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بغداد - وعد الشمري:
الوضع السياسي حالياً،  يشــهد 
مبادرتــن األولى للتيــار الصدري 
والثانية لإلطار التنســيقي إلنهاء 
االنسداد السياسي، لكن املؤشرات 
على  تطبيقهما  بصعوبــة  تفيد 
املضي  تأجيــل  الواقــع، مع  أرض 
باختيار رئيــس مجلس الوزراء إلى 

ما بعد العيد.
وقال عضو التيــار الصدري صفاء 
األسدي، في تصريح إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "الصدرين لم يتلقوا 
لغايــة الوقت احلالي أيــة مبادرة 
جديــدة مــن اإلطار التنســيقي 
السياســي،  االنســداد  ملعاجلــة 
بشكل رسمي لكننا سمعنا عبر 

وسائل اإلعالم".
وتابع األسدي، أن "تسريبات ظهرت 
بان اإلطار يســعى لطــرح مبادرة 
يرسلها رسمياً إلى النجف يتخلى 
مبوجبهــا عن الــوزارات، أي ال يريد 

احلصول على أي حقيبة وزارية".
التنازل  أن "مقابل هذا  إلى  وأشار، 
هو أن تتشــكل كتلة نيابية أكثر 
عدداً تضــم التيار الصدري واإلطار 
هناك  يحصــل  وأن  التنســيقي، 
نقاش بن الطرفن بشأن شخص 

رئيس الوزراء".
ولفت األســدي، إلى أن "ما يريده 
اإلطار التنسيقي هو تكرار لالتفاق 
الذي مت في 2018 بن التيار الصدري 
تكليف  مت  الفتح عندمــا  وحتالف 
رئيس  املهــدي مبنصب  عبد  عادل 
الوزراء ولكن مــاذا نتج عن ذلك؟، 
ومن  واحد  لعام  حكومة استمرت 

ثم انهارت".
وشــدد، على أن "الرؤية حالياً قد 

نبحث عن حكومة  ألننا  اختلفت، 
أمام كتلة معينة  تكون مسؤولة 
تتحمل جميــع اخطائها"، مبيناً 
أن "تســمية رئيس مجلس الوزراء 
للكتلة  حصــري  اختصــاص  هو 
النيابية األكثــر عدداً وهي الكتلة 

الصدرية".
التيار  "زعيــم  أن  األســدي،  وأورد 
الصــدري مقتــدى الصــدر أطق 
تصريحاً قطعياً لإلطار التنسيقي 
بأنــه ال يتوافق معهــم أبداً، وقال 

لهــم إن أبــواب احلــوار مفتوحة 
بشرطن: األول إال يجري حديث عن 
املناصب  كون  الكعكة،  تقاســم 
واجلهات  الشــعب  استحقاق  من 
الفائزة هي التــي تديرها وتتحمل 
أي تفاهم  أن  والثاني  مسؤوليتها، 
يخل بحكومــة األغلبية الوطنية 

غير مقبول".
ونــوه، إلــى أن "الصــدر أعطــى 
لكي  التنســيقي  لإلطــار  مهلة 
األغلبية  حكومة  تشكيل  يتولون 

الوطنية، وأنه سيوقف املفاوضات 
لغاية الســابع من شــهر شوال، 
ينجحوا،  لــن  أنهم  اعتقد  لكني 
ألن شــركائنا في حتالــف اإلنقاذ 
الوطنــي، كتلة الســيادة واحلزب 
أعلنا  الكردســتاني،  الدميقراطي 

متسكهما مبشروع األغلبية".
ومضى األســدي، إلــى أن "جميع 
املؤشــرات تفيد بأن حتالف اإلنقاذ 
الوطنــي يســير نحــو األغلبية 
الوطنية وأنه سيشــكل حكومة 

األغلبية عاجالً ام أجالً".
وقــّرر التيار الصــدري الدخول في 
صمت أعالمي للمتحدثن باسمه 
خالل شــهر رمضان، بعــد مبادرة 

الصدر.
ومن جانبه، ذكر النائب عن ائتالف 
القانون جاسم املوسوي، في  دولة 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
العملية  مــع  الطويلة  "التجربة 
اإلطار  قادة  ســاعدت  السياسية 
التنسيقي في تشخيص األخطاء 

التي تســببت بها حالة االنسداد 
السياسي".

وتابع املوسوي، أن "عدم التوافق هو 
السبب في العديد من املشكالت، 
كان أخرها أزمة تشكيل احلكومة 

احلالية".
ولفــت، إلــى أن "مبــادرة اإلطار 
إلى  الوصول  هدفها  التنســيقي 
التوافــق داخل املكون الشــيعي 
الذي يشكل من البرملان نحو 60%، 
القوى  نشــجع  ســوف  وبالتالي 
الكردية على االتفاق بشأن مرشح 
منصب رئيــس اجلمهورية ومنضي 

نحو تشكيل احلكومة".
وشــدد املوسوي، على أن "مبادرتنا 
تكمن فــي الدعوة إلى تشــكيل 
اإلطار  مــن  عدداً  األكثــر  الكتلة 
التنسيقي والتيار الصدري واملضي 

حللحلة األزمة بشكل كامل".
وأورد، أن "مــا عرضــه الصدر من 
مبادرة على قوى اإلطار التنسيقي 
بأن متضي نحو تشــكيل احلكومة 
مبعــزل عنــه لن تــرى النــور، فال 
يســتطيع أي طــرف شــيعي أن 
األغلبية مبعزل  ينجح في مشروع 

عن األخر".
وانتهى املوســوي، إلــى أن "عدم 
االتفاق يعني بقــاء احلال على ما 
بالثلث  نحتفظ  وسوف  عليه،  هو 
تشــكيل  مينع  الــذي  الضامــن 
حكومة تقصي مكوناً سياســياً 

واجتماعاً رئيساً في العراق".
عقد  في  النواب  مجلس  وفشــل 
جلســة انتخاب رئيس اجلمهورية 
في ثالث مناســبات بســبب عدم 
يتطلب  الــذي  النصاب  اكتمــال 

حضور 220 نائباً.

الخصمان متفقان بنحو ضمني..

اإلطار التنسيقي لن يتمكن من تشكيل 
الحكومة والصدر لن يذعن لطلبات التوافق

خالفات األحزاب تعطل حركة االقتصاد
6رغم ارتفاع إيرادات البالد زيلينسكي: إجالء 3000 شخص من 
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بغداد - الصباح الجديد:
املدني،  الدفاع  مديرية  كشــفت 
امس الســبت، ان البالد شهدت 
اكثر مــن ســتة االف حريق في 
األشــهر الثالث، وانها – املديرية – 

متكنت من اخمادها.
وقالــت املديرية في بيــان تابعته 
الصباح اجلديــد، إن "عدد حوادث 
فرق  قبــل  من  اخملمــدة  احلريــق 
االطفــاء التابعــة إلــى مديرية 
في جميع  العراقي  املدني  الدفاع 
أنحاء العراق عدا اقليم كردستان 
للربع األول من العام اجلاري 2022، 
لألشــهر كانون الثاني وشــباط 
واذار بلغت مبجملها )6049( ستة 
آالف وتسعة وأربعن حادث حريق 
اي ما يقــارب )2000( حادث حريق 
لكل شــهر، اما حــوادث االنقاذ 
للمواطنــن فقــد بلــغ عددها 
)80( حادث انقــاذ كذلك أحصت 
املديرية واجبات اإلســعاف حيث 

بلغت )28( واجب اسعاف".

وأضاف البيــان أن "مجموع اقيام 
املواد املنقذة نتيجة حوادث احلريق 
بلغــت )40,017,594,000( أربعن 
مليــارا وســبعة عشــر مليونا 
وخمسمائة وأربعة وتسعن ألف 

دينار عراقي".
وأوضح أن "فــرق معاجلة القنابل 

إلى  التابعة  اجلوية  واملتساقطات 
مديرية الدفــاع املدني، نفذت ما 
مقذوفا   )19753( رفــع  مجملها 
حربيــا من خالل إجــراء عمليات 
املناطق  فــي  امليدانــي  املســح 
والقــرى التــي شــهدت معارك 
عسكرية في احلروب التي خاضها 

الســابقة  احلقب  فــي  العــراق 
خصوصاً باحملافظات الواقعة على 
الشــريطن احلدودين الشــرقي 

واجلنوبي".
وأشــارت إلى أنها "تعــزو ارتفاع 
نســبة حوادث احلريق في العراق 
اولهمــا  ســببن،  أهــم  الــى 

تذبــذب التيار وتداخل االســالك 
الكهربائيــة العنكبوتيــة فــي 
والتجارية  الســكنية  املناطــق 
منها، والســبب الثاني استشراء 
مخالفات البنــاء واضافات البناء 
باســتخدام الــواح الســندويج 
واخملالف  االشــتعال  بنل ســريع 
من  الصادرة  السالمة  لتعليمات 
مديرية الدفــاع املدني، أذ إن تلك 
املعدن  بــن طيات  االلواح حتتوي 
مــادة الفــوم )الرغوة( شــديدة 
النيران  انتشار  وكذلك  االشتعال 
عبرها يكون سريعا جداً ولها نواجت 
حريق غازية ســامة قاتلة تسبب 
اذا ما اشتعلت  البشرية  اخلسائر 
الواح  تعد  فيها، كذلــك  النيران 
الســندويج بنل عنيــدة االخماد 
تتطلب وقتا طويال من فرق الدفاع 
املدني للتعامــل معها واخمادها 
واملساند  املعدن  إن صفائح  حيث 
االلواح  لتلك  الرافعــة  احلديدية 
تتلوى وتتهاوى عند مالمســتها 

النيران في حوادث احلريق مما يؤدي 
الى انهيار املبنى بالكامل بغضون 
دقائق األمر الذي يصعب عمليات 
واالخماد وتشــكل خطرا  االنقاذ 
كأداءأمام  وعقبة  وحتديا  حقيقيا 

رجال الدفاع املدني".
وأكــدت أنهــا "تســعى جاهدة 
لــردع اخملالفــات حســب قانون 
الدفاع املدني املرقم )44( لســنة 
2013 حيــث بلغ عــدد املغرمن 
من اصحاب املشــاريع الى )223( 
مخالفا حسب املادة )20 و21( من 
قانون الدفاع املدني فيما بلغ عدد 
احملالن مــن اخملالفن الى محاكم 
التحقيق  والســادة قضاة  اجلنح 
)772( مخالفــا، وتدعــو اجلهات 
ذات العالقــة بأخــذ دورها وعدم 
السماح بتشييد املباني واضافات 
البناء باستخدام الواح السندويج 
وكذلك  االشــتعال  ســريع  بنل 
إعادة تنظيم تســليك الكهرباء 
خصوصاً في املناطق السكنية".

الدفاع المدني تخمد أكثر من ستة االف حريق
في الربع األول من هذي السنة

من أسبابها تشابك اسالك الكهرباء و"الساندويج بنل"
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
فنــدت وزارة الدفــاع امس الســبت 
مزاعم نائب اتهمها بالفســاد وهدر 
املــال في صفقــة عقود للســالح، 
الى حتقيق  بالســعي  اتهمته  وفيما 
مكاسب سياســية بنشر معلومات 
غير صحيحة تســيء الى ســمعة 
اجليش واملقاتلن، اكدت انها ستتخذ 
اإلجــراءات القانونية بحــق كل من 
يحــاول االبتزاز أو تشــويه ســمعة 
املؤسســة العســكرية وذكــر بيان 
للوزارة اطلعت عليه الصباح اجلديد: 
" تداولت مواقع التواصل االجتماعي 
خــالل األيــام املاضية كتابــاً يحمل 
توقيع النائب )هادي حسن السالمي(، 
موجه إلى جهاز االدعاء العام بعنوان 

)الفســاد وهدر املال العــام في وزارة 
الدفــاع بصفقــة عقــود الســالح 
البلغارية(، وهنا نوضــح للرأي العام 
ما يلي: ١- ان عقود وزارة الدفاع التي 
أبرمت خالل املدة املاضية متر من خالل 
مجلــس الوزراء ومستشــارية األمن 
القومي وحتت إشــراف جلان مختصة 
الفحص  وجلنة  العقــود،  )جلنة  وهي 

والقبول(.
٢- ان حتقيق مكاسب سياسية على 
ســمعة اجليش العراقــي ومعنويات 
املقاتلــن من خالل نشــر معلومات 
غير صحيحة وكاذبة، فأنها متس أمن 
البلد وحيــاة املواطنن، الذين لديهم 
ثقة كبيرة باملؤسســة العســكرية 
العراقية الســيما وأن هذه املؤسسة 

من  مقاتليها شــهداء  خيرة  قّدمت 
أجل الدفاع عن الوطن وسيادته.

3 - هناك جلــان مختصة في مجلس 
النــواب )جلنــة األمن والدفــاع( كان 
األجدر بالنائــب إذا كان حريصاً على 
امن البلد عرضهــا على اللجنة آنفاً 
وعدم تسريبها ونشــرها عبر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، الغاية منها 
حتقيق مــآرب سياســية دنيئة تضر 
بأمن الدولــة وأمن اجملتمع وخاصة أن 
العالم واملنطقــة متر بظروف صعبة 
جداً. 4 - سبق وأن قام النائب نفسه 
بنشــر صــور ومقاطــع فيديو على 
تخص  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
اطعام املقاتلــن، ومت االتصال به من 
قبل وزارة الدفاع، لتزويدنا باملعلومات 

التي نُشــرت من قبله، ليتسنى لنا 
التأكــد منهــا، ولكن لــم يعِط أية 

معلومات وقّدم حجج واهية.
5 - ال ميكــن الظــن بأن املؤسســة 
وزير  السيد  رأسها  وعلى  العسكرية 
أركان اجليش  رئيس  والســيد  الدفاع 
والقادة العســكرين، تقبل بان يكون 
كل ما يخــص املقاتل مــن )اطعام 
وســكن  وتســليح  إدارية  وشــؤون 
وغيرهــا( اال ان يكون األفضل واألجود 
فهذا ما تعمل عليه وزارة الدفاع، وأن 
هناك متابعة من قبل جلان مختصة 
لكل ما يخــص املقاتلن مما ذكر آنفاً، 
العســكرية جتــري  املفتشــية  وأن 
تفتيشــاً مســتمراً جلميع قطعات 
يخص  مــا  وكل  العراقــي  اجليــش 

املقاتلن ومــن ثم تقوم بتقدمي تقارير 
مفصلــة الى الســيد وزيــر الدفاع 

والسيد رئيس أركان اجليش.
6 - ان اســتخدام اإلعــالم أو مواقع 
وفبركــة  االجتماعــي  التواصــل 
مظللة  اخبــار  ونشــر  املعلومــات 
وأكاذيب للرأي العام، ال تســاعد في 
عمليــة اإلصالح املنشــودة بل تضر 
بهــا كل الضــرر وتؤدي الــى االبتزاز 
وأهداف  غايات  لتحقيق  السياســي 
وزارة  "تؤكــد  البيان،  وختــم  العدو. 
الدفــاع بانهــا ســتتخذ اإلجراءات 
القانونيــة التــي كفلها الدســتور 
بحق كل من يحاول االبتزاز أو تشويه 
العســكرية  املؤسســة  ســمعة 

العراقية وفق األطر القانونية".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اجملتمــع  منظومــة  حــذرت 
تركي  مخطط  من  الكردســتاني 
االراضي  املزيد من  واحتالل  للتوغل 

داخل اقليم كردستان.
وقالــت املنظومــة وهــي الهيئة 
حزب  تضم  التي  العليــا  القيادية 
العمــال الكردســتاني، فــي بيان 
الصبــاح اجلديــد على  حصلــت 
تخطط  تركيــا  ان  منه،  نســخة 
للقيام بعمليات عسكرية واسعة 
خالل شــهر نيســان اجلــاري، وان 
نطاق  سيوســع  التركي  اجليــش 
االراضــي التي يحتلهــا في اقليم 

كردستان.
واكــدت مصادر سياســية كردية 
للصباح اجلديد، ان تركيا تســتعد 
لشــن عملية عســكرية واسعة 
العمــال  حــزب  مقاتلــي  ضــد 
أراضي  داخل   )PPK(الكردســتاني
إقليم كردســتان، وقامــت باجراء 
واملباحثات  احلوارات  من  سلســلة 
السياســية  االطراف  بعــض  مع 
واحلكوميــة في االقليــم. واكدت 
ان تركيا تســعى الغتنام  املصادر، 
احلاصــل  السياســي  االنقســام 
واالطــراف  القــوى  وانشــغال 
السياســية بحــوارات تشــكيل 

احلكومــة املقبلــة، فضــالً عــن 
انشــغال الواليات املتحدة واجملتمع 
االوكرانية،  الروسية  باحلرب  الدولي 
للقيام بعمليات عسكرية وتوسيع 
نفوذها فــي العراق بحجة محاربة 

حزب العمال الكردستاني.
وكشــف مســؤول رفيع في حزب 
رئيس  أن  الكردســتاني،  العمــال 
إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني 
رجب  التركي  الرئيــس  مــع  اتفق 
طيــب أردوغــان فــي إجتماعهم 
االخير بـ) أنطاليا( على شن عملية 
عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال 

الكردستاني. 

عدته ابتزازًا سياسيًا

"الدفاع" تفند مزاعم نائب اتهمها بالفساد وهدر المال في صفقة سالح
تركيا تحضر لشن عمليات عسكرية
واسعة داخل أراضي اقليم كردستان

بغداد - الصباح الجديد:
قال اخلبير القانوني علي التميمي 
امــس الســبت، ان البــالد حتتاج 
اليوم الــى التحول نحــو النظام 
السياســي اخملتلط، مشــيرا الى 
إمكانيــة تعديــل دســتور البالد 
على الرغم من انه من الدســاتير 

اجلامدة.
واورد التميمــي فــي بيــان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، إن 
"الدســتور العراقي من الدساتير 
اجلامــدة وليس املرنــة اي التي ال 
ميكن تعديلــه اال بإجراءات طويلة 
عريضة وتعديله نصت عليه املواد 
142 و126 من الدســتور العراقي 
حيث البد من تطبيق املادة 124 اوال 
كما يقول قرار احملكمة االحتادية 54 
/ 2017، فإذن البــد على البرملان ان 
يوافق  وان  التعديل  يشــكل جلنة 
على تعديالتها باألغلبية املطلقة 
لعدد أعضائــه اي أعضاء البرملان 
نصف العدد الكلي زائد واحد بعد 
حتقــق النصاب وان يعــرض على 

االستفتاء ويوافق نصف املصوتن 
زائــد واحــد وان ال يعتــرض على 
ثالث  في  املصوتن  ثلثــا  التعديل 

محافظات".
التــي حتتاج  "املــواد  ان  وأضــاف 
الــى تعديــل اوال شــكل النظام 
السياســي اذ نحتاج إلى التحول 
إلــى النظــام الرئاســي االفضل 
للعراق. وحل املــادة 140 املتعلقة 
باملناطــق املتنازع عليهــا، واملادة 
وشــكل  الرئيس  صالحيــات   73
البرملان"، مبيناً انه "ميكن ان يكون 
النظام السياســي مختلط كما 
في فرنســا اي ينتخب الرئيس من 
الشعب وينتخب رئيس الوزراء من 
البرملان وتكــون صالحيات الرئيس 

أكبر ".
وأشار التميمي الى ان "مقترحات 
رئاســة اجلمهورية مــن تعديالت 
مقترحة ميكــن للبرملان ان يأخذها 
بالــرأي الن  االســتئناس  باب  من 
القــرار أخيرا بيد البرملان وفق املادة 

142 دستور ".

خبير قانوني: التحول الى النظام 
السياسي المختلط أفضل للبالد 

وتعديل الدستور ممكن

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفادت وكالة رويترز، امس الســبت، 
بأن منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( ضخــت 28.54 مليون برميل 
بزيادة  املاضي،  آذار  يومياً خالل شهر 
90 ألــف برميل يومياً عن شــباط، 
لكنها أقل مــن الزيادة البالغة 253 
ألف برميــل يوميا املنصوص عليها 
في اتفاقها مــع احللفاء مبا في ذلك 

روسيا.
ووجد مسح أجرته رويترز، أن أعضاء 
أقل بكثير  العشــرة يضخون  أوبك 
مما دعا إليه االتفــاق، كما أن امتثال 
تعهدت  التي  بالتخفيضــات  أوبك 
بها بلغ 151 باملئة مقابل 136 باملئة 

في شباط.
وشهد املسح أن العراق سجل زيادة 
أصغر مبقدار 30 ألــف برميل يومياً، 
وهي أقــل بـ 14 ألــف برميل يوميا 
للحصة املقــررة له البالغة 44 ألف 
برميل يومياً فــي آذار، بينما أضافت 
الكويت واإلمــارات العربية املتحدة  
30 ألف برميل يوميا وعشــرة آالف 

برميل يوميا على التوالي.
وكان اإلنتــاج النيجيري قد ســجل 
تراجعا قــدره 100 ألف برميل يوميا 
بعــد أن أدت احلــوادث إلــى ظروف 
قاهرة على مجاري نهر بوني وبراس، 
وانخفض إنتاج ليبيا مبقدار 50 ألف 
إغالق حقلن  يوميا بســبب  برميل 

نفطين مطلع الشهر.
ونوهت وكالة رويترز، في مســحها، 
إلــى أن "اإلنتاج لم يــزد في غينيا 
الغابــون، بســبب  أو  االســتوائية 
االفتقــار إلــى القدرة علــى إنتاج 

املزيد".
املعروفة  أوبــك وحلفاؤها،  وتخفف 
باســم أوبك +، تدريجيا تخفيضات 
اإلنتــاج لعــام 2020 مــع تعافــي 
الطلب مــن الوباء. اجتمعت أوبك + 
وأكدت اخلطط  املاضي  يوم اخلميس 
املتفق عليها مســبًقا، على الرغم 
من ارتفاع أســعار النفط إلى أعلى 
مســتوى لها فــي 2008 فوق 139 
الغزو  أعقــاب  في  للبرميــل  دوالرًا 

الروسي ألوكرانيا.

رويترز: امتثال أوبك تجاوز 151 % 
والعراق لم يبلغ حصته في آذار

بغداد - الصباح الجديد:
محمد  الســابق،  النائب  طالــب 
بإيجاد  الســبت،  امــس  اللكاش 
ما يســمى  حلول عاجلــة إلجناز 
ب " طريــق املــوت " الــذي يربط 
محافظــات ذي قــار والديوانيــة 
وواسط وميســان، فيما لفت إلى 

أن الفساد وراء تأخير إجنازه.
وقال اللكاش فــي تصريح تابعته 
قــار  ذي   " إن  اجلديــد،  الصبــاح 
واحملافظات اجملاورة لها ولســنوات 
عدة تفجع ولعشرات املرات بسبب 
طريق املوت الفجر – ال بدير ولكن 
ال بواكي عليها ولو حدث هذا االمر 

في بلد ما ألعلن احلداد العام ".
الذي طالبنا  الوقــت  “في  وأضاف 
فيه مرارا وتكــرارا إجناز طرق املوت 
ومنها  احملافظــات  جميــع  فــي 
محافظة ذي قار طريق الفجر – ال 
بدير بطول 60كم تقريبا وبالسرعة 
املمكنة بســبب حوادث الســير 
الضحايا  ولعشــرات  املفجعــة 
واملعاقن ولكن استجابة احلكومة 
لهذه الدعوات او الكتب الرسمية 

بصورة بطيئة بل البعض منها قد 
تكون )االذن الطرشة( حاضرة ".

وتابع اللــكاش، ان " أحالة بعض 
املشاريع الى الشركات األهلية دون 
الشــركات احلكومية التي أكدت 
على قدرتها بإجناز هذه املشــاريع 
من  اقــل  وبكلفــة  وبالســرعة 
الشــركات األهلية  فهو الفساد 

بعينه ".
في  املســؤولن   " اللكاش  وحمل 
واحملليــة،  االحتاديــة  احلكومتــن 
مســؤولية الدماء التي تســكب 
على هذه الطرق بســبب احلوادث 
املتكــررة”، داعيــا ذوو الضحايا ان 
“يقدموا دعوى قضائية ضد هؤالء 

املفسدين ".
ووقع، صباح امس الســبت، حادث 
ســير مروع على طريــق الفجر – 
ال بدير، أنهى حيــاة )14( مواطنا 
من عائلة واحدة يســكنون قضاء 

الرفاعي  في محافظة ذي قار.
يذكر بان طريق الفجــر – ال بدير 
هو مفــرق مرور حملافظــات ذي قار 

والديوانية وواسط وميسان.

