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بغداد - وعد الشمري:
أخفــق التحالف الثالثــي "انقاذ 
وطــن" مجدداً في عقد جلســة 
انتخــاب رئيــس اجلمهورية، بعد 
فشــله فــي حتقيــق النصــاب 
االطار  مقاطعة  بسبب  املطلوب، 
معه،  واملتحالفــن  التنســيقي 
النواب  إلــى العديد مــن  إضافة 

املستقلن.
وكان من املقّرر أن تشــهد جلسة 
األمس في فقراتها األولى انتخاب 
رئيــس اجلهوريــة التــي يتطلب 
نصابها وجــود 220 نائبــاً، إال أن 
ذلك العــدد لم يتحقق بســبب 
إلــى حتويل  املقاطعــة، مــا أدى 
ناقشــت  اعتيادية  إلى  اجللســة 
موضــوع اللجان النيابيــة، وتقرر 

تأجيل اجللسة إلى إشعار أخر.
اإلطــار  املقاطعــن،  أبــرز  وكان 
الوطنــي  واالحتــاد  التنســيقي، 
عــزم  وحتالــف  الكردســتاني، 
)املنســحبن من حتالف السيادة(، 
وحركة اجليــل اجلديد، إضافة إلى 
نواب مســتقلن عقدوا اجتماعاً 

وقرروا عدم املشاركة.
وفــي هذه االثنــاء، عقــد اإلطار 
التنســيقي اجتماعــاً في منزل 
زعيم حتالف الفتح هادي العامري، 
بحضور زعيم ائتالف دولة القانون 
نــوري املالكي وامن عــام حركة 
عصائب أهــل احلق قيس اخلزعلي، 

ونواب الكتلة.
وقــال العامــري علــى هامــش 
فرصــة  "هنــاك  إن  االجتمــاع، 
الثالثي  التحالف  أمام  مناســبة 
للركون إلى احلوار والتفاهم إليجاد 

حل لألزمة الراهنة".

التيار الصدري مقتدى  لكن زعيم 
الصدر نشــر تغريدة خاطب فيها 
"لن  بالقــول  التنســيقي  االطار 
اتوافــق معكــم، فالتوافق يعني 
نهايــة البلــد ال للتوافق بجميع 
اشكاله فما تســمونه االنسداد 
السياســي أهــون مــن التوافق 
الكعكة  اقتســام  مــن  وأفضل 
معكــم فال خيــر فــي حكومة 

توافقيــة محاصصاتيــة، وكيف 
وانتم  الكتــل  مع  ســتتوافقون 
تتطاولــون ضد كل املكونات وكل 
كسبهم  حتاولون  الذين  الشركاء 

لسفسطائكم".
وخاطب الصدر الشــعب بالقول، 
"لــن أعيدكــم إلى مأســاتكم 
الســابقة وذلك وعد غير مكذوب 
فالوطــن لــن يخضــع للتبعية 

واحملاصصة  والتطبيــع  واالحتالل 
والشعب لن يركع لهم اطالقاً".

لكــن زعيم ائتالف دولــة القانون 
نــوري املالكــي ذكر فــي تغريدة 
له، أن "حتالف االطار التنســيقي 
واملتحالفــن معــه أكــدوا قدرة 
الثلــث الضامن الــذي ثبت اليوم 
مبنــع عقد جلســة يعدها االطار 

خطوة خطيرة".

وتابع املالكي، أن "ورقة مت اعدادها 
إليجاد حل حلالــة االختناق بعدما 
تأكــد أن التحالــف الثالثــي لن 
ايجاد حلول واقعية  يتقدم مببادرة 
تضمن العملية السياســية من 

االنهيار".
وأشــار، إلى أن "البــدء بحوار بن 
املبادة  النضاج  املتحالفــة  القوى 
واالنطــالق بها إلى باقــي القوى 

واملكونات السياسية".
بــدوره، قال عضو حتالــف الفتح 
تصريح  فــي  البطيخ،  غضنفــر 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "جتربة 
جلستي السبت واالربعاء أظهرت 
وجــود فريقن عــرف كل منهما 
عــدد نوابه، كمــا ان حتالف انقاذ 
وطن أصبــح على يقــن بأنه لن 
يســتطيع عقد جلســة من دون 

االطار التنسيقي".
وتابع البطيخ، أن "املؤيدين حلضور 
اجللســة فــي تراجــع ولــم يبق 
ســوى نواب التيار الصدري واحلزب 
وحتالف  الكردستاني  الدميقراطي 

السيادة".
وأشــار، إلى أن "اإلطار التنسيقي 
لديه نحو 130 نائباً وهو قادر على 
حتقيق الثلــث الضامن ويواجه أي 
محاولــة لعقد جلســة انتخاب 
عن  بعيــداً  اجلمهوريــة  رئيــس 

التوافق".
وفي الســياق، ذكــر عضو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني عماد 
باجالن، أن "حتالف انقاذ وطن سوف 
يستمر في مساعيه نحو تشكيل 

حكومة االغلبية الوطنية".
وتابــع باجــالن، ان "عــدم حتقق 
النصاب جللسة األمس ليس نهاية 
املطاف، بل ســتكون لنا محاوالت 
وبالتأكيد ســوف نصل إلى العدد 
سلســلة  خالل  مــن  املطلــوب 

حوارات نعقدها مع االطراف".
وانتهــى باجالن، إلــى أن "االطار 
يضغط  أن  يحــاول  التنســيقي 
أجل ضمان  الوسائل من  مبختلف 
التوافقية واحلصول على املناصب 

ولن ينجح في هذه املساعي". 

بعد فشل جلسة انتخاب الرئيس.. الصدر يحسم امره بوعد حازم: 

 لن اتوافق معكم واالنسداد السياسي
علي اهون من حكومة محاصصاتية 

مساحات بساتين النخيل تتزايد وتصدير 
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كتب محرر الصفحة األولى:
أكــد وزيــر اخلارجية الروســي 
روسيا  حرص  الفروف  ســيرغي 
واملســتمر  الثابت  التطور  على 
للعالقات مع الصن، مشيرا إلى 
أن البلدين يعتزمان السير قدما 
نحو نظام عاملــي عادل ومتعدد 

األقطاب.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها 
الفروف امس األربعاء في مدينة 
تونشي بشرق الصن حيث وصل 
في زيارة يلتقــي خاللها نظيره 
الصيني وانغ يي، كما سيشارك 
الوزاري  االجتمــاع  في  اخلميس 

للدول اجملاورة ألفغانستان.
مهتمون  "نحــن  الفروف:  وقال 
بأن تتطــور عالقاتنا مع الصن 
وهو  ثابت ومســتمر،  بشــكل 
مــا اتفق عليه زعيمــا البلدين 
الرئيس )الروسي(  بوتن والرئيس 
)الصيني( شي جن بينغ. واليوم 
سننظر في اخلطوات امللموسة 
تنفيذ  إلــى ضمان  التي تهدف 
كافة االتفاقات التي مت التوصل 

إليها".
وأضاف الفروف أن روسيا والصن 
ســيتحركون  وشــركاءهما 
معــا نحو نظام عاملــي متعدد 
األقطــاب وعادل بناء على نتائج 
"املرحلة اخلطيــرة التي مير بها 

تاريخ العالقات الدولية".
"وقــال: "منــر مبرحلــة خطيرة 
للغايــة فــي تاريــخ العالقات 
الدوليــة. وأنا مقتنــع بأنه في 
أعقاب هذه املرحلة، ســتتضح 
الدولي بشــكل  الوضع  مالمح 
كبير وســنتحرك معكم، ومع 
شــركاء آخرين في الــرأي، نحو 
نظــام عاملي متعــدد األقطاب 

وعادل ودميقراطي".
إن  الروســية  وقالــت اخلارجية 
الفروف أطلع وانغ يي على سير 
العملية العسكرية اخلاصة في 
أوكرانيا وعمليــة التفاوض مع 

كييف.
وأضافت أن الفروف ووانغ يي بحثا 
أيضــا الوضع في أفغانســتان 
البرنامــج  حــول  والتطــورات 

النووي اإليراني وفي شبه اجلزيرة 
الكورية.

وجتدر اإلشارة هنا الى ان املصالح 
في  تلتقي  الصينية-الروســية 
إّن الطرفــن يرغبان في تدعيم 
قّواتهما مقابل الواليات املّتحدة 
األميركية، ســواًء مــن القيادة 
الروســية التي تعــرف أنها في 
الغــرب اضعافه  يحاول  موقف 

قبل  وحتى  الوســائل  بشــتى 
ان تخوض احلرب ضــد اوكرانيا، 
أو من قبــل القيــادة الصينية 
التي تــرى أّنها مؤّهلة ألن تكون 
القّوة العظمى فيمــا بعد،  إّن 
التدّخل  كال الطرفن يرفضــان 
الوســطى  اخلارجي في آســيا 
و يخشــيان من ســقوط هذه 

املنطقة في النفوذ الغربي.

كال  يرفــض  هــذا  من  وأكثــر 
الدفاعيــة  املظّلــة  الطرفــن 
الصاروخية األميركية ويخشيان 
الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار 
ومــن اســتخدامها ضّدهمــا 
سواًء عبر دول أخرى أو جماعات، 
وهذا ما دفع روســيا حتديدا الى 
ان تهاجــم أوكرانيا فــي الرابع 
والعشرين من شــباط املاضي، 

ان رصدت حتركات أميركية  بعد 
وغربية، تستهدف ضم أوكرانيا 
الناتو،  األوربي وحلف  االحتاد  الى 
األمر الذي اربك كل احلســابات 
املتحدة  للواليات  االستراتيجية 
ودول الغرب، التي باتت تخشــى 
ان تصل اليهــا نار احلرب بعد ان 
امدادات  تخســر  وان  اشتعلت، 

الغاز الروسي.
وجتدر اإلشــارة الــى ان العديد 
مــن اخلبراء واملراقبــن واحملللن 
السياسين، اتفقوا ضمنيا على 
األوكرانية،  الروســية  احلرب  ان 
ســتقلب موازيــن القــوى في 
املســتقبل القريب، سيما بعد 
ان صرحــت قيــادات بعض دول 
اوروبا انها ســتخصص األموال 
وتطويرها،  لتسليح جيوشــها 
كما حصل مــع املانيا في األيام 
األولى للحرب، وهــو االمر الذي 
احلرب  ان  النتيجــة  يعني فــي 
البــاردة بن روســيا وأميركا لن 
تعود، وان العالم ســيقبل على 

تعددية األقطاب. 

موسكو وبكين تتحركان نحو نظام عالمي جديد متعدد األقطاب
الحرب الروسية األوكرانية كشفت هزال الغرب

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشفت هيئة النزاهة االحتاديَّة 
امــس االربعاء، عن صــدور أمٍر 
باســتقدام وزيــر االتصــاالت 
األســبق واملدير العــام لدائرة 
واإلعالم في  اخلارجيَّة  العالقات 
الوزارة، لتســبُّبهما بهدر املال 

العام. 
التحقيقــات  دائــرة  وذكــرت 
أنَّ "محكمة  بيان  في  بالهيئة 

حتقيق الكــرخ الثانية أصدرت 
أمــر اســتقداٍم بحــقِّ وزيــر 
إلى  إضافًة  األسبق،  االتصاالت 
املديــر العام لدائــرة العالقات 
الوزارة،  فــي  واإلعالم  اخلارجيَّة 
تخفيض  قــرار  خلفيَّة  علــى 
أسعار السعات الدوليَّة البريَّة 
ة من )7000$(  للشركات اخلاصَّ
إلــى )$5000(، ُمبّينًة أنَّ القرار 
دراسة  االعتماد على  دون  صدر 

ة أو الفنيَّـة؛  اجلدوى االقتصاديَـّ
ــا أدَّى إلـــى هـــدرٍ باملـال  ممَـّ

العام".
وأضافت الدائــرة أنَّ "محكمة 
حتقيق الكــرخ الثانية أصدرت 
أمر االســتقدام وفــق أحكام 
قانــون  مــن   )340  ( املــادة 
لسنة   111( رقم  العقوبـــات 

ل". 1969( املُعـدَّ
قانون  من   )340( املــادة  وتنصُّ 

عقوبة  إيقاع  علــى  العقوبات 
ة ال تزيــد على  الســجن ُمــدَّ
سبع ســنواٍت أو باحلبس على 
بخدمٍة  أو مكلف  كل موظف 
عامٍة أحدث عمداً ضرراً بأموال 
أو مصالح اجلهــة التي يعمل 
بحكم  بهــا  يتصل  أو  فیهــا 
وظیفته أو بأموال األشــخاص 
املعهود بها إلیــه، وفق ما جاء 

في البيان.

السليمانية - عباس اركوازي:
اقليم كردســتان  برملان  رئيس  اكد 
السابق الدكتور يوسف محمد، انه 
كان االجدر بالقوى واالحزاب الكردية 
بني  الذي  التوافق  التمســك مببدأ 
عليه العراق منــذ عام 2003، نظرا 
الن التفريط بهذا املبدأ ســيمكن 
بكل  تتحكم  ان  بســيطة  اغلبية 
شــيء، مشــيراً الى ان اصطفاف 
ثالثي  حتالف  في  الدميقراطي  احلزب 
ســيضر بالعملية السياسية ودور 

الكرد في العراق.
للصباح  في حديث  واوضح محمد 

الرئيسة  املشاكل  احدى  ان  اجلديد، 
التي يواجهها االقليم، ان قيادته ال 
تتعظ وال تأخذ الدروس من االخطاء 
ان  التــي ارتكبوها ســابقاً، مبيناً 
ملف الغاز الطبيعــي في االقليم 
ملف سياسي بقدر كونه اقتصادي، 
وان املسؤولن في االقليم ال يريدون 
ان يفقهوا ذلك، نظرا النهم فشلوا 
في ملــف النفط وهــم يريدون ان 
يهدروا الغاز كما فعلوا مع النفط.

واضــاف محمد، ان ملــف النفط 
وفقا لقرار احملكمة االحتادية لم يعد 
خاضعاً لســلطة االقليم، وهو االن 

حتت تصــرف احلكومة االحتادية، وان 
ملف الغاز ومحاولــة تصديره عدا 
عن انه ســيفتح ابواب مشــاكل 
على االقليم، فانه سينتج املزيد من 
الفساد وسيصب في جيوب بعض 
االقليم  املنتفعة من نفط  العوائل 
وغازه، وهو مقامرة خاســرة بثروات 

االقليم كما فعلوا مبلف النفط.
حكومة  رئيس  تصريحات  وبشــأن 
االقليم عن امكانيــة تصدير الغاز 
اوضح  واوربا  تركيــا  الى  الطبيعي 
محمد، ان السياســية االقتصادية 
التــي تعتمدها حكومــة االقليم 

على  الدميقراطي  احلزب  وســيطرة 
ملف النفط، لن تسهم في معاجلة 
ازمــات االقليم الن امــوال النفط 
الــذي يبيعه االقليم ال تســتخدم 
وعلى  املواطنن،  اوضاع  لتحســن 
الرغــم من ان االقليــم يصدر 500 
الف برميل يومياً، فهي تذهب كما 
نشاهد االن لشراء االصوات حلسم 
لصالح  جلمهورية  رئيــس  منصب 
هذا احلزب، بينما املتقاعدين يلقون 
انتظار استالم  حتفهم في طوابير 
مرتباتهــم، التي تتأخــر في اغلب 

االحيان لعدة اشهر.       

وفق مادة عقوبتها السجن سبع سنوات

القضاء يستقدم وزير االتصاالت األسبق
ومديرا عاما بتهمة هدر المال العام

رئيس برلمان االقليم السابق: التفريط
بمبدأ التوافق سينعكس سلبا على الكرد

بغداد - الصباح الجديد:
أوضــح اخلبيــر القانونــي علــي 
التميمــي امــس األربعــاء، املدة 
النهائيــة ملوعد تأجيل جلســات 
مؤكدا   , اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
ان املوعد النهائي ســيكون لغاية 

السادس من شهر نيسان املقبل .
انه  التميمي فــي تصريح  وقــال 
” وفقــا لقــرار احملكمــة االحتادية 
الترشيح ملنصب رئيس  بفتح باب 
اجلمهورية ملرة واحــدة فقط رقم 
رئاسة  أمام  ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، فإنه 
البرملان مــدة ٣٠ يومــا وفق املادة 
٧٢ ثانيا من الدســتور العراقي من 
تاريــخ ٦ آذار لغاية ٦ نيســان يتم 
خاللها انتخــاب رئيس اجلمهورية 

وبشكل ملزم”.

وأضاف، انه “بعد حتديد يوم ٢٦ آذار 
لعقد اجللسة فإنه في حالة عدم 
اختيــار رئيس اجلمهوريــة اجلديد 
تأجيلها  البرملــان  لرئاســة  ميكن 

لغاية ٦ نيسان فقط” .
وأوضــح التميمي، انــه “في حال 
جتاوز هذه املدة نكون أمام مخالفة 
صريحــة لقرار احملكمــة االحتادية 
باب  فتــح  اجــازت  التي  العليــا 
الترشيح ملرة واحدة وسنكون أمام 
فشل غير قابل للحل ورمبا يتم حل 
األعضاء  ثلث  البرملان بطلب مــن 
وموافقــة األغلبية املطلقة لعدد 
األعضــاء وفــق املادة ٦٤ دســتور 
احلالية  احلكومة  تســتمر  وسوف 
بتصريف األمــور اليومية وفق ذات 

املادة أعاله

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا نائــب رئيس البرملان شــاخوان 
عبد اهلل امس األربعــاء، الى توثيق 
العالقات العراقية – الروسية ألنها 
دولة "كبيرة ومهمة"، فيما كشف 
الصداقة  جلــان  تفعيل  أهمية  عن 
النيابية بن العراق والدول األصدقاء 
، فيما أعرب السفير الروسي حرص 
بالده على دعم العراق لتجاوز أزماته 

ومواجهة التحديات.
وقــال املكتــب اإلعالمــي للنائب 
الثانــي لرئيــس مجلــس النواب، 

إن "نائــب رئيــس مجلــس النواب 
العراقي شــاخوان عبــداهلل أحمد 
إســتقبل فــي مكتبه الرســمي 
ببغداد السفير الروسي لدى العراق 
وأستعرض  كوتراشــيف،  أيلبروس 
اجلانبان خالل اللقاء مجمل تطورات 
األوضاع السياســية واألمنية على 
الســاحة العراقيــة، فيما مت بحث 
العمل  وآليــات  الكفيلة  الســبل 
في  التعاون  آفاق  لتوسيع  املشترك 
واالقتصادية  االســتثمارية  اجملاالت 

بن بغداد وموسكو".

خبير قانوني: األربعاء المقبل 
آخر موعد لجلسة انتخاب رئيس 

الجمهورية

دعوة نيابية لتوثيق العالقات مع روسيا 
"الكبيرة".. وموسكو تتعهد دعم البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أسعار النفط امس األربعاء، 
السابقة،  اجللسة  خسائر  متجاوزة 
جراء شــح املعروض، بعد ان أوردت 
في مخزونات  حادا  انخفاضا  بيانات 
اخلام األمريكية في األسبوع املاضي، 
وبأتي هذا االرتفــاع على الرغم من 
آمــال بإحــراز تقدم فــي محادثات 

السالم بن روسيا وأوكرانيا.
وارتفعت اســعار برنت 1.14 دوالر أو 
٪1.3 إلى 111.37 دوالرًا في الساعة 

04:38 بتوقيت غرينتش.
وقفــزت العقود اآلجلــة خلام غرب 
تكساس الوســيط األمريكي 0.94 
105.18 دوالرات  إلــى  دوالر أو 090٪ 

للبرميل .
وحتــول التركيز إلى شــح املعروض 
معهد  مجموعــة  أفــادت  أن  بعد 
البترول األمريكي أن مخزونات اخلام 
انخفضت مبقدار 3 مالين برميل في 
األســبوع املنتهي في 25 اذار، وفقا 

ملصادر السوق.

اسعار النفط تتجاوز خسائر الجلسة 
السابقة وترتفع مجددا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
األربعاء،  امس  التجارة  وزارة  أكدت 
توزيــع وجبــة ثالثة من الســلة 
الغذائيــة خــالل شــهر رمضان، 
مشــيرة الى أنها طالبت أن تكون 
الغذائية ســارية طيلة  الســلة 

أشهر السنة".
وقال املتحدث باسم الوزارة، محمد 
حنون، فــي بيان تلقتــه الصياح 
اجلديــد، إن "وزارة املاليــة أطلقت 
التخصيصــات اخلاصة بالســلة 
االســعار"،  ارتفاع  مــع  الغذائية 
مبينا أن "الوزارة بصدد توزيع وجبة 
الغذائية خالل  الســلة  ثالثة من 

رمضان".
وتابــع أن "الــوزارة تعاقــدت مع 
والشــركة  اخلــاص  القطــاع 
املســتثمرة للسلة الغذائية على 
جتهيز وجبــة ثالثة خــالل الثلث 
االخير من رمضــان"، الفتا الى أن 
الى  تهــدف  التعاقدات  "جميــع 
شــراء كميــات كبيرة مــن املواد 
الغذائية وايداعها باخملازن من خالل 

التنسيق مع املنشآت العاملية".
وأكد أن "الــوزارة طالبت أن تكون 
اثني عشر  الســلة الغذائية ملدة 

شهرا"، الفتا الى أن "الوزارة تنتظر 
تخصيصات شراء احلنطة".

وبشــأن قانــون االمــن الغذائي، 
النواب  "مجلــس  أن  ذكر حنــون 
قانون  األولى ملشــروع  القراءة  قرأ 
البطاقة  ودعــم  الغذائي  االمــن 
"ارتفاع  أن  موضحــا  التموينية"، 
بالرقابة بل  األســعار غير مرتبط 
اوكرانيا من خطة  نتيجة خــروج 

التوزيع لزيت الطعام".
وبــن أن "جميــع القوانــن التي 
صــدرت تدعــم املنتــج الوطني 
اخلــاص  للقطــاع  وتســمح 
أن "القطاع  الى  باملنافسة"، الفتا 
اخلاص ال ميلك اخلبرة احمللية بالتالي 
يعتمد على الصناعات التحويلية 
التي تعتمد على مواد تستورد من 

خارج العراق ".
وأشــار حنــون إلى "اننا نســعى 
لالعتمــاد على القطاع اخلاص من 
خالل املنتــج الذي يصنــع داخل 
العــراق مثل زيت عباد الشــمس 
الوطنية"،  الزراعــة  ينمــي  لكي 
علــى  "االعتمــاد  أن  مؤكــدا 
التحويلية غير مجٍد  الصناعــات 

كونها تعتمد على اخلارج.

التجارة تؤكد: وجبة ثالثة
من السلة الغذائية ستوزع

في رمضان



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

تنفيـــذاً لتوجيهات وزير الصناعة 
اخلبـــاز  عزيـــز  منهـــل  واملعادن 
والتنظيم  التطوير  دائرة  عقـــدت 
الصناعــة  وزارة  فــي  الصناعــي 
واملعــادن ومــن ِخالل قســم إدارة 
األربعــاء  امــس  واآليــزو  اجلــودة 
الوطنية  للُمبــادرة  األول  االِجتماع 
اإلنبعاثات  وتقليــل  الطاقة  لدعم 
، تنفيذاً لتوصيــات األمانة العامة 
جمللس الــوزراء واملُقدمــة من وزارة 
البيئة حول دعم الطاقة ألقســام 
اجلــودة واآليزو فــي وزارة الصناعة 
لها  التابعة  التشــكيالت  وجميع 
املُناســبة  اآلليات  وكيفية وضــع 
لتفعيل اإلجراءات حول إســتعمال 
الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة 

بحضــور أعضــاء جلنة فريــق آيزو 
طاقة ) ٥٠٠٠١ ( في الدائرة املذكورة 
والدائــرة اإلداريــة واملالية في مقر 
الوزارة وعدد من ُمدراء أقسام اجلودة 
في شركات الـــوزارة . وجـرى ِخالل 
وُمناقشــة  إســتعراض  االِجتماع 
اجلوانب املُهمة في توعية وتغطية 
النشر اإلعالمي ملُدراء أقسام اجلودة 
في كافة الوزارات وكذلك ُمناقشة 
تضمنت  التــي  املُبــادرة  أهــداف 
وتقليل  الطاقــة  إســتدامة  دعم 
الضائعات ِعبــرَ حتديد مصادر غير 
مؤثرة للبيئة وحتديد اجلُهد املطلوب 
بنُصب عدادات اإلستهالك للطاقة 
فــي املواقع واملُســاهمة في تلبية 
بإتفاقية  العــراق  إلتزام  ُمتطلبات 
اإلطار اخلــاص باملناخ ِعبــرَ تقليل 
احلفاظ  مفاهيم  وتعزيز  اإلنبعاثات 

على البيئـة . 

وأكـــدت ُمديرة قســم اجلودة في 
علـوان  إبراهيـــم  خلـــود  الوزارة 
علــى أهمية رُفع الوعــي مبوضوع 
وخصوصــاً  الطاقــة  إســتعمال 
الطاقــة الصديقــة للبيئة والتي 
إســتهالك  تقليل  فــي  تُســهم 
نسبة  وتقليل  الكهربائية  الطاقة 
الغــازات املُضرة للبيئــة من ِخالل 
إعداد ُخطــط حقيقية وتطبيقها 

في الوزارة . 
كمـــا تضمن االِجتماع نقاشــات 
وطروحــات من ِقبل ُمدراء أقســام 
اجلودة في شركات الوزارة حول ِعدة 
مواضيع منطقية وُمهمة التي من 
شأنها أن تُســهم في إجناح عمل 
املُبادرة الوطنية وتفعيلها من ِخالل 
إقامة دورات تدريبيــة ِخالل الفترة 
املُقبلــة والتي تُســهم فــي بناء 

وتطوير ُقدرات املشاركني .

