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اللقاح أمانك وامان عائلتك

الصباح الجديدـ  متابعة:
أكــدت وزارة النفــط في وقت 
مبكر مــن أمس األحــد، إنها 
انبوب  لم تقم بإحالة مشروع 
البصــرة -العقبة إلى التنفيذ 
حتــى اآلن، موضحــة أنــه مت 
تعديل املشروع من خالل متويله 
بالكامــل من قبــل احلكومة 

العراقية.
النفط  تصدير  موضــوع  وأثار 
اخلــام من محافظــة البصرة 
األردن  في  العقبــة  ميناء  إلى 
جدال واســعا لدى األوســاط 
وخاصة  البالد،  في  السياسية 
اإلطــار  ومنهــا  الشــيعية، 
طالبــت  الــذي  التنســيقي 
قياداتــه، بإيقــاف املشــروع، 
زاعمة ان الغــرض منه إيصال 

النفط إلى إسرائيل.
وقال مدير شركة املشاريع في 
الوزارة شاكر محمود في مؤمتر 
صحفــي عقد ليلة الســبت 
الصباح  وتابعتــه  االحد  على 
اجلديد، ان "مشــروع مد انبوب 
البصرة  من  النفطي  التصدير 
–حديثــة ومــن ثــم حديثة - 
باملشــروع  العقبــة هو ليس 
احلديث وامنــا مت التخطيط له 
في عام 1983 وبسبب الظروف 
التي مر بها العراق تأجل لعدة 

فترات".
االخير  "االجتمــاع  ان  واضاف 
نيسان  الوزراء في شهر  جمللس 
والذي متت فيه مناقشــة هذا 
او  احالته  تتــم  لم  املشــروع 
لتنفيذ  اي شركة  التعاقد مع 

هذا املشــروع كما اشيع، وامنا 
جــرى تعديل ورســم خارطة 

طريق للمشروع".
املرحلة  ان  وأوضــح محمــود 
الثانيــة الــذي هــو حديثة - 
العقبــة ومنــه إلى الســوق 
العاملية كان سابقا هو ان يتم 
تنفيذه على اساس االستثمار 
وبالتالي سوف يتم منح مبلغ 
برميل نفط  املال على كل  من 
للمســتثمر وهو ما ســيرفع 

خيالية  بكلف  املشروع  كلفة 
تصل الى 25 مليــار دوالر وقد 
مت اجراء تعديــل عليه، وهو ان 
يتم تنفيذ اجلزءين من املشروع 
داخل العراق وفــي األردن على 
احلكومة  مــن  متويل  اســاس 
تكلفــة  وبالتالــي ســيقلل 
املشروع الى 8.5 مليارات دوالر".

من جهته قال مدير املشــروع 
محمد جاســم خالل املؤمتر ان 
"العراق بدأ يفكر جديا مبد هذا 

األنبوب بعد جوالت التراخيص 
والذي كان من املتوقع ان يصل 
الــى طاقات تصديريــة بأكثر 
مــن 8 ماليني برميــل في عام 
التفكير  بــدا  وبالتالي   ،2022
إليجاد منفذ اخــر غير املنافذ 

اجلنوبية".
وبنّي ان املشــروع الذي سيبلغ 
طوله 1650 كيلو متر سيكون 
من مرحلتــني، البصرة-حديثة 
وبطاقة مليونــي برميل يوميا 

ويكــون مســتودعا لتوزيعها 
لعدة اماكــن منها انبوب ميتد 
الســواحل  الى  بانيــاس  الى 
في  للظروف  ولكن  الســورية 
سوريا حتولت الفكرة الى ميناء 
العقبــة ويدخل بطاقة مليون 
واملليــون اخملزنة االخرى  برميل 
في مستودع حديثة تذهب الى 

املناطق الشمالية".
ولفت جاسم الى ان "املشروع 
ايضا  ستكون له اهداف اخرى 

ومنها زيادة الطاقة التصديرية 
الشــمالية  للمنظومــة 
الشــمالية  املصافي  وتزويــد 
بالنفــط اخلــام ألجــل توفير 
املشتقات النفطية للمنطقة 

الشمالية".
وتســعى وزارة النفط الى مد 
انبــوب لتصديــر النفط اخلام 
كمنفذ جديــد عبر األردن يبدأ 
من البصرة الى حديثة ومن ثم 
من حديثة الــى ميناء العقبة 
اال ان املشــروع يواجــه بعض 
التحديــات والعقبات منها ما 
يتعلق بتوفيــر املبالغ الكبيرة 

التي يحتاجها متويله.
ومن جهته قال املتحدث باسم 
الــوزارة عاصم جهاد في مؤمتر 
احلكومات  "جميع  ان  صحفي 
أيدت   2003 بعــد  املتعاقبــة 

املشروع".
النفــط  "وزارة  ان  واضــاف 
تنفيذيــة تلتــزم بالبرنامــج 
احلكومــي املصــادق عليه من 
قبل احلكومة ومجلس النواب"، 
مشــيرا الى ان "املشــروع لم 
يصــادق عليه حتــى االن ولم 
يحْل الى اي جهة وحترص الوزارة 

على حماية الثروة وادارتها".
وأكد انه "لغايــة االن لم يجر 
اي اتفاق ولم تتم إحالة العقد 
وســيتم ترحيله الى احلكومة 
مع  املشروع  لدراســة  املقبلة 
اجلهــات اخملتصــة"، الفتا الى 
ان "ما متت اثارته في وســائل 
االعالم بشأن بعض االرقام غير 

دقيقة".

كاشفة بطالن ادعاءات عدد من النواب...

وزارة النفط: أنبوب البصرة ـ العقبة
لم يَحْل الى أي شركة ولم نتعاقد على تنفيذه

البنك الدولي يتوقع تراجع
6التضخم السنوي في العراق الى 3.3 % جيران روسيا يدعون مواجهتها

3بـ«لعب« ورقة الناتو في البلطيق

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  يواجــه 
مسعود  بزعامة  الكردســتاني 
بارزاني انتقادات واســعة نتيجة 
لتفضيله التعامل مع انقرة على 
والغاز،  النفط  بغداد في ملــف 
وسعيه مؤخراً الى تسليم ملف 
الغاز الطبيعــي الى تركيا على 

غرار النفط.
وبينمــا أعلــن االحتــاد الوطني 
املعارضة  واحزاب  الكردســتاني 
في االقليم رفضها لسعي احلزب 
توقيع  الى  الرامــي  الدميقراطي 
الطبيعي  الغــاز  لتصدير  عقود 
من حقــول االقليم الــى تركيا 
ومنها الى اوربا دون التواصل مع 
ان  أكد خبراء  االحتادية،  احلكومة 
للتفرد  يعمل  الدميقراطي  احلزب 
ويعمــل جاهدا  الطاقة  مبلــف 
لتســليمه الى تركيا، بعيدا عن 
موافقة برملان االقليم واحلكومة 
االحتاديــة، دون مراعــاة حقــوق 
ومصالح املواطنني في كردستان.

وجوبهــت زيارة رئيــس حكومة 
االقليــم مســرور بارزانــي قبل 

بالرئيس  انقــرة ولقائه  الى  ايام 
التركــي رجــب طيــب اردوغان 
بانتقادات شديدة، ورفض مطلق 
من قبل شــعب كردستان بعد 
عن  تركية  اعالم  وســائل  اعالن 
اتفاق بني اجلانبني على تســليم 
الغــاز الطبيعــي وتصديره عبر 

تركيا.

بــدوره قــال الرئيس املشــترك 
الوطني الهور شــييخ  لالحتــاد 
جنكي: "انــه عندما ميتهن املرء 
السياســية، ينبغي أن ميارسها 
بأخالق"، وان يفكر كيف ميكن أن 
يخرج من اختبار الشعب مرفوع 
الرأس، ولكن مع األسف الشديد 
واملسؤولني  السياســيني  بعض 

ال يهمهم بتاتًا اختبار الشــعب 
لهــم، ولو كان يهمهــم إرضاء 
معاناتهــم  وتفهــم  شــعبنا 
بنصف مــا يهمهم إرضاء اجلوار 

ومن حولهم وأعداء شعبنا.
واضاف شــيخ جنكــي في بيان 
نسخة  اجلديد  الصباح  تسلمت 
منه: "في الظــرف الراهن، كّلنا 

مفتاح  ان  ويعــي جيــدا  يعرف 
النجــاة مــن جميع املشــاكل 
واألزمات التي افتعلناها لشعبنا، 
بيد بغداد فقــط، ولكننا نرى أن 
ســالطني هذا اإلقليم يتوافدون 
وليســوا  اجلــوار،  دول  لزيــارة 
لزيارة  واحدة  ملرة  ولو  مستعدين 
احلّل  بــأن  يقينهم  مــع  بغداد، 
يكمــن هنــاك. لذا فأنــا وعلى 
الصعيد الشــخصي، غســلت 
يدي مــن رفاق احلزب الدميقراطي 
طويل،  وقت  منذ  الكردســتاني 
السياســة  ميارســون  ألنهــم 
بصــدق، فهم قــرروا منذ وقت 
مبّكر أن يضحوا بالشــعب من 

أجل احلـزب.
وخاطب شــيخ جنكــي االحتاد 
الوطنــي وحركــة التغيير على 
اعتبار أنهما شــريكني في هذا 
احلكم، وقــال “هل فكــرمت قّط 
في  ألنكم  الشــعب،  باختبــار 
الوقت احلالي حتت اختبار صعب، 
احملكمة  قــرار  بعد  كنتــم  فإذا 
االحتاديــة ورســائل وزارة النفط 
اإلقليــم  حلكومــة  العراقيــة 

مصّرين مثــل احلزب الدميقراطي 
على أن تتبعوا في مســألة غاز 
اإلقليم النهج نفسه في النفط، 
فتأكدوا بأنني ســأكون أول من 
يقف بوجهكم، ولن أسمح قّط 
إنعاش  أنبوب  آخر  تُســّلموا  بأن 
لشــعبنا، ألعداء شعبنا باسم 

االسقالل االقتصادي".
وكان انتهــاج حتقيق سياســة 
التي  االقتصــادي،  االســتقالل 
اتبعها االقليم خالل الســنوات 
النفط  بتصدير  وقيامه  املاضية 
بنحــو مســتقل دون موافقــة 
الى  ادى  قــد  االحتادية،  احلكومة 
تدمير اقتصــاد االقليم وأدى الى 
عجز حكومتــه عن صرف رواتب 
املوظفني كاملة لســنوات، كما 
تام  توقف شــبه  واســهم في 
التجارية،  واحلركــة  للخدمــات 
التي  الديون  الى تراكــم  اضافة 
 33 بلغت وفقا ملصادر رســمية 
مليار دوالر، مستحقة للمواطنني 
االجنبية  والشركات  واملوظفني، 
النفط  قطــاع  فــي  العاملــة 

باإلقليم.

االتحاد يحسم امره: مفتاح النجاة لمشاكل وازمات االقليم بيد بغداد
الديمقراطي يواجه انتقادات واسعة جراء تفضيله انقرة على بغداد تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت جلنــة الطاقة النيابية امس 
وزير  موافقــة  اســتحصال  االحد، 
على  اجلبــار  عبد  احســان  النفط 
طلبهــا بالتريــث في رفع أســعار 
املشــتقات النفطيــة للمعامــل 
واألهليــة  احلكوميــة  واملصانــع 
.وقال عضــو اللجنة النائب محمد 
الشمري في تصريح تابعته الصباح 
اجلديد، ان " جلنــة النفط والطاقة 
فــي مجلس النواب اســتضافت – 
امــس - وزير النفط احســان عبد 
اجلبار، وجرت مناقشــة ثالثة محاور 
رئيســية، وان احملاور شملت مشروع 
مد االنبوب الــى العقبة في األردن 

والثانــي زيادة أســعار املشــتقات 
النفطية واثرها على تسريح االالف 
من العمــال في املصانــع االهلية 
واحلكومية، إضافة الى امللف الثالث 

املتعلق بأزمة البنزين " .
وأضــاف الشــمري، ان " اللجنــة 
ناقشت بإســهاب وزير النفط حول 
قرار الوزارة برفع أســعار املشتقات 

واملصانــع  للمعامــل  النفطيــة 
احلكومية واألهلية خاصة في مجال 

صناعة االسمنت والطابوق ".
النفط  وزير  ان"  وكشف الشــمري 
وافــق على طلب اللجنــة بالتريث 
النفطية  رفع أسعار املشتقات  في 
احلكوميــة  واملصانــع  للمعامــل 

واألهلية ".

النفط توافق على التريث برفع أسعار المشتقات 
النفطية للمعامل االهلية والحكومية

بغداد - وعد الشمري:
انقاذ وطــن رفضه  أبدى حتالــف 
القاطع لتدخل إيران في احلكومة 
املقبلــة، مبيناً أنهــا حاولت عبر 
سلسلة من اللقاءات ضمان وجود 
التوافقية  التشكيلة  ضمن  قوى 

لكنها لم تنجح.
في مقابل ذلك، ذهب حتالف الفتح 
إلى أن إيران لم تتدخل في احلوارات 
بني الكتل السياســية، مشــدداً 
على أن مهلة زعيم التيار الصدري 
لالطار  ملزمة  غير  الصدر  مقتدى 

التنسيقي.
وقال النائب عن احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني ماجد شنكالي في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"احلوارات السياسية ما زالت على 

حالها ولم تتغير".
وتابع شنكالي، أن "اجلانب اإليراني 
تقريــب وجهات  أجل  حاول مــن 
النظر بعقد سلسلة من اللقاءات 
مع الفرقاء لكنها لم تســفر عن 

نتائج لغاية الوقت احلالية".
وأشار، إلى أن "املسؤولني االيرانيني 

التقوا في وقت ســابق مع زعيم 
الصدر  الصدري مقتــدى  التيــار 
وزاروا  التنســيقي  االطــار  وقادة 

مؤخراً اقليم كردستان".
ورأى شــنكالي أن "طهران أعلنت 
بنحو واضح بأنها تؤيد تشــكيل 
احلكومــة التوافقية ونحن نرى أن 
هذا ميثل تدخالً واضحاً في الشأن 

العراقي".
وشــدد، على أن "لدى إيران الكثير 
مــن العالقــات مع شــخصيات 
سياسية مهمة برزت إلى الساحة 

بعــد عام 2004 وتريــد االحتفاظ 
تقدمي  على  وســنعمل  بتأثيرهم، 
الوضع  بشان  النظر  ووجهات  رؤى 

السياسي".
وأوضح شنكالي، أن "حتالف انقاذ 
وطــن الــذي يجمعنا مــع التيار 
الصــدري وكتلة الســيادة قراره 
موحد ويناقش أية تطورات داخلياً 
من أجل خلروج مبوقــف ميثل هذه 

املكونات".
وأفاد، بأن "احلراك السياسي سوف 
يعود مــرة أخرى بعد انتهاء مهلة 

زعيــم التيــار الصــدري مقتدى 
الصدر إلى االطار التنســيقي بأن 
يقــوم بتشــكيل احلكومة ومتتد 

لغاية السابع من شهر شوال".
"الوضع  أن  إلى  شنكالي،  ومضى 
العراقي ال ميكــن أن يتحمل هذا 
االنســداد السياســي الذي نحن 
فيــه، وحتالــف انقاذ وطــن لديه 
أكثــر مــن 170 نائبــاً وبإمكانه 
ادارة البرملــان كيف ما يشــاء من 
اإلداء  ومراقبة  القوانني  مترير  خالل 

التنفيذي".

الفتح: مهلة الصدر غير ملزمة.. والتدخل حصل من دول اقليمية أخرى

انقاذ وطن يؤكد: التحركات اإليرانية لتشكيل حكومة
توافقية تدخل في الشأن العراقي

اربيل ـ الصباح الجديد: 
حذر وكيل وزارة الصحة في إقليم 
كردســتان الدكتور رهيل فريدون 
امــس األحد من تفاقــم النقص 
احلاد باألدوية واملستلزمات الطبية 
في املستشــفيات احلكومية في 

مناطق ومدن اإلقليم.
مؤمتر صحفي  فــي  فريدون  وقال 
عقــده امس على هامــش زيارته 
قضاء رانيــة، إن نقص األدوية في 
املستشفيات في إقليم كردستان 

وحدود إدارة محافظة السليمانية 
إلى حل  ويحتــاج  للــذروة  وصل 

عاجل.
وقال أيضــا انهم رفعوا كتابا الى 
مجلس وزراء االقليم يطالبون فيه 
تكون  وان  واألدوية،  األموال  بتوفير 
متاحة في املستشــفيات لكيال 
أكثر  مستويات  الى  الوضع  يصل 
خطورة ، مضيفا "لقد حذرنا ولم 
اذا  التي  يتم حل هذه املشــكلة 

استمرت ستصبح أكبر".

نقص األدوية في مستشفيات 
اإلقليـم بلـغ ذروته

صحة إقليم كردستان تقرع ناقوس الخطر: 

بغداد - الصباح الجديد:
اليوم االحد،  اعلنت وزارة الصحة، 
الهندســية  املــالكات  شــمول 
باخملصصات  الــوزارة  في  العاملة 
البالغــة 50 باملئــة مــن الراتب 

األسمي.
وأوردت الــوزارة بحســب وثيقــة 
الصبــاح  واطلعــت  أصدرتهــا 
اجلديد على نســخة منها: " تقرر 
في  الهندسية  املالكات  شــمول 
املستشــفيات او مراكــز صحية 
تخصصية باخملصصات الهندسية 

البالغة )%50( من الراتب االسمي 
الوزراء  قرار مجلس  الى  اســتنادا 
رقــم )233 لســنة 2008( كونها 

تعتبر من مواقع العمل".
وأضافــت: "تقــرر أيضا شــمول 
ومراكز  الوزارة  مركز  في  العاملني 
الدوائــر فــي حــال تكليفهــم 
العمل  مواقــع  في  مبســؤوليات 
املقــرات  خــارج  واملشــاريع 
باخملصصــات البالغــة )%50( من 
الراتب االسمي وفقا للقرار املشار 

اليه انفا".