بعد مقتل 14 مواطنا في حادث سير صباح امس
مطالبة بإنجاز " طريق الموت " 
جنوبي البالد واتهام الحكومة 

بالتراخي في تنفيذه



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

ســجل شــهر آذار املاضــي، اعلى 
مستوى لإليرادات الشهرية للنفط 
 11,07 منذ العام 1972، اذ سجلت 
مليــار دوالر، على وفــق أرقام أولية 
لوزارة النفط، فيما سجلت أسعار 
اخلــام ارتفاعاً كبيــراً نتيجة الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
الوزارة اجلمعة،  بيان صدر عن  وذكر 
أن مجموع كمية الصادرات لشهر 
آذار فــي العراق، ثانــي أكبر مصّدر 
للنفــط في مجموعــة أوبك، “من 
النفط اخلــام بلغ 100 مليوناً و563 
ألفــاً و999 برميالً، بايــرادات بلغت 
11,07 مليــار دوالر ويعد اعلى ايراد 

مالي حتقق منذ عام 1972”.
وأوضح البيــان أن هذه “االحصائية 
أولية للكميات املصدرة من النفط 
اخلام وااليرادات املتحققة لشهر آذار 

املاضي”.
وقال مسؤول في وزارة النفط، فّضل 
عدم الكشــف عن هويته، لوكالة 
فرانس بــرس إن “األرقام النهائية ال 
تتغّير عادًة على اإلطالق عن األرقام 
األولية، أو قد يحدث تغيير طفيف”، 
إلى أنها سوف تنشر قرابة  مشيراً 

نهاية الشهر احلالي.
وأوضح البيــان أن معّدل “الكميات 
اليوميــة بلغ 3 ماليــن و244 الف 
برميــل فــي اليــوم”، وان “معدل 
ســعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 

)110,090 ( دوالراً”.
وكان شــباط املاضي سجل بدوره، 
وإيــرادات  أعلــى معدل صــادرات 
نفطية منذ ثماني ســنوات بلغت 
8,5 مليــارات دوالر، كما  قيمتهــا 

أعلنت وزارة النفط حينها.
وقــال وزيــر النفط إحســان عبد 
اجلبار إســماعيل، وفــق البيان، إن 
التحديات  من  الرغم  وعلى  “الوزارة 

وتذبــذب  واألمنيــة  االقتصاديــة 
وتقييد  العاملية  النفطية  األسواق 
اإلنتاج الوطني ضمــن اتفاق أوبك 
معدل  من حتقيــق  متكنــت  بالس 
تصديــري يومي بلغ نحــو )3,314( 
مليون برميل وبإيرادات مالية بلغت 
)8,5( مليــار دوالر، وهي  أكثر مــن 

األعلى منذ ثمانية أعوام”.
خالل فترة اإلغالق املرتبط بانتشــار 

فيروس كورونا في العامن املاضين، 
تراجع ســعر برميل النفط بشكل 
كبير، مــا وضع العــراق أمام أزمة 
اقتصادية. لكن سّجل سعر برميل 
النفط خالل األشهر األخيرة ارتفاعاً 

ملحوظاً.
البلدان  منظمــة  أعضــاء  وقــرر 
املصدرة للنفط وحلفاؤهم )أوبك+( 
زيادة  األربعاء مواصلة نهجهم في 

ارتفاع  رغم  االنتاج بشكل طفيف 
أســعار النفط بشكل حاد بسبب 
احلرب في أوكرانيا وســط مخاوف 

بشأن املعروض.
 وأّكد اســماعيل فــي البيان على 
“املضــي قدمــاً لتحقيــق خطط 
الوزارة في إعادة تشكيل مستقبل 
قطاع الطاقة في العراق”. ويسعى 
العــراق إلــى التنويع فــي مصادر 

الطاقــة لتأمــن إنتــاج أفضــل 
للكهربا، فيما يعتمد بشكل كبير 
على واردات الغــاز اإليراني من أجل 

إمداد محطاته الكهربائية.
الى  الوكرانيا  الروســي  الغزو  وأدى 
ارتفاع أســعار اخلام في حن ال تزال 
الــدول املنتجــة للنفــط حتد من 
االعضاء  الــدول  وتوافقت  العرض. 
فــي حتالف “أوبك بــالس” اخلميس 

النتاجها،  طفيفــة  زيــادة  علــى 
متجاهلــة الدعوات الى التخفيف 

من الضغوط على األسعار.
وبعدمــا المس النفط فــي 7 آذار 
قياسية ســجلها خالل  أســعارا 
2008، متجاوزا  املالية عــام  األزمة 
عتبــة 130 دوالرا للبرميــل، عادت 
مئة  لتقارب  وانخفضت  األســعار 

دوالر للبرميل اجلمعة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بالتعاون  الزراعــة  وزارة  نظمت 
الوزراء  العامة جمللس  األمانة  مع 
ومؤسســة الــزوراء للتنميــة 
االقتصاديــة في بغداد ورشــة 
عمــل ملناقشــة دور القطــاع 
الزراعــي في تنميــة االقتصاد 
الوطني بحضور عدد من اخلبراء 
واألكادمييــن ورؤســاء االحتادات 

واالحتادات ذات الصلة.
خمســة  الورشــة  وناقشــت 
على  ركــزت  رئيســة  مواضيع 
الغذائــي،  األمــن  مجــاالت 
وتنظيم  الزراعي،  واالســتثمار 
املنتجات  االســتيراد، وحمايــة 
احملليــة، وتقنيات الري، وســبل 
دعم املــزارع العراقي، واخلطوات 
املســتقبلية للنهوض بالزراعة 

رئيــس جمعية  العــراق.  فــي 
ايــاد  الســمكين  املنتجــن 
الطالبــي قال إن “املبــادرة التي 
مت إطالقهــا حديثة وقائمة على 
أسس صحيحة في دعم املنتج 
الوطني وإغالق احلدود، حيث كان 
هناك نشاط تهريب كبير للغاية 
عبر احلدود أدى إلى تدمير البنية 
التحتية جلميع مشــاريع الثروة 
احليوانية وليس فقط األسماك”. 
واضاف: “لدينا أمل كبير في دعم 
املنتج الوطني، وإغالق احلدود مع 
دول اجلــوار، فهذه الــدول تدمر 
واحليوانية  االقتصادية  املشاريع 
ومؤخراً  األســماك،  ذلك  مبا في 
أدى ندرة احلبوب وارتفاع أســعار 
العلف إلى عدم تربية األسماك 
وبالتالي  احليوانية،  الثروة  وبقية 

العراقي..  يؤثر ذلك على السوق 
واالعتماد  الــواردات  قطع  نأمل 

على الناجت الوطني العراقي”.
للتنمية  الزوراء  رئيس مؤسسة 
االقتصادية ناجي الغازي أشــار 
إلى أن “هدفنا في هذه الورشــة 
هــو اجلمع بــن صانــع القرار 
واجلهــات املعنية فــي القطاع 
الزراعــي حتت رعاية مؤسســة 
االقتصادية  للتنميــة  الــزوراء 
بحث  تقــدمي  على  وســنعمل 
دراسي مهم للغاية في القطاع 
التحديــات  هنــاك  الزراعــي،  
والعقبــات التــي تواجــه هذا 
شــكل  في  ونطرحها  القطاع، 
أســئلة علــى صاحــب القرار 
الزراعي  القطــاع  ألن  لتجاوزها 
اليوم مهم ويعتبــر من الركائز 

املهمة جداً فــي دعم االقتصاد 
نقيب  جعفر  صــادق  العراقي”. 
العراقين  الزراعين  املهندسن 
أكــد أن “القطــاع الزراعي هو 
الضامــن احلقيقي لتعزيز األمن 
الغذائــي العراقــي. ونعتقد أن 
هذه الورشة هي التحضير ملؤمتر 
زراعــي برعاية األمانــة العامة 
مع  بالتنســيق  الــوزراء  جمللس 
القطاعات. ووزارة الزراعة، ووزارة 
املهندسن  ونقابة  املائية  املوارد 
االحتاد  إلى  باإلضافــة  الزراعين 
العــام للجمعيــات الزراعيــة 

ونقابة األطباء البيطرين”.
وأوضــح أن األمــن الغذائي “ال 
ميكن أن يتحقــق إال بعد تطوير 
القطاع الزراعي، وبدونه ال ميكن 
أن يكــون هنــاك أمــن غذائي، 

خاصــة فــي املرحلــة احلالية، 
كما أن االســتثمار في القطاع 
الزراعــي هو خطــوة للنهوض 
أفضل  وتوفيــر  القطاع  بهــذا 
الفرص للمهندســن الزراعين 

العاطلن عن العمل”.
وزارة  أكــدت  اخــر  من جانــب 
الزراعة ومن خالل مديرية زراعة 
محافظة البصرة، اطالق الوجبة 
الثانية من ســابحات اســماك 
 Cyprinus الشــائع  الــكارب 
carpio في بداية مغذيات االهوار 
الفــرات ضمن  نهر  من جهــة 
قاطع شــعبة زراعة عــز الدين 
8 ثمانية مالين  ســليم وبعدد 
مفقس  في  واملنتجة  ســابحة 
للمخزون  البصــرة دعماً  روبيان 
الســمكي في االهوار، بإشراف 

مدير زراعة البصرة هادي حسن 
قاسم، كما شــارك في عملية 
جوالن  دخيــل  عباس  االطــالق 
االســماك  وكيل مدير قســم 
ومالك مفقس الروبيان والدكتور 
وكيــل  عبدالهــادي  اســامة 
مســؤول شــعبة زراعة القرنة 
تنمية  قســم  صبــري/  وحيدر 
االهوار وكادر من شــعبة زراعة 
عز الدين سليم وبهذه املناسبة 
نهيــب بالصياديــن في مناطق 
االهوار االمتناع عن الصيد خالل 
موســم تكاثر االسماك للفترة 
من 15شــباط الى 15 نيســان 
وكذلك االمتناع عن اســتخدام 
اجلائــر في صيد  الصيــد  طرق 
االســماك للحفاظ على الثروة 
السمكية وبيئة مناطق االهوار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفـــت ُمعاونيــة الســمنت 
الشــركة  إلى  التابعة  اجلنوبيــة 
العامــة للســمنت العراقية عن 
حتقيق اخلُطــة اإلنتاجية املطلوبة 
للعام املاضــي ٢٠٢١ ووضع ُخطة 
لزيــادة اإلنتاج ِخــالل العام احلالي 
٢٠٢٢ برُغم الصعوبات والتحديات 
التــي تُواجههــا وأهمهــا إرتفاع 

أسعار النفط األسـود .
وأشـــار ُمعاون ُمدير عام الشركة 
اجلنوبيــة  الســمنت  ملُعاونيــة 
املُهندس محمـــد حسـن ناجـي 

في تصريح صحفــي إلى أن إنتاج 
أكثر  بلغ  املاضي  للعــام  املُعاونية 
من ثالثة مالين طن من السمنت 
ملعامل الكوفة والنجف األشــرف 
وكربالء والبصرة واملُثنى والسماوة 
، الفتــاً إلــى أَن املُعاونية وضعت 
وتقليل  اإلنتاجية  لزيــادة  ُخططاً 
الُكلف وأتخذت خطوات وإجراءات 
إرتفاع  ُمشــكلة  ملُعاجلة  سليمة 
حيث  األســود  النفــط  أســعار 
تنفيذاً  البدائل  إيجــاد  في  جنحت 
وُمتابعة  الوزيــر ودعم  لتوجيهات 
الشــركة من ِخالل تشغيل الفرن 

الكوفــة  األول ملعمــل ســمنت 
غاز حديثة  بإســتعمال منظومة 
بجهود  وتشــغيلها  إستيرادها  متَّ 
مالكات املعمل وإشــراف شركات 
تخُصصية ما أســهم في تقليل 
ُكلف اإلنتاج إلى أكثــر من ) ٣٨ ( 
ألف دينار للطن الواحد خاصًة وأن 
الرطبة  بالطريقة  يعمــل  املعمل 
 )  ٢٠٠ ( التي تســتهلك بحــدود 
لتر لُكل طن مــع ضمان النوعية 
واجلــودة واملُواصفة واحمُلافظة على 

البيئة .
ان مالكات  ناحي  املهندس  واضاف 

املعمــل متكنت أيضاً مــن تأهيل 
منظومة احلرق فــي الفرن الثالث 
وتشغيله بإســتعمال الغاز وإنها 
تعمــل حالياً على إجــراء صيانة 
شــاملة وكبيــرة للفــرن الثاني 
تأهيل  إلى  إضافــة  بالغاز  للعمل 
اخلُطة  الرابــع لتحقيــق  الفــرن 
األربعة  بتأهيل اخلطوط  املرسومة 
ملعمل ســمنت الكوفة والصعود 
من  أكثر  إلــى  اإلنتاجية  بالطاقة 
العمل  إمكانية  مــع  لها  امُلطط 
النفط  بإســتخدام  والتشــغيل 

األسود أو الغـاز .

وأفصـــح ناجي عــن أَن املُعاونية 
وضعت ُخطة مع الشركة والوزارة 
إســتثمارية  ُفرصة  عــن  لإلعالن 
إنتاجــي جديد في  إلنشــاء خط 
 ( الكوفة بطاقة  معمل ســمنت 
٥٠٠٠ ( طن / يومياً ، ُمشــيراً بذات 
الوقت إلى الُفرصة اإلســتثمارية 
في معمل سمنت النجف األشرف 
إلنشــاء خط جديد بطاقة ) ٦٠٠٠ 
( طــن / يوميــاً في املقلــع التابع 
للُمعاونية في بحر النجف وتأهيل 
اخلط القدمي ورُفع طاقته اإلنتاجية 
مــع وضع ُخطــة بديلة بــأن يتم 

منظومة  بإســتخدام  تشــغيله 
الغاز .

واكد معاون املدير العام أَن السمنت 
املُنتج في معملي سمنت الكوفة 
مبُواصفات  يتميز  األشرف  والنجف 
أعلى من املُواصفــة األوروبية بـ ) 
٢٧% ( من حيث القوة واإلنضغاط 
يبلُغ سعر  بالسعر حيث  وُمنافس 
الســمنت املُقاوم ) ٨٩ ( ألف دينار 
للطن املُكيــس و ) ٨٣ ( ألف دينار 
العادي  والسمنت  الفل  للسمنت 
يبلُغ ) ٨٤ ( ألف دينار للطن املُكيس 
و) ٨١ ( ألف دينار للسمنت الفـل . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجنزت املالكات الهندسية والفنية في 
فرع الشبكة الثانية التابع للشركة 
العامــة لنقل الطاقــة الكهربائية 
الصيانة  اعمال  الوســطى  املنطقة 
على محطة شمال بغداد التحويلية 

٤٠٠ ك.ف.
حيــث مت حتميــل احد االطــوار ٤٠٠ 
الذاتية  ك.ف املســتبدلة من احملولة 
٤٠٠ ك.ف رقــم )٣( مع ملحقاته بعد 
اكمــال معاجلة نضــوح الزيت منه 
لغــرض نقلــه الى مخــازن محطة 
الرشــيد ٤٠٠ ك.ف، و مت ربــط اخلزان 
ك.ف  و١٣٢   ٤٠٠ وبشنك  لالحتياطي 
بعد انزاله في مخازن محطة الرشيد 

٤٠٠ ك.ف.
كما اجنزت املــالكات املذكورة اعمال 
الصيانة على محطة غرب بغداد ٤٠٠ 
ك.ف من خالا اســتبدال نقاط الربط 
واســالك اإلبتدائي بن محولة التيار 

وقاطع الدورة جملموعة املكثفات رقم) 
٣ ( ١١ك.ف وإجناز جميع نقاط الربط 
جملاميع املكثفات ١١ك.ف اســتعدادا 

ملوسف الصيف املقبل.
على صعيــد متصل تواصل املالكات 
الهندســية والفنية في فرع شبكة 
كهرباء بابل التابع للشــركة العامة 
ملنطقة  الكهربائية  الطاقــة  لنقل 
الفرات االوســط اعمال نصب احملولة 
رقــم / ٤ ســعة)٦٣( ام فــي اي  نوع 
ســيمنز فــي محطة شــرق احللة 

الثانوية .
حيث شــملت االعمال التي تنفذها 
التصاميم  اعــداد  املذكورة  املالكات 
واملططــات من اجل نصــب احملولة 
الكونكريتية  القواعد  اجلديدة وعمل 
للمحولة والقواطع ،الى جانب نصب 
السويج كير ٣٣ك.ف ومحوالت التيار 
وحتوير  واحلماية،  الســيطرة  وبوردات 
البــاص بار من اخلط الــى احملولة من 

قبل قسم اخلطوط والقابلوات .
وان الهــدف من نصــب احملولة لفك 
االختناقــات احلاصلة باحملطة وتغذية 
مغذي البكرلــي رقم ١+٢ وان العمل 
مســتمر بوتيرة عاليــة حيث بلغت 
نســبة االجناز ٨٥ ٪ . الى ذلك تستمر 
من  والفنية  الهندســية  املــالكات 
اللجان التخصصية من قسم تنفيذ 
املشاريع التابع للشركة العامة لنقل 
املنطقة  فــي  الكهربائية  الطاقــة 
إنشاء  مشــروع  اعمال  الشــمالية 
خط ربط محطة شرق املوصل جهد 
٤٠٠ ك.ف - محطة برطلة ١٣٢ ك.ف 

وبتمويل من حساب وزارة الكهرباء.
حيث يبلغ طول اخلط )١٨( كم وبواقع 
)٥٦( برجــاً جهــد ١٣٢ ك.ف ويبــدأ 
مسار اخلط من محطة شرق املوصل 
جهــد ٤٠٠ ك.ف مير بقرى الطواجنة، 
قرة تبــة، علي رش، املنارة، باشــبيتا 
ومنطقة املعارض وقرية خزنة وصوال 

الى محطة برطلة جهد ١٣٢ ك.ف.  
وشــملت االعمال الهندسة املدنية 
صــب جميــع قواعــد ابــراج اخلط 
واالســالك  االبراج  وصول  وبانتظــار 
وامللحقــات لغــرض البــدء باعمال 
النصب والتسليك كون العمل نظام 
تســليم مفتاح من قبل الشــركة 
املنفــذة. وتكمــن أهمية املشــروع 
فــي تغذية محطة برطلــة الثانوية 
١٣٢ ك.ف من محطة شــرق املوصل 
ســتغذي  وبدورها  ك.ف  جهــد٤٠٠ 
احملطات الثانوية ٣٣ ك.ف في ســهل 
نينوى والتي تشــمل )محطة برطلة 
الشــرقية - محطة برطلة الغربية - 
بعشيقة  - محطة  الزيتونة  محطة 
( والقرى احمليطة بهــا وتعزيز وثوقية 
واســتقرار املنظومة الكهربائية في 
محافظــة نينوى والعمل مســتمر 
وبوتيرة عالية من أجل اجناز املشــروع 

في الوقت احملدد. 

الصادرات النفطية تحقق أعلى إيرادات شهرية منذ 1972
11 مليار دوالر

مجموع كمية 
الصادرات لشهر 
آذار في العراق، 

ثاني أكبر مصدّر 
للنفط في مجموعة 

أوبك، “من النفط 
الخام بلغ 100 

مليونًا و563 ألفًا 
و999 برمياًل

ان التحوالت التي يشــهدها العالم اليوم في 
جميــع اجتاهاتها االقتصاديــه واالجتماعيه 
والثقافية والتكنلوجيا حتمت على اجملتمعات 
ٍٍٍِإعاده النظر في بنية املوارد البشــرية  جميع 

فيها عامة واملرأة خاصة.
ال بد ان نتكلم ونتطرق عن املرأة العراقية التي 
لها دور في ضل هــذه التحديات والصعوبات 
التي  التي تواجهها بســبب احلــروب املدبرة 
ترتبــت علــى العــراق وعلى تدميــر اجملتمع 
بشــكل كامل .عدم فرض املــرأة في اجملتمع 
يســبب الكثير من املشــاكل اولها البطالة 
وكذلك عدم ممارسة دورها كأمرأة في اجملتمع 
باألضافه الى تعدد املســؤوليات وتدني األجور 
ووجــود العديد مــن العقبات التــي حتد من 
مشــاركة املرأة االقتصاديــة وبالتالي ارتفاع 
نسبة البطالة لدي االناث الذي يسبب الركود 
وكذلك تراجع منو االستثمارات االقتصادية مما 
ينعكس سلبا على عمل املرأة .رمبا اخر يطرح 
ســؤال ما هي ظروف او التحديات التي تواجه 

املرأة 
اجلــواب .اولهــا مســؤولياتهن وواجباتهــن 
العائلية وعدم املســاواة في الرواتب وضعف 
الفرصــة في الترقــي لصالح الرجــل يؤدي 

الضعف مشاركتها وعزلها عم العمل .
ال بد ان نشــدد على ضرورة تشــجيع النساء 
على اختيار التخصصات التي تتفق مع سوق 
املناسب  التدريب  وتقدمي  واحتياجاتها  العمل 
والتوعيه واالرشــاد الذي يهيئها سوق العمل 
.التركيز حاليا على التخصصات التكنلوجيه 
التي تواكــب التطورات العلميه الســريعه 
بحيث يصبــح لها دور اكبر فــي القطاعات 

االنتاجية .
وادعو الى ضــرورة دعم القطاع اخلاص وتوفير 
احلوافــز لــه ليســتطيع توفير بنيــه حتتيه 
للعامــالت بكلف معقولة فــي ظل التراجع 

االقتصادي احلالي 
االقتصادي /عقيل سرحان البهادلي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت دائــرة التخطيط واملتابعــة في وزارة 
دور تكنولوجيا  االتصاالت ورشــة عمل عــن 
االتصــاالت واملعلومــات في بيئــة االقتصاد 
الرقمــي فــي العــراق للمحاضــر املهندس 
جاســم محمد كاظم مــن مديرية اتصاالت 
لالتصاالت  العامة  للشــركة  التابعة  واسط 
واملعلوماتيــة وبحضــور عدد من منتســبي 
الوزارة وتشــكيالتها . واكد احملاضر ان الهدف 
مــن الــدورة كيفية االســتفادة مــن البنى 
التحتية في الــوزارة للنهــوض بواقع قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات في العراق 
ورفــع مؤشــرات االقتصاد الرقمــي ، مع ذكر 
االستنتاجات واملقترحات املتعلقة بها. واضاف 
ان الورشــة تضمنت عدد من احملــاور املهمة 
ومنها االســتفادة مــن التطــور الهائل في 
واملعلوماتية  االتصــاالت  تكنولوجيا  مجاالت 
لتقليــل الوقت واجلهد والكلفــة ، واالهتمام 
مبوضــوع التجــارة االلكترونيــة واالقتصــاد 
الرقمي ، وتقدمي رؤية مســتقبلية للمؤسسة 
التعليمية التابعة للوزارة ، واالهتمام بتدريب 
املعلومات  تكنولوجيــا  الســتخدام  الكوادر 
واالســتثمار في هذا القطاع ، مبا يسهم في 
الى  والتنمية االقتصادية. واشار  النمو  حتقيق 
عدد من املقترحات منها انشاء مواقع تعليمية 
من قبــل وزارة التعليم والبحث العلمي ووزارة 
التربيــة متخصصة باســتخدام تكنولوجيا 
الصحيح  بالشــكل  واملعلومات  االتصــاالت 
، مع ادخــال مواضيع منهجيــة متخصصة 
بتقنيــات تكنولوجيا االتصــاالت في املراحل 
املعلومات  امــن  واحملافظة على   ، الدراســية 
من خالل تفعيل القوانن التي حتاســب على 
الســرقة االلكترونية وبناء شــبكات انترانت 
وكذلك  احلكوميــة.  للمؤسســات  وطنيــة 
الســعي لردم الفجوة الرقمية وتقليصها بن 
العراق والدول املتقدمة من خالل نقل وســائل 
التكنولوجيــا احلديثة وتبــادل اخلبرات وتعزيز 
التعاون والتنسيق بن القطاعن العام واخلاص 
للنهــوض بقطــاع االتصــاالت واملعلوماتية 
،وتقدمي التسهيالت املصرفية والقروض املالية 
بنســب فوائــد مخفضة من اجل تشــجيع 
االســتثمار في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

التحديات االقتصاديه 
التي تواجه المرأة

ورشة للنهوض بواقع قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في العراق

اطالق 8 ماليين  سابحة كارب في االهوار 

الزراعة تنظم ورشة عمل عن دور القطاع الزراعي في تنمية االقتصاد الوطني

السمنت الجنوبية ُتخطط لرُفع طاقاتها اإلنتاجية بإستخدام منظومـات الغـاز 

إنشاء خط ربط محطة شرق الموصل 

كهرباء الوسطى تنجز اعمال الصيانة لمحطتي شمال وغرب بغداد 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 3 الســبت،  إســرائيلية،  قــوات  قتلــت 
فلســطينيني من حركة اجلهاد اإلســامي، 
بعملية في الضفة الغربية، على ما أعلنت 
الشــرطة، مشــيرة إلى إصابة أربعة جنود 

إسرائيليني.
وأوضحت الشــرطة أن الناشــطني الثاثة 
النار عندما حــاول جنود توقيفهم  “فتحوا 
قرب جنني، وقتلوا في تبادل إلطاق النار تبع 
ذلك”. وأكدت حركة اجلهاد اإلسامي مقتل 

الثاثة.
االشتباك  إن  اإلســرائيلية  الشرطة  وقالت 
حصل قبل الفجــر، وإن “هذه خلية إرهابية 
ضالعة في نشــاط إرهابي ضد قوات األمن 
مؤخرا، ويبدو أنها كانت في طريقها لتنفيذ 

هجوم آخر”.
التوترات خال األســبوع املاضي  وتصاعدت 
بعد سلســلة من الهجمــات القاتلة في 

إسرائيل، وفقا لرويترز.
وحذر مســؤولون مــن “تصاعد محتمل في 
االعتداءات، قبل حلول شــهر رمضان، وهي 
فتــرة تصاعدت خالها أعمــال العنف في 

املاضي”.
وقتل مسلح فلســطيني، الثاثاء، خمسة 
اشخاص في منطقة “بني براك” اإلسرائيلية، 

قبل أن تقتله الشرطة.
ورفعت حادثة إطــاق النار هذه عدد القتلى 
على أيدي مهاجمني عرب في إســرائيل إلى 

11 خال أسبوع.
وقتلت القوات اإلســرائيلية بالرصاص ثاثة 
فلسطينيني في مواجهات بالضفة الغربية 

يومي اخلميس واجلمعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهــر تقرير طلبــت وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغــون( إعداده أنــه كان بإمكان اجليش 
األميركي فعــل املزيد للحد من األضرار التي 
التي  الرقة  حلقت باملدنيــني خال معركــة 

شهدت سقوط تنظيم داعش عام 2017.
وفي نهايــة هذه املعركة التــي دامت قرابة 
خمسة أشهر واستهدفت حترير هذه املدينة 
التنظيم  مــن قبضــة  الكبيرة  الســورية 
املتطرف، “كان 60 إلــى %80 من املدينة غير 
صاحلة للســكن” وقد صب الســكان جام 
غضبهــم على القوات التي حــررت املدينة، 
بحسب ما أكد التقرير الذي أعّدته مؤسسة 

“راند” البحثية.
“املُستهَدفة”  أن الضربات  إلى  التقرير  وأشار 
والقصــف املدفعي لقــوات التحالف على 
الرقة تســببا في ســقوط عــدد كبير من 
الضحايــا املدنيني بــني 6 و30 أكتوبر 2017، 
يتــراوح بــني 744 إلى 1600 قتيل بحســب 
إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية 

وموقع “ايروورز” املتخصص.
وأضــاف التقرير املكون مــن 130 صفحة أن 
معركة الرقة تســببت أيضا في تدمير عدد 
كبير من املباني والبنية التحتية ما “أضعف 
مصالح الواليات املتحدة على املدى الطويل” 
في املنطقــة. ووفقا ألرقام األمم املتحدة التي 
استشهدت بها مؤسســة راند، مت تدمير أو 
إحلاق أضرار بأحد عشــر ألف مبنى بني فبراير 
وأكتوبر 2017، مبا في ذلك 8 مستشــفيات 
و29 مســجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس 
جامعات باإلضافة إلى نظام الري في املدينة.
وبحســب “راند” فإن اجليــش األميركي الذي 
نّفذ %95 من الضربات اجلوية وشّن ما نسبته 
%100 من نيران املدفعية خال معركة الرقة، 
لم يرتكب أّي جرائم حرب خال تلك املعركة 
ألنه حاول احتــرام القوانني الدولية املتعلقة 
بحماية املدنيني في زمــن احلرب ولكنه كان 

“بإمكانه أن يفعل أفضل من ذلك”.

