باقامــة  املســرحية 
لطلبة  التطبيقية  املســرحية 
الرابعة على خشــبة  املرحلــة 

مســرح الكلية املركــزي وهذه 
العروض هي من متطلبات مادة 
التطبيقــات للمرحلــة الرابعة 

قسم اإلخراج 
وحضــر العرض املعــاون اإلداري 
الدكتور حــازم عبد اجمليد ورئيس 
قسم الفنون املسرحية الدكتور 
حســنني عبــد الوهــاب وجلنة 
التقييم في القســم وجمع من 
موظفي وأســاتذة وطلبة كلية 

الفنون اجلميلة.
وعلــى صعيــد متصــل يتابع 
عميد الكلية استعدادات قسم 
التربية الفنيــة إلقامة مهرجان 
املسرح املدرســي الرابع وهو من 
املهرجانات املهمــة في جامعة 
البصــرة وعمــوم احملافظــة ملا 
ســيقدمه من ابداع مســرحي 
يعنى بالطفل مــن خالل عرض 
اكثر من 19 مسرحية في الكلية 
ومــدارس محافظــة البصــرة 
املســرح  دور  وتعزيــز  لتطويــر 
املواهب  تنميــة  في  املدرســي 
وتهذيــب الســلوك والذائقــة 

الفنية للتالميذ .
ويذكر ان كليــة الفنون اجلميلة 
حتيــي كل عــام ، يوم املســرح 
العاملــي بعروض تســتذكر رواد 
الصعيد  على  املعروفني  املسرح 

احمللي والعربي والعاملي.

الصباح الجديد - وكاالت:
أثارت املسرحية اللبنانية »مفروكة« 
جدالً واســعاً منــذ انطالقها على 
قبل  بيروت،  بالعاصمة  مونو  مسرح 
املرأة  أيام، لكونها تستعرض معاناة 
في حصولها على الطالق واحلضانة 
التحّرر  صراعــات  من  بينهمــا  وما 
من القيود اجملتمعيــة، وتدور أحداث 
املســرحية حول »أمــل«، املرأة التي 
تنتمي إلى الطبقة املتوسطة، والتي 
تُطلــق »صرخة« في وجــه العادات 
الدينيــة  والســلطات  والتقاليــد 
والسياسية، عندما تصطدم بخيانة 

زوجها وتقصير القوانني في إعطائها 
حقوقهــا، وذلك في إطــار كوميدي 

يبتعد عن الوعظ واللغة اخلطابية. 
املســرحية من إخراج رياض شيرازي، 
وتأليــف مروى خليل ووفــاء حالوي، 
اللتني تقاســمتا البطولة أيضاً مع 

املمثلة سيرينا الشامي. 
ويتناوب على جتســيد معاناة »أمل« 
3 ممثالت، إذ يســتعرضن حجم اآلالم 
التي تواجه املطلقــة، وجتاربها املّرة 
فــي احملاكــم الشــرعية والروحية، 
لتغطي القصة املعاناة في مختلف 
الطوائــف اللبنانيــة، خصوصاً من 

وتأمني  احلضانــة  إعطائها  ناحيــة 
النفقة أو احلرية باختيار االنفصال. 

وتُعد »مفروكة« جزءاً ثانياً ملسرحية 
»زنود السّت«، التي تتناول حياة زوجة 
مثالية وحتــّوالت حياتها بعد فرحة 
العرس واإلجناب، التي تفرضها عليها 

العادات والتقاليد.
وأبدى اخملرج رياض شــيرازي إعجابه 
الشــديد بفكــرة وطريقــة كتابة 
وتداخــل  »مفروكــة«،  مســرحية 
متسلســلة  غير  بطريقة  األحداث 
زمنيــاً، إذ بهــا مســاحات زمنيــة 
للمخرج  تســمح  عميقة  ومعاجلة 

باإلبحــار فــي أبعاد وآفــاق ُمحّفزة 
للعمل. 

إّن »جمالية النص  وقــال شــيرازي 
تكمن أيضاً فــي موازاته بني الهزل 
والســخرية، والكوميديا الســوداء 
واأللم، واجلدّية واملعلومات القانونية 
املبنيــة على بحث معّمــق، والوجع 
الــذي تعانيــه املرأة خــالل عملية 

الطالق واتخاذ القرار وما بعده«. 
األعمال  إلى  دوماً  انحيازه  إلى  وأشار 
التي تعالج قضايا النساء، والعذاب 
الصامت الذي تتعــرض له املرأة في 

اجملتمعات الشرقية. 

كلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة
تحتفل بيوم المسرح العالمي

برصدها أزمات قانون األحوال الشخصية

»مفروكة«.. تثير جدال واسعا في لبنان 

بتوجيه من الســيد محمد ابراهيم عبودي 
املديــر العــام للمديريــة العامــة للتربية 
الرياضية والنشــاط املدرســي  في متابعة 
أقام   ، التربية وحضور نشــاطاتها  مديريات 
قســم النشــاط الرياضي واملدرسي لتربية 
الرصافة الثالثة  املعرض القطاعي السنوي 
مبشاركة ٤٠ مدرســة ابتدائية في مدرسة 

جهينة االبتدائية . 
وبحضور الســادة عقيل عبد مسلم اجلابري 
و  التشــكيلية  الفنون  شــعبة  مســؤول 
قحطان علــوان وناجي عبداهلل وامير عباس 
افتتــح املعــرض مبعية الســيد رحيم عبد 
الواحد احملمداوي معــاون املدير العام لتربية 
الرصافــة الثالثة الذي رحب بالوفد الوزاري و 

بجميع الضيوف و املشاركني في املعرض، 
وفــي كلمــة للفنــان عقيل اجلابــري نقل 
فيها حتيــات املدير العــام للتربية الرياضية 
والنشــاط املدرسي الســيد محمد عبودي 
ابراهيــم جلميع املشــاركني والقائمني على 
هذا املعرض، مؤكدا اهمية االســتفادة من 
إقامة هــذه املعارض الفنية وابــراز املواهب 

لدى التالميذ واالهتمام باملوهوبني من خالل 
تدوين اعمالهم وتنميتها وتطويرها من قبل 

املشرفني الفنيني.
وتضمــن املعرض فنــون الرســم واالعمال 

اليدوية باالضافة لفعاليــات فنية متنوعة 
لطلبة املدارس املشاركة في املعرض .

* اعالم التربية الرياضية والنشاط املدرسي

» بأنامل طلبتنا.. نرتقي بفنوننا« 

معرض فني للمدارس االبتدائية في تربية الرصافة الثالثة 

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

استقرار نســبي في هذه املرحلة مع ظهور 
التي يســتطيع  اجلانبية  بعض املشــكالت 
التعامل معها وفقاً للحاجة، إال إنه يســكن 
لتغيرات  حالياً من حيث النشــاط حتســباً 

جديدة قد تطرأ.

قد تســامح اليوم شــخص ما، ســبب لك 
مشكلة فعلية كبيرة من قبل ، كما أنه هذا 
الشخص يضايقك بسبب الغيرة أو احلقد، ال 
تبالى واحذر فقط، وعلى صعيد أخر ستحقق 

مكاسب مالية اليوم كثيرة .

مولــود برج اجلوزاء شــخص حنــون ودود يجيد 
التعامــل بحب مع شــريك حياته قــادر على 
التعامــل بإيجابية ولكن يحــاول أن يبتعد عن 
العصبيــة واملزاجية خالل التعامل مع شــريك 

حياتك حرًصا على استمرار العالقة.

تخبط حال للميزان على الصعيد املهني، نتيجة سوء 
وتردي االوضــاع، االمر الذي يجعله يفكــر في تغيير 
النشــاط، ولكــن عقالنيته متنعه مــن ذلك في ظل 
الظــروف احلالية، لذا فاالســتقرار احلالي وإن كان في 
مصلحة امليزان إال أنه يضره على املستوى الشخصي.

وضعك املالى فى حتســن مســتمر بفضل 
استراتيجيتك وخططك اجلديدة فى االنفاق 
وبفضل االجنازات التــى حتققها فى العمل،  
حاول أن حترص وحتافظ  على هذه الوتيرة كى 

تؤمن لنفسك ظروف عمل افضل.

حــاول أن تســتعيد كل قــواك وتركيزك حتى 
تتخطى بعض املشاكل التى تتعرض لها الفترة 
احلالية، لكن ابتعد متاًما عن الكالم الكثير بدون 
فائدة، والثرثرة والتبرير الزائد عن اللزوم، حتى ال 

تصيب زمالءك بامللل منك ومن أفعالك.

على الرغم من عدم تقبل الدلو للقيود احلالية في 
العمل إال إنه يســتطيع مع ذلك التأقلم املؤقت 
الوصول  والتكيف لالســتمرار حتى  األوضاع،  مع 
للمنطقة التي يبحث عنها، قدرته على التكيف 

توضح بعض أشكال طبيعة شخصية الدلو.

حتســن نســبي على الصعيد العاطفــي نتيجة 
انعكاس اجلانــب املهني العملي علــى العاطفي، 
مما يؤثر على اهتمامــات الطرفني وتوفير وقت أكبر 
للشــريك واالســرة، ولكن ينبغــي التعامل بقدر 
اإلمكان باجلانب العاطفي بعيداً عن اجلانب العملي.