الصحة تشمل مالكاتها الهندسية 
بمخصصات 50 % من الراتب االسمي

تتقدم رئيس التحرير ظفار زاير 
واسرة الصباح الجديد، بخالص 

التهنئة واحر التبريكات 
الى االخوة المسيحيين في 

الوطن والعالم على حد سواء 
لمناسبة عيد الفصح المجيد، 
مع االمنيات الكبيرة بالعيش 

الرغيد لهم أينما حلوا وارتحلوا، 
واالبتهال الى اهلل جل في عاله 

أن تنتهي ازمة الحرب التي 
يحياها الغرب بأقل ما يمكن من 
الخسائر، وان يعيش الجميع في 

سالم ومحبة ووئام. 

تهنئة



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

تفقـــَد وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهـل عزيـــز اخلبـاز مقر ُمعاونية 
الســمنت الشــمالية في مدينة 
الشــركة  إلى  التابعــة  املوصــل 

العامة للسمنت العراقية . 
وعقـــَد الوزير اِجتماعاً جرى ِخالله 
ُمناقشــة مواضيع ِعــدة منها ما 
األُجراء  من  العاملني  برواتب  يتعلق 
النقدية  الســيولة  وقلة  اليوميني 
النفط األسود  إرتفاع سعر  بسبب 
وتأثيرهــا  اإلنتــاج  وُمســتلزمات 
السلبي على دميومة العمل واإلنتاج 
في معامل الســمنت وغيرها من 
القضايا األخرى. ووجـَه الوزير ِخالل 
بتعليمات  التام  باإللتزام  االِجتماع 
وزارة املالية بشأن إيقاف التعيينات 
التعيني  أو  الدائــم  املــالك  علــى 
بصفة عقد أو أجر يومي في جميع 
املُرتبطة  غيــر  واجلهات  الــوزارات 
بــوزارة وامُلافظات كافــة واإلبقاء 
على العاملني مــن األجور اليومية 
وإستمرار عملهم في مقر املُعاونية 
املُعاونية  ومعاملها وحسب حاجة 
لإلختصاصــات املطلوبة مع حتديد 
أجورهم حسب التحصيل الدراسي 
وبدون أثر رجعي بشكل مؤقت حلني 
إقــرار املُوازنة والعمل بها من تاريخ 

األول من نيسان اجلاري .
من جانبها أعلنـت الشركة العامة 
للســمنت العراقيــة التابعة إلى 
وزارة الصناعــة واملعادن عن أعمال 
في معمل سمنت  اجلارية  التأهيل 
بادوش اجلديد من ِقبل شركة جبل 
احلديد املُســتثمرة للمعمل ، فيما 
في  واإلنتاج  العمل  اِستمرار  أكدت 
املعمل لرفد الســوق بالســمنت 
البورتالنــدي بنوعيــة وُمواصفــة 

عاليـة . 
وأفصـــح ُمديــر عــام الشــركة 
املُهندس باســـم محمـــد أميـن 
الرئيس لطاحونة  امُلرك  عن وصول 
املــواد األولية في املعمــل بعَد أن 
قامت الشركة املُستثمرة للمعمل 
بإرساله لغرض تأهيله بالكامل من 
ِقبل شركة MS VISION ( األوروبية 
( الســاندة لها وامُلتصة باخلدمات 
التكنولوجية احلديثة وشركة بيلم 

ماكينــا ilim Makina (  ( التركية 
الشــريك الفني لها ، ُموضحاً بأن 
امُلــرك ذات ُقــدرة ) ٢ ( ميــكاواط 
وُســرعٍة تصل إلــى ) ١٠٠٠ ( دورة 
بالدقيقة ، مؤكداً أنَّ الشركة تُتابع 
سير العمل في معاملها املُستثمرة 
وتنفيذ بنود عقود املُشاركة املُبرمة 
مع الشــركات املُستثمرة من أجل 
ضمان إنسيابية العملية اإلنتاجية 
للوصول  املاُلئمة  الظــروف  وتأمني 
إلى طاقات إنتاجية عالية تفوق ما 

ُمخطط لُه .
ولفــت مدير عام الشــركة الى أَن 
معمل ســمنت بادوش اجلديد يَُعدُّ 
من املعامــل املُســتثمرة من ِقبل 
الدولية على  احلديد  شــركة جبل 
وفق عقــد ُمشــاركة باإلنتاج وأنَّ 

املعمل حاصل على شــهادة اجلودة 
مبوجب املُواصفة القياسية الدولية 
املمنوحــة   )   )  ISO 9001:2015
  )  TÜV AUSTRIA  ( مــن شــركة 
النمساوية إضافًة إلى كونه حاصل 
امللية  اجلودة  على شــهادة عالمة 
العراقية الصادرة من اجلهاز املركزي 
للتقييس والسيطرة النوعية على 
وفــق املُواصفة القياســية رقم ) 
٥ ( لعام ٢٠١٩ كمــا أنَّ إنتاجه من 
الســمنت حاصــل على شــهادة 
من  النوعية  ملواصفــات  املُطابقة 
التماُســك  ة  النعومة وُمدَّ حيــث 
وقــوة اإلنضغاط من اجلهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعيـة .
علــى صعيــد اخــر عقــد وكيل 
واملعادن لشــؤون  الصناعــة  وزارة 

التخطيــط املُهنــدس يوســـف 
محمـد جاســـم اِجتماعاً حضره 
ُمعاون ُمدير عــام دائرة التخطيط 
وعدد مــن املســؤولني فــي دوائر 
واإلقتصادية  والقانونية  التخطيط 
والتدقيــق  الداخليــة  والرقابــة 
واإلداريــة فــي مقر الــوزارة وذلك 
اإلســتراتيجية  تطبيق  ملُناقشــة 
وُمكافحــة  للنزاهــة  الوطنيــة 
الفســاد ) ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ ( بالتعاون 

مع هيئة النزاهـة . 
حيـث متَّ ُمناقشة محاور ِعدة تركزت 
والظواهر  الفســاد  ظواهــر  حول 
واملاطــر  املشــخصة  الســلبية 
الداخلية  وأســبابها  املشــخصة 
واآلثار  لنشوءها  اخلارجية  وامُلددات 
الناجتــة عنها واملُبــادرات املُقدمة 

اإلعفاءات  تتضمن  والتي  ملُعاجلتها 
الكمركية واملشــاريع اإلستثمارية 
املُترتبة لدى بعض  والوقود والديون 
السوق  وإغراق  الدولة  مؤسســات 
باملُنتجــات املُســتوردة إضافة إلى 
حماية املُنتج الوطني حيث أشــار 
أنَّ تلــك الظواهر أدت  الوكيل إلى 
وقلة  املعامــل  بعض  توقــف  إلى 
التسويق للُمنتجات الوطنية وعدم 
توجيهات  برُغــم  عليهــا  اإلقبال 
احلكومــة بإلــزام شــراء جميــع 
ِقبل  من  الصناعة  وزارة  ُمنتجــات 

الوزارات واملؤسسات .
واكد الوكيل على ضرورة اإلســراع 
في حتديد األســباب وإيجاد احللول 
املُناســبة لها لتطوير واقع الوزارة 
الصناعة  ومبا يخــدم  وشــركاتها 

الوطنيــة ، ُمبيناً بــأن تلك احللول 
تأتي من ِخالل الوزارة وشــركاتها أو 
عن طريق التشريعات والقوانني من 

اجلهات الُعليا ذات العالقـة . 
وأشــاد الوكيل بعمل الوزارة ِخالل 
الفترة الســابقة من ِخالل تفعيل 
أنظمة األمتتة واألرشــفة واملنصة 
اإللكترونيــة في قســم العالمات 
في  أســهمت  والتــي  التجاريــة 
القضاء على الفساد والروتني وإجناز 
، ووجه بعقد  املُواطنــني  ُمعامالت 
اِجتماٍع الحق ِخالل األسبوع القادم 
امُلتــص بتطبيق  الــوزاري  للفريق 
اإلســتراتيجية مــن أجــل إكمال 
املُتطلبــات وتهيئة جميع  كافــة 
األمور حول اإلستراتيجية الوطنية 

وعرضها عليه .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة االتصــاالت، امس 
عمليات  جنــاح  عــن  الســبت 
الصدمــة للحــد مــن تهريب 

سعات االنترنت.
الــوزارة  باســم  الناطق  وقــال 
رعد املشــهداني، إن “االتصاالت 
اغلقت ملــف عمليات الصدمة 

بعد حتقيق نتائجها املرجوة”.
عن  “اثمرت  العمليات  ان  واضاف 
اعــادة ٤ مليارات دينــار عراقي، 
املتورطني  علــى  القبض  والقاء 

مبتابعــة ومالحقــة مــن جهاز 
االمن  وجهاز  العراقــي  املابرات 
الوطنــي واالجهــزة االمنيــة”، 
مشــيرا الــى “رصــد املالفات 
واحالة هذا امللــف بالكامل الى 
القضــاء العراقــي بعد القبض 
علــى مجموعة مــن املوظفني 
اصحــاب  وبعــض  املتورطــني 

الشركات”.
يشــار الى ان عمليــة الصدمة 
مصطفى  الوزراء  رئيس  اطلقها 
الكاظمــي فــي شــهر حزيران 

تهريب سعات  للحد من  املاضي 
االنترنت.

وزارة  على سياق متصل فصلت 
االتصاالت امس، أســعار خدمة 
الهاتف األرضي )الفايبر تو هوم(، 
وفيمــا نفــت وجــود تغيير في 
األسعار، أحصت عدد املشتركني 

في اخلدمة بالعاصمة بغداد.
“وزارة  إن  املشــهداني:  وقــال 
االتصــاالت فتحــت أكثــر من 
ومشروع  اســتراتيجي  مشروع 
توفير للمواطــن العراقي”، الفتاً 

إلى أن “هذه املشــاريع بدعم من 
وبحســب  االتصاالت  وزارة  قبل 
أركان شــهاب  وزيرها  توجيهات 

الشيباني”.
وأضاف املشــهداني أنه “من بني 
)الفايبر  مشــروع  املشاريع  هذه 
الذي  األرضي،  الهاتــف  تو هوم( 
عاد في العاصمة بغداد إلى أكثر 
من 65 ألف دار ومشــترك بهذه 
اخلدمة”، مبيناً أن “كلفة االتصال 
عبر هذه اخلدمة من األرضي إلى 
األرضي  ومن  دنانيــر(   5( األرضي 

إلى األرضي محافظات )15 ديناراً( 
النقال  الهاتف  إلى  األرضي  ومن 
ديناراً( وهي أسعار مدعومة   50(

من قبل احلكومة العراقية”. 
وأكد أن “هذه األسعار لم تشهد 
والوزارة  انخفــاض،  أو  ارتفاع  أي 
توفر أفضل خدمات االنترنت كون 
العراق ميتلك موقعاً استراتيجياً 
مهماً”، مؤكــداً أن “الوزارة جادة 
في عملها من ناحية إعادة البنى 
املنشــآت  التحتيــة في تطوير 
االتصــاالت  خلدمــة  احليويــة 

وتوفير أفضــل البداالت وأفضل 
والعمل مستمر على  االتصاالت 

قدم وساق”.
ولفت إلى أن “العراق مير بتضاريس 
مختلفة وفي مناخ متقلب هذه 
الفتــرة وبالتالي أخــذت الوزارة 
علــى عاتقهــا توفير الســبل 
التقلبات  هذه  ملقاومة  الكفيلة 
في املنــاخ”، مؤكــداً أن “الوزارة 
جادة في امتالكها إلنترنت عالي 
اجلــودة في العــراق وتوفيره إلى 

املواطنني واملشتركني”.

واسط ـ الصباح الجديد:
اعلــن محافــظ واســط د.محمد 
جميــل املياحي انــه  ال مكان لزمر 
باي  املنحرفة في مناطقنا  احلركات 
شكل من األشكال  وحتت أي عنوان 

أو غطاء.
وذكــر ذلك خــالل كلمــة له على 
هامش املؤمتر املوسع الذي عقد حتت 

عنوان )المــكان للحركات املنحرفة 
فــي واســط ( في مدينــة الكوت 
بارزة علمية  بحضور شــخصيات  
رئاســة  ممثلي  بينهم  وعشــائرية 
جامعة  ورئاسة  واســط  إستئناف 
الشخصيات  من  والعديد  واســط 
العلمية والعشائرية وقادة األجهزة 
األمنيــة البطلة .  وشــدد املياحي 

، منــع أي تواجد ألصحاب  بضرورة 
األفكار املنحرفة ونبذهم اجتماعياً 

والبراءة منهم عشائرياً.
أمنية  انه”يجري إطالق حملة  واكد 
واجتماعيــة إلجتثــاث وابعاد هذه 
النماذج عــن محافظتنا من خالل 
املالحقة القانونية ملروجي االنحراف 

ومثيري الفنت “. 

املياحي من جهته ثمن، دور القضاء 
العراقــي الــذي يتمتــع دور فاعل 
ومهنيــه العالية،مشــيدا بــادوار 
العشــائر االصيلة باعتبارها صمام 
األجهزة  دور  وايضــا  اجملتمــع  أمان 
األمنية البطلة التي تترصد  لكل ال 
حاالت تتسبب بتعكير صفو الوطن 

واملواطن واملقدسات 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تولــي املفوضيــة العليا املســتقلة 
مبشــروع  بالغة  أهمية  لالنتخابــات 
املســتمر،  البايومتــري  التســجيل 
إذ تــدرس بهذا الشــأن آليــة تطوير 
التسجيل البايومتري وحتليل البيانات 
البايومتريــة وتبويبهــا وفق أســس 
رئيس  مــن  بتوجيه  رصينــة  علمية 
جليل  القاضــي  املفوضني  مجلــس 
مــع خبراء  وبالتعاون  عدنان خلــف، 
االنتخابية  للمساعدة  الدولي  الفريق 

.UNAMI التابع لألمم املتحدة
رئيس  وجه  الناخبني،  ولترصني سجل 
عامــر  القاضــي  االنتخابيــة  اإلدارة 
املافظات  موسى احلســيني مكاتب 
االنتخابية من خالل شــعب التدريب 
التابعــة لها بعمل جــوالت ميدانية 
ملراكز التســجيل لإلشراف على سير 
عملية التســجيل البايومتري وتوزيع 
اإلشراف  وأيًضا  البايومترية،  البطاقة 
على أداء عمل الفــرق اجلوالة ضمانًا 

لتسجيل الناخبني كافة.

في الشــأن ذاتــه، تعمــل مفوضية 
االنتخابــات بالتنســيق مــع قيادات 
الدفاع  وزارتــي  في  األمنيــة  القوات 
والداخليــة والدوائــر التابعــة لهما 
لغرض حث منسوبيها على مراجعة 
مراكز التســجيل وتســلم بطاقات 
التصويت اخلاص عالوة على تســيير 
فرق جوالة الى الوحدات العســكرية 
لتسليم البطاقات املسحوبة في يوم 

التصويت اخلاص.
كمــا تعمــل مفوضيــة االنتخابات 
على مد جســور التواصل مع شركاء 
العمليــة االنتخابية والتنســيق مع 
املراقبة  الــوزارات املعنّية وشــبكات 
املليــة واإلعالميــني بغيــة تثقيف 
الناخبني وحثهــم على على مراجعة 
عملية  إلجــراء  التســجيل  مراكــز 
وتســلم  البايومتــري  التســجيل 
بطاقاتهــم االنتخابية، إذ يتم العمل 
على ذلك من خالل مكاتب املافظات 
االنتخابيــة التــي تعمــل على عقد 
جلســات حوارية وورش تثقيفية في 

اجلامعات واملدارس االعدادية للمراحل 
العمرية املشمولة باالنتخاب دستوريًا 
الوعي االنتخابي وزيادة  لغرض نشــر 

نسب التسجيل البايومتري.
ومنــح مجلس املفوضــني، من خالل 
والتنظيمات  األحــزاب  شــؤون  دائرة 
السياســية، إجازة التأســيس حلزب 
اصبح عدد  وبهــذا  سياســي جديد 
االحــزاب اجملازة )٢٦٦( حزبًا سياســًيا 
إضافــة إلــى )60( حزبًا ال تــزال قيد 
التســجيل.  ومن جهة أخرى، تستمر 
مقرات  ومراقبــة  متابعــة  عمليــة 
األحــزاب من خالل شــعب شــؤون 
ملكاتب  التابعة  واملرشــحني  األحزاب 

املافظات االنتخابية.
علــى صعيــد آخــر فيمــا يتعلــق 
االقتــراع  موظفــي  مبســتحقات 
 2021 انتخابــات  فــي  املشــاركني 
البرملانية املاضية، تســتمر مفوضية 
االنتخابــات بالتنســيق واملتابعة مع 
خزائــن الدولة في عمــوم املافظات 
لتسهيل عملية التوزيع التي شارفت 

على االنتهاء في اغلب املافظات، في 
حني تســتمر العملية في محافظة 
والرصافة،  الكــرخ  بجانبيها  بغــداد 
أمــا في املافظــات التابعــة إلقليم 
العمل  يزال تنســيق  كردســتان فال 
املالية لغرض صرف  وزارة  مستمر مع 

املستحقات.
املالكات  وتطوير  التدريب  على صعيد 
الوظيفيــة، تســتمر  املفوضية في 
ملوظفيها  التخصصية  الورش  تقدمي  

على الصعيد الفني واإلداري واملالي.
وفــي إطار التعــاون وتبــادل اخلبرات 
والنقابات  والهيئات  املؤسســات  مع 
العراقية،  وتقدمي املســاعدة والدعم 
لــكل املمارســات االنتخابيــة فــي 
هــذه املؤسســات، جرى التنســيق 
بــني مفوضيــة االنتخابــات ونقابة 
في  لإلســهام  العراقيني  الصحفيني 
توفير متطلبات انتخابات هذه النقابة 
وذلك  والعشــرين،  الثانية  دورتها  في 
مــن خــالل مكتــب بغداد/الرصافة 

االنتخابي.

