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بغداد - الصباح الجديد:
شــياع  محمد  النائــب  إعتبــر 
الســوداني، أمس االحــد، قرارات 
حكومة رئيــس الوزراء مصطفى 
دستورية،  غير  االخيرة  الكاظمي 
تواقيع  جمــع  الى  اشــار  وفيما 
نيابيــة اللغاء قــرار احالة انبوب 
شــركة  الى  -العقبة  البصــرة 
صينية، أكد أن القرار غير مدروس 
فســاد  شــبهات  على  وينطوي 
باملصلحــة  وتفريــط  واضحــة 

العامة".
وقال الســوداني فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه: " في 
السياسي  االنســداد  حالة  ظل 
التي يشــهدها البلد وعدم قيام 
مجلس النواب بدوره وأداء مهامه 
تســتمر  بالتحديــد،  الرقابيــة 
حكومة تصريــف األمور اليومية 
للدســتور  الســافر  حتّديها  في 
باتخــاذ  واالســتمرار  والقانــون 
قرارات استراتيجية تترتب عليها 
حيث  كبيــرة،  مالية  التزامــات 
جلســة  في  احلكومة  أقدمــت 
األخيرة  االعتيادية  الوزراء  مجلس 
ليــوم الثالثاء املوافــق ٥/٤/٢٠٢٢  
ومن خالل وزير النفط، وبشــكل 
طــارئ، علــى عــرض موضــوع 
مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة 
لتصديــر النفط عبر األردن، أي إن 
هذا املشــروع االســتراتيجي لم 
اجتماع  أعمــال  جدول  في  يدرج 
النظام  نص  كما  الوزراء،  مجلس 
يــدرس من قبل  ولم  الداخلــي، 
العامة  لألمانة  القانونية  الدائرة 
مخالفة  وهــذه  الــوزراء،  جمللس 
صارخة، حيــث مت التصويت على 
ائتالف  علــى  املشــروع  إحالــة 

CITICوبكلفة  الصينية  الشركة 
٩ مليارات دوالر".

واضاف، ان"هذا املشروع مدار جدل 
كبير بــني مؤيد ورافض له، ونحن 
هنا لســنا بصدد اجلدل بقدر ما 
ننوه إلى أن مشروعا استراتيجيا 
يُطــرح في  غيــر متفق عليــه 
مرحلــة حكومة تصريــف أمور 
يومية وبطريقــه مفاجئة ومتويه 
املوضوع  عــرض  حيث  مفضوح، 

بعنوان )فلسفة عقد( في حني أن 
الهدف هو احلصول على قرار من 
وتخويل  باملوافقة  الوزراء  مجلس 
وزارة النفط بالتعاقد مع الشركة 

الصينية املذكورة".
وأفاد: "بحسب املعلومات املتوفرة 
لدينا فإن هناك تغييرا حصل في 
مفصل مهم من هذا املشــروع، 
اخلزانات ومحطات  حيث مت حتويل 
النجف  محافظــة  مــن  الضخ 

إلى قضــاء حديثة في محافظة 
األنبار، وممــا يؤكد حصول اإلضرار 
املتعمــد باملصلحة العامة واملال 
العام فإن هناك عرضا من شركة 
صينية أيضا ُقــّدم أيام احلكومة 
السابقة، وما زال قائماً، ال يكلف 
خزانــة الدولــة دوالرا واحــدا، إذ 
يتم تنفيذ املشــروع بتمويل من 
مصفى  بنــاء  مقابل  الشــركة 
فــي  بتروكيماويــات  ومصنــع 

العقبة تذهب عائداتها لتغطية 
النقل  تنفيذ مشروع خط  كلفة 
وأرباح الشــركة املنفذة، على أن 
تعــود ملكية املصفــى واملصنع 
للدولة بعد فترة معينة، وبالتالي 
مــا املصلحــة فــي جتــاوز هذه 

املعطيات؟".
تأكيًدا على مخاوفنا من   " واورد: 
هذه الصفقة الفاســدة الظاملة 
فإن هــذا القرار لــم يدرج ضمن 

الئحــة القــرارات الصــادرة في 
اجللســة املذكورة ولم يعلن عنه 
للمتحدث  املؤمتر الصحفــي  في 
الرسمي للحكومة وال في وسائل 
إعالمها، التي طاملا روجت إلجنازات 
وفي  هامشية،  وفعاليات  وهمية 
الوقــت الذي نحمــل فيه رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر النفط 
املسؤولية القانونية كاملة فإننا 
الوزراء بعدم  نأســف من موقف 
العام  املال  علــى  حرصهم  إبداء 
والتصدي ملشــاريع إهــدار ثروات 
ســيتحملون  أنهم  علما  البالد، 
أيضا املســؤولية القانونية جراء 
هــذه القــرارات غير املدروســة 
والتــي تنطــوي على شــبهات 
فساد واضحة وتفريط باملصلحة 

العامة".
البيان،  فــي  الســوداني  وطالب 
القضاء واالدعــاء العام بوقف ما 
املشبوهة  التعاقدات  ب"  اسماه 
" اذ جــاء في ختــام البيان: "من 
منطلق مســؤوليتنا الشــرعية 
والوطنيــة وبصفتنــا من ممثلي 
النواب فإننا  الشعب في مجلس 
نطالب مجلــس القضاء األعلى 
وجهــاز االدعــاء العــام بتحمل 
القرارات  وإصــدار  مســؤولياته 
التعاقدات  هــذه  إليقاف  الالزمة 
املشــبوهة، فضال عن أننا باشرنا 
بجمــع تواقيع أعضــاء مجلس 
الوزراء  قرار مجلس  النواب إللغاء 
العقد  هــذا  وإيقــاف  املذكــور 
القادمة،  احلكومــة  إلى  وإحالته 
النواحي كافة  أن يدرس من  على 
ويُفتح فيه اجملال للشركات احمللية 
والعامليــة لتقــدمي عروضها ومبا 

يحقق أفضل منفعة للبلد".

جمع تواقيع برلمانية إللغاء قرار ديواني بإحالة أنبوب البصرة ـ العقبة لشركة صينية

نائب يطالب القضاء واالدعاء العام
بالتدخل لوقف هدر تسعة مليارات دوالر
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بغداد - وعد الشمري:
طالب حتالف انقاذ وطن، اإلطار 
طروحات  بتقدمي  التنســيقي 
املشــهد  ملعاجلــة  جديــدة 
الكرة  ان  مؤكداً  السياســي، 
في ملعبه نتيجة اصراره على 
الثلــث املعطل، الفتــاً إلى أن 
االصرار على التوافقية لن يأتي 
بنتيجة كون الشعب العراقي 
يريــد التحول في آليــة إدارة 

الدولة إلى االغلبية.
التنســيقي  اإلطار  قوى  لكن 
افادت بأن اللجنة اخلماســية 
املشــكلة مــع حتالــف عزم 
واالطــار التنســيقي طرحت 
إلى  وتوصلــت  الــرؤى  بعض 
نتائج من املمكن اإلعالن عنها 
قريبــاً في ضوء احلــوارات مع 

الكتل االخرى.
الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
الفيلي، في  الكردستاني علي 
إلى "الصباح اجلديد"،  تصريح 
إن "حتالــف انقــاذ وطن يدرك 
جيداً بــأن الشــعب العراقي 

عندما خرج في تظاهرات عام 
2019 وعلى اثرها مت اللجوء إلى 
االنتخابات املبكرة كان السبب 
آليات  بتغييــر  املطالبــة  هو 

التعامل مع ادارة احلكم".
"العراقيني  أن  الفيلــي،  وتابع 
يريدون طي صفحة التوافقية 
واللجوء إلــى حكومة أغلبية 
تتحمــل  وأن  سياســية 
هناك  وتكــون  مســؤولياتها 
كتلــة نيابيــة واضحــة في 

البرملان مسؤولة عنها".
"احلكومات  أن  إلــى  وأشــار، 
 2003 عــام  بعد  التوافقيــة 
أثبتت فشــلها، فاجلميع كان 
يشــترك في الغنائم ويتخلى 
عن املسؤولية عند حصول أي 

إخفاق".
"الوقت  أن  إلى  الفيلي،  ولفت 
قــد حان لنلجأ إلــى حكومة 
تفرزها  السياســية  االغلبية 
يتصدى  بأن  االنتخابات،  نتائج 
الفائزون فيها إلى إدارة احلكم 
وتكون لدينــا كتلة أخرى في 

املعارضة".
وشــدد، على أن "التواصل ما 
اإلطار  قوى  مع  زال مســتمراً 
التي  االفكار  لكن  التنسيقي، 

باملستوى  ليست  يتم طرحها 
الذي ميكن اخلروج من هذا املأزق 

السياسي".
ويواصــل الفيلــي، أن "االطار 

مبادرة  يقدم  لم  التنســيقي 
جديــدة، بــل أنــه يعيــد ما 
مت طرحــه فــي الســابق بأن 
علــى  احلكومــة  تتشــكل 

أن  رغم  التوافقيــة،  اســاس 
احلل بيــده كونه أصبح الثلث 
املعطل لعملية انتخاب رئيس 

اجلمهورية".

ونوه، إلى أن "اخلروج من األزمة 
احلالية بحاجة إلى تنازالت من 
انقاذ  حتالف  ســواء  الطرفني، 
وطن وهو مستعد لذلك، وقوى 
االطار التنســيقي لكي نصل 
وننتهي  الطريق  منتصف  إلى 

من األزمة".
أن  إلــى  الفيلــي،  ومضــى 
احلالي  الوقت  لغاية  "املوضوع 
لم يتخط مسألة قيام اإلطار 
بتشــكيل جلنة  التنســيقي 
خماسية تعرض بعض االفكار 
القوى  املنتجــة علــى  غيــر 
السياســية األخــرى وهي لن 

تأتي بشيء جديد".
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
القانــون أحمد  ائتــالف دولة 
إلى  تصريــح  في  الصوفــي، 
"الصباح اجلديــد"، أن "اإلطار 
مببادرته،  متسمك  التنسيقي 
وهــي متاحــة للجميــع بأن 
تتشكل كتلة شــيعية أكبر 
مرشــح  تقدمي  تتولى  عــدداً 

رئيس مجلس الوزراء".

أن "قسماً من  وتابع الصوفي، 
جتاوب  قد  السياســية  القوى 
مع هذه املبادرة، وحصلت على 
اثر ذلك مشــاورات نتج عنها 
تضم  خماسية  جلنة  تشكيل 
التنسيقي وحتالف عزم  االطار 
واالحتاد الوطني الكردستاني".

"قــوى  أن  الصوفــي،  وأكــد 
االطار مصــرة على اخلروج من 
هذه االزمة بســبب مخرجات 
العملية االنتخابات وما شابها 

من تالعب بالنتائج".
وأفاد، بــأن "نتائج احلوارات مع 
التيار الصدري لم حتصل لغاية 
الوقــت احلالي لكننــا نعتقد 
أن الطرفني سيجلســان على 
طاولة حــوار واحدة في نهاية 
املطاف من أجــل االتفاق على 

شكل احلكومة اجلديدة".
وطالــب الصوفي، بـــ "تقدمي 
نتيجة  إلى  للوصــول  تنازالت 
ترضي الشــعب العراقي، وقد 
تشــهد االيام املقبلة انفراجاً 

في األزمة السياسية".

"انقاذ وطن" يطالب اإلطار التنسيقي بمبادرة جديدة بعيدًا عن التوافق
دولة القانون يصر على كتلة شيعية ترشح رئيس الوزراء

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
احتلت املرتبة الرابعة على املستوى 
عامليا  واخلمســني  والثانية  العربي، 
بــني أكبر الــدول في النــاجت احمللي 
اإلجمالــي لعــام 2022، وفقا جمللة 
االمريكيــة   "  CEOWORLD"

لإلحصاء.
تقرير نشــرته  اجمللــة فــي  وأوردت 
 52 مؤخرا، ان "العراق جــاء باملرتبة 
عامليــا واملرتبة الرابعــة عربيا حيث 
االسمي  االجمالي  احمللي  الناجت  يبلغ 
للعراق خالل العام 2022 حوالي 226 

مليــارا، و620 مليون دوالر"، متوقعة 
ان "يرتفــع هذا الناجت خــالل العام 
2023 الى 239 مليــاراً، و993 مليون 
دوالر، والــى 251 مليارا، و504 ماليني 
دوالر خالل العام 2024، وسيصل الى 
277 مليــارا، و850 مليــون دوالر في 

العام 2026".
وجاء فــي التقرير ايضــا، ان "أكبر 
خمســة اقتصــادات فــي العالم 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  للقياس  وفًقا 
املتحدة  الواليــات  هــي  االســمي 
والصــني واليابان وأملانيــا واململكة 

املتحدة، وان هذه البلدان اخلمســة 
األولى تشكل أكثر من نصف الناجت 
االقتصادي العاملي مــن خالل الناجت 
بالقيمة االسمية"،  احمللي اإلجمالي 
مشيرة الى ان"الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي يبلغ 95 تريليون دوالر أمريكي 

اعتبارًا من العام 2022".
العربــي تضمن  وعلــى املســتوى 
التقرير ان ثالثــة دول عربية تقدمت 
على البالد، اذ جاءت "السعودية اوال 
واملرتبة 19 عامليــا بأكبر ناجت محلي 
اجمالي حيث سيبلغ في العام 2022 

حوالي 876 مليارا، و148 مليون دوالر، 
تليها مصر ثانيــا وباملرتبة 33 عامليا 
وبواقع 438 مليارا و348 مليون دوالر، 
تليها ثالثا االمارات العربية املتحدة 
وباملرتبة 35 عامليا وبواقع 427 مليارا، 
و930 مليون دوالر، ومن ثم تأتي قطر 
وبواقع  عامليا   57 وباملرتبة  خامســا 

180 مليارا و883 مليون دوالر".
ويعتبــر إجمالــي النــاجت احمللي هو 
جلميع  النقدية  الســوقية  القيمة 
السلع واخلدمات النهائية املصنوعة 

داخل بلد ما خالل فترة محددة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشـف موقـــع "آرايـز نيـوز" 
النيجيــري امــس األحــد، أن 
نيجيريــا تصدرت الئحة الـدول 
لهجمـات  تعرضـــا  األكثـــر 
ارهابيـة مـن تنظيـم داعــش، 
بعـد أن كـــان العـراق اكثــر 
الـدول استهدافـا مـن داعـش 
منـذ ظهـــور التنظيـم قبـل 

نحـو 10 أعـوام.
وذكـــر موقـــع نيجري فـــي 
"جهـــاد  شركـــة  عن  تقرير 

ترصــد  التــي  اناليتكـــس" 
واإلحصــاءات  البيانــات 
باإلرهاب  املتعلقة  االلكترونية 
أن  العالــم،  مســتوى  علــى 
نيجيريــا باتت اآلن تتعرض الى 
أكبــر عدد مــن الهجمات من 

جانب داعش.
وأوضـــح التقريـــر أن نصـف 
عــدد الهجمات التــي تبناها 
داعش منذ بدايـة العـام 2022، 
سجلت في قارة أفريقيـا، فـي 
التنظيـــم من خـالل  ان  حني 

فرعه لغرب أفريقيـــا، صـــار 
أكثـــر نشــاطا فــي نيجيريا 

حتديدا.
"جهــاد  بيانــات  وتظهــر 
اناليتكــس" أنــه مقابل 162 
عملية نفــذت في نيجيريا من 
جانب داعش منذ كانون الثاني/ 
ينايــر 2022، فــان 120 عملية 

سجلت في العراق.
وفــي تغريــدة علــى "تويتر"، 
أنه  اناليتكس"  ذكرت "جهــاد 
"منذ بداية العــام احلالي، نفذ 

هجماته  نصف  داعش  تنظيم 
في افريقيا".

ولفت املوقـع الـى انهـا "املــرة 
اجلماعـة  تاريـخ  فـــي  االولـى 
االرهابيـــة، التـــي لـم يعـد 
العـــراق البلـد الـــذي يعلـن 
داعـش مسؤوليتـه عـن أكبـر 
عـدد مـــن العمليـات" حيـث 
إفريقيـا"  غـــرب  "واليـــة  ان 
اصبحـت  لداعـــش  التابعـة 
فـــي  نشاطـــا  اكثـــر  االن 

نيجيريـا.

بعد العراق..حققت الرقم 52 عالميا

البالد تحتل المرتبة الرابعة عربيا
في قوة الناتج المحلي 

نيجيريا تتصدر الئحة الدول األكثر
تعرضا لهجمات داعش

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت كتلــة بيــارق اخلير امس 
االحــد، أن قانون األمــن الغذائي 
بــه احلكومة يحمل  التي جاءت 
وسيفتح  كبير  فساد  طياته  في 

أبواب جديدة لعمليات الفساد.
محمد  الكتلــة  رئيــس  وقــال 
اخلالــدي فــي تصريــح اطلعت 
عليــه الصباح اجلديد، إن " قانون 
األمــن الغذائي يحمل في طياته 
فساد كبير وسيفتح أبواب وآفاق 
جديدة للفساد "،مشيراً إلى أن " 

قانون الدعــم الطارئ ال ميكن أن 
يكون بديالً للبطاقة التموينية ".
الكتــل  بعــض   " أن  وأضــاف 
السياسية حتاول مترير قانون األمن 
للبطاقة  بديــاًل  جلعله  الغذائي 
التموينية ليمكنهم من تصفية 

حسابات ضخمة وكبيرة ".
هذا  أبعــاد  "ضــرورة  ب  وطالب 
القانــون وقلب صفحــة جديدة 
إقــرار موازنــة عــام  تتضمــن 
األزمـــة  للخـــروج مــن   2022

االقتصاديـة".

بيارق الخير ترفض قانون
الدعم الطارئ لألمن الغذائي:

يفتح األبواب للفساد

ميسان ـ الصباح الجديد: 
القبض  الوطني  األمــن  أعلن جهاز 
املطلوبني  أخطر  من  خمســة  على 

قضائيا في ميسان.
وجاء في بيــان صدر عن اجلهاز امس 
االحــد، ان مفارز جهاز األمن الوطني 
"متكنت في محافظة ميسان وبعد 
القضائية  املوافقــات  اســتحصال 
مــن القبض على أربعــة من أخطر 
املطلوبــني للقضاء بتهــم إرهابية 
وجنائيــة مختلفــة مــن ضمنها 
االعتــداء املســلح علــى مبانــي 
الشركات النفطية من أجل ابتزازها، 
إضافة إلى التهريب والتزوير وجرائم 

القتل العمد".
ومتكــن جهازاالمن الوطني ايضا في 

عمليــة ثانية من "اســتدراج تاجر 
وضبط  عليه  والقبــض  للمخدرات 
الكرســتال  كيلوغرامــني من مادة 
كانت بحوزته، ضمن كمني محكم"، 

حسب البيان.
أصولياً،  املتهمــني  أقــوال  ودونــت 
ثــم احيلوا إلــى اجلهــات اخملتصة 
الســتكمال التحقيق ونيل جزاءهم 

العادل"، حسب اجلهاز.
يذكر أن محافظة ميســان شهدت 
في اآلونــة األخيرة اغتيــاالت عدة، 
وجرائم اجتار باخملــدرات، منها جرمية 
اغتيــال القاضي أحمد الســاعدي، 
اخملتص بقضايا اخملدرات في محكمة 
استئناف ميســان، والتي نفذها في 
شباط املنصرم مسلحون مجهولون. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزير الصحــة وكالة، هاني 
العقابــي امــس األحــد، حتويل 
شــيدت  التي  األراضي  ملكيــة 
حكومية  مستشــفيات  عليها 
إلى الوزارة، مشيرا إلى ان الصحة 
ال متتلك أراٍض ميكن ان تتسع لبناء 

مستشفى.
"اراضــي  ان  العقابــي،  وقــال 
املستشفيات أغلبها غير مملوكة 
لوزارة الصحة، وإمنا تعود ملكيتها 

الى امانة بغداد والوزارات االخرى، 
األحيان  الوزارة فــي بعض  لذلك 
تأهيل  أو  بناء  ال تستطيع إضافة 

مستشفياتها".
واشار الى ان "مجلس الوزراء أصدر 
بتحويل ملكية أراضي أكثر  قراراً 
الوزارات  من  مستشفى   250 من 
املذكــورة إلــى وزارة الصحة من 
دون بدل مالــي"، مؤكداً أن "وزارة 
الصحة ال متتلك أراٍض واسعة في 

مدينة الصدر أو الرصافة".

خمسة من أخطر المطلوبين للقضاء 
بميسان في قبضة السلطة

الصحة تباشر تملك أراضي
250 مستشفى 

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفتتـــح وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهل عزيز اخلباز خط إنتاج األنابيب 
امللحومة طولياً في مصنع األنابيب 
احلديدية الواقع في مدينة أم قصر 
التابع إلى الشركة العامة للحديد 
البصرة  فــي ُمحافظــة  والصلب 
والذي متَّ إنشــاؤه علــى وفق عقد 
ُمشاركة مع القطاع اخلاص احمللي .

ويختص اخلط كوري املنشــأ بإنتاج 
األنابيــب احلديديــة ذات اللحــام 
الطولي بطــول ) ١٢ ( مترا وأقطار 
تتــراوح من ) ١٦ ولغايـــة ٦٠ ( أجنا 
وسُمك من ) ٦ ولغايـــة ٣٠ ( ملم 
بطاقــة ) ٢٠٠ ( ألف طن ســنوياً 
لوجبتي عمل والتي تُســتخدم في 
الغاز والنفط إضافًة إلى نقل  نقل 
املياه وكركائز للمشــاريع واجلسور 

والعبارات وغيرهـا . 
وقـال الوزير في مؤمتر صحفي عُقب 
اإلفتتاح أنَّ اخلط يُعد األول من نوعه 
بتكنولوجيا من  ويعمل  العراق  في 
كوريــا اجلنوبية من شــركة ) جي 
األنابيب  بإنتــاج  املُتخصصة   ) وان 
كما يعمل مبُواصفة معهد البترول 
األمريكي ) API 5L ( سيتم احلصول 
عليها بعَد تدقيق اجلهات امُلتصة. 

واضــاف الوزيــر أنَّ اخلــط يُعد من 
املشاريع الرائدة التي تفتتحها وزارة 
الصناعة بعَد جُهد إستثنائي على 
مدى العامــني املاضيني ، كما وأكَد 
أنَّ الوزارة وبدعم من رئيس مجلس 
الــوزراء خطــت خطــوات كبيرة 
املعامل  وتشــغيل  تأهيل  في  جداً 
املُعطلة في عموم العراق وتسهيل 
وتقليل  املُستثمرين  أمام  اإلجراءات 
التحديات  وجتــاوز  البيروقراطيــة 
والصعوبــات قدر املُســتطاع وأننا 
ماضون بالعودة بالصناعة العراقية 
التــي يفتخر بها العــراق واملُواطن 
العراقـــي .  وبارك وزيــر الصناعة 
للبصرة وحكومتها احمللية وشركة 
الوزارة  وشــركات  والصلب  احلديد 

في احمُلافظة هذا املشــروع العمالق 
الذي يخدم دوائر ومؤسسات الدولة 
والشــركات  النفط  وزارة  داعيــاً   ،
العاملــة فــي مجــال األنابيــب 
توظيف  على  تعمــل  أن  النفطية 
إمكانيات مصنع األنابيب احلديدية 
املُنتج  وإســتعمال  عملها  خلدمة 
ِضمَن  واســع  العراقــي بشــكٍل 
ُمواصفة عاملية رصينة. وأسترسل 
الوزيــر بالقــول أنَّ وزارة الصناعة 
من  الكثيــر  إحيــاء  أســتطاعت 
املعامل ِخــالل عام ونصف املاضية 

وتوفير  العاملة  األيدي  إلستقطاب 
التــي يحتاجها  احمللية  املُنتجــات 
الســوق وأنَّ ُهنــاك حركــة دؤوبة 
والصلب  احلديــد  شــركات  فــي 
التي وصلت إلــى املراحل النهائية 
لتشــغيل مصنع الدرفلة وشركة 
والتي  البتروكيمياوية  الصناعــات 
حققت مراحل تشــغيل ُمتقدمة 
إضافــًة إلــى شــركة األســمدة 
التي  العامة  ماجــد  وأبن  اجلنوبية 
تشهدان توُسع في العمل ، مؤكداً 
الــوزارة حتتاج إلى دعــم نيابي  أنَّ 

وحكومي ومن ُكّل األطراف من أجل 
إعادة قيمة الصناعة العراقيـة . 

بعد ذلك عقــد الوزير اجتماعا مع 
املُدراء العامني لشركات الوزارة في 
املُســتجدات  ملُتابعة آخر  احمُلافظة 
هذِه  التي شــهدتها  والتطــورات 
الشــركات على الصعيد اإلنتاجي 

والتسويقي . 
وأشـار الوزير ِخالل اإلجتماع إلى أنَّ 
البتروكيمياوية  الصناعات  شركة 
من الشــركات الصناعية الثقيلة 
ووجه باإلسراع في تشغيل مصنع 

الوصول  بعــد  البتروكيمياويــات 
التأهيل  إلى مراحل ُمتقدمــة في 
واملعامل  للوحــدات  والتشــغيل 
اإلنتاجيــة ، وأوعــز إلــى شــركة 
العمل  بتعجيل  اجلنوبية  األسمدة 
إلكمال مصنع إنتاج ســماد الداب 
القطاع  لرفــد  باإلنتــاج  والبــدء 

الزراعي .
والصلب  احلديد  أوصى شركة  كما 
مبُواصلة اجلهود احلثيثة لتشــغيل 
مصنع الدرفلة ووجــه بإعادة عدد 
من الشــباب للعمل في الشركة 

كما حثَّ شركة أبن ماجد لتوسيع 
مجــاالت عملها لدعــم قطاعات 

الدولـة . 
وأكـَد الوزير على الشركة املُشاركة 
في إنشــاء خــط إنتــاج األنابيب 
املُنافســة  امللحومة طولياً ضرورة 
باجلودة واملُواصفة والسعر من أجل 
الوزارة  أنَّ  ، مؤكداً  التسويق  ضمان 
واملُســتثمرين  للشــركات  داعمة 
اجلادين في العمل من أجل االسهام 
واإلنتاج  الصناعي  الواقع  في تعزيز 

احمللي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر مجلــس املفوضني جملة من 
القرارات، منهــا املوافقة على منح 
ليبلغ  تأســيس،  إجازة  جديد  حزب 

عدد األحزاب اجملازة )265( حزبًا.
وتســتمر مفوضيــة االنتخابــات 

اســتحصال  إجــراءات  مبتابعــة 
الغرامــات املالية لـ  )192( مخالفة 
خــرق نظــام احلمــالت االنتخابية 
خزينة  الى  وتسليمها  الستيفائها 
الدولة، إذ تتفاوت نســبة املالفات 
حجم  بحســب  احملافظــات  فــي 

احملافظة وعدد املرشــحني فيها لذا 
نســبة  أعلى  املفوضية  ســجلت 

مخالفة  في محافظة  بغداد.
ومن جملة قرارات مجلس املفوضني 
بعمليــة  املفوضيــة  اســتمرار 
البايومترية  الناخــب  بطاقة  توزيع 

للتصويــت العــام واخلــاص فــي 
ملكاتب  التابعة  التســجيل  مراكز 
وبحســب  االنتخابية  احملافظــات 
الرقعــة اجلغرافيــة فضــاًل عــن 
اســتمرارها بالتسجيل البايومتري 
املســجلني ســابًقا  للناخبني غير 

واملواليــد اجلدد. علــى صعيد آخر 
املفوضــني على  صــادق مجلــس 
توصيات ومخرجات الورشة اخلاصة 
مبناقشــة تقرير املؤسسة الدولية 
وتقرير   )IFES( االنتخابيــة  للنظم 
جامعة الدول العربية وبعثة اإلحتاد 

االوربي وتقرير املنظمات احمللية التي 
أشــادت بنزاهة وشفافية العملية 
االنتخابية وتنظيمها مع اإلشــارة 
الى وجود بعض املالحظات املسجلة 
على مجريات العمل لغرض تفاديها 

في االستحقاقات املقبلة.

