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بغداد ـ الصباح الجديد:
بالوكالة  الكهربــاء  وزيــر  قــال 
عادل كرمي، امــس األحد، إن "بالده 
أكملت اإلجــراءات الفنية للربط 
الكهربائــي مــع تركيــا، متهيدا 
البالد بالطاقة، وفيما أكد  لتزويد 
أن تركيا ستزود البالد بكمية 500 
الى  لفت  الكهرباء،  من  ميغاواط 
أن املفاوضات مســتمرة بشــأن 
الربــط الكهربائي مع دول اخلليج 

العربي.
تابعته  وقال كــرمي في تصريــح 
"خدمــة  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
في  أفضل  ســتكون  الكهربــاء 
الصيف املقبل من ســابقه، في 

حال توفر الغاز والوقود للوزارة".
وأضاف أن "الــوزارة لديها خطة، 
ونأمل من اللجنة املالية تخصيص 
األمــوال الســتكمال املشــاريع 
اخلطــوط  وإنشــاء  والنواقــص 
قريباً"،  احملوالت  وشــراء  واحملطات 
مشيراً إلى أن "الوزارة استكملت 

جميع أعمال الصيانة".
ووفق وزارة الكهربــاء ، فإن تركيا 
ستزود البالد بكمية 500 ميغاواط 

من الكهرباء.
وكانــت الوزارة بــدأت عام 2020 
بتنفيذ خطة الربــط الكهربائي 
إقليم كردســتان  تركيا، عبر  مع 

شمالي البالد.
وبشــأن الربــط الكهربائــي مع 
دول اجلــوار، أكد كــرمي أن "الوزارة 
تســتكمل الربــط الكهربائــي 
مع تركيا، ويجــري العمل للربط 

الكهربائي مع األردن".
مســتمرة  "املفاوضــات  وزاد: 
بشــأن الربط الكهربائي مع دول 

اخلليج العربــي، من أجل الوصول 
للطرفني..  ضامنــة  اتفاقات  إلى 
املفاوضات مستمرة بشأن كلفة 
اإلنشــاء والتعرفــة، ونأمل خالل 
األيــام املقبلة الوصــول إلى حلٍّ 

ُمرٍْض للطرفني".
رئيس مجلس  وفي السياق أصدر 
الوزراء مصطفى الكاظمي امس 
األحــد، توجيهــات عــدة تتعلق 
بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء، 
مبا يضمن أفضل جتهيز للمواطنني 

خالل فصل الصيف.
وقــال املكتب اإلعالمــي لرئيس 
مجلس الــوزراء في بيــان تلقته 
"الكاظمي،  إن  اجلديــد،  الصباح 
تــرأس اجتمــاع اجمللس الــوزاري 
إيجاز  للطاقــة، وتضمن عــرض 
بشــأن توفير مســتلزمات إنتاج 
خــالل  الكهربائيــة  الطاقــة 
ومبعّدالت  املقبل،  الصيف  موسم 
اخلدمات  أفضــل  تقــدمي  تضمن 

للمواطنني".

وشــدد رئيس مجلس الوزراء على 
بأهمية  الســابقة  "توجيهاتــه 
كل  وتهيئة  االستعدادات  إكمال 
تضمن  التــي  والبدائل  الســبل 
اســتقرار إنتــاج الطاقــة، وفي 

مختلف الظروف املناخية".
أن "التحديات  وبــنّي الكاظمــي 
املتمثلة بارتفاع درجات احلرارة في 
الصيف والتغيرات املناخية يجب 
أن تقابلها حلول عملية وسريعة، 
الذي  التخطيط  يتجاوز سوء  ومبا 

شهده قّطاع الطاقة وساهم في 
صناعة األزمــة إلى ما وصل إليه 

احلال اليوم".
وأوضــح الكاظمي وفقــا للبيان 
الكهربائية  الطاقــة  "ابــراج  أن 
ســبق أن تعّرضــت إلــى أعمال 
إرهابياً؛  هدفــاً  وصارت  التخريب، 
واملبادرة  املعاجلة  يحتم سرعة  مما 
مستوى  الســتعادة  الصحيحة 
وتأمني ســاعات جتهيز  اإلنتــاج، 

أطول للمواطنني".

وتابع البيــان أن "الكاظمي أصدر 
تتعلق  التوجيهات  من  مجموعة 
بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء 
مبا يضمن أفضل جتهيز للمواطنني 

خالل فصل الصيف".
وتنتــج البــالد بــني 19 و21 ألف 
الكهربائية،  ميغاوات من الطاقة 
يتجاوز  الفعلي  االحتيــاج  بينما 
30 ألفا، مــا يؤدي إلــى انقطاع 
متكرر للتيار وســط احتجاج من 

السكان.

الكاظمي يوجه بتأمين افضل تجهيز للمواطن خالل الصيف

"الكهرباء" تكمل االستعدادات الفنية
لتزويد البالد بخمسمائة ميغاواط من تركيا 

آالف اللبنانيين يفرون الى ببغداد
6هربا من الفقر والتدهور االقتصادي »كورونا« يغلق كبرى مدن الصين

3ويحجر 25 مليون شخصا

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الطاقة  رئيس جلنة  نائب  كشف 
االقليــم علي حمه  برملــان  في 
صالح عن وجود فســاد كبير في 
النفــط من حقول  بيع وتصدير 

اإلقليم.
وافاد حمــه صالح فــي حديث 
احلزب  باستحواذ  اجلديد  للصباح 
الدميقراطــي عبــر شــركة كار 
كــروب على مبالــغ ضخمة من 
ايــرادات بيع نفــط االقليم في 

االسواق العاملية.
انبوب  اجور  واضاف حمه صالح، 
النفط الذي يصدره االقليم ويقع 
26 % منه داخــل اراضي االقليم 
ومتتلكه شركة كار كروب وروس 
نفط الروســية، بينمــا يقع 74 
التركية،  االراضــي  % منه داخل 
االقليــم مليارا  كلــف ميزانية 
و274 مليون دوالر خالل عام 2021 
املنصــرم، ذهبت جلها الى تركيا 
اململوكة  كــروب  كار  وشــركة 

للحزب الدميقراطي الكردستاني.
وتابع حمــه صالح، ان شــركة 
كار كروب وروس نفط الروســية 
مليــون   840 اســتلمتا مبلــغ 
دوالر كأجور نقــل للنفط، بينما 
استلمت تركيا 434 مليون دوالر، 
مؤكداً ان ذلك يؤكد وجود فساد 

كبيــر في ظل العقود الســيئة 
التي وقعتها حكومة االقليم.

واضاف حمه صالح، ان احلكومة 
النفط  بتصدير  تقــوم  االحتادية 
كركوك  حقول  من  املســتخرج 
عبر انبوب نفــط االقليم، وتدفع 
ما قيمته دوالرا و20 سنتا كاجور 

نقل للبرميل الواحد، بينما تدفع 
حكومة االقليم 9 دوالرات، كاجور 
نقل لتصدير البرميل الواحد عبر 

نفس االنبوب.
وكانت شــركة ديلويت املكلفة 
بتدقيق حســابات انتاج وتصدير 
اعلنت  قد  االقليــم،  في  النفط 

لالشــهر  الفصلــي  تقريرهــا 
الثــالث االولــى من عــام 2022 
احلالي، وكشفت فيه عن بيع 38 
مليون برميل مــن النفط، وبعد 
شركات  مستحقات  استقطاع 
النفــط واجور انبــوب التصدير 
دوالر  مليــون   842 مبلــغ  تبقى 
الى  االقليم، ما يشــير  حلكومة 
22 دوالر فقط تبقت حلكومة  ان 
االقليم عن كل برميل باعته في 
العاملية خالل االشهر  االســواق 
الثالث املنصرمــة، رغم االرتفاع 
اســعار  شــهدته  الذي  الكبير 

النفط في االسواق العاملية.  
في غضون ذلك اغلقت املئات من 
وحافالت  االجرة  سيارات  سائقي 
الرئيسة  الشــوارع  الركاب  نقل 
من  وعدد  السليمانية  مبحافظة 
االقضيــة والنواحــي مبحافظة 
االرتفاع  اربيــل احتجاجا علــى 
الكبيــر فــي اســعار احملروقات 

مبحافظات االقليم.

وهــو  عمــر  محمــد  وقــال 
اجرة مبحافظة  ســائق ســيارة 
الســليمانية للصباح اجلديد، ان 
اســعار البنزيــن ارتفعت بنحو 
اللتر  بلغ ســعر  جنوني حيــث 
لســنا  ونحــن   ،1100 الواحــد 
قادرين على شرائه بهذه االسعار 
السابقة،  وفقا لالسعار  والعمل 
املطبق  الصمت  من  مســتغرباً 
اية  االقليم وعدم تقدمي  حلكومة 
حلول ملعاجلة ازمة ارتفاع اسعار 

الوقود.
االقليم  ان حكومة  واضاف عمر، 
تبيــع النفط والغــاز واحملروقات 
لــدول اجلــوار بابخــس االثمان 
بينمــا، متنع ذلك عــن املواطنني 
في االقليم وهــي تبيع احملروقات 
في اســواق االقليم باسعار اوربا 
وغيرها من الــدول التي ال متتلك 
"كيف  استغرابه،  مبدياً  النفط، 
ان نكــون دولــة مصدر  ميكــن 
للنفط ونشتريه باعلى االثمان".   

 نجـنـي من بيع برميل النفط 22 دوالرا فقط
والباقي يهدره الفساد لشركات منها "كار"

نائب في برلمان االقليم: تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
يواصل التيار الصدري رفضه الدخول 
في حــوارات مع االطار التنســيقي 
هدفهــا التوافــق وتشــكيل كتلة 
الوزراء،  رئيس  تقدمي  تتولى  شــيعية 
مبيناً أن املرحلة احلالية تتطلب تغييراً 
في مسارات العملية السياسية بان 
تكون هنــاك كتلة أغلبية وأخرى في 

املعارضة.
أن  يــرى  التنســيقي،  االطــار  لكن 
يقــوده  الــذي  الثالثــي  التحالــف 
التيــار الصدري لن يســتطيع أن ميرر 
مرشــحيه ملنصب رئيس اجلمهورية 
ورئيس الــوزراء، داعياً إلى اللجوء إلى 
احلوارات والقبــول مببادرته التي أعلن 

عنها مؤخراً.
وكان زعيــم التيار الصــدري مقتدى 

الصدر قــد أعلن ايقــاف املفاوضات 
بشــأن احلكومة لغاية الســابع من 
شهر شوال وفسح اجملال أمام االطار 
بأن يجري حــوارات مع  التنســيقي 
اجلميع لتشكيل األغلبية، فيما طرح 
األخير مباردة في إشارة لرفض عرض 
الصدر، قال مــن خاللها إن احلكومة 
يجب أن تتشكل عبر توافقه مع التيار 

الصدري وباقي املكونات السياسية.
وقــال عضــو التيار الصــدري أحمد 
الربيعــي في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "مبادرة اإلطار التنسيقي 
املعالم،  واضحة  غير  احلكومة  بشأن 
والصدر قد أعطى الفرصة لإلطار في 
أن يجري مفاوضات بعد أن قالوا إنهم 
حققوا االغلبيــة وأن لديهم القدرة 

على حتقيق حتالف يكون احلكومة".

وتابــع الربيعــي، أن "إيقــاف التيار 
الصدري ملفاوضات تشكيل احلكومة 
لغاية الســابع من شــهر شوال هو 
في إطار خطة زعيــم التيار مقتدى 
الصدر فــي تصيح مســار العملية 

السياسية".
أن "الوضع احلالي بحاجة  إلى  وأشار، 
إلى منهــاج عمل صحيــح يضمن 
السياسية  العملية  وسالمة  دميومة 

وأن تعطي نتائج تتعلق بالتنمية".
وبــني الربيعــي، أن "التوافقية التي 
يصر عليهــا االطار التنســيقي لن 
تفضي إلى نتائج تكون في مصلحة 
الشــعب العراقي، ولن يحصل تغيير 

في األداء التنفيذي".
وأوضح، أن "املبدأ الذي يتمســك به 
التيار الصدري، هو عدم املشاركة في 

حكومة توافقية، وهو مستعد لكي 
يكــون في املعارضــة إذا جنح الطرف 

األخر في حتقيق االغلبية املطلوبة".
وشــّدد الربيعي، على أن "موقفنا ال 
نريد منه تعطيل العملية السياسية، 
إمنــا نبحث عن تصحيح املســار بأن 
تكون هناك أغلبية سياسية حاكمة 

واقلية في املعارضة".
وأكــد، أن "حتالف انقــاذ وطن ، كان 
مرتني  وحــاول  بالدســتور  ملتزمــاً 
رئيس  انتخــاب  يعقــد جلســة  أن 
اجلمهورية لكن الطرف األخر هو من 

يعطل عملية اختيار الرئاسات".
ومضى الربيعــي، إلى أن "التوافق قد 
عانى منه العراقيون كثيراً من خراب 
السياسية وهي  للعملية  وتشــويه 

جتربة ال نريد العودة إليها مجدداً".

من جانبــه، ذكر النائب عــن ائتالف 
دولــة القانــون عــارف احلمامي، في 
تصريح إلــى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"مبادرة االطار التنســيقي بأن تكون 
هناك كتلــة شــيعية تتولى تقدمي 
رئيس الــوزراء جاءت بعد أن فشــل 
التحالف الثالثي بــني التيار الصدري 
الدميقراطي  واحلزب  الســيادة  وكتلة 
الكردستاني في عقد جلسة انتخاب 

رئيس اجلمهورية مرتني".
وتابــع احلمامــي، أن "هدفنــا حتريك 
الوضع السياســي ألن التوافق مبدأ 
تأسســت عليه العملية السياسية 
ومقبول من أغلب القوى السياسية".
وأوضــح، أن "رئيــس الــوزراء ينبغي 
أن يكون عبــر جلنة مشــتركة يتم 
التنســيقي  االطار  بني  تشــكيلها 

الصباح الجديد - وكاالت:
الغارديان  لصحفيــة  تقريــر  اكــد 
البريطانية امــس االحد، ان الواليات 
املتحــدة هي التــي ارادت وتدمي زخم 
ألنها  وروســيا،  اوكرانيا  بــني  احلرب 
تعتبرها حربــا بالوكالة مع األخيرة، 

ومبا يجعل األولى كبش فداء.
وجاء فــي التقرير الذي كتبه الكاتب 
املعــروف  والصحفــي  البريطانــي 
اوكرانيا  إن شــعب  بيتر هيتشــنز، 
لن يكســب شــيئا من هذه احلرب 
وسيخسر الكثير نتيجة تعامله مع 
االزمة بهذه الطريقة "، مضيفا أن " 

االوكرانيني يقاتلون وميوتون أو يفقدون 
منازلهــم ويهربون فيما تســتفيد 
الواليــات املتحــدة الكثيــر من بيع 
االسلحة ومن هنا تشجع االوكرانيني 
على القتال من مسافة آمنة دون ان 
تتدخل في احلرب ". واوضح التقرير ان 
" ما حتتاجه اوكرانيــا في الواقع هو 
العمل على عالج الفســاد املتفاقم 
وابعاد املتعصبني القوميني املتطرفني 
الذيــن يتمتعــون بنفــوذ كبير في 
حكومتها وقواتها املســلحة فهذه 
احلرب ســتجعل هذه املشاكل أسوأ 
وليس أفضل ". واضاف هيتشــنز أن 

" من املؤســف جدا القول إن هناك 
أشــخاًصا في الواليــات املتحدة لن 
يحزنــوا إذا اســتمرت هــذه احلرب، 
بــل بالعكــس فخيار احلــرب يخدم 
املصلحــة االســتراتيجية للواليات 
املتحدة فهو من جانب يدعم صناعة 
آخر  جانب  ومن  االمريكية  الســالح 
يستنزف روسيا  عسكريًا واقتصاديًا 
وهذا بال شــك صحيح منذ أن وضع 
احملافظني  من  األمريكي  السياســي 
اجلدد بول وولفويتز )عقيدته( في عام 
1992 التي تعني ان على واشــنطن 

سحق أي إحياء للقوة الروسية ".

الصدريون يرفضون مبادرة االطار التنسيقي: لن نقبل التوافق مرة أخرى
االوكرانيون يقتلون ويفقدون منازلهم

في حرب خططت لها اميركا ضد روسيا

الغارديان البريطانية: 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
مع  النــواب  مجلس  رؤيــة  توافقت 
نظيرتها في مجلس القضاء األعلى 
أمس االحد، بشأن نخر الفساد جلسد 
الدولة، كما توافقتا على ان محاربته 
مشتركة  استثنائية  جهوداً  تتطلب 

بني جميع السلطات.
جــاء هذا خــالل لقاء النائــب األول 
لرئيــس البرملــان حاكــم الزاملــي 
امس، رئيــس مجلس القضاء األعلى 

القاضي فائق زيدان.
للزاملي في  املكتب اإلعالمــي  واورد 
بيــان، أن األخير التقى زيــدان " في 
لبحث جهود  االعلــى،  القضاء  مقر 
في  والتنســيق  الفســاد  مكافحة 

مجال اقــرار التشــريعات والقوانني 
التي تصب في خدمة املواطن".

وأكد اجلانبان وفق البيان "على ضرورة 
تعزيز التنســيق املشترك في مجال 
الفســاد  القوانني ومكافحة  اقــرار 
وكشف ومحاســبة املفسدين وفق 
القانون". وأشــار الزاملي في اللقاء 
إلى أن "الفســاد آفة أهــدرت أموال 
ومقــدرات البلد، وكانت ســببا في 
الواقع املرير الذي يعيشــه شــعبنا 
اليوم، وهــي كانت ومــا زالت تنخر 
جســد الدولــة بــكل مفاصلها"، 
مشــيراً إلــى أن "عمليــة محاربة 
استثنائية  تتطلب جهوداً  الفســاد 

مشتركة بني جميع السلطات".

البرلمان والقضاء متفقان:
الفساد ينخر البالد ومحاربته 

تتطلب جهودا استثنائية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والشــؤون  العمــل  وزارة  أعلنــت 
االجتماعية امس االحد اســتكمال 
اإلجــراءات املتعلقة بإطــالق رواتب 
أشارت  فيما  املضمونني،  املتقاعدين 

إلى أسباب تأخر صرف رواتبهم.
ٍأن "دائرة  الــوزارة في بيــان  وذكرت 
االجتماعــي  والضمــان  التقاعــد 
إجــراءات  كل  اكملــت  للعمــال 
صــرف الرواتــب التقاعدية اخلاصة 
باملتقاعديــن املضمونــني لشــهر 

نيسان 2022".
وأضاف، أنه "مت ارســال قوائم صرف 

الرواتب والصكوك الى االدارة العامة 
ل مصرف الرافدين يوم الثالثاء املوافق 
29-3-2022، اال ان تأخيــرا حصــل 
اجــراءات  نتيجة  الصــرف  مبوعــد 
املقاصــة التي تزامنــت مع عطلة 

نهاية األسبوع".
وأشار البيان إلى أن "الدائرة بانتظار 
ايعاز الصرف من قبل االدارة العامة 
ل مصرف الرافدين، إذ ســيتم بعدها 
في  الرواتب  إطــالق  عــن  االعــالن 
الصفحة الرسمية للدائرة في وزارة 
العمل ووســائل اإلعــالم حاملا يتم 

اطالقها من قبل املصرف".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طرح الســفير التركي لــدى بغداد 
علــي رضا غوناي امــس األحد، على 
غابات  إنشاء  مشــروع  الزراعة  وزارة 
في احملافظــات العراقية وباخلصوص 
اجلنوبيــة منهــا ملكافحــة ظاهرة 
التصحــر في البــالد. وذكــرت وزارة 
الزراعيــة في بيــان ان وزيرها محمد 
الســفير  امس  اســتقبل  اخلفاجي 
غوناي، لبحث أطــر التعاون الزراعي 
بني البلدين. ووفقا للبيان فإن اجلانب 
التركــي طرح إمكانيــة التعاون في 

مجــاالت مكافحــة التصحــر من 
خالل عرض مشروع انشاء غابات في 
مختلف احملافظات العراقية والسيما 
اجلنوبية وما يتوجب به من دراســة 
تنســجم مع  التي  االشــجار  انواع 
البيئة في العراق، فضال عن مجاالت 
زراعية تتعلق مبلف الدواجن واالعالف 

وتقنيات الري املتطورة.
ونقــل البيان عن اخلفاجــي، ان هذه 
املبادرة ســيتم طرحها على مجلس 
واســتحصال  لدراســتها  الــوزراء، 

املوافقات األصولية بذلك. 

رواتب العمال المتقاعدين المضمونين تطلق 
قريبا و"العمل": المقاصة سببت تأخيرها

تركيا تقترح إنشاء غابات
في البالد لمواجهة التصحر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت منظمــة اوبك ان حصة 
اإلنتاج النفطــي اخلاص بالعراق 
ستبلغ 4461 مليون برميل يوميا 
خالل شهر ايار املقبل بعد اتفاق 
اوبك+ على زيادة 400 ألف برميل 

يوميا .
فــي جدولها  املنظمة  وذكــرت 
الرسمي املعتاد، ان "حصة اإلنتاج 
اخلاصة بالعراق لشهر ايار حددت 
بـ 4461 مليون برميل يوميا بزيادة 
مقدارها 47 ألف برميل يوميا عن 
شهر نيسان البالغ 4.414 مليون 
 91 وبزيادة مقدارها  يوميا  برميل 
ألف برميل يوميا عن شــهر آذار 
املاضي"، مبينــة أن "العراق جاء 
ثاني أكبر منتج في املنظمة بعد 
السعودية وثالث أكبر منتج في 
منظمة أوبك + بعد الســعودية 

وروسيا".
"انتــاج كل مــن  ان  واضافــت 
الســعودية وروســيا، حــدد بـ 
10549 مليون برميل يومًيا، خالل 

شهر ايار، أي بزيادة نحو 113 ألف 
برميل يومًيا عن شــهر نيســان 
احلالي، كما ارتفعت حصة إنتاج 
اإلمــارات مبقــدار 34 ألف برميل 
يومًيا، لتصل 3.040 مليون برميل 

يومًيا خالل الشهر املقبل".
الكويت حدد  ان  الــى  واشــارت 
2694 مليون برميل  بـــ  انتاجها 
يوميا، وحدد انتاج اجلزائر بـ 1013 

مليون برميل يوميا". 
واوردت ان "حصــة منظمة اوبك 
من الزيادة املقررة في ايار ستبلغ 
273 ألــف برميــل لتصــل الى 
25.589 مليــون برميل يوميا في 
املتحالفني  حصة  ســتبلغ  حني 
127 الف برميل لتصل  مع أوبك 
الى 16.537 مليون برميل يوميا".
واتفقــت منظمة أوبــك+ خالل 
اجتماعها يــوم اخلميس املاضي 
علــى زيــادة إنتاجهــا النفطي 
مبقدار أكثــر من 400 ألف برميل 
املتفق عليه  اجلــدول  يوميا وفق 

مسبقا.