وزير الصناعة يتفقـد سير العمل بُمعاونية
السمنـت الشماليـة في مدينة الموصل 

تطبيق اإلستراتيجية الوطنية للنزاهة وُمكافحة الفساد )٢٠٢١ - ٢٠٢٤(

ناقش وزير الصناعة 
رواتب العاملين من 

اأُلجراء اليوميين 
وقلة السيولة 

النقدية بسبب إرتفاع 
سعر النفط األسود 
ومُستلزمات اإلنتاج 

وتأثيرها السلبي 
على ديمومة العمل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بأشراف مباشر من مدير عام دائرة املباني ومدير 
مشــروع املدونات واملواصفات البنــاء العراقية 
املهندسة بشرى أنعام عباس ومن خالل متابعة 
اللجنة االدارية في دائرة املباني املتمثلة مبسؤول 
شــعبة املدونات املهندس حيــدر عالوي صالح 
وجميــع االعضاء مت أجنــاز هذه املدونــة والتي 
أعتمــدت من قبــل اجلهاز املركــزي للتقييس 
والسيطرة النوعية ومت نشرها في جريدة الوقائع 
العراقيــة حيث مت احلصول علــى رقم ايداعها 
مســبقاً في املكتبة الوطنية في 25/2/2021 و 
املعدة من قبل جامعة الكوفة / كلية الهندسة 
/ املكتب االستشاري الهندسي . وبينت السيدة 
املدير العــام ان مدونات البناء ومواصفات البناء 
العراقية هي كتب علمية أصدرتها دائرة املباني 
في وزارة اإلعمار واإلســكان والبلديات العامة، 
وما تــزال عملية إصدارها مســتمرة من خالل 
قيادتها ملشروع مدونات البناء العراقية وتطبيق 

الكودات العربية املوحدة للبناء.

ذي قار ـ الصباح الجديد:
اســتضاف مجمع اتصاالت الشــامية التابع 
ملديرية اتصاالت ذي قار  عددا من اساتذة وطلبة 
جامعــة الصــادق )ع( لالطالع على مشــروع 
الكابل الضوئي واالنظمــة التي يعمل عليها 
بصــورة عملية ، حيث قدم الكادر الهندســي 
املتواجــد في اجملمع  شــرحاً مفصال عن عمل 
املطات الضوئية واالجهزة املســتخدمة فيها 
بغية اســتفادة الوفد الزائــر واطالعهم على 
آخر التطــورات والتحديثات التي حصلت على 

أجهزة ومعدات االتصاالت .
هذا وقال مدير املديرية املهندس علي حســني 
حســن تاتي هذه االستضافة في اطار التعاون 
العلمــي والتقني بني املديريــة واجلامعات في 
املافظة لتطوير املستوى العلمي واملعرفي لدى 
اجلانبني و تقدمي املشورة والشروحات التي تخدم 
اختصاصاتهم كــون االتصاالت تعتبر من اهم 
مفاصــل العمل احلكومي واخلــاص في الوقت 
احلاضر واملســتقبل نتيجة التطور احلاصل في 

تكنلوجيا املعلومات  .
من جانبه اعرب الزائرون عن سعادتهم  للتقدم 
احلاصل بقطاع االتصاالت ، وامكانية االستفادة 
من هذ التجربــة في البحوث العلمية للطلبة 

املتخرجني كل ضمن اختصاصه. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد وزيــر التربيــة  رئيــس صنــدوق التربية 
املركزي،علــي حميــد الدليمي خالل ترؤســه 
اجللســة الدورية إلدارة الصنــدوق ، على ضرورة 
متابعة القضايا اإلنسانية والصحية للموظفني 
وتأمني االلتزامات املالية اجتــاه متطلبات احلياة 
فضــالً عن دعم املشــاريع التربويــة والنهوض 

بالواقع التعليمي في البالد . 
وذكر بيــان اصدرُه املكتب اإلعالمي في الوزارة ان 
أعضاء صندوق التربية املركزي صوتوا على تقدمي 
الدعم والعون لـ1268 حالة صحية وإنســانية 
قدمت عن طريق املديريــات العامة للتربية في 
املافظات كافة ، وشــملت تلك املوافقات على 
منح مســاعدة مالية لـــ197 حالة وفاة ، و165 
حالة إصابة بالســرطان و857  حالة خصصت 
للعمليات اجلراحيــة املتنوعة وكذلك املصادقة 
على 11 طلب مقدم للزواج و6 حاالت حريق فضالً 
عن 29 حالة صحية طارئة و3 حاالت براءة اختراع 
.  وفي الســياق ذاته اتفق اجملتمعون على تقدمي 
دعم مالي الى مدارس املوهوبني لسد احتياجات 
ابنائنــا الطلبة وذلك فــي إطار اهتمــام وزارة 
الوزراء االســتاذ مصطفى  رئيس  ودولة  التربية 
الكاظمــي بالقــدرات الكامنة لــدى التالميذ 
على  وتشجيعهم  واملبدعني  املوهوبني  والطلبة 
املزيــد من اإلبداع واالبتــكار ، فضالً عن كونهم 
ميثلون واجهة العراق العلمية أمام دول العالم .

 »المباني« تنجز مدونة 
الصرف الصحي وشبكة 

المجاري في المدن 

اتصاالت ذي قار تستضيف اساتذة 
و طلبة جامعة الصادق )ع( 

صندوق التربية يقرر دعم 
مدارس الموهوبين لتعزيز 

االتصاالت تنفي تغيير أسعار الهاتف وتعلن نجاح عمليات »الصدمة«مكانتها امام دول العالم

محافظ واسط يطلق حملة امنية لمالحقة زمرالحركات المنحرفة 

مفوضية االنتخابات تزمع تطوير التسجيل البايومتري وتحليل البيانات وتبويبها
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تهــدد االحتجاجــات املناهضــة إليــران في 
أفغانستان طموح طهران الستغالل تداعيات 
الغزو الروســي ألوكرانيا لتعزيــز نفوذها في 
آســيا الوســطى، وفق تقرير مــن صحيفة 

“أوراسيا ريفيو”.
وتقول الصحيفة إن مقاطع فيديو انتشــرت 
علــى وســائل التواصل االجتماعــي تظهر 
عناصر حرس احلدود اإليرانيني يضربون الجئني 

أفغانيني، أججت الغضب في أفغانستان.
وتســببت املقاطــع فــي احتجاجــات أمام 
فــي  اإليرانيــة  الدبلوماســية  املمثليــات 

أفغانستان.
وتقــول الصحيفــة إن ذلك يأتــي بعد نحو 
أســبوع مــن مقتل اثنــني من رجــال الدين 
الشــيعة اإليرانيني وإصابة ثالث في مشهد، 
في هجوم بســكني شــنه مهاجر ســلفي 
أفغاني. ووقع الهجوم على ضريح علي الرضا، 

اإلمام الشيعي الثامن.
لكن بعــد ظهور مقاطــع الفيديــو، هتف 
املتظاهــرون األفغان الغاضبــون من االعتداء 
على الالجئني “املوت إليران”، وأضرموا النار في 

باب قنصلية هرات ودمروا كاميرات املراقبة.
وسعى مســؤولون إيرانيون وقادة طالبان إلى 
التقليل من شــأن احلادث. وقالــوا إن “عناصر 
مارقة” تسعى إلى تأجيج االضطرابات نظمت 

االحتجاجات، وفق ما تنقل الصحيفة.
واســتقبلت إيران التي تســتضيف أكثر من 
ثالثــة ماليني الجــئ أفغاني، موجــة جديدة 
من الوافدين بعد تولي طالبان الســلطة في 
أغســطس 2021. يحاول آالف األفغان يوميا 
دخول إيران بحثــا عن عمل، أو حملاولة الوصول 
إلــى أوروبا على أمل احلصول على حق اللجوء 
هناك. ويشــير التقرير إلى أن هــذه احلوادث 
تلقــي بظاللها علــى اجلهود التــي تبذلها 
التي  الفرص اجليوسياسية  إيران الســتغالل 
ظهرت في البداية مع االنســحاب األميركي 
من أفغانســتان في أغســطس مــن العام 
املاضي، و تعززت بشــكل كبير بسبب تورط 
روســيا في احلــرب األوكرانية. وتــرى إيران أن 
احلرب في أوكرانيا تقلل تركيز موســكو على 
آسيا الوسطى. وتعتقد إيران أن فرصتها في 
آسيا الوسطى تتعزز أكثر، في وقت تبلغ فيه 
التجارة مع أفغانستان  حوالي 2.9 مليار دوالر 
أميركي ســنويا، كما تناقش إيران مع طالبان 
إحياء مشــروع طموح للسكك احلديدية من 
شــأنه أن يربط هيرات في البداية بخاف في 
شــمال شــرق إيران، ولكن في نهاية املطاف 
سيتم توســيعه ليربط خمس دول في آسيا 

الوسطى.

احتجاجات أفغانية
 تهدد مساعي إيران 

التوسع في آسيا الوسطى الصباح الجديد ـ متابعة:
تزايدت وتيرة التصعيد في منطقة 
البلطيــق إثر حتذيرات روســية من 
“عواقــب خطيــرة” علــى فنلندا 
والسويد حال انضمامها إلى حلف 
شمال األطلسي “الناتو”، فيما دعا 
نوســيدا  جيتاناس  ليتوانيا  رئيس 

البلدين إلى “عدم إضاعة الوقت”.
وجتاهــل جيتانــاس نوســيدا في 
مقابلة مع صحيفة “فايننشــيال 
تاميز” تهديدات روسيا بزيادة وجودها 
ونشر  البلطيق  دول  في  العسكري 
إذا وافقت  أســلحة نووية هنــاك 
فنلندا والســويد علــى االنضمام 
إلى احللف، قائــاًل إن “انضمامهما 
سيعزز أمن دول البلطيق والتحالف 

العسكري الغربي”.
“موســكو  أن  نوســيدا  وأضــاف 
احتفظــت مبثــل هذه األســلحة 
كالينينجراد  منطقة  في  )النووية( 
)جيب روســي على بحر البلطيق( 
لســنوات عديــدة”، وأن “فنلنــدا 
والســويد تردان فقط على العدوان 

الروسي”.
وتابع: “انضمام السويد وفنلندا إلى 
الناتو سيحسن الوضع األمني في 
منطقة البلطيق. ســنكون قادرين 
والســيطرة  املنطقة  مراقبة  على 
عليها بشــكل أفضــل من وجهة 
النظر العســكرية. وهذا ســيعزز 
الناتو أيضاً”. والسويد وفنلندا  قوة 
عضوان في االحتاد األوروبي، لكنهما 
بقيا خارج حلــف “الناتو” من أجل 
اإلبقــاء على عالقــات متوازنة مع 
روسيا. وفي انقالب كامل للمواقف، 
بطلب  للتقــدم  فنلندا  تســتعد 
احلصول على عضويــة “الناتو” في 
األســابيع املقبلــة، بينمــا تدرس 

الســويد مــا إذا كانت ســتحذو 
حذوها.

ويتأرجــح الرأي العــام في البلدين 
إلى  االنضمــام  لصالح  بســرعة 
التحالف، مما دفع السياســيني في 
اتخاذ  إلى  وستوكهولم  هلسنكي 
قرارات سريعة، رغم التحذيرات من 

تصعيد محتمل.
وقالــت روســيا، التي حــذرت في 
عســكرية  “عواقب  من  الســابق 
وسياســية خطيرة” إذا انضمت أي 
إنها ستضطر  “الناتو”،  إلى  منهما 

إلى “تعزيز حدودها مع احللف”.
الرئيس  ميدفيديف،  دميتــري  وحذر 

“األسلحة  أن  من  السابق،  الروسي 
النووية ستنقل إلى بحر البلطيق” 
إذا انضمت فنلندا والسويد للحلف، 
رغم أن املسؤولني الليتوانيني حذروا 
ألول مرة في عــام 2018 من وجود 
هذه األســلحة فــي كالينينجراد. 
وتســاءل الرئيــس الليتواني قائالً: 

“ماذا ســيعني ذلك لنا؟”، مضيفاً: 
“رمبا يكــون هناك بعــض اخلطاب 
العدوانــي من جانب روســيا، ورمبا 
حتى بعــض القرارات لزيادة الوجود 
كالينينجراد  ولكــن  العســكري، 
تســليحاً  األكثر  املنطقة  هي  رمبا 
النووية  واألســلحة  أوروبــا،  فــي 

التكتيكيــة موجــودة بالفعل. ال 
أعتقد أننا يجب أن نرد على اخلطاب 

الروسي”.
وأضــاف أن فنلنــدا والســويد “ال 
مزيــداً  تضيعــان  أن  ميكنهمــا 
للتصرف  الوقــت، حتتاجــان  مــن 
أنهما قد  إلى  بســرعة”، مشــيراً 
أكثر عدوانية من  يواجهان “خطاباً 

الكرملني”.
هلســنكي  في  مســؤولون  وقال 
“فنلندا  إن  تاميــز”،  لـ”فايننشــيال 
تريد اتخاذ قرارهــا قبل قمة حلف 
شمال األطلســي املقررة في يونيو 
املقبل مبدريد”. وتــود دول البلطيق 
أن تكون جزيرة جوتالند السويدية، 
التي يشار إليها عادة باسم “حاملة 
الطائرات في بحــر البلطيق”، جزءاً 
من الناتــو، باإلضافــة إلى اجليش 
الليتواني  الرئيس  وأّيــد  الفنلندي. 
يقضي  الناتــو،  قبل  مــن  اقتراحاً 
قوامها  يبلغ  التــي  القوات  بتعزيز 
ألف جنــدي في إســتونيا والتفيا 
بني  ما  لتبلــغ  وبولندا،  وليتوانيــا 
3 آالف و5 آالف جنــدي. كمــا دّعم 
ناوســيدا دعوة رئيس وزراء إستونيا 
كاجــا كاالس إلى تغييــر “الناتو” 
مهمتــه اجلوية فــي دول البلطيق 
إلى مهمة دفاع جوي، مما يســمح 
له بإســقاط الطائرات املعادية إذا 

لزم األمر.
وتعمــل ليتوانيا على زيادة إنفاقها 
الدفاعــي إلى %2.5 من الناجت احمللي 
اإلجمالي هذا العــام، أعلى بكثير 
من هــدف الناتو البالــغ %2. وقال 
نوســيدا إن “األموال ستنفق ليس 
فقط على املعــدات اجلديدة، ولكن 
القوات  وإيواء  التحتية  البنية  على 

األجنبية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليمينيــة  املرشــحة  اتُهمــت 
الرئاســية  لالنتخابات  املتطرفة 
مع  لوبــن،  ماريــن  الفرنســية، 
باختالس  منها  قريبة  شخصيات 
نحــو 600 ألف يورو مــن األموال 
فترة  خــالل  األوروبيــة  العامــة 

واليتهم في البرملان األوروبي.

وقد صــدر هذا االتهام عن املكتب 
األوروبــي ملكافحة االحتيال، وفقا 
موقع  لتقريــر جديــد كشــفه 
“ميديابــار” اإلعالمي الفرنســي، 
إلى  وأرِسل  الســبت،  االول  امس 

القضاء الفرنسي.
وردا على ســؤال وكالــة فرانس 
برس، أكد مكتب املدعي العام في 

باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا 
التقرير اجلاري حتليله.

وقال رودولف بوسلو محامي لوبن 
لفرانس برس إنــه “مندهش” من 
التوقيــت الذي كِشــف فيه هذا 

التقرير وِمن “استغالله”. 
وأكد أنه “مســتاء مــن الطريقة 
التي يتصرف بها” املكتب األوروبي 

ملكافحة االحتيال، مشددا على أن 
بـ”حقائق  التقرير يتعلق  جزءا من 
قدميــة عمرهــا أكثر من عشــر 

سنوات”. 
يجــر  “لــم  لوبــن  أن  وأضــاف 
اســتدعاؤها من جانب أي سلطة 
قضائية فرنســية”، منتقدا عدم 
إرسال التقرير النهائي له أو للوبن.

ووفقــا له فــإن حتقيــق املكتب 
األوروبي ملكافحة االحتيال مفتوح 
منذ عام 2016 ومت استجواب لوبن 

عن طريق البريد في مارس 2021.
يتعلــق التقرير اجلديــد للمكتب 
االحتيــال،  ملكافحــة  األوروبــي 
مقتطفات  “ميديابار”  نشر  والذي 
ميكــن  التــي  بالرســوم  منــه، 

ألفــراد اجملموعــات السياســية 
تفويضهم  إطار  في  استخدامها 
البرملان  فــي  أعضاء  بصفتهــم 
األوروبــي والتي قد تكــون مارين 
لوبن ومقربون منها استخدموها 
ألغــراض سياســية وطنيــة أو 
أو  شــخصية  نفقات  لتغطيــة 

خدمات أخرى.