خلبرات السابقة تزيد من كفائتك وتنمى مهاراتك 
في اجملال املهنى اخلاص بك، ال ميكنك االســتفادة 
من كفاءتك دون تطويرها بشــكل مستمر، حاول 
أن تنمي مهاراتك وتكتسب من خبرات السابقني 

وتتعامل مع املهام اجلديدة فى العمل بإيجاز.

مولود برج العقرب شــخص رومانسي قادر على 
إدارة العالقة بينه وبني شــريك حياته بشــكل 
ناجح ومســتمر نظرًا ألن مولود العقرب وميتلك 
ذكاء عاطفي وعي كاٍف في ادارة العالقات احمليطة 

به سينجح في جتاوز العقبات العاطفية اليوم.

حاول أن تنتهى من مهامك املعلقة، واستعن 
مبن حولك ملســاعدتك، وال تصر على تنفيذ 
وجهات نظرك فقط، استمع ملن حولك، رمبا 
التى تســمعها، واحرص على  اآلراء  تفيدك 

وضع خطط إلجناز قضاياك املعلقة.

الجديالدلو

كن حــذرا مــن انفعاالتك خــالل الفترات 
املقبلــة وحــاول أن تتحلى بالهــدوء عند 
النقاش مع أحد الزمالء يفضل أن تبتعد عن 
التعرض ألي ضغط أو عصبية وحاول أن جتدد 

خططك من أجل االرتقاء بالعمل.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

الفائزة باالوسكار.. جيسيكا 
شاستين الممثلة الحرباء
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روما ـ وكاالت:

حصــل روبرتــو مانشــيني، املدير 
على  اإليطالي،  للمنتخــب  الفني 
جائزة ســاخرة، عقب فشل األزوري 
في التأهل إلى كأس العالم 2022. 
أمــام مقدونيا  إيطاليا  وخســرت 
الشــمالية بهدف مــن دون رد، في 
نصف نهائي امللحق األوروبي املؤهل 

إلى املونديال.
ووفًقا لشبكة »سبورت ميدياست« 
اإليطالية، حصل مانشــيني على 
عقب  الذهبــي«،  »اخلنزير  جائــزة 
العالم. كأس  تصفيات  في  فشله 
جدير بالذكــر أن »اخلنزير الذهبي« 
أسسها  ســاخرة،  إيطالية  جائزة 
 ،1996 عام  ريتشي  أنطونيو  املنتج 
ومتنح ألســوأ رياضي أو سياسي أو 
إعالمــي في إيطاليا، ويتســلمها 
الفائــز بغرض الدعابة فحســب.
وأشارت الشبكة إلى أن مانشيني 
أول شــخص يصنــع لــه »اخلنزير 
الذهبــي« بحجــم عمــالق. وقال 
مانشيني عقب تسلم اجلائزة: »إن 
أكثر من مستحق.  احلصول عليها 
لقد كانت لدي ثقة لكن لألســف 
تســوء األمــور أحيانًــا، إال أنني ال 
أستســلم، وســنحاول مرة أخرى 
الوصول إلــى بطولة كأس العالم 

التالية«.
بشأن  قراره  مانشــيني،  وحســم 
مســتقبله مع منتخــب إيطاليا 
قبل مواجهة  خالل مؤمتر صحفي، 
ودية امام تركيا، أمس، في لقاء ودي.
االستمرار  »أمتني  وقال مانشــيني 
فــي عملــي كمــدرب للمنتخب 

الســاعات  في  حتدثنا  اإليطالــي، 
املاضية مــع احتاد الكرة، نحن على 

وفاق فيما يخص املستقبل«.
مع  باالستمرار  سعيد  »أنا  وأضاف 
املنتخــب، لكننا ســنتحدث مرة 
أخرى في األيام املقبلة عن اخلطط 
املســتقبلية واألشياء التي سيتم 
حتســينها في أقــرب وقت«.وتابع 
»علينــا اآلن التركيز على مواجهة 
ميكننا  أين  ســنرى  وبعدها  تركيا، 

»هناك  مســتقباًل«.وأمت  التحسن 
خيبــة أمل بعــد فشــل التأهل 
للمونديال، لكني ســعيد بالفترة 
4 ســنوات مع  املاضية. على مدار 
اليورو  لقب  على  حصلنا  املنتخب، 
بفضل اجملموعة االســتثنائية من 

الالعبني«.
كمــا، تســببت الهزميــة القاتلة 
ملنتخــب إيطاليــا أمــام مقدونيا 
الشــمالية، فــي تراجــع القيمة 

السوقية للعديد من جنوم األزوري.. 
أرضهم  علــى  الطليان  وســقط 
مقدونيا،  أمام  جماهيرهم  ووسط 
بنتيجــة )1-0( في نصــف نهائي 
امللحــق األوروبــي املؤهــل لكأس 
2022.. وفشــل األزوري في  العالم 
الصعود للمونديــال للمرة الثانية 
علــى التوالــي، فــي واقعــة لم 
حتدث من قبل عبــر تاريخ إيطاليا.

وذكــرت صحيفــة »الجازيتا ديللو 

ســبورت« اإليطالية، أن العديد من 
الالعبني الطليان تراجعت قيمتهم 
السوقية بعد اخلسارة من مقدونيا 
الصحيفــة  الشمالية.وأشــارت 
إلى أن حارس باريس ســان جيرمان 
ومنتخــب إيطاليا صاحــب الـ23 
عاما، هــو األكثر تضــررا من هذه 
دونارومــا  أن  اخلســارة.وأضافت 
تراجعت قيمته الســوقية من 65 
إلى 50 مليون يورو، فيما انخفضت 

قيمــة جورجينيو مــن 45 إلى 30 
مليــون يــورو.. كما بلغــت قيمة 
 25 األزوري  بيراردي جناح  دومينيكو 
مليون يورو، حيث انخفضت قيمته 

السوقية من 35 مليون يورو.
من جانبــه، اعتذر املدافع اإليطالي 
ليوناردو بونوتشــي لفريق باليرمو، 
الدرجة  دوري  فــي  يلعــب  الــذي 
التي  الثانية اإليطالي، عــن احلالة 
املالبس  تبديل  تركوا عليها غــرف 
باربيرا.وذلك  رينــزو  في ملعبهــم 
أمام مقدونيا  األتــزوري  بعد هزمية 
الشــمالية، بنتيجــة )1-0(، فــي 
نصف نهائي امللحق األوروبي املؤهل 

ملونديال قطر.
وفــي مؤمتر صحفي عشــية ودية 
املنتخــب اإليطالي أمام تركيا، قال 
بونوتشــي: »نعتذر عن احلالة التي 
تركنا عليها غرفــة تبديل املالبس 
فــي ملعــب باليرمــو، ســنكون 
بالتأكيــد أكثــر حــذرا فــي املرة 
يوفنتوس  مدافع  القادمة«.وأضاف 
»شــعرنا بخيبة أمــل كبيرة ولم 
وذلك  التفاصيــل«،  لهــذه  ننتبه 
بعدما أدت الهزميــة أمام مقدونيا 
إلى بقاء املنتخب على أبواب كأس 
العالم للنسخة الثانية تواليا.وقال 
املباريات  »في  بونوتشــي:  ليوناردو 
القادمة ســنطلب املزيد من مواد 
النفايات  مــع  للتعامل  التنظيف 
والتخلــص منهــا. نعتــذر عــن 
الطريقة التي تعاملنا بها مع هذا 
األمر«.ووجــد العاملون في باليرمو 
غرفة خلع املالبــس مبلعب باليرمو 
مليئة بالقمامة، وســجل أحدهم 
القاذورات  مقطع فيديو أظهر فيه 

التي خلفها املنتخب اإليطالي.

دوناروما أكبر الخاسرين من صدمة مقدونيا

مانشيني يحصد جائزة ساخرة عقب صفعة المونديال
روما ـ وكاالت:

أعلنت رابطة ألتــراس إنتر، عدم حضورها 
ديربي إيطاليا ضد يوفنتوس، األحد املقبل، 
ضمن منافســات اجلولة 31 مــن الدوري 
اإليطالي.. ويتأخر إنتر بـ6 نقاط عن ميالن 
صاحــب الصدارة، لكــن النيراتزوري لديه 
مباراة مؤجلة، في حني يســعى يوفنتوس 
لتحقيق فــوز يضمن له مقعد مؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
وقــال ألتراس إنتر، في بيان على حســابه 
مبوقع »فيســبوك«: »اجملموعــة لن حتضر 
مباراة يوفنتوس املقرر لها يوم 3 نيســان. 
لن نقدم تفسيرات حتى ال نثير النقاشات 
املعتــادة وغيــر اجملدية«.وأضــاف: »لدينا 
أسبابنا وهذا يجب أن يكون كافًيا ملن يقرأ. 
يكفي أن تعرف أنها فكرة مشــتركة بني 
جميع قــادة اجملموعة. إنه خيار مؤلم لكن 
ال مفر منه«.واختتــم: »ال يوجد أي ديربي 
يســتطيع جعلنا نتجــاوز جوهر ما نحن 
عليــه. نحن اجملموعة التــي تتحرك كفرد 

واحد«.