خالل أيار المقبل

أوبك: الحصة التصديرية 
للعراق من النفط ستبلغ 4461 

مليون برميل يوميا



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير البيئة جاسم عبد العزيز 
الفالحي، تقلص مساحة االراضي 
الصاحلــة للزراعة فــي البالد الى 
أكثر من %58، مشيرا الى ان البالد 
تتعلق  جديــة  مشــكالت  تعاني 

بايراداته املائية من تركيا وايران. 
وقــال الفالحــي فــي تصريحات 
صحفيــة امس االحــد ان “العراق 
تتعلق  يعاني من مشكالت جدية 
فقلة  املائيــة،  ايراداته  بتناقــص 
تســاقط االمطار وازديــاد درجات 
احلرارة وازدياد معدالت اجلفاف، هي 
من االمور التي نعتبرها اولوية في 
العراق االحتــادي وكذلك في اقليم 
كردستان”، مضيفا ان بالدنا تعاني 
من شــحة مائية متعاظمة وهذه 
بــدأت تؤثر على مختلــف نواحي 

احلياة”. 
واضاف الفالحي ان “تأثير التغيرات 
املناخية، باعتبــار العراق من اكثر 
التغيرات،  بهــذه  تأثراً  العالم  دول 
تتمثل فــي قلة االيــرادات املائية 
وازيداد  والثلوج  املطري  والتساقط 
معدالت اجلفاف والتصحر، وتقلص 
وقلــة الرقعة الزراعيــة، وهذا له 
الغذائي  تأثير مباشــر على االمن 
وكذلك على االمن الوطني”، مبينا 
انه “لدينا رؤية جديدة لبناء قدرات 
فريق عراقي مبوضوع دبلوماســية 

التفاوض مع دول املنبع”. 
أمــا بخصــوص موضــوع نقص 
تركيا  الواردة مــن  امليــاه  كميات 
وايــران، ذكــر الفالحــي: “لدينــا 
بايراداتنا  مشــكالت جدية تتعلق 
املائيــة مع تركيا وايــران، وهنالك 
املســتوى  تفاوضــي عالي  وفــد 
يترأسه وزير اخلارجية ونحن أعضاء 
فيــه، وهدفنا بناء قــدرات الفريق 
العراقي في موضوع دبلوماســية 
جديدة ذات رؤية تتعلق بادماج بعد 
التغيــرات املناخية في املفاوضات 
القادمة”، مردفــا ان “املياه العابرة 

للحدود موضوع اساســي ومهم 
ونحــن بلــدان متجــاورة تربطنا 
مصالــح تاريخية، وهــذه البلدان 
موجودة منذ القدم، وبلدنا استمد 
اسمه بالد الرافدين من وجود نهري 

دجلة والفرات”. 
وزير البيئة، أكد ان “هنالك تراجعاً 
في ايراداتنــا املائية عما كان مقرر 
ســابقاً، مقارنة بالسكان، ولدينا 
املائية من  ايراداتنــا  فــي  تناقص 
تركيــا، وكذلــك لدينا مشــاكل 
تتعلــق باملياه مع ايــران لتحويل 
طريقها  عــن  االنهار  من  قســم 

من  الكثيــر  وقطــع  الطبيعــي 
الروافد، ما ادى الى حصول ضعف 
والذي  املائية،  ايراداتنا  شــديد في 
له انعكاســات سلبية على االمن 

الوطني والقومي في العراق”.
بشــأن احملافظات املتاثــرة بنقص 
“كل  ان  الفالحــي  قــال  امليــاه، 
اقليم  مــن  العراقية  احملافظــات 
اجلنوبية  املناطق  الى  كوردســتان 
تأثرت بنقص امليــاه، لكن املناطق 
تاثــراً هي مناطق اســفل  االكثر 
النهــر، وهي محافظــات البصرة 
وميســان وذي قــار واملثنى االكثر 

تضــرراً مبوضــوع تناقص حصص 
املياه، واالهــم من كمية املياه هي 
نوعيتها، حيــث ال تصل الى هذه 
احملافظات مياه ذات نوعية جيدة”. 

االراضــي  مســاحة  بخصــوص 
الزراعية الصاحلــة للزراعة، أوضح 
الى  االن  انها “تقصلت  البيئة  وزير 
%58 مقارنة بالســنوات  أكثر من 
الســابقة، وهذا بسبب عدم توفر 
حصص كافية من املياه”، الفتا الى 
ان “هذا املوضوع نعتبره اساســياً 
وله عالقة مباشــرة بحياة الناس 
واقتصــاد العراق وامنــه الغذائي 

والوطني، وممكن ان تنشــأ كوارث 
وازمات مرتبطة باالمن الغذائي”. 

التي سيواجه  الســبل  اما بشأن 
بها العراق، تركيــا وايران، من اجل 
حصولــه علــى احلصــص املائية 
ورقة  “منتلك  الفالحي:  ذكر  املقررة، 
املصالــح االقتصاديــة، فــاذا لم 
واملشتركات،  والدين  اجلوار  يربطنا 
االقتصادية”،  املصالــح  فلتكــن 
الدبلوماســي  “احلوار  ان  مؤكــدا 
هو  والصريح  والصــادق  الهــادئ 
االساس في اجناح كل املفاوضات”.

واشــار الى “زيادة مطردة في درجة 

السكان،  وعدد  املاه  احلرارة وشحة 
فلدينا نســبة خصوبة تصل الى 
%3 اي اكثر مــن مليون و300 الف 
والدة ســكنية فــي الســنة، ما 
وبالتالي  اضافيــاً،  عبئاً  يشــكل 
هــؤالء يحتاجــون الــى املزيد من 
اخلدمات والبنى التحتية”، مضيفا: 
“نحتــاج الــى الكثير مــن اجلهد 
الصالح بنيتنا التحتية، ونعاني من 
مدى  على  تولدت  ومشاكل  ازمات 
ســنني طويلة، فالشعب العراقي 
بكل اطيافه عانــى معاناة كثيرة 

جداً”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة  الشــركة  حققـــت 
للصناعــات البتروكيمياوية إحدى 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
مراحل ُمتقدمة في تأهيل وتشغيل 
اِستعداداً  البتروكيمياويات  مصنع 
للدخول إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي 
ِخالل  البالســتيكية  للُحبيبــات 

الفترة املُقبلة .
الشركة عبـاس  ُمدير عام  وقـــاَل 
حيـــال في تصريح صحفي امس 
إلــى مراحل  الوصــول  أَن  االحــد 
ُمتقدمــة في العمل جــاَء نتيجة 

إجراء عمليات الصيانة املُســتمرة 
واملعامــل  والوحــدات  لألقســام 
اإلنتاجيــة بجهود كبيــرة لكوادر 
الشــركة من املُهندسني والفنيني 
، ُمعلناً عــن املُباشــرة بإنتاج غاز 
اإلثيلــني ومبُســتويات عالية وألول 
مرة منــُذ قرابــة الـــ ) ١٥ ( عاما 
حيث سيتم ضخ الغاز إلى معمل 
العامل  بواســطة  الكثافة  واطئ 
 ) البيروكسايـد  مـــادة   ( املُساعد 
إلنتاج ُحبيبات البولي إثيلني واطئة 
الكثافــة ، الفتاً إلى أَن الشــركة 
بإنتظــار وصول العامل املُســاعد 

ِخالل األســابيع القادمة في الوقت 
معمل  لتشــغيل  تســتعد  الذي 
واطــئ الكثافة ألغــراض اإلختبار 
والفحص وتأكيد جاهزيته لإلنتـاج 

.
فـــي ســياٍق آخر أكــَد ُمدير عام 
الشركة اِســتمرار العمل في خط 
إنتاج الدفاتر املدرســية في مصنع 
البصــرة مع حتديــث وإضافة  ورق 
وزيادة  لتطويــر  وُمعــدات  مكائن 
َق  اإلنتاج ، الفتاً إلى أَن املصنع َســوْ
كميات مــن الدفاتر وبإنتظار العام 
الدراســي القادم لتسويق كميات 

أكبر ، ُمشــيراً إلى أَن ُهناك ملفات 
اِســتحصال  بإنتظار  إســتثمارية 
لتطوير مصنعي  الالزمة  املُوافقات 

ورق البصرة وورق ميسـان .
مــن جانبهــا أكـــدت الشــركة 
اجلنوبية  العامة لصناعة األسمدة 
التابعة إلى وزارة الصناعة واملعادن 
اخلُطــة  بتحقيــق  إســتمرارها 
اإلنتاجيــة املَُعــَدة للعــام احلالي 
ورفــد وزارة الزراعة بكامل حاجتها 
العقد  اليوريا وحسب  من ســماد 
السنوي املُبرم مع الشركة العامة 

للتجهيزات الزراعيـة .

وكشـَف ُمدير عام الشركة خالـد 
كاظـم ناجـي عن إنتاج ) ٥٠ ( ألف 
طن من ســماد اليوريا في األشُهر 
العام احلالي ُســوقت  األولى مــن 
بالكامــل إلــى الشــركة العامة 
للتجهيــزات الزراعيــة ، ُمشــيراً 
أَن الشــركة تســتعد إلعداد  إلى 
تبديل  تتضمن  ُخطة عمل  وتنفيذ 
العامل املُســاعد ألحــد املُفاعالت 
ما سُيسهم في الصعود بالطاقة 
اإلنتاجيــة ِخالل األشــُهر املُقبلة ، 
الفتاً بذات الوقت إلى مشروع تأهيل 
قدمت  حيث  الثاني  اإلنتاجي  اخلط 

الشركة املُشاركة دراسة ُمتكاملة 
عن عملية التأهيــل وبصدد تقدمي 
اجلدول الزمني للبدء بالعمل والذي 
األجهزة  بعض  تبديل  ســيتضمن 
أجهــزة جديدة  ونُصب  واملُعــدات 
وتأهيل بعض األجهزة إذ من املُتوقع 
ملُدة  التأهيل  أن تســتمر عمليــة 
تتراوح بني تسعة أشــُهر إلى عام 
كامل ، مؤكداً أن الشركة وبجهود 
العمل  تُواصل  العاملــة  مالكاتها 
واإلنتاج بطاقــات عالية تصل إلى 
) ١٠٠٠ ( طــن / يوميــاً ومبا يُغطي 

احلاجة احمللية بالكامـل .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وزيــر النفــط إحســان 
عبداجلبار ان البنزين احملسن يتم 
استيراده بسعر 1500 دينار ويتم 
 650 بســعر  املواطن  إلى  بيعه 

ديناراً.
وجاءت تصريحات الوزير لتحديد 
الوقود في بعض  أزمة  أســباب 
الوقود  “نبيع  بالقول:  احملافظات 
ســعره  من  بأقل  للمواطنــني 
العاملي بثلثــني”، وال تعتزم وزارة 

النفط “رفع أســعار الوقود ألن 
ســتضرر،  الفقيرة  الطبقــات 
الفتا الى أن هناك “مستهلكني 
يشــترون زيــت الغاز بالســعر 
التجاري وينافسون املواطن على 

شراء املنتج بالسعر املدعوم”.
واكــد الوزير عبد اجلبــار انه “ال 
على  للســيطرة  وسيلة  توجد 
بيع زيت الغاز إال بزيادة أســعار 
املنتجات النفطية”،  مضيفا ان 
“البنزين احملســن يتم استيراده 

بســعر 1500 دينــار ويتم بيعه 
 ، ديناراً”   650 املواطن بسعر  إلى 
الفتا الى ان وزارة النفط تخسر 
الدعم  عبر  الــدوالرات  مليارات 
الذي يذهب إلى املواطن بســعر 
سياسة  الن  الكلفة،  منخفض 
دعم  على  مبنيــة  النفط  وزارة 

املواطن املشتري النهائي.
عــن  النفــط  وزارة  واعلنــت 
االحصائيــة االوليــة للكميات 
املصــدرة مــن النفــط اخلــام 

وااليرادات املتحققة لشــهر آذار 
، وبلغت  املاضي قبــل يومــني. 
مجمــوع كمية الصــادرات من 
 )563( )100( مليون  النفط اخلام 
بايرادات  برميــالً،  و)999(  الفــا 
بلغت )11,07( مليار دوالر، اذ يعد 
اعلى ايــراد مالي حتقق منذ عام 
1972 ، حسب الوزارة ، واعتمدت 
هذه التسعيرة على معدل سعر 
للبرميــل الواحد بلــغ اكثر من 

)110,090 ( دوالرات.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
اســتعدادها إلطالق املنصة التشاركية 
على  بالقضاء  تعهــدت  فيما  للبيانات، 
حاالت التزوير وتسلم أكثر من راتب عبر 

هذه املنصة.
وقالــت وكيــل الــوزارة عبيــر مهدي 
اجللبــي في بيان إن “الوزارة اســتكملت 
اســتعداداتها إلجناز املنصة التشاركية 
البيانات  مركز  بالتنســيق مع  للبيانات 
الوطني في األمانة العامة جمللس الوزراء، 
والتي ســتعكس مديات اإلفادة وحتسني 
جــودة اخلدمــات اإللكترونيــة املقدمة 
للمواطنــني، إذ من خالل هذا املشــروع 
ســيتم حتويل الكثير من املعلومات إلى 

بيانات إلكترونية ما يســهم في تقليل 
الزخــم علــى املوظفني وتســريع إجناز 
املعامــالت اخلاصة باملواطنني بأقل جهد 
“تلك  أن  الــوزارة  ووقت”. وأضافت وكيل 
املنصة ستســاعد في استعادة الكثير 
من األموال التي كانــت تصرف في غير 
محلها، إذ ستشــمل شــهادات الوفاة 
والوالدة، وبذلك ســتقضي على ظاهرة 
التزويــر وتســلم أكثر من راتــب، الفتة 
إلى ضرورة زيــادة وعي املواطنني بأهمية 
اخلدمــات االلكترونية وأن تتــم مراعاة 
الفئات التــي يصعب عليهــا التعامل 
والصم  املتعلمــني  كغيــر  الكترونيــاً 
والبكم ما يتطلب اتباع طرق لتســهيل 
تعامــل تلك الفئات مع هــذه األنظمة 

االلكترونية املتطورة.
واوضحــت اجللبــي أنه عــن طريق هذا 
النظــام ســيتم القضاء علــى ظاهرة 
السمسرة  وعمليات  املعقبني  استغالل 
وابتــزاز املواطنــني من خــالل ايهامهم 
بترويــج معامالتهــم للحصــول على 
إلى  االجتماعية”، مشيرة  احلماية  رواتب 
أن “هذا املشــروع ضمن خطة احلكومة 
العامة  األمانة  التي تسعى  اإللكترونية 
ارتأت أن  جمللس الوزراء لتحقيقهــا، وقد 
يكون هناك شــركاء خارجيون لإلسهام 
في تطوير املشــروع، كشــركة “هواوي” 
التــي تعــد مــن الشــركات العاملية 
الرصينة والرائدة فــي مجال االتصاالت 

والتكنولوجيا”.

البصرة ـ الصباح الجديد:
أطلقت هيئة إنتــاج وتطوير حقل 
مجنون النفطي، التابعة لشــركة 
نفــط البصرة، مشــروعني لدعم 

وتعزيز اإلنتاج في احلقل. 
املشــروع األول هو محطة معاجلة 
امليــاه، بينمــا املشــروع اآلخر هو 
حفــر وربــط 28 بئــراً إنتاجية في 
احلقل ، يشــمل مشــروع معاجلة 
العرب  املياه محطة ضخ من شط 
وأنبوب نقل 12 بوصة ملســافة 28 

كيلومترا ومحطة فلترة ومعاجلة. 
وتقوم احملطة مبعاجلة املياه وضخها 
إلــى محطــة CPF1 إلزالة األمالح 
في عوازل احملطة الرئيســة ، وتوفر 

احملطة املياه لالســتخدام البشري، 
اجلزء  اســتخدام  ســيتم  بينمــا 
األكبر لفصــل الزيت في محطات 

اإلنتـــاج. 
اجليد  والربــط  احلفر  أما مشــروع 
فيهدف إلــى دعم اإلنتاج في حقل 
مجنون من خالل ربط 28 بئراً ضمن 
عمر  وابن  والزبيــر  الهارثة  مكامن 
واملشــرف، حيث مت ربط جميع اآلبار 

وإدخالها في محطات اإلنتاج. 
بدوره، قال مدير هيئة إنتاج وتطوير 
ضياء  النفطــي  مجنــون  حقــل 
شــاكر اللعيبــي ان “هنــاك عدة 
مشــاريع لشــركة نفط البصرة / 
هيئة إنتــاج وتطوير حقل مجنون. 

هذه املشاريع شــكلت حتديا حلقل 
مجنــون ولكن بعزميــة اجلميع في 
الوزير،  الشــركة،  إدارة  ودعم  اجملال 
االجهزة  وكافــة  الــوزراء،  مجلس 
االمنية التي ساهمت في استقرار 
احلقل استطعنا اجناز هذه املشاريع 
املهمــة حيث يوفر مشــروع املياه 
الصناعيــة 32 الف برميــل يومياً 
النفــط  مواصفــات  لتحســني 
  ASP3اضافــة الــى اجناز مشــروع
هاليبرتون  بواســطة  بئراً   30 حلفر 
امليكانيكية  واستكمال توصيالتها 
وفقاً  وتشــغيلها”،  والكهربائيــة 

النيكس.
فيما قال مدير شركة نفط البصرة 

خالــد عبــاس ان “هــذا هــو أحد 
املشاريع التي مت حتويلها الى شركة 
نفــط البصــرة عــام 2018 ضمن 
مشــروع حفر 30 بئــراً، وهذا اجناز 
البصرة  الى شــركة نفط  ويضاف 
املقاوالت  شــركتي  مــع  بالتعاون 
في احلقــل KBR / انطون من خالل 
هذا املشــروع األول مشــروع املياه 
الصناعية الذي ميكن أن يعالج 240 
متــرا مكعبا في الســاعة ما يعد 
التحديات  إجنازا كبيرا في مواجهة 
التي مررنا بها من حيث املواصفات 
الفنية والتمويــل، وبجهود اجلميع 
في البصرة النفط وادارة هذا احلقل 

تغلبنا على كل العراقيل”. 

وزير البيئة يؤكد انحسار مساحة االراضي 
الصالحة للزراعة ألكثر من 58 %

بضمنها مشكالت تتعلق بايراداته المائية القادمة من تركيا وايران.

يعاني العراق من 
مشكالت جدية 
تتعلق بتناقص 

ايراداته المائية، 
فقلة تساقط 

االمطار وازدياد 
درجات الحرارة 
وازدياد معدالت 

الجفاف

بغداد ـ الصباح الجديد:
وّجه مدير املرور العام اللواء طارق اسماعيل 
الربيعي امس األحد، بتمديد ساعات الدوام 
الرسمي في مواقع تسجيل السيارات في 
مناطق ومدن العراق ما عدا إقليم كردستان 

وذلك مبناسبة حلول شهر رمضان.
وذكــر قســم العالقات واإلعــالم في بيان 
اطلعت الصباح اجلديد على نسخة منه أن 
اللواء الربيعي وجــه “بأن يكون دوام مواقع 
التسجيل كافة إلى الساعة )1700 مساء( 

اي اخلامسة عصرا”. 

ديالى ـ الصباح الجديد:
انخفاض  مــن  املوارداملائية  وزارة  حــّذرت 
منســوب امليــاه في الســد وتأثيــر هذا 
االنخفاض ســلبياً على االنتــاج الزراعي، 
مشــيرة الى انه فــي حال عــدم وصول 
كميات كافية من مياه االمطار الى السد 

فان مستوى املياه يتجه الى االنخفاض. 
وقال مدير سد العظيم، عبد اجلبار أحمد 
شــايع العبيدي ان “مستوى املياه في سد 
العظيم االن يقــدر بنحو 500 مليون متر 
مكعب”، مردفاً أنــه “في حال عدم وصول 
كميات مــن االمطار فان هذا املســتوى 

يتجه الى االنخفاض”. 
وأضــاف مدير الســد يومياً تصــل الينا 
كميات من اطالقــات املياه تقدر بنحو 12 
متــراً مكعباً في الثانيــة”، محذراً من أن 
“املوسم الزراعي يشــهد حرباً اقتصادية 
زرعوا  فالفالحــني  العــراق ككل،  علــى 
بداية املوســم الزراعي، لكن الوضع صادم 
بالنســبة لهم حلد االن”، مــن حيث توفر 

املياه. 
ويحتاج الفالحــون واملزارعون الى 10 ايام 
من الري الرواء املساحات املزروعة من اجل 
احلصول على انتاج زراعي جيد”، وفقا ملدير 
ســد العظيم، الذي لفت الــى ان “أغلب 
الزرع سيفشــل، علما اننا بأمس احلاجة 
الى احلنطة في الوقت احلاضر”، عازياً نقص 
امليــاه في البــالد الى “السياســة املائية 

الفاشلة”، في العراق.

البصرة ـ الصباح الجديد:
ناقشت رسالة ماجستير في كلية الطب 
البيطــري بجامعــة البصرة، الكشــف 
اجلزيئي للسموم املعوية لبكتريا املكورات 
املعزولــة من حلوم  الذهبية  العنقوديــة 

االبقار واالغنام في محافظة البصرة.
وتضمنت الرســالة التي قدمها الطالب 
مهند عطية مزعل اجراء الكشف اجلزئيي 
 SEA,SEB نوع  املعوية  الســموم  جلينات 
AND SEC(  ( املعزولة من بكتريا املكورات 
العنقوديــة الذهبيــة من حلــوم االبقار 

واالغنام.
واســتنتجت الرســالة ان االيدي والهواء 
والتخزين كل  التوزيــع  والغبار وعمليــة 
هذه العوامل ســاهمت في تلوث اللحوم 
للتسمم  املســببة  العنقودية  باملكورات 

الغذائي.
وناقشت رسالة ماجستير اخرى بجامعة 
املوصل، فعالية النيفوبام املسكنة لأللم 
وتداخله مــع الكيتوروالك في منوذج افراخ 

الدجاج.
وتهدف الرســالة التي قدمهــا الطالب 
عمر يونس جاســم محمود، الكشف عن 
في  لأللم  املســكنة  النيفوبام  فعاليــة 
امانه  وبيــان درجة  الدجاج  افــراخ  منوذج 
الســتخدامه مســتقبال على احليواناَت 
األخرى وكذلــك التحري عن مــدى ونوع 
التداخــل بني النيفوبام والدواء املســكن 

لأللم الكيتوروالك. 

المرور العامة تمدد 
ساعات العمل في مواقع 

تسجيل السيارات

الموارد المائية تحذر
 من انخفاض منسوب
 مياه سد العظيم  

رسالتا ماجستير تناقشان الكشف 
للسموم المعوية وفعالية 

النيفوبام المسكنة لأللم

البتروكيمياوية ُتباشر إنتاج غاز اإلثيلين 
لصنع ُحبيبات بالستيكية واطئة الكثاٍفة 

وزير النفط يكشف نستورد البنزين المحسن
 بـ1500 دينار ونبيعه للمواطن بـ650

العمل تتعهد القضاء 
على التزوير والرواتب المزدوجة

اطالق مشروعين لدعم وتعزيز
 االنتاج النفطي في البصرة
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت مجموعة من املؤسسات واملنظمات 
والشــخصيات الوطنية األردنية، تأســيس 
للتضامن مع  األردنيــة  الشــعبية  اللجنة 

روسيا.
وأكد بيان التأســيس على أن نشر احلقيقة 
فــي األردن والوطــن العربــي، وتعزيز أواصر 
الصداقة بني الشــعبني األردني والروســي، 
يســاهم بتشــكيل رأي عــام ضاغط كي 
ينســحب األردن بالتدريج من فلك الهيمنة 

اإلمبريالية الغربية.
اللجنة الشــعبية  ووفقا لبيان صــادر عن 
األردنية للتضامن مع روســيا، مت اإلعالن عن 
للتضامن  األردنية  الشعبية  اللجنة  “إطالق 
مع روســيا من العاصمة األردنية عمان بعد 
ونقاشــات فكرية  اجتماعات وحوارات  عدة 
جمعــت مجموعة كبيرة من املؤسســات 
واملنظمات والشخصيات الوطنية األردنية”.

