
عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301301 / طبعت بمطابع دار الصباح الجديد للصحافة والنشر

9
»منظمة اليونسكو« 

عدم ترك أي طفل خلف 
الركب

11
الجوية يالقي الشباب 

السعودي بطموح التعويض 
في دوري أبطال آسيا

ASSABAH ALJADEED :المؤسس
اسمــاعيــل زايـــر

رئيس مجلس االدارة: 
ظــافــــر زايـــر
رئيــــس التحريـــر: 
ظـــــفار زايــــر

يومية سياسية مستقلة

تأسست منذ 2004

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

)Thu. 14 Apr. 2022 issue (4878اخلميس 14 نيسان 2022 العدد )4878(

بغداد ـ الصباح الجديد:
حّملت وزارة النفط امس األربعاء، 
األهلية،  الوقود  محطات  رابطة 
"افتعال  مســؤولية  واصحابها 
األزمــات"، بعدم توفيــر الوقود 
منتظم،  بشــكل  للمواطنــن 
بعد إضرابــات متعمدة متتالية 
فــي عدد من محافظــات البالد 
التالعب  بدعــوى  ومحطاتهــا، 
فــي حصصها املقــررة من قبل 
شركة توزيع املنتجات النفطية، 
املتوافرة  الكميات  على  يؤثر  ومبا 

لديها.
بيان  في  النفــط  وزارة  واتهمت 
وتابعته  األربعــاء  أمس  أصدرته 
األهلية  احملطات  اجلديد،  الصباح 
ب"افتعال األزمــات"، وأكدت أن 
"شركة توزيع املنتجات النفطية 
حذرت أصحــاب احملطات األهلية 
اللجوء  من  لتعليماتها،  اخملالفة 
وإرباك  األزمــات  افتعــال  الــى 
بوقود  املواطنن  جتهيــز  عملية 
البنزيــن"، مبينة أن "الشــركة 
انذرت اصحــاب احملطات االهلية 
املشــيدة بانها لــن تتعامل مع 
االهلية مجددا  رابطة احملطــات 

لغياب صفتها القانونية"
وان الشــركة حســب البيــان 
"ستتعامل مع الوكالء كل على 
حدة وســتعمل على رفع دعاوى 
قضائية ضــد املتلكئن وفق ما 
نصت عليــه العقود املبرمة بن 

الطرفن".
 وأورد البيــان أيضا ان"  شــركة 
توزيع املنتجات النفطية ماضية 
بإجراءاتهــا للحد مــن عمليات 
املال  والتالعب وهــدر  الفســاد 
العام ولــن تتراجع عن خطواتها 

االجرائية ولن تخضع لسياسات 
لي االذرع وفرض االمر الواقع"

االولــى  "كان  البيــان:  وتابــع 
بالرابطــة ان تلجــأ للحوار مع 
وادارتهــا إليجاد حل  الشــركة 
وسط يرضي الطرفن وان االجراء 
املتخذ من قبــل رابطة احملطات 
ومستهجن  مســتنكر  االهلية 
ويضيــف عبئــا علــى املواطن 

وحقوقه اليومية".
البيان  حسب  الشركة  وطالبت 
مبزاولــة   " احملطــات،  أصحــاب 
املواطنن  جتهيــز  في  اعمالهم 

باملنتجات النفطية " 
وأضافت أن "اللجان التفتيشية 
احملطات  جميع  برصد  ســتقوم 
بغداد  في  للتعليمــات  اخملالفة 
الــى  مشــيرة  واحملافظــات"، 
القانونية،  اإلجــراءات  "اتخــاذ 
بحق أصحاب احملطــات اخملالفة، 
وإيقاف  الوكالة  إلغاء  عن  فضالً 
جميع  وحتميلهــم  التجهيــز، 
األضــرار املترتبــة علــى هــذه 

اخملالفات".
احلكومية  "احملطــات  أن  وأكدت 
تعمل على مــدار اليوم لتجهيز 

املواطنن بالوقود".
أن  يتوقــع  الســياق،  وفــي 
يستضيف مجلس النواب، اليوم 
والكادر  النفط  وزيــر  )اخلميس(، 
ازمة  ملناقشــة  للوزارة؛  املتقدم 

الوقود التي تضرب البالد
وقال مكتب النائب األول لرئيس 
للصباح  ورد  بيــان  فــي  اجمللس 
اجلديــد: "برئاســة النائب االول 
الزاملي  حاكــم  البرملان  لرئيس 
النــواب،  مجلس  فــي  يُعقــد 
اجتماع مع وزيــر النفط والكادر 
املتقــدم للوزارة ملناقشــة ازمة 

الوقود".
وكانت اغلقــت محطات الوقود 
القادســية  محافظتــي  فــي 
والنجف ومحافظات اخرى، امس 
املواطنن،  أمــام  أبوابهــا  االول 
معترضة على قرار وزاري بتعديل 
كميات الوقود، التي جتهزها لهم 

الوزارة.
ويحمل أصحاب احملطات األهلية، 
التالعب  احلكومــة مســؤولية 
غالب  وقــال  الوقود،  بكميــات 
الفتالوي، وهــو صاحب محطة 
فــي بغداد، في تصريــح تابعته 

الصبــاح اجلديــد، إن "الفتــرة 
بكميات  تالعبا  شهدت  األخيرة 
الوقود اجملهزة لنا من قبل الوزارة، 
إذ إننــا ال نحصــل علــى نفس 
وهناك  لنــا،  املقررة  الكميــات 

نقص كبير بالكميات املقررة".
وأضاف: "كمــا أن نوعية الوقود 
الــذي نحصــل عليــه بالفترة 
األخيــرة رديئة أيضــا"، متحدثا 
عن مشــاكل داخل وزارة النفط 
أشــخاص  "وجــود  بســبب 
الوقــود  بتجهيــز  يتحكمــون 
بشكل غير علمي، وأن هذا األمر 
يدفــع باجتاه أزمــة تقبل عليها 
البالد، إذا لم تتم معاجلة امللف".

اقتصاديــون  خبــراء  أورد  وكان 
الدعم  اســتمرار  مــن  حتذيرات 
احلكومــي ملــادة البنزيــن التي 
تستورد من خارج البالد، مطالبن 
وزارة النفط بالتعجيل في انشاء 
مصــاف تعفي البــالد من هدر 
مبالــغ مبالين الــدوالرات، وقال 
اخلبير االقتصــادي ميثم لعيبي 
فــي هــذا الصــدد، ان " العراق 
يخســر مبالغ كبيرة من عملية 
استيراد البنزين احملسن من اخلارج 
وإعادة بيعه في الســوق احمللية، 
قد تصل باملتوسط الشهري إلى 
70 مليون دوالر، )يســتورد بسعر 
1000 دينار تقريباً، ويباع بســعر 
650 دينــارا(، وبالتأكيد فإن هذا 
واستنزافا  كبيرة  خســارة  ميثل 
للنقد األجنبي، ال سيما في بلد 

نفطي مثل العراق".
جتدر اإلشــارة الــى ان إضرابات 
محطات الوقــود االهلية، جاءت 
بعــد دعــوة الــى تنفيذها من 

رابطة أصحاب احملطات االهلية.

اليوم..البرلمان يستضيف الوزير 

النفط تنذر المحطات األهلية من
افتعال األزمات: لن نخضع لسياسة لي االذرع

ترجيحات بحسم الحرب الروسية األوكرانية 
3في دونباس مجلس النواب يثير الجدل بتوجهه لتفويض

2الحكومة ارسال موازنة السنة الحالية 2022

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اللجنــة املاليــة النيابية 
قانون  من  مبالــغ  أكبر  تخصيص 
األمــن الغذائــي لــوزارة التجارة 
البطاقة  تأمن مفــردات  أجل  من 
التموينية، مشــددة على أن متريره 
ســيكون بأريحية خالل الشــهر 

احلالي.
لكن ائتالف دولة القانون حتدث عن 
للقانون  التنســيقي  اإلطار  رفض 
على  احلالية، مشــدداً  بصيغتــه 
الشــبهات،  تثير  فقرات  تضمينه 
واســعة  تعديالت  بإجراء  مطالبة 

على املشروع.
وقال عضــو اللجنة املالية محمد 
اخلزاعي فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "العديد من االجتماعات 
مت عقدها داخل اللجنة كان أخرها 
اللمســات  وضع  بهــدف  أمــس 
االخيرة على مشروع قانون الدعم 
الطارئ واألمن الغذائي والتنمية".

وتابع اخلزاعي، أن "املشــروع وصلنا 
مبواد عديــدة وعامة ويســتهدف 
فقرات غير مهمة أو أنها ليســت 

بالطابع الطارئ الذي وضع القانون 
من أجله".

وأشــار، إلى أن "البرملــان وجد أن 
القانــون يتضمن مبالــغ كبيرة ال 
تريليون   45 إلــى  حاجة لها تصل 
دينــار ومصادر متويلــه من فائض 

النفط فضالً عن الســماح بطلب 
قروض جديدة داخلية وخارجية".

"النقاشــات  أن  اخلزاعــي،  وبــن 
املبالغ  تخفيــض  عــن  أســفرت 
بحدود  احلالي  الوقت  لغاية  لتصل 
25 تريليــون ولعلنا جنري املزيد من 

القانون  عــرض  قبل  التخفيــض 
للتصويت، كما أن مصادر التمويل 
ســوف تقتصر على فائض أسعار 
النفــط بن مــا يباع فعــالً وبن 
الســعر املثبت في قانــون املوازنة 

للعام املاضي".

وشدد، على "اتفاق بجعل القانون 
مؤقــت ينتهي مبجرد اقــرار قانون 
املوازنــة ســواء للعــام احلالي أو 

اخلاصة بالعام املقبل".
"الضرورة هي  أن  اخلزاعي،  ويواصل 
من جعلتنا نذهب إلى هذا القانون 
الغذائي  االمــن  توفير  نريــد  ألننا 
االرتفاع  مع  بالتزامــن  للمواطنن 

الكبير في األسواق العراقية".
ونبه، إلى أن "وزارة التجارة ســوف 
تكون لها النسبة األكبر من مبالغ 
بـــ 5 تريليون دينار توفــر مفردات 
البطاقة التموينية لـ 12 شــهراً، 
الزراعي وغيرها  القطــاع  ومن ثم 
مــن القطاعات التي تدر بشــكل 

سريع إيراد على الدولة".
وانتهى اخلزاعي، إلــى أن "القانون 
ســوف ميرر خالل الشــهر احلالي، 
النواب  مجلــس  داخــل  وتوجــد 
االغلبية املريحة للتصويت عليه".

من جانبه، ذكــر النائب عن ائتالف 
دولــة القانون محمــد الصيهود، 
إن "اإلطار التنســيقي يرفض مترير 
قانــون األمن الغذائــي بالصيغة 

احلالية".
وتابــع الصيهــود، أن "املشــكلة 
االولى التي عانى منها القانون هو 
أن مجلس الوزراء اصبحت مهامه 
االعمال  تصريــف  علــى  تقتصر 
أن يرســل  وليس مــن صالحياته 

مشروعات القوانن".
وأشــار، إلى أن "عــدداً كبيراً من 
النواب ســوف يواجهــون القانون 
ال  مشــاريع  لتضمينه  بالرفــض 
ما  العامة  املصلحــة  مــع  تتفق 
يقتضــي إجراء تعديالت واســعة 

عليه"
وانتهــى الصيهود، إلــى أن "مترير 
القانون بهذه السهولة لن يحصل، 
من دون تصحيح مســاره وجعله 
مبا يتفق مع الدســتور واملصلحة 

العامة ورفع الشبهات عنه".
وكان مجلــس الوزراء قد صوت في 
وقت ســابق على مشــروع قانون 
الغذائي  واألمــن  الطــارئ  الدعم 
إلى مجلس  إرساله  والتنمية وقرر 
النــواب للتصويــت عليه في ظل 

غياب قانون املوازنة.

المالية النيابية: أكبر قدر من مبالغ قانون االمن الغذائي
خصص للبطاقة التموينية

تقريـر              اإلطار التنسيقي يعترض على المشروع ويستبعد تمريره بسهولة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
مبحافظة  گرميــان  ادارة  اعلنــت 
اجلفاف  مواجهتها  الســليمانية، 
العــام لهذه الســنة، فــي االدارة 

واالقضية والنواحي التابعة لها.
وقال املشــرف علــى إدارة گرميان 
جــالل نوري فــي مؤمتــر صحفي 
تابعه الصباح  االربعاء  عقده أمس 
اجلديــد،" عقدنا اجتماعا واســعا 
مــع جميع اإلدارات فــي گرميان،" 
بعــد أن جمعنا البيانــات وفقدان 
األمل في هطول األمطار، أعلنا عن 
اجلفاف فــي اإلدارة بأكملها" نظراً 
إلن معدالت هطــول األمطار خالل 
هذه الســنة كانت قليلة لذا فإن 

املنطقة تواجه جفافاً حاداً
واوضــح نــوري، أن اللجان اخملتصة 
ســتتوجه إلى القرى واالرياف لكي 
جتري تقييمــا لألضرار الناجمة عن 
أن مئات االف  هذا اجلفاف، مبينــاً 
الزراعية  االراضــي  من  الهكتارات 
واملراعــي يهددهــا اجلفــاف، جراء 
ادى  انه  إلى  شحة األمطار، إضافة 
الى هجرة املئات من مربي احليوانات 
من القرى الى املناطق االقل تضرراً 

باجلفاف.
گرميــان  ادارة  ان  نــوري،  وبــن 
ومحافظة ديالى تعاني من اجلفاف 
منذ عامن، وهذا العام سيكون له 
تأثير أســوأ علــى االدارة من العام 

املاضي، ما ســيخلف كوارث بيئية 
إدارة  االدارة، وكانــت  كبيرة علــى 
املاضي  العام  أعلنت فــي  گرميان 
التاريخ نفسه تعرض املنطقة  في 

للجفاف.
ودعا نوري إلى تخصيص مبلغ مالي 
من ميزانيــة الطوارئ ملواجهة هذا 
اجلفاف، مشــيرا الــى أن أكثر من 
والشعير  احلنطة  محاصيل  نصف 
ضمن احلدود اإلداريــة تواجه خطر 
األمطار  تســاقط  لعــدم  الهالك 

بالشكل الالزم.”
وقال نوري ان أكثر من 145 ألف فدان 
مــن األراضي الزراعية ســتتضرر، 
وأردف، كما ان امراض مثل اإلسهال 

والقيء واألمراض اجللدية وعدد من 
األمــراض األخرى ستنتشــر، الفتاً 
الــى ان اجلفاف سيتســبب باحلاق 
أضرار كبيرة باحلدائق االصطناعية 
والغابات، مطالبــاً حكومة إقليم 
كردســتان واملنظمات الدولية إلى 
مساعدتهم للحد من تبعات هذه 

الكارثة البيئية.
وأعلن عن تشــكيل مجموعة من 
اللجــان، التي قال بانها ســتقدم 
تقاريــر مشــتركة، حــول كيفية 
اجلفــاف، مطالباً  التعامــل مــع 
املواطنن  ملساعدة  عاجلة  مبيزانية 
واحلد من اثار اجلفاف والتصحر الذي 

يصيب االدارة. 

أكثر من 145 ألف فدان من األراضي الزراعية ستتضرر 

ادارة َكرميان بمحافظة السليمانية تعلن الجفاف العام

بغداد ـ الصباح الجديد: 
إن محصول  التجــارة،  وزارة  افادت 
حصاد احلنطة للموسم احلالي قد 
يصل الى مليونــي طن فقط، ومبا 
يشكل نصف الكمية التي سوقت 
في العــام املاضي، والتي زادت على 

أربعة مالين طم.
الكلية للمســوق من  الكميــات 
محصول احلنطة للموسم احلالي، 
قد تصل إلى مليونــي طن فقط، 
أي ما يعــادل 50 باملئة من الكمية 

املسوقة للموســم املاضي ، التي 
كانت تزيد عن األربعة مالين طنا.

وقال مدير الشركة العامة لتجارة 
احلبوب في الوزارة محمد حنون في 
إن  األربعاء،  امس  رســمي  تصريح 
"مؤشرات الوزارة تؤكد أن الكميات 
الكلية التي ستسوق من محصول 
احلنطة للموسم احلالي في البالد، 
ســتبلغ مليوني طن فقط"، عازيا 
الســبب في هــذا الــى  "خفض 
الشتوية  الزراعية  اخلطة  مساحة 

بســبب تناقص احلصــص املائية 
وقلة معدالت األمطار، وتأخر صرف 

مستحقات الفالحن".
وأضاف أن "طموح الوزارة أن يكون 
هــذا العام مختلفاً عما ســبقه، 
ألسباب عدة، أهمها وضع احلنطة 
عاملياً بسبب الـحـرب )الـروسـيـة 
- األوكرانيــة(، والتحديات الكبيرة 
التــي واجهتهــا وتواجهها البالد 
بهذا الـشـــأن"، عـــاداً املوســم 
احلالــي "نقطة حتول عقــب إقرار 

لدعم  إجــراءات  الدولــة حلزمــة 
القطــاع الزراعــي، كزيادة ســعر 
احلنطة  من  الواحد  الطن  شـــراء 
املســوقة إلى 750 ألف دينار، ودفع 
مستحقات مسوقي احلنطة خالل 
بداية شــهر حزيران  أقصاها  مدة 

املقبل".
حملصول  التســويقي  املوسم  وبدأ 
احلنطة في األول من الشهر اجلاري، 
بعد تسلم سايلو السماوة ألولــى 

تلك الشحنات.

ما يعادل 50 % للعام الماضي

وزارة التجارة ترجح بلوغ كميات محصول الحنطة 
للموسم الحالي مليوني طن فقط

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
واإلســكان صبــاح عبد  اإلعمــار 
اللطيف، امس األربعاء، عن التعاقد 
مع شــركات عاملية إلجناز مشاريع 
خاصة بالطرق، فيما أكد، أن رئيس 
الــوزراء أصــدر توجيهــات تخص 

الطريق احلولي ومداخل بغداد.
تصريح  فــي  اللطيف  عبــد  وقال 
إن "هناك  تابعته الصباح اجلديــد، 
مشاريع مهمة وهي الطريق احلولي 
الذي سيحل نسبة  لبغداد  الدائري 
كبيرة من مشاكل املرور، إضافة إلى 
بغداد  ومداخل  اجملســرات  من  عدد 

اخلمسة".
وأضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي أكد في توجيهاته وجوب 
أن تكون الشــركات املنفذة أجنبية 
ولديها خبــرات كبيرة"،  ورصينــة 
مشيراً إلى أنه "مت التعاقد مع عدد 

من الشركات قبل 3 أسابيع".
وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون 
مشــتت،  صباح  واخلدمات  اإلعمار 
في وقت ســابق، أن الطريق احللقي 
سيخفف الزخم عن بغداد بنسبة 
%40، فيما أشــار إلى تشكيل جلنة 
برئاسة مستشار من مكتب رئيس 

الوزراء ملتابعة تنفيذ املشروع.

توجيهات بالتعاقد مع شركات عالمّية 
إلنجاز مشاريع الطرق منها الحولي

مستشار الكاظمي: 

الصحة العالمية تزف بشرى:

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت منظمة الصحــة العاملية، 
إن اإلصابــات والوفيات الناجمة عن 
لألســبوع  تراجعت  كورونا  فيروس 
الثالــث علــى التوالي، وهــو اجتاه 
مســتويات  تقليل  فيــه  ســاعد 

املراقبة واالختبارات.
وذكــرت الصحة العاملية في أحدث 
تقرير أســبوعي لها امس األربعاء، 
عــن جائحة كورونــا، إن أكثر من 7 
مالين حالة جديدة مت اإلبالغ عنها، 
وهو ما ميثل انخفاضا بنســبة 24 
باملئة مقارنة باألســبوع الســابق، 

بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد 
برس". 

لوفيات  األسبوعي  العدد  وانخفض 
العالم  أنحــاء  كورونا فــي جميع 
بنســبة 18 باملئة، ليصل إلى أكثر 

من 22 ألف حالة.
وقالــت الصحة العامليــة إن هذه 
االنخفاضــات "يجــب تفســيرها 
بحذر"، ألن الكثير مــن الدول التي 
تفشــي  في  انحســارا  شــهدت 
الفيــروس غيــرت اســتراتيجيات 
االختبار اخلاصــة بها، وهو ما يعني 

الكشف عن عدد أقل من احلاالت.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفع ســعر خام البصرة الثقيل 
امس االربعاء، مع ارتفاع اســعار 

النفط عامليا.
وارتفع خام البصرة الثقيل املصدر 
ألســيا 1.96 دوالر وبنسبة تغيير 
بلغــت %1.98 ليصل الى 101.01 

دوالر للبرميل الواحد.
اســعار  جميع  ايضا  وارتفعــت 
خامــات منظمــة اوبــك، حيث 
ســجل خام العربي الســعودي 

107.20 دوالرات للبرميــل بارتفاع 
مزيج  وســجل  دوالر،   1.83 بلــغ 
دوالراً   99.85 اإلماراتــي  مربــان 
دوالر   0.49 بلــغ  بارتفاع  للبرميل 
وبلغ ومزيج ســهران  للبرميــل، 
اجلزائــري 106.98 دوالرات بارتفاع 
بلــغ 6.51 دوالرات، وبلــغ مزيــج 
بارتفاع  103.80دوالر  الثقيل  ايران 
بلــغ 6.11 دوالرات، وبلغ خام بوني 
النيجيري اخلفيف 105.15 دوالرات 

بارتفاع بلغ 5.91 دوالرات".

لألسبوع الثالث على التوالي..إصابات 
ووفيات كورونا مستمرة بالتراجع 

خام البصرة الثقيل يرتفع
مع ارتفاع اسعار النفط عالميا

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم خبيــر قانونــي امــس 
ومجلس  احلكومــة  األربعــاء، 
بخرق  ســواء،  حد  على  النواب 
مشيرا  البالد،  وقوانن  الدستور 
الى ان رئاسة البرملان حتاول إقرار 
التعليمات  قوانن جديدة خارج 

الدستورية.
ويأتي هــذا االتهام على خلفية 
النواب،  مجلس  لرئاسة  مساع 
تصريف  حكومــة  بتفويــض 
االعمال ارســال مشروع قانون 
العــام، وهو األمر  املوازنة لهذا 
اذ قال  الذي يتعارض والدستور، 
اخلبير القانونــي عباس اجلبوري 
املعلومة  لوكالــة  تصريح  في 
وتابعتــه الصبــاح اجلديد، إن " 
النائب االول لرئاســة  حديــث 
مجلس النــواب حاكم الزاملي 
حكومة  تفويض  إمكانية  حول 
قانون  بإرسال  االعمال  تصريف 
املوازنــة والتصويــت عليه من 
قبل أعضــاء اجمللس النواب يعد 
قرارا خارج املواثيق الدســتورية 

والقانونية ".
" مصطلح حكومة  أن  وأضاف 
في  يوجد  ال  االعمــال  تصريف 
أي مادة سواء كان في الدستور 

أو القانــون "، مبينا أن " الفترة 
الدســتورية التي تستمر فيها 
حكومــة تصريــف االعمال ال 
تتجاوز شــهرا واحــدا، عندما 
وبعدها  االنتخابات  إجــراء  يتم 
اختيــار رئيس البرملــان ونائبيه 
ومن ثم اختيار رئيس اجلمهورية 

وتشكيل احلكومة ".
وأوضــح اخلبيــر القانوني أن " 
احلكومة احلالية ليس من حقها 
اتخاذ قرارات استراتيجية وإقرار 
املعاهدات،  وتوقيــع  املوازنــات 
خارجي  مشروع  أي  في  واملضي 
أن  "، مؤكدا  دوليــة  واتفاقيات 
" من اختــرق الدســتور قرابة 
الســتة أشــهر في تشــكيل 
احلكومة، يستطيع أن يفعل ما 

يشاء في الدستور والقوانن ".
وتابع اجلبوري أن “رئاسة مجلس 
ومواد  قوانن  إقرار  حتاول  النواب 
جديــدة بعيــدة كل البعد عن 

الدستور والقانون العراقي”.
لرئيــس  االول  النائــب  وكان 
مجلس النــواب حاكم الزاملي 
صرح امــس األول بــأن هنالك 
توجها نيابيا بالتصويت تفويض 
حكومة تصريف األعمال إرسال 

قانون املوازنة للمجلس.

خبير قانوني يتهم الحكومة والبرلمان 
بخرق الدستور وتجاوز مواثيقه

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

الصباح الجديد متابعة:

“قانــون األمــن الغذائي ســيكون 
نقطة ســوداء في تأريــخ البرملان 
في حال املضــي بتمريره خالل هذه 
الفترة على اعتبار أن جميع بنوده ال 

تنسجم مع اإلطار العام للقانون”
تباينــت ردود األفعال بشــأن توجه 
على  التصويت  الى  النواب  مجلس 
االعمال،  تصريف  حكومة  تفويض 
البرملان،  الى  املوازنة  قانون  إرســال 
ان الظرف  البعــض  وفيمــا اعتبر 
احلالي يستوجب عدم تأخير املوازنة 
ملا لها من أهمية، اعتبر بعض آخر، 
ان هذه اخلطوة ستدخل البرملان في 
احراج مســتقبلي امــام احلكومة 

اجلديدة.
برملانــي اكد ان اســتكمال املوازنة 
االحتاديــة في حــال ارســالها من 
احلكومة هي اولوية لعملنا كونها 
متس املواطن بشــكل مباشر، فيما 
املالية في  باللجنــة  أشــار عضو 
البرملان الســابق إلــى أن احلكومة 
احلاليــة بصفتها حكومة تصريف 
اعمال يومية ليس من حقها ارسال 
املوازنة االحتادية الى مجلس النواب، 
داعيــا البرملان للتريث في مخاطبة 

احلكومة بهذا الشأن.
املســتقل  النواب  مجلــس  عضو 
ان “استكمال  هادي السالمي، اكد 
املوازنة االحتادية في حال ارســالها 
مــن احلكومة هي اولويــة لعملنا 
كونها متس املواطن بشكل مباشر، 
مشــددا على ان املوازنة هي اخليار 
االفضل عن قانــون األمن الغذائي 
كون األخير يتضمن مشاكل كثيرة.
وقال الســالمي، إن “الوضع احلالي 
وعــدم حصــول اتفاق بــن القوى 
سلبية  آثار  له  كانت  السياســية 
انعكســت على تأخير ما يحتاجه 
املواطن مــن خدمات وتوفير درجات 
وظيفية وتوقف املشــاريع وغيرها 
العراقي”،  الشعب  متس  قضايا  من 

مبينــا أن “حديث البرملان عن عزمه 
مخاطبة احلكومة إلرســال املوازنة 
هي خطــوة أفضل مــن احلكومة 
مما ذهبت اليه االن بإرســالها قانون 
األمن الغذائي على اعتبار أن املوازنة 
احلالي  الوضع  الن  وافضل  اشــمل 

بحاجة الى وجود املوازنة”.
وأضاف الســالمي، ان “قانون األمن 
الغذائي يتضمن مشاكل وخروقات 
كثيــرة، ونعتقد أن اعــداد املوازنة 
بشــكل اصولي ومناقشتها داخل 
قبــة البرملــان بشــكل تفصيلي 
ودراسة  الفعلية  احلاجة  وحســب 

اجلــدوى الفنيــة واالقتصادية هي 
اخليــار االفضــل”، الفتــا الــى ان 
“مصلحــة الشــعب العراقي هي 
اولويــة عملنا وتقتضي االســراع 
باكمــال والتصويت علــى املوازنة، 
بالتالــي فإن املوازنة التي ســتعد 
مــن وزارة املاليــة وارســالها الى 
البرملان ســيتم مناقشتها بشكل 
اتفاق  والســعي حلصول  تفصيلي 
الســتكمالها رغم حجم التحدي 
البرملانية  اللجــان  اكتمــال  بعدم 
التي  السياســية  اخلالفات  ووجود 
نتمنــى ركنها جانبا الســتكمال 

املوازنــة كونهــا تصــب مبصلحة 
الشعب العراقي”.