ميونيخ ـ وكاالت:
انضــم العب الوســط الفرنســي أمني 
عدلي إلى الئحة املصابني في صفوف باير 
ليفركوزن، ثالث الدوري األملاني لكرة القدم، 
وذلك بغيابه عما تبقى من املوسم بسبب 
متزق في عضلة الفخــذ.. أصيب ابن الـ21 
العباً بتمــزق أحد األوتار أثناء مشــاركته 
مع منتخب فرنســا للناشــئني اخلميس 
املاضــي بعدمــا صنــع هدفاً فــي الفوز 
على جــزر فارو -2صفر.. وأكــد ليفركوزن 
انتهاء موســم عدلي األحد بعد خضوعه 
لفحوص، ليصبح الفرنســي الذي انضم 
للفريــق فــي آب املاضي قادمــاً من تولوز 
محرزاً أربعة أهداف في 34 مباراة خاضها 
مــع النادي األملاني، الالعــب اخلامس على 
الئحة املصابني بعد صانع األلعاب فلوريان 
فيرتــس الذي أصيــب بتمزق فــي أربطة 
باتريك شيك  التشيكي  والهداف  الركبة، 
)ربلة الساق( والهولنديني جيرميي فرميبونغ 
)الكاحل( وتيموثي فوسو-مينساه )اصابة 

عضلية في الفخذ(.
ويحتــل ليفركوزن املركــز الثالث برصيد 
48 نقطــة بعد 27 مرحلة مــن أصل 34، 
ويتقدم بفارق ثالث نقاط فقط على اليبزيغ 
وفرايبورغ في الصراع على املشــاركة في 
مســابقة دوري أبطال أوروبــا التي يتأهل 
اليها أصحــاب املراكز األربعة األولى.وفقد 
ليفركوزن األمل منطقياً في اللحاق ببايرن 
ميونيــخ املتصدر مــع 63 نقطة ويتقدم 
عليه بفارق 15 نقطة، فيما يحتل بوروسيا 
دورمتونــد املركز الثاني بفــارق 6 نقاط عن 
النادي البافاري الساعي الى لقبه العاشر 

توالياً.

تونس ـ وكاالت:
غــادرت التونســية أنس جابــر املصنفة 
العاشــرة عامليا، بطولــة ميامي للتنس 
(1000 نقطة( مســاء أول أمــس، بعد أن 
دانيــال كولينز  األميركية  أمام  خســرت 
)املصنفة 11(، مبجموعتني من دون رد، بعد 
ســاعة و6 دقائق، في ثمــن النهائي.. ولم 
تدخل أنس املباراة بشــكل جيد، ما وضع 
منافســتها في طريق مفتــوح باجملموعة 
األولى )6-2(، قبل أن تخسر اجملموعة الثانية 
بنتيجــة )6-4(.. وتصطدم كولينز في ربع 
النهائي باليابانية ناعومي أوزاكا املصنفة 
77عامليا، والتي أزاحت األميركية ريســك 
املصنفــة 50 عامليا، بعــد أن فازت عليها 
مبجموعتني من دون رد )6-3( و)6-4(.. وكانت 
أنس جابر قد بلغت ثمــن النهائي بفوزها 
على اإلســتونية كايا كانيبي املصنفة 61 

عامليا، بنتيجة 6-3 و0-6.

ألتراس إنتر يعلن 
مقاطعة ديربي إيطاليا

عدلي يغيب عن ليفركوزن 
حتى نهاية الموسم

أنس جابر تودع بطولة 
ميامي مبكرا

جائزة ساخرة على مانشيني

ميونيخ ـ وكاالت:
قال رودي فولر، العــب كرة القدم 
األملاني الســابق، إن منتخب بالده 
احلالي جيد مبا يكفي للمنافســة 
علــى لقب بطولــة كأس العالم 
التــي تقام فــي قطر فــي وقت 
الحق من العــام اجلاري.وقال فولر، 
الــذي فاز بــكأس العالم كالعب 
فــي 1990 وقاد املنتخــب األملاني 
 ،2002 لنهائي  للوصــول  كمدرب 
أمس، لصحف دار نشر "أر.أن.دي"، 
إن لديــه الكثيــر مــن الثقة في 
الفريق اجملدد بقيــادة املدير الفني 
هانز فليك.وأضاف فولر: "بالتأكيد 
أرى أن أملانيــا من بني املرشــحني 
املعتاديــن لنيــل اللقــب بجانب 
"الفريق  والبرازيل".وتابع:  إجنلتــرا 
كان مقنعــا مؤخرا، حتى ولو كان 
كبيرا  مؤشــرا  ليسوا  املنافسني 
بعد، سيتطور الفريق مع مستوى 
املنتخب  املقبلني".وفاز  املنافسني 
منذ  الثمانية  مببارياتــه  األملانــي 
تولي فليك تدريبه خلفا ليواكيم 
لوف في الصيــف املاضي، وتأهل 

املنتخب لكأس العالم.
ولكــن االختبــار احلقيقــي األول 
مساء  سيكون  األملاني  للمنتخب 
اليــوم الثالثــاء عندمــا يواجــه 

املنتخــب الهولندي، وفي الصيف 
املقبــل عندمــا يلعــب مبارياته 
فــي دوري أمم أوروبــا أمام املنتخب 
واملنتخب  أوروبا،  بطــل  اإليطالي، 
واجملر.وتقام  الوصيــف،  اإلجنليزي، 
الفترة  في  العالــم  كأس  بطولة 
من 21 تشــرين الثانــي، حتى 18 
كانــون األول املقبلني، وجترى قرعة 

البطولة يوم اجلمعة املقبل.
وقال فولــر إن لديه آمــال كبيرة 
العــب  هافيرتــز  كاي  بشــأن 
قبل  من  لعب  والذي  تشيلســي، 
لبايــر ليفركوزن، حيث ســينهي 
فولر فترة تواجده الطويلة كمدير 

املوســم.وأكد:  نهاية  إداري عقب 
"مقتنع للغاية أن كاي ســيلعب 
دورا جيــدا في كأس العالم، فقط 
انظر لتشيلسي، مهاجم من طراز 
عاملي مثل روميلو لوكاكو، يتواجد 
البدالء ألسابيع، ألنه  على مقاعد 
ال ميكنه التفوق على كاي".وأعرب 
فولر عن أمانيه بأن يتعافى فلوريان 
فريتز، العب ليفركوزن، في الوقت 
املناســب للمشــاركة في كأس 
العالم، حيث يعانــي الالعب من 
إصابة خطيرة فــي الركبة.وأنهى 
إذا  كبيرة"  بفرحة  "سأشعر  فولر 

لعب فريتز وهافيرتز سويا.

الكويت ـ وكاالت:
اســتطاع املــدرب محمد املشــعان، 
أن يقــود فريقه النصــر، إلى منصات 
التتويج في وقت قصير.وحصد النصر 
أول أمــس، لقب بطولــة كأس االحتاد 
الكويتي للمرة األولى في تاريخه، بعد 
الفوز على العربي في املباراة النهائية 
بــركالت الترجيــح 5 - 4، بعد انتهاء 
الوقت األصلــي بالتعادل بهدف لكل 
فريق. وكان املشــعان قد تولى القيادة 
الفنية للنصر خلفا للمدرب ســلمان 

عواد املستقيل مع بداية الدور الثاني.

وشــهد أداء النصر حتســنا ملحوظا 
خالل مباريــات الدوري املمتــاز، وقدم 
عروضــا قوية الســيما أمــام الفرق 
الكبيرة.ويعتمد أسلوب املدرب محمد 
املشــعان على ضرورة حتسني التمرير 
واخلروج بالكرة مــن املناطق اخللفية. 
وكان املشعان قد أكد على ضرورة تقبل 
الالعبني لألسلوب اجلديد، وحاجته إلى 
الوقت.وظهر النصر فــي املباراة أمام 
العربي بصورة جيدة للغاية، واستحوذ 
املباراة،  فتــرات  معظم  الكــرة  على 
وشــكل خطورة مستمرة على مرمى 

حارس العربي عبدالرضا شــهاب، عن 
الصيفــي ومحمد دحام. طريق عدي 
وبرغم أن النصــر ال ينافس على لقب 
الدوري هذا املوســم، لكن منذ قدوم 
املشعان اســتطاع أن يحسن ترتيبه 
في جدول املســابقة، بدخول املناطق 
املمتاز  بالدوري  البقاء  الدافئة وضمان 
املوســم املقبل.واعترف املشعان، بأن 
فريقــه ال ينافس على لقــب الدوري، 
لكنه ســيعمل منذ املوســم املقبل 
علــى أن يكون الفريق منافســا قويا 

على اللقب.

المشعان يضع النصر على طريق البطوالت

أبو ظبي ـ وكاالت:
األمني  السلمان،  العزيز  عبد  أكد 
للكرة  اإلمــارات  الحتــاد  العــام 
الطائرة، أن جلنة املنتخبات أوصت 
باالستعانة باملونتنيجري فسيلن 
فيســكو، مدرب العــني، لقيادة 
خالل  األول  اإلماراتــي  املنتخــب 

الفترة املقبلة.
املقبلة، مشاركة  الفترة  وتشهد 
األلعــاب  دورة  فــي  اإلمــارات 
اخلليجيــة فــي الكويــت خالل 
آيار، مشــيرًا إلى أن القــرار جاء 
على ضــوء ما يتمتع بــه املدرب 
مــع عالقــات جيدة مــع جميع 
الالعبني، فضاًل عــن خبرته بكرة 
السلمان  اإلماراتية.وقال  الطائرة 
»منتخب  اإلمــارات  أنباء  لوكالة 
إلقامة  يستعد  للطائرة،  اإلمارات 
معســكرين خالل الفترة املقبلة 
عقب االنتهــاء من مباريات كأس 
»هناك  اإلمارات«.وأوضح  رئيــس 

معســكران أحدهما داخلي وآخر 
خارجي، مــن املتوقع أن يكون في 
فيسكو،  سيتابع  خليجية،  دولة 

جميــع الالعبــني خــالل الفترة 
احلالية، الختيــار أفضل العناصر 

للمشاركة مع املنتخب األول«.