وأشــار البيان إلى أن هــذه الهيئات “بحثت 
تداعيــات الهجمة اإلمبرياليــة األمريكية 
احلوض  ومنطقة  روســيا  تســتهدف  التي 
وحتالفاتها  أذرعها  بالتفكيك، عبر  األوراسي 
العسكرية واالقتصادية وامليليشياوية، ممثلة 
بحلف الناتو واالحتاد األوروبي وكتائب النازيني 
اجلــدد التي اســتولت بدعم مــن الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي على الســلطة في 

كييف عبر ثورة دموية ملونة”.
والبشــرية يقفان  “العالم  أن  البيان  واعتبر 
اليوم على مفترق طــرق، وهذا املفترق الذي 
فرضتــه معركة أوكرانيا هــو الفرز بني من 
إلى جانــب اإلمبرياليــة، ومن  يصطفــون 
يصطفون مــع حتررهم، في عالــم متعدد 
األقطاب، ومن يناورون فــي احليز الرمادي وال 
يجرؤون علــى االصطفاف مــع اإلمبريالية 

علنا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت روسيا امس األحد، إن محادثات السالم 
لم حترز تقدمــاً كافياً لعقــد اجتماع على 
مســتوى القادة، وإن موقف موسكو بشأن 

وضع القرم ودونباس لم يتغير.
الــروس فالدميير  املفاوضــني  وذكــر كبيــر 
ميدينسكي، عبر تطبيق “تليغرام”: “مسودة 
االتفاق ليســت جاهزة لُتقــدم إلى اجتماع 
على املســتويات العليا. أكرر مراراً وتكراراً... 
موقف روســيا بشــأن القــرم ودونباس لم 

يتغير”، حسبما نقلت وكالة “رويترز” لألنباء.
وأجرى اجلانبــان محادثات دوريــة منذ بدأت 
روسيا غزوها في 24 شــباط، لكن لم حتدث 
أي انفراجة وما زالت هناك خالفات كبيرة بني 

اجلانبني بشأن مسألة األراضي.
وقال ميدينسكي إن أوكرانيا بدأت في إظهار 

نهج أكثر واقعية في محادثات السالم.
وأضــاف أن أوكرانيــا وافقت علــى أن تكون 
محايدة وال متتلك أســلحة نووية وأال تنضم 
إلى تكتل عســكري وأن ترفض اســتضافة 

قواعد عسكرية.
لكن فيما يتعلق بقضية شبه جزيرة القرم، 
التي ضمتها روســيا من أوكرانيا في 2014، 

لم حترز تقدما.
وقال إنه ال يشــارك املفاوض األوكراني ديفيد 
أراخاميــا تفاؤله. وقال أراخاميــا للتلفزيون 
االتفاق  إن مسودة  الســبت  األوكراني أمس 
في وضع متقدم مبا يكفي للســماح بإجراء 
والرئيــس األوكراني  بوتــني  مشــاورات بني 

فولودميير زيلينسكي.
وتابع ميدينسكي “لسوء احلظ، أنا ال أشارك 
أراخاميا تفاؤله. فضــال عن ذلك، فإن اخلبراء 
األوكرانيني  والعســكريني  الدبلوماســيني 
متأخــرون كثيــرا حتــى فــي تأكيــد تلك 
االتفاقيات التي مت التوصل إليها بالفعل على 

املستوى السياسي بشأن مسودة النص”.

تأسيس اللجنة الشعبية 
األردنية للتضامن مع روسيا

كبير المفاوضين الروس: 
موقفنا بشأن وضع القرم 

ودونباس لم يتغير

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

25 مليون  فرض حجــر على نحــو 
شــنغهاي،  مدينة  فــي  شــخص 
كبرى مدن الصــني، ما يناهز جميع 
ســكانها، في وقــت تواجه الصني 
أســوأ موجة وبائية منذ بدء جائحة 
)كوفيد - 19(، فيما يخشــى األهل 
االبتعاد عن أوالدهم بســبب القيود 
وأصبحــت  الصارمــة.  الصحيــة 
في  للصني  االقتصاديــة  العاصمة 
األيــام األخيــرة بــؤرة وبائية حيث 
بسرعة  أوميكرون  املتحورة  تتفشى 

بدأت تتزايد مطلع آذار.
وبهدف جتنب إغالق عام كامل سيؤثر 
على االقتصاد، فرضــت البلدية أوالً 
إغالقــاً عامــاً في كل مــن نصفي 
املدينة علــى التوالي إلجراء فحوص 
)كوفيد - 19( للجميع. وخضع اجلزء 
)بوكســي(  شــنغهاي  من  الغربي 

إلغالق عام.
فــي وقت كان مــن املقــرر أن ترفع 
)بودونغ(  الشــرقي  اجلزء  عن  القيود 

بعد أربعة أيام من اإلغالق.
وأعلنت البلدية أمس الســبت أنها 

ســتواصل فرض قيودهــا الصحية 
في القســم األكبر من هــذا اجلزء 
من شــنغهاي الذي يضم ناطحات 
سحاب مهمة في املنطقة التجارية. 
ويعني هذا القرار إغالق أكبر مدينة 
فــي الصني حيث يوجــد عدد كبير 
من الشــركات متعددة اجلنســيات 
ميثل نحو 4 في املائة من الناجت احمللي 
اإلجمالي للعمالق اآلسيوي، بحسب 
محللني. وفي مواجهة موجات وبائية 
جديــدة، حتولت عــدة قاعات عرض 
في املدينة إلــى مراكز حجر صحي. 
ويخشى أولياء األمور أن يجبروا على 
احلجر إذا ثبتــت إصابتهم بـ)كوفيد 
- 19(، ما ســيؤدي إلــى عزلهم عن 

أوالدهم التزاماً بالقيود الصارمة.
وعبر سكان في مدينة شنغهاي عن 
الطعام،  إلى  الوصــول  إزاء  قلقهم 
التي  للمدينــة  املتزايــد  واإلغــالق 
تواجه أســوأ تفٍش للوباء منذ بداية 
انتشــاره. ولتجنب فرض إغالق عام 
في شنغهاي، قررت السلطات إجراء 
فحوص لسكان املدينة، عبر فصلها 

إلى جزأين وعزلهما بالتناوب.
في  واســعة  مناطق  ولكن ظلــت 
الدولي  املطــار  يقع  بودونغ، حيــث 

وناطحــات  للمدينــة  الرئيســي 
الســحاب الشــهيرة في املنطقة 
التجارية، معزولة بســبب اكتشاف 

على  مســتخدٌم  واعتبر  إصابــات. 
االجتماعي  للتواصــل  “ويبو”  موقع 
أنه “فــي الواقــع هناك عــزل عام 

الصحافة  لوكالة  وقــال  للمدينة”. 
الفرنســية: “العديد من الشــوارع 
واجملمعات الســكنية في بودونغ ما 

زالت مغلقة”.
ونشرت بلدية املدينة مساء اخلميس 
خطــة للخــروج من العــزل، تنص 
بشكل خاص على متديد فترة العزل 
في حال اكتشــاف إصابات. وما يثير 
القلق أيضــاً أن تطبيقــات إيصال 
املنتجات الطازجة إلى املنازل تواجه 
صعوبات في مواكبة الطلب املتزايد 
بشكل كبير، بعد عزل السكان في 

شنغهاي.
شــنغهاي  قاطنات  إحــدى  وقالت 
اخلاضعــة إلجــراءات العــزل فــي 
 29( بوكســي وتدعى ســون جيان 
عاماً( لوكالة الصحافة الفرنســية 
إن “عــدد الذين يوصلــون الطلبات 
محــدود؛ لذلك أســتيقظ كل يوم 
في الســابعة صباحــاً ألنتظر في 
طابور عبــر تطبيق علــى اإلنترنت 
لتقدمي طلبي”. وأضافت “قبل العزل 
اشــتريت طعاماً كثيراً من محالت 
لديهم  كان  الراقية.  السوبرماركت 

مخزون، لكنه غالي الثمن”.
وفــي مواجهة حالة الســخط، أقر 
املدينة  بلدية  في  الكبير  املســؤول 
كانت  االستعدادات  بأن  تشونلي  ما 

“غير كافية”.

الوطنية للصحة  اللجنــة  وأعلنت 
في الصني أمس االول السبت أن البر 
الرئيسي سجل 2129 إصابة جديدة 
مؤكدة بفيــروس “كورونــا” مقابل 
1827 فــي اليــوم الســابق. وقالت 
اللجنة إن 2086 من اإلصابات اجلديدة 
انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 
1787 في اليوم الســابق. وسجلت 
الصني 7869 إصابة جديدة لم تظهر 
عليها أعراض مقابل 5559 في اليوم 
تلك  الصني  تصنــف  وال  الســابق. 
مؤكدة،  إصابــات  أنها  على  احلاالت 
ولم تسجل الصني أي وفيات جديدة 

ليظل العدد عند 4638.
وفي حني تُعتبــر األرقام منخفضة 
األخرى،  البلدان  من  بالعديد  مقارنة 
إال أنهــا مرتفعة بالنســبة للصني 
حيث تطبق السلطات استراتيجية 
صفر إصابــات بكوفيد، الهادفة إلى 
إصابات جديدة. وتشمل  منع ظهور 
هذه السياسة العديد من اإلجراءات 
بينها العــزل، وإصدار عدد قليل من 
التأشيرات، واحلجر الصحي الطويل 
لدى الوصول إلى األراضي الصينية أو 
التحركات عبر تطبيقات  حتى تتبع 

الهاتف احملمول.

شنغهاي تعزز اإلجراءات لمواجهة الموجة الوبائية “األسوأ”

»كورونا« يغلق كبرى مدن الصين ويحجر 25 مليون شخصا

الصباح الجديد ـ متابعة:

تتوجــس القــوى السياســية 
االقتــراع في  من تدني نســبة 
املقبلة،  النيابيــة  االنتخابــات 
مــا دفع بتلك القــوى إلى دعوة 
بكثافة على  لإلقبــال  الناخبني 
صناديق االقتراع في 15 أياراملقبل، 
لوجستية  اســتعدادات  مبوازاة 
وسياسية ومواكبة دولية ملسار 

اإلشراف على االنتخابات.
مراقبني  لوصــول  واســتعداداً 
أوروبيني، اجتمع وفد من املراقبني 
والفنيــني فــي بعثــة االحتــاد 
األوروبــي مــع هيئة اإلشــراف 
االنتخابــات، بهدف تنفيذ  على 
بني  املعقودة  اإلداريــة  االتفاقية 
هيئة اإلشــراف على االنتخابات 
اتفاقية  وهــي  األوروبي،  واالحتاد 
متصلة بقــدوم مراقبني للقيام 
النيابية  االنتخابــات  مبواكبــة 
املقبلة في شــهر مايــو 2022، 
وجــرى التداول فــي عمل هؤالء 
املكلفــني  واخلبــراء  املراقبــني 
االنتخابــات  علــى  باإلشــراف 

النيابية وتسهيل مهمتهم.
وبالتزامن مع تلك االستعدادات، 
ارتفعت دعوات القوى السياسية 
بالتصويت  اللبنانيني،  للناخبني 
املقبل،  االستحقاق  في  بكثافة 
وســط مخاوف مــن مقاطعة 
لالنتخابــات في ظل  شــعبية 
املعيشــية  األزمــات  تفاقــم 
واالقتصاديــة، وعجز الدولة عن 
تلبيــة مطالب النــاس، وأبرزها 
انقطاع الكهرباء وارتفاع ســعر 

صرف الدوالر.
االســتطالعات  نتائج  وتشــير 
التي تنشــرها مراكــز اإلحصاء 
إلى أن مؤشــرات احلماسة على 
االقتــراع ليســت مرتفعة، وأن 
“الالصوت” في  األبرز هو  الصوت 

االنتخابات املقبلة.
السياســية  القــوى  ورفعــت 
للمشــاركة  للبنانيني  دعواتها 
بكثافة فــي االنتخابات، بغرض 
حتقيق تغيير يطمحون له، وذلك 
بعــد دعوات متكــررة وبارزة من 
رجال دين، مثل البطريرك املاروني 
بشارة الراعي، ومفتي اجلمهورية 
دريان،  اللطيــف  عبد  الشــيخ 

وشخصيات سياسية بارزة.
وأمل املرشح على الئحة “بعبدا 
في  النائب  والقــرار”  الســيادة 
“القوات اللبنانية” بيار بو عاصي 
أن تصل نسبة االقتراع في دائرة 
بعبدا إلى مائة في املائة، بعدما 

ســجلت في الدورة الســابقة 
نسبة خمسني في املائة، معتبراً 
أّن “االعتــكاف عــن االقتراع هو 
أســوأ خيار في هــذا الظرف”، 
وأضاف: “هــدف هذه االنتخابات 
وهوّيته  لبنــان  اســترداد  هــو 
احلقيقية”. وفي ســياق متصل، 
أكد عضــو “اللقاء الدميقراطي” 
النائب وائل أبو فاعور، أن “املعركة 
كبيــرة، واالســتهداف كبيــر، 
واحلرب تكاد تكــون كونية على 
احلزب التقدمي االشتراكي على 
وكلنا  واخلاص،  العام  املســتوى 
والبقاع  راشــيا  أبنــاء  بأن  ثقة 
الغربي قد فهموا التحدي، ونحن 
فهمنــا التحدي”. وقــال: “نحن 
واثقون بأن هناك طيفاً واســعاً 
من أبناء البقاع الغربي وراشــيا، 
مــن كل الفئــات وكل املذاهب 

سيردون على هذا التحدي”.
وقــال أبــو فاعــور إن “احلــزب 
التقدمي االشــتراكي” في دائرة 
االســتهداف، والدليل: “الالئحة 
التــي أعلنت والتــي تضم كل 
آذار(”،  )الثامــن مــن  مكونــات 
إلى أن “الهدف هو إعادة  مشيراً 

تزوير الهوية السياسية ملنطقة 
راشــيا، وإعادة مســح هويتها 
منطقة  وإعــادة  السياســية، 

راشيا إلى ما قبل عام 2005”.
كتلة  دعا عضــو  املقابــل،  في 
علي  النائب  والتنمية”  “التحرير 
خريس، إلى “اإلقبال بكثافة على 
صناديق االقتراع في االنتخابات”، 
أن “هذا االســتحقاق ال  معتبراً 
املاضية،  االســتحقاقات  يشبه 
ويجب أن يكون عملية استفتاء 
مببادئ  االلتزام  خالله  من  لنثبت 
حركة )أمل(” ، بينما رأت رئيسة 
جلنة املرأة والطفل، النائبة عناية 
عز الديــن، في لقاء سياســي، 
بكثافة  نذهــب  أن  “يجــب  أنه 
إلى االقتراع لنعبــر عن التزامنا 
السياســي، والتمسك بكل ما 
أجنز، والتأســيس ملشروع الدولة 
العادلة، وبكل مواصفات الدولة 

املنيعة املتطورة”.
القوى  من  الدعوات  وتنســحب 
الذين  املعارضني  إلى  السياسية 
يرون أن زيادة اإلقبال على صناديق 
مؤشــرات  ســيعطي  االقتراع، 
الشــعب  أفضــل على مــزاج 

لتحقيق  فرصاً  ويفتح  اللبناني، 
اختراقات في البرملان املقبل.

في  االقتــراع  نســبة  وبلغــت 
االنتخابــات املاضيــة فــي عام 
2018، 49.2 فــي املائــة في كل 
لبنان، وسجلت أعالها في جبيل 
وكســروان والبقاع الشــمالي، 
دائرة  األدنى في  بينما ســجلت 

بيروت األولى وطرابلس.
على  اللبنانيون  راهــن  وبينمــا 
17 تشــرين  بعــد حراك  تغيير 
باخلطــاب  وحتــول   ،2019 األول 
الواقــع  فــي  اإلصــالح  نحــو 
اللبناني، يرتفع منسوب التناحر 
بني  اخلطابات  عشية  السياسي 
النائب  املتنافســة. وقال  القوى 
عن “القــوات” بيار بو عاصي، إنه 
“ال يجــوز اختزال شــيعة لبنان 
بظاهــرة )حــزب اهلل( الــذي ال 
يتعدى عمره األربعني عاماً، بينما 
الطائفة الشــيعية فــي لبنان 
عمرهــا أكثر من ألف ســنة”، 
الفتاً إلى أّن سياسة احلزب التي 
أدت إلى عزل لبنان عن محيطه 
“هي املساهم األكبر في الكارثة 
االقتصاديــة االجتماعيــة التي 

نعيشها”.
اجمللس  رئيس  رأى  املقابــل،  وفي 
اهلل”،  “حــزب  فــي  التنفيــذي 
هاشم صفي الدين، أن “التجارب 
أثبتت أن ال أحد ميكنه أن يحكم 
“أنصح  وقــال:  لوحــده”.  لبنان 
بعض شركائنا في الوطن بعدم 
املبالغة في التحريض العنصري 
واملذهبــي والطائفي واملناطقي 
على احلزب؛ ألن هؤالء أنفســهم 
يعرفون أنهم غيــر صادقني، فال 
يكذبوا علــى أتباعهم من أجل 

صوت انتخابي”.
حركــة  رئيــس  أكــد  بــدوره، 
املرشــح  النائــب  االســتقالل 
نريد  “إننــا  ميشــال معــوض: 
اســترجاع أموالنــا، ونريد إعادة 
ونريد  الوسطى،  طبقتنا  تكوين 
إمناء وكرامة، ونريد بناء مستقبل، 
مشيراً  لبنان”  في  النجاح  ونريد 
إلى أن “هذه املعركة هي معركة 
استرجاع هويتنا، ومعركة وجود 
بوجه ســالح )حزب اهلل( الذي ال 

يشبهنا”.
“اللقــاء  رئيــس  وهاجــم 
تيمــور  النائــب  الدميقراطــي” 

اجلمهوريــة  رئيــس  جنبــالط 
ميشال عون بشــدة، مستغربا 
أن “املســؤول األول الذي أقسم 
اليمــني على حماية الدســتور 
وصــون املؤسســات، يســتمر 
املبررات  عوض ذلــك في خلــق 
تارة والتلميحــات اخملتلفة طورا 
للهروب مــن الواقع املؤلم الذي 
فيه،  لبنــان  العهد  هــذا  أغرق 
ومــن ذلــك التلميــح لتطيير 
الذي  االنتخابــي  االســتحقاق 
يشــّكل محطة أساســية في 
طريق حتصني الدولة واســتعادة 

سيادتها”.
وأكد النائــب جنبالط أن “الناس 
ينتظــرون االنتخابــات لتحديد 
خيارهم بأي دولــة يريدون، وهي 
بلدهم  قاد  فرصة محاسبة من 
نحو جهّنم ودّمر مؤسســاته”. 
أمام وفود شعبية  ودعا جنبالط 
عــدة زارت قصر اخملتــارة ضمن 
اســتقباالت امس االول السبت 
“الشــباب حتديــداً مــن أجــل 
املشاركة في االنتخابات املقبلة 
وصناعــة القــرار، للوصول إلى 

التغيير املنشود”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال املبعــوث األميركي اخلاص إلى 
اليمن، تيــم ليندركينغ إن الهدنة 
التي تقودها األمم املتحدة في اليمن 
متثل “حلظة حاســمة” في الصراع 
املســتمر منذ نحو ســبع سنوات 
ويحيــي أمــل األطــراف املتحاربة 
واجملتمع الدولي في أن حتقق سالما 

دائما للبلد الذي دمرته احلرب.
وأضــاف ليندركينــغ أن الهدنــة 

ملــدة شــهرين التــي توســطت 
فيهــا األمم املتحدة بــني التحالف 
بقيادة الســعودية وجماعة احلوثي 
املتحالفــة مــع إيران والتــي تبدأ 
الســبت تعد “خطــوة أولى” نحو 

وقف دائم إلطالق النار.
وقال في مقابلــة أجريت معه في 
عمــان “إذا أمكن للمجتمع الدولي 
واألطــراف العمــل معا فــإن هذه 
الهدنة ميكــن البنــاء عليها نحو 

وقف دائــم إلطالق النــار وعملية 
سياسية شاملة تشكل في نهاية 

املطاف صورة مين جديد”.
أن نبني على حلظة  “نريــد  وأضاف 
تغيير  اليمن على  حاسمة تساعد 

املسار”.
وأودى الصراع بحياة عشرات اآلالف 
ودفع املاليني إلى هاوية اجلوع. وكان 
آخر وقف منسق لألعمال العدائية 
البالد خالل محادثات  على مستوى 

ليندركينغ  وقال   .2016 السالم في 
إن اتفــاق الهدنــة تتويــج جلهود 
دبلوماسية أميركية مكثفة وإدارك 
احلوثيني بأنه لــن يكون بإمكانهم 

حتقيق نصر عسكري حاسم.
آليات ميدان  وأضاف “لقد تغيــرت 
املعركة. كل تلــك األمور اجتمعت 

خللق تلك اللحظة احلاسمة”.
دون  احليلولة  التحالف  واســتطاع 
سقوط منطقة مأرب الغنية بالغاز 

في اليمن بعد أن تقدم احلوثيون في 
املدينة  باســتثناء  املناطق  معظم 
الهيدروكربون  ومواقع  الرئيســية 

القريبة.
قــال الرئيس األميركــي جو بايدن، 
بالهدنة  يرحب  إنه  املاضي،  اجلمعة 
فــي اليمن ملــدة شــهرين، لكنه 

اعتبرها “غير كافية”.
وأضاف أن الهدنة فرصة إليران التي 
تقول واشــنطن إنهــا تقدم دعما 

حســن  إلظهار  للحوثيني  كبيــرا 
نيتها في دعم مســاعي الســالم 

التي تقودها األمم املتحدة.
وقال ليندركينغ “نــود أن نرى إيران 
تبتعــد عن األســاليب الســلبية 
والدور السلبي الذي تلعبه في هذه 

املنطقة”.
في  الصــراع  إلى  كثيــرون  وينظر 
اليمن على أنه حــرب بالوكالة بني 

السعودية وإيران.

القوى السياسية تتوّجس من تدني
 نسبة االقتراع في االنتخابات اللبنانية

نائب في »القوات« يعتبر االعتكاف أسوأ خيار

المبعوث االميركي: هدنة اليمن تمهد الطريق إلنهاء الصراع
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إعالن
الى الشريك/ حسني علي خلف

حامت شلش دعيج
العراقي  الى صندوق االسكان  اقتضى حضورك 
الكائن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت إقرارك 
باملوافقة على قيام شريكك السيد )مهند ستار 
جبار( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة 
)11 عريفية( لغرض  )7392/1( مقاطعة  املرقمة 
تســليفه قرض اإلســكان. وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان 
خارج العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكسه 

سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

فقدان وصل قبض 
فقد وصــل  القبض رقــم الوصــل 186420 في 
2022/1/12  باســم/ منعم حســون فــرح، مببلغ 
8,000,000 ثمانية ماليــن دينار، صادر  من مديرية 
بلدية الكــوت، فمــن يعثر عليه يســلمه جلهة 

اإلصدار...

فقدان هوية
الشــركة  الصادرة من  الهويــة  فقدت 
العامــة لتجارة املواد الغذائية باســم/ 
احمد هاشــم فاضل علــي، فمن يعثر 

عليها يسلمها ملصدرها...
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جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
قسم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع األثرية

شعبة التسجيل والتوثيق
العدد 1019
التاريخ امليالدي 2022/3/31

إعالن مناقصة رقم )2022/6( للمرة الثانية
تدعو دائرة الشــؤون الهندســية في ديوان الوقف الســني/ منطقة السبع أبكار املقاولن والشــركات من ذوي اخلبرة 

واالختصاص لالشتراك في املناقصة املدرجة ادناه:

 وبكلفة تخمينية أجمالية قدرها )571,363,000( )خمســمائة وواحد وســبعون مليونا وثالثمائة وثالثة وســتون الف 
دينار فقط( احملســوبة على )اخلطة االســتثمارية(. راجن مراجعة قســم حفظ وإدارة املباني التاريخية واجلوامع االثرية 
في الدائرة املذكورة اعاله لغرض شــراء العطاءات مقابل مبلغ )250,000( )مئتان وخمسون الف دينار( غير قابل للرد مع 
استالم استمارة معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم االربعاء املصادف )2022/4/20( على 
أن يستصحب طالب العطاء املستمســكات املبينة أدناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن 
الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء 
وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية 

في الديوان )مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

handasyawaqaf@yahoo.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنسبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )17,141,000( )سبعة عشر مليونا ومئة وواحد واربعون الف دينار( 
تقدم على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسســن للشركة 

املشاركة في املناقصة حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تســجيل املقاولن العراقين نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولن رقم )1( 
لسنة 2015 وبدرجة/ وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رســالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية 
احلكومية.

