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اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد - وعد الشمري:
الدعم  قانون  مترير  البرملان  رّحل 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
إلى ما بعد عطلة العيد، بعد أن 
خفض مجموع املبلغ احملدد له، 
ورفع أعداد احلصص الشــهرية 
من السلة الغذائية إلى 10، وما 
زال يواصل جهوده جلعلها على 

مدار السنة.
النائب املســتقل حسني  وقال 
إلى  تصريــح  في  الســعبري، 
"الصباح اجلديد"، إن "رفع قانون 
الدعم الطــارئ لألمن الغذائي 
النواب  مجلس  إلــى  والتنمية 
دســتورية  مخالفة  يتضمــن 
شكلية كونه يتعارض مع املادة 
42 مــن النظام الداخلي جمللس 
الوزراء مينع احلكومة من ارسال 
مشروعات القوانني بعد حتولها 

إلى تصريف مهام يومية".
"الضرورة  أن  السعبري،  وأضاف 
التي توجبهــا املرحلة املتمثلة 
بارتفاع معــدالت الفقر نتيجة 
غــالء األســواق العراقية، أدت 
إلى حصــول نوع مــن االتفاق 
علــى مترير القانــون بعد إجراء 
علــى  املناســبة  التعديــالت 

بنوده".
وأشار، إلى أن "احلكومة أرسلت 
القانون مببلغ كبير يصل إلى 35 
تريليونات  عشرة  دينار،  تريليون 
منها يتــم تأمينها باالقتراض 
بوفرة  العــراق  يتمتع  وقت  في 
ماليــة"، مبينــاً أن "مجلــس 
النواب قام برفع فقرة االستدانة 
بعــد جولة مــن املباحثات مع 

الوزراء املعنيني".
أن  إلــى  الســعبري،  ولفــت 
"الســلة الغذائيــة مت االتفاق 
علــى توزيعها 10 حصص بعد 
أن كانت 6 حصــص، وما زالت 
املســاعي جلعلها شهرياً على 

مدار السنة".
وبني، أن "ملفات أخرى ســوف 
يركز عليهــا القانون من بينها 
ودعم  الفالحني  ديون  تســديد 
القطاع الزراعي فضالً عن تأمني 

الغاز املورد لتشــغيل محطات 
الكهرباء".

وحتدث الســعبري، عن "تأجيل 
اقرار القانون ملا بعد العيد كونه 
بحاجة إلى مزيد من املباحثات، 
فهو قانون واســع يشكل ثلث 
املوازنــة مببلــغ يصــل إلى 28 

تريليون دينار".
وأوضــح، أن "الكثير من النواب 
أعربوا عن مخاوفهم بأن يكون 
هذا القانون بوابة للفساد وهدر 

املال العام، ومن هنا جاء احلرص 
املعنيني  الوزراء  مع  اللقاء  على 
التصويت  قبــل  املواد  وإنضاج 

عليها".
ومضى السعبري، إلى أن "املهم 
بالنســبة إلينا هو توفير االمن 
الغذائي إلى املواطنني، وبالتالي 
سنعمل على اقرار القانون بعد 
اجراء التعديالت الالزمة عليه".

من جانبه، ذكر النائب املستقل 
أميــر املعمــوري، أن "النــواب 

األمن  دعــم  على  مجمعــون 
من  العراقي  للمواطن  الغذائي 
خــالل تشــريعات رصينة متنع 

هدر املال العام".
وأضاف املعموري، إلى "الصباح 
اجلديــد"، أن "البرملــان أجــرى 
املعنيني  الــوزراء  مــع  لقاءات 
جميع  على  الوقــوف  أجل  من 
املالحظــات احلكومية بشــأن 
علــى  النيابيــة  التعديــالت 

املشروع".