بغداد ـ الصباح الجديد:
حضر الوكيل الفني لوزارة الزراعة 
الدكتور ميثاق عبد احلسني عبيد، 
ورشــة عمــل اقامتهــا الوكالة 
الدوليــة  للتنميــة  االمريكيــة 
التمكينية  البيئة  حتســني  حول 
الزراعيــة  القيمــة  لسالســل 

العراقية.
وشــارك في حضر الورشــة من 
وممثلني  احلكوميــني  املســؤولني 
للتنمية  االمريكية  الوكالــة  عن 
الدوليــة ومختصني فــي مجال 
الزراعة والبيئــة كما حضره عدد 
مــن ممثلــي النقابــات الفالحية 
واملزارعني مــن مختلف احملافظات 

العراقية.
حيث مت خالل افتتاح الورشة القاء 

في  كان  االفتتاحيــة  الكلمــات 
الفني  الوكيل  كلمــة  مقدمتها 
للــوزارة، تطرق خاللهــا الى اهم 
املشــكالت التي تواجــه القطاع 
الزراعــي في العراق بشــكل عام 
الثروة  ومربــي  املزارعني  وصغــار 

احليوانية بشكل خاص .
احللول  اهــم  الوكيــل  واوضــح 
واملعاجلات التي من شأنها االرتقاء 
بالواقع الزراعي منوها الى اهمية 
والتداخالت  احللــول  تلــك  تقدمي 
بالشكل الصحيح وليس بشكل 
عشــوائي كي تاتي ثمارها وتعود 
الزراعي كما  بالنفع على القطاع 
اكد الوكيل الفنــي للوزارة، على 
االبتعاد عن مصطلحات املشاريع 
الكبيرة والتوجه الى اخرى صغيرة 

قــادرة على مواجهــة التحديات 
وحتى  بــل  واالقليميــة  احملليــة 

العاملية.
وياتي اهتمام وزارة الزراعة في مثل 
هكذا ورش عمــل ومؤمترات تابعة 
ملنظمات دولية، حرصا منها على 
توجيه انظــار العالم الى الزراعة 
وبالتالــي حتقيق دعم  العراق  في 
عاملــي قادر على النهــوض بواقع 
بشــقيه  الزراعي  احمللي  االنتــاج 

النباتي واحليواني. 
وكان وزير الزراعة املهندس محمد 
ترأس جلسة هيئة  اخلفاجي  كرمي 
رأي الــوزارة الرابعة ، للوقوف على 
بقرارات  النظر  بإعــادة  املطالبات 
فتح اســتيراد املنتجات الزراعية ، 
حلماية املنتج احمللي واحلفاظ على 

مشاريع القطاع الزراعي بشقيها 
النباتي واحليواني ، ملناقشة واتخاذ 
عدد مــن اإلجــراءات التي تخدم 

العملية الزراعية.
واإلعالم  العالقــات  وذكر قســم 
إن  للــوزارة  الدولــي  والتعــاون 
اخلفاجي بنّي خــالل اإلجتماع بأن 
فتح االســتيراد ســيلحق الضرر 
مبشــاريع القطاع الزراعي والثروة 
اإلســتيراد  فتح  جراء  احليوانيــة 
والعمــل اجلاد لتذليــل املعوقات 
التي تواجه تقدم وتطوير القطاع 
الزراعــي من خــالل وضع اخلطط 
واإلجراءات السليمة التي تسهم 
احمللي  اإلنتــاج  وزيــادة  بحمايــة 
الضرورية  املســتلزمات  وتوفيــر 
وتوفير  الوطني  االقتصــاد  لدعم 

للعملية  الالزمــة  األحتياجــات 
الزراعيــة والداعمــة لالقتصــاد 

الوطني.
وأضــاف إن هيئــة الــرأي صوتت 
على عــدة مواضيع منها ) ضرورة 
الالزمة  املالية  املبالــغ  تخصيص 
لدعــم املنتج احمللي واســتدامة 
العمليــة الزراعية، عــدم ممانعة 
احمللي  املنتج  الزراعة دخــول  وزارة 
من الدجاج احلي وبيض التفقيس 
مــن إقليم كوردســتان بعد توفر 
للروزنامة  وفقاً  واحملددات  الشروط 
الزراعية وعملية فحص املنتوجات 

الداخلة منه(.
موضوع  الهيئــة  ناقشــت  كما 
شمول املســاحات املزروعة خارج 
وإعادة  بالتسويق  الزراعية  اخلطة 

النظر بتسعيرة محصول احلنطة 
الفالحني  دعــم  بحــث كيفية   ،
والبــذور  باألســمدة  واملزارعــني 
ومعاجلــة إضرار مشــاريع الثروة 

احليوانية في محافظة ديالى .
ويشار إلى أن وزارة الزراعة تواصل 
عقــد اإلجتماعات لهيئــة الرأي 
ملناقشة النشاط الزراعي بشقيه 
النباتــي واحليواني وآليــة تذليل 
العقبات التي تواجه تقدم وتطوير 
الزراعي ووضــع احللول  القطــاع 
املناســبة له بغية زيــادة اإلنتاج 
الوطنــي وتأمني األمــن الغذائي 
املستدام خاصة بعد تزايد الطلب 
العاملــي للمنتوجــات الزراعيــة 
والغذائيــة وضــرورة توفيرها في 

األسواق احمللية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االســالمي  النهرين  مصــرف  دعا 
)مصرف حكومــي( املواطنني لزيارة 
فروعــه لالســتفادة من مشــروع 
والــذي  االســتثمارية  الودائــع 
هــو املبلــغ النقدي الــذي يدفعه 
الزبــون الراغب باســتثمار امواله 
االســالمي  النهرين  مصــرف  الى 

اساس  على  باســتثماره  ويفوضه 
عقــد املضاربة املطلقــة.  وقالت 
والعمليات  الدراسات  قسم  مديرة 
املصرفية ملى عبدالعزيز مصطفى 
في تصريح ان الضوابط  تتضمن ان 
التقل مدة االيداع عن )ستة اشهر (
كحد ادنى للمشاركة باالرباح ، وان 
اليقل مبلغ الوديعة االســتثمارية 

عن )3( ثالثة ماليــني دينار او )2000 
دوالر، وان الحتتسب االرباح في حالة 
ســحب أي مبلغ قبل )6( اشهر من 
تاريخ االيداع ،وعند سحب جزء من 
املبلغ قبل )6( اشــهر يعــد املبلغ 
املتبقي وديعة جديدة تسري عليها 
االحــكام العامــة اعــاله وتعامل 

معاملة االيداع اجلديد “.

واشــارت الى انه يكون ملودعي هذا 
احلســاب االولوية في احلصول على 
املرابحــات واي خدمــات مصرفية 
املودعني  ،ويحصل  املصرف  يقدمها 
على نســبة )%50( من صافي ارباح 
كل  مســاهمة  وحسب  ودائعهم 
واحد منهم واملدة املســتثمر فيها 
النســبة  على  املصرف  ويحصــل 

املتبقية من ارباح ودائع الزبائن .وان 
“ يتم احتســاب االرباح واخلســائر 
من بداية الشــهر الذي يلي تاريخ 
الذي  االيداع وتهمل كسور الشهر 
ودع به ،وتضــاف االرباح الناجتة عن 
االســتثمار االموال املودعة تلقائيا 
الى حساب املودع بعد اقرار مجلس 
وفاة  حالة  ،وفــي  للميزانيه  االدارة 

املودعة  االمــوال  تنتقــل  املــودع 
“.وبينــت ،ان” الوديعــة جتــدد بعد 
املودع  الزبون  مــن  بطلب  انتهائها 
،وعنــد وفاة املودع تنتقــل االموال 
املودعة ومــا يترتب عليها من ارباح 
الى الورثه الشرعيني او املستحقني 
الشــرعية في  القوانني  بحســب 

جمهورية العراق”.

حيدر الشاهين  
أطلقت سامســوجن إلكترونيكس الشهر املاضي 
 »S22 هواتفها اجلديدة من مجموعة »جاالكســي
 »S22+ و»جاالكســي   »S22 »جاالكســي  وهــي 
والهاتــف األقوى من سامســوجن علــى اإلطالق 
»جاالكسي S22 ألترا«، والتي زّودت بأحدث شاشة 
عرض من سامسوجن حتى اآلن واملدعمة مبيزات تعزز 
القدرة لدى املستهلكني على اإلبداع والتعبير عن 
الذات واالرتقاء مبســتوى اإلنتاجية عند إجناز مهام 

متعددة. 
جميع هذه الهواتف الثالثة تستخدم نفس معالج 
An� وتعمــل بنظــام ،Qualcomm Snapdragon

droid 12 ولديها إعدادات موثوقة للكاميرا. هناك، 
بالطبع، بعض االختالفات الرئيســية، مثل حجم 
 S الشاشــة وعدد الكاميرات – وهنــاك أيًضا قلم
Pen مع نســخة االلترا الذي ميكن أن يساعدك في 

اتخاذ قرار الشراء.
بدايــة، أرادت سامســوجن وضــع هاتفهــا اجلديد 
»جاالكســي S22 ألترا« في منافسٍة رئيسيٍة مع 
أفضــل هواتف أبل، والشــركات املصّنعة األخرى، 
النقاط  فغّلفته بهيــكٍل من األملنيــوم ومنحته 
 ،Note 20 Ultra التصميمية املشــابهة للطــراز
فتمّيز بخمس عدســاٍت منفصلــٍة للكاميرا في 
أعلى يسار الغالف اخللفّي، وقارٍئ للبصمات مدمج 
حتت الشاشــة، كما أحيطت واجهتــه األمامية 
بزجــاج Gorilla Glass Victus Plus حلمايتها من 
الصدمات، فبلغت أبعــاد الهاتف 163.3 في 77.9 

في 8.9 مم، ووصل وزنه إلى 229 جراماً.
يأتي جهاز »جاالكســي S22 ألترا« بشاشة قياس 
6.8 انش وبدقة 1440x3088 بيكســل وسعر يبدأ 
مــن 1149دوالر ، زودت سامســوجن جهازها اجلديد 
مبعالج ثماني النواة Octa�core وذاكرة رام )األكبر( 
بسعة 12 ، وســعات تخزين مختلفة )256، 512، 

1تيرا بايت(
كما اعتمدت سامســوجن في جهازها »جاالكسي 
 Android ألترا« اجلديد على نظام التشــغيل S22
One UI 4.1 |12 وكاميرا رئيســية دقة 108 ميجا 

بيكسل وكاميرا سيلفي دقة 40 ميجا بيكسل.
زودت سامســوجن أحدث هواتفهــا الذكية الرائدة 
بأربعة كاميــرات خلفية، كاميرا رئيســية بدقة 
 ،100X 108 ميجا بكسل بتقريب صوري يصل الى
باإلضافــة لكاميرتــني Telephoto بدقة 10 ميجا 
بكســل توفران التقريب البصــري حتى 10x، إلى 
 Ultrawide جانب كاميــرا بزاوية فائقة االتســاع

بدقة 12 ميجا بكسل. 
كمــا زودت سامســوجن هاتفهــا الذكــي اجلديد 
»جاالكســي S22 ألترا بكاميرا ســيلفي أمامية 
بدقة 40 ميجا بكســل. كما يحمل جاالكسي 22 
الترا بطارية ضخمة بســعة 5000 ميللي أمبير/

ساعة، وقدرة شحن تصل الى 45 واط
وبعد اســتخدامنا لهذا اجلهاز الرائع منذ وصوله 

إلينا، ميكننا تلخيص مميزاته بالتالي: 
أداء قــوي جًدا بفضــل املعالج كوالكوم ســناب 

دراكون 
تركيبة كاميراته هي األفضل في عالم اندرويد.

حتديثات لـ 4 أعوام قادمة.
بطارية كبيرة احلجم بســرعة شحن عالي تصل 

الى 45 واط
قلــم S Pen املدمج باجلهاز يعمل مبعدل 2.8 مللي 

ثانية وهو شيء مثالي 
ختاماً، ميكننا القول إن هذا اجلهاز اجلديد هو األقوى 
من سامسوجن حتى اآلن على اإلطالق منذ إطالقها، 
وموجــه للمميزين فقــط، فهل تعتبر نفســك 
منهم؟ أيقونة جديــدة في عالم الهواتف الذكية 
تقدمها سامسوجن لعشاقها املتميزين في العراق 

وجميع أنحاء العالم.

الصناعـة تعقـد ِاجتماعـهـا األول بشـأن الُمبـادرة 
الوطنيـة لدعـم الطاقـة وتقليـل اإلنبعاثـات

ورشة عمل تعنى بتحسين البيئة التمكينية لسالسل القيمة الزراعية العراقية
اقامتها الوكالة االمريكية للتنمية الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يستمر أسطول النقل الشركة العامة للنقل 
البري بنقل احلنطة املستوردة على منت الباخرة 
) ARCHON ( والتي رســت على ميناء أم قصر 
اجلنوبــي. وقــال مدير عام الشــركة الســيد 
مرتضى كرمي الشــحماني : أســهم أسطول 
الشــركة في تفريغ حمولة الباخرة التي رست 
على رصيف رقم )3( في ميناء ام قصر اجلنوبي 
واحململة باحلنطة االسترالية ، مضيفا جاء ذلك 
حســب توجيهات وزير النقــل مؤكدا بضرورة 
تسخير أسطول الشركة لغرض تأمني مفردات 

التموينية لقرب حلول شهر رمضان املبارك.
وبنَّيَ متكن أسطول الشــركة من نقل )4800( 

طن وبواقع )123( نقلة خالل 24 ساعة.
وأشاد الشــحماني بجهود منسوبي الشركة 
في مواصلة العمل واالرتقاء مبستوى األداء من 
اجل تفريغ حمولة الباخرة وحسب العقد املبرم 
مع الشــركة العامة لتجارة احلبــوب / إحدى 

تشكيالت وزارة التجارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برعاية هيئة اســتثمار بغداد ودعم رئيسها 
املهندس حيدر األنصاري تختتم اليوم اخلميس 
فعاليــات  معرض العــراق الدولــي للعقار 
واالســتثمار ( بدورته األولى على أرض معرض 
بغــداد الدولي مبشــاركة واســعة لعدد من 

الشركات اخملتصة مبجال اإلعمار واإلستثمار 
ونظم املؤمتر شــركة ) مجد األعمال لتنظيم 
املؤمترات واملعــارض الدولية ( بحضور عدد من 

املسؤولني ورجال األعمال. 
وألقــى األنصاري خــالل مؤمتر كلمــة بارك 
فيهــا إقامة هــذا احملفل حيث عــدُه فرصة 
مالئمة وحقيقية جلذب اإلستثمارات العربية 
واألجنبية وإستقطاب اخلبرات منها و التعرف 
على أخر ما توصل اليه القطاع اإلستثماري من 
تطور بغية اإلســتفادة منه في حتقيق أهداف 
اإلســتثمار والوصول الى التنمية اإلقتصادية 
الشــاملة  .  وعقب جولته بني أروقة املعرض 
أكد األنصاري بان رعاية الهيئة لهذا النشاط 
جــاء ألهميته كوجهــة جاذبة لإلســتثمار 
السيما للقطاع السكني الذي يشهد اليوم 
إرتفاعاً ملموساً في عدد مشاريعه املمنوحة 
إجازة من قبل الهيئة مع التوقع بإستمرار منو 
هذا القطاع خــالل الفترات املقبلة . موضحاً 
بأن إقامة هذه الفعاليات والنشــاطات تأتي 
العراقية  إنســجاماً مع توجهات احلكومــة 
واجلهود الكبيرة املبذولة من قبلها ملد جسور 
التعاون اإلقتصــادي والتبادل التجاري مع دول 
العالــم في ظل مرحلة اإلعمــار والبناء التي 
يعيشها العراق حالياً والتي سيكون لها بالغ 
األثر على إقتصاد بلدنا بشكل عام والعاصمة 

بغداد بشكل خاص .

أسطول النقل البري 
يواصل نقل حمولة 
) archon ( الباخرة

اختتام فعاليات معرض 
العراق الدولي للعقار 

واإلستثمار 

“النهرين اإلسالمي” يدعو المواطنين لالستفادة من مشروع الودائع االستثمارية

»جاالكسي S22 ألترا« 
األقوى من سامسونج 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األربعاء  امس  اإلســرائيلية  الشرطة  أكدت 
أن اثنــن من القتلى اخلمســة الذين قضوا 
في الهجمات املســلحة التي وقعت مساء 
الثالثاء في ضاحيــة بني براك قرب تل أبيب، 

يحمالن اجلنسية األوكرانية. 
وبحســب بيــان الشــرطة فــإن القتيلن 
“أجنبيان من أوكرانيا أحدهما يبلغ من العمر 

23 عاما، والثاني 32 عاما”.
وأعلن مســعفون إســرائيليون، امس األول 
الثالثــاء، أن خمســة أشــخاص قتلوا في 
هجمــات باألســلحة النارية فــي موقعن 

مختلفن بالقرب من مدينة تل أبيب.
وقالت الشــرطة إن إطالق النار، حدث، على 

ما يبدو، من قبل مسلح يركب دراجة نارية.
إيلي  وقال رئيس جهاز اإلسعاف اإلسرائيلي 
بن “لألســف أحصينا خمســة قتلى” في 
هجوم هو الثالث في إسرائيل خالل أسبوع.

وأشــارت الشــرطة في بيان إلــى أن هناك 
“شبهة بعمل إرهابي في بني براك”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تــدور مواجهــات في هــذه األثنــاء، بن 
التي  اإلســرائيلية  والقوات  فلسطينين 
اقتحمت بلدة يعبــد في محافظة جنن، 

معززة بأكثر من 40 دورية عسكرية.
بأن  فلســطينية،  إعالم  وســائل  وأفادت 
القوات  دوريــات  برفقة  جرافة شــوهدت 
اإلســرائيلية، التي اقتحمــت البلدة من 
كافة مداخلها وحاصــرت األحياء خاصة 
احلارة التي يقع فيهــا منزل منفذ عملية 
“بني براك” الليلة املاضية، ضياء حمارشة.
حملــة  اإلســرائيلية،  القــوات  وبــدأت 
مداهمات واعتقاالت في حارة احلمارشــة، 
وعرف من املعتقلن حتــى اللحظة: ربيع 
حمارشــة، ومهدي حمارشــة، وما زالت 

العملية مستمرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تنظــم اململكة املتحدة مؤمتــرا للمانحن، 
اليوم اخلميس، للتبــرع ألوكرانيا باملزيد من 
األسلحة الفتاكة ملواجهة الهجوم الروسي، 
وفق ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، امس 

األول الثالثاء.
وقالت الــوزارة لوكالة فرانس برس إن “املؤمتر 
ســيعقد اخلميس وبدعوة مــن وزير الدفاع” 
بن واالس. وأضــاف واالس خالل زيارة للنروج، 
امس األول الثالثاء، أن املؤمتر “سيرى ما ميكننا 
حشــده من جميع أنحــاء العالم لضمان 
عدم جناح روســيا في احتاللها وغزوها غير 

الشرعين لدولة ذات سيادة”.
وأعلنت اململكة املتحدة مؤخرا أنها سترسل 
إلى أوكرانيا ستة آالف صاروخ إضافي مضاد 
للدبابات، وبذلك يرتفع إلى أكثر من 10 آالف 
التي حصلت أو ســتحصل  عدد الصواريخ 
عليهــا كييف مــن لندن منذ بــدأ اجليش 

الروسي غزوه ألوكرانيا في 24 فبراير.

إسرائيل.. أوكرانيان بين 
قتلى الهجوم قرب تل أبيب

القوات اإلسرائيلية تقتحم 
بلدة منفذ عملية »بني براك« 

وتشتبك مع المواطنين

المملكة المتحدة تنظم مؤتمرا 
للتبرع بأسلحة ألوكرانيا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

تترقب أوكرانيــا وحلفاؤها الغربيون، 
بشك “خفض األنشطة العسكرية” 
في محيــط كييف ومدينــة كبيرة 
أخــرى الــذي أعلنته موســكو في 
ختــام مفاوضات الســالم التي رأى 
فيهــا الرئيس األوكرانــي فولودميير 
زيلينسكي، مؤشرات “إيجابية”، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
زيلينسكي في تسجيل فيديو  وقال 
بُّث، أمــس األول الثالثاء، على تطبيق 
“تليغرام”: “ميكننا القول إّن اإلشارات 
التــي نســمعها فــي املفاوضــات 
إيجابية، لكّنها ال تُنسينا االنفجارات 

أو القذائف الروسية”.
وبعد نحو خمسة أسابيع من احلرب 
وسقوط آالف الضحايا ونزوح مالين 
األشــخاص، تلقــت قيــادة األركان 
الروســي  اإلعالن  أيضاً  األوكرانيــة 

بحذر.
وقالت في بيان امــس األول الثالثاء: 
“ما يسمى انســحاب قوات هو على 
األرجح تناوب بن وحدات فردية يهدف 
إلى خداع القيادة العسكرية للقوات 

املسلحة األوكرانية”.
وُســمعت صفــارات اإلنــذار عــدة 
مرات امس األربعــاء في كييف لكن 
أيضاً فــي محيط املدينــة، ما يدل 
علــى القلق الذي ال يزال ســائداً في 
العاصمــة األوكرانيــة بعــد إعالن 

القوات الروسية.
وفي ختام محادثات في إســطنبول، 
أعلــن نائب وزيــر الدفاع الروســي 

أن موسكو  ألكسندر فورمن، أمس، 
“ستقلص بشــكل جذري أنشطتها 
كييــف  اجتــاه  فــي  العســكرية 
وتشرنيهيف” في شمال البالد عقب 

حتقيق تقدم في محادثات السالم.
البنتاغون جون  باسم  املتحدث  لكن 
كيربــي، رأى أن هذا األمــر هو “إعادة 

متوضع”وليس “انسحاباً فعلياً”.
مــن جهتهــا قالــت وزارة الدفــاع 
البريطانيــة علــى حســابها على 
“تويتــر”: “من املرجح جداً أن روســيا 
تســعى إلى نقل قوتها الضاربة من 
الشــمال نحو املناطق )االنفصالية( 
في  ولوغانســك  دونيتســك  فــي 

الشرق”.
وهو ما أكــده وزير الدفاع الروســي 
ســيرغي شــويغو، قائالً إن روســيا 
حققــت “هدفها، وهو خفض القدرة 
املســلحة  للقــوات  العســكرية 
األوكرانية بشــكل كبيــر، ما يتيح 
تركيز االنتباه واجلهــود على الهدف 

الرئيسي: حترير دونباس”.
وبالنســبة إلــى احللفــاء الغربين 
لكييف فــإن احلكم ســيكون على 

األفعال.
وقــال الرئيس األميركي جــو بايدن، 
“ســنرى مــا إذا كانوا ســيلتزمون 
بكلمتهم”، وذلك بعد اتصال هاتفي 
وأملانيا  مع قادة فرنســا وبريطانيــا 
وإيطاليــا. وأضاف: “يبــدو أنه هناك 
توافقاً على أنه يجب رؤية ما لديهم 

لتقدميه”.
وفي لندن جاء تصريح ناطق باســم 
رئيــس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون، في نفس االجتاه. وقال إن 
لندن ســتحكم “على بوتن ونظامه 

علــى أســاس أفعالــه ال كلماته”. 
اخلميس،  اليوم  بريطانيا  وســتنظم 
مؤمتــراً للمانحن حلشــد املزيد من 

األسلحة ألوكرانيا.
وفي وقت سابق حّذر الغربيون من أي 
“تهاون” أمام االجتياح الروسي وعّبروا 
عــن “تصميمهم على مواصلة زيادة 
الكلفة التي تدفعها روســيا بسبب 

هجومها الوحشي على أوكرانيا”.
في  رعاياها  املتحدة  الواليات  وحّذرت 
روســيا، أمس، من خطــر تعّرضهم 
»لالعتقــال« على أيدي الســلطات 

مناشــدتها  مجــّددة  الروســية، 
املواطنــن األميركين عدم الســفر 
إلى هذا البلد، وأولئك املوجودين فيه 

مغادرته في احلال.
لكــن البورصات العاملية انتعشــت 
حلحلة  بإمكانيــة  اآلمال  بســبب 
ارتفاع كبير،  وأغلقت علــى  الوضع، 
الذي  الروســي  اإلعالن  بعــد  أمس، 
إلى تراجع أســعار النفط  أدى أيضاً 

وحتسن سعر الروبل.
بعد ثالث ســاعات مــن املفاوضات 
الوفد  رئيس  إســطنبول، وصف  في 

فالدميير  الكرملــن  وممّثل  الروســي 
الطرفن  بــن  دار  ميدينســكي، ما 
أّن  مؤكــداً  جوهرية”،  بـ”محادثــات 
قّدمتها  التي  “الواضحة”  املقترحات 
“ســتتّم  اتفاق  إلى  للتوّصل  كييف 
دراســتها فــي القريــب العاجــل 

وتقدميها إلى الرئيس” فالدميير بوتن.
من جهته، دعا رئيس الوفد األوكراني 
ديفيد أراخميا، إلــى “آلية دولية من 
الضمانات األمنية تعمل من خاللها 
دول ضامنة بطريقة شبيهة للفصل 
اخلامــس مــن ميثاق حلف شــمال 

أكثر  بل حتى بشــكل  األطلســي، 
صرامة”.