مقتل ثالثة عناصر من »الجهاد 
اإلسالمي« بعملية إسرائيلية 

في الضفة الغربية

تقرير: الجيش األميركي 
لم يفعل ما يكفي للحد 

من تدمير الرقة

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

يواجه  االنتخابــات،  أيــام مــن  قبل 
ماكرون،  إميانويل  الفرنســي،  الرئيس 
عقبتني قد تســهمان في رفع أسهم 
منافســيه، وإمكانية تكرار سيناريو 
2002، إال أن محللني اعتبروا أن “احلرب 
املرشــحني  باقي  وعاقات  األوكرانية 
مع روسيا متثل عاما إيجابيا يزيد من 

حظوظه في والية ثانية”.
وانطلقــت االثنــني املاضــي، احلملة 
الرئاســية  لانتخابات  االنتخابيــة، 
املزمع إجراؤها في 10 أبريل، بشــكل 
رســمي، حيث بــدأ نشــر الافتات، 
إلى  االنتخابيــة  الدعايــة  وإرســال 
املواطنــني، وبث املقاطــع االنتخابية 
للمرشحني على القنوات التلفزيونية 
مراقبة  العمومية، وســط  واإلذاعات 
صارمة، بهــدف املســاواة في فرص 

التحدث للناخبني بني املرشحني.
ويتنافس باالنتخابات 12 مرشحا، هم 
ماكرون،  إميانويل  الفرنســي  الرئيس 
فاليري  اجلمهوري  اليمني  ومرشــحة 
بيكريس، ومرشحة احلزب االشتراكي 
آن هيدالغو، ومرشــح “فرنسا األبية” 
ومرشــحة  ميلنشــون،  لــوك  جان 
لوبان،  ماريــن  الوطنــي”  “التجمــع 

ومرشح حزب “استعادة فرنسا” إيريك 
زمور، ومرشح حزب اخلضر يانيك جادو، 
إضافة إلــى كل من نيكــوال دوبون-

إينيان، وجان الســال، وفبيان روسيل، 
وناتالي أرتو، وفيليب بوتو.

عقبتان أمام ماكرون
وتعليقــا علــى حظــوظ ماكــرون 
والعقبات التي تواجهه في االنتخابات 
القادمة، قال مدير مركز “راسموسن” 
احمللــل  السياســية،  لاستشــارات 
الفرنســي أرثــر دي ليديكيــرك، إنه 
يظل  االنتخابية  احلمات  إطاق  “بعد 
ماكرون،  الوســطي،  املنصب  شاغل 
هو املرشــح األبرز للفوز”، محذرا من 
عقبتني في طريقه، إضافة إلى وعوده 
التي لم تنفذ   2017 االنتخابية فــي 

غالبيتها.
“إن  وأضاف في تصريحــات صحفية 
هناك شــيئني يجب االنتبــاه إليهما 
اجلدل  أوال،  الفرنسية،  االنتخابات  في 
األخيــر حــول اســتخدام احلكومة 
املكلف لاستشاريني اخلارجيني خال 
فترة والية ماكرون البالغة 5 سنوات، 
فيمــا يعــرف بـ)قضيــة ماكينزي(، 
ويســتغل جميع خصوم ماكرون اآلن 
بالفضيحة، في محاولة  ما يصفونه 

منهم إلفشال حملته”.
ويواجه ماكرون انتقادات شديدة بعد 

الكشف عن أن حكومته دفعت نحو 
2.64 مليار دوالر لشركات استشارية 
تبني  وتقارير  خاصة، مقابل مشــورة 
بعد ذلك أن كثيــرا منها لم تكن له 
قيمة أو ألغيت املشــروعات املتعلقة 

به.
أما األمر الثاني، فهو مســتوى إقبال 

الناخبني، في سباق طغت عليه احلرب 
إن هناك تهديدا  أوكرانيا، حيــث  في 
متمثــا في بقــاء عدد قياســي من 
الناخبني في منازلهم، مما قد يكون له 
تأثير كبير على االنتخابات، متاما، كما 
حدث في املفاجأة املذهلة لعام 2002، 
التي شــهدت وصول والد لوبان، جان 

ماري، إلى اجلولة الثانية قبل خسارته 
أمام جاك شيراك.

“لم يِف بوعوده”
وعن فترة حكم ماكــرون، قال احمللل 
الفرنســي ليديكيرك إنــه “في عام 
إلــى الســلطة على  2017، وصــل 
أســاس برنامــج إصاحات واســعة 

النطاق، ووعد بالتغلب على االنقسام 
السياســي التقليــدي في فرنســا، 
لكن بعد خمس ســنوات، لم يقتنع 
جــزء كبير من الناخبني الفرنســيني 
بسياســات ماكرون، على الرغم من 
أن شــعبيته أعلــى من الرئيســني 
السابقني لوالية واحدة، احملافظ نيكوال 
واالشتراكي   )2007-2012( ساركوزي 

فرانسوا هوالند )2012-2017(.
عامه  “شهد  ليديكيرك:  واســتطرد 
األول فــي منصبــه، إطــاق ماكرون 
إصاحات طموحة في مجال الضرائب 
اجلهود  ومضاعفــة  العمل،  وســوق 
لوضع فرنســا كاعــب عاملي يعمل 
على تشــكيل أجندة االحتاد األوروبي، 
ومع ذلــك، في أواخر عام 2018، جاءت 
املشــاعر املناهضة للمؤسسة التي 
ســاهمت في انتخاب ماكرون بنتائج 
عكســية، اســتجابة الرتفاع أسعار 
الوقود، وعزم إدارته على فرض ضرائب 

على املركبات شديدة التلوث”.
االحتجاجــات  “اســتمرت  وتابــع: 
للحكومة،  املناهضــة  اجلماهيريــة 
الصفراء(،  )السترات  باسم  واملعروفة 
والتي كانت عنيفة في بعض األحيان، 
ملدة 70 أســبوعا متتاليا، حتى بدأت 
إجراءات اإلغاق بسبب فيروس كورونا 

في مارس 2020”.

وأشار ليديكيرك إلى أن ماكرون “قوبل 
بــردود فعل متباينــة للغاية، أجبرته 
على تأخير العديد من خطط حملته 
ووعوده، مبا في ذلك إصاح املعاشــات 

التقاعدية”.
وأضاف: “للحــرب األوكرانية بالتأكيد 
تأثير على احلملة الرئاسية الفرنسية 
من عــدة نــواح، حيــث أدت ظاهرة 
)التجمع حول العلم( إلى زيادة التأييد 
دوره كزعيم  فــي  املنصب  لشــاغل 
فــي زمن احلــرب، كما أن املرشــحني 
اآلخريــن الذيــن أعربوا ســابقا عن 
إعجابهــم بفادميير بوتــن مثل إريك 
زميــور، أو تعاونوا معه علنا مثل مارين 
لوبان، تركــوا يتدافعون إلعادة تعديل 
رســالتهم والنــأي بأنفســهم عن 

الكرملني”.
واختتم احمللل الفرنســي حديثه إلى 
بالقول:  نيوز عربية”،  موقع “ســكاي 
الوضع في  “بشــكل عــام، هيمــن 
أوكرانيــا علــى األخبار، ممــا أدى إلى 
تعقيد قدرة منافســي ماكرون على 
الزخم  البناء على  أو  إسماع صوتهم 
الذي بدأ البعض يراه في الظهور قبل 
هذه األزمة الدولية غير املســبوقة”، 
معتبرا أن “القومية الشعبوية” مارين 
لوبان، قــد تصل إلى جولة اإلعادة مع 

ماكرون.

حرب أوكرانيا ترفع حظوظ ماكرون في االنتخابات الفرنسية

الصباح الجديد ـ متابعة:

فر أكثر مــن ثاثة آالف شــخص 
وسيارات  حافات  في  ماريوبول  من 
خاصة على ما أعلنت الســلطات 
األوكرانية، بينمــا يحاول الصليب 
إجاء جديدة  تنفيذ عملية  األحمر 
من هذه املدينة الساحلية احملاصرة 

واملدمرة بعد فشل محاولة أولى.
وفي اليوم الســابع والثاثني للغزو 
الروســي ألوكرانيــا الذي أســفر 
املدنيني  القتلى  آالف  عن ســقوط 
والعســكريني، تخفــف القــوات 
كييف  علــى  قبضتها  الروســية 
وتعمــل علــى جتميــع صفوفها 
البــاد حيث  للتركيز على شــرق 
أوكراني  جيــش  مــع  ســتتواجه 
متمرس ممــا قد يشــير إلى صراع 
“طويل األمد” قد يســتمر أشــهرا 

وفق ما حذر البنتاغون.
فــي جنوب شــرقي البــاد ال تزال 
الطرفني  بني  نــزاع  ماريوبول محل 
والوضع اإلنساني فيها كارثي. وبعد 
على  عدة  أســابيع  استمر  قصف 
الواقعة  املدينة االستراتيجية  هذه 
على بحر آزوف، أعلنت الســلطات 
احمللية أن ما ال يقل عن خمسة آالف 

من أبناء املدينة قتلوا.
نحو  أن  األخيرة  التقديــرات  وتفيد 
يزالون عالقني  160 ألف شخص ال 
في املدينة التي من شأن سقوطها 
للروس،  تواصــا جغرافيا  يؤمن  أن 
من شــبه جزيرة القرم وصوال إلى 
اجلمهوريتني االنفصاليتني املواليتني 
للروس فــي منطقة دونباس. وجتري 
بشــكل  املدنيني  إجــاء  عمليات 
تدريجي بعدما كانت مســتحيلة 

على مدى أسابيع.
فولودميير  األوكرانــي  الرئيس  وقال 
زيلينســكي فــي مقطــع مصور 
املمرات  عملت  الســبت  امس  بث 
اإلنســانية فــي ثــاث مناطــق: 
دونيتســك ولوغانسك وزابوريجيا. 
6266 شــخصاً،  إنقاذ  مــن  متكنا 

بينهم 3071 من ماريوبول”.
الــوزراء  رئيس  نائبــة  وأوضحــت 
األوكرانــي إيرينــا فيريشتشــوك 
أن “1431 شــخصاً ســافروا مــن 
بوسائلهم  وميليتوبول  برديانسك 
771 من  زابوريجيــا.  إلــى  اخلاصة 

بينهم أتوا من ماريوبول”. 
مــن  حافلــة   42“ أن  وأضافــت 
برديانسك تقل سكانا من ماريوبول 
و12 حافلــة مــن ميليتوبول تقل 
سكانا محليني” كانت في طريقها 
زابوريجيا، متحدثة عما  إلى  مساًء 
مجموعه “أكثر من 2500 شخص”.
ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية 
مســاء أمــس األول اجلمعة دخول 
حوالــي 30 حافلة إجاء إلى مدينة 

زابوريجيا، بعضها يقل أشــخاصاً 
فروا من ماريوبول مبفردهم ثم نقلوا 
باحلافات إلى األراضي التي تسيطر 

عليها أوكرانيا.
وبعــد وصولهــم إلــى ضاحيــة 
األشــخاص  زابوريجيا، بكى بعض 
الذيــن غــادروا ماريوبــول، ارتياحا 
تســيطر  مناطق  إلــى  لعودتهم 

عليها القوات األوكرانية.
وقال أشــخاص عــدة مت إجاؤهم 
مــن ماريوبول لوكالــة الصحافة 
الفرنسية إنهم اضطروا إلى السير 
مسافة 15 كيلومترا أو أكثر ملغادرة 
املدينــة، قبــل أن يجدوا ســيارات 
خاصة ملواصلــة رحلتهم. وانتهت 
مشــقتهم برحلــة فــي احلافلة 
12 ساعة سلكت طريقا  استمرت 
تنتشــر فيها الكثير مــن احلواجز 
زابوريجيا. وهي  إلــى  الوصول  قبل 
رحلة كانت تســتمر ثاث ساعات 

قبل احلرب.
وقالت أولينا وهــي حتمل طفلتها 
الصغيرة “رحنا نبكي عندما وصلنا 
إلى هــذه املنطقــة. بكينا عندما 
رأينا جنودا عند حاجز مع شــارات 
أوكرانيــة على أذرعهــم. لقد دمر 
منزلي، رأيته على صور. مدينتنا لم 

تعد موجودة”.
قالــت أولغا، وهي امــرأة أوكرانية 
كانــت تنتظــر في مركز لألســر 
أبكي،  “أنا  زابوريجيــا،  في  النازحة 

وأضافت  للتو”.  حفيدتي  رأيت  لقد 
“عائلة والدتها ال تزال في ماريوبول 
وال نعرف مــا إذا كانــوا على قيد 
احليــاة. ال توجد كلمــات ألعبر عن 

مدى سعادتي برؤيتها بأمان”.
ومتكن ســكان ماريوبول هؤالء من 
الوصول إلى مدينة برديانسك التي 
مت  حيث  الروســية،  القوات  حتتلها 
وفق شهادات  القافلة  إلى  ضمهم 
أدلى بهــا ركاب لوكالة الصحافة 

الفرنسية ومسؤولون.
من جهتها قالــت اللجنة الدولية 
التــي كان مقررا  األحمر  للصليب 
أن تشارك في عملية اإلجاء، امس 
األول اجلمعة إن فريقها الذي أرسل 
أن يعود  إلى  إلى ماريوبول اضطــر 
أدراجــه، ألن اإلجــاء املقــرر آلالف 
املدنيني من هذه املدينة الساحلية 
التي حتاصرها القوات الروسية كان 

“مستحيا” امس األول اجلمعة.
وأضافت اللجنة في بيان أن فريقها 
الــذي “يضم ثاث آليات وتســعة 
أشــخاص، لم يصل إلى ماريوبول 
ولم يتمكن من تسهيل املرور اآلمن 

للمدنيني امس األول اجلمعة”.
تنجح  “لكي  أنه  اللجنة  وأوضحت 
يحترم  أن  الضــروري  من  العملية، 
األطراف االتفاقات ويوفروا الشروط 
األمنيــة”  والضمانــات  الازمــة 
مشــددة علــى أن محاولة جديدة 

حصلت امس السبت.

لكن اســتمرار املعــارك يهدد هذه 
روســيا  اتهمت  الضمانــات. فقد 
بتنفيذ هجوم  أوكرانيــا  اجلمعــة 
بواســطة مروحيات على أراضيها 
نهجها  تشــديد  باحتمال  ولوحت 

خال املفاوضات.
اجلويــة  الضربــة  واســتهدفت 
منشآت تخزين وقود تابعة لشركة 
بلغورود  في  للطاقة  “روســنيفت” 
 40 في روســيا على بعــد حوالي 

كيلومترا من حدود أوكرانيا.
أنها  التأكيــد  كييــف  ورفضــت 
تقــف وراء الهجوم. وقــال الرئيس 
زيلينســكي حملطــة “فوكس نيوز” 
التلفزيونيــة األميركيــة “عفــوا، 
لكنني ال أخوض فــي األوامر التي 
أصدرهــا كقائــد أعلــى” للقوات 

املسلحة.
البريطانية  الدفــاع  وزارة  وغــردت 
أن تدمير  أمس األول اجلمعة كاتبة 
بلغورود فضا  الوقود فــي  خزانات 
عــن انفجار مخــزن للذخيرة قرب 
املدينــة “يفرض ضغوطــا إضافية 
على املدى القصير على الساسل 
اللوجيستية الروسية التي تتعرض 

أصا لضغط كبير”.
وحذرت أوكرانيا من أن اجلنود الروس 
الذين غــادروا محطة تشــرنوبيل 
النووية بعد احتالها مدة أسابيع، 
قــد يكونون تعرضوا إلشــعاعات. 
وكانت هــذه احملطة العــام 1986 

مســرحا ألســوأ كارثة نووية في 
العالم.

قــال وزيــر اخلارجيــة األوكرانــي 
إن روســيا تصرفت  دميترو كوليبا 
كل  على  مســؤولة  “غير  بطريقة 
األربعة  األســابيع  خال  األصعدة” 
التي ســيطرت خالهــا على هذه 
املنطقة. وأكد أنها عملت خصوصاً 
علــى عرقلة عمــل طواقم احملطة 
و”حفرت خنادق في مناطق ملوثة” 

باإلشعاعات.
وقال زيلينســكي إن روســيا تعد 
“لضربــات قوية” فــي جنوب الباد 
وشــرقها خافا لتصريحات روسيا 
ومفادها أنهــا عمدت إلى تخفيف 

حدة املواجهات.
وقــال الرئيــس األوكرانــي حملطة 
“فوكــس نيوز”، “عطونــا صواريخ. 
أعطونــا طائرات. ال تســتطيعون 
إعطاءنا طائرات إف - 18 أو إف - 19؟ 
أعطونا طائرات ســوفياتية قدمية. 
أعطوني أي شيء ألدافع عن بلدي”.

األميركية  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
أنها ســتوفر مساعدات عسكرية 
إضافيــة ألوكرانيا بقيمة قد تصل 
إلى 300 مليون دوالر تشمل أنظمة 
وطائرات  بالليزر  صواريخ موجهــة 
مســيرة “انتحاريــة” مــن طــراز 
“ســويتش بايد” فضا عن طائرات 

مسيرة خفيفة من نوع “بوما”.
الوزارة جون  باســم  املتحدث  وقال 

كيربي في بيان إن “هذا القرار يؤكد 
التــزام الواليات املتحدة الراســخ 
ســيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها 
لصد  البطولية  جلهودهــا  دعمــا 

احلرب التي قررتها روسيا”.
التزمت  “الواليــات املتحدة  وأضاف 
اآلن بأكثــر من 2.3 مليــار دوالر من 
ألوكرانيا  العســكرية  املساعدات 
منذ تولي إدارة بايدن الســلطة، مبا 
فــي ذلك أكثر مــن 1.6 مليار دوالر 
من املســاعدات العســكرية منذ 
الغزو غير املبرر واملتعمد من جانب 

روسيا”.
بني  السام  واســتؤنفت محادثات 
املســؤولني األوكرانيــني والــروس 
اجلمعة عبر الفيديو لكن الكرملني 
حذر من أن هجوم بلغورود قد يعوق 

هذه املفاوضات.
وقــال املتحدث باســم الرئاســة 
الروســية دميتري بيســكوف”من 
الواضح أننا ال نســتطيع أن نعتبر 
أن ما حصل سيوفر ظروفاً مائمة 

ملتابعة املفاوضات”.
ويزور وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
للشــؤون اإلنســانية البريطانــي 
األحد  موســكو  غريفيث  مارتــن 
في محاولــة للحصول على “وقف 
إلطاق النار ألغراض إنســانية” في 
أوكرانيــا على ما أعلن األمني العام 

أنطونيو غوتيريش.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدى طلــب طهــران مــن الواليات 
املتحدة برفع تصنيف احلرس الثوري 
أجنبية،  إرهابية  كمنظمة  اإليراني 
ورفض واشــنطن حتى اآلن القيام 
بذلك، إلى توقــف املفاوضات التي 
إحياء  بشــأن  عام  ملدة  اســتمرت 

االتفاق النووي.
احلرس  أدرجــت  واشــنطن  وكانت 
وُفرضت  اإلرهاب،  قائمة  في  الثوري 
عليــه عقوبــات مبوجــب قانــون 

مكافحة أعداء أميركا عام 2017.
كمــا مت تصنيــف فيلــق القدس، 

وهو فرع مســؤول عــن العمليات 
احلــرس، منظمة  فــي  اخلارجيــة 
إرهابيــة فــي 2007. ووضعت إدارة 
الرئيس السابق دونالد ترامب احلرس 
الثوري اإليراني في قائمة املنظمات 

اإلرهابية األجنبية في أبريل 2019.
إيران على  القدس  ويســاعد فيلق 
األوسط  الشرق  نفوذها في  نشــر 

من خال وكاء.
وقد توقفــت احملادثــات املتقطعة 
إلحياء االتفاق فــي فيينا، في وقت 
ســابق من الشــهر احلالي، بعد أن 
طلبت روســيا ضمانات بأن تتمكن 

بعملهــا كطرف في  القيــام  من 
االتفاق.

يقــوم  احملادثــات،  توقــف  ومنــذ 
املشــاركون األوروبيــون بجــوالت 
مكوكية بني واشنطن وطهران في 
محاولة تصفها صحيفة واشنطن 
بـ”العبثية” لتسوية اخلاف  بوست 

بني اجلانبني. 
ويقول مسؤول أميركي مطلع على 
القضية، حتدث لصحيفة واشنطن 
الكشف:  عدم  بشــرط  بوســت، 
“في هذه املرحلة، ال شــيء مقبول 

للطرفني”.

وقال املســؤول إن القــرار يعود إلى 
الرئيس جو بايدن لكن “الرئيس لم 
يتخذ قرارا. من الناحية السياسية، 

نعلم أنها خطوة صعبة للغاية”. 
املبعوث  قــال  املاضي،  واألســبوع 
األميركي إليران روبــرت مالي، أمام 
ليس  إنه  الدولــي،  الدوحة  منتدى 
واثقــا مــن أن االتفاق النــووي بني 

القوى الغربية وإيران “وشيك”.
تقول واشــنطن بوســت إن القلق 
يتزايد خــارج واشــنطن وطهران. 
العاصمتني، في  إلــى  زيارته  فقبل 
وقت مبكر من هذا األســبوع، غرد 

مبعوث االحتاد األوروبي الذي ينسق 
النووي،  االتفــاق  إحيــاء  محادثات 
إنريكي مــورا، قائا: “يجب أن ننهي 

هذه املفاوضات”. 
احملادثات بني  األوروبي  االحتاد  وينسق 
إيران واملوقعــني اآلخرين على اتفاق 
2015، وهم بريطانيا وفرنسا وأملانيا 

وروسيا والصني.
ورغم أن احملادثات تشــمل بشــكل 
املتحدة،  والواليات  إيران  أساســي 
اللتــان انســحبتا مــن االتفاقية 
عــام 2018، فقد رفضــت طهران 
التحدث مباشرة إلى إدارة بايدن. أما 

واشنطن فهي من الناحية الفنية 
إلى  مشارك غير مباشــر، تتحدث 

إيران من خال األوروبيني.
وكان ترامــب تخلــى عــن االتفاق 
النــووي في 2018، ممــا دفع طهران 
إلى البدء في خــرق القيود النووية 

املفروضة عليها بعد حوالي عام.
الوزراء اإلســرائيلي  أن رئيس  يذكر 
نفتالي بينيت حث الواليات املتحدة 
على االستجابة لدعوات بعدم رفع 
احلرس الثــوري اإليراني من القائمة 
اإلرهابية  للمنظمــات  الســوداء 

األجنبية.

زيلينسكي: إجالء 3000 شخص من ماريوبول المحاصرة
نحو 160 ألفًا ال يزالون عالقين في المدينة

قائمة اإلرهاب تسد الطريق أمام محادثات إيران النووية
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سوق الشيوخ

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة/ 2022/133
التاريخ/ 2022/3/30

الى/ املنفذ عليه الرئيس التنفيذي لشركة 
اتصالنــا عبر العــراق لالتصــاالت احملدوده 

إضافة لوظيفته
لقد حتقق لهذه املديرية من

انــك مجهول محــل اإلقامــة وليس لك 
موطن دائم او مؤقــت او مختار ميكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيــذ تقرر تبليغك اعالنــا باحلضور في 
مديرية التنفيذ سوق الشيوخ خالل خمسة 
عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي 
حالة عدم حضورك ستباشــر هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
عباس جاسم دبيان

اوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة ســوق الشيوخ بالعدد 

1626/ب/2018 في 2018/12/27

جمهورية العراق/ وزارة العدل/ دائرة 
التنفيذ

مديرية تنفيذ خانقني
رقم االضبارة/ 2022/96
التاريخ/ 2022/2/21

الى املنفذ عليه/ شهاب حمد 
عطية

لقد حتقــق لهذه املديريــة من كتاب 
املرقم 905  الســعدية  مركز شرطة 
انك مجهــول محل  فــي 2022/2/3 
االقامــة وليــس لك موطــن دائم او 
مؤقت او مختار ميكــن إجراء التبليغ 
عليه واســتنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعالنا باحلضور 
في مديريــة تنفيذ خانقني خالل )15( 
خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم 
التالــي للنشــر ملباشــرة املعامالت 
التنفيذية بحضــورك وفي حال عدم 
املديرية  حضــورك ستباشــر هــذه 
بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.