وأوضــح، أن "اخلــالف األبرز بني 
النواب هو فقرة التنمية الواردة 
فــي القانــون، كــون البعض 
منهــم يــرى أن القانــون هو 
واقحام  الطارئ  الغذائي  لالمن 
املشــاريع ال مبــرر لــه وميكن 

اضافتها في قانون املوازنة".
أن  علــى  املعمــوري،  وشــدد 
"القانون أورد نسباً يتم مبوجبها 
توزيع املبالــغ، لكننا ذهبنا إلى 
ضــرورة اســتبدالها إلى ارقام 
وجداول كــون ذلك من الناحية 
الفنية أفضل ويضمن أن املبالغ 

ستبقى كما هي".
وأورد، أن "متويل القانون ســوف 
يكون من الوفرة النفطية التي 
حتققت منذ بداية العام احلالي، 
كما أنه سيشرع بشكل مؤقت 

حلني اقرار املوازنة".
وانتهى املعمــوري، إلى "ضرورة 
تعجيــل اقــرار القانــون بعد 
وعدم  الالزمة  التعديالت  اجراء 
الصراعات  خانــة  في  اقحامه 
في  التفكير  إمنا  السياســية، 
املصلحــة العامة ومــا يعاني 
مشــكالت  من  املواطن  منــه 

اقتصادية".
وكان مجلــس النــواب قد بدأ 
الدعم  قانون  مشروع  مبناقشة 
الطارئ لألمن الغذائي والتنمية 
مع  اللقاءات  من  العديد  وعقد 
جهات متعددة إلجراء تعديالت 
بنوده، لكن رئيس مجلس  على 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
دعا إلى اقراره بالشكل من دون 

إحداث أية تغييرات.

مجلس النواب يرّحله بعد خفض مبالغ تضمنها الى ما بعد عطلة العيد

قانون الدعم الطارئ يمول من وفرة إيرادات
النفط وينتهي تشريعه بإقرار الموازنة

عملة الدوالر الليبي »المجمدة « تهدد
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الصباح الجديد ـ متابعة: 
امس  النفــط،  أســعار  ارتفعت 
االثنني، مع تنامي اخملاوف بشــأن 
تقلص املعروض العاملي، واحتمال 
فرض الغرب عقوبات أشــد على 
روسيا أكبر دولة مصدرة له، بعد 

تفاقم األزمة في أوكرانيا.
وفيمــا يشــتد تصعيــد احلرب 
االقتصاديــة بني روســيا وأوروبا، 
توقع محللون ان أحداثها، ستدمي 
تقلبات أسعار النفط، سيما بعد 
إدراك الغرب عــدم توافر البدائل 
اآلنيــة للوقود الروســي، بعد ان 
اكدت منظمة أوبك إنها لن تكون 
قادرة على ســد نقص اإلمدادات 

الروسية.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
برنــت 1.16 دوالراً، أو 1.4 باملئــة، 
للبرميــل  دوالراً   112.86 عنــد 
بتوقيت   04:30 الســاعة  بحلول 
العقود  ارتفعت  كمــا  غرينتش، 
العاملي غرب  القياس  اآلجلة خلام 
أو  دوالرا،   1.06 الوسيط  تكساس 
0.99 باملئة، إلــى 108.01 دوالرات 

للبرميل.
وقالت حكومــات االحتاد األوروبي 

األســبوع املاضــي، إن الهيئــة 
التنفيذيــة لالحتــاد تعمل على 
حلظــر  مقترحــات  صياغــة 
اخلــام الروســي، في وقــت قال 
املانيا ليســت  ان  دبلوماســيون 

متحمسة حلظر فوري.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية من 
احتمال إغالق نحــو ثالثة ماليني 
برميل يومًيا من النفط الروســي 
اعتبارًا من أيار فصاعًدا بســبب 
املشــترون  يتجنب  أو  العقوبات، 

الشحنات الروسية طواعية.
وأفــادت وكالة أنبــاء انترفاكس 
الروسية، اجلمعة الفائت، أن إنتاج 
تراجعه  واصل  الروســي  النفط 
اجلاري بنسبة 7.5٪  الشهر  خالل 
في النصف األول من الشهر عن 

اذار.
ورفضت منظمة البلدان املصدرة 
للنفــط )أوبــك وحلفاؤهــا في 
اجملموعة املعروفة باســم أوبك+، 
التي تضــم روســيا(، الضغوط 
الغربيــة لزيــادة اإلنتــاج بوتيرة 
اتفاق سابق لتعزيز  أسرع مبوجب 