وينص البند اخلامس من ميثاق احللف 
على الدفاع املشترك في حال تعرض 

إحدى الدول احلليفة لهجوم.
وأكــد أراخميا أنه من بن الدول التي 
تــوّد أوكرانيا أن تكــون ضامنة هي 
الواليــات املتحدة والصن وفرنســا 
واململكة املتحدة -أعضاء في مجلس 
األمن التابــع لألمم املتحدة- باإلضافة 

إلى تركيا وأملانيا وبولندا وإسرائيل.
وتطالب كييــف أيضاً بأال حتظر هذه 
االتفاقية الدوليــة بأي حال انضمام 
أوكرانيــا إلــى االحتــاد األوروبي وأن 
تتعهد الدول الضامنة باملســاهمة 

في هذه العملية.
وأشــار أراخميا إلى أنه لدخول هذه 
الضمانــات حيز التنفيــذ في أقرب 
وقت ممكن، فإن أراضي القرم ودونباس 
الواقعة حتت ســيطرة االنفصالين 
املوالن لروســيا “سُتستبعد مؤقتاً” 

من االتفاقية.
ميدانياً، استمر القصف. واستهدفت 
ضربة روسية صباح أمس، مقر اإلدارة 
وهي  ميكوالييــف،  فــي  اإلقليمية 
مدينة قريبة من أوديسا شهدت فترة 

هدوء في األيام األخيرة.
وُقتل 12 شــخصاً وأُصيب 33 آخرون 
في هــذه الضربة، حســب حصيلة 
جديدة أوردهــا الرئيس األوكراني عبر 
الفيديو في أثناء حديثه أمام البرملان 

الدمناركي.
كما ال يزال الوضــع صعباً جداً حول 
كييف، حيث يفر السكان من القرى 
الواقعة شــرق العاصمة، حيث أكد 
الســكان أن القوات الروسية تواصل 

احتاللها هناك.
أُقيمت ثالثة ممرات إنســانية  جنوباً، 
أمس، ال ســيما من مدينة ماريوبول 
إجالء  تعليــق عمليات  بعد  احملاصرة 
املدنين االثنــن املاضي ، كما أعلنت 
إيرينا  األوكراني  الــوزراء  رئيس  نائبة 

فيرشتشوك على “تليغرام”.
بارتكاب  الــروس  زيليســكي،  اتهم 
“جرمية ضد اإلنسانية” في ماريوبول، 
االســتراتيجية  الســاحلية  املدينة 
الواقعة على بحر آزوف والتي يحاول 
اجليش الروسي االستيالء عليها منذ 
نهاية شباط حيث ال يزال هناك نحو 

160 ألف شخص.
وحسب تيتيانا لوماكينا، مستشارة 
الرئاسة األوكرانية، فإن نحو “خمسة 
آالف شــخص” دُفنوا هناك لكن في 
الواقع قد يكون سقط “عشرة آالف 

قتيل”.
وبعــد اتصــال هاتفي مــع الرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون، اشترط 
األوكرانية  القوات  استســالم  بوتن 
التي تدافع عن املدينة، من أجل إجالء 

املدنين.
ويثير وضع احملطات النووية األوكرانية 
الوكالة  أعلنــت  إذ  أيضــاً،  القلــق 
الدوليــة للطاقة الذريــة أن مديرها 
العام موجــود في أوكرانيــا “إلجراء 
محادثات مع مســؤولن حكومين” 
بهــدف تقــدمي “مســاعدة تقنية” 

تضمن سالمة هذه املنشآت.
اتُّهمت  الدولي  األمــن  مجلس  وفي 
روســيا، أمس، بالتســبب في “أزمة 
الناس خلطر  غذاء عاملية” وتعريــض 
“اجملاعــة” عبر إطالق حــرب أوكرانيا، 

التي تعد “سلة اخلبز” ألوروبا.

رغم التقدم في المفاوضات مع كييف

شكوك بإعالن روسيا خفض األنشطة العسكرية 
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السعودية  العاصمة  في  استهلت 
الريــاض امس األربعاء، املشــاورات 
برعاية مجلس  -اليمنية”  “اليمنية 
التعــاون اخلليجي، فــي وقت فيما 
رحبت األمم املتحدة بإعالن التحالف 

العربي وقف العمليات في اليمن.
وقــال األمن العام جمللــس التعاون 
فــي  احلجــرف  نايــف  اخلليجــي 
كلمــة افتتاحيــة، إن املشــاورات 
اليمنية “متثــل منصة ألبناء اليمن 
وفهم صعوباته  الواقع  لتشخيص 
واستقراء املستقبل وبلورة حتدياته 
تنقل  واتخــاذ خطــوات عمليــة 
اليمن من احلرب وأهوالها إلى حالة 

السلم”.
وشــدد على أن “ال حل إال ما يقرره 
أبنــاء اليمن، وال مســتقبل إال ما 
يقرره أبناء اليمــن”، وأكد أن “احلل 

ميني وألجل اليمن”.
الدولي  اجملتمع  “جهــود  أن  وأضاف 
دولياً  دعماً  تشــكل  مبعوثيه  عبر 
إلنهاء الصراع في اليمن عبر قرارات 
مجلــس األمن، ودعــم كل ما من 

شأنه حتقيق األمن واالستقرار”.
واعتبر أنهــا “فرصة تاريخية للبناء 
عليها، واحلفاظ على اهتمام اجملتمع 
الدولــي مبلف اليمن إلــى أن تضع 
احلرب أوزارها وتنطلق معركة البناء 

واإلعمار”.
اخلليجي  التعاون  مجلس  وأرســل 
دعــوات لنحــو 500 شــخص من 
مختلــف املكونــات فــي اجملتمع 

اليمني “من دون استثناء”.
إن  للمجلس  العــام  األمــن  وقال 
املشــاورات ستشمل 6 محاور هي: 
واإلنساني  والسياسي  “العسكري 
اإلداري  واإلصــالح  واالقتصــادي 

والتعافي االجتماعي”.
ترحيب دولي واسع

وحض املتحدث باسم األمن العام 
في  دوغاريك  املتحدة ستيفان  لألمم 
“البناء  على  األطــراف  بيان، جميع 
اإليجابية،  التطــورات  هــذه  على 
والتي تتزامن مع بدء شهر رمضان 

املبارك”.
وأعــرب عن أمله فــي أن يؤدي هذا 
زخــم إلنهاء  إحداث  إلــى  التطور 
العنف كلياً، ودفع عملية الســالم 
فــي اليمن قدمــاً، والتخفيف من 

معاناة اليمنين.

كمــا دعا األطراف إلى االســتفادة 
من هذه الفرصة “لالنخراط بشكل 
إيجابــي ودون شــروط مســبقة” 
مع املبعــوث الدولي اخلــاص هانز 
غروندبرغ، وجهوده للوســاطة من 
أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية 

شاملة للنزاع في اليمن.
اليمن،  في  العربي  التحالف  وأعلن 
الثالثاء، وقف العمليات العسكرية 
في الداخل اليمني إلجناح املشاورات 

“اليمنية- اليمنية”.
ونقلت املصادر الرســمية اليمنية 
عن الوزير بن مبارك قوله إن موقف 
احلكومــة الدائم هــو احلرص على 
حتقيق الســالم وإنهاء االنقالب من 
الدعوات  خالل تعاطيها “مــع كل 
األممية واإلقليمية والتي كان آخرها 
املبــادرة الســعودية التــي كانت 
واضحة في الدعوة لوقف شــامل 

إلطالق النار”.

بــالده  فــي  احلكومــة  أن  وأكــد 
جادة  نقاشــات  فــي  “انخرطــت 
وإيجابيــة مع املبعوث األممي لليمن 
األولى لتعيينه بغرض  الوهلة  منذ 
الوصول ملقاربة تضمن وقفا شامال 
حقيقية  ومعاجلــة  النــار  إلطالق 
جلميــع القضايــا اإلنســانية ذات 
العالقــة بحيــاة اليمنين في كل 
ربوع الوطن دون متييز والتي تسبب 
فيها االنقالبيــون وأدت إلى معاناة 
فــي كل محافظــات  املواطنــن 

اجلمهورية”.
وشــدد الوزيــر اليمنــي علــى أن 
احلكومــة فــي بــالده “تتعامــل 
مبسؤولية كاملة مع كل ما يطرح 
في الوقــت الراهن من مشــاورات 
دعــت إليها دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي ودعوات أمميــة مماثلة من 
التخفيــف عــن معاناة  شــأنها 

املواطنن”.

واتهم بن مبارك االنقالبين احلوثين 
بأنهم يهربون “مــن مواجهة تلك 
مبادرات  بإطــالق  االســتحقاقات 
تتعاطى  ال  مســؤولة  وغير  فارغة 
مع أسس املشكلة” وقال إن انقالب 
على  “يدل  الدولة  على  امليليشيات 
عــدم اجلدية وعلى عــدم التعامل 
اإلنسانية  األوضاع  مع  مبســؤولية 
احلرب  التــي فرضتها  واالقتصادية 
والتي تتفاقم بشــكل مخيف مع 
األزمات الدولية والتي ســتنعكس 
علــى  بشــكل مخيــف  آثارهــا 

اليمنين”.
وأشار إلى أن األوضاع التي تعيشها 
“تتطلب قــدرا كبيــرا من  بــالده 
واملســؤولية  اإلنســاني  الضمير 
عبث  عــن  والتوقــف  األخالقيــة 
السياســية  والفهلوة  املبــادرات 
الفارغة” وفق تعبيره، في إشارة إلى 

سلوك امليليشيات احلوثية.

وجدد بن مبارك الدعوة لالستجابة 
لصوت العقل والتعاطي املســؤول 
مع دعــوة مجلس التعــاون لدول 
هذه  واســتثمار  العربية  اخلليــج 
للعمل على  األممية  واجلهود  املبادره 
إخــراج اليمن من محنتــه وإنهاء 
معانــاة أبنائــه وحتقيق الســالم 
الثوابت  إلــى  اســتنادا  املنشــود 
املعتمدة،  واملرجعيــات  الوطنيــة 
واســتغالل قــدوم شــهر رمضان 
املبــارك الذي تتجلــى فيه معاني 
الرحمــة واإلنســانية إليقاف نزف 
الدم اليمني والتخفيف من معاناة 
اليمنين الذيــن يدفعون ثمن هذه 
احلــرب، وهم يســتحقون العيش 

بسالم ورخاء.
اليمني،  اخلارجية  وزيــر  تصريحات 
يلتحق  آمال لكــي  جاءت وســط 
في  بدأت  التي  باملشاورات  احلوثيون 
الرياض، من أجل رسم خريطة لطي 

الدولة  الصــراع واســتعادة  ملف 
وحتقيق السالم، برعاية خليجية.

وفي الوقت الذي يشــكك العديد 
مــن املراقبن للشــأن اليمني في 
خليار  احلوثيــن  انصياع  إمكانيــة 
السالم، رحب الســفير البريطاني 
لدى اليمن ريتشــارد أوبنهامي امس 
األول الثالثاء مببادرة مجلس التعاون 
اخلليجي للحــوار اليمني - اليمني 
داعيا اجلميع إلى املشاركة بحسن 
ملعاجلة  الفرصــة  واغتنــام  نيــة 
بطريقة سلمية  الصعبة  القضايا 

وشاملة.
اليمنية عن  ونقلت وكالة “ســبأ” 
السفير البريطاني قوله إن اململكة 
بالكامــل جهود  “تدعم  املتحــدة 
املتحدة هانس  املبعوث اخلاص لألمم 
مجموعة  مع  للتشــاور  غروندبرغ 
واســعة مــن النخــب اليمنيــة 
واالجتماعية بشــأن  السياســية 

عملية سالم شاملة جديدة”.
وأضاف “يصادف هذا األسبوع نهاية 
الســنة الســابعة وابتداء السنة 
يُلقي  اليمن،  فــي  للحرب  الثامنة 
الصــراع بظاللــه علــى اليمنين 
العادين أكثر من أي وقت مضى في 
حن أن املعاناة اإلنســانية ال تُطاق، 
ولهذا السبب أدعو جميع األطراف 
بــذل كل جهد ممكن  إلى  اليمنية 
للســعي من أجل حل سلمي... ال 

يوجد مجال لتضييع الفرص”.
وأعــرب الســفير البريطانــي عن 
تطلعه إلى خفــض التصعيد في 
اجلبهات مع بداية شهر رمضان وأن 
حتترم قدســية هذا الشهر، وتتخذ 
خطــوات جريئة نحو ســالٍم دائم. 

وفق قوله.
ومع أن امليليشــيات احلوثية زعمت 
العدائية  أعمالها  عن  توقفت  أنها 
ملدة ثالثــة أيام األحد املاضي، ضمن 
ما قالت إنها مبادرة لوقف القتال، 
إال أن مصادر مينيــة ميدانية أفادت 
احلوثيــة  الهجمــات  باســتمرار 
مع  مــأرب  جنــوب  في  املكثفــة 

استمرار التعزيزات العسكرية.
التعاون  جمللــس  العام  األمن  وكان 
لدول اخلليج العربية نايف احلجرف 
اليمنيــة  األطــراف  أمــس  دعــا 
للشــرعية  الداعــم  والتحالــف 
إلى وقــف القتال مــن أجل إجناح 
الرياض  املنعقدة فــي  املشــاورات 
برعايــة خليجية، آمــال أن يلتحق 

احلوثيون باملشاورات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت وزارتا اخلارجيــة الصينية 
واألميركية، الثالثاء إن دبلوماسياً 
أميركيــاً كبيراً سيشــارك هذا 
بالصن  اجتمــاع  في  األســبوع 
ملناقشــة قضايا في أفغانستان 
مــع نظرائه من الصن وروســيا 

وباكستان.

وقــال متحدث باســم اخلارجية 
التي  املعلومــات  إن  األميركيــة 
لدى الواليات املتحدة تشــير إلى 
أن الصن دعت ممثلن عن طالبان 

إلى احملادثات في تونشي.
وقــال وانغ ون بــن، وهو متحدث 
الصينية،  اخلارجية  وزارة  باســم 
اخلــاص  الصينــي  املبعــوث  إن 

ألفغانســتان يــوي شــياو يونغ 
سيستضيف االجتماع.

ونقلت وكالــة إنترفاكس لألنباء 
عن متحدثة باسم وزارة اخلارجية 
الروســية قولها في وقت متأخر 
الوزير ســيرغي  إن  الثالثــاء  من 
الفــروف وصــل إلــى تونشــي 

للمشاركة في احملادثات.

ال يغادر الفروف روسيا تقريباً منذ 
غزو أوكرانيا الشهر املاضي، لكنه 
محادثات  إلجراء  تركيا  إلى  سافر 

مع نظيره األوكراني.
وقــال املتحدث باســم اخلارجية 
األميركيــة إن املمثــل األميركي 
توم  أفغانســتان  بشــأن  اخلاص 
وســت ســيحضر احملادثات التي 

تضــم باكســتان إلــى جانــب 
الواليات املتحدة والصن وروسيا.

وقال وانغ إن االجتماع ســيجرى 
في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء 
خارجية دول مجاورة ألفغانستان، 
اليـوم األربعـــاء وغـدا اخلميـس 
فـــي منطقـــة أنهوي بشــرق 

الصن.

وســيرأس ذلــك االجتمــاع وزير 
اخلارجيــة الصينــي وانــغ يــي 
وزير  بأعمــال  القائم  ويحضــره 
اخلارجية األفغاني أمير خان متقي 
ودبلوماســيون مــن باكســتان 
وطاجيكســتان  وروســيا  وإيران 
وأوزبكســتان  وتركمانســتان 

وإندونيسيا وقطر.

بدء المفاوضات اليمنية -اليمنية في الرياض
 وترحيب اممي بوقف العمليات العسكرية

تتضمن ستة محاور

بكين وواشنطن تشاركان روسيا وباكستان محادثات بشأن أفغانستان
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اعالن4
محكمة حتقيق الدور

العدد/ 190
التاريخ/ 2022/3/30

اعالن
بتاريــخ 2017/3/18 فقد املدعو )محمــود طالع هالل جدعان( 
ولم يعرف مصيــره حلد اآلن رغم البحث والتحري راجني إعالم 

ذويه في حال توفر أي معلومات عنه.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الناصرية

العدد/ 995/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/29

الى / املدعى عليه سماح داخل فالح
م/ تبليغ

أقامت املدعية )ســيف عادل جبــار( الدعوى الشــرعية املرقمة أعاله التي تطلب فيها إســقاط حضانة 
الطفل زين العابدين ســيف وبالنظر جملهولية محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتــني باحلضور امام هذه احملكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2022/4/5 الســاعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
دار القضاء في االسحاقي

محكمة االحوال الشخصية
العدد/ 95/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/29

م/ تبليغ
الى/ املدعى عليه )عامر عناد احمد(

للدعــوى املقامة من قبــل املدعية )ناعس احمــد عبداهلل( واملدعى عليــه )عامر عناد احمــد( واملرقمة 
95/ش/2019 فقد اصدرت هــذه احملكمة بتاريخ 2019/7/4 حكما يقضي بالتفريق للضرر بينك وبني املدعية 
فقد تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني وبعكســه ســوف يكتسب قرار احلكم الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القاضي
فائق مشعل صالح

فقدان وصل امانات
املرقم  األمانــات  وصــل  فقد 
مــن  الصــادر   )090622(
بتاريخ  تكريت  بلديــة  مديرية 
)محمود  باســم   2019/11/10
رشدي عطيه ومببلغ )219،000 
فقط مائتان وتســعة عشــر 
الــف دينار ال غيــر(، فعلى من 
يعثر عليه الرجاء تسليمه الى 

اجلهة املذكورة أعاله وشكرا...

اخلميس 31 آذار 2022 العدد )4868(

Thu.31 Mar. 2022 issue )4868(

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة جامعة املوصل

شعبة العقود احلكومية
العدد: 7264/68/9

التاريخ: 2022/3/29

جامعة املوصل
م/ اعالن مناقصة عامة لسنة 2022 للمرة االولى

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Mosul

األستاذ الدكتور
قصي كمال الدين األحمدي
رئيس جامعة املوصل/ وكالة



5 اعالن

إعالن
الى الشركاء/ جنالء مهدي شبيب

حيدر مهدي شبيب
خالد مهدي شبيب
ضياء مهدي شبيب
حيدر عباس كاظم

صبيحه ياسر سلمان
صالح هادي شبيب
فالح هادي شبيب

رشا مهدي شبيب
صابرين مهدي شبيب

سعد مهدي شبيب
صباح شريف لفته
فاضل هادي شبيب

شيماء هادي شبيب
عهود هادي شبيب
هدى هادي شبيب

اقتضــى حضوركم الى صندوق االســكان 
العراقي فرع ذي قــار الكائن في الناصرية/ 
وذلك لتثبيــت إقراركم باملوافقة على قيام 
الســيد/ )وفاق صبار هاشــم( بالبناء على 
حصته املشــاعة فــي القطعــة املرقمة 
)64/35 89( مقاطعــة ام العظــام لغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما من داخل العراق وشهر 
إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
في  حقكم  يســقط  ســوف  وبعكســه 

االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 285/ش/2022
التأريخ: 2022/3/30

الى/ املدعى عليه 
)عبد القادر سطام محسن(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )مروه دحام محســن( الدعوى 
األحوال  أمــام محكمة  285/ش/2022  املرقمة 
الشخصية في هيت والتي تطلب فيها احلكم 
بإثبات نسب األطفال حارث وميمونه وقد صدر 
قرار حكم بحقــك بتاريــخ 2022/3/27 والذي 
يقضي باحلكم بثبوت نســب الطفلة ميمونه 
تولــد 2018/7/1 جنســها انثى وجنســيتها 
عراقية محــل والدتها االنبار القائــم وديانتها 
مســلمة وحارث تولد 2016/7/1 جنســه ذكر 
وجنســيته عراقي ومحل والدته االنبار القائم 
وديانته مســلم من ظهــر والدهمــا املدعى 
عليه عبد القادر ســطام محسن وبطن امهما 
املدعية مــروه دحام محســن وجملهولية محل 
إقامتك حســب شــرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــني محليتني بقرار 
احلكم الغيابي وعليك مراجعة هذه احملكمة أو 
من ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف يصبح 
احلكــم الغيابي مبنزلة احلكــم احلضوري خالل 

ثالثني يوما من تاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر اعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن إعالن املناقصة العامة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعيبة/ محافظة البصرة للحصول 
على وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 
رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف 
واســم ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي 
اجلنوب/ شركة عامة- الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/5/9 الساعة الثانية عشرة 
ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر اإلعالن الى ما بعد العطلة 
ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطــاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور فــي العنوان اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات 
الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شــركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في 2022/5/9 الساعة 

الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - مبلغ التخمني للمناقصة )125،000$( فقط مائة وخمسة وعشرون الف دوالر أميركي.

4 - تقدمي كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة في القســم الثاني من الوثيقة القياسية )وورقة بيانات مقدمي العطاءات( مبا 
فيها معايير التأهيــل املطلوبة ابتداًء مع العطاء مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العاقة وفي حال عدم توفر أي من 

املستمسكات املذكورة سوف يتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسؤولية بذلك.
5 – متطلبــات التأهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم 

الثالث )متطلبات التأهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداًء مع العطاء.
6- تقــدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول األســعار املطلوبة في القســم الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

األميركي أو اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( )بالنسخة االصلية ابتداًء مع العطاء( صادر من مصرف 
عراقــي معتمد لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )2،500($ فقط الفان وخمســمائة دوالر اميركي، وألمر شــركتنا 

ويتضمن اإلشارة فيها الى رقم واسم املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء.
9 - شــمول العمال العراقيني العاملني لدى الشــركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي وإلزام تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أسباب مبررة دون 

تعويض مقدمي العطاءات.
WWW.SRC.GOV.IQ :13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة
contracts@src.gov.iq :14 - لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي

15 - على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/
 الكرخ االحتادية

الهيأة االستئنافية األولى

العدد: 619/س/2022
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
الى/ املستأنف عليه/ املدير املفوض لشركة 

هضبة احلجاز للتجارة احملدودة/ إضافة 
لوظيفته

بناًء على الطعن االستئنافي املقدم من قبل املستأنف مدير 
عام الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية/ إضافة لوظيفته 
وجملهولية محل اقامتك وفق شــرح املبلــغ القضائي قررت 
هذه احملكمة تبليغــك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
واســعتي االنتشــار باحلضور امام هذه احملكمة في موعد 
املرافعة 2022/4/10 الساعة الثامنة والنصف صباحا وعند 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف جترى املرافعة 

بحقك وفق األصول.
مع فائق التقدير...