وتابــع ان “االزمــة العاملية والوضع 
االقتصــادي يجعلنــا نركــز على 
املصالح العليا للشــعب فهنالك 
 315 عقــود  بخصوص  التزامــات 
حاجات  تخــص  اخرى  والتزامــات 
املواطنــن والرعايــا االجتماعيــة 
الصحــي  واجلانــب  واالمــراض 
والتســليح ما يجعلنا ملزمن في 
استكمالها بالشكل األمثل وبوقت 
قياســي في حال إرسالها من قبل 
انه  الوزراء”، مشــددا على  مجلس 

“ليس لدينا اي مشاكل باستكمال 
املوازنة وتشريعها ولن يتم ارجاعها 
للحكومة وليس لدينا اعتراض في 
هذا االمر كونهــا متثل اولوية متس 

مصلحة الشعب العراقي”.
عضــو اللجنــة املاليــة بالبرملان 
الســابق عبــد الهــادي موحــان 
السعداوي، اكد ان احلكومة احلالية 
بصفتها حكومــة تصريف اعمال 
ارســال  يومية فليــس من حقها 
املوازنة االحتادية الى مجلس النواب، 
داعيــا البرملان للتريث في مخاطبة 

احلكومة في هذا الشأن.

وقال السعداوي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن “احلكومة احلالية 
بصفتها حكومــة تصريف اعمال 
ارســال  يومية فليــس من حقها 
املوازنة االحتادية الى مجلس النواب، 
بالتالــي فليس من حقهــا قانونيا 
اتخاذ هذا اإلجراء”، مبينا انه “حتى 
وان فرضنا جدال إرســالها للموازنة 
وتصويــت البرملــان عليهــا فــان 
املوازنة  ســتعيد  املقبلة  احلكومة 
الى البرملــان الجراء تعديالت عليها 
احلكومي  برنامجها  مع  تنســجم 
ما يدخل البرملان فــي نفق مظلم 
قانونية ودســتورية ما  وخروقــات 
في  التريث  الــى  بحاجــة  يجعله 
مخاطبة احلكومة الرسال املوازنة”.

تعتبر مصيرية  “املوازنة  ان  وأضاف، 
ال  ان  وينبغــي  العراقي  للشــعب 
تتــرك بيــد الفاســدين خصوصا 
ان مجلــس النواب ليــس فيه جلان 
برملانية مكتملة كــي تعمل على 
اســتكمال إجراءات صياغة وإعداد 
إلى  األمثل”، الفتا  بالشكل  املوازنة 
أن “قانون األمــن الغذائي والتنمية 
يتضمن  فهو  الشــديد  لالســف 
خرق واضح للدســتور وهي موازنة 
تتناقض  أبــواب  مبطنة وتضمنت 
مــع اســم القانون والهــدف من 

إعداده”.
وتابــع أن “قانــون األمــن الغذائي 
ســيكون نقطة ســوداء في تأريخ 
البرملان في حال املضي بتمريره خالل 
هذه الفترة علــى اعتبار أن جميع 
بنوده ال تنســجم مع اإلطار العام 
للقانون نتيجة لتضمنه مشــاريع 
استثمارية وهذا خرق قانوني ينبغي 
يتضمن  كونه  منه  بالضد  الوقوف 
خرق دستوري وقانوني واضح”، داعيا 
النزاهة واالدعاء العام للوقوف بقوة 
بالضد من هــذا القانون لتضمنه 
هدر كبير جــدا باملال العام كما ان 
النواب املستقلن عليهم التصدي 
داخل قبة البرملان حملتوى القانون وان 

يتم معاجلته بالشكل الصحيح”.

الموصل ـ الصباح الجديد:
أقام مركز التحســس النائي في 
نقاشــية  حلقة  املوصل  جامعة 
النائي في  التحسس  تقنيات  عن 
الغبارية  العواصف  كشف ورصد 

ومراقبة التلوث البيئي.
النقاشــية  احللقــة  وعرضــت 
واألقمــار  العامليــة  البرامــج 

برصد  تتعلــق  التي  الصناعيــة 
ومراقبــة التلوث الهوائي وإعطاء 
اإلنــذار ملتخذي القــرار في حالة 

الوصول الى حالة اخلطر.
املتعلقة  اآلراء  املشاركون  وناقش 
باحللول والطرق التي ميكن اتخاذها 
للحد من تلوث الهــواء والتدابير 

املطلوبة حلماية صحة اإلنسان.

علــى صعيــد متصل ناقشــت 
فــي كلية  رســالة ماجســتير 
العلوم بجامعــة البصرة حتضير 
النانــوي  املركــب  وتشــخيص 
ثاني  اخملتزل/  الكرافن  اوكســيد 
وتطبيقاته  التيتانيوم  اوكســيد 

كمتحسس للغاز.
قدمها  التــي  الرســالة  وتهدف 

جبار  الرضا  عبــد  أحمد  الطالب 
الــى حتضيــر متحســس للغاز 
باالعتماد على التركيبات النانوية 
ثاني  وهو  املعادن  اكاســيد  الحد 
اوكسيد التيتانيوم بعد مزجه مع 

اوكسيد الكرافن اخملتزل.
مقارنــة  الرســالة  وتضمنــت 
النانــوي  املركــب  اســتجابة 

لعــدة انواع مــن الغــازات وهي 
االوكســجن وثانــي اوكســيد 
واالمونيا،  الطبــخ  وغاز  الكاربون 
فضال عن املقارنة بن اســتجابة 
املركب النانوي للغازات واستجابة 
كل من ثاني اوكســيد التيتانيوم 
واوكســيد الكرافن اخملتزل لتلك 

الغازات.

بتحسن ظروف  الرسالة  واوصت 
التحســس للغاز واالســتقرارية 
مختلف  في  لالستجابة  العالية 
املســتخدمة  احلراريــة  درجــات 
املركب  استخدام  عند  للتشغيل 
النانوي املكون من ثاني اوكســيد 
التيتانيــوم واوكســيد الكرافن 

اخملتزل. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
من املقــرر أن حتتضــن العاصمة بغداد 
أعمال الدورة اخلامســة ملؤمتر احلضارات 
الذي يعقد خالل العام احلالي مبشاركة 9 
دول هي اليونان والصن ومصر وإيطاليا 
والهند واملكسيك وبيرو وبوليفيا وايران .

وذكــر بيــان لــوزارة اخلارجيــة أن وزير 
اخلارجيَّــة فؤاد حســن اســتقبل وزير 
الثقافة حســن ناظم في مبنى الوزارة، 

لبحث إنعقاد مؤمتر احلضارات على أرض 
العراق لســنة 2022 بدورته اخلامســة، 
إذ ســيترأس العراق املؤمتــر لهذا العام، 
ومبُشارَكة كل من إيران واليونان والصن 
ومصر وإيطاليا والهند واملكسيك وبيرو 
وبوليفيــا. كما تناول اللقــاء على وفق 
البيــان، التباحث حول آليات عقد املؤمتر 
وتشكيل جلان فرعّية لوضع خطه عمل 
وحتديد جــدول زمنّي وإعالن وقت انعقاد 

املؤمتر على أنَّ يتم انعقاده هذا العام.
ــد الوزيــران على ضرورة إســتثمار  وأكَّ
هــذا احلــدث العاملّي املهم لتســليط 
الضــوء على حضــارة العــراق وإظهار 
األبعاد املشرقة وتســليط الضوء حول 
من  العديد  مكانته، مغتنمن حضــور 
الشــخصيات رفيعة املُستوى، وسيتم 
أيضاً توجيه دعوات رسمّية للمنظمات 

الدوليَّة املعنّية باآلثار واحلضارة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتــور خالد  بحث وزيــر التخطيط 
بتال النجم مــع املدير التنفيذي ملكتب 
عثمان  املشروعات  املتحدة خلدمات  االمم 
اكــرم والوفد املرافق له اوجــه التعاون 
املشترك بن العراق واملكتب، سيما في 
مجال دعم جهــود وامكانات احلكومة 
العراقية، في تنفيذ املشــاريع، اخلدمية 

واالســتثمارية، وفي مقدمتها مشاريع 
البنى التحتية واخلدمات، واالستفادة من 
خبرات املنظمة في التعاقد مع املكاتب 
والشركات االستشــارية العمالقة في 

العالم.
وفي هذا اجملال اوضــح وزير التخطيط، 
السياسات التي تقوم بها احلكومة، من 
خالل خطة التنمية الوطنية اخلمسية، 

التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠،  وخطــة 
التي اعدتهــا وزارة التخطيــط، والتي 
اســتكملتها باعداد خطة التعافي من 

تداعيات جائحة كورونا.
من جانبه ابدى عثمان اكرم اســتعداد 
املنظمة لتقدمي املزيد من الدعم للعراق 
فيما يتعلق بتنفيذ املشــاريع،والتعاون 

الفني في شتى اجملاالت.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت وزارة الزراعــة ثالثة أســباب 
الرتفاع أســعار املــواد الزراعية، فيما 
كشفت عن املواد التي فتح الباب أمام 
اســتيرادها مجدداً، بعد قرار مجلس 
الــوزراء بإعادة فتح االســتيراد ملدة 3 

أشهر.
وقال الوكيــل الفني لــوزارة الزراعة 
الدكتور ميثاق عبد احلسن إن “هناك 
متغيرات متعددة وأســباباَ تؤثر على 
األســعار،  برفع  وتتســبب  الســوق 
الروســية  احلرب  اســتمرار  أوالَ  وهي 
بلدين  أهــم  وكونهما  األوكرانيــة   –
ارتفاع  وثانياً  الغذائيــة  املواد  ينتجان 
أســعار النفط وثالثاً دخولنا بشــهر 
رمضان وما يشــهده من ازدياد بطلب 

املواطنن على تلك املواد”.
وأضاف الوكيل الفني أن “وزارة الزراعة 
وتنفيــذاَ لقرار مجلس الــوزراء بفتح 
االستيراد بسبب ارتفاع االسعار وزيادة 
الطلب ملدة 3 أشــهر كلفت قسمها 
والوفرة  األســعار  مبراقبة  املتخصص 

مبتابعة الوضع في السوق”.

وتابع أن “تلــك القرارات قرارات مؤقتة 
بـ )90( يوماً وتتم مراجعتها حســب 
الوضع ألن إصدارها جاء بســبب زيادة 
األســعار وكثرة الطلب ووجوب توفير 
كميــات كافيــة لكبح األســعار” ، 
مشــيرا إلى أنه “وعلى ضوء القرارين 
االســتيراد  بفتح  الزراعة  وزارة  قامت 
واملنتجــات  الزراعيــة  للمحاصيــل 
احليوانيــة التي ســجلت ارتفاعاً في 

أسعارها”.
وأكد أن “املســموح باســتيرادها هي 
الطماطم والبطاطا والباذجنان واخليار 
مقطعات  باستيراد  السماح  وكذلك 
اللحوم والدواجن مع مراقبة وتطبيق 
قانــون الصحة احليوانيــة” ، موضحا 
ان هناك محاصيل شــتوية وصيفية 
كما هو معلــوم، وهي مطلوبة طوال 
السنة، لذلك تعمد وزارة الزراعة على 
مراقبــة النقلة الفصلية وتســمح 
باســتيراد احملاصيل التــي ال تزرع في 

العراق بسبب اختالف الفصول”.
يذكر ان األمانــة العامة جمللس الوزراء 
اعلنت االسبوع املاضي، فتح استيراد 

املواد الغذائية كافة ملدة ثالثة أشهر.
من جهة اخــرى ناقش وزيــر الزراعة 
من  عددا  اخلفاجــي  املهندس محمد 
املواضيع التي تســهم بنجاح اخلطة 
الزراعي  القطــاع  وتطوير  الزراعيــة 

بشقيه النباتي واحليواني.
غرفة  بتشــكيل  اخلفاجــي  ووجــه 
عمليــات ملتابعــة عمليــات احلصاد 
في جميع احملافظات، حيث ســيكون 
فــي كل محافظــة ممثل عــن غرفة 
العقبات  وتذليل  للتنسيق  العمليات 
الي تواجــة الفالحن واملزارعن ووضع 
احللــول الســريعة إلجنــاح عمليات 
احلصــاد وتســهيل عملية اســتالم 
احملاصيل الزراعية )داخل وخارج اخلطة 

الزراعية(.
 وناقــش اخلفاجــي اليــة تطبيــق 
قــرارات مجلــس الوزراء حــول فتح 
االســتيراد للمنتجــات الزراعيــة مبا 
يســهم فــي تقليــل العبــئ على 
املواطــن والســيطرة علــى االرتفاع 
النباتية  للمحاصيل  باالســعار  احلاد 
)الطماطــم - البطاطــا - البادجنان - 

اخليار( وللمنتجات احليوانية )الدجاج - 
مقطعات الدجاج - بيض املائدة( على 

وفق قوانن احلصة احليوانية.
وقال الوزير متت املوافقة على شــمول 
الفالحــن واملزارعــن خــارج اخلطة 
الزراعيــة  للمســاحات  الزراعيــة 
واســتالم   )140( باملــادة  املشــمولة 
محصول احلنطة وشمول مستفيدي 
القرى العصرية بالتسهيالت لتوسيع 
انشــطتهم الزراعية وعرض املوضوع 
علــى مجلس ادارة الشــركة العامة 
بأمكانية  للنظر  الزراعية  للتجهيزات 
الشــركة  ضوابط  من  اســتثنائهم 

بتجهيز املستلزمات الزراعية. 
كمــا متــت مناقشــة زيــادة اخلطة 
وجتفيف  تفريــط  ملعامل  االنتاجيــة 
الذرة احلكومية مقابل حصة املعامل 
االهلية واملوافقة على تســليف دائرة 
االراضــي الزراعية مببلــغ 100 مليون 
دينار لغــرض صرف رواتــب العاملن 
بصفة عقــد ضمن حســاب اخلطة 
اخلرائط(  االستثمارية )مشروع حتديث 

اسوة ببقية الدوائر االخرى.

مجلس النواب يثير الجدل بتوجهه لتفويض 
الحكومة ارسال موازنة السنة الحالية 2022

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث مدير عام السكك احلديد العراقية طالب 
جــواد كاظم احلســيني رئيس جلنــة التطوير 
والنهوض بواقع الشركة مع وفد شركة )نورنكو 
الصينية ( بحضور اخملتصن لكال اجلانبن  دراسة 
مشاريع الســكك االســتثمارية واملستقبلية 
ومت تســليط الضــوء على تقدمي الدراســة من 
قبل شــركة نورنكو في تنفيذ املشروع احليوي 

االستثماري خط سكة حديد  )جنف / كربالء (.
جاء ذلك ضمــن توجيهات وزيــر النقل بتطوير 
واقع سكك حديد العراق بكل مفاصلها بتنفيذ 
مشاريعها االســتثمارية واملستقبلية من قبل 
الضوابط  الرصينة حسب  العاملية  الشــركات 
واألصول من قانون االستثمار ، سيما ان مدير عام 
السكك تقدم بشــرح مفصل عن أهم اخلطط 
واملشــاريع االستثمارية واملســتقبلية والرغبة 
في تطويرها والنهوض بهــا من خالل تنفيذها 
ملواكبة التطور احلاصل في البلدان املتقدمة في 
اجملال الســككي ذات اجلــدوى االقتصادية بنقل 

البضائع كافة واملسافرين . 

بغداد – الصباح اجلديد  
حددت املديريــة العامة للشــؤون الفنية في 
اجلهــاز التنفيذي حملو األمية فــي وزارة التربية 
الســادس من الشــهر املقبل موعد االمتحان 
النهائــي ملراكز محو األمية ملرحلتي األســاس 

والتكميل للعام الدراسي 2021 – 2022.   
وذكرت املديرية في بيان أنه “مت حتديد يوم اجلمعة 
الســادس من ايار املقبل موعدا لبدء االمتحان 
النهائي في جميع مراكــز محو االمية باللغة 
العربيــة واللغــات االخرى ملرحلتي االســاس 
والتكميل في بغداد واحملافظات، وتســتمر ملدة 
ثالثة أيــام ، حيث ســيكون االمتحــان باملواد 

التالية ) قراءة وحساب وثقافة عامة( . 
وأضافت أنه “بحســب املديرية فــإن االمتحان 
النهائي بالنســبة للمراكز اجملتمعية سيكون 
يوم الثالثاء العاشــر من الشهر املقبل وينتهي 
يوم اخلميس 12/ 5/ 2022” ، وأشــار البيان الى 
ان االمتحانــات النهائية للمرحلــة االبتدائية 
للصفوف غير املنتهية “الــدور األول” تبدأ يوم 
االثنن املوافق 16 / 5 / 2022 ويكون يوم السبت 

من ضمن ايام االمتحانات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقَّعــت وزارة العمــل مع  برنامــج األمم املتحدة 
االمنائي فــي العراق مذكــرة تفاهــم  للتعاون 
املشــترك بن الطرفن في اجملــاالت التي تخص 
 الشــــأن االجتماعي ومنها التشــغيل وايجاد 

فرص العمل .  
واكد الوزير ان توقيع هذه املذكرة سيسهم في 
 تعزيز االطر التنســيقية ودعم املشاريع خاصة 
فــي املناطق  اآلمنة واملســتقرة الى جانب دعم 
القطاع اخلــاص، مثمناً في  الوقــت ذاته جهود 
املنظمة األممية املســاندة لعمل الوزارة  في دعم 

ومساعدة الفئات التي تعنى بها الوزارة.  
واشــار ان مذكــرة التفاهم ســتقدم برنامج 
األمم  املتحدة االمنائي املشــورة الفنية ودعم بناء 
القدرات لوزارة  العمل في اجملــاالت ذات االولوية 
وحتســن القدرات  املؤسســية وقدرات مالكات 
الــوزارة لدعــم املشــاريع  الصغيــرة وتطبيق 
منهجيات جديدة ومبتكرة لتعزيز  اســتحداث 

فرص العمل. 
هــذا واتفــق الطرفــان على التنســيق لدعم 
املشاريع واالنشطة  املنفذة من قبل برنامج االمم 
املتحــدة االمنائي ضمن نطــاق  مذكرة التفاهم 
الى جانب مشــاركة وزارة العمــل في عضوية 
 مجالس ادارة املشــاريع التي يرأســها البرنامج 
االممي لتنفيذ  مشروع االستجابة لالزمات وتعزيز 
الصمود ومشــروع بناء  القدرة على الصمود من 

خالل تعزيز التشغيل .

النقل تبحث مع “نورنكو” 
الصينية تنفيذ خط سكة 

حديد نجف / كربالء  

السادس من الشهر
المقبل بدء االمتحان 
النهائي لمحو األمية 

العمل والبرنامج 
االممي يوقعان مذكرة 

لتشغيل العاطلين  

جامعة الموصل تقيم حلقة عن تقنيات رصد العواصف ومراقبة التلوث

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عمليات الحصاد في المحافظات

الزراعة تحدد ثالثة عوامل لالرتفاع النسبي السعار المنتجات الزراعية
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))شكر وتقدير((
تتقدم أسرة صحيفة "الصباح اجلديد" بخالص 
))دائرة  الســادة موظفي  الى  والتقدير  الشكر 

صحة بغداد/ الرصافة- قسم احلسابات((:
1 - زهرة موســى الزم 2 - كاظم مهدي صالح 

3 - علي فاضل غازي 4 - مصطفى حسن طه
5 - احمد هاشــم محســن 6 - رؤى مثنى عبد 
اجمليد 7 - االء احمد محمد، ملا يبذلوه من جهود 
طيبــة في تيســير األمور املاليــة للصحيفة 
متمنن لهــم التوفيق والنجــاح في حياتهم 

العملية مع فائق تقديرنا...

العراق يحتضن فعاليات الدورة
 الخامسة لمؤتمر الحضارات عام 2022 

النجم ومسؤول اممي يبحثان دعم تنفيذ المشاريع الخدمية



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تقــدم رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جونســون، بـ”اعتذاره الكامل”، لكنه رفض 
االستقالة بعدما فرضت غرامة عليه وعلى 
وزير املال، ريشي سوناك، النتهاكهما تدابير 
اإلغالق التي كانت مفروضة الحتواء تفشي 
كوفيــد19- في إطار فضيحــة “بارتيغيت”، 
في عقوبة غير مسبوقة يتم إنزالها برئيس 

للوزراء في املنصب.
وقال جونســون في خطــاب متلفز “دعوني 
أقول على الفــور إني ســددت الغرامة وأنا 

أتقدم مجددا باعتذار كامل”.
كذلك ســتفرض غرامة علــى كاري زوجة 
جونســون، في حني تتهدد تداعيات احلفالت 
التي أقيمت إبان فترة اإلغالق في مقر رئاسة 
احلكومة ومحيطه، مصير جونسون مجددا.

إن  وقالت متحدثة باســم رئاسة احلكومة 
“رئيس الــوزراء ووزير املال تلقيا إخطارا اليوم 

بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما”.
وأعلن مكتب جونســون أن الغرامة فرضت 
عليه حلضوره حفلة عيــد ميالد نظمت له 
عصر 19 يونيو 2020 في قاعة احلكومة في 
مقر رئاسة الوزراء. وقال جونسون إن احلفلة 
دامت أقل من 10 دقائــق، ونفى أن يكون قد 
كذب بأنه كان على علم بخرق القانون وقال 
“بكل صراحة فــي ذاك الوقت لم يبد لي أن 

هذا األمر قد يشكل خرقا للقواعد”.
وتابــع “لكن بالطبع الشــرطة خلصت إلى 
نتيجة مغايــرة وأنا أحترم متاما النتائج التي 

توصل إليها التحقيق”.
مــن جهته أعرب ســوناك عن “أســفه” ملا 
سببه األمر من “إحباط وغضب”، مستبعدا 
بدوره االستقالة. وسارع زعيم حزب العمال 
املعارض كير ســتارمر للمطالبة باستقالة 

جونسون وسوناك.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
لــم يســتخدم الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون، امس األربعاء، عبارة “إبادة جماعية” 
الذي وصف بها نظيره األميركي جو بايدن ما 
ترتكبه القوات الروسية في أوكرانيا، مشككاً 
الكالمي” إلنهاء احلرب.  “التصعيد  في فائدة 
ورداً على ســؤال عبر قناة “فرانس 2” بشــأن 
تصريحات بايدن، امــس األول الثالثاء، أجاب 
ماكــرون بأنه يريد “توخي احلذر باســتخدام 
املصطلحات”. وأضاف: “أقول إن روسيا شنت 
حرباً عنيفة من جانب واحد، وإنه ثبت حالياً 
أن اجليش الروسي ارتكب جرائم حرب، وعلينا 
حاليــاً العثور علــى املســؤولني”. وتابع: “ما 
يحصل جنون، إنها وحشية ال تُصدق... لكن 
في الوقت عينــه أنظر إلى الوقائع وأريد بذل 
أقصى ما ميكــن ليبقى باإلمكان وقف احلرب 
وإعادة بناء الســالم، لذلك لست متأكدا من 
أن تصعيد الكالم يخدم القضية”. وفي وقت 
ســابق، نأى ماكرون بنفســه عن تصريحات 
بايدن بأن بوتن “ال ميكنه البقاء في السلطة”، 
وحــث على بذل جهــود لتهدئــة التوترات. 
وأوضح حينها: “لن أســتخدم هذه العبارات، 
ألنني ما زلت أحتدث إلى الرئيس بوتن، وألن ما 
نريد القيام به بشكل جماعي هو وقف احلرب 
التي شــنتها روســيا في أوكرانيا، دون شن 
حرب وبدون تصعيد”. واتهم جو بايدن للمرة 
األولى نظيره الروســي فالدميير بوتن بارتكاب 
“إبادة جماعية” فــي أوكرانيا، وهو مصطلح 
ســبق أن اســتخدمه الرئيــس األوكرانــي 
فولودميير زيلينســكي لكنــه لم يصدر عن 

اإلدارة األميركية من قبل.