اإلمدادات.
وأظهــر تقريــر ألوبك األســبوع 

اذار  أوبــك في  إنتاج  أن  املاضــي 
ارتفع مبقدار 57 ألف برميل فقط 
28.56 مليــون برميل يومًيا،  إلى 
متخلًفا عن زيادة 253 ألف برميل 

يومًيا املسموح بها.
نفطيــون،  محللــون  وتوقــع 
النفط  اســتمرار تقلبات أسعار 
بعد  اجلاري  األســبوع  اخلام خالل 
في  واسعة  مكاســب  حتقيقها 

اخملاوف  جــراء  املاضي  األســبوع 
عجز  حدوث  باحتمالية  املرتبطة 
في اإلمــدادات النفطية العاملية 
التوتــر األوروبي  وســط تصاعد 
في  العقوبات  بشــأن  الروسي   -
احلرب  وتيرة  وزيادة  الطاقة  مجال 

في أوكرانيا.
ونبه احملللون إلى أن حظر إمدادات 
الطاقة الروســية لــه تداعيات 

على  باهظــة  وفاتورة  واســعة 
االقتصــاد األوروبي، الفتني إلى أن 
هذا هو السبب في أن املفوضية 
األوروبيــة تناقــش حاليا كيفية 
تطبيق النهج التدريجي في هذا 
الشــأن موضحني أنه بالنســبة 
للمورديــن البــدالء إلى أســواق 
أوروبا فقد قالت منظمة "أوبك" 
بالفعل وبوضــوح: إنها لن تكون 

قادرة على ســد الفجــوة، التي 
تخلفها اإلمدادات الروسية.

تأجيل  إلــى  اللجــوء  ورجحــوا 
مناقشــة حظــر النفــط اخلام 
الروســي في األســواق األوروبية 
إلى مــا بعد اجلولــة الثانية من 
االنتخابات الرئاســية في فرنسا 
من أجل جتنب التأثير ســلبا في 
فرص الرئيس إميانويل ماكرون في 

الفوز بوالية ثانية.
وفي هــذا اإلطــار، يقــول روس 
كيندي العضو املنتدب لشــركة 
الطاقة:  خلدمات  إيه"  إتش  "كيو 
إن أسعار النفط اخلام قد تشهد 
تقلبــات متالحقة بســبب أنباء 
تصعيــد احلــرب وبحــث إقــرار 
العقوبــات، مــا يؤدي إلــى رفع 

األسعار.
ويرى، دامير تسبرات، مدير تنمية 
"تكنيك  شــركة  فــي  األعمال 
جــروب" الدوليــة أن اخملاوف من 
التي  النفطية،  اإلمدادات  شــح 
قد  اخلام  النفط  أســعار  تشعل 
تهدأ قليال فــي األيام املقبلة في 
إطار موافقــة الدول األعضاء في 
الشــهر  الدولية  الطاقة  وكالة 

اجلاري على إطالق الدفعة الثانية 
مــن النفط اخلام مــن مخزونات 
الدول األعضاء، حيــث من املقرر 
البالغة  الكمية  يأتي نصــف  أن 
120 مليــون برميل املتفق عليها 
من الواليات املتحدة. وأشــار إلى 
غياب االستقرار في السوق وعدم 
اليقني بشأن تطورات أزمة احلرب 
الراهنة، خاصــة مع إعالن االحتاد 
األوروبــي أنه يعمــل على وضع 
النفط  مشــتريات  لوقف  خطة 
اخلام الروسي في األشهر املقبلة 
مبوردين  االســتعانة  مع  بالتوازي 
آخرين، إضافة إلى تســريع وتيرة 
برامج حتــول الطاقة فــي أوروبا 
وتكثيف االســتثمار فــي موارد 

الطاقة اجلديدة واملتجددة.
احمللــل  باخــر  بيتــر  ويوضــح، 
الشــؤون  ومختص  االقتصــادي 
القانونية للطاقــة، أن التقلبات 
الســعرية للنفط ستستمر في 
ضوء غياب االســتقرار احلالي في 
الســوق، وفي ظل تصاعد اخملاطر 
اجليوسياسية الناجمة عن احلرب، 
خاصة مــع بدء االحتــاد األوروبي 
صياغة اقتراحه بفرض حظر على 

واردات النفط الروسية كأحدث رد 
على احلرب في أوكرانيا.