القاضي
محمد عويد الذهب
عضو الهياة االستئنافية االولى

وزارة الصناعة واملعادن
الشركة العامة لصناعة األسمدة اجلنوبية

م/ إعالن مناقصة عامة خارجية
تاريخ الغلق 2022/4/26

يســر وزارة الصناعة واملعادن/ الشــركة العامة لصناعة األسمدة/ القســم التجاري/ شعبة املشتريات 
اخلارجية،

 دعوة مقدمي العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز املــواد املدرجة تفاصيلها أدناه 
مبوجب الوثائق القياسية املرفقة مع مالحظة ما يأتي:

1 - على مقدمــي العطاءات املؤهلني والراغبني باحلصول على معلومات إضافية مراجعة مقر الشــركة 
E-mail:scf@gov. العامة لصناعة األســمدة/ البصرة- خور الزبير أو االتصال بالهاتف )07802780915( أو

iq من األحد الى اخلميس/ من الســاعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت 
مدينة البصرة احمللي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2 - متطلبــات التأهيل املطلوبة: )أ( القدرة املالية: على مقــدم العطاء أن يقدم أدلة موثوقة تثبت قدرته 
على القيام باملتطلبات املالية اآلتية: 1- احلســابات اخلتامية معدل ربح آلخر سنتني مصادقة ومدققة من 

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

العام في العراق )عقود جتهيز سابقة(.
3- بإمــكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريــري الى العنوان احملدد في 
ورقــة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( ألف دينار )غير قابلة للرد(/ يتم ختم 

الوثائق.
 4- يجب تقدمي ضمان العطاء باألقيام املؤشــرة إزاء كل مناقصة من اجلدول أدناه بعملة الدوالر األميركي 
على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة نافذة ملدة )30( يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق 

مصرف عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي.
 5- تقدم العطاءات بثالثة ظروف )فني/ جتاري/ مستمســكات( وتكــون 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 اإلعالن.
 8- يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بناية قســم اإلعالم والعالقات العامة/ شــعبة العالقات 

العامة/ الشركة العامة لصناعة األسمدة/ خور الزبير/ البصرة/ )جمهورية العراق(.
 9- يتم تســليم الوثائق اخملتومة التي مت استالمها من قبل مقدم العطاء بعد ختمها من قبله في ظرف 
مستقل مع تسليم وثائق القسم الرابع ومتطلبات التجهيز والوثائق املطلوبة املذكورة في القسم الثاني 
)11- 1- ح( في ظرف آخر مع نســخة إضافية من القســم الرابع في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظهرا 

ليوم 2022/4/26 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 الشــركة العامة لصناعة األســمدة/ خور الزبير/ البصرة في الســاعة التاســعة صباحا من تاريخ 

 2022/4/27
وملزيد من التفاصيل ميكنكم زيارة

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

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن
تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية 
للمــرة الثانية لتأجيــر مواقع كلية التربية االساســية 

بجامعتنا واملدرجة ادناه.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة 
العقود احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض 
احلصــول علــى الشــروط واملواصفات لقــاء مبلغ قدره 
)50000( خمســون ألف دينار غير قابل للرد. مستصحبني 
معهــم التأمينــات القانونية البالغــة 20% من القيمة 
التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها )البطاقة 
الشخصية- بطاقة الســكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- 
هويــة الضريبة- التصريــح األمني- اإلجــازة الصحية( 
واحلضور في متام الساعة العاشرة في اليوم )15( من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن. ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
أجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل رسو املزايدة وأجور نشر 

اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية التربية االساسية

)2( موقع كافتريا االساتذة/ كلية التربية االساسية
)3( موقع نادي املأكوالت واملرطبات/ كلية التربية األساسية.
رئاسة اجلامعة املستنصرية

اخلميس 31 آذار 2022 العدد )4868(

Thu.31 Mar. 2022 issue )4868(

BID BondEstimated CostTender NODescriptions.n

$700$70,0001/T/SOF/2022/BMOTOR-P7111

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

150.000
IQD

 “Spare Parts for 701 & 802 J to PCL & Water Treatment
Unit”

713-2022-E
للمرة األولى

1



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة :

اكــدت وزارة الزراعة امس االربعاء، 
ازدياد مساحة بساتني النخيل في 
البالد، مبينــة أن تصدير التمور ما 

زال مستمراً.
الــوزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
حميــد النايف، إن “هنــاك ازدياداً 
في مســاحات جديدة لبســاتني 
النخيــل، وهناك اســتثماراً فيها 
سواء لشــجرة النخيل االعتيادية 
او حتى النســيجية منها”، مبيناً 
أن “ذلك يعود لألرباح املتحققة من 

بيع التمور”.
وأضاف أن “فتــح التصدير للتمور 
العراقيــة جعــل الفــالح يهتم 
استفادة  لوجود  واكثارها  بالنخلة 
منها من خالل تصدير هذه التمور 
والتي وصل  الدوالر  بعملة  وبيعها 
الطــن الواحد منها ألكثر من 800 

دوالر”.
وأشــار النايف الى “عدم وجود أي 
احصائية لكميــة التمور املصدرة 
لغايــة االن، ألن عمليــة تصديــر 
التمور مــن قبل القطــاع اخلاص 
ما زال مســتمراً لغاية االن حسب 
الشــحنات وقــد مت تصديــر هذا 
احملصول للعديد من الدول ســواء 
كانــت دول اخلليج العربي أو الدول 

االوروبية”.
جهود أهلية

وتشير أرقام حكومية سابقة إلى 
أن أعداد أشجار النخيل في العراق 
الثمانينيات بلغت ما يقارب  بداية 
30 مليون نخلة، كانت تنتج سنويا 

أكثر من 500 ألف طن من التمور.
والثانية،  األولى  اخلليج  لكن حربي 
والصراعات  االقتصادي  احلصار  ثم 
املســلحة التي تلت غــزو العراق 
عوامــل  الواســع؛  والتجريــف 
الزراعة  أســهمت في تراجع هذه 
بشــكل واضح، حتــى انخفضت 

أعداد النخيل إلى النصف تقريبا.
ثم انتعشــت هذه الزراعة مجددا 
بعد محاوالت أهلية في السنوات 
مديرية  قــّدرت  حيــث  األخيــرة، 
اإلحصاء الزراعي إنتاج التمور لعام 
735 ألف  2020 املنصرم بأكثر من 
طن، بارتفاع نسبته %15 عن العام 

الذي سبقه.
وفي البصــرة، أحد اهــم مواطن 
عمــل  العالــم؛  فــي  النخيــل 
مزارع  إنشــاء  على  مســتثمرون 
خاصــة إلنتاج التمــور، خصوصا 

في مناطق جنــوب احملافظة مثل 
بعدما  وغيرهــا،  والفاو  ســفوان 
املزروعة  املساحات  معظم  حتّولت 

القدمية إلى قطع أراض سكنية.
هؤالء،  أحد  الشــاوي  الواحد  عبد 
حيث ميتلك مزرعة نخيل على أرض 
مســاحتها 70 دومنــا في منطقة 
ســفوان، لكنه يواجه العديد من 
املشــاكل، من بينهــا أن األراضي 
التي يقيم عليها مشــروعه تعود 
ملكيتها لــوزارة النفط، في حني 
العقود تُوقع مع وزارة الزراعة التي 

لألراضي  كمستثمرين  متنحهم  ال 
إال مبوافقــة وزارة النفط، والتعهد 
الزراعات  بغير  اســتثمارها  بعدم 

املوسمية.
التي  مزرعته  عن  الشاوي  ويحكي 
تضم نحــو 2500 نخلة، تنتج 40 
نوعا مــن التمور، لكنــه يتخّوف 
من فقدانه إياها في أي حلظة، ألن 
األرض تابعة رسميا لوزارة النفط، 
كباقــي األراضــي الصحراوية في 

البصرة.
تداعيات االقتصاد الريعي

ورغــم أن العــراق كان في صدارة 
املنتجني العامليني للتمر قبل عقود؛ 
فإن إنتاجه اليوم من هذه الغلة ال 
يتجاوز %5 من اإلنتاج العاملي، بعد 
ريعيا بشــكل  اقتصاده  أن أصبح 
شــبه كامل، يعتمد على النفط 

بالدرجة األساس.
مصطفــى  االقتصــادي  اخلبيــر 
أكرم حنتوش قــال إن العراق قبل 
اســتخراج النفــط كان يعتمــد 
على الزراعــة وتصدير محاصيلها 
األراضي  إذ تصل مساحة  للخارج، 

الصاحلة للزراعة في البالد إلى 23 
مليون دومن، هذا غير األراضي التي مت 

استصالحها.
لكن الزراعة ال متثل اليوم سوى 6% 
من مجمل الناجت القومي، في حني 
أنه يجب أن يعتمد عليها بنسبة 

ال تقل عن %25؛ بحسب قوله.
ويلفت حنتوش إلى مشكلة أخرى 
تواجــه قطاع الزراعــة في العراق 
املزارعني  دعــم  أن مبــادرات  وهي 
األموال،  لهــم  قّدمت  وإقراضهم 
املنازل  لكنها اســتغلت لشــراء 
واقتناء الســيارات، ولم تستخدم 

في تطوير وخدمة الزراعة.
احلكومــي  الدعــم  أن  ويضيــف 
للزراعة قد حقــق بعض االكتفاء 
الذاتــي فــي منتوجــات احلنطة 
والشــعير، إال أنهــا لــم حتقــق 
االكتفاء فــي اخلضروات والفواكه 
بالزراعــة  املرتبطــة  والســلع 
كاللحوم والدواجــن، والتي ما زال 
العراق يستورد كميات كبيرة منها 

كل عام.
ويضيــف أن جتارب لــدول مجاورة 
كانت أكثــر جناحا، حــني منحت 
الفالحني دعما في شــكل معدات 
زراعية وليس أمــواال، كما أن على 
احلكومــة أن تســعى لتوظيــف 
أموال النفــط في بناء ثروات أخرى 
لتســتطيع  والصناعة،  كالزراعة 
العاملي  االقتصاد  تقلبات  مواجهة 
النفط، على حد  وتذبذب أســعار 

قوله.
وكان العراق حتى نهاية ستينيات 
القرن املاضي، يصدر نحو %75 من 
متور العالــم ويحتل املكانة األولى، 
لكنــه تراجــع في خــالل العقود 
األربعة املاضية إلى املركز التاسع، 
بســبب قلــة احلصــص املائيــة 
فتكت  التــي  واحلروب  واألمــراض 
مباليني األشــجار منذ العام 1980، 
ليعاود مــرة اخــرى االهتمام بها 

ضمن املبادرة الزراعية عام 2008.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت اململكة العربية الســعودية 
واإلمارات العربية املتحدة والعراق إن 
أوبك وحلفاءها ما زالوا يســيطرون 
فيما  النفط،  على ســوق  بشــدة 
تســتعد املنظمة لالجتماع التخاذ 
قرار بشأن مستويات اإلنتاج في ايار 
وســط غضب من الدول املستوردة 
للنفــط بشــأن نقص اإلمــدادات 

وارتفاع أسعار الوقود.
ومــع ذلك، قبــل اجتمــاع 31 اذار، 
إلى  + بقوة  أوبك  أشــار مســؤولو 

لتجاوز  غير مســتعد  التحالف  أن 
مت  التي  الثابتة  الشــهرية  الزيادات 

تنفيذها منذ اب.
وقال وزير الطاقة اإلماراتي ســهيل 
املزروعي في منتدى الطاقة العاملي 
دبي  في  األطلسي  للمجلس  التابع 
“نحن خبراء في مجالنا ونفعل ذلك 
منذ فتــرة طويلة”، “نحــن نحاول 
حتقيــق التــوازن في الســوق وهي 
ليست مهمة سهلة، عندما نقول 
الصحيحة  الطريقــة  هي  هذه  أن 
نعلم من  فإننــا  بذلــك،  للقيــام 

التجربة ، لذا ثق بنا”.
في  الشــهرية  الزيــادات  وكانــت 
حصــص اإلنتاج 400 ألــف برميل 
في اليــوم ، لكن من املقرر أن ترتفع 
بشــكل طفيــف مــع التعديالت 
اإلنتــاج  ملســتويات  التصاعديــة 
العربيــة  للمملكــة  األساســية 
السعودية وروسيا والعراق واإلمارات 
التي  والكويــت  املتحدة  العربيــة 
من املقــرر أن تدخل حيــز التنفيذ 
اعتبــارًا من ايار. وقال فــاحت بيرول ، 
التنفيذي لوكالــة الطاقة  املديــر 

الدولية ، إن السوق “محبطة حًقا” 
اإلحلاح  إلى  التحالف  افتقار  بسبب 
لتخفيف شدة السوق وأن دول أوبك 
+ تقلل من إنتاج أهدافها اإلنتاجية. 
تشــير تقديــرات وكالــة الطاقة 
العاملية  الســوق  أن  إلــى  الدولية 
تواجه عجــزًا يقدر بنحو 2.5 مليون 

برميل في اليوم نتيجة للحرب.
يأتي هذا علــى الرغم من الدعوات 
الطاقة  من مســتهلكي  العاجلة 
النفط  من  املزيد  للمنتجني إلطالق 
في السوق. ساهمت دول أوبك + في 

تشديد الســوق ، حيث قلل العديد 
من األعضاء مــن إنتاج حصصهم، 
، تراجعت اجملموعة  بشكل جماعي 
1.053 مليــون برميل في اليوم أقل 

من أهدافها في شباط .
على  استشارية  جلنة  وســتجتمع 
30 مارس  مســتوى املندوبني فــي 
لتقييــم ظروف الســوق واالمتثال 

حلصص األعضاء.
بدأ املســؤولون الروس واألوكرانيون 
محادثات السالم في 29 آذار. وميكن 
أن يكون لهذه احملادثــات تأثير كبير 

علــى األســعار إذا مت إحــراز تقدم 
وانحسرت اخملاوف بشأن قدرة روسيا 

على إمداد األسواق العاملية.
كبيرًا  انخفاًضا  كازاخستان  تتوقع 
في اإلنتاج في نيســان بعد األضرار 
التي حلقت مبنشــآت التحميل في 
ميناء نوفوروسيســك. وقالت وزارة 
 29 في  الكازاخســتانية  الطاقــة 
مارس إن احلادث قد يؤدي إلى إخراج 
320 ألــف برميل يوميــا من إنتاج 
نيسان  في  السوق  من  كازاخستان 

، بينما يتم تنفيذ أعمال الصيانة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
في واحدة من أعنف الهجمات في 
تاريخ صناعة التشــفير، كشــف 
“جسر رونني” )Ronin Bridge( الذي 
يربط بني سالســل كتل مختلفة 
)بلوكتشــني( أن مخترقني تسللوا 

وسرقوا نحو 590 مليون دوالر.
أجهــزة  للهجــوم  وتعرضــت 
كمبيوتــر تعــرف باســم العقد 

وتديرها شــركة “سكاي ميفيس” 
)Sky Mavis( التــي صنعت لعبة 
Axie Infini� )“أكســي إنفينيتي” 

ty( و”منظمة أكســي الالمركزية 
التــي   )Axie DAO( املســتقلة” 
تدعم “جســر رونني” – وهو عبارة 
عن تطبيق يسمح للناس بتحويل 
إلى رموز  الرموز املشفرة بسهولة 
ميكن اســتخدامها على شــبكة 

“رونني”.
وقام اخملترق بسلب 173600 إثيريوم 
و25.5 مليــون من عملــة “يو إس 
دي ســي” )USDC( من اجلسر في 
رونني”،  “شبكة  بحسب  عمليتني، 
التي كشفت أن االختراق حدث في 
23 اذار، لكنه لم يُكتشــف إال يوم 

الثالثاء.
الهجــوم هو أحــدث هجوم  هذا 

مليئة  اجلســور  أن  عن  يكشــف 
باملشــاكل فــي أغلــب األحوال، 
فكثير من أكواد اجلسور ال تخضع 
للمراجعة. وليس واضحاً غالباً من 
الذي يديرها وكيف تدار بالتحديد. 
وغالبــا تغلف هوية مــن يقومون 
الذين يفترض  بإثبات الصالحيــة، 
فيهم طلب املعامالت على اجلسور، 

بستار من السرية والغموض.

خطــر القرصنــة يلقــي بظالله 
األمريكية في ظل  الشركات  على 

التهديدات الروسية
انخفض سعر “رون” )Ron(، وهو رمز 
يستخدم على شبكة “بلوكتشني 
رونني” )Ronin(، بنســبة %20 بعد 
الكشــف عن االختراق. وانخفض 
ســعر “إيه إكس إس” )AXS(، وهو 
“أكسي  لعبة  رمز يســتخدم في 

بحسب   ،6% بنســبة  إنفينيتي”، 
Coin� )موقع “كوين�ماركت�كاب” 

.)MarketCap
“رونني”  قالت شبكة  في مدونتها، 
إنهــا علــى اتصال مــع بورصات 
العمالت املشــفرة الكبرى ومتتبع 
“تشيناليسيس”  “البلوكتشــني” 
حركة  ترصد  حتى   )Chainalysis(

األرصدة املسروقة.

الصباح الجديد ـ متابعة:
تراجعت أســعار النفــط اخلام أمس، 
السالم بني  أن أضفت مفاوضات  بعد 
روســيا وأوكرانيا أجــواء التفاؤل في 
األســواق، وذلك بالتزامن مع مخاوف 
متسعة حتيط بالطلب في الصني مع 
قرار احلكومة بإغالق مدينة شنغهاي، 
وهي املركز املالــي واالقتصادي األكبر 
فــي البالد، وذلــك في أعقــاب عودة 
اإلصابــات املرتفعة بوبــاء كورونا في 

البالد.
وتنطلــق غدا أعمال اجتمــاع الوزراء 
وشركائهم  “أوبك”  لتحالف  الشهري 
“أوبك +” برئاســة كل من السعودية 
بيانات  أحدث  الســتعراض  وروســيا 
العرض والطلــب واخملزونات النفطية 
والتحديــات  اخملاطــر  ومناقشــة 
في  التأثير  واســعة  اجليوسياســية 
السوق، وســط توقعات باإلبقاء على 
الزيادة اإلنتاجية الشهرية للمجموعة 
املؤلفة من 23 منتجا وقدرها 400 ألف 
برميل يوميا واملطبقة منذ آب املاضي، 
وذلك على الرغم مــن ضغوط الدول 
املســتهلكة لتســريع وتيرة اإلنتاج 

لتخفيف حدة ارتفاع األسعار.
ويقــول لـ”االقتصاديــة” محللون، إن 
تراجعت،  اخلام  للنفط  اآلجلة  العقود 
حيــث واصــل املســتثمرون قلقهم 
بشــأن عمليــات اإلغــالق الصينية 
وباء كورونا  انتشــار  بسبب ســرعة 
مجــددا، الذي قد يدمــر الطلب على 

الطاقة في الصني.
وفي هذا اإلطار، يقول سيفني شيميل 

مدير شــركة “فــي جي إندســتري” 
األملانيــة: إن الضغــوط الهبوطيــة 
النفط  أســعار  في  تأثيرها  اســتمر 
اخلــام بفعل ترقب نتائــج املفاوضات 
إسطنبول،  في  األوكرانية  الروســية 
حيث يــرى كثيرون أنها قد تكون بادرة 
أمل لوقف إطــالق النار وانتهاء احلرب 
وتداعياتها  الباهظــة  فاتورتها  بكل 
الســلبية الواســعة على االقتصاد 

العاملي.
أنباء املفاوضات ترافقت  وأشار إلى أن 
مع مخــاوف قويــة عــادت لتحيط 
بالطلــب العاملي علــى النفط اخلام 
والوقود في ضوء إغالق الصني وضعف 
الطلب من قبل أكبر مستورد للطاقة، 
ما أدى إلى انخفاض حاد في األســعار 
لكل من خامي برنت وغرب تكســاس 
الوسيط بأكثر من 7 في املائة اإلثنني 
وسط توقعات بامتداد موجة اخلسائر 
احلالية. ومــن جانبه، يقول روبني نوبل 
مديــر شــركة “أوكســيرا” الدولية 
لالستشارات: إن تقلبات أسعار النفط 
اخلام ما زالت مستمرة ومهيمنة على 
أداء السوق وعلى نحو متزايد، مشيرا 
إلى أن انخفاض الســيولة في أسواق 
أسواق  أداء  واضطراب  اآلجلة،  العقود 
املال كان لهما انعكاسات قوية على 

سوق النفط.
وأوضــح أن اإلغــالق الصيني جاء في 
الوقود  توقيت دقيق كان الطلب على 
فيه يتعافى بقــوة ويفوق منو العرض 
على نحو كبير، الفتــا إلى دخول حي 
“بــودوجن “ املالي في شــنغهاي يومه 

الثاني من اإلغالق املشدد، كما طلبت 
احلكومة مــن املواطنــني العمل من 
املنــزل وتعليق خدمــات النقل العام 
وخدمات النقل بشــكل عام، ما وجه 
ضربة قويــة الســتهالك الوقود في 

البالد.
من ناحيته، يقول ماركوس كروج كبير 
محللي شــركة “ايه كنترول” ألبحاث 
النفط والغاز: إن املستثمرين يتنبهون 
احملتمل  التقــدم  بقوة حاليــا ألخبار 
في مفاوضات الســالم بشأن الصراع 

الروسي األوكراني، وهي أول محادثات 
مباشــرة بني اجلانبني منــذ أكثر من 
أســبوعني، ويتفاءل قطــاع كبير من 
األوساط االقتصادية واملالية بإمكانية 
التوتر  أن حترز تقدمــا وتهدئ حالــة 
الشديد احلالية في أســواق الطاقة. 
يراقبون  إلى أن املســتثمرين  واشــار 
أيضا عن كثب اجتماع الغد املقرر بني 
“أوبك” وحلفائهــا في حتالف “أوبك +” 
التخاذ قرار بشأن مستويات اإلنتاج في 
أيار املقبل، موضحا أنه من غير املرجح 
أن يتــم تعزيز اإلمدادات بشــكل حاد 

لتلبية الطلب املتزايد، على الرغم من 
اســتمرار أزمة العمليات العسكرية 

الروسية املتواصلة في أوكرانيا.
من جانب آخر، دعا تقرير ملنظمة الدول 
املصــدرة للبترول “أوبــك” إلى إيجاد 
حلول ســريعة وناجزة لقضية تراجع 
االســتثمار النفطية، الفتا إلى تأكيد 
األمني العــام محمد باركيندو أهمية 
احتياجات  لتأمــني  االســتثمار  زيادة 
الطاقة في املســتقبل، منوها إلى أن 
هناك حاجــة إلى أكثر من 11 تريليون 
واإلنتاج  التنقيب  دوالر في قطاعــات 

التقرير  وقال  اخلــام.  للنفط  والتوزيع 
� الصــادر عــن مشــاركة باركيندو 
التابع  العاملــي  الطاقة  منتــدى  في 
للمجلس األطلســي فــي دبي الذي 
اختتم أعماله أمس � إن األمني العام 
شــارك في جلسة نقاشــية بعنوان 
“النفــط والغــاز في عالــم خال من 
الصفر”، وســلط الضوء على أهمية 
املنتدى وحســن توقيتــه بالنظر إلى 
تشــهدها  التي  التاريخية  األوقــات 

صناعة الطاقة في الوقت الراهن.
وحول مستقبل الطاقة، نقل التقرير 
عــن باركيندو تأكيــده أن دور النفط 
والغاز مضمون في املستقبل املنظور، 
مشــيرا إلى أنه ال ينبغــي النظر إلى 
انتقــال الطاقة على أنــه انتقال من 
موضحا  آخــر،  إلى  للطاقــة  مصدر 
أن جميع أشــكال الطاقة ســتكون 

مطلوبة في املستقبل.
وتوقع التقريــر أن يظل النفط والغاز 
ميثــالن أكثر مــن 50 فــي املائة من 
مزيج الطاقة املســتقبلي في 2045، 
مشيرا إلى الزيادة املتوقعة في النمو 
االقتصــادي العاملــي وعدد ســكان 
العالم، الفتا إلى قــول باركيندو: إنه 
من الضروري أن نأخذ في احلســبان أن 

“الطاقة حق وليست امتيازا”.
وفيمــا يتعلــق بتغير املناخ، شــدد 
باركينــدو على عدم وجــود “منكري 
املناخ” في منظمة “أوبك”، مشيرا إلى 
أن الدول األعضاء في املنظمة اتخذت 
تدابير وفقا ملبادئ اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغير املناخ، التي تقوم 

املشتركة  واملسؤوليات  املساواة  على 
ولكن املتباينة والقدرات ذات الصلة.

ونوه التقرير إلى دعــوة باركيندو إلى 
لتحمل  واإلمــارات  حكومتي مصــر 
املسؤوليات االستراتيجية امللقاة على 
عاتقهما بصفتهما مضيفتي قمتي 
املناخ COP27 و COP 28 على التوالي، 
وبدء عملية إعادة حتديد احلوار العاملي 
حول التحول في مجال الطاقة، فضال 

عن التحديات ذات الصلة.
وأشــار التقرير إلى أنــه من األهمية 
االعتــراف بأن األهــداف املناخية ودور 

النفط والغاز غير متناقضني.
يذكر أن اجمللس األطلسي قام بتعيني 
محمــد باركينــدو زميــال متميــزا 
البــارزة كأمني عام  تقديــرا إلجنازاته 
مجتمع  في  وإســهاماته  للمنظمة 
أخرى،  ناحيــة  من  العاملــي.  الطاقة 
تقلبت أســعار النفــط أمس بفعل 
أوكرانيا وروسيا،  أنباء محادثات سالم 
وخالل التــداوالت تراجعت األســعار 
بأكثر مــن 5 في املائــة، حيث تراجع 
ســعر خام برنت املرجعي األوروبي 6.6 
في املائة، بينما انخفض سعر برميل 
نفط غرب تكساس الوسيط 5.2 في 
املائة، فيما يتابع املستثمرون احملادثات 
اجلارية في إسطنبول والهادفة لوقف 

احلرب املستمرة منذ خمسة أسابيع.
ثم عادت أسعار العقود اآلجلة للنفط 
ثالثة  إلى  لتقلص خســائرها  بعدها 
دوالرات ليتــداول برنت عنــد 108.96 
دوالر للبرميــل واخلــام األمريكي عند 

102.55 دوالر.

مساحات بساتين النخيل تتزايد وتصدير التمور ما يزال مستمرًا 
بعد عقود من التراجع واإلهمال

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلنــت الهيئــة العامة للكمــارك، مديرية 
كمرك املنطقة الوســطى، امس االربعاء، عن 

ضبط 13 شاحنة مخالفة
وذكرت الهيئة في بيان لها ان “الهيئة العامة 
للكمارك ضبــط مواد مخالفة للشــروط و 
الضوابط االستيرادية من قبل قسم التحري و 
مكافحة التهريب في مديرية كمرك املنطقة 

الوسطى”.
واضاف، ان “قسم التحري و مكافحة التهريب 
قــام بضبط ١٣ شــاحنة محملــة ) اطارات 
ســيارات و خشــب و معمل نايلون و محمل 

مواد إنشائية و مواد متنوعة اخرى(”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفض ســعر خــام البصــرة الثقيل امس 
االربعــاء، بأكثــر من %3 ليســجل 100 دوالر 

للبرميل.
وانخفض خام البصرة الثقيل املصدر ألســيا 
3.80 دوالرات وبنسبة تغيير %3.63 ليصل الى 

100.86 دوالر للبرميل الواحد.
وانخفضت أيضا جميع خامات منظمة أوبك، 
حيث ســجل خام العربي السعودي 110.70 
دوالراًت للبرميــل بانخفاض بلغ 3.92 دوالرات، 
وســجل مزيج مربان اإلماراتي 110.06 دوالرات 
2.24 دوالر للبرميل،  للبرميل بانخفاض بلــغ 
وبلغ ومزيج ســهران اجلزائــري 111.61 دوالرا 
بانخفــاض بلــغ 4.83 دوالرات، ومزيــج ايران 
 4.05 104.89 دوالرات بانخفاض بلغ  الثقيــل 
 110.38 اخلفيــف  النيجيري  وبونــي  دوالرات، 

دوالرات بانخفاض بلغ 3.74 دوالرات”
وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد امال من 
التوصل التفاق لوقف اطالق النار في اوكرانيا، 
فضال عن سعي منظمة اوبك+ الى عدم زيادة 
انتاجهــا اال وفق احلصة احملــددة البالغة 400 
الف برميل لشهر ايار من دون زيادة بالرغم من 

شحة املعروض.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب امس األربعاء، مدعوًما 
بانخفاض في عوائد الدوالر األمريكي واخلزانة، 
رغم بــوادر التقدم في محادثات الســالم بني 
روسيا وأوكرانيا اال ان جاذبية املعدن تراجعت 

كمالذ آمن.
ارتفــع الذهــب الفــوري بنســبة ٪0.3 إلى 
1925.75 دوالرًا لألوقية، اعتبارًا من الســاعة 
04:53 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل املعدن 
أدنى مســتوياته منذ 28 شباط بفعل اآلمال 

من أجل إنهاء تفاوضي للنزاع في أوكرانيا.
العقود اآلجلة للذهب فــي الواليات املتحدة 

ارتفع بنسبة 0.6 ٪ إلى 1930.10 دوالرا.
واستقر مؤشر الدوالر بالقرب من أدنى مستوى 
في أكثر من أســبوع في الدورة السابقة، مما 
يجعل الذهب أقل تكلفة بالنســبة لآلخرين 
حاملي العملة. كما تراجعت عائدات الواليات 
املتحدة القياســية ألجل 10 سنوات عن قرب 
أعلى مســتوياته في ثالث ســنوات والعوائد 
املنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة 

من عقد السبائك غير املنتجة.
ارتفعت أســعار  بالنســبة للمعادن االخرى 
الفضــة الفوريــة بنســبة ٪0.4 لتصل إلى 
24.84 دوالرًا لألونصة وارتفع البالتني 1.4 باملئة 

إلى 996.61 دوالرا.