جيران روسيا يدعون مواجهتها بـ«لعب« ورقة الناتو في البلطيق

المنافسة على الرئاسة الفرنسية مارين لوبن متهمة باختالس أموال عامة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9141/19
التأريخ: 2022/4/12

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8583/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
محكمة بداءة الكاظمية

العدد/ 1237/ب/2021
التاريخ/ 2022/4/12

))اعالن((
الى/ املدعى عليه/ لؤي علي احمد

حسام الدين جمعة سعد
أقام املدعي )امني بغداد إضافــة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة 
أعاله يطلب فيهــا )إبطال قيد تســجيل العقار املرقــم 106/168 
عوينات( وجملهولية محل اقامتك حسب شرح املبلغ القائم بالتبليغ 
وتأييــد اجمللس البلدي عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في موعد املرافعة املصادف يوم 2022/4/26 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا 

سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1331
التاريخ: 2022/4/17

الى/ مديرية بلدية احلي
م/ إعالن

بالنظر حلصول حالة كسر قرار بالتأجير...
تعلن جلنــة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط وللمرة الثانية عن تأجير االمــالك املدرجة أوصافها 
فــي أدناه العائدة الى مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فترة )7( سبعة ايام تبدأ من اليوم 
التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليــوم األخير من مدة اإلعالن في مقر 
البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلــب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1315
التاريخ: 2022/4/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية الصويرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة  خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها 
في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك 
مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعــالن في البلدية أعاله في متام 
الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 

املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات90 م4397/23112فرن صمون1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي احلسني/ م2ثالث سنوات96 م154/151/147/145/22فرن صمون1

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

ساحة وقوف 1
السيارات

236 م 
مقابل مصرف الرافدينسنة واحدة826،5 م2حسينية

شارع احللةسنتان15 م362محل2

شارع احللةسنتان15 م502محل3

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

داخل سوق القصابنيسنة واحدة130 م2822علوة بيع االسماك1



5 اعالن

مديرية تنفيذ الناصرية
العدد: 2016/485

إعالن
تبيع مديرية تنفيــذ الناصرية املواد 
الى  العائــدة  احلديد-  اإلنشــائية– 
املدين عادل جنم عبد احلسني احملجوز 
لقــاء طلــب الدائن وســام جمال 
ثالثمائة   304000000 البالغ  بغدادي 
واربعــة ماليني دينــار فعلى الراغب 
املديرية خالل  بالشراء مراجعة هذه 
مــدة 10 أيام تبدأ مــن اليوم التالي 
التأمينات  معه  مستصحبا  للنشر 
القانونية 10% مــن القيمة املقدرة 
وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم 

التحصيل والداللية على املشتري.
املواصفات: املنشــأ تركي– الكمية 
املوجــودة مــا يعــادل 550 طنــا–
القياســات املوجــودة 25 ملم – 20 

ملم – 16 ملم – 12 ملم 
منفذ عدل الناصرية/ ناجي عبد 
الهادي السعداوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية 
في الصينية

العدد: 2022/285
التاريح: 2022/4/17

م/ اعالن
الى/ املدعوة- ترفه عويد حسون

عويد  )بسعاد  املستدعية  قدمت 
حســون( طلبا الى هذه احملكمة 
وفاة  تطلب فيــه اصدار حجــة 
بحقك وجملهوليــة محل اقامتك 
تبليغك  قــررت هــذه احملكمــة 
بصحيفتــني وفي حــال تبليغك 
إصدار  وعدم حضــورك ســيتم 

حجة وفاة بحقك وفق األصول.
القاضي
رائد حسن خلف

مديرية تنفيذ قلعة سكر
العدد: 2022/140

  الى/ املدين احمد ياسر عبد
م/ إعالن تبليغ مدين

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل كتاب 
مركز شرطة االسكان الصناعي بالعدد 
3154274 فــي 2022/4/13 واملرفق معه 
كتــاب مديرية امن ذي قار ذي العدد 10/
ش2522/748/2 والــذي تبــني فيه انك 
مرحتل الــى جهة مجهولة لــذا قررت 
هذه املديرية النشر في الصحف احمللية 
العراقية وتكليفك باحلضور خالل ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر لغرض 
املباشرة باإلجراءات التنفيذية بحضورك 
وعند انقضاء املهلــة وعدم مراجعتك 
هذه املديرية خالل الفترة املذكورة اعاله 
ســتقوم هذه املديرية باتخاذ اإلجراءات 
اجلبرية بحقك وفق احكام املادة 27 من 
قانون التنفيذ بشأن املهر املؤجل البالغ 
4834000 اربعة ماليني وثمامنائة واربعة 
وثالثني الف دينــار ال غيرها من ضمنها 

رسم التحصيل.  
املنفذ العدل/ سعد كاظم بردان 
السعيدي/ منفذ عدل قلعة سكر 

مديرية تنفيذ قلعة سكر  
العدد: 2022/137

الى/ املدين احمد ياسر عبد
م/ إعالن تبليغ مدين

لقد حتقــق لهذه املديريــة من خالل 
كتاب مركز شرطة االسكان الصناعي 
 2022/4/13 فــي   3154274 بالعــدد 
واملرفق معه كتاب مديرية امن ذي قار 
والذي  10/ش2522/748/2  العــدد  ذي 
تبني فيه انك مرحتل الى جهة مجهولة 
لــذا قررت هــذه املديرية النشــر في 
الصحف احملليــة العراقية وتكليفك 
باحلضور خــالل ثالثني يومــا تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر لغرض املباشرة 
باإلجراءات التنفيذية بحضورك وعند 
انقضاء املهلــة وعدم مراجعتك هذه 
اعاله  املذكورة  الفتــرة  خالل  املديرية 
ستقوم هذه املديرية باتخاذ اإلجراءات 
اجلبرية بحقك وفق احكام املادة 27 من 
املاضية  النفقة  بشأن  التنفيذ  قانون 
431200 اربعمائــة وواحد وثالثني الفا 

ومائتي دينار.   
املنفذ العدل/ سعد كاظم بردان 
السعيدي/ منفذ عدل قلعة سكر  

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 1599/ب/2022
التاريخ: 2022/4/17
الى املدعى عليه/ إبراهيم جفرد مرموص

إعالن
أقام املدعي ســالم حســن عبــد الدعوى 
املرقمــة أعــاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره أربعة عشــر 
مليــون دينار عراقي عن دين وجملهولية محل 
اقامتك حســب إشــعار مختــار منطقة 
الهورة/ عماد نعيم سالم/ حي اإلمام علي 
)ع( الثانيــة وكتاب مركز شــرطة الكوت 
بالعــدد 4160 فــي 2022/4/17 لــذا تقرر 
تبليغك مبضمون عريضــة الدعوى املرقمة 
ونشر بصحيفتني محليتني  1599/ب/2022 
لذا اقتضى حضوركم يوم 2022/4/27 وفي 
حال عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

صندون اإلسكان العراقي 
في ميسان

إعالن
قدم الشــريك )جــواد محمد 
فعل ( طلب سلفة بناء مصرف 
في  للبناء  العراقي  اإلســكان 
 )135/133( املرقــم  العقــار 
ناحيــة كميــت، مناصفة مع 
الشريك )موســى زاهد وحيد( 
كونه مناصفة بيننا خالل مدة 
خمسة عشر يوما وشهر خارج 
العــراق وعبر البــالغ أعاله من 
يتم  وبخالفه  الرسمية  اجلريدة 
الســير في احلصول على إجازة 
البنــاء، لذا اقتضــى حضورك  
نشــر  تاريخ  من  يتم  وبخالفه 
اإلعالن في اجلريده الرســمية، 
لذا اقتضــى التبليغ للحصول 

على إجازة بناء..

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8632/17
التأريخ: 2022/4/4

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8631/17
التأريخ: 2022/4/4

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

إعالن
وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

االبلةثالث سنوات61 م32محل1

االبلةثالث سنوات12 م42محل2

بلوك اخلدماتثالث سنوات10 م532محل3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1592محل تصليح1

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1562محل تصليح2

صناعية حمدانثالث سنوات150 م1542محل تصليح3
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ وكاالت:

توقــع البنــك الدولــي، ان يتراجع 
التضخم الســنوي في العراق الى 
%3.3 في العام احلالي، مبينا ان عدد 
السكان الذين سيعيشون في فقر 
وشمال  االوسط  الشــرق  مبنطقة 
افريقيا ســيكون بواقــع 9 ماليني 

نسمة.
املتوقع  وجاء في تقرير للبنك: “من 
ان يتراجع التضخم السنوي للعراق 
من %6 خالل العام 2021 الى 3.3% 
في العام 2022 والــى %3 في عام 
2023، مبينا ان التضخم الســنوي 
للعــراق كان قد بلغ %0.6 في العام 

.”2020
اكبر تضخم ستشهده  ان  واضاف 
االوسط  الشرق  الدول في منطقة 
إيــران حيث  وشــمال افريقيا هي 
مــن املتوقــع ان يصل فــي العام 
2022 الــى %37.6 تليها مصر 10% 
ومن ثم تونس %6.4 فيما ســيكون 
اقل تضخم ســنوي فــي جيبوتي 

والسعودية بـ 2%.
كما اشــار التقرير الــى ان العديد 
املنطقة ستشهد مزيدا  بلدان  من 
مــن االرتفاع فــي اســعار الغذاء 
االمن  انعــدام  خلطر  وســتتعرض 
الغذائي، مبينــا ان جيبوتي ولبنان 
وسوريا واليمن شهدت زيادات حادة 
في اســعار املواد الغذائية بشكل 

عام.

ووفقــا لتقرير البنــك الدولي فان 
“عدد السكان الذين سيعيشون في 
فقر في منطقة الشــرق االوسط 
 9 بواقع  افريقيا ســيكون  وشمال 
ماليني نسمة بني مستويات ما قبل 
اجلائحة ونهاية عام 2022 “. وكانت 

وزارة التخطيط في الشهر  أعلنت 
املاضي، بلوغ التضخم السنوي في 

البالد نسبة 5.3%.
وعلى الرغم من ان ارتفاع أســعار 
الغــذاء، بــات يلقي بثقلــه على 
العالم كله، اال ان البنك الدولي لم 

التضخم حسب،  تراجع  يقف عند 
وامنا توقــع تطور الناجت احمللي للبالد، 
ومنوه ليكون في املرتبة األولى عربيا 
مــن حيث قوة النــاجت، وأصدر بهذا 
الصدد تقرير امس األول توقع فيه: 
أن يحتل العراق املرتبة األولى عربياً 

بأكبر منو للناجت احمللي اإلجمالي.
وذكــر البنك، في تقرير له لشــهر 
نيســان، أن “الناجت احمللي االجمالي 
للعراق قــد ينمو خالل العام احلالي 
بنســبة %8.9 متجاوزا بذلك باقي 
الدول العربية ومنها قطر التي من 

املتوقع أن تشهد منواً بنسبة 4.9% 
 5.7% والكويــت   7% والســعودية 
واالمارات %4.9 واجلزائر %3.2 ومصر 

%5.5 واالردن %2.3 واملغرب 4.3%”.
وأضاف التقرير، أن “النمو سيتراجع 
للعراق في عــام 2023 اال انه يبقى 
ايضا اعلى من باقي الدول العربية 
باستثناء مصر”، مبينا ان “منو الناجت 
%4.5 ومتاثله  احمللي للعراق سيكون 
بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى 
مصر ليصل الى %5 وسيكون لدى 
الســعودية %3.8 والكويــت 3.6% 
واجلزائر %1.3 وتونــس %3.5 واالردن 
%2.3”. وأشــار تقرير البنك الدولي، 
إلى أن “العراق سيكون األعلى أيضا 
من بــني الدول العربيــة من حيث 
منــو نصيب الفرد مــن الناجت احمللي 
االجمالي خالل عــام 2022، وبواقع 
%6.3 فيما سيكون منو نصيب الفرد 
والكويت   5.5% الســعودية  لــدى 
%4.5 والبحريــن %1.4 ومصر 3.6% 
وقطر %4.5 فيما ســينخفض لدى 

املغرب 0.1%”.
ورجح خبراء البنك، بحسب التقرير، 
الشــرق  “منــو منطقة  أن يكــون 
بنسبة  إفريقيا  وشــمال  األوسط 
%5.2 في عام 2022، بعد تســجيل 
انتعاش بنسبة %3.3 في عام 2021. 
كما توقع البنــك الدولي، أن يرتفع 
معدل النمو فــي نصيب الفرد من 
املنطقة  احمللــي في  الناجت  اجمالي 
إلى %3.6 عام 2022 بعد تســجيل 

تعافي قدره %1.7 عام 2021.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية 
املشــفرة 0.1 في املائة إلى 40449 
دوالرا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة 

“بلومبيرج” لألنباء.
وتقلبت أســعار بيتكوين مبتوسط 
بلغت نســبته 1 في املائة، حيث مت 
و40696  دوالر   40302 بــني  تداولها 

دوالرا.

الرقميــة  العملــة  وانخفضــت 
املشفرة األشــهر اآلن 41 في املائة 
عن أعلى مســتوى وصلت إليه في 
10 تشرين الثاني عند 68992 دوالرا.
وأضافــت عملــة بيتكوين 1.5 في 
األســبوع  في  قيمتها  إلــى  املائة 
املاضي وتراجعت 13 في املائة حتى 

اآلن هذا العام.
يأتي ذلــك في وقت تســتعد فيه 

“بلــوك”  التكنولوجيــا  شــركتا 
و”بلوكســترمي” األمريكيتان إلطالق 
مركــز لتعديــن عملــة بيتكوين، 
يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية 
في حزيران املقبل، ضمن مســعى 
جديد للتقليل مــن تكلفة تعدين 
العملية  وجعل  املشفرة،  العمالت 

مراعية للبيئة بشكل أكبر.
وقال آدم بــاك الرئيــس التنفيذي 

لـ”بلوكسترمي”، أخيرا “إن مجموعة 
بلوك للدفع اإللكتروني التي كانت 
تعرف ســابقا باســم “ســكوير” 
وشــركة “بلوكسترمي” املتخصصة 
ستة  اســتثمرتا  البلوكتشني  في 
ماليني دوالر في املشروع الذي يتوقع 
أن ينتج نحو 0.1 بيتكوين في اليوم”. 
وكشفت شــركة “بلوكسترمي” أن 
املركز ســيقع في غرب تكســاس 

وســيكون مجهزا بألواح شمسية 
وبطاريات من شركة تسال.

الناس  باك “حتدث كثير من  وأضاف 
عن هذه النظريــة، وفكرنا في أنه 
يجب أن نحاول جتربتها عمليا، حتى 
تكــون لدينا بيانــات فعلية ميكن 
للناس االطالع عليها واستخدامها 
أن  إلى  وأشــار  إليها”.  واالســتناد 
“الهدف هو إثبات أن التعدين ميكن 

أن يســاعد علــى متويل منشــآت 
للطاقة املتجــددة، أكثر من مجرد 

تعدين عمالت بيتكوين”.
وبحســب باك، فــإن املنطق هو أن 
يســتخدم مركز تعديــن بيتكوين 
الطاقــة الزائدة مــن مرافق توليد 
حــني  فــي  املتجــددة،  الطاقــة 
يخصص اجلزء الرئيس من الكهرباء 

لالستهالك للمنازل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنت 
ارتفاع  األحــد،  امس  األمريكية، 
صــادرات العــراق النفطية إلى 
رابع  ليكــون  املتحدة  الواليــات 
اليها خالل األسبوع  أكبر مصدر 

املاضي.

وقالت اإلدارة فــي تقرير اطلعت 
ان  نيــوز،  عليــه وكالة شــفق 
“متوسط االستيرادات االمريكية 
من النفط اخلام خالل االســبوع 
بلغت  دول  ثمانــي  مــن  املاضي 
يوميــا  برميــل  ماليــني   4.830
منخفضة مبقدار 719 الف برميل 

سبقه  الذي  االسبوع  عن  باليوم 
برميل  5.549 ماليني  بلــغ  والذي 

يوميا”.
واضافــت ان “الصــادرات العراق 
النفطية ألمريــكا بلغت معدل 
155 ألف برميل يوميا ليكون رابع 
اكبر مصــدر للنفط اليها خالل 

املاضــي، مرتفعا عن  االســبوع 
األســبوع الذي سبقه والذي بلغ 
متوســط الصادرات فيه 71 الف 

برميل يوميا”.
واشــارت الى ان “اكثــر اإليرادات 
األسبوع  خالل  ألمريكا  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل 

بلغ 3.153 ماليــني برميل يوميا، 
763 الف  تلتها املكسيك مبعدل 
السعودية  ثم  يوميا، ومن  برميل 
مبعــدل 328 الف برميــل يوميا، 
148 الف  ومن ثم البرازيل مبعدل 
برميل يوميا، ومــن ثم االكوادور 

مبعدل 145 الف برميل يوميا”.

“كميــة  فــان  لــإدارة  ووفقــا 
االستيرادات األمريكية من النفط 
اخلام من نيجيريا بلغت مبعدل 89 
الف برميل يوميا، ومن كولومبيا 
مبعدل 49 الف برميل يوميا، فيما 
لم يتــم اســتيراد اي كمية من 

ترينداد توباغو او روسيا”.

البنك الدولي يتوقع تراجع التضخم السنوي في العراق الى 3.3 %
بعد ترجيحه احتالل البالد للمرتبة األولى عربيا في االتج المحلي

بغداد - الصباح الجديد:
اقتربت مبيعــات البنك املركــزي العراقي 
من العملة الصعبــة للدوالر االمريكي من 

املليار، خالل االسبوع املاضي.
وباع البنك املركزي خالل االســبوع املاضي 
في االيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشــراء 
الــدوالر االمريكي  976 مليونــاً و405 االف 
و544 دوالراً امريكيــاً، ومبعــدل 195 مليوناً 
و108 دوالرات يوميــاً، مرتفعة  و281 الفــاً 
عن االسبوع الذي ســبقه الذي بلغ معدل 
املبيعــات فيه 187 مليونــاً و204 االف 967 
دوالراً. وأضاف أن االرتفاع في مبيعات البنك 
الكلية جاء نتيجة جتاوز بعض مبيعاته من 

الدوالر الى اكثر من 200 مليون دوالر يومياً.
وأشــار املصدر إلى أن معظم هذه املبيعات 
ذهبت على شــكل حواالت للخارج لتمويل 
التجارة اخلارجية، فيما بلغ سعر بيع الدوالر 
احملول حلســابات املصارف في اخلارج، اضافة 

الى البيع النقدي 1460 ديناراً لكل دوالر.

بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشــكل طفيــف، امس األحد، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد، فيما 
اســتقرت في اقليم كردســتان. وقــال مصدر 
صحفي ، إن بورصة الكفاح واحلارثية املركزية في 
بغداد، سجلتا صباح امس االحد 147800 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي. فيما ســجلت 
االسعار ليوم امس االول السبت 147750 دينارا 
عراقيا مقابل 100 دوالر امريكي. وأشــار املصدر 
إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال 
الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، حيث بلغ 
سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أســعار الشــراء 147250 
دينــارا عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي. أما في 
اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد شــهدت 
اسعار الدوالر اســتقرارا، حيث بلغ سعر البيع 
147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الشراء 147700 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة املالية، دائرة احملاســبة، أمس االحد، 
املباشــرة بإطالق متويل رواتب الوزارات واجلهات 

غير املرتبطة بوزارة لشهر نيسان اجلاري.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن دائرة احملاسبة 
اســتأنفت اعتبارا مــن اليوم بتمويــل رواتب 

موظفي الدولة للوزارات كافة لشهر نيسان.
ودعت الوزارة في بيانها وحدات االنفاق التابعة 
للــوزارات كافة مبراجعــة مقر الــوزارة / دائرة 
احملاســبة وحســب جدول املراجعــة املعتمد 

لغرض البدء بإجراءات التمويل.

مبيعات المركزي تقارب المليار 
دوالر امريكي في اسبوع

ارتفاع طفيف بأسعار صرف 
الدوالر في بغداد واستقرارها 

في إقليم كردستان

الحكومة تباشر تمويل رواتب 
الموظفين لشهر نيسان

بيتكوين تضيف 1.5 % إلى قيمتها في أسبوع .. تجاوزت 40.4 ألف دوالر

خالل أسبوع .. العراق رابع أكبر مصدر للنفط إلى أمريكا
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الطارمية

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 47/ت خ/2022
التاريخ/ 2022/4/14

إعالن )2(
تبيــع مديرية تنفيــذ الطارمية العقار تسلســل 
10/68 م 8 كلش الواقع في النباعي العائد للمدين 
محمد فــارس احمد احملجوز لقاء طلب الدائن مظر 
بدران احمد البالــغ 26726953 دينار فعلى الراغب 
بالشــراء مراجعــة هــذه املديرية خــال مدة 15 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتحبا معه 
التأمينات القانونية عشــرة مــن املائة من القيمة 
وان رســم  العراقية  املقدرة وشــهادة اجلنســية 

التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: النباعي /8 كلش 10/68 م8 كلش

2- جنسه ونوعه: أراضي زراعية مملوكة للدولة
3- حــدوده واوصافــه: املتضمــن ارض زراعية غير 
مغروســة حتدها من جهة الشــرق والغرب أراضي 

زراعية ومن جهة الشمال حتدها بحيرة اسماك
4- مشتماته:

5- مســاحته: 270 دومن للمدين منهــا 6 دومن و 18 
اولك و 69 م

6- درجة العمران: 
7- الشاغل: متروكة

8- القيمة املقدرة: 13495200

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة 
مديرية شرطة محافظة صالح 

الدين واملنشآت
قسم شرطة بيجي
مركز شرطة الزوية

العدد: 559/1/1
التاريخ: 2022/4/12

إعالن
تنفيــذا لقرار الســيد قاضي حتقيق 
محكمة بيجي املؤرخ في 2022/2/17 
املتضمــن تعميــم اوصــاف املفقود 
احمادي  )حســن  احمللية  بالصحــف 
خضــر علي القيســي( تولــد 1976 
اســم والدته )وضحه عطية شعبان( 
شغله منتسب يسكن قضاء بيجي/ 
قرية البعيجي امركم حول النشر في 

الصحيفة
... مع  للتفضــل باالطاع واعامنــا 

التقدير
العميد
محمد إبراهيم نوفان
ضابط مركز شرطة الزوية

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الطارمية

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 47/ت خ/2022
التاريخ/ 2022/4/14

إعالن )1(
تبيع مديرية تنفيذ الطارمية العقار تسلسل 17 
م 9 تل بشت الواقع في املشاهدة العائد للمدين 
محمد فــارس احمد احملجوز لقــاء طلب الدائن 
مظر بدران احمــد البالغ 26726953 دينار فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه املديرية خال مدة 
15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستحبا 
معه التأمينات القانونية عشــرة من املائة من 
القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: املشاهدة 17 م9 تل بشت

2- جنسه ونوعه: أراضي زراعية مملوكة للدولة
3- حدوده واوصافه: املتضمن من جهة الشــرق 
واجلنوب ارض زراعيــة متروكة ومن جهة الغرب 
حتدها دار سكن وتبعد عن الشارع العام مسافة 

250 م
4- مشتماته:

5- مساحته15 اولك، 96/ دومن منها 2 دومن، 31 م
6- درجة العمران: 

7- الشاغل: للمدين متروكة
8- القيمة املقدرة: 4025000

إعالن
الى الشريك

علي حسن عبد
اقتضى حضــورك الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
وذلك  الناصريــة  فــي  الكائن 
لتثبيــت إقــرار باملوافقة على 
قيام الشــريك الســيد/ )علي 
رحيــم علــوان( بالبنــاء على 
حصته املشــاعة في القطعة 
مقاطعة   )14160/8( املرقمــة 
تسليفه  لغرض  املستشــفى 
مدة  وخــال  االســكان  قرض 
اقصاها خمســة عشــر يوما 
إذا  وشــهر  العراق  داخــل  من 
كان خــارج العراق مــن تاريخ 
نشــر اإلعان. وبعكسه سوف 
االعتراض  في  حقك  يســقط 

مستقبا...

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت 
وزارة  مــن  الصادرة 
ســم  با / ة ر لتجا ا
ســعيد  )خيــري 
عبداهلل( فمن يعثر 
تســليمها  عليها 

ملصدرها

فقدان هوية
الهويــة  فقــدت 
مــن  الصــادرة 
الشــركة العامــة 
املركزية  لألســواق 
باسم/ ماجدة وحيد 
يعثر  فمــن  حميد 
تســليمها  عليها 

ملصدرها

فقدان هوية
 وكالة طحني

فقــدت هويــة وكالة 
طحني صادرة من وزارة 
الشــركة  التجــارة/ 
لتصنيــع  العامــة 
احلبوب باسم )خالدية 
يعثر  فمن  زغير(  ناصر 
تســليمها  عليهــا 

ملصدرها

جمهورية العراق
وزارة النفط

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

العدد: خ10484/184/6
املوافق: 2022/4/6 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/247
منظومات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية 

إعادة إعالن للمرة الثانية على املوازنة التشغيلية
1. يســر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشــركات واملكاتب لاشتراك في املناقصة أعاه على أن يكون املراجع املدير املفوض أو 

وكيا له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل.
2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( فقط مائة وخمسني 
ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشــهادة تأســيس الشــركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن )2( اثنني 

مليار دينار عراقي.
3. الكلفة التخمينية تبلغ )378،000،000( فقط ثاثمائة وثمانية وسبعني مليون دينار عراقي.

4. التأمينات األولية املطلوبة )7،560،000( فقط ســبعة مايني وخمسمائة وســتني الف دينار عراقي صادرة من مصرف معتمد لدى شركة مصافي 
اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

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

6. يتم تســليم العطاءات في مقر شــركة مصافي اجلنوب- شــركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستام العطاءات الساعة 
الثانية عشرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/5/31 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعان الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي 

يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشــرة صباحاً يوم 2022/5/24 في مقر الشركة الكائن في 

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

9. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حصراً( وحسب 
ما موضح في الوثيقة وتقدمي القســم الســادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على جميع أوراقها ومغلفة في 
 )CD( ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص

للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس، هوية تصنيف املقاولني النافذة، الهوية 
الضريبية واستخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للشركة او املكتب، 

كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لاشتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
11.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

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

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

االعمال داخل الشركة.
15. ســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شــركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح 

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

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

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

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب
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دراسة

إصدار

يوسف عبود جويعد

عودة للشاعر جاســم العلي من خالل 
مجموعتــه الشــعرية ) دوران( حيــث 
ســبق وأن مررنا بتجربته الشعرية في 
والتي  )فوانيس(،  الســابقة  مجموعته 
وقفنا من خاللها علــى العناصر والرؤى 
الفنية التي اتبعها الشــاعر في تدوين 
تلــك اجملموعة، أمــا مجموعته اجلديدة 
فأنــه يقــدم لنــا نصوصه الشــعرية 
مقســمة على دوران ثــالث، يضع فيها 
الهموم  املســتقاة من  الشعرية  جتاربه 
والعالقة  عاشها،  التي  وجتاربه  اليومية، 
العاطفية، وثيمات اخــرى، أعتمد فيها 
على اجلزالة واالختصــار، وانتقاء املفردة 
الشــعرية، التي وظفها لتالئم سياقها 
الفني الذي اختطتــه كحالة تفرده عن 
غيره، حيث جند أنــه يعتمد على املفردة 
الشــعرية في عملية بنــاء القصيدة، 
عن  واملنفصل  املقطعــي،  وبشــكلها 
وحركته  وانســيابه  املوضــوع  وحــدة 
التصاعدية، وامنا يجــد أن انتقاء املفردة 
الشعرية اجلزيلة والكثيفة ميكن لها أن 
تكون بديالً عن القصيــدة التي تعتمد 
على وحدة املوضوع في بنائها، األمر الذي 
جعله يكتب قصائده الشعرية غالباً ما 
تكون ضمن سياق الومضة، أو القصيدة 
القصيــرة، القصيــدة التــي تعتمــد 
التكثيف فــي بناءها، وجنــد كذلك أنه 
ملتصق بعالم الشعر وسحره وخصوبة 
االتصال  وهــذا  بالغته،  وعمــق  خياله، 
املتواصل هو الذي منح نصوصه حسية 
استحضار  على  وقدرة  عالية،  شــعرية 
املعبرة،  واالنزياحية  االستعارية،  الصورة 
في تكوين وتشكيل بنية النص، إذ يقول 

في مستهل مجموعته )االهداء

للعالم  يؤسسون  وهم  الشــعراء  الى 
دوراناً جديداً بني افالك السماء نزوالً الى 
أرض الرؤى واجلمال والعرفان لألثر اخلالد، 

اإلنسان(.
وهكذا نكتشــف أن الشعر ينبعث من 
اإلنسان الى اإلنسان في أثره اخلالد، وفي 
القســم األول من هــذه اجملموعة التي 
وسمها الشــاعر )النصوص دوران.. اول( 
لندور معــه الدورة االولى، لنكتشــف 
الشعرية،  النصوص  تدوين  أسلوبه في 
وفــي قصيــدة )ألفــة( وهــو يناجي 

محبوبته بلغته الشعرية:
أُخبئ وجهِك في املستحيل
في انفجار الفراغ اللصيق...

كغربِة ظل غادرَ ظله 
لتؤلف رغبة الرنني 

صوت منتهاه
أو فراشة تناُم 

على أجراس 
على جسِد مرارات،

نبوءة ضوء أنثى. 
أن الشــاعر أعتمد  وهكذا نكتشــف 
بشكل أســاس على الصورة الشعرية 
الشعرية،  واجلملة  الشــعرية  واملفردة 
ليقدم لنــا رؤاه الفنية مــن خالل هذا 
الشــعري  واحلس  والتكثيف  االختصار 
الوامض، أما قصيدتــه اخملتزلة اجلزيلة 
)ال تفزعي( فتقدم لنا حالة االنســجام 

والوله بني احلبيبني حتت سحر القبل:
ال تفزعي...

من رعشة القبالت
فشفتاك الناعمتان تبددان

اخلوف،
تتفتحان بأسرار

اليقني 
بينما تقدم لنا قصيدة )نهار( وقع النهار 

في روح الشاعر:
حافٌل ... 

بالنظائر شكل الغياب
قابل...

للطي والتذكر غشاء
الرغبة!

في تنامي النهار
ومن الواضح أن جتربته في إعداد الومضة 

الشــعرية، وعملية بنائها وتشكيلها، 
صــارت من املميــزات والصفــات التي 
يتصــف بها الشــاعر جاســم العلي 
ونتابع في هــذا الدوران االول، بعض من 

تلك الومضات:
حصى 

حني تطئني احلصى 
يشهق بالتحنِن

واألنني
 وردة األماكن

كي ال يجيء الزوال
ارسمك وردة

تُلبُس األماكن وجهها.
وننتقــل الى النصوص الشــعرية في 
الثانــي، بعد أن اكتشــفنا أن  دورانها 
الشاعر جاســم العلي، بقي محافظاً 
على أســلوبه الشــعري في الكتابة، 
لألنواع النثرية الثالثة، القصيدة النثرية 
النثرية  والقصيدة  الوامضة،  الشعرية 
القصيرة،  النثرية  والقصيــدة  اجلزيلة، 
لنتابع فــي القصيدة النثريــة اجلزيلة 

)حيرة( كما يجدها الشاعر:
للحيرة 
أسئلة

وجع مسكون
بشغف احلوار

لئال حتترق
أجنحة الفراشات.

النثرية  القصيــدة  لنــا  بينما تقــدم 
الشعرية الوامضة )عري(، بالصورة التي 
نراها في هذا النسق الفني من الشعر، 

حيث إنها سرعان ما تومض، ثم تأفل:
العزلة العارية

ترنيمة عدم أخير.
أما القصيدة النثرية الشعرية القصيرة 
)هدهــدة( تلــك العالقــة اجلميلة بني 

الطبيعة واحلبيبة والطيور:
العصافيُر

على سياج حديقتِك
تتلوا سر احلُلم
بجذور قيامتها

وعيناِك...
تشعان ... تبحثان
عن معرفِة الظل

ووحدة اجلسِد في األشياء
وهدهدة السماء

ونأخــذ من النصــوص التي تــدور في 
وفي  النمــاذج،  بعض  الثالث  الــدوران 
القصيدة القصيــرة )دوائر( ندور معها 

محلقني على اجنحة الشعر:
كل...

شيء نساء وأيام، ذاكرٌة رخوة 
ودوائر...

..........
ال شيء...

بأسئلة احلروب...
دمع األمهات رصاٌص يحرُق

املعنى...
.........

احلياُة...
مدار قصير...وحوارُ املوت يقطُع

الزمن
ومن القصيــدة الوامضــة نأخذ )ندى 

الرحيل( 
الرحيل ندى 

يبدأ 
بعاصفة النجوم 

على شبابيك الرجوع.
اجملموعة  رحلتنا مــع  وبعــد  وهكــذا 
الشعرية )دوران( للشاعر جاسم العلي، 
نكتشف وبشــكل ال يقبل الشك، أن 
الشــعر لدى كل شــاعر، مثل بصمة 
اليد، فليس هنالك شاعر يشبه شاعر، 
وال قصيدة تشبه قصيدة، ولكل شاعر 
التي تخصه وحده، والشــاعر  بصمته 

جاسم العلي له بصمته التي متيزه.

* من اصــدارات دار العراب – دمشــق 
لعام 2021 

الصباح الجديد ـ متابعة:

صدر مؤخرا كتاب جديــد للناقد محمد 
جبير بعنوان )عذراء سنجار .. سيرة نص( 
متضمناً عددا من الدراســات والقراءات 
النقديــة واألكادمييــة، جملمـــوعة مــن 
الدارســـني والباحثني العراقيني والعرب، 
عن الرواية املعروفة » عذراء سنــــجار« 
التــي تناولت جــزءاً مما أحدثتــه عناصر 
داعـــــش اجملرمة في مدينة سنجار ، من 

سبّي واغتصاب ملواطنات سنجار.
الكتــاب مختــارات نوعية مــن بحوث 

ودراسات وقراءات اختارها وقّدمها الناقد 
، لتكون مصدراً نوعياً  للقـارئ والناقـد 
وطلبة الدراســـــات العليا. وهي جـزء 
أول من  مجمــوع كتابات كثيرة تناولت 

هذه الرواية.
..

أبــرز األســماء األكادمييــة التي ضمها 
الكتاب:

- أم الزين بنشيخة املسكيني – تونس
- د. فوزية لعيوس اجلابري – العراق

- د. اميان التهامي – مصر
- د. سامان جليل ابراهيم – العراق

- - د. اميرة بلحمير – اجلزائر

- د. رغد السهيل - العراق
- د. مسار غازي – العراق

- د. جمال العتابي - العراق
باإلضافة الى قراءات نقدية متعددة لكل 

من :
- محمد يونس

- علي لفتة سعيد
- علي حسن الفواز

- حيدر جمعة العابدي
- عدنان حسني احمد

- دعد ديب )سوريا(
- هفاف ميهوب )سوريا(

- احمد عبداجلبار

- حمزة مصطفى
- يوسف عبود جويعد

- عمار الثويني
- دعاء عادل

- خلود البدري
- هادي احلسيني
- جمعة عبداهلل

- علي حسني يوسف
- حميد الربيعي

....