بعد غرامة فضيحة 
“بارتيغيت”.. جونسون يعتذر 

لكنه يتمسك بالسلطة

ماكرون يخالف بايدن 
مجددا.. ويبتعد عن 

“إغضاب بوتن”

الصباح الجديد - متابعة:

لم يعد احلديث مطروحا عن اقتحام 
القوات الروسية لكييف، فموسكو 
في  عملياتها  تخفيــض  أعلنــت 
محيــط فــي محيــط العاصمة 
عموما،  البالد  وشــمال  األوكرانية 
متحدثــة عن تركيــز اجلهود على 
القتــال في إقليــم دونباس، حيث 
يتوقع محللون أن يحدد القتال في 

اإلقليم مسار احلرب.
ورصدت صــور التقطتهــا األقمار 
االصطناعيــة قافلــة عســكرية 
روســية ضخمة، قبل أيــام، وهي 
تتجــه إلى دونبــاس، في إشــارة 
فسرت على أنها تأتي ضمن احلشد 

الروسي ملعركة اإلقليم.
ويقــول محللون، بحســب وكالة 
“رويترز”، إن روســيا متهد الســاحة 
ملعركــة طويلــة من املؤكــد أنها 
ستكبد الطرفني خسائر فادحة في 
حني يحاول الــروس تطويق القوات 

األوكرانية.
ويتوجس احملللون العســكريون إزاء 
فكرة التكهن باملنتصر في معركة 
الصناعي،  أوكرانيا  معقل  دونباس، 
فهي معركة مــن املتوقع أن تكون 
شرســة وأن تشــكل فــي نهاية 

املطاف مسار احلرب.
وقال كونراد موزيكا مدير شــركة 
روخان لالستشارات ومقرها بولندا: 
“املعركة قد تنهك الطرفني لدرجة 
ال تسمح ألي منهما بشن هجوم أو 

هجوم مضاد”.
ســيدافعون  “األوكرانيون  وأضاف: 
والروس  عن بلدهم حتى آخر نفس 

سيتكبدون خسائر جسيمة”.
وتابع أن صراعا صعبا “متجمدا” قد 
يستمر لشهور مع تهديد موسكو 

املستمر بشن هجوم جديد”.
ومن شــأن أي معركة طويلة األمد 
أن تقضــي علــى آمــال الرئيــس 

الروسي فالدميير بوتن في إعالن فوز 
كبير بحلول التاسع من مايو، ذكرى 
األملانية  النازية  على  روسيا  انتصار 
في احلرب العامليــة الثانية، وحتييه 
ضخم  عســكري  بعرض  موسكو 

يحضره زعيم الكرملني كل عام.
موسكو  وبدأت  روســية  حشــود 
قريبة  مناطق  من  قواتها  ســحب 
من كييف ومن مناطق في شــمال 
أوكرانيا في أواخر الشــهر املاضي، 
من أجــل التركيز على الســيطرة 
على دونبــاس. وقال نيــك رينولدز 

محلــل احلروب البريــة في املعهد 
امللكي للخدمات املتحدة في لندن 
إنه حتــى رغم عدم وصول تعزيزات 
في الوقــت الراهن، دفــع الهجوم 
إلى  أوكرانيــا  الروســي مقاتلــي 
رويدا في بعض مناطق  رويدا  الوراء 
دونباس وأحكم سيطرته على نحو 

90 باملئة من منطقة لوغانسك.
بقوة  األوكرانية  القــوات  وصمدت 
أكبر في منطقة دونيتســك التي 
إقليم  لوغانســك  مــع  تشــكل 
بالروسية، وسيطر  الناطق  دونباس 

عليــه انفصاليــون مدعومون من 
روســيا فــي 2014. وتتمركز وحدة 
أوكرانيــة كبيرة هنــاك منذ ذلك 

احلني.
وقال احملللون إن موســكو قد حتاول 
األوكرانية  الشرقية  اجلبهة  اختراق 
والدبابات  بالقــوات  تقدمها  خالل 
واجلنوب  الشــمال  واملدرعــات من 
فــي تشــكيل كماشــة لتطويق 
من  األوكرانية  القــوات  ومحاصرة 

اخللف.
أوكرانيا  ورجح احملللــون أن حتــاول 

بالدبابات  املفتوحــة  املعارك  جتنب 
املدفعية الستهداف  وأن تستخدم 
خطوط اإلمداد وإرسال فرق تهاجم 
القوافــل العســكرية وخطــوط 

اإلمدادات اللوجستية.
وتفاديا لتطويق قواتهم، ســيتعني 
على استراتيجيي أوكرانيا أن يجروا 
تقييما مســتمرا لتحديــد ما إذا 
كان يتعني عليهم سحب املقاتلني 
يتســم  تقهقر ســريع  لتجنــب 
تشرذمهم  في  ويتسبب  بالفوضى 
أو تعريضهــم لنيــران املدفعيــة 

والسالح اجلوي.
ستكون  “املشــكلة  رينولدز:  وقال 
في االنفصــال... عن اخلط األمامي. 
هــذا أحد األمور التــي يتعني على 

األوكرانيني بحثها”.
على الطــرف اجلنوبي مــن إقليم 
أزوف،  بحر  على  املطل  دونيتســك 
روســيا متأهبــة لفــرض  تبــدو 
ســيطرتها الكاملة علــى مدينة 
احملاصــرة  الســاحلية  ماريوبــول 
البحرية  التي يستبســل مشــاة 
األوكرانيــة املنهكــون للحفــاظ 

عليها، بحسب رينولدز.
وأضــاف: “ما لــم يفقــد التقدم 
دفعه لوجســتيا  قــوة  الروســي 
ماريوبــول  أن  أعتقــد  ومعنويــا، 
ســينقضي أمرها لألســف... وإذا 
ســقطت ماريوبــول، فســيكون 
مبقدور عدد كبير من اجلند االنضمام 
)الروسي( في أجزاء  حملاوالت التقدم 

أخرى”.
وقال موزيكا إن روســيا قد تشــن 
هجومهــا اجلديــد علــى دونباس 
قريبا رمبا في نهاية هذا األســبوع 
أو فــي األســبوع املقبــل عندما 
وروسيا  روسيا  من  التعزيزات  تصل 
كييف  مــن  وكذلــك  البيضــاء، 
وتشيرنيهيف وسومي في أوكرانيا.
ومــن املرجح أن يتحرك تشــكيل 
باجتاه  الروسي الشمالي  الكماشة 
اجلنوب من بلدة إزيوم التي تقع في 
مكان اســتراتيجي علــى الطريق 
املتجــه إلى بلدتي سلوفيانســك 
وكراماتورسك اخلاضعتني لسيطرة 

األوكرانيني.
وقال حاكم دونيتســك، الثالثاء، إن 
روسيا تبدو في املرحلة األخيرة من 
تقصف  وإنها  القوات،  إعادة حشد 

املنطقة على مدار الساعة.
وقــال موزيكا “سنشــهد معركة 
روســيا  أمام  دونباس.  على  طويلة 
فرص للسيطرة عليها بتفوقها في 
السالح والعتاد والرجال، ال بتفوقها 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اخملابئ  حتديث  علــى  بريطانيا  تعمل 
العســكرية على أراضيهــا، بحيث 
ميكن اســتخدامها لتخزين أسلحة 
نوويــة أميركية مرة أخــرى، بعد 14 
عاما من بقائهــا فارغة، وفقا لوثائق 
رســمية نقلــت عنهــا صحيفــة 

“الغارديان”.
وفي طلب إدارة الرئيس األميركي، جو 
بايدن، مليزانية الدفاع لعام 2023، متت 
إضافة اململكة املتحــدة إلى قائمة 
البلدان التي يجري فيها االســتثمار 
تخزين  ومبواقع  التحتيــة  البنية  في 

جانب  إلــى  اخلاصــة”،  “األســلحة 
بلجيــكا وأملانيا وإيطاليــا وهولندا 
وتركيا، وهي البلدان التي تخزن فيها 
الواليــات املتحــدة ما يقــدر بـ 100 
)B61(، بحسب   ”61 قنبلة نووية “بي 
الصحيفة. وقال هانز كريستنســن، 
مدير مشــروع املعلومات النووية في 
احتاد العلمــاء األميركيني )FAS(، في 
تقرير له حــول طلــب امليزانية، إنه 
الذي  البريطاني  املوقــع  أن  يعتقــد 
يجري حتديثــه، هو القاعــدة اجلوية 
RAF Lak- )األميركية في “الكنهيث” 

100 كيلومتر  enheath(، على بعــد 

شمال شرق لندن. وسحبت الواليات 
املتحــدة قنابل B61 من قاعدتها في 
الكنهيــث عام 2008، وهــو ما مثل 
نهاية نحو نصف قرن من االحتفاظ 
مبخــزون نووي أميركي فــي اململكة 

املتحدة، وفقا للصحيفة.
وفي وقت ســحب هذه القنابل، كان 
ينظــر إليها على أنهــا “عفا عليها 
الزمن عســكريا”، وكانت هناك آمال 
أكبر في نزع الســالح من قبل القوى 
النووية. وقد تبدد هــذا التفاؤل منذ 
ذلك احلني، وعــاد احلديث مجددا عن 
هــذه األســلحة على خلفيــة غزو 

الرئيــس الروســي، فالدمييــر بوتني، 
النوويــة  والتهديــدات  ألوكرانيــا، 
وبرامج حتديث  الناتــو،  لنظامه ضد 
األســلحة النوويــة املكثفــة التي 
املتحدة  الواليــات  تتبعهــا كل من 
الواليات  وروســيا. وكجزء من خطة 
املتحدة لتحديث األسلحة، مت حتديث 
B61، مع نظام توجيه جديد مبسمى 
)B61-12(، ومن املقــرر أن يدخل حيز 

اإلنتاج الكامل في مايو املقبل.
التســعينيات، كان لدى سالح  وفي 
اجلو امللكي البريطانــي، 33 قبوا في 
الكنهيث، حيث مت تخزين 110 قنابل 

B61 حتت األرض.
وأصبحــت بريطانيــا “حريصة على 
القيام بدور أكثر حزما، عندما يتعلق 
األمــر بالــرادع النووي اخلــاص بها”، 
وأعلنــت العام املاضي أنها ســتزيد 
النووية  الرؤوس احلربية  مخزونها من 
بنســبة ٪40 إلى 260، وهي أول زيادة 
في نوعها منذ نهايــة احلرب الباردة، 

وفقا للصحيفة.
احلكومــة  فــي  مصــادر  وتقــول 
البريطانية، إن اململكة املتحدة لديها 
“تقدير أوضــح” لدورها كدولة متتلك 
أســلحة نووية في “حقبة متجددة 

مــن التنافس” بني الدول، وخاصة مع 
روسيا والصني.

ولــم تعلق وزارة الدفــاع البريطانية 
طلب  في  املذكــورة  املعلومات  على 

ميزانية دفاع الواليات املتحدة.
وقال مســؤول بريطانــي: “لن نعلق 
على كل ما يتعلق بتخزين األسلحة 
النووية، لكن هــذه األخبار تأتي بعد 
أربعة أشــهر فقط مــن وصول أول 
جيل جديــد من الطائــرات املقاتلة 
األميركيــة ذات القــدرات النوويــة، 
F-35A Lightning II إلــى الكنهيث، 

وهو أول انتشار في نوعه بأوروبا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يحتفل الــروس والعالم كله في 12 
أبريل بيوم الفضــاء الدولي وهو يوم 
يوري  الروســي،  الفضاء  رائد  انطالق 

غاغارين القتحام الكون عام1961
وقــد تبنــت اجلمعية العامــة لألمم 
املتحــدة عام 2011 قــرارا بإعالن 12 
أبريل يوما دوليا النطالق اإلنسان إلى 

الفضاء.
الروســي  الرئيســان  اليــوم  وزار 
والبيالروسي فالدميير بوتني وألكسندر 
“فوستوتشني”  مطار  لوكاشــينكو 
الفضائــي في شــرق روســيا حيث 
منحــا رواد الفضاء الروس أوســمة  
وميداليات والتقيا مدير عام مؤسسة 
دميتري  الفضائية  “روس كوسموس” 

روغوزيــن وقاما بجولــة تفقدية في 
منشآت املطار الفضائي.

وتقــام يــوم 12 أبريل في موســكو 
تقليديا فعاليــات تذكارية حيث يتم 
فيهــا وضع أكاليل مــن الزهور على 
قبر يوري غاغارين عند جدار الكرملني، 
وذلك مبشاركة رواد الفضاء واملوظفني 

في القطاع الفضائي الروسي.

أما الرائدان الروسيان، أوليغ أرتيوميف 
يعمالن  اللــذان  ودينيــس متفييف، 
فــي الوقت الراهن علــى منت احملطة 
الفضائية فال يــزاالن يتهيآن للخروج 
من احملطــة الفضائية إلــى الفضاء 

املكشوف.
وجتري جمعيــة “املعرفة” الروســية 
“روس  مؤسســة  مــع  بالتعــاون 

كوســموس” في هذا اليــوم ماراثون 
مبشاركة  أوائل”  “نحن  بعنوان  أونالين 
رواد الفضــاء الــروس العاملــني في 

احملطة الفضائية الدولية.
وسيشــهد مطار “بايكونــور” الذي 
انطلق منه عــام 1961 يوري غاغارين 
الفعاليات  مــن  العديد  الفضاء  إلى 
واحلفــل  والرياضيــة  االجتماعيــة 

Mo-  املوسيقي لفرقة الروك الروسية
. tor-Roller

 Space Foundation أمــا منظمــة 
األمريكيــة اخليرية فألغــت فعالية 
“ليلة يوري” التــي كانت تقيمها كل 
عــام. وردا على ذلك تقــام فعاليات 
“ليالــي غاغارين” فــي بضع مناطق 

روسية.

الصباح الجديد ـ متابعة:
صعــدت املقاتالت الروســية من 
غاراتها اجلوية منذ مطلع شــهر 
أماكن جبلية  اجلاري على  نيسان 
يتــوارى فيهــا مقاتلــو تنظيم 
الســورية،  البادية  فــي  “داعش” 
أريــاف حمص ودير الــزور والرقة، 
الشرقي،  وشمالها  سوريا  وسط 
مــع تصاعــد وتيــرة الهجمات 
التنظيم،  مقاتلــو  ينّفذها  التي 
وامليليشــيات  النظام  قوات  ضد 
العشرات  وجرح  ومقتل  اإليرانية، 
في صفوفهــا، وذلك عقب تراجع 
في عدد الغارات اجلوية الروســية 

خالل شهر آذار املاضي.
معارضة:  طيران”  “مراصد  وقالت 
“شــهدت أجواء مناطــق البادية 
املمتدة من ريف حمص  السورية 
الرقة  محافظة  وجنوب  الشرقي 
وصوالً إلى بادية دير الزور، شــمال 
شــرقي ســوريا، مئات الطلعات 
اجلويــة ملقاتالت حربية روســية، 
)حميميم(  قاعــدة  انطلقت من 
اجلوية الروســية بريــف الالذقية 
غربي سوريا، ونّفذت خاللها، أكثر 
مــن 200 غارة جويــة، بصواريخ 
اســتهدفت  االنفجار،  شــديدة 
مواقع يتوارى فيها مقاتلو تنظيم 
الباديــة، وتركز  )داعش(، وســط 
العدد األكبر مــن الغارات اجلوية، 
على أماكن ومواقع تابعة ملنطقة 

السخنة في بادية حمص”. 
وأشــارت إلى أن “هجومــاً نّفذه 

قبل  موّجه  بصــاروخ  مجهولون 
يومني، استهدف موقعاً عسكرياً 
تابعــاً مليليشــيات ، في منطقة 
12 كلم شــمال شرقي  الطيبة 
مدينة تدمر، شرقي حمص، وأدى 
إلى مقتل 4 مــن عناصرها، جرى 
نقلهــم الحقاً إلى مشــفى دير 
الذي تشــرف  العســكري،  الزور 
علــى حمايته قوات عســكرية 
تابعة للفرقة الرابعة بقيادة ماهر 

األسد«.
من جهته قال “املرصد الســوري 
حلقــوق اإلنســان”، إن “مناطــق 
منذ  تشــهد  الســورية  البادية 
مطلع شهر أبريل اجلاري حتى اآلن، 
متصاعداً،  روســياً  جوياً  نشاطاً 
بعد تراجــع حجم الغارات اجلوية 
الروســية، خــالل شــهر مارس 
املاضي، وتستهدف فيه املقاتالت 
الروسية مواقع لتنظيم )داعش(”. 
وأشــار “املرصــد” إلى أنــه “بلغ 
تعــداد الغارات اجلوية الروســية 
فــي البادية الســورية نحو 240 
غارة، منذ مطلع أبريل وحتى اآلن، 
استهدفت خاللها مواقع يختبئ 
فيهــا عناصر تنظيــم )داعش(، 
في بادية الســخنة بريف حمص 
الشــرقي، وبادية الرصافة ضمن 
محافظة الرقة، وأماكن أخرى في 
مثلث حلب - حماة - الرقة، وسط 
معلومــات مؤكدة عن خســائر 
وذلــك عقب  وماديــة،  بشــرية 
هجوم نّفذتــه مجموعات تابعة 

لـ)داعــش(، اســتهدف قبل أيام، 
موقعاً عســكرياً للميليشــيات 
منطقة  مــن  بالقرب  اإليرانيــة 
السخنة شرقي حمص، وأدى إلى 

مقتل وجرح 6 من عناصرها”.
األمنية  األجهزة  “قيام  إلى  ولفت 
التابعة للنظام السوري باعتقال 
)الدفاع  3 عناصر من ميليشــيا 
الوطنــي( املســاندة للنظام في 
منطقة الســخنة بريف حمص 
الشــرقي، بتهمــة التواصل مع 
 خاليــا تنظيــم )داعــش(، وذلك 
بعــد أيام من اعتقــال قيادي في 
امليليشــيات، فــي منطقة  ذات 
مع اســتنفار  تزامناً  الســخنة، 
املنطقة  فــي  وعســكري  أمني 
تدمر، حتســباً  إلى مدينة  وصوالً 
ألي هجــوم محتمــل لعناصــر 
التنظيم، على املواقع العسكرية 

في املنطقة شرقي حمص”.
وفي سياق آخر، أرسلت إيران خالل 
صواريخ  املاضيــة،  األخيرة  األيام 
مضادة للطائرات إلى ريف حمص 
الشــرقي وســط البــالد، ترافق 
مع تعزيــزات عســكرية جديدة 
وصلت إلى مســتودعات “مهني” 
شرقي  أخرى  ومواقع  العسكرية 
حمص، حسب ناشطني سوريني.

وقــال مســؤول أحــد “املراصد” 
املعارضة: “أرســلت إيــران خالل 
صواريخ  املاضيــة،  األخيرة  األيام 
منطقة  مــن  للطيران  مضــادة 
البوكمــال في دير الزور شــرقي 

ســوريا، إلى ريف حمــص، ترافق 
مع إرسال أسلحة وذخائر جديدة 
)متنوعــة( بســيارات إســعاف 
مســتودعات  إلــى  للتمويــه، 
)مهني(، تزامن مع وصول تعزيزات 
عســكرية جديدة تضم عشرات 
العناصــر من ميليشــيا حركة 
حقل  إلى  )العراقيــة(  النجبــاء 
حمص  بريــف  املهــر1(  )زملــة 

الشرقي”.
وتشــهد البادية السورية، وسط 
وشمال شرقي ســوريا، هجمات 
بشكل شبه يومي، ونشاطاً قتالياً 
متزايداً ملقاتلــي تنظيم “داعش” 
مواقــع عســكرية  يســتهدف 
تابعــة لقوات النظام الســورية 
جانب  إلى  اإليرانية،  وامليليشيات 
العســكري،  البري  النقل  قوافل 
وأوقعــت الهجمات منــذ بداية 
 133 العام احلالي وحتى اآلن نحو 
عنصراً بينهم ضباط في صفوف 
األخيرة، في وقت لم حتقق فيه 3 
حمالت متشــيط قامت بها قوات 
النظــام وامليليشــيات اإليرانية، 
خالل األشــهر األخيــرة املاضية، 
ملالحقة فلــول عناصر التنظيم، 
في البادية الســورية، أي نتيجة، 
نظراً الســتخدام األخير تكتيكاً 
عسكرياً جديداً يعتمد فيه على 
الهجمــات املباغتــة والعمليات 
النوعيــة، للقواعــد والقوافــل 
العسكرية التابعة للنظام وإيران 

في البادية السورية.

ترجيحات بحسم الحرب الروسية األوكرانية في دونباس
فيما يستمر التحشيد حولها

مخابئ بريطانية تتجهز الستقبال أسلحة نووية جديدة

فعاليات مكثفة في الذكرى 61 ألول تحليق فضائي في العالم

طهران تواصل تعزيز وجودها شرق حمص

240 غارة روسية ضد »داعش« في
 البادية السورية خالل أسبوعين

اخلميس 14 نسيان 2021 العدد )4878(

Thu. 14 Apr. 2022 issue )4878(



اعالن4

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة/ 2019/1401
تاريخ/ 2022/4/13

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلســل 82/374 م الســراي 
الواقع في الكــوت العائد للمدين )بدر هــادي غضيب( لقاء طلب 
الدائــن )صفاء عبــد فرحــان( البالــغ )193,000,000( مائة وثالثة 
وتســعون مليون دينار، فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبا معه 
التأمينــات القانونية عشــرة باملائة من القيمة املقدرة وشــهادة 

اجلنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل
علي رضا علي اخلطاوي

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: 82/374 م السراي الواقع في الكوت

2- جنسه ونوعه: ملك صرف
3- حدوده واوصافه: العقار مشــيد عليه عمــارة مكونة من ثالثة 
طوابق وتقع على شــارع رئيســي وآخر فرعي وفي حيث كل طابق 
مكون من األول صيدلية )البلســم(+ )مكتبة الهيثم( مطلة على 
شارع رئيسي وشارع فرعي يطل على مدخل للعمارة مبا يعادل 3,5 
× 8 م مع ســلم يؤدي الى الطوابق األخرى مع شــقة مستخدمة 
كمكتب محاماة )مكتب ســالم املالكي( مع وجود ســرداب حتت 
املكتبــة عائــد للمكتب اما الثانــي والثالث يتكون من شــقتني 
الشقة األولى حتتوي على غرفتي نوم مع هول ومجموعة صحيات 
والشــقة الثانية مكونة من ثالث غرف نوم مع هول مع مجموعة 
صحيات ووجود أبواب مصنوعة من اخلشب الصاج وشبابيك الغرف 
مصنوعة مــن احلديد والزجاج والصحيات حتتوي على ســيراميك 
الفرفوري والسلم يحتوي على محجر مصنوع من احلديد مع وجود 
بيتونه و ســطح العمارة مطلي باالشتايكر صب مسلح والعمارة 
مجهــزة باملاء والكهرباء ومطله على شــارع الرئيســي للعمارة 
مع وجود مدخل يؤدي الى الطوابق األخــرى وارضية البناء مبلطة 

بالكاشي
4- مشتمالته:

5- مساحته: 150 م2
6- درجة العمران:

7- الشاغل: الطابق األول الشاغل )املستأجرين( اما الطابق الثاني 
والثالث متروك اثناء الكشف

8- القيمــة املقــدرة: 1,395,000,000 مليار وثالثمائة وخمســة 
وتسعون مليون دينار عراقي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيئة االولى

العدد/ 178/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/3/8

إعالن
الى املتهم الهارب

  محمد صبار احمد علي البو مهدي
أحالك الســيد قاضي محكمة حتقيق 
ســامراء مبوجب قرار اإلحالة املرقم 78/ 
إلجراء   2022/1/25 فــي  إحالــة/2022 
محاكمتــك بدعوى غيــر موجزة وفق 
أحكام املادة 289 مــن قانون العقوبات 
رقم 111 لسنة 1969 املعدل. وجملهولية 
محــل إقامتك تقــرر تبليغــك إعالنا 
أمام هيأة  للحضــور  احمللية  بالصحف 
هــذه احملكمة صباح يــوم 2022/7/7 او 
تسليم نفسك الى أقرب مركز شرطة 
وفي حــال عــدم حضورك ســتجرى 

احملاكمة بحقك غيابا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي
رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي

املنطقة/ الثانية
العدد: 3457
التاريخ: 2021/11/4

))قرار احلكم الغيابي((
تشكلت محكمة قوى االمن الداخلي/ املنطقة الثانية بتاريخ 
2021/11/4 برئاســة لواء الشــرطة احلقوقي )حسن حسني 
احمد( وعضوية كل من عميد الشرطة احلقوقي )علي محمد 
حميد( وعميد الشرطة احلقوقي )محمد حازم احمد( وبحضور 
املدعى العام )عميد الشــرطة احلقوقي عبــداهلل جار عبود( 

وأصدرت باسم الشعب قرارها اآلتي:
حكمت احملكمــة غيابيا على املدان )العريف/ عدنان جاســم 
محمد حســن العباســي( املنســوب الى مديرية شــرطة 

محافظة صالح الدين واملنشآت باسم الشعب مبا يأتي:
1- احلبس البسيط ملدة )سنة واحدة( استنادا الحكام املادة )5( 
ق.ع.د املعدل وبداللة املادة 61/أوال ق.أ.د تنفذ بحقه عند القبض 
عليه او تســليم نفســه نادما وبعد اكتساب احلكم الدرجة 
القطعية لغيابــه بتاريخ 2021/1/6 وارتــكاب جرمية الغياب 

الرسمي بتاريخ 2021/1/16 ولم يلتحق حلد اآلن.
2- إخراجه من اخلدمة خالل فترة محكوميته )كعقوبة تبعية( 
استنادا الحكام املادتني 40،39/ ثانيا ق.ع.د املعدل تطبق بحقه 

عند تسليم نفسه او القبض عليه.
3- إعطاء املوظفني العموميــني صالحية إلقاء القبض عليه 
أينما وجد وإلزام املواطنــني باإلخبار عن محل اختفائه وحجز 
أمواله املنقولة وغير املنقولة اســتنادا الحكام املادة )69/ثانيا 

وثالثا ورابعا( ق.أ.د
4- تصــرف اتعــاب احملامــاة للمحامي املنتدب األســتاذ )يزن 
مصطفى ذنون( البالغة )25،000( الف دينار من خزينة الدولة 
بعد اكتســاب احلكم الدرجة القطعية استنادا الحكام املادة 

37/ ثانيا ق.أ.د.
5- يعتبــر احلكم الغيابي مبنزلة احلكــم الوجاهي بعد انتهاء 
املدة احملددة في املــادة )71/ أوال( ق.أ.د من تاريخ أعاله واحضاره 
امام هذه احملكمة عند القبض عليه او عند التحاقه خالل املدة 
املذكورة إلجراء محاكمته مجددا اســتنادا ألحكام املادة )72/ 

ثالثا( ق.أ.د.
صدر القرار باالتفاق حكما غيابيا قابال لالعتراض وأفهم علنا 

بتاريخ 2021/11/4.
رئيس احملكمة

فقدان وصل امانات
فقد وصل االمانات املرقم )1844728( الصادر من مديرية 
بلدية تكريت بتاريخ 2018/2/13 مببلغ )4،050،000 فقط 
أربعة ماليني وخمسني الف دينار( وباسم )نضار حواس 
إســماعيل(، فعلى من يعثر عليه الرجاء تسليمه الى 

اجلهة املذكورة أعاله وشكرا.

فقدان وصل امانات
فقد وصــل االمانــات املرقــم )1954297( الصادر من 
بتاريــخ 2019/6/26 مببلغ  بلديــة تكريــت  مديريــة 
)3،000،000 فقــط ثالثة ماليني دينار( وباســم )نضار 
حواس إسماعيل(، فمن يعثر عليه الرجاء تسليمه الى 

اجلهة املذكورة أعاله وشكرا.
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إعالن للمرة األولى/ ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة 
)مشرفني ومهندسني تقنيني، أخصائيي األعمال ومشرفني لقسم السالمة( 

 1st Announcement for Provision of General Human Resource Service )Technical Supervisors & Engineers, Business
)Specialists and HSSE Supervisors

010/SC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املســتفيدة: شركة الواحة النفطية احملدودة املقاول واملشغل حلقل االحدب النفطي مع شركة نفط الوسط )شركة عامة(/ وزارة النفط بعقد 
تطوير وإنتاج حقل االحدب النفطي بعقد مت إعادة توقيعه في 2008/11/10. في الوقت احلالي ألعمال االستكشــاف والتطوير، اإلنتاج وإجناز املنشــآت 

السطحية اجلارية في العراق.
اســم املشــروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير خدمات املوارد البشرية العامة )مشرفني ومهندسني تقنيني، اخصائيي االعمال ومشرفني لقسم 

السالمة( 
010/SC/22 :رقم املناقصة

Tender Information:
تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
AL-WAHA is to seek a contractor to provide General Human Resource Service. Contractor shall provide all kinds of Technical 
Supervisors & Engineers, Business Specialists and HSSE Supervisors, please refer to ITB for more details

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 200.000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق -4 على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم املالية قبل 2022/5/24 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق 

الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة 

واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2022/5/24 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

6 - يجب على الشركات االجنبية تقدمي:
أ- تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية وفرعها في العراق. 

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2022.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

أ - تقدمي نســخة من جميع وثائق التســجيل اخلاصة بالشركة والنســخة امللونة من بطاقة الهوية النافذة )هوية وزارة التخطيط او غرفة التجارة( 
مرفقة مع العروض .يلتزم مقدمو العروض بتقدمي جميع املستندات االصلية قبل استالم خطاب اإلحالة.