ضبط 13 شاحنة مخالفة 
للضوابط في جمرك 
المنطقة الوسطى

خام البصرة الثقيل 
ينخفض أكثر من 3 %

اسعار الذهب ترتفع
مع ترقب اجتماع أوبك+ شكاوى من أسعار النفط ومخاوف اإلمدادات الروسية والكازاخيةمع ضعف الدوالر

قراصنة ينفذون أحد أعنف الهجمات على العمالت المشفرة

مخاوف اإلغالق الصيني مستمرة

مفاوضات موسكو وكييف تلقي بظاللها على سوق النفط 
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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

الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط
إعالن مناقصة للمرة الثالثة

م/ املناقصة م/2022/2 )جتهيز حديد أبراج 132 ك.ف(
تعلن الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات األوســط عن إجراء املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها وفقا 

لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط النافذة والوثيقة القياسية لعقود جتهيز السلع.

فعلى الراغبني من الشركات من أصحاب االختصاص:
* شــراء وثائق املناقصة خالل أوقات الدوام الرســمي على العنوان التالي: الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ 
الفرات األوســط حلة أبي غرق/ طريق حلة- كربالء املقدسة/ قسم الشؤون التجارية/ شعبة املناقصات مقابل الرسم 

احملدد أعاله.
أوال: على مقدمي العطاءات

* تقدمي عطاءاتهم مختومة وموقعة من املدير املفوض أو من يخوله خالل أوقات الدوام الرســمي على العنوان املذكور 
أعاله.

ثانيا: إرفاق البيانات أدناه:
1- خطاب ضمان او صك مصدق بنفس عملة العطاء كتأمينات أولية للمشــاركة باملناقصة بنســبة )1%( من مبلغ 
الكلفــة التخمينية بالدينار العراقي على ان تكون مغطاة ومؤيدة بتســديد مبلغها عند أول مطالبة ألمر الشــركة 
ســاري املفعول )مدة ستة أشــهر بعد الفتح( وعلى ان يذكر اســم ورقم املناقصة املعنية في خطاب الضمان )ضمن 
املوضوع( واسم الشــركة يعنون إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات األوسط صادر من احد املصارف 
العراقية املعتمدة رســميا من قبل البنك املركزي العراقي ولم ترد عليه مالحظات مالية وال يكون اخلطاب مشــروطا 

ويدفع عند الطلب.
2- كتاب عدم ممانعة من االشــتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب/ قســم الشــركات معنون إلى مقر 
الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات األوسط ونافذ املفعول )النسخة االصلية( او نسخة مصورة في حال 

تقدمي النسخ االصلية في عطاء آخر.
3- تقدمي شــهادة تأسيس وكما مبني أدناه وحســب كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العدد 3000/7/4 في 

.2017/2/9
أ- فيما يخص الشــركات العراقية اجملهزة فيتم تزويدنا بنسخة واضحة من شهادة تأسيس الشركة وآخر تعديل صادر 
من دائرة تسجيل الشركات بتغيير االسم )على ان تكون شهادة التأسيس وقرارات التعديل اخلاصة بالشركة مصادقة 

أصوليا(.
ب- فيما يخص الشركات العراقية املسجلة بإقليم كردستان فيتم تزويدنا بكل ما ورد بالفقرة )أ( أعاله وكذلك تزويدنا 

بكتاب اعتماد أوليات الشركة الصادر عن دائرة تسجيل الشركات.
ج- فيما يخص الشركات غير العراقية فيتطلب تقدمي احد املستمسكات التالية:

1. نســخة واضحة من شهادة تأسيس الشــركة مصادق عليها أصوليا من ملحقياتنا التجارية في بلد التأسيس مع 
نسخة مترجمة باللغة العربية بشهادة تأسيس الشركة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة.

2. نســخة واضحة من قرار تسجيل فرع او مكتب متثيل الشركة في العراق صادر عن دائرة تسجيل الشركات )مصادق 
أصوليا(.

4- وصل الشراء/ وثائق املناقصة )النسخة االصلية(.
5- املستمسكات الشخصية/ تقدمي املستمسكات الشخصية للمدير املفوض.

6- األعمال املماثلة/ )غير مطلوبة(
7- اسم الشركة ورقم احلساب اجلاري واسم املصرف/ ذكر اسم الشركة وعنوانها كامل والبريد االلكتروني

8- احلسابات اخلتامية/ )غير مطلوبة(.
9- تقدمي تعهد خطي بأن جميع املستمسكات املقدمة من قبل الشركة مستوفية للشروط القانونية.

10- تقدمي شــهادة املنشأ للمواد املســتوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد املصنع او املنتج او البلد الذي يتم 
فيه التجميع االخير او بلد الشــحن )بلد التصدير( مصدقة من اجلهات العراقية اخملتصة في بلد املنشأ او بلد الشحن 
)بلد التصدير( مع اإلشــارة إلى منشأ املواد االستيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث املواصفات الفنية اخلاصة 
باملواد او املعدات املراد تصديرها إلى العراق شــرط وجود تعهد مصدق اصوليا من الشــركة الشــاحنة واجملهزة للمواد 
االستيرادية يتضمن حتملها كافة املسؤوليات املالية او القانونية املتعلقة مبدى صحة املعلومات املذكورة في شهادات 

املنشأ االصلية املرسلة من اجلهات املصنعة او املنتجة إلى اجملهز في دولة الشحن االخيرة.
11- تقدمي كتاب حجب البطاقة التموينية وحسب التعليمات النافذة بالنسبة للشركات العراقية.

12- تقدمي هوية غرفة التجارة وإجازة ممارسة املهنة.
13- تقدمي كتاب تخويل من الشركة املصنعة معنون إلى شركتنا للشركة اجملهزة في حال الشركة الوسيطة.

14- على الشركة مقدمة عطاء مشترك تقدمي عقد شراكة مصدق حديثا.
ثالثا: أحكام عامة:

1- على الشركات الراغبة باالشــتراك االطالع على تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 وضوابطها 
وتعديالتها لكون املناقصة خاضعة لها حتى بعد توقيع العقد.

2- يتــم التوقيع واخلتم على جميع وثائق املناقصة ومن ثم تقدميها ضمن وثائــق العطاء وكما هو مدون في تعليمات 
مقدمي العطاءات.

3- يجب تقدمي الوثائق إلى مقر الشــركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات األوســط/ قسم التجارية/ شعبة 
املناقصات ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد يوم الغلق.

4- يجوز ألصحاب الشــركات احلضور في يوم الفتح ومشاهدة إجراءات فتح العطاءات او من ميثلهم بتفويض رسمي 
موقع ومختوم من قبل مقدم العطاء.

5- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجو نشر اإلعالن في الصحف احمللية وغيرها.
6- الكلفة التخمينية للمشــروع )2,761,801,781( دينار ملياران وسبعمائة وواحد وستون مليونا وثمامنائة وواحد الف 

وسبعمائة وواحد وثمانون دينارا عراقيا للمناشئ )تركي، صيني، اوروبي، سعودي، مصري(.
7- يتم اعتماد عنوان املناقص املثبت في العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعلى املناقص إشعار جهة التعاقد بكل 

تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ تغييره.
8- تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

9- جلهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن شراء وثائق املناقصة فقط للمناقصني.

10- إلزام املناقصني بتدوين أســعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه االجمالي باملداد او بشكل مطبوع رقما 
وكتابة.

11- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او إجراء أي تعديل عليها.
12- ال يجوز ملنتســبي دوائر الدولة والقطاع العام االشــتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة مع مراعاة 

أحكامه التشريعات النافذة.
13- مصــادرة التأمينات االولية ملن حتال إليه املناقصة عند تلكؤه عــن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة او عند 
ســحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح على اخطائه احلسابية في 
العطاء وانعكاســها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونيــة املنصوص عليها لتعليمات تنفيذ العقود 

احلكومية النافذة.
14- يعول على الســعر املدون كتابة في حال اختالفه مع الســعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حال 

عدم صحة مبلغ الفقرة.
15- يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.

16- تقبل الضمانات والصكوك الصادرة من املصــارف احلكومية في جمهورية العراق وكذلك املصارف اخلاصة التي 
أجازها والتي لم يحظرها البنك املركزي العراقي/ املديرية العامة ملراقبة الصيرفة واالئتمان قسم التفتيش امليداني.

.))Intertek( من قبل طرف ثالث جلهة معتمدة من قبل الوزارة )17- يكون فحص املواد اجملهزة )البضائع املستوردة
18- يتم ســحب العمل من املقاول او الشــركة عند تلكؤه في تنفيذ االلتزامات او مخالفته الشــروط واملواصفات 
الفنية املتعاقد عليها او عند بلوغ الغرامات التأخيرية )15%( من مبلغ العقد او عند ثبوت الرشــوة او الشروع بها او 
عند تقدمي اي وثيقة مزورة او عند عدم املباشــرة بالعمل او عدم توقيــع العقد او عدم االلتزام بالنصوص ذات الصلة 
الــواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العامة رقــم )2( لعام 2014 وضوابط العقود املعدلة الصادرة من وزارة 

التخطي’ واملرفقة مع وثائق العطاء.
19- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فسيتم استبعاد عطائهم 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي اســتنادا إلى كتاب وزارة الكهرباء/ دائرة االســتثمارات والعقود العدد 26529 في 

2017/5/4 ومرفقه كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العدد 8959/7/4 في 2017/4/26.
20- للشــركة احلق في تعطيل او تقييد الشروط املذكورة في الوثائق القياسية مما ينسجم مع القوانني والتعليمات 

العراقية استنادا إلى كتاب وزارة التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة العدد 4185/7/4 في 2016/2/24.
21- علــى مقدمي العطاءات مالحظة الشــروط املذكورة فــي تعليمات مقدمي العطــاءات واملرفقة ضمن وثائق 

املناقصة.
22- طريــق الشــحن للمواد )DDP( واصلة الى مخازن شــركتنا الواقعة في مقر الشــركة العامــة لنقل الطاقة 

الكهربائية / الفرات األوسط/ حلة ابي غرق
لالستفسار االتصال عبر البريد اإللكتروني:

/Email: 35 Eqpt.Dept.Mgr@.Moelc.gov.iq
املهندس/ براك سعد نور
املدير العام كالة
رئيس مجلس اإلدارة

 قيمة وثائق املناقصة ديناراسم املشروع
موعد وتاريخ فتح العطاءاتتاريخ غلق املناقصةمدة التجهيزفترة سريان العطاءعراقي

 جتهيز حديد أبراج
132 ك.ف

 )300000( دينار ثالثمائة الف
دينار عراقي

 120 يوما من تاريخ
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قراءة

رأي ثقافي

وداد إبراهيم

صدر عن دار آفاق للنشر والتوزيع  كتاب« 
مختارات من ديوان شــمس تبريزي جلالل 
الدين الرومي« ترجمة د. محمد السعيد 
جمال الدين وجاء الكتاب ب300  صفحة 
من القطع املتوسط وجالل الدين الرومي 
اســمه محمد ولقب بجالل الدين كما 
عرف بالقاب اخرى هــي: موالنا، ومولوي، 
والرومي نســبة الى اسيا الصغرى التي 
كانت تعرف في عصــره ببالد الروم، وقد 
عاش بها منــذ كان صبيــا يافعا، وظل 
بها الى ان وافتــه املنية وهو في الثامنة 
والستني من عمره، كان ابوه »بهاء الدين 
محمد ولد بن حسني البلخي« من كبار 
علماء عصــره وعرفائهــم،  يجتمعون 
اليه الناس بأعداد غفيرة حلضور درســه 
و يحظى بينهم مبكانة مرموقة ومحبة 
ملحوظة اثــارت عليه ثائرة الســلطان 
بينهما  فحدثت  خوارزمشــاه«  »محمد 
جفوة خشي بهاء الدين بعدها ان يصيبه 
مكروه من الســلطان، فسافر الى بغداد 
يصحبه في رحلته ابنه جالل الدين الذي 
كان قد بلغ من العمر ثالثة عشــر عاما 
وافراد اســرته وعدد من خدمه، وانطلق 
بعدها إلداء فريضة احلج ثم اتخذ طريقه 
الى دمشــق ثــم تلقى دعوة ســلطان 
الســالجقة في بالد الــروم لإلقامة في 
قونية  فسافر مع عائلته، وظل بهاء الدين 
يعمل في اخلطابة والتدريس حتى توفي 

عام 628هـــ وكان جــالل الدين حينها 
في الرابعة والعشــرين مــن عمره وقد 
اسند اليه الســلطان منصب ابيه في 
تدريس العلوم الشــرعية وانتقل جالل 
الدين الى حلب ليحضــر دروس العماء 
الكبار وثم الى دمشــق، وقد بلغت مدة 
بقائه في دمشق نحو سبع سنوات، عاد 
بعدها الى قونية يحمــل معه العديد 
مــن االجازات التي منحهــا له العلماء 
التفســير  في  دروســهم  الذين حضر 
الدين واللغة  واحلديث والفقه واصــول 
واالدب واصول العقائد والفلسفة وعلم 
الكالم، بدأ وكأنه قد استكمل عدته في 
ووصل  والنقلية،  العقلية  العلوم  اغلب 
في الفقه الى مرتبة االجتهاد واالهلية 
ولهذا وردت ترجمتــه في كتب طبقات 
احلنفية بني الفقهاء واملفتني. وبعد وفاة 
638هـ/1240  الترمذي في سنة  السيد 
باشر جالل الدين تدريس العلوم الدينية 
قرابة خمس ســنوات، ومن الواضح ان 
جالل الدين قد جمع في تلك املرحلة بني 
شــخصية العالم والفقيه وشخصية 
الشــيخ الصوفــي وكان يفيــد مــن 
والعلمية  القولية  وتوجيهاته  ارشاداته 
املريدون الذي يسعون الى كسب املعارف 

الروحية.

لقاء الرومي وشمس الدين  
وفي الصفحة العاشــرة، يذكر الكاتب 
تفاصيــل لقــاء جالل الدين بشــمس 
التبريــزي فيقول: يبــدأ التحول  الدين 

الكبيراوالوالدة اجلديدة كما يســمونها 
جلالل الدين في اللحظة نفســها التي 

التقى بشــمس الدين التبريزي. ويصف 
»رينولــد الني نيكلســون« في مقدمة 

ترجمتــه االنكليزية خملتــارات من ديوان 
بأنه  الديــن«  »شــمس تبريز شــمس 
شــخصية غامضة تتدثر بلباد اســود 
خشن، تضوي حلظة قصيرة على مسرح 
احلياة ثــم تختفي فجأة وفي ســرعة 
فائقة، وقد اختلفت اقوال الرواة اختالفاً 
كبيرا في حتديد نسب شمس الدين، وال 
جند من بني هذه االقوال ما ميكن االستناد 

اليه والوقوف عنده.

حياة غامضة
وفــي الصفحة احلادية عشــرة، يكمل 
الكاتب تعريفه بشــمس الدين فيقول: 
تبدو حياة شــمس الديــن غامضة كل 
الغموض لكننا نستطيع ان نقف على 
حملات يسيرة من سيرته من خالل كتابه« 
مقــاالت« فيقول فيه: كان لي شــيخ 
اســمه ابو بكر مبدينة تبريز، كان يصنع 
الســالل وقد حتّصل لي منه الكثير من 
االفاضات، لكن كان بأعماقي شــيء لم 
يكن شــيخي يراه، ولم يكــن احد قد 
راّه من قبل، ذلك الشــيء قد راّه موالنا 
»يعني جــالل الدين« ويضيف قائال وهو 
يخاطب جالل الدين » وما فعلته ألجلك 
لم افعله لشيخي، وفارقته قهرا، وكان 
انا الشيخ. ونســتطيع ان ندرك  يقول: 
من العبــارة االخيرة ان شــمس الدين 
ترك شــيخه مغضبــاً، وكان هذا دأب 
شمس الدين مع كل من راّه من شيوخ 
عصره، الذين لم يستطع احد منهم ان 
يستولي على لّبه او يخضعه لتعاليمه 

وهو حــني يتحدث عــن اي منهم يعد 
نفسه اعلى منه مقاما وارسخ قدما.

الرياضة الروحية
ويســتعرض الكتاب تفاصيــل دقيقة 
عن حياة شــمس الدين فقــد جاء في 
تذكر بعض  السابعة عشرة:  الصفحة 
الروايات ان شــمس دين كان يتنقل من 
الى اخرى ويفتتــح في بعضها  مدينة 
كتاتيــب لتعليم الصبيــان، وكانوا اذا 
اعطوه اجــرا ميتنع عن اخــذه ويطلب 
تأخيــره حتى يتجمع له في النهاية من 
املال ما يعينه على قضاء دين كبير عليه 
ثم ال يلبث ان يختفي من املدينة ويقال 
انه مكث اربعة عشر شهرا كاملة في 
حجرة بإحدى املــدارس في مدينة حلب 

يشتغل بالرياضة الروحية.

العالج لكل العلل
ويعــود الكاتب للتعريــف بجالل الدين 
فيقول فــي الصفحة الثامنة والثالثني: 
يعتــرف جالل الديــن الرومــي بالتأثير 
االيجابــي للزهــد واخلوف فــي النفس 
يُعلي من قيمة احملبة،  االنسانية، لكنه 
ويجعلها مهيمنة علــى ما عداها الن 
العالقة بني االنسان واحلق تعالى قائمة 
على حــب وود كما في القــران الكرمي 
»يحبهم ويحبونه« )سورة املائدة:54( ثم 
كانت احملبة هي املقدمة على ما عداها، 
والوســيلة  العلل،  لــكل  العالج  وهي 

املثلى للوصول الى املقصود.

صادق االزرقي

لم يرتبط االدب املنشــور في الصحافة 
الدورية  املتخصصة  اجملــالت  او  اليومية 
بعصــر او بحالة، بقدر ما هــو محاولة 
االبداع،  بلحظة  لإلمســاك  الكاتب  من 
واظهارهــا الى املتلقي بزمــن اقصر مما 
تتطلبــه حالة جتميع املنتــج االبداعي، 
والبحــث عن فرصــة للنشــروالطبع؛ 
ومــا يتعلق بذلك من معضــالت، تتولد 
لدى كثيــر من املبدعني ممــن ال ميتلكون 
االموال املطلوبة ملتابعــة تلك العملية 
»اللوجســتية« اذا جاز لنا القول، فضال 
عما يستغرقه املؤلف من زمن بني حلظة 

للناس،  واظهاره  وتدوينــه  ابداعه  جتلي 
وقــد يضيع كثير منه اذا لــم يوثق آنيا 

بصيغته املنشورة للتو.
وبهذا الصدد، ميكن االشــارة الى امنوذج 
التاســع عشر ميثله  القرن  تاريخي من 
الروائي الروسي فيودور دوستويفيسكي؛ 
فمــن املعلــوم انه شــرع بنشــررواية 
1866على  عــام  في  والعقاب«  »اجلرمية 
شــكل حلقات مسلســلة في مجلة 
ادبية وسياسية هي »الرسول الروسي«، 
قبل ان تصدر فــي طبعة منفصلة من 
اجمللة، كما نشــرت روايتــه »االبله« في 
حلقات متسلسلة ايضا في اجمللة ذاتها 
طيلة عامني مــن القرن ذاته هما 1868 
و 1869، و نُشــرت روايته »الشــياطني« 

ألول مرة في مجلة الرسول الروسي في 
ان يؤســس  1871-1872، قبل  املدة بني 
مع زوجته دارا للنشــر، فنشرت الرواية 
في عام 1873، في كتاب مســتقل، وما 
ينطبق على دستويفسكي يصح ايضا 
على كثير من االدبــاء الروس والعامليني 

وما قدمته وسائل االعالم لهم. 
اردنا من ذلك االشارة الى دور الصحافة 
باملنتج  التعريف  في  واجملالت  والصحف 
االدبي ومســاعدة الكاتــب في اظهاره 
للناس، وفي العــراق فان الفرصة كانت 
امتلــك صحفا  ممــن  لكثير  ســانحة 
 2003 نيســان عــام  بعــد  ومجــالت 
الكتاب السيما من  لتشجيع كثير من 
الشباب على الكتابة االبداعية وحثهم 

على النشــر بفتــح صفحاتهم لتلك 
النتاجــات؛ ولكنهم لــم يفعلوا ذلك، 
فأكثر الصحــف التي نشــرت بصورة 
يومية منذ ذلك التاريخ، التي تشير اقل 
التقديرات املتعلقــة بأعدادها الى انها 
بلغــت نحو 350 صحيفــة في بضعة 
اعوام لــم ينتج عــن معظمها فضاء 
ثقافيا، ولم تســهم في استكشــاف 
وتشــجع الكتابات اجلديدة الواعدة؛ بل 
انشــغل مجملها في الهم السياسي 
العراقي املوبوء اصال، واملتبقي منها اآلن 
ـ اذ اختفى كثيــر منها ـ لم يزل يفعل 
الشــيء ذاته حتى الوقت احلاضر، كما 
ان املواقــع االلكترونية التي تكاثرت اآلن 
بتأثير الثــورة التكنلوجية، ظلت مصرة 

الثقافي،  الهم  النأي بنفسها عن  على 
احلياة  الذي هواالســاس إلدامة نســغ 
السليمة، فيما لو جرت تنميته بصورة 
جدية وبحرص على مكانة البلد ورفعة 

سكانه. 
لقد اثمــر االنتاج االدبــي العراقي في 
احلقــب املاضية عن نتاجــات ملحوظة 
برغم شحة االمكانات؛ واسهمت اجيال 
وجتمعات ومقاه ادبية في اغناء الثقافة 
العراقيــة برغم فقر احلــال، فأجنزت لنا 
صروحا شــامخة في الثقافة واالدب لن 
تكفي هذه العجالــة لتناولها، واألولى 
بنا ان نســتغل االمكانات التي توفرها 
لنــا التكنلوجيا اآلن في اســتعادة روح 
الثقافة العراقيــة، واحياء املنتج االدبي 

على تنوعه، وحتقيق الفرصة للمبدعني 
العلن  الى  نتاجاتهم  املعاصرين إلظهار 
واملعرفي  الكمــي  للتراكم  تشــجيعا 
مبا يؤمن حاجة االنســان الــى املعرفة 
الثقافية، التي هي لب احلياة البشــرية 
وســمو  رفعة  اســاس  وهي  ورقيهــا، 
اجملتمعات املتحضرة، والضامن ملستقبل 

االجيال البشرية املقبلة.