مدريد ـ وكاالت:
مدريد،  أتلتيكو  مدرب  استعاد 
األرجنتيني دييجو ســيميوني، 
كل من دانييــل فاس، ماتيوس 
كونيا، توماس ليمار وشــيمي 
من  عودتهم  بعد  فيرساليكو، 
ملواجهة  ليســتعد  اإلصابــة، 
ديبورتيفو  أمام  املقبل  السبت 
دون  مــن  بالليجــا  أالفيــس 
مصابني للمــرة األولى بعد 31 
مبــاراة، وحتديدا منذ الفوز 2-1 
أيلول في   28 يــوم  على ميالن 

ملعب سان سيرو.
تشــكيلة  عــن  وســيغيب 
الثنائــي  »الروخيبالنكــوس« 
كوكي ريسوركســيون وأنخل 
كوريــا لتراكم البطاقات، لكن 
مــن دون تعرضهما ألي إصابة.
مواصلة  فــي  أتلتيكو  ويرغب 

النتائــج اإليجابيــة التي كان 
قد حققها قبــل فترة التوقف 
الدولي، حيــث كان قد فاز في 
خمس مباريات متتالية بالدوري 
أوساســونا  )على  اإلســباني 
وســيلتا فيجو وريــال بيتيس 
ورايــو فاييكانو( ولم  وقــادش 
يخسر طوال ســبع مواجهات 
ذهابا  )تعادل  البطوالت  بجميع 
مع مانشستر يونايتد في ثمن 
نهائي دوري األبطــال وفاز إيابا 

بهدف نظيف(.
مع  وليمار  فيرساليكو  ويتدرب 
الفريق منذ أمــس األول، حيث 
كانا قد غابا عــن املالعب منذ 
6 آذار أمام ريــال بيتيس )3-1(، 
عضلية.كما  مشكالت  بسبب 
تعافى فاس وكونيا اللذان غابا 
عن املالعــب لفترة طويلة بعد 

رباط  فــي  اللتواء  تعرضهمــا 
الركبــة الداخلي في شــباط 
املاضي.ولــن يغيــب فقط عن 
صفوف الفريق ســوى كوكي، 
صاحب هــدف الفوز في املباراة 
فاييكاس  ملعــب  في  األخيرة 
(0-1(، لتراكــم البطاقات بعد 
حصوله على 5 بطاقات صفراء، 
وأنخــل كوريا، الذي ســيغيب 
موقعة  ملباراتني بسبب عقوبة 
اإلسباني  االحتاد  قبل  من  عليه 
توجيهه ســبابا  بعــد  للعبة 
رايو.ويحتل  مباراة  في  للحكم 
أتلتيكــو مدريد املركــز الرابع 
في جــدول الليجا بفــارق أربع 
ريال بيتيس اخلامس،  نقاط عن 
وبالتســاوي مع برشلونة ثالث 
مباراة  لديــه  والذي  الترتيــب 

مؤجلة.

أسطورة ألمانيا رودي فولر يرشح 3 
منتخبات للفوز بالمونديال

فيسكو يقود منتخب طائرة اإلمارات
في دورة األلعاب الخليجية

ال إصابات في أتلتيكو للمرة األولى خالل 2022

فولر

فيسكو
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بغداد ـ الصباح الجديد:

فقد منتخبنا الوطني لكرة القدم 
فرصــة التأهل إلى مبــاراة امللحق 
العالم  إلى كأس  املؤدي  اآلســيوي 
عندما تعادل أمس بهدف ملثله امام 
اإلمارات  دولة  منتخب ســوريا في 
العربية املتحدة ضمن اخر مبارياته 
إلى  املؤهلة  في تصفيــات آســيا 
مونديــال كأس العالــم في قطر 
األول  2022.. سجل ســوريا هدفه 
عن طريق الالعــب عالء الدين دالي 
في الدقيقــة الثالثــة، وادرك امين 

حسني التعديل في الدقيقة 31. 
فــي حني فــاز املنتخــب اإلماراتي 
اجلنوبي بهدف  الكوري  على نظيره 
من دون رد ســجله حارب عبد اهلل 
فــي الدقيقــة 54، وبذلــك يكون 
الترتيــب النهائــي للمجموعــة، 
إيران متصدرا ولــه 25 نقطة يليه 
كوريا اجلنوبيــة بـ 23 نقطة وتاهال 
معا إلــى مونديال قطــر في حني 
ســيلعب اإلمارات ثالــث الترتيب 
بـــ 12 نقطــة في مبــاراة ملحق 
اســيا امام استراليا ثالث اجملموعة 
الثانيــة، والفائــز يلتقــي خامس 
اميركا اجلنوبيــة والفائز من املباراة 
املونديالية. النهائيــات  إلى  ينتقل 

وجتمد رصيد منتخبنا عند النقطة 
التاسعة في املركز الرابع ثم سوريا 
خامسة ولها 6 نقاط متفوقة على 

لبنان اخر اجملموعة بفارق األهداف.

وقاد املباراة طاقم التحكيم الدولي 
ســاتو  ريوجي  من  املؤلف  الياباني 
حكما وســط، ويساعده مواطنيه 
كل من هيروشــي حكماً مساعداً 
أول، وجون ميهارا حكماً مســاعداً 

الرابع  ، ومواطنــه احلكــم  ثانيــاً 
هيسوكي، فيما سيكون مواطنيه 
الفــار كل مــن كيمورا  لتقنيــة 
وليدا جومبــي ، ومقيم احلكام من 

السعودية علي الطريفي.

األوملبي يفوز على تايالند
تايالند  األوملبــي على  فاز منتخبنا 
بهدفني لهدف  امــس في اختتام 
دبي  بطولــة  ضمــن  مشــاركته 
الدولية حتت 23 عاماً التي تشــارك 

فيها 10 منتخبات، ســجل هدفي 
)16( أوراها  الكســندر  منتخبنــا، 

ووكاع رمضان )4+90(
وكان منتخبنا األوملبي تعادل سلبا 
املبــاراة األولى ثم  امام فيتنام في 

خســر بهدف مقابــل هدفني امام 
الثانية  املبــاراة  فــي  الســعودية 

للبطولة ذاتها.
حتضيريــة  محطــة  والبطولــة 
ملنتخبنــا األوملبــي حتــت 23 عاما 
لبطولة كأس آسيا املقررة ان تقام 
في أوزبكســتان للمدة من 1 ـ 19 
حزيران املقبل وســيلعب منتخبنا 
فــي اجملموعــة الثانيــة اذ يفتتح 
مبارياته بلقــاء األردن 1 حزيران ثم 
يلتقي أستراليا في 4 منه ويتواجه 
امام الكويت في 7 من الشهر ذاته.

وأوقعــت القرعــة منتخــب ايران 
باجملموعــة االولى مبواجهــة البلد 
وقطــر  أوزبكســتان  املضيــف 
وتركمانســتان، وذلك في نهائيات 
 2022 كأس آســيا حتت 23 عامــاً 
في أوزبكســتان . فــي املقابل جاء 
منتخــب كوريــا اجلنوبيــة حامل 
اللقب باجملموعــة الثالثة مبواجهة 
ثالثة منتخبات من منطقة آسيان 

وهي تايالند وفيتنام وماليزيا.
ويشــارك في البطولة 16 منتخباً، 
أربع مجموعات،  مت تقسيمها على 
حيــث يتأهل أول فريقــني من كل 
مجموعة إلى الــدور ربع النهائي.. 
 4 ، مشــاركة  البطولة  وتشــهد 
التتويج  لهــا  ســبق  منتخبــات 
باللقــب من قبــل، إلــى جانب 9 
منتخبات سبق لها بلوغ الدور قبل 
النهائي من قبل، في حني تشــارك 
للمرة  وتركمانستان  طاجيكستان 

األولى في النهائيات.

منتخبنا الوطني يودع تصفيات
 مونديال 2022 بتعادله امام سوريا 

األولمبي يختتم مشاركته في بطولة دبي بالفوز على تايالند  
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لقطة من لقاء االمس بني منتخبنا الوطني امام سوريا

الشرطة يتأهل للمباراة 
الختامية لدوري السلة 

ورشة لمدربي 
أكاديميات للناشئين

اليوم مباراتان في كأس 
صاالت السيدات

األولمبية تقيم اليوم   
دورة عن التخطيط 

الستراتيجي

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق نادي الشرطة أول امس، من حتقيق الفوز 
على فريق نفط البصــرة بفارق خمس نقاط وبواقع 
85-80 وذلــك ضمن مباراة االياب ملنافســات املربع 

الذهبي لدوري السلة املمتاز .
وختم الشــرطة الفتــرة االولى لصاحلــه و بفارق 
نقطة واحــدة 22-21  نقطة وفي الفتــرة الثانية 
تقدم الشرطة ايضاً بنتيجة 41-34 نقطة واستمر 
الشــرطة بالتفــوق ومتكن من التفوق فــي الفترة 
الثالثــة 61 - 54 نقطــة ، وختم الشــرطة الفترة 
الرابعة و االخيرة حســم الشــرطة اللقاء لصاحله 
بنتيجة 85 80- نقطة ليحجــز مقعداً إلى املباراة 

النهائية.