5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.
6. يلتزم املقــاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمل املقدم أهمية 

بالغة في املفاضلة بن العطاءات(.
7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار 
العطاء باملداد او بشــكل مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشــطب وكل تصحيح في األسعار أو 

غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.
Eng.office@sunniaffairs.gov.iq :املوقع اجلديد

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6637/13
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 العائــدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( 
وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبن باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــرة 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:
- تضمن الناكل الفرق بن البدلن ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في املؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

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

الكلفةاسم املشروعت

283,335,000جامع الوزير/ بغداد1

288,028,000جامع العادلية الكبير/ بغداد2

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

املوفقيةثالث سنوات18 م6345/137/12حانوت1

املوفقيةثالث سنوات18 م6345/137/72حانوت2

املوفقيةثالث سنوات18 م6345/137/32حانوت3

املوفقيةثالث سنوات18 م6345/137/162حانوت4

املوفقيةثالث سنوات18 م6345/137/62حانوت5

املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات 40 م7945/137/12حانوت6

املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات 40 م7945/137/22حانوت7

املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات 40 م7945/137/32حانوت8

املوفقية/ قرب الكازينوثالث سنوات 40 م7945/137/42حانوت9

املوفقيةثالث سنوات18 م14/137/63452حانوت10



5 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6620/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 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 خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 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 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: 6622/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )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 وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن 
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر 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: 7408/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن أول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار 
أمــوال 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 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7394/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار 
أموال الدولة )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبا في مــدة التأجير مبوجب صك مصدق 
وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7396/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار 
أمــوال 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 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 7401/14
التأريخ: 2022/3/14

إعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى فــي ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار 
أمــوال 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 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك 
مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر 
اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقســطا ولم يحن موعد 

السداد.
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
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آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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معاون محافظ البصرة
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العشار/ السوق العصري ثالث سنوات12 م192حانوت2

العشار/ السوق العصري ثالث سنوات12،25 م432حانوت3
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العشار/ السوق اجلديدثالث سنوات 2312،25حانوت6



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

نتيجة األزمــة املتواصلة في لبنان 
والتــي صّنفها  نحــو عامني  منذ 
األســوأ في  بني  الدولــي  البنــك 
العالم منذ عــام 1850، يحزم آالف 
اللبنانيون حقائبهم متوجهني الى 
بهدف  بغداد  العراقيــة  العاصمة 
أنفســهم  بع  يعيلون  عمل  إيجاد 

وأهليهم.
وروى تقريــر لوكالــة فرانس برس، 
حجم املعاناة للمواطنني اللبنانيني 
الذين أنهكهم التدهور االقتصادي 
فــي بلدهــم، وينقــل التقرير عن 
أكرم جوهري  يدعى  لبناني  مواطن 
)42 عاماً( قولــه، إن “راتبه لم يعد، 
يســاوي مئة دوالر مع تدهور قيمة 
 .90% بنحــو  اللبنانيــة  العملــة 
العديد من  فاختــار، علــى غــرار 

اللبنانيني، السفر”.
ترك عمله في لبنان، وشّكلت بغداد 
اخليار األكثر بديهية بالنســبة له: 
مدينة قريبة فيها حركة اقتصادية 
اللبنانيــني  وتســتقبل  ناشــئة، 

بتأشيرة دخول على املطار.
ويــروي أكرم من املقهــى الذي بدأ 
بإدارته منــذ نحو شــهر في أحد 
شــوارع وســط بغــداد التجارية 
لوكالة فرانــس برس “لم يكن لدي 
الوقــت الكافي ألبحــث عن عمل 
في اخلليج. كان ال بــدّ من أن أقوم 
بخطوة ســريعة. جئت إلى بغداد 
وبــدأت بالبحــث عن عمــل على 
إنســتغرام”، إلــى أن حصلت على 

الوظيفة.
وتخنــق األزمــة االقتصادية احلادة 
التــي بدأت منذ أكثر من ســنتني، 
اللبنانيني، وقد بات %80 منهم حتت 

خط الفقر.
2021 وشــباط 2022،  وبني حزيران 
دخــل أكثر مــن 20 ألــف لبناني 
العراقية،  الســلطات  وفق  العراق، 
بدون احتساب الزوار الذين يأتون إلى 
السفير  ويشــرح  وكربالء.  النجف 
اللبناني في العراق علي حبحاب أن 
حركة اللبنانيني إلى العراق “مؤخراً 
تضاعفت، وزادت بشــكل مّطرد ال 
سيما في مجال القطاع الصحي”، 
إذ ينطبــق ذلــك خصوصــاً على 
“عشــرات األطباء اللبنانيني الذين 
زائرين  ويعتبــرون  يقدمون خدمات 
في املستشــفيات واملراكز الطبية 

العراقية”.
سوق جديد 

العراقي  ويرى اخلبيــر االقتصــادي 
علــي الــراوي أن هناك “مســاحة 
كبيــرة وفرصــا أكبر للشــركات 
العراقي”،  االقتصــاد  في  اللبنانية 
ألن “أغلــب الشــركات األجنبيــة 
تتخوف من االســتثمار” في البالد 
بسبب “الصورة املأخوذة عن الوضع 

األمني”.
الشــركات  أن  اخلبيــر  ويضيــف 
اللبنانية “أكثر احتكاكاً باالقتصاد 
البيئة  جيــداً  وتعــرف  العراقــي 

االستثمارية ومتعايشة معها”.
استقرار  تســهيل  في  ويســاهم 
التقــارب  اللبنانيــة  الشــركات 
الثقافي واللغوي بني لبنان والعراق. 
وللمفارقــة، يتشــابه أيضا كثيرا 
والتركيبات  السياســي  الوضــع 
في  الفســاد  وانتشــار  الطائفية 

البلدين.
ولوقت طويل، حــرم تدهور الوضع 
األمنــي العراق من االســتثمارات 
أن يكــون وجهــًة للعمل، ال  ومن 

األميركي في  الغــزو  ســيما بعد 
العام 2003، ثّم النزاعات الطائفية، 
والعنف  داعش  تنظيم  وســيطرة 

الذي تاله.
اليــوم، تعــود احليــاة تدريجيا الى 
شــوارع بغداد التي شهدت فظائع 
إذ  املاضية،  الســنوات  دامية خالل 
وقت  حتى  أبوابهــا  املقاهي  تفتح 
متأخــر في الليــل، فيمــا مراكز 
الطبيــة  والعيــادات  التجميــل 

منتشرة في كل الزوايا.
لكن هــذا النبض اجلديــد يترافق 
مــع نقص في اخلبــرات ومع أزمات 
معيشــية عميقة في بلد يعتمد 

بإيراداته بنسبة %90 على النفط.
ويعاني العراقيون أنفســهم أيضاً 
من الفقــر والبطالة وتدهور البنى 
التحتية، إذ تبلغ نسبة البطالة بني 
وثلث سكانه   ،40% فيه  الشــباب 
البالغ عددهــم أكثر من 40 مليون 
نســمة، يعانون من الفقــر، بينما 
يسعى عدد كبير منهم، على غرار 

اللبنانيني، إلى الهجرة.
القطاع  يواجــه  ذلــك،  عن  فضالً 
العراق  فــي  الصحــي خصوصــاً 
الكثير من  مشــاكل عديدة تدفع 
العراقيني إلى التوجــه نحو الدول 
اجملاورة مثــل إيران وتركيــا ولبنان، 

لتلقي العالج.
“متنفس”

وكان عــدد كبير مــن زبائن مركز 
العيون  لطب  التخصصــي  بيروت 
في لبنان من العراقيني، كما يشرح 
مديــره اإلداري مايكل شــرفان من 

بغداد لفرانس برس.
املركز  تؤثر على عمل  األزمة  وبدأت 
في لبنــان، وراح يتكّبد خســارات 
هائلة. في 2020، يشير شرفان الى 
أن “أطبــاء كثر تركــوا لبنان ونحن 

خسرنا أطباء”.
عندهــا، شــّكل العــراق الوجهة 
املثاليــة: الســوق غيــر مشــبع، 
والتكويــن الدميوغرافــي مالئــم، 
واخلدمات التــي يقّدمها املركز غير 

موجــودة في العراق، كما يشــرح 
شرفان. وّفر وجود املركز الذي افتتح 
قبل عــام على املرضــى العراقيني 
الســفر إلى بيروت، لكنه شــّكل 
أيضاً “متنفساً” للعديد من األطباء 
خلســارات  وتعويضــاً  اللبنانيــني 
تكّبدهــا املركز بســبب األزمة في 

لبنان.
يأتون  “أطباؤنــا  شــرفان  ويقــول 
املداورة، كل  إلى هنا على أســاس 
أسبوع يأتي طبيب أو اثنان يقومان 
مبعاينات وعمليات، يكسبون بعض 
املال ثّم يعودون إلى لبنان، ما يعوض 

عليهم بعضا من خسارتهم”.
فــي الوقت نفســه، يوّفــر املركز 
خدمــات للمرضــى العراقيني غير 
الطبيب  ويقول  العراق.  متوفرة في 
العراقي محمــد حمزة أحمد الذي 
يعمل أيضاً كطبيب زائر في املركز 
“هنــاك عدد مــن اجلراحــات غير 
متوافرة في العــراق، يؤمنها حاليا 

هذا املركز”.

أكثر من  العــراق حالياً  وتوجد في 
410 شــركات لبنانيــة تعمل في 
مجــاالت مختلفة مثــل قطاعات 
والســياحة  والبنــاء  التعليــم 
إقليم  في  أما  والفنادق.  كاملطاعم 
 500 أكثر من  كوردســتان، فتوجد 
ال  اللبناني،  الســفير  وفق  شركة، 

سيما في أربيل والسليمانية.
رغم أنه قادر على تأمني معيشــة 
جيــدة لعائلته نتيجــة عمله في 
بغداد، لكن ذلــك يأتي بطعم من 
الرجل  يؤلم  ألكرم.  بالنسبة  املرارة 
كثيراً عــدم قدرته على رؤية ابنتيه 

تكبران أمامه.
“أحزن كثيراً  بــرس  ويقول لفرانس 
ألنني ال أســتطيع أن أشاهد ابنتي 
الرضيعــة البالغــة مــن العمــر 

شهرين”.
لكن قرب املســافة بــني البلدين، 
يسّهل هذه املشّقة بعض الشيء. 
ويقــول “أســتطيع كل شــهر أن 

أسافر وأرى عائلتي”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
يعتــزم البنــك املركــزي الصيني 
اليوان  اســتخدام  جتربة  توســيع 
الرقمي إلى مناطق أخرى من الـ11 
ما  ومنطقة حاليا، بحسب  مدينة 

أوردته وكالة “بلومبيرج” لألنباء.
)البنك  وقال بنك الشعب الصيني 
برئاســة  املركــزي(، عقب اجتماع 
احملافظ يي جاجن أمس، إن استجابة 
األســواق جتــاه اســتخدام اليوان 
الرقمي في املدن التجريبية ومواقع 
كان  الشــتوية  األوملبية  األلعــاب 

جيدا.
املســتخدمني  “عــدد  وأضــاف: 
ومســتويات املعامالت يزيد باطراد 
وبشــأن اخلطوة املقبلــة للترويج 
الستخدام اليوان الرقمي، سنعمل 
والوقاية  على حمايــة اخلصوصية 
بحــث عميق  وإجراء  اجلرميــة،  من 

بشــأن التأثيرات في النظام املالي 
للبالد.

وأوضــح البنك خــالل اجتماع عبر 
الفيديــو حول اســتقرار الســوق 
إن الصني ستكثف  املالية لـ2022، 
اجلهــود ملنــع اخملاطر املاليــة ونزع 
فتيلها بغية حتقيق االســتقرار في 

السوق املالية للعام اجلاري.
وأشار أنه سيتخذ تدابير ملموسة 
املاليــة  اخملاطــر  مــن  للحمايــة 
ومعاجلتها وفقا للمبادئ األساسية 

للحفاظ على االستقرار الشامل.
وتعهــد ببــذل مزيد مــن اجلهود 
آلية للتخلص من اخملاطر  إلنشــاء 
تتســم بكونها طبيعية وموجهة 
نحو الســوق وقائمة على القانون، 
في محاولة لدعم شــبكة األمان 

املالي ودرء اخملاطر املالية النظامية.
ووفقا لتقرير عمل احلكومة الصادر 

في العام اجلاري، فإن الصني ستبذل 
جهــودا أكبر للتحذيــر املبكر من 
اخملاطــر، وتعزيز آليــات منع اخملاطر 
القدرات  وبناء  عليها،  والســيطرة 

بشأن االستجابة للمخاطر.
إنشــاء  ســيتم  أنه  التقرير  وذكر 
املالي،  صندوق لضمان االســتقرار 
وســيتم على نحو كامل إفســاح 
اجملال لنظام تأمني الودائع وصناديق 

ضمان الصناعة.
مع  الصني  فــي  التحديات  وتتزايد 
انتشــار أزمــة الديون في ســوق 
العقارات، ومع عودة تفشي فيروس 
كورونــا وما تســبب فيه من فرض 

إغالق جزئي في شنغهاي.
وأوضحت املصادر أنه بينما من املقرر 
أن تكون املهمة الرئيسة للصندوق 
اجلديد هي إنقاذ املؤسسات املالية، 
الكيانات  أن يســاعد  فإنه ميكــن 

االقتصادية  األهمية  ذات  الضخمة 
الكبيرة فــي قطاعات أخرى مبا في 
توفير  خــالل  من  العقــارات،  ذلك 

التمويل عبر البنوك.
وســيكون هــذا هــو أول صندوق 
املالي  االستقرار  لضمان  مخصص 
بشكل واسع، على خالف الصناديق 
الســابقة التــي كانــت موجهة 

بصورة أكبر.
وفي سياق متصل، كشفت الصني 
عن خطة مدتها خمسة أعوام، من 
تقنيات  2025، لتطوير  إلــى   2021
األخضر  النمــو  لدفــع  الطاقــة 
والتحول الرقمــي لقطاع الطاقة، 
الطاقــة  إدارة  ذكــرت  حســبما 

الوطنية أمس.
وســتركز الدولــة علــى تطويــر 
إمدادات  لتقــدمي  تقنيــات جديدة 
حيث  من  وفاعليــة  كفــاءة  أكثر 

واملوثوقية مــن مصادر  التكلفــة 
الرياح  الطاقة املتجددة مثل طاقة 
والطاقــة الشمســية والكتلــة 
احليوية والطاقــة احلرارية األرضية، 
وفقا للخطة التــي أصدرتها إدارة 
العلوم  ووزارة  الوطنيــة  الطاقــة 

والتكنولوجيا.
وذكرت اخلطة أنه من املتوقع حدوث 
اختراقــات تكنولوجيــة في توليد 
الهيدروجني،  طاقــة  واســتخدام 
مضيفة أنه ســيتم إنشــاء نظام 
جديد لشبكة الكهرباء الستيعاب 
مصادر الطاقة املتجددة، وســيتم 
تعزيــز تخزيــن الطاقــة. ودعــت 
اخلطة إلى االبتــكار جلعل الطاقة 
النوويــة واألحفوريــة أكثر كفاءة، 
الذكية  الطاقــة  أنظمــة  وجتربة 
على الصعيد اإلقليمي وســتطبق 
تقنيات رقمية وذكية في قطاعات 

تعدين  مثــل  التقليدية  الطاقــة 
الفحم وإنتاج البنزين.

وفرضــت شــنغهاي حجــرا على 
نحو 25 مليون شــخص في مدينة 
شنغهاي الصينية، ما يناهز جميع 
الصني  تواجه  وقت  في  ســكانها، 
أسوأ موجة وبائية منذ بدء جائحة 
19، فيما يخشــى األهل  كوفيد - 
القيود  أوالدهم بسبب  االبتعاد عن 

الصحية الصارمة.
االقتصادية  العاصمــة  وأصبحت 
للصني في األيام األخيرة بؤرة وبائية 
أوميكرون  املتحور  يتفشــى  حيث 

بسرعة بدأت تتزايد مطلع آذار.
وبهــدف جتنــب إغالق عــام كامل 
فرضت  االقتصــاد،  فــي  ســيؤثر 
البلدية أوال إغالقا عاما في كل من 
إلجراء  التوالي  على  املدينة  نصفي 

فحوص كوفيد - 19 للجميع.

آالف اللبنانيين يفرون الى ببغداد
هربا من الفقر والتدهور االقتصادي

فرانس برس:

الصباح الجديد ـ وكاالت
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشــكل طفيف، امس األحد، 
في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما 

استقرت في اقليم كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم 147150 دينــارا عراقيا مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما ســجلت االســعار امس االول السبت 
147100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 146500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار الدوالر اســتقرارا، حيث بلغ 
ســعر البيع 147250 دينارا لــكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 147050 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استقرت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” في 
األســواق احمللية لليوم الرابع على التوالي، امس 

االحد.
وقال مصدر صحفي ، إن أسعار الذهب في أسواق 
اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد سجلت 
صباح اليوم، ســعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 
من الذهب اخلليجــي والتركي واألوربي 393 الف 
دينار، وسعر الشراء 389 الفاً، وهي نفس االسعار 
ليوم امس السبت.وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع 
املثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 
اســتقرارا أيضاً عند 353 الف دينار، في حني بلغ 
ســعر الشــراء 349 ألفا. وفيما يخص أســعار 
الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال 
الذهــب اخلليجي عيار 21 يتــراوح بني 395 الف 
دينار و 405 آالف، فيما تراوح ســعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 355 الفاً و 365 الف دينار.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلنت إدارة معلومــات الطاقة األمريكية، امس 
األحد، أن صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت 

أكثر من 7 ماليني برميل في شهر آذار املاضي.
وقالت االدارة فــي جدول لها اطلعــت عليه ان 
“العراق صدر من النفط اخلــام الى امريكا خالل 
شــهر اذار املاضي 7.130 مليون برميل، و مبعدل 
230 ألــف برميــل يوميا، منخفضا عن شــهر 
العراقية  النفطية  الذي بلغت الصادرات  شباط 
فيه إلى أمريكا 7.224 مليون برميل ومبعدل 258 
ألف برميل يوميا”. واضاف ان “العراق صدر النفط 
اخلام ألمريكا خالل األســبوع األول من شهر آذار 
مبعدل 188 ألف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 
161 ألف برميل يوميا في االسبوع الثاني، وصدر 
متوســط 489 ألف برميل يوميا في األســبوع 
الثالث”، مشــيرا الى ان “صادرات االسبوع الرابع 

بلغت 82 ألف برميل يوميا”.
وذكــرت إدارة معلومــات الطاقــة األمريكية أن 
“العراق جاء باملرتبة الرابعة في صادراته ألمريكا 
خالل الشهر املاضي بعد كل من كندا واملكسيك 
والسعودية، واملرتبة الثانية عربيا بعد السعودية 
التي بلغت األخيرة صادراتها ألمريكا 16 مليونا، 
و492 ألف برميل يوميــا”، مبينة أن “كندا جاءت 
باملرتبــة األولى كأكثــر دولة مصــدرة للنفط 

ألمريكا تليها املكسيك”.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف 
الدوالر في بغداد واستقرارها 

في إقليم كردستان

استقرار أسعار الذهب 
في االسواق المحلية 

أكثر من 7 ماليين برميل صادرات 
العراق المريكا خالل شهر

من اجل حماية الخصوصية ومنع المخاطر المالية

الصين توسع تجارب استخدام اليوان الرقمي 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة جنح الشطرة

العدد: 1182
التاريخ: 2022/4/3

الى/ املدان الهارب )ستار علوان جالب(
م/ تبليغ

أصــدرت هذه احملكمة بحقك القرار الغيابي املرقم )1182/ج/2021( 
في 2021/12/19 الذي يقضي احلكم عليك باحلبس البســيط ملدة 
ســتة اشــهر وفق احكام املادة 240 عقوبات عــن جرمية مخالفة 

األوامر والتعليمات.
وجملهولية محل اقامتك حســب شــرح القائــم بالتبليغ ومختار 
محلة الوردية جســر ديالى في بغداد وعليه تقــرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني ولك حق الطعن بالقرار خالل املدة القانونية وبخالفة 

يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
غسان خضير محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في بيجي

العدد: 2022/2531
التاريخ: 2022/4/3

إعالن
الى/ املدعى عليه/ مشعل حماد موسى

اقامت املدعية )بشــرى جاســم احمد( امــام هذه احملكمة 
بالدعوى املرقمة 250/ش/2022 تطلب فيه التفريق القضائي 
للضرر وجملهولية محل اقامتك قررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعة املؤرخ 2022/4/13 وعند عدم حضورك او ارســال من 
ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

مع التقدير..
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 992/ج/2022
التاريخ: 2022/3/30

املتهمة الهاربة/ زينب خفيف منصور حسني
م/ إعالن

حتية طيبة:
املتهمة الهاربــة/ زينب خفيف منصور حســني بالنظر جملهولية 
محل اقامتك في الوقت احلاضر ولكونك متهما بالقضية املرقمة 
)992/ج/2022( وفــق احكام املادة )446( مــن قانون العقوبات فقد 
تقرر تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في الساعة الثامنة صباحا يوم 2022/5/10 وفي حال 

عدم احلضور سوف جترى احملاكمة غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 313/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/30

املتهم / احمد غالب كاظم
م/ إعالن

حتية طيبة..
1- بتاريــخ 2022/3/23 حكمــت احملكمــة عليكم باحلبس 
الشديد ملدة )ســنتني( وفقا الحكام املادة )1/433( من قانون 

العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل النافذ.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقكما.

3- لك حق االعتراض على احلكم الغيابي الصادر بحقك خالل 
مدة ثالثة أشهر وبخالفه يعتبر القرار نافذا.

القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن دعوة عامة )جتهيز مادة البنتونايت(
يسر شركة نفط البصرة )شركة عامة( أن تعلن عن حاجتها لتجهيز املواد املدرجة تفاصيلها في أدناه، فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة مراجعة 
ممثلية قســم املشتريات احمللية في استعالمات الشــركة في باب الزبير للحصول على وثائق وشروط املناقصة وحســب وثائق العطاءات القياسية 
الصادرة من وزارة التخطيط العراقية لقاء مبلغ املؤشر إزاءها غير قابل للرد ابتداًء من يوم نشر االعالن وبعد تقدميهم املستمسكات املطلوبة واملبينة 

الحقا مجددة لعام 2022 مع مراعاة ما يلي:

1 - املوعد النهائي لغلق املناقصة: )الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم االربعاء املوافق 2022/5/18(
2- تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ الغلق أعاله على أن تكون مصحوبة بتقدمي التأمينات األولية على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق 

أو سفتجة صادرة من مصرف عراقي معتمد حسب النشرة الصادرة من البنك املركزي العراقي على أن تكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق.
3 - ســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات اجملهزين في )مقر شــركة نفط البصرة/ موقع باب الزبير/ القاعة الرئيسية في الطابق االرضي لبناية 

الزقورة صالة استقبال املراجعني( في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االربعاء املوافق 2022/5/11.
4 - تودع العطاءات في صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الشــراء احمللية )صندوق رقم -1-( الكائن في )املوقع الرئيســي( لشركة نفط 
البصرة- في اســتعالمات باب الزبير على أن يكون بثالث نســخ مع قرص مدمج ابتداًء من اليوم التالي لنشر اإلعالن ولغاية موعد غلق الصندوق احملدد 

للمناقصة. وسيتم رفض جميع العطاءات الواردة بعد موعد الغلق احملدد. والعطاءات الواردة عبر البريد اإللكتروني
5 - ســيتم فتــح العطاءات العلني بنفس موعد الغلق احملدد وبحضور الراغبني من مقدمي العطــاءات أو ممثليهم قانونا في مكان الفتح الكائن في 

شركة نفط البصرة/ االستعالمات الرئيسية ملوقع باب الزبير.
6 - سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها القوانني والتعليمات العراقية النافذة مبا فيها تعليمات تنفيذ 
العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ويخضع حل اخلالفات والنزاعات التي تنشــأ بــني الطرفني املتعاقدين لوالية القضاء 

والقوانني العراقية النافذة.
7 - املستمسكات املطلوبة:

شهادة تأسيس الشركة مصادقة من مسجل الشركات مع عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي- هوية غرفة جتارة- هوية احتاد 
الصناعات العراقي فيما يخص الصناعيني- هوية تصنيف املقاولني فيما يخص شركات املقاولة- إجازة ممارسة املهنة املستمسكات الثبوتية للمدير 
املفوض للشركة )شهادة جنسية- جنسية- بطاقة سكن أو تأييد سكن مصدق أصوليا(- عقد إيجار أو سند طابو للداللة على عنوان الشركة، كتاب 
عدم ممانعة في االشــتراك باملناقصات صادر من الهيأة العامة للضرائب، الهوية الضريبية، كتاب حجب البطاقة التموينية ملن يشــمله قرار احلجب 
حســب تعليمات األمانة العامة جمللس الوزراء، جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يؤيد شمول العاملني لديه بالضمان االجتماعي 

قبل صرف مستحقاته، يلتزم اجملهزون من غير الشركات بتقدمي الوثائق أعاله ما عدا الوثائق اخلاصة بتسجيل الشركات.
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن أو أي مصاريف أخرى تترتب من جّراء املناقصة.

9- على اجملهز تقدمي جميع اوراق الوثيقة القياسية مختومة بختمه احلي مع توقيعه على القسم الرابع منها.
10- يحق لرب العمل ان يقوم بتعديل العرض التجاري للمناقص )في حال وجود انحراف مببالغ الفقرات اجلزئية عن مبالغها التخمينية( مع اإلبقاء على 
املبلغ اإلجمالي للعطاء وحســب إعمام وزارة التخطيط املرقم 24536 في 2019/10/7 وعلــى صاحب العرض تقدمي عرض جديد باملتغيرات التي حتدث 

على كلف الفقرات بعد اقرار ذلك.
11- ميكن االطالع على تفاصيل اإلعالن على املوقع اإللكتروني لنشــر املناقصات اخلاص بالشــركة وهو: www.boc.oil.gov.iq  وميكن االستفسار على 

 .acis@boc.oil.gov.iq:البريد اإللكتروني لقسم املشتريات احمللية
عـ/ مدير عام شركة نفط البصرة
هشام طالب محمد 
مدير هياة العقود واملشتريات

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6537/13
التأريخ: 2022/3/3

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من 
مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف 

االخرى 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
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات18 م44/8127/12محل1

صناعية حمدانثالث سنوات18 م45/8127/12محل2

صناعية حمدانثالث سنوات18 م46/8127/12محل3

صناعية حمدانثالث سنوات18 م49/8127/12محل4

ثمن بيع وثائق املواصفاترقم املناقصةت
مبلغ التأمينات عدد مرات اإلعالناملناقصة

نوع تبويب املبلغ التخمينياألولية
املوازنة

18012/18/69

بنتونايت BENTONINTE بكمية 
)3000( طن مادة تستخدم في 

حتضير سوائل احلفر لزيادة اللزوجة 
وبناء جدار البئر والسيطرة على 

الراشح وحسب املواصفات 
والشروط املثبتة في الوثيقة 

القياسية ومن املنشأ: قطاع عام 
عراقي-هندي- صيني- إماراتي- 

إيراني

 175,000
مائة وخمسة 
وسبعون الف 

دينار

إعالن ثالث لورود 
عطاءات غير 

مستوفية الشروط 
القانونية لإلحالة 
في اإلعالن الثاني

12,000,000 اثنا 
عشر مليون دينار

630,000,000 فقط 
ستمائة وثالثون مليون 

دينار للمنشأ اإليراني

720,000,000 فقط 
سبعمائة وعشرون مليون 

دينار لبقية املناشئ

تشغيلي

شركة نفط البصرة

منوذج اعالن دعوة عامةعنوان النموذج

تاريخ االصدار:2018/9/20رقم االصدار: BOC-P-05/F061رمز النموذج
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ترجمان

مسرح

ترجمة: سهيل نجم
ولد هذا الشــاعر في العــام 1935 في أنقرة 
في تركيا مــن أبويني يهوديــني تركيني. بعد 
أن عمل ممثالً لفتــرة ما امتهن الكتابة وأبدع 
خمــس روايات هــي، »متعة موتــك« 1972 
و«نهاية األيــام« 1983 و«رحلة فــي البرية« 
1989 و«أطفال القوس قزح« 1999« و«الشاب 
األخيرتني  الروايتني  عــن  ونال  التركي«2004. 

جوائز عدة. 
وهــو أيضاً شــاعر بــارز كتــب العديد من 
القصائد في موضوعات احلب واحلق في احلياة 

وحرية التعبير.
يقول عــن قصائده التي تــرد ترجمتها أدناه: 
»كتبت هــذه القصائد إحتجاجــاً على كل 
احلكومات التي حتاول تكبيل الناس وقمعهم. 
إن األمــل الوحيد في احلفاظ على ســالمتنا 
العقليــة فــي عاملنــا املضطرب هــذا هو 

التمسك الثابت بحقنا بحرية التعبير.
كمــا أنني أحتج ضد كل احلــروب الهمجية 
التي ترتكب في زماننا. الكثير من هذه احلروب 
هي تطهير عرقي، وإذا كان ثمة سالم مزعوم 
فثمة عداء دفني يهدد مستقبلنا بالصراعات. 
إن أجزاءا كثيرة من العالم التزال مثل صناديق 
القدح ال حتتاج إال إلى شرارة كي تلتهب. ومع 
ذاك تصر القــوى الكبرى على أن حتافظ على 
تفوقها بأي ثمن كان وهي مســتعدة إليقاد 
تلك الشــرارة.فضالً عن ذلك ولكوني يهوديا 
تغذيت من الثقافتني اليهودية واإلســالمية 
فقد أحببت املبادئ األخالقية لكال الثقافتني 

وفــي األنطولوجيا التي نشــرت حتت عنوان 
»الغد«  قصيــدة  نشــرت  لبنان«  »لبنــان، 
التي أعبر فيها عن يأســي مــن إيجاد حل 
بسبب  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  ملشكلة 
االســتخدام اجملنون للقوة التي تشن احلروب 
العبثية –التي ال طائل من ورائها غير اخلراب. 

عندما يُقتل كاتب

عندما يُقتل كاتب
تفقد اللغة

إحدى كلماتها.

وعندما يُقتل الُكّتاب
لن تكون هناك كلمات

وال لغة،

ال يبقى غير
الطغاة

واملتعصبني
والقوميني

وبغايا احلروب
واألنبياء املزيفني،

ال يبقى غير
الذين يعبدون املوت.

رسالة من البوسنة ورواندا وكوسوفو 
والشيشان...

هذه هي حقوقنا منذ الوالدة:
العناقات

واخلبز اليومي
والعمل

 والشمس
والقمر 

واألطفال
واحلرية

والسالم
والقداسة

والروح
والرب.

وهذه:
الكلمة

واللغة
والقصص

والكالم
والذكريات

وهذه أيضاً:
أنهار جارية

ووديان عشق
ورمال برقة النهد

وغابات تغني
وأصداء عبر اجلبال العريقة القدم

وتواريخ عن أحجار األسالف.

وليس أقل من:
ميتات في أرض غيرمتفحمة

ال يذل فيها املوتى
وأحكام في مياه طاهرة.

لكننا ننال
 بدالً من ذلك،

مستبدين
ومحاكم صورية

وهراوات
ورصاص
ومشانق
وتهجير
وحرائق

وطاعون
وقبور جماعية.

الغد

أمس، أبلغنا الشاعر املعري،
أن ثمة نوعني من القادة:

أولئك الذين لديهم عقول بال دين
وأولئك الذين لديهم دين  بال عقول.

رغم ذاك بقي الكثير من الناس أحياء
وبقيت هناك

سماوات
وشمس

وبحر
وجبال وغابات

محبة للحياة ومبدعة للحكمة

وأساطير وتنبؤات
تعد باألزمنة الرحيمة.

أما اليوم، فتحذرنا األرواح الصاخبة،
فقد حتجر القادة إلى نوع واحد:

هم أولئك الذين بال عقل وال دين.

ورغم ذاك يجاهد الناس في البقاء
وكذلك السماوات

والشمس
والبحر

واجلبال والغابات
متحدية

حتب احلياة وإبداع احلكمة
وال تزال في الذاكرة

تلك األساطير والتنبؤات
عن األزمنة الرحيمة.

وغداً، سيقول من لم يولدوا بعد
ليس ثمة
سماوات

وال شمس
وال بحر

وال جبال وال غابات
وال حب للحياة وال إبداع للحكمة

وستطمس
األساطير والتنبؤات
عن األزمنة الرحيمة

إذ 
ليس ثمة ناس.

الدكتور جبار خماط حسن

كنــت في بابل في مهمة علمية حني اتصل 
بي الدكتور قاسم مؤنس ليخبرني بالعرض 
تواجدي حلضور  املسرحي »الســد« وضرورة 
العرض على خشــبة مسرح الرواد في كلية 
الفنون املسرحية  / قســم  الفنون اجلميلة 

ومشاهدة املسرحية .
وألنني أعرف مســاحة الفعل اجلمالي لدى 
د. قاســم مؤنس كوني عملت معه ممثال في 
عرض مميز في ذاكرة املسرح العراقي، وأعني 
بــه ) عالمة اســتفهام( ، كنــت على يقني 
مبشــاهدة عرض يضاف إلى رصيده الناجح 
من العروض ،وألن الذائقــة اجلمالية تتجدد 
لدى اجلمهــور مع تنوع  وتطور مســتويات 
العطــاء الفني، فإن  الفكــر يتحول صورة ، 
والصور تتفجر شعرية امام  السمع والبصر، 
واذ تتحقق الصورة املسرحية املتقنة إيقاعا ، 

فإن التلقي يكون متناغما مع حياة العرض 
املسرحي ،  فاجلمهور - بحاجة إلى فاعلية 
التواصل وبناء الذائقــة الفنية وتعاضدها 
مع الفن اجلمالي املسرحي  . فاإلبداع الفني  
ال يعني صناعة االلغاز واملتاهات امللغزة، بل 
هو بوح عميق يتخذ من البساطة البليغة، 

ممرا فسيحا نحو املتلقي . 
 ما عليك أيها املسرحي  سوى العمل مببدأ 
: كل شــي بقدر، حتى تصــل إلى اجلمهور 
براحة وأمان فني ، إذ لم تعّد الفنون فوقية 
اخلطاب، أو تســعى إلى تســفيله ، بل هي 
انســاق بنية جتعل كل ما في الوجود قابال 
إلنتاج احلياة والفعل الفني ، حتى  الفوضى 
تكون خالقة على املسرح ، حني تعمل بالقدر 
الكافي الذي تسمح به املعاجلة املسرحية 
، حتولها من طنني إلى لذة الســامعني .ولنا 
فــي الفن املعاصــر مثال فــي تعامله مع 
النفايات، إذ جندها  حتولت إلى كائن جمالي 
، النها خضعت  إلى مشــرط التحويل ، لم 

تعد  نفايات، بل  انساق فنية جميلة !
ما قام عليه العرض املســرحي السد ، هو 
اإلتيان بحياة جديدة، ملتون ســردية حتولت 
درامية، أمــر ليس بالهني ، لكــن  فاعلية  
التحويــل الدرامي جنحت فــي إيجاد نص 
مســرحي مواز للنص الســردي / الروائي ،  
يناســب ويتناسب مع اشــتراطات اللعبة 
املســرحية ، إذ عمــد صانعهــا / اخملــرج 
املســرحي ، إلى  متركز الفكــر والقول في 
بنية الفعل ، الذي وجدنــاه ثنائي االتصال 
بني الرجــال واملــرأة ، يتقاطــع أو يتوازى ، 
لكنهما يسعيان إلى مقولة الذات / العقل 
أم الغرائــز /اخلرافة ،في صــراع وجود رمزي 
ظهر على نحو غير مباشــر احلضور / السد 
. تعامل الفعل اإلدائي على نســق إيقاعي 
منضبط ، تفاعلت فيه ، اشتغاالت الفضاء 
املســرحي،  مع  وتعاضدهــا  التشــكيلي 
ليتحقــق أفقا جديدا فــي التلقي ، إذ جند   
الســاكن /اللوحة،  واملتحرك/ املســرحي ، 

يعمالن في مجــاورة بليغــة ، إلنتاج بيئة 
مسرحية ، يعيش فيها اإلنسان / املمثل في 
متوالية إتصاليــة لها بعدها التواصلي ما 
بني املباشر / الرجل واملرأة ، وغير املباشر لدى 

الظالل البشرية ، 
الرجــل واملــرأة =خط مســتقيم متحرك 

باجتاهات اربع 
الظالل البشــرية / االوهام = مثلت ساكن 

احلركة 
هذه األشكال والزوايا  متكنت من انتاج لعب 
ادائي مسرحي مؤثر ، اتقنه مراقبة املمثلني 
ملســتويات بناء الشــخصية وحتوالتها في 

زمن العرض .
إن بالغة الســينوغرافيا لــدى املبدع  جنم 
حيدر ، كان لها األثر اجلمالي البليغ والداعم 
لوحدة االخراج وجمالياته، في بناء إيقاعي 
محكم يتنامى مع وحدة التلقي املسرحي 
لــدى اجلمهــور ، لينتهي بانفجار الســد، 
مبعاجلة مســرحية ســتظل ماكثة طويال 

في ذاكــرة اجلمهــور ، إذ اســتعمل اخملرج 
طائرة مســيرة جتولت في فضاء للعرض ، 
تقوم بقصف الســد ، لينهار وسط تفاعل 
اجلمهور ، إذ  وجد نفسه ، أمام ذكاء وإتقان 
بصري في الكشــف عن السد ونسفه في 

ٱن معا  ،  

 (( ( إخــراج  ،) الســد  عــرض مســرحية 
قاســم مؤنس (( متقن الصنع ، أعده  عن 
رواية الســد تأليف ))محمود املســعدي(( 
سينوغرافيا جنم حيدر، متثيل رياض شهيد 
وإميان عبــد احلســن وأركان محمد كاظم 

ونوارعلي محمد وأيام احسان .

ثالث قصائد للشاعر التركي موسى موريس فرحي

»السد« وانفتاح الجماليات على اآلخر

دراسة

حســام ســعيد النعيمي- وإن كنت ال 
أميل إلى صحتها، ولعلها رويت للتدليل 
على صحة اللفظــة الضدية، وأنها من 
مبتدعات الرواة- ومفادها أن رجالً من بني 
كالب، اطّلع إلى سطح بناء وامللك عليه، 
فلمــا رآه امللك قال له: ثِــْب، وهي بلغة 
حمير واليمن تعني: اجلس، وهي في لغة 
اجلزيرة وبنــي كالب تعني: الوثوب، فوثب 
فاســتغرب  الرجــل وحتطمت عظامه، 
امللك من فعلتــه، فأوضحوا له إن الوثب 
لديهم يعني القفز والطفر، فقال امللك: 
ليســت عربيتنا كعربيتهــم، ومما يؤكد 
عدم صحتها، أن الرواية لم تذكر اســم 
امللــك وال زمنه وال مــكان ملكه، فضال 
عن أن من املســتحيل أن يطلب شخص 
من ضيفه الوثوب الذي يعني التكســر 

واملوت!

وتطور هذا املعنــى، وتزّيد فيه اللغويون 
والرواة للداللــة على علو  واإلخباريــون 
كعبهــم في هذا اجملــال، وانهم توصلوا 
إلى ما لم يصل إليه غيُرهم، ورمبا أخذوا 
باحلوشــي والضعيف لبيان املكانة، ورمبا 
قالــوا ما لم يقلــه النــاس، ونحلوهم 
أقوالهم للتزيد فقط، وهو ما نص عليه 
الباحث الدقيق والرصني آل ياســني في 
األضداد  بقلــة  اإلميان  خالصة بحثــه:« 
احلقيقية، وبعدم أصالــة الضدية فيها 
عند وصفها األول، وضرورة البحث بدقة 
عن األلفاظ التــي قيل إنها من األضداد، 
والتأكــد من عددها فــي اللغة، وصحة 
ورودها عــن العرب، وتنقية اللغة باّطراح 
األلفاظ التي جرى التعســف في عدها 

من األضداد«. تراجع ص٥٦٤
ولقد مر علــى الناس حني من الدهر وما 
زالوا ،وهم يقولون إن األخفش األوســط؛ 
ســعيد بن مســعدة، هو الــذي تدارك 
على اخلليل بن أحمد الفراهيدي، عروض 
بحوره اخلمسة عشر، تدارك عليه بالبحر 
الذي ســمي)املتدارَك(  السادس عشــر 
وما هــو إال بحر اخلََبــب، فيأتي العالمة 
آل ياســني برأي جديد، وذلــك في بحثه 
اخلليل(  األخفــش وعــروض   ( الرصــني 
من كتابــه ) أبحاث في تاريــخ العربية 
ومصادرها( الصادرة طبعته األولى عن دار 
الكتب عام ١٤١٧ه -١٩٩٦، وبعد مدارسة 
مضنيــة للنصوص، يقــرر أن هذا الذي 
ينســب لألخفش-والدكتور آل ياسني ال 
يحــدد أي اخفش هو، تــرى هل هو ينكر 
وجود أخافش أخر، مع إن األستاذ الدكتور 
عبد األمير الورد في دراسته القيمة لنيل 
املاجستير، عن األخفش األوسط سعيد 
بن مســعدة، يرتفع بأعدادهــم إلى ما 

يتجاوز العشرة أخافش- .
إن هذا الذي ينســب إلــى األخفش، ما 
هــي إال أوراق اخلليــل، إنتحلها األخفش 
ونسبها لنفسه، بعد أن أودعها سيبويه 
لديه، فضال عن كتابه النحوي الشامل، 
الذي يعد دســتور النحــو العربي، الذي 
ســماه )الكتــاب( وقد ازمــع رحيال عن 
البصرة نحو بالده؛ بــالد فارس، بعد تلك 
اخليبة التي مني بها في مجلس اخلليفة 
العباسي الرشيد، في املناظرة التي أفاض 
الدارســون بذكرها بينه وبني الكسائي، 
فيما عرفت بـ) املســألة الزنبورية( ومات 
ســيبويه في رحلتــه تلك، ومــا أراه إال 

مات هما وغما بســبب ذلك اإلنكسار، 
فيعقد العالمة آل ياســني مقارنة ذكية 
تــدل على تتبــع وبحث ومدارســة بني 
نصــوص مما ورد في )الكتاب( لســيبويه 
ونصوص من كتاب ) القوافي( املنســوب 
لألخفــش ليصــل إلى نتيجــة علمية 
مفادها: هذه األمثلة من النقل املباشــر 

)الكتاب( كافية إلثبات  املباشر من  وغير 
قالتنا عن أن األخفش استقى علمه في 
العروض من ســيبويه، ال من أحد سواه، 
خصوصــاً أنه ليــس في أيدينــا ما هو 
أقدم من كتاب ســيبويه ميكن أن يكون 
مصدرا لألخفــش، ويخلص أخيرا إلى أن 
األخفش تلمذ في العروض لســيبويه ال 

للخليل، وإنه تلمذ له في النحو واللغة 
كذلك. فســيبويه هو أســتاذه املباشر، 
وهو الطريــق إلى اخلليل، أو بعبارة أخرى، 
هو احللقة املفقودة بني اخلليل-مستنبط 
العروض ببحوره الســتة عشر جميعاً- 
وبني األخفش طريق الدارســني إلى هذا 

العروض.«ص١١٧
كما أن لألســتاذ الدكتور آل ياسني رأيا 
علميــا مقبوال في مقتلــة أبي الطيب 
املتنبي، إذ تعارف الدارسون على أنه قتل 
لدى منصرفه من بالد فارس نحو العراق، 
في منطقة قريبة من مدينة النعمانية 
احلاليــة، وقد خرج عليه فاتك األســدي 
في ثلة من قومه للثأر منه، ألشــعار في 
الهجــاء قالها فيه وفي قومه، وقد هرب 
املتنبــي إال أن خادمه ذكــّره ببيت يفخر 

فيه بنفسه.
      اخليل والليل والبيداء تعرفني

                                  والســيف والرمح 
والقرطاس والقلم

فرجع وقاتل حتى قتل مما تعورف عليه!
غير أن آلل ياسني رأيا مغايرا ومقبوال في 
أدبنا العربي مكتظ  هذه املقتلة، وتاريخ 
مبثل هذه املرويات املتهافتة،ولوال اإلطالة 
لذكرت بعضها، آل ياسني ينسب املقتلة 
للصاحب بن عباد، فاملتنبي بعد منصرفه 
من مصر حيث كان كافور األخشــيدي 
هاجيا إياه، ذهب إلى بــالد فارس، ومدح 
عضد الدولة بــن بويه، وكذلك مدح ابن 
العميد،لكنه لم ميدح الصاحب بن عباد- 
ولألندلس صاحبها بــن عبادها-كذلك- 
وهذا من غرائــب وعجائب املصادفات، أن 
يحمل شخصان اســما واحدا مع فارق 
األوطــان واألزمان- فاملتنبــي ال ميدح من 
يطلب املدح ويتطلبه، بل يرغب في إطالق 
مديحه أنى شاء، لذا أضمرها في نفسه 
الصاحب بن عبــاد، فدس له في طريقه 
من يقتلــه، ال كما اكتظت مراجع األدب 
العربي ومصادره بهذه الرواية املتهافتة؛ 
أي هاجم فاتك بن اجلهل األســدي ركب 
املتنبــي اآليب من بالد فارس، يوم األربعاء 
لســت بقني وقيل لثالث وقيــل لليلتان 
بقيتا من شــهر رمضان املبارك عام ٣٥٤ 

ه .