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2022
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية 

haneen.monam@petroalwaha.com; zhangwen@petroalwaha.com; wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; 

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

تنويه
متديد إعالن/ ملناقصة توفير خدمة تأجير املضخات الغاطسة ملدة 

خمس سنوات 
 Extension for 1st Announcement for Provision of ESP Rental

Service for Five Years
002/SC/22 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2022/4/14 الى 4/28/ 2022

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنيــة والتجارية وخطاب 
الضمان بظــروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم 
الشركة في املوعد النهائي لغلق املناقصة 2022/4/28 عند الساعة 4:00 

عصرا
 2– معلومات املناقصة األخرى مشــار اليها فــي إعالن الصحيفة بتاريخ 

2022/3/1
3 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

 ;haneen.monam@petroalwaha.com 
;zhangwen@petroalwaha.com
 wujie@petroalwaha.com; yangchao@petroalwaha.com; 
lixiwen@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 24
التاريخ: 2022/4/12

م/ إعالن اول

عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار في 
مديرية بلديــات ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية اليجار أمالك بلدية )ســيد دخيل( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه عدد )31(، فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من 
القيمــة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان 
البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

800,000 ثمامنائة الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1481سيد دخيل1

900,000 تسعمائة الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1482سيد دخيل2

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1483سيد دخيل3

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1484سيد دخيل4

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1485سيد دخيل5

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1486سيد دخيل6

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1487سيد دخيل7

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1488سيد دخيل8

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/1489سيد دخيل9

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14810سيد دخيل10

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14811سيد دخيل11

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14812سيد دخيل12

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14813سيد دخيل13

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14814سيد دخيل14

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14815سيد دخيل15

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14816سيد دخيل16

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 704/14818سيد دخيل17

400,000 اربعمائة الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1481سيد دخيل18

400,000 اربعمائة الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1482سيد دخيل19

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1483سيد دخيل20

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1485سيد دخيل21

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1486سيد دخيل22

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1487سيد دخيل23

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1488سيد دخيل24

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/1489سيد دخيل25

400,000 اربعمائة الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/14810سيد دخيل26

400,000 اربعمائة الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/14811سيد دخيل27

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/14813سيد دخيل28

650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشك رقم 903/14814سيد دخيل29

281,000 مائتان وواحد وثمانون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 949/14826سيد دخيل30

272,000 مائتان واثنان وسبعون الف دينارسنة واحدةحانوت رقم 949/14830سيد دخيل31



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد: 2022/2833
التاريخ: 2022/4/13

إعالن
الى/ املدعى عليه

 مشعل حماد موسى
اقامت املدعية )بشــرى جاسم احمد( 
املرقمة  بالدعــوى  احملكمة  امام هــذه 
250/ش/2022 تطلــب فيــه التفريــق 
محل  وجملهوليــة  للضــرر  القضائــي 
مبوعد  تبليغك  احملكمــة  قررت  اقامتك 
املــؤرخ 2022/4/25 وعند عدم  املرافعة 
حضــورك او إرســال من ينــوب عنك 
ســتجرى املرافعة بحقــك غيابا وعلنا 

وفق القانون.
مع التقدير..

القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية

تنويه
ورد سهوا في اعالننا املنشور في صحيفة الصباح 
اجلديد بالعدد )4863( في 2022/3/24 رقم العقار 
)221 محلة الشــيوخ( خطأ، والصحيح هو )211 

محلة الشيوخ( لذا اقتضى التنويه...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى/ 154/ج/2022
التاريخ: 2022/4/5

قرار احلكم بالعقوبة
تشــكلت محكمة جنح الزبيدية بتاريــخ 2022/4/5 من 
قاضيها الســيد احمــد حامد الكالبي املــأذون بالقضاء 

باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي:
املشتكي/ علي محمد حامد

املدعي العام/ القاضي/ فاضل عباس كاظم
املدانني الهاربني/ 1- حيدر رمضان خضير 2- سمير محمد 
طالب 3- محمد إســماعيل عبــداهلل/ وكيلهم احملامي 

املنتدب/ مصطفى علي عبيد
القرار//

1- حكمــت احملكمة علــى املدانني الهاربــني كل من )1- 
حيدر رمضان خضير 2- ســمير محمــد طالب 3- محمد 
إســماعيل عبداهلل( باحلبس الشــديد ملدة سنتني لكل 
واحد منهم استنادا ألحكام املادة 431 من قانون العقوبات 

وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 منه
2- إعطاء احلق للمشــتكي للمطالبــة بالتعويض أمام 

احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية
3- إصــدار أمر قبــض وحتري بحــق املدانــني الهاربني 1- 
حيدر رمضان خضير 2- ســمير محمــد طالب 3- محمد 
إســماعيل عبداهلل وفق املادة 431 من قانــون العقوبات 

وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 منه
4- قــدرت احملكمــة أتعاب محامــاة للمحامــي املنتدب 
مصطفى علي عبيد مبلغا قدره خمســة وعشرون الف 
دينار تدفع لها مــن خزينة الدولة بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
- وصدر احلكم استنادا الحكام املادة 182/أ من قانون أصول 
احملاكمــات اجلزائية حكما غيابيا قابــال لالعتراض وافهم 

علنا في 2022/4/5.
القاضي
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 369/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/13

الى/ املدعى عليه 
)هاشم محمد حميد عبد(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )خلــودة محمود احمد( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 369/ش/2022 
أمــام محكمة األحوال الشــخصية في 
هيت والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بالتفريــق بينك وبينها وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل اإلقامة وحسب ما ورد بشرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد عنّي 2022/4/24 موعــدا للمرافعة 
وعليك  وتبليغك بصحيفتــني محليتني 
احلضور في املوعد احملدد او من ينوب عنك 
املرافعة  جترى  وبعكســه ســوف  قانونا 

بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

محكمة جنح صالح الدين/ 
النزاهة

العدد: 17/ج نزاهة/2021
التاريخ: 2022/4/4

)إعالن(
)شــيبان  الهاربة  املتهمة  الى 
تقرر  البــدري(  خلــف  خليفة 
إلجــراء  باحلضــور  تبليغــك 
محاكمتك في الدعوى اجلزائية 
وفق  نزاهة/2021  17/ج  املرقمة 
احــكام املادة 331 مــن قانون 
لســنة   111 رقم  العقوبــات 
يوم  للحضــور  املعــدل   1969
نفسك  تسليم  او   2022/5/11
الى أقرب مركز شرطة وفي حال 
عدم حضورك ستجرى احملاكمة 

بحقك غيابا وفق األصول.
القاضي
عبد العليم فيصل عزاوي

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي

 املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ن.ع تاج الدين 

نصر محمود احمد الدراجي(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

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

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

إعالن
قدم املدعي )رعد مجيد محمد( طلبا يروم فيه تبديل )اسم ابنه( من )محمد 
رضــا( الى )محمد( فمن لديه اعتراض علــى الدعوى مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة أقصاها )خمسة عشر يوما( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 

احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام/ وكالة

الى الشريك اشواق طالب محمد
اقتضــى حضورك الــى مديرية بلدية العمارة لغــرض احلصول على 
إجازة بناء العقار تسلســل )1498/390( كونه مناصفة بيننا وخالل 
فترة )30 يوما( من تاريخ نشر اإلعالن في اجلريدة وبعكسه يتم السير 
في إجراءات احلصــول على إجازة بناء ويســقط حقك في االعتراض 

مستقبال.
الشريك
علي محمد ضبع

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الكوت

العدد 277/ش/2022
التاريخ 2022/4/7

الى املدعى عليه/ حسني علي عاشور
بتاريــخ 2022/4/7 أصدرت هــذه احملكمة بالعدد 
أعاله قرارا غيابيا يقضــي احلكم بإخراج الوريث 
)حســني علي عاشــور( من القســام الشرعي 
1103 في 2017/12/24 اخلــاص باملتوفاة نعيمه 
محمد شرف وجعل املســألة اإلرثية تصح من 
)44( ســهما بدال من )52( ســهما موزعة على 
النحو اآلتي منها )8( ســهم الى ولدها املدعي 
)عبد الكرمي علي عاشور( و )4( سهم لكل واحدة 
من بناتها )ســليمة وفهيمــة وحليمة وكرمية 
وخيرية وافراح وغصون( أبناء علي عاشــور و)2( 
ســهم لكل واحد من االحفاد )ضيــاء وعالء( و 
)1( ســهم لكل واحدة من احلفيدات )نبا واسراء 
ومتارة وديار( أبناء عبد الرحيم علي عاشــور )آلت 
اليهم مــن والدهم املتوفى عبــد الرحيم علي 
عاشــور( وتأشير ذلك في الســجالت الرسمية 
بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية وجملهولية 
محل اقامتك حسب االشــعار القائم بالتبليغ 
عليه تقرر تبليغك بالقرار املذكور أعاله بواسطة 
صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هــذه احملكمة وعند عــدم اعتراضك على 
القــرار ضمن املدة القانونية ســوف يكتســب 

القرار الدرجة القطعية. 
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى/ 153/ج/2022
التاريخ: 2022/4/5

قرار احلكم بالعقوبة
تشكلت محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 2022/4/5 من 
قاضيها الســيد احمد حامد الكالبي املأذون بالقضاء 

باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي:
املشتكي/ احسان عالوي هادي

املدعي العام/ القاضي/ فاضل عباس كاظم
املدان الهارب/ حيدر قاسم عبد الكاظم/ وكيله احملامي 

املنتدب/ احمد علي عبيد
القرار//

1- حكمــت احملكمة على املدان الهارب )حيدر قاســم 
عبــد الكاظم( باحلبس البســيط ملدة ســنة واحدة 

استنادا ألحكام املادة 432 من قانون العقوبات
2- إعطاء احلق للمشــتكي للمطالبة بالتعويض أمام 

احملاكم املدنية بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية
3- إصدار أمــر قبض وحتري بحق املــدان الهارب حيدر 
قاسم عبد الكاظم وفق املادة 432 من قانون العقوبات
4- قــدرت احملكمة أتعاب محامــاة للمحامي املنتدب 
احمد علي عبيد مبلغا قدره خمســة وعشــرون الف 
دينار تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
- وصدر احلكم اســتنادا الحكام املادة 182/أ من قانون 
أصول احملاكمات اجلزائية حكما غيابيا قابال لالعتراض 

وافهم علنا في 2022/4/5.
القاضي
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

العدد/ 321/ب/2022
التاريخ/ 2022/4/12

م/ اعالن
الى/ املدعى عليه علي طالب نوري الســاكن 
ســوق الشــيوخ/ منطقة االســماعليه/ 1 

سابقا/ مجهول محل اإلقامة حاليا
أصــدرت هذه احملكمــة قرارها فــي الدعوى 
البدائية املرقمة 321/ب/2022 في 2022/3/29 
القاضي بفقرته احلكمية املتضمنة )بإلزامك 
بتأديتــك للمدعي )محمود كاظم حســني( 
مبلغا وقدره مليون وثمامنائة وخمســون الف 
دينــار عن بيــع أجهزة موبايــل ولكونك غير 
االسماعليه/1 وحسب  لدى منطقة  معروف 
إشــعار مختار منطقة االســماعليه /1 في 
سوق الشــيوخ واملرفق بكتاب مركز شرطة 
االسماعليه بالعدد 1181 في 2022/2/23 تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بالقرار 
أعــاله وفي حال عدم حضورك او إرســال من 
ينوب عنك قانونا لالعتــراض احلكم الغيابي 
أعاله فــإن القرار ســوف يكتســب الدرجة 

القطعية وفقا للقانون واألصول.
القاضي
بسام فريد حسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة 
االحتادية

دار القضاء في الزهور
محكمة األحوال الشخصية في 

الزهور
العدد: 2880
التاريخ: 2022/3/31

الى/ إعالن
حتية طيبة...

ملقتضيات إصــدار حجة الوفاة اخلاصة 
باملتوفى )ســاره جواد كاظــم( بتاريخ 
)ناهــده  والدتــه  اســم   1998/10/14
احملكمة  قررت هذه  فرحان(  إســماعيل 
النشــر في صحيفتني يوميتني لغرض 
اصدار حجــة الوفاة ومن تتوفر لديه أي 
معلومات عن املومــا اليه احلضور امام 
محكمة األحوال الشخصية في الزهور 
وخالل فترة عشرة أيام من تاريخ النشر 

إلبداء ما لديه من معلومات.
مع فائق التقدير..

القاضي
سامر عادل عبد الواحد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 235/ج/2022
التاريخ: 2022/4/1
الى/ املتهم الهارب/ مرتضى عبداهلل 

شبيب جاسم الياسري
م/ تبليغ

قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/5/15 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمة 235/ج/2022 وفق املادة 292 من 
قانون العقوبات العراقي ولكونك هاربا 
النشر  تبليغك من خالل  قررت احملكمة 
يوميتني في  في صحيفتني محليتــني 
موعــد احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما 
اســتنادا لنص املــادة 143/ج االصولية 
عــدم حضورك ســتجرى  حــال  وفي 

احملاكمة بحقك غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

معهد التدريب النفطي- بيجي- نشر إعالن مناقصة للمرة األولى

يعلن معهد التدريب النفطي- بيجي أحد تشكيالت وزارة النفط عن إعالن )مناقصة عامة محلية( وحسب التفاصيل املبينة في اجلدول 
ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية ، فعلى الراغبني باالشتراك من الشركات واملقاوالت ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية املذكورة 
في ادناه مراجعة مقر معهدنا في بيجي- داخل السياج األمني ملصفى الصمود اعتبارا من تاريخ نشر اإلعالن الستالم نسخة من جدول 
املواصفات واالعداد )تندر( ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره )250،000( فقط مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد إال في حال 
الغاء املناقصة او تغيير أســلوب تنفيذها على ان يتم تســليم العطاء بظرف مغلق قبل الساعة الواحدة ظهرا لغاية يوم االحد املوافق 
2022/5/15 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل اجلهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق في اول يوم دوام 
الرسمي يلي تاريخ العطلة او اخلظر ويتحمل من حتال بعهدته املناقصة أجور نشر اإلعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم عقد املؤمتر 

اخلاص باالجابة على االستفسارات في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 2022/5/8 في املعهد.

أوال:- املتسمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء:-
1. هوية الشركة لعام 2022 مع إرفاق )شهادة تأسيس- عقد التاسيس- النظام الداخلي للشركة( وااللتزام بالصالحيات املالية.

2. التأمينات األولية حســب املبلغ املبني في اجلدول أعاله على شــكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي او مصرف 
اهلــي معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ألمر معهــد التدريب النفطي- بيجي على أاّل يكون ضمن املصارف احملظور التعامل معها 

واملبينة في القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب اإلحالة.
3. جلب كتاب عدم ممانعة من االشــتراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 2022 )تصوير ملون( باسم املعهد مع 

هوية ضريبية نافذة.
4. اعمال مماثلة للشركة.

5. وصل شراء وثائق املناقصة )األصلي(
6. تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات احلجب.

ثانيا:- تعتبر الشروط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزأ من العقد:-
1. يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض او من ينوب عنه مبوجب وكالة رسمية.

2. يلتزم من حتال بعهدته املناقصة بكافة الشروط واالعداد واملواصفات والفقرات احملددة في جدول املواصفات.
3. يعتبر العطاء نافذا ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة.

4. معهدنا غير ملزم بقبول اوطأ األسعار.
5. يكون التسعير بالدينار العراقي حصرا ويتم التثبيت األسعار رقما وكتابة )طباعة إلكترونية او باملداد( على جدول االعداد املرفقة طي 
هذه املناقصة خالية من احلك والشــطب وختمها ومصادقتها على جميع الصفحات ويعول على السعر املدون كتابة في حال اختالفه 

مع السعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حال عدم صحة مبلغ الفقرة.
6. ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها.

7. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصة بصورة مباشرة او غير مباشرة ويتحمل اخملالف التبعات القانونية.
8. ال يجوز للمدير املفوض في اكثر من شركة تقدمي اكثر من عطاء واحد في املناقصة الواحدة.

9. ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه الى شخص اخر وفي حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
10. يتحمل من حتال بعهدته املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القانونني النافذة.

11. العقد خاضع للضريبة وكافة الرســوم القانونية وقانون حتصيل الديون احلكومية رقم 56 لســنة 1977 والقوانني العراقية النافذة 
والرسوم الكمركية ويتحملها من حتال بعهدته املناقصة

12. يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية.
13. يعتبر مبلغ اإلحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.

14. على املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وأرقام هواتفه والبريد االلكتروني وبشكل دقيق وواضح.
15. يلتزم من حتال بعهدته املناقصة تقدمي كفالة حســن التنفيذ بنسبة )5%( من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة العقد وفترة الضمان 
للمناقصة البالغة )6 اشــهر( قبل توقيع العقد على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي او مصرف اهلي معتمد لدى البنك 

املركزي العراقي المر معهد التدريب النفطي – بيجي
16. املفاضلة واالحالة ســتكون وفق تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايير التأهيل 

املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقدميها مع وثائق املناقصة.
17. ملعهدنا احلق في متديد موعد غلق املناقصة او إلغائها في أي مرحلة من مراحلها دون حتمل أي تبعات مالية او قانوينة.

18. يتلزم املتقدم بكافة الشروط املطلوبة باإلعالن والقوانني أعاله.
19. للجنة دراســة وحتليل العطاءات اهمال أي عطاء في حالة وجود أخطاء في األســعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان 

كان املتقدم اوطأ العطاءات.
20. يكون القطع واالشتراك باملناقصة في كافة أيام األسبوع )أيام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية 

ظهرا واعتبارا من تاريخ نشر اإلعالن.
21. بإمكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات في متام الساعة التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق 

2022/5/16 في مقر معهدنا في بيجي قرب مصفى الصمود
22. ال تصرف املستحقات النهائية اال بعد تقدمي براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب.

23. يستبعد العطاء الي يقل او يزيد 20% من الكلفة التخمينية.
يجب االطالع على الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

عدد مرات موضوع املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ التأميناتالهوية املطلوبةمدة العملالكلفة التخمينيةاإلعالن

11
انشاء مركز 

تدريب الصحة 
والسالمة والبيئة

300 يوم 11،500،000،000
)عشرة اشهر( 

انشائية درجة 8 
15،000،000فما فوق
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

إلى  اخلــام  النفط  أســعار  عادت 
االرتفاع بعد تخفيف نسبي لقيود 
اإلغالق املرتبطــة بجائحة كورونا 
في الصــن، رغم صعــود الدوالر 
في  املســتويات  أعلى  وتسجيله 
عامن، ما يضغــط هبوطيا على 

أسعار اخلام.
وتعويــض األســعار بعضــا من 
الســابقة  احلــادة  خســائرها 
ينعــش آمال تعافــي الطلب في 
الصن التي تعد مــن أكبر الدول 
العالم،  في  للنفط  املســتهلكة 
في وقت يواصل فيه املنتجون في 
“أوبك +” خطتهم في زيادة اإلنتاج 
ألف   400 بشــكل تدريجي بنحو 
برميل يوميا على أســاس شهري، 
علــى الرغم مــن صعوبات نقص 
االســتثمار وتعثر بعض املنتجن 

في الوفاء باحلصص املطلوبة.
“إن  نفطيــون  محللــون  وقــال 
اخملاوف من شــح اإلمدادات ونقص 
املعروض النفطي مســتمرة رغم 
ودول  املتحــدة  الواليــات  إعــالن 
أخرى في وكالــة الطاقة الدولية 
االحتياطيات  عن  الضخم  اإلفراج 
النفطية االستراتيجية التي تبلغ 
240 مليون برميل”، مشــيرين إلى 
أن اخملــاوف مرتبطة في األســاس 
باحلرب الروسية ضد أوكرانيا التي 
تلقي بثقلها على الســوق، لكون 
روسيا هي واحدة من أكبر منتجي 

النفط اخلام في العالم.
وســلطوا الضــوء علــى أهمية 
تصريحات محمد باركيندو األمن 
العام ملنظمة أوبك، الذي أكد فيها 
أن األزمة احلالية في أسواق النفط 
العاملية الناجمة عن احلرب خارجة 
مشــيرا  املنظمة،  ســيطرة  عن 
إلى أن خســائر إمــدادات النفط 
الروســية الناجمة عن العقوبات 
احلالية واملســتقبلية أو مقاطعة 
العمالء قد تتجاوز ســبعة مالين 

برميل يوميا.
وفــي هذا اإلطــار، قال ســيفن 
شــيميل مدير شــركة “في جي 
تقلبات  “إن  األملانيــة  إندســتري” 
رغم  النفطية مستمرة  الســوق 
تخلي أسعار النفط إلى حد كبير 

عــن عالواتها القويــة منذ بداية 
احلــرب”، الفتا إلى أن األســعار ال 
تزال أعلى بكثير ممــا كانت عليه 
تداعيات  العام من جراء  بداية  في 

احلرب.
وأشــار إلى صعوبة حتقيق التوازن 
في السوق، في ظل األزمة احلالية 
والعقوبات املرتبطــة بها وهو ما 
أكدته “أوبك +” بأنه ال يوجد منتج 
الروسي  اإلنتاج  تعويض  قادر على 
الضخم من النفــط والغاز، الفتا 
“أوبك”  اســتجابة  صعوبــة  إلى 
لدعــوة االحتــاد األوروبــي وبقية 
اســتغالل  إلى  االســتهالك  دول 
الطاقة اإلنتاجية الفائضة احلالية 

للمساعدة في األزمة.
مــن جانبــه، ذكــر روبــن نوبل 

مدير شــركة أوكســيرا الدولية 
+” كانت  “أوبك  أن  لالستشــارات، 
واضحة مع كل املعنين بالصناعة 
منــذ بداية األزمة، حيث شــددت 
على أن أساســيات السوق جيدة، 
لكــن طفــرات األســعار وغياب 
االســتقرار يعــودان إلــى اخملاطر 

اجليوسياسية وحدها.
وأشار إلى أن قفزات األسعار احلادة 
تراجعت حاليا، مع جتنب عديد من 
املصافي شراء اإلمدادات الروسية، 
فــي أعقــاب فــرض العقوبــات 
األمريكية، وبحــث االحتاد األوروبي 
رغم صعوبة  مماثلة،  عقوبات  إقرار 
تطبيــق ذلــك عمليا فــي قطاع 
الطاقــة. ولفــت إلــى أن ارتفاع 
أسعار الطاقة - خاصة الوقود - زاد 

من الضغــوط التضخمية وفاقم 
أزمة تكلفة املعيشة التي تضرب 
عديــدا من املســتهلكن، منوها 
تســتطيع  ال  أنها  “أوبك”  بتأكيد 
سد الفجوة التي خلفتها روسيا، 
“أوبك”  في  املنتجون  يحرص  حيث 
حتالف  واســتمرارية  متاسك  على 
املنتجــن فــي “أوبــك +” بقيادة 

السعودية وروسيا.
وأضــاف ماركــوس كــروج كبير 
محللــي شــركة “إيــه كنترول” 
ألبحاث النفط والغاز، أن “أســعار 
النفط اخلام قــد تواصل التذبذب 
الوبائي  الوضــع  لتطــورات  تبعا 
فــي الصــن، حيــث أدى اإلغالق 
املشدد في الصن إلى إثارة اخملاوف 
الواسعة بشأن الطلب، ثم أسهم 

تخفيف القيود في تعويض بعض 
اخلسائر. وأشار إلى أن االرتفاع في 
حاالت اإلصابة في الصن في األيام 
املاضيــة أدى إلى تعطيل عمليات 
املوانئ، ودفع بعــض املصافي إلى 
النفط  معاجلــة  معدالت  خفض 
الرغم من  أنه على  اخلام، موضحا 
احلديث املســتمر عــن العقوبات 
على روســيا ال يوجد حتى اآلن أي 
مؤشــر على تقلص صادرات اخلام 
الروســية. وتــرى جومليــرا رازيفا، 
االستراتيجي  املركز  محللي  كبير 
للطاقة في أذربيجــان، أن اإلعالن 
عن اإلفــراج الضخــم والتاريخي 
النفطيــة  لالحتياطيــات 
االستراتيجية في الواليات املتحدة 
أســهم  الدولية  الطاقة  ووكالة 

كثيرا فــي تهدئة مخاوف العرض 
في الســوق، وبالتالي تهدئة وتيرة 

صعود األسعار.
وأشــارت إلى أن محمد باركيندو، 
واجه  “أوبك”  ملنظمة  العام  األمن 
الســوق بحقيقة رؤيــة املنظمة 
احلاليــة، كما  الســوق  لتطورات 
املقبلة  اخلطوات  اللبس حول  أزال 
لعالج األزمة الراهنة، حيث شــدد 
على أنه ســيكون من املستحيل 
الروســية  البراميــل  اســتبدال 

بالكامل.
من ناحيــة أخــرى، وفيما يخص 
اخلــام  النفــط  األســعار،ارتفع 
تســليم  القياســي  األمريكــي 
أيــار 6.31 دوالر إلــى 100.60 دوالر 
للبرميــل. كما ارتفع خــام برنت 
إلى  دوالر   6.16 تســليم حزيــران 
والقــت  للبرميــل.  دوالر   104.64
أســعار النفط دعما مــن تراجع 
اخملاوف بشــأن الطلب في الصن 
أن خففت شــنغهاي بعض  بعد 
القيــود املتعلقة بانتشــار مرض 
كوفيــد - 19، ومع انخفاض انتاج 
روسيا من النفط ومكثفات الغاز 
2020، بينما  ألدنى مســتوى منذ 
حذرت “أوبك” من أنه سيكون من 
املســتحيل زيادة االنتاج مبا يكفي 

لتعويض خسارة إمدادات روسيا.
وبحســب “رويترز” قالت شنغهاي 
إن أكثر من ســبعة آالف منطقة 
منخفضــة  اعتبــرت  ســكنية 
اخلطــورة، إذ لم تســجل بها أي 
إصابات جديدة ملدة 14 يوما وتقرر 
األحيــاء أي منهــا ســترفع عنه 
القيــود. من جانب آخــر، تراجعت 
سعرها  وسجل  “أوبك”  خام  سلة 
اإلثنــن،  للبرميــل،  دوالر   100.08
مقابــل 101.06 دوالر للبرميل في 

اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
امس  “أوبــك”،  للبترول  املصــدرة 
االول الثالثاء، “إن ســعر الســلة 
 13 أسعار  التي تضم متوسطات 
خاما من إنتاج الدول األعضاء في 
املنظمــة حقــق أول تراجع عقب 
ارتفاع ســابق، وإن السلة خسرت 
نحو ســتة دوالرات مقارنة باليوم 
املاضي،  األســبوع  نفســه مــن 
الذي ســجلت فيــه 106.62 دوالر 

للبرميل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر صناع السياســات في اليابان، 
أمس، مــن أي حتركات ســريعة في 
أهمية  مؤكديــن  الصرف،  أســواق 
االستقرار في الوقت الذي تتابع فيه 
السلطات حتركات الن بعد هبوطه 
إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام 

أمام الدوالر.
وبحســب “رويترز” قال رئيس الوزراء 
فوميو كيشيدا للبرملان: إن استقرار 
أسعار العمالت مهم، وإن أي تغيرات 
سريعة غير مستحبة وكرر حتذيراته 

مــن تراجع ســعر الن الــذي يرفع 
مستويات املعيشة.