اوصــاف احملرر: قــرار النفقــة/ املرقم 
118/ش/2021 في 2021/10/7

املنفذ العدل/ كاوه عامر مصطفى

 إعالن
الى الشريك

 ياسر حسني يسر
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
أياد  )وميــض  الســيد/  قيام 
ياســر( بالبناء علــى حصته 
املشاعة في القطعة املرقمة 
ام  مقاطعــة   )89/51/15(
العظام لغرض تسليفه قرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
خمسة عشــر يوما من داخل 
خارج  كان  إذا  وشــهر  العراق 
العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 111/ب/2022
التاريخ/ 2022/4/30

م/ إعالن 
إلى املدعى عليها/

 بسعاد فهد لعيبي/ مجهول محل 
اإلقامة في الوقت احلاضر 

بتاريخ 2022/3/8 أقام املدعي )ســردار علي 
محمــد( الدعــوى البدائيــة املرقمة اعاله 
امام هذه احملكمة يطالبك فيها مببلغ قدره 
)9،100،000( تسعة ماليني ومائة الف دينار 
عراقي ولدى إرسال ورقة التبليغ اليك تبني 
من شــرح القائم بالتبليغ وإشــعار اخملتار 
)عباس طالب كاظــم( مختار محلة )211( 
زقــاق )50( دار )4( والــذي تبــني فيها انك 
مجهــول محل االقامة فــي الوقت احلاضر 
ومرحتلة الى جهة غير معلومة، عليه قررت 
االعالن  بواســطة  تبليغك  احملكمــة  هذه 
عن ذلك في صحيفتــني محليتني يوميتني 
عليك  احلضور في احملكمة في يوم املرافعة 
املصادف 2022/4/11 وفي حال عدم حضورك 
او إرســال من ينوب عنك قانونا وبعكســه 
املرافعة بحقك غيابا وحســب  ســتجرى 

االصول.
القاضي األول/ خالد مولد غالم

إعالن
الى الشريك

 علي محمد حسني
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة على  إقرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك السيد/ )مازن 
بالبناء على  محمد حســني( 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمــة )3844/40( مقاطعة 
الغراف لغرض تسليفه قرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االسكان 
خمسة عشــر يوما من داخل 
خارج  كان  إذا  وشــهر  العراق 
العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة خانقني
العدد/ 110/ب/2022
التاريخ/ 2022/4/30

م/ إعالن
إلى املدعى عليها/ بسعاد فهد لعيبي/ 
مجهول محل اإلقامة في الوقت احلاضر

بتاريخ 2022/3/8 أقام املدعي )محمد الياس 
عباس( الدعــوى البدائية املرقمة اعاله أمام 
هــذه احملكمــة يطالبك فيهــا مببلغ قدره 
)6،039،000( ســتة ماليني وتسعة وثالثون 
الف دينار عراقي ولدى إرســال ورقة التبليغ 
اليك تبني من شرح القائم بالتبليغ وإشعار 
اخملتار )عباس طالب كاظــم( مختار محلة 
)211( زقاق )50( دار )4( والذي تبني فيها انك 
مجهــول محل االقامة فــي الوقت احلاضر 
ومرحتلة الى جهة غير معلومة، عليه قررت 
االعالن  بواســطة  تبليغك  احملكمــة  هذه 
عن ذلك في صحيفتــني محليتني يوميتني 
عليك  احلضور في احملكمة  في يوم املرافعة 
املصادف 2022/4/11 وفي حال عدم حضورك 
او إرســال من ينوب عنك قانونا وبعكســه 
ســتجرى املرافعة بحقك غيابا  وحســب 

االصول.
القاضي األول/ خالد مولد غالم
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جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 10139
التاريخ: 2022/3/31

إعالن للمرة الثانية
 نظرا لعدم استجابة العطاءات املقدمة في اإلعالن االول

رقم املناقصة )2022-16-9(
)جتهيز ونصب معمل أوكسجني طبي الى دائرة صحة واسط (

على حساب مشاريع تنمية األقاليم  
وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز(

مدرج ضمن تبويب )12-16-13-4-1-55-2(
1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة 
في وزارة التجارة/ دائرة تســجيل الشــركات ولها هوية غرفة التجارة نافــذة من )الصنف املمتاز( جتارة عامة وكذلك شــركات القطاع العام 
املتخصصة  والشــركات األجنبية املسجلة لدى وزارة التجارة ممن لديها فرع داخل العراق لتقدمي عطاءاتهم للمشروع اعاله وبكلفة تخمينية 
)6,238,080,000/ ستة مليارات ومائتني وثمانية وثالثني مليونا وثمانني الف دينار عراقي ( ومبدة جتهيز )540( يوما تبدأ من تأريخ املباشرة بالعقد.               

2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد، العدالة، املستقبل).
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )أوقات 

الدوام الرسمي( او االميل cd@wasit.iq   وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء(

5.   متطلبات او معايير التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة: كماهي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.
6. أن السيولة املالية املطلوبة: 3,119,040,000 ثالثة مليارات ومائة وتسعة عشر مليونا واربعون الف دينار عراقي 

7. معدل االيراد املطلوب 4,678,560,000. واخلبرة التخصصية املطلوبة 4,366,656,000
8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى )ديوان محافظة واســط/ 

سكرتير جلنة فتح العطاءات( وبعد دفع قيمة ثمن وثائق املناقصة البالغة )300000( ثالثمائة ألف دينار غير قابلة للرد.
9.  يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ ســكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم 
)االحــد( املصادف 2022/4/17 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع احملافظة/ بناية ديوان احملافظة/ الطابق األول قاعة االجتماعات( 

في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2022/4/17.
10. كل العطــاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصدق( ومببلــغ )124,761,600/ مائة واربعة 
وعشرين مليونا وسبعمائة وواحد وستني الفا وستمائة دينار( معنون إلى محافظة واسط/ اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( 
ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان البريد اإللكتروني 
للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 
العطاء أو )أي من املســاهمني في الشركة أو الشركات املشــاركة مبوجب عقد مشاركة( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال 

لدى املنصة اإللكترونية وبخالفه يستبعد العطاء.
11.  يتم تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالثة اشهر او بصيغة 

شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها(.
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومــأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد 
املســاهمني أومن يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مســتندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
13. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
15. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها  وبشــروط االعالن فأنه سيتم استبعاد عطائه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

17. يكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز بجميع متطلباته وشروطه.
18. على املناقصني ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وإرفاق  جميع املستمسكات املطلوبة.

19. يحق جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة بأي تعويض.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7973/16
التأريخ: 2022/3/27

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها فــي أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ســنة واحدة( وفقا لقانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغــة )50%( من القيمة املقدرة مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( 
لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6635/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

سماكة العشارسنة واحدة 17،5 م352حانوت1

سماكة العشارسنة واحدة 16 م642حانوت2

سماكة العشارسنة واحدة 17 م472حانوت3

سماكة العشارسنة واحدة 15 م252حانوت4

سماكة العشارسنة واحدة 17،5 م512حانوت5

العشار/ سوق اخلضارةسنة واحدة 17،5 م362حانوت6

سماكة العشارسنة واحدة 16 م392حانوت7

سماكة العشارسنة واحدة 17،5 م442حانوت8

سماكة العشارسنة واحدة 16 م302حانوت9

العشار/ قرب سنة واحدة 16 م262حانوت10
احلسينية

سماكة العشار/ سنة واحدة 16 م312حانوت11
مقابل البريد
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مقام عليثالث سنوات 15،4 م197/1583/42محل1

مقام عليثالث سنوات 37 م2/12082محل2

مقام عليثالث سنوات 102،78 م6/20122محل+ مخزن3

مقام عليثالث سنوات 4،5 م262محل4

مقام عليثالث سنوات 40 م3/9482محل5

مقام عليثالث سنوات 460 م8/15972فندق6

مقام عليثالث سنوات 31،5 م4132 و414محل7

مقام عليثالث سنوات 31 م31/1/18682مخزن8

مقام عليثالث سنوات 27 م37/1/18682مخزن9



5 اعالن

دائرة العيادات الطبية الشعبية
إعالن رقم )1(

تعلن دائرة العيادات الطبية الشعبية وفقا الحكام قانونها رقم 
89 لســنة 1986 املعدل املادة الثالثة/ ثالثا )املساهمة مع جهات 
اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة( عن حاجتها لتنفيذ مشروع 
)إجراء فحوصات مختبرية وفحوصات املقبلني على الزواج  ضمن 
مختبرات االجنحة اخلاصة في مستشفيات دائرة صحة البصرة 
)البصرة التعليمي، الصدر التعليمي، الفيحاء التعليمي، املوانئ 
التعليمي، الزبير العام، القرنة العام( بصيغة الشــراكة، فعلى 
الراغبني من ذوي اخلبــرة واالختصاص مراجعة مقــر الدائرة في 
اإلسكان شــعبة العقود لالطالع على الشروط العامة واخلاصة 
ومتطلبات التنفيذ لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمســون 
الف دينار غير قابل للرد وتقدمي عروضهم وملدة خمسة عشر يوما 
اعتبارا من يوم االحد املوافق 2022/4/3على ان تكون العروض مغلقة 
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العرض وعنوانه اإللكتروني 
ورقم الهاتف واسم ورقم املشروع مستصحبني معهم البيانات 

التالية:
1- التأمينات االولية البالغة 1% من الكلفة التخمينية للمشروع 
على شــكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو سفتجة صادرة من 

مصرف معتمد ونافذة لغاية )4 أشهر(
2- براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى دائرة العيادات 

الطبية الشعبية وتكون بالنسخة االصلية او عدم ممانعة 
3- شهادة تأسيس الشركة او إجازة مختبر 

4- وصل شراء التندر بالنسخة االصلية 
علما ان آخر موعد لتقدمي العروض الســاعة الثانية عشرة ظهرا 
من يوم االحد املواٌفق 2022/4/17 ويتحمل من يرســو عليه تنفيذ 

املشروع اجور النشر واالعالن الذي مت مبوجبه اإلحالة 
مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية

ieyadat_info@yahoo.com :البريد االلكتروني للدائرة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6634/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

االحد 3 نيسان 2022 العدد )4869(

Sun.3 Apr. 2022 issue )4869(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

نواب الضباطثالث سنوات 18 م12حانوت  1

نواب الضباطثالث سنوات 18 م22حانوت2

نواب الضباطثالث سنوات 18 م42حانوت3

نواب الضباطثالث سنوات 18 م52حانوت4

نواب الضباطثالث سنوات 18 م62حانوت5

نواب الضباطثالث سنوات 18 م72حانوت6

نواب الضباطثالث سنوات 18 م82حانوت7

نواب الضباطثالث سنوات 18 م92حانوت8

نواب الضباطثالث سنوات 18 م102حانوت9

نواب الضباطثالث سنوات 18 م112حانوت10

نواب الضباطثالث سنوات 18 م122حانوت11

نواب الضباطثالث سنوات 18 م132حانوت12

نواب الضباطثالث سنوات 18 م142حانوت13



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة :

موازنة  بــا  العــراق  بقــاء  يطرح 
مالية رغــم انقضاء الربع األول من 
التساؤالت  الكثير من  العام احلالي 
مصطفى  فحكومة  والهواجــس، 
الكاظمــي املنتهيــة واليتها غير 
قادرة علــى مترير املوازنــة، وانتظار 
تشكيل حكومة جديدة قد يطول 
وسط خافات مستمرة بني األحزاب 
أفضت إلى تعطيل انتخاب البرملان 
لرئيس جديــد للجمهورية. ومتويل 
املشاريع احليوية متوقف، وكان من 
املفتــرض أن يســتأنف العمل بها 
وســط وفرة إيــرادات النفط التي 
وصلت إلى معدالت قياسية جتاوزت 

8.5 مليارات دوالر شهرياً.
وقال عضو مجلس النواب العراقي، 
جمــال كوجر في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، إن “عدم إقرار قانون 
املوازنة االحتاديــة لعام 2022 جّمد 
غالبية املشــاريع فــي البلد حتى 
إشــعار آخــر، وهو أمر قــد يطول 
إلى منتصف العــام في حال عدم 

تشكيل احلكومة”.
وأضــاف كوجر أن “تطبيــق قانون 
املوازنة املالية يأتي لألسف في آخر 
ســلم أولويات الكتل السياسية، 
املواعيد  مراعاتهــا  عدم  بســبب 
على  تفــرض  التــي  الدســتورية 
احلكومــة املصادقة علــى املوازنة 
وإرسالها إلى البرملان قبل منتصف 

شهر تشرين األول من كل عام”.
وأوضــح كوجر أنه “منــذ نحو 19 
عاماً لم تطبق املواعيد الدستورية 
املتعلقة بقانون املوازنة مما تســبب 
فــي تعطيل الكثير من املشــاريع 
وتوقف ترفيعات وعاوات املوظفني”.

من جهته، أوضح اخلبير االقتصادي، 
همام الشماع، أن حكومة تصريف 
األعمال في العراق ال ميكنها إرسال 
قانــون املوازنــة اآلن إلــى مجلس 
يتحمل مســؤولية  ومن  النــواب، 
تأخير املوازنــة هي األحزاب والكتل 
السياسية التي ما زالت متاطل في 

حسم مواقفها السياسية.
وبــنّي الشــماع أن املوازنة االحتادية 
تعبر عن برنامج عمل احلكومة من 
حيث املنهــج وطبيعة اإلنفاق من 
الداخلية  النفقات  توســعة  خال 

أن احلكومة  “ومبا  الديون،  أو تسديد 
غير مشــكلة لغايــة اآلن ال ميكن 
إقرار أي قانون يتعلــق باملوازنة، إال 
أن حكومة تصريف االعمال احلالية 
يحق لهــا الصرف من موازنة العام 
اليومية  األمــور  لتســيير  املاضي 
املوظفني  رواتــب  وتســديد  للبلد 

واملستحقات العامة”.
وتابع الشــماع أن العالم يشــهد 
احلرب  بســبب  اقتصاديــة  أزمــة 
العراق،  على  تنعكــس  األوكرانية، 
وهذه األزمة حتتاج إلى برامج عمل 
وخطط وتخصيصات ليس من حق 
حكومة تصريف األعمال بحثها وال 
صرفها، إال إذا أتاحهــا لها البرملان 
وبالفعل، أكد مستشــار  املعطل. 
محافظ النجف لشــؤون املشاريع 
واالســتثمار، عبــاس العلياوي، إن 

البنى  مشــاريع  من  العديد  هناك 
التحتيــة واخلدمات فــي احملافظة 
متوقفة، ألن أموالها تُقســم على 

عدة سنوات ضمن قانون املوازنة.
وأضاف فــي تصريــح صحافي أن 
إيقــاف العمل في املشــاريع يؤدي 
إلــى تغيــر األســعار بعــد مدة، 
مالية  مبشــاكل  الدخول  وبالتالي 
مع املقاولني الذيــن يطالبون بفرق 
العقد  املتفق عليه فــي  الســعر 
املبرم بــني الطرفني، فضاً عن عدم 
إمكانيــة تنفيذ مشــاريع جديدة 
للعــام احلالــي، باإلضافــة إلى أن 
بعض املشــاريع املنفذة حتتاج إلى 
مشــاريع تكميلية لتدخل اخلدمة، 
ممــا ســيقيد عمليــات الصــرف 
بالنســبة للموازنة التشــغيلية. 
ومــن جهتــه أوضــح الباحث في 

الشأن االقتصادي، حمزة احلردان، أن 
عدم إقــرار قانون املوازنة في العراق 
وتكرار هذه املشكلة لعدة سنوات 
وجتاوز الربع األول من السنة املالية 
أسهم في زيادة التدهور االقتصادي 
للبلد، وحدوث انكماش في األسواق 
أن هذا  إلى  احلردان  العراقية. وأشار 
التأخيــر تســبب أيضــاً بتعطيل 
واالستثمارية،  التنموية  املشــاريع 
تثبيت  عمليــة  غيــاب  عن  فضاً 
نفقــات الدولة ووارداتها بشــكل 
مدروس ومخطط له، باإلضافة إلى 
بقاء جزء كبير مــن املال العام غير 

مستغل بصورة صحيحة.
السياسية  القوى  احلردان  وناشــد 
حلسم  احلكومة  بتشكيل  اإلسراع 
اخلطط  ووضــع  العالقة  امللفــات 
أزمة  مــن  البلد  إلنقــاذ  الازمــة 

اقتصادية كبيرة، بسبب عدم وجود 
كاملة  صاحيــات  لهــا  حكومة 
لوضع اخلطط واملشــاريع وترشيد 
مصادر  تنويع  الى  والتوجه  اإلنفاق، 
الصناعة  اإليرادات احلكومية ودعم 
والزراعة بشــكل أكبــر، واالبتعاد 
عن سياســة اإلنفاق التشــغيلي 
التي اعتبر أنهــا انهكت االقتصاد 

العراقي.
وكان املستشــار املالــي لرئيــس 
الــوزراء مظهر محمــد صالح قد 
أّكــد أن احلكومــة احلالية ال متتلك 
والدستورية  القانونية  الصاحيات 
االحتادية  املوازنــة  قانــون  العتماد 
احلكومة  فيما   ،2022 احلالي  للعام 
إلى  القانون  بإرسال  ملزمة  املقبلة 

مجلس النواب للتصويت عليه.
وعن حجم املوازنــة املتوقع أوضح 

أنه  صالح في تصريحات صحافية 
من الصعب تقديــره. ولفت إلى أن 
ســعر برميل النفط في مشــروع 
قانون املوازنــة االحتادية لعام 2022 
حــّدد عنــد 60 دوالراً، وأضــاف أنه 
من الصعوبــة اآلن التكهن بالرقم 
برميل  لسعر  اعتماده  سيتم  الذي 
الصعود  بعد  املوازنة  ضمن  النفط 
أن تشريع  عن  الذي يشهده، فضاً 
قانونها محكوم بعوامل سياسية 

كثيرة.
وبــنّي أن هــذه املوازنة قــد تكون 
توسعية، وأغلب الزيادات ستصرف 
للتخصيصــات الغذائية التجارية 
ومشروع األمن الغذائي إضافة إلى 
منحة الـــ 100 ألف دينــار عراقي 
على  توزيعها  احلكومة  تعتزم  التي 

عدد من الفئات االجتماعية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقامت شــركة بترونــاس املاليزية 
اليابانية  جابيكــس  وشــريكتها 
العاملة في حقل الغراف النفطي 
، برنامجا  في محافظــة ذي قــار 
علميــا ترفيهيا ضمن نشــاطات 
الشــركة اجملتمعيــة ، مبشــاركة 
أكثر من 125  تلميــذا من تاميذ 
املنطقة القريبــة من احلقل حيث 
مت  تدريبهم ضمن نشــاط علمي 

ترفيهي تضمن  نشــاطات علمية 
االبداعــي  ، تفكيــر  ، هندســية 
باستخدام  التفاعلية  والنشاطات 

تقنيات حديثة .  
وقالت الشــركة في بيــان لها، ان 
“البرنامج استهدف تاميذ املرحلة 
منطقة  مــدارس  في  االبتدائيــة 
حقــل الغراف النفطــي”، مؤكدة 
االشــهر  في  اعادته  “ســيتم  أنه 

القادمة”. 

وأوضحت الشــركة، ان املعلومات 
املقدمة للشــريحة املســتهدفة 
بشــكل عملي و ممتــع األمر الذي 
أثــر بنحــو ايجابــي و واضح من 
للبرنامج   التاميذ  إستعياب  خال 

وإستجابتهم و تفاعلهم له”. 
 وأكدت الشــركة علــى ضرورة ان 
فصلي   كبرنامج  البرنامــج  يثبت 
متجــدد يشــمل أكبر عــدد من 
منطلق  مــن  والتاميذ  املــدارس 

بأن دعم األطفال هو واجب  إميانها 
أساســي على اجلميــع اإللتزام به 
الشريحة  هذه  مســتقبل  لتعزيز 
التي من شأنها اإلسهام في حتديد 

مستقبل البلد. 
برامجهــا  بترونــاس  وإذ تواصــل 
املوجهــة الــى اجملتمــع احمللي في 
منطقة احلقل فانها تؤكد إلتزامها 
حقل  منطقة  أبناء  قدرات  بتطوير 
لها  املتاخمة  واملناطــق  الغــراف 

مــن خــال برامجها االنســانية 
املتواصلة. 

لتوسيع  الشــركة حالياً  وتسعى 
املتعلقة باإلطفال  نطاق مبادراتها 
وغيرها من املبادرات على مســتوى 
تبادر  والتــي  واإلعمــار  اخلدمــات 
احملافظة.  أبنــاء  الــى  لتقدميهــا 
بترونـاس وشركة  وكانـت شركـة 
على  أخــــذتا  قـــد  جابيكــس  
عاتقهما تأهيل العديـد من املدارس 

لتلبية  دراســية  اضافة صفوف  و 
تزايـــد عـــدد اطفـــال مجتمـع 
للدراســـة  املؤهلــني  املنطقــة 
التعليـــم  برامــج  ووضعـــت 
األطفـال  لتشجيـــع  اإلبداعـــي 
واالهتمام بهم واملعلميـن على حد 
ســواء. وقد مهدت بتروناس لذلك 
من خال مد وتطوير وتأهيل الطرق 
املنطقة  أبنـاء  وصـــول  لتسهيل 

الـى املـدارس.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت هيئــة االحصــاء التركية، 
امس السبت، أن العراق جاء باملرتبة 
اخلامســة كأكبــر مســتورد مــن 
تركيا، مشــيرة إلى ارتفاع الصادرات 
والــواردات التركية بنســبة 25.4٪ 
التوالي في شــباط  علــى  و44.5٪ 

.2022

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت 
، إن “صادرات تركيا لشــهر  عليــه 
شــباط بلغت 20 مليــار و 4 مايني 
 25.4 بنسبة  ارتفاعاً  دوالر، مسجلة 
بالشــهر نفسه من  باملئة، مقارنة 
العام 2021”، مبينة أن “واردات تركيا 
في شــباط بلغت 27 مليــار و885 
مليون دوالر، مسجاً ارتفاعا بنسبة 

الفترة  باملئة، عــن نفس  زيادة 44.5 
من عام 2021”. وأوضحت أن “العراق 
جاء خامســاً في الصادرات التركية 
العالم في شــهر شــباط  لــدول 
و70 مليون  بقيمــة مليــار  املاضي 
دوالر، في حني كانت أملانيا هي الدولة 
الشريكة الرئيسية للصادرات مبليار 
و 785 مليــون دوالر، وتلتها الواليات 

 299 مليار  بـــ  االمريكية  املتحــدة 
مليــون دوالر، ومن ثم جاءت اململكة 
املتحــدة ثالثا بـ مليــار و 98 مليون 
دوالر وايطاليــا رابعا بـــ مليار و85 
مليون دوالر”، مبينة أن “نسبة الدول 
اخلمس األولى من إجمالي الصادرات 
 .”2021 في شــباط   31.7٪ بلغــت 
وبينــت أن “الصــادرات التركية من 

كانون الثاني الى شباط 2022، كانت 
أملانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية 
للصادرات بقيمــة 3 مليارات و 402 
مليونــا دوالر، تلتها الواليات املتحدة 
األمريكية مببلغ 2 ملياري 519 مليون 
109 مايني  2 ملياري  وإيطاليا  دوالر، 
دوالر، واململكــة املتحــدة 2 ملياري 
45 مليون دوالر، والعــراق مليار 953 

مليــون دوالر، وبلغت نســبة الدول 
اخلمس األولى من إجمالي الصادرات 
٪32 فــي الفترة من كانــون الثاني 
إلى شــباط 2022”. ويستورد العراق 
واملواد  والبضائــع  الســلع  معظم 
الغذائية من دول اجلوار وخاصة تركيا 
وايران، وبنســبة اقل من دول اخلليج 

العربي واالردن.

الصباح الجديد ـ متابعة:
تراجعت أسعار النفط اخلام لتسجل 
أكبر انخفاض أسبوعي لها في عامني 
13 فــي املائــة، و12 فــي املائة على 

الترتيب خلامي برنت وغرب تكساس.
وهبطــت العقود اآلجلــة لبرنت 32 
ســنتا أو 0.31 في املائة عند التسوية 
أمس، إلى 104.39 دوالر للبرميل، كما 
للنفط  اآلجلــة  العقود  انخفضــت 
األمريكــي 1.01 دوالر أو 1.01، لتبلــغ 

عند التسوية 99.27 دوالر للبرميل.
وجاء ذلك، فــي الوقت الذي اجتمعت 
فيه الدول األعضاء في وكالة الطاقة 
الدوليــة ملناقشــة الســحب مــن 
احتياطيــات النفط االســتراتيجية، 
تزامنــا مــع ســحب مزمــع مــن 

االحتياطيات في الواليات املتحدة.
ويلتــزم تكتــل “أوبــك +” الذي يضم 
منظمة الدول املصدرة للبترول “أوبك” 
وحلفاءها ومنهم روسيا بخطط زيادة 

اإلنتاج 432 ألف برميل يوميا في أيار.
ووفقا لـ”رويتــرز”، لم تصل زيادة إنتاج 
التكتل مــن النفــط فــي آذار  إلى 
اتفاق  يســتهدفه  الــذي  املســتوى 
التحالــف، إذ قوبلت زيادات من جانب 
الســعودية وغيرها من كبار املنتجني 

بتراجع في إنتاج أعضاء أفارقة.
ووفقا ملســح أجرتــه “رويترز” ضخت 
منظمة الدول املصدرة للبترول “أوبك” 

28.54 مليــون برميل يوميــا في آذار ، 
بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن الشهر 
الســابق، لكن ذلك يقل عن زيادة 253 
ألف برميل يوميا نص عليها اتفاقها 

مع حلفاء من بينهم روسيا.
وتسحب “أوبك” وحلفاؤها، فيما يعرف 
باســم “أوبك +”، تدريجيا تخفيضات 
اإلنتاج املطبقة منذ 2020 مع تعافي 
الطلب من جائحة كورونا. واجتمعت 
“أوبــك +” اخلميــس وأكــدت اخلطط 
املتفق عليها مسبقا، على الرغم من 
ارتفاع أســعار النفط إلى مستويات 
2008 لتتجاوز 139 دوالرا للبرميل في 

أعقاب األزمة الروسية األوكرانية.
ويدعــو االتفــاق إلى زيــادة 400 ألف 
برميل يوميا في أيار من جميع أعضاء 
“أوبك +”، منها نحــو 253 ألف برميل 
يوميــا يتقاســمها أعضــاء “أوبك” 

العشرة الذين يشملهم االتفاق.
أن  “رويتــرز”،  اســتطاعات  وأظهرت 
اإلنتاج يقل عن الزيادات التي مت التعهد 
بها في الفترة من تشــرين األول إلى 
كانون الثاني ،لكنه جتاوزها في شباط 
مع عدم قدرة عديد من املنتجني على 
ضخ مزيد مــن اخلام بســبب نقص 

االستثمار، وهو اجتاه تزايد مع الوباء.
نتيجــة لذلك، يضخ أعضــاء “أوبك” 
العشرة أقل بكثير مما دعا إليه االتفاق. 
وخلص املســح إلى أن مستوى التزام 

تعهدت  التي  بالتخفيضــات  “أوبك” 
بها ارتفع إلى 151 فــي املائة في آذار 

من 136 في املائة في شباط 
وأظهر املســح أن اإلنتــاج النيجيري 
تراجع مائة ألــف برميل يوميا بعد أن 
أدت حوادث إلى إعــان القوة القاهرة 
في منطقتي بوني ونهر براس. ومت رفع 

القوة القاهرة عن منطقة نهر براس.