الكتاب : 394 صفحة – القطع األوربي
اصدار: مؤسسة ثائر العصامي 2002

بصمة الشعر في.. »دوران« لـ »جاسم العلي«

عذراء سنجار.. سيرة نص

قراءة

القدمية )لينا( الذي ظل اســمها عالقاً 
في ذهنــي منذ أيام قــرأت كتابه )رماد 
الدرويش( فضالً عن ســونيا وتونيا ومتارا 
ونينا وكتيانا وميــرا وكاتيا، لكن تبقى 
ُفضالهن )لينا( التي يواصل معها حياته 
طوال األشــهر الثالثة التي أمضاها في 

موسكو موفداً. 
وإذا كان )رمــاد الدرويــش( ســرداً ذاتياً 
لذائذياً آنياً، فإّنه في )الريح متحو والرمال 
تتذكر( الذي أصدرتــه دار املدى للثقافة 

والنشر سنة 1996، قد استخدم طريقة 
تيار الوعي، في اســتذكار أيامه املاضية 
فــي العراق، وجعل هذه االســتذكارات 
املوحيــة والرائعة بــني هاللني، كي يدل 
القــارئ على نوعية الكتابــة هذه، وإذا 
كان حديثه عن أيامه في موسكو يأتي 
فإنه  املضارع،  وبالفعل  املتكلم  بضمير 
يأتي بضمير الغائــب وبالفعل املاضي، 
لدى استخدامه تيار الوعي، إنه مزاوجة 
واملاضي  املعيــش  احلاضر  بــني  جميلة 
الذاكرة،  تالفيف  فــي  والعائش  الغارب 
إنه حديــث عن موســكو، وحديث عن 
تلــك القريــة العراقيــة الغافية على 
أكتــاف الهور. وتســتطيع وأنــت تقراً 
هذه االنتقــاالت، قراءة احلــال العراقي 
مــا قبل متوز عــام 1958 وما بعده. كما 
تســتطيع استقراء الســطور وما بني 
الســطور في احلياة املوسكوفية، وهي 
تذهب بعيداً نحو التغيير، ناقالً أحاديث 
الناس مــا بني معارض ملا يحصل من ما 
والغالسنسوت  بالبريســترويكا  سمي 
التي كان يقودها غورباتشــوف فاخملازن 
تــكاد تخلــو مــن البضائع، وســيادة 
السوق الســوداء، وحجب البضائع عن 
أبناء البالد، وبذلها للضيوف والســياح 
والوافدين، مما ينذر بأشد األخطار فداحة 
هناك  النساء  وتلمس شــغف  وقسوة 
إنَّ الروس  بالبضاعــة األجنبية، حتــى 
يغبطونه ألّنه يستطيع شراء السجائر 
األمريكيــة والبلغارية، فــي حني يكون 
نصيبهم الســجائر الروســية، وكثيراً 
ما طلبت منه فتاة مــن فتيات احلانات 
لفافة، ألنهــا ال جتد في اخملــازن لفافة 
تدخنهــا ))واندفعت نحوي صبية حلوة 
ببنطلونهــا األحمر الضيق، مســرحة 

شعرها األصفر الباهت إلى الوراء: 
- هال أعطيتني لفافة؟ 

)... ( وفي حانة القبو سألت عن السجائر 

أوالً، فلــم أجدها، وعلمــت من عاملة 
البار أّنهم في انتظارها منذ أســبوعني 
)...( وفي الســوق احلرة وجدت السجائر 

األجنبية مكومة كاملعتاد )...( فال فودكا 
في مخازن موسكو األخرى )...( لم يشأ 
سائق التكســي اصطحابي إال بعد أْن 

أغدقت عليه.(( ص15.ص16.
ال بــل إنَّ غائب طعمة فرمان وقد التقاه 
هناك يحذره من أنَّ موسكو لم تعد آمنة 
في الليل، في فندقكم نفســه قبضوا 
على عصابة خطرة من اللصوص األوغاد 
قبل شهر، يبدو أّنها مافيا جديدة، إنهم 
لم يتورعوا عن القتل من أجل غنيمة أو 
صفقة مربحة، األفضل أْن ال حتمل معك 
نقــوداً. وال تتجول وحيــداً في الطرقات 
الليليــة كما هو شــأنك من قبل. حني 
تعود من ســهراتك وفتياتك. لقد تغير 
الوضع متاماً. يبــدو أنَّ البلد على حافة 
اخلراب، فال بضائع كافية في الســوق.. 

والناس يتذمرون...
))وانفلتت من مجموعة متسكعة من 
الشباب فتاة في بنطلون )أمريكي( أزرق، 

وأسرعت لتقف عند وجهي متاماً.
- أعطني لفافة من فضلك. أشــعلت 

لها اللفافة وهي ترمقني قائلة.
- أتريد أن أغير لك دوالراتك؟ 

- شكراً أنا ال أحمل شيئاً منها.
- هال أعطيتنــي لفافة أخرى؟ وابتعدت 

مهرولة عنا... ص24. 
ويظل احلصــول على لفافة، الشــغل 
الشــاغل لهؤالء الفتيات ال ســيما إذا 
كانــت أمريكية أو بلغاريــة، على أْن ال 
تكون روســية، مما يؤكــد انهيار الوضع 
االقتصــادي واالجتماعــي واألخالقــي 
لذلك اجملتمع، وذهاب اليوتوبيات الثورية، 
والشــعارات اجلوف إلى هباء، فلقد كان 
الوضع جتذيفاً ضد التيار، تيار احلياة، لذا 
ســرعان ما انهار، ولــو كان مبنياً على 
انهار بهذه السرعة  أسس صحيحة ملا 
القياســية، أيصح أْن ينهــار مثل هذا 
احلكم احلديدي على يد شــخص واحد، 
ومن غير نظرية املؤامرة التي شغف بها 

املؤدجلون حباً؟!

شكيب كاظم

هــذا كتــاب آخر جميــل يضــاف إلى 
الناثر  للشــاعر  الثّر  اإلبداعــي  الرصيد 
حسب الشــيخ جعفر، وأكثر الشعراء، 
ال يحسنون البوح النثري، إال قلة منهم، 
القلة  الشــيخ جعفر من هذه  وحسب 
املتميزة في عالم الكتابة النثرية احمللقة.
هذا كتاب أســماه صاحبه )الريح متحو 
والرمال تتذكر( وألنَّ العنوان شاعري ميتاح 
من اللغة الشــعرية لشــاعرنا حسب، 
فقــد أعطاه كاتبه عنوانــاً فرعياً مبيناً 
نوعه، إنَّه )ســيرة( ذاتية، ويكاد يشــكل 
امتــداداً لكتابه الســيري الرائع واملمتع 
)رماد الدرويش( املطبوع في إحدى املطابع 
األهلية ببغداد ســنة 1986، وأرى ضرورة 
إعادة طبعه ألّنــه –كما أرى- مفقود من 

أسواق الكتب لنفاده.
الكتاب هذا يتحدث عن األشــهر الثالثة 
التي أمضاها الشاعر في موسكو، حني 
أوفــد خريف عــام 1989، مشــاركاً في 
الــدورة الصحفية، التــي كان ينظمها 
احتاد الكتاب السوفييت مرة كل سنتني، 
والعــودة إلى األماكن التــي عاش فيها 
سنوات الدراســة أيام العقد الستيني، 
ولكن بفــارق أّنه يعود إليهــا، وقد رحل 
الشــباب، وهذه لينا معشوقته الدائمة 
الثامنة  أعواُمهــا علــى  ذَرََّفــت  وقــد 
واخلمســني، فمــا بــني إغماضــة عني 
وانتباهتها يغير اهلل حاالً إلى حال، لكن 
ما زال الشاعر يعب من اللذائذ، كما يعب 
اخلمــرة والنبيذ، إّنه مشــغول باقتناص 
اللحظة احلاضرة، فالذي ذهب من العمر، 
قد ذهب، واملســتقبل في ضمير الغيب، 
فما عليك ســوى حلظتك هــذه، فما إْن 
حطت بــه الطائرة في مطار موســكو 
حتــى كان يهاتف من الفنــدق احملبوبة 

حسب الشيخ جعفر في »الريح تمحو والرمال تتذكر« 1 - 2  

عودة للذائذ الموسكوفية المضّمخة بالوجع العراقي

الكتاب هذا يتحدث عن 
األشهر الثالثة التي أمضاها 

الشاعر في موسكو، حين 
أوفد خريف عام 1989، 

مشاركًا في الدورة 
الصحفية، التي كان ينظمها 
اتحاد الكتاب السوفييت مرة 

كل سنتين، والعودة إلى 
األماكن التي عاش فيها 

سنوات الدراسة أيام العقد 
غالف الكتابالستيني
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8579/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8580/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8591/17
التأريخ: 2022/4/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

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

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد/ 77/ش/2022
الى املدعى عليه/ مصطفى جوان نتاش

بتاريــخ 2022/3/7 اصــدرت هــذه احملكمة 
بالعدد اعــاله قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
بالتفريــق القضائــي بــني املدعــى عليه 
مصطفى جوان نتاش واملدعية اساور قيس 
جاســم واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
واقعــا للمرة األولى ال يحــق فيه للمدعى 
عليــه الرجــوع باملدعية إاّل بعقــد ومهر 
جديديــن وإلزام املدعية بالعدة الشــرعية 
البالغة ثالثة قــروء اعتبارا من تاريخ احلكم 
وال يحق لها التزوج مــن آخر إاّل بعد انتهاء 
الدرجة  احلكــم  قــرار  واكتســاب  عدتها 
القطعية وجملهولية محل إقامتك حســب 
اإلشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور اعاله بواســطة صحيفتني 
أمام  للحضور  يوميتني  رسميتني  محليتني 
هذه احملكمــة وعند عــدم اعتراضك على 
القرار ضمن املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة بداءة هيت

العدد/ 778/ب/2021
التاريخ/ 2022/4/17

إعالن
املدعي/ سالم عودة عبد الرحمن

املدعى عليه/ محمد إسماعيل عبد الرحمن وجماعته
نتيجــة املزايدة العلنية اجلارية فــي 2022/4/11 أحيل 
العقار املرقم 8/47 بصائر الغربية والشرقية ببدل قدره 
ثالثمائة وخمســون مليون دينار على املشتري سالم 
عــودة عبد الرحمــن وللطلب املقدم مــن قبل طالب 
الضم )محمد إســماعيل عبد الرحمن( ببدل سبعة 
عشــر مليون وخمســمائة الف دينار بنسبة خمسة 
باملئة مــن مبلغ االحالة النهائيــة وايداعه التأمينات 
القانونية بنســبة عشــرة باملئة من مبلــغ االحالة 
النهاية عليه قــرر االعالن عن بيعه مجــددا باملزايدة 
العلنية ملدة ثالثة ايام واعتبارا من اليوم التالي للنشر 
فعلى الراغبني بالشراء مراجعة احملكمة مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة عشــرة باملئة واذا 
صــادف اليوم االخير عطلة رســمية فتكــون املزايدة 
في اليوم الذي يليه وان رســو االعــالن والداللية على 

املشتري.
اوصاف العقار/

العقار عبارة عن قطعة ارض جنســها بستان تسقى 
بالواســطة نوعها ملــك صرف مســاحته 1375 م2 
القيمــة التقديريــة للعقــار )367500000( ثالثمائة 

وسبعة وستون مليونا وخمسمائة الف دينار.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في راوه

العدد: 8/ش/2022
التاريخ: 2022/4/17

الى/ املدعى عليه
 )ياسني ناصح عبد الرزاق(

م/ قرار حكم غيابي
نظــرا لصدور حكــم بالعــدد 8/ش/2022 
بتاريخ 2022/3/6 بحقك غيابيا في الدعوى 
املرقمــة اعاله واملتضمن احلكــم بالتفريق 
القضائي بينك وبني املدعيــة )نهاية منير 
عبد الــرزاق( واعتباره طالقــا رجعيا واقعا 
للمرة االولى وفق احكام قرار مجلس قيادة 
الثــورة املنحل رقــم 1529 لســنة 1985 
واحلكم بتأييد حضانة املدعية )نهاية منير 
عبد الرزاق( لطفلها )احمد( وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ تقرر 
اعالنا  املذكــور  الغيابي  باحلكــم  تبليغك 
بصحيفتــني محليتني اســتنادا الى املادة 
1/21 من قانــون املرافعات املدنية وفي حال 
عدم حضورك او إرسال وكيل عنك للطعن 
باحلكم خالل املدة القانونية ســوف يعتبر 

احلكم مكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
صالح عز الدين سلمان

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التفيذ

مديرية تنفيذ هيت
تنفيذ/ 18
رقم اإلضبارة/ 17/خ/2021
التاريخ/ 2022/4/12

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ هيت/ حســب كتاب مديرية تنفيذ 
البيــاع رقــم 2010/1336 العقار تسلســل 48/20 م1 
ســويب وبنان واخلوضة في هيت العائــد للمدين غيث 
جاســم محمد احملجوز لقاء طلــب الدائن علي عصام 
محمــد امــني/ مديرية تنفيــذ البياع البالــغ )( فعلى 
الراغبني بالشــراء مراجعــة هذه املديريــة خالل مدة 
ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا 
معه التأمينات القانونية عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

سعد عبد الكرمي كماش
املواصفات:

1- موقعه ورقمه: هيت 48/20 م1 سويب وبنان واخلوضة
 2- جنسه ونوعه: ارض طابو صرف جزء منها مشيدة

3- حدوده واوصافــه: ارض خالية عبــارة عن كراج غير 
مستغل مبساحة 9000 م2 وباقي املساحة بواقع 1000 
م2 مشــيد عليها مخازن ومحال بناء حجر واســمنت 
ســقوف مســلح كونكريت أرضية صب سمنت بدون 

أبواب وبدون شبابيك 
4- مشتمالته:

5- مساحته: 4 دومن
6- درجة العمران: ضعيفة

7- الشاغل: ال يوجد
8- القيمة املقدرة: 160000000 مائة وستون مليون دينار 

ال غيرها

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات21 م942حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1382حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م422حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1112حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1122حانوت5

الصفاة القدميثالث سنوات3 م72حانوت6

الصفاة القدميثالث سنوات4 م52حانوت7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات15 م32حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م322حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م402حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م412حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م542حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1052حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1662حانوت7

العشار/ السقيفة الثانيةثالث سنوات11،30 م82حانوت8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م932حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م902حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م1012حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م842حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م832حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات40 م562حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م712حانوت7

العشار/ السوق العصريثالث سنوات12 م742حانوت8
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 8633/17
التأريخ: 2022/4/4

إعالن ثالث

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

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

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

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

مالحظة/ يكــون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
املؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9140/19
التأريخ: 2022/4/14

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
وزارة النقل

الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود
القسم/ القانوني

إعالن رقم )2 لسنة 2022(
))تأجير محال جتارية((

))وزارة النقل((
))الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود((

))إعالن مزايدة علنية لتأجير احملال املشيدة على العقار )1971/161( الكرادة((

تعلن الشــركة العامة لنقل املســافرين والوفود أحد تشــكيالت وزارة النقل عن إجراء مزايدة 
علنية وفقا لقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21 لســنة 2013 املعدل( لتأجير احملال التجارية 
الواقعة في محافظة بغداد )الكرادة املســبح( املبينة تفاصيلها ادناه ملدة سنة فعلى الراغبني 
ممن له حق االيجار باالشــتراك في املزايدة التي ســتجري في متام الســاعة احلادية عشرة صباح 
اليوم الثالثني والتي تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن مراجعة القســم القانوني في الشركة 
الواقع في شارع فلسطني مجاور نادي القوة اجلوية لالطالع على التفاصيل مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة بصك مصدق ألمر الشــركة العامة لنقل 
املســافرين والوفود صادر من مصرف حكومي وبراءة ذمــة من الهيئة العامة للضرائب مع جلب 
مستمسكاتهم الشخصية )اصلية ومصورة( وال تقبل التأمينات في نفس يوم املزايدة. ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة )2%( من قيمة العقد وإذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية يعتبر اول يوم عمل يلي العطلة موعدا للمزايدة علما ان املزايدة في موقع 

الشركة أعاله.
مع التقدير...