وكرر وزير املالية شونيتشي سوزوكي 
التحذيرات نفسها وأضاف أن اليابان 
ستتواصل مع الواليات املتحدة ودول 
املناسب  بالشــكل  للتصدي  أخرى 
لتحركات أســعار العمالت، مشيرا 
إلى احتمــال اتخاذ إجراء منســق، 
لكن املســتثمرين ال يتوقعون تدخال 

وشيكا في أسواق الصرف.
وهبطت العملــة اليابانية دون 125 
ينا للدوالر، أمس األول، بسبب اتساع 

فروق أســعار الفائدة بــن الواليات 
املتحدة واليابان مــع الرهان على أن 
مجلس االحتياطي االحتادي سيشدد 
مجددا أسعار الفائدة في حن يبقي 
بنك اليابان املركزي على سياســته 

النقدية املتساهلة.
وقال ســوزوكي “احلكومة ترقب عن 
كثب حتركات العمــالت مبا في ذلك 
تراجع الن في الفتــرة األخيرة وأثره 
في االقتصاد الياباني وتشعر أن األمر 
ملح”. وأشار إلى أن مجموعة السبع 
اتفقت على أن حتدد األسواق أسعار 

صرف العمالت وعلى التشاور بشأن 
إجراء يتعلق بســوق الصرف وأقرت 
بأن االضطرابات املفرطة والتحركات 
غير املنظمة قد يكون لها أثر سلبي 

في االستقرار االقتصادي واملالي.
وقــال دايســوكي كاراكامــا كبير 
إنه  بنك:  ميزوهــو  في  االقتصادين 
علــى الرغم من هــذه التصريحات 
تتخــذ  أن  املســتثمرون  يتوقــع  ال 
وشيكا  إجراء  اليابانية  الســلطات 
خاصة مع إبقاء واضعي السياسات 
بأن  القائلة  نظرهــم  وجهــة  على 

ضعف الن في الوقت الراهن يخدم 
مصالح اليابــان. إلى ذلك، انخفض 
اليورو بعد عجزه عــن احلفاظ على 
مكاســب حققها عقب االنتخابات 
الذي حافظ  الوقت  الفرنســية في 
فيــه الــدوالر على قوتــه مدعوما 
بارتفاع عائدات السندات األمريكية، 
في وقــت يتحرك فيــه الذهب في 
نطاق ضيق، وفقــا لـ”رويترز”. وهبط 
اليورو 0.19 فــي املائة إلى 1.08625 
دوالر خــالل تعامــالت، أمــس، بعد 
ارتفاعــه في اليــوم الســابق إلى 

1.09550 دوالر بســبب أنباء قالت إن 
الرئيس احلالــي إميانويل ماكرون هزم 
لوبان  ماريــن  اليمينية  منافســته 
في اجلولــة األولى مــن االنتخابات 

الرئاسية.
إلــى ذلك، حافظت أســعار الذهب 
في  مســتقرة  مكاســبها  علــى 
املعامــالت الفورية علــى 1953.26 
الساعة 09:58  بحلول  لألوقية  دوالر 
بتوقيــت جرينتش، بعد أن ســجل 
أعلــى مســتوياته في نحو شــهر 

اإلثنن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت أســعار النفــط، امس 
ارتفــاع اخملزونات  األربعــاء، بفعــل 
االمريكية واالفراج عن االحتياطيات 
من قبــل الدول املســتهلكة، اال ان 
مخــاوف من أن يــؤدي تراجع اإلنتاج 
في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط 

في العالم، حد من تراجع االســعار 
العقود  وتراجعــت  كبير.  بشــكل 
اآلجلة خلام برنت 26 ســنتا أو 0.25 
باملئة إلــى 104.38 دوالرات للبرميل 
بحلــول الســاعة 05:06 بتوقيــت 
جرينتــش، بينما تراجعــت العقود 
الوسيط  اآلجلة خلام غرب تكساس 

األمريكــي 38 ســنتا إلــى 100.22 
دوالر للبرميــل. وقفــز كال العقدين 
أكثر من ٪6 في اجللســة السابقة. 
النفط األمريكية  ارتفعت مخزونات 
بـ 7.8 مليون برميل لألسبوع املاضي، 
وفق تقريــر معهد البترول األمريكي 
الصادرامس االول يوم الثالثاء، ولكن 

هذا لــم يؤثر بحالة التفــاؤل التي 
تســود ســوق الطاقة. و قالت دول 
كبرى مســتهلكة إنها ستفرج عن 
االحتياطيات  مــن  كبيــرة  كميات 
النفطيــة، حيــث قالــت وكالــة 
دولها األعضاء  إن  الدوليــة  الطاقة 
ســتفرج عن 120 مليون برميل من 

االحتياطيات االســتراتيجية حملاولة 
تهدئة زيادات حادة في األسعار.

أظهــرت أحدث البيانــات انخفاض 
إنتاج النفط والغاز الروسي املكثف 
إلى ما دون 10 ماليــن برميل يوميا 
االثنــن املاضي، وهو أدنى مســتوى 
منــذ متــوز 2020، ممــا ينذر بشــح 

االمدادات النفطية.
وفي الوقت نفسه، ساعدت التقارير 
الناشئة عن التخفيف اجلزئي لبعض 
الصن  في  املشددة  اإلغالق  عمليات 
تأجيج املشــاعر  لـ COVID-19 في 
في  الالعبن  بعــض  بن  الصعودية 

السوق هذا األسبوع.

الصباح الجديد ـ متابعة:

ارتفع معدل التضخم في أملانيا خالل 
آذار املاضي إلى أعلى مستوى له منذ 
 ،1990 البالد في  إعادة توحيد شطري 
أسعار  في  الهائلة  بالقفزات  مدفوعا 

الطاقة.
مكتب  أعلــن  لـ”األملانيــة”،  ووفقــا 
اإلحصــاء االحتادي في فيســبادن في 
تأكيد لتقديرات أولية أمس، أن أسعار 
املستهلك ارتفعت الشهر املاضي 7.3 

في املائة على أساس سنوي.
املاضــي، كان معدل  وفــي شــباط 
التضخم الســنوي ال يــزال عند 5.1 
فــي املائة، وعقــب احلرب الروســية 
في أوكرانيا في 24 شــباط ، ارتفعت 

أسعار النفط والغاز.
وكانــت آخر مرة يرتفــع فيها معدل 
التضخم السنوي في الواليات األملانية 
بالنســبة  الغربية”  “أملانيا  القدميــة 
نفسها املســجلة في آذار 2022، في 
خريف 1981، عندما ارتفعت أســعار 
الزيــوت املعدنية أيضا بشــكل كبير 

نتيجة تأثيرات حرب اخلليج األولى.

ويشعر املستهلكون حاليا بالتضخم 
املتزايد خالل تزويــد املركبات بالوقود 
والتدفئة على وجه اخلصوص، وكذلك 

خالل شراء مواد غذائية من املتاجر.
وارتفعت أســعار زيــت التدفئة 144 
في املائة، بينما ارتفعت أســعار وقود 
السيارات 47.4 في املائة، على أساس 
سنوي، وارتفعت أسعار الغاز 41.8 في 

املائة.
كان  الطاقــة،  أســعار  وباســتثناء 
التضخم سيبلغ 3.6 في املائة، في آذار 
املاضي. وارتفعت أسعار املواد الغذائية 
6.2 في املائة، ووصلت نســبة االرتفاع 
للدهون الغذائيــة وزيوت الطعام إلى 

17.2 في املائة.
ارتفعت  املاضــي،  بشــباط  ومقارنة 
في   2.5 إجماال  املســتهلكن  أسعار 

املائة في آذار املاضي.
ويتوقع خبــراء االقتصاد حاليا أن يبلغ 
من  أكثر  التضخم  معدل  متوســط 
6 فــي املائة للعام بأكملــه في أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
وواصلــت أســعار اجلملة فــي أملانيا 
ارتفاعها بســرعة قياسية خالل آذار 
املاضــي، وأعلن مكتــب اإلحصاء أنه 

العام  من  نفســه  بالشــهر  مقارنة 
املاضــي، ارتفعــت أســعار اجلملــة 
22.6 في املائة، وهــي أعلى زيادة يتم 
تسجيلها منذ بدء اإلحصاء في 1962 
ومقارنة بشــباط  املاضــي، ارتفعت 

أســعار اجلملة في آذار 6.9 في املائة، 
وهو منو قياسي أيضا.

النتائج  تتضمن  البيانات،  وبحســب 
العواقب األولى لألزمة الروســية في 
أوكرانيا. وكان موعد املسح هو 5 آذار 

املاضي، أي بعد نحو أســبوع ونصف 
األسبوع من احلرب، ونتيجة العقوبات 
الشديدة التي فرضتها الدول الغربية 
على روسيا، ارتفعت أسعار عديد من 
مصــادر الطاقة واملواد اخلام بشــكل 

حــاد. وتســببت جائحــة كورونا في 
الســابق في تعطيل سالسل التوريد 

وارتفاع األسعار.
جتدر اإلشــارة إلى أن البيع باجلملة هو 
أحد املســتويات االقتصادية العديدة 
في أملانيا التي يتشكل عليها املستوى 
العام لألسعار. وإلى جانب ذلك، هناك 
أســعار البضائــع الواردة إلــى أملانيا 
املصنعون  يتقاضاها  التي  واألســعار 
ملنتجاتهم، وأســعار املنتجن. وكلها 
تؤثــر في أســعار املســتهلك، التي 
يبنــي عليها البنك املركــزي األوروبي 
التضخم  ومعدل  النقدية.  سياسته 
مرتفع للغاية حاليا في كل من أملانيا 

ومنطقة اليورو.
وفــي قطاع البنــاء، تصاعدت اخملاوف 
فيمــا يتعلــق بارتفاع األســعار في 

أسواق املواد اخلام، بسبب احلرب.
العام  املدير  باكليبــا،  فيليكس  وقال 
لالحتاد األملانــي املركزي لقطاع البناء، 
في تصريحــات صحافيــة، “التدخل 
العســكري الروســي في أوكرانيا له 
تأثيــر أكبــر بكثير في قطــاع البناء 
األملاني ممــا كان مفترضــا”، موضحا 
على ســبيل املثال، أن أســعار احلديد 

واخلرســانة لرصف الطــرق، وكذلك 
أســعار األخشــاب، قد زادت بشكل 

كبير.
وأضــاف باكليبا “على غــرار إمدادات 
الطاقة، نرى أنه يتعن علينا أن نصبح 
أقل اعتمادا على املنتجات من روسيا”.
وذكر أن هذا يشمل، على سبيل املثال، 
التفكير أكثر في استخدام املواد اخلام 
احملليــة، لدينا كثير في بالدنا، لكننا ال 
نرغب في اســتخراجه. من مســؤول 
املنطقة الذي يود أن يأذن بحفر اجلبس 
أو الرمــل واحلصــى فــي منطقته؟ 
عن  أكثر  التحــدث  علينا  ســيتعن 

ذلك”.
وأشــار باكليبا إلــى أن هناك حاجة 
ماسة إلى إجراء مناقشة جديدة حول 
إنشــاء مناطق جتارة حــرة في الدول 
الدميقراطية، وقــال “نحن بحاجة إلى 
مناطق جتارة حرة كبيــرة حتى نكون 
أقل عرضة للخطر وعرضة للصراعات 
مع روســيا - والصن في املستقبل”، 
مضيفــا أن “إعــادة اســتخدام مواد 
البناء ليس فقط موضوعا رئيسا من 
منظور حماية املناخ، بل أيضا لتوفير 

التكاليف”.

نقص المعروض والمخاوف من شح
اإلمدادات ما زالت تهيمن على سوق النفط 

على الرغم من ارتفاع سعر الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وقــع وزير الكهربــاء في إقليم كردســتان 
كمال محمد صالح، امس األربعاء، عقداً مع 
شركة “هيرو” لتنفيذ أربع مشاريع للطاقة 

في إدارة منطقة “سوران” املستقلة.
ووفقــا لبيان صــادر عن الــوزارة فإن قيمة 
العقد املوقع بلغــت 12 ملياراً و995 مليون 

دينار عراقي.
ويشــمل العقــد تنفيذ املشــاريع األربعة 
اآلتية” محطة “جومان” الكهربائية املتنقلة 
بقدرة 45 ميغا فولت أمبير )MVA( ،ومحطة 
“حاج عمــران” الكهربائيــة املتنقلة بقدرة 
25 ميغا فولت أمبير )MVA( ،وســحب خط 
الضغط العالي 133 كيلو فولت من سوران 
لـ2 جومان ،وسحب خط الضغط العالي 33 

كيلو فولت جومان - احلاج عمران.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تخلــت مؤشــرات األســهم األمريكية عن 
مكاسبها في أوائل اجللسة لتغلق منخفضة 
اليوم، متأثرة بالتشــديد الوشيك للسياسة 
النقديــة مــن جانــب مجلــس االحتياطي 

االحتادي.
وحتولت جميع مؤشــرات األسهم الرئيسية 
الثالثة إلى الهبوط، مع تراجع أســهم النمو 
ملعدالت  واحلساســة  الســوق  فــي  الرائدة 
الفائــدة، مبا فيها أســهم الرعاية الصحية 

والشركات املالية.
وبدأ التحول في اجتاه السوق بعد فترة وجيزة 
االحتياطي  مجلــس  عضو  تصريحــات  من 
االحتادي اليــل برينارد ، الذي كــرر احلاجة إلى 
أن يواجه البنك املركزي على وجه الســرعة 
التضخــم الذي بلــغ أعلى مســتويات منذ 

عقود.
ووفقا لرويترز تراجع املؤشر داو جونز الصناعي 
87.72 نقطــة أو 0.26 فــي املائة ليغلق عند 
إلى 34220.36. وأغلق املؤشــر ســتاندرد اند 
بــورز 500 منخفضا 15.08 نقطة أو 0.34 في 
املائة إلى 4397.45 نقطة. كما خسر املؤشر 
ناســداك اجملمع 40.38 نقطة أو 0.3 في املائة 

ليهبط إلى 13371.57 نقطة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 اصبحت اســواق الذهب، امس االربعاء، على 
انخفاض باألســعار، بعد كسب ما يصل إلى 
٪1 في اجللســة املاضية، مع ارتفــاع الدوالر 
وتراجــع العائــدات بعــد بيانــات التضخم 

األمريكية.
تغير سعر الذهب الفوري قليالً عند 1964.70 
دوالرا لألوقية بحلول الســاعة 05:36 بتوقيت 
جرينتش، بعد الوصول إلى ذروة شــهر واحد 
تقريًبــا عنــد 1978.21 دوالرًا أمريكًيــا امس 
االول الثالثاء. ونزلت العقود األمريكية اآلجلة 

للذهب 0.2 باملئة إلى 1973.80 دوالرا.
األمريكية  اخلزانــة  تراجعت عوائد ســندات 
امس االول الثالثاء، مع عائد ســندات اخلزانة 
القياسي ملدة 10 سنوات في طريقه لتحقيق 
أول انخفــاض في ثماني جلســات، لكنه أثار 

األمل في ارتفاع األسعار بلغ ذروته.
ارتفع سعر الدوالر بالقرب من أعلى مستوياته 
في ايار 2020 بعد ان اظهرت بيانات التضخم 
األمريكيــة انها أضعف من املتوقع، مما يجعل 
الذهب أقل جاذبية ألصحاب العمالت األخرى.

اســتقر ســعر الفضة الفورية عنــد 25.36 
دوالر لألوقيــة ، البالتن ارتفع بنســبة 0.3٪ 
إلى 968.17 دوالرًا ، وارتفع البالديوم ٪1.1 عند 

سعر الصرف 2350.68 دوالرًا أمريكًيا.

وزارة كهرباء االقليم تبرم 
عقدًا بنحو 13 مليار دينار 

إلنجاز مشاريع للطاقة

األسهم األمريكية
تتخلى عن مكاسبها 
وتغلق على انخفاض 

انخفاض أسعار الذهب 
بعد أرباح بقيمة1 % في 

اليابان تحذر من تراجع الين .. التدخل في أسواق الصرف مستبعدالجلسة الماضية

أسعار النفط تنخفض مع ارتفاع المخزونات األمريكية واالفراج عن االحتياطيات

التضخـم فـي ألمانيـا يتجـاوز 7 %
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 وزارة التخطيط
إعالن مناقصة عامة رقم )7( لسنة 2022

)تأهيل بنايتي A-B في املركز الوطني للتطوير اإلداري 
وتقنية املعلومات وإنشاء بناية حرس(

1. يســر وزارة التخطيط دعوة مقدمــي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم ملشــروع تأهيل 
بنايتي A-B في املركز الوطني للتطوير اإلداري وتقنية املعلومات وإنشاء بناية حرس. 

2.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية مراجعة )وزارة التخطيط/ 
قســم العقود( خالل ساعات الدوام الرسمي من ســاعة )8( صباحاً ولغاية الساعة )12( بعد الظهر وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 
3.  متطلبات التأهيل املطلوبة:

أ -الســيولة النقدية مببلغ قدره )104,216,599( مائة واربعة ماليني ومئتان وســتة عشر الفا وخمسمائة 
وتسعة وتسعون دينارا عراقيا. 

ب -تقدمي اعمال مماثلة مبا ال يقل عن )312,649,800( ثالثمائة واثني عشــر مليونا وستمائة وتسعة واربعني 
الفا وثمامنائة دينار عراقي خالل مدة ال تتجاوز العشر سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء.  

ت - الكادر القيادي للمشروع والعاملني فيه/ على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملني باملناصب الرئيسية 
لتنفيذ العقد وبعقود رسمية صادرة من نقابة املهندسني العراقيني. 

4.  بإمكان مقدمي العطاء الراغبني في شراء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقدمي طلب حتريري الى )وزارة 
التخطيط/ قســم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغـــــــة )300,000( ) ثالثمائة 
الــف دينار عراقي ( وبإمكان مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات اضافية االتصال 

contracts.dep@mop.gov.iq وزارة التخطيط/ قسم العقود( على البريد اإللكتروني(
5.  يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )بغداد/ كرادة مرمي/ مقر وزارة التخطيط/ االستعالمات اإللكترونية/ 
صندوق العطاءات( في املوعد احملدد يوم اخلميس املوافق 2022/5/19 الســاعة 11 صباحاً بتوقيت بغداد غير 
مســموح التقدمي بالبريد اإللكتروني، سوف ترفــــــــــــــــــض العطاءات املتأخرة عن التوقيت احملدد 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )بغداد/ 

وزارة التخطيط/ الطابق األرضي/ القاعة املدرجة( في الساعة 11 صباحاً يوم اخلميس املوافق 2022/5/19. 
6. ســيتم عقــد مؤمتر في مقــر وزارة التخطيط/ الطابــق األول/ القاعة املدرجة يــوم        الثالثاء املوافق 

2022/5/10 الساعة )10( صباحاً لإلجابة على االستفسارات اخلاصة باملناقصة. 
7. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء )تأمينات اولية( على شكل خطاب ضمان او صك مصدق مببلغ 
)10,422.000( )عشــرة ماليني واربعمائة واثنني وعشرين ألف دينار عراقي( نافذ ملدة ال تقل عن 120 يوما من 

تاريخ غلق املناقصة.
8. الوزارة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. 

9. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن. 
10.  الكلفة التخمينية اإلجمالية للمناقصة )1,042,166,000( )مليار واثنان واربعون مليونا ومائة وســتة 

وستون الف دينار عراقي(. 
11.  في حال مصادفة تاريخ غلق املناقصة عطلة رسمية فإن اليوم الذي يليه سيكون موعد تاريخ الغلــق.
12.  تخضع هــذه املناقصة الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية العام رقم )2( لســنة 2014 والضوابط 

امللحقة بها والقوانني واألنظمة املعتمدة في جمهورية العراق. 
13.  تكون األسعار شاملة للضرائب والرسوم. 

14.  يلتزم مقدمو العطاءات مبلء اجلزء الرابع من الوثيقة وفي حال عدم ملء أي معلومات تخص األقيــــام 
سوف يهمل العطاء. 

15.  يلتزم مقدم العطاء بتلبية املتطلبات احملــددة في اجلزء الثاني/ ورقة بيانات العطاء/ الفقرة )13-1( من 
الوثيقة القياسية.  

وزارة التخطيط 
قسم العقود

وزارة التخطيط
مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية 

 دعوة لبيان الرغبة باملشاركة 
Request for Expression of Interest )REoI(

اسم املشروع: الصندوق االجتماعي للتنمية
P163108 : رقم املشروع

CS/DIWNIYAH-1/01  :رقم العقد

تعكــف احلكومة العراقية على تأســيس صندوق اجتماعي للتنمية وبدعم من البنك الدولي. يســعى الصندوق 
إلى املســاهمة في حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية للفئات املســتهدفة وتوفير دعم مباشر وغير مباشر 
لهم ومتكينهم من حتســني مستواهم املعيشي ووصولهم إلى اخلدمات. وسيتولى الصندوق متويل مشاريع البنية 
التحتية االقتصادية واالجتماعية صغيرة احلجم، والتي متثل االستثمارات ذات األولوية بحسب ما مت حتديده من قبل 

اجملتمعات املستفيدة.  
تعتزم وزارة التخطيط االستعانة بخدمات استشارية لغرض اإلشراف على عقود األعمال التي ستنفذ في محافظة 
الديوانية وعلى النحو التالي: يقوم االستشاري بتأدية مهمته كممثل عن فريق إدارة الصندوق في وزارة التخطيط، 
ويقوم في هذا العقد بواجبات املهندس املقيم ويخول الصالحيات الالزمة للقيام مبهمته وفقا لشــروط ومتطلبات 
العقد وبالتنســيق مع فرع الصندوق في احملافظة وإدارة الصندوق. وســُيطلب منه فتح الســجالت الالزمة لدائرة 
املهنــدس املقيم ورفع تقارير الى إدارة الصندوق فــي وزارة التخطيط الطالعهم على التقدم احملرز والقضايا احلرجة 
وبيان الرأي فيها، وكذلك إعداد قوائم السلف املرحلية بناًء على ذرعة العمل املنجز ورفعها الى إدارة الصندوق كما 
ســيقوم االستشاري بالتنسيق مع السلطات احمللية و/ أو مع املوظفني احملليني حسب احلاجة إضافة الى كل ما ورد 

في الشروط املرجعية. 
إن وزارة التخطيط تدعو املكاتب االستشارية من ذوي اخلبرة واالختصاص لتقدمي طلباتهم حول الرغبة في املشاركة 
في تقدمي اخلدمات آنفاً وعلى املكاتب االستشــارية الراغبة في املشــاركة تقدمي املعلومات التي من شأنها توضيح 
مؤهالتكم وخبرتكم التي متكنكم من تنفيذ هذه املهمة، وتقدمي تفاصيل عن األعمال السابقة واملشابهة املنجزة 

في هذا اجملال. 
سيتوجب على املكاتب االستشارية املؤهلة تلبية املعايير التالية إلدراجها ضمن القائمة اخملتصرة: 

1- تقدمي السيرة املوجزة للشركة أو املكتب االستشاري.
2- وصف اخلبرة السابقة من خالل تقدمي اعمال مماثلة في تنفيذ املشاريع.

3- تقدمي السيرة الذاتية واالختصاصات املناسبة للكادر .
4- تقدمي االوراق التأسيسية للشركة أو املكتب.
5- تقدمي احلسابات اخلتامية للسنتني األخيرتني.

ستقوم اجلهة املنفذة باختيار ااملكتب االستشــاري األفضل تأهيال واألكثر خبرة بناًء على بيانات االهتمام املقدمة 
وتطلب تقدمي مقترح يشمل اجلانبني الفني واملالي فيما يتعلق باملهمة.  

إن املهمة االستشــارية املطلوبة مذكورة بالتفصيل في بيان االهتمام )الشروط املرجعية( والتي باإلمكان احلصول 
عليهــا عن طريق املوقع الرســمي لوزارة التخطيــط www.mop.gov.iq أو زيارة مقــر وزارة التخطيط/ الصندوق 
االجتماعي للتنمية الكائن في بغداد/ كرادة مرمي/ قرب جســر اجلمهورية(. بإمكان املكاتب االستشــارية املشاركة 

فيما بينهم لدعم وتعزيز مؤهالتهم. 
سيتفاوض فريق إدارة املشروع على العقد بناًء على املقترح الفني واملالي املقدم.

وســتجرى عملية االختيار هذه وفقا ألســلوب اختيار االستشــاريني على أســاس املؤهالت )CQS( الذي تتضمنه  
تعليمــات البنك الدولي في متوز 2016 ميكن احلصول على أي معلومات إضافيــة عن طريق العنوان املدرج في أدناه 
خالل أيام الدوام الرسمي من الســاعة الثامنة صباحا الى الساعة الواحدة ظهراً ويتم تسليم طلبات الرغبة في 
املشــاركة الى العنوان التالي )شخصيا أو بالبريد اإللكتروني( في موعد أقصاه الساعة 11 صباحاً من يوم اخلميس 

املوافق 2022/5/19 
مدير املشروع: جنالء علي مراد

العنوان: بغداد/ كرادة مرمي/ مبنى وزارة التخطيط/ الصندوق االجتماعي للتنمية/ الطابق اخلامس
sfd.prs.iraq@gmail.com :البريد اإللكتروني

املرفقات: الشروط املرجعية 
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شعر

إصدارإصدار

حمدي عابدين

للنشــر،  »ميريت«  دار  عــن  صدرحديثاً 
بالقاهرة كتاب »قصائد ولوحات أوكرانية 

من خطوط النار«. 
يتضمن الكتاب 13 قصيدة، كتبها عدد 
من الشعراء والشــاعرات الشباب، حتت 
وقنابل  الصواريخ  وأصوات  القصف  وقع 
الطائــرات الروســية وصفــارات اإلنذار 
حياتهم  من  وأطفالهم  انتزعتهم  التي 
الهادئــة، وألقت بهم فــي اخملابئ وعلى 
أرصفة محطات القطــارات التي تضج 
بالهاربــن من املوت، بحثاً عن مكان آمن 
بعيداً عــن مدنهم التي صــارت مرتعاً 

حلرب طاحنة، ال أحد يعرف متى تنتهي.
القصائد ترجمها عن اللغتن األوكرانية 
املترجم املصري سمير مندي،  والروسية 
ويخيــم هاجــس اخلــوف والرعب على 
ســطورها الالهثة التي تنداح بعفوية، 
كأنها مرثية للروح واجلسد، ولوطن صار 

نهباً للخراب من كل صوب وحدب.
والالفت أن القصائد ال تعبأ إال مبا تعانيه 
وتعيشه، وال تعني إال ما تقوله، وما تريد 
أن تعبر عنه من مشاعر إنسانية صادمة 
خرجت دفعــة واحدة بلغــة وجماليات 
مواجهة حلظة  فــي  بســيطة  عفوية 

مشــوهة، تنسج خيوط الدمار في كل 
شــارع ومدينة، وتطفئ أي بقعة ضوء 
تصــرخ في وجه الالمبــاالة والفوضى، 
وعدم االكتراث مبصير بلد تُســلب منه 

احلياة وتُغتصب أمام عيون العالم.
بالكراهية  احلــرب  عبأتهــم  شــعراء 
حالة  في  أرواحهم  ووضعت  والسخط، 
احليرة بن  التشــتت، تعتصرهــم  من 
القومي  حاضرهم املفجــع وماضيهم 
الــذي يتعرض الختبارات قاســية منذ 
زمٍن ليس بالقصير، فجاءت أشــعارهم 

ممتزجة باملرارة والسخرية والصدمة.
في هذه اخملتارات، تطالعنا قصائد لكل 
من: أوكســانا هادجــي، ودارينا هالدون، 
وبوريس ميخاليتسينا، وفاسيل ماخنو، 
وكــوال كولينيتش،  وهالينــا كــروك، 
وإيهور متروف، وأولغــا براهينا، وآخرين. 
ويفتتح الشاعر بوريس خيرسونسكي، 
قصيدتــه »الدبابات بدالً مــن الزهور«، 
بسخرية مرة من تســلط روسيا على 
بــالده، ويصفه بأنه تســلط ذكر على 
أنثى يراها عاهرة، ويتوعدها باالغتصاب 
والتركيــع. ثــم يضع ذلك فــي صورة 
أكبر، يتسلط فيها اإلنسان على أخيه 
آثاره من  اإلنسان ويسعى لقتله ومحو 
صورة  خيرسونســكي  ويقدم  الوجود. 
مفجعة لفظاعة العدوان على بلده من 

جارته روسيا التي ترتبط معه بعالقات 
أخوة تاريخية.