شكيب كاظم

كان أســتاذه العالمة األســتاذ الدكتور 
مهدي اخملزومي ) توفي ١٩٩٣( يشفق عليه، 
وهــو يراه يرتقي مرتقى وعــرا صعبا، في 
دراسة ظاهرة ) األضداد في اللغة( ولكنه 
اجتاز مرحلتــه هذه بتفــوق، ونال درجة 
االمتياز، كما أشــفق العالمــة اخملزومي 
علــى تلميذه الباحث الرصني والشــاعر 
احملّلق األســتاذ الدكتور السيد مصطفى 
جمال الدين )ت١٩٩٦(، وهو يدرس )البحث 
النحــوي عنــد األصوليني(، فقــد وّطَن 
األســتاذ الدكتور العالمة محمد حسني 
آل ياســني نفسه، على الولوج في عوالم 
البحث غير املمهدة، فباحث مثله ما خلق 
للممهد، بل خلق لبحــر البحث اللجي، 
ولقد وقفُت وأنا أجوس خلل أو خالل نحو 
عشــرة من الكتب؛ كتبه علــى مثابات 
رصينــات، يناقش فيها عديــد ما تعارف 
عليه الدارســون من آراء، تكاد تصل إلى 
مرتبة املسلمات العلمية، ومنها مسألة 
الكلمات  تعني  والتــي  اللغوية،  األضداد 
املتحدة أو املشــتركة لفظــا، واملتضادة 
معنى مثــل: التعزير، التــي تأتي مبعنى 
األبيض  وتعني  واجلون،  والتحقير،  التوقير 
واألسود، واملولى أي السيد والعبد، واملفازة 
وهي الفوز والنجــاة أو الهلكة، والبصير 
وتطلق على األعمى واملبصر، والســليم 
ومــن معانيها اللديغ امللدوغ والســالم، 
إلى غير ذلك من الكلمات املتضادة، ولقد 
تضاربت آراء اللغويــني القدامى واحملدثني 
في هــذه الظاهــرة اللغويــة، واختالف 
اآلراء داللــة على حيويــة العقل العربي، 
لكن الباحث آل ياســني يحسم األمر في 
للمعنيني  الشــامل  املدلول  وضوح  عدم 
املتضاديــن، أي أن الضدية لم توضع أصال 
في اللغــة، فــال يعقــل أن يتكلم قوم 
بعبارة ُفِهــَم مدلولها، ويغايرونها إلى ما 
يخالفها ويضادها )..( لكن الضد قد جاء 
مــن أنك هدفت إلى معنى معني في لغة 
من لغــات قبائل اجلزيــرة العربية، لكنه 
جاء مبا يخالف هذا املعنى في لغة قبيلة 
أخرى، ومن ذلك القصــة التي قرأتها في 
أكثر من مصدر ومرجع، ورواها لنا أستاذُنا 
في فقــه اللغــة العربية، أيــام الدرس 
اجلامعي )١٩٧٠-١٩٧٥( األســتاذ الدكتور 

الدكتور محمد حسين آل ياسين وبعض توصالته البحثية

غير أن آلل ياسين رأيا مغايرا 
ومقبوال في هذه المقتلة، 

وتاريخ أدبنا العربي مكتظ 
بمثل هذه المرويات 

المتهافتة،ولوال اإلطالة 
لذكرت بعضها، آل ياسين 

ينسب المقتلة للصاحب بن 
عباد، فالمتنبي بعد منصرفه 

من مصر حيث كان كافور 
األخشيدي هاجيا إياه، ذهب 
إلى بالد فارس، ومدح عضد 

الدولة بن بويه

آل ياسني

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
ثورة تشرين في الجزء الثالث

The Home من مسرحية
أكــد الفنان غامن حميد، اســتعداده إلخراج 
 ،»The Home« اجلــزء الثالث من مســرحية
والذي ســيتضمن تفاصيل عن ثورة تشرين 

.2019
وقــال حميد في تصريح إن »اجلزء الثالث من 
مسرحية »The Home« سيتضمن انفعاالت 
رجالية ونسائية، تصب في ثورة تشرين التي 
شملت بغداد والناصرية والبصرة وميسان«.
وأضــاف، »سأجســد معاني ثورة تشــرين 
التي اندلعت في 1 تشــرين األول 2019 في 
على  احتجاجاً  اجلنــوب؛  ومحافظات  بغداد 
ترّدي األوضاع االقتصادية وانتشــار الفساد 

وتفشي البطالة«.
وتابع، »ســأحيي شــهداء الثــورة وأعافي 
ســراح  وأطلــق  وجرحاهــا،  معوقيهــا 
الســجناء وأعيد املغيبني، ليسردوا قصص 
وســجنهم  وجرحهــم  استشــهادهم 
وتغييبهــم افتراضياً أمــام اجلمهور، بلغة 
يؤديها ممثلون محترفون  مسرحية مشوقة، 

من أبطال اجلزئني األول والثاني«.
ووجــدت الدراســة، التي نُشــرت في دورية 
 ،Nature Journal Scientific Reports
نشاطا زائدا في قشرة الفص اجلبهي عندما 
يقرأ الناس باســتخدام هاتف ذكي مما يضر 
بفهمهم للمادة املقروءة ويُعتقد أن هذا ناجت 

عن الضوء األزرق املنبعث من الشاشة.

الشيف بوراك يتلّقى عرض شراكة 
من كريستيانو رونالدو

فّجر الشيف التركي الشهير بوراك مفاجأة 
عندما أعلن عن شراكة ستجمعه مع العب 
كرة القدم العاملي كريستيانو رونالدو خالل 
مشاركته في “لقاءات اجليل اجلديد من ريادة 

األعمال الرقمية”.
وقال الشــيف التركي الشــهير إّنه تلّقى 
العام املاضي عرض شراكة من رونالدو خالل 
تواجــده فــي مدريد كضيف علــى الدوري 
اإلســباني، موضحاً أّن العــرض هو افتتاح 
مطعم في لندن مع رونالدو، مشــيراً إلى أّن 
االفتتاح ســيكون في شــهر تشرين الثاني 
املقبــل وأنه ال يســتطيع تقــدمي مزيد من 
املعلومــات ألن حفل االفتتاح ســيتضمن 

مفاجأة رائعة.
وسبق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
أن زار مطعم الشــيف بوراك في دبي وتناول 

الطعام والتقط معه صوراً.
من حهة أخرى، يستمر الشيف بوراك بنشر 
في  ملهاراته  اســتعراضية  فيديــو  مقاطع 
تقطيع الطعام واخلضار، وبعد أن أبدى مهارة 
فــي تقطيع اخلضار في اجلو، إال أنه هذه املرة 

نشر فيديو وهو يقّطع اخليار حتت املاء.

البصرة ـ سعدي السند:

بحضور نائــب محافظ البصرة 
الدكتور ضرغام االجودي احتفى 
التأهيلــي  األدريســي  مركــز 
ألطفال التوحد مبناسبة الذكرى 
الســنوية اخلامســة لتأسيس 

املركز واليوم العاملي للتوحد.
آيات من  بدأ االحتفــال بتــالوة 
كتاب اهلل العزيز للطالب صادق 
انور اللعيبي ثم انشدت الطالبة 
زينب على النشيد الوطني وقرأ 
بعد ذلك احلاضرون سورة الفاحتة 

على ارواح شهداء العراق.

ساهم بشكل ايجابي
القى بعد ذلك الدكتور االجودي 
:كثر تشخيص  قال فيها  كلمة 
في  التوحد  طيــف  اضطــراب 
بشــكل  االخيــرة  الســنوات 
مشكلة  يشكل  واصبح  متزايد 
اجتماعيــة متفاقمة يوما بعد 
يوم فهو اضطراب نظهر اعراضه 
في االطفــال في ســن مبكرة 
يرافقهــم لبقية حياتهم لعدم 
ويتسبب  له  وجود عالج شــاف 
فــي عدم قــدرة املصــاب على 
العناية بنفســه او التواصل مع 
محيطه وعدم التأقلم والتفاعل 
مــع بيئته ومجتمعــه فيكون 
نفســه  عن  ومنعزال  منطويــا 
وعاجزا عن مســاعدة نفســه 
خاصة  رعايــة  ذلك  فيتطلــب 
الوالدين  من  ودقيقة  ومتواصلة 
وافراد االســرة كافة ومما يفاقم 
الوعي  االزمة على االسرة غياب 
واملعرفــة باالضطــراب وعــدم 
فهمه مــن قبل اجملتمــع وندرة 
املتخصصة  املؤسســات  وجود 
فــي رعايــة هــذه الشــريحة 
فــي مجتمعنــا حيث يســود 
اجلهل بهــذا االضطراب واحيانا 
يتعرض الطفل الــى ضرر كبير 
بســبب انكار ذويه للتشخيص 
واعتقادهم باالرواح الشــريرة او 
الطفل  اتهام  او  وغيرها  السحر 
باجلنــون اغو التخلــف العقلي 
وبالتالي اهمالــه وتدهور حالته 
فأغلب األسر عاجزة عن معرفة 

مايجــب عليهــم معرفته من 
لرعايــة طفلهــم  معلومــات 
يســاعدونه  كيف  او  املتوحــد 
في التغلب علــى ازمته واخلروج 
منها والبد ان نقــول هنا ونحن 
نســتذكر اليوم العاملي للتوحد 
اقامها  التــي  االحتفالية  فــي 
مركز االدريســي بأن نثني وبكل 
الذي  املركز  بتأسيس هذا  اعتزاز 
مضــت على تأسيســه خمس 
ســنوات الذي ســاهم بشكل 
اضطراب  اطفال  خلدمة  ايجابي 

طيف التوحد .

انشاء مركز متكامل
وأعلن نائب محافظ البصرة عن 
وجود فكرة لدى احلكومة احمللية 
فــي محافظة البصرة إلنشــاء 
لألطفال  تأهيلي  متكامل  مركز 
املصابني مبــرض التوحد في حال 
وتوفير  احلالي  العام  موازنة  إقرار 
ضمن  املاليــة  التخصيصــات 
إن هناك  و   2022 مشــاريع عام 
14 مركزا اهليــا خاصا للتوحد 
حكومي  واحــد  مركز  ويوجــد 

فقط لــذا عند تخصيص أموال 
في املوازنة احلالية سيتم إنشاء 
مركــز متكامــل، مضيفــا أن 
الهدف من هذا املركز تدريب ذوي 
األطفــال واملعلمني فــي املراكز 
األهلية على املواصفات واملعايير 
العامليــة واالتفــاق مــع خبراء 

أوربيني في تصميمه.

ماهو التوحد ؟
 وبــنّي الدكتور األجودي : التوحد 
يسبب  اإلدراك  في  اضطراب  هو 
قصوراً فــي اللغة وفي التواصل 
مــع  االجتماعــي  والتفاعــل 
حركات وســلوكيات غريبة متتاز 
بطابــع التكرار غالبــاً والتوحد 
من األمراض التــي ال يتوفر لها 
عالج شــاٍف حلد اآلن لكن توجد 
برامج تدريبية تســاعد الطفل 
على حتســني ســلوكه وأدائه و 
التشخيص والعالج املبكر مفيد 
جداً في حتســن املهارات واللغة 
والسلوك كما ان التوحد يصيب 
الذكور أكثر من اإلناث مبعدل أكثر 
من 4-5 مرات و سنوياً تزداد أعداد 

اإلصابات ولم يتم حتديد السبب 
هل هو زيادة في اإلصابة أم زيادة 
في دقة التشــخيص ثم ان ثلث 
مرضى التوحد يعانون من إعاقة 
عقلية )تخلــف عقلي( والبقية 
لديهم معــدل ذكاء يتراوح بني 
أعلى  أو  والطبيعــي  املنخفض 
من املعــدل كما ان  ثلث مرضى 
التوحــد ال يتمكنون من احلديث 
أو الــكالم   30-%50  و مرضــى 
التوحد يعانون من نوبات الصرع 
التوحد  بطيف  املصاب  والطفل 
مبشــاكل  لإلصابة  عرضة  أكثر 
في األمعاء مثل اإلمساك وسوء 
مرات من  ثمانــي  أكثر  الهضم 
العوائل  و  الطبيعــي  الطفــل 
التي لديها أو لدى أقاربها طفل 
أكثر  تكــون  بالتوحد  مصــاب 
عرضة من غيرهــا حلدوث حالة 
توحــد في أحــد أبنائهــا و من 
الصعب تشــخيص التوحد في 
18 شــهراً   طفل بعمر أقل من 
وكل طفــل يعاني من اضطراب 
طيف التوحد لــه منط فريد من 
األعراض والسلوك ال يشبه غيره 

مــن املصابني وبالتالــي يحتاج 
إلــى أمنــاط عالجية تتناســب 
معه و ألســباب مجهولة بعض 
التوحــد يعانــون من  مرضــى 
أعراض طفيفــة وآخرون يعانون 
مــن أعــراض شــديدة و يعاني 
مرضــى التوحد مــن صعوبات 
التعلــم بدرجــات متفاوتــة و 
أغلب املصابني بالتوحد تتحسن 
أكثر  ويصبحون  نسبياً  حالتهم 
اجتماعيــة وأقــل اضطراباً في 
الســلوك عندما يكبــرون لكن 
خالل فترة املراهقــة قد يعانون 
من زيادة في املشاكل السلوكية 
واالنفعاليــة و األطفال املولدون 
26 أسبوعاً من احلمل  قبل مرور 
يكونــون أكثر عرضــة لإلصابة 
بالتوحــد و قد يعانــي الطفل 
مشــاكل  من  بالتوحد  املصاب 
الصـــرع،  مثل  أخــرى  طبيــة 
فرط  القلق،  النــوم،  اضطرابات 
احلركة واالكتئاب وعادات غذائية 
محددة مثل تفضيل نوع محدد 
من الطعام ورفض األنواع األخرى.

مبادرات لزيادة الوعي
القى بعده مديــر املركز التربوي 
شريف العبيدي كلمة قال فيها: 
ألحياء  جــاء  هذا  احتفالنــا  ان 
الذكرى السنوية لتأسيس مركز 
ألطفال  التأهيلــي  األدريســي 
التوحد واليــوم العاملي للتوحد 
العامة  اجلمعيــة  اعلنت  حيث 
لــألمم املتحدة باألجمــاع يوم 2 
2007 بأن يكون هذا  نيسان عام 
للتوعية  العاملي  اليوم  اليوم هو 
اليوم  هذا  وتلــت  التوحد  مبرض 
الدولي  الوعي  زيادة  الى  مبادرات 
وبأنه  التوحد  مبــرض  واالهتمام 
مســؤوليته  تتحمــل  واجــب 
اجملتمعات واملنظمات واحلكومات 

كلمات وفعاليات وتكرمي
 وتوالــت الكلمــات مــن قبل 
عدد مــن املعنيــني اضافة الى 
لطالبات  الفنيــة  الفعاليــات 
تدريب  األدريســي مــن  مدارس 
فنــان الشــعب جنم مشــاري 
الدكتور  بتكــرمي  احلفل  وأختتم 
ضرغام األجودي بدرع األبداع من 
التأهيلي  األدريســي  مركز  قبل 
ألطفال التوحد عرفانا من املركز 
بجهود االجودي في تأليف كتاب 
بعنوان اضطراب طيف التوحد / 
كل مايجب معرفته / وهو كتاب 
يحتاجه اطبــاء االطفال واطباء 
واطبــاء  النفســية  االمــراض 

االسرة واطباء املراكز الصحية.
الباحثــون  يحتاجــه  كمــا 
والعاملون  النفسيون  واملعاجلون 
في مراكز ومعاهد عالج التوحد، 
اضافة الــى ذوي مرضى التوحد 
وطلبة كليــات الطب والتمرض 
والعاملــني في القطاع الصحي 
ومرشدي صفوف التربية اخلاصة 
االوليــة  الصفــوف  ومعلمــي 
بالتوحد.  واملهتمــني  واملثقفني 
مت أيضا تكــرمي عدد من املهتمني 
التوحد  اضطراب طيف  بشــأن 
اضافة الى مديرة املركز السيدة 
ســعاد فلك ومدربات ومعلمات 

املركز.
وشــارك باحلضور عــدد من ذوي 
اطفال التوحد وعدد من األطفال 

املسجلني وامللتحقني باملركز.

البصرة تحتفي باليوم العالمي للتوحد
بحضور النائب الثاني للمحافظ الدكتور ضرغام األجودي

متابعة ـ الصباح الجديد:
اقتــرح باحثون بالشــأن االجتماعي خطوات 
لتشــجيع األطفال على الصيام في شــهر 

رمضان وتهيئة األجواء لهم.
وقالت الباحثــة االجتماعية حنــان رعد، إن 
»تربية األطفــال على صيام شــهر رمضان 
املبارك تتم من خالل تقــدمي معاملة خاصة 
النفســية  والراحة  عبــر تهيئــة األجــواء 
واجلسدية لهم ليتمكنوا من الصوم، وتكون 
لهم األولوية في تلبية طلباتهم من الطعام 

والشراب عند اإلفطار«.
وأضافت أنه »البدَّ من اصطحاب األطفال الى 
بقدرة  أمامهم  واإلشــادة  واألصدقاء  األقارب 
الطفل على الصيام، فضالً عن زيادة مصروفه 
خالل شهر رمضان ليعلم إنه مميز، الى جانب 

ملء ذاكرته بطقوس الشهر اجلميلة«.
فيما أكد الباحث االجتماعي محمد كرمي، أن 
»اهمية خلق أجواء لألبناء في شــهر رمضان 
- مثــال - عند اصطحابهم فــي إجراء توزيع 
وجبات أو ســاّلت غذائية بني األُسر الفقيرة، 
ســيخلق شــعوراُ لديهم بحــب فعل اخلير 

ومســاعدة اآلخريــن، وكذلك زيــارة االقارب 
ومشــاركتهم في لعبة احمليبــس، فضالً عن 
زيارة املراقد املقدســة، جميعهــا أمور جتعل 

شهر رمضان مميزاً«. 

بدوره، صــرح الباحث االســالمي واألكادميي 
حسني اجملاب، أن »اآلباء واألمهات بحاجة الى 
عملية متهيد وترســيخ العقيدة لألبناء منذ 
الســنوات األُوَل للطفل وبحســب مستوى 
وعيه، لتهيئته عند بلوغ سن املكلفني، بتأدية 
العبادة بشكل صحيح ومبا يتناسب مع رضى 

اهلل تعالى«.
وتابع، ان »مســألة التمهيد تعد من القضايا 
املهمة ملعرفة األحكام والسنن وبطرق متعدد 
التواصل والتقــارب بني األهالي  تعتمد على 
واألبناء، فباإلمكان إقناع الطفل بالصيام على 
مراحل قــدر امكانيته وقابليته وتشــجيعه 
بحيث يكــون مهيَّأً بالكامــل للصيام عند 

بلوغه مرحلة الشباب«.
في غضون ذلك، أوضح أســتاذ علم النفس 
بجامعة بغداد احمد عباس الذهبي، »أهمية 
تهذيب نفوس األبناء عند شــعورهم باجلوع 
الى  انتباههم  ولْفِت  الصيام  والعطش خالل 
اإلحساس بالفقراء وتعوديهم على مساعدة 
احملتاجــني، عــالوة علــى تعريفهــم أهمية 

ق واإلنفاق«. التصدُّ

باحثون يقترحون خطوات
لتشجيع األطفال على الصيام

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

كن شــجاعا وحتدث لرئيســك املباشر عن 
املشــكالت التــي تواجهك كي ال تــزداد. ال 
تتدخل في أمور اآلخرين كي ال تقع في مأزق. 
ننصحــك بوضع خطــة لالســتمتاع بيوم 

جميل مع األهل واألصدقاء.

لــو كان مزاجك متعكرا اليــوم، فاألفضل أال 
تقبل دعوة لقضاء الوقــت مع األصدقاء. لم 
ال تأخــذ بنصيحة يقدمها لــك مخلص؟ لو 
نويت القيام برحلة قريبا، فحاول االســتعداد 

لها جيدا.

ال تنس املاضي وتذكر ما حدث كي تتفاداه في 
املستقبل. اطلب بعض الدعم واملساعدة من 
أولئك الذين يحيطون بــك. ال توفر الوقت وال 
تهدره وإال واجهت مشاكل كبيرة ووصلت إلى 

طريق مسدود ال رجوع منه.

ذكـــاؤك يكفـــل لـــك اخلروج من املآزق 
الصعبــة دائمــا، فــال تقلق طاملــا جتيد 
اســتخدام عقلك. احتفظ بتركيزك اليوم 
لو كنت تقود الســيارة، حتــى ال تتعرض 

حلادث مروري.

ال تتباه بأموالــك على اآلخرين، فمن رزقك 
قــادر على رزقهم أيضا. مظهرك احلســن 
دائما ما يلفـــت لـك األنظـــار، فحـاول 
بأخالقك  النــاس  قلوب  أيضـــا كســب 

الطيبة.

أنت مشهور بالتركيز في العمل إلى حد كبير 
وجتاهل األمور العاطفية، لكنك ستدرك فيما 
بعد أن هذا ليس صحيحــا بالدرجة الكافية. 
رمبا ال يكون لديك وقت فراغ الليلة وستضطر 

إلى العمل لوقت متأخر.

العملي شيء  والطموح  بالدراسة  االهتمام 
جميل، لكــن اترك دومــا حيزا مــن وقتك 
واهتمامــك ألســرتك وأصدقائــك، فاحلياة 
ال حتلو بدونهــم. تأكد أن أقصــر طريق بني 

نقطتني هو اخلط املستقيم.

من املهم جدا اليوم أن يشعر بك كل فرد حولك. 
أمامك اليوم العديد من الفرص للحصول على 
أكبــر كم من املعلومات املفيــدة، فانصت ملن 
حولك باســتمرار. ال تتناول مكيفات بشــكل 

مفرط حتى ال تؤذي نفسك أو صحتك.

أهملت العناية بجسدك في الفترة األخيرة 
فأصبــت بزيادة واضحة فــي الوزن. عليك 
ممارســة التمارين الرياضيــة بعد االنتهاء 
من العمل يوميا لتستعيد لياقتك ووزنك 

املثالي سريعا.

لو وقعت مشاكل بينك وبني شريك حياتك، 
فال تبح بها لآلخرين، ألن تدخلهم ســيزيد 
النار اشــتعاال ليس أكثر. راجع نفسك وال 
تتكبر لو وجدت نفسك مخطئا، بل اعتذر 

للطرف اآلخر لتربحا معا.

لديـك قـدرة رائعـة علـى إقنـاع اآلخريـن 
مبا تريـــد، فتجنـــب استخدامهـــا فـي 
الشـــر. ال تتكاســـل عن القيـام مبهـام 
عملـك اليـــوم، واعلم أن لكـل مجتهـد 

نصيـبا.

الجديالدلو

رمبا يكون هناك فرصة جيــدة لتتعرف اليوم 
على شــخص يثير اهتمامك فتحل باللباقة 
والدبلوماسية. احلب لن يقف حاجزا في طريق 
أحالمك العملية بل من املمكن أن يساعدك 

ويحفزك على الوصول بسرعة إلى هدفك.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6538/13
التأريخ: 2022/3/3

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايــدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 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 خــالل )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا 
في مدة التأجير مبوجب صك مصدق 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 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

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
لألسواق  العامة  الشركة 
املركزيــة باســم/ وليــد 
موسى ســيد، فمن يعثر 
عليها يسلمها ملصدرها..

إعالن
املرقــم 18557 في  الوصــل  فقد 
2018/1/4 الصادر من دائرة التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال مببلغ 
)4,200,000( أربعــة ماليني ومائتي 
الف دينار عن مزايدة وباسم )عامر 
فخري جاســم(، فعلــى من يعثر 

عليه تسليمه الى مصدره...

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم 1666650 
من  الصادر   2020/10/21 في 
مديرية بلدية اجلبايش، العائد 
للسيد مزهر محمد شهيب، 
الى  يعثر عليه يسلمه  فمن 

جهة اإلصدار...