مختارات من ديوان شمس تبريزي
كتاب جالل الدين الرومي  

دوراإلعالم في التعريف بالمنتج االبداعي

دراسة

)عولس( وهو يطل من الطابق االول على أجمل 
منظرطبيعــي حلي دون ليري في الفصل االول 

من امللحمة (.
 كانــت أولــى محاوالته االبداعيــة قصائده 
الغنائية التي كان يقرأها على أصدقائه,وهم 
يجولــون في شــوارع دبلن بصوتــه الغنائي 
اجلميل وقد جمع جويس هــذه القصائد  في 
  C hamber Music )ديوانه )موســيقى احلجرة
الذي طبع في مايس عام 1907 بعد صراع مع 
الناشــرين وحصوله على نقود شحيحة من 
طبعتــه االولى التي حازت علــى أعجاب عزرا 

باوند وكيتس وسواهما .
ومن قصائد الديوان الذي مرت مائة وعشــرة 

أعوام على نشره قصيدته :
  طفل ينام بينما عجوز مير

وقد جاء فيها :

من وأرقد أيها القلب الشقي
هناك صوت يسمع في قلبي

يصرخ من وحيدا اآلن
بصوت ضعيف 

الشتاء يسمع عند الباب
أيها النوم 

ألن الشتاء يبكي متوسال قائال
أن قبلتي ستعطيك السالم

وفــي قصيدته )احملكمة املفلســة( ينشــد 
جويس:

 أوتار في األرض واجلو 
تهب للموسيقى مدوية

أوتار مبحاذاة النهر
حيث يحتشد الصفصاف

ثمة موسيقى على طول النهر
حيث احلب يهيم هناك

مــن جهة اخرى قــام موقع مجلــة )البعيد( 
االلكترونية الســودانية بنشر ترجمة موثقة 

لديوان)موسيقى الغرفة (
قام  بها االســتاذ محمد عيد إبراهيم  ومنها 

نختار :
1 - هوذا عيده

من ماض داكن 
ولد الطفل

 ما  بني فرح وترح
متزق قلبي

هادئا في مهده
- 2

جاءنا احلب
جاءنا  احلب حيث  راح الزمن

حينما عز ف  أمروء خجال عند الشفق
وأمروء من خوفه يقف قريبا

فاحلب في مبتدأه مقرور 
نحن عشاق غامضون  واحلب ماض

- 3
زهرة أهبها ألبنتي

وردة بيضاءهشة وهشة
يداها الواهنتان

روحها ذابلة وأشد شحوبا من
موجة الزمن اللينة

قبيل صدور الديوان بســنوات، شارك جويس 
في حفالت موســيقية غنائية عدة، بل دخل 
مســابقات للغناء حصل فيهــا على جوائز 

ليســت ذات قيمــة ماديــة كبيرة,لكن لها 
قيمتها االعتبارية التي دفعت جويس للتفكير 
في أن يصبح مطربا لينال الشــهرة والنقود , 
لكن محوالتــه في هذا اجملــال كانت صادمة 
لعدم حصوله على )مروج( ألغانيه أو مسؤول 
اداري لتجاربه,لكن الغناء ظل هاجســا دائم 

الظهور في منزله املتنقل ما بني دبلن وتريست 
وباريس وزيوريخ ســواها مــن املدن التي عاش 
فيها ليكسب رزقه معلما للغات وموظفا في 

بنك ومحاضرا في مدرسة ومترجما .
أو   ) احلجــرة  عنوان)موســيقى   وحكايــة   
الغرفة,تستحق أن تروى ,اذ كتب جويس ديوانه 

على مراحل وعندمــا أمت جمعه كان حائرا في 
وضع عنوان له لتناثر قصائده وعدم خضوعها 

لرمت واحد سوى رمت الروح العصية القلقة.
يقول دكتورطه محمود طه ,أحد أبرزدارســي 
أدبه وواضع املوســوعة التــي تخص جويس 
مبا يقرب مــن ال700 صفحة فــي ص50 من 

املوسوعة :
)كان أحد أصدقاء جويس يقضي وقتا طيبا مع 
أرملة    شــابة كلما دعت احلاجة في منزلها 
,وذات يــوم دعا جويس للذهــاب معه, وذهب 
البيرة,  جويس ومعه قصائده وبعض زجاجات 
وقرأ عليهمــا جويس بعض قصائــده,وارادت 
االرملــة أن تقضــي حاجتها فــي مبولة في 
غرفــة النوم ,وبعد برهة صدر عنها صوت رنان 
دون حيــاء عندما أطلقت ريحها,وصاح صديق 
جويس فرحا )) واهلل أنها لناقدة للشــعر ,ألم 
تســمع صوت تذوقها لقصائــدك؟(( واجابه 
جويــس)) ناقــدة أم ال,لقد أعطتنــي عنوانا 
لكتابي – ســأطلق على قصائدي: موسيقى 
احلجــرة (( وهكــذا كان ,وكان جويــس بهذا 
العنــوان الغريب املغاير لألعــراف يحتج على 
العالــم الذي لــم ينحن لعبقريتــه الواعدة 
بعد,وظل الديــوان في أدراج الناشــرين عدة 
ســنوات حتى متكن جويس مــن اقناع احدى 
النشــر,حيث أصدرت مؤسسة  مؤسســات 
ألكني ماثيوزديوان جويس االول ب509 نســخ 
وبيع بثمن شلن ونصف للنسخة الواحدة من 
دون أن يحصل منه جويس على الكثير ســوى 

االحترام النقدي وليس النقود .
 كان جويس في كل مؤلفاتــه الروائية يهتم 
بالصــوت اضاة للمــادة لدراميــة التي يقوم 
عليها العمل الروائي, كنموذج لذلك جنده في 
يقظة فينجان وفي اجلزء الثامن الذي يســمى 
)الغساالت عند النهر( جند جويس يقدم قطعة 
موســيقية –لغوية مكونة من عدة لغات,قام 
جويس بتسجيل بعض صفحتها بصوته على 
أسطوانة قبيل وفاته,وعند سماع ما سجله 
جويس بصوته الرنان الصادح تستنتج أن هذا 
الفصل ينبغي أن يقــرأ بصوت مرتفع لوجود 
تكوينات لغوية صوتيــة قام جويس بتدوينها 

وانشادها بعدة لغات .
يظل جيمــس جويــس مبدعا مبهــرا حفر 
بعمق فــي تكوينــات االدب الروائــي العاملي 
وهذه االطاللة حتاول تسجيل جزء من مواهبه 

الفريدة .

باسم عبد الحميد حمودي

عند وقوف اصدقائه مع زوجته لتوديعه، غنى له 
صديقه الشاعر ماكس ميلي اغنية لـ«مونتير 
دي« تقــول ) وداعــاً ايتها االرض..وداعــاً ايتها 
السماء ( إيذانا برحيل أعظم شخصية مبدعة 
فــي حينه ، ذلك هو )جيمس جويس( الذي فارق 
احلياة في الثالث عشــر من كانون الثاني 1941  
وســط كلمات توديعية أخرى قدمها االصدقاء 

السويسريون في زيوريخ حيث دفن .
كان ماكــس ميلي في انشــاده جلويس، يحيي 
رغبة جويس العارمة في الغناء ويذكر احلاضرين 
بــوداع جويس لعاملنــا هذا بعــد أن قدم لهذا 

العالم أروع ما ميكن أن يقدمه مبدع .
ال أحد منا يســتطيع االحاطــة مبا قدمه ذلك 
االيرلندي املتمرد على اساليب االداء القدمية في 
مقالة واحدة ,لكني انتهز الفرصة الحتدث عن 
جانب آخر من حياته,ذلك هوحبه للغناء وولعه 
به ومتكنه من االنشاد بصوت مؤثر بل وفوزه  في 
مســابقات غنائية عديدة !, وارتباط املوسيقى 

بكل تنويعاتها مبؤلفاته الروائية .
 قبل هذا البد لي من احلديث عن حكاية الديوان 
االول جلويس الذي ارتبط اســمه باملوســيقى 

ايضا:
اصدر جيمس جويس ديوانه )موسيقى الغرفة( 
عام 1907 كأول عمل ابداعي له,بعد صراع مع 
الناشرين, كان جويس قبل هذا مفلسا الميلك 
حتى ايجار املكان الذي ينبغي له أن يعيش فيه, 

لكنه كان يعمل بجد من أجل أن يكون .
يقول الدكتورطه محمود طه مؤلف )موسوعة 
جيمس جويــس( التي صدرت عــام 1975,وهو 
باحث متخصص في ادب جويس حيث درســه 
تفصيليا وهو يدرس في )دبلن ( أن جويس اضطر 
عام 1904 أن يقيــم مجانا في أغرب مكان في 
العالــم هو )قلعــة مارتيلو( التي اســتأجرها 
صديقه طالب الطب أوليفر ســانت جون جور 
جاتي من وزارة احلربية بثمانية جنيهات سنويا !

يقــول دكتور محمودفي ص61 من املوســوعة 
واصفا القلعة: ) تقع القلعة في ســاندي كو 
على خليــج سكوتســمان.وهي أحدى القالع 
التي بنيت حلماية أيرلندا من الغزو الفرنســي 
,ويبلغ ســمك احلائط املســتدير ثمانية أقدام 
( وكان جويس في هذه القلعة التي ســكنها 
مجانا اكثر حتررا مــن حياته في دبلن,لكنه لم 
يســتطع االســتمرار في عزلته الغريبة التي 
افاد منها  في تأســيس مشــهد لستيفن في 

جيمس جويس.. مطربًا

اإلنشاد وسط »موسيقى الغرفة«

اصدر جيمس جويس 
ديوانه )موسيقى الغرفة( 

عام 1907 كأول عمل 
ابداعي له,بعد صراع مع 

الناشرين, كان جويس قبل 
هذا مفلسا اليملك حتى 
ايجار المكان الذي ينبغي 

له أن يعيش فيه, لكنه 
كان يعمل بجد من أجل أن 

يكون .
جويس
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الصباح الجديد - وكاالت:
توفي رئيس شــركة متخصصة فــي تعامالت 
العمالت الرقمية ما ترك عشرات آالف املستثمرين 
في وضع صعب للغاية، يهدد بخســارة أموالهم 

لألبد.
وكان تبرير الشــركة غريبا، فقالــت إن الرئيس 
التنفيذي الذي رحل عن عاملنا، يعرف وحده كلمة 

السر اخلاصة بالوصول إلى األموال.
ويحاول تونغ زوو عبثــا تفادي التفكير في كمية 
األمــوال التي خســرها، لكنه يخفــق في ذلك، 
بسحب تقرير لشبكة »سكاي نيوز« البريطانية، 
وتبخرت كل املدخــرات لدى الشــاب البالغ من 
العمر )33 عاما(، والبالغة أكثر من 400 ألف دوالر، 
بســبب حادثة وفاة الرئيس التنفيذي لشــركة 

عمالت رقمية.
والشــركة هــي )Quadriga CX(، وتعتبــر أكبر 
شــركة من نوعها فــي كندا، وتوفي رئيســها 
والشريك املؤسس فيها، جيرالد كوتني، في كانون 
الثاني عام 2019 في ظروف غامضة إثر تداعيات 

اإلصابة بفيروس »كرون«، بعيد زيارته إلى الهند.
بأنه  الغامضة أشــعلت تكهنات  الظروف  لكن 
ال يزال علــى قيد احلياة، وأن ما حدث مجرد خطة 
لالحتيال على املســتثمرين، ويقول زوو في فيلم 
وثائقــي على منصة »نتفليكــس« إن تبخر كل 
مدخراتــه جعله مكتئبا أكثر من أي وقت مضى، 
وأضاف:« كان بإمكاني استثمارها في العقارات، 
كان بإمكاني وضعها في البورصة«. وتابع: »حتى 

اآلن، لم يتم العثور على شيء إنه أمر سيء«.
وقال إنه يســتحق بعض اللوم، لكن الكثير من 
النــاس يلقون عليه باللوم وحــده، مضيفا: »إنه 
أيًضا سوء احلظ ، أعتقد أنني وثقت بهم كثيرا«.

وتبــني أن الرئيس التنفيــذي كان يدير مخططا 
احتياليا قبل وفاته في خطوة وصفها محققون 
بأنهــا »عملية احتيــال قدمية الطــراز مغلفة 

بالتكنولوجيا احلديثة«.
واشــترى تونغ زوو بأمواله عمالت مشــفرة عن 
طريق الشــركة الكندية، وعندما باعها توقع أن 
يتم حتويل املبلغ إلى رصيده، لكن مرت الشــهور 
دون أن تظهر األموال، وبعدما تواصل مع الشركة، 
عبر البريد اإللكتروني حيث كان يردد »أين أموالي؟، 
كان رد الشركة أنها في نزاع قانوني يرجئ حتويل 

األموال.
وقالت الشركة إنه ال ميكن سداد مبلغ 190 مليون 
دوالر لزبائن الشــركة، ألن جيرالد مات ومعه سر 

كلمة السر اخلاصة بالوصول إلى هذه األموال.

الصباح الجديد - وكاالت:

حالة من النوســتاجليا سيستمتع 
بها مشاهدو قناة »ماسبيرو زمان« 
التابعة للتلفزيون املصري احلكومي، 
خالل موســم رمضان 2022، حيث 
أعلنــت القناة عــن مجموعة من 
أهم وأشــهر البرامــج واإلنتاجات 
الرمضانية التي اعتاد املشــاهدون 
متابعتهــا علــى مــدار ســنوات 
طويل، هــذه البرامج احتلت مكانًا 
أساســيًّا في ذاكرة املصريني طوال 
ســنوات مضت؛ مــن أبرزها: »عمو 
ا«،  فؤاد«، وبرنامــج »حوار صريح جدًّ
و«بوجي وطمطم«، »كالم من دهب« 
و«املســحراتي«، وكارتــون األطفال 

»بكار«، وغيرها.
يعــرض اجلــزء اخلــاص بـ«بوجــي 
وطمطم - حبيبتي اســمها مصر« 
زمان«  »ماســبيرو  ضمن خريطــة 
عقب اإلفطار مباشرة على أن يُعاد 

في متام الساعة 10 صباًحا.
والعــرض األول للعمــل، كان فــي 
مارس عام 1991، ويتناول مجموعة 
من معالــم مصر القدمية واحلديثة، 
مثل أهرامات اجليزة وبرج القاهرة، إذ 
يرافق »بوجي وطمطم« أصدقاءهما 
إلــى هنــاك، ويتعرفــون على تلك 
إخراج محمود  املعالم، وهــو مــن 
رحمــي، وتأليــف محمــود رحمي 
وصــالح جاهني وشــوقي خميس، 
وأبطال العمل هم: يونس شــلبي، 
حسن يوســف، معوض إسماعيل، 
وإميي ســمير غــامن وهالــة فاخر، 

وغيرهم من النجوم.

وما زال املسلسل الكرتوني الشهير 
الثمانينيات  جيــل  ذكريات  يداعب 
والتسعينيات مبجرد عرضه، وما زال 
مصدر جذب لكثيريــن حول مائدة 

رمضان.
تشــمل اخلريطة الفنية، املسلسل 
الديني »رســول اإلنســانية« الذي 
يعرض في الســاعة الرابعة عصرًا، 
وأيًضا مسلسل من »قصص القرآن 
الكرمي«، الذي يليه في الساعة 4.45 
»ألف  الشهير  واملسلســل  عصرًا، 
ليلة وليلة« في متام الســاعة 7.30 
مســاًء، وقبلها بنص ساعة تعرض 

القناة فوازيــر »نيللي - أم العريف« 
في متام الساعة 7 مساًء.

وتشــمل اخلريطــة الدرامية أيًضا، 
الشــخصيات«،   – فوازير »فطوطة 
مــن بطولة الفنان الراحل ســمير 
8.30 مســاًء،  ويتــم عرضها  غامن، 
ومسلسل »علي الزيبق« من بطولة 
فــاروق الفيشــاوي، ويتــم عرضه 
وفوازير شيريهان  9 مساًء،  الساعة 
»ألــف ليلــة وليلــة« التــي يتم 
عرضها في متام الساعة 10 مساًء، 
ومسلســل »حرث الدنيــا« في 12 
»فرصة  ومسلسل  الليل،  منتصف 

العمر« في 2 صباًحا.
عن  زمــان«  »ماســبيرو  وأعلنــت 
التي ســيتم  للبرامــج  خطتهــا 
عرضهــا، وهي برنامــج »مواقف - 
أنيس منصــور« يتم عرضه في متام 
الســاعة 3 عصرًا، وبرنامج »اجلائزة 
الكبرى« الذي اشــتهر به اإلعالمي 
جمال الشــاعر، ويتــم عرضه في 
متام الســاعة 5.15 مساًء، وبرنامج 
يقدمه  الذي  الشــعراوي«  »خواطر 
الشيخ الشــعراوي، يتم عرضه في 
متــام 5.30 مســاًء، وبرنامج »كالم 
من دهــب« من تقدمي طارق عالم في 

10:30 مساًء.
ومبجرد اإلعالن عن اخلطة الرمضانية، 
اكتظت مواقع التواصل االجتماعي 
بتعليقــات مرحبة باخلطــة، وأنها 
املاضي،  رمضــان في  ذكريات  تعيد 
»القناة  مصطفــى  داليا  وكتبــت 
الوحيــدة اللي بســيبها شــغالة 
البيت لألوالد وأنــا مش خايفة  في 
من لفظ أو مشــهد غيــر محترم، 
بجد األســرة كلها بتحب ماسبيرو 
ذكريات«،  وأجمــل  قناة  أحلى  زمان 
وكتب ســاجد »كل سنة أنا ووالدي 
مابنتفرجــش غير على ماســبيرو 

زمــان أحلى أيام.. كل ســنة وإنتم 
طيبني جميًعا«.

وكتبــت إيناس: »أخيــرًا احلمد هلل 
أجمل قنــاه بتحسســنا برمضان 
فعاًل، وأحلى حاجة إنكم هتعرضوا 
فوازيــر أم العريف أخيــرًا«، وكتب 
محمــد فــوزي »اهلل علــى الزمن 

اجلميل«.
الناقــدة الفنية ماجــدة خير اهلل، 
تقول إن ما تقدمه قناة »ماســبيرو 
زمان« يشــكل حالة جيدة، والقناة 
أصبح لهــا جمهور مــن مختلف 
األجيــال العمريــة، ســواء الكبار 
وقت  األعمال  الذين شــاهدوا هذه 
أو  أخرى،  مــرة  ويتذكرونها  عرضها 
األجيال اجلديدة التي تشاهدها ألول 
ويشــعرون بنوٍع ِمن االنبهار بسبب 
تقدميه  يتــم  الذي  احملتــوى  رصانة 

سواء البرامج أو احملتوى الدرامي.
ملوقع »ســكاي  اهلل،  وأضافت خير 
نيــوز عربية«، أن القنــاة قادرة على 
خلق مســاحٍة للمنافسة في ظل 
أدوات  التي تطرأ علــى  املتغيــرات 
اإلنتــاج احلديثة التــي تعتمد على 
اإلبهار بشكل كبير، لكن »ماسبيرو 
وقيمته  احملتوى  رصانة  لديها  زمان« 
وأصالة اإلبداع، ولذلك دائًما ما جتد 

َمن يتابعها.
وأشــارت الناقــدة الفنيــة إلى أن 
القناة قادرة أيًضا على االســتحواذ 
علــى مســاحٍة أكبر مــن حملة 
ســتجعلها  احترافية  تســويقية 
ا قويًّا للمنصات الفنية  منافًسا وندًّ
املوجودة حاليًّا في السوق، وهذا يقع 
التلفزيون  املسؤولني في  على عاتق 

املصري.

الصباح الجديد - وكاالت:
في حديث خاص كشفت ملكة جمال 
أوكرانيا أناســتازيا بانوفــا تفاصيل 
الوضــع اإلنســاني في بالدهــا التي 
اليومية  وحياتها  احلرب،  ويالت  تعاني 
العســكري  الهجوم  بدايــة  منــذ 
الروسي قبل أكثر من شهر، حيث لم 
تتمكن من العودة إلى كييف، وقالت 
والعشــرين  الرابع  إنــه »منذ  بانوفا 
من شــباط، بدأت أصعب اللحظات 
حربا  تخوض  التي  ألوكرانيا  بالنسبة 

حقيقية حتى الوقت الراهن«.

وأشارت إلى أنها قبل يومني فقط من 
اندالع احلرب كانت في زيارة إلى تركيا 
لشراء مالبس في خضم استعدادها 
لالشتراك في مسابقة ملكة جمال 
التي  والبيئــة  للســياحة  العالــم 
احتضنتها مصر مؤخرا، وعندما حان 
موعد مغادرتها إسطنبول إلى كييف 
رحلة  إلغــاء  وجرى  احلــرب،  اندلعت 

الطيران التي سبق أن حجزتها.
وأضافت: »حينهــا كانت أمي تتصل 
بي كل ســاعة تقريبا لتخبرني أنهم 
وعليهم  اإلنــذار  يســمعون صفارة 

الذهاب إلى امللجأ. والدي في املرحلة 
عليه  ويصعب  السرطان  من  األخيرة 
املشي،  أمي متسك بيده ويذهبان معا 
احلمام لالحتماء عند سماعهما  إلى 
الوضع في  أن  اإلنذار، رغــم  صفارات 
البيــت ليس آمنا هناك كما هو احلال 

في امللجأ«.
وأشــارت ملكة جمــال أوكرانيا إلى 
أن صاروخا روســيا كاد يــودي بحياة 
شــقيقتها في بداية الشهر اجلاري، 
مضيفة: »كانــت أختي في محطة 
القطار مع طفلهــا البالغ من العمر 

عامــني، عندمــا شــاهدت صاروخا 
ينفجــر على بعــد 200 متــر منها. 
جلس اجلميع داخــل احملطة وعددهم 
قرابة 5 آالف شخص على األرض وهم 
مصابون بالذعــر، بينما غطت أختي 
حتتضنه،  وهــي  بجســدها  طفلها 
وتدعو اهلل أن يوقف احلرب على الفور 

وأال يستمر هذا الوضع الصعب«.
»دمرت  احلــرب  أن  بانوفا  وأوضحــت 
حياة األوكرانيــني الطبيعية، ودفعت 
الكثيرين ملغادرة وطنهم، مشــردين 
اجلوار  دول  والجئني فــي عــدد مــن 

األوروبــي. رغــم عشــقهم الكبير 
لبلدهــم لم يكــن مبقدورهم البقاء 
وسط تســاقط الصواريخ والرصاص 

الذي أودى بحياة األبرياء«.
وتسبب تصاعد العمليات العسكرية 
بانوفا، ففي الوقت  في تشتت عائلة 
الذي شاركت به ملكة جمال أوكرانيا 
في املســابقة التي نظمتها القاهرة 
منتصف شهر مارس اجلاري، عادت إلى 
تركيا مجددا حيث تقيم مع عمتها، 

في حني فر والداها إلى التشيك.
وذكــرت بوفونا أن »البيــت الذي كنا 

نعيش فيه استهدف، وداخله أموالنا 
وممتلكاتنا،  لن نعود إلى أوكرانيا حتى 
تتوقف هــذه احلرب، عائلتي في وضع 
أفضل اآلن مبأوى في التشيك، لديهم 
طعام وخيمة وبعض املالبس الثقيلة،  
إنهم يعيشون مجانا بعدما حصلوا 
على تأشــيرة ملدة عام واحد، ولديهم 
تأمــني طبي مجاني، أمــا أنا فهناك 
خطر كبير يحيق بعودتي إلى كييف، 
األوضاع صعبة للغاية وال نســتطيع 
العودة ملمارسة حياتنا التي عشناها 

سابقا«.

قناة مصرية تعتمد برامج
ومسلسالت »زمان» في خطتها الرمضانية

كيف دمرت الحرب عرش أناستازيا بانوفا ؟

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت شركة ناشئة للعمالت املشفرة تدير لعبة 
 ،»Axie Infinity« شــهيرة على اإلنترنت تسمى
إن قراصنة ســرقوا عمالت مشــفرة بأكثر من 
 Sky Mavis« 500 مليون دوالر، وأضافت شركة
Ltd«، إن القراصنة تسللوا إلى جزء من شبكة 
»Ronin«، التي تعمل عليها اللعبة، ومتكنوا من 
الوصول إلى احلســابات التي حتتفظ بالعمالت 
املشفرة، وسرقوا 173.600 إيثريوم و25.5 مليون 

.»USDC« من العملة املستقرة
املشــارك  واملؤســس  العمليات  رئيــس  وقال 
للشركة، ألكسندر الرســن: »حدث اخلرق عبر 
طريقــة تدعى الهندســة االجتماعية، وليس 
بسبب عيب فني«، وفقاً ملا ذكرته »وول ستريت 

جورنال«. 
يشار إلى أن »الهندسة االجتماعية«، هي عبارة 
عن مجموعة من احليل والتقنيات املستخدمة 
خلداع النــاس وجعلهم يقومــون بعمل ما أو 
يفصحون عن معلومات سرية وشخصية، وقد 
تـستخدم الهندسة االجتماعية دون االعتماد 
علــى أي تقنية واالعتماد فقط على أســاليب 
االحتيال للحصول علــى معلومات خاصة من 

الضحية.
وبينما ال يستطيع املســتخدمون اآلن سحب 

األمــوال أو إيداعها في شــبكة »Ronin«، قال 
الرســن، إن »Sky Mavis« ملتزمــة بضمــان 
اســترداد جميع األموال املســروقة أو سدادها، 
ويعد هذا االحتيال، ثاني أكبر اختراق في قطاع 
التشفير على اإلطالق، وفقاً لشركة التحليالت 

.»Elliptic«
وشاركت »Sky Mavis« رابطاً يوضح أن األموال 
املســروقة التزال في محفظــة اخملترق، وقالت 
الشــركة إنهــا تعمل مع شــركة التحليالت 

»Chainalysis« لتتبع األموال املسروقة.

سرقة عمالت مشفرة بـ 500 مليون دوالر داخل لعبة..

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

يجب علــى مولود برج الســرطان، خالل 
الفتــرة املقبلة، أن يحســب كل خطوة 
يخطوها فى حياته، ويستشير من حوله 
فى أى مشــكلة مير بها حتــى يصل حلل 

صائب.

يجـب علـى مولـــود بـرج العـذراء خـالل 
الفتــرة املقبلــة، أن يركــز على ترتيـــب 
أولوياتـــه، ويتجنب التســرع فى أى قرار، 
ويتبــع نظامــا غذائيا صحيــا خاليا من 

الدهون.

يجب على مولود بــرج اجلوزاء، خالل الفترة 
املقبلــة، أن يســعى لتحقيــق املزيد من 
النجاحات فى عمله، حتى ينال رضا رؤسائه 
فــى العمل ويســتطيع العمــل فى بيئة 

هادئة.

مرحلة جيدة على الصعيد العام، لكنها تستدعى 
إجراءات جديدة للتعامل مع املســتجدات، فضالً 
على تقويــة اجلانب العاطفى الــذى ما يلبث أن 
يخفــت من وقت آلخر، يؤثر على اجتماعية امليزان 

وحياته الشخصية بشكل كبير.

يتوقــع علماء الفلــك ملولود بــرج القوس  
حصوله على الكثير من الشــهرة والكثير 
من املتع، وأيًضا من املمكن اســتقبال مولود 
جديد، لكن كن حذرا من التهور فى القرارات 

العاطفية.