عامر عبدالعزيز
اكــد مدير عــام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب محمــد حنــون  
استمرار صومعة خان ضاري  استالم 
احلنطة االسترالية الوارده من ميناء 

ام قصر  الــى جانب جتهيز املطاحن 
باحلصص املقررة . 

وقال  املدير العــام واصلت مالكاتنا 
الفنيــة واالداريــة العاملــة فــي 
الصومعــة عملها  خــالل عطلة 

احلنطة  اســتالم  االســبوع  نهاية 
االسترالية والوارده من ميناء ام قصر 
على منت اســطول النقــل املركزي 
واالساطيل السانده حمولة الباخرة 
و  اســتالم  مت   اذ    )  KYNOURIA  (

تفريغ  )19( شاحنه محملة بكمية 
بلغــت )754,700( طــن . يأتي ذلك 
لدعم  االســتراتيجي  خزين  لتعزيز 

مفردات السلة الغذائية .
من جانب اخر بني مدير صومعة خان 

ضاري /عمــر القرغولي عن مواصلة 
مالكات الصومعــة جتهيز املطاحن  
باحلنطــة ضمن اخللطــة املعتمدة 
حيث بلغ التجهيز )1427,640( طنا 
)29( شاحنة يأتي ذلك لدعم  بواقع 

مفردات السلة الغذائية .
من جانب اخر  كشف مدير عام جتارة 
الى استنفار جميع مالكات  احلبوب 
االسترالية  احلنطة  الستالم  املواقع 

الواردة عبر ميناء ام قصر  .

بغداد ـ الصباح الجديد:
تفقد وزيــر التعليم العالي والبحث 
عبد  كاظم  نبيــل  الدكتور  العلمي 
الصاحب دائــرة اإلتالف واملعاجلة في 

وزارة العلوم والتكنولوجيا املدمجة.
وعقد الوزير اجتماعا مع مدير الدائرة 
ومســؤولي مراكزهــا وشــدد على 
حتديث برامج العمل وتعزيز مساحة 
األداء املشــترك مــع دائــرة البحث 
والتطوير الصناعي وتدعيم سياسة 
يحقق  إجرائــي  مبنهج  التخطيــط 
التكامــل املطلوب مع مؤسســات 

الدولــة والقطاع اخلــاص على وفق 
متطلبات املصلحة العامة.

وحث على تنظيــم اجتماعات دورية 
العالقة  ذات  الدوائــر  متقاربة تضم 
لصياغــة اآللية واخلطــوات الالزمة 
بشــأن املســار العلمــي واملهنــي 
للتعامل مع ملــف األلغام وامللفات 
ومعاجلــة تداعياتهــا علــى البيئة 
بشــكل عــام. ووجه وزيــر التعليم 
مســؤولي املراكز باإلفــادة القصوى 
مــن املــالكات البشــرية وتوزيعها 
اندثار  واستثمارها بشكل دقيق مينع 

الطاقات أو تعطيلها ويحقق الفائدة 
املرجوة منها في ضوء خارطة األهداف 
واملهام التي تناســب مفاصل املوقع 
الذي يحتضــن دائرة اإلتالف واملعاجلة 

ومختبراتها ومراكزها البحثية.
واطلــع وزيــر التعليم علــى مراكز 
السيطرة النوعية والسالمة املهنية 
واإلســناد الهندســي املتخصــص 
والبحث والتقييم والشعب املرتبطة 
به في مجــاالت الكشــف امليداني 
والكيميــاوي  املتبــري  والكشــف 

والبايولوجي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االعمار واالســكان 
مشروع  احالة  العامة  والبلديات 
مــاء الشــامية فــي محافظة 
الديوانيــة، الى شــركة ســعد 
الشــركات  احــدى  العامــة 
بعد  للوزارة،  التابعــة  التنفيذية 
تلكؤ الشركة السابقة في اجنازه.
واوضح مدير عام املديرية العامة 
للمــاء املهندس جنــم احليالي أن 
للمشــروع  التصميمية  الطاقة 
تبلغ 4000 م3/الســاعة، و يُشيد 

علــى مســاحة تبلــغ 20 دومناً، 
الستراتيجية  املشاريع  من  ويُعد 
املهمة في احملافظة كونه يســد 
احتياجــات املواطنــني مــن املاء 
فــي قضاءي  للشــرب،  الصالح 
الشــامية و الصالحيــة والقرى 

اجملاورة لهما.
وبلغت مدة العمل في املشــروع 
500 يوم، وقد باشــرت الشــركة 
املنفذة بنصــب اخلباطة املركزية 
وجتهيــز الكونكريــت، فضالً عن 

مواد البناء اخلاصة باملشروع.

على صعيد متصل وبنسبة اجناز 
بلغت %98 شــارفت الوزارة على 
اجناز مشــروع شــبكات مجاري 
النعمانية، الذي يُعد من مشاريع 
الســتراتيجية  التحتية  البنــى 
في احملافظــة،  إذ يخدم نحو )75( 
حتسني  في  ويُسهم  نسمة،  الف 
الواقع اخلدمي والبيئي، وتخليص 
القضاء من التجمعات املائية في 
اثناء موســم االمطار، عبر توفير 
لتصريف  متكاملــة  منظومــة 

املياه الثقيلة واالمطار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامــة للمياه اجلوفية  الهيئة  جتدد 
جلميــع  امليــاه  لتوفيــر  ســعيها 
محافظاتنا ولكل شــبر مــن ارضنا 
للمياه  املتلفــة  االحتياجات  لســد 
واســتغاللها في جميع اجملاالت سواء 
كانت لالغــراض الزراعية والصناعية 
املتعددة  اليوميــة  واالســتخدامات 
الرقعة اخلضراء كما  زيادة  اضافة الى 
اكد املصدر االعالمي في الهيئة حيث 
بلغ عدد اآلبار املنجزة خالل شــهر آذار 
لعام 2022 فــي اغلب احملافظات )80( 
بئرا اضافة الى فحص )73( بئرا ونصب 
)20( طاقم ضخ مع صيانة )2( طاقم 
ضخ . كما جــاءت حصيلة هذه االبار 
بجهود متواصلة للفروع املوزعة على 

محافظتنا سعيا من الهيئة
في الوصــول الى اعلى النســب من 
االنتاج بعد الكشــف علــى املناطق 
مــن خالل مالكات  املتارة جيولوجيا 

متخصصــة عاملــة فــي الفــروع 
وباشــراف مباشر من قبل املهندسني 

العاملني في الفرق احلقلية .
للمياه  العامــة  الهيئــة  وتســتمر 
عامليها  مــن خالل جهــود  اجلوفية 
في مشــروع بغداد علــى توفير املياه 
للمياه  احتياجاتها  لسد  للمحافظة 
خلدمــة املواطنــني فــي العديد من 
املناطــق حيث مت اجنــاز )15( بئر خالل 
الشــهر املنصرم في احملافظة بأعماق 
مختلفــة تترواح مابــني )19 - 25( م 
االغراض النفع العام بجهود فرق احلفر 
املشــروع  في  العاملة   )111/112/50(
منها ابار مجلــس القضاء االعلى /1 
البيطري  الطــب  لكلية  ابــار  وثالثة 
بعمق )19( م لكل بئــر باالضافة الى 
فحص )10( آبار مــع نصب )2( طاقم 

ضخ و صيانة )2( طاقم ضخ.
تسعى الهيئة من خالل دورها الفعال 
باحلرص على توفيــر املياه للمواطنني 

لالغراض املنزليــة والزراعية باالضافة 
الى ارواء احليوانات في محافظة نينوى  
لتنشــيط  جهودها  الهيــأة  كثفت 
الوضــع املائي  فــي احملافظة حيث مت 
اجناز )10( آبار خالل شهر آذار وبأعماق 
مختلفــة تترواح مابــني )102 – 300( 
م اضافــة الى فحــص )7( آبار ونصب 
)1( طاقم ضــخ ومن هــذه االبار بئر 
دوكردكان وباصفنة/3  بعمق )180( م 

لكل منهما .
كذلــك تواصل الهيئــة جهودها في 
محافظة ديالى من خــالل فرق احلفر 
العاملة فــي الفرع وحث اخلطى التي 
تكللــت باجنازعدد من االبــار ملناطق 
مختلفــة من احملافظــة حيث مت اجناز 
)24( بئرا خالل الشهر املنصرم بأعماق 
مختلفــة تتراوح مابــني )24 – 84( م  
بجهود فرق احلفــر العاملة في الفرع  
ومن هــذه االبــار بئــر دار الضيافة / 
محافــظ مركز احلجر الصحي  بعمق 

)24(م و بئــر قرية روضان / الندا بعمق 
)83( م وكذلــك مت  فحــص )25( بئرا 
اضافًة الــى نصــب )3( طواقم ضخ 
بهــدف تأمني امليــاه لتلــك املناطق 
لســقي  اجلوفية  امليــاه  واســتثمار 
املزروعــات وارواء احليوانات اضافة الى 
من  املتلفة  اليومية  االســتخدامات 
قبل املواطنــني في القــرى واملناطق 

البعيدة عن املياه السطحية .
وفــي محافظة صــالح الدين كثفت 
الهيئــة جهودها  لتنشــيط الوضع 
املائي  في احملافظة حيث مت اجناز )9( آبار 
خالل شهر آذار بأعماق مختلفة تتراوح 
بني )89 – 149( م اضافة الى فحص )8( 
آبار ومن هذه اآلبار بئر جامعة تكريت 
/كلية الزراعة /محطة ابحاث قســم 
االنتاج احليوانــي بعمق )89(م بجهود 
فرقة حفر )91( بئرا واحلشد الشعبي 
لواء 52 رقم /1 بعمق )149(م بسواعد 

فرقة حفر )120( .

وزير الصناعة يفتتح خط إنتاج األنابيب 
الحديدية الملحومة طوليًا في أم قصر 

يعُد الخط األول 
من نوعه في 

العراق ويعمل 
بتكنولوجيا من 

كوريا الجنوبية من 
شركة ) جي وان ( 
المُتخصصة بإنتاج 

األنابيب

النجف ـ اعالم الكهرباء  
باشرت املالكات الهندسية والفنية في شعبة 
صيانة احملطات ضمن القســم الفني في فرع 
توزيع كهرباء النجف االشرف ، التابع للشركة 
العامة لتوزيع كهرباء الفرات األوسط ، صيانة 
محولة القدرة ) ١٦ م.ڤ.أ ( بعد احلصول على 
مغير الفولتيــة بالتعاون مع شــركة توزيع 
كهربــاء بغــداد ، حيث مت اســتبدال امللفات 
الثالثة بأخرى صاحلة مع غسل وتنظيف بدن 
احملولة . كما مت معاجلة قاطع املغذي الرئيس ) 
١١ ك.ڤ ( ، وتأهيل االنارة اخلارجية في محطة 
العروبــة ، مع صيانة جــرس التنبيه ملتنقلة 
اجملمعــات ، فــي حني متكنت مــالكات قطاع 
كهرباء العروبة من نصب )١٨( محولة سعة ) 
٢٥٠ ك.ڤ ( ، و)٩( اعمدة ضغط عالي مختلفة 
االنــواع واالحجام فــي مناطــق ) اجلامعة ، 
اخلزرجي ، جامع ريحانــة املصطفى ، الغري ، 

السالم ، الوفاء ، واجلمعية(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن مديــر عام الشــركة رئيــس مجلس 
اإلدارة مرتضــى كــرمي الشــحماني وقــال : 
لتوجيهات وزيــر النقل وتأكيده على  تنفيذاً 
أهمية النقل البري ومســاهمته في التنمية 
اإلنتاج  االقتصادية مــن خالل ربط مناطــق 
مبناطق االســتهالك وفي تأمني نقل الســلع 
والبضائــع من املوانــئ إلى مخــازن الوزارات 
املتلفة. إنطلق أســطول النقــل البري بعد 
رسو الباخرة ) KYNORIA (  ( احململة باحلنطة 
األســترالية للمســاهمة بنقــل حمولتها 
الى مخازن وزارة التجــارة مبوجب عقد النقل 
املبــرم معها، واضــاف: نُقلت هــذه الكمية 
ضمن محــاور محافظات الوســط واجلنوب 
والشــمال لتأمني هذه املادة احليوية لســلة 
املواطن العراقي. وأشــاد مدير عام الشــركة 
مبدراء الفروع والسائقني أقسام الشركة ذات 
العالقة وجهودهم اجلبارة خالل هذا الشــهر 
وتأمني  العمل  الفضيل ملتابعتهم مجريــات 

االنسيابية في تنفيذ خطة اإلدارة العليا

بغداد ـ الصباح الجديد:
رأَس وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم 
اجتماعــا موســعا لفريق املبــادرة الوطنية 
لدعم الطاقة وتقليل االنبعاثات الذي يرأسه 
وزير البيئة الدكتور جاســم الفالحي، ويضم 
فــي عضويته، ممثلــي الوزارات واملؤسســات 
واجملتمع  والقطــاع اخلاص  املعنية،  احلكومية 

املدني.
واكد الوزير خالل االجتماع، ان وزارة التخطيط 
تعمل علــى دعم وتشــجيع التحــول نحو 
االقتصاد املتعدد للقطاعــات املنتجة، وزيادة 
االعتماد على مصــادر الطاقة املتجددة التي 
تسهم في تقليل االنبعاثات الغازية وامللوثات 
البيئيــة التــي تســبب االحتبــاس احلراري 
والتأثير علــى مفاصل كثيرة في احلياة، مبينا 
ان توجهاتنا املســتقبلية تقــوم على ادماج 
ســتراتيجية الطاقة ضمــن خطط التنمية 
اخلمســية وخطة التنمية املستدامة ٢٠٣٠، 
لضمان توفر التخصيصــات املالية املطلوبة 
لتنفيــذ السياســات التــي تضمنتها هذه 
االســتراتيجية، ومن بينها ، تشجيع مشاريع 
الطاقة  وتنويع مصادر  الشمســية،  الطاقة 
النظيفــة، ودعم صناعة واســتيراد االجهزة 
واالليات  والســيارات  واملعــدات  الكهربائية 
الصديقــة للبيئــة ذات الكفــاءة العاليــة 

واملنخفضة في استهالك الطاقة.
كمــا تقــوم الــوززارة بتشــجيع املضي في 
سياسة العزل احلراري لالبنية املشيدة حديثا، 
والزام مؤسسات الدولة كافة بتطبيق معايير 
اجلودة في املشــاريع اجلديدة، ووجوب توافرها 
على متطلبات االيزو، داعيا وسائل االعالم الى 
تبني التوجهات الداعمــة للطاقة النظيفة 

وتقليل االنبعاثات .

كهرباء الفرات االوسط 
تباشر صيانة محولة
قدرة ) ١٦ م.ف.أ ( 

)275( نقلة يحققها أسطول 
النقل البري خالل يومين

وزير التخطيط، يترأس 
اجتماعا موسعا لفريق المبادرة 

الوطنية لدعم الطاقة
مفوضية االنتخابات تستمر بمنج إجازة تأسيس لألحزاب الراغبة بالتسجيل

صومعة خان ضاري  تجهز المطاحن بالحصص المقررة

وزير التعليم يتفقد دائرة اإلتالف والمعالجة 
في العلوم والتكنولوجيا المدمجة

االعمار تحيل االعمال المتبقية من مشروع ماء 
الشامية في الديوانية للتنفيذ

لالغراض الزراعية والصناعية واالستعماالت المتعددة

الهيئة العامة للمياه الجوفية تنجز )80( بئرًا خالل آذار في اغلب المحافظات
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكدت اخلارجية اإليرانية أن طهران ستواصل 
طريق الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي 
“مشرف وجيد ومســتدام”، مشدة على أن 

روسيا ال تعرقل االتفاق.
وخــال االجتمــاع األول للجنــة تنســيق 
وزير  قال  اخلارجيــة،  االقتصادية  العاقــات 
اخلارجية اإليراني، حســن أمير عبد اللهيان: 
“نســعى لرفــع العقوبات، ولكــن بكرامة 

وبصورة مستدامة”.
وأضاف أمير عبد اللهيان: “رئيس اجلمهورية، 
إبراهيم رئيســي، يؤكد ضــرورة عدم عقد 
جميع اآلمال علــى فيينا..توصلنا إلى نتائج 
مع الــدول األوروبية الثاث في املناقشــات 

الفنية”.
وتابع: “خال زيارتي ملوسكو اتفقنا مع اجلانب 
الروسي أن موســكو لن تعيق أي اتفاق في 

حال التوصل إليه في فيينا”.
وأوضــح وزيــر اخلارجية اإليرانــي قائا: “في 
االســابيع األخيــرة املاضية، طــرح اجلانب 
األمريكي مطالب تعكس مطامع واشنطن 
وتتعارض مع بعض فقرات نص االتفاق”، الفتا 
إلــى أنه “في مجال رفــع العقوبات، الطرف 
االخــر مهتم بطرح وفرض شــروط جديدة، 
خارج املفاوضات، وأن إيران وقفت وســتقف 

على خطوطها احلمراء”.
وأكمــل: “بلغنا اجلانــب األمريكي بصراحة  
طلبنا منه عدم إعاقة االتفاق”، مشيرا إلى أن 
“الطريق إلى الدبلوماسية ما يزال مفتوحا”.

والصن  الثاث  األوروبية  “الدول  واســتطرد: 
وروســيا، لديهــا انتقادات بشــأن املطامع 

األمريكية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفادت وســائل إعام باكستانية بأن البرملان 
حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في 

تصويت جرى امس األول السبت.
وصوت البرملان الباكستاني يوم السبت على 
حجب الثقة عن رئيس الــوزراء عمران خان، 
بعد 13 ســاعة من محاولــة احلزب احلاكم 
تأخيــر االقتراع. وقبل دقائــق من التصويت 
أعلن رئيس البرملان أســد قيصر وهو حليف 
خلان، اســتقالته، األمر الذي ترتب عليه ترك 
مقعده شاغرا. وأعلن بدء جلسة التصويت، 
أحد املشرعن من املعارضة، الذي جلس على 
املقعد الشــاغر لرئيس البرملان. وكان رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان قد حمل قوى 
خارجية املســؤولية عن الوقوف وراء األزمة 

السياسية احلالية في بلده.
 ”Geo News“ ودعــا خــان، وفقــا لقنــاة 
الباكستانية، الشباب في بلده إلى التظاهر 
“من أجــل باكســتان ســلمية ومزدهرة”، 
مشــددا على أن هنــاك أدلة تثبــت وجود 

“مؤامرة وقحة” ضد حكومته.
ويأتي ذلك في وقت خسرت فيه حكومة خان 
األغلبية في “اجلمعيــة الوطنية” )البرملان(، 
نتيجة النشقاق عدد من األحزاب عن االئتاف 
احلاكــم، آخرها “احلركــة القومية املتحدة” 
التي أعلنت أن 7 نواب عنها سينضمون إلى 

املعارضة في التصويت املتوقع.
وحذر خان من أنه “ال مســتقبل” لباكستان 
إذا استمر الوضع في التطور في هذا االجتاه، 
مشــيرا إلى أن التظاهر السلمي ميثل حقا 

مشروعا للمواطنن.

إيران: روسيا ال تعرقل 
االتفاق النووي واتفقنا معها

باكستان.. البرلمان يحجب 
الثقة عن رئيس الوزراء 

عمران خان

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

متتد حقول مزروعة بالقمح في شمال 
غرب اليمن لكــن هذه الكميات غير 
كافية إلطعام سكان هذا البلد الذي 
يتخوف  بينما  يشــهد حربا مدمرة، 
اليمنيون من نقص القمح بســبب 

نزاع آخر يجري في أوكرانيا.
في محافظة اجلــوف، يقوم املزارعون 
بجمــع البــذور الثمينــة متهيــدا 
لطحنها وشــحنها إلــى العاصمة 
املتمردين  لسيطرة  اخلاضعة  صنعاء 

منذ عام 2014.
الذين  األشخاص  أعداد  تتزايد  وفيما 
اليمن،  يرى  اجملاعــة،  خطر  يواجهون 
أفقر دولة في شــبه اجلزيرة العربية، 
حربا أخــرى تهّدد أمنــه الغذائي، إذ 
تؤمن أوكرانيا نحو ثلث إمداداته من 

القمح.
وحتّذر املنظمات اإلغاثية من أّن نقص 
التمويل، وأحد أســبابه غياب ممولن 
رئيســين في اخلليج الثري، سيؤدي 
إلى تفاقم عواقــب النزاع الذي قتل 
مئات آالف وشــّرد ماين الســكان 
أزمة  بأكبر  وتســّبب  االقتصاد  ودّمر 

إنسانية في العالم. 
كبيرة  فاروقــي،  ياســمن  وقالــت 
مستشاري السياســة في منظمة 
“ميرســي كوربس” اإلنسانية، ملوقع 
“صوت أميركا” إن تداعيات األزمة في 
أوكرانيا ســتؤدي إلى مزيد من عدم 
االســتقرار في اليمن، كما سيواجه 
ماين الناس نقصا كبيرا في الغذاء 

والوقود.

“صورة قامتة”
وذكــرت فاروقي بعــد زيارتها لليمن 
خال األيام املاضية أن الصورة “قامتة 
معظم  “رأيت  وأضافــت:  للغايــة”. 
العائــات يعيشــون علــى وجبــة 
واحدة فــي اليوم في بيئة أمنية غير 
األسعار  ارتفاع  مع  للغاية،  مستقرة 

بشكل كبير”.
وأكــدت أنــه فــي املــدن الكبــرى 
انخفضت التجارة بشــكل كبير، مما 
جعل الكثير من النــاس غير قادرين 
على كســب املال لشــراء الطعام. 
وأشارت إلى أن حصص الغذاء جتعل 
األطفــال الصغار غيــر قادرين على 

النمو بشكل طبيعي.
وتابع فاروقي: “مــن املهم أن ياحظ 
اجملتمــع الدولي أن اليمــن ليس في 
السنة األولى من أزمة إنسانية. هناك 
عدد من األزمات التي تتكشــف في 
جميع أنحاء العالم والتي تســتحق 
اهتمامنا با شك، لكن اليمن يعامل 
كما هو احلال في العام األول من أزمة 

طارئة، ودخلها في الثامنة”.
في 14 مارس، بعد ثاثة أســابيع من 
الروســي ألوكرانيا، ذكرت  الغزو  بدء 
اليونيســف أن “أزمة اجلوع الشديدة 
بالفعل في اليمن تتأرجح على حافة 

كارثة صريحة”.
ووفًقــا لتصنيــف مراحــل األمــن 
أعدته  قياس  وهو  املتكامل،  الغذائي 
األمم املتحدة وأكثر من اثنتي عشــرة 
منظمة غيــر حكوميــة أخرى، من 
املتوقــع أن يتدهــور الوضــع خال 

األشهر املقبلة.
ويتوقع محللون أن يعاني ما يقرب من 

2.2 مليون طفل دون ســن اخلامسة 
في اليمن، وحوالــي 1.3 مليون امرأة 
التغذية  حامل ومرضــع من ســوء 
احلاد على مدار عام 2022 من ســوء 

التغذية احلادة.
املؤقت  املديــر  تيــغ،  وقال جــوردان 
لتحليل السياسات وبناء التحالفات 
في منظمــة “اخلبز للعالــم” ملوقع 

“صوت أميركا”: “كانت اليمن أســوأ 
أزمــة إنســانية فــي العالــم منذ 

سنوات”.
وأضــاف تيــغ: “يعتمــد ٪80 مــن 
املساعدات  على  بالفعل  ســكانها 
لتلبية احتياجاتهم األساسية فقط 
من أجل البقاء على قيد احلياة”. وأكد 
أن آثار احلرب في أوكرانيا محسوسة 

بالفعل هناك. 
وأشــار تيغ إلــى أن برنامــج الغذاء 
العاملــي التابع لــأمم املتحدة اضطر 
إلــى تقليل حصــص الغــذاء التي 
ذلك  ويرجع  اليمن،  لشــعب  يوفرها 
الذي  األســعار  ارتفاع  إلى  أساًســا 
يجعل الوكالة تكافح من أجل حتمل 

اإلمدادات الازمة.

وتســّبب النزاع على الســلطة بن 
من  املدعومن  واملتمرديــن  احلكومة 
إيــران منذ بدأ فــي منتصف 2014، 
مبقتــل أكثر من 377 ألف شــخص 
بشــكل مباشر أو بســبب تداعيات 

احلرب، وفق األمم املتحدة.
ويســيطر احلوثيون علــى العاصمة 
صنعــاء ومناطق أخرى في شــمال 
وغــرب الباد، بينما يســيطر حتالف 
عســكري بقيادة الســعودية يقدم 
الدعم لقوات احلكومة، على األجواء 

اليمنية.
ويعتمــد نحو 80 باملئة من ســكان 
اليمــن البالــغ عددهــم 30 مليون 
نســمة على املســاعدات من أجل 
البقــاء على قيد احليــاة، فيما تقول 
األمم املتحدة أن اليمن يشــهد أسوأ 

أزمة إنسانية في العالم.
داخــل مخبز فــي صنعــاء، ينكب 
محمد اجلال والعاملــن لديه على 
انتــاج أرغفة اخلبــز. ويقــول اخلباز 
لوكالة فرانس برس إن “الدقيق متوفر 
في السوق. نحن خائفون من انعدامه 

بسبب احلرب بن اوكرانيا وروسيا”.
وبحســب اجلال فإنــه يتوجب على 
من  كافية  كميات  اســتيراد  التجار 
إلى  احمللية  “السلطات  داعيا  القمح، 
دعم املزارعن لزراعة القمح” من أجل 

حتقيق “االكتفاء الذاتي”.
ويؤكد علي اخلالد، مســؤول اإلعام 
وإنتاج  لتنمية  العامة  املؤسسة  في 
احلبوب التابعــة للمتمردين احلوثين 
العدوان  “بســبب  بــرس  لفرانــس 
واحلصار وبســبب األزمة احلاصلة في 
أوكرانيا، ال ســبيل أمامنا إال التوجه 

لأمن الغذائي داخل البلد”.
وأوضح أنه في مواجهة ذلك “نسعى 
إلى التوســع في زراعــة احلبوب في 
اليمن بشــكل عام ومنطقة اجلوف 

بشكل خاص”.
ودخلت هدنــة ملدة شــهرين قابلة 
للتمديد في اليمن حيز التنفيذ منذ 

نحو أسبوع.
وأثارت الهدنة الهشــة فــي اليمن 
الغارق فــي احلرب تفــاؤال حذرا لدى 
كثير من السكان، الذين يخشون أن 

يصابوا بخيبة أمل جديدة.
وتنتــج أوكرانيا نحو ثلــث إمدادات 
القمــح إلى اليمن، ما يثير خشــية 
من تفاقــم اجلوع في بلــد ارتفعت 
فيه أســعار املواد الغذائية أكثر من 
املاضــي، وفق  العام  الضعف منــذ 
األمم املتحدة، وبات غالبية الســكان، 
بطريقة أو بأخرى، غيــر قادرين على 

إعالة أنفسهم.
ويحــذر علي الكبــوس، الذي يعمل 
في استيراد وبيع القمح، من أنه “إذا 
اســتمرت احلرب بن أوكرانيا وروسيا، 

فإن سعر القمح سيزيد هنا”.
ومــع ارتفــاع أســعار املشــتقات 
النفطيــة أيضا بســبب احلرب في 
أن “هذا  إلى  الكبوس  أوكرانيا، يشير 

العبء سيزيد على املواطنن”.
وبلغــت أســعار الســلع الغذائية 
العامليــة “أعلــى املســتويات على 
اإلطــاق” في مارس فــي وقت عرقل 
الغــزو الروســي ألوكرانيــا صادرات 
أعلنت  حســبما  واحلبــوب،  القمح 
منظمــة األغذية والزراعــة التابعة 
لأمم املتحدة )الفاو( اجلمعة املاضية .