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 8079
التاريخ: 2022/3/30

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/7/ تطوير ريفي
 )خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021((

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل وإكساء طريق قرية ام الشبابيط التابعة لقضاء سنجار(

ضمن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظــة نينوى لعام 
2021(( وبكلفة تخمينيــة )259,900,000 دينار( مائتان وتســعة 
وخمسون مليون وتســعمائة الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )120( 

يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 
2022/4/17( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 250 ألف دينار )مائتان وخمسون ألف دينار( غير قابل للرد.
تُســّلم العطاءات من قبل صاحب العطــاء او من يخوله، بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع فــي صندوق العطاءات لدى جلنــة فتح العطاءات 
مرفقة معه الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( 
علما ان تاريخ الغلق يوم االثنني املوافق 2022/4/18 الساعة الثانية 

عشرة ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/4/10 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور 

في وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 8078
التاريخ: 2022/3/30

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/6/ تطوير ريفي
 )خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021((

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)إنشاء وتبليط الطريق الرابط بني قريتي خيلو خنيسي التابعة 

لناحية القيروان(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021(( 
وبكلفة تخمينية )852،665،000 دينار( ثمامنائة واثنان وخمسون مليون 

وستمائة وخمسة وستون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )200( يوم.
 علــى مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبــني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعــالن ولغاية نهاية الدوام الرســمي ليوم 
2022/4/17( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 

500 ألف دينار فقط )خمسمائة ألف دينار( غير قابل للرد.
تُســّلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقــدم العطاء وعنوانه 
ويــودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتــح العطاءات مرفقة معه 
الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم االثنني املوافق 2022/4/18 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم االحد 
املوافق 2022/4/10 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 8077
التاريخ: 2022/3/30

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/12/ مجاري
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021((

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)مد مجرى في حي اإلعالم قرب جامع القاسم(

ضمن تخصيصــات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظــة نينوى لعام 2021(( 
وبكلفــة تخمينيــة )124،343،250 دينار( مائة واربعة وعشــرون مليون 
وثالثمائة وثالثة واربعون الف ومائتان وخمســون دينار عراقي ومبدة تنفيذ 

)90( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداًء من 
تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2022/4/17( للحصول 
على نســخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قــدره 150 ألف دينار فقط 

)مائة وخمسون ألف دينار( غير قابل للرد.
تُســّلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او مــن يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
فــي صندوق العطاءات لدى جلنــة فتح العطاءات مرفقــة معه الوثائق 
واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
االثنني املوافق 2022/4/18 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة مــن صباح يوم االحد 
املوافــق 2022/4/10 لإلجابة على االستفســارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى
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العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات10،50 م492مخزن1

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات10،50 م502مخزن2

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات15 م582مخزن3

العشار/ السقيفة االولىثالث سنوات11،25 م572مخزن4

العشار/ السقيفة االولىثالث سنوات12،30 م562مخزن5

العشار/ السقيفة االولىثالث سنوات 6 م12كشك6

العشار/ السقيفة االولىثالث سنوات 12 م132كشك7



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتــح اليوم االثنــن املوافق 4 
من شهر نيســان اجلاري مباريات 
اجلولــة 26 لدوري الكــرة املمتاز 
بإقامة مباراتن، األولى بن النفط 
والنجف مبلعب األول في الساعة 
3 عصــرا والثانيــة بــن نفــط 
الوســط والشــرطة في ملعب 
النجف الدولي في الســاعة 10 
مساء، وجترى غد الثالثاء مباراتن، 
نوروز يستقبل سامراء في ملعب 
الثالثة  الســاعة  فــي  اجلامعة 
والنصف عصــرا، وامليناء يضيف 
الصناعة في ملعب الفيحاء في 

الساعة 10 مساء.
زاخو  مباراتــان،  غــد  بعد  وتقام 
يضيف الديوانية في ملعب زاخو 
في الســاعة الثالثــة والنصف 
عصــرا ونفــط البصــرة يلتقي 
الطلبة في ملعــب الفيحاء في 
الساعة 10 مساء، وجترى اخلميس 
3 مباريات، الكرخ يواجه القاسم 
في ملعب الســاحر احمد راضي 
في الســاعة الثالثــة والنصف 
الكهرباء في  يالقي  واربيل  عصرا 
الساعة 10 مساء والزوراء يضيف 
فــي ملعبه فريق نفط ميســان 
في الســاعة 10 مساء، في حن 
تأجيل  املســابقات  جلنــة  قررت 
مباراة اجلوية وأمانة بغداد بسبب 
مشــاركة اجلوية في دوري أبطال 

آسيا.
 6 هذا ويغيب عن مباريات اجلولة 

العبن بســبب البطاقات امللونة 
هم ) حسن محمد حبيب وجعفر 
الباقر  ومحمد  الكرخ  من  عبيس 
كرمي من الديوانية وهلو فايق من 
الكهرباء  مــن  بولو  وئارتي  أربيل 

والبرايزلي برونو أوليفر من زاخو(.
في حن اكتملــت صفوف فريق 
ملواجهــة  حتضيــرا  الشــرطة، 

نفط الوســط في اجلولة 26 من 
الــدوري املمتاز.وذلــك بعد عودة 
العبيــه الدولين من املشــاركة 
املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  في 
وكذلك   ،2022 قطــر  ملونديــال 
جاهزية عالء عبد الزهرة بعد غياب 
طويل عن املالعب بداعي اإلصابة.

الفني املصري  املديــر  املران،  وقاد 

مؤمن ســليمان، بعد عودته من 
محمود  باشر  قصيرة.فيما  إجازة 
املــواس بالتدريبات بعــد انتهاء 
مهمته مع املنتخب السوري في 
تصفيات كأس العالم.وشــهدت 
التدريبات أيضاً عــودة عالء عبد 
وفهد  ناطــق  وســعد  الزهــرة 
اليوسف، بعد متاثلهم من إصابة 

ســابقة، أبعدتهم لفترة طويلة 
عن املالعب.وســيلتقي الشرطة 
متصدر الدوري برصيد 67 نقطة، 
مع نفط الوســط اليــوم االثنن 
الرابع من نيســان ضمن  املوافق 

اجلولة 26 من البطولة.
من جانب اخر، أعلن القوة اجلوية 
بقيادة مديره الفني حكيم شاكر، 

قائمته النهائية خلوض غمار دوري 
أبطال آســيا الذي سينطلق في 
اجلاري.وضمت  نيسان  من  الثامن 
قائمة القــوة اجلوية، خليطاً من 
الالعبــن احملليــن والدولين إلى 
جانــب وجــود 4 محترفن وهم 
والبنمي  أكاكبو  ويلسن  »الغاني 
واجلزائري مهدي  ميليــر  رودريجو 
لوالال  والسويســري  بوكاســي 

رايل«.
كمــا يدعــم الفريق عــدد من 
أحمد  أبرزهم  الدوليــة  العناصر 
إبراهيــم وضرغــام إســماعيل 
وإبراهيــم بايــش وعــالء عباس 
ومحمد علي عبود وصفاء هادي، 
إضافــة إلــى املهاجــم اخملضرم 
حمــادي أحمد.ويســتهل القوة 
أبطال  بــدوري  مشــواره  اجلوية 
آســيا، مبواجهة اجلزيرة اإلماراتي 
اجلاري، ثم  الثامن من الشهر  في 
يلتقي مومباي سيتي الهندي في 
الـ11 من الشــهر ذاته، ويختتم 
مواجهات مرحلــة الذهاب بلقاء 
الـ14  في  الســعودي  الشــباب 
من الشــهر اجلاري.يذكر أن بعثة 
إلى  اجلمعة  اجلوية، وصلت  القوة 
الرياض، عبــر طائرة خاصة تابعة 
العراقية، وسيجري  الدفاع  لوزارة 
الوحدات  أولــى  مســاًء  الفريق 
السعودية..  بالعاصمة  التدريبية 
املركــزي لكرة  هذا وقــرر االحتاد 
القــدم، تأجيــل مباريــات فريق 
املمتاز  الــدوري  في  اجلوية  القوة 
ارتباطه  آخر، بسبب  حتى إشعار 

باملشاركة في دوري أبطال آسيا.

اليوم.. مباراتان في افتتاح الجولة 26 لدوري الكرة الممتاز
الجوية يبدأ غدًا شوطه اآٍلسيوي بلقاء الجزيرة اإلماراتي 
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اجلوية في مواجهة آسيوية سابقة

الصاالت يواجه اإلمارات 
في تصفيات آسيا غدا

الجوية يظفر بلقب 
كأس صاالت السيدات 

نفط ميسان والدغارة في 
نهائي طائرة الناشئين

سيف المالكي*
أعلنت اللجنُة املنظمة للتصفياِت اآلســيوّية 
املؤهلة إلى نهائياِت كأس آسيا لكرِة الصاالت 
جدوَل مباريــات اجملموعتن األولى والثانية التي 
تضيفهــا القاعــُة املركزّية مبدينــِة الفجيرة 
اإلماراتيــة في املدة من 5 ولغاية 7 من شــهر 
نيســان اجلاري، ويســتهل ُمنتخبنــا الوطني 
مشــواره في التصفيــاِت مبواجهــة منتخب 
اإلمــارات في الســاعِة احلاديــة والنصف من 
مســاء غد الثالثاء املوافق 5 نيسان ، ثم يلتقي 
في املبــاراة الثانية بالتوقيت نفســه منتخب 
البحريــن يوم 7 منه، علــى أن يتأهل املنتخبان 
األول والثانــي من كل مجموعــٍة إلى نهائيات 
كأس آسيا مباشرًة، في حن تقام مباراة ُملحق 
بن املنتخبن احلاصلــن على املركز الثالث في 
اجملموعتن مــن أجل حتديد الفريق احلاصل على 

البطاقِة اخلامسة في النهائيات.

* املنسق اإلعالمي ملنتخب الصاالت

بغداد ـ الصباح الجديد:
توج فريق ســيدات القوة اجلوية لكرة الصاالت 
بلقب بطولة كاس العراق للنســاء، بعد فوزه 
على فريق ســيدات نــادي الزوراء، فــي املباراة 
النهائيــة للبطولة.واملبــاراة علــى قاعة بابل 
للموهبة في الســاعة الثانية من بعد الظهر، 
وانتهــت بفوز اجلويــة بهدفــن مقابل هدف 
للزوراء.ولعب الزوراء املباراة باللون األبيض، فيما 

لعب فريق القوة اجلوية باللون األزرق.
وبلغت العبــات فريقي الــزوراء والقوة اجلوية 
املبــاراة النهائية لبطولــة كأس العراق لكرة 
الصاالت للســيدات، اخلميــس املاضي، بعد أن 
تفوقن على فريقي الدفاع اجلوي وشباب الوطن 
في الــدور نصــف النهائي بالبطولــة اجلارية 
أحداثهــا في مدينِة احللة.وكان فريق ســيدات 
القوة اجلوية لكرة الصاالت قد تفوق على فريق 
شــباب الوطن بنتيجة 13-1 فــي الدور نصف 
النهائــي، فيما فاز فريق ســيدات الزوراء لكرة 
الصاالت على نظيره فريق الدفاع اجلوي بنتيجة 
7-2 ضمن البطولة نفسها ليتأهل إلى املباراة 

النهائية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق نفط ميســان، أول أمــس، فوزاً كبيراً 
على منافســه الشطرة بثالثة أشواط من دون رد 
ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة 
الناشــئن.وجرت أحــداث املباراة فــي قاعة حي 
العباس الرياضية في محافظــة كربالء. وكانت 
أشواط املباريات على النحو االتي )25-18( و) 25-
21( و )25-17(... وفي الدور ذاته متكن فريق الدغارة 
من حجز مقعده في املبــاراة النهائية إثر تغلبه 
على الرميثة بثالثة أشــواط من دون مقابل )28 - 

26( و )25-16( و )15-25(.

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

أكد مــدرب الســباحة فــي املركز 
الوطنــي لرعاية املوهبــة الرياضية، 
مهــدي صاحب، انــه يواصل العمل 
إلــى جانب كوكبة مــن املدربن في 
املركــز الوطنــي لتعلــن الالعبن 
رياضة  أساسيات  والناشئة  االشبال 
الســباحة من اجل املســاهمة في 
صقــل املواهــب وتقــدمي الطاقات 
الواعــدة إلــى األنديــة واملنتخبات 
الوطنية، سيما ان عشرات املوهوبن 
مثلــوا املنتخبــات الوطنية للفئات 
اخلارجية  البطــوالت  فــي  العمرية 
واســتحقوا التفوق واعتالء منصات 
التتويج وكذلك هنالك أسماء أخرى 
التحقت بصفوف األندية وشــكلت 
ركائز أساسية في حتقيق التفوق في 

البطوالت.
ان الســباح كلما كان صغيرا  وذكر 
بالعمــر كلما زاد معــدل جناحه في 
اللعبة، كان يكون بعمر 4 ـ 6 سنوات 
وهنــا يأتــي دور املدرب فــي تنمية 
اللعبة  مهاراته وتعليم اساســيات 
ليكون مبنيا بأســس صحيحة منذ 

سنوات حياته األولى.
وبن املــدرب الذي يعمــل في مركز 
املوهبــة الرياضية بالســباحة منذ 

العــام 2013، ان مخرجــات املركــز 
الوطني تعــد نوعية وكبيــرة جداً، 
فهنالك تعاون مثمر بن املركز واحتاد 
اللعبة املركزي بعــد تأهيل الالعبن 
وضمهم إلــى صفــوف األندية في 
البطــوالت احمللية، وأيضــا لتدعيم 
في  الوطنية  املنتخبات  تشــكيالت 
برهن  وقد  اخلارجية،  االســتحقاقات 
املوهوبــون على اهليتهم الفنية في 
منصات  واعتلوا  الســباحة  احواض 
التتويج بعد تفوقهم في املنافسات 
ليؤكدوا جدارة مطلقة نالت اشــادة 
احتاد اللعبة واملعنين بها من متابعن 

ووسائل إعالم وجمهور.

أوسمة ملونة 
العاملن  بزمالئه من  املدرب  وأشــاد 
في تدريب املوهوبن بالسباحة ومدير 
املركز عبــد األمير الضاحي والتعاون 
إيصال  أجــل  مــن  بينهم  الكبيــر 
املوهــوب إلــى درجــة متقدمة في 
واشراكه في  السباحة  رياضة  تعلم 
التدريبية  واملعســكرات  املهرجانات 
أو البطوالت علــى الصعيدين احمللي 
واخلارجي، مبينا ان العبو املركز كانوا 
على درجة عالية من املهارة وحققوا 
اوســمة ملونة ومراكز متقدمة في 
بطولة أقيمت مؤخرا بأشراف النادي 

االرثوذكسي األردني.

الرياضة والدراسة 
6 مدربــن يعملون في  ان  وأوضــح 
مركــز املوهبة الرياضيــة يحرصون 

على التعامل التربــوي مع الالعبن، 
وهذا أســهم في متتــن العالقة مع 
أولياء أمور السباحن الصغار، ومنح 
املــالكات التدريبيــة العاملة الثقة 

من األهالي، وهذه نقطة مهمة جداً 
املوهوب  البطــل  في اطــار صناعة 
الناجح، فاملدرب فــي املركز الوطني 
ويحثهم  الالعبــن  بتوجيــه  يقوم 

على التفوق في املدارس وان يكسبوا 
اعلى الدرجــات واملعدالت في اجلانب 
العلمي، كما يشجعهم على حتقيق 

األفضل في املنافسات الرياضية.

مسبح الشعب 
وقــال ان املركــز الوطنــي ينتظــر 
اســتعادة التدريبــات في مســبح 
الشــعب املغلق ألســباب الصيانة، 
بالتالي فأن املوهوبن يؤدون التدريبات 
في مســبح نــادي وســام اجملد في 
اليرموك، وهو موقع بعيد بالنســبة 
يترقب  فاجلميع  لذلــك  للموهوبن، 
العودة إلى املســبح املغلق، كما ان 
مضاعفة  يتطلب  الســباحة  مركز 
االهتمــام وتقــدمي الدعــم لالعبن 
واملالكات التدريبية واإلدارية العاملة، 
االبطال  فــي صناعة  العمل  لتعزيز 

الواعدين.

سيرة وذكريات
عن رحلته في رياضة السباحة، قال: 
بــدأت اللعب بعمر 10 ســنوات في 
نادي الكاظمية 1991/1990  بأشراف 
لنادي  ولعــب  يــاس،  عامر  املــدرب 
الســالم الرياضي عــام 1992/1991 
وانتقلــت إلى نادي الشــباب عامي 
1993 و1994 بقيــادة املــدرب صبري 
 1995 الشــرطة  نادي  إلى  وتوجهت 

لغايــة 2001  بقيــادة املدبــان فائز 
نــادي صالح  في  وبعدها  ووصفــي، 
الديــن بقيادة املــدرب الراحل صفاء 
2001 لغايــة 2003 ، واخر محطاتي 
العبا في نادي الطيران.. وأيضا لعبت 
ملنتخب الشــباب في رحلتي كالعب 
، وفي  باختصاصي« سباحة الصدر« 
العــام 2013 التحقــت ضمن مركز 
بأشراف  للسباحة  الرياضية  املوهبة 
وزارة الشــباب والرياضة، وفي العام 
مركز  ملدير  معاونــا  أصبحت  التالي 
السباحة الســابق سرمد عبد االله، 
وعدت للتدريب وهو مجال حتصصت 
به، فقــد حصلت علــى العديد من 
شهادات املشاركة في دورات تدريبية 
والفيفا  املركز  احتاد السباحة  برعاية 
وأيضا وزارة الشــباب والرياضة، إلى 
جانب التتويج بذهبية بطولة العراق 

العسكرية لعامي 1998 و2001 .
واختتم املدرب مهدي صاحب حديثه 
فقال: اشــكر جميع من ســاندني 
عندما كنت العبــاً من بداياتي حتى 
اعتزالي اللعــب، واحلقيقة وجدتهم 
فيهــا اجلانب التربــوي الفعال الذي 
زرعوه في نفوسنا واحلمد هلل اسعى 
حاليا إلــى أكمال مســيرة املدربن 
دربونــي من رحل  الذين  الســابقن 
له الرحمة ومن بقــي أمتنى له دوام 

الصحة والتوفيق.

المركز الوطني رافد كبير لألندية والمنتخبات الوطنية 
مهدي صاحب يدعو لتعزيز دعم الموهوبين بالسباحة: 

مهدي صاحب مع موهبتان بالسباحة

حسين الشمري
حصيلة  هي  ملونة  اوسمة  ستة 
ابطــال منتخب احتاد الســباحة 
الباراملبــي في اليــوم الثالث من 
منافســات بطولة املانيا العاملية 
مبشاركة 46 منتخبا عامليا ، وقال 
رئيــس احتاد الســباحة الباراملبي 
ســباحينا  عــزز  فــرز:  هاشــم 
اوسمة  اربعة  باضافة  اوسمتهم 
ملونة جديــد في اليــوم الثالث 
اوسمة  الى ســتة  غلتنا  لترتفع 
ملونة في االيام الثالثة االولى من 
البطولة حيث نال السباح حسن 
صاحب الوسام الذهبي في فعالية 
50 م صــدر  كما حصــل ابطالنا 
على الوســام الذهبي الثاني في 
فعاليــة البريــد 4 فــي 100وقد 
الســباحن  من  فريقنــا  تالــف 
قاســم محمد وحســن صاحب 
ومصطفى  عمــاد  ومصطفــى 
السباح حسن  اضاف  ثم  هاشم 

صاحب وساما برونزيا  في فعالية 
50 م حرة وكان مسك اخلتام لليوم 
الثالث من البطولة  مع الســباح 
خطف  الــذي  محمــد  قاســم 
الوســام البرونــزي فــي فعالية 
400 م حــرة وهو الوســام الرابع 

لــه في البطولة بعــد ان كان قد 
حصل على وســامن االول فضي 
فــي فعاليــة 200 حــرة والثاني 
برونزي فــي فعالية 50م ظهر في 
من  والثاني  االول  اليوم  منافسات 

البطولة.

حسام عبد الرضا*
مباريات  أمس  أول  أختتمت عصر 
الدور العاشــر من املرحلة الثانية 
حيث أقيمــت مباراتن األولى بن 
فريقــي الكوفة والتعاون وانتهت 
بفــوز فريق الكوفة بـــ 37 هدفا 
مقابل 32 هدفــاً على قاعة نادي 
الكوفة،  وفوز الكوت على اخلليج 
العربي بـــ 41 هدفــا مقابل 31 

هدفاً على قاعة نادي الكوت.
كما شــهدت مباريات الدور ذاته، 

فوز فريق بلدية البصرة على فريق 
املســيب بـ 30 هدفــا مقابل 27 
هدفاً ، وفوز فريق احلشد الشعبي 
على فريق ديالى بـ 33 هدفا مقابل 
28 هدفاً، وفــوز فريق اجليش على 
فريق كربالء بـ 35 هدفا مقابل 21 

هدفاً.
وبذلــك يكــون الشــرطة بطال 
مباريات  بانتهاء  للدوري  رســميا 
هذا الدور وله حتى االن 63 نقطة 
نقطة   58 الوصيــف  وللجيــش 

نقطــة   51 الثالــث  وللحشــد 
وللسليمانية  نقطة   46 ولديالى 
33 نقطــة ثم بلديــة البصرة بـ 
30 نقطة وللتعاون 27 نقطة ثم 
الكوفة 26 نقطــة متفوقا على 
وللمسيب  األهداف،  بفارق  كربالء 
8 نقاط ثم الكوت 6 نقاط واخلليج 

بنقطة واحدة فقط.

* املنســق اإلعالمي الحتــاد كرة 
اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي لكرة السلة 
عن حتديد يوم غد الثالثاء موعداً 
حتديد  ومباراة  اخلتامية  للمباراة 
لدوري  والرابع  الثالــث  املركزين 
االحتاد  رئيس  املمتاز.وقال  السلة 
حســن العميدي ان االحتاد حدد 
يوم غد الثالثاء املوافق 5 نيسان 
اجلاري موعــدا للمباراة اخلتامية 
بن ناديــي النفط والشــرطة ، 
مباراة  نيســان   4 االثنن  واليوم 

حتديد املركز الثالــث والرابع بن 
فريقــي دجلة اجلامعــة و نفط 

البصرة.
وأضــاف العميــدي ان املباراتن 
ســتقامان في قاعة الشــعب 
لاللعــاب الرياضيــة، مبينا انه 
مت حتديــد الســاعة التاســعة 
والنصف مساًء إلقامة املباراتن.

االربعة  الفرق  أن االحتاد دعا  وبن 
املصاحب  الشباب  لدوري  االوائل 
للــدوري املمتــاز بكرة الســلة 

 2022-2021 الرياضي  للموسم 
، احلضــور اليوم ليتــم التتويج 
والتكرمي من قبل االحتاد العراقي 
لكرة الســلة بن شوطي مباراة 
نادي  اجلامعة مــع  نادي دجلــة 
نفــط البصرة.ولفــت إلــى أن 
للشــباب  األول  املتوج  الفريــق 
ونادي  الشعبي،  احلشد  نادي  هو 
احللة باملركــز الثاني ونادي دجلة 
ونادي   ، الثالث  باملركــز  اجلامعة 

التضامن باملركز الرابع.

غدا.. نهائي دوري السلة الممتازالشرطة بطل لدوري اليد والجيش وصيفًا

متابعة ـ الصباح الجديد:
أحــرزَ العــب املنتخــب الوطني 
اهلل  عبــد  والســهم،  للقــوس 
أوســمة  أربعــة  املشــهداني، 
حل  فيما  فردياً،  وبرونزيتن  فضية 
منتخبنا الوطني ثانياً في بطولِة 
اختتمت  التي  للناشــئن  العرب 
في موريتانيا.. وقــاَل رئيس االحتاد 
سعد  والسهم،  للقوس  العراقّي 
إن »الالعــب عبــد  املشــهداني 
الفوز  اهلل املشــهداني متكَن من 
أربع فضيات  بواقع  أوسمة  بستة 
وبرونزيتــن، فيما حــل منتخبنا 
ثانيــاً فرقيــاً في البطولــِة التي 
شــهدت مشــاركة منتخبــات 
سوريا واإلمارات وليبيا والسعودية 
والعراق وموريتانيــا البلد املنظم 

للبطولة«.
وأضاَف املشــهداني أن »املنتخب 
الــذي ضــم ثالثَة العبــن متكن 
من تســجيل حضــورٍ طيٍب في 

البطولــِة علــى الرغــم من قلة 
خبرتهــم إال إن اإلصــرار والعزمية 
واالندفــاع كان واضًحا على وجوه 
الالعبن لتحقيِق النجاح والفوز«.