يقول:

» تارة نقوم بغارة جوية

وتارة أخرى نضرب بصاروخ

لقد عرفِتني، أليس كذلك؟

أنا قابيل، أخوِك األكبر

أوه.. ليــس لديك مالك حــارس ولدينا 
طائرات

السرية،  بأرشــيفاتنا  نحن نسحقكم 
بشاشاتنا التلفزيونية«.

ومن الشعور بالغدر واخليانة الذي صوره 
إلى  القصائد  تنقلنا  خيرسونســكي، 
شعور آخر تكســوه احليرة، تضعنا فيه 
التي  ميخاليتسينا  كاترينا  الشــاعرة 
جتد نفســها فــي ورطة أمام أســئلة 
ابنها املتالحقة حــول احلرب، وبأي ذنب 
اســتحقتها بــالده. ففــي قصيدتها 
»االبــن– حصــة التعبير« وببســاطة 
وعفوية يفتح الطفل بأســئلته األلم 

املتقيح فــي عقل وقلب أمــه. فتبدو 
األســئلة وكأنها ضربــات متتالية في 
موضع األلم، مغلفة بتعبيرات تصفها 
األم بأنهــا أبعد ما تكون عن لغة طفل 
صغيــر: »يســأل: يا أمي مــن أين تأتي 
احلرب، ثم دون توقــف: هل احلرب كارثة 

طبيعية؟
أما الشاعرة أوكسانا هادجي، فتبدو في 
قصيدتها »بجســدي أغطيك يا بلدي« 
عاجزة عــن تبرير احلرب على بلدها. فما 
تدريه وتعلمه وتشعر به فقط هو حبها 
بعبارات  تقول  عليــه.  وجزعها  لبلدها 

تكسوها املرارة واحلزن:
ب  »علموني كيف أفخر بالقتلة... أن أكذِّ
عينــي... أن أكره بلــدي... بلدي الرقيق 
إلى درجة أنني أريد أن أغطي بجســدي 
كل مبنى... بجســدي أريــد أن أغطي 
كل لوحة من لوحات )برمياتشــينكو(... 
أغطــي كل من اضطر لتــرك منزله... 

علموني... لو استطعتم«.!.
بهــذه اجلمل التــي متتلئ بشــحنات 
الشــاعرة على  التي تصبها  اللوم  من 
رأس من تركوا بالدهــا للدمار، تتحدث 
هادجي -وهي فنانة تشــكيلية أيضاً- 
بحــزن وحرقة، مشــيرة إلــى متحف 
اســتهدفته  الــذي  »برمياتشــينكو« 
من  ودمــرت كثيراً  الروســية،  القنابل 

مقتنياته، ونهبت بقيته. تبكي هادجي 
على ضياع تراث بالدها اإلنســاني حتت 
املباني، تستدعيه لتحنو عليه، وتتمنى 
لــو تغطيــه بجســدها وتفديــه من 

الصواريخ والقنابل.
يقول املترجم سمير مندي :«إن معظم 
الشــعراء أصحــاب القصائــد بعد أن 
كتبوهــا في األيــام األولى مــن الغزو 
انخرطوا في املقاومة، حملوا الســالح 
بن يوم وليلة بديالً عن القلم، وأصبحوا 
جنوداً في معركة أخرى وميدان آخر غير 

ميدان الكتابة والشعر«.
يتضمن الكتاب إضافــة للقصائد، 13 
لوحة رســمتها الفنانة التشــكيلية 
األوكرانية كسينيا داتسيوك، في األيام 
األولى لغــزو بالدها. وتتميز بلمســات 
بسيطة وحادة في الوقت نفسه، تصور 
مالمح الوجه واجلسم البشري حتت هول 
احلرب وبشــاعتها، ومتنحنا فرصة نادرة 
للتعرف على الفن التشكيلي األوكراني 
احلديــث. وبذلك يقدم الكتــاب رؤيتن 
فنيتــن للحظة تاريخية اســتثنائية 
جاءت فيهــا اللوحــات ترجمة بصرية 

موازية ملا في اخملتارات من قصائد.

بغداد ـ وداد ابراهيم:

صدر عن منشــورات مكتبــة املعارف في 
بيــروت كتاب »بــول ايلــوار« مغني احلب 
واحلريــة تأليف« كلــود روا« وترجمة عبد 
الوهاب البياتي واحمد مرســي وتضمنت 
الصفحــة السادســة صــورة الشــاعر 
ايلوار بريشة بيكاســو، ويبدأ الكاتب في 
اذ  الشــاعر  الســابعة بوصف  الصفحة 
يقول: انــه ضخم: ضخــم اجلثة، ضخم 
اجلبهــة، ضخم االنــف. اال ان له طريقته 
اخلاصــة ليكون ضخماً، راســخاً، ذا كتلة 
ايلوار ضخم خفيف  مربعة متماســكة. 
الثقل، يقظ حتى ليقــال عنه انه ضخم 
كسحابة »سوبر فيل مثال« حاضر حضورا 
النهائيا. رجل من حلم وشعر وعظام ويدين 
ومالمح، يقال عنه ضخم ضخامة سحابة 
من دخان. غير انه خفيف للغاية، له صوت 
اجش يحسن االشــارة ويبدي اشارات حن 
يتكلم في دعة ووقار. يجيد انشاد الشعر 
ســواء كان شعره ام شــعر االخرين. يعبر 
عن الشعر كما يجب ان يكون في بساطة 
غنائيــة. وايلوار دائما انيق حســن املظهر 
يضع قبعته على رأســه وهو يدخن بنهم 
شديد، ويتسم مبهابة عميقة سواء اكان 
في خطر او عندما تعانده وتطارده االحداث 

»وكان الى حد ما مرمى لها«.
ويكمل الكاتب حديثه قائال: وقد شاهدته 
ذات صباح عام 1944 في شارع دي دراجون. 
وهو يشــحب ويزداد شــحوبا، عندما كان 
ينتظر راكب دراجــة بإحدى مطابع حركة 

صــدر حديثاً للســيد حســن الصدر، 
ضمــن  يندرجــان  جديــدان  مؤلفــان 
عنوان  اجلديد حتــت  العراق  موســوعة 
)شذرات( و)رموز وكنوز( واللتان حتمالن بن 
طياتهما هموم العراق والعراقين،سواًء 

على الصعيد السياســي أو اإلجتماعي 
أو الثقافي أو األدبي.

املوســوعة تضمنت)77( جزءاً، جسدت 
مرحلــة من مراحــل العــراق ويوميات 
البسطاء واحملرومن  شــعبه وخصوصاً 

فيه.

املقاومة الســرية. لقد فعل كل شيء.. 
العمل ضــد االملان واالشــياء اخلطيرة او 
االشــياء املضجــرة البســيطة، كختم 
املنشورات، وهي  بالصمغ وطي  املظاريف 
وســيلة دقيقة ومملة لقتل الوقت. وايلوار 
كان عليه ان يختبئ ويجد له ملجأ وقد ال 
يتعدى هذا االمر، لدى املشتغلن باحلركة 
الســرية االخرين وقد كنت خائفا بعض 
الشيء فلم اجنح في اقصاء هذه الفكرة 
عن ذهني وهي انه لو قبض اجلستابو على 
بول ايلوار الشــاعر. وكان هناك في هذه 
احلقبة احلالكة العشواء التي قضاها في 

ســان البان، في احدى مصحات االمراض 
العقلية.

بلدانا كثيرة رأته
ويكمل الكاتب تقصي حياة ايلوار فيقول: 
ولد في الضواحي في ســان دنيس حيث 
يوجد صرح مــن امللوك واكداس من دخان 
البوليتاريا. وقد سافر كثيرا وبدال  مصنع 
مــن القول انــه رأى بلدانا كثيــرة علينا 
القول ان بلدانــا كثيرة قد رأته فكان لها 
روعة وشــرف رؤية بول ايلــوار، وفي ذات 
يوم رحل مــن دون ان يترك عنوانا ليطوف 
العالم فمرض في سويسرا، وتكلم كثيرا 
عن احلرب وحن وصل الى كونري كان في 
صحة جيدة، وكان ســعيدا في اسبانيا 
وايطاليا، وكان اول مــن نزلوا الى اخلنادق 
وثانــي من التحقــوا بجبهة الســكك 
احلديدية ثم بعد ذلك في جبهة املقاومة، 
كان يعيــش فــي حي صاخــب مرصوف 
بقطع احلجارة املستديرة وفي احد منازل 
الطبقة الكادحة حيث ال توجد ســاللم 
مغطاة بالســجاجيد احلمــراء، وكان له 
صومعــة تتألف من ثالث غــرف ضيقة 
حســنة الترتيب وتزخر بكل ما تشتهيه 
من كتب شيقة وصور زيتية جميلة وحتف 
فنيــة ومتاثيل لعهد مــا قبل كولومبس 
وماســون  وكريكــو  لشــاكال  وصــور 
وبيكاســو وســلفادور دالــي. وهو يؤمن 
بالصداقــة ويحتاج اليها قدر حاجته الى 
الهواء واخلبز والكتب والســماء، وكل من 
يفكر فيهم في جميع االوقات، هم اولئك 
املرضــى والتعســاء ومن جتنــى عليهم 

االخرون كما جتنت عليهم احلياة.

ويبــدو انه يعيش فقط علــى احلب واملاء 
والشــعر وقليل من الويسكي اذا ما وجد 
غير انــه يحيا حياة مالين الرجال انه باب 

يتأرجح مفتوحا لكل من يعادي الظلم.
 يكمل الكاتب وصف الشــاعر بول ايلوار 
في الصفحــة 14 فيقــول: ابتلع حياته 
اناس اخرون كان معهــم طيبا الى ابعد 
حدود الطيبة، واخرون حمقى كان معهم 
صبوراً بشكل غريب، وبول ايلوار شفافية 
احللم والصفاء املرصع بالرؤى النقية وهو 
الشــعر الذي خلق االنســان. في حياته 
اليوميــة ومواقفه منهــا حيث جتد هذا 
املزيج مــن الرجل اخلــاص والرجل العام، 
من العاشــق والثائر، من املتأمل الداخلي 

والثورة.
 ومن اشعاره

هــا هنا االصوات التي لــم تعد تعرف ما 
الذي

حتتفظ به صامتة
وها هنا اتكلم

 وقد صممت، غير اني اسمع ما اقوله 
 واسمع نفسي وانا اعلم 

وقصيدة احلرية 

على دفاتري املدرسية 
على منضدتي وعلى االشجار 

على الرمل، وعلى اجلليد 
اكتب اسمك

 على كل الصفحات املقروءة 
على كل الصفحات البيضاء 

حجارة كانت او دماً، ورقة او رماداً
اكتب اسمك

قصائد أوكرانية: من أين تأتي الحرب يا أمي؟

»شذرات» و »رموز وكنوز«.. بول ايلوار مغني الحب والحرية
مؤلفان جديدان للسيد 

حسين الصدر

قراءة

أيًضا، ولكّني ســأنحي معرفتي جانًبا، 
وأتوّقــف عنــد بعض النصــوص التي 
أجد فيها اختالًفا فــي النهج الكتابي 
وضعت  التــي  النصوص  معظــم  عن 
بن دّفَتي هــذا الكتاب، وهذه النصوص 
هي »القفص والشــباك، حلــم امليالد، 

األشــيب«، وهــذا االختيــار ال يعنــي 
بالضرورة اختزااًل للنصوص األخرى، وإّنا 
فقط لالســتدالل ملا تقّدم من إشارات، 
فقد عاش وعشــنا حالة اخلوف والقلق 
مــن اجتياح الوبــاء القاتــل »كورونا«، 
وأمســكت البيوت بنا لتدجننا بذريعة 
اخلوف، ووقعنا حتــت رحمة من ال يرحم، 
اخلــوف مــن اإلصابة باملرض وســلطة 
البحث  ورحلة  واملوت  اآلخرن  الشــريك 
عن »هتافات تطالب بخدمات للموتى«، 
)املــوت.. الشــغب 73-(، أو العيش مع 
صباحه »املعتاد يبحث عن أنيسي الدار، 
الذكريات–  » )صنــدوق  وأوراقه  ذكرياته 
ص50(، ونبقى في دّوامة الســؤال »ماذا 
نريد؟.. أن نحلم .. حلًما يســتمّر جياًل، 
فاحلضــارات أحالم تتحّقق« )الشــيخ..

الطفل– 68(.
لذلــك كان قانــون العزلــة االختياري 
»خليــك في البيــت« وســيلة وقائية 
حلماية اإلنسان، لكن ملاذا جنبر اآلخر على 
أن يكون شــريكنا في هــذه احملنة، وهو 
الذي يفترض أن يكون في بيته هو أيًضا، 
وليس مجبرًا أن يكون حبيًسا في بيتي 
مثلما أكون هنا، لذلك يكون القرار قراره 
، وهو في هذا املعادل املوضوعي للحالة 
البيت  اخليارين،  بن  املتأّزمة  النفســية 
واخلارجي، يعلــن عن محنة  الداخلــي 
االنســان وعزلته وخوفه مــن فايروس 
ال يُــرى بالعن اجملردة، تلــك هي محنة 
اإلنســان املعاصر الذي يهتف من أجل 
حتقيق خدمات املوتى، واألحياء هم موتى 
أيًضا، أو بحكم املوتى الذين يعيشــون 
علــى الذكريات وتقليــب أوراق الذكرى 
بهــا حكايات  نســتعيد  التي  والصور 

املاضي، وإذا كان هــذا النّص يحرف في 
واقع التجربة احلياتية للكاتب من خالل 
خبرته العملية، فإّن نّص »حلم امليالد » 
يذهب بنا بعيًدا إلى املتخّيل االفتراضي، 
األوانن  الواقع بعــد فوات  وتطابقه مع 
حيث تشــّكل املقابلة بــن االفتراضي 
اخلّيالي والواقعي الثيمة املركزية للنّص، 
إذ يرى احلالم في نومه أحداث عيد ميالد 
والهدايا ومجريــات يومه، وحن توقظه 
زوجه، يســتذكر حلمه ويتطابق مع ما 
يحدث واقًعا مع ســقوط ورقة يوم، يوم 
من التاريخ الشــخصي، وهذا النّص ال 
يختلــف كثيرًا عن نّص »األشــيب«، أو 
إّنــه امتداد وتنويع على نّصه الســابق 
»رافًعا نظره نحو املرآة الشاحبه وتفاجأ 
بشــخص ال يعرفه.. التفــت.. ال أحد.. 
ابتسم ابتســامته في املرآة.. يلّوح بيده 
أّنه هو.. من في املكان.. من أنت؟ من أنا؟.. 
الثالثون« )األشــيب–  أمس كان ميالدي 

ص80«.
فــي اخلتام، أّتفق مع مــا جاء في خامتة 
مقدمة الشــاعر عمر الســراي، إذ قال 
»وأكاد أتلّمس العمــل املقبل بعد هذه 
القصص حملمود اخلياط، وأرّجح أن يكون 
رواية بشريحة جديدة تتحدث عن فئات 
الروايات  توافرهــا في  النادر  علمية من 
املتعّددة، وهنا يكمــن النجاح، أن نفّكر 
فــي األرض التي تنطلــق منها لتعتلي 
أعمدة ما تكتب، وتصّر على أن تكون لك 
وحدك، وأن ال تكون بن عشــرات البانن 
لتضيع في منافسة ال تنتهي، فاقتناص 
منطقــة االشــتغال، وإن كان صدفة، 
ســيظّل صدفة مدروســة« )املقدمة– 

ص9(.

محمد جبير 

دراية  الســردي  النــّص  قــراءة  تتطّلب 
بحرفيات الكتابة، أو رغبة في البحث عن 
كيفية تشّكل النّص وآليات الكتابة في 
االختالف عّما هو ســائد، أو في التطابق 
والتماهــي معه، وفــي احلالتن ال بّد من 
الفرز، الفرز الذي يرتكز على اشــتراطات 
فّنية تسهم في تأثيث النّص، سواء كان 
نثريًا مطلًقا خــارج التجنيس األدبي، أو 
ضمن مضمار التجنيس، لكن في الكثير 
من الكتابــات املعاصرة نــرى في بعض 
التجنيس، السّيما  النصوص خروًجا عن 
في جتارب الكتــاب األّول الذي يُعّد إعالنًا 

شخصًيا عن والدة كاتب.
يقّدم الكاتــب محمود اخلّياط في كتابه 
»دالية العنب الذهبــي« أكثر من ثالثن 
ــا، تنّوعت مــا بن الذاتــي واخليالي  نصًّ
النصوص  تلك  وفي مجمــل  والغرائبي، 
نــرى حضــورًا لشــخصية الكاتب من 
خالل إسلوبه وجملته اخلاّصة من حيث 
التركيب، أو التشــكيل الذي يسعى أن 
املتلّقي،  يكون شاعريًا يالمس مشــاعر 
أو يلقى صــدى في داخله، وقــد تصّدر 
هذه النصوص تقدمي للصديق الشــاعر 
عمر الســراى، وجــاء في بعــض منه: 
»وهذه القصص حتوز االختالف، فكاتبها 
اســتطاع أن يؤّثــث أماكنــه لتكون له 
ولقّرائه بتمايز عّما هــو معروف، رمّبا ألّن 
الكاتب صاحب مهنة إنســانية تلهمه 
في كّل خطوة شــيًئا جديًدا«. )املقدمة– 

ص7(.
مثلما يعرف الســراي الكاتب أعرفه أنا 

دالية العنب الذهبي

يقدّم الكاتب محمود 
الخيّاط في كتابه »دالية 
العنب الذهبي« أكثر من 

ثالثين نصًّا، تنوّعت ما بين 
الذاتي والخيالي والغرائبي، 
وفي مجمل تلك النصوص 

نرى حضورًا لشخصية الكاتب 
من خالل إسلوبه وجملته 

الخاصّة من حيث التركيب، 
أو التشكيل الذي يسعى 

أن يكون شاعريًا يالمس 
مشاعر المتلّقي، أو يلقى 

صدى في داخله
غالف الكتاب
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ملونشريط
المعرض التشكيلي السنوي
لثانويات البنات في واسط

نظم قســم النشــاط الفني في واســط املعرض 
الســنوي للفنون التشــكيلية واحلرفية للمدارس 

الثانوية للبنات ومبشاركة 34 مدرسة.
وقال مدير القســم عبــاس لطيف ان لشــريحة 
احملاضــرات من اختصــاص التربية الفنيــة دور في 
املساهمة بإقامة هذه الفعالية من خالل االهتمام 
مبادة التربية الفنية الى جانب املدرســات من املالك 

الدائم.

حالق يصنع تسريحات شعر
غريبة من الطعام

اشتهر حالق هندي يدعى »بول جونز« على إنستغرام 
بـ “تسريحات الشعر الغذائية” التي قام بتصميمها 

على أشخاص مختلفني.
تتميز مقاطــع الفيديــو املتداولة بظهــور احلالق 
الهندي نفســه بعدما قام بتغطية شــعر رأســه 

بالطعام اخملتلف في مناسبات عديدة.
اســتخدم بول مصفف شــعر مع علبة من نودلز 
لصنع خصالت شــعر أشــقر مزيفــة ومموجة فوق 
رأسه، ثم يدور احلالق على كرســيه إلظهار باروكة 

طعامه اجلديدة خالل مقطع الفيديو.
في وقت الحق، تنحني فتاتــان للداخل وتبدأ ان في 
أخذ قضمــات مــن املعكرونة، بينما يــرش الرجل 

التوابل على “شعر اإلندومي الشهي.
أما التســريحة التــي حصلت على أكبر نســبة 
مشــاهدة عبر حسابه الرســمي كانت مكونة من 

أصابع شيتوس البرتقالية الزاهية.

إيلون ماسك لن ينضم
إلى مجلس مديري تويتر

قال باراج أجراوال الرئيس التنفيذي لشــركة موقع 
التواصــل االجتماعي تويتر إن إيلون ماســك رئيس 
ومالــك شــركة صناعــة الســيارات الكهربائية 
األمريكية تسال لن ينضم إلى مجلس مديري تويتر 

برغم أنه أصبح أكبر مساهم منفرد في الشركة.
وكتــب أجراوال علــى موقع تويتر »إيلــون قرر عدم 
االنضمام إلى مجلسنا، تعيني إيلون في اجمللس كان 
سيصبح رســميا يوم 9 ابريل، لكن إيلون أعلن في 

نفس اليوم أنه لن ينضم إلى اجمللس.«
وأضاف أجراوال أن شركة تويتر مازالت منفتحة على 

أي مقترحات من ماسك.
كانت شــركة تويتر قد أعلنت في األسبوع املاضي 
تعيني إيلون ماسك في مجلس إدارتها بعد يوم واحد 
من إعالنها شراء ماســك حلصة جديدة من أسهم 
تويتر ليصبح أكبر مســاهم فيهــا بحصة قدرها 
2ر%9 من أسهم موقع التواصل االجتماعي الشهير.

وبحســب وكالة بلومبرج لألنباء تقدر ثروة ماسك 
حاليا بنحو 288 مليار دوالر.

بغداد - وداد ابراهيم:

اليونســكو  منظمة  طالبــت 
الــدول، بوضع حد ادنى لســن 
العمــل مبــا يتوافق مــع عمر 
الطالــب عنــد إنهاء ســنوات 
ان وجدت  اإللزامي بعد  التعليم 
ان هنــاك الكثير مــن االطفال 
لســن  االدنى  احلد  دون  يعملون 
العمــل. االمــر الذي يتســبب 
بعواقــب وخيمة، ســيما حني 
ويلجأ  دراســته  الطفل  يتــرك 

للعمل.

مشكالت الفتيان 
من  مؤخــرا  املنظمة  وحــذرت 
عدم تــرك االوالد بــدون تعليم 
واعتمدت في تقريرها »عدم ترك 
الصادر   « الركب  أي طفل خلف 
خالل شهر نيســان احلالي على 
بيانات واحصائيــات تؤكد على 
يواجهون صعوبات  الفتيــان  ان 
بعد  معقدة  ومشــاكل  كبيرة 
االبتدائية في  املراحل  اجتيازهم 
مراحل  الى  ودخولهم  الدراسة، 
متقدمة منها، مشــيرة الى ان 
عدد الرجال امللتحقني بالتعليم 
العالــي 88 رجال لكل 100 امرأة 
الفتيــان امللتحقني من  وعــدد 
الثانــوي يقل عن عدد  التعليم 
الفتيــات امللتحقــات فــي 73 

بلدا،  ووجــدت ان الفقر وعمالة 
ترك  وراء  السببان  هما  االطفال 
الفتيــان التعليــم او تكرارهم 
لســنوات الدراسة. واتضح لها 
واالحصائيات  البيانات  من خالل 
أنَّ  يؤكد علــى  ان هنــاك مــا 
أكبر  يواجهن صعوبات  الفتيات 
فــي االنتفــاع بالتعليم وميثلن 
النســبة العظمى من األطفال 
املرحلة  املدرســة فــي  خــارج 

االبتدائية، وإنَّ الفتيان يواجهون 
صعوبــات متزايدة فــي مراحل 
الحقة من التعليــم.  فقد بلغ 
عدد الفتيان العاملني خالل عام 
2020، 97 مليــون فتى من أصل 
160 مليــون طفل عامل؛ ويرجع 
أحد األسباب الرئيسية في ذلك 
إلــى االفتقار إلى إطــار قانوني 

يحميهم.

احلد األدنى لسن العمل
واكــدت املنظمة على انه يوجد 
في 55 بلداً فقط من بني البلدان 
التــي تتوفــر بيانات بشــأنها، 
والبالــغ عددها 146 بلــداً، حد 
أدنى لســن العمل، وذلك فيما 
يتوافــق مع عمــر الطالب عند 
اإللزامي  التعليم  سنوات  إنهاء 
البلدان،  فــي  عليها  املنصوص 
ويتجــاوز الـ15 عاماً، في حني أّن 

احلد األدنى لسن العمل في 31% 
مــن البلدان يقل عــن 15 عاماً، 
أو أّنها ال حتّدد احلد األدنى لســن 

العمل بوضوح.

الفقر والعمل
التقرير  في  املنظمة  واشــارت   
الى ان الفقر وعمالة االطفال قد 
يدفعان بالفتيان إلى التسرب من 
املدرسة. او ان هناك تراجع كبير 

في احلماس للذهاب الى املدرسة 
صباحا. وقــد يلجأ االطفال الى 
افتعال احلجــج واملرض من اجل 

ان ال يلحق بالركب.  

اجلائحة
ويجد خبراء ومهتمون بالتعليم 
ان جلائحــة كورونــا االثر الكبير 
علــى تدني مســتوى التعليم 
باالخص بعــد ان أصبح الدرس 
حضوريا بدال من ان يكون عن بعد 
ما ادى الى تردى مستوى التعليم 
منها  املستويات  الكثير من  في 

املراحل االبتدائية والثانوية.

مواقع التواصل
ومفاهيم سيئة

املــدارس  واكــد مــدراء بعض 
التواصــل  مواقــع  بعــض  ان 
يتابعهــا  والتــي  االجتماعــي 
االطفال واملراهقــني تبث افكار 
جديــدة حــول عــدم االعتراف 
ماذا  الســؤال:  وطرح  بالتعليم 
ينفعنــا الدرس؟ ومــاذا ينفعنا 
ان نعــرف معلومــات عن ذلك 
ادى  مــا  والبلــد؟،  الشــخص 
حماس  فــي  كبير  تراجــع  الى 
وتردى  دروســهم  ملتابعة  االوالد 
مســتواهم العلمي والتردد في 
الذهاب الى املدرسة او التسرب 
منهــا او تركها ألســباب اخرى 

يختلقها الطالب.   

متابعة ـ الصباح الجديد: 
لعل من أكثر املشاهد الرمضانية 
لفتــا لألنظار في البــالد وإقليم 
كردســتان خاصــة، اصطفــاف 
بيع  أمام محال  الصائمني  طوابير 
الزبيب،  أو شــربت  الزبيب  عصير 
اذ يتربع هذا املشــروب على قمة 
هــرم املائدة الرمضانيــة في بالد 
الرافديــن، والتــي ال تكتمل بدون 
حضوره، فبعد ساعات طويلة من 
الصوم عن الطعام والشراب، فإن 
شــربت الزبيب يــكاد يكون أكثر 

اقباالً عليه حتى من املاء.
وما يزيد من شعبية شربت الزبيب 
في رمضــان، هو أنــه يصنع من 
الزبيب اجملفف مــن العنب املنتج 

ميتاز  والذي  إقليم كردســتان  في 
بجودته وطزاجته ومبذاقه الشهي.
ولعل الالفت أن أكثــر محال بيع 
غالبها  فــي  الزبيب هي  شــراب 
دكاكني صغيرة تقع في األســواق 
بازار  الشعبية، كما هي احلال في 
الرئيســي،  الســليمانية  مدينة 
بشــارع مولــوي حيــث يتزاحم 
أبوابها  أمــام  النــاس  عشــرات 
الصغيرة قبل ســاعات من موعد 
آذان املغرب، ينتظرون دورهم لشراء 
هذا الشــراب الذي يعــد من أبرز 

الرموز الرمضانية في البالد.
تقــول فاطمة خــان، وهــي ربة 
هو مشــروبنا  هذا  عراقية،  منزل 
التقليــدي الــذي ال غنــى عنه، 

وبرغم أن بعض الشباب والصغار 
في  التنويع  يحاولون  الســن،  في 
والتوجه  الرمضانية  املشــروبات 
نحو عصائر أخرى بديلة عنه، لكن 
الزبيب يبقى بال منافس  شــربت 
العراقية خالل  العائالت  في سفر 

الشهر الفضيل”.
وتضيف:” حتى أن بعض األطفال ال 
الكبار بشكل  يستسيغونه لكن 
عام يقبلون عليه بنهم، كونه بات 
جــزءاً من ذكرياتهــم الرمضانية 
ومع  العائلية  جمعاتهــم  ومــن 
رمضان  موائــد  خــالل  األصدقاء 

وسهراته”.
بدوره يقول الطبيب، زامو بختيار، 
العصائر الطبيعية هي مفيدة وال 

شك للجســم خاصة وأنها متده 
بالطاقة بعد ســاعات طويلة من 
الصيام، لكــن االكثار منها مضر 
وبصــورة عامة فإن تناول الفواكه 

دون عصر هو أكثر منفعة”.
ويتابــع:” يبقــى االعتــدال هــو 
املهم هنا، عبر اســتهالك هكذا 
مشــروبات وعصائر بتــوازن ودون 
فوائدها  اجلسم  مينح  ومبا  إسراف، 

من دون احلاق الضرر به”.
واألهم، يضيف:” أن يكون مصدرها 
مــن محال ومطاعم مســتوفية 
للشــروط الصحية وتلتزم بطرق 
ال  والطبيعية  التقليدية  اعدادها 
ونكهات  ملونات  بإضافة  تقوم  أن 

صناعية لها”.