“الصورة قاتمة”..

 الحرب على أوكرانيا تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن

الصباح الجديد ـ متابعة:
تضاعفــت الهجمات على اجلالية 
الروســية فــي أملانيا منــذ الغزو 
تلطيخ  مــن  ألوكرانيا،  الروســي 
واجهــات متاجر روســية بالطاء 
إلى إهانات في الشــوارع، ما جعل 
السلطات األملانية تخشى أن متتد 

تداعيات هذا النزاع إلى أراضيها.
الروس  بعض  نظم  لذلك،  ونتيجة 
تظاهرات أطلق عليها اســم “ضد 
اخلوف من روسيا” على شكل قوافل 
سيارات في الباد التي تضم أكبر 
جاليات الشتات الروسي في االحتاد 
األوروبي. لكن العروض التوضيحية 
أثارت ردود فعل عنيفة، إذ فســرها 
كثر على أنهــا إظهار لدعم الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
ومن املقرر تنظيم مسيرات جديدة 
من هذا النوع األحد، وال سيما في 

فرانكفورت وهانوفر.
ويتلقى كريستيان فراير )40 عاما( 
مئــات التهديــدات بالقتل وصور 
يوميا  ومشــوهة،  محترقة  جثث 
منذ مســاعدته في تنظيم قافلة 
تضم 400 ســيارة في برلن نهاية 

األسبوع املاضي.
ومت اختــراق املوقع اخلــاص مبتجره 
وانخفضت  الســيارات  إلصــاح 

تقييماته على اإلنترنت.
الذي يحمل اجلنسيتن  فراير  وقال 
الروسية واألملانية “حياتي جحيم”.

الرســائل  بعــض  وصدمــت 
السياســية التــي مت التلويح بها 
السياسية  الطبقة  املوكب  خال 
األملانية في اليوم نفســه الذي مت 
فيه الكشــف عن فظائع بوتشا. 
واعتقلت امرأة لعرضها احلرف “زد” 
واملمنوع  للروسي  اجليش  دعم  رمز 
اآلن فــي برلــن. وقــال فراير “لم 
يكن هدفي ســوى االحتجاج على 
العدوان اليومــي الذي يتعرض له 
الرد على  أملانيا”، رافضا  الروس في 

النزاع بحد  أي أســئلة بخصوص 
ذاتــه. ومنذ غزو روســيا ألوكرانيا 
في فبراير، تلقت الشرطة األملانية 
جرمية  بـــ383  باغــات  رســميا 
ضــد روس و181 جرميــة مناهضة 

ألوكرانين.
1,2 مليون شــخص  وتضم أملانيا 
من أصــل روســي و325 الفا من 
أصل أوكرانــي، يضاف إليهم أكثر 

من 316 ألــف الجئ أوكراني خال 
الشهر املاضي.

“مواكب عار”
وقال رينيه هيرمان )50 عاما( الذي 
ســاعد أيضا في تنظيــم قافلة 
برلــن “كل احلروب مروعة وال ميكن 

تبريرها أبدا”.
وأضــاف لوكالة فرانــس برس إنه 

“ليس لديــه أي موقف” من النزاع 
في أوكرانيــا، لكنه رغم ذلك يدير 
مدونــة على تطبيــق “تيك توك” 
ولديه آالف املشــتركن. ومت تعليق 
حسابه مؤخرًا بعد أن نشر العديد 
املؤيدة  الدعايــة  الرســائل  مــن 

للكرملن.
وإحدى هــذه الرســائل تفيد بأن 
“ســجناء رووا أن كييــف أمــرت 

بتنفيذ مذبحــة للتاعب بالعقل 
الغربي”.

وقال يوخــن توبفر، عالم االجتماع 
أوتو-فون-غيريكي  جامعــة  فــي 
في ماغديبــورغ واخلبير في اجملتمع 
الروســي، إن “دوافع املشاركة في 

هذه املظاهرات متنوعة جدا”.
وأضاف لفرانس برس “مت تنظيمها 
كتظاهرات ضد التمييز في أملانيا. 

ولكــن كان هنــاك بالتأكيد أيًضا 
الروســي  معجبــون ب)الرئيــس 
فادميير( بوتن، وأشخاص ال يحبون 
بوتن بالضــرورة لكنهم ال يريدون 
أن يروا بلدهم قد فقد مصداقيته، 

على الرغم من احلرب”.
وأثار العرض فــي برلن موجة من 
السخط الوطني، وحتدثت صحيفة 

“بيلد” اليومية عن “مواكب عار”.
وقال أندريه ميلنيك سفير أوكرانيا 
رئيســة  إلى  أملانيــا متوجها  في 
جيفي  فرنسيســكا  برلن  بلدية 
“كيف ميكنك السماح ملوكب العار 

هذا في وسط برلن؟”.
وردت رئيســة البلدية بالقول إنها 
أشــارت  لكنها  غضبه.  “تتفهم” 
أنها ال تستطيع منع تظاهرة  إلى 
يتم فيها التلويح ب”أعام روسية”.

“غربيون” أكثر من الروس
قالــت وزيــرة الداخليــة األملانية 
نانســي فيسر األســبوع املاضي 
إن الســلطات األمنية “تراقب عن 
كثب مدى تعرض املواطنن الروس 

واألوكرانين للخطر في أملانيا”.
وأضافــت “يجب أن نكون حريصن 
جدا على أال تدخل هذه احلرب إلى 

مجتمعنا”.
وشكك الباحث، توبياس روبريخت، 
مــن جامعة برلن احلــرة، في هذه 
الفرضيــة، قائــا ان “لدى معظم 
الروس هنا وجهة نظر تنتقد النزاع 
ومييلون إلى أن يكونوا غربين أكثر 

من الروس في روسيا”.
اإلجتماع  عالــم  أكد  ذلــك،  ومع 
توبفر أنه “كلما طــال أمد احلرب، 
زاد خطر وقوع عدد أكبر من اجلرائم 

في هذا السياق في أملانيا”.
وحذر مجتمــع مصالح األملان من 
أصل روســي في هيســن من أنه 
بعض  استخدام  مع  نتسامح  “لن 
حــاالت التمييــز القليلــة غطاء 

ألحداث دعائية مؤيدة لبوتن”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة مصــر للطيران، 
امــس األحد، أن املطــارات املصرية 
حدثت إجراءاتها للحد من التكدس 
وتســهيل إنهاء إجراءات الســفر 

للركاب القادمن إلى الباد.
وقال بيان للشــركة إنه “في ضوء 
حتديث اإلجراءات االحترازية مبطارات 
جمهوريــة مصر العربية للحد من 
إطاق  ومــع  باملطارات  التكــدس 
Vis- )تشــغيل املنصة اإللكترونية 

it Egypt(، تهيــب مصــر للطيران 
بعمائهــا القادمــن مــن اخلارج 

بالتسجيل على املنصة”.
وشددت على “ضرورة احلصول على 
كود املوافقــة )QR Code( للدخول 
السفر  وإظهاره مبطارات  الى مصر 
وذلــك لتســهيل إنهاء إجــراءات 
القادمن جلمهورية  السفر للركاب 

مصر العربية”.
وتابعت: “وفــي حالة تعديل موعد 
إعــادة  للراكــب  الرحلــة ميكــن 

واسترجاع  املنصة  علي  التسجيل 
بياناته املسجلة سابقا كما ميكنه 
إنشاء صفحة شخصية متكنه من 

تعديل بياناته”.
وأوضحــت أنه “في حالــة الركاب 
املصريــن العائدين مــن اخلارج، ال 
يوجد ربط بن التطبيق اإللكتروني 
الســفر  وجــواز   Visit Egypt

اإللكتروني”.
كمــا أشــارت إلى أنه “فــي حالة 
اســتخراج الراكب لتذكرة السفر 

في املطار قبل الرحلة ميكن للراكب 
اإللكتروني  املوقع  عبر  التســجيل 
وتظهر بيانــات الراكب لدى احلجر 
الصحي مــع عامة مميزة تدل على 
أن له أولويــة املراجعة نظرا لضيق 
والوصول  التســجيل  بــن  الوقت 

ملصر”.
إن  محلية  إعاميــة  تقارير  وقالت 
األحد،  بدأ،  الدولــي  القاهرة  مطار 
تطبيق اإلجــراءات اجلديدة اخلاصة 

بالقادمن من اخلارج.

وأضافت أن ســلطات املطار تلقت 
إخطارا مــن إدارة الطــب الوقائي 
بــوزارة الصحــة والســكان يفيد 
بإلغاء العمــل باإلقرارات الصحية 
“كــروت  أو   ”Declaration Form“
الصحة العامــة”، جلميع القادمن 

إلى جمهورية مصر العربية.
إلغاء  أيضــا  اإلخطــار  وتضمــن 
اخلاصة  االســتثنائية  اإلجــراءات 
بتطهيــر الطائرات عقب كل رحلة 
وتسليم شــهادة التطهير للحجر 

الصحــي والعودة إلــى التنظيف 
جلداول  طبًقا  الروتينــي  والتطهير 

التشغيل.
وفى حــال وجود حالــة إيجابية أو 
حالة اشــتباه على مــن الطائرة، 
سيتم تطهير الطائرة حتت إشراف 
احلجــر الصحي طبقــا لتعليمات 
منظمــة الصحــة العامليــة مع 
اتباع تعليمات الشــركة املصنعة 
للطائرة بعناية في استخدام املواد 

املسموح بها على من الطائرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعــرب مســؤول إســرائيلي رفيــع 
املســتوى عن أمل الدولة العبرية بأن 
رفع  املتحــدة  الواليات  رفــض  يوجه 
اسم احلرس الثوري اإليراني من قائمة 
اإلرهاب “ضربة فتاكة” إلى املفاوضات 

النووية في فيينا.
ونقلت صحيفة “تاميز أوف إســرائيل” 
أمس الســبت عن مســؤول بارز في 
مكتــب رئيس الــوزراء اإلســرائيلي 
نفتالي بينيت قوله إن الدولة العبرية 
تأمــل أن ترى إيــران في رفــض إدارة 

الرئيــس األمريكي جو بايــدن تلبية 
طلبها بشــأن احلرس الثــوري تطورا 
“يقطع طريقا” إلى إبرام أي صفقة في 
املفاوضات بشــأن إمكانية استئناف 
االتفاق النووي املبرم عام 2015. وأشار 
املســؤول إلى أن موقف بينيت يرحب 

بهذا املوقف األمريكي، غير أنه يفهم 
في الوقت نفســه أن هــذا اخلاف ال 
يلغي بشــكل نهائــي إمكانية إبرام 
صفقة بن واشــنطن وطهــران، وأن 
إيــران ال تزال تنوي حتقيق مكاســب 
اقتصادية من هذا الســيناريو. ويأتي 

ذلك على خلفيــة تأكيد عدة مصادر 
أمريكية رســمية في األيــام األخيرة 
أن إدارة بايــدن لن ترفع اســم احلرس 
الثوري من الائحة األمريكية اخلاصة 
بالتنظيمات اإلرهابية األجنبية، حتى 
إذا كان ذلــك مطلوبــا إلنقاذ االتفاق 

النووي.
وكان هذا من امللفات النادرة التي برزت 
فيه خافات علنا بن الواليات املتحدة 
وإسرائيل، حيث حثت حكومة بينيت 
مرارا خال األسابيع األخيرة واشنطن 

على االمتناع عن هذه اخلطوة.

الروس المقيمون في المانيا مهددون بالقتل
 واالوكرانيون يشحنون العنصرية فيها

مصر تطبق إجراءات جديدة لتسهيل حركة المسافرين في مطاراتها

إسرائيل مرتاحة لرفض واشنطن رفع الحرس الثوري من قائمة اإلرهاب 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
العمارة

العدد: 696/بحث/2022
التاريخ: 2022/4/10
الى/ املدعى عليها )ريتاج عباس ضيدان(

اقام املدعــي طليقك )معتصم قائد عزيز( 
على  696/بحــث/2022  املرقمــة  الدعوى 
املدعى عليها أعاله يطلب فيها اســقاط 
حضانــة الطفــل )محمد تولــد 2015( 
كتاب  مبوجب  اقامتــك  محــل  وجملهولية 
وحدة التبليغــات القضائية بالعدد 1221 
في 2022/4/30 وتأييد مختار حي عواشــة 
بتاريخ 2022/3/31 تقرر تبليغك بواســط 
النشــر في صحيفتني رسميتني يوميتني 
واحلضور فــي موعد البحــث االجتماعي 
في يوم 2022/4/24 وفي حال عدم احلضور 
وعدم ارسال من ينوب عنك قانونا سيجرى 

البحث بحقك غيابيا ووفق األصول.
القاضي
سعدون خلف حبيب

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثانية ملناقصة توفير خدمة الصيانة 

الرئيسية حلزمة نظام معاجلة الغاز GPS 926 ومسخن احلرارة 
الوسطي 

 Extension for 2ndAnnouncement for Provision of Major
 maintenance for GPS 926 package and Heat medium heater

083/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/4/12 الى 2022/4/26

وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب 
الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عــن بعضها البعض ومختومة 
بختم الشــركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/4/26 عند 

الساعة 4:00 عصرا
 2– معلومــات املناقصة األخرى مشــار اليها فــي إعالن الصحيفة 

بتاريخ 2022/3/7
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

;haneen.monam@petroalwaha.com
 mayan@petroalwaha.com; suhaib.saad@petroalwaha.co

فقدان شخص
فقد املدعــو )فاخر جزاع حردان معيش اجلغيفي( حســب إخبار 
املدعني باحلق الشــخصي والديه )جزاع حــردان معيش وزعيله 
خصير عياش( وزوجته املدعوة )هناء علي جدو( وحســب شهادة 
الشــهود كل من )حســني ثابت حامد وخلف ثابــت حامد( في 
2021/10/24 فمن لديه أي معلومــات عنه يرجى اإلدالء بها الى 
مركز شــرطة احلقالنية في حديثة- األنبار او محكمة حتقيقية 

حديثة... مع التقدير.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي

 املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب

 )ش.م سداد عبد الكرمي حسني 
درويش(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتضى حضورك أمام هذه احملكمة خالل 
مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا كنت 
داخل العراق او خارجه لإلجابة عن اجلرمية 
املســندة اليك وفق املــادة )340( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضــدك وتطبق بحقك احكام 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
املقررة  بالعقوبــة  1- احلكــم عليــك 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطنني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 1607/ش/2022

الى املدعى عليه
 غني خربوت فتالوي

اقامــت املدعية )رميــه كاطع فرحان( 
الدعــوى املرقمة أعــاله والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بنفقة ماضية ومســتمرة وجملهولية 
محل اقامتك وحســب اشعار مختار 
محلة حي اجلهاد واملرفق بكتاب مركز 
شــرطة حي اجلهاد بالعدد 4071 في 
2022/3/30 تقــرر تبليغك بواســطة 
رســميتني  محليتــني  صحيفتــني 
يوميتني للحضــور امام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022/4/20 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بقحك غيابا وحسب األصول.
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

مديرية تنفيذ اإلصالح
رقم االضبارة:  2021/42

الى املنفذ عليه/ علي عوده خلف
لقد حتقق لهذه املديرية حســب كتاب 
مركز شرطة االصالح بالعدد 4194 في 
االقامة  محل  مجهول  انك   2021/6/16
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
ميكن التبليغ عليه واستنادا للمادة 27 
من قانون التنفيــذ تقرر تبليغك اعالنا 
حســب التســوية املعروضة من قبل 
املنفذ العدل البالغة مليون دينار شهريا 
خالل خمســة عشــر يوما مــن اليوم 
التالي للنشــر في الصحف الرسمية 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل
علي مران بطاح الطائي
اوصــاف احملــرر: قــرار محكمــة بداءة 
واملتضمن  53/ب/2021  بالعدد  االصالح 
اثنا عشــر  إلزام املدين تســديد مبلغ 
للدائن–  دينار  الف  وســبعمائة  مليونا 
وقــرار الســيد املنفذ العــدل لغرض 
تسوية بواقع مليون دينار شهريا وإلزام 

املدين بالتسديد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة: 2022/1188
التاريخ/ 2012/4/10

الى/ املنفذ عليه 1- حسام صالح هدير
2- سوسن صالح هدير

لقــد حتقق لهــذه املديرية مــن جهة ذات 
اختصــاص أنــك مجهول محــل اإلقامة 
وليــس لك موطن دائــم او مؤقت او مختار 
ميكن إجراء التبليغ عليه واســتنادا للمادة 
)27( مــن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
باحلضــور في مديرية تنفيذ ســدة الكوت 
خالل خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم 
التنفيذية  املعامالت  التالي للنشر ملباشرة 
بحضورك وفي حال عدم حضورك ستباشر 
هذه املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون:
املنفذ العدل

اوصــاف احملــرر: قــرار محكمة صــادر من 
محكمة بداءة الكوت )فرق بدلني( عقار 

رقم القرار 62/ب/2022 فــي 2022/3/7 من 
الديــن البالــغ 15,000,000 مليــون دينار 

لصالح دين الدائنة لطيفة جاسم سلمان

محكمة األحوال الشخصية 
في الناصرية

العدد: 8846/ش/2022
إلى/ املدعى عليه/ عباس 

كشيمش كزار
م/ تبليغ

أقامت املدعية زينه فاخر مهلهل 
أعاله  املرقمة  الشرعية  الدعوى 
والتي تطلب فيها تأييد حضانة 
جملهولية محل إقامتك حســب 
شــرح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغــك بصحيفتني محليتني 
يوميتــني باحلضــور امــام هذه 
املرافعة  يــوم  صبــاح  احملكمة 
الســاعة   2022/4/18 املوافــق 
وعند عدم  التاســعة صباحــا 
حضورك وإرسال من ينوب عنك 
سوف جترى املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا ووفقا للقانون .
القاضي/ جواد حسن نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في حديثة

العدد: 727
التاريخ: 2022/3/13

اعالن
الى املدعو )عباس هاني حمود(

للطلب املقدم من قبل املستدعية )هديه علي هويدي( 
املتضمن نصبهــا قيمة على زوجهــا املفقود )عباس 
هانــي حمــود( تولــد )1984( امللصقــة صورته أعاله 
قررت هذه احملكمــة تعميم اوصافــه وعليه مراجعة 
هذه احملكمة او اقرب مركز شــرطة وعلــى من تتوفر 
لديه معلومــات عن املفقود ابالغ هذه احملكمة وخالفه 
ستتخذ اإلجراءات القانونية لنصب املستدعية )هديه 
علي هويدي( قيمة عليه وفقا للقانون استنادا للمادة 

87 ص قانون رعاية القاصرين.
مع التقدير...

القاضي
طيف طريف عبد الرحمن

محكمة بداءة سوق الشيوخ 
العدد: 1402/ب/2021

إعالن
ســتبيع محكمة بداءة ســوق الشيوخ عن 
طريق املزايدة العلنية العقار تسلســل 28/1 
الفضلية وخــالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التالي للنشر وإذا صادف اليوم الثالثون عطلة 
رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الساعة 
الثانية عشرة ظهرا في قاعة محكمة البداءة 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 
لم يكن من الشــركاء علما ان الداللية على 

املشتري.
القاضي/ فهد حسن عبد اهلل

االوصاف: 1- العقار عبارة عن دار سكن حتتوي 
على: طارمة بأبعاد 5م×15م وحمامات وتواليت 
2/5م×1/5م وهيــكل بأبعاد 1/5م×5م وطارمة 
بأبعاد 10م×5م وهول بأبعاد 4م×5م واستقبال 
بأبعاد 6/5م×4م وكيلدور بأبعاد 3م×5م وغرفة 
بأبعــاد 5م×4م وغرفة ثانية بأبعــاد 5/5×4م 
وغرفة بأبعــاد 5م×4م وحمــام داخلي بأبعاد 
2م×2وغرفة ترك بأبعــاد 5م×4م والدار مبنية 
من الطابوق ومسقفة بالكونكريت واالرضية 
مبلطة بالشتايكر امللون -2- مساحة العقار: 
300م2 -3- القيمة املقدرة للعقار 70000000 
ســبعون مليون دينار -4- الدار مشغولة من 

قبل املدعني

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 263/بحث اجتماعي/2022

الى املدعى عليه
 عالء غويض بجاي

الرضا  )ازهار عبــد  املدعيــة  اقامت 
والتي  املرقمــة أعاله  الدعوى  جويد( 
تطلب فيها دعوتك للمرافعة واحلكم 
بالتفريــق لعدم االنفــاق وجملهولية 
محل اقامتك وحسب اشعار مختار 
محلة الكارضية واملرفق بكتاب مركز 
شــرطة الفالحية بالعدد 4914 في 
بواســطة  تبليغك  2022/4/10 تقرر 
رســميتني  صحيفتــني محليتــني 
احملكمة  هذه  امام  للحضور  يوميتني 
بتاريخ 2022/4/21 الساعة التاسعة 
صباحــا وعند عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جتري املرافعة 

بقحك غيابيا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

 محكمة االحوال 
الشخصية في الرفاعي

العدد: 2823/ش/2022
إعالن

عزيز  سعديه  املدعوة  طلبت 
املفقود  على  القيمة  كاظم 
طلبها الذي يتضمن نصبها 
قيمة على شقيقها املفقود 
والذي فقد  علي عزيز كاظم 
عام 1991 قررنا النشــر  في 
بغية  رســميتني  صحيفتني 
حتقــق احملكمــة عــن حياة 
املفقــود اعاله مــن عدمها 
فعلــى كل مــن تتوفر لديه 
معلومات عــن حياة املفقود 

مراجعة محكمتنا.
القاضي/ سلوان مجيد 
طعمه

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الزبيدية
العدد/ 271/ج/2022
التاريخ/ 2022/4/4

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: محمد حسني 

نايف علي الشمري
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في 
القضيــة املرقمــة 271/ج/2022 مــن 
احكام املادة 240 مــن قانون العقوبات 
باإلعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر  فقد 
أمام  للحضــور  صحيفتــني محليتني 
هذه احملكمة بشكوى املشتكي السيد 
مدير عــام الشــركة العامــة لتوزيع 
كهرباء الوســط إضافة لوظيفته في 
يــوم احملاكمة املوافــق 2022/5/12 وفي 
حال عدم حضورك سوف جترى احملاكمة 

بحقك غياباً حسب األصول.
القاضي
احمد حامد الكالبي

مديرية تنفيذ سوق الشيوخ
رقم االضبارة/ 2021/982
إلى/ املنفذ عليه/ كرار احمد عبد 

الرضا
إعالن

لقد حتقــق لهذه املديريــة من كتاب 
قســم شــرطة البلدة مركز شرطة 
الساهرون بالعدد 815 في 2022/1/23 
أنك مجهول محل اإلقامة وليس لك 
موطن دائــم أو مؤقت أو مختار ميكن 
إجراء التبليغ عليه واســتنادا للمادة 
تبليغك  التنفيــذ تقرر  27 من قانون 
إعالنا باحلضور في مديرية تنفيذ سوق 
الشــيوخ خالل خمسة عشــر يوما 
تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشرة 
املعامالت التنفيذيــة بحضورك وفي 
حال عــدم حضورك ستباشــر هذه 
وفق  اجلبري  التنفيذ  بإجراءات  املديرية 

القانون.
املنفذ العدل/ عباس جاسم دبيان

أوصاف احملرر: نفقة ماضية ومستمرة 
ومهر مؤجل حســب القــرار الصادر 
الشخصية في  االحوال  عن محكمة 

سوق الشيوخ.

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في حديثة

العدد: 726
التاريخ: 2022/3/13

اعالن
الى املدعو )ياسني هاني حمود(

للطلــب املقدم من قبــل املســتدعية )فليحة ثاني 
حمود( املتضمــن نصبها قيمة علــى زوجها املفقود 
)ياسني هاني حمود( تولد )1987( امللصقة صورته أعاله 
قررت هذه احملكمــة تعميم اوصافــه وعليه مراجعة 
هذه احملكمة او اقرب مركز شــرطة وعلــى من تتوفر 
لديه معلومــات عن املفقود ابالغ هذه احملكمة وخالفه 
ســتتخذ اإلجــراءات القانونية لنصب املســتدعية 
)فليحة ثاني حمود( قيمة عليه وفقا للقانون استنادا 

للمادة 87 ص قانون رعاية القاصرين.
مع التقدير...