وانخفض إنتــاج ليبيا 50 ألف برميل 
يوميا بســبب إغاق حقلي نفط في 

مطلع الشهر.
وحد انقطع اإلنتاج من أثر زيادة إنتاج 
“أوبك” من قبل كبــار املنتجني. ووجد 
املســح أن أكبر زيادة فــي آذار  بلغت 
110 آالف برميــل يوميــا وجاءت من 

السعودية.

وقدمت كل من الكويت والعراق زيادات 
أصغر بلغــت 30 ألف برميــل يوميا، 
بينمــا أضافت اإلمارات عشــرة آالف 

برميل يوميا.
وخلص املسح إلى أن إيران، املستثناة 
اإلنتاج، كانت تشحن  من تخفيضات 
مزيــدا من النفــط إلــى الصني في 
األشــهر األخيرة، على الرغم من عدم 

وجود تغيير كبير في إنتاجها في آذار ، 
وذلك تزامنا مع استمرار احملادثات بشأن 
إحيــاء اتفاق طهران النــووي لـ2015 
مع القــوى العاملية. واســتمر ارتفاع 
إنتاج فنزويا، وهي مستثناة أيضا من 
التخفيضات. ووجد املسح، أن اإلنتاج 
لم يزد في غينيا االســتوائية وكذلك 
اجلابون، بسبب عدم وجود طاقة إنتاج 
إضافية. وفي نهاية الشــهر املاضي، 
اقترح رئيس مجلس النواب الروســي 
“الدوما” أن تبيع روسيا النفط واحلبوب 
واملعادن واألسمدة والفحم واألخشاب 
بالعملــة احمللية الروبل في األســواق 
العاملية بعد أن كان الرئيس الروســي 
فادميير بوتني قد أمــر بتحصيل ثمن 
أو  أوروبا  إلــى  الطبيعي املصدر  الغاز 

الواليات املتحدة بالروبل.
وانصــب تركيز األســواق مــرة أخرى 
أعلن  أن  املعروض بعــد  على نقــص 
أن مخزونات  األمريكي  البترول  معهد 
برميل  مايني  ثاثــة  انخفضت  اخلام 
في األســبوع املنتهي يــوم 25 آذار أي 
ثاثــة أمثال متوســط اخلفض، الذي 
من  بيانات  وأظهــرت  احملللون.  توقعه 
أن  األمريكية،  الطاقة  معلومات  إدارة 
التجارية في  النفط اخلــام  مخزونات 
األســبوع  املتحدة هبطت  الواليــات 
املاضي إلى أدنى مســتوى منذ أيلول 
أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت   .2018

مخزونات اخلــام تراجعت إلى 409.95 
مليون برميل. وهبط مخزون اخلام في 
االحتياطــي البترولي االســتراتيجي 
األمريكي إلــى 568.32 مليون برميل، 

وهو أدنى مستوى منذ أيار 2002.
الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
األمريكية أمس: “إن مخزونات النفط 
التجارية في الواليات املتحدة هبطت 
األسبوع املاضي، في حني ارتفع مخزون 

البنزين ونواجت التقطير”.
األمريكية  الطاقــة  شــركات  وزادت 
والغاز لألسبوع  النفط  أعداد حفارات 
التوالي، لكــن منو عدد  الثاني علــى 
احلفــارات العاملة ال يــزال بطيئا مع 
استمرار الشــركات في حتويل األرباح 
إلى املســاهمني بعد ارتفاع كبير في 

أسعار النفط بدال من زيادة االنتاج.
بيكر هيــوز خلدمات  وقالت شــركة 
الطاقة فــي تقريرها أمــس، إن عدد 
حفــارات النفط والغاز، وهو مؤشــر 
املســتقبل،  في  اإلنتاج  علــى  مبكر 
زاد ثاثة حفارات إلــى 673 على مدار 
األسبوع املنتهي في األول من نيسان 
، مســجا أعلى مســتوياته منذ آذار 

.2020
ومقارنة مع الفترة نفسها من العام 
املاضي، ارتفع عدد احلفارات األمريكية 
العاملة بواقع 243 أو بنســبة 57 في 

املائة.

خالفات األحزاب تعطل حركة االقتصاد رغم ارتفاع إيرادات البالد
نائب: الموازنة في آخر سلم أولويات الكتل السياسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكية، 
امس السبت، عن انخفاض الصادرات العراقية 
النفطية ألمريكا بشكل كبير خال االسبوع 
املاضي لتصل الى معدل 82 الف برميل باليوم.

وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لها إن “متوســط 
االســتيرادات االمريكية من النفط اخلام خال 
االســبوع املاضي من عشــر دول بلغت 5533 
مليون برميل يومياً منخفضة مبقدار 334 الف 
برميل باليوم عن االســبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5867 مليون برميل يوميا”.
وأضافت أن “صــادرات العراق النفطية ألمريكا 
بلغــت معــدل 82 ألــف برميل يوميــاً خال 
االســبوع املاضي، منخفضاً عن األسبوع الذي 
سبقه والذي بلغت متوســط الصادرات فيه 

489 الف برميل يومياً”.
وأشــارت إلــى أن “اكثــر اإليــرادات النفطية 
ألمريكا خال األسبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلــغ 3.612 مايني برميل يومياً،  تلتها 
املكســيك مبعدل 731 الف برميل يومياً، ومن 
ثم الســعودية مبعدل 333 الف برميل يومياً، 
ومن ثم كولومبيا مبعدل 284 الف برميل يوميا، 
ومن ثم نيجيريا مبعدل 148 الف برميل يوميا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي، امس الســبت، في البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفي ، إن بورصتــي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد ســجلتا صباح 
اليــوم، 147100 دينار مقابــل 100 دوالر، وهي 
نفس االســعار التي ســجلت صباح اخلميس 
املاضي. وأشــار املصدر  إلى أن اســعار البيع 
والشــراء اســتقرت فــي محــال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغداد، حيث بلغ ســعر 
البيــع  147500 دينار عراقي لــكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أســعار الشراء 146500 

دينار لكل 100 دوالر.
أما فــي اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فأن 
بورصة الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية 

فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مصرف الرشيد احلكومي، امس السبت، 
عن  اســماء الفــروع املعنيــة بالتقدمي على 

بطاقة “كريدت كارد” للموظفني.
وقــال املكتب االعامي للمصــرف في بيان إن 
“املوظف حال حصوله علــى البطاقة يوضع 
فيها مبلغ مبقــدار ثاثة اضعاف الراتب، وبحد 

اعلى خمسة مايني  دينار”.
بالتقدمي  املعنيــة  الفروع  أن اســماء  وأوضح 
هي “بغداد الكرخ/ فــرع اليرموك، فرع البياع، 
بغداد الرصافة/ فرع  االمام  االعظم، االعتماد 
التجــاري، محافظــة البصرة/ شــارع الثورة، 
محافظــة ذي قار/ فرع الناصريــة، محافظة 
ميســان، فرع الكرامة، محافظة كرباء/ فرع 
كرباء، محافظة النجف/  فرع شارع الصادق، 
املثنــى/ فرع الســماوة، محافظة  محافظة 
بابل/ فرع احللة، محافظة واسط، فرع واسط، 
محافظة  الديوانية،  فرع  الديوانية/  محافظة 
االنبار/ فرع الرحمــن، حديثة، هيت، محافظة 
نينــوى/ فــرع املوصــل، محافظــة كركوك/ 
فرع باباكركــر، محافظة صــاح الدين/ فرع 
شيشني”. وقرر مصرف الرشيد في الثاني من 
 )CREDIT CARD( اذار املاضي، اطاق بطاقــة
متصلــة ببطاقــة ) نخيــل( للموظفني من 

حاملي ماستر كار )نخيل(.

امريكا تخفض وارداتها 
النفطية من البالد في اسبوع

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد

الرشيد يحدد فروعه 
للتقديم على بطاقة
الـ 5 ماليين دينار

بتروناس وجابيكس ترعيان برنامجا لدعم تالميذ االبتدائية في ذي قار

العراق خامس أكبر مستورد من تركيا في شهر

13 % لـ “برنت” و12 % لألمريكي

النفط يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين 
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محكمة بداءة الدير
العدد: 48/ب/2021
التاريخ: 2022/3/13

م/ إعالن بيع عقار
املرقم  العقــار  الدير  بــداءة  تبيع محكمة 
17/305 مقاطعة 3 الزوين املشــيد عليه دار 
سكن املدرجة اوصافه ادناه باملزايدة العلنية، 
فعلى الراغبني باالشتراك فيها مراجعة هذه 
احملكمة خالل ثالثني يومــا اعتبارا من اليوم 
التالي لنشــر هذا اإلعالن مستصحبا معه 
تأمينات قانونيــة نقدية او كفالة مصرفية 
ال تقــل عن 10% من القيمــة املقدرة للبيع 
البالغة 35000000 خمســة وثالثني مليون 
دينــار وان املزايدة جترى في الســاعة الثانية 
عشــرة ظهرا مــن اليوم األخيــر ويتحمل 

املشتري أجور اإلعالن واملناداة.
القاضي
جميل حنتوش سلمان

االوصاف:
دار ســكن بنــاء قــدمي مبنية مــن البلوك 
مســقفة بالكونكريــت املســلح مبلطة 
بالكاشــي يحتوي على أربع غرف نوم واحدة 
غير مســقفة مع مطبخ وهول واستقبال 
مع وجود غرفة آيله للســقوط فوق سطح 
الدار وصحيات داخلية وساحة امامية للدار 
عبارة عن حديقة مع وجود جزء من ســياج 

مهدم من البلوك 

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 1110/ب/2020
التأريخ: 2022/3/31

إعالن
ســتبيع محكمــة بــداءة الناصرية عن 
طريــق املزايدة العلنية العقار تسلســل 
51125/110 جزيرة وخالل خمســة عشر 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر وإذا 
صادف اليوم اخلامس عشر عطلة رسمية 
ففي اليوم الذي يليه وفي متام الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرا في قاعة محكمة 
البداءة، فعلى الراغبني بالشــراء احلضور 
في املكان والزمان املعينني مســتصحبني 
معهم التأمينات القانونية بنســبة %10 
بصك مصدق مع رســم تسجيل العقار 
بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن لم 

يكونوا من الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقــار عبارة عن عرصــة خالية من 

البناء
2- مساحة العقار 200م2

3- القيمة املقدرة للعقــار ثالثون مليون 
دينار فقط

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

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 18
التاريخ: 2022/3/30

م/ إعالن ثاني/ نكول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية 
بلديات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك مديرية بلدية )الشطرة( وكما مبينة مواصفاتها 
ادناه عدد )9(، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل 
مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع 
جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية 

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

وزارة الصناعة واملعادن/ شركة ديالى العامة
م/ إعالن

مناقصة محلية
103/م/د ي أ/2022 جتهيــز )ماكنة تنعيم ســطحي( عدد )1( الى ورشــة األدوات لغرض حد 
سكاكني ماكنة الكيورك وحسب الشــروط املذكورة في املواصفات الفنية وقائمة جدول 

التسليم.
)معلنة للمرة االولى(    تاريخ الغلق )2022/4/26(

يســر )وزارة الصناعة واملعادن/ شــركة ديالى العامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهيلن وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
مبوجب الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:

1. علــى مقدمي العطاء املؤهلــني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال )شــركة ديالى العامة( وعبر 
البريد اإللكتروني )www.dialacompany.com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي:

أ. الكلفــة التخمينية للمناقصة هي )165000000( دينار عراقي )فقط مائة وخمســة وســتون مليون دينار عراقي ال 
غيرها( واصل مخازن شركة ديالى العامة.

ب. مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة هو )4950000( دينار عراقي )فقط أربعة مليون وتســعمائة خمسون الف 
دينار عراقي ال غيرها( واملطلوب تقدميه مع العطاء.

ج. ان سعر بيع مستندات للمناقصة هو )100000( دينار عراقي )فقط مائة الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد إال 
في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات.

هـ. على مقدم العطاء ان يستخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القسم الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة 
لنموذج بالكامل دون اي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة

•ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا
2. متطلبات التأهيل املطلوبة: )كما مبينة في وثائق العطاء(

3. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شــركة ديالى العامة/ طريق بغداد بعقوبة اجلديد – قرب تقاطع القدس( 
وان آخر موعد لتسليم العطاءات سيكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة في 2022/4/26 وان العطاءات 
املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح  العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهــم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )مقر شــركتنا/ غرفة جلنة فتح العروض( في الساعة التاســعة صباحا ليوم 2022/4/27 وفي حال مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقدمي العطاء ويعتبر موعد الغلق... مع التقدير

املهندس 
عبد الستار مخلف عليوي
املدير العام/ وكالة

ورئيس مجلس اإلدارة 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6533/13
التأريخ: 2022/3/3

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م51/8127/12محل1

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م52/8127/12محل2

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م53/8127/12محل3

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م54/8127/12محل4

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م56/8127/12محل5

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م58/8127/12محل6

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م59/8127/12محل7

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

8,500,000 ثمانية ماليني وخمسمائة الف دينارسنة واحدةساحة بيع النفط والغازجزء من 16779/8بلدية الشطرة1

1,100,000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواترصيف جلوس رقم 30جزء من 17765/8بلدية الشطرة2

600,000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 203جزء من 360/8بلدية الشطرة3

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنوات حانوت رقم 214جزء من 360/8بلدية الشطرة4

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 67جزء من 360/8بلدية الشطرة5

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 80جزء من 360/8بلدية الشطرة6

500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 114جزء من 1266/2بلدية الشطرة7

1,100,000 مليون ومائة الف دينارسنة واحدةرصيف جلوس رقم 1جزء من 17765/8بلدية الشطرة8

1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينارسنة واحدةكشك رقم 5جزء من 17254/8بلدية الشطرة9
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قراءة

قصيدة

 

صباح االنباري

صدر كتاب )الفنان علي الطائي.. تنوعات 
اإلجناز التشــكيلي عبر مسيرته الفنية( 
الذي سهت دار النشــر عن ذكر اسمها 
الخ.  الدولي..  وســنة طبعها له ورقمه 
وهذا يعني أن الكتاب عملياً غير موجود 

في األرشفة الدولية.
فــي الصفحة األولى مــن الكتاب وبدال 
عن هذه املعلومات التقليدية والضرورية 
وضعت صورة الفنان علي الطائي مكبرة 
وهو يقف أمام إحدى لوحاته الفنية التي 
اشــتغل فيها على احلرف العربي كأُسٍّ 
توالدٍي نتج عنه عــدد من اللوحات التي 
شــّكلت مجموعة متميزة ضمن جتربته 
املنوعة أســلوبياً وهذا يعنــي أن الفنان 
حاول أن يشــّكل رؤيته بأكثر من أسلوب 
فني واحد، وهذا ما أقره بنفسه حني قال 

في كلمة الكتاب االفتتاحية:  
التزم بأسلوب واحد، بل استخدمت  )لم 
املدرســة  مثــل  مختلفــة  أســاليب 
االنطباعية، والواقعيــة احلديثة، واالجتاه 
التجريدي لشكل وجمالية احلرف العربي(
وعلــى صفحة اإلهــداء نقرأ مــا كتبه 
من كلمــات خّص بها اجلميــع: عائلته، 

وإخوانه، وأصدقائه يقول فيها:
اهدي لكم مطبوعي عن املنجز الفني

ملسيرتي التشكيلية عبر سنني حياتي

ومن هــذا القول نفهم إنــه حدد مادة 
الكتاب كّلها بحدود جتربته التشكيلية 
اخلاصــة فقــط، وان الكتــاب مبجمله 
سيكون عرضاً تفصيلياً ملسيرته الفنية 
خالل ســني حياتــه مــع أن حياته لم 
تتوقف بعد، وان إجنازه ال يزال مســتمراً، 
وهو مواظب على اإلبداع حتى اللحظة، 
ومن هنــا يبدو لي أن إجنــاز الكتاب في 
هذه املرحلة جاء مبكراً بعض الشــيء 
وســابقاً ملا ســتؤول إليه التجربة في 
نهاية املطاف. ومن كلمته في الصفحة 

العاشرة أيضاً نقرأ له الكالم اآلتي:
ذلك  وبعد  مباشــرة،  الطبيعة  )صورت 
املدينة واكتشــاف  الى معالم  انتقلت 
األشــكال  وراء  الكامنــة  األســرار 
املضمون  ومنح  والسطوح،  الهندسية 
قــوة اإليحاء، والشــكل قــوة التعبير، 
واخلروج  االختزال لألشــكال،  وعمليــة 
من احملدود الى الالمحدود واســتخدمت 

مختلف التقنيات في تنفيذ أعمالي.(
هذه هــي اخلطوط العامــة في جتربته 
الفنية التي أراد من الكتاب عرضها على 
اإلبداعي طوال مســيرته  فنه  متابعي 
فعالً  طويلــة  مســيرة  وهي  الفنيــة 
دميومة  الطائي ومنحتها  رّسخت جتربة 
ديناميكية ومثلت  ثابتة، وسيولة فنية 

مرحلة، بل مراحل مختلفة من حياته.
تعدد األساليب تستعرض ثقافة الفنان 
الفنية  األســاليب  وقدرته على جتــاور 
اخملتلفــة محليــاً وعامليــاً، ولكنها في 

النهاية ال متنحــه اخلصوصية املطلوبة 
وان بدت أفكاره خاصة متاماً.

وفي موضوع )سيرتي الفنية( استعرض 
الطائي حياته منــذ والدته في )جديدة 
الشط( التابعة ملدينة بعقوبة والى أخر 
ما قدمه من األنشــطة الفنية محلياً 
وقطريــاً. الســيرة – من وجهــة نظرنا 

الشــخصية بشكل عام- هي أقرب الى 
الببليوغرافي )bibliography(( منها الى 

السيرة الفنية.
بعض  نقــرأ  مباشــرة  الســيرة  وبعد 
املقاالت التي كتبت عنه من قبل كتاب 

أكادمييني أو صحفيني أو نقاد
جاء فــي املقالة األولــى للدكتور جواد 

املوجودات  وتغريــب  )الرســم..  الزيدي 
الواقعية( ما يأتي:

التعبيري  الرســم  فــي  إيغاله  )بعــد 
الواقعيــة  شــيئية  الــى  املســتند 
املوضوعيــة مبواصفاتها املرئية املألوفة 
استطاع الفنان علي الطائي أن يقوض 
تلك األبنيــة املعمارية املرتبطة باحلنني 
لألمكنــة اجلميلة الكامنة في الضمير 
وتصيرهــا خطابــا مرئيــا يعانق ذلك 
الهوس حــني صورها بقــدرة احترافية 
وتودد كبيــر. ولكنه إثر إعــالن انزياحه 
عــن مواصلــة األســلوب وتتبــع األثر 
البحث  إنتاجه محاوال  وإعادة  ومعاجلته 
عن مثابــات أكثر حداثة تتخذ شــكالً 
مفارقاً يحــدده مكوث األثر داخل الذات 
وإمكانيــة التفاعل معــه ضمن آليات 
ترتبط مبنهج مفارق على املستوى البناء 
البصري وتعالقه الداخلي اخملتلف بفعل 
اشتراطات عقلية وحدسية تستند الى 

قراءات مغايرة….(
وفي املقالة الثانية التي كتبها د. ماضي 
حسن نعمة واملوسومة )تنوعات الفروع 
التشــكيلية لدى الفنان علي الطائي( 

جاء فيها ما يأتي:
)تخرج في معهــد الفنون اجلميلة وهو 
رائد مــن رواد احلركة التشــكيلية في 
ديالى.. شــارك في اغلب املعارض التي 
أقيمت في احملافظة وســاهم بتشكيل 
عــدد من اجلماعات الفنيــة فهو عضو 
التي تشــكلت في  في جماعــة بــاء 

بغداد وعضو في جمعية الشباب التي 
تشــكلت في ديالى وله مشاركات مع 
الفنــان مؤيد الناصر منهــا عمله في 
نحت متثال الفالحة وجه ديالى وهويتها 
وكذلــك مســاهمته في نحــت متثال 
العالمة مصطفى جــواد الذي يعد من 
املهمــني في اجملــاالت الثقافية واألدبية 

والعلمية(.
كمــا كتبت إميان الوائلــي عن )معرض 
الفنان علي الطائي.. رموز مقدسة في 

طقوس فنية( جاء فيه:
)معــرض الفنان علي الطائي الســابع 
هو محاولة جريئة ومحكمة مسؤولية 
للتعامــل مع احلرف العربــي من خالل 
صياغته برؤية تشكيلية خاصة مما أتاح 
ابتكارات جديدة لشكل آخر ينطلق  له 
منــه لبنــاء هيكلية اللوحــة الفنية 
مبزاوجة تقنيــة عاملية متميزة بالفضاء 
عن طريق  املستساغة  واحلركة  الواسع 

إيقاعات حروفه وألوانه(
بعد هذا ينتقل بنــا الطائي الى عرض 
اللوحــات الزيتية في فصــل كامل ثم 
اللوحــات املرســومة مبــادة األكريليك 
باللوحات  متبوعــاً  أيضا  بفصل كامل 
املائيــة وصوره الشــخصية وصوره مع 
لوحاتــه اخملتلفة أو مــع بعض الفنانني 
الكبــار. ومن خالل االســتعراض العام 
للوحاته كّلها يظهر بشــكل جلي كم 
اإلبداع الذي سعى الطائي الى حتقيقه 

وضّمه الى مجمل جتربته الطويلة.

شعر :دلشاد عبد اهلل
ترجمة:مكرم رشيد الطالبني

وهو واقٌف في ساحة كبيرة 
لن تهــدأ أصابعه الطويلة الرفيعة على 

أوتار الغيتار
فيما يَزَخُر هارمونيكا فمه بأنفاٍس حية

كم مّرًة يجُب عليه أن يرفع ناظريه قبل 
أن يرى السماء؟

»بوب ديالن« أمام جمهوره
كم موٍت ضروريٍّ

قبل أن نَدرَِك
بأن الذين ماتوا هم كثيرون، كثيرون؟

أنُْظُر من زاوية بعيدة
أمريكا منهكٌة من جّراء حروبها

كم مدفٍع يجُب أن تُطلَِق نيرانها قبَل أن 
يَُتمَّ إسكاتها؟

كــم أرٍض يَجــُب أن تُهَدم قبــَل أن جنَد 
األرض اآلمنة؟

األحلان تكتسُح صدى األصوات
إمرأٌة من السماء الصافية بصدرٍ نصِف 

عارٍ
تنفُث بني أناملها ســيجارتها، كم مّرٍة 

يجُب أن أتعّرى
قبل أن أبلَغ إلى ذروِة نشوة صوتها.

ميدُّ عامٌل بثيابه الّرثة يديه النظيفتني 
ليلتقط  من اإلرِض الشمَس

التي تهوي من قلِب مغٍن.
كل هذا اجلمال املتأللئ بالبهجة

رقصــُة تلــَك النغمِة مســتمّرٌة حتى 
النهاية

للحروب.  وليس  لألغاني  بحاجة  العالم 
)1(

1 - بوب ديالن   واســمه احلقيقي روبرت 
ألن زميرمــان ) 1941 - (هو مغٍن وملحن 

وشاعر وفنان أميركي .
2 - يستعير الشاعر بعض املقاطع من 

أغاني ديالن.