يجب على مولــود برج احلوت أن يتخلص من أى 
ضغط نفســى والتعامل بشــكل إيجابى مع 
اجلميع، ويحافظ على نصرة احلق، وأيًضا وخالل 
األيــام املقبلة يتوقع علمــاء الفلك ملولود برج 

احلوت أن يحصل على سيارة جديدة.

يجــب على مولود بــرج الدلو خــالل الفترة 
املقبلة أن يحســن عالقتــه بجيرانه، وال يثير 
املشــاكل معهم حتــى يعيش فــى حالة 
استقرار وسعادة معهم دائماً، لذلك عليه أن 

يحسن عالقته بهم.

من املتوقع اســتقرار احلالية النفســية للثور، 
الالزمة للتعامل  الثور اخلبرة  نتيجة اكتســاب 
مع األوضــاع والظروف بحكمة، فضالً عن تقدمي 
اجلانــب العملى عــن العاطفــى فيما يخص 

املستقبل القادم.

مرحلة مهمة فى حياة االسد يتخللها بعض 
املشــاكل الصغيــرة التى ال يلتفت األســد 
لها حالياً، لكنها لها أثــر على املدى البعيد، 
فحســن تنظيم الوقت واالهتمام باملستقبل 

كفيالن بحل هذه املشاكل قبل أوانها.

مرحلة حيوية فى حياة العقرب، اجلانب العاطفى 
يحتل اجلزء األكثــر أهمية فيهــا، فعلى الرغم 
مــن النجاحات املاديــة إال أن اجلانــب العاطفى 
يحتاج إلى تدريب أيضاً، فى القدرة على التعبير، 

والفصل ما بني اجلانب املادى والعاطفى.

يجب على مواليد برج اجلــدى أن يبتعد عن 
التفكير الســلبى خالل الفترات املقبلة، وأن 
يتحلى بالتفكير اإليجابى، ويحاول أن يحافظ 
علــى صحته ويفصــل بني العمــل واحلياة 

الشخصية فكن حذرا من خلط األمور.

الجديالدلو

يجــب على مولود برج احلمــل أن يبتعد عن 
املقبلة،  الفترات  التوتر ويجهز نفسه خالل 
ألنه من املتوقع أنه ســوف يصل إلى هدفه 
بشــكل إيجابى، لكــن يحــاول أن يتحلى 
بالهدوء واحلذر عند التعامل مع احمليطني به.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

مستثمرون مهددون
بخسارة كل مدخراتهم

بسبب  كلمة سر



جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 3357
التاريخ: 2022/3/30

إعالن مناقصة رقم )59( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )إكمال مدخل البترة( واملدرجة ضمن تخصيصات 
)موازنة تنمية االقاليم لسنة 2021 )مكونات مســتحدثة( وبكلفة تخمينية مقدارها )870،289،000( ثمامنائة وسبعون مليونا ومائتان 

وتسعة وثمانون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )240( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول 

على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )8،703،000( )ثمانية ماليني وســبعمائة وثالثة آالف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من 

تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال 

انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسني الف عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصــادف )2022/4/18( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/4/19( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/4/12( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التزام 

مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 3819
التاريخ: 2022/3/28

إعالن رقم )3819(

تعلن الشــركة العامة إلدارة النقل اخلاص عن إجراء مزايدة علنية لتأجير املشيدات ادناه في محافظة )بابل( في اليوم )الثالثني( تبدأ من 
اليوم التالي لنشر اإلعالن وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم 

الشركة أعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غير قابل للرد.
فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشرة في قسم الشركة في محافظة )بابل( على ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من 
الضريبة معنون الى )الشركة العامة الدارة النقل اخلاص( وهوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة 
الســكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة أجور خدمه بنسبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني في عدد سنني العقد وفي حاله مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية 

جتري املزايدة في اليوم التالي.

مدة االيجار سنتان …….. يدفع بدل االيجار على شكل قسط واحد لكل سنة
عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 3340
التاريخ: 2022/3/30

إعالن مناقصة رقم )58( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )صيانة مشروع ماء العدل سعة 400م3/ ساعة 
في ناحيــة العدل( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لســنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )337،520،000( 

ثالثمائة وسبعة وثالثون مليونا وخمسمائة وعشرون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )210( أيام.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرسمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول 

على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )3،376،000( )ثالثة ماليني وثالثمائة وســتة وســبعني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان 
)صــادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )120( 

يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قسم 

العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال 

انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قســم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسني الف عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصــادف )2022/4/18( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/4/19( الســاعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، 
وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان 
تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/4/12( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التزام 

مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

محافظة ميسان
قسم العقود احلكومية

العدد: 1342
التاريخ: 2022/2/7

الى/ شركة القوانس للمقاوالت العامة/ 
مديرها املفوض )عماد مهدي علوان(

م/ قرار سحب عمل
اســتنادا للصالحيات اخملولة لنا مبوجب املادة )10( من تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 واملادة 
)41( من الشــروط العامة ألعمال الهندســة الكهربائية وامليكانيكية والكيمياوية بقسميها األول والثاني ونظرا 
لعدم مباشرتكم في العمل ملشــروع )جتهيز ونصب وتشغيل محطة توزيع 33/11 ك.ف سعة )2*16( ام.في.اي في 
محطة ســيد احمد الرفاعي( والتوقف بدون مسوغ قانوني وبناًء على ما جاء بكتاب مكتب معاون احملافظ للشؤون 

الفنية املرقم بالعدد م.م.ف: 234/7 في 2022/2/1.
تقرر سحب العمل بعهدتكم واملذكور آنفا واتخاذ اإلجراءات القانونية كافة إضافة الى اآلتي:
1. مصادرة التأمينات النهائية اخلاصة بحسن التنفيذ للمشروع املذكور آنفا او االحتفاظ بها.

2. تنفيذ املشــروع املذكور عل حسابكم وفق األسعار السائدة في الســوق وتقوم اجلهة املستفيدة )مديرية توزيع 
كهرباء ميســان( وبالتنسيق مع قسم إدارة املشاريع بإعداد كشــف بالفقرات غير املنفذة والفقرات غير املطابقة 

للمواصفات.
3. حتميل الشــركة فرق البدلني الناجت عن تنفيذ العمل وعلى حســاب شــركتكم او أي مبالغ أخرى مســتحقة 
والتحميالت اإلدارية وبنســبة )20%( والغرامات التأخيرية وحســب تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 

2014 النافذة
4. يتم استحصال الديون وفقا لقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 لسنة 1977.

5. قيام قســم إدارة املشــاريع باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتثبيت الفقرات املنجزة والفقرات املتبقية من العمل ككل 
واحتســاب قيمها املادية لغرض تنفيذ الفقرات املتبقية على حســاب الشركة وفق األسعار السائدة في األسواق 

احمللية.
6. قيام قسم حسابات التنمية بتقدمي خالصة تتضمن السلف املمنوحة للشركة والضمانات املقدمة من قبلهم 
واملبالغ املتبقية وعدم صرف أي مبالغ مســتحقة للشركة في املشاريع األخرى حلني اجناز املشروع وإجراءات تصفية 

حساب املشروع.
علي دواي الزم
محافظ ميسان
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املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )ميكانيك( 
1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )33،752،000( دينار عراقيعدد )1( 

 القياسية

2. فني )كهرباء(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 
تتجاوز )10(

 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل

عن )101،256،000( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة فني )كهرباء(/ عدد )1(. 	
)العاشرة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )مدني( 
عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ )87،028،900( دينار 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )مساح(/ عدد )2(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10(

 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل

عن )261،086،700( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )التاسعة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املالحظاتالتأميناتأسم العقارت

142.800 الف دينارمحل رقم 8 في مرأب احلصوة1

147.000 الف دينارمحل رقم 77 في مرأب احلصوة2

684.600 الف ديناركشك رقم 4 في مرأب احللة املوحد3

178.500 الف دينارمحل رقم 16 في مرأب بغداد القدمي4

606.900 الف دينارمحل رقم 11 في مرأب بغداد القدمي5

لكل محل147.000 الف دينارمحالت رقم 15/14 في مرأب جبلة6

296.000 الف دينارمقهى في مرأب ناحية اإلمام7

201.600 الف دينارغرفه في مرأب ناحية اإلمام8
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بغداد ـ فالح الناصر:

ابــدى الدكتور صفــاء صاحب، 
رئيس االحتــاد املركزي لتنس كرة 
القدم ســعادته مبا حققه احتاده 
األخيرة  الســنوات  مــدى  على 
بعد وصــول املنتخبات العراقية 
اعلى  وبلوغ  العاملية  إلى مصاف 
املراتــب في البطــوالت وكذلك 
تفــوق الالعبني وحققوا األفضل 
التي شهدت  احملافل  في شــتى 
تنس  برياضة  العراق  مشــاركة 
كرة القدم وبالفعاليات املعتمدة 

دوليا.

تنس كرة القدم حصراً
وذكــر ان احتاد تنس كــرة القدم 
قــرر تفعيــل اجلانب النســوي 
واســتقطاب العبــات جدد بعد 
تفرغ  يتضمن  الذي  األخير  قراراه 
الالعبة ملمارسة تنس كرة القدم 
االستغناء  شــهد  وهذا  حصراً، 
الالعبــات الختيارهن  بعض  عن 
ممارســة ألعاب أخــرى، في حني 
تنس  بلعبة  هنالك من متسكت 
كرة القدم رافضة املغادرة، وهذه 
املواقــف نثمنها كثيــرا، وأيضا 
نقدم الشــكر اجلزيــل لالعبات 
اللواتــي غادرن وأختــارن العاب 
أخرى، نحن في احتــاد تنس كرة 
القدم نســعى إلى بنــاء رياضة 
نســوية على أســس صحيحة 
وتتفرغ فيهــا الالعبة إلى تنس 
كــرة القــدم لكي يتــم صقل 
مهاراتها وفقا ملا تتضمنه قوانني 

لعبة تنس كرة القدم.

بطولة وجوائز مالية 

ان  االحتاد  أرتــأى  لهــذا  وأضاف: 
 31 املوافق  اخلميس  اليوم  ينظم 
آذار اجلاري بطولة مفتوحة جلميع 
األندية  وجلميع  النسوية  االعمار 
التدريبية  واملراكز  املؤسســاتية 
وكذلك ملن ترغب في املشــاركة 
فرديــا، حيث ســتقام البطولة 
والفرقي، معلنا  الفــردي  بنظام 
تخضيض جوائــز مالية للفريق 
الفائــز األول مبلغ مليــون دينار 
ولصاحب املركز الثاني مبلغ 500 
دينار من اجل حتفيز اجلميع  ألف 

الفنية  باملؤهالت  االرتقــاء  على 
والتنافس بصورة كبيرة.

تفوق العنصر النسوي 
العنصر  ان اســتقطاب  وأوضح 
السهل،  بالشيء  ليس  النسوي 
مســألة حضورهــن للتدريبات 
وتعلم  البطوالت  في  واالنخراط 
أســس لعبة تنس كــرة القدم 
تتطلب تعامل خاص وقرر االحتاد 
لذلك تســمية مدربــني اكفاء 
ولهم خبرات في تدريب العنصر 

النســوي، برغــم ان تنــس كرة 
النساء  القدم شهدت ملنتخبات 
بالتفــوق في اكثر مــن بطولة 

خارجية.

مشاركات خارجية 
وبني ان املنتخبات الوطنية تترقب 
املشــاركة فــي اســتحقاقات 
فمنتخــب  مهمــة،  خارجيــة 
تاكــروا«  »الســباك  فعاليــة 
فــي  سيشــارك  للمتقدمــني 
بطولة العالم في تايالند شــهر 

متوز املقبل، ونترقب املشاركة في 
دورة األلعاب اآلسيوية في الصني 
»الكرة  بفعاليــة  أيلول  شــهر 
املنسوجة« التي سيشارك فيها 
العراق للمرة األولى وهي فعالية 
إلى  نسعى  العبينا  على  حديثة 
اثبات حضورنــا الفني اإليجابي 
بفعالية  العالم  وبطولــة  فيها 
تشــرين  في شــهر  نت  الفوت 

الثاني بجمهورية التشيك.
وبــني ان هــذه البطــوالت تقام 
الوطنية  األوملبية  اللجنة  بدعم 

التي تســاند االحتادات  العراقية 
الرياضيــة وحترص علــى تذليل 
تعتــرض  التــي  الصعوبــات 
التحضيــر  فــي  مســيرتها 
للبطــوالت اخلارجية، منوها إلى 
ان العبينا جديرون ان يكونوا على 
قدر املسؤولية واحلرص في كسب 
األفضــل فــي االســتحقاقات 

املقبلة.

الثقة واالنتصارات
وأوضح ان اخلبــرات التي ميلكها 
العبــي العــراق فــي البطوالت 
الثقة  االحتاد  إدارة  متنح  اخلارجية 
في ان نحقق املزيد من االنتصارات 
وتعزيز ما حققناه في البطوالت 
السابقة، اذ منلك رصيد جيد جدا 
في البطوالت اخلارجية واستطاع 
منتخبنا ان يبلغ درجات متقدمة 
حــاز فيهــا علــى مواقــع في 
املشاركة في  املنتخبات  مقدمة 
البطوالت التي اشــتركنا فيها، 
املنا ان نعــزز ما حتقق باحلصول 

على أوسمة أكثر.
األرضية املناسبة 

وبدأت رحلة التدريبات استعدادا 
لالســتحقاقات املقبلة وهنالك 
واملالكات  الالعبــني  مــن  إصرار 
التدريبية على تســجيل أفضل 
النتائج واملنافسة على البطوالت 
اخلارجيــة واثبات احلضــور املؤثر 
على الصعيدين القاري والدولي، 
مــن جانبنا كاحتاد نســعى إلى 
تهيئة األرضية املناسبة لتحقيق 
اإلجنــازات في املشــاركات التي 
تنتظر منتخباتنا الوطنية املني 
منصات  إلى  الوصول  في  منهم 
التتويج وتأكيد جدارة احتاد تنس 

كرة القدم العراقي. 

الدكتور صفاء صاحب: منتخباتنا تستعد
 لمنافسات العالم والدورة اآلسيوية 

اتحاد تنس كرة القدم يطلق اليوم منافسات مفتوحة لفردي وفرقي السيدات
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الدكتور صفاء صاحب

اليوم بدء تدريبات 
منتخب الناشئين

اختبارات لالعبي 
اثقال البارالمبية

فوزان للزوراء والجوية 
بكاس صاالت السيدات

الجوية يالقي الجزيرة 
آسيويا في 8 نيسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبــدأ صبــاح اليوم اخلميــس، وعلى مــدى ثالثــِة أياٍم، 
االختباراُت النهائّية للمواهب التي انتقاها اجلهازُ الفني 
ملنتخِب الناشئني من خالل جولته املسحّية في مختلف 

احملافظات والتي شهدت اختيارَ ما يقارب ١٠٠ العب.
وقاَل مدرب ُمنتخب الناشئني، حسن كمال: إن االختبارات 
النهائّية تستمر ملدة ثالثة أياٍم في ملعِب الشعب الثاني 
من الســاعِة العاشــرة صباحاً ولغاية الثانية  من بعد 
الظهر لالعبني الذين وقَع عليهم االختيارُ أثناء جولتنا في 
احملافظات. وبنّيَ: إن اجلهاز الفني ملنتخِب الناشئني اختتَم 
جولتــه في احملافظاِت  للكشــِف عــن املواهب وضمها 
للمنتخب، حيث كانت محافظــُة الكوت آخر محطات 
املســح التي ضمت عدداً من احملافظــات والتي اختتمت 
أول أمس.. واختتَم ُمدرب ُمنتخب الناشئني، حسن كمال، 
حديثه بالقول: إن اجلهاز الفني يأمل من اجلولِة املسحية 
استقطاَب أكبر عدد من املواهب، حيث نتطلُع لتشكيل 
فريٍق قادرٍ على املنافســة بقوٍة في التصفياِت اآلسيوية 

املُقررة في الكويت شهر تشرين األول من العاّم احلالي.

هشام السلمان *
بحضــور  رئيس اللجنــة الباراملبية رئيــس احتاد رفع 
االثقال العراقي د. عقيل حميد واالمني العام وكالة د. 
أحمد العاني   و نائب رئيس االحتاد الســيد حسن رضا 
و د.سالم جنف امني السر  و السيد جبار طارش االمني 
املالي لالحتاد.. أجرى احتاد رفع االثقال  ظهر  امس االثنني  
االختبارات اخلاصة بالالعبني  لغرض  اختيار الالعبني  و 
الالعبات لالستحقاقات  اخلارجية القادمة واالستعداد  
لدورة االلعاب االســيوية  ) هانزو ( التي تقام في شهر 

تشرين االول املقبل بالصني. 
وقال االمني العــام وكالة د. احمد العاني لدى حضوره 
االختبــارات انه مت على هامش االختبارات تكرمي الالعب 
مسلم عقيل من قبل وزارة الشــباب والرياضة وذلك 
حلصوله على الوســام الذهبي للشــباب في بطولة 
العالــم  في جورجيا باالثقال التي شــارك بها العراق 

مؤخرا.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن فريق ســيدات القوة اجلوّية من التغلب على 
نظيره فريــِق البلدي بنتيجة )10-2( في املباراِة التي 
أقيمت، أمــس، ضمن اجملموعة االولى لبطولِة كأس 
العراق لكــرِة الصاالت للســيدات.فيما احرز فريق 
سيدات الزوراء اعلى نسبة من االهداف بتفوقه على 
نظيره فريِق فتاة بابل بنتيجة )25-0( في املباراِة التي 
أقيمت ضمن اجملموعة الثانية للبطولِة عينها التي 
جتري في مدينة احللة مبحافظــة بابل بختام جولة 

اجلولة الثالثة للمجموعتني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت ادارة نادي القوة اجلويــة، تخصيص طائرة خاصة 
لنقــل الفريق وتهيئة معســكره التدريبي قبل انطالق 

بطولة دوري ابطال آسيا.
وقال عالء محمد مدير اعالم القوة اجلوية إن »رئيس النادي 
قائد القوة اجلوية الفريق شــهاب جاهــد التقى اليوم، 
مبدرب الفريق الكابنت حكيم شاكر ومشرف الفريق احمد 
خضير ،ملناقشــة مهمة الصقور بدوري أبطال اســيا«.

وشدد على »ضرورة تذليل العقبات أمام الفريق من خالل 
الدعمني املادي واملعنوي قبل الدخول باملعترك اآلسيوي«.

واكد محمد ان »جاهد أّمن السكن الالزم للفريق مبدينة 
الرياض التي ستستضيف منافســات اجملموعة الثانية 
والتي سيفتتحها الصقور مبواجهة اجلزيرة االماراتي في 

الثامن من شهر نيسان املقبل«.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال عضو املالك التدريبي املساعد ملنتخبنا 
ان  قاســم،  نبيل  بالتايكواندو،  الوطنــي 
املنتخب يؤدي وحداته التدريبية املنتظمة 
في بغــداد بعد إجــراء االختبــارات التي 
أقيمت يوم 27 آذار اجلاري الختيار تشكيلة 
املنتخب الوطني اســتعدادا للمشاركات 
املقبلة وابرزها بطولة آسيا ودورة التضامن 

األسالمي.

رحلة االعداد 
وأضــاف: اختار املــالك التدريبــي بقيادة 
اإليرانــي محمد رضــا ياري ومســاعداه 
املتحدث وخالد عبد النبي ومدرب اللياقة 
اإليرانــي محســن، اختار تشــكيلة من 
الالعبني لتمثيــل املنتخب الوطني تألفت 
من 11 العباً سيتم اشراكها في املعسكر 
التدريبي الداخلي في بغداد يوم 5 نيسان 
املقبل ويســتمر ملدة 20 يومــا ثم يتوجه 
املنتخب إلى إيران إلجراء تدريبات مشتركة 
ونزاالت ودية امــام العبي األندية املتقدمة 
إلى  املنتخب  هناك، ومن بعدها ســيعود 

بغــداد قبل الســفر إلى كوريــا اجلنوبية 
القامة املعســكر التدريبي الذي يســتمر 
ملدة شهر وهو ضمن التحضير للمشاركة 
في بطولة آسيا املقررة ان تضيفها كوريا 

اجلنوبية ابتداء من يوم 24 حزيران املقبل.

تشكيلة املنتخب الوطني
وأوضح ان الالعبــني الذين اختارهم املالك 
التدريبي للمنتخــب الوطني هم : عباس 
نعيم لوزن 54 كغــم ومهدي عبد اجلليل 
ومحمد فاضــل لوزن 58 كغم وحســني 
رحيــم لــوزن 63 كغم وســجاد محمد 
ومحمد جواد لوزن 68 كغم وسيف طاهر 
وحســني عماد لوزن 74 كغم ومصطفى 
ناصر لوزن 80 كغم وشــكر محمود لوزن 

87 كغم وعالء عبد لوزن + 87 كغم.

العبون ومهارات 
واثنى قاســم على مهارات الالعبني الذين 
انهم  التدريبــي مؤكدا  املــالك  اختارهم 
جنوم اللعبة بعــد تفوقهم في البطوالت 
التــي أقيمت على صعــد األندية وكذلك 
اخلارجية  البطــوالت  منهم ممن تفوق في 
واعتلى منصــات التتويج، وأشــار املدرب 

وهو يعمل ضمن نادي الشــرطة الرياضي، 
إلى ان تشــكيلة املنتخــب الوطني األول 
ضمــت 5 العبني من فريقــه األخضر، في 
حني قــدم فريقه الشــرطة 3 العبني إلى 
تشكيلة منتخب الشــباب الذي تنتظره 
أيضا املشــاركة في بطولة آسيا للشباب 
والناشــئني املقررة ان تقام فــي منغوليا 

شهر آب املقبل.
وتابــع ان املنتخــب الوطني يســعى إلى 
كسب الفائدة الفنية من رحلة التحضير 
واملعســكرات التدريبية فــي إيران وكوريا 
وبطولة آســيا للتهيؤ األمثل للمشاركة 
في بطولة دورة التضامن األســالمي التي 

تضيفها تركيا شهر آب املقبل.

مدربون وكفاءات
وبشــأن فائدته مــن التدريــب مع مالك 
تدريبي من إيران، أشار إلى ان املدرب اإليراني 
ياري ومواطنه محســن ميلكان أهلية في 
التدريب، فاالول يعد مــن خيرة الكفاءات 
التدريبية فــي القتالي والتمرين واملهارات 
فــي الفــن القتالــي، في حــني مواطنه 
هــو اختصــاص لياقة بدنية فــي رياضة 
كبير  بشكل  نحتاجه  وهذا  التايككواندو 

في تأهيل الالعبني بدنيا حتت اشراف مدرب 
متخصص باللياقة البدنية.

ألقاب بنادي الشرطة 
وعن نادي الشرطة، أوضح ان فريقه احرز 
لقب بطولة أندية العــراق التي أقيمت 
أواخر شــهر كانون األول 2021 مبشاركة 
47 فريقــا فــي منافســات احتضنتها 
قاعة الشــعب، واضا فاز نادي الشرطة 
باملركز األول في بطولة اندية بغداد التي 
اختتمت يوم 17 اذار اجلــاري، والتحضير 
متواصل للمشــاركة في بطولة الدوري 
املمتــاز املقــرر ان يقــام شــهر حزيران 
املقبل بأربــع مراخل، األولــى في بغداد 
شهر حزيران ثم البصرة تضيف املرحلة 
الثانية شهر آب واواخر تشرين أول وبداية 
تشــرين الثاني املرحلة الثالثة مقررة ان 
جترى في أربيل او الســليمانية ثم اخلتام 
في بغداد شهر كانون أول 2022، ونسعى 
بــكل تأكيد إلــى اثبات اجلــدارة والفوز 
باللقب برغم مقدرة املنافســني الفنية 
العالية، لكن ثقتنا بالعبينا كبيرة وأيضا 
مبؤهالتنا التدريبيــة والدعم الكبير من 

إدارة النادي الشرطاوي.

إيران وكوريا الجنوبية تؤهالن أبطالنا لنزاالت آسيا والتضامن االسالمي  
نبيل قاسم يستعرض رحلة المنتخب الوطني بالتايكواندو: 

نبيل قاسم

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر اجلهاز التدريبي للمنتخب األوملبي 
، أن تكون احملطــة األخيرة من إعداده 
لنهائيات كأس آســيا، في منتصف 
مباريات  توقــف  بعــد  املقبل،  أيــار 
املنتخب،  وفــد  املمتاز.وعاد  الــدوري 
اليوم األربعاء الــى بغداد، بعد نهاية 
الدولية  دبي  بطولة  في  مشــاركته 
للمنتخبات حتــت 23 عاما، واحتالله 
املركــز الســابع في الئحــة ترتيب 
البطولــة الودية، التــي تأتي ضمن 
استعداداته لنهائيات كأس آسيا في 

أوزبكستان مطلع حزيران املقبل.
وجــاءت حصيلــة نتائــج املنتخب 
العراقي غير مرضية، في ضوء تذبذب 
املســتوى الفني، وسوء التعامل من 
قبل املدرب التشــيكي ميروســالف 
النتقادات  سوكوب  سوكوب.وتعرض 
الذعة من قبل األوســاط احمللية، بعد 

الظهور الســلبي في مباراتي فيتنام 
والســعودية، بينمــا شــهد اللقاء 
الثالث أمام تايالند، حتســنا نســبيا 
بعــد منح الفرصــة للمحترفني في 

أوروبا باملشاركة الكاملة في املباراة.
يذكــر أن املنتخب االوملبــي العراقي 
جمــع 4 نقــاط مــن 3 مباريات في 

بطولة دبي، بعد الفــوز على تايالند 
2-1 والتعــادل أمام فيتنام ســلبيا، 
واخلسارة أمام الســعودية 1-2.وكان 
األوملبــي العراقــي، قد افتقــد البرز 
العبيه في هذه البطولة الرتباطهما 
مع املنتخب األول، وهما حســن عبد 

الكرمي وحسن رائد.