القاضي
طيف طريف عبد الرحمن
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5 اعالن

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل في البصرة الصباحي

العدد: 11196
السجل: 56
التاريخ: 2022/4/4

إعالن
إلى/ مكتب إيهاب صادق للتعهدات والتجارة العامة/ صاحبه 

السيد إيهاب صادق عبد احلسني
قّدم املدير العام لشــركة مصافي اجلنوب إضافة لوظيفته وكيلته املمثلة القانونية/ 
اسراء عبد اجلبار إســماعيل اإلنذار املرقم )2953( ســجل )15( واملؤرخ في 2022/1/25 
والذي يتضمن ســبق وان مت إحالة طلبية الشــراء املرقمة 2015/639 بعهدة مكتبكم 
وذلك لغرض جتهيز مواد مختبريــة مببلغ إجمالي قدره )2،000،000( مليوني دينار فقط 
حيث مت جتهيز املواد املطلوبة إال أن الفقرة الثانية لم تكن مطابقة للمواصفات الفنية 
املطلوبة من قبل دائرة موكلي وحسب مستند االستالم املرقم )283( في 2018/4/3 ولم 

يتم إخراج تلك املواد من مخازن دائرة موكلي برغم االتصاالت املتكررة.
عليه أسيُِّر اليك هذا اإلنذار طالبا فيه اآلتي:

1- رفع املواد غير املطابقة اجملهزة من قبل مكتبكم واملودعة في مخازن دائرة موكلي
2- حتميــل مكتبكم كافة التبعات القانونية واملالية الناجتة عن األضرار التي قد تلحق 
بشركتنا او بالغير نتيجة وجود هذه املواد في مخازن شركتنا وكذلك أجور االرضيات مع 
إخالء مسؤولية شركتنا من االضرار التي تلحق باملواد اجملهزة نتيجة سوء اخلزن او غيرها 
وخالل فترة )15( يوما من تاريخ التبليغ وبخالفه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 
واملالية بحقكم ومن ضمنها مراجعة احملاكم اخملتصة لغرض رفع هذه املواد وحتميلكم 
أجور اخلزن وأي اضرار أخرى قد تلحق بشركتنا ولدى إرسال ورقة اإلنذار مع ورقتي التبليغ 
بواســطة مبلغ مركز شــرطة البصرة اتضح انك مجهول محل اإلقامة حسب شرح 
اجمللس البلدي في حي صنعاء لذا تقرر تبليغكم بواســطة الصحف اليومية استنادا 
للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لســنة 1969 

املعدل.
الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ10756/184/6
املوافق: 2022/4/10 

م/ املناقصة العامة احمللية 2021/212
تصميم وجتهيز وتنفيذ )EPC( منظومة إزالة األمالح من النفط اخلام عدد/ 3 في مصفى ذي قار

إعادة إعالن للمرة الثانية على املوازنة التشغيلية

1. يســر شــركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشــتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيال له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل.

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قســم العقود واملشــتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياســية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة 
وخمســني ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشــركة على ان ال يقل رأسمال 

الشركة عن )2( اثنني مليار دينار عراقي.
3. الكلفة التخمينية تبلغ )5.370.000.000( فقط خمسة مليارات وثالثمائة وسبعني مليون دينار عراقي.

4. التأمينات األولية املطلوبة )107.400.000 دينار( فقط مائة وسبعة ماليني واربعمائة الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة 
مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

.WWW.SRC.GOV.IQ 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة
.contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على البريد االلكتروني التالي

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الساعة الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/5/29 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد العطلة 

ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. سيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/5/22 في مقر الشركة الكائن 

في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي القســم الرابع من الوثيقة القياســية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املســعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحسب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع 
أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشــركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واســم 

املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني نافذة 
املفعول، الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير 
املفوض للشركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة 

ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
11.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

12. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مللء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطائه مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
14. ضرورة تقدمي الشركات شــهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )السالمة والصحة والبيئة( أو إدخالهم بدورات السالمة 
والتي تقام في مقر شركتنا مقابل كلفة )50،000 خمسني الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد اجتيازهم الدورة 

وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
15.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة 

فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

17. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تسديد رسم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع بنسبة 
)0,003( من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

18.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19.  جلهة التعاقد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال تقرير دولي إن أســعار النفط 
استقرت إلى حد ما هذا األسبوع، 
مع تــوازن خام برنــت عند أعلى 
بقليــل مــن 100 دوالر للبرميل، 
وتراجعــت اخملــاوف مــن تعطل 
بسبب  مؤقتا  الروسية  اإلمدادات 
إصــدار اخملزون الضخم املنســق 
من وكالــة الطاقة الدولية، الذي 
ساعد بشــكل كبير في حتسني 
معنويات السوق وتقليص اخملاوف 

من شح املعروض النفطي.
وأوضح تقرير “أويل برايس” الدولي 
نشــر أمس، أن امتدادات عمليات 
اإلغالق فــي الصــني خاصة في 
شنغهاي بســبب إصابات كورونا 
ســاعدت فــي هبوط األســعار، 
نتيجة تراجع االستهالك والطلب 
على الوقود، لكن من غير املعروف 
مدى استمرار تأثير هذه العوامل، 
السوق متيل  أساسيات  أن  خاصة 

إلى صعود األسعار مجددا.
اخلام  النفط  أســعار  وســجلت 
التوالي من  أســبوع علــى  ثاني 
االنخفاضــات مدفوعــة بقــرار 
الواليات املتحــدة وعدة دول أخرى 
إجــراء ســحوبات واســعة من 
من  االســتراتيجي  االحتياطــي 
النفط اخلام، لكن األسعار ارتفعت 
في ختــام التعامالت اليومية في 

نهاية األسبوع املاضي.
وأشــار التقرير، إلــى أن موافقة 
االحتاد األوروبــي على فرض حظر 
الروســية  الفحم  واردات  علــى 
ســتدخل حيز التنفيــذ الكامل 
اعتبــارا من منتصــف آب املقبل 
وذلــك بعــد ضغــط داخلي من 
النهائي قدر  أملانيا لتمديد املوعد 
املعتاد  بالشراء  للسماح  اإلمكان 

في مهلة أربعة أشهر.
وأوضح أنه ســيكون لدى العالم 
ما يكفي من النفط، ألن خســارة 
أقل  تكون  قد  الروسية  اإلمدادات 
مما كان يخشى مسبقا، الفتا إلى 
توقعات جملموعة “ســيتي جروب” 
لدى  أنه ســيكون  تؤكد  الدولية 
السوق أيضا ما يكفي من النفط 
في ظل تقديرات بــأن منو الطلب 
قد يتباطــأ مع ارتفاع األســعار 
ونتيجة اإلغالق فــي الصني، بعد 

جتدد إصابات كورونا.
وأوضح أنه مــع انخفاض اإلنتاج 
الروســي وخفض “أوبك +” فعليا 
إلى األسواق  التدفقات اإلجمالية 
فــإن التباطؤ في النمــو العاملي 
النفط  الطلب على  يقلل من منو 
ويشــير إصــدار وكالــة الطاقة 
الدولية لنحــو 220 مليون برميل 
من النفط من اآلن حتى تشــرين 
األول املقبــل إلى هــدوء وتراجع 
األســعار واحتمال تزايد اخملزونات 
في املســتقبل، منوها إلى تأكيد 
“ســيتي جــروب” أن اخملــاوف من 
إلى ثالثة ماليني  خسارة ما يصل 
برميل يوميــا من إمدادات النفط 

الروسية مبالغ فيها.
وأضــاف التقرير أنه مــن بني 1.9 
مليون برميل يوميــا من الواردات 
األوروبية املنقولة بحرا من النفط 
اخلــام يتم دفــع نحــو 900 ألف 
برميل يوميا إلى أسواق أخرى مثل 
الهند أو مــن احملتمل أن يظل في 
بعض األسواق األوروبية مع وصول 
محدود إلى النفط غير الروســي، 
مشــيرا إلى أن العالم ســيكون 
لديه ما يكفي مــن النفط اخلام 

في األشهر املقبلة.
ونــوه إلــى تقديرات صــادرة عن 
االســتثمارية  البنوك  مــن  عدد 
األخرى التي ترى قيودا شديدة في 
املعروض مــن النفط، حيث يقول 
“جي بي مورجان” إن السلع لديها 
مجال لالرتفاع 40 في املائة أخرى، 
حيــث ميكن للمســتثمرين ضخ 
مزيد من األموال فــي املواد اخلام 
كتحوط ضد أعلى معدل تضخم 

في 40 عاما.
وتفاقمت اخلســائر األســبوعية 
ومتثلت في تراجــع خام برنت 1.5 
األســبوع،  مدار  على  املائــة  في 
بينما تراجع خام غرب تكســاس 
وتعرض  املائــة  في   1 الوســيط 
األســابيع  مــدى  على  اخلامــان 
املاضية ألشد حاالت التقلب منذ 

حزيران 2020.
وأشــار التقرير إلى ما ذكره بنك 
جولدمــان ســاكس بــأن هناك 
مشكلة عرض بالتأكيد في قطاع 
واســعة  قيودا  هناك  وأن  النفط 
النطاق علــى املعروض من جانب 

منتجي النفط ال ســيما “أوبك”، 
موضحا أن كل منتج باســتثناء 
الســعودية واإلمارات ينتج حاليا 
أقل ما كان عليه في 2020، منوها 
إلــى أن اإلصــدار القياســي من 
االحتياطي البترولي االستراتيجي 
للواليات املتحدة ال يزال غير كاف 
للتمكن مــن التعامل مع حجم 
اخللل في الســوق وقــد ال يتيح 
اســتعادة التوازن املســتدام بني 

العرض والطلب.
ويواصــل منتجو “أوبــك +” إجراء 
الشــهرية  التدريجية  الزيــادات 
ويخططون إلضافة نحو 432 ألف 
برميل يوميا في أيار املقبل، بينما 
تواجه الســوق ضغوطــا تتعلق 
بضعــف الطلب في أعقاب عودة 
انتشار إصابات كورونا في الصني 
وتأثيراتها الواســعة على اإلغالق 

وتراجع استهالك الوقود.
من جانبه، أوضح تقرير “ريج زون” 
الدولي، أن أسعار النفط تراجعت 
لألسبوع الثاني في أعقاب خطط 
اخملزونات  مــن  ضخمة  إلصدارات 
تفشي  وفى ظل  االســتراتيجية 
فيروس كورونا مما يضعف الطلب 
التحول  إلى  إضافــة  الصني،  في 
املتشــدد في السياسة النقدية 
من مجلس االحتياطي الفيدرالي 

األمريكي.
وأشــار التقريــر إلــى أن اخلــام 
األمريكــي تخلــى عــن معظم 
مكاســبه منذ احلرب الروســية 
أواخر شــباط  في  األوكرانيــة   -
املاضي، بعدمــا ارتفع النفط إلى 

أعلى مستوى منذ 2008 في بداية 
املتحدة  الواليات  واضطرت  احلرب، 
واململكة املتحدة إلى حظر واردات 
النفط الروســية وزيادة الضغط 
على املشــترين العامليني لتجنب 

صادرات الطاقة.
وجاءت عملية البيع بعد أن أعلنت 
عن  وحلفاؤها  املتحــدة  الواليات 
خطط إلطــالق موجة من النفط 
االســتراتيجية  االحتياطيات  من 
الوقود،  تكاليف  ارتفاع  لتخفيف 
منوهــا إلــى أن البنــك املركزي 
األمريكي وضع اخلطوط العريضة 
وكبح  الفائدة  أسعار  رفع  خلطط 
ميزانيتــه العمومية في محاولة 
لترويــض التضخم الذي قد يحد 

من النمو.
ونوه إلى تعثر أسعار النفط اخلام 
بعــد أن أمرت الصني بسلســلة 
مــن عمليات اإلغالق فــي املراكز 
احلضرية الرئيســة، مبــا في ذلك 
شــنغهاي وذلك لقمع تفشــي 
أنه  فيــروس كورونــا، موضحــا 
في الوقــت نفســه أدت خطط 
لتشــديد  الفيدرالي  االحتياطي 
السياســة النقديــة األمريكية 
ملكافحة التضخــم إلى إضعاف 
الطلب على األصول اخلطرة ودعم 
الدوالر. وأوضــح التقرير أن عديدا 
من الشــركات الغربيــة تتجنب 
النفط الروسي بعد وقوع التدخل 
الروســي في أوكرانيا، مشيرا إلى 
أنه فــي املقابل هنــاك كثير من 
الراغبني في احلصول على النفط 
في  خاصة  آســيا  في  الروســي 

الصني والهند وهو ما أدى إلى نفاذ 
شحنات خام سوكول الروسي من 
الشرق األقصى في الشهر املقبل.

وعــد التقرير أن تفشــي فيروس 
كورونا األخير فــي الصني ما زال 
قائما وال ينحسر سريعا كما كان 
متوقعا من قبــل، كما يؤدي إلى 
يعطل  ما  بقــوة،  الطلب  ضعف 
منو أكبر اقتصاد في آســيا، حيث 
تواجه املدن قيودا شديدة حتد من 

التنقل واستهالك الطاقة.
مــن ناحية أخــرى، وفيما يخص 
األســبوع  ختام  فــي  األســعار 
 2 النفط  أسعار  ارتفعت  املاضي، 
في املائة اجلمعة، لكنها سجلت 
لها على  انخفاض أسبوعي  ثاني 
التوالــي بعــد أن أعلنــت بعض 
كميات  ســحب  اعتزامها  الدول 
من النفط اخلام مــن مخزوناتها 

االستراتيجية.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنــت عند اإلغــالق 2.20 دوالر أو 
2.19 في املائة إلــى 102.78 دوالر 
للبرميل. وارتفعت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس األمريكي 2.23 
دوالر أو 2 فــي املائــة، إلى 98.26 
دوالرا للبرميــل. وتراجع خام برنت 
1.5 في املائة، على مدار األسبوع، 
بينما تراجع خام غرب تكســاس 
1 في املائــة، وتعرض  الوســيط 
األســابيع  مــدى  على  اخلامــان 
املاضية ألشد حاالت التقلب منذ 

حزيران 2020.
في  األعضاء  الدول  وستســحب 
مليون   60 الدولية  الطاقة  وكالة 

برميل خالل األشــهر الـ6 املقبلة 
املتحدة  الواليــات  مع مطابقــة 
لهذه الكمية في إطار ما أعلنته 
في آذار عن ســحبها 180 مليون 
برميل من مخزونها االستراتيجي.

من جانب آخر، ارتفع إجمالي عدد 
الواليات  في  النشــطة  احلفارات 
املتحدة مبقدار 16 هذا األســبوع، 
حيث ارتفع إجمالي عدد احلفارات 
إلــى 689 منصة هذا األســبوع 
- بزيــادة 257 منصــة عــن عدد 

احلفارات هذه املرة في 2021.
وأشار تقرير شــركة “بيكر هيوز” 
األمريكية األســبوعي إلى ارتفاع 
الواليات  فــي  النفطية  احلفارات 
املتحدة مبقــدار 13 منصة لتصل 
إلى 546 في حني ارتفعت منصات 
الغــاز مبقدار 3 إلــى 141 وبقيت 

احلفارات املتنوعة على حالها.
وأوضح أنه في حني أن نشاط احلفر 
قد انتعش فــي الواليات املتحدة 
على مدى األشهر القليلة املاضية 
كان إنتاج الواليات املتحدة بطيئا 
تكبدتها خالل  التي  اخلسائر  بعد 

أزمة كوفيد.
ونــوه التقرير إلى ارتفــاع اإلنتاج 
األســبوعي للواليات املتحدة من 
اخلام بشــكل طفيف األســبوع 
املاضــي إلى 11.8 مليــون برميل 
يوميا وذلــك وفقا ألحــدث إدارة 
الطاقــة لألســبوع  معلومــات 
املنتهــي فــي األول من نيســان 
)أبريل(، مشــيرا إلــى ارتفاع عدد 
احلفارات في حوض بيرميان 9 هذا 

األسبوع إلى 332.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
منذ أربع ســنوات، أعلنت سلسلة 
مطاعــم الوجبات الســريعة “كي 
اف ســي” على حســابها الكندي، 
أنها ستســمح باستخدام بتكوين 
وجباتها.  ثمــن  لدفــع  كوســيلة 
وأوضحــت الشــركة  أن احلملــة 
لم تســتمر  اإلعالنية كانت مزحة 
سوى ســاعة واحدة فقط وأنها لم 
تتلق أي مدفوعات بالعملة املشفرة 
منــذ ذلك احلني، لكــن مقاالت عبر 
اإلنترنت تواصــل تأكيد أن “كي اف 

سي”، “تقبل” عمالت بتكوين.
عرضت شركات أخرى، مثل “تيسال” 

و”ديــل”، بيــع منتجاتهــا بعمالت 
بتكوين قبل التخلي بهدوء عن هذه 

املبادرات.
ومــن احملتمــل أال يتم اســتخدام 
بتكويــن مطلقــاً فــي عمليــات 
إنها من األصول  إذ  اليومية،  الشراء 
املتقلبــة بشــكل خــاص وكلفة 
صرفها باهظة، وتســتهلك الكثير 
مــن الطاقة وتســتغرق معاجلتها 
نصف ســاعة على األقل بحســب 

الفرنسية.
املشــفرة  العمــالت  قــال خبيــر 
ومطورها فــي جنوب إفريقيا أندريه 
كروني “لن يذهب أحد على اإلطالق 

إلى  كي اف سي  لشراء برغر دجاج 
وينتظر 30 دقيقة لدفع ثمنه”.

كذلــك هناك اآلالف مــن العمالت 
املشفرة األخرى األكثر استقراراً من 
عملة بتكوين مع أوقات أقصر إلمتام 
الدفــع. وفق موقــع “كوين ماركت 
القيمة  تبلــغ  املتخصــص،  كاب” 
اإلجمالية ألصول العملة املشــفرة 
أكثر من الفي مليــار دوالر، نصفها 

من عمالت بتكوين.
ويبنــي املطورون مثــل كروني بنية 
الدفع  عمليــات  لتســهيل  حتتية 
تبنيها  لكن  االفتراضيــة،  بالعملة 
من اجلمهور العام أمر بالغ األهمية. 

من جانبها، ال تزال الشركات تكافح 
إليجاد الصيغة املثالية.

  تعتبــر “مايكروســوفت” إحــدى 
الشركات الكبرى التي تتقدم بحذر 
في مجال العمالت املشــفرة و تصر 
األميركية  التكنولوجيــا  شــركة 
العمالقــة علــى أن مســاهميها 
لــن يتعرضوا أبداً لتقلبات أســعار 
العمالت الرقمية  وقدمت شــركتا 

“بايبال” و”آبل” وعوداً مماثلة.
شراكة  في  “مايكروسوفت”  دخلت 
مع “باككــت”، وهــي خدمة تقوم 
بتحويل أصول العملة املشفرة إلى 
منتجــات مختلفة مثــل بطاقات 

هدايا “اكسبوكس” أو إضافة رصيد 
إلى بطاقة دفع “ستاربكس”.

نيويورك  بورصة  “باككــت”  ودخلت 
العــام املاضــي وعقدت سلســلة 
بينهــا  شــركات  مــع  شــراكات 
ارتفاع  إلــى  أدى  مما  “ماســتركارد”، 

أسهمها.
لكن بعد اإلعالن عن خسائر كبيرة، 
شــهدت شــركة “باككت” هبوطاً 
حاداً في أســهمها، مما أثار تساؤالت 
وأبلغت  منوذجهــا.  جــدوى  حــول 
الشركة، التي سعت إلى استهداف 
9 ماليني عميل في نهاية عام 2021، 
1,7 مليون حساب نشط فقط  عن 

في نهاية العام املاضي.
من جانبها، تقدم “بايبال” منذ العام 
املاضي في الواليات املتحدة واململكة 
للدفــع بالعمالت  املتحــدة نظاماً 
املشــفرة يتم مــن خاللــه حتويل 
األصول املشــفرة للمســتخدمني 
مباشرًة إلى دوالرات أو جنيهات أثناء 

عمليات الشراء.
ال يزال من الصعب إثبات شــعبية 
هــذه اخلدمة وغيرها مــن املبادرات 
املماثلة.  وقال احمللل في مركز “سي 
اف ار اي” )CFRA( لألبحــاث جــون 
فرميان “موقفي هو عدم االفراط في 

احلماس واالنتظار”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
البيئة  وزيرة  ليمكه،  أكدت شــتيفه 
تشــغيل  لتمديد  رفضها  األملانيــة، 
أملانيا،  النوويــة في  الطاقة  محطات 
بســبب مؤشــرات على عدم جدواها 
في توليد الكهرباء بشكل كاف، وفقا 

لـ”األملانية”.
وقالت ليمكه فــي تصريحات أمس، 
“أجبنــا على ســؤال متديد تشــغيل 
النووية، فحصا غير  محطات الطاقة 
أيديولوجي كشــف أن املساهمة في 

توليد الكهرباء ستكون صغيرة جدا.
وأوضحت الوزيرة، املنتمية حلزب اخلضر، 
أن فــي الوقت الذي يتــم فيه قصف 
محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، 
أعتقــد أن متديد فترة التشــغيل هنا 
ستكون فكرة ســيئة، وبالتالي قبول 
مزيد مــن االضطراب بالنســبة لنا”. 
وقامــت وزارة االقتصــاد ووزارة البيئة 
بفحص ما إذا كان ينبغي االســتمرار 

الطاقة في  في اســتخدام محطات 
حالة غياب إمدادات الطاقة الروسية، 
وتوصلتا إلى استنتاج مفاده أن متديد 
فترات التشغيل غير مجدية وال ميكن 
تبريرها. وال تــزال هناك ثالث محطات 
للطاقة النووية متصلة بالشبكة في 
أملانيا، التي- وفقــا للخطط احلالية- 
العام.  سيجرى إغالقها بحلول نهاية 
وفي اســتطالع لشــبكة “إيه آر دي” 
األملانية اإلعالمية، أيــد 53 في املائة، 
من املواطنني متديد التشغيل، وعارضه 
38 في املائــة. وكان مجلس “حكماء 
االقتصــاد” األملانــي صــرح أخيرا بأن 
متديد تشــغيل احملطات النووية ميكن 
أن يســهم في تقليــل االعتماد على 

إمدادات الطاقة الروسية.
اعتزامها  األملانيــة  احلكومة  وأعلنت 
التحرك إذا لم تنجح شركات تشغيل 
مستودعات الغاز الطبيعي في أملانيا 
فــي تخزين كميات كافيــة من الغاز 

االستهالك  ذروة  موســم  حلول  قبل 
في الشــتاء املقبل. ووفقــا للقواعد 
اجلديدة، التــي أقرها مجلس الواليات 
في البرملان األملانــي، التي تدخل حيز 
التطبيق أول أيار املقبل، سيكون على 
شركات تشــغيل املستودعات ضمان 
ملئها 90 في املائة من طاقتها بحلول 
أول تشرين الثاني من كل عام. وذكرت 
وكالة “بلومبيرج” لألنباء أنه في ضوء 
وصول كميات الغاز حاليا إلى 26 في 
املائة، من طاقة املستودعات، وزيادتها 
مبا يــراوح بــني 0.3 و05 نقطة مئوية 
يوميا حاليا، فإن الشــركات قد حتتاج 
إلى أواخر تشرين األول لكي تصل إلى 
نســبة امللء املطلوبة، بحسب روبرت 

هابيك وزير االقتصاد األملاني.
احلكومة ستتحرك  أن  هابيك  وأضاف 
إذا لــم يحــدث تقــدم كاف نحــو 
إلى  الغاز  الوصول بكميات اخملزون من 
املســتويات املقررة. وتابع هابيك قوله 

أمام مجلس الواليات “لم أكن أتصور 
أن يتحدث وزيــر الطاقة عن مثل هذه 
الواليات، لكن  أمام مجلس  األشــياء 
هذه هي احلسابات القاسية واملعقدة 
بعــد عقود من  الطاقة”  لسياســة 

االعتماد الكبير على روسيا.
ويعد القانون اجلديد جزءا من حتركات 
إمدادات  لتأمــني  األملانية  احلكومــة 
الطاقــة فــي أعقاب احلــرب، وتقول 
حكومة رئيس الوزراء أولف شــولتس 
إنها تســتهدف خفــض حصة الغاز 
الروســي مــن إجمالــي وارداتها من 
الوقــود إلى 10 فــي املائــة، بحلول 
40 في  2024، مقابــل نحو  منتصف 

املائة، من الواردات حاليا.
وتســتعد احلكومات األوروبية خلطط 
ملنع تعرض اقتصاداتها لضربة هائلة، 
املعزولة بشــكل  أوقفت روســيا  إذا 
الغاز قبل الشــتاء  متزايد تدفقــات 

املقبل.

المستثمرون يحتاطون ضد التضخم بضخ األموال في المواد الخام 
بسبب قيود المعروض النفطي ..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استأنف العراق، امس االحد، تصدير النفط إلى 
األردن بعد توقف ملدة شهرين بسبب مشاكل 

لوجستية.
وقال نائــب رئيس نقابة أصحاب الشــاحنات 
نائل الذيابات في حديث لوكالة األنباء األردنية 
)بتــرا( وتابعته “االقتصــاد نيوز”،  الرســمية 
إن “300 صهريــج محمل بالنفــط وصل من 
مصفاة بيجي العراقية إلــى احلدود العراقية 
األردنيــة متهيــدا لدخولها خالل الســاعات 

املقبلة إلى اململكة”.
وأوضــح أن “شــحنات النفط وصلــت احلدود 
األردنيــة العراقية وهي في طريــق العبور إلى 
األراضــي األردنية لكــن بعد إمتــام اخملاطبات 
الرسمية واإلجراءات اللوجستية اخلاصة بها”.

وتابــع الذيابــات أن “حتميل تلك الشــحنات 
النفطية بدأ مطلع نيسان احلالي من مصفاة 
بيجي العراقية ضمن اتفاق بني البلدين يقضي 
بتزويد األردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا 

مبعدل 10 آالف برميل يوميا”.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
حــددت وزارة الزراعــة، امس األحــد، ضوابط 
رت من  االســتيراد ومدة منح اإلجازات، فيما حذَّ

ترك املزارعني أراضيهم بعد فتح االستيراد.
وقال املتحدث باســم وزير الزراعة هادي هاشم 
حســني في حديث لوكالة األنباء العراقية إن 
“ضوابط االســتيراد هي ذاتهــا التي حتكمها 
التعليمــات والقوانني الصــادرة من احلكومة”، 
مبينــاً، أن “قرار مجلس الــوزراء بايقاف جميع 
القــرارات الصــادرة حلماية املنتــج احمللي من 
ضمنها منع االستيراد”. وأضاف، أن “وزارة الزراعة 
جلأت الى فتح استيراد احملاصيل الضرورية التي 
ارتفاعاً،  تشكل أسعارها في األســواق احمللية 
السيما بالتزامن مع شهر رمضان”، مشيراً الى 
أن “الوزارة بدأت مبنح املســتوردين والشــركات 
والتجار إجازات اســتيراد بسقف زمني قصير 
جــداً ال يتجاوز اليوم الواحــد مينح من خاللها 
كتاب عــدم املمانعة الى وزارة التجارة حلصوله 
على اجازة اســتيراد”. وبشــأن املــدد الزمنية 
الستيراد احملاصيل الزراعية، أكد حسني أن “فتح 
باب االستيراد على مصراعيه يؤدي الى االغراق 
الســلعي وهذا يضر باملنتجني واملزارعني، على 
وصف ان العراق لديه منتجون مزارعون مقبلون 
على مواسم االنتاج وبالتالي االستمرار سيؤدي 
الى تدني اســعار احملاصيل وعدم تغطية كلفة 
انتاجهم ما تولد خســارة للمزارعني وقد يؤدي 

الى عزوفهم عن الزراعة وترك اراضيهم”. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن ســوق العراق لألوراق املالية، امس األحد، 
عن تداول أســهمها بقيمة مالية بلغت أكثر 

من 11 مليار دينار خالل األسبوع املاضي.
وقال الســوق فــي تقرير إن “عدد الشــركات 
املتداولة أســهمها خالل االسبوع املاضي بلغ 
49 شركة مســاهمة فيما لم تتداول أسهم 
37 شركة بســبب عدم تالقي اســعار أوامر 
الشــراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 17 
شــركة لعدم تقدمي اإلفصاح مــن أصل 103 

شركات مدرجة في السوق”.
واضــاف ان “عدد األســهم املتداولــة بلغ  9 
مليــارات و9 ماليني و517 ألف ســهم بقيمة 
مالية بلغت 11 مليــاراً و169 مليونا و11 ألف 
دينار من خالل تنفيذ 2868 صفقة”، مشــيرا 
الى أن “مؤشر األســعار املتداولة ISX60 أغلق 
على 598.54 نقطة مسجالً انخفاضا بنسبة 

%1.92 عن إغالقه في اجللسة السابقة”.
واشــار الــى ان عدد األســهم املشــتراة من 
املاضي  لألسبوع  العراقيني  غير  املســتثمرين 
بلغ 278 مليون ســهم بقيمــة مالية بلغت 
228 مليون دينار من خــالل تنفيذ 51 صفقة، 
فيما بلغ عدد األسهم املباعة من املستثمرين 
غير العراقيني 184 مليون سهم بقيمة مالية 
بلغت 758 مليون دينار مــن خالل تنفيذ 358 

صفقة.