»منظمة اليونسكو« عدم ترك أي طفل خلف الركب

شربت الزبيب.. مشروب العراقيين الرمضاني المفضل

متابعة ـ الصباح الجديد:
تشعر بعض ربات البيوت أحيانا بالرغبة امللحة 
في العمــل، مثل عظم فئــات اجملتمع يعملن 
وينتجن شهريا، وكذلك الراتب الشهري واحد 
من أكثر الدوافع التي ميكن أن تسعى لها املرأة 
غير العاملة، ولكن هل هي سعيدة في حياتها 
أكثر من الفئات األخرى أم ال؟ ســؤال ردت عليه 
دراسة بريطانية حديثة، نشر نتائجها موقع بي 

بي سي البريطاني.
الدراسة اجلديدة أجرتها إحدى شركات التأمني 
البريطانية الشــهيرة، ووجــدت أن هناك فئة 
واحــدة في اجملتمع هــي األكثر ســعادة على 
اإلطالق بــني كل الفئــات األخرى ســواء من 
العاملــني أو العامالت، وتلــك الفئة هي ربات 
البيــوت الالتــي ال يعملن على اإلطــالق، وإمنا 
تقضني أوقاتهن في البيــت ومع األطفال من 

دون عمل.
عينة عشــوائية كانت محل الدراسة، ووجدت 
أن نسبة ســعادة املرأة غير العاملة مقارنة بـ 
املرأة العاملة، وصلــت إلى نحو87%، وهن ربات 
البيــوت الالتي ال يعملن علــى اإلطالق، وجرى 
مقارنة تلك الفئة مــع فئات أخرى من اجملتمع 
من العاملني في مجــاالت مختلفة، وتفاوتت 
نسبة ســعادة تلك الفئات، ولكن جاءت املرأة 

غير العاملة على رأســهم جميعا في مؤشر 
السعادة.

أوضحت الشركة أنه يأتي في املرتبة الثانية من 
حيث السعادة بعد ربات البيوت، فئة املوظفني 
احلكوميني مــن الرجال واإلناث، والذين يعملون 
لدى الدولة فــي مجاالت مختلفــة، ووصلت 
نسبة ســعادة تلك الفئة إلى نحو 70%، وهي 

نســبة بعيدة إلى حد ما إذا ما قورنت بسعادة 
ربــات البيوت، وتلــك الفئة تتضمــن الرجال 

واإلناث على حد سواء، وليس اإلناث فقط.
جاء في املرتبة الثالثة واألخيرة في الفئة األقل 
سعادة بني كل فئات اجملتمع من العاملني وغير 
العاملــني، هم الشــرطة ورجــال األمن حيث 

تذيلت تلك الفئة القائمة كلها.

دراسة: المرأة غير العاملة هي األسعد بين كل فئات المجتمع

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

من الناحية الصحية التــزم بتناول الفيتامينات 
في رمضان وال تتجاهلها، يتبــني حالًيا أن جميع 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن  أشكال التعاون فعَّ
مــع أهداف من حولــك، يا عزيــزي اغتنم فرصة 

كونك مفعم بالصحة واحليوية وخلو ذهنك.

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول اخلضار 
والفواكة وال تهملها فــي رمضان، أما من الناحية 
املهنية كل ما أنت جزء منه ينتهي على أكمل وجه 
وال أهمية للمشــكالت التي تواجهها، احرص في 

هذه الفترة على عدم استئناف األمور منذ البداية.

من الناحية الصحية حاول أن تشــرب املاء بكثرة 
في رمضان، يـُــتنبأ باقتراب وقوع مشــاكل غير 
متوقعة وحتفيزك على حلهــا أصعب من املعتاد، 
فــال تيأس وأعثر على بدائل، تســاءل أيًضا إلى أي 
درجة ستأثر تلك املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا.

من الناحية الصحية حاول أن تنتبه من القولون 
في رمضان ابتعد عن البقوليات واشرب يانسون 
وكمون بشــكل يومي، لقد وصلت إلى حائط 
ســد في الوقت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 

تقدًما وأنت على وشك االستسالم.

مــن الناحيــة الصحيــة أنت تعانــي من آالم 
في الــرأس بســبب الصيام، العمــل اآلن في 
غاية الســهولة بالنســبة لك، ولذلك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثر أهمية، ولكن تأكد 

من عدم فقدان التركيز على الهدف.

من الناحية الصحيــة أمورك جيدة لكن ال 
تنسى تناول اخلضار والفواكة بشكل يومي 
في رمضان، أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل 
كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي 

حياتك الشخصية أيًضا.

انتبــه على صحتك في هــذه الفترة يا عزيزي، 
أنت متفق مع ذاتك، فأنت واثق بنفسك وتظهر 
سالًما داخلًيا واضًحا، كما أنك مفعًما باحليوية 
واحلمــاس، ونتيجة لهدوئك اخلارجي، يشــعر 

جميع من حولك بالراحة في وجودك.

من الناحية الصحية حاول أن تنتبه لنزالت البرد 
في رمضــان، إنك مفعم باحليوية، واألنشــطة 
الرياضيــة هي طريقة ممتازة إلرضاء هذه الرغبة 
في احليــاة. حيث أنك الئق بدنًيــا، ميكنك أيًضا 
االشتراك في تدريبات مستمرة ومكثفة للقوة.

مــن الناحية الصحية حاول أن تكثر من تناول 
البروتينات في رمضان، أما من الناحية املهنية 
ســوف تتزايد املشــاكل التــي تصادفها في 
مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك 

البدنية والنفسية. 

مــن الناحية الصحية حاول أن تكثر من شــرب 
املاء بني وجبة الفطور والسحور حتى تخفف من 
حالة اجلفاف وخصوصاً جفاف البشرة والشعر، 
أما من الناحية املهنية إصرارك اليوم واضح جًدا، 

ولكنه لن يكون مفيًدا لك إذا تصرفت برعونة.

من الناحية الصحية تعاني من أوجاع في الظهر 
والرقبة حاول أن ترتاح، أمــا من الناحية املهنية 
ســوف يتعرض عملك لالختبــار اليوم، ولكن ال 
داعــي للتوتر إذا كنت قــادرًا على إظهار املعرفة 

السليمة سُتختبر أيًضا في حياتك اخلاصة.

الجديالدلو

من الناحيــة املهنية اليوم تســتطيع إظهار 
معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك 
مجهــز للعمل مــن خالل فريق. مــاذا تنتظر؟ 
أنت ال تعلم إلى متى يســتمر ذلك. من ناحية 

الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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)مناقصة عامة - إعالن اول(
 مناقصة )  1 /امن وعدالة  / 2022 ( 

جتهيز دراجات ملديرية مرور محافظة البصرة 
     استنادا الى كتابي قسم التخطيط واملتابعة في محافظة البصرة املرقم )ت/658 في 2022/2/21 و ت/835 في 2022/3/3 ( وكتاب قسم احلسابات   املرقم 1190 في 2022/4/11 .

   تسر )محافظة البصرة / قسم العقود احلكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم)املغلقة( مشروع  )جتهيز دراجات ملديرية مرور محافظة البصرة  (
- وبكلفة  تخمينية قدرها)387,688,000(  ثالثمائة وسبعة وثمانون  مليون وستمائة وثمانية وثمانون دينار عراقي

 - ضمن  موازنة احملافظة 2021 التشغيلية التي مت توفير تخصيصاتها من موازنة البترودوالر والتي متت مناقلة مبالغها  لعام 2022 
- مدة التنفيذ ) 30  يوم (  .                 

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العاشرة  والصنف / كهرباء-ميكانيك - كيمياوي  –شركات متخصصة في هذا اجملال /وان تكون الهوية نافذة   .
   -وبعرض فني  

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

  ثانياً- ميكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قسم العقود احلكومية  / شعبة اعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل ( ما يلي :

*القدرة املالية:على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1 - متطلبات السيولة النقدية : على مقدم العطاء ان يقدم سيولة نقدية مببلغ اليقل قدره عن )77,537,600( سبعة وسبعون  مليون وخمسمائة وسبعة وثالثون الف وستمائة دينار عراقي على شكل كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب 

من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في  العنوان أدناه* ودفـــع رســـم غيــــر مستـــرد  قـــدرة )100,000( مائـــــة الــــف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم اخلميس  املصـــادف 2022/4/14

خامساً- سيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واالحالة في يوم اخلميس   املصادف 2022/4/21   الساعة العاشرة صباحاً.
سادســاً -يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2022/4/28 الساعة 1:00 ظهرا حسب التوقيت احمللي ملدينة البصرة  العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا 

احلضور شخصيا في العنوان التالي  :
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة .

     التاريخ : يوم اخلميس  املصادف 2022/4/28 
 العنوان : ديوان محافظة البصرة / قاعة جلنة فتح العطاءات.

ســابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )3,877,000( ثالثة مليون وثمامنائة وســبعة وســبعون الف  دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات وفيما يتعلق بالشركات االجنبية مراعاه ما ورد في 
كتاب البنك املركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد 153/3/9 في 2020/5/27 املعمم مبوجب كتاب وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 في 2020/6/30  

ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
تاسعا  – على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ

(-1 رسالة العطاء وملحق العطاء -2اجلداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
 -3تفويض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء.-4 الوثائق املصادق عليها من اجلهات احملددة في ورقة بيانات العطاء التي توكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق مبوجب االســتمارات املدرجة في القســم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء 

الذي مت قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عاشرا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النشر واالعالن.

احدى عشر - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة .
اثنى عشر - للدائرة احلق في الغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشركني في املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 

 ثالثة عشر -االلتزام بتفضيل شراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
  basra.gov.iq . اربعة عشر –املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اخلامسة عشر -تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء افضلية سعرية  بنسبة%10 للمنتج احمللي وفي حالة تساوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتج الوطني ) العام ثم اخلاص ( أي االحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني استنادا الى وزارة التخطيط 
دائرة العقود احلكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 .

مالحظة على مقدم العطاء مراعاة مايلي :
•  تلتزم الشركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 

• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية
• تلتزم الشركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة  باملستحقات املالية اال بعد اقرار قانون املوازنة العامة  لسنة 2022  او توفرالسيولة املالية.

• يلتزم مقدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرسوم األخرى قبل استالم قرار االحالة استنادا الى احكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب وزارة املالية ذي العدد 5589 في 2021/4/13
املهندس
محمد طاهر التميمي  
النائب الفني حملافظ البصرة 

القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يلعــب اجلوية في الســاعة احلادية 
عشرة والربع مســاء اليوم اخلميس 
مباراتــه الثالثــة ضمــن اجملموعة 
الثانيــة لدوري أبطال آســيا عندما 
يالقي فريق الشــباب السعودي في 
ملعب اســتاد األمير فيصل بن فهد 
)امللز( في الســعودية، علما ان فريق 
الشــباب يقف متصدرا وله 6 نقاط 
3 ومومباي ســيتي  ثــم للجويــة 
الهندي ثالثــا بالرصيد ذاته واجلزيرة 
دون نقاط.وكان  رابعا مــن  اإلماراتي 
اجلويــة فاز علــى اجلزيــرة اإلماراتي 
بهدفــن لهدف في أولــى مبارياته 
قبــل ان يخســر بالنتيجــة ذاتها 
امــام مومباي ســيتي الهندي، في 
حن انهى فريق الشــباب السعودي 
مباراتيه امــام مومباي واجلزيرة فائزا 

بثالثية نظيفة على التوالي.
وأثارت اخلسارة املفاجئة لفريق القوة 
اجلوية أمام مومباي ســيتي الهندي 
)1-2(، أمــس االثنــن، فــي اجلولة 
الثانيــة مــن دور اجملموعــات لدوري 
أبطال آسيا، صدمة للجمهور، الذي 
كان يتطلع حلصد نقاط املباراة أمام 
املنافسن. أســهل  اعتبروه  خصم 

ويشارك الفريق الهندي ألول مرة في 
دور اجملموعات فــي البطولة القارية، 
وبالتالــي يعد انتصــاره على القوة 
اجلويــة تاريخيا.وتنضم هذه الهزمية 
لنكبــات عدة غيــر متوقعة للفرق 
العراقية أمام فــرق مغمورة وأخرى 
تظهر ألول مرة فــي بطوالت القارة 

الصفراء.
نكبــة مومباي: ظهــر القوة اجلوية 

مومباي  أمــام  للغاية  باهــت  بأداء 
ســيتي، مما أوقــع الفريــق العراقي 
كامال حتت طائلة االنتقادات الالذعة، 
ال ســيما أنه خســر مباراته األولى 
أيضا فــي دور اجملموعات أمام اجلزيرة 
اإلماراتي.ولعبــت كثــرة األخطــاء 
وغياب التركيز الدور األبرز في فقدان 
وبات  املواجهتن،  القوة اجلوية نقاط 
عليــه اآلن البحث عن التعويض في 
اللقاء املقبل »الصعب« ضد املتصدر 

الشباب السعودي.
تعد هذه  الثاني:  الهنــدي  االنتصار 
اخلســارة الثانية لألنديــة العراقية 
الهندية في بطوالت  أمام نظيراتها 
آسيا، إذ ســبق أن حقق فريق إيست 
بنغال فوزا تاريخيا في كأس الكؤوس 
اآلســيوية عام 1993، علــى الزوراء 
بنتيجــة كبيرة )6-2(.وجنــح الزوراء 
حينها في الرد بعد يومن فقط من 
2-0 على املنافس  تلك املباراة وفــاز 

الهندي نفســه، في ملعب كلكتا 
الكبير، الذي يسع أكثر من 100 ألف 

متفرج، ويعد األكبر في الهند.
لألندية  ســبق  آســيوية:  مفاجآت 
فــي  شــاركت  التــي  العراقيــة 
املســابقات القاريــة أن وقعت في 
هزائم غيــر متوقعــة، منها هزمية 
الطلبة أمام ينجير األوزبكي املغمور 
)1-2(، في أول مشاركة لهذا الفريق 
في بطولة كأس الكؤوس اآلسيوية، 

وذلك في طشــقند عام 1995. وفاز 
الطلبة في لقاء العودة )2-0( وتأهل 

للدور الثاني.
كمــا خســر القــوة اجلويــة أمام 
املغمــور  األوزبكــي،  نوفباخكــور 
أيضا، حن شــارك األخيــر ألول مرة 
فــي البطولة اآلســيوية عام 1996 
الشــرطة  )1-4(.وتعرض  بنتيجــة 
العراقي للخســارة أمــام كوبتداغ 
مــن تركمانســتان )0-4(، في كأس 

1998 في ملعب  اآلسيوية  الكؤوس 
عشق أباد، قبل أن يتعادال في اإلياب 
في ملعب الشعب ببغداد )1-1(.وفي 
نسخة عام 2001، خسر القوة اجلوية 
أمــام فريق األقصى الفلســطيني 
الذي شــارك حينهــا ألول مرة في 

البطولة بنتيجة )1-0(.
من جهــة أخرى، جترى اليوم اخلميس 
ثالث مباريات ضمن اجلولة 27 لدوري 
امليناء  يلتقي  القاسم  املمتاز،  الكرة 
في ملعب الكفل والديوانية يضيف 
النفط وتقام املباراتن في الســاعة 
الثالثة والنصف عصــرا، أما مباراة 
الطلبة وزاخو فســتقام في ملعب 
 10 الشــعب الدولي في الســاعة 
مساء.. وفي يوم اجلمعة تقام مباراة 
الكهرباء ونفــط البصرة في ملعب 
التاجي في الساعة الثالثة والنصف 
عصرا، ويلعب نفط ميســان ونوروز 
10 مســاء، وفي يوم  في الســاعة 
الســبت املقبل يلعب اربيل والزوراء 
فــي ملعب فرانســوا حريــري في 
وتأجلت  العاشرة مســاء..  الساعة 
مبــاراة اجلوية والشــرطة بســبب 
أبطال  دوري  اجلوية فــي  مشــاركة 

آسيا.
إلى ذلك، عاد فريــق نادي كربالء الى 
الدوري املمتاز للموسم املقبل 2022/ 
2023.. عقب فوزه على ضيفه فريق 
الناصريــة بثالثــة اهــداف من دون 
مقابل في املبــاراة التي أقيمت أول 
أمس فــي ملعــب اإلدارة احمللية في 
كربالء بقيــادة طاقم حتكيمي دولي 
بقيادة احمد كاظم.. وسجل أهداف 
الفوز ، احملترف السينغالي ديالو )7(، 
واحملترف الغيني  كمارا )+45 3(، ونهاد 

علي )4+90(.

الجوية يالقي الشباب السعودي بطموح 
التعويض في دوري أبطـال آسيا

اليوم 3 مباريات في الجولة 27 للممتاز وكربالء يعود إلى األضواء
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نادي كربالء يعود إلى دوري الدرجة املمتازة

سلة الكراسي يكثف 
االعداد آلسياد آسيا

»فرنسو حريري« 
مجانًا امام الجمهور

الكيكو شنكاي 
يعاني غياب الدعم 

هشام السلمان 
قام االمن العــام وكالة  أحمد العانــي هذا اليوم 
الثالثاء بزيارة تدريبات منتخب كرة الســلة واطلع 
االمن العام على اســتعدادات املنتخب للمشاركة 
في بطولة تايلند املؤهلة الى اســياد اســيا الصن 
هانــزو وقال العاني متت مناقشــة االمــور الفنية 
واملعوقــات  التــي تواجــه  اســتعداد املنتخــب  
والســلبيات التي تواجه  تدريباتهم، مشيرا الى انه 
اســتمع الى كل املعوقات التي تواجة املنتخب  مع 
اجلهاز الفني  للمنتخب العراقي كل من املدرب  رافد 
عبد احلسن  و مساعد املدرب كاظم هليل و متابع 
املنتخــب العراقــي ، وفي ختام زيارتــه متنى االمن 
العام ان يحقق املنتخب العراقي نتائج ايجابية تليق 

بسمعة رياضة  اللجنة الباراملبية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر محافظ اربيل اوميد خوشناو، الغاء قرار اسعار 
التذاكر للدخول إلى ملعب فرنســو حريري حلضور 
مبــاراة النادي امــام نادي الزوراء ضمن منافســات 
الــدوري املمتاز.وجاء في كتاب للمحافظ موجه الى 
نادي أربيل الرياضي، أنه اشارة الى قرار النادي بشأن 
اســعار تذاكر دخول اجلماهير الى ملعب فرنســو 
حريري ولكون اجلماهير هم عنصر انتصارات واجنازات 
نادي اربيل ومن اجل اجناح النادي ودميومته تقرر الغاء 
القرار اخلاص باسعار التذاكر.وطالب خوشناو، النادي 
اجراء الالزم  بهدف استقبال املشجعن للدخول الى 
امللعب مجانا ومن دون اســتيفاء اية مبالغ منهم.
ويحتضن ملعب فرانسو حريري، مساء يوم السبت 
املقبل، مبــاراة اربيل والزوراء ضمن مواجهات اجلولة 

السابعة والعشرين من الدوري العراقي املمتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر بطل لعبة الكيكو شنكاي مصطفى وهيب، من 
إلغاء مشــاركة العراق في بطولة آسيا للعبة بسبب 
الضائقة املالية.وقال وهيب إن »االحتاد العاملي للكيكو 
شــنكاي اختاره ليكون وجهاً اعالنياً لبوستر بطولة 
اسيا في كازاخســتان التي سنتطلق في العاشر من 

ايار املقبل«.
وأضاف، أن »اكثر من 30 دولة ستشــارك في البطولة 
إال ان العراق مهدد بعدم املشاركة في البطولة بسبب 
عدم توفير الدعم املالي«.وتابع وهيب ان »موقف االحتاد 
جيد جدا وايجابــي معنا لكن ليس لدينا ميزانية منذ 
ســنتن ومن الصعب دعمنا ببطولــة عاملية مع عدم 

توفر املال«.
وقال ، إن »هذه املعاناة مســتمرة مع كل اقتراب موعد 
بطولة لعدم صرف ميزانية النشــطة احتادنا رغم بروز 
ابطال عراقين على مستوى عاملي، موضحاً انه »سبق 
وان واحهنا نفس املعاناة في بطولة العالم التي اقيمت 
في بولندا وقد ناشدت بها رئيس وزراء العراق مصطفى 
الكاظمي وتدخل مكتبه بحل املوضوع وشاركت على 
حســاب احلكومــة ، واليوم مشــاركتي ايضاً مهددة 
ولالسف املعاناة مستمرة واجلهات املعنية التبالي وال 
نعلــم الى متى تبقى االلعاب الفردية مهملة من قبل 

احلكومة وهذي األلعاب هي االكثر إجنازاً«.
وتابع حديثه، »اناشــد رئيس الوزراء مره ثانية للتدخل 
وحل االزمة الي ترافقني منذ دخولي الى هذه الرياضة 
وانا بطل اســيا بحصولي على الذهب لســنتن على 
التوالــي 2015 و2016 في ايران وبطل العرب ســنتن 
متتاليتن 2017 في لبنــان و2018 في تونس وصاحب 
أسرع ضربة قاضية من قبل االحتاد الدولي لسنتن على 
التوالي وبطل الشــرق االوسط وبطل العراق لسنوات 
عديدة وذهبيــة بطولة اذربيجان الدولية 2019 العالم 
.وتســاءل »هل من املعقول ان يحتفي االحتاد االسيوي 
والدولــي بالبطل العراقي واحلكومة تهمله !«، مؤكداً 
»اذا لــم احصل على رعاية سأشــارك فــي البطولة 
املقبلة على حسابه اخلاص من اجل رفع اسم العراق«.

تقرير 

متابعة ـ الصباح الجديد:

باشــراف مباشــر من وزير الشــباب 
ومتابعة  درجــال  عدنــان  والرياضــة 
املتعلقات  جميــع  النهاء  مســتمرة 
 16 الرياضي  الــزوراء  اخلاصة مبلعــب 
الف متفرج ، تتواصل باكثر من جانب 
اعمال االنهاءات في امللعب ومحتوياته 
بجميــع االعمال مــن الداخل واخلارج 
للتسليم  االخيرة  اللمســات  ولوضع 

النهائي . 
اعلن ذلك مدير مكتب املهندس املقيم 
نزار  املهندس  الرياضــي  الزوراء  مللعب 
علي ، مضيفا ان العمل لالسبوع احلالي 
اشتمل على تسليح البوابة الرئيسية 
للملعب ومبنى االســتعالمات واجلدار 
اخلارجــي فضال عن اعمــال الكهرباء 
والتبريد وبوردات التشغيل االلكترونية 
والتغليف باملرر مع اجناز نسبة %75 من 

اعمال التغليف للواجهة الشرقية . 
امللعب  العمــل داخل  ان  واضاف علي 
تضمن معاجلــة الكونكريت وتغليفه 
فــي مناطق املتفرجــن الطابق االول 
الصيفية   البــذور  الزراعــة  واعمــال 
تتعلق  واخرى  املثيلة  الساحة  وصيانة 
واملوجودات  للغــرف  التبريد  باعمــال 

والصيانة الدورية وطالء اجلدران ، مبينا 
تكميلية  اجلارية حاليــا  االعمــال  ان 
وتقع ضمن الصيانة الدورية والتاهيل 
الذي يســير بصورة جيدة  املســتمر 
للملعــب والفندق اخلــاص به وال تؤثر 
اطالقا على اقامة املباريات واستضافة 
الفرق ، منوها ان تواجد مالكات الدائرة 
مستمر  الشباب  وزارة  في  الهندسية 
ايضا لتقييم االعمال ومتابعتها بدقة.
إلــى ذلك، وبتواصل مســتمر من وزير 
درجال  عدنــان  والرياضــة  الشــباب 
ومتابعــة يوميــة  جلميِع املنشــآت 
الرياضية والشبابية التي تنفذها وزارة 
الشباب والرياضة في احملافظات كافة، 
ومنها مشــروع ملعب صــالح الدين 
األوملبي ســعة )30( ألف متفرج الذي 
تنفذُه شركة بنگادا اإليطالية ، والذي 
يشــهد تقدما ملحوظــا في حجم 
الصعاب  وتذليل جميع  الكلي  العمل 
بفعــل التواصل املثمــر للوزير درجال 
املقيم  املهندس  مكتب  مدير  .وأوضح 
املهندس قصي سمير ، إن وتيرة العمل 
شــهدت تقدًمــا واضًحا فــي جميِع 
مفاصل املشــروع خالل الشهر احلالي 
والســابق والشــروع مبرحلــة جديدة 
نحو تكامل شــكل امللعب اخلرساني 
، وتضمنت االعمــال وفق احدث تقرير 

مختبرية   فحــص  عمليــات  اجــراء 
مهمة  للمكعبات اخلرسانية العمدة 
الطابقن االول والثاني وفحص احلصى 

اخلشــن  واحلصى الناعم والســمنت 
اخلاص باملدرجات مع حديد التســليح  
واملــواد الدقيقة الداخلــة في عملية 

اجناز االعمــدة والقواطع اخلرســانية 
. وفي اجلانــب العملــي االخر اخلاص 
باعمــال تنفيــذ مراحل البنــاء  متت 

املباشــرة بأعمال رفع حديد التسليح 
لســقف الطابق األرضي للمقطع 84 
واعمال نصب القالب اخلشبي لسقف 
الطابــق األول وصب قواعــد األعمدة 
املغطي  احلديــدي  للهيكل  احلاملــة 
للملعب في الطابق األرضي للمقطع 
8 مع استمرار اعمال القالب اخلشبي 
لســقف للطابق األرضي من املقطع 
6 و صــب االعمدة و اجلــدران للطابق 
الثانــي مــن املقطــع 8 .باملقابل متت 
بنجاح وكفــاءة اعمال الدفن باحلصى 
اخلابط للطبقة الثانية حتت االرضيات 
وصب جــدار القص الكبيــر للطابق 
األول مع استمرار اعمال البناء بالبلوك 
الكونكريتي اجملوف للقواطع للطابقن 
الرابــع و اخلامس .واضــاف التقرير ان 
نسبة البناء والعمل الكلي تسير وفق 

اخلطة املوضوعة لالجناز بصورة جيدة.
من جانــب اخر، التقى وزير الشــباب 
والرياضة عدنــان درجال مجموعة من 
في  العمارة  هندســة  قســم  طلبة 
اجلامعة املستنصرية .وقدم مجموعة 
مــن الطلبة عروضهــم التصميمية 
لالبنية اخلاصــة باالكادمييات الكروية 
واملنشــات واالبنيــة اخلدميــة ضمن 
مشــروع احللــم الــذي تنفــذه وزارة 
الشــباب والرياضة بالتعاون مع االحتاد 

القدم وكانت  املركزي لكــرة  العراقي 
اغلب التصاميــم برؤيا حديثة تواكب 
التطور في العالــم حولنا . وتضمنت 
التصاميم عروضا حديثة ايضا ملالعب 
اللقاءات  بلــورت جميــع  ومنشــات 
واالضافات وما مت طرحه من معلومات 

دقيقة سابقا . 
وعبر الوزير درجال عن اعجابه مبا قدمه 
الطلبة ومشــاريعهم  الشــباب من 
الواعــدة التــي تؤكد عمــق حضارة 
ومتيز االنســان العراقــي وقدرته على 
االبداع ، مشــددا على ضرورة التواصل 
نحو املزيد مــن الطروحات ملا فيه خير 

للرياضة العراقية بصورة عامة.
وفي ســياق اخــر، أكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، خالل لقائه 
مع عضو البرملــان عن محافظة األنبار 
أسماء عبد الرحمن العاني، على دعمه 
املستمر لقضايا الشباب والرياضة في 
هــذه احملافظة العراقيــة العزيزة.هذا 
وقد مت مناقشــة عدد من القضايا ذات 
الرياضية  األنديــة  دعم  منها  الصلة، 
إلى  التطرق  ومت  األنبــار،  في محافظة 
الشباب  لوزارة  التابعة  التحتية  البنى 
والرياضة التي من أبرزها مشروع ملعب 
األنبــار األوملبي، كمــا مت توقيع اإلجازة 

التأسيسية لنادي هيت الرياضي.