وتابــع رئيــس االحتــاد العراقــّي 
للقــوس والســهم أن »البعثــة 
العراقّية حظيت مبتابعٍة من قبل 

الســفير العراقي فــي موريتانيا 
قصي املوســوي الذي أقام مأدبَة 
غداٍء على شــرِف الوفــد، وحرَص 
السفير على متابعِة أخبار البعثة 
العراقّية وتذليــل املعوقات كافة 
التي واجهت البعثَة العراقّية في 

العاصمِة نواكشوط«.

ستة اوسمة ملونة حصيلة سباحينا 
في بطولة المانيا العالمية

القوس والسهم ثانيًا في بطولة
 العرب للناشئين بالقوس والسهم

ابطالنا بالسباحة الباراملبية
وفد القوس والسهم

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

كريستال باالس ـ أرسنال

ميالن ـ بولونيا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي



--1
من األمور التي ال يصح أن يتغافل عنها 

أحد: أْن االسالم كلٌّ ال يتجزأ، ومن هنا 
فال يسوغ اطالقاً أن تَْعَمَد الى فريضة 
الصيام فتؤديها ولكنك تُهمل فريضَة 

الصالة فتقطعها.
--2

ان هذا اجلهل الفاحش بحقيقة الدين 
من الظواهر الرهيبة التي قد تلوح هنا 

أو هناك ..!!
 – -3

الصالة عمود الدين 
وهي أول ما يُنظر اليه من أعمال 

االنسان، فاْن ُقبلْت ُقِبَل ما سواها واْن 
رّدت رُدْ ما سواها .

فصياٌم خاٍل من الصالة ال يعني االّ اجلوع 
والعطش .

ومع هذا فان الصائم التارك للصالة ال 
يكلف باعادة صيامه متى ما أقبل على 

الصالة وأّداها .
--4

اّن دور الصالة في حياة الفرد واجملتمع 
واألمة دورٌ تقوميي خطير ،ذلك ان 
وظيفتها الكبرى هي النهي عن 

الفحشاء واملنكر :
قال تعالى :

) اّن الصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر 
 )

العنكبوت / 45
--5

وِمْن لُطِف اهلل تعالى بالعباد أنه أوجب 
الصيام على األصحاء ورخص بتركه ملن 

أضّر به الصيام .
--6

واذا كانت الصالة ال تترك بَِحاٍل فاّن 
هناك َمْن يستطيع أْن يفر من الصيام 

بُِعْذر شرعي .
بأْن يسافر من بلده الى بلد آخر، وال 

ينوي االقامة فيه عشرة أيام كاملة، 
وبهذا يستطيع االفطار على أْن يقضي 

ما فاته من السفر بعد ذلك .
--7

وكان أحد األعراب بخاطب شهر الصيام 
ويقول :

أما وقد دخلَت يا شهر الصيام ال قطَعنَّ 
أحشاَءَك بالسفر ..!!

وكان أبو قصيصه – وهو ماجٌن ِمَن 
احلجاز اذا نظر الى هالل شهر رمضان 

يقول :
" قد َجْئَتِني بقرنْيَك قطع اهلل أجلي ان 

لم أقطعك باالسفار ( 
ربيع االبرار / ج1 /ص38 

--7
وهناك من يرفع عقيرته بالتحذير ِمْن 

تكاثر املُلحدين في صفوف الشعب 
العراقي، مع أنَّ هذا األمر ليس صحيحاً 
على االطالق ، والدليل كثرة الصائمني 

مع شدة احلر وانقطاع التيار الكهربائي 
عنهم كما كان احلال في شهر رمضان 
املنصرم من العام املاضي والدليل أيضا:
تزايد أعداد الزائرين ووصولهم الى رقم 

فلكي كبير في زيارة االمام احلسني 
)ع( في االربعني، وفي زيارتهم لالمام 

الكاظم موسى بن جعفر )ع( في ذكرى 
استشهاده في 25 / رجب من كل عام .
اّن هذه االمواج البشرية املتالطمة من 

العراقيني هي اجلواب احلقيقي على كل 
تلك األقاويل .

--8
واذا كانت االحصاءات قد دّلت على ان 

العراقيني هم أصحاب الرتبة االولى في 
الذكاء من العرب، فذلك برهان آخر على 
انهم مسلمون ال تفترسهم الشبهات 

واألضاليل الشيطانية باستثناء 
النطيحة واملتردية ومن كان بحكمها 

من الشقاة العصاة.

الى من يصوم وال يصلي 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عادت النجمة املصرية منى زكى لتقمص شــخصية 
النجمة الراحلة سعاد حسني في إعالن دعائي لصالح 
إحدى شــركات االتصاالت املصرية بعنــوان "رمضاّنا 
ربيع"، وكانت املفاجأة في اختيار النجمتني نيللي كرمي 
ودينا الشــربيني للمشاركة مع منى زكي في اإلعالن، 
وقّدمت كل واحدة منهن مقطًعا من أغنية لســعاد 

حسني مع تعديل في الكلمات.
وظهرت فــي بداية اإلعالن، الفنانــة نيللي كرمي وهي 
ترقص على أنغام "مببي" مع تغيير كلماتها، ثم ظهرت 
دينا الشربيني تغني على أنغام “يا واد يا تقيل” وأخيرًا 

منى زكي على أنغام أوبريت "صغيرة على احلب".
وكانت منى زكي قد جسدت شخصية سعاد حسني 
مبسلســل "الســندريال" عام 2006، والذي يدور حول 
قصة حياة ســعاد حســني، وحقق حينها املسلسل 
نســبة مشــاهدة مرتفعة ترافقت مع ضّجة كبيرة 

بوسائل اإلعالم في مصر والعالم العربي.

منذ الســاعات األولى حللول شهر رمضان املبارك، لم 
يفارق هاشــتاغ اسم النجم تامر حسني الترند مبوقع 

"تويتر" في مصر.
فبعــد أن تصّدر تامر خالل األيام املاضية الترند بأغنية 
"رمضان كــرمي"، كلمــات محمد مصطفــى ملك، 
وأحلان محمود أنور، وتوزيع محمد ياســر، التي قّدمها 
مبشــاركة أوالده تاليا وأمايا وآدم، وظهر برفقتهم في 
الكليب الذي حمل توقيعه إخراجًيا، عاد وتصّدر قائمة 
الهاشتاغات األكثر تداواًل بعد ظهوره في إعالنات “زيد 

بارك” و"بنك الطعام".
أطّل تامر في إعالن “زيد” بأجواء مليئة بالبهجة والفرح 
وشــاركته في أغنية اإلعالن النجمات إليســا ويسرا 
ونيللــي كرمي، وظهــر إلى جانبهم عدد مــن الفنانني 
والرياضيني من بينهم، عماد متعب جنم منتخب مصر 
والنادي األهلي السابق، واإلعالمي سيف زاهر، وأحمد 

داش وهدى املفتي، وأسماء جالل، وميس حمدان.
أّما في إعالن “بنك الطعام” قّدم تامر حســني رسالة 
العائالت  إنســانية بشــعار “فرح غيرك” ملســاعدة 

احملتاجة خالل الشهر الفضيل.

منى زكي ونيللي كريم ودينا الشربيني

تامر حسني

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - زينب الحسني:
يختلف االســتعداد لشــهر رمضان 
املبــارك من عائلة إلى أخرى ومن منزل 
إلى آخر، فمع قدوم الشــهر الفضيل 
األســواق  االســتنفار في  جتد حاالت 
ومحال الزينــة واملطابخ واملنازل، وبني 
احلاضر يختلف  املاضي وحداثة  أصالة 
مدى التمســك بالعــادات والتقاليد 
واألعراف بني األسر، اذ حترص السيدات 
على إضفــاء طابع البهجة واالحتفال 
بقدوم رمضان، وذلك بتعليق الفوانيس 
وأضــواء الزينة داخل املنــزل وخارجه، 
ويعــد الفانــوس أحد اهــم طقوس 
الزينة في هذا الشهر املبارك وله عدة 

اشكال والوان واحجام مختلفة.
وتختلــف زينــة رمضان عــن غيرها 
وميكن اســتعمال أي نوع منها حيث 
توجد أشــكال متعددة ميكن االختيار 
من بينها فهناك مــن يُفضل الزينة 
من  بالعديد  تكــون  والتــي  املعلقة 
اخلامات مثل القمــاش أو الورق امللون 
أو اإلضــاءة، وآخــرون يفضلون الزينة 
البســيطة مــن خالل فــرش بعض 
الرســومات  عليها  املطبوع  املفارش 
واالغلب يفضل نشــرات  الرمضانية 

اإلضاءة الكهربائية. 
الصبــاح اجلديــد بهــذه املناســبة 
تعرفت على اراء البعض وألن الفرحة 
ال يصيبهــا التغييــر مبــرور الزمــن 
ورغبة االحتفال واحــدة ال تتبدل فإن 
االســتعدادات موجودة وقائمة ولكن 
التي  الطريقــة  في  االختــالف  يأتي 
يســتخدمونها إلمتام تلك الطقوس 

االحتفالية بالشهر الفضيل.

زينة رمضانية
حسن فالح صاحب محل لبيع الهدايا 
في بغداد يقول: إن اإلقبال على شراء 
الزينــة والفوانيس الرمضانية أفضل 
مــن العام املاضي بســبب تخفيض 
أســعار املنتجــات مبا يناســب دخل 
املواطن، حيث يشمل البيع الفوانيس 
واألهلــة إضافــة إلى أضــواء الزينة 

واألطباق ذات الطابع التراثي.
وأضــاف فالــح لكل بلد طقوســه 
اخلاصــة التي يســتقبل بها شــهر 
رمضان مبا يعكــس ثقافته وموروثاته 

هناك طقوس  العراق  وفي  الشعبية، 
متعــددة تتنــوع بحســب املكونات 

االجتماعية واملدن العراقية.
في حني قال علي الراوي صاحب سوبر 
ماركت ان شــهر رمضان املبارك، رفع 
الطلب على أدوات الزينة كالشــموع 
وحبال اإلضــاءة والفوانيس نحو 30% 
باملقارنة مع بقية مواســم الســنة 
بحسب  اخملتلفة،  واملناسبات  واألعياد 
األمر  والتجار،  الباعــة  مجموعة من 
الــذي يعكــس احلــرص الكبير على 

استقبال الشهر الفضيل.
وأكدت بعــض النســاء ميلهن إلى 
اقتنــاء زينــة مســتدامة تصلــح 
لالستخدام ألكثر من عام، مع بعض 
اإلضافــات والتغييرات للعناصر التي 
قــد تســتهلك، وبحاجــة للتجديد 
والتغيير كاملفــارش وأغطية اخملدات، 
فضالً عن تصاميم جديدة للفوانيس 

والشموع وغيرها.

مبادرة أهالي "الشواكة"
أهالي منطقة "الشواكة" الشعبية 
والتي  لِقدمها،  التراثــي  الطابع  ذات 
تقع فــي جانب الكرخ من بغداد على 
مقربة من ضفاف نهــر دجلة رحبت 

برمضان بطريقتها اخلاصة.

األهالي قاموا وعلى نفقتهم اخلاصة 
بتزيني جــدران املنازل اخلارجية واألزقة 
وفوانيس  ضوئية  بنشــرات  العتيقة 
مضيئــة حولــت األزقة إلــى لوحة 
ضوئية آســرة جتعلك تبتسم ال إرادياً 
وتدفعك إلى التجول في جميع أزقتها 
التي لــم تتأثر كثيراً بظالم املســاء 

لكثرة املصابيح املنتشرة فيها.

تغييرات جميلة 
ام محمــد ربة بيــت تقــول، الزينة 
خضعــت كغيرهــا مــن الطقوس 
التطــورات  لبعــض  الرمضانيــة 
والتغييــرات فأصبحــت اليوم بعض 
كهربائيــة  أضاءتهــا  النشــرات 
ويفضلها اجلميع بعد ان كانت ورقية 

خفيفة الوانها زاهية.
وتابعت، ان لهذا الشهر فرحة كبيرة 
في قلوب املسلمني لذا تختلف طرق 
اســتقباله من عائلة الى اخرى، لكن 
االغلب ال يستغني عن الفانوس الذي 
يزين املنــزل خالل الشــهر الفضيل 
وكذلــك االوانــي املميــزة التي لها 
اشــكال معينة وزينــة خاصة بهذا 

الشهر الفضيل. 
أســتاذ  الســاعدي  احمد  قال  فيما 
جامعي، زينة رمضان مشــهد يتكرر 

كل عام، قبيل قدوم الشهر الفضيل، 
طقس يعد حديثا نسبياً وهو في نظر 
بشرائح  نتاج طبيعي جملتمع  البعض 
متعــددة وثقافات متمازجــة، اال أنه 
يلقــى رواجــاَ ًمنقطــع النظير لدى 
على  الكثيرين ممن يحرصون ســنوياً 
بكل جديد  ونوافذهم  منازلهم  تزيني 

من االبتكارات املوسمية املبهجة.
وتابــع الســاعدي، ال تقتصــر زينة 
رمضان علــى اإلضــاءة اخلارجية، بل 
تعمد الكثيرات من ســيدات البيوت 
إلــى اســتعمال أوان منزلية مالئمة 
ألجواء الشــهر، فمن صحون التقدمي 
والقهوة  الشاي  وفناجني  املزركشــة 
ذات الزخرفــات األنيقة، الى الصواني 
االســتعماالت،  متعــددة  الفاخــرة 
تزدحم قوائم حاجيات رمضان املبارك.

وشــاطره الرأي صفاء ياســني أستاذ 
جامعــي موضحاً، درجــت العادة في 
الســنوات القليلة املاضيــة على أن 
يقوم الكثيرون بإعادة ترتيب ديكورات 
املنــزل الداخلية لتعكــس روح هذا 
الشــهر. فتنتشــر التحف واألعمال 
اليدوية املرتبطــة بالتقاليد األصيلة 
والتي حتمل عبارات التهنئة والتبريك 
املنزل،  زوايا  العربي فــي  وفنون اخلط 

غامرة الزوار بدْف ال مثيل له.

بغداد - ظمياء العزاوي: 
برعاية وزير التربية، علي حميد، وبأشراف 
مدير عام التعليم املهني، سعدي علي، 
اقامت املديرية العامة للتعليم املهني 
والكشفي  الرياضي  النشــاط  شعبة 
واملدرســي املعــرض الســنوي اخلاص 
واليدوية واالبتكارية  الفنيــة  باألعمال 
والرياضية على قاعة النشاط الرياضي 

والكشفي لتربية الكرخ االولى.
وشــاركت في املعرض أكثــر من مائة 
مدرســة ابتدائية ومتوسطة واعدادية 
بنني وبنــات وقد تضمــن اعماال يدوية 
واشــكاال حرفيــة وفنون تشــكيلية 
والزخرفــة وتنســيق الديكــور، فضال 
عــن االعمال االخــرى املبدعة لنتاجات 
الطــالب وكذلــك عــرض بعــض من 

مقتنيــات الفلوكلورية والتراثية، وكان 
هدف هذا املعرض هــو حتفيز الطاقات 

لدى جميع الطلبة.
وثمن مدير عــام التعليم املهني جهود 
قســم النشــاط الفني إلدارات جميع 
املدارس علــى ما قدموه مــن االعمال 
الفنيــة اجلميلــة ومت تقــدمي الــدروع 
والشهادات التقديرية بني إدارات املدارس 

املتميزة واملشاركة، مشيدا مبا يقدمونه 
من  وكانت  التربوية  للمســيرة  خدمة 
اعدادية  املتميزة  املهنية  املدارس  ضمن 
عائشة املهنية على ما قدمته املدرسة 
من اعمال شــهد احلضــور متيزها وقد 
أســماء  التقديرية،  الشــهادة  نالــت 
املهنية  عائشة  اعدادية  مديرة  حسني، 

للبنات.

افتتاح المعرض السنوي لمنتجات طالب مدارس التعليم المهني

زينة رمضان تتوزع البيوت وتضيء االحياء 

بغداد - الصباح الجديد: 
نّظم معهد الفنون اجلميلة للبنات، املهرجان السنوي حتت 
شــعار "على جدار من ضوء"، في قاعة "فائق حســن" في 

بناية املعهد باملنصور.
وقالــت مديرة املعهد زينــب الربيعــي، إن "معهد الفنون 
اجلميلــة للبنات للدراســات الصباحية، نّظــم املهرجان 
السنوي ألقســام الفنون التشــكيلية والتصميم واخلط 

والزخرفة".
وأضافت، أن "إقامة املهرجانات يعد مفتاحاً إلطالق مواهب 

الطالبات من الهواية الطالبية الى اإلحتراف املهني".

معهد الفنون الجميلة للبنات 
يقيم مهرجانه السنوي

متابعة - الصباح الجديد:
كشــف النجم الكوميدي جيم كاري، البالغ من العمر 
 Sonic the 60 عاماً، خالل محادثة حول أحــدث أفالمه
Hedgehog 2، لـ Access Hollywood أنه سيتقاعد من 
التمثيل، قائالً إنه يخطط إلنهاء مســيرته املهنية التي 

استمرت لعقود في هوليوود.
ورداً على ســؤال من املضيفة “كيت هوفر” في مقابلة 
نُشرت يوم اخلميس عما إذا كان جاداً قال “كاري”: “أنا جاد 
إلى حد مــا”. وأوضح: “األمر يتوقف. إذا أحضرت املالئكة 
نوعاً من النص مكتوباً باحلبر الذهبي، فهذا يخبرني أنه 
سيكون من املهم حقاً أن يراه الناس، فقد أواصل السير 

على الطريق. لكنني آخذ استراحة”.
وواصل “كاري” التأكيد على أنه اســتمتع باحلياة بعيداً 
عن دائرة الضوء، وصنع الفن وقضاء الوقت مع أســرته، 
قائالً: “أنــا حقاً أحب حياتي الهادئــة، وأحب حقاً وضع 
الطالء على القماش، أحب حياتي الروحية، وأشعر- وهذا 
شيء قد ال تســمعيه أبداً من املشاهير اآلخرين يقوله 
طاملــا كان الوقت موجوداً- لدي ما يكفي، لقد فعلت ما 

يكفي. أنا اكتفيت”.
كما ذكرت “هوفــر” دوراً مســتقبلياً محتمالً للممثل، 
حيث أخبر “كاري” أن املغنية “دوللي بارتون” كانت تتطلع 
إليه للحصــول على دور في ســيرتها الذاتية القادمة. 
قالت له: “أنا أحب موهبتك. أمتنى أن تستمر في جعلنا 
نضحك ونبتســم”. فرد “كاري”: “سأستمر في التواجد 
في العالم، مهما حدث. لدينا تأثير على العالم أكثر مما 
نعرف. ليس علينا أن نكون متعــددي الواصالت للتأثير 

على العالم”.

جيم كاري يخطط العتزال 
التمثيل.. "لقد فعلت الكثير"

متابعة - الصباح الجديد:
ضجت الصحافة التركية بخبر انتظار 
النجــم التركــي كيفانــش تاتليتوغ 
وزوجته باشــاك ديــزر والدة مولودهما 
األول خالل هــذا الشــهر، الفتني إلى 
أن الثنائــي قــررا تســمية اول طفل 
لهما باســم مركب وهو "كورت إيفه 

تاتليتوغ".
املتابعني،  علــى  ردهــا  معــرض  وفي 

أســباب تسمية  باشاك عن  كشفت 
ابنهما بهذا االســم، مشيرة أن لقب 
"كــورت مميز جدا بالنســبة لهما، ألن 
عالقتهما بدأت في مسلســل )كورت 
ســعيد وشــوري( ومضى علــى هذه 

العالقة ثمانية سنوات".
ومــن الناحيــة الفنية، يعــود النجم 
العربي  بالعالــم  املعــروف  التركــي 
منصــة  "مهند"عبــر  بشــخصية 

التركية  املمثلة  مع  “نتفليكس” 
بيريــن ســات من خــالل فيلٍم 
قريباً، وهذا ما  سيجري تصويره 
تفاعــل معه اجلمهور بشــكل 
واســع وعبروا عن حماســهم 
للفكــرة بعد جناهمــا معا في 
“سمر  الثنائي  شخصية  تقدمي 
“العشق  ومهند” في مسلسل 

املمنوع".

كيفانش تاتليتوغ ينتظر مولوده األول 

متابعة - الصباح الجديد:
تشــارك الفنانــة آالء جنم في 
شــهر  خالل  دراميني  عملــني 
رمضــان املبــارك، العمل األول 
مسلســل "تســجيل خروج" 
الركابي  مصطفــى  للكاتــب 
وإخــراج علي فاضــل والعمل 
الثاني مسلســل "جوري" من 
عثمان  أحمد  الدكتــور  تأليف 

وإخراج علي عباس.
فــي  أجســد  جنــم:  وقالــت 
مسلســل "تســجيل خروج" 
شــهر  في  ســيعرض  الــذي 
املبــارك شــخصية  رمضــان 
شخصية  وهي  قبيلة(  )العمة 
حــادة وواضحــة وإيجابية في 
العمــل حتــاول ان حتمــي من 
حتبهــم من األذى لكــن الواقع 
يبدو أقوى منها"، مشــيرة الى 
ان "شــخصيتها تكون ساندة 

خليل  الفنان  املسلسل  لبطل 
)مالك(  شــخصية  في  فاضل 
ويشــارك في املسلســل عدد 
من الفنانني وهم أســعد عبد 
عبد  هيثم  والدكتــور  اجمليــد، 
الرزاق، وخليل فاضل ، وأشــتي 
حديد، وهند نزار، وأمير الدراجي 

واخرون". 

وأشارت الى انها "تشارك أيضا 
في عمل درامي اخر حمل اسم 
)جــوري( الــذي يحاكي حقبة 
املاضي  القرن  السبعينيات من 
مــن تأريخ العــراق"، مبينة ان 

جرمية  يتناول  "املسلســل 
العراق  فــي  حصلــت 

للوصــول  واحملاولــة 

اجلرمية  خيــوط  الــى 
املسلسل  أحداث  عبر 

املتصاعدة".
وأضافت أنها "ستجسد 
)نشــوى(  شــخصية 

وراء  التي تسعى  السلبية 
الشــر وكل ما يضر اجملتمع 

من ســوء وهي شــخصية 
مغايرة عن كل ما قدمته 

من أدوار درامية 
سابقة".

متابعة - الصباح الجديد: 
املسلســالت  في  األخطــاء  بــدأت 
الرمضانية تظهر باكراً في املوســم 
احلالــي، والتــي بــادر اجلمهــور إلى 
تصيدهــا مع عــرض أولــى حلقات 

مسلسل “املداح – أسطورة الوادي”.
وظهر في أحد املشــاهد “عز” )هادي 

خفاجــة( خالل جتوله مــع خطيبته 
“سهيلة” )هايدي رفعت( في جامعة 
القاهرة، مع ظهور أهرامات اجليزة في 
اخللفيــة، األمر الذي انتقده املعلقون 
االجتماعي  التواصل  على شــبكات 
لعدم منطقيتــه، إذ ال تبدو املعالم 
اجلامعة على  الضخمة مــن  األثرية 

الواقع.أرض 
يُذكر أن “املداح – أسطورة الوادي” 
الثاني من مسلســل  اجلــزء  هو 
املوســم  ُعرض في  الذي  “املداح” 
ويجد خالله  املاضــي،  الرمضاني 
“صابر املداح” نفسه في حرب مع 

اجلن.

آالء نجم تشارك في عملين دراميين خالل رمضان

خطأ فاضح في مسلسل 
"المداح – أسطورة الوادي "
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