العراق يستأنف تصدير 
النفط إلى األردن بعد 

توقف شهرين

الزراعة تحدد ضوابط 
االستيراد ومدة منح اإلجازات

البورصة تتداول اسهما بقيمة 
11 مليار دينار في أسبوع

الشركات الكبرى تتقدم بحذر في مجال العمالت المشفرة

وزيرة البيئة األلمانية: تمديد تشغيل محطات الطاقة النووية فكرة سيئة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 373/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/10

الى/ املدعى عليه/
 معاوية سفيان عكلة

م/ اعالن
اقامــت املدعية )مروة طالــب فاضل( 
امام  373/ش/2022  املرقمــة  الدعــوى 
األحوال الشخصية في هيت  محكمة 
والتــي تطلب فيها دعوتــك للمرافعة 
الواقع  اخلارجي  الزواج  بتصديق  واحلكم 
من قبلــك عليها بتاريــخ 2017/1/12 
وجملهولية محل اقامتك حســب شرح 
القائــم بالتبليغ قررت احملكمة تبليغك 
بصحيفتــني محليتني وعليك مراجعة 
هــذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
املوافق 2022/4/25 وفق  املرافعة  بتاريخ 

األصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة 
من وزارة التجارة/ باسم 
لعيبي(،  كاظم  )حسني 
عليهــا  يعثــر  فمــن 

يسلمها ملصدرها...

وزارة التخطيط
اجلهاز املركزي لإلحصاء

إعالن مزايدة علنية )للمرة الثانية(

يعلــن اجلهاز املركزي لإلحصــاء/ مديرية إحصاء ذي قار احد تشــكيالت وزارة التخطيط عن إجراء مزايدة 
علنية لبيع مواد مســتهلكة )للمرة الثانية( وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل، وســتجرى املزايدة في مقر مديرية إحصاء ذي قار الكائن في شارع النهر قرب فندق اجلنوب مقابل 
نقابة املهندســني وذلك من صباح يوم )االحد( املوافق في 2022/4/17 في متام الســاعة )العاشرة صباحا( 

وتعتبر قائمة املزايدة مفتوحة ملدة )7( أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر االعالن.
فعلى الراغبني باالشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية األمور اإلدارية/ الطابق السابع للحصول على شروط 
املزايدة مببلغ )50.000( )خمسني ألف دينار( غير قابل للرد ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن 
واجور أعضاء جلنتي التقدير والبيع واملصاريف االخرى ويلتزم من ترســو عليه املزايدة برفع املواد خالل مدة 
)15( يوما من تاريخ اإلحالة القطعية وإذا صادف موعد املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه 

من ايام العمل الرسمي.
شـروط املشاركة في املزايدة:

1-تقدمي وصل شراء مستندات املزايدة.
2-تقدمي براءة ذمة عن دخول مزايدة بيع مواد مستهلكة صادرة من الهيئة العامـــــة للضرائب معنونة 

الى اجلهاز املركزي لإلحصاء.
3-دفع مبلغ بنسبة )20%( من القيمة التقديرية للمواد قبل موعد إجراء املزايدة ومببلغ مقداره )380.300( 

)ثالثمائة وثمانون الفا وثالثمئة دينار عراقي ال غير(.
4-تقدمي املستمسكات الرســمية )شهادة اجلنســية وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن( او الهوية 

املوحدة.
5-لالطــالع على تفاصيل املواد مراجعة األمور اإلدارية/ الطابق الســابع او زيارة املوقع اإللكتروني للجهاز 

www.cosit.gov.iq املركزي لإلحصاء
اجلهاز املركزي لإلحصاء
القسم القانوني/ شعبة العقود

الشركة العامة لتجارة احلبوب

Lawdep@grainp.iq /القسم القانوني
IMPORT1@grainb.iq /قسم االستيراد

 market@grainb.iq /قسم التسويق
Computer@grainb.iq /قسم احلاسبة

رقم املناقصة/ 2022/11
رقم التبويب/ 351

إعالن للمرة األولى

1- يســر الشــركة العامة لتجارة احلبوب اإلعالن لذوي اخلبرة من الشــركات أو املكاتب أو األشــخاص 
الطبيعيني لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ )حتميل وتفريغ احلبوب في فرع ديالى(.

2- تتوفر لدى )الشركة العامة لتجارة احلبوب( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االحتادية وينوي استخدام 
جزء منها لتنفيذ اخلدمات )أعمال التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع ديالى(.

3- بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شــراء وثائق للعطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الى 
الشــركة العامة لتجارة احلبوب/ القســم القانوني الكائن في بغداد- باب املعظم- مدخل الشيخ عمر- 
الطابق األول( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املســتردة البالغة )750000( ســبعمائة وخمسني ألف 
دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.

4- يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
-  كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب.

-  هوية االحوال املدنية ملقدم العطاء.
-  بطاقة السكن.

-  البطاقة التموينية.
-  شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات.

5- تسّلم العطاءات الى العنوان: )الشركة العامة لتجارة احلبوب/ القسم القانوني الكائن في بغداد- باب 
املعظم- مدخل الشــيخ عمر- الطابق الثاني( في املوعد احملدد لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 
)االربعاء( املصادف 2022/5/11  وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان )الشركة العامة لتجارة احلبوب/ بغداد- باب املعظم- 
مدخل الشيخ عمر- الشركة العامة لتجارة احلبوب- قاعة مكتب السيد املدير العام( في الزمان والتأريخ 
)الســاعة الثانية عشرة ظهراً من يوم )االربعاء( املوافق 2022/5/11  يجب أن تتضمن العطاءات التأمينات 
األولية املطلوبة مــن مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها )خطاب ضمــان مصرفي أو صك مصدق( ومببلغ 
)100000000( مائــة مليون دينار عراقي صادر من مصرف معتمد في العراق/ البنك املركزي العراقي، علماً 

أن الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

مالحظات/
1- تكون نفاذية العروض )90( يوما من تأريخ غلق املناقصة.

2- سيتم انعقاد مؤمتر خاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )7( 
أيام من تأريخ غلق املناقصة املصادف يوم 2022/4/25

3- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في وثائق 
املناقصة مبدة ال تقل عن )28( يوما.

4- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة 2022/5/11 في قاعة االجتماعات مبكتب 
السيد املدير العام.
عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 1905/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/7

الى / املدعى عليه 
علي نايف معيشي

م/ تبليغ
أقامــت املدعيــة )دنيا حكيــم كاظ( 
الدعوى الشــرعية املرقمة أعاله و التي 
تطلــب فيهــا تأييد حضانــة نرجس 
وحسني، وبالنظر جملهولية محل اقامتك 
حسب شــرح القائم بالتبليغ لذا تقرر 
يوميتني  محليتني  بصحيفتني  تبليغك 
باحلضور امام هــذه احملكمة صباح يوم 
املرافعــة املوافق 2022/4/28 الســاعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 
إرسال من ينوب عنك قانونا سوف جترى 

املرافعة بحقك غيابا ووفقا للقانون.
القاضي
حسني شبيب عايد

فقدان هوية
فقــدت الهوية الصادرة 
من وزارة التجارة/ باسم 
محمد(،  جاسم  )احمد 
عليهــا  يعثــر  فمــن 

يسلمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 1904/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/7

الى / املدعى عليه
 جاسم درويش كاظم

م/ تبليغ
أقامــت املدعية )زهراء كامل جاســم( 
الدعوى الشــرعية املرقمة أعاله والتي 
وبالنظر  تأييد حضانــة  فيهــا  تطلب 
جملهولية محل اقامتك حســب شــرح 
بالتبليغ لــذا تقــرر تبليغك  القائــم 
بصحيفتني محليتني يوميتني باحلضور 
امام هذه احملكمة صبــاح يوم املرافعة 
التاسعة  الســاعة  املوافق 2022/4/18 
صباحا وعند عدم حضورك او إرسال من 
ينوب عنك قانونا ســوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا ووفقا للقانون.
القاضي
حسني شبيب عايد

إعالن فقدان وصل
فقــد الوصل املرقــم )18019( في 
دائــرة  مــن  الصــادر   2017/9/28
االجتماعي  والضمــان  التقاعــد 
مببلغ قدره )1120000( مليون ومائة 
وعشــرون الف دينار عــن تأمينات 
مزايدة باســم )صالح عبد الزهرة 
ســلطان(، فعلى مــن يعثر عليه 

تسليمه الى مصدره...

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور 
أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات 
الثبوتية، التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة 
الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم 
إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات 

سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن استالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

محافظة بغداد
إنذار الى شركة ضفاف الرافدين 

للمقاوالت العامة
 إنذار الى شــركة ضفاف الرافدين للمقاوالت 
العامة، واحملال بعهدتها مشروع خط ناقل بديل 
للماء اخلام في منطقة الصمدية قبل مصب 
نهر ديالى الى مشروع ماء النهروان، التابع إلى 
مديرية ماء محافظة بغــداد، من كاتب عدل 
العمومي بالعــدد )3531( في 2022/2/2، على 

العنوان )بغداد- املنصور م/ 607 ز/ 45 د/ 3(.
وهنا نشير الى توجه ُمبلغ مركز الشرطة الى 
العنــوان املذكور آنفا، وتبني ان الشــركة غير 

موجودة مرحتلة الى جهة مجهولة.

االثنني 11 نيسان 2022 العدد )4875(
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جدول الفعاليات لفرع ديالى

القفرةت
الكلفة التخمينية

املبلغ كتابةاملبلغ رقما

الفان واربعمائة دينار/ طن2400تفريغ احلبوب املكيسة1

 الفان وخمسمائة دينار/ طن2500حتميل احلبوب املكيس2

الف وتسعمائة دينار/ طن1900تفريغ احلبوب الفل3

الف وسبعمائة وخمسون دينار/ طن1750حتميل احلبوب الفل4

مليونا دينار شهريا2000000التنظيف5
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اصدار

قصيدةاصدار

شــغل املكان على الدوام، اذهــان االدباء 
والفالســفة واملفكريــن والتشــكيليني 
أردنا  ولــو  والســينمائيني،  واملســرحيني 
استعراض األسماء التي شغلها املكان او 
األمكنة في تعبير ادق، - لكل اسم من هذه 
االسماء مكانه او امكنته التي شغف بها 
او شغلته – لوجدنا انفسنا كما اخلنفساء 
املأسورة في كومة صوف، ال جتد سبيال الى 
التخلص او اخلروج منها، خاصة وان املكان 
في االدب والفن افــق مفتوح، كلما بحث 
فيه املرء وجد انه لم يلم بكل اطرافه، ومن 
هنا، كثرت البحوث والدراســات بشــأنه، 
منها التي ركنت على الرفوف ولم تقلبها 
االيــدي اال فيما ندر، وبينهــا التي تداولها 
القراء على مدى عقود وجتاوزت جيال كامال

مثل »جماليات املكان« للمفكر الفرنسي 
جاستون باشالر.

قبل نحو أربعني عاماً، نقل الروائي األردني 

كتــاب   )1989  -  1932( غالــب هلســا 
والشــاعر  للمفكر  املــكان«  »جماليات 
الفرنسي جاستون باشالر )1884 - 1962( 
إلــى العربية، لتتالــى طبعاته منذ ذلك 
الوقت ويحقــق رواجاً كبيراً، ويصبح أحد 
املراجع األساســية فــي املدونة النقدية 

العربية.
وضمن سلسلة »فلسفة ومعارف عامة«، 
األردنيــة مؤخرا،  الثقافة  وزارة  أصــدرت 
الذي نشــرته  الكتاب  طبعة جديدة من 
عام 2020 وجرى توزيعه بأسعار رمزية في 
إطار مشروع »مكتبة األسرة«، كما تتوفر 
نســخة رقمية من الكتاب على منصة 

»الكتبا« التي أطلقتها الوزارة مؤخراً.
اورد هلســا، في تقدميه الكتــاب: »قيل 
في تقييــم هذا الكتاب أنــه أحدث ثورة 
كوبرنيكيــة في علم اجلمــال«، مضيفاً: 
»ما كنت أفهمه مــن مصطلح املكانية 
قبــل أن أقرأ هــذا الكتاب الــذي أقّدمه 

للقارئ ما كنت أعنيه بهذا املصطلح هو 
املكان األليــف. ولكنني كنت أتصّور تلك 
األلفة على أنهــا مالمح املدينة املألوفة، 
والتي نعرف تاريخها وحاضرها جيداً، مثل 
الشــارع الذي ندمن اجللوس في مقاهيه، 
واألزقة الشــعبية، البيت ذي اخلصوصية 

الهندسية والزخرفية إلخ..«.
ويتابــع: »عندما قرأت هــذا الكتاب تبنّي 
أن املكانيــة تذهب إلى ما هــو أبعد من 
إنهــا تتصل  ذلك، وهــي أكثر حتديــداً. 
بجوهر العمل الفنــي، وأعني به الصورة 
الفنيــة. وإذا عدنا ملصطلحــي العاملية 
والكوزموبوليتانية فســوف نرى أن األدب 
العاملي هو الذي يتم التعبير عنه بالصورة، 
بينمــا يعّبر عــن األدب الكوزموبوليتاني 
بالزخرفــة: االســتعارة والكنايــة واجملاز 
وغيرهــا. وأن األول ينقل جتربة، في حني أن 

الثاني يعبر عن فكرة«.
ويشير هلســا إلى أن الكتاب يجيب عن 

ســؤال: ما هو املكان في الصورة الفنية؟ 
بالقــول إن املــكان هــو املــكان األليف 
وذلك هو البيت الــذي ولدنا فيه، أي بيت 
الطفولــة. إنه املكان الذي مارســنا فيه 
أحــالم اليقظة، وتشــكل فيــه خيالنا. 
فاملكانية في األدب هــي الصورة الفنية 
التــي تذكرنا أو تعبث فينــا ذكريات بيت 
الطفولة. ومكانيــة األدب العظيم تدور 

حول هذا احملور.
ويكتب باشــالر في مقدمتــه: »الصورة 
الشــعرية هي بروز متوثب ومفاجئ على 
ســطح النفس، لم تدرس بشــكل واف 
األسباب النفســية لهذا البروز املفاجئ، 
فإننــا ال نســتطيع إقامة مبــادئ عامة 
ومتربطة كأســاس فلســفة الشعر. إن 
وضع مبدأ أو »أســاس« في هــذه احلالة 
ســوف يكون أمــراً مدمراً، ألنه ســوف 
يتداخل مع احلدث النفســي اجلوهري مع 
التأمل  اجلوهرية للقصيدة، في حــني أن 

التفكير  النفســي عندما يطبق علــى 
العلمــي الذي متت صياغتــه خالل فترة 
طويلة من الزمن، يتطلب إدماج كل فكرة 
جديدة فــي مجموعة مــن األفكار التي 

ثبتت صحتها بالتجربة«.
الشــعرية  الصورة  »قــدرة  بأن  ويضيف 
على التواصل مع املتلقي هي واقعة ذات 
إلى أن  داللة أنطولوجيــة كبيرة، الفتــاً 
الصورة الشــعرية تثيرنا، ولكنها ليست 
السيكولوجي  البحث  إثارة. خالل  ظاهرة 
نستطيع أن نتذكر وسائل حتليل نفسية 
حتدد شخصية الشاعر، فنجد مجموعة 
من الضغــوط التي خضع لها الشــاعر 
خالل حياته. وهذا يعني دراســة ظاهرية 
الصورة الشــعرية حني تنتقل إلى الوعي 
كنتاج مباشــر للقلب والــروح والوجود 
اإلنســاني، وهي مدركة في حقيقة هذا 

الوجود«.

صدر مؤّخــراً عن دار »شــهريار«، كتاب 
بعنــوان »اللغــة ِعلمــاً: مقــاالت في 
منهجيــة ِعلم اللغــة«، انتقى الكاتب 
وترجم  الغامني  العراقي سعيد  والباحث 
التي  النظرية  النصــوص  مجموعة من 
الروافد التي نهلــت منها املباحث  متّثل 

اللسانية املعاصرة.
يعود الكتاب إلى بدايات القرن العشرين، 
حتديداً إلى دروس عالم اللغة السويسري 
فردينان دي سوســير، والتــي معها بات 
أنشــط مناطق  أحــد  اللغوي  الفكــر 
البحث، وصار مبرور العقود رافداً أساسياً 
حلقــول معرفية كبرى مثل الفلســفة 

والعلوم العصبية.
عند التوقف مع دي سوسير يبنّي الغامني 
انتقال اللســانيات من احملاوالت املتفّرقة 

شعر :دلشاد عبد اهلل
ترجمة: مكرم رشيد الطالبني

املنضدُة اخلشــبيُة التي قبالتي تلفت 
إنتباهي

كل األحاسيس ومضات لتهيئِة وضٍع 
ما:

الصافية،  الســماُء  العليل،  النسيُم 
إنسكاٌب هادئ جلدوٍل إصطناعي

في حانــٍة صيفيــٍة مبوقٍع منــزٍو من 
املدينة.

ال يحق لــي نكران فضل نشــوة تلك 
الزجاجات من البيرة،

التي أعادت خيالي الى َصيفني ماضيني
حــنَي تعرفــُت إلــى إمرأة عنــد تلك 

املنضدة .

وفي ذلك الصيف، 
القريِة  أُغتيلــْت في ســيارتها فــي 

اإلنكليزية. 
لم يدعوا ذلَك احلضَن مفتوحاً.

أتذكُر الكثير من أحداِث ذلك اليوم
حيرتها، و يديها، وأناملها الرفيعة

التي كانت تَنقر بها على تلك املنضدة 
وُقبالتها الهامسة الرقة خجالً، 

كانت تتهاوى كالكتاكيِت
تلك األصواُت والكتاكيُت متناثرة على 

املنضدة،
إلثبات الِعّفة والّطهارِة.

إذا كان ذلك اخلشب يحتفظ بكل تلك 
الروائع،

ثار و  فما التي يحتفظ بــه البيت والدِّ
أسرار ُحضنها؟

القدمية  اللغات  بني  املشــترك  لدراسة 
القوانني  البحث عــن  إلــى  واحلديثــة 
الناظمــة لّلغــة، وهي اخلطــوة التي 

قطعها دي سوسير.
ينفتــح الكتــاب أيضاً على التوّســع 
الذي شــهدته املباحث اللسانية، حيث 
يترجم الباحــث العراقي أحد النصوص 
املرجعيــة لعالــم األنثروبولوجيا إدوراد 
سابير حني تنـــاول مكانـة اللُّغـة فـي 
تكويــن املنظور الثَّقافــيِّ للعالم عند 

الناطقني بها.
نقرأ مــن تقدمي الكتــاب: »حني نصف 
اللُّغــة بأنَّهــا مجموعة مــن القوانني 
املتدفِّقــة عْفــَو اخلاطر، فهــذا يعني 
وجــود قوانــنَي تراكمت بفعــل الزَّمن، 
نــموِّ  ـُــع  بتتّب اللُّغة  دراسة  وباإلمكان 
هـــذه القوانني، أي بالنَّتيجة بدراســة 

اللُّغـة دراسًة تاريخيَّة. لكنَّنـا نعـرف أنَّ 
االستعمـال اللُّغـويَّ يوجـد دائمـاً فـي 

احلاضـر وبـال ذاكـرة. 
وبالتالـي فاللُّغـة مـن حيث هي وسيلة 
للتَّواصــل تعتمد علــى احلاضر، ال على 
اللُّغة لنوعني  التاريخ. وهكذا تخضــع 
 ، من القوانيـن؛ همـا القانـون التَّزامنـيُّ
الــذي يــدرس اللُّغة بعــد تثبيتها في 
 ، نقطة زمنيَّة واحدة، والقانون التَّعاقبيُّ
الذي يدرس اللُّغة ويتابُعها عبر التَّغيُّرات 

التاريخيَّة التي تطرأ عليها«.
ال شّك أن اللســانيات قد أخذت موقعاً 
أساسياً في خارطة املعرفة في العالم 
العربي، كما في كّل ثقافات العالم، غير 
أن العديــد من النصوص املرجعية قّلما 

كانت مقروءة بالعربية مباشرة.

»جماليات المكان« لـ جاستون باشالر في طبعة جديدة

متحف إمرأة..»اللغة ِعلمًا«: تعريب منابع الفكر اللساني

دراسة

وهذا أمــٌر يدفــُع حثيثاً باجتــاه صناعة 
أصولية  )مبعنــى  علميــة  آيديولوجيــا 
علمية( تتعارض مع كّل أشــكال املعارف 
البشرية الســابقة وبخاصة في احلقلني 
اإلنســاني واالجتماعي. وهــو يعتقد أّن 
هذه األصوليــة العلمية قد تغلغلت في 
كّل املفاصل املؤسســاتية للمجتمعات 
)وبخاصة فــي اجلامعات ومراكز  احلديثة 
صناعة الثقافــة(، وراحت هذه األصولية 
أبعادها  تســتبعُد احلياة البشــرية )في 
البيولوجية(  وليــس  والثقافية  القيمية 

من ميادين البحث املعّمق.
ها  يتناول هنري فــي أطروحته التي يضمُّ
تفاصيل محّددة  )الهمجية(  أعاله  كتابه 
عن عالقة العلم باملرئي؛ فهو يرى أّن العلم 
منذ عصر الثورة الغاليلية التي أّسست 
نشــأة العلم احلديث يتعامُل مع احلقائق 
املرئية املشّخصة بحيثيات مادية، وأهمل 
املتعالية  اجلّوانية  الفرديــة  احلقائق  تلك 
)الترانسندنتالية( التي متثُل أعالي الثقافة 
البشــرية وجتلياتهــا األســمى. عملت 
الفلســفة الديكارتية على تعميق هذه 
امليكانيكي،  االختزالي  مبنهجها  احلقيقة 
وجــاءت التطــّورات العلميــة الالحقة 
مكّرسة لتلك املنهجية االختزالية املادية 

عقــب الفتوحات العلميــة الكبرى منذ 
أواخر القرن التاســع عشــر حتى أيامنا 
احلالية. ميضي هنري في أطروحته فيتناول 
والهمجية،  الثقافــة  مثــل؛  موضوعات 
إليه مــن وجهة نظر  العلــُم منظــوراً 
التقنيــة، مرُض  الفــن، العلم وحيــداً؛ 
احلياة املعاصــرة، آيديولوجيات الهمجية، 
ممارســات الهمجية، حتطيم اجلامعة، ثّم 
ينهي أطروحته بخالصة مكّثفة مبّشرة 
إلى عالم ســفلي  العلــم يقودنــا  بأن 

ديستوبي، سينتهي إلى مآالت خطيرة.
قد يجد كثيرون راحة لذيذة في قراءة مثل 
هذه األطروحات، وبخاصة أنها صدرت عن 
تكمُن  الشهرة.  ذائع  فرنســي  فيلسوف 
اللذة في أنها توّفُر لبعض األفراد شــكالً 
مــن ميكانيكية دفاعية ســيكولوجية 
يشعُر معها البعُض مّنا بالسعادة عندما 
يرون العالم ينزلق نحــو قيعان مظلمة، 
كما أّن مثل هذه األطروحات تعفيهم من 
مشــقة التفّكر اجملتهد في حال العالم 
والبشــر، وبدالً من ذلك يكّرسون عناصر 
االرتــكان إلى ما هم عليه من خدر فكري 
وتخاذل في الفعل احلســي، حتى لو كان 
على أضيــق النطاقات الفردية ولم يتخذ 

سمة الفعل اجلمعي املنّظم.
أقّدُم أدنــاه بعضاً من النقودات التي أراها 

وجيهة ومسّوغة جتاه أطروحة هنري...
إلــى املوضوعات  أوالً؛ مييُل هنــري كثيراً 
الالهوتية في كتاباته، وهذا ما تشــي به 
عناوين عدد مــن كتبه التي تنطوي على 
مضامــني الهوتية مســيحية مكّثفة، 
ومعروٌف أّن فالســفة الالهوت يرون األمور 
من وجهة نظر طهرانيــة خالصة، وهم 
في هذا يتغافلــون عن حقيقة أّن العالم 
كينونة دنيوية ال تصحُّ معها الطهرانيات 
الالهوتية التي تعــّزز الرؤى القائمة على 

املطلقات األخالقية الكلية.
ثانياً؛ ينطوي العلُم واملمارســة العلمية 
علــى جانبــني متالزمــني؛ األخالقيــات 
العلميــة والتطبيقــات العملية، واألمر 
في هذا ينقادُ ملا كتبه )مونتني( منذ قرون 
عّدة، العلُم ِحلَْية عظيمة، وهو أداة هائلة 
املنفعة. العلُم له أخالقياته وليس عنصراً 
محايداً في احلياة البشــرية، وكثيرون من 
العلماء كانوا فالسفة وصانعي سياسات 
ارتقت بأحوال البشر، مثلما يخبرنا عالم 
الســيكولوجيا اإلدراكية ستيفن بينكر؛ 
وعليه فــإّن النظر إلى العلــم من ثقب 
الرؤية الغاليلية والفلســفة الديكارتية 
االختزاليــة إمنا ميثُل اختــزاالً للقيم التي 

ترتقي مع ارتقاء املمارسات العلمية.
ثالثاً؛ من اليســير أن نِســم عصرنا بأنه 
التفاهة. ليس هــذا باألمر اجلديد؛  عصُر 
فقــد حصل في عصور ســابقة لنا ومع 
كّل انعطافة علميــة أو تقنية. ملاذا؟ ألّن 

كّل ثورة علمية أو تقنية تستجلُب معها 
أمناطاً فكرية وسلوكية مستحدثة، وفي 
الوقت ذاته تعمُل على إزاحة أمناط قدمية، 
وال جتــد هــذه الفاعلية مــن »اإلحالل - 
اإلزاحة« قبوالً عند كثيرين ألسباب كثيرة، 
اجلديدة  الفكرية  األمنــاط  تعّلم  أّن  منها 
يقتضي تدريباً عملياً وســيكولوجياً قد 
ال يريد البعض حتّمــل عبئه، وقد ينطوي 
األمر على محض شعور بحنني نوستاجلي 
والشــعور  القدمية  الثقافيــة  لألمنــاط 
بالضيق واالكتئاب مع املمارسات اجلديدة. 
كثيرون – مثــالً – ناهضــوا فكرة حتويل 
اجلامعة إلى ميدان للتأهيل التقني، وأرادوا 
اإلبقاء على منط التعليم الذي يؤّكُد على 
الكالســيكيات واللغــات القدمية، وثمة 
تأريــخ العلم والتقنية  أمثلة كثيرة في 

التغيير  ومقاومة  املناهضة  أشكال  على 
واالجتماعية  الفكرية  البنى  على صعيد 

والتعليمية.
رابعاً؛ كيف يرى هنري العلماء املعاصرين؟ 
هل يراهم كائنــات روبوتية متتلك عقوالً 
احتســابية ال تعرُف شيئاً في هذه احلياة 
سوى البحث عن حلول ملعادلة شرودنغر 
أو تطوير أفكار غير مسبوقة في احلاسوب 
الكمومي؟ هل يحسُب أنهم ال شأن لهم 
بــكّل ما ميتُّ إلــى الديــن أو االقتصاد أو 
املؤثرات اجملتمعية بصلة؟ كيف ســيعّلق 
هنري لو قرأ الفقــرة التالية التي كتبها 
بول ديفيز Paul Davies، أســتاذ الفيزياء 
النظرية، الذي لقيت كتبه شــهرة ذائعة 
على مستوى العالم: »... َفِمْن بني العلماء 
للكلمة،  التقليدي  باملعنى  املتدينني  غير 

جنــد كثيريــن يعترفون بشــعور غامض 
بوجود )شــيء ما( خلف سطح حقيقة 
احليــاة اليوميــة، معنى مــا خلف هذا 
الوجود؛ فثمة إحساس طاٍغ لدى أوساط 
أكثــر العلمــاء راديكالية يجــوز لنا أن 
نسميه؛ تبجيل الطبيعة، افتتاٌن واحتراٌم 
جلمالها وبُْعد غورها حتى حماقتها، وهذا 
الشعور مماثل للرهبة واخلشوع الديني...«.