املهندس
كرمي كاظم حسني 
املدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 375/ش/2022

التاريخ/ 4/17/  20 
الى/ املدعى عليه )علي عماد نزال(

م/ إعالن
أقامت املدعية )اميان ليث سامي( الدعوى 
أمام  375/ش/2022  املرقمــة  الشــرعية 
محكمة االحوال الشــخصية في هيت 
للمرافعة  دعوتــك  فيها  تطلــب  والذي 
واحلكم بالتفريــق بينك وبينها وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل االقامة وحسب ما ورد بشرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد عني 2022/4/26 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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 381/ش/2022
التاريخ/ 4/17/  20

الى/ املدعى عليه 
)فراس عبداجلليل خلف(

م/ إعالن
أقامــت املدعية )كوثر عبداهلل حســني( 
الدعوى الشــرعية املرقمة 381/ش/2022 
أمــام محكمة االحوال الشــخصية في 
هيت والذي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتصديق الزواج اخلارجي وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغة كونــك مجهول 
محل االقامة وحسب ما ورد بشرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار احمللة عليه 
فقــد عني 2022/4/27 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
عادل عبداهلل جزاع

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 382/ش/2022
التاريخ/ 20/4/17
الى/ املدعى عليه )اوراس كمال هويدي(

م/ إعالن
ســليمان(  حامد  )انفال  املدعية  أقامت 
382/ش/2022  املرقمة  الشرعية  الدعوى 
أمــام محكمــة االحوال الشــخصية 
فــي هيت والــذي تطلب فيهــا دعوتك 
الزواج  بتصديــق  واحلكــم  للمرافعــة 
اخلارجي وقــد وردت الدعوتية غير مبلغة 
كونك مجهول محل االقامة وحسب ما 
ورد بشرح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل 
مختار احمللــة عليه فقد عني 2022/4/27 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

 جنست
موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهالعقار

 اجلبيلة/ امام شعبةثالث سنوات70 م10/232/152مكتب1
الرباط

املوفقيةثالث سنوات12 م612كشك2

اجلبيلة/ حي امليثاقثالث سنوات18 م32حانوت3

حي امليثاقثالث سنوات18 م42حانوت4

حي امليثاقثالث سنوات18 م52حانوت5

حي امليثاقثالث سنوات18 م62حانوت6

حي امليثاقثالث سنوات18 م72حانوت7

حي امليثاقثالث سنوات18 م82حانوت8

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

موانئ جديدثالث سنوات18 م192حانوت1

موانئ جديدثالث سنوات18 م92حانوت2

موانئ جديدثالث سنوات18 م182حانوت3

موانئ جديدثالث سنوات18 م82حانوت4

موانئ جديدثالث سنوات18 م72حانوت5

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م282محل6

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م272محل7
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11رياضة

متابعة ـ الصباح الجديد:

الســاعة  يلعب فريق اجلوية في 
احلادية عشــرة والربع من مساء 
امام  املهمة  االثنني مباراته  اليوم 
فريــق الشــباب الســعودي في 
اجلولــة الرابعة )إيــاب( في دوري 
أبطال آســيا اجلارية احداثها في 
الســعودية حلســاب اجملموعــة 
الفريقان  تعادل  ان  الثانية وسبق 

ذهاباً بهدف ملثله.
ويفتقــد فريــق القــوة اجلوية ، 
رودريجو  البنمي  خدمات مدافعه 
ميليــر، خالل مواجهة الشــباب 
السعودي،.ويغيب ميلير عن لقاء 
اإلياب أمام الشباب، بسبب تراكم 
البطاقــات الصفراء، ونال بطاقة 
في لقــاء اجلزيرة اإلماراتي، وأخرى 
اجلوية،  القوة  الشباب.ويفقد  مع 
أبــرز عناصره في اخلــط اخللفي، 
حيث ســبق مليلير، أن نال جائزة 
أفضل العب في املباراة السابقة 
مع الشباب والتي انتهت بالتعادل 
أن ظهر مبستوى فني  )1-1(، بعد 
كبير، إلى جانب تسجيله لهدف 
القوة  أن  الوحيد.يذكــر  فريقــه 
اجلويــة يحتل وصافــة اجملموعة 
الثانيــة، برصيــد 4 نقاط، خلف 
الذي  السعودي  الشباب  املتصدر 
ميتلــك 7 نقاط، بعد فــوزه على 
اجلزيرة اإلماراتــي بهدفني لهدف 
وتعادل سلبا امام مومباي وتعادل 
بهدف ملثله امام فريق الشــباب 

السعودي ضمن جولة الذهاب.

مــن جانب اخر، تفتتــح مباريات 
اجلولــة 28 لدوري الكــرة املمتاز 
يوم غد الثالثاء املوافق 19 نيسان 
اجلــاري بإقامة مباراتــني، النفط 
فــي ملعبه في  الطلبة  يضيف 
عصرا،  والنصف  الثالثة  الساعة 
وفي ملعــب النجف الدولي تقام 
مباراة نفط الوســط والديوانية 

في الساعة 10 مساء.
وفي اليوم التالي تقام 3 مباريات، 
نوروز يالقــي الــزوراء في ملعب 
اجلامعة الساعة الثالثة والنصف 
عصرا وفي ملعبــه يالعب فريق 
أمانــة بغداد فريق القاســم في 
التوقيت ذاته، اما مباراة الشرطة 
ملعب  في  والصناعة فســتقام 

الشــعب الدولي في الساعة 10 
مساء.

وتقام اخلميــس 3 مباريات أيضا، 
ففي ملعب الساحر احمد راضي 
بنادي الكرخ تقــام مباراة الكرخ 
ونفط ميسان في الساعة الثالثة 
والنصف عصرا، وجترى في ملعب 
زاخو مباراة اهــل الدار والكهرباء 

في الساعة 10 مساء، كما يلعب 
فــي التوقيــت ذاته فــي ملعب 
الفيحاء فريقي امليناء وســامراء، 
وفي اليوم التالي جترى مباراة نفط 
 10 الســاعة  في  واربيل  البصرة 
مبحافظة  الفيحاء  مبلعب  مساء 
البصرة.. في حــني تأجلت مباراة 
اجلويــة والنجف بســبب ارتباط 

اجلوية في املشاركة بدوري ابطال 
آسيا.

من جانبه، كشــف نادي الطلبة 
زيد حتسني،  عن مدة غياب العبه 
بعد تعرضــه لإلصابة ضد زاخو، 
فــي اجلولــة 27 ..  وقــال أحمد 
بنادي  اإلعــالم  مديــر  احلكيــم 
الطلبــة »املدافــع زيد حتســني، 
تعرض إلصابــة بليغة ضد زاخو، 
 14 بني  تتــراوح  ملدة  وســيغيب 
و20 يومــا، قبل العودة للتدريبات 
الفردية«. وأضاف احلكيم »الفريق 
ملعب  فــي  تدريباتــه  يواصــل 
ببغداد،  الرياضية  التربيــة  كلية 
اســتعدادا ملواجهــة النفط في 
اجلولــة 28، غد الثالثــاء ». وتابع 
القوية  »نسعى ملواصلة عروضنا 
أمام النفــط وتقليص الفارق مع 
ننتظر  الذي  الشــرطة،  املتصدر 

تعثره، في اجلوالت املتبقية«.
 وتابع »إدارة الطلبة حريصة على 
منح مكافــآت لالعبني واجلهازين 
انتصار  كل  بعد  واإلداري  التدريبي 
في الدوري املمتــاز، وهذا من أهم 
عوامــل التحفيز ملواصلة النتائج 
اإليجابية هذا املوسم«. وأشار إلى 
أن »املدير الفني أنس مخلوف جنح 
في حتقيق أفضل رقم ملدرب يقود 
الطلبة منذ بداية األلفية الثالثة، 
فقد فاز في 6 مباريات وتعادل مرة، 
السابق  املدرب  سوى  يضاهيه  وال 
ثائر أحمد الذي حقق أرقاما مماثلة 
الطلبة وصافة  ســابقا«. ويحتل 
الدوري املمتــاز برصيد 56 نقطة، 

خلف الشرطة بفارق 11 نقطة.

اليوم.. الجوية يالقي الشباب السعودي بدوري أبطال آسيا 
مباراتان في افتتاح الجولة 28 لدوري الكرة غدًا
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لقطة من مباراة اجلوية والشباب في لقاء الذهاب

غدا.. مباراة نهائي 
الدرجة األولى 

مدرب وخمسة من مواهب 
التايكواندو بتشكيلة 

وطني الناشئين 

درجال يواصل جولته لتفقد 
منشات الموصل الرياضية 

مقررات جديدة التحاد كرة اليد 

إعالم الشباب والرياضة
اجتمــع  وزيــر الشــباب والرياضة 
الكابنت عدنان درجال في مقر اللجنة 
العليــا العمار املوصــل مع اعضاء 
اللجنــة وبحضــور مديــر املكتب 
التنفيذي عبدالقادر الدخيل ومعاون 
الدكتور  التخطيط  لشؤون  احملافظ 
االجتماع  العباســي، وحضــر  رعد 
املوصل  جلامعة  االستشاري  املكتب 
للجامعة  االستشــاري  واملكتــب 
ملناقشــة  الشــمالية،  التقنيــة 
موضــوع ملعــب االدارة احمللية في 
منطقة باب سنجار، ومت االتفاق على 
توحيد الفريق االستشــاري جلامعة 
املوصــل واجلامعــة التقنية وتقدمي 
دراسة خالل فترة 60 يوم. واستعرض 
درجال خلطط وزارة الشباب والرياضة 
اخلاصة باجلانبني الشبابي والرياضي 
والبنى التحتيــة التي تتولى الوزارة 

تنفيذها في احملافظة.
وفــي اثنــاء جولــة وزير الشــباب 

والرياضــة فــي نينوى، فقــد اكد 
الناطق  باســم محافظة نينوى د. 
رعد العباســي :  ان محافظ نينوى 
جنم اجلبوري و وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال ابرمــا اتفاقا على 
املباشــرة في مشــاريع بناء مالعب 

خماســية وســباعية في عدد من 
لتعزيز  احملافظــة  ونواحي  اقضيــة 
الواقــع الرياضي ودعم االنشــطة 
الشبابية.. وتفقد درجال في جولته 
الرياضية في  العديد من املنشــآت 

اقضية ومدن محافظة نينوى.

حسام عبد الرضا*
لالحتاد  العامة  الهيئــة  عقدت 
املركــزي لكــرة اليــد مســاء 
اجلــاري  نيســان   14 اخلميــس 
كربالء  فــي محافظة  اجتماعا 
على قاعة فندق الدرة وحســب 
واكتمال  األساســي  النظــام 
النصــاب القانونــي لالجتماع، 
ســورة  بقراءة  االجتمـــاع  بدأ 
الفاحتــة علــى  ارواح شــهداء 
العراق، ثــم ألقيت كلمه رئيس 
األعرجي،  املركزي، محمد  االحتاد 
مرحبا باعضــاء الهيئة العامة، 
بعد قرأ ،ياسر وجيه، امني السر 
للموســم  االحتاد  منهاج  العام 
2022-2021 ومت املصادقــة عليه 

باإلجماع.
تســمية  شــهد  االجتمــاع 
على  باإلشراف  املكلفة  اللجنة 
انتخابــات االحتاد اســتنادا إلى 
24 لســنة  قانون االحتادات رقم 
والنظام األساسي لالحتاد   2021
االحتاد  انتخابات  بإجراء  للشروع 
العراقي لكرة اليد للدورة املقبلة 

حيث متــت املوافقــة باإلجماع، 
و اســتنادا إلى قانــون االحتادات 
املذكور اعــاله مت التصويت على 
احلكمني الدوليني خالد شــاكر 
وفاضل كاظــم كاعضاء هيئة 
احلكام كونهم  ممثلني عن  عامة 
يحملون الشارة الدولية النافذة 

باإلجماع.. كما متت  املوافقة  ومت 
بعض  تعديــل  على  املوافقــة 
فقرات النظام األســاس لالحتاد 

وباالجماع ايضاً.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة 
اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنُة املســابقات حَتديَد يوم غد الثالثاء املُوافق 
)١٩ / ٤ / ٢٠٢٢( موعداً إلقامِة املُباراِة النهائّية لدوري 
الدرجِة األولى للموســم )٢٠٢١-٢٠٢٢( بني فريقي 
احلدودِ وكربالِء في الســاعِة العاشرة مساًء مبلعِب 
الشعب الدولّي، وســيتم تتويُج الفريق الفائز بدرِع 
الدوري وتوزيع األوســمِة بني الفريقني األول والثاني 

بعد نهايِة املُباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتظم مدرب وخمســة العبني من املركز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية بالتايكوانــدو في دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات/ وزارة الشباب والرياضة 
فــي تشــكيلة منتخب الناشــئني الــذي يقيم 
معســكره التدريبــي حاليا في ايران اســتعدادا 
للمشــاركة في بطولة اســيا املقررة ان تقام في 

منغوليا شهر ايلول املقبل.
وبحســب مدير مركز موهبــة التايكواندو ، احمد 
عباس، فان املدرب ثائر خضير و5 العبني هم ) مجتبى 
سعيد وموسى ثائر وحيدر سالم ومصطفى حيدر 
وكامل عامر كامل (  التحقــوا باملنتخب الوطني 
لفئــة الناشــئني بالتايكواندو ضمن معســكره 
التدريبي اخلارجي املؤهل الى بطولة اسيا، مبينا ان 
هذا يعد جناحا ملركز التايكواندو الذي رفد املنتخبات 
الوطنية واالنديــة الرياضية بالطاقات الواعدة من 
العبي التايكواندو الذيــن اثبتوا مقدرتهم الفنية 
العاليــة في البطــوالت علــى الصعيدين احمللي 

واخلارجي .
واثنى علــى جاهزيــة الالعبني ومدربهــم في ان 
يكونوا رقما مهما ضمن تشــكيلة منتخبنا في 
البطولة االســيوية ملا قدموه مــن مؤهالت فنية 
عاليــة في التدريبــات او املنافســات احمللية التي 
اشــتركوا فيها، وقال ان حضور 5 العبني من مركز 
املوهبة ضمن تشــكيلة منتخب الناشــئة  مينح 
بقية رفاقهم دافعا كبيــرا لالجتهاد والتفوق من 
اجل الفوز بفرصة متثيــل املنتخبات الوطنية في 

االستحقاقات املقبلة.

 11:15 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

الجوية ـ الشباب

برشلونة ـ قاديش

نابولي ـ روما

دوري أبطال آسيا

الدوري اإلسباني 

الدوري اإليطالي

جولة درجال لدعم رياضيي املوصل
جانب من اجتماع احتاد كرة اليد



كشــفت اإلعالمية املصرية مفيدة شيحة عن الظروف 
الصعبة التي تعرضت لها بسبب طالقها، مشيرًة إلى أن 

زوجها خانها انتقاماً من أهلها.
وقالت مفيدة، خالل لقائها أمس في قناة "النهار": "في 
ســنة طالقي مررت بأشياء كثيرة، مثل وفاة والدي ووالدة 

ابنتي، وفي ذلك الوقت كنت ال أعمل".
وأضافت، في أثناء حوارها مع اإلعالمية راغدة شــلهوب 
في برنامج "سابع ســما": "اتخذت قراراً صعباً بالطالق، 
ولم أكن أعرف كيف أحتمل هذه املســؤولية، في الوقت 

نفسه لم يكن لدي عمل".
وتابعت: "كنت أصغر من أن أســأل نفســي عن ســبب 
خيانته، واســتمر زواجنا عاماً ونصف فقط، وســاعدني 
أصدقائي فــي التعرف على خيانتــه، وأعتقد أن خيانته 
كانت انتقاماً منــي، ألن أهلي رفضوه لفترة طويلة، ألننا 
تزوجنا عاماً ونصف فقط، وأعتقد أنه لم يحبها نهائياً".

دافع الفنان أشرف زكي، نقيب املهن التمثيلية في مصر، 
عــن زوجته في االتهامات التي ٌوجهت ضده وضدها حول 
مجاملة محمد رمضان له عندما اختار روجينا لتقدمي دور 

البطولة معه في مسلسل "األسطورة".
وحتدث أشرف زكي في حوار له مع اإلعالمية بسمة وهبة، 
في برنامجهــا »العرافة«، املذاع على شاشــة فضائية 
»احملور«، عن دور اخملرج محمد سامي مع زوجته، مؤكًدا أنه 
له فضــل كبير عليها بعد اهلل، وذلك بداية من اختيارها 

في »سبق اإلصرار« وحتى مسلسل »البرنس".
وتابع الدكتور أشــرف زكي في حديثــه ان ال يوجد متاًما 
تدخل مــن الفنان محمد رمضان في األمر، مشــيرًا إلى 
أن زوجته روجينا لديها تاريخ كبير ومن الفنانات القالئل 

الذين تخرجوا من معهد الفنون املسرحية.
هذا وتُشــارك الفنانة روجينا مبسلسلها »انحراف« في 
الســباق الرمضاني 2022، ويُرافقها في البطولة كل من 
الفنانة سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد 
ســليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياســن، ومحمد 
كيالني، وأحمد صفوت، وســما إبراهيم، ومحمد مهران، 

وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مفيدة شيحة

أشرف زكي وروجينا

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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متابعة - الصباح الجديد:
دراســة جديــدة أجراهــا باحثــون 
بالنتس'  'نايتشر  ونشروها في مجلة 
نســفت فرضية مفادهــا أن نباتات 
الصبار ســتزدهر مع ارتفــاع درجات 

احلرارة.
وتوقع الباحثون أن تكون نسبة ستن 
أنواع الصبــار عرضة  في املئة مــن 
ملناخــات أقل مالءمة خــالل العقود 

املقبلة بسبب االحترار املناخي.
وأن مــا يصل إلى تســعن باملئة من 
نبات الصبــار معرض خلطر االنقراض 
بحلول العام2070 مع إضافة عوامل 

أخرى على االحتــرار كاختفاء املوائل 
وتدهور البيئة الطبيعية.

بيانات أكثر مــن 400 نوع من الصبار 
درســها الباحثون مستخدمن مناذج 
للتنبــؤ بتطورهــا املقبل بــدءا من 
منتصــف القرن وما بعــده في ظل 
النبعاثات  مختلفــة  ســيناريوهات 
الدفيئة املسؤولة عن االحترار  غازات 

املناخي.
اما النتيجة فكانت تأثر ســتن إلى 
تسعن في املئة من األنواع املدروسة 
بطريقة سلبية وأن نسبة التوقعات 
بثالثة  املقدرة حاليــا  األرقــام  تفوق 

أضعاف.
الصبار  نــوع من   1500 ويعيش نحو 
املنتشــر في القارة األميركية ضمن 
الصحاري  بدءا من  مناخات مختلفة 
الســاحلية وصــوال إلى سلســلة 
النظم  ومن  املرتفعــة،  األنديز  جبال 
الغابات  إلــى  اجلافة  اإليكولوجيــة 

االستوائية الرطبة.
للخطر  النبــات حاليا  ويتعرض هذا 
الزراعة  التوســع في  خصوصا جراء 
وتدهــور بيئته الطبيعيــة، وفقدان 
البيولوجــي وقطفه ألغراض  التنوع 

مختلفة.