اعمال التغليف والمرمر والبوابة الخارجية لملعب الزوراء تشرف على الختام 
درجال يؤكد دعمه المستمر للحركة الشبابية والرياضية في محافظة األنبار

ملعب نادي الزوراء الرياضي

إعالم اللجنة األولمبية
أثنــت اللجنــة األوملبيــة الدولية 
العراقي  الوطني  القضاء  أداء  على 
املتعلق بالعمل األوملبي في العراق.

أعلــن ذلــك األمن العــام للجنة 
األوملبية الوطنيــة العراقية هيثم 
ان األوملبية  عبداحلميــد مضيفــاً 
رســمية  رســالة  أبرقت،  الدولية 
للجنة األوملبيــة العراقية صادقت 
املقترحة  التعديــالت  فيها علــى 
فــي النظــام الداخلــي مؤكــداً 
علــى ان الرســالة إنطــوت على 
تهنئــة خاصــة لتأســيس مركز 
الرياضي. والتحكيــم  التســوية 

وختم عبداحلميــد حديثه قائالً ان 
تأســيس  باركت  الدولية  األوملبية 
املركز وعّدته منجزاً قانونياً، وإدارياً، 
للتعاون  قّيماً  ومثاالً  األهمية،  بالغ 
البّناء بن اللجنة األوملبية العراقية 
واحلكومة ومجلس القضاء األعلى.

وفي ســياق ذي صلــة فقد باركت 
أيضاً  الدوليــة  األوملبية  اللجنــة 
تعين القاضي محمد علي محمود 

مركز  إدارة  جمللــس  رئيســاً  نــدمي 
التسوية والتحكيم الرياضي الذي 
الداخلي  للنظام  وفقاً  تأسيسه  مت 
باملشــورة والتعــاون املباشــر مع 

مجلس القضاء األعلى املوقر.
األوملبية  اللجنة  ذلك قدمــت  الى 
شــكرها  العراقيــة  الوطنيــة 
وإمتنانها العالين الى سيادة رئيس 
الدكتور  األعلــى  القضاء  مجلس 

فائــق زيــدان لتعاونــه منقطــع 
النظير في تأسيس مركز التسوية 
وتســمية  الرياضي،  والتحكيــم 
القاضــي محمد علي محمود ندمي 
رئيســاً جمللس إدارة اجمللس، وتقدميه 
كل مــا من شــأنه تنظيم العمل 
االوملبي في العراقي مبا يسنجم مع 
القوانن العراقيــة النافذة ولوائح 

اللجنة األوملبية الدولية.

إعالم التربية البدنية
انطلقت على قاعة االنشــطة 
الشباب  وزارة  الرياضية في مقر 
البطولة  منافســات  والرياضة 
كــرة  بخماســي  الرمضانيــة 

القــدم لــرواد انديــة الــدوري 
تنظمها  التي  املمتــاز  العراقي 
دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
والبرامج  االنشــطة  قســم   –
 ،) حتت شــعار ) روادنــا تاريخنا 

مبشاركة ست فـرق متثـل انديـة 
الـــدوري املمتـــاز مت تقسيمها 
الى مجموعتـن ضمـت األولـى 
فـرق )الزوراء – االعـالم - النفـط( 
فيمـا ضمـت اجملموعـة الثانيـة 

فـرق )القـوة اجلويـة – الكهربـاء 
- بغـداد(.

 وفي افتتاح البطولة متكن فريق 
رواد نادي الــزوراء من الفوز على 
فريــق رواد االعــالم بنتيجة )7 – 

وفي   االولى,  اجملموعة  5( حلساب 
رواد  فريق  الثانية متكن  اجملموعة 
نادي القوة اجلوية من الفوز على 
فريق رواد نادي الكهرباء بنتيجة 
)7 – 3(, وشهدت منافسات اليوم 

االول من البطولة مشاركة عدد 
العراقية  الكــرة  كبير من جنوم 
مليئة  مميزة  رمضانية  اجواء  في 
باحملبة واالخوة وذكريات التنافس 

بن العبي األندية.

6 فرق في البطولة الرمضانية لرواد أندية الممتاز بالخماسي 

نور الجبوري:
اإلدارية  الهيئــة  رئيــس  كــرم 
لنــادي الدفاع اجلــوي الرياضي 
ابراهيم  زيد  معن  الركن  الفريق 
جميــع  وبحضــور  الســعدي 
اعضــاء النادي الهيئــة االدارية 
مجموعة  اجلــوي  الدفاع  لنادي 
من العبن فريقي لعبة الباغوت 
القتاليــة والدراجــات الهوائية 
االبطال والذيــن حصدوا املراكز 
االولى في مشــاركتهم االخيرة 

بالبطوالت الرياضية احمللية .
في مقر  التكــرمي  أقيم حفــل 
منطقــة  والكائــن  النــادي 
اإلعالم  مديرية  بحضور  املنصور 
الدفاع  لوزارة  املعنوي  والتوجيه 
وسط  الرياضية  العراقية  وقناة 
الفرح والسرور  اجواء يســودها 
رئيس  احلاضرين.واكد  من جميع 
الهيئــة اإلداريــة فــي حديثه 
لوسائل اإلعالم ان النادي بإدارته 
فخورين مبا قدمه الالعبن خالل 
مشــاركتهم االولــى في هذه 

البطولــة واننــا حريصن دائما 
على تكــرمي ابطالنــا املتميزين 
والفــرق التي تتــوج بالبطوالت 
ذاته  الصعيد  وعلــى  اخملتلفة.. 
حث الالعبن اجلميع على تقدمي 
املزيــد مــن العطــاء و االلتزام 
التدريبيــة  الوحــدات  بنظــام 
املطلوب  باملســتوى  لالرتقــاء 

في جميع العــاب النادي و احراز 
البطوالت  فــي  مراكز متقدمة 
النادي امجاده  بها  املقبلة يعيد 
الســابقة بوجود العبن شباب 
واعدين يســعون نحــو الهدف 
إعتــالء منصات  في  االســمى 
األلعــاب  خملتلــف  التتويــج  

الرياضية.

األولمبية الدولية تثني على القضاء العراقي 
وتبارك تأسيس مركز التسوية والتحكيم

نادي الدفاع الجوي يكرم ابطاله في 
الباغوت القتالية والدراجات الهوائية 

هيثم عبد الستار
إدارة نادي الدفاع اجلوي تكرم املتفوقني



 كيف نحل ازمة 
تشكيل الحكومة

 تنشغل االوســاط السياســية والشعبيه 
باالستحقاق االكبر، وهو تسمية رئيس الوزراء 
املقبل، الذي اشترط الدستور ان يكلف رئيس 

اجلمهورية مرشح كتلة املكون االكبر،
 املشــاورات التــي جتــري خلــف الكواليس 
القومية  والتيــارات  بني روؤســاء االحــزاب 
واملذهبيه هــي من تتوج عــادة باتفاق على 
مرشح لرئاستي اجلمهورية واحلكومة، وتاتي 
جلسات البرملان للتصويت على اتفاق مت اصال 

خارج قبته..!!
 على ارض الواقع يجزم كل حزب بان املنتمني 
اليه هم االفضل للترشيح للمنصب، ويجري 
االختيار داخل كوليس احلزب، متناسني بانه ال 
توجد مناصب شخصية بل هي ملك الدولة 
والشعب، دون البحث خارج قوائم احلزب، عن 
املؤهل والكفوء الن والء املنتمي مضمون ثم 

تاتي الكفاءه..
االحزاب  ومقاسات  واهداف  واجندات   عناوين 
تختلف، لكن عقليــة التفكير واحدة، وبعد 
النيابية  اجــراء عــدة دورات انتخابية بــني 
ومجالس احملافظات فرضــت الضرورة واقعا 
مغايــرا، لكن االطراف السياســية لم تعي 
الــدرس، وتبقــي تقاليدهــا احملــدودة االفق 

والنهج.
 عملية التقييم واالختيار يجب ان تكون اكبر 
من احلزب والقائمة، والن منصب رئيس الوزراء 
مــن حصة الطائفــة الشــيعية باعتبارها 
املكون االكبر، يقودنــا هذا الى مدخل مهم، 
طاملــا ان في الســاحة تعدديــة متثل هذه 
الطائفــة فما الضيرمن االختيــار من خارج 

اخلطوط القيادية احلزبيه، اي من املستقلني،
 عمليــة التقييم البد ان تكــون موضوعيه 
وتراعي شــرطني، الدقة واالنصاف وعلينا ان 
نحدد مواصفات رئيس احلكومة واولوياته، ال 

ان نختار الطربوش ثم نبحث عن الراس !!
 واذا لــم يتــم التوافق على مرشــح بعينه، 
عندهــا ميكن العودة الى اســلوب االنتخاب 
املباشر من النواب الختيار شخصية من بني 
املرشــحني كما حصل ايام االئتالف العراقي 

املوحد،
 تدعي القوائم السياســية بــان لديها من 
املدنيني  مــن  واملســتقلني  املتحزبني  قوائم 
او االســالميني، وهــذا هو االحتــكار بعينه 
للتقييم، الذي يشــترط االفضــل للقيادة، 
بشــخصية متتلك الكفاءة واملهنية، متزنه 
ومتوازنــة، حازمة وقوية وشــجاعة، ومتتلك 
واملقبولية  واخلارجيــة  الداخلية  العالقــات 

محليا واقليميا ودوليا،
 علينا ان نفكر خارج الصندوق اذا اردنا حلحلة 
االزمة، ورمبا يكون املرشــح اجلامع للشروط، 
من خــارج القائمة الفائــزة، ولهذا تكال له 
التهم وينعت بكل االوصاف املمقوته بخالف 

قناعاتهم به ولهذه احلالة امثلة وادلة..
 اذا اردنا ان نتفق على جتــاوز االزمات علينا ان 
نحســن االختيار هذه املره الن تكرار االخطاء 

يضعف ثقة الشعب بالطبقة السياسية.

جواد البوالني

أعلنت النجمة األمريكية بريتني ســبيرز عن حملها في 
طفلها الثالث عبر انستغرام.

ونشــرت بريتني رســالة عبر حســابها قالت فيها إنها 
فقدت كثيــرا من الوزن وعندما الحظــت حجم بطنها 
أجرت اختبارا للحمل وتأكدت بالفعل من ذلك، بحســب 

صحيفة نيويورك ديلي نيوز.
وأشارت إلى أنها لن تخرج كثيرا في الفترة املقبلة تفاديا 
لـ “املصورين املتطفلني" الذين يحاولون كسب املال على 

حساب صورها.
وقالت إنها أصيبت باالكتئاب فــي آخر مرة كانت حامال 
فيها ولم تلق دعما كافيا. وجاء هذا اإلعالن بعد أشــهر 

من جناح سبيرز في إنهاء وصاية والدها عليها.
وكانت والدة املغنية قدمت في شــهر تشــرين الثاني / 
نوفمبر 2021 وهو الشــهر الذي شهد نهاية وصاية اهل 
بريتني سبيرز عليها، وصاية استمرت لسنوات، التماس 
بالطلب من النجمة العاملية بدفــع مبلغ 660000 دوالر 

وهو ما يعادل الرسوم القانونية املترتبة على القضية.

ســتصبح اجملموعــة الكاملة ألســطورة املوســيقى 
األميركية إليفس بريســلي بإدارة شــركة “يونيفرسال 
ميوزيــك”، علــى وفق اتفــاق مت اإلعالن عنــه امن جانب 
شركة اإلنتاج املوسيقي ومؤسســة مسؤولة عن إدارة 
امللكية الفكرية. ولم تنشــر هذه األخيرة، أوثنتيك براندز 
غروب )إيه بي جي( احلائزة أساسا حقوق أعمال بريسلي، 
و”يونيفرسال” أي تفاصيل مالية عن االتفاق الذي يستند 
إلى شراكة قائمة أصال. ويأتي اإلعالن قبل بضعة اسابيع 
من طــرح فيلم "إلفيس" املنتظر عن ســيرة املغني من 
بطولة أوسنت باتلر وتوم هانكس والذي سيقّدم في عرض 

أول عاملي في مهرجان كان السينمائي الشهر املقبل.
ويبقى إلفيس بريســلي الذي توفي ســنة 1977 عن 42 
عاًما، من أجنح املغنني في تاريخ املوســيقى مع أكثر من 
500 مليون أســطوانة مباعة حول العالم. ويزخر رصيده 
بالكثير من األغنيــات الضاربة بينها “كانت هلب فالينغ 
إن لوف” وفيفا الس فيغــاس". ومتلك "ايه بي جي" أيضا 

احلقوق األدبية اخلاصة مبارلني مونرو ومحمد علي.

بريتني سبيرز

إلفيس بريسلي

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

Thu. 14 Apr. 2022 issue )4878( اخلميس 14 نيسان 2022 العدد

بغداد - سمير خليل:
لليــل رمضان في شــارع املتنبي 
حياة اخرى، متتــزج فيها باألضواء 
بااللوان، وصورة جميلة لهذا املكان 
الذي يتوسط بغدادنا احلبيبة، ومبا 

يبعث في الروح السعادة.
 مجاميــع الــزوار علــى اختالف 
يتقاطرون  واجناســهم  اعمارهم 
علــى املــكان افواجــا متعاقبة، 
الشباب والشــابات والعائالت بني 
من يجلس قبالة الشارع وبني من 
واضواءه  املكان  مستعرضا  ميشي 
امللونة وصوال الى حافة نهر دجلة 
اخلالد وحارســه التمثــال العريق 

للمتنبي، الشاعر الكبير.
وازدانت جوانب الشــارع بشــتى 
واملشروبات  واالطعمة  املعروضات 
املعروضات  وتراوحت  الزائرين،  امام 
بني املنمنمات اجللدية والرمضانية 
واالكسســوارات واللعب والدمى 

وحتى الكتب والقرطاسية.
 باعة من اجلنســني يســتقبلون 
زوار املتنبي ليال، حتى املوســيقى، 
تصدح من آالت موسيقية يفترش 
هذه  الشــارع،  جانــب  فنانوهــا 
الزاهيــة اصبحت متيل  الصــورة 
زوار الشــارع ليال أكثر من  لكفة 
النهــار خاصة مــع ارتفاع درجات 

احلرارة واعتدالها.
واكملت الصورة جمالها بالتواجد 
الكبير لقواتنا االمنية التي حترص 
على تأمني املــكان وحركة الناس 
حتى أصبح اجلميع كأنهم اســرة 

واحدة.
"الصباح اجلديد" كانت هناك في 
الرمضانية  املتنبــي  ليالي  احدى 
واستطلعت انطباعات املوجودين.
 رأفت جمال صاحب مكتبة قال: 

فرحة كبيرة بإضــاءة ليل املتنبي، 
احلركــة رائعــة، فتحــت االبواب 
للعوائل التي بــدأت تتقاطر على 
شــارع املتنبي ليال وبأعداد كبيرة، 

ابوابها  فتحــت  ايضا  القشــلة 
الســتقبال العوائل التــي يتزايد 
اعدادها مع تقادم ســاعات الليل 
تبقى حتى ساعات متأخرة  والتي 

من الليل".
ويضيف: بالنســبة لــي، انا ابيع 
الكتــب القانونيــة والن التجربة 
اعجبتني قررت ان اتواجد ليال برغم 
ان الطلــب الرائج علــى الروايات 
والقصــص املتنوعــة وقصــص 
االقبــال  هلل  واحلمــد  االطفــال 
جيد على املكتبــات خالل الفترة 
املسائية، الفائدة التي عمت على 
اجلميع هي ان الشــارع بدأ يتحرك 
برواده طــوال اليوم، وهذا ما جعل 
فرص العمــل تتزايد هنا أكثر من 

السابق بشكل ملحوظ".

على  بغداد  امانة  نشــكر  وختم: 
مبادرتهــا اعــادة احلياة لشــارع 
موصول  والشــكر  ليــال،  املتنبي 
المني بغداد املهنــدس عالء معن 
الذي يتابع وضعية املكان من خالل 

زياراته لنا".
الســيدة ام عبــد اهلل القادمــة 
مــن مدينة اربيل تقــول: ميكن ان 
اعتبرها الفرحة االجمل لي عندما 
املنظــر، هذه هي  شــاهدت هذا 
الزيارة االولى لي بعد ان شجعني 
ابــن شــقيقتي الــذي زار املكان 
اللحظات  هذه  اشــهد  وجعلني 
اجلميلــة، الصــورة االجمل ايضا 
الهائل من  الزخم  عندما ترى هذا 
واحد  والشباب في مكان  العوائل 
مع اعلى صــور االلتزام واالحترام، 

تشــعر ان اجلميع عائلــة واحدة، 
ما شــاهدته وملسته جعل سؤاال 
يراودنــي: ملاذا ال نتســاوى مع دول 
العالم مبثل هذه االمكنة؟ برأيي ان 
ما اشاهده هنا أجمل من اي مكان 

حتى في أربيل. 
علــي محمــد الــذي يجلس مع 
مجموعــة من الشــباب يضيف: 
احلمد هلل، االجــواء جميلة وراقية 
لقضاء  االفضل  هــو  املكان  جدا، 
ترى  وكما  الفطور،  بعد  ســاعات 
الشــباب  نحــن مجموعــة من 
نتواجد وســط العوائــل الكرمية 
في صورة جميلــة فهم اهلنا، انا 
واصحابي مــن رواد املتنبي لكننا 
انقطعنا عن زيارته فترة من الزمن 
وحــني علمنا بالتغييــر الذي طرأ 

متابعة - الصباح الجديد:
اختــارت الفنانة ميــس كمر مقطع 
فيديو ألحد مشــاهدها من مسلسل 
"ساعي البريد" لتنشره على حسابها 
في انســتغرام، وكتبت: "مشهد من 
مسلسل ســاعي البريد الذي يعرض 
يومياً طيلة شــهر رمضان على قناة 

تلفزيون اإلمارات".
يذكر أن ميس كمر تشــارك في دراما 
العام مبسلسل "ساعي  رمضان لهذا 
البريــد"، مــن بطولة جابــر نغموش 
وميثا  الرميثي  وخليــل  علي  وجمعة 

محمد ونورة البلوشــي، وتدور أحداثه 
عن "نيوتن" ســاعي البريد الذي يقوم 
بتوصيــل الرســائل في عــدة أماكن 
مختلفة، ومن خــالل وظيفته يتعرف 
على الكثير من الناس، ويجد نفســه 
التي  العديد من املشــكالت  وســط 
تخصهــم، والتــي قد يتســبب في 
من  واملسلســل  منها،  بعــض  وقوع 
أحمد  وتأليف  القفاص،  إخراج محمد 

الفردان.
كما تشــارك في بطولة مسلســل 
"لغز 1990" للمخرج قامر العسالوي، 

عبد  وبطولة  الســعيد،  بندر  وتأليف 
احلربي وعلي  وإبراهيم  العقل  الرحمن 
جمعــة وزهرة اخلرجــي ومحمد جابر 

وعبد الناصر الزاير وفي الشرقاوي.
 وتدور أحداث العمل عن جرمية غامضة 
تقع في جــراج أحد العقارات، فيتولى 
الضابــط "عــادل" التحقيق والبحث 
عن ُمالبســات اجلرمية حللها، ليكشف 
البحث عن ثالثة رجال أعمال تتضخم 
ثرواتهــم بطريقة غير مشــروعة عن 
طريق التجارة في الســالح واألعضاء 

البشرية وتتوالى األحداث.

ميس كمر تنشر فيديو لـ مسلسل "ساعي البريد"

ليل المتنبي في رمضان.. يضيء قلب بغدادنا الحبيبة

متابعة - الصباح الجديد:     
عبيد  نبيلــة  الفنانة  دافعــت 
عن لقبهــا التاريخــي " جنمة 
اقترحت  بعدمــا  األولى"  مصر 
اإلعالمية أسما إبراهيم في أثناء 

استضافتها للنجم أحمد السعدني 
أن يذهب اللقب للنجمة منى زكي أو 
الفنانة ياسمني عبد العزيز، ووضعت 
نبيلة منشــورا مطوال شرحت فيه 

ملاذا استحقت اللقب.

نبيلــه عبيد قامت بنشــر جزء من 
برنامج "حبر ســري" عبر حســابها 
الشخصي مبوقع إنستغرام، وعلقت 
عليــه بتوضيح بعنــوان " يعني إيه 
لقــب جنمة مصــر األولــى... يعني 

مشــوار فنــي حافل فيــه اكتر من 
٩٨ فيلــم للســينما معظمها من 
األعمال الفنية الكبيرة اللي حققت 
جناح كبير لســه عايشــه وبتعرض 
داميا على شاشات التلفزيون وإيرادات 

التذاكر وحققت  ضخمة في شباك 
أرباحــا عظيمة للمنتجــني ده غير 
اجلوائــز الفنية العديــدة في مصر 
والعالم العربي...وكذلك أعمالي في 

التلفزيون واإلذاعة واملسرح.

نبيلة عبيد تدافع عن لقبها "نجمة مصر األولى" 
بعد عرضه على منى زكي وياسمين عبد العزيز

بغداد - وداد إبراهيم:
تقيم الدار العراقية لألزياء 
وزارة  احــدى تشــكيالت 
الثقافة والســياحة واالثار 
بعنوان  رمضانية  امسية 
" ازياء ومقامات" اليوم 
اخلميــس وعلى حدائق 
الكائن في  الــدار  مبنى 
تتضمن  ببغــداد،  زيونــة 
وفعاليــات  نشــاطات 
متنوعة يشــارك فيها 
عدد مــن العاملني 
من  الــدار  فــي 
ضــني  ر عا
ت  ضــا ر عا و
نــني  فنا و

تشكيليني.
تشــمل  و
ت  ا لفقــر ا
ضــا  عر
ألزيــاء  متثل 
وادي  حضارة 
يــن  فد ا لر ا
تســلط  و
على  الضور 
حــل  ا مر

تصميــم 
الزي  وتهيئة 
فيهــا  مبــا 
ت  ا ء لعبــا ا
بيــة  لعر ا

والزخــارف  باحلــروف  املطــرزة 
والتي  الفنيــة  والتشــكيالت 
تعود لفتــرات زمنية  من تاريخ 
للمقام  ســيكون  كما  العراق، 
العراقي مساحة من االمسية، 
إضافــة الــى افتتــاح معرض 
التشــكيلي لفنانني من  للفن 
جيل الشــباب ومــن العاملني 
في الــدار يتضمــن اعماال في 
وبأســاليب  والنحت  الرســم 
عن  تعبر  متنوعــة  واجتاهــات 
وســحر  البغدادية  االماســي 
العادات والتقاليد خالل الشهر 
الفضيل واعمــال اخرى، ويقام 

للمشــغوالت  معــرض  أيضا 
اليدوية والصناعات الشــعبية 
والتراثيــة، وســيعطي الــدار 
فرصــة للزائريــن إلقامة جولة 
في متحف الدار واخلاص باألزياء 
التــي  تعود حلضارات عاشــت 

على ارض الرافدين.
 يشــار الــى ان الغــرض مــن 
اســتقطاب جمهور  األمسية، 
العائالت العراقية واثراء ذائقتها 
الفنيــة والثقافية ســيما وان 
الدار محفال حضاريا له مكانته 
في اجملتمع عبــر ما يقدمه من 

انشطة وفعاليات منوعة. 

بغداد - الصباح الجديد:
الثقافة  وزارة  وكيــل  اســتقبل 
والســياحة واآلثار الدكتور نوفل 
أبو رغيف الفنان جواد الشكرجي. 
تناول بعض  اللقــاء  وجرى خالل 
شؤون األدب واملسرح والتلفزيون، 

واحلياة الثقافية.  
وأشاد، أبو رغيف باحلضور املتعدد 
للفنان الشــكرچي علــى أكثر 
من صعيــد، حيث يتجــدد هذا 
احلضور ويتوهج في اإلعالم، ومع 
العائلــة العراقية، وفــي الدراما 
التلفزيونية، وفي األدب، واملسرح، 

مما يجعله فناناً شــامالً ومبدعاً 
منيراً، مثنياً على حضوره الالفت 

ومباركاً له االنتهــاء من منجزه 
التلفزيوني اجلديد. 

البصرة - الصباح الجديد:
أقام قسم متكني املرأة في ديوان 
األربعاء  أمس  البصرة  محافظة 
ورشة صحية وتثقيفية مع دائرة 
في  موظفات  من  لعدد  الصحة 

املؤسسات احلكومية.
وقالت مديرة قسم تعزيز الصحة 
في الدائرة الدكتــورة ريا حبيب 
"ألنك  بعنوان  كانــت  الندوة  ان 

وتضمنت  بأمــان"  كوني  احلياة 
محاضرة إليصال رسالة ارشادية 
من  للوقاية  املواطنات  من  لعدد 
الذاتي  والفحص  الثدي  سرطان 
في املراكز املتخصصة للكشف 
املبكر عن املرض وعالجه بأسرع 

وقت.
كما دعت النساء ملراجعة املراكز 
التي تفحص سرطان الثدي وهي 

البصرة  أربع في مستشــفيات 
العــام )اجلمهوري( وابــن غزوان 

والصدر التعليمي واملوانئ.
مديرة قســم  قالت  ذلــك  الى 
متكني املــرأة ايناس إســماعيل 
ان هــذه الورشــة تعــد أحــد 
القسم  في  الهامة  نشــاطات 
لنشــر الثقافة الصحية للمرأة 

واحملافظة على صحتها.

اليوم الخميس.. الدار العراقية 
لألزياء تقيم امسية رمضانية

أبو رغيف يستقبل جواد
 الشكرجي في مقر الوزارة

ورشة للتوعية بأهمية الكشف 
المبكر عن سرطان الثدي

"ألنك الحياة كوني بأمان" 
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