»الفنان علي الطائي«.. تنوعات اإلنجاز التشكيلي عبر مسيرته الفنية

الى )بوب ديالن(*

دراسة

واالحــداث والشــخصيات واالمكنــة 
،والنكبات واحلــروب واملنافي واحلصارات 
والصراعــات الدمويــة الالنظير لها وال 
مماثل شبيه لتلك الذات ككيان إنساني 
اجتماعية ضاغطة  وجودي في حاضنة 
كمــا تراها تلك الذات ، أحداث  مشــى 
عليها الزمن بقســوة غير مســبوقة، 

والمعروفة معهودة.
ومــن بني طيــات تلك الســنني االفلة 
املذكرات،وجــاءت مبا لم  تلــك  انفلتت 
تات به صفحــات ذكرياتي- للجواهري- 
اســلوباً  الفريدين  النثريــني  بجزءيــِه 
ومحمــوالٍت ومواقــَف وتصوراٍت،فثمة 
ما لم يكشــف عنه ،ومالم ميط اللثام 
عــن وجهه، وســيميائه،وجه  النكبات 
وممتحنــات احلياة مبســرَّاتِها وأوجاعها 
في حيــاة اجلواهري شــاعراً وانســاناً.
قلت ان فصل املذكــرات جاء مبا لم تأت 
نفســه  اجلواهري  كتاب  به صفحــات 
وأعني »ذكرياتي«،فثمة ما لم يكشــف 
عن حياة اجلواهري الشــاعر والنســان 
والفكر والطبع واملــزاج ،فهو كما يبدو 
ذلك الطفل الذي ولد وكأنه حامل راية 
التمرد على  بيئته األجتماعية املشبعة 
بالقداسات والطقوس واألعراف الدينية 
ذات التقاليــد احلازمــة الصارمة،بل قد 

تكون في بعض حاالتهــا خانقة قاتلة.
هــذا الطفل ،وكمــا يُْســتقرأ من بني 
ســطور الكتــاب ،منا عوده واتســعت 
مدراكه ليجد نفسه على غير السكة 
التــي ارادها له والده،ثم ليجد نفســه 
والساخط  املتمرد  الشاعر  راكباً صهوة 
الثائر،العنيف حيناً ،والشــفيف الرقيق 

حينا آخر.
ويثير  املتلقــي  ولعــل ممــا ســيلفت 
تســاؤالته ذلــك التعــارض الــذي قد 
يكون قد بلــغ اخلصومة والقطيعة بني 
املفكر هادي  والراحــل  اجلواهري موقفاً 
العلوي،خاصــة، فيما يفترض أن يلتقي 
االثنان  على طريــق و موقف صريح من 
الشمولية،لكن  البعث  ســلطة  نظام 
مأخــذ العلوي التقاطعــي تلخص من 
كون اجلواهري لم يتعرض لرموز النظام 

سنينئذ ال في الشعر وال النثر.
واذا كان مــا يذهب اليه العلوي حقيقة 
فانه  الشك،  والتقبل  راســخة  قاطعة 
بذلك يدحض الشــائعة التي تداولتها 
االوســاط االدبية والثقافية ســنواتئذ 
التي تذهب مروياتهــا أّن اجلواهري هجا 
صدام في قصيدة قاذعة على إثر سحب 
جنســيته العراقية بعد مشاركته في 
مهرجان اجلنادرية بالعاصمة السعودية 
الرياض في العام 1994،ويقول مستهل 

القصيدة:

سل مضجعيك يا ابن اخلنا أأنت العراقي 
أم أنا

يا غادراً إْن رمت تسألني أجيبك من أنا
فأنا العربي سيف عزمه ال ما انثنى

وأنا األباء وأنا العراق وسهله واملنحنى..
الخ 

علــى العمــوم لــم اطالع نــص تلك 
القصيــدة خــالل ســنوات تداولهــا 
خالل  أيضاً  للجواهــري،وال  ونســبتها 
املتداول  التشــافهي  انتشارها  سنوات 
فيما بعــد  في أّية صحيفــة أو مجلة 
ودوريــة ثقافيــة وأدبية، ،بــل أجد-وأنا 
في مهجــري بصنعاء- لهــا تدويناً بني 
باملطلق، ال في  ذاتــه  مأثورات اجلواهري 
حياتــه،وال حتــى بعد رحيلــه ،وظلت 
بنســبتها  القصيدة،محتفظــة  ،أي 
الشــفاهية في تلك احلقبة وفي ذاكرة 
فحسب،حتى  ومتداوليها  متشافيهها 
قطعت د. خيال كرمية الراحل اجلواهري، 
وعدد من األدباء العراقيني  حبل الشــك 
إذ  اجلواهــري،  لهجائيــات  بنســبتها 
كشــفوا في حوار معهم على هامش 
الدولي  الريــاض  مشــاركتهم مبعرض 
للكتاب العام املاضــي، وجزمت د.خيال  

للشرق األوسط بالقطع قائلة :
للوالــد  ليســت  القصيــدة  »هــذه 

)اجلواهري(... حني بلغه سحب اجلنسية 
عنــه قــال: »تباً لهــم«... لكــن هذه 
ونســبت  وقتها،  اشــتهرت  القصيدة 
للجواهري، واحلقيقة أنها ليست له، وأنا 
شخصياً ســألته قائلة: »أخبرني بيني 
وبينك بصراحة: هــل كتبت فعالً هذه 
أكتبها،  وأجابني: »ال، لم  القصيدة...؟«، 
ملاذا أخفي أني كتبتها... صدقيني ليس 

أنا من كتبها«1.
فيما أكد الشــاعر والناقد فارس حّرام 
لـ«الشــرق األوســط« نفي نسبة تلك 
بالقول«  امللفقــة للجواهري  القصيدة 
مــن الواضح أن هــذا النــص ملفق... 
غير  القصيدة  أبيــات  نصــف  فتقريباً 
موزونــة، ويبدو أنه جــرى »ترتيبها« من 
مــدون أو إعالمــي مجهــول، ال يعرف 

الشــعر، أو هي قصيدة فعالً لكن جرى 
نقلها بشكل ســيئ، ووصلتنا نسخة 
مشــوهة منها، فهذا النص املتداول ال 
ميكن أن تكــون قصيدة. وغالبية أبياتها 
عبــارة عن جمل مرصوفــة من دون وزن 

ولها قافية فقط«2
من جانب آخر تكشف مذكرات الكتاب 
ملفتــا آخــر يتعلــق بــذات اجلواهري 
الرائي  نفسها،تكشف بصراحة وجراءة 
واحلاضــر العائش زهيــر اجلزائري وليس 
نقال عن مروية شفاهية تناقلها محبو 
او مبغضــو اجلواهري ،في جلســاتهم 
او مســامراتهم الثقافيــة واالدبية ،بل 
ان كانت شــهادات مدونة منشورة في 
بعض الصحف والدوريــات العراقية أو 
نرجسية  يستبطُن  امللفت  العربية،هذا 

اجلواهــري الغائرة عميقا فــي تكوينه 
النفسي والســلوكي اجللي الواضح،أو 
الباطن، فقد تكشف حادثة،  املســتور 
وتؤكد اخرى،أّنــُه -أي اجلواهري-يتصرف 
وكأنه هو الشــاغل واملنظور، واملصغى 

إليه، واملسموع فحسب...
معي  للجزائري-وكان  مرة-واحلديث  زرته 
الفقيد هــادي العلوي .لــم يكن هادي 
على وفــاق معه بعد،النــه انتقده في 
واحدة من صحف بيروت بشدة ألنه لم 
يقل كلمــة هجاء ضد صــدام والبكر.
مع ذلك صاحلــه .أطال هادي املديح وهو 
يردد أبياتا ثورية من قصائده.انا ســكت 
-ومازال احلديث للجزائري-الن احلديث مع 
اجلواهري من جانب واحد ،وكلمات املديح 
في قاموســي ال تتجاوز أصابع اليدين.
عيناي علقتا بالتلفزيون ،وبصورة حافظ 
ابنة  النراه،وكانت  االسد يحيي جمهوراً 
اجلواهــري خيال ،وقــد الحظت ضيقه 
،فاشــارت لي بأن اتوجه بنظري لوالدها 
.في املــرة التالية رفع التلفزيون الذي ان 

تتوجه له ابصارنا وبصيرتنا.
في احلقيقة ميكن لهــذا احلادثة ،املرئية 
راهنا،ان  ســاعتئذ،واملدونة  واملعيشــة 
تختــزل الكثير من املواقــف واالحداث 
اأُلخــر ،لكن اجلواهري هنــا كأنه أراد ان 
يشــترط على االخر من زائريه ان يكون 
التلفزيون  هو املنظور ال احــد غيره،هو 

بصورته وصوته.
ويؤكد اجلزائري في حادثــة اخرى أّنه زار 
اجلواهري وكان معه مجموعة من اعضاء 
والصحفيني  والفنانني  الكتــاب  رابطة 
ثقافي عراقي  بافتتاح مهرجان  القناعه 
في العاصمة دمشــق والتــي هي مالذ 

اقامته سنتئذ،ويستطرد اجلزائري :
-وسألناه بحذر:

-هل من مانع في تقدمك فرقة متوز وهي 
تغني قصائدك ؟

صفن قليال ثم قال بنفس التحفظ :
- على ان ال ياخذوا من وقت الشاعر.

ولعل من املهم االشارة الى ان املذكرات 
تكشــف عن علمانية اجلواهري العابرة 
حقا لــكل الهويات الفرعيــة، وان كان 
هو نفسه قد أعلن عنها في بعض من 
قصائده،مثلما أعلن صراحة عن بعضها 

االخر في كتابه »ذكرياتي«.

الهوامش:
1 - صحيفة الشرق االوسط اللندنية 

العدد)15646(، 29 سبتمبر 2021
2 - املصدر نفسه

جمال كريم

يبدو،بــل أجزم مبســؤولية قاطعــٍة ،أن 
مقولة الكتاب يُقرأ من عنوانه، فّجة وغير 
احلكمة  لها طعم  ،وليس  مستســاغة 
،والقوة النباهة ،او أخالق املوعظة،بل هي 
،كما أجزم ثانية،من مأثور ثقافة التلقي 
العميقة. وغير  الســاذجة،  السطحية 
العنوان عتبة النص االولى نعم.لكن هذه 
العتبــة التفضي الى مــا وراءها من دون 
رائية، وباصــرة قارئة،وناقلٍة ملرئيات  عني 
مقروءاتها الى العقل احمللل واملســتقرئ 
املفكك،واملنتج أيضاً ،ملا يلتقطه ويصله 
من وحدات نصية،ألي من أنواع النصوص 

واملسرودات.
مبعنى مقصود ومعنــّي ، أن الصفحات 
االُوَل للمــدون/ املدونة ،أولى وأهم وأعلى 
مرتبــة من العنــوان مقارنة مبــا له من 
الى  األنتقال  أهمية عتبية متهيدية قبل 
مشتبكات املنت الســردية ومحموالتها 
املباشــرة أو األيحائية ،في اطالق احلكم 
النســبي علــى بنيــة ومحمــول هذا 
املــدون أو ذاك ،فبقدر مــا كانت مالمح 
لفعل  واملعنى،جاذبة ومحفــزة  املبنــى 
القراءة لــدى املتلقي،فان تلكما اجلاذبية 
واحملفز،الينفــكان من شــد املتلقي الى 
اجلاذبية الالهفة املشحونة بطاقة هائلة 
في مواصلة القراءة بنهم واحساس عاٍل 
واملتعــة اجلمالية مبنى  اللذة  وبالٍغ في 
ومواقَف.وال  وأفكارٍ  ،ومحموالٍت  واسلوباً 
غرو في هذه احلالة حني جند بعض املتلقني 
الينقطعون عن نهم صفحات مقروءات 
مدّونهم املنتقــى حتى وهم على مائدة 
الطعام أو على مقاعد السفر.نعم. هذا 
مايحصــل مع الكتــب العالية اجلاذبية 
فــي توصيفــي اآلنف،والعكس صحيح 
متاما،فقد ينقطــع املتلقي عن مواصلة 
القراءة من اُولى صفحات الكتاب ،شاعراً 
بامللل والضجر والكســل واخلمول إن لم 
أقل بعض الغثيان من تكلف االســلوب 
،وضبابية االفكار ومراوغتها امللتبســة.
،وال  من هنــا اقــول ،ولســت مغاليــاً 
مجامالً،أو محابيــاً،أن كتاب الروائي زهير 
اجلزائــري »مع اجلواهري :احلــدث ،والذات 
والقصيدة«،لهــو من كتــب الصفحات 
التمهيديــة االولــى اجلاذبــة ،من حيث 
واسترسال  وتسلسل  االسلوب  سالسة 
ومواقفه في مختلف  افكاره وحكايــاه 
شــؤون احلياة، وبخاصة موقف شــاعر 
،من ذاته ككيان اجتماعي  ،ومن نشــاته 

وبيئته احلاضنة ،ومجتمعه بشكل عام.
في احلقيقة يقدم الكاتب والروائي زهير 
اجلزائري هذا االسلوب االجنذابي،اجلواهري 
الشاعر واألنســان باعتباره ذاتاً انسانية 
مســتقلة طامحة، الى جانب احلكايات 

الجزائري يستعيد الجواهري في »الحدث والذات والقصيدة« 

لعل مما سيلفت المتلقي 
ويثير تساؤالته ذلك التعارض 

الذي قد يكون قد بلغ 
الخصومة والقطيعة بين 
الجواهري موقفًا والراحل 

المفكر هادي العلوي،خاصة، 
فيما يفترض أن يلتقي االثنان  

على طريق و موقف صريح 
من نظام سلطة البعث 

الشمولية،لكن مأخذ العلوي 
التقاطعي تلخص من كون 

الجواهري لم يتعرض لرموز 
النظام سنينئذ ال في الشعر 

وال النثر.

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
أطلق  النجم تامر حســني فيديو كليب جديد يحمل 
عنوان »رمضان كرمي« احتفاال بحلول شهر رمضان، وقد 
فاجئ النجم املصري اجلمهور مبشــاركة أبنائه الثالثة 

في هذه األغنية اجلديدة.
وطرح حســني عبر قناته الرســمية على »يوتيوب« 
فيديو كليب جديد بعنــوان »رمضان كرمي« يغني فيه 
باللغة العربية الفصحى مبناسبة حلول شهر رمضان، 
واألغنيــة من كلمات محمد مصطفــى ملك، وأحلان 
محمد أنــور، وتوزيع محمد ياســر، وظهر النجم تامر 
حسني خالل الفيديو كليب بني مجموعة من األطفال 
وهو يغني عن فضائل شهر رمضان بينما يردد األطفال 
كلمــات األغنية معه والتي تقول: »شــهر اخلير وحب 
الغير قيام الليل صيام رمضان رمضان، شــهر فيه يوم 
أفضل مــن كل األيام«، كما قام النجــم املصري تامر 

حسني بإخراج األغنية.
تامر حسني فاجئ متابعيه وجمهوره مبشاركة أبنائه 
الثالثة تاليه وأمايا وآدم في غناء كليب »رمضان كرمي« 
من خالل تعاونهما في الكورال اخلاص باألغنية، ونشر 
تامر حســني أســماء أبنائه في نهاية الفيديو كليب 
الذي حقــق حتى اآلن وبعد ســاعتني من طرحه أكثر 
من 90 ألف مشــاهدة عبر القناة الرســمية للفنان 
املصري علــى »يوتيوب«، كما ظهر األطفال الثالثة في 
كليب األغنيــة، حيث بدت تاليا الكبرى أكثر شــبها 
بوالدها النجم تامر حسني، بني أمايا وآدم أكثر شبها 

بوالدتهما بسمة بوسيل.
حسني نشــر فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على 
»انستجرام« يظهر فيه أبنائه تالية وأمايا تامر حسني 
أثناء تســجيل األغنية اجلديدة مع والدهما الذي أكد 
أن جنله آدم كان يشــاركهم كذلك في هذا التسجيل، 
وعلق تامر حسني على الفيديو فكتب: »أغنية رمضان 
كــرمي كورال تاليــه وأمايا وآدم تامر حســني، بس هنا 
آدم كان نام مني عشان ســجلنا 40 تراك »، وأضاف » 
حبيت أول مرة يشــاركوني في االستوديو يكون دا أول 
كالم وأول معنى ينطقوه أغنية )رمضان كرمي( ورمضان 
كرمي عليكم وكل ســنة وانتوا طيبني يا حبايب قلبي، 
استنوا كليب )رمضان كرمي(«، وقد حقق الفيديو أكثر 

من مليون و200 ألف مشاهدة.
حســني روج كذلك لفيديو كليب »رمضان كرمي« عبر 
حســابه على »انســتجرام« وتفاعل معه العديد من 
باألغنية وكلماتها،  الذين أشــادوا  واملشاهير  النجوم 
وفي مقدمتهم الفنانة بســمة بوسيل زوجة الفنان 
تامر حسني التي قدمت التهنئة بحلول شهر رمضان 
وكذلك على األغنية، وفي سياق آخر كان أحدث ظهور 
للنجم تامر حســني وزوجته بسمة بوسيل في حفل 
زفاف شــام الذهبي ابنة النجمــة أصالة، حيث تداول 
اجلمهــور مقطع فيديــو لتامر من احلفــل وهو ميازح 
اإلعالمية رضوى الشربيني ويغني أغنية »سي السيد« 
والتــي اعتبرها البعض ردا طريفا مــن الفنان املصري 

الصباح الجديد - وكاالت:

احتفــل العديــد مــن النجوم 
بحلول شــهر رمضان برســائل 
عبر حســاباتهم على وســائل 
قدموا  االجتماعــي،  التواصــل 
مــن خاللها التهنئة بالشــهر 
الفضيــل، كما طلــب البعض 
منهم بداية صفحة جديدة مع 

كل من أساء إليه.
إليســا احتفلت بحلول شــهر 
رمضان الكــرمي من خالل تغريدة 
قامت بنشــرها عبر حســابها 
فيها  »تويتــر«، قدمــت  علــى 
»كل  فكتبت:  برمضان  التهنئة 
ســنة وإنتو بألف خيــر ويكون 
شهر مبارك عليكن جميعا، اهلل 
يعطينا بركة هالشهر بالصيام 
اإلفطــار  وجمعــة  والصــالة 
والسحور لنســتعيد شوي من 

فرح األيام الصعبة«.
قدمت  كــرم  جنــوى  النجمــة 
التهاني كذلك مبناســبة حلول 
شهر رمضان عبر حسابها على 
»تويتر« فكتبــت: »صوم مبارك، 
الفضيل  وإن شاء اهلل هالشهر 
يحمل معو اخليــر والبركة لكّل 
الناس رمضان كرمي«، كما قدمت 
سميرة  الفنانة  كذلك  التهنئة 

ســعيد فكتبت عبر حســابها 
»رمضان  »انســتجرام«:  علــى 
كرمي..أعــاده اهلل علينا بكل خير 

.«
راشــد املاجد احتفــل برمضان 
برســالة وجههــا ملتابعيه عبر 
االجتماعي  التواصــل  وســائل 
فكتــب: »كل عــام وأنتم بخير 

الكرمي«،  الشهر  عليكم  ومبارك 
عبداجمليدعبداهلل  الفنــان  أمــا 
فقدم التهانــي كذلك ملتابعيه 
مبناســبة حلول شــهر رمضان 
في تغريدة نشــرها عبر حسابه 
على »تويتــر« قال فيها: »مبارك 

عليكم الشهر رمضان كرمي».
احتفل  القصبي  ناصــر  الفنان 

أيضا عبر حســابه على »تويتر« 
املبارك  رمضــان  بحلول شــهر 
فكتب النجم الســعودي: »كل 
والشــهر  بخير  وأنتــم  ســنة 

عليكم مبارك«..
محمد عبده الفنان الســعودي 
الكبير قــدم  التهنئة جلمهوره 
في العالــم العربــي من خالل 

الصفحــة  نشــرته  فيديــو 
موسيقى  روتانا  لقناة  الرسمية 
على »تويتر«، وقال الفنان محمد 
عبده فــي الفيديو: »يطل علينا 
شــهر كرمي ربنــا يقدرنــا على 
شهر  والطاعة،  والقيام  الصيام 
رمضان مبــارك علينا وعليكم، 

وكل عام وأنتم بخير«.  

رسالة  فوجهت  اما حال شيحة 
مؤثــرة عبــر حســابها علــى 
خاللها  من  سعت  »انستجرام« 
طلب الســماح من أي شخص 
قد تســببت في إســاءة له بأن 
أنها  أكــدت  كما  يســامحها، 
ســامحت كذلك كل من فعل 
هــذا بحقها، وأكدت أن شــهر 
رمضان فرصة للتسامح ونسيان 
الكرمي  الشهر  بداية  وأن  املاضي، 

فرصة لهذا.
يا ربي في أول  فكتبت: أشهدك 
ليلة في رمضــان أني احب اخلير 
لكل الناس من كل قلبي و بتمنا 
لهــم الســعادة و راحــة البال 
و القبــول في شــهرك الكرمي، 
و أُشــهدك امــام كل أحبابــي 
في مصر و الوطــن العربي أني 
ســامحت مــن ظلمنــي و من 
أساء لي بقصد او بدون قصد، و 
أسألهم امامك يا اهلل أن اسأت 
ألحــد بقصد او بــدون قصد أن 
يســامحوني و يدعوا لي باخلير، 
تتنزل  شــهر  فضيل  شهر  هذا 
فيه الرحمــة و املغفرة و العتق 
نســتقبل  فعلشــان  النار  من 
هذا الشــهر مفيش أجمل من 
التســامح والتغافــل و الدعاء 
فهي اجمــل بداية فــي اجمل 

شهر«.  

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
أرسلتها  كلب  صورة  تســببت 
فتاة في دولة اإلمارات إلى شاب 
بتغرميهــا مبلــغ 20 ألف درهم 
)مــا يعــادل 5400 دوالر(؛ بعدما 
اعتبرتها احملكمة إهانة للشاب، 
وتعــود تفاصيــل الواقعة وفق 
صحيفة محليــة اماراتية، إلى 
قيام فتاة بشتم شاب عن طريق 
تطبيق »واتس اب« وإرسال صورة 
كلب له بتشبيهه بتلك الصورة 

األمر الذي دفعه لرفع دعوى.
أبوظبــي  محكمــة  وألزمــت 
املدنيــة  والدعــاوى  لألســرة 
واإلدارية، فتاة بأن تؤدي إلى شاب 
عن  تعويضــا  درهــم؛  آالف   10
التي  واملعنوية  األدبيــة  األضرار 

أصابته نتيجة ســبها له، وذلك 
بعد أن متــت إدانتها عن التهمة 
نفســها مبوجب حكــم جزائي 
آالف   10 مبلــغ  بتغرميها  قضى 

درهم.
وكان الشــاب قد طالب بدعوى 
التعويــض التي رفعهــا، بإلزام 
الفتاة بــأن تؤدي لــه مبلغ 51 
ألــف درهم )ما يعــادل 13,884 
دوالر(؛ تعويضا جابرا عن األضرار 
املاديــة واملعنوية التي حلقت به، 

وإلزامها بالرسوم واملصروفات.
وأفاد الشاب في دعواه بأن الفتاة 
سبته مبا يخدش شرفه وأرسلت 
له صورة كلــب عبر »واتس أب« 
مشيرا  الصورة،  بتلك  وشبهته 
إلى أن الفتاة متت إدانتها مبوجب 

حكم جزائي؛ األمر الذي حدا به 
إلى إقامة دعوى التعويض.

وأفــادت احملكمة بــأن البنّي في 
ارتكبته  الــذي  اخلطأ  أن  األوراق 
الفتاة هو سب املدعي عن طريق 
برنامــج التواصــل االجتماعي 
»واتس أب« بإرسالها صورة كلب 
وتشــبيهه به، وقد أُدينت بتلك 

التهمة في القضية اجلزائية.
وســبق أن نوهت النيابة العامة 
إلى أنــه وفقا للمــادة 374 من 
قانون العقوبات االحتادي، يعاقب 
باحلبس مدة ال تزيد على ســتة 
أشــهر أو بالغرامة التي ال جتاوز 
خمســة آالف درهــم إذا وقــع 
القذف أو السب بطريق الهاتف، 
أو فــي مواجهــة اجملنــي عليه 

وبحضور غيره.
التي ال  وتكون العقوبة الغرامة 
جتاوز خمسة آالف درهم إذا وقع 
الســب في مواجهة  أو  القذف 
اجملني عليه في غير حضور أحد 
أو فــي رســالة بعث بهــا إليه 
بأية وســيلة كانت، ويعد ظرفا 
مشددا إذا وقع القذف أو السب 
الفقرتني  في  املبينة  احلاالت  في 
موظف  حــق  في  الســابقتني 
عــام أو مكلف بخدمــة عامة 
تأدية  أو مبناسبة  أو بسبب  أثناء 
الوظيفة أو اخلدمــة العامة، أو 
كان ماســا بالعرض أو خادشــا 
كان  أو  العائــالت،  لســمعة 
ملحوظــا فيه حتقيق غرض غير 

مشروع.

رسائل احتفالية من النجوم والنجمات بمناسبة شهر رمضان 

بسبب صورة كلب

تغريم فتاة في االمارات بأكثر من 5 آالف دوالر

عمان - الصباح الجديد: 
فــي العاصمة االردنيــة عمان أطلقــت ادارة 
مجوهــرات كنعانيــا ، مجموعــة جديدة من 
مجوهراتهــا حملت اســم » خيــل » متيزت 
بتصاميمهــا الفريــدة ، ويأتــي اطــالق هذا 
االســم على البراند اجلديد لتعكس قوة املرأة 
وتقديرها لنفســها، ضمن  مجموعة واسعة 
من البراندات املميزة التي تزين العنق واليدين، 

وصرح رجــل األعمال محمــد املناصرة مالك 
إطالق  مجموعة مجوهــرات كنعانيــا عقب 
اجملموعــة واختيار اســم » خيــل » على هذه 

لتكــون  مظهراً من مظاهر القوة اجملموعــة 
واجلاه والســلطان وجتمع بني جمــال الهيئة، 

وتناسب كافة االذواق .
وأضــاف املناصرة  أن حفل إطــالق هذا البراند 
جرى بحضور جنوم من الوطن العربي من أبرزهم 

الفنانة ســيرين عبدالنور والفنــان إياد نصار 
والفنانة مي عمر والفنان منذر رياحنة والفنانة 
دميا قندلفت ومدير أعمال الفنان فضل شاكر 
الســيد اياد النقيب ، فيما قــام بتنظيم هذا 

احلدث السيد عالء السمان .
وأكد املناصرة ان اجلهود بدأت منذ عام ونصف 
الفريدة من  على تقدمي تصاميــم اجملوهــرات 
نوعها ، معتمديــن على األفكار املتجددة التي 
تدل على األنوثة واحليوية واجلمال، ليكون براند » 
خيل » الذي يحمل الطابع الشرقي واللمسات 
البراند  التي يحملها هــذا  اجلمالية اجلذابــة 
ليخطف األنظار ، مؤكدا أن اجلهود كانت تصب 
منذ البداية ، لوضــع األردن على خارطة عالم 
املوضة واجلمال في عالم االبتكار وتقدمي كل ما 

هو فريد ومتميز في عالم اجملوهرات  .
وتعتبر مجموعة مجوهــرات كنعانيا من أبرز 
اجملموعــات التي اســتطاعت ان تقدم كل ما 
هو جميــل في عالم اجملوهرات ، من خالل وجود 
املصممــني لهذه القطع الذهبيــة ، التي تدل 
علــى االبتكار والتميز ، لكــي تخطف األنظار 
،والتــي تعتبر مــن أهم القطــع املميزة لدى 

النساء بشكل عام إلطاللة فخمة ومميزة. 