ليس بول ديفيز وحيــداً في هذه املقاربة، 
بل له نظــراء كثيــرون، وال أحســُب أّن 
هنــري ســيرى فيهــم تالميــذ خّلصاً 
للمنهج الغاليلي والفلسفة الديكارتية 

االختزالية الصارمة.
خامســاً؛ ثمة تغافــل قصــدي أو عابر 
لالســتحاالت التي طــرأت على املفهوم 
نرى في  للثقافة؛ فقد  السوســيولوجي 
اجليل اجلديد، جيل العصر الرقمي والثورة 
الثقافة  املعلوماتية، مثاالً علــى تهافت 
وانحســارها، لكّن حقيقة ما يحصُل هو 
تطورٌ طبيعي في شــكل الثقافة وأمناط 
التعاطــي اجملتمعــي معها. مثــالً، ال بد 
أّن شــيوع اخلوارزميات ســيلقي بظالله 
علــى طبيعــة التعامــل مــع البيانات 
الهائلة التي يحفل بهــا عاملنا، ولم يُعْد 
مناســباً التعامُل مع هذه البيانات بذات 
إّن انكفاء  التحليلية القدمية.  الوســائل 
القدرات التحليلية الفردية أمام ســطوة 
اخلوارزميــات والبيانــات الكبيرة ال يعني 
شــيوع تفاهــة ثقافية بأي شــكل من 

األشكال.
»الدميقراطيــة«  أن  بــد  ال  سادســاً؛ 
املعلوماتية التي جاءت مع شيوع وسائل 
التواصل االجتماعي كشــفت عن كثير 
والسخافات، مثلما قّدمت  التفاهات  من 
منّصــات كثيرة رصينــة للتعّلم الذاتي 
اجلاد، وهــي منصات كانت أقرب إلى حلم 
منذ عهد قريب. صــار اخليار واضحاً لدى 
كّل فرد، إن شئت التعّلم وتوظيف الزمن 
في بناء قدرات فكريــة ومعرفية فّعالة، 
فاألمر موكول إليك؛ أما إذا شئت إضاعة 
الوقت فلــك ذلك أيضاً. أنــت من تصنُع 

شأنك بذاتك.

* * * * *
ثّمة كثير من التسويغات التي تعاكس 
أطروحة الفيلســوف هنــري؛ لكّن هذا 
ليس تَِعّلــة للتفّلت من قراءة أطروحته 
التي ســّطرها في كتابــه »الهمجية... 
زمن علٍم بال ثقافة« الذي يقّدم أطروحة 
حتتمــل كثيــراً مــن اجلهــد الفكــري 
واملناقشــة املســتفيضة حتى بعد 20 

سنة من رحيل صاحبها.

2022 نســخة  العــام  نُِشــرَْت مطلــع 
مترجمــة من كتــاٍب أّلفه الفيلســوف 
 Henry والروائي الفرنســي ميشيل هنري
Michel عــام 1987. وصدر وقتذاك بعنوان 
»الهمجيــة La Barbarie«. تُرِجم الكتاب 
من الفرنسية إلى اإلجنليزية عام 2012، ثم 
جاءت ترجمته العربية عام 2022 بالعنوان 
ذاتــه مع إضافــة عنوان ثانوي هــو »زمُن 
علــٍم بال ثقافة«، في إشــارة تأكيدية إلى 

األطروحة اجلوهرية للكتاب.
ُعرِف عن ميشــيل هنــري )1922 – 2002( 
أنه فيلسوف فرنسي تخّصص في مبحث 
 ،Phenomenology الفلســفة الظواهرية
كمــا كتب 5 روايات وكتبــاً كثيرة تناولت 
حقوالً معرفية شــتى. منها؛ السياســة 
واالقتصاد والالهوت املســيحي والتحليل 
النفسي والثقافة. دّرس هنري في جامعات 
عّدة في فرنسا وبلجيكا والواليات املتحدة 

واليابان.
تقوُم أطروحــة هنري على تأكيد راديكالي 
للرابطة بني الهمجية الثقافية الســائدة 
من جانــب، والعلم والتقنيــة من جانب 
مقابل. وهو يرى أّن العلم احلديث والتقنية 
احلديثة يعمــالن بالضد من التطّور الذاتي 
خلصيصة إنســانية، أسماها »احلساسية 
الفرديــة«، التي رأى فيها دافعــاً لالرتقاء 
باحليــاة الفردية النقيــة. ميضي هنري في 
تطوير فكرته بشأن هذا التعارض احلتمي 
- من وجهة نظره - بني العلم واحلساسية 
الفردية؛ فيؤّكُد في مؤلفاته قائالً إن العلم 
يتأّســُس على احلقائق الكلية املوضوعية؛ 
وهو ما يقودُ إلى تهميش حساسية الفرد 
جتاه العالم واحلياة. ثمة عنصر ميتافيزيقي 
جوهري تقوم عليه احلساسية الفلسفية 
لألفراد، والعلم يعمــل على تقويض هذا 
العنصر. يستدرُك هنري قائالً إنه ليس ثمة 
من خطأ أساســي أو ضروري في مفهوم 
العلم أو املمارســة والتطبيقات العلمية 
طاملا ظّل األمر محصوراً في نطاق دراســة 
العملية؛  لألغــراض  وتطويعها  الطبيعة 
لكن إذا ما سعى العلم لتقويض أشكال 
األخالقيات،  )الفــن،  التقليدية  الثقافــة 
الديــن( فعندئذ ال بــد أن نتوّقــع َمْقَدَم 
معضالت إشــكالية خطيــرة. يرى هنري 
أعظم  مخاطر  التقنيــة  التطبيقات  في 
من تلك التي ميكن أن تأتي مع املمارســة 
العلمية؛ فهو يؤّكُد أن التطويرات التقنية 
بأشــكال متوّحشة  العمياء باتت تتطّورُ 
من غيــر االنتباه إلــى مفاعيلها اخلطيرة 

املؤثرة على احلياة البشرية.
يــرى هنري في العلم شــكالً من الثقافة 
التي تنكُر فيها احليــاة ذاتها وال تعود لها 
أي قيمة مشّخصة؛ بل ميضي حّد توصيف 
العلم بأنه ثقافة متّثُل نفياً عملياً للحياة، 

بعد عشرين سنة على صدوره

لطفية الدليمي تناقش كتاب »الهمجية» لهنري ميشيل 

يتناول هنري في أطروحته 
التي يضمُّها كتابه أعاله 

)الهمجية( تفاصيل محدّدة 
عن عالقة العلم بالمرئي؛ 

فهو يرى أّن العلم منذ 
عصر الثورة الغاليلية التي 

أسّست نشأة العلم الحديث 
يتعامُل مع الحقائق المرئية 
المشخّصة بحيثيات مادية، 

وأهمل تلك الحقائق 
الفردية الجوّانية المتعالية 
)الترانسندنتالية( التي تمثُل 

أعالي الثقافة البشرية 
وتجلياتها األسمى

غالف الكتاب

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
راكبة تتولى قيادة طائرة ومتنعها

من السقوط في فرنسا
تولت راكبة قيادة طائرة ركاب ســياحية تابعة لشــركة 
»Dragonfly« عندما فقد الطيــار وعيه، ومنعت اصطدام 

الطائرة باملباني السكنية.
وأصيب الطيار الذي يبلغ مــن العمر 66 عاما بنوبة قلبية 
وهو يحلق في السماء فوق بلدة بلوينيك بعد ثالثني دقيقة 
من الطيــران، ومتكنت الراكبة التي ال تتقن قيادة الطائرات 
من السيطرة على الطائرة اخلفيفة مبقعدين، وفي اللحظة 
األخيرة لم تتركها تســقط على املنازل الســكنية، كما 

.»Ouest-France« نقلت
وحســب شــهود عيان فإن املرأة قامت مبنــاورة أيضا ملنع 

الطائرة من التحطم في موقف سيارات عام.

السعودية تتيح للنساء االلتحاق باخلدمة العسكرية
أعلنــت وزارة الدفاع الســعودية عن فتح بوابــة القبول 
والتجنيد املوحد على وظائف عســكرية للرجال والنساء، 
لاللتحــاق باخلدمة العســكرية من رتبــة »رقيب« حتى 

»جندي«.
وعلى حســابها في »تويتــر«، كشــفت وزارة الدفاع عن 
التخصصات املطلوبة إلعالن فتح بــاب القبول في اإلدارة 
العامة للقبول والتجنيد، لكل من الرجال والنســاء، وفقا 

للشهادات التي يحملونها.

سرقة جسر معدني بزنة 500 طن في الهند
أعلنت الشــرطة الهندية، أن أفراد عصابة متخصصة في 
سرقة اخلردة املعدنية جنحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 
500 طن والفرار به في شرق الهند، في عملية غير اعتيادية 
أوهموا خاللها الســكان بأنهم من املســؤولني في قطاع 

الري.
ومت اإلبالغ عن سرقة اجلســر في والية بيهار، وهي من أفقر 

الواليات الهندية.
وقال ضابط الشرطة سوبهاش كومار، لوكالة فرانس برس، 
إن اللصــوص ادعوا أنهم مســؤولون حكوميون في مجال 
الري. وأوضح كومار أنهم أحضروا جرافات ومقصات أسالك 
ومزقوا الهيكل قبــل الهروب مع غنيمتهــم في عملية 
استمرت يومني. وأشــار إلى أن السارقني »أخذوا اخلردة في 

عربة ثقيلة«.
وكان اللصوص يقطعون الهيكل املشــيد قبل نصف قرن 
فوق قناة مائية، منذ أن مت افتتاح جسر آخر قريب للجمهور 

قبل خمس سنوات.

العثور على قنبلة تعود للحرب العاملية الثانية
عثر عمال مصنــع لرقائق البطاطس فــي نيوزيلندا على 
قنبلــة يدوية تدريبيــة تعود للحرب العامليــة الثانية، بني 

البطاطس في طريقها للتقطيع.
مت العثــور على القنبلة من قبل عمــال املناوبة الليلية في 
مصنع »مستر شيبس« في إيست تاماكي، إحدى ضواحي 

أوكالند أكبر مدينة في البالد.
وأشــارت مصادر مطلعة، إلى أن موظف املصنع ريتشــارد 
تيوروكــورا، وفي أثناء مراقبته احلــزام الناقل في »منطقة 
استقبال البطاطس« باملصنع، الحظ »جسما غير عادي«، 
وكان يعتقد أنها حبة بطاطس قذرة أو حجر غريب الشكل، 

وبعد أن قام بتنظيفه وجد أنه »قنبلة يدوية«.

بغداد - وداد إبراهيم:

يعد اللنب املشروب االكثر اهمية 
على مائدة االفطــار ويتقدمها 
بــل ويعــد أحد اهــم طقوس 
العائالت  مــن  فالكثير  رمضان 
التمر  باللــنب مع  افطارها  تبدأ 
وهو«  الزَّبادي  البعــض  ويفضل 
اللنب الّروب أو الرائب« او اخمللوط 

باملاء.

مقياس قوة الشراء
  ســامر علي صاحب اســواق 
يقول: تعرض شركات االلبان مع 
بداية الشهر الفضيل اجلديد من 
الطعام وعلى عدة اشكال  هذا 
واحجــام منهــا بعلــب كبيرة 
التي  واالسعار  االحجام  وتتدرج 
باتت في  كل االحوال جيدة مثال 
سعر العلبة الكبيرة 2000 دينار 
واالصغر منها ال تتجاوز ال 1000  
دينار فيما  يتراوح سعر املشروب 
منــه  بني500 الــى 1500 دينارا 
ومن دون  ان يشــهد ارتفاعا في 
الشهر  هذا  ان  واعتقد  اسعاره، 
مقياس ملعرفة رغبة املشــتري، 
والقــوة الشــرائية التي يتمتع 
بها وتدخل املصانع  في ســباق 
الدول  مــن  املســتورد  لتنافس 
وســوريا«،  وايران  »تركيا  اجملاورة 

كله  العام  خــالل  يباع  ولكونه 
رمضان  ايام  بيعه خــالل  ويزداد 
املباركــة، فنجــد ان املعامــل 
تقدمه بعدة انواع  مثال  املطعم 
والنعناع  »الليمــون  بنكهــات 
والرمان والثــوم« واملدخن والذي 
يأتي من مصانع في السليمانية 

واربيل ودهوك.

منافس ضعيف
واضاف: إضافــة الى ان مندوبي 
اسواق  الى  ليال  يأتون  الشركات 
الذي  املنتوج  اللنب ملعرفــة  بيع 
نفذ ليؤشر لهم رغبة املشتري، 
وقد شهدت االيام االخيرة ظهور 
انــواع جديــدة منه وبأســماء 

غريبة ومع هذا يأتي الينا بعض 
البائعني مــن االرياف ويعرضون 
علينــا انواعا منــه وبعلب من 
املعدن »الفافون« او البالســتك 
ولكن من دون تفاصيل صناعية 
»االســم وفترة صالحية ومكان 
منه  القليل  فاشــتري  املنتوج« 
ومــع هذا أجــد ان هنــاك من 

يفضلــه ويعتبره صناعة ريفية 
بعيدة عن املواد احلافظة.

نكهات عدة
» ابو احمد« قــال أيضا: أجد ان 
بيع اللنب خالل الشهر الفضيل 
ان  يزداد بشــكل كبيــر اقصد 
العائلــة التي تكتفــي بقنينة 

واحدة او علبة خالل وجبة الغداء 
تزداد حاجتهــا ألكثر من قنينة 
خــالل وجبة االفطــار، وعمدت 
بعض الشركات إلضافة عبارات 

تشجع على شراء املنتوج.
وتابــع: واملشــتري امتلك وعيا 
صحيــا أكثر فصــار يبتعد عن 
يـــأتي  الذي  او  املكشوف  اللنب 
من االرياف بأكياس من القماش 
ويباع على شــكل مشروب في 
النايلــون من هنا  اكياس مــن 
الى  للدخول  الشركات  سارعت 
عالم بيع املشــروب مع اضافة 
احد  ولهــذا جند  نكهات كثيرة 
األنــواع يدخــل الســوق بأربع 
نكهــات وآخر بنكهــات كثيرة 

ومنوعة.

يقلل عطش النهار
وعــدا هــذا يجــد الكثير من 
املهتمــني بالتغذية بأنه مصدر 
على  للحفاظ  املهــم  للبروتني 
طاقة اجلســم وانتعاشه طوال 
تناوله  ان  كمــا  الصيــام  فترة 
خالل وجبة الســحور يقلل من 
ويســاعد  بالعطش،  الشــعور 
علــى حمايــة االســنان مــن 
احللويات  تناول  جراء  التســوس 
خالل وجبــة االفطار إضافة الى 
انه مصدر للكالسيوم وفيتامني 

د واملغنيسيوم والزنك.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أثار مسلسل »فاتن أمل حربي« 
نقاشــا واســعا حول القوانني 
التــي تســير حياة املــرأة بعد 
الطالق في مصر، وسط مساع 
لتغييــر بعضهــا، ســيرا وراء 
جتارب ســينمائية ساهمت في 
تغييــر قوانني تخــص األحوال 

الشخصية في مصر.
ويطرح املسلســل الذي يعرض 
خالل شهر رمضان، رحلة سيدة 
والقضايا  الطــالق  إجراءات  مع 

املترتبة عليها في احملاكم.
ووجد املسلسل تأييدا ومعارضة 
للخطــاب الذي يتبنــاه، والذي 
قانون  فــي  لتغييرات  يســعى 
به  املعمول  األحوال الشخصية 

منذ 1959، كما فعل فيلم »أريد 
حال« بالسابق.

فيلــم »أريــد حال« جســد دور 
التــي تعاني من  املرأة املطلقة 
قضايا الطالق فــي احملاكم في 
تغيير  عنه  وجنم  الســبعينات، 
في قانون األحوال الشــخصية 
ثم  الطاعة«  »بيت  يخص  فيما 
الذي اختصر  اخللع  قانون  ظهور 
إجراءات وسنوات قضايا الطالق 

في احملاكم.
»جعلونــي  فيلــم  وســبقه 
مجرمــا« عــن قصــة لنجيب 
للســينما  أخرجها  محفــوظ 
الفنان  وقدمه  ســالم،  عاطف 
فريد شــوقي ســنة 1954 عن 
معاناة شخص بعد خروجه من 

السجن، وجنم عنه صدور قانون 
ينص على اإلعفاء من السابقة 
األولى حتى يســمح للمخطئ 

ببدء حياته من جديد.
شــرف«  »كلمة  فيلم  وكذلك 
وقدمــه أيضــا فريد شــوقي، 
وأخرجه حسام الدين مصطفى 
عن معاناة السجني في التواصل 
مع أهله، وجنم عنه تغييرات في 
بأن  للسجني  سمحت  القوانني 
يجري زيــارة اســتثنائية خارج 
واملناسبات،  األعياد  السجن في 

أو إن كان أحد أقاربه مريضا.
 وفي عام 1980 جاء فيلم »آسفة 
أرفض الطالق« للمخرجة إنعام 
محمد علي، عــن تطليق رجل 
لزوجته غيابيا، وجنم عنه تغيير 

التطليق  يكون  بأن  يلزم  قانوني 
بأمر القاضي.

ومن األعمال التــي اقتربت من 
منطقة شــائكة، فيلم »عفوا 
إيناس  للمخرجة  القانون«  أيها 
الدغيــدي عام 1985، الذي رصد 
التفاوت في العقوبات القانونية 
اخليانة  حاالت  في  واملرأة  للرجل 
الزوجيــة، والقتــل دفاعــا عن 
الشــرف، وهو أمر ما يزال محل 

جدل.
وبعــد انتشــار احلديــث عــن 
»التحرش« في مصــر والعالم، 
أخرج محمد دياب في عام 2010 
فيلم »678« واسهم في تفعيل 
مواد قانونية تعاقب املتحرشني 

وتغليظ العقوبة.

مائدة اإلفطار ال تخلو منه.. اللبن اهم الطقوس الرمضانية

»فاتن أمل حربي« ليس األول... أعمال فنية غيرت قوانين بمصر

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت دار كريســتيز للمزادات، عن رسم 
غيــر منشــور مليكيالجنيلو هــو األول الذي 
يظهر جسماً عارياً في سجل الفنان، بقيمة 
تقديرية تبلغ 30 مليون يورو )نحو 33 مليون 
دوالر(، قبل طرحه في مزاد في 18 مايو )أيار(.

وقالت مديرة قســم الرسوم القدمية في دار 
كريســتيز، إيلني ريال، في شأن العمل الذي 
أجنزه هذا الفنان الــذي يُعّد من أبرز معلمي 
عصــر النهضة اإليطاليــة )1475 - 1564) 
خالل شبابه »ما يزال هنالك أقل من عشرة 
رســومات مليكيالجنيلو حتوزها جهات خاصة 

.«
ويرجــع تاريخ هذا العمل إلــى نهاية القرن 
اخلامس عشر، ولطاملا كان »بعيداً من انتباه 
املتخصصني« وبقي في »حالة حفظ جيدة«، 

على ما أّكدت دار املزادات.
وُعرض الرســم املُنجز بالريشة واحلبر البني 
للبيــع عام 1907 فــي دار دروو حتت تصنيف 
»مدرســة ميكيالجنيلو«، إلى أن نُسب عام 
2019 إلى الرسام في إطار عملية جرد نُفذت 
جملموعة أعمال خاصة فرنســية، حســبما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وُصّنــف العمل في ســبتمبر )أيلول( 2019 
»كنــزا وطنيــاً« للتراث الفرنســي؛ مما مينع 
بالتالي خروجه من فرنســا على مدى ثالثني 
شــهراً، ومينح الدولة الفرنسية ومتاحفها 

فرصة إلعادة شرائه.
م أي عرض طيلة هذه الفترة،  وبينما لم يُقدَّ
ســُيعرض الرســم في هونغ كونغ ثم في 
نيويــورك بهدف جذب اهتمــام هواة اجلمع 

احملليني واألجانب حتى تاريــخ تنظيم املزاد. 
وسُيعرض الرســم أمام عشــاق الفن في 

باريس اعتباراً من 13 مايو.
ويبدو أّن هذا الرســم املماثل باحلجم لورقة 
مبقــاس A4، اســتوحي من لوحــة جدارية 
املبتدئني«(،  )»معمودية  مازاتشــيو  للرسام 
ويعكس اهتمام ميكيالجنيلو الذي هو نّحات 

كذلك، بإظهار جسد الرجل.

مزاد على عمل غير منشور لميكيل انجيلو في باريس

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

أنت ال تســتطيع التركيز على شيء، فعقلك 
مشــغول بأمور كثيرة، األعمال تضغط عليك 
منذ الصبــاح وحتى وقت متأخر من املســاء، 
لكنك تبدع مبا تقوم به، فاليوم هو يوم القرارات 

واملبادرات بعد أن توقفت ألكثر من أسبوع.

يوم هــادئ مير عليك، ما يشــعرك بامللل وتعد 
الســاعات، لكي متضي هذا النهــار، في فترة 
الظهيرة تتعرض ملوقف لن حتســد عليه في 
العمل، فحاول أن تتمالك نفسك وتهدأ ألن أي 

فعل قد تقوم به لن يفيدك.

تدخــل في حســابات مع نفســك، ولديك 
الكثير من القرارات لتقوم بها في هذا اليوم 
املصيري الذي يتضمن الكثير من التغييرات 
التي قد تكون ملصلحتك، إذا أحسنت االختيار 

وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

أنــت غريب وكالمــك غريب بعض الشــيء، 
وال أحد يفهم عليك مــا تقول فأنت عصبي 
واملشــاكل اليوم جتعلك متوترا جــدا. احذر 
في قيادتك ســيارتك في فترة الظهيرة، ألنك 

متهور وغير مسؤول.

تشــعر بالتعب اليوم لكثــرة األعمال التي قد 
تواجهك منــذ الصباح وحتى املســاء، فحاول 
الذي ســيزورك.  العمل  االســتعداد لكميــة 
إحساس بالكآبة وامللل قد يصيبك في فترة ما 
بعد الظهر، لكن من الروتني وليس من أمر آخر.

مــن الناحية الصحية حــاول أن تلتــزم بأخذ 
الفيتامينات على الوقت، الفلك يقف في صفك 
ويدعمك قد تكون فترة الصباح غير مشجعة، 
لكن منــذ الظهيرة تبدأ أمورك باالنتعاش وخبر 

قد يصلك يفرحك كثيراً .

يوم جيد حاول يا عزيزي استغالله لفعل ما تريد في 
العمــل، ألن احلظ يدعمك بقوة فــي هذا اجملال، في 
فتــرة الظهيرة تنجز أعمالك بــكل براعة ودقة، ما 
يجعلك تنال تقدير رؤســائك، كما عليك احلذر على 
جيبك من املصاريف الزائدة في فترة ما بعد الظهر.

تستيقظ منذ الصباح نشيط وحيوي يا عزيزي 
برج الثور وتريد القيام بكل أعمالك بسرعة، إنه 
يوم جيد للقرارات وأيضاً للمبادرة ببعض األمور 
الصعبة، أما في فترة ما بعد الظهر قد يصلك 

خبر معلق منذ فترة يزيد سعادتك.

من الناحية الصحيــة أنت تعاني من الصداع 
بســبب الصيام انتبه ثم انتبــه فال داعي ألن 
تقودك انفعاالتك وجرأتك إلى الهاوية. ضغوط 
العمل ومشاكله تشــعرك باالكتئاب الذي ال 

مفر منه في فترة الظهيرة وما بعدها.

في العمل أنت سيد األحكام والقرارات واحلظ 
يدعمك في كل ما تقوم بــه اليوم. حاول أن 
تكون عادالً عند طلب رأيك في موضوع معني 
في فترة الظهيرة، بيع وشراء عقار أو أسهم 

في فترة ما بعد الظهر.

اهدأ واستعمل الغيارات العكسية بهذا اليوم 
املتوتر، هنــاك ضغوطات الصباح ال مفر منها، 
فحــاول الهدوء وعدم اتخاذ القــرارات، أما في 
فترة الظهيرة فقد تشــعر بتوعك صحي يؤثر 

على جهازك التنفسي أو على معدتك.