الصّبار يواجه خطر االنقراض بحلول العام 2070

بغداد - الصباح الجديد:
أقامت وزارة الثقافة والسياحة واآلثار بالتعاون مع املركز الثقافي 
البغدادي علــى ضفاف نهر دجلة اخلير قرب متثال املتنبي، معرض 

الكتاب الشامل، ضمن نشاطات ليالي رمضان الثقافية.
 وضم املعرض إصدارات دار الشؤون الثقافية العامة، ودار املأمون 
للترجمة والنشــر، ودار الثقافة والنشــر الكورديــة، ودار ثقافة 
األطفــال والهيــأة العامة لآلثــار والتراث، إضافــة جملموعة من 
دور النشــر احمللية، التي قدمت أكثر مــن )5( االف عنوان، تنوعت 
بشتى صنوف املعرفة والثقافة والعلوم والتأريخ واآلثار واملؤلفات 

والشعر والقصة واألدب وقصص األطفال.
وشــاركت دار الشــؤون الثقافية العامة بالعديد من إصداراتها 

ومطبوعاتها من الكتب واجملالت الثقافية واألدبية والشعرية. 
كما شاركت دار املأمون للترجمة والنشر بعرض )150( عنواناً من 

اإلصدارات احلديثة والقدمية. 
وعرضت الهيــأة العامة لآلثار والتراث أكثر من )49( عنوانا خاصا 
باملطبوعــات االثارية والتراثية إضافة إلى مجلتي املســكوكات 

وسومر. 
وقدمــت دار ثقافة األطفال أبرز إصدارات الــدار )مجلتي واملزمار 

والسالسل القصصية(.
وكانت مشــاركة دار الثقافة والنشــر الكرديــة بأكثر من )30) 
عنواناً تتحدث عن الكورد حضارة وتاريخاً وثقافًة وأدباً، فضالً عن 
اصداراتها خملتلف العناوين الثقافية التي اشــتملت على الشعر 

والقصة واألدب والتأريخ واجلغرافيا والسياسة.
وقدمت فعاليــة االفتتاح الفرقة املوســيقية الوطنية التابعة 
لدائرة الفنون املوسيقية التي عزفت عدداً من املعزوفات التراثية 

والفنية التي القت استحسان اجلمهور احلاضر. 
جدير بالذكر ان املعرض قد تضمن نســبة خصم تصل إلى  % 50 

في أسعار الكتب دعماً للقراءة وجلمهور املثقفن.

بغداد - الصباح الجديد:
حذر عمر علي عبــد اهلل طبيب اختصاص االمــراض الباطنية 
والصدريــة من الطريقة اخلاطئة في تنــاول وجبة االفطار والتي 
تؤدي الى حدوث التخمة اذ يلجأ الصائم الى تناول كميات كبيرة 
من الطعام دفعة واحدة، فبعد مدة طويلة من االمتناع عن تناول 
الطعام وتوقف املعدة عن العمــل، تُفاجأ بوصول كميات كبيرة 
من األكل تكون غير قادرة على هضمها حلدوث حالة من الكسل 
فيها بســبب الصيام، إضافــة إلى تناول الكثيــر من األطعمة 
الدســمة واملقليات الغنية بالزيوت والدهــون واحللويات، فهذه 
تؤثر على اجلهاز الهضمي وقد تسبب عسر الهضم. كما أن قلة 
النشــاط واحلركة خالل النهار تؤثر على صحة اجلســم وتسبب 

التخمة.
واضــاف عبد اهلل: ولتجنــب ذلك انصح بتنــاول الطعام ببطء 
ومضغه جيًدا لتســهيل هضمه وزيادة الشــعور بالشــبع من 
خالل حتفيز مركز الشبع في الدماغ. ويرتبط الدماغ واألمعاء من 
خالل العصب املبهم، فعندما متتلئ املعدة بالطعام أو املاء خالل 
ساعات اإلفطار، يجرى تنشــيط بعض املستقبالت املوجودة في 

املعدود تشكل إشارات تذهب إلى الدماغ مباشرة. 
وتابع: عندما يبدأ الطعام املهضــوم جزئياً بالدخول إلى األمعاء 
الدقيقة، تفرز مجموعة من اإلشــارات الهرمونية، ومنها هرمون 
اللبتن )الهرمون املسؤول عن الشبع(، بهدف حتديد درجة الشبع 

لدى الشخص بناًء على مخزون الطاقة املوجودة في اجلسم.

وزارة الثقافة تقيم معرض 
الكتاب الشامل بأكثر من 

خمسة آالف عنوان 

على ضفاف دجلة الخير 

اطباء يحذرون من 
التخمة بعد االفطار

بغداد - الصباح الجديد:
على وقع تراتيل دينيــة وأجواء روحانية 
أحيا املئات من املسيحين بالعراق قداس 
عيد الفصح عند كنيســة الطاهرة في 

ناحية "بغديدا".
وتقع الكنيســة الطاهرة عند منطقة 
)بغديــدا(، وهي  أو ما تســمى  قرقوش 
بلدة املسيحين التاريخية ومركز قضاء 
احلمدانيــة، على بعــد )32 كم( جنوب 
شــرق مدينة املوصل، مركــز محافظة 

نينوى.
وتعد الطاهرة الكبرى أكبر كنيسة في 
العراق وإحدى أكبر الكنائس في الشرق 
األوسط، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 
ثالثة آالف متر مربع، ويعود إنشاؤها إلى 

عام 1932.
وكانت كنيســة الطاهــرة نالها اخلراب 
والدمــار واحلرق على يــد تنظيم داعش 
اإلرهابي إبان ســيطرته علــى أجزاء من 

العراق في يونيو/ حزيران 2014.
وشهدت الكنيســة حملة إعمار بدأت 
2019، واســتمرت قرابــة عامن  عــام 
شــاركت فيهــا منظمات مســيحية 

وكنسية ومتطوعون.
ويحتفــل مســيحيو العالــم في مثل 
هذه األيام بعيد الفصح أو القيامة وهو 

احتفال بذكرى "قيامة املسيح".
ويعتبــر عيد القيامــة )أو أحد القيامة 
كما يطلق عليه( أهــم األعياد الدينية 
في املســيحية وغالًبا ما يكون بن أوائل 
شهر أبريل/ نيسان إلى أوائل شهر مايو/ 
أيار من كل عام، وفيه يحتفل املسيحيون 
بقيامة الســيد املسيح من بن األموات 

بعد موته على الصليب.
ويســبق االحتفال بعيد القيامة أسبوع 
اآلالم )وهــو أســبوع تغمــره الصلوات 

والعبادات اخلاصة(.
وال يرتبــط احتفال عيــد القيامة بيوم 

محدد وإمنا يتبع تقوميا مرتبطا بالســنة 
الطقسية وهي عبارة عن سنة تقسم 
عدة أقسام منها امليالد والبشارة واآلالم، 
لذلك فإن اليوم احملدد قد يأتي مع نهاية 

شهر مارس/ آذار أو بداية إبريل/ نيسان.
وترتبط بعيــد القيامة تقاليد وموروثات 
تلوين  وأبرزها  الســنن  متارس منذ آالف 
البيض، ويرمز ذلك بحسب الشماس في 
كنيسة سلطانة الوردية لؤي فرنسيس 

إلى انبعاث احلياة.

من رموز العيد
الهرمــّي  املعمــول: يشــير بشــكله 
واملستدير إلى اإلسفنجة التي طعن بها 
املسيح وثمة مدلول آخر يردُّ الرمزيَّة إلى 
قبر املسيح إذ إنَّ شكل املعمول الهرمّي 
ا احلشــوة فهي ترمز  يشــبه القبــر. أمَّ
ــة حالوة الفداء  إلــى أنَّ ما وراء اآلالم ثمَّ

واخلالص.

كعك العيد: يشــير إلــى اإلكليل الذي 
وضع على رأس املسيح.

أرنب العيد: عادة وثنيَّة األصل، كان رمزًا 
للخصوبــة والوالدة اجلديــدة، ثمَّ أخذه 
معتبرينه  الفصح  رموز  من  املسيحيُّون 

دة. رمزًا حلياة أفضل متجدِّ
البيــض: جذورهــا وثنيَّــة أيًضــا، كان 
وعودة  الربيع  بعيــد  يحتفلون  الوثنيُّون 
اخلصوبــة فيزيِّنون البيض. ترمز البيضة 
القدماء  الفالسفة  وبحسب  اخللق،  إلى 
انقســم العالم إلى نصفــن: العلوّي 
يرمز إلى الســماء والســفلّي يرمز إلى 
األرض. ويدلُّ كســرُ الصــوص للبيضة 
على كسر املوت والقيامة إلى احلياة. من 
الديانة املسيحيَّة ترمز البيضة  هنا في 
إلى احلياة اجلديدة، فاملسيح انتصر على 
املــوت بقيامته من بن األمــوات. وحن 
نكســر البيض، يرمز اللون األبيض فيها 
ا  إلى النور املنبعث من قبر املســيح. أمَّ

د  تلوين البيض فيدلُّ إلى ألوان الربيع وجتدُّ
الطبيعة باأللوان الزاهية الفرحة. وعادة 
تكسير البيض تشــبه تكسير املسيح 
للموت وأغالل العبوديَّة والشرِّ واخلطيئة.
املالبس اجلديدة: للداللة على اســتبدال 
العيد بحلَّة جديدة بعد الصوم وأسبوع 
اآلالم نكون البســن فيه ثيابًــا حزينة. 
وترمز أيًضا إلى نزع الثوب القدمي أي ثوب 
اخلطيئة واخلوف من املوت إلى ارتداء ثوب 
د واحليــاة اجلديدة. وترمز أخيرًا إلى  التجدُّ
اإلميان بأنَّ هناك حياة أبديَّة تنتظرنا بعد 

هذه احلياة الفانية.
م، ثمة رموز أخرى تأخذ  إضافة إلى ما تقدَّ
طابًعــا اجتماعيًّا وجتاريًّا أحيانًا، وهي من 
العــادات املتعارف عليهــا عند معظم 
الطوائــف تضفي الفــرح والبهجة بن 
الناس، كتقدمي الضيافات )الشوكوال( أو 
العصير وسواها من العادات االجتماعيَّة 

احللوة.

كنيسة الطاهرة تحتفي برعاياها من مسيحيي 
البالد وتحتضن االحتفال بعيد الفصح 

بعد تدميرها وإعادة اعمارها 

متابعة - الصباح الجديد:
ذكرى  شــريهان  الفنانة  اســتعادت 
عمر  الراحل  املوســيقار  شــقيقها 
خورشــيد بعــد أســبوع كامل من 
التاريخ احلقيقي ليــوم ميالده ال 67 
والــذي يوافق 9 ابريل، وقامت بنشــر 
مقطع فيديو له من ضمن مشــاهد 
فيلمه الشــهير “حتى آخــر العمر” 
الذي جمعــه بالنجم الراحل محمود 

عبد العزيز واإلعالمية جنوى ابراهيم.
شريهان نشــرت مقطع الفيديو عبر 
خاصية االســتوري بحســابها على 
برســالة  عليه  وعلقت  انســتغرام، 
مؤثرة قالت فيها: وحشتني، حًيا تُرزق 
في قلبي ودعائي وصالتي يا أخي وأبى 
وصديقي وحبيبي وكل عمري املاضي 
واحلاضر والقادم، في الفردوس األعلى 

إن شاء اهلل.

يذكــر أن عمــر خورشــيد األخ غير 
الشقيق لشــريهان من األم، وهو أول 
مكتشف ملوهبتها، وساهم بتدريبها 
لباريس وهي  أرسلها  موسيقيا، كما 
طفلة صغيــرة لتتعلم فنون الرقص 

التعبيري.
وعقــب عودتهــا من باريــس الزمت 
شريهان شــقيقها في كل احلفالت 
الفنية، وتعرفت  والبرامج  والسهرات 

بصحبتــه علــى كوكب الشــرق أم 
كلثوم، والعندليب عبد احلليم حافظ 
واملوســيقار فريد األطــرش، وهو ما 
أهلها خلوض جتربة الفن مبكرا، حيث 
بــدأت في برنامج أطفال اســمه “دو 
ري مي”، وفي الســينما كان ظهورها 
األول من خــالل فيلم “قطة على نار” 
مع النجوم فريد شوقي، نور الشريف 
وبوســي، ثم فيلم “اخلبــز املر” الذي 

التي  أنتجتــه لهــا والدتهــا، 
ساهمت أيضا بإنتاج مسلسل 

لها باسم “املعجزة”.
في  خورشيد  عمر  وفاة  وعقب 
تفاصيله  زالت  ال  حادث سيارة 
قالــت  غامضــة،  الكاملــة 
شــريهان أكثر من مرة: احلياة 
بدون عمر ليس لها طعم، فقد 

كان أخي وأبي وصديقي.

شريهان تستذكر شقيقها الراحل.. "حيا ترزق في قلبي"

بغداد- وداد إبراهيم:
حصــل الطبيب العراقــي حارث عبد 
احلميد حســون على براءة اختراع من 
والســيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز 
برقم  التخطيط  لوزارة  التابع  النوعية 
7237 لعام 2021 عن اختراعه ملرشــح 
يحتوي على ملح الطعام يقتل فيروس 
االنفلونزا اخلارج مــن صمامات اقنعة 

الوجه. 
ومنحت البراءة استنادا ألحكام" املادة 
21 من قانون بــراءة االختراع والنماذج 
الصناعيــة واملعلومــات غير املفصح 
واالصناف  املتكاملــة  والدوائر  عنهــا 
النباتية رقم 65 لســنة 1970”. وكان 
الطبيب عبد احلميد قد بدأ جتاربه على 

قناع الوجه خالل جائحة كورونا ودخول 
عشــرات او مئات االنــواع من االقنعة 
والتي تعد أحد مستلزمات الوقاية من 
فايروس كورنا التي توفرت في االسواق 
في  استخدامها  وشــاع  والصيدليات 
اماكــن العمــل واالســواق واالماكن 

العامة والشوارع.
وســبق للباحث وان حصل على براءة 
اختراع عن ســرير متحــرك كهربائيا 
يســتخدمه ذوو االحتياجــات اخلاصة 
ومن ثم سرير متحرك يدويا يستطيع 
املريــض حتريكــه ذاتيــا وذلــك خالل 
التســعينيات من القــرن املاضي، وله 
والطبية  العلمية  البحوث  العديد من 
والتي قدمت ملؤسسات طبية وعلمية.

براءة اختراع لمرشح يضاف الى قناع الوجه

متابعة - الصباح الجديد:
مونيكا،  صــالح  تــارة  الفنانة  أعلنــت 
اســتعدادها إلقامة عــدة حفالت على 

مسارح تورنتو الكندية.
وقالــت مونيــكا، أنها تســتعد إلقامة 
عدة حفالت خالل موســم الصيف على 
مســارح مدينة تورنتــو الكندية برفقة 
ســت فنانات عازفات كنديات من أصول 
ولغات مختلفة يجمعهن حب املوسيقى 
والغنــاء، مبينة أن احلفالت ســتتضمن 
إطالق ســت أغاني جديدة تعمل عليها 
برفقتهن، وبالتعاون مع شقيقها الفنان 
محمود مونيكا لتلحن اغنيتها القادمة.

أن "بغداد مازالت هاجســي  واضافــت، 
األول الذي انطلقت منه حيث اشــتركت 
والفعاليات  املهرجانــات  العديد من  في 
الشــبابية الثقافية والفنية ورددت على 
مســارحها األغاني العراقيــة والعربية 
وانطلقت منها الى العالم وانا احمل حبا 

كبير داخلي لها."
وتابعت: "اعمــل بجد على تطوير صوتي 
وقابلياتي املوســيقية ألثبــت للعالم ان 
العــراق دار لإلبداع والفنون، وأغني بلغات 
ولهجــات عدة واحاول املــزج بن العديد 
من الثقافات والفنون املوسيقية اخملتلفة 
وذلك إلبراز املوسيقى بشكلها احلقيقي 

العابر لكل احلدود واحلواجز".
واشارت الى ان "انطالقتي كانت من خالل 
برنامــج ذا فويس، لذلــك أمتنى من كل 
قلبي ان أغني يوما ما في بغداد من جديد 
مــع مجاميع من األطفــال العراق ألنني 

انطلقت من هناك وانا طفلة صغيرة".
وبينــت مونيــكا: "عائلتي هي ســندي 
األول في احلياة واملوســيقى فنحن نعمل 
مع بعضنا البعــض في اختيار الكلمات 
واالحلان وتصويــر األغاني لكني بن احلن 
وذلك  فــردي  بعمل  افاجئهــم  واألخــر 
كوني أحب االعتماد على نفســي واثبات 
حضــوري الفني، فــي العــام املاضي"، 

)حالتي  اغنية  "ســجلت  مؤكدة 
شــقيقي  مع  بالتعاون  حالــة( 

احمد لصالح احدى شــركات 
هذه  والقت  العراقية  اإلنتاج 
االغنية استحسان اجلمهور 

العراقي ".
ال  "احالمي  قولها:  وختمت 

تنتهي، لكن حلمي االول هو 
ان أصبــح مطربة عاملية لكي 

اؤدي جميــع انواع املوســيقى، 
والثاني هــو ان افخر بأني مطربة 

عامليــة عراقية، وادعــم اوالد وبنات 
بلدي لتحقيق االفضل."

تارة مونيكا تستعد لحفل غنائي على مسارح تورنتو الكندية

ديالى - الصباح الجديد:
اثار "القرد" الهارب في مدينة شهربان )املقدادية(، 
موجة من االســتغراب في املدينة بعــد مرور أيام 
وبيوتها وبســاتينها  عديدة متنقال بن حدائقها 
من دون قدرة اجلهات املعنية في الســيطرة عليه 

واعادته الى حديقة احليوانات.
وشهدت صفحات املدونن مبواقع التواصل االجتماعي 

في محافظة ديالى ضجة وموجة ســخرية 
متناقلة صور القرد الهارب وهو يتنقل 

بن بيوتات املدينة قافزا من 
دار الى دار وعدم الســيطرة 

عليه.

قرد شهربان... يثير موجة سخرية 
بمواقع التواصل ودعوات لتدخل الرقابة
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