شعبة اإلعالم 
أقامــت دائرة الدراســات و تطوير املــالكات و القيادات 
الشبابية، قســم املرصد الوطني للرياضة،ورشة عمل 
تدريبيــة مخصصة للمدربني والعاملني في األكادمييات 
الكروية بعنوان ) أسس ومبادئ تدريب كرة القدم لالعبني 
الناشــئني) للمدة من ٢٧-٣٠ / ٣ / ٢٠٢٢ ، مبشاركة )41(
مدرباً من مديرية شباب و رياضة مدينة الصدر واملنتديات 
التابعة لها، حاضر في  الورشــة املدرب الدولي د. ضياء 
الدين برع العامري من قســم املرصد الوطني للرياضة ، 
تناولت الورشــة محاضرة عن الوحدات التدريبية لكرة 
القدم فــي املنطقة العربية واوجه االختالف بينها وبني 
الوحدات التدريبية في الدول األوربية املتطورة ، بعد ذلك 
صنف املشــاركني الى خمســة مجاميع وأْعطي لكل 

مجموعة عمل تدريبي معني. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتحــت بطولــة كأس العــراق لكــرة الصــاالت 
للسيدات في محافظة بابل بتحقيق فريق سيدات 
شــباب الوطن  الفوز علــى نظيره فريــِق فتاة بابل 
بنتيجِة )17-0(، في حني تعادل فريقا ســيدات القوة 

اجلويّة والدفاع اجلوي بهدفف ملثله.
وافتتحــت بطولــة كأس العــراق لكــرِة الصاالت 
للســيدات التي يقيمها االحتاُد املركزي لكرِة القدم 
اول أمــس في محافظــِة بابل بحضــور عضو احتاد 
الكرة  فراس بحــر العلوم ورئيس االحتاد الفرعّي في 
احملافظِة صالح عبيس ورئيسة اللجنة النسويّة رنا 
عبد الرحمن.وجترى اليوم االربعاء مباراتان حلســاب 
اجلولــة الثالثة األخيرة فيلعب اجلويــة والبلدي في 
الساعة 2 ظهرا تعقبها مباراة الزوراء وفتاة بابل في 
الســاعة 4 عصرا.. وتقام غد اخلميس مباراتي الدور 
نصف النهائــي فيلعب أول اجملموعة األولى مع ثاني 
اجملموعة الثانية في الساعة 2ظهرا وتعقبها مباراة 

أول اجملموعة الثانية مع أول اجملموعة األولى.

إعالم اللجنة األولمبية
تضيف قاعة االجتماعات مبقر اللجنة األوملبية الوطنية 
في بغــداد، فعاليــات دورة التخطيط الســتراتيجي 
واخلطة التشــغيلية عند الســاعة احلادية عشرة من 
صباح اليوم األربعاء وغــد اخلميس بحضور عدد كبير 
يصل الى نحو أربعني مشــاركاً ومشاركة ميثلون أمناء 
ســر االحتادات الرياضية الوطنية فضــالً عن عدد من 
موظفــي اللجنــة األوملبية ووزارة البيئــة واملفوضية 

العليا حلقوق االنسان.
وسيشــهد اليوم األول من الدورة محاضرة عن مبادئ 
التخطيط والعمل الستراتيجي تلقيها اآلنسة إيالف 
ثائر من اللجنة األوملبية تعقبها محاضرة ثانية تلقيها 
الدكتورة صبا قيس غضبان من قسم املوارد البشرية 
بجامعة بغــداد بعنــوان )التخطيط الســتراتيجي 

واخلطة التشغيلية أساس جلميع املؤسسات).
وسيشــهد اليــوم التالــي محاضرة عــن الوضوح 
الســتراتيجي يلقيهــا الدكتــور محمــد قصي من 
كلية التربية البدنية وعلــوم الرياضة بجامعة بغداد 
فيما ســتختتم  الدورة بتوزيع شــهادات التقييم بني 

املشاركني واملشاركات.

حيدر عبد الجليل 
أكد مدرب فريق ناشئة الكرخ بكرة القدم، هادي 
صالح عبد عون، ان فريقه عازم على حتقيق مركز 
متقدم ضمن منافســات دوري الناشــئني بكرة 
الذي ينطلق في العاشر من شهر نيسان املقبل، 
بالرغم من تواجد الفــرق اجلماهيرية مبجموعة 
فريقه وهي الزوراء واجلوية والشــرطة إلى جانب 
أربيل وســامراء ، اذا قال عبــد عون بهذا الصدد 
: ان تواجــد فرق قوية مبجموعتنــا  لن يحد من 
طموحنا بتقــدمي اداء مميز وحتقيق نتائج إيجابية 
والسعي لتحقيق مراكز متقدمة، واضاف عبد 
عون : ميتلك فريقنا مقومات صناعة النجاح بداً 
من إدارة داعمة بقيادة رئيس النادي شــرار حيدر 
وصوال ملالك تدريبي متفاهــم إذ يعمل مبعيتي 
املدرب املساعد محمد كرم وحيد ومدرب احلراس 
علي حيــدر، كذلك العبني موهوبني ينشــط ٤ 
منهم بتشــكيلة املنتخــب الوطني، كل هذه 
املعطيــات تعطينا حافز لتقــدمي اداء جيد ينال 

إعجاب املتابعني واملهتمني بالشأن الكروي.
وبــني عبد عون ان ناشــئة الكــرخ تعد جتربته 
احلقيقية األولى بعد أن سبق وأن درب فرق منشأة 
احلمايات فــي دوري املؤسســات كذلك العمل 
مع مواهب املركز الوطنــي للموهبة الرياضية، 

 )A( وهو حاليا يســعى للحصول على شــهادة
.(  Bو C (بالتدريب بعد أن حصل على الشهادتني
وعن تاريخه مع املســتديرة، أوضح املدرب احلالي 
انه بدأ عام ١٩٩٢ مع ناشئة الطلبة ثم الشباب 
مع املدرب نزار أشــرف، قبل أن ميثل الفريق األول 
لنادي التجارة في دوري الكرة، اال ان اعتقاله في 

زمن النظام السابق وسجنه لعام ونصف دفعه 
لترك البلد واالســتقرار في ليبيــا وهناك مثل 
فريق املرج الليبي الذي كان يشــرف على تدريبه 
املدرب الراحل واثق ناجي، ولعب معه ٣ مواسم، 
وبعــد العام ٢٠٠٣ عاد إلى العــراق وانخرط في 

مجال التدريب.

هادي عبد عون: ناشئة الكرخ يملكون مقومات النجاح 

بغداد ـ الصباح الجديد:
باملصارعة  الوطني  اختتم منتخبنا 
الرومانية للشــباب منافساته في 
البطولــة العربية التــي تقام في 
بالســعودية  املكرمة  مكة  مدينة 
بحصولــه على عشــرة أوســمة 
وثالثة  ذهب  خمســة  بواقع  ملونة 
باملركز االول  فضة وبرونزيتني ليحل 
فرقيــا .وقال رئيس االحتــاد املركزي 
للمصارعة شعالن عبد الكاظم: ان 
ابطالنا الشباب أثبتوا علو كعبهم 
املنافســات حيــث متكنوا من  في 
الســيطرة على املنافسات وحتقيق 
اإلجنــازات الواحد تلو اآلخر ليتحقق 
النجاح والفوز ورفع غلة االوســمة 
أوســمة  خمســة  بواقع  الذهبية 

وثالث فضيات وبرونزيتني.
انطلقت  عن:  االحتاد  رئيس  وكشف 
أمس منافســات احلرة ونعول كثيرًا 

نتائج  بتســجيل  أبطالنــا  علــى 
ايجابية التقــل عن حصاد زمالئهم 
في فعاليــة الرومانيــة. مبينا : ان 
األجواء بعد نتائج اليوم إيجابية ولنا 
الثقة بالعبينا على حتقيق األوسمة 

امللونة بعــد ان تطور أداؤهم كثيرل 
حتت اشــراف املــدرب االيراني الذي 
مت التعاقــد معه بواســطة رئيس 
رعد  الكابــن  االوملبيــة  اللجنــة 

حمودي.

ظمياء العزاوي 
اقامــت املديريــة العامــة للتعليم 
الرياضي  النشــاط  شــعبة  املهني 
والكشفي واملدرسي املعرض السنوي 
التربية علــي حميد  وزيــر  برعايــة 
وبأشــراف مدير عام التعليم املهني 
الفنية  باألعمال  اخلاص  علي  سعدي 
واليدوية واالبتكارية والرياضية  على 
الرياضي والكشفي  النشــاط  قاعة 

لتربية الكرخ االولى .
وشــاركت في املعرض اكثر من مئة 
مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية 
بنني وبنات وقــد تضمن اعماال يدوية 
واشــكاال حرفية وفنون تشــكيلية 
والزخرفــة وتنســيق الديكور فضال 
لنتاجات  املبدعة  االخرى  االعمال  عن 
من  بعض  عــرض  وكذلك  الطــالب 
والتراثية   الفولكلوريــة  مقتنيــات 
وكان هــدف هذا املعــرض هو حتفيز 

الطاقات لدى جميــع الطلبة  .وفي 
اخلتام ثمن مدير عام التعليم املهني 
جهود قســم النشاط الفني إلدارات 
جميــع املدارس على مــا قدموه من 
االعمــال الفنية اجلميلــة ومت تقدمي 
على  التقديرية  والشــهادات  الدروع 
املتميــزة   املــدارس  ادارات  جميــع 
واملشــاركة وثمن لهم املوفقية في 

خدمــة املســيرة التربويــة  وكانت 
املتميزة  املهنيــة  املدارس  ضمن  من 
اعداديــة عائشــة املهنيــة على ما 
قدمته املدرسة من اعمال شهد لهم 
املتميزة  الفنية  ألعمالهــم  احلضور 
وقد نالت نصيب الشهادة التقديرية  
اسماء حسني مديرة اعدادية عائشة 

املهنية للبنات.