الجديالدلو

ما يــزال عليك أخــذ احلذر فــي تصرفاتك 
وأفعالــك، فلديك الكثير لتهتــم به، وقد 
جتعلك كثرة األحداث تفقد التركيز وعصبيا 
بعض الشــيء، كما أن األعمال قد تضعك 

في موقف حرج في فترة ما بعد الظهر.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

واصل ريــال مدريد سلســلة 
انتصاراته، بالفوز بنتيجة )0-2( 
مساء  خيتافي،  مواجهة  خالل 
أول أمس، في إطار منافســات 
اجلولة 31 من الليجا، في معقل 
برنابيو«. »ســانتياجو  امليرجني 
تقــدم كاســيميرو بالهــدف 
الدقيقة  لريال مدريد في  األول 
38، وســجل لوكاس فاسكيز 
الهدف الثاني في الدقيقة 68.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيــات، فإن هذا الهدف 
هــو رقــم 20 لفاســكيز في 
بطولــة الليجــا، والـــ17 له 
بقميص ريــال مدريد.وأضافت 
هو  الهــدف  »هذا  الشــبكة: 
بالقدم  لفاســكيز  اخلامــس 
اليسرى في البطولة، وآخر مرة 
سجل فاسكيز بالقدم اليسرى 
في الليجا كان في كانون األول 

2018 ضد فالنسيا«.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن كاســيميرو 
ثاني أســوأ سلسلة له  أنهى 
من عدم التسجيل في املباريات 
مبختلف املسابقات )45 مباراة(.
»فقط  الشــبكة:  وأضافــت 
أدريان إمباربا العب إســبانيول 
دون  الكــرات  ســدد عددا من 
التســجيل )46 مباراة(«.وبهذا 
االنتصار رفع ريال مدريد رصيده 
إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب 
رصيد  حــني جتمد  في  الليجا، 
خيتافــي عنــد 32 نقطة في 

املركز الرابع عشر.
وفي مباراة أخرى، أوقف مايوركا 
سلســلة انتصــارات أتلتيكو 
مدريد في الليجا بعد أن انتصر 

عليه بهدف نظيف حمل هدف 
اللقــاء الوحيد توقيع املهاجم 
موريكي  فيدات  الكوســوفي 
فــي الدقيقــة 68 مــن ركلة 
يستعيد  النتيجة  جزاء.وبهذه 
مايوركا ذاكــرة االنتصارات في 
املســابقة بعد غياب 7 جوالت 
لم يعرف فيها غير اخلســارة، 
وحتديــدا منذ انتصــاره األخير 
في شــباط املاضي )3-2( على 

أتلتيــك بيلباو.ورفــع مايوركا 
29 نقطة  إلــى  بالفوز  رصيده 
الهبوط  يغــادر بها منطقــة 
إلــى املركــز 17.فــي املقابل، 
»الروخيبالنكــوس«  ســقط 
في فخ اخلســارة األولى بعد 6 
الليجا،  في  متتالية  انتصارات 
له  الثامنــة  وهــي اخلســارة 
أنها  املوســم.كما  بداية  منذ 
لكتيبة  تواليا  الثانية  اخلسارة 

األرجنتيني دييجو ســيميوني 
أيام  بعد  البطوالت،  جميع  في 
من ســقوطه بهــدف نظيف 
ســيتي  مانشســتر  يد  على 
اإلجنليزي فــي ذهاب ربع نهائي 
أيام  دوري األبطال، وتأتــي قبل 
األربعاء  يــوم  اإلياب  من مباراة 
)واندا  املقبــل علــى ملعــب 
رصيــد  ميتروبوليتانو(.وظــل 
يبقى  57 نقطة  األتلتي عنــد 

الرابع، ويرفض  املركــز  بها في 
مؤقتا  الثالث  املركــز  اقتناص 
من برشلونة )57 نقطة(، الذي 
ســيحل األحــد ضيفــا على 

ليفانتي.
من جانب اخر، فتح مانشستر 
كريستيانو  مع  يونايتد حتقيقا 
رونالدو، بســبب مقطع مصور 
البرتغالي  يظهر فيه الالعــب 
الهاتف اجلوال ألحد  وهو يلقي 

األرض  على  إيفرتــون  جماهير 
لدى مغادرة ملعب جوديســون 

بارك.
نشــرت  التي  الصور  وأظهرت 
االجتماعية  الشــبكات  على 
حني  في  البرتغالــي  النجــم 
املشــجعني  أحد  هاتف  يلقي 
على األرض عقب اخلسارة أمام 
إيفرتون.وكشفت قناة »سكاي 
مانشســتر  أن  ســبورتس« 
يونايتد فتح حتقيقا لكشــف 
الواقعة.وحقــق  مالبســات 
إيفرتــون انتصــارا ثمينا على 
ضيفه مانشســتر يونايتد )1-
0(، على ملعب جوديسون بارك 
ضمن اجلولــة الـ32 من الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز.ورفع إيفرتون 
رصيده إلى 28 نقطة في املركز 
الـ17، في حني جتمد مانشستر 
يونايتــد عنــد 51 نقطة، في 

املركز السابع.
نغمــة  يوفنتــوس  واســتعاد 
كالياري  على  بالفوز  االنتصارات 
أونيبــول  (2-1(، علــى ملعــب 
دوموس، في إطــار اجلولة الـ 32 
من الدوري اإليطالي )ســيري آ(.. 
تقــدم املهاجــم البرازيلي جواو 
بدرو لكالياري في الدقيقة )10(، 
بينمــا أدرك املدافــع الهولندي 
ليوفنتوس  ليخــت  دي  ماتايس 
 ...)45( الدقيقــة  فــي  التعادل 
دوشان  الصربي  املهاجم  وأضاف 
فالهوفيتــش الهــدف الثانــي 
لليوفي في الدقيقة )75(... بهذه 
النتيجــة ارتفع رصيد يوفنتوس 
إلى 62 نقطة فــي املركز الرابع، 
في حــني جتمد رصيــد كالياري 
عند 25 نقطــة في املركز الـ17.

ويتصدر ميــالن البطولة برصيد 
67 نقطة بفــارق نقطة عن إنتر 

في املركز الثاني.

في البطوالت األوروبية 

قطار ريال مدريد يدهس خيتافي بثنائية في الليجا 
ويوفنتوس يعود لالنتصارات في الكاليتشيو 

الرباط ـ وكاالت:
عني االحتاد املغربي لكرة القدم، الســنغالي عمر 
ســيال، مدربًا ملنتخب املغرب للكرة الشــاطئية، 
بديــالً ملصطفى احلداوي.ويســعى احتــاد الكرة 
من خــالل هذا االختيار، أن يغطــي دفعة جديدة 
للمنتخب املغربي مع مدربه اجلديد. عمر ســيال، 
من مواليد 1979، أشــرف علــى تدريب منتخب 
السنغال منذ عام 2016، وفاز بعدة ألقاب، أهمها 
كأس إفريقيا في 3 مناســبات، كما بلغ الدور ربع 
النهائي مــن كأس العالم مرتني ونصف النهائي 

مرة واحدة.

روما ـ وكاالت:
تلقى ســيموني إنزاجي املديــر الفني إلنتر 
ميالن، ضربــة موجعة خالل مبــاراة فريقه 
أمام هيالس فيرونا، مبلعب سان سيرو، مساء 
أول أمس، مبنافســات اجلولــة 32 من الدوري 
اإليطالي.واضطر مــدرب اإلنتر إلجراء تبديل 
أول إضطــراري قبــل بداية الشــوط الثاني 
بخروج املدافع الهولندي ســتيفان دي فري، 
ليحل محله دانيلــو دي أمبروزيو.وقال موقع 
»فوتبول إيطاليا«، إن دي فري عانى من إصابة 
في الفخذ فشــل على إثرها في استكمال 

اللقاء ليخرج متأثرا بإصابته.
جدير بالذكر أن املدافع الهولندي ســتيفان 
دي فري عاد مؤخرًا مــن إصابة أبعدته أيًضا 
املباريات باألسابيع األخيرة.وجلس  عن بعض 
دي فري علــى مقاعد البدالء خــالل املباراة 
املاضية أمام يوفنتوس باجلولة 31، لكنه عاد 

للتشكيل األساسي من جديد أمام فيرونا.

السنغالي سيال مدربا لمنتخب 
المغرب للكرة الشاطئية

اإلصابة تضرب مدافع 
إنتر دي فري

فرحة العبي ريال مدريد

مفكرة اليوم
دوري أبطال آسيا

الدوري اإلسباني
الجوية ـ مومباي سيتي

فاليكانو ـ فالنسيا

 8:15 مساًء

 10:00 مساًء

باريس ـ وكاالت:
تألــق ليونيل ميســي، جنم 
في  جيرمــان  ســان  باريس 
-6( الفــوز على كليرمــون 
1(، فــي الدوري الفرنســي، 
برغم عــدم متكنــه من هز 
 3 الشــباك.. وصنع ميسي 
أهداف لزميليه نيمار جونيور 
تناوبا  اللذين  وكيليان مبابي 
علــى تســجيل األهــداف 

الستة.
أن  "أوبتــا"  شــبكة  وذكرت 
ميســي بات أول العب يقوم 
بـــ3 متريــرات حاســمة في 
مباراتــني مختلفتني بالدوري 
الفرنســي منذ اســتحداث 
فــي  اإلحصــاءات  شــبكة 
أمــا   ..2006/2007 موســم 
شــبكة ســكواكا فأشارت 

إلى هاتريك استثنائي لثالثي 
 3 بواقع  الباريســي  الهجوم 
أهداف لكل من مبابي ونيمار، 
في حني اكتفى )ليو( بهاتريك 
التمريرات احلاسمة.. يذكر أن 
ميسي سجل 3 أهداف فقط 
في الــدوري الفرنســي هذا 

املوسم.
باريس ســان جيرمان  وعــّزز 
صدارتــه للدوري الفرنســي 
الباهر  بفــوزه  القــدم  لكرة 
كليرمون  على مســتضيفه 
فوت بســتة أهــداف لواحد 
في املرحلــة احلادية والثالثني 
للفريق  1.وســّجل  الليغ  من 
الباريســي كل من البرازيلي 
نيمــار دا ســيلفا )6 و71 من 
وكيليان  و83(  جــزاء  ركلــة 
و80(.فــي  و74   19( مبابــي 

املقابــل وّقع البينيني جوديل 
دوسو هدف كليرمون الوحيد 

 .)42)
العاصمــة  فريــق  ورفــع 
الفرنســية رصيــده إلى 71 
نقطة فــي الصــدارة بفارق 
15 نقطــة عــن كل من رين 
ومرســيليا، مع بقاء ســبع 
نهاية  علــى  فقط  مراحــل 
املوسم، في حني جتّمد رصيد 
منافسه الذي يصارع من أجل 
الدرجة  إلى  الهبــوط  تفادي 
الثانيــة عنــد 28 نقطة في 
املرتبة الســابعة عشرة.وهو 
الفــوز الـ22 لســان جيرمان 
مقابل 5 تعــادالت و4 هزائم.

كليرمون  تكّبــد  وقــت  في 
 7 مقابــل  الـــ17  هزميتــه 

انتصارات ومثلها تعادالت.

ميونيخ ـ وكاالت:
روبــرت  البولنــدي  يعتقــد 
ليفاندوفسكي، مهاجم فريق 
بايرن ميونخ، أن الفوز الصعب 
الذي حتقق على أوجســبورج، 
هــو أفضل حتضيــر ملواجهة 
أوروبا. أبطــال  بدوري  فياريال، 
وتغلــب بايــرن ميونــخ على 
بهدف  أوجســبورج،  ضيفــه 
نظيــف، ، على ملعــب أليانز 
آرينــا، ضمن مباريــات اجلولة 
األملاني.وسجل  الدوري  من   32
ليفاندوفســكي هدف املباراة 
82 من  الدقيقة  الوحيد فــي 

ركلة جزاء.
ليفاندوفســكي  روبرت  وقال 
دازن  في تصريحاته لشــبكة 
»لقد كان فوزًا مهًما، وبشكل 
عام كان استعدادًا جيًدا ملباراة 
اإليــاب ضــد فياريال«.وأضاف 
»نريد التحضير بشــكل جيد 

)لقاء  الثانــي  الشــوط  قبل 
العودة( فــي دوري األبطال يوم 
غــد الثالثاء وتابع »الشــعور 
يختلــف متاًما عندمــا يكون 
باجلماهيــر،  ممتلًئــا  امللعــب 
أنــا ســعيد حًقــا بعودتهم 
إلــى املدرجــات«.وأمت »آمل أن 

كبير  بدعم جماهيري  نحظى 
الثالثاء  غــد  يوم  مبــاراة  في 
ضــد فياريال«.ومــن املقرر أن 
اإلياب  مباراة  بايرن  يستضيف 
ضد فياريال، على ملعب أليانز 
أرينا، علًما بأن الفريق اإلسباني 

فاز ذهابًا بهدف دون رد.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الشباب والرياضة 
املصريــة، حصولهــا علــى 
موافقة االحتاد األفريقي لكرة 
نسختي  الســتضافة  اليد، 
2022 و2024 ببطولــة كأس 

األمم األفريقية للعبة.
وقــرر االحتــاد األفريقي لكرة 
وقت سابق، سحب  في  اليد، 

النسختني من  تنظيم هاتني 
وزارة  واجلزائر.وقالت  املغــرب 
بيان  في  والرياضة  الشــباب 
صبحي  أشــرف  إن  صحفي، 
جلســة  عقد  الرياضة،  وزير 
مع محمد األمني رئيس االحتاد 
اليــد، لوضع  املصــري لكرة 
الســتضافة  للترتيب  خطة 
أن  املنتظر  النســختني.ومن 

تقام البطولة األفريقية لكرة 
اليد في شــهر متــوز املقبل 
في مصر.وأكــد وزير الرياضة 
أن ثقــة االحتاديــن الدولــي 
واألفريقــي، في قــدرة مصر 
على اســتضافة النسختني، 
بطولة  بعد جناح  شرف كبير 
العالم التي أقيمت في مصر 

العام املاضي.

هاتريك استثنائي 
لميسي في الدوري الفرنسي

ليفاندوفسكي: الفوز على 
أوجسبورج أفضل تحضير لفياريال

مصر تستضيف أمم أفريقيا
 لليد 2022 و2024
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعب فريق اجلوية في الســاعة 
الثامنة والربع من مســاء اليوم 
االثنني ثاني مبارياته في اجملموعة 
الثانية بدوري أبطال آسيا عندما 
يالقــي فريــق مومباي ســيتي 
الهنــدي في اســتاد امللك فهد 
وكان  الســعودية،  فــي  الدولي 
اجلويــة فــاز على فريــق اجلزيرة 
في  لهــدف  بهدفني  اإلماراتــي 
املبــاراة األولى وهــو يقف حاليا 
باجملموعة  الثانــي  املركــز  فــي 
التــي يتصدرها فريق الشــباب 
الذي فاز على مومباي  السعودي 
بثالثية نظيفة في املباراة األولى.

ويلعب اجلوية مباراته الثالثة في 
الســاعة 11 وربع من مساء يوم 
اخلميس املقبل املوافق 14 نيسان 
اجلــاري في ملعب اســتاد األمير 
فيص بن فهــد »امللــز«.. ويعود 
 18 في  السعودي  الشباب  للقاء 
منه، ويواجه اجلزيرة اإلماراتي يوم 
22 هذا الشهر، ثم يالقي مومباي 
ســيتي الهندي في 26 الشــهر 
ذاته في اخــر مبارياته ضمن دور 
اجملموعــات.. ويقــود فريق اجلوية 
املالك التدريبي املؤلف من حكيم 
وهيب  علي  ومســاعديه  شاكر 
ومثنى خالد ومدرب حراس املرمى 
هاشــم خميس واملشرف الفني 

أحمد خضير.
مــن جانب اخــر، اعلنــت جلنة 
املســابقات في االحتــاد املركزي 

لكرة القدم، عن مواجهات اجلولة 
السابعة والعشــرين من الدوري 
موعد  اللجنة  وحــددت  املمتاز.. 
انطالق اجلولة في يــوم بعد غد 
االربعاء 13 نيسان اجلاري، بإقامة 
منها  اثنتــان  مواجهــات،  ثالث 
في الســاعة الثالثــة والنصف 
عصراً، إحداهما على ملعب نادي 

الصناعة  فريــق  بني  الصناعــة 
وضيفــه امانة بغــداد، واألخرى 
بني فريقي ســامراء والكرخ على 
ملعــب االول، وتقام مباراة ديربي 
النجف في الســاعة العاشــرة 
مســاًء بني ناديي النجف ونفط 
النجف  ملعــب  على  الوســط 

الدولي.

وفي اليوم التالــي اخلميس، تقام 
ثالث مواجهــات، اثنتان منها في 
الســاعة الثالثة والنصف عصراً، 
إحداهمــا بني القاســم وضيفه 
امليناء على ملعب الكفل، والثانية 
جتمــع الديوانيــة والنفــط على 
ملعب االول، وتقــام مباراة واحدة 
في العاشــرة مســاء جتمع فريق 

زاخو على  الطلبة وضيفــه  نادي 
ملعب الشعب الدولي.

وتتواصــل املنافســات فــي يوم 
حيث  مباراتني  بإقامــة  اجلمعــة 
يلتقــي فريقا الكهربــاء وضيفه 
نفط البصرة في الثالثة والنصف 
عصرا على ملعب التاجي، ويلتقي 
نوروز  وضيفه  نفط ميسان  فريقا 

في الساعة العاشرة على ملعب 
فريقا  ويختتم  الدولي..  ميســان 
منافســات  الزوراء  وضيفه  اربيل 
العاشرة على  الساعة  اجلولة في 
ملعب فرانسو حريري.. وسيتغيب 
عن  والشرطة  اجلوية  القوة  فريقا 
اجلولة لاللتــزام الصقور ببطولة 

دوري أبطال آسيا.
من جهــة أخرى، اوضحــت ادارة 
نادي الــزوراء الرياضــي اجراءاتها 
بخصوص الفريق بعد التعادل مع 
الهيأة  نفط ميســان.وقال عضو 
االداريــة للنــادي، عبــد الرحمن 
رشــيد، في تصريــح صحفي ان 
:«ادارة الــزوراء لم تتأخــذ اي قرار 
بشــأن خصم عقود الالعبني بعد 
التعادل امام نفط ميسان«.واشار 
الــى »اجتماع االدارة مــع الفريق 
عقب التعادل امام نفط ميســان 
الفريق  احتياجــات  على  للوقوف 
وحثتهم على تقــدمي املزيد خالل 

املباريات املقبلة«.
فحص  »ننتظــر  رشــيد  واضاف 
الرنني يوم غد لتشــخيص اصابة 
الالعــب مهدي كامــل والوقوف 
الى  جاهزيتــه«، مشــيرا  علــى 
»الهواري الطويل انخرط بتدريبات 
الفريــق اجلماعية وجاهــز ملباراة 
أمام  الزوراء،  فريــق  اربيل«.وتعادل 
26 من  نفط ميســان في اجلولة 
الــدوري املمتاز.وبقي الــزوراء في 
الدوري  بترتيــب  اخلامــس  املركز 
برصيد 46 نقطة، في حني أمسى 
نفط ميسان في املركز العاشر بـ 

33 نقطة.

الجوية يالقي مومباي الهندي اليوم
 في ثاني مبارياته بدوري أبطال آسيا 

الجولة 27 للدوري الممتاز تفتتح االربعاء 
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فريق اجلوية

سلة الشرطة تؤجل 
حسم اللقب الممتاز

بدء فحص دوري 
األشبال لفرق بغداد

اليوم.. قرعة دوري 
الناشئين

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق الشرطة فوزا ثمينا على النفط، بنتيجة 
(88-87(، مســاء اول أمس، ضمن سلسلة املباريات 
النهائية للدوري املمتاز لكرة السلة.وبهذا االنتصار، 
تأجل حســم لقب الدوري، للمبــاراة املقبلة، بعد 
أن استعاد الشــرطة حظوظه، وقدم مباراة كبيرة 
أمام خصم عنيد.. ويلتقــي الفريقان اليوم االثنني 
في املباراة اخلامســة بقاعة الشــعب في الساعة 

التاسعة والنصف مساء.
ويحتــاج النفط النتصار وحيد لنيل لقب املوســم 
احلالي، حيث يتقدم )3-1(، فيما يتطلب من الشرطة 
االنتصار في 3 مواجهات متتالية.وشهدت الدقيقة 
األخيرة مــن املبــاراة تقلبات عديــدة، حيث متكن 
الشرطة من اســتغالل األخطاء وتسجيل النقاط 
وإنهاء املباراة ملصلحته بفــارق نقطة واحدة.ويقود 
سلة الشرطة املدرب علي فرحان، الذي اعتمد على 
احملترف األميركي دايفز في كســب الفوز األهم في 

املوسم احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنُة املسابقات في االحتادِ العراقّي لكرِة القدم 
إجراَء الفحوصات لدوري األشبال تولد )2008-2007( 
لفرق )األولــى، الثانية، الثالثة/ بغــداد( في ملعب 
الشــعب مســتصحبني معهم املستمســكات 
اآلتية: البطاقــة املوحدة أو جواز الســفر األصلي 
واملستنســخ، وكتاب تأييد مستمر بالدراسِة يذكر 
فيه تولــد الالعب مع صورتــه األصلية، وصور عدد 
اثنني لكل العب. وســيكون حضور األندية حسب 
األيام واألوقــات اآلتية:األحد 10 / 4: املرور الســاعة 
العاشــرة والنصف صباحاً، الشعلة احلادية عشرة 
والنصف صباحاً، الصناعات احلربية  الساعة الثانية 

عشرة والنصف.
االثنــني 11 /4: اجليش العاشــرة والنصف صباحاً، 
اجلامعة الساعة احلادية عشــرة والنصف صباحاً، 
شــهداء األمني الســاعة الثانية عشرة والنصف.. 
الثالثاء 12 / 4 : احلدود الســاعة العاشرة والنصف 
صباحاً، شــباب اخليرات الســاعة احلادية عشــرة 
والنصف صباحاً، شــباب العراق الســاعة الثانية 

عشرة والنصف صباحاً.
األربعاء 13 / 4 : آليات الشــرطة الساعة العاشرة 
والنصف صباحاً، احلســني الســاعة احلادية عشرة 
والنصف صباحاً. الشباب الســاعة الثانية عشرة 
والنصف.. اخلميس 14 /4: بالدي الســاعة العاشرة 
والنصف صباحــاً، الدفاع املدني الســاعة احلادية 
عشــرة والنصف صباحاً، السياحة الساعة الثانية 

عشرة والنصف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعو جلنة املُســابقات في االحتــادِ املركزي لكرِة 
القــدم األنديَة املُشــاركة فــي الــدوري املمتاز 
للموسم )٢٠٢١/٢٠٢٢( إلى إرساِل ممثليها حلضورِ 
مراســم إجراء قرعة دوري الناشئني واألشبال في 
مقّر االحتاد اليوم االثنني املوافق )١١/٤/٢٠٢٢(، وذلك 
بالساعِة الثانية عشرة ظهراً.. علماً أن املشاركة 

إلزامّية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
13 ســنة لنادي الوصل  حصد فريق 
املدرب  بقيادة  األشبال  دوري  اإلماراتي 
الوطنــي عبــد الســالم عيســي ، 
أنور عيسي شقيق املدرب  ومبساعدة 
سامي عيســي مدرب الوصل سابقاً 
ومدرب احلراس املثالي كابنت إســحاق 
، وحتت إشراف الكابنت اجلزائري ياسني 
بن طلعت حــارس مرمــي منتخب 
اجلزائــر عام 1982 فــي بطولة كأس 

العالم في إسبانيا .
اجلديدة  اإلدارية  الهيئة  إشراف  وحتت 
اإلمبراطور،  ظلمــات  أضــاءت  التي 
واستحق فريق الوصل البطولة بكل 
جدارة حيث قدم مستوي فني متميز 
فــي أغلــب املباريات وقــدم احلارس 
العراقي فــرج خالــد إمكانية فنية 
املرمي  رائعة أشــاد بها خبراء عالم 
في اإلمارات ، يجيد اللعب بالقدمني 
، بدأ العباً مبركز مدافع يســار ولكن 
الكابنت نعمت عباس اختار له مركز 

املهمة  املرمي وجنح في هذه  حراسة 
بامتيــاز ، وجميع األنديــة اإلماراتية 
أنظارها تتجه صوب احلارس الصغير 
املبدع فرج خالد ولكنه فضل البقاء 
في الوصــل ، ويأمل أن يحقق إجنازات 
قادمــة ، ويشــكر جميــع اإلداريني 
تشجيعهم  على  والالعبني  واملدربني 

السكرتير  ويَثمن جهود  له  املتواصل 
اإلداري الكابنت عرفات القادري .

أبلغ الكالم : حقق الوصل هذا املوسم 
أربعــة بطوالت : دوري 13 ســنة و14 
سنة و16 سنة و19 ســنة ، وجميع 
حراس هــذه الفرق من اكتشــافات 

الكابنت العراقي نعمت عباس.

محمد نجم الزبيدي
مــن املدربــني الذين اثبتــوا جدارة 
القوى  ألعــاب  تدريب  فــي  كبيرة 
وحقق نتائج متقدمة في هذا اجملال، 
هو املدرب جبار قاســم الذي يعمل 
في نادي اجليش الرياضي، اذ يعد من 
املدربني الذين حازوا على ألقاب عدة 
في املشــاركات التي أقيمت ضمن 

بطوالت األندية واملؤوسسات.
نســتطيع القول ان املــدرب جبار 
املتميزين  املدربني  قاســم يعد من 
ولذلك يقول انه املدرب الذي ال يقهر 
وان حصولــه على هذه األلقاب أتى 
واملتابعة  املســتمر  الدعم  نتيجة 
اجلــادة من قبــل الهيئــة اإلدارية 
للنادي وعلى رأسها السيد جمعة 
متابعة  وكذلك  الدفــاع  وزير  عناد 
الفريق اول الركن عبد األمير رشيد 
والفريق  اجليش  اركان  رئيس  ياراهلل 
واالخوة  الكرمي  الركن ســمير عبد 
فــي الهيئة اإلداريــة حيث تبني ان 
هذه الهيئة اإلدارية كانت وما زالت 
هي العون الكبير لفرق نادي اجليش 
الرياضي كافــة ومنها فريق ألعاب 
القوى الذي يحظــى باهتمام هذه 

الهيئة املتميزة في أداء عملها.
ولذلــك نؤكد دائمــا ان هذا النادي 
العريق خرج االبطال في الفعاليات 
الرياضيــة اخملتلفة ومنهــا ألعاب 
القــوى أمثــال العــداء الذهبــي 
سامي الشــيخلي والعداء املتميز 
عبد الكرمي عبــد الرحمن، والعداء 
صاحب األوســمة املتعددة شبيب 
ناصر  سعدون  البطل  والعداء  داغر 
والعــداء اآلســيوي البطل عباس 
لعيبي والعداء الذهبي فالح ناجي 

واخرين من االبطال الالمعني.

ولهاذ فأن نادي اجليــش قدم اعداد 
كبيرة من الرياضيني إلى املنتخبات 
عالية  العراق  راقة  ورفعوا  الوطنية 
في سوح املالعب العربية واآلسيوية 
ولذلك نســتطيع القول ان املدرب 
الذي حصل  املدرب  جبار قاسم هو 
 2016 العالم  بطولــة  تأهيل  على 
في بولنــدا وكذلك يعمــل مدربا 
والعســكري  الوطني  للمنتخبني 
بألعاب القــوى.. امنياتنا له بتعزيز 
النجاحات والتفوق في عمله ضمن 

عروس األلعاب العراقية.