 بحضور نجوم عرب..

كنعانيا تعرض مجواهرات جديدة تحت عنوان »خيل»

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

مولود برج الســرطان شخص عاطفى حنون 
لكنه يحــاول أن يعيد تفكيره جتاه شــريك 
حياته، ويحاول أن يبتعد عن أى ضغط نفسى 
يتســبب فى تدهور العالقة ويحاول أيًضا أن 

يقدم الهدايا واالهتمام باملقربني منه.

احلب مصدر إلهام كبيــر لك مينحك الطاقة 
التى تبحث عنهــا دائماً، حتى فــى األوقات 
الصعبة، فأنت قادر على أن ترى احلبيب مصدر 
للتفاؤل، حتاول دائماً أن تكون إلى جواره، وهذا 

ما هو مطلوب منك فى املرحلة املقبلة.

مولود برج اجلوزاء شــخص رومانسى حنون يجيد 
الود بشكل طيب، ميتلك مشاعر طيبة جتاه املقربني 
منــه يجيد التعامل مع شــريك حياتــه بطريقة 
مفضلة لــذا يتمتع مولود اجلــوزاء على الصعيد 

العاطفى بقدر كبير من النجاح فى العالقات.

مولود برج امليزان يشــعر بتحســن نســبى 
علــى الصعيد العاطفــى ويعيش حالة من 
االســتقرار العاطفى، لــذا يجب على مولود 
برج امليزان أن يحافظ على منط العالقة بينه 

وبني شريك حياته.

حــاول أن تثبت خــالل هــذه الفترة مدى 
حبك واحترامك لشــريك حياتك وحرصك 
الدائم علــى إرضائه، وجتنب التعامل معه 
بعصبية وناقشـه فى أى رأى حتى يشعر 

باهتمامك.

عالقتك العاطفية هى أعظم ما متر به هذه الفترة، 
منط حياتك واألوســاط االجتماعيــة اخلاصة بك 
تتحســن إلى حد كبير فى الوقت احلالى، وخاصة 
مع شــريك حياتك تشــعر أن هناك فتــرة متلؤها 
املشاعر الرقيقة والطيبة وسيكون داعًما جًدا لك.

ال تناقــش احلبيــب دائماً بعصبيــة، حتى ال 
تخسره بسبب غضبك، واحرص على حتسني 
عالقتك بــه، وشــراء الهدايــا املفضلة له، 
وخطط لتطويــر عالقتكما الفتــرة املقبلة 

واتخاذ خطواتك اإليجابية.

هذه الفترة عالقتك باحلبيب مستقرة جداً، فقط 
حاول أن تهتم به، ســاعده وشاركه اهتماماته، 
وكذلك يفضل أن تكون إلــى جواره أطول فترة 
ممكنة، الوحدة التى يعيش فيها دائًما تعود بكم 

لنقطة الصفر، حاول أن تكون بجانبه.

حتلى بالصبر خالل مناقشــاتك مع شريك 
حياتـــك وحـــاول أن تبتعـــد عـــن أى 
مشكالت نؤثر على نفســيتك، وحاول أن 
حتب نفســك وال تصرف فى مشاعرك جتاه 

اآلخرين.

مناقشتـــك لشريـك حياتـــك فى كل 
بأسرتـــك ساعد على  اخلاصـة  األمـــور 
التوتر  وتهدئــة  بــه،  تقويــة عالقتـــك 
بينكما وجعل الشــريك يشعر مبدى حبك 

واهتمامك به.

افصل حياتك املهنية عن عالقتك بشــريك 
حياتك حتى ال تثير املشاكل واخلالفات معه، 
وحتافــظ على اســتقرار عالقتــك به طوال 
الوقــت، كما عليــك أن تعمل علــى التودد 

والتقرب من الشريك.

الجديالدلو

حاول أن تخطــط إلجراء تغييــرات إيجابية فى 
مســار عالقتك العاطفية، وأنت على استعداد 
لتأخذ خطوة جديدة لنقــل العالقة إلى مرحلة 
متقدمة مع شريك حياتك، احلياة ممتلئة باألحداث 

حاول أن توازن بينهم على قدر املستطاع.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

 أبناء تامر حسني يشاركونه 
كليب »رمضان كريم«



)مناقصة عامة- إعالن ثاٍن(
 مناقصة )2/ كهرباء توزيع/ فرع البصرة/ 2022( 

)جتهيز وفحص مواد ومغذيات 11 ك.ف قابلوات أرضية 3*150 ملم 2 
مع وصالت ربطها املستقيمة ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية 

ملديرية توزيع كهرباء اجلنوب(

استنادا الى كتاب قســم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )ت/1168 في 2022/3/27( ومحضر جلنة 
الدراسة والتحليل والتقييم االولى   ذي العدد 1 في 2022/2/22.

يسر )محافظة البصرة/ قســم العقود احلكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 
)املغلقة( مشروع  )جتهيز وفحص مواد ومغذيات 11 ك.ف قابلوات ارضية  3*150 ملم 2 مع وصالت ربطها املستقيمة 

ونهايات ربطها ومواد خطوط هوائية ملديرية توزيع كهرباء اجلنوب(.
- وبكلفة تخمينية قدرها )2,314,000,000( اثنان مليار وثالثمائة واربعة عشر مليون دينار عراقي

- ضمن مشاريع اخلطة الطارئة 2016 املدرجة ضمن خطة البترودوالر لعام 2021       
- مدة التنفيذ )50 يوما(.                 - موقع املشروع )املركز(

- الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة/ السادسة     والصنف/ كهرباء- ميكانيك- كيمياوي –وان تكون الهوية نافذة.
- بتبويب )1,5,12,2,1,47,3( وبعرض فني  

أوالً- ســيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود 
احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح جلميع املتناقصني.

ثانيــاً- ميكن للمناقصني ذوي األهليــة الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود احلكومية/ 
شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة 

البصرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( ما يلي:

•القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1-متطلبات الســيولة النقدية: على مقدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلغ ال يقل قدره عن )462,800,000( 
اربعمائة واثنني وســتني  مليونا وثمامنائة  الف دينار عراقي على شكل كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 
آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة 
2 - اخلبــرة والقدرة الفنيــة: على مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضــح إمكانيته على تلبية متطلبات اخلبرة 

الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )10( العشر السابقة ومببلغ ال يقل 

عن )694,200,000( ستمائة واربعة وتسعني مليونا ومائتي الف دينار عراقي 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد ومت إجنازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(     
رابعاً- ميكن شــراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبــل املناقصني الراغبني في العنوان أدناه* 
ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد قـــدره )150,000( مائـــــة وخمسون الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا 

مــــن يــــوم االحد املصـــادف 2022/4/3.
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االثنني املصادف 2022/4/11 الســاعة العاشرة 

صباحاً.
سادســاً- يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االثنني املصادف 2022/4/18 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البصرة العطاءات اإللكترونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات 

فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:
 الوقت: الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة.

التاريخ: يوم االثنني املصادف 2022/4/18 
 العنوان: ديوان محافظة البصرة/ قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )23,140,000( ثالثة وعشرون مليونا ومائة واربعون 
الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوما بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
وفيما يتعلق بالشــركات االجنبيــة مراعاة ما ورد في كتاب البنك املركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة/ قســم 
مراقبة املصارف االســالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتــاب وزارة التخطيط دائرة العقود 

احلكومية– قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا– على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2-اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 

القياسية وجداول الكميات املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
2- تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االستمارات املدرجة 

في القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطائه وبخالفه سيتم استبعاد العطاء
عاشرا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احد عشــر- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم 
العطلة.

اثنا عشــر- للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة  وحسب 
مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك. 

 ثالثة عشــر- االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط/ 
دائرة العقود احلكومية العامة/ قســم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس 

الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
   basra.gov.iq . اربعة عشر– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

خمســة عشر- تتم اإلحالة وفق أقل األسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع إعطاء افضلية سعرية بنسبة %10 
للمنتج احمللي وفي حال تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( أي اإلحالة على الشركات 
املنتجة للمنتوج الوطني استنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية العامة/ قسم االستشارات والتدريب 

ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021
 سادسة عشر: أسباب إعادة اإلعالن االول ** وجود خطأ في إحدى املواصفات املذكورة في جدول الكميات املقدم من 
قبل مديرية توزيع كهرباء البصرة وحســب رأي جلنة دراســة العروض الفنية من اجلهة املستفيدة املشكلة مبوجب 

االمر االداري املرقم 3455 في 2022/2/17
مالحظة على مقدم العطاء مراعاة ما يلي:

• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصــدق من قبل كاتب العدل بصحة كافــة األوليات املقدمة من قبلهم 
وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشــرة بالعمل وعدم املطالبة باملســتحقات املالية إال بعد إقرار قانون املوازنة 

العامة لسنة 2022 او توفر السيولة املالية
• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل استالم قرار 
اإلحالة استنادا الى احكام املادة )16/اوال( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 

5589 في 2021/4/13 
املهندس
محمد طاهر التميمي 
النائب الفني حملافظ البصرة 

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 854
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن بيع املواد املستهلكة 
املبينة أوصافها أدناه باملزايدة العلنية اســتنادا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية 
بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني 
معهــم التأمينات القانونية البالغة 100% مــن القيمة املقدرة بصك مصدق 
وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا في  
مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة 
وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر 

في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( يوما...
املهندس االقدم
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 853
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها أدناه 
باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 
ظهرا في  مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة 

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

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 852
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجــار األولى في مديرية بلدية الكــوت عن تأجير األمالك 
املبينة أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع 
وإيجــار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك 
باملزايــدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق وســتجرى املزايدة في اليــوم االخير من مدة االعالن وفي 
متام الســاعة 12 ظهرا في  مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 

القطعية..
املهندس االقدم/ علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت / رئيس اللجنة

اعالن10

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 1451
التاريخ: 2022/3/28

اعالن
الى املفقود )جناح عبد عنيزي(

قدمت املســتدعية )منــال عودة 
مخيلف( طلبا لــدى هذه احملكمة 
تطلب فيــه اصدار حجــة احلجر 
وفي  عليــه  بحقك  والقيمومــة 
حــال تبلغك وعــدم حضورك الى 
هــذه احملكمة خالل مــدة أقصاها 
عشــرة أيام من تاريخ النشــر في 
الصــح ســتصدر احملكمة بحقك 
حجة احلجر والقيمومة وستنصب 
زوجتك )منال عودة مخليف( قيمة 

عليك.
القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين

محكمة األحوال الشخصية في 
الصينية

العدد/ 2022/235
التاريخ/ 2022/3/30

م/ اعالن
الى / املدعو )رافد عباس محمد(

احمد  )سليمه  املستدعية  قدمت 
محمــد( طلبا الى هــذه احملكمة 
البنتها  حضانة  إصدار  فيه  تطلب 
)ســجى( ابنة )رافد عباس محمد( 
وجملهوليــة محــل اقامتــك تقرر 
تبليغك باحلضور الى هذه احملكمة 
خالل ســبعة أيام من تاريخ النشر 
تبليغك  حــال  وفي  بصحيفتــني 
وعدم حضورك سيتم إصدار تأييد 
حضانة للسيدة أعاله وفق األصول.
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 1922/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/27

إعالن
الى/ املدعى عليه

 )سعد حسني حمد(
هذه  أصــدرت   2022/3/27 بتاريــخ 
احملكمة قرارها املرقم 1922/ش/2022 
حكمــا غيابيــا بتصديــق الطالق 
اخللعــي الواقع بينــك وبني املدعية 
العبــاس محمد(  عبــد  )فاطمــه 
في  اقامتك  محل  جملهولية  وبالنظر 
تبليغك  تقــرر  عليه  احلاضر  الوقت 
في صحيفتني رســميتني محليتني 

يوميتني باحلكم املذكور أعاله.
القاضي
ضياء قاسم الهاللي

فقدان هوية وكالة غذائية
فقدت هويــة وكالة غذائية 
صادرة من الشــركة العامة 
لتجارة املواد الغذائية باسم/ 
كفايــة حميدي محيســن، 
يســلمها  عليها  يعثر  فمن 

ملصدرها...
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مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة1899محل )18( سوق العزة الشعبي1

سنة واحدة1895محل )21( سوق العزة الشعبي2

سنة واحدة1893محل )22( سوق العزة الشعبي3

سنة واحدة1903محل )19( سوق العزة الشعبي4

سنة واحدة1894محل )20( سوق العزة الشعبي5

مدة االيجاررقم العقارنوع العقار وموقعهت

سنة واحدة1877محل )15( سوق األسماك اجلديد1

سنة واحدة1886محل )23( سوق األسماك اجلديد2

سنة واحدة1887محل )11( سوق األسماك اجلديد3

سنة واحدة1881محل )22( سوق األسماك اجلديد4

سنة واحدة1876محل )12( سوق األسماك اجلديد5

سنة واحدة1870محل )13( سوق األسماك اجلديد6

سنة واحدة1883محل )14( سوق األسماك اجلديد7

سنة واحدة1897محل )6( سوق األسماك اجلديد8

سنة واحدة1885محل )5( سوق األسماك اجلديد9

سنة واحدة1874محل )8( سوق األسماك اجلديد10

سنة واحدة1882محل )3( سوق األسماك اجلديد11

مجموع املبلغ الكليسعر الوحدةالعددنوع املادة املستخدمةت

2,500 الفان 200 مائتانجلكانات بالستك1
وخمسمائة دينار

500,000 خمسمائة 
الف دينار

براميل حديد حجم 2
15,000 خمسة عشر 60 ستون250 لتر

الف دينار
900,000 تسعمائة 

الف دينار
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بغداد ـ الصباح الجديد:

بحضــورِ وزير الشــباِب والرياضة، 
القدم،  لكرِة  العراقّي  االّتاد  رئيس 
عدنان درجــال، عقَد رؤســاُء اتاد 
كأس اخلليــج العربّي لكرِة القدم، 
أول أمس، اجتماعاً تشــاورياً على 
هامــِش قرعــِة كأس العالم في 
العاصمِة القطرّية الدوحة بطلب 
اخلليج  كأس  اتــاد  رئيــس  مــن 
العربي، الشــيخ حمد بن خليفة، 
رئيس االّتاد القطــري الذي ترأس 
االجتماع ، وأجمــع احلاضرون على 
دعمهم الكبيرِ إلقامة النسخِة الـ 
25 املُقبلة بضيافِة مدينِة البصرة.
حضــرُه  التشــاوري  االجتمــاُع 
األمنُي العــاّم لالتادِ العراقّي لكرة 
القــدم، محمد فرحان، حيث اطلع 
احلضــورُ  على التقريــر املُقدم من 
قبل اللجنــِة التفقدّية اخلليجّية 
التي زارت مدينــَة البصرة  موخراً 
بالوتيرة  اإلشــادَة  تضمــن  والذي 
امليناء  ملعِب  اجنازِ  في  التصاعدّية 
اتاد كأس  رئيــُس  األوملبي.وَحــثَ 
اخلليــج العربــي، الشــيخ حمد 
على  العراقي  اجلانــَب  خليفة،  بن 
مشيداً  الوتيرِة،  بهذه  االســتمرارِ 
بالنســِب التصاعدّيــة ومعدالت 
االجناز في املالعب واملنشآت األخرى.

هذا ومن املؤمل أن تكون هناك زيارٌة 

روتينّيــة أخرى للجنــِة التفقدّية 
اخلليجّية في العاشــر من شــهر 
أيار/ مايو املقبل، بعد شهرِ رمضان 
املبــارك، ملتابعِة اإلجــراءاِت كافة 

التي وصل إليها ملُف اســتضافة 
مدينــِة البصــرة لبطولــِة كأس 
اخلليــج املُقبلة، وهي زيــارٌة جترى 
املنافساَت  تستضيف  التي  للدوِل 

بأبهى  اخلليجّية  البطوالِت  إلظهار 
صورة.

من جانب اخر، تبدأ يوم غد االثنني 
املوافق 4 من شــهر نيسان اجلاري 

مباريــات اجلولة 26 لــدوري الكرة 
األولى  مواجهتني،  بإقامــة  املمتاز 
النفط والنجــف مبلعب األول  بني 
فــي الســاعة 3 عصــرا والثانية 

في  والشرطة  الوســط  نفط  بني 
ملعب النجف الدولي في الساعة 
10 مســاء، وجترى بعد غد الثالثاء 
مباراتني، نوروز يستقبل سامراء في 
ملعب اجلامعة في الساعة الثالثة 
يضيف  وامليناء  عصــرا،  والنصف 
الصناعة فــي ملعب الفيحاء في 

الساعة 10 مساء.
وتقام األربعاء مباراتان، زاخو يضيف 
الديوانيــة فــي ملعــب زاخو في 
والنصف عصرا  الثالثة  الســاعة 
ونفط البصــرة يلتقي الطلبة في 
ملعــب الفيحاء في الســاعة 10 
مســاء، وجترى اخلميس 3 مباريات، 
الكرخ يواجه القاســم في ملعب 
الســاحر احمد راضي في الساعة 
واربيل  عصــرا  والنصف  الثالثــة 
يالقــي الكهرباء في الســاعة 10 
مســاء والزوراء يضيف في ملعبه 
فريق نفط ميســان في الســاعة 
10 مســاء، فــي حني قــررت جلنة 
املســابقات تأجيل مبــاراة اجلوية 
مشــاركة  بســبب  بغداد  وأمانة 

اجلوية في دوري أبطال آسيا.
هذا ويغيب عــن مباريات اجلولة 6 
امللونة  البطاقات  بســبب  العبني 
هم ) حسن محمد حبيب وجعفر 
عبيس من الكــرخ ومحمد الباقر 
كرمي من الديوانيــة وهلو فايق من 
أربيــل وئارتي بولو مــن الكهرباء 

والبرايزلي برونو أوليفر من زاخو(.

اتحاد كأس الخليج العربي: البصرة ستحتضن خليجي ٢٥
الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز تبدأ غدًا بمواجهتين
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املنتخب الوطني لكرة القدم

خمسة أوسمة ملونة 
للجوجيتسو آسيويًا

الزوراء بطال لكأس 
صاالت السيدات

الجوية يبدأ الشوط 
القاري بلقاء الجزيرة

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق منتخــب العراق خمســة أوســمة ملونة في 
منافســات بطولة اســيا للجوجيتســو والسامبو 
والكوراش لفئة املتقدمــني والتي ضيفتها العاصمة 
البحرينيــة املنامة.وأكد رئيس إتــاد اللعبة الدكتور 
مخلص حســن ان األوسمة اخلمســة ال جاءت بواقع 
وســامني فضيني وثالثة أوســمة نحاســية موضحاً 
ان الالعــب عالء عيســى حقق الوســام الفضي في 
منافســات وزن + ٩٤ كغم بينما أحرز الالعبون إحسان 
فــالح وزن ٧٧ كغم ومحمد إســماعيل وزن ٦٢ كغم 
ومحمود ياســني وزن ٦٩ كغم الوسام النحاسي لكل 
واحد منهم، اما الوســام الفضي الثاني فقد حققه 
الالعبان إحسان فالح ومحمود ياسني بفعالية القتال 
الوهمي الزوجي.جدير بالذكر ان منتخب العراق شارك 

بسبعة العبني في البطولة القارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الــزوراء الفوز على نظيــره اجلوية بهدفني 
لهدف فــي املبــاراة النهائية التي أقيمــت أمس في 
محافظــة بابل ضمــن نهائي اندية الســيدات لكرة 
الصاالت.وفريــق الزوراء يقوده املدرب ســامر ســعد 
ويضم عناصر متميزة اسهمن في اثبات جدارتهن في 
البطوالت السابقة ليأتي الفوز اجلديد مكمال ملسيرة 
العطــاء التي ســجلها الفريق في البطــوالت التي 

اشترك فيها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت جلنة املســابقات في االتاد اآلسيوي لكرة 
القدم، عن مواعيد مباريات وتوقيتات ومالعب الذهاب 
واإلياب التي سيخوضها فريق القوة اجلوية ، إلى جانب 
أنديــة اجلزيرة اإلماراتــي ومومباي الهندي والشــباب 
السعودي.وأســفرت نتائج القرعة ملباريات الذهاب عن 

املواجهات التالية:
القوة اجلوية مع اجلزيرة اإلماراتي يوم الثالثاء 8 نيســان 
علــى ملعب امللك فهــد الدولي، اجلويــة مع مومباي 
الهندي يوم 11 نيســان على ملعب امللك فهد الدولي 
القوة اجلوية مع الشباب السعودي  على ملعب االمير 

فيصل بن فهد يوم 14 نيسان .
أما مباريات اإلياب:الشباب السعودي مع القوة اجلوية 
على ملعب األميــر فيصل بن فهد يوم 18 نيســان.. 
القوة اجلوية مــع اجلزيرة اإلماراتي علــى ملعب امللك 
فهد الدولي يوم 22 نيســان مومباي الهندي مع القوة 
اجلوية على ملعب امللك فهد الدولي 26 نيســان.وكان 
وفد فريق القوة اجلويــة بكرة القدم وصل الى اململكة 
العربية الســعودية للدخول مبعســكر تدريبي قصير 

استعدادا للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.

إعالم اللجنة األولمبية
 حقَق املنتخب الوطني للناشــئني 
تســعة  الرومانيــة  باملصارعــة 
أوســمة، منهــا خمســة ذهبية 
محرزاً  برونزي  ووسام  فضية  وثالثة 
العربية   البطولة  فــي  األول  املركز 
التي اختتمت مســاء أول أمس في 
باململكة  املكرمــة  مكــة  مدينة 
العربية الســعودية مبشاركة )١٦( 
اتاد  رئيس  عربياً.وقــاَل  منتخبــا 
املصارعة، شعالن عبد الكاظم: إن 
أبطال العراق أكدوا من خالل احملفل 
الواضح  التطــورَ  الكبير  العربــي 
املصارعة  رياضــة  تشــهده  الذي 
برغم املنافســة القوية بني العبي 
إن  املشــاركة.مبيناً:  املنتخبــات 
واعدة  نخبٍة  بروز  شهدت  البطولة 
مــن املواهــب التي ســيكون لها 
إذ  اللعبة،  شــأٌن كبير في عالــم 
توفرت املستلزمات األساسية التي 

يحتاجها العبو املصارعة.
وأضاَف شــعالن: إن منتخب العراق 
حقق  الرومانية  بفعالية  للناشئني 
خمســة أوســمة ذهبيــة، حيث 
الالعب حســني حيدر علي  حصد 
املركز األول في وزن 48 كغم وحقق 

الالعب حسام منصور احمد املركز 
األول فــي وزن 55 كغــم، فيما نال 
الالعب إدريس زياد رمزي املركز االول 
في وزن 71 كغم واستطاع الالعب 
احمد محمد قادر إحراز املركز االول 
فــي وزن 80 كغم، وحقــق العبنا 
سجاد حســني ناصر بوزن 92 كغم 

املركز االول.
وأوضــَح رئيس االتاد: إن ناشــئي 
أوســمة  ثالثة  حصــدوا  العــراق 
فضية ووســاما برونزيا أيضاً، فقد 
اجلواد  محمــد  الالعب  اســتطاع 
الثاني في وزن  باســم إحراز املركز 

45 كغم وفــي وزن 51 كغم حقق 
علي  محمــد  مصطفى  الالعــب 
املركز الثانــي، فيما حصل الالعب 
حســني علي هاشــم على املركز 
الثاني فــي وزن 110 كغــم، فيما 
حصل الالعب حسني مجبل علوان 
على املركز الثالــث بوزن 65 كغم.

يذكُر أن منتخب الســعودية أحرز 
املركز الثاني وسوريا باملركز الثالث، 
في حني حصلــت منتخبات اجلزائر 
على املركز الرابع واألردن على املركز 
الســادس  باملركز  واملغرب  اخلامس 

وتونس في املركز السابع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التدريبــي  املــالك  اختتــم 
للناشــئني  الوطني  للمنتخب 
املدرســة  تدريباتــه على قاعة 
الشــعب  وقاعة  التخصصية  
املدرب  بقيادة  الرياضية  لاللعاب 

وحداته  كازنيــان  جورج  احملترف 
التدريبية حيث استمر املعسكر 
ملدة عشرة ايام و ذلك استعداداً 
وابرزها  اخلارجية،  للمشــاركات 
بطولة غربي اســيا للناشــئني 
فــي األردن شــهر أيــار.. و  قدم 

االتــاد املركــزي لكرة الســلة 
جميــع التســهيالت للمــالك 
التدريبــي والالعبــني وذلك من 
اجل خلق اجواء رياضيـــة مميـزه 
و اعـداد املنتخـب للمشاركـات 

اخلارجيـة.