10 أوسمة ملونة لشباب المصارعة   
الرومانية في البطولة العربية

حسين الشمري
تفقــد االمــني العــام للجنة 
الدكتور  وكالــة   الباراملبيــة 
االول  امــس  العانــي  احمــد 
ملنتخبنا  التدريبيــة  الوحــدة 
التي  الباراملبي  الطائرة  بالكرة 
جرت في قاعــة مبني اللجنة 
الباراملبيــة بحضور رئيس احتاد 
اللعبة احمد حســن واعضاء 
االحتــاد للوقــوف على ســير 
العمــل وجاهزيــة املنتخــب 

لالستحقاقات املقبلة.
وقــال العاني فــي تصريح ان 
تواجدنا في الوحدات التدريبية 
الباراملبية هو جزء من  الحتادات 
مسؤولية عملنا لالطالع على 
اهم فقــرات املناهج التدريببة 
كي نســهم في تطويرها عبر 

املناقشــة املفيدة بــني االحتاد 
واملالك التدريبي بقيادة املدربني 
عنون  واحمد  الكرمي  عبد  هادي 
كل  هلل  واحلمــد  والالعبــني 
االمور تســير وفق ما نخطط 
اليه فــي اجتماعــات املكتب 
التنفيذي بقيادة رئيس اللجنة 
الباراملبيــة الدكتــور عقيــل 
حميــد وزمالئنا االخرين لوضع 
منتخباتنــا في متــام اجلاهزية 
فــي  للمشــاركة  العاليــة 
ان  واضاف  اخلارجية.  البطوالت 
ومالكهم  العبينا  مينح  وجودنا 
الهمة  من  جرعــات  التدريبي 
العاليــة والثقة بالنفس لبذل 
اقصى اجلهــود من اجل حتقيق 
املشاركات  االجنازات في  افضل 
العاني حديثه  اخلارجية..وانهى 

بالقــول انا حقيقــة في غاية 
الســعادة وانا اقف بني اخوتي 
وزمالئي وابنائي الالعبني سوية  

من اجل النهوض بواقع احتادات 
اللجنة الباراملبية جميعا  كي 
في  اقويــاء  منافســني  نكون 

البطوالت واملشاركات املقبلة.
اما رئيس احتــاد الكرة الطائرة 
فقال   حســن  احمد  الباراملبي 

بكل فخر واعتزاز استقبلنا يوم 
العام  االمني  االثنني  االول  امس 
للجنة الباراملبية الدكتور احمد 
التدريببة  العاني في الوحــدة 
التي رفعت من مســتوى االداء 
لدى العبينا للظهور مبســتوى 
منتخبنا  بسمعة  يليق  افضل 
الذي يواصل تدريباته استعدادا 
للمشــاركات اخلارجبة املقبلة 
.. وتابع حســن قوله ناقشــنا 
خــالل حضــور االمــني العام  
اهم االمــور االداريــة والفنية 
التي تخــص اللعبة  والتي من 
شانها ان تسهم في تطويرها 
مســتقبال قبــل الدخول في 
واملشاركات  املنافســات  غمار 
التي تنتظر منتخبنا خالل هذا 

العام .

االمين العام للجنة البارالمبية يتفقد الوحدات التدريبية لمنتخب الكرة الطائرة   

المديرية العامة للتعليم المهني تفتتح 
المعرض السنوي لمنتجات طالب مدارس 

العبونا على منصات التتويج

العاني بني العبي الكرة الطائرة

جانب من املعرض

هادي عبد عون والعبي ناشئة الكرخ



حصل الفنــان الكبير وائــل كفورى، على جائــزة يوتيوب 
الذهبية، بعد تخطى عدد متابعى قناته على موقع يوتيوب 
الشــهير للفيديوهات، حاجز املليون متابع، ونشــر صورة 
من تلقيه الدرع على حســابه الرسمى بانستجرام، وعلق 

:"شكرا لكم جميعا". 
وأحيــا النجم اللبنانــي وائل كفورى والنجمــة اللبنانية 
نانســى عجرم،  حفال غنائيا الســبت املاضى على مسرح 
قصر اإلمارات في أبو ظبــى، وقدما باقة مميزة ومتنوعة من 

أغنياتهم احملببة لدى جمهورهم.
وكانت آخر أعمال وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على 
موقع الفيديوهات "يوتيــوب"، واألغنية من كلمات وأحلان 
سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى مت تناولها 
فى إطار فكرة صيفية جديدة من خالل فيديو بسيط، جمع 
بني وائل ومجموعة مع أقاربــه وأصدقائه، فى لقاء دعا له 
وائل مبنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، 
وكانت املشاهد فى حلظات عفوية عبرت عن االنسجام وجو 

املرح الذى يجمع بني وائل وأقاربه وأصدقائه.

أقدم املمثل ليوناردو دي كابريو احلائز على جائزة األوســكار، 
 ، Don't Look Up والــذي لعب دور البطولة مؤخرًا في فيلم
على بيع احــد ممتلكاته في كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما 
اشــتري مؤخراً أكثر من منزل جعلوا احملفظة العقارية له 
على حد وصف تقرير inquisitr من ضمن األضخم ملشاهير 

هوليود.
وذكر التقريــر أن دي كابريو قرر بيع منزل Los Feliz منذ ما 
يقرب من قــرن من الزمان، والذى مت انشــاءه في عام 1926 
، ويقع على قطعة أرض كثيفة األشــجار تبلغ مساحتها 
ربع فــدان،  يضم القصــر أيًضا 6 غرف نــوم و 8 حمامات 
وممرًا مخفًيا ومســبًحا ومنطقة لتناول الطعام في الهواء 

الطلق.
ولــم يذكر التقرير قيمة املبلغ الــذى حصل عليه ليوناردو 
نظيــر بيع القصــر الفخم الــذى كان ميتلكــه منذ فترة 

التسعينات.
ويأتى ذلــك بعدما قام النجم العاملي دي كابريو، ببيع منزل 
آخر بداية الشــهر، كان ميتلكه في لوس أجنلوس مبقابل 4.9 

مليون دوالر أمريكي، للمغني الشهير ميجل.

وائل كفوري

ليوناردو دي كابريو 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل
وســط حضــور نوعــي اســتضافت 
العراقيني في مركزها  الفنانــني  نقابة 
العــام ببغداد معــرض جماعة ازاميل 
الى بالســم محمد(  حتت عنوان )حتية 
اســتذكارا وتقديرا لهذا املبدع الراحل 

الكبير.
وتضم جماعة ازاميل عددا من النحاتني 

املعروفني في البالد.
املعرض شكل اضاءة ملا يجود به النحت 
العراقــي الذي يحاول العــودة للتوهج 
بجانــب الفنون االخــرى بفضل جهود 
محترفيــه ودأبهــم املواصلة واحلضور 
واالبداع  التشكيلية  احلركة  في  الدائم 

العراقي عموما.
النحات هيثم حســن مؤسس  الفنان 

جماعة ازاميل قال عن املعرض:
الســنوي جلماعة  املعــرض  هذا هــو 
ازاميل، وألننا نهدي كل معرض نقيمه 
اســتذكارا الحد املبدعــني ارتأينا هذا 
العام ان يحمل معرضنا اســم الراحل 
الكبير بالســم محمد، معرضنا االول 
كان باســم النحات صالح القره غولي 
والثاني باسم الراحل الدكتور اياد حامد 
الراحل بالســم  باســم  املعرض  وهذا 

محمد".
ويضيف: أزاميل جماعة فنية تتألف من 
اربعة عشر نحاتا من اهم نحاتي العراق 
، نحن نقيم نشاطات نحت ونستضيف 
رسامني كضيوف للجماعة، معرض في 
اســطنبول وآخر في عمان واآلن نحضر 
ملعرض في مصر ومعنا 40 رســاما من 

العراق سنستضيفهم في مصر".
فاضــل وتوت امني ســر نقابة الفنانني 
العراقيني يتحدث عن اهتمام نقابتهم 

ودورها في هذا املعرض قائال:
هذا املعرض، الرابع جلماعة ازاميل والذي 
كان مقــررا ان يقام قبل ســنتني اال ان 
جائحة كورونا اخرتــه كل هذه الفترة، 

اســتعداداتنا كانــت جيــدة القامته. 
املعــرض اليــوم مفرح جدا بالنســبة 
عدة  حضور  باعتبــار  ازاميــل  جلماعة 
جتــارب متعــددة للجماعــة، اغلبهم 
يعمل بالفن املعاصــر، حقيقة تعددت 
اخلامات واالســاليب في هــذا املعرض، 
هــو تقريبا املنجز االول على الســاحة 
العراقية بالنســبة للنحت اآلن، منجز 
نحتي معاصر، سيتبع هذا املعرض آخر 
في اســطنبول ومعرضــان في جنيف 
ولندن، بالنسبة لنقابتنا فقد احتضنت 
املعرض اساســا، االعداد لــه كان في 
الراعية له مــن بدايته  النقابة وهــي 