درع دوري 13 سنة وصالوي
 بقفازات عراقية

أضواء على رحلة مدرب العاب القوى جبار قاسم 

فرج خالد

جبار قاسم

نوار الركابي:
لالحتاد  العامة  الهيئــة  صادقت 
املركــزي للركبي علــى نظامها 
الداخلــي خالل االجتمــاع الذي 
عقد أول أمس في قاعة مؤسسة 
االقمــار التعليمية فــي بغداد ، 
وشــهد االجتماع الذي تراســه 
رئيس االحتــاد الدكتور فريق هزاع 
اكتمــال النصاب بحضور جميع 
اعضاء الهيئة العامة الى جانب 
االمني العام لالحتاد محمد حنون 
امين.وبدأ  محمــد  املالي  واالمني 
الفاحتة على  بقراءة سورة  املؤمتر 

ومؤسس  العراق  شــهداء  ارواح 
احمد  الراحل  العراق  في  الركبي 

قاسم حسني.
وقــال فريــق هــزاع : ان الهيئة 
العامة عقــدت اليوم اجتماعها 
الذي شهد املصادقة على النظام 
ومناقشته  قراءته  بعد  الداخلي 
باألجماع  التصويــت عليــه  ومت 
من قبل اعضــاء الهيئة العامة 
، مبينــا ان النظــام الداخلــي 
قانون  على  استند  الركبي  الحتاد 
العراقية  الرياضيــة  االحتــادات 

املرقم )24( لسنة 2021 .

واضــاف : ان الهيئــة العامــة 
شــكلت جلنة االخالقيات وجلنة 
االنتخابــات ومت التوقيــع علــى 
احملضر من قبــل جميع االعضاء 
.وتطرق هزاع الى اخلطوات املقبلة 
التي ســيعمل بها االحتاد احلالي 
العراق  في  اللعبة  وتطوير  بنشر 
وحتكيمية  تدريبية  دورات  واقامة 
في جميــع احملافظــات ، مؤكدا 
ان منتخــب الرجــال لفئــة 15 
سيشارك في بطولة غرب اسيا 
التي ســتقام في ايران منتصف 

شهر حزيران املقبل.

سيف المالكي*
أنهــى ُمنتخبنــا الوطنــي لكرِة 
الصاالت مشاركته في التصفيات 
االســيوية بتميز وبجــدارة وظفر 
نهائياِت كأس  الى  التأهل  ببطاقة 
آسيا التي تضيفها الكويت فضال 
الثانية  اجملموعــة  عــن صدارتــه 
بخصوله على اربعة نقاط من فوز 

على االمارات وتعادل مع البحرين.

إداء مميز 
الصاالت  كــرة  جلنة  عضــو  وقال 
والشــاطئّية زياد شامل: ان العبي 
الغيابات  وبرغم  الوطني  منتخبنا 
بأصابة  التــي ضربــت صفوفــه 
اال  حميد  ورافــد  بجاي  مصطفى 
انهــم أجــادوا في املباراتــني امام 
بصدارة  وظفروا  والبحرين  االمارات 
ان  بعد  التأهل  وبطاقــة  اجملموعة 

قدموا مميز أشاد به الكثيرين .

قصب السبق
وذكــر: ان احتــاد الكرة بشــخص 
رئيســه الكابــنت عدنــان درجال 
واعضاء املكتــب التنفيذي لالحتاد 

في  الســبق  قصــب  لهــم  كان 
حتقيــق االجناز من خــالل دعمهم 
ومســاندتهم لعمــل جلنــة كرة 
الصاالت والشــاطئّية وتهيئة كل 
ما من شــأنه جناح مهمة املنتخب 
الوطني في التصفيات االســيوية 
االيراني  املــدرب  التعاقد مع  منها 
محمــد ناظم الشــريعة وجهازه 
فترة  تهيئة  عن  فضال  املســاعدة 
حتضيريــة مثالية قبيــل الدخول 
رسميا في التصفيات لذلك حتقق 
االجنــاز بعــد ان تظافــرت اجلهود 
وانصهــرت فــي بوتقــة النجاح 
حديثه  مختتماً  ننشده،  كنا  الذي 
بالتأكيــد علــى ان العمل بدء من 
االن للتحضيــر بصــورة مثاليــة 
للمشــاركة املقبلــة التي تنتظر 
غربي  ببطولة  الوطنــي  منتخبنا 
التي تضيفها الكويت شهر  آسيا 

حزيران املقبل.

صدارة وتأهل
من جهته قال الالعب قيصر منتظر 
: ان الالعبــني قدموا ما عليهم في 
يصيون  كانوا  ما  وحققوا  املباراتني 

إليه وهــو الصدارة والتأهل بعد ان 
دخلنا فترة استعدادية مثالية من 
خالل دخول املنتخــب الوطني في 
ثالث معســكرات تدريبية وخوض 
خمســة مباريات جتريبيــة كانت 
كفيلــة ان نصــل الــى اجلاهزية 
املطلوبة التــي مكنتنا من حتقيق 

اإلجناز.

جوانب خططية 
وشــاطره بالــرأي زميلــه الالعب 

فــادي عــالء الــذي اكــد على ان 
املنتخــب الوطني بقيــادة املدرب 
واملالك  الشــريعة  ناظــم  محمد 
املســاعد حقق ظهور مشرف في 
أجاد  ان  بعد  االسيوية،  التصفيات 
في املباراتني بفعل اجلاهزية التامة 
التي وصل الى اليها الالعبني والتي 
الذي قدمناه  االداء  انعكست على 
امــام البحريــن واالمــارات بفعل 
وتعزيز  التدريبية  الوحدات  تكثيف 
اجلوانــب التكتيكيــة واخلططية 

نواصل  ان  ونأمــل  الالعبــني  لدى 
هــذا النجاح فــي النهائيات التي 
تضيفها دولة الكويت شهر ايلول 

املقبل.

فوز وتعادل 
وجنــح العراق فــي حتقيــق الفوز 
على اإلمارات بهدفــني من دون رد، 
منافسات  من  األولى  اجلولة  ضمن 
اجملموعــة الثانية وســجل اهداف 
العــراق الالعبــني ) رافــد حميد 
وسالم فيصل (، فيما تعادل بهدف 
مع البحريــن، ليحصل على اربعة 
اجملموعة،  نقاط مكنته من صدارة 
وبحســِب نظام التصفيــات، فإن 
املنتخبني احلاصلــني على املركزين 
األولى  والثاني من اجملموعتني  األول 
والثانية يتأهالن مباشرًة للنهائيات 
صاحب  يلعــب  فيما  اآلســيوية، 
املركز الثالث مباراة ملحق مع ثالث 
اجملموعــة األولى لتحديــد املتأهل 

اخلامس عن منطقِة غربي آسيا.

* املنســق اإلعالمي ملنتخب كرة 
الصاالت

اتحاد الركبي تصادق على نظامه الداخلي

المنتخب الوطني لكرة الصاالت ينهي مشاركته في التصفيات االسيوية بنجاح 
أصحاب اإلنجاز يعدون بالتميز في النهائيات التي تضيفها الكويت شهر أيلول المقبل

اجتماع احتاد الركبي

املنتخب الوطني لكرة الصاالت



لطاملا ســحرت املمثلة العاملية نيكول كيدمان اجلمهور 
بجمال مالمحها وبشعرها األشــقر الالمع إال أن أحدث 
ظهور لها شــكل مفاجأة للمتابعني الذيــن لم يترددوا 

إلبداء إعجابهم بشكلها اجلديد.
وفي التفاصيل، نشــرت كيدمان صورة عبر حسابها في 
تطبيق “انســتغرام” حيث ظهرت بتسريحة خارجة عن 
املألوف. ورافقت املنشــور بتعليــق: “بانتظاركم جميعاً 
ملشاهدة مسلسل “Roar” معي األسبوع املقبل”، مشيرًة 

إلى عملها القادم على “آبل بلس”.
وظهرت كيدمان تتأمل منظراً خالباً للطبيعة عند غروب 

الشمس في أستراليا وفقاً ملا ذكره موقع “الديلي ميل“
وقد ســارع معجبو الفنانــة بالتعليق علــى مظهرها 
اجلديد وكتب أحدهــم: “هل قصصت شــعرك؟”. وتابع 
شــخص آخر: “إنك رائعة” بينما علق شخص ثالث قائالً: 
“مدهشــة”. ويتزامن نشــر كيدمان للصورة مع إصدار 
املقطع الدعائي اجلديد لسلسة “Roar” على “آبل بلس”، 
حيث ظهرت النجمة احلائزة على جائزة أوســكار بشكل 

لم يعتد عليه جمهورها.

أكــدت النجمة العاملية جينيفر لوبيز خبر خطوبتها من 
املمثل األميركي بــن أفليك للمرة الثانية، بعدما تناقلت 

وسائل اإلعالم األجنبية النبأ في األيام القليلة املاضية.
وشاركت لوبيز عبر حســابها في تطبيق "تويتر" فيديو 
توضــح من خاللــه أن حدثــاً جديداً طرأ علــى حياتها. 
وشجعت كل املهتمني إلى الدخول ملوقعها على االنترنت 

ملعرفته.
ونشــرت صحيفة “الديلــي ميل”، نقالً مــن موقع لوبيز 
اخلاص، الفيديــو الذي ضم لقطات لهــا تنظر إلى خامت 

أملاس أخضر اللون وتبكي من الفرح والتأثر.
وفي 13 ثانية، أكدت لوبيز اخلبر السعيد من دون أن يظهر 
أفليك في أي لقطة. والواضح من الفيديو أن أفليك فاجأ 
حبيبته الشهيرة، إذ إنها ظهرت مرتدية ثياباً غير رسمية 

وال تضع مساحيق التجميل على وجهها. 
ويشار إلى أن عدســات الكاميرات رصدت لوبيز منذ أيام 
وهي حتاول إخفاء خامت اخلطوبة أثناء تســوقها األثاث في 

كولفر سيتي مع ابنتها إميي )14 عاماً(.

نيكول كيدمان 

جينيفر لوبيز وبن أفليك

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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البصرة - سعدي السند:
بحضــور نخبــوي احتضنته قاعة 
قصــر الثقافة في البصــرة التابع 
لدائرة العالقــات الثقافية العامة 
قصر  احتفى  الثقافــة  وزارة  فــي 
الصحفيــني  ونقابــة  الثقافــة 
العراقيــني فرع البصرة بالشــاعر 
عمــر الســراي وديوانه الشــعري 
اجلديــد )حلويات( وكانت أمســية 

رمضانية مميزة.
أدار اجللســة الشــاعر علي األمارة 
الذي رحب باحلضور وبالوفد الثقافي 
الــذي حضر مــن بغــداد بصحبة 
الشاعر عمر ليضفي جوا من الفرح 
الثقافي املشترك، متحدثا عن الروح 
السراي  الشــاعر  عند  الشــعرية 
الشعري  املشــهد  في  واسهاماته 
ليشكل في جتربته الشعرية عنوانا 
بارزا حيث اضفى ملقومات قصيدته 
اعجاب  كان موضع  طابًعا جميــال 

واهتمام الكثيرين من متابعيه.
الســراي املولــود فــي بغــداد في 
العام1980م، له حضوره في املشهد 
والعربّي، وحقق  العراقّي  الشــعري 
لنفسه الشهرة واإلبداع، وقد تناول 
عدد من النقــاد جتربتــه، من أكثر 
مــن زاوية وأكدوا انه من الشــعراء 
الذين وضعــوا بداياتهم األولى في 
أواخر التســعينات ضمــن إطار ما 
سمي بشعراء )قصيدة الشعر(، إال 
األبرز كان في املشــهد  أن حضوره 

الشعري الذي أعقب 2003.
وهو فــي رحلته التــي امتدت إلى 
أكثر من عقديــن، كأنه يبحث عن 
مقومات شعرية جديدة تنأى به عن 
في  واملستنسخ  والتقليدي  املألوف 
جتــارب زمالئه ومجايليــه ولم تكن 
هذه الرحلة ســهلة، اجتــاز فيها 
محطات صعبة ليقف على مشارف 
مرحلــة حداثية جديــدة قادته من 
العمود الشــعري وهــي القصيدة 

العموديــة اجلديــدة إلــى قصيدة 
النثر مروراً بقصيــدة التفعيلة وان 
) اللعبــة ( التــي يّتقنها الســراي 
أنه ال يريد إعالن الشــعر فحســب 
وقد  دفعتها  الشــاعرية  إعطاء  بل 
وزع الســراي خطابه الشعري على 
كل ) التنويعــات ( الشــعرية ويدع 
تأخذ شــكلها مطرزة  القصيــدة 
واألفــكار  الشــعرية  بالتقانــات 
الشــعرية مبعانيها وصورها ليصل 
بها إلــى أقصى حاالته الشــعرية 

ليبّث الفكرة والصورة معا.
 قرأ الشــاعر عمــر الســراي في 
مجموعة من قصائد ديوانه احملتفى 
به وفي مقدمة قراءاته قرأ قصيدة 
كما  البصــرة  عن  كتبهــا  جديدة 
قرأ عدد من ادبــاء البصرة أوراقهم 
النص  عن  وانطباعاتهــم  النقدية 
الشعري عند السراي وهم االساتذة 

ســالم القرينــي والدكتــور ضياء 
الثامــري و عبــد الســادة البصري 
والدكتــور ســراج محمــد وجنان 
املظفر وخالــد خضير. بدأت بعدها 
مداخالت من عدد من احلضور والتي 

اغنت اجللسة.
املياحي قد  الفنان محســن   وكان 
انشــد قصيدة كتبها له الشــاعر 
علي اإلمــارة وحلنهــا املياحي وهي 
قصيدة ترحيبيــة بالوفد الذي رافق 

الشاعر عمر باحلضور الى البصرة.
 وفي ختام اجللسة وقع الشاعر عمر 
على النســخ التــي أحضرها معه 
مــن ديوانه حلويات والتــي أهداها 
الــى احلاضرين ثم ســجل احلضور 
شكرهم وامتنانهم لقصر الثقافة 
ادارة وموظفــني وهــم يتواصلــون 
حضورهــم  وجتديــد  بســعيهم 
االبداعي فــي ميــدان الثقافة في 

البصرة من خــالل اقامة واحتضان 
التي  املتعددة  املتنوعــة  الفعاليات 
احلاضرة  وقاعته  القصر  يشــهدها 
دائمــا خلدمة مبدعي هــذه املدينة 
املعطــاء لتؤكد ان قصــر الثقافة 
يشــّرع أبوابه دائما لــكل ما يخدم 
املدينــة واهلها الكرمــاء الطيبني 

والثقافة بكل تخصصاتها.
 ومن املؤلفات للشاعر عمر السراي، 
ساعة في زمن واقف ـ ضفائر سلم 
األحــزانـ  وله لهاـ  حلويات الديوان 

الذي مت االحتفاء به وبشاعره اليوم
ونال الســراي العديد مــن اجلوائز، 
منها جائزة الزمان لإلبداع في العراق 
ســنة 2003 - جائــزة املميزون في 
لبنان سنة 2004 - جائزة الصدى في 
األمارات ســنة 2005 - جائزة سعاد 
الصبــاح في الكويت ســنة 2006 

وغيرها.

متابعة - الصباح الجديد:
فاجأ الفنان الكبير أحمد نعمة جمهوره 
الغنائية بعد غياب  الساحة  الى  بعودته 
طويل بأغنية جديدة مصورة "غريب على 

اخلليج".
وقال الفنان أحمد نعمة في تصريح " من 
دواعي ســروري ان أعود بعمل فني رصني 
يحمل نكهة األصالة الفنية والرقي في 

تقدمي رسالة الفن السامية"  
وأشــار نعمة الى ان "أغنية "غريب على 
اخلليج" من القصائد الشــهيرة للشاعر 
الراحل الكبير بدر شــاكر السياب واحلان 

املايسترو الفنان عالء مجيد". 

مبينــاً ان "األغنية يطغــى عليها طابع 
املوشــح واملقام العراقي القدمي واملناقب 
الدينيــة البغدادية التــي غابت أغنيات 
كهذه عن أسماع اجلمهور لفترة طويلة"

موضحاً بأن موســيقى األغنية سجلت 
في أحد أســتوديوهات إسطنبول بعمل 

احترافي عاٍل.
يذكــر ان الفنان أحمد نعمة حاصل على 
املوسيقية  الدراســات  دبلوم من معهد 
قســم الصوت، ولج الفن في منتصف 
املاضي مع كوكبة  القرن  الثمانينات من 
من املطربني بينهــم الفنان محمود أنور، 

والفنان كاظم الساهر، واخرون.

أحمد نعمة يعود الى الساحة الغنائية بـ "غريب على الخليج"

البصرة تستضيف الشاعر عمر السراي وحلوياته 
بغداد - وداد أبراهيم:

برعاية رئيس اجلامعة التقنية الوســطى يقيم قسم تقنيات 
االعالن في كلية الفنون التطبيقية مهرجان املونتاج السنوي 
االول اليوم االثنني لطلبة املرحلة الثانية للدراستني الصباحية 
واملسائية، وبأشــراف التدريسي على قاســم محمد مدرس 
مادة املونتــاج التلفزيوني من اجل االرتقاء مبســتوى الطلبة 
وتهيئتهم ملشاريع التخرج والتي يجب ان تكون افالما وثائقية.

يتضمــن املهرجان عددا من االفالم الوثائقية التي قدمها 170 
طالب وطالبة، بعمل اما فــردي او جماعي تعبر عن افكارهم 
واجتاهاتهم واســاليبهم في عرض وجه من اوجه احلياة، وكان 
الطلبة قد باشروا التحضيرات للمهرجان في وقت مبكر من 

العام احلالي.
واملعروف ان الهدف االســاس من الفلــم الوثائقي هو توثيق 
بعض جوانب الواقع بعيًدا عن اخليال، ويعد من مصادر التعليم 
األساســية كفيلم وثائقي عن أمور رياضية وعلمية او تخص 
والبيئــة وغيرها من مفاصل احلياة، ويشــهد هــذا النوع من 
االفالم تتطوراً كبيرا وبصورة مستمرة ومن دون حدود واضحة. 
وكان الكاتب واملصور البولندي "بلوســتوي ماتسزويســكي 
1856" هو اول من حدد طرق واسلوب صناعة االفالم الوثائقية 

املتبعة حتى اليوم.

الديوانية - الصباح الجديد:
متكن فريق أملاني مــن العثور على 124 قطعة أثرية، في بيوت 

سكنية تعود لعصر "فجر السالالت" في العراق.
وبحسب بيان للهيئة العامة لآلثار والتراث العراقية، حصلت 
الصباح اجلديد على نســخة منه، أعلنت أدلهايد أوتو رئيسة 
فريق التنقيب األملاني التابع ملعهــد اآلثار في جامعة ميونخ، 
باالشــتراك مع البروفيسور عباس احلســيني أستاذ اآلثار في 
جامعة القادســية عن اكتشــافات مهمة في تــل فارة في 

الديوانية، جنوبي العراق.
وقالــت أدلهايد إن "البعثة قامت باملســح للتــل األثري في 
منطقة فارة والبحيرات الســومرية ثم بدأت أعمال التنقيب 
في أربع مناطق، وثالث مناطق للمسح وكانت النتائج مبهرة 
في اجلانبني بعد أن دُمر التل بالكامل من قبل عصابات النبش 

العشوائي وسرقة اآلثار".
وأكدت رئيســة البعثة األملانية أن "النتائج التي ظهرت خالل 
موسم التنقيب احلالي هي مخطط املدينة العمراني بشكل 
واضح وأين يقع البناء واملعبد وحارات السكن واألبنية اإلدارية، 
فضالً عــن العثور على 124 قطعة أثرية مختلفة األشــكال 
واألحجام ومنها قطع فخارية ودمى بشــرية وحيوانية وأختام 
أســطوانية ومعدنيــة وأدوات حجريــة مختلفة األشــكال 

واألحجام والوظائف".

المهرجان السنوي االول لألفالم 
الوثائقية في كلية الفنون التطبيقية

اكتشاف آثار ومنازل تعود 
لـ “فجر السالالت" في البالد

متابعة - الصباح الجديد:
حتظــى اإلعالنات اجلديدة مبشــاهدة 
كبيرة، وتتصدر التريند مبجرد طرحها 
أنها  سيما  التلفزيون،  شاشات  على 
تعتمد على مشاهير الفن والرياضة.

ومن اإلعالنات اجلديدة التي مت طرحها 
إعالن  املاضيــة،  الســاعات  خــالل 
إِلحدى املنتجعات السكنية اجلديدة، 

وتضمن اإلعــالن لذكريات من برامج 
ومسلسالت خاصة بكل جيل.

وشــارك فــي اإلعــالن عــدد مــن 
الفنانني من شتى األجيال كـــجيل 
التســعينيات مثل سيمون وهشام 
عبــاس وحميــد الشــاعري، وجيل 
الشــباب ليلى أحمد زاهر، ومن جيل 
الوسط شارك كل من أحمد السقا 

وهند صبري.
أفــالم   3 أن هنــاك  املعــروف  مــن 
الســقا  بني  جمعــت  ســينمائية 
صبري،  هنــد  التونســية  والنجمة 
2" مع اخملرج  وهي "اجلزيرة، واجلزيــرة 
الكبير شريف عرفة، وفيلم "إبراهيم 
حامد  مــروان  للمخــرج  األبيــض" 

وبطولة محمود عبد العزيز.

يذكر أن النجمة التونســية هند 
صبري غابت عن ســباق رمضان 
الدرامــي 2022، وحضــر النجم 
أحمد الســقا، حيث يشارك في 
بطولة مسلســل "االختيار 3" 
عبد  وكرمي  ياســر جالل  بجانب 
العزيز وأحمد عز، واملسلسل من 

إخراج بيتر ميمي.

إعالنات رمضان 2022 تعيد 
أحمد السقا وهند صبري الى الشاشة

بغداد - الصباح الجديد:
ابرمــت وثيقة تعــاون بني نادي 
املثقفــني العــرب ومجموعــة 
ســواقي اإلعالمية في ســدني 
-اســتراليا. لتبــادل الطرفــني 
النشــاطات  فــي  الدعــوات 

الثقافية بني أستراليا والعراق. 
وقد مت توقيــع الوثيقة من قبل 
مؤسس  رشــيد  محمد  األديب 
نادي املثقفني العــرب والدكتور 
مجموعة  رئيــس  العوادي  عالء 
ســواقي اإلعالمية مدير اإلذاعة 

العربية FM 2000 في سدني.

بغداد - الصباح الجديد: 
الدكتور  املســرحي  الفنان  يقدم 
جتربتــه  هــارف  علــي  حســني 
اإلخراجيــة اجلديدة فــي العرض 
املســرحي اإلنســاني الواقعــي 
املوندرامــا "يــوم حّلــق الكناس 
عبد الباســط" في شارع املتنبي 

ببغداد. 
الفنان حســني علــي هارف  وقال 

" تتنــاول مســرحية "يــوم حلق 
الكناس عبد الباســط" من تأليف 
جبار  الدكتــور  املســرحي  ومتثيل 
محيبس حــادث التفجير اإلرهابي 
الذي وقع في ســاحة الطيران قبل 
أربع سنوات، الذي راح ضحيته عدد 
العمال  من  األبرياء  الشــهداء  من 
بينهم  ومــن  البســطاء،  والناس 
الشــهيد الكّناس عبد الباســط 

حسني أحد منتسبي أمانة بغداد" 
املأســاوية  الواقعة  "تلك  وأضاف: 
ذاكرتي  تفــارق  وال  تالحقني  ظلت 
بعمــل  أجســدها  ان  وقــررت 
ان  لي  شــرف  مبيناً:  مســرحي"، 
اتصدى ملوضوعة تدين فكر اإلرهاب 
األعمى وان نســتذكر هذا الكّناس 
لفعل  ضحية  ذهب  الذي  الشهيد 

اجرامي ولفكر تكفيري مدان.

بغداد - الصباح الجديد:
فتحت حدائــق مبنى "القشــلة" األثري عند 
شارع املتنبي وســط بغداد أبوابها الستقبال 
الوافدين من العائالت خالل ليالي شهر رمضان.
وجاء ذلك التحرك بعد نحو شــهور من حملة 
إعادة تأهيل كبرى طالت معظم مرافق شــارع 
املتنبــي الذي يعد املنتــدى الثقافي األكبر في 

العراق.
وأعلن أحمد حسن مايح رئيس ديوان "القشلة" 
فــي بيان، اطلعــت عليه الصبــاح اجلديد عن 
إقامــة العديد مــن الفعاليات بعــد اإلفطار، 
تتمثــل بتنظيم نــدوات ثقافيــة واقتصادية 
وشــبابية وغيرها يوميا، إضافــة إلى معرض 

صغير للكتاب.
ونوه إلى أن "الفعاليــات جميعها تقام بدعم 
مالي مــن قبل صنــدوق متكني الذي يشــرف 
عليه البنك املركــزي ورابطة املصارف اخلاصة، 
باإلضافة إلى رعاية األمانة العامة جمللس الوزراء 

ووزارة الثقافة في العراق".
وأكد أن ديوان القشلة، منظمة غير حكومية، 
تهدف إلى "دعــم الثقافة العراقية واالقتصاد 
عبر الفعاليات التي تناقشــها بشــكل يومي 
بحضور نخــب كبيرة من اخلبــراء، إضافة إلى 
دعــم الصناعــة الوطنية من خــالل املعرض 
الدائــم لألعمال احمللية"، مثمنــاً بذات الوقت 
"دور وزارة الثقافــة في إقامــة هذه الفعاليات 
بعد التســهيالت التي قدمتها في فتح أبواب 

القشلة مساًء".
وسجلت األيام األولى توافد عدد كبير للعوائل 

البغدادية والنخب الثقافية واألدبية وسط 
فرحــة كبيرة غمــرت احلاضريــن الذي 

وجدوا في تلك املبادرة فرصة للترفيه 
والتعرف علــى معالم البالد األثرية 
في آن واحد. وتعد بناية القشلة أو 
ما يطلق عليه "ســراي احلكومة 
البغدادية  البنايــات  القدمي" من 
التراثيــة التي يعود تاريخ بنائها 

إلى القرن الـ 19 ميالدية.
اجملاور  احلالــي  واختيــر مكانها 
لضفــاف نهر دجلــة من جانب 
الرصافة وسط املنطقة املركزية 

حيث  لبغــداد،  القدمية 
زال باطن األرض  ما 

الــذي تقع عليه 
القشــلة  بناية 
بأســس  يزخر 
القصور  أبنية 
قــع  ا ملو ا و
التي  العديدة 
إلــى  تعــود 
فتــرة اخلالفة 
ســية  لعبا ا
كانت  يــوم 
د  ا بغــد
صمــة  عا
ة  ر حلضــا ا
اإلسالمية.

وثيقة تعاون ثقافي بين رشيد والعوادي 

 الجوهر اإلنساني في رسالة مسرحية
"يوم حّلق الكناس عبد الباسط"

"قشلة" المتنبي تحتضن ليالي رمضان 
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