ناشئة السلة يستعد لغربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتظــم منتخبنا الوطني للصم 
والبكم بكرة القدم في معسكره 
 20 التدريبي بســوريا ويســتمر 
في  للمشاركة  اســتعداداً  يوما 
العالــم للصــم الذي  أوملبيــاد 
ســيقام في البرازيل أواخر شهر 
نيســان اجلاري ومطلع الشــهر 
املقبل، ويضــم املنتخب الوطني 
العباً   22 تشــكيلته  في  للصم 
بقيادة املالك التدريبي املؤلف من 
الدكتور كاظــم الربيعي وخلف 
حبش ومــدرب حراس املرمى علي 
عبد لفتة ومدرب اللياقة البدنية 

عماد بختر وحميد طارق معاجلا.
ويــؤدي وحداتــه التدريبيــة في 
الســوري،  تشــرين  نادي  ملعب 
ومــن املقرر ان يتخلل املعســكر 
ودية، وعند  3 مباريــات  التدريبي 
العودة سيمكث في بغداد 7 أيام 
ويغادر  التحضيرات  رحلة  الكمال 
بعــد ذلك إلــى البرازيل للدخول 
العاملي  األوملبياد  منافســات  في 

بنسخته الــ 24.
منتخبنا  األوملبياد  قرعة  وأوقعت 
وسيفتتح  الثالثة..  اجملموعة  في 
منتخبنا مبارياتــه بلقاء أميركا 
30 نيســان اجلــاري، ويالقي  يوم 
تركيا يــوم 4 آيار املقبــل، ومالي 
في 6 الشــهر ذاته، وأملانيا يوم 8 

الشهر نفسه.
الكابنت، خلف حبش،  وبحســب 
فــأن املنتخــب يأمــل ان يحقق 
الفائــدة الفنية من معســكره 
التدريبي احلالي في سوريا وإجراء 
نقطة  ودية ســتكون  مباريــات 
مهمــة لزيــادة درجــة اجلاهزية 

املستطيل  فوق  الالعبني  وتناغم 
مبــا قدمته  األخضــر، مشــيدا 
الباراملبية ملنتخب الصم  اللجنة 
إلــى أوملبياد  وبقيــة املتأهلــني 
العالم الذي سيقام في البرازيل، 
إذ حرصت على املتابعة واملواكبة 
للتدريبــات وحث الالعبني واملالك 
التدريبــي علــى تقيــق نتائج 
إيجابية تثبــت أهلية العراق في 

رياضة الصم. 
وبــني ان املنتخــب الوطني اقام 
معب  ضيفه  تدريبيا  معســكرا 
كربــالء الدولي، وكان ناجحا فنيا 
، كمــا كانت للجنــة الباراملبية 
برئاســة الدكتــور عقيل حميد 
حضــورا ميدانيــا لتعزيز اجلانب 
التدريبي  واملالك  لالعبني  املعنوي 

قبل االستحقاق العاملي. 
املرمى علي عبد  اما مدرب حراس 
لفتــة، فاثنى على تعــاون املالك 
التدريبــي والدعــم الكبيــر من 

اللجنــة الباراملبية، مشــيرا إلى 
جهــود الالعبــني واصرارهم على 
تقدمي األفضل في املباريات املقبلة 
من اجل اثبات جــدارة العراق في 
احملافل اخلارجيــة وتعزيزا ملا تقق 
بكرة  للصم  الوطنــي  للمنتخب 
القــدم فــي أكثر من مناســبة 
سابقة، منوها إلى انه اعد حراس 
املرمى بنحو متقــدم ويتطلع الن 
يكونــوا عنصر فعال ويلعبون دورا 
واملســاهمة  املباريات  إيجابيا في 
في تأكيد التفــوق العراقي الذي 

يطمح إليه اجلميع.
املنتخب  اكــد معالــج  في حني 
الوطني، حميد طارق،  ان الالعبني 
ميرون بحالــة إيجابية جدا، واملالك 
التدريبي والطبي يتابعهم بشكل 
أســهمت  دقيق جــدا، في حني، 
التدريبات في تعزيز جانب اللياقة 
البدنية لهم، مما يؤكد انهم على 

درجة عالية من اجلاهزية البدنية.

مصارعة الناشئين تتوج بلقب
 العرب في السعودية 

معسكر سوريا يؤهل منتخب
 الصم إلى أولمبياد البرازيل

تفوق عراقي للمصارعة عربياً

منتخب الصم والبكم لكرة القدم

10:00 مساًء

9:45 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

برشلونة ـ إشبيلية

يوفنتوس ـ إنتر ميالن

سان جيرمان ـ لوريان

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

الدوري الفرنسي 



الكبيرة يســرا، تصوير مسلسلها  الفنانة  تواصل 
 ON اجلديد "أحالم ســعيدة" املقرر عرضه على قناة
بشكل حصرى خالل شــهر رمضان املبارك ومنصة 
watch it، حيــث يتبقــى لهــا ما بــن 10 أيام إلى 

أسبوعن تصوير خالل الشهر الكرمي.
وتخــوض النجمة يســرا جتربة دراميــة جديدة فى 
رمضــان هــذا العام مــن خالل مسلســل "أحالم 
ســعيدة" الذي تقدم فيه الكوميديــا االجتماعية 
بعدما قدمت االثارة والتشــويق في مسلســليها 
األخيريــن "خيانة عهد" و"حــرب أهلية" وحققت 
خاللهما جناحاً مميزاً، ولذلك قررت التغيير واالجتاه إلى 

اجلانب الكوميدى.
خيانة عهد بطولة يســرا، غادة عادل، مى كســاب، 
شيماء سيف، هشــام اسماعيل، نور محمود، نبيل 
نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، 
عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى 
وعــدد آخر من الفنانن، تأليف هالــة خليل وإخراج 
عمرو عرفة وإنتاج شــركة العدل جــروب للمنتج 

جمال العدل.

كشفت النجمة دينا الشــربيني، خالل مداخلة هاتفية 
ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة On، وتقدمه 
اإلعالمية مليس احلديدى، حول حلقتها في ســكاي دايف 
إنها ليســت املرة األولى لعمل ســكاي دايــف، مؤكدة: 
"فعلتهــا مرتن مــن قبل ولكن خارج مصــر، ولكن في 
احلقيقــة هذه املــرة مختلفة متاما، فمصــر من األعلى 
شــكلها )يجــن("، مضيفة: "أنا ســعيدة جــدا بهذه 
التجربة، وســبب قدومي على هــذا املوضوع أننى كنت 
أخــاف من املرتفعات، وقرأت أن احلل هو أن أكســر خوفي 
وبالفعل كان هذا هدفي منه كســر اخلوف، وبالتأكيد مير 
علّي حلظات مرعبــة ولكن في النهاية هى ممتعة".  وعن 
دورها في مسلسل املشوار بجانب محمد رمضان، قالت: 
"جتربة ممتعة واملسلســل صعب وتعتبــر هذه ثالث مرة 
أتعاون فيها مع اخملرج محمد ياسن، وأنا أستمتع بالعمل 
معه وهذه أيضا ليســت املرة األولى التى أعمل فيها مع 

رمضان، وأعتقد أنكم سترون عمال مختلفا متاما". 

يسرا 

دينا الشربينى

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل
قال اهلل ســبحانه وتعالى في كتابه 
الكرمي" َشــْهُر رََمَضاَن الَِّذي أُنزَِل ِفيِه 
َن الُْهَدٰى  الُْقرْآُن ُهًدى لِّلنَّاِس وَ بَيَِّناٍت مِّ
ْهرَ  وَالُْفرَْقاِن * َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ

َفلَْيُصْمُه*
صدق اهلل العظيم..

حل علينــا وعلى جميع املســلمن 
وعلــى امتداد االرض، شــهر رمضان 
املبارك، الزائــر الفضيل الذي ننتظره 
كل عام ونعد العدة الستقباله اقدس 
استقبال، وشــهر رمضان هو الشهر 
التاسع في التقومي الهجري ويأتي بعد 

شهر شعبان.
 اهمية هــذا الشــهر ومكانته بن 
ومعتقداتهم  وتراثهــم  املســلمن 
تتجلى بقدســيته وتفرده عن اشهر 
الســنة، ففيه نزل القران الكرمي على 
محمد  النبي  والصالح  الهدى  رسول 
بن عبــد اهلل صلوات اهلل عليه وذلك 
في ليلة القدر من هذا الشــهر، وفيه 
بن  كبيرا  منعطفا  االنسانية  دخلت 
الهدايــة والظالل، فجــر جديد اطل 
على البشرية،  بدأ بجملة )اقرأ بأسم 
ربك الــذي خلق( والتــي كانت بداية 
هداية الناس واعتناقهم دين االسالم.

في هذا الشــهر، ميتنع املســلم عن 
الطعام والشراب وعن احملظورات التي 
تبطل الصوم من الفجر وحتى غروب 
الشــمس، تتطهر القلوب وتتصافى 
النفوس وتتــوارى الضغينة واالحقاد، 
في  العاطفة  وتسود  التراحم  يحضر 
اجواء من الشعائر الدينية مثل: صالة 
التراويح واالعتكاف في العشر األواخر 
من الشهر، وهو الشهر الوحيد الذي 
يوحــد جميــع املســلمن مبختلف 
جنسياتهم وطوائفهم ومستوياتهم 

باإلضافة  واالقتصادية،  االجتماعيــة 
للفوائد الصحية جلســم االنســان 
فالصــوم يطهــر هذا اجلســم من 
الفعاليات  وكذلك  واالدران،   االمراض 
املرافقــة لطقوس الصوم مثل إقامة 
الفقراء  واســتضافة  لإلفطار  موائد 
االســر  تتبادل  اليهــا،  واملتعففــن 
بل  بينها،  فيمــا  واحللويات  االطعمة 
تكثر موائــد االفطار وتتنــوع بالوان 
الطعام والشــراب واحللويات، ويتوحد 
اجلميع باجللوس علــى مائدة االفطار 
بانتظــار املدفع الذي يقطع شــريط 
يوما من  املســلمن  ويــودع  االفطار 

الصيام.
في رمضان تبرز وتظهر بعض املظاهر 
التراثية الثابتة مثل: الفانوس والزينة 
واالضواء امللونة وكذلك مدفع االفطار 

يقص  الذي  واحلكواتي  واملســحراتي 
املعبرة  والدينية  االنسانية  القصص 

املفيدة.
والن شــهر رمضان، كما اسلفنا هو 
شهر التراحم والتصافي والتعاون، اال 
اننا نشــهد ارتفاع اسعار بعض املواد 
الغذائية تزامنا مع حلول هذا الشهر 
الفضيــل، ممــا يرهق كاهــل بعض 
االســر الفقيرة التي تتلبسها احليرة 
الطقسية  والتزاماتها  االســعار  بن 

استعدادا الستقبال هذا الشهر.
بعــض املواطنــن وربــات البيــوت 
الذيــن تســارعو للتبضــع وتهيئة 
املواد الغذائية اخلاصة بهذا الشــهر 
الفضيــل، ابــدوا اســفهم الرتفاع 
اســعار بعض املواد الغذائية وخاصة 
يتعاون  ان  االساسية منها، مطالبن 

اجلميع في سبيل اســتقرار االسعار 
لتكون املواد في متناول املواطن.

في وقت يذكر بعض الذين يعيشــون 
فــي الغربة ان بعض الــدول االوربية 
تعمل علــى تخفيض اســعار املواد 
الغذائية خالل شــهر رمضان مراعاة 
لشعور املســلمن من رعاياها او من 

املهاجرين اليها. 
ويبقــى صــوم رمضان كمــا صامه 
قدوة البشرية ورســول اهلل  محمد 
"صلى اهلل عليه وسلم" وامر الناس 
بصيامه، وأخبر عليه الصالة والسالم 
أن من صامه إميانًا واحتسابًا غفر اهلل 
له مــا تقدم من ذنبه، ومن قامه إميانًا 
واحتســابًا غفر اهلل له ما تقدم من 
ذنبه، شــهر فيه ليلــة خير من ألف 

شهر.

الصباح الجديد - وكاالت
فوجــئ متابعو قناة "بي إن ســبورتس" 
القطريــة، بالنجمة املصرية شــريهان، 
املنتخبات  توزيــع  قرعــة  تقدم حفــل 
املتأهلة لكأس العالم 2022 التي اقيمت 
في العاصمة القطرية الدوحة اول امس 
اجلمعة ، ومن املقرر أن تقام بطولة كأس 
العالــم لكرة القدم بقطر في شــهري 

تشرين الثاني وكانون األول املقبلن.
ظهرت الفنانة شــريهان على املســرح 
وعــال التصفيق لهــا، وأطلــت بكامل 
املتســارعة  قلبها  دقات  رونقها، لكــن 
كانت تالحق حديثها، حيث بدأت كالمها 
بشــكر دولة قطر وكذلك تقدمي الشكر 
لكل مسؤولي االحتاد الدولي لكرة القدم.

وقالت شريهان في مســتهل كلمتها: 
االحتاد  رئيس  الســمو،   "حضرة صاحب 
الدولي لكرة القدم الفيفا،  الســيدات 

والســادة احلضور، أتشرف بوجودي اليوم 
بينكم فــي هذا احلدث الدولــي الكبير 
ومــا أعظمه حــدث، وما أبدعــه واقع 

وتاريخ وإن كانت قطر هي من ســتنظم 
هذا احلدث، كأس العالــم 2022 إال أنها 
بطولة كل العرب، العرب جميًعا هم من 

سيستضيف العالم".
وشــددت الفنانــة املصريــة علــى أن 
2022 هــي بطولة كل  "كأس العالــم 
العرب"، متوقعة أن حتقق تلك النسخة 

املونديالية جناحا منقطع النظير.
ووجهت شــريهان بالشكر على منحها 
اللحظة  هــذه  في  للحضــور  الفرصة 
التاريخية موضًحا أنها تعد مبثابة رحلة 
جديدة لكل إنســان وهــي بداية رحلة 
املونديال فعلًيا تاركة الفرصة لبدء حفل 
االفتتاح وســحب قرعــة كأس العالم 

.2022

شريهان مفاجأة حفل قرعة كأس العالم 2022

رمضان يحل علينا ضيفا عزيزا مباركا 
أهال بالشهر الفضيل

الصباح الجديد - وكاالت:
 تعرض شبكة "إتش بي أو" األميركية اعتباراً من 21 آب املقبل 
مسلســل  )بيت التنن( الذي تدور أحداثه قبل 200 سنة من 
زمن مسلســلها الشــهير "صراع العروش" الذي استقطب 

عدداً كبيراً من املشاهدين في كل أنحاء العالم.
ويبدأ عرض املسلســل املؤلف من عشر حلقات األحد 21 آب 
على "إتش بي أو" "وســيكون متاحاً عبــر منصة "إتش بي أو 
ماكس" في الواليات املتحدة وفــي بلدان تتوافر فيها املنصة 
التي متلكها مجموعة "وورنر ميديا"". ويســمح هذا التاريخ 
لـ"إتش بي أو" بأن تسبق توافر املسلسل ذي امليزانية الكبيرة 
واملقتبس من سلسلة أفالم "سيد اخلوامت" عبر منصة أمازون" 
واملقرر حتــى اللحظة في 2 آب. وجتري أحــداث  )بيت التنن( 
املقتبــس من كتاب "النار والدم" للكاتب جورج ر.ر. مارتن قبل 
مئتي عام من أحداث مسلســل "صراع العروش"، ويروي تاريخ 

عائلة "تارغارين".
ويضم طاقم العمل مجموعة من املمثلن بينهم إميا دارسي 
)واندرلست(، مات ســميث )دكتور هو، ذي كراون(، ريس إيفانز 
)ذي كينغز مان، سبايدرمان( وأوليفيا كوك )بايتس موتيل، ريدي 
بالير وان(. وحقق مسلســل "صراع العروش" جناحاً عاملياً وحاز 
جوائز عدة، وطبع تاريخ املسلسالت التلفزيونية طوال ثمانية 

مواسم بُثت بن عامي 2011 و2019.

"بيت التنين" على " إتش 
بي أو " في آب المقبل

الصباح الجديد - وكاالت:
 أعلنت عائلة النجم السينمائي بروس ويليس أن بطل أفالم 
احلركة البالغ من العمر 67 عاماً سيعتزل التمثيل بسبب 
"مشــاكل صحية" أبرزهــا فقدانه القــدرة على الكالم، 
وأفادت العائلة في منشور عبر إنستغرام بأن "بروس عانى 
بعض املشاكل الصحية وتبّن من تشخيص وضعه أخيراً 
أنه مصاب مبرض احلبسة )أي فقدان القدرة على الكالم( مما 

يؤثر على قدراته اإلدراكية".
وأضافت عائلة بطل سلســلة أفــالم "داي هارد": "لذلك، 
وبعد دراســة متأنية، يتنحى بروس عن هــذه املهنة التي 

كانت تعني له الكثير".
وحمل املنشــور توقيع زوجــة ويليس احلاليــة إميا هيمنغ 
ويليس وزوجته الســابقة املمثلة دميي مــور، وأبنائه رومر 

وسكاوت وتالوال ومابيل وإيفلن.
وُعرف بــروس ويليــس أوالً في ثمانينات القرن العشــرين 
من خالل مسلســل "ضوء القمــر" التلفزيوني إلى جانب 
سيبيل شيبرد، لكّنه دخل عالم الشهرة عام 1998 بفضل 
جتسيده شــخصية البطل الذي ال يقهر جون ماكلن في 

فيلم احلركة "املوت الصعب" الذي جعله جنماً عاملياً.

بروس ويليس يعتزل 
التمثيل بعد فقدانه النطق

الصباح الجديد - وكاالت:
حضرت الفنانــة اللبنانية نادين 
الفعاليات  إحدى  جنيم  نسيب 
ســؤال  لها  ووجه  الفنيــة، 
أثناء تواجدها على السجادة 
املشــروع  حــول  احلمــراء 
اّلذي  اجلديــد  االســتثماري 
تســتعد األخيرة إلطالقه في 
إلى  ووجه  املُقبلــة،  املرحلــة 

نادين جنيم ســؤال حول اســتثمارها 
في العقارات أم فــي مجال التجميل 
مجــدداً، لتــرد بشــكل مفاجئ في 
محاولــة منها للتهرب من الســؤال، 
وردت ناديــن قائلة لها:"عقارات ؟ ملاذا؟ 
هل اخبرك احد انني اســوق تراكتور؟ 
أدق مسامير؟اشــيد عمارات؟ مادخلي 

بالعقارات؟ 
ووجهــت تعليقات مــن قبل اجلمهور 

نادين جنيم  رد  واملتابعن مت مهاجمــة 
فيها مؤكدين أن السؤال كان واضحاً 
ردهــا كان غير  وأن  بشــكل كافــي 

منطقياً.
من جهة أخرى، من املقرر أن تغيب نادين 
جنيم عن موســم دراما رمضان 2022 
بعــد أن أعلنت رغبتهــا في احلصول 
على فترة من الراحة للتفرغ ملشروعها 
الذي  التجميل  ملستحضرات  التجاري 

أطلقتــه مؤخــراً، وتبدأ االســتعداد 
الثاني من مسلسل صالون  للموسم 

زهرة بعد انتهاء شهر رمضان.
"صالون زهرة" شــارك فــي بطولته 
بجانب نادين نســيب جنيــم، كل من 
معتصم النهــار، زينة مكي وغيرهم 

نخبة من جنوم سوريا ولبنان.
تــدور أحداث املسلســل حــول امرأة 
تدعى )زهرة( متتلك محل جتميل، وعن 

طريق اخلطأ يتم اســتبدال كراســي 
حتتوي على أمــوال مهربة، لذلك يلجأ 
)أنس( حليلة لكي يحصل على األموال 

ولكنه يقع في غرام زهرة.
يذكــر أن ناديــن جنيم شــاركت في 
املوســم الرمضاني املاضي مبسلسل 
كارمن  اخلولــي،  قصي  مــع   "2020"
لبس، فادي ابو ســمرا وغيرهم نخبة 

من النجوم

نادين نجيم تتهرب من سؤال استثمارها بالعقارات

الصباح الجديد
بيروت  اللبنانية  العاصمة  في 
الدورة  توزيع جائزة  اقيم حفل 
)محمود  ملســابقة  السابعة 
كحيل(، ومنح خاللها رســام 
املنــدالوي  علــي  الكاركتيــر 
جائزة " قاعة املشاهير" تثمينا 
ل" إلجنــازات العمــر" واجلائــزة 
فخرية متنــح تقديرا ملــن أمضى 
ربع قــرن أو أكثر في خدمة فنون 
الرســم ملطبوعــات االطفال، 
والشــرائط  والكاريكاتيــر، 

املصورة.
العزاوي  ضياء  القدير  الفنان 
كتب مقاال قيما عن الفنان 
املندالوي في الكتاب اخلاص 

باملسابقة.
وسبق ان منحت هذه 
فنانن  الى  اجلائزة 

مــن فلســطن " ناجــي العلي" 
ومصر "جورج البهجوري" و"حلمي 
التوني،  و" حبيب حداد" و"جاد" من 
لبنان، و" جلينة االصيل "من سوريا، 

والفنان املغربي الراحل "لهادي".
ويهــدف برنامج اجلائــزة إلى تعزيز 

والكاريكاتور  املصــورة  الشــرائط 
التعبيرية  والرســوم  السياســي 
إبراز  العربي مــن خالل  العالم  في 
مواهب وإجنازات رســامي الشرائط 
الكاريكاتير في  املصورة و ورسامي 

املنطقة.

فالح خيري
احتفت دائرة السينما واملسرح باليوم 
اول امس  للمســرح مســاء  العاملي 
اجلمعة على خشــبة مسرح الرشيد 

وسط العاصمة بغداد. 
بــدء االحتفــال بعــرض مســرحية 
)غــودوت ايــن انــت؟( التــي أضاءت 
خشبة املسرح باالداء التمثيلي الرائع 
والكبير، وبالطريقة االخراجية املبهرة، 
املسرحية من تأليف واخراج الدكتورة 
عواطف نعيم ومتثيل الدكتورة شذى 
سالم وســمر محمد وشيماء جعفر 
وريتا كاســبر، وســينوغرافيا عباس 

قاسم، وداتاشو ساهرة عويد.
وقد تفاعــل اجلمهور النخبوي احلاضر 
وعن  الراقــي،  املســرحي  العمل  مع 
الناقــد واالكادميي  املســرحية حتدث 
علــي حمــدان قائال: تاخــذ عواطف 
نعيــم العنوان فتضعــه في جدلية 
عراقيــة ذلك االنتظــار الصعب واملر 

الذي يبحث عن فســحة امل، الزوجة 
،االم،االبنة،الــكل ينتظر، الكل يحاول 
ان يبحث عن خــالص لكي يصل الى 
منطقة الفــرح،  االبنة واالم ينتظران 
عودة االب ،  تصرخــان: نريد ان نرقص 

ونفرح ،  اتشــحت النســاء بالسواد 
للطفلة  االمل  بقيت فســحة  ،لكن 
في ثوبهــا االحمر املشــع في فضاء 
يابس بجــذوع مكســورة حتولت الى 
مقاعد انتظار يبعث االمل على شكل 
فرح وســعادة ونهاية خليباتنا ، تصرخ 
بصوت عال لكل مشاريع الفساد التي 
جعلت من حياتنا جحيم اليطاق، حتية 
لكادر املسرحية على ذلك االداء الرائع 
واملتقن ، وللفنانة شــذى سالم وهي 
تتحرك على املســرح بكل انسيابية 
ومرونــة  حيث اســتطاعت ان تصل 

بالشخصية الى مدياتها املنشودة".
الدكتور  االحتفال كــرم  وفي ختــام 
احمد حسن موســى مدير عام دائرة 
فنية  واملسرح شــخصيات  السينما 
مهمــة والمعــة فــي ســماء الفن 
املسرحي العراقي، ومن املغتربن ايضا 
ممن لهــم باعهم الطويــل في الفن 

واالبداع .

جائزة راقية لفنان الكاركتير علي المندالوي
"غودوت اين انت؟" تضيء مسرح الرشيد إلنجازات العمر..

بغداد - الصباح الجديد
الفنانن  جمعيــة  تســتعد 
القامة  العراقين  التشكيلين 
مسابقة جائزة عشتار للشباب 
وبهذه  للرسم،  واخملصصة   2022
كافة  اجلمعيــة  دعت  املناســبة 
االعضــاء فيها الى تقدمي اعمالهم 

الفنية للمشــاركة في هذا املعرض 
وسيكون اخر موعد لتسليم االعمال 
يوم السبت املوافق الثالثن من شهر 
نيســان اجلاري، وســيتم توزيع عدد 
من اجلوائز خالل هذه املســابقة على 
في  املشاركن  جميع  وعلى  الفائزين 
هذا املعرض وكما مدون ادناه: اجلائزة 

االولى  مليون وخمسمائة الف دينار، 
الثانية مليون دينــار، واجلائزة الثالثة 
ســبعمائة وخمســون الــف دينار، 
باالضافة لعشــرة  جوائــز تقديرية 
دينار  الــف  وخمســن  مئة  بقيمة 
لكل منها، وايضا سيوزع على كافة 
املشــاركن حقائب حتتوي على مواد 

للرسم.
ووضعت اجلمعية شروطا للمشاركة 

هي:
ان تكون املشاركة للفنانن والفنانات 
بصفة عضو ) عامل او مشارك ( في 
اجلمعية وان اليتجاوز عمر املشــارك 
٣٥ عام كحد اعلى، وان يكون العمل 

منجز خالل العامــن ) -2021 2022 
الطابــع  ذات  االعمــال  (، والتقبــل 
الفولكلــوري التجــاري وان يحمــل 
العمل املشــارك سمة فنية مغايرة، 
و قياس العمل الفني رســم ) زيت ـ 
اكريلك ( اليتجاوز ) 100سم عرض و 
120سم طول ( كحد اعلى وان اليقل 

عن” 70ســم × 70 سم ” كحد ادنى، 
ولن تقبل االعمال املطبوعة واملنقولة 
واملقتبسة من اعمال بعض الفنانن،  
الفني بشكل  العمل  تأطير  وان يتم 
جيد من قبل املشــاركن والتستلم 
األعمال غير املؤطــرة او غير املركبة 

على األطار اخلشبي ) الشاصي (.

جمعية الفنانين التشكيليين تعلن مسابقة جائزة عشتار للشباب 2022 
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