وحتى عرضه للجمهور".
املشــاركني في  الوحيدة ضمن  املــرأة 
املعرض الفنانة النحاتة عاتكة اخلزرجي 

قالت:
الفنانة  املفــروض مشــاركة  كان من 
النحاتة سميرة حبيب معي لكنها لم 

حتضر اليوم، شــاركت بعملني في هذا 
املعــرض من نفس اخلامــة اخلاصة بي، 
االلياف الطبيعية، احدهما عن صراعات 
كورونــا بســبب اصابتــي بالفايروس، 
بالنسبة لي اشــعر بان النحت اساس 
الفنون، الن االنســان على فطرته  كل 
ينحت، حتى االطفــال اول اهتمامهم 

يبدأ بالطني".
وتضيف: نحن كجماعة ازاميل وانا من 
املؤسســني للجماعة لدينا مشــاريع 
اخرى، انا اؤمن ان الفنان يجب ان يتمتع 
مبحبــة اجلميع ويبتعد عــن الصراعات 
للفن،  انتمي  انا  واملصالح،  الشخصية 
انتمي للنحت، كذلــك يجب ان نرتقي 

عن املشاكل والصراعات".
النحات علي رسن منصور، شارك بثالثة 
اعمال يرى ان املعارض تشــكل ظاهرة 
صحية وكلما زاد الفن حتســنت صحة 

االنسان، الفنان ويضيف :

عملنا صعب، الظــروف صعبة، البيئة 
صعبة، امراض وسياســة سيئة، لكن 
الفنــان حالة صحية، املعــارض والفن 
بصورة عامة يبشر بحالة صحية، يعني 
كل ما كان الفن ينتشــر في بلد فهذا 
اعماله  مضامني  وعــن  تقدمه"،  دليل 
يضيف:  انا عــادة الاحتدث عن اعمالي، 
النني لــو حتدثت عــن عملــي فانني 
ساحجمه في مساحة معينة وحجم 
معني واملتلقي يفهمه متاما، انا عادة ما 
اترك عملــي للمتلقي النه رمبا مينحني 

مدى اوسع العمالي".    
الكناني  محمــد  الدكتــور  النحــات 
املشارك بثالثة اعمال في املعرض قال :

انا اعمل على  شــاركت بثالثة اعمال، 
عالقة  واملــكان،  الذاكــرة  موضوعــة 
الذاكرة واملكان، الذاكرة عندي عبارة عن 
طيف واسع من االستعارات التي ترتبط 
بحضــارة العراق، ايضا املكان يشــكل 
عنــدي هاجس كبير جدا، اعــادة انتاج 
املكان مرة اخرى بطريقة معاصرة، وهذا 
له عالقــة انه كيف نســتعير املفردة 
البيئيــة ونعيــد انتاجها فــي امكنة 
معاصــرة، وهــذا مهم جــدا لتحديد 
مفهوم النحت النه عــادة ليس مجرد 
انتاج عمل يقع ضمن املعايير االكادميية 
اوالفنية بقدر ماهو رســالة،  وهو ايضا 
توصيف جمالي لالمكنة والفضاءات".

واضاف : اضافة الى ذلك اعتقد ان هذا 
املعرض بكليته يشــكل اضافة جديدة 
العقد  املعاصرفــي  العراقي  للنحــت 
االخيــر، ميثل جتارب جــدا مهمة لكثير 
اســتقرارا  ميتلكون  الذين  الفنانني  من 
احلركة  فــي  كاشــتغاالت  ورســوخا 
التشكيلية العراقية، اضافة حلضورهم 
املؤثــر في هــذه احلركة، هذا  اجلمالي 
املعرض اليختــزل النحت العراقي بقدر 
جديدة  والتماعات  اضافات  يقدم  ماهو 

في احلركة التشكيلية العراقية".

دبي – الصباح اجلديد: 
أعلنت شركة فورترس ستراتيجيز احملدودة، 
إحــدى شــركات مجموعة جيــه جروب 
القابضة التي متتلك محفظة واسعة من 
الشــركات التابعة لها فــي جميع أنحاء 
الشــرق األوسط وأوروبا وآســيا والواليات 
املتحــدة، امس الثالثاء،  جتديد شــراكتها 
احلصريــة مع قناة العراقيــة بهدف تعزيز 
وتســهيل جتربــة املعلنني فــي املنطقة 

والعالم. 

ومبوجب العقــد اجملدد، ســتمثل فورترس 
ســتراتيجيز قناة العراقية بشكل حصري 
والدعائية  اإلعالنية  باخلدمات  يتعلق  فيما 
في املنطقة، بهدف تسهيل جتربة أصحاب 

اإلعالنات اإلقليميني والدوليني وحتسينها.
وستســهم الشــراكة في خدمة املاليني 
من مشــاهدي قنــاة العراقية وتوســيع 
قاعدة املعلنني، واستكشــاف طرق جديدة 
لزيادة إيرادات املعلنني، باإلضافة إلى تقدمي 
خدمات ومبادرات مبتكرة تســاعدهم في 

اســتهداف اجلمهور املناســب في الوقت 
واملكان املناسبني.  

تعتبــر قنــاة العراقيــة من الشــبكات 
وتقدم  العــراق،  فــي  الرائدة  الفضائيــة 
من  واســتثنائية  متنوعة  باقة  جلمهورها 
البرامــج واألفالم الوثائقية واملســرحيات 
املوســيقية وبرامــج األطفــال والترفيه 
والعــروض الرياضيــة التي تلبــي جميع 

األذواق.
وتعليًقا على هذه الشــراكة، قال باتريك 

الهبر، نائب رئيــس مجموعة جيه غروب: 
"نحن ســعداء مبواصلة تعاوننــا مع قناة 
العراقية في ســوق تنافسي، خصوًصا أن 
جيه غروب تتمتع بحضور قوي في العراق. 
يعتبر جتديد عقدنا مع قناة العراقية دليال 
إضافياَ على جهودنا احلثيثة كشركة رائدة 
في مجال االعالنات فــي العراق. باإلضافة 
إلى امتالك أكبر شــركة لوحــات إعالنية 
تصل إلى ماليني املشــاهدين واملعلنني في 

العراق".

شركة فورترس ستراتيجيز تجدد اتفاقيتها مع قناة العراقية

معرض جديد لجماعة ازاميل يضيء
 فضاء نقابة الفنانين العراقيين

"تحية الى بالسم محمد"

الصباح الجديد - وكاالت
وصلت إيــرادات فيلم الرعب الصرخة 5 إلى 140 مليونا و 21 ألف 
دوالر بـ شــباك التذاكر العاملى منذ طرحــه يوم 14 كانون الثاني 
املاضى، وانقســمت اإليــرادات بني 81 مليــون و 621 ألف دوالر بـ 
شــباك التذاكر األمريكي، و 58 مليون و 400 ألف دوالر بـ شــباك 

التذاكر العاملى.
كما حصل الفيلم على تقييم وصل إلى %77 من قبل 239 ناقًدا 
عاملًيــا، و%83 من قبل أكثر من 2500 مشــاهد معتمد من خالل 
موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض اخملتلفة 
حــول العالم، ووصــل دور العرض املصرية يــوم 20 كانون الثاني 

املاضى .
والفيلم تتشابه فيه الشــخصيات اجلديدة والقدمية من األجزاء 
الســابقة، كما يؤكد وجود أحــداث مثيرة فــي تفاصيل قصة 
الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن اجلمهور يجب 
أن يكون مستعدا جلميع أنواع املفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع 
 Paramount ويبدأ موجة قتل جديدة، العمل من إنتاج Ghostface

.Pictures
والفيلم أمريكي من إخراج مــات بيتينيلي أولبني وتايلر جيليت، 
هو اجلــزء اخلامس في سلســلة أفــالم الصرخة، وهــو تكملة 
مباشــرة لفيلم "الصرخة 4" الذي صدر عــام 2011، واألول في 
السلســلة الذي لم يخرجه ويــس كرافن، الــذي توفي في عام 
2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من األجزاء الســابقة، منهم 
املمثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، واملمثلة 
األمريكيــة كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، واملمثل األمريكي 
ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شــيلنت في 

دور جودي هيكس.

 "فيلم الصرخة 5" يحقق 140 
مليون دوالر بعد 74 يوم عرض

الصباح الجديد
كرمــت وزارة الثقافــة الفرنســية الكاتبة واملمثلــة والناقدة 
العراقية عواطف نعيم بوســام رفيع املســتوى للفنون واآلداب 

مبناسبة اليوم العاملي للمسرح.
 وقد قلد ســفير فرنسا في العراق "إريك شــوفالييه" الوسام 
للفنانة نعيم عقب انتهاء العرض املســرحي "غودت أين أنت؟"  
الذي قدم من على فضاء املعهد الفرنســي في بغداد مبناســبة 
اليوم العاملي للمسرح في السابع والعشرين من الشهر اجلاري، 
وتعد الفنانة الدكتورة عواطف نعيم أّول شخصية عرآقية حتوز 

هذآ الوسام .
وعبــرت نعيم فــي تصريح لوكالــة األنباء العراقيــة )واع( عن 
"سعادتها بالتكرمي من قبل وزارة الثقافة الفرنسية"، مبينة أنه 
"يحمل في طياته إشــارات واضحة الى عبقرية ومهارة الفنان 
العراقي الذي ما زال يبث احلياة والبهجة ويصارع احلياة القاسية 

ليثبت حضوره بكل ألق في امليادين الفنية والثقافية".