وأوضــح أن حظر مــوارد الطاقة 
والغاز  النفط  خاصة  الروســية، 
إلى األســواق األوروبية ليســت 
بالفعل  وســتؤثر  سهلة  مهمة 
الســوق  واســتقرار  تــوازن  في 
العامليــة، مرجحــا أن يتم فرض 
احلظــر بطريقــة تدريجية على 
غرار حظر الفحم الروسي املزمع 
تنفيذه فــي منتصف آب املقبل، 
وذلك ملنــح املســتوردين الوقت 
الكافي للعثور على موردين بدالء 

أكفاء.
بدورها، تقول أرفي ناهار، مختص 
شــؤون النفط والغاز في شركة 
"أفريــكان ليدرشــيب" الدولية، 
إن غياب االســتقرار في أســواق 
الطاقــة ليس مــن مصلحة أي 
من  وســينال  األطراف  من  طرف 
منو االقتصــاد العاملي خالل العام 
املقبلة، مشــيرة  واألعوام  اجلاري 
املباشــرة،  غير  العقوبات  أن  إلى 
التي تســتهدف القطــاع املالي 
الروسي قد أسهمت بالفعل في 

ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.

أسعار النفط ترتفع وتوقعات باستمرار تقلبها جراء حرب أوروبا االقتصادية ضد روسيا
الغرب بات يعاني وطأة العقوبات تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
عقب زيارة رئيــس حكومة اقليم 
كردســتان مســرور بارزانــي إلى 
التركي عمليات  اجليش  بدأ  تركيا، 
عســكرية واســعة داخل اراضي 
اقليم كردســتان، بداعي مالحقة 
الكردستاني  العمال  حزب  عناصر 
الذي متكن مــع بداية الهجوم من 

قتل 8 جنود خالل عملية نوعية.
الكردستاني  العمال  حزب  وأصدر 
الصباح  تســلمت  بيانــا   )PKK(
اجلديد نسخة منه، أن تركيا شنت 
هجوماً على مناطق واســعة في 
اقليــم كردســتان بالتعــاون مع 
الكردســتاني،  الدميقراطي  احلزب 
واألحزاب  كردستان  برملان  مطالبة 

اجملتمع  ومنظمــات  السياســية 
املدنــي واملؤسســات الرســمية 
واملواطنــني للوقــوف ضــد مــا 
وايقاظ  االحتالل  مؤامرات  اعتبرته 
الكردســتاني، ضد  الدميقراطــي 
ما اســماه مؤامرة تهدف الحتالل 
املزيــد مــن االراضي فــي اقليم 

كردستان وفرض واقع جديد.
بعد  التركية  العمليــات  وتأتــي 
ثالثة ايام مــن زيارة رئيس حكومة 
تركيا،  الى  بارزاني  مسرور  االقليم 
حيث عقــد بارزانــي اجتماعا مع 
التركيــة  رئيــس االســتخبارات 
هاكان فيدان، لتعلن بعدها تركيا 
اجلوي  واالنــزال  العمليــات  بــدء 
فــي مناطق زاب وافشــني ومتينا 

مبحافظــة دهــوك داخــل اقليم 
كردستان.

العســكرية  العمليــة  وبــدأت 
التركية بقصف مكثف بالطائرات 
على  واملروحية  واملســيرة  احلربية 
سلسلة جبال الزاب، حيث حاولت 
تنفيــذ عمليــة إنزال جــوي في 
منطقة )شكفت بريندارا( في زاب، 
الكردستاني  العمال  عناصر  لكن 
التركية  القــوات  مع  اشــتبكت 

ومتكنت من قتل 8 جنود.
وكان وزيــر الداخليــة التركي قد 
اعلن في سياق االهداف التوسعية 
لبالده عن توسيع مناطق احتالله 
فــي كل مــن العــراق وســوريا 
قائال،"ســننقذ سوريا والعراق من 

أيدي الواليات املتحدة وأوروبا".
وقــال وزيــر الداخليــة التركــي 
خطاب  فــي  صويلــو  ســليمان 
ميكننا  "كيف  املنصرم،  الســبت 
نقل السالم إلى شرق وجنوب شرق 
األناضول وإنقاذ العراق وسوريا من 

الواليات املتحدة وأوروبا".
"املونيتــور"  موقــع  وكشــف 
األمريكــي قبــل يومــني، أن زيارة 
مع  واجتماعه  تركيــا  إلى  بارزاني 
وكالة  ورئيــس  اردوغان  الرئيــس 
ضمن  تأتي  التركي،  االستخبارات 
اســتعدادات لهجوم تركي جديد 
علــى أراضــي إقليم كردســتان 
التصــدي لعناصر حزب  بحجــة 

العمال الكردستاني.