الدوحة ـ وكاالت:
بيع  من  األولــى  املرحلة  اختتمــت 
تذاكــر بطولــة كأس العالم قطر 
2022، ببيع مــا مجموعه 804 أالف 
و186 تذكرة اشــتراها مشــجعون 
أغلبهم  العالــم،  أنحاء  جميع  من 
مــن الدولة املنظمــة، وكذلك من 
الواليات املتحدة وإجنلترا واملكسيك 

واإلمارات.

ذكر االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
بأن املرحلــة التالية من بيع التذاكر 
نيسان  اخلامس من  ســتنطلق في 
التي  اجملموعات  قرعــة  بعد  املقبل، 
ستجرى يوم غد اجلمعة في الدوحة.

وكانــت التذاكر الفردية، ال ســيما 
االفتتاحية  باملبــاراة  اخلاصــة  تلك 

والنهائية، هي األكثر مبيعا.
ولكن مت أيضا بيــع التذاكر اخلاصة 

بفريــق محدد لكل مــن يرغب في 
متابعــة منتخب بعينــه، وكذلك 
التي متنح  التذاكر ألربعة مالعــب، 
أجواء  لعيــش  فرصة  املشــجعني 
أربــع مباريــات في أربعــة مالعب 
مختلفة بفضل املسافات القصيرة 
قطر.وبالنســبة  ســتادات  بــني 
يسعفهم  لم  الذين  للمشــجعني 

احلظ في مرحلة املبيعات األولى.

بيع أكثر من 800 ألف تذكرة لكأس العالم

حسام عبد الرضا*
وبعد  اجلمعة  غــد  يومي  تنطلق 
غد السبت مباريات الدور العاشر 
الدرجة  الثانية لدوري  املرحلة  من 
اليــد، حيث تضيف  املمتاز بكرة 
قاعة احلكيم فــي كربالء يوم غد 
اجلمعــة مباراتــني،  األولى تقام 
الســاعة الثانيــة ظهــرا  جتمع 
املسيب صاحب الضيافة بنقاطه 
الـــ 8 وبلدية البصرة الذي تتوجه 
انظــاره نحــو املركــز اخلامــس 
بانتظار نتائج الفرق التي تسبقه 
بالترتيــب حيــث ميلــك الفريق 
27 نقطــة باملركز الســابع، ثاني 
العميد  أبناء  ســتجمع  املباريات 
الكربالئــي وثانــي الترتيب فريق 
اجليــش الســاعة الرابعة عصرا 
كربــالء الــذي ارتضــى ان يقف 
باملركز الثامن من الترتيب بنقاطه 
الـ 23 .. في حني اجليش سيحاول 
التشبث بأية نتيجة حتققها باقي 

الفرق ضد الشرطة .
قمه املباريات تســتضيفها قاعة 
املرحــوم علي ســالم الســاعة 
الثالثة عصراً بني احلشد الشعبي 
ثالث الترتيب في أول موســم له 
بالدوري والذي يطمح للمحافظة 
عليه  وديالى الطامح العودة إلى 
بعد عده مواســم  األولى  املراكز 
سابقة تقهقر فيها إلى مراكز ال 

تليق باسم النادي.
ستكون  السبت  يوم  مباريات  اما 
كاآلتــي : قاعة الكوت ســتكون 

املركز  صاحبــي  بــني  مســرحا 
الكوت  عشــر  واحلادي  العاشــر 
و اخلليــج العربــي ، فــوز الكوت 
سيكون معنوي بالدرجة األولى ال 
اكثر حيــث ميتلك الفريق 3 نقاط 
فقط ، امــا اخلليج وميتلك فرصة 
ترك الترتيب األخير من خالل الفوز 
باملباراة حيث ميتلك نقطه يتيمة 
الثالثة  الســاعة  ستقام  املباراة 
عصراً.. صراع الترتيب في الوسط 
ســيكون خــالل مبــاراة فريقي 
الكوفة صاحب املركز التاســع بـ 
23 نقطة وفريق التعاون ســادس 
الترتيب بـــ 27 نقطة طموح كال 
الفريقني هو حتسني مركزهم بعد 
البقاء ضمن فرق  االطمئنان على 
الــدوري املمتاز للموســم املقبل 

املباراة ستكون على قاعة الكوفة 
الساعة الثالثة عصراً.

آخر املواجهات ستكون مفصلية 
بالنســبة ألبناء القيثارة اخلضراء 
الذي ســيكون تتوجيــه باللقب 
مجرد وقت حيث ســتجمع قاعة 
املدرســة التخصصية في بغداد 
السليمانية الشرطة بحاجة  مع 
إلى نقطــة واحدة ليعلن تتويجه 
بلقب الدوري بصورة رسمية بعد 
أن فقده املوســم السابق لغرميه 
اطمئن  السليمانية  اجليش  فريق 
بصورة كبيرة على مركزه اخلامس 
حيــث يحتــاج إلــى نقطة من 

مباراتيه املقبلتني.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

المنتخب األولمبي يحدد منتصف آيار 
للتجمع األخير قبل نهائيات آسيا

نقطة واحدة تفصل الشرطة عن 
التتويج الرسمي بلقب دوري اليد 

لقطة من لقاء األوملبي وتايالند امس

فريق الشرطة لكرة اليد



كشــفت هيالريا بالدوين عن حملها بطفلها السابع من 
زوجها املمثل العاملي أليك بالدوين ، بعد أشــهر فقط من 
تورط املمثل في مأســاة مدمرة عندمــا قتل بطريق اخلطأ 

أحد أفراد الطاقم في موقع تصوير فيلمه راست.
وحسب الديلي ميل شــاركت هيالريا بالدوين البالغة من 
العمر 38 عاًما خبر حملها على حســاب انستغرام اخلاص 
بها ، حيث نشــرت مقطــع فيديو لها وأليــك ، 63 عاًما ، 
وهما يلعبان مع أطفالهما الستة بعد مشاركة أخبارهم 

السعيدة .
ويأتي هذا اإلعالن بعد خمسة أشهر فقط  من حادث أليك 
بعدما قتل باخلطأ املصورة الســينمائية هالينا هاتشينز، 
وهو شــيء حملت إليه هيالريا في تعليقها ، حيث علقت بـ 
"نقطة مضيئة في حياتهم ''، وكتبت هيالريا: "بعد العديد 
من التقلبات خالل السنوات القليلة املاضية ، لدينا صعود 

مثير ومفاجأة كبيرة: بلدوينيتو آخر قادم هذا اخلريف".
وكانت قد  رفعت أســرة مديرة تصوير فيلم "راست " التي 
ُقتلت أثناء التصوير دعوى قضائية على جنم هوليوود املمثل 
أليك بالدوين وآخريــن، واتهمتهم بتجاهل عدد من معايير 

السالمة اخلاصة بالعمل في مواقع تصوير األفالم.

تواصل النجمــة عبير صبرى تصوير مشــاهدها في 
مسلســل "يوتيرن" من بطولة النجمة ريهام حجاج، 
واملقرر عرضه في شــهر رمضان املقبل، حيث جتســد 
شــخصية ريهام وهى ســيدة أعمال متتلك شــركة 
بورصة، ومتزوجة من شــاب يصغرها في العمل وهو 
كرمي قاسم، وتكشف األحداث حكاية ريهام واملواقف 
التــي متر بها بســبب هــذه الزيجة وذلك فــى إطار 

اجتماعى مشوق.
مسلســل "يوتيرن" يعرض على قنــوات cbc، احلياة، 
ON ومنصــة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، 
الفنــان الكبير توفيق عبد احلميــد، عبير صبرى، كرمي 
قاسم، محمود حجازي، أمين قسيونى، صفاء الطوخى، 
محمود حجازى، نانسي صالح، نورهان، عبير منير، وهال 
الســعيد وعدد آخر من الفنانــن، والعمل تأليف أمين 
ســالمة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج ســامح عبد 

العزيز.

 أليك بالدوين

عبير صبرى 

أخبــارهــــــــــم
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وداد ابراهيم
حتتل قضايا اجملتمــع املكانة املهمة 
فــي الدرامــا العربية بشــكل عام 
وتســلط الكثير من االعمال الضوء 
على املرأة ومبساحة كبيرة وحتى انها 
احيانا متنحهــا دور البطولة، لكنها 
كثيرا مــا تقدمها بصورة الضعيفة 
او املسكينة او الســيئة او الباحثة 

عن الزواج.
هل تصــور الدراما الواقــع؟ ام انها 
تســتهدف اســتفزاز املشاهد حن 
تقدم له رســالة بان اجملتمع يجب ان 
يحارب ويقف ضد كل اشكال العنف 

ضد املرأة؟
 فيمــا ينتظر املشــاهد بشــوق ما 
ســتقدم لــه الدراما خالل شــهر 
أجرينــا  احلالــي،  للعــام  رمضــان 
املرأة  واقع  حول  صغيرا  اســتطالعا 
في الدراما الرمضانية تقول السيدة 

سهاد محمد مدرسة: 
نعم الدرامــا العربية والتي نتابعها 
بشــكل دقيق خالل شــهر رمضان 
املاضي مسلســال  العام  لنا  قدمت 
يتحدث عــن العنف ضــد املرأة في 
العزيز خالل  ياسمن عبد  شخصية 
مسلســل "الي ملوش كبير" والذي 
عرض مشاهد تتعرض فيها البطلة 
للضــرب من قبــل زوجهــا مبنتهى 
العنف اجلسدي، اال انها حن تنفصل 
عنــه تتعــرض لعنف اكبر واشــد 
املادي  ونفوذه  الزوج  بسبب تســلط 
ومطاردتهــا ومضايقتها، وبالتأكيد 
هذه حقيقــة موجودة فــي الواقع، 

لكن املؤلــم ان الدراما مازالت تقدم 
املرأة بصورة غير الئقة وال تتناســب 
مع ما وصلت اليــه من تطور وتقدم 
علــى الصعيــد العلمــي والطبي 

والهندسي".
وتضيف: كنــا نتمنــى ان تقدم لنا 
املــرأة احلقيقي، فقد  الدراما واقــع 
ارتقت اهــم املناصب السياســية، 
االنســانية  القضايا  وتســاهم في 
وتشــارك فــي حلهــا، ووصلت الى 
االكتشــافات  فــي  كبيرة  مراتــب 
العلمية، حتــى انها اقتحمت عالم 

الفضاء اسوة بالرجل".

الصحفية والكاتبة رجاء حميد قالت: 
ال اعرف ملاذا تقدم لنا الدراما العربية 
املرأة  العراقيــة  بشــكل عام وحتى 
وبصورة مكــررة اما مجرمة او خائنة 
او انســانة تأخذ اوالدها وعائلتها في 
طرق مظلمــة!!، نحن ننتظر ان تقدم 
لنــا الدرامــا املشــاكل االجتماعية 
لها  تتعــرض  التي  العنــف  وحاالت 
املرأة،  باألخص خــالل جائحة كورونا 
وما حدث من حــاالت انتحار او هروب 
من البيت، واملفروض ان يتعرف الناس 
على االسباب احلقيقية لهذه احلاالت 
التي ازدادت في املدن واالرياف، ووصلت 

الى نسبة عالية خالل عام 2020  " .
فقالت:  اخلفاجي  جنان  االعالمية  اما 
املشاهد دائما يقع حتت سطوة الدراما 
التي تقــدم له املتنوع من املوضوعات 
احلياتيــة وحتى حكايــات من اخليال 
كما هو احلــال في الدرامــا التركية 
واملكســيكية والتي نلتقيها بشكل 
متواصــل عبر الفضائيــات، لكن ما 
تقدمه الدراما العربية مشاهد عنف 
ضد املــرأة اجده قد ازداد خالل االعوام 
االخيرة بل وصار اكثر قسوة وتنوعت 
اشكاله وصوره وصار تأثيره اكثر وقعا 

على املشاهد". 

الصباح الجديد - وكاالت:
ذكر موقع جاســت جيرد، أن نســبة 
ارتفعت  األوســكار  جوائز  مشاهدي 
بنسبة ٪58 عن أدنى مستوى تاريخي 
في العــام املاضي، واســتطاع حفل 
األوسكار الرابع والتسعن استقطاب 
16.6 مليون مشــاهد، بزيادة ٪58 عن 
عدد مشاهدي 2021 القياسي البالغ 

10.5 مليون.
وفى ســياق متصل حتدثت والدة ويل 
ســميث، عن صدمتهــا من هجومه 
على "كريس روك"، فــي حفل توزيع 
جوائز األوســكار، ليلة األحد املاضى، 
بأنه خــارج عــن طباعة  ووصفتــه 
الشــخصية متاًمــا، ووفقــا ملوقــع 
صحيفة "ديلــى ميل"، قالت كارولن 
ســميث، البالغة من العمر 85 عاًما، 
إنهــا "ال تزال تعيش فــي فيالدلفيا، 

حيث نشــأ ابنها البالغ من العمر 53 
عاًما".

وطلق ويالرد، والد سميث، املدمن على 
الكحول، كارولن في عام 2000، وتوفي 
2016، فيمــا قالت كارولن،  في عام 
إنها ارتدت مالبســها ملشاهدة حفل 
لوس أجنلــوس من منزلها وقد أذهلت 

من سلوك ابنها.
وقالــت في تصريــح حملطــة إخبارية 
محلية: "إنه شــخص مسالم للغاية، 
هــذه هي املرة األولى التــي رأيته فيها 
ينفجر، أول مرة في حياته، لم أره يفعل 
ذلك من قبل"، وأوضحت كارولن، أنها 
حتدثت إلى ابنها، يــوم االثنن، وطلبت 
الراحة  منه احلصول على قســط من 
أنها  إلى  إجازة، وأشــارت  والذهاب في 
أنه سينجو من اجلدل، وأضافت:  تعلم 

"أنا فخورة بكونه هو".

16.6 مليون مشاهد شاهدوا حفل األوسكار الـ94

الدراما تهضم حق المرأة حين تقدمها ضعيفة او سيئة
مع حلول رمضان وكثرة المسلسالت فيه

الصباح الجديد - وكاالت:
خرجت زوجــة املمثل األميركي الشــهير، ويل ســميث، عن 
صمتها، بعد الضجة التي أحدثتها صفعة زوجها ملقدم حفل 

أوسكار، املمثل كريس روك.
وكانت جادا بينكيت سميث الســبب في تلك الصفعة، بعد 
أن ســخر كريس روك من رأسها احلليق، وهو ما دفع زوجها إلى 
صفعه على خشــبة مسرح جوائز أوســكار، واعتذر سميث 
عن تصرفه، خالل تســلمه جائزة أفضل ممثل عن فيلم "امللك 

ريتشارد".
والحقا، أصدر ويل ســميث بيانا اعتذر فيه عما فعله، قائال إن 
تصرف ال يغتفر، لكنه أكد أيضا أن الســخرية من جادا كانت 

"أكثر من أن أحتملها".
وأحدثت الصفعة ذهوال عامليا، وصارت حديث شبكات التواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم خالل األيام املاضية، لكن زوجة ويل 

سميث، وهي أيضا ممثلة، كانت ملتزمة الصمت.
ونشــرت زوجة ويل ســميث رســالة مقتضبــة للغاية على 
حسابها املوثق مبوقع "إنســتغرام"، قالت فيها: "هذا موسم 

للتعافي، وأنا موجودة هنا من أجل ذلك".
وفســر كثيرون كالمها على أنه دعوة للصفح والتسامح بعد 
احلادثــة، التي أزعجتها كثيــرا، وبدا ذلــك واضحا من مالمح 

وجهها في احلفل.
وحصد املنشــور تفاعــال هائال، إذ أبــدى أكثر مــن 176 ألفا 
إعجابهم مبا كتبته جادا، لكن التعليقات لم تتجاوز الـ7 حتى 
صباح األربعاء، بسبب القيود التي وضعتها املمثلة األميركية 

على التعليقات.
وتعاني جادا بينكيت ســميث من تســاقط شــعرها، بسبب 

س إصابتها بداء الثعلبة، وتظهر حليقة  أ لــر ا
منذ صيف 2021.

عقب "الصفعة المدوية".. 
زوجة ويل سميث تكسر صمتها

الصباح الجديد - وكاالت:
تُوفر "نتفليكس" مجــدداً جلمهورها في الواليات املتحدة 
مسلسل "خادم الشــعب" الذي كان صنع شهرة الرئيس 
األوكراني احلالي فولودميير زيلينسكي، ويأتي إعالن املنصة 
عزمها على إعادة عرضه في إعجاب واسع باملمثل السابق 

الذي أصبح "بطل" بلده بفعل الغزو الروسي.
وكتبــت "نتفليكــس" عبــر تويتــر "لقد طلبتــم ذلك، 
املسلســل عاد وُمتاح مرة جديدة عبــر "نتفليكس" في 
الواليات املتحدة"، فيما طالب الرئيس األوكراني في كلمة 
امام الكونغرس ألقاها عن بعد بواســطة الفيديو بتزويد 
أوكرانيا بـ"أنظمة إضافيــة مضادة للطائرات مبدى أبعد". 
وحظيت كلمة الرئيــس األوكراني بتصفيــق من أعضاء 

الكونغرس وقوفاً.

"نتفليكس" تعيد بث مسلسل 
الرئيس األوكراني في امريكا

الصباح الجديد - وكاالت:
نشرت النجمة العاملية ليندسي 
لوهــان صــورة على حســابها 
إنســتغرام وهــي حتتفل  فــي 
العربي  الشاب  على  بخطوبتها 
اس بعد حوالي الـ4  بدر الشــمَّ
أشــهر من طلب يدها للزواج. 

خاصية  اســتخدمت  أنها  والالفت 
أن  ليتبن  تواجدهــا  مــكان  إظهار 
االحتفــال قد مت في دولــة الكويت. 
وتظهر الصورة قالباً من احللوى مزيناً 
بخامت زفــاف وكتب عليه: "هو طلب 
يدها، وهي قالــت نعم"، إضافة إلى 
تاريخ خطوبتهما الفعلي وهو احلادي 

عشــر من تشــرين الثاني وظهرت 
النجمة بغاية الســعادة واحلب في 
الصورة التي أرفقتها بتعليق كتبت 

فيه: "حبيبي الدائم".
أعلنت  لوهان قد  ليندســي  وكانت 
فــي تشــرين الثاني املنصــرم خبر 
خطوبتها لشــاب عربي مــن دولة 

اس، في  اإلمــارات يدعى بدر الشــمَّ
سلســلة من الصور عبر إنستغرام، 
وكتبت "لوهــان" مع الصور: "حبي. 
حياتي. عائلتي. مســتقبلي"، وفقاً 
CNN يحتوي منشور "لوهان"  ملوقع 
أربع صــور تُظهرها وخطيبها  على 
وهما يتبــادالن األحضان، مبا في ذلك 

نظــرة على خامت خطوبــة "لوهان" 
املتأللئ. كانت "لوهان" قد استقرت 
في دبي على مدار السنوات املاضية، 
اس" الذي  حيث مكان عمل "الشــمَّ
لنائــب رئيس في  يعمل مســاعداً 
شــركة في دبي، وهي شركة دولية 

إلدارة الثروات.

ليندسي لوهان تحتفل بخطوبتها في الكويت

 الصباح الجديد - وكاالت:
الوزراء  رئيــس مجلــس   وجه 
امــس  الكاظمــي  مصطفــى 
األربعاء بترميم نصب احلرية وسط 
بيان ملكتبه  العاصمة بغداد، وذكر 
مهرجــان  "زار  الكاظمــي  ان   ،
الواسطي للفن التشكيلي 
بدورتــه الرابعــة عشــرة 
الــذي تنظمه وزارة 
وأطلع  الثقافة، 
األعمال  علــى 
لفنيــة  ا
كة  ر ملشــا ا
املهرجان،  في 
وجــه  وعلــى 
ص  خلصــو ا
الفنية  األعمال 
نــن  للفنا
الشــباب التــي 
فــي  تنّوعــت 
الفــن  فــروع 

التشــكيلي، حيث أبــدى اهتماماً 
العراقيات  الفنانــات  وبأعمال  بها 

املشاركات في املهرجان".
وأشــاد رئيس الــوزراء "بالتنظيم 
ومســتوى  للمهرجــان،  العالــي 
فيه،  املشــاركة  الفنية  األعمــال 
والســيما أنه يعد أهــم مهرجان 
للفن التشــكيلي أقيــم بعد عام 
2003، وشــهد مشــاركة واسعة 

للفنانن العراقين من داخل العراق 
وخارجه".

وجتســيداً لرعايــة الدولــة للفن 
التشــكيلي كمــوروث حضــاري 
رافديني، وّجــه الكاظمي "بترميم 
الراحل جواد  نصب احلرية للفنــان 
الفنانــن ممن  ســليم، وتكليــف 
تتلمذوا على يد ســليم باإلشراف 

على أعمال الترميم".

الصباح الجديد - وكاالت:
الثقافية  العالقــات  دائــرة  أقامت   
مع مؤسســة  بالتعــاون  العامــة 
الثقافية  والتنمية  للتحكيم  إرشاد 
الشــرطة  ومديريــة  والقانونيــة، 
الداخليــة،  وزارة  فــي  اجملتمعيــة 
اإلبتزاز  ندوة حواريــة حول ظاهــرة 
اجملتمع  فــي  واالنتحار  اإللكترونــي 

صباح اول أمِس الثالثاء. 
وبنَّ مدير مؤسسة إرشاد املستشار 
القانونــي الدكتــور عــالء شــون : 
كلما تطور العلم  رافقته أســاليب 
اإللكترونية،   ومنها  للجرمية   جديدة 
موضحا أســباب اللجوء إلى اإلبتزاز 
الضحية  تدفع  قد  والتي  اإللكتروني 
في بعــض األحيان إلــى   االنتحار، 
وبنَّ  وهي مادية ونفسية وعاطفية، 
االجراءات التي يتطلب القيام بها في 
حالة التعرض إلى اإلبتزاز اإللكتروني، 
مؤكــداً  أهم العوامــل التي جتنب 
الوقوع في ظاهرة اإلبتزاز اإللكتروني 

وهي الوعي واللجوء إلى األشــخاص 
األمنية  واألجهــزة  بهــم،  املوثــوق 
تسهم  كونها  اجملتمعية  كالشرطة 
في إيجاد احللول املناسبة سعياً في 

الوصول  إلى الشخص املبتز . 
الشــرطة  وأوضــح  معــاون مدير 
اجملتمعيــة العقيد عمر أفــكار : إنَّ 
اإللكتروني  باإلبتزاز  يقوم  عقوبة من 
هو السجن سبع ســنوات ، ولعبت 
ســبباً  القصيرة  اجملتمعية  الرؤيــة 
في عدم اعتماد الوســائل السليمة 
للحد من هذه الظاهرة كاللجوء إلى 

اجلهات األمنية، كما تسهم  الثقافة 
األمنية في حل تلك املشاكل وكذلك 
األخالقيــة  باملســؤولية  الشــعور 
والدينية عامل مهم  واالجتماعيــة 

في احلد من تلك الظاهرة . 
وأشــاد املعــاون الثقافي فــي دائرة 
العالقــات الثقافيــة خضــر خلف  
ندوات كهذه  الدائرة إلقامــة  بتبني 
انطالقاً من دورها في حتقيق  التنمية 
الثقافية، وبناء الوعي لدى اإلنســان 
جتاه الكثيــر من القضايا التي تصب 

في صاحله واجملتمع. 

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــهد الدرامــا الليبيــة في 
املقبــل،  الرمضانــي  املوســم 
منافســة شرســة، نظرا إلقبال 
املنتجن على إنتاج عدد كبير من 
املسلسالت، بعد أن أثبتت قدرتها 

على املنافسة خالل املواسم املاضية.
وبن عشرات املسلســالت اجلاهزة للعرض 
2022، فان مسلسل  خالل شــهر رمضان 
الذي يتوقــع أن يحظى  "العهد مهيــار" 
بنسبة مشــاهدة جيدة، وهو ما أشار إليه 
مخــرج العمل عــالء بوفضيــل الذي قال 

في تصريح ملوقع "ســكاي نيــوز عربية": 
اجتماعية  لدراما  متعطشــون  "الليبيون 
قريبة الصلة بواقعهم املعاصر دون جتميل، 
مع تقــدمي احللول عبر ما يقدمه العمل من 
رسالة". وتدور أحداث "العهد مهيار" حول 
أربع عائالت ليبية، وأخرى سورية تعيش في 

ليبيا، لكون األم ليبية، واكبوا في حياتهم 
مع  بالتزامن  احملليــة،  والتقاليد  العــادات 
صراع بينها بأســلوب درامي مشــّوق على 

مدار 15 حلقة.
ويسلط املسلســل الذي مت تصويره مبدينة 
طبرق، الضوء على مشكالت اجملتمع الليبي 

املتنوعة، مثــل الزواج والطــالق واألوضاع 
املالية.

وكشــف بوفضيل أن كاتب املسلسل هو 
السيناريســت السوري عبد العزيز قاسم، 
كما أن العمل من جزأين، األول ســيعرض 

في رمضان 2022 والثاني في 2023.

"العهد مهيار" دراما تناقش مشكالت المجتمع الليبي

الكاظمي يوجه بترميم نصب 
الحرية واشراف فنانين عليه

ندوة حوارية لتحصين المجتمع
 والشباب من اإلبتزاز اإللكتروني 
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