وزارة الثقافة الفرنسية تكرم 
الدكتورة عواطف نعيم

الصباح الجديد - وكاالت
علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
على تصــرف املمثــل األمريكي ويل 
سميث جتاه زميله مقدم حفل جوائز 
األوســكار، كريس روك وصفعه على 
وجهه بســبب دعابــة أطلقها على 
زوجته بعــد حالقة شــعرها نتيجة 
إصابتها مبرض الثعلبة، ونشرت هيفاء 

وهبــي فيديو للواقعــة عبر خاصية 
ســتوري على حســابها الشخصي 
على تطبيق ســناب شــات واصفة 
األمر بـــ "الفضيحة األكبر في تاريخ 

التلفزيون".
واعتبرت وهبي أن تصرف ويل سميث 
كان دفاعــاً عن زوجتــه، قائلة: "ويل 
سميث وقف دفاعا عن احترام زوجته، 

نفذ ذلك بقلة احترام، لكن في هذا 
الوقت فهو وقــف دفاعا عن زوجته، 
تاريخ  فكانت أعظم فضيحــة في 
التليفزيــون"، وتابعــت تعليقهــا 
مبنشــور أخــر قالت فيــه: "للرجل 
خيارين فــي العالقة، إمــا أن يقف 
ويكون الرجل الذي حتتاجه، أو يجلس 

لترى هي الرجل الذي يقف خلفه".

 هيفاء وهبي تعلق على صفعة هيفاء وهبي تعلق على صفعة
 ويل سميث: أعظم فضيحة ويل سميث: أعظم فضيحة

الصباح الجديد ـ متابعة:
الدولــي  املوصــل  "مهرجــان  فــي 
األحلان  أصــداء  ترددت  للموســيقى"، 
واألندلس وغير  العــراق  التقليدية من 
ذلك مــن األماكن فــي مدينة املوصل 

القدمية.
"العمل  مؤسســة  املهرجان  ونظمت 
لألمــل"، بدعــم مــن "مفوضية األمم 
املتحدة الســامية لشــؤون الالجئني" 
تدريــب  بهــدف  األوروبــي،  واالحتــاد 
وتشــجيعهم،  الشبان  املوســيقيني 
وإقامة جســور وروابط بــني اجملموعات 

املوسيقية من اخلارج.
وقالــت مديــرة املؤسســة بســمة 
احلســيني: "على مدى أشــهر، تلقى 

أكثــر من عشــرين عازفاً موســيقياً 
تدريبات في املوصل، وأّسســوا  عراقياً 
أربع مجموعات موســيقية مختلفة، 
وقدمــوا عروضهم فــي املهرجان إلى 
جانب مجموعات من فرنســا وإسبانيا 
أن  احلســيني  وأضافــت  وإيطاليــا". 
القاسم املشــترك بني هذه الفرق أنها 
تعــزف أنواعاً مــن املوســيقى تُعتبر 

تقليدية في بالدها.
األحلان  املوســيقية  الفــرق  وعزفــت 
الســريانية والتركمانيــة وغيرها من 
األحلان التقليدية التي تُعزف في حفالت 

الزفاف واالحتفاالت الشعبية األخرى.
وأضافت احلســيني أن" الهدف يتمثل 
في إعــادة هذه التقاليــد للحياة مرة 

يتطلع  التــي  املوصــل  فــي  أخرى 
الشــباب فيها إلى عزف املوسيقى، 
لكن فرص التدريب املناسب محدودة 

أمامهم.
وقدم ليث صديــق، وهو عازف كمان 
ومؤلــف موســيقي عراقي مغترب 
فّر من العراق بســبب احلرب وعمل 
باملوســيقى، عرضاً في املهرجان مع 
فرقة تسمى "جذور األندلس". وقدم 
مــع الفرقة مجموعــة مختارة من 
بنكهة  التقليدية  العراقية  األغاني 
فرقة  مع  "أغني  وقــال:  الفالمنغو. 
من إسبانيا اسمها )جذور األندلس(. 
بطريقة  عراقية  مقطوعــات  نقّدم 
قريبة إلى موسيقى األندلس، كذلك 
فإننا سنعزف ألهم املوسيقيني من 
مدينــة املوصل الذين عاشــوا في 
األندلــس". وأعرب ســكان املوصل 
الذين حضــروا املهرجان عن أملهم 
أن يصبح املهرجان مناسبة سنوية، 
املوســيقية  األنشــطة  يحيي  وأن 
التي ظلت مســرحاً  مدينتهم  في 

للعنف والصراع املسلح لسنوات.
أنفال: "شيء  تدعى  وقالت مواطنة 
جميــل أن تقــوم املوصــل بهــذه 
واملوســيقية،  الثقافية  املهرجانات 
ونحــن ســعداء ونتمنــى أن تبقى 

وتستمر وتكون سنوية".
بغداد ـ فالح الناصر:

يؤكد العراقيون يوماً بعد اخر مدى تالحمهم 
وتعاونهم في دعم الفئات الفقيرة ومساندتها 
في حتمل عبء احلياة ومصاعبها، ففي حي أور/ 
منطقة ســبع قصور شــرقي بغداد، تأسس 
فريــق "وفاء وعطاء التطوعــي لرعاية األيتام 
وتنمية األســرة"، في االول مــن كانون الثاني 
2020، نذر أعضاء الفريق اخلمســة انفسهم 
بقيادة رحيم محسن املالكي، وإحسان سلمان 
وعائدة  الصبيحــاوي  وحيدر  الكنانــي  وعلي 
كاظم الربيعي، على تقدمي املعونة ملن يستحق 
فقاموا بجوالت في منطقتهم ليسجلوا نحو 
250 أســرة ضمن قيد ســجل الفريق وحاالت 
إنســانية عدة أخرى ليقفوا إلى جانبهم في 
تقدمي املساعدة قدراإلمكان من سالت غذائية 
ومواد عينية وكهربائية وجتهيز بعض املدارس 
وطلبتها باملالبس والقرطاسية، مع احتياجات 
الفريق  أخرى للمدارس، كما شــملت جوالت 
تكرميا ملــالكات املدارس اإلدارية والتدريســية 

تعزيزاً لدورهم التربوي.
كما أقــام الفريق مهرجانات لتقدمي كســوة 
العيــد إلــى األيتام املســجلني مــع تطوع 

مجموعة حالقني وبعض اصحاب املهن الذين 
تطوعوا لتقدمي خدماتهــم اجملانية ملن يحتاج 
بالتنســيق مع إدارة الفريق واعضــاءه الذين 

صالفقراء.
الفريــق يعتمــد في متويلــه علــى تبرعات 
امليســورين وكذلك بني الفريق نفسه، الذين 
الوقوف  يســتهدف  منســجماً  فريقاً  مثلوا 
إلى شــريحة الفقراء واحملتاجني، ولم يرتبطوا 
بإية جهة سياســية، عملهم خالص ألحياء 

اإلنسانية وتأدية دور إيجابي في اجملتمع.

الصباح الجديد - وكاالت
وضعــت الفنانــة األردنية الشــابة صبا 
مبارك، نفســها أمام حتٍد كبير في املوسم 
الرمضاني 2022، حيــث تظهر في بطولة 
مسلسلني جديدين، وهما مسلسل )توبة(  
رفقة عمرو سعد، و)ســوتس بالعربي( مع 

آسر ياسني.
صبا مبارك تضطر إلى التنقل ما بني مصر 
ولبنان من أجــل إمتام تصوير مشــاهدها 
في املسلسلني، وســط توقعات باستمرار 

التصوير حتى آخر أسابيع الشهر الكرمي.
التحــدي الكبير الذي يواجــه صبا مبارك، 
العملني بشــخصيتني  هو ظهورهــا في 
متناقضتني متاًما، في الشــكل واملضمون، 
حيــث تظهــر فــي الشــخصية األولى 
مبسلســل توبة بدور فتاة شعبية خرجت 
مــن طبقة بســيطة وتُدعي "إحســان"، 
وبســبب ظروفهــا القاســية تضطر إلى 

العمل في متجر والدها بعد وفاته، محاولة 
احلفاظ على تاريخ والدها الكبير في احلي.

تعيــش صبا مبارك حالة حــب من القلب 
ولكنها من طرف واحــد جتاه "توبة" عمرو 
ســعد، لكنها تتعرض لبعض املضايقات 
من "ســيد األجنبي" والذي يُجســد دوره 

الفنان ماجد املصري.
تظهر صبا مبارك بشخصية مختلفة متاًما 
عبر بطولتها ملسلســل "suits بالعربي"، 
حيث جتسد صبا شخصية فريدة املسيري، 
وهي فتاة تعمل فــي أكبر مكتب محاماة 
في البــالد، وتظهر في ثوب الشــخصية 
القويــة، والتــي تســتطيع التحكم في 
الكثير من األمور ببساطة، فيما أنها أيًضا 
صاحبة القــرار األول واألخيــر في معظم 
قرارت املكتــب، فيما يبدو دورها الكبير في 
املكتب وكيفيــة إدارتها لألمور بداخله مع 

كل حلقة جديدة.

مهرجان الموصل الدولي للموسيقى... 
إحياء تراث المدينة

تحٍد كبير لصبا مبارك
في دراما رمضان 2022

وفاء وعطاء.. فريق تطوعي لرعاية 
األيتام وتنمية األسرة
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