عمليات عسكرية تركية بالتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني

وزير الداخلية التركي يلمح الحتالل مناطق جديدة في العراق وسوريا

بغداد ـ الصباح الجديد:
طرح املستشــار املالي لرئيس الوزراء 
مظهر محمد صالــح، امس االثنني، 
آليــات ملعاجلــة الفقــر والبطالــة 
وارتفاع األســعار، تتمثل  والتضخم 
ومكونات  االجتماعية  الرعاية  بدعم 
البطاقة التموينية، واسعار احملاصيل 
الزراعية واحلبوب، الى جانب تشغيل 

املشاريع املتلكئة املهمة".
وقــال صالح فــي تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديد، إن "الوفــرة املالية 
املتحققــة نتيجــة ارتفاع اســعار 
النفــط العامليــة ومن ثــم تعاظم 
عوائــد البالد النفطية، ســتتصدى 

للمشكالت االجتماعية واالقتصادية 
االقتصادية  االزمــة  خلفتهــا  التي 
التضخمية  وانعكاســاتها  الراهنة 
على االقتصاد احمللي والسيما تأثيرها 

على الفئات االجتماعية".
وأوضــح، أن "ارتفــاع اســعار املواد 
الغذائيــة أثر بشــكل كبيــر على 
اصحاب الدخل احملــدود خاصة وبات 
باملئة من دخلهم،   80 يشكل نسبة 
مما سيؤدي الى زيادة نسب الفقر في 
البالد"، مشــيرا الى أن "السياســة 
النقدية تتابع اداء السياســة املالية 
بدقــة ودورها فــي رفع مســتويات 
الدخل واملعيشة للطبقات املتضررة 

تشــغيل  بسياســة  والنهــوض 
املشــاريع، مما يؤدي الى رفع معدالت 

النمو السكاني".
وأضاف، أن "مؤشرات الفقر والبطالة 
ميكن أن تنحســر عبر أربعة إجراءات 
تتمثــل بدعم الرعايــة االجتماعية 
ودعم مكونــات البطاقة التموينية، 
ودعــم اســعار احملاصيــل الزراعية 
واحلبوب، الى جانب تشغيل املشاريع 
املتلكئة املهمة"، الفتــا الى أن "دور 
السياسة املالية يكمن في استخدام 
املالية علــى اكمل وجه،  الفائضات 
حتى وإن كانت هناك بعض مؤشرات 
فــي ارتفاع االســعار، طاملــا توفرت 

مستلزمات حماية الطبقات الفقيرة 
وتوفير  واالســعار  الدخول  دعم  عبر 
دخل حقيقي ســاند لتلك الشرائح 

االجتماعية املتضررة".
وتابــع، أن "السياســة املالية تعمل 
علــى مكافحــة تداعيــات تعاظم 
للسياسة  سيكون  حيث  التضخم، 
تطــور  فــي  اوســع  دور  النقديــة 
للقدرة  الســاندة  البالد  احتياطيات 
الشرائية للدينار، مبا يتيح الدفاع عن 
الدخل النقدي وبقوة شــرائية اوسع 
عبر سياســة نقدية متشددة" .وان 
صندوق التقاعد يحتاج الى مراجعة 

عاجلة جدا.

مستشار الكاظمي: 

يمكن للحكومة التصدي للفقر والبطالة
والتضخم بالوفرة المالية من أسعار النفط

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــد النائب عن احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني محما خليل علي آغا 
امــس االثنــني، متاســك "التحالف 
الثالثي"، فيما توقع تشكيل احلكومة 

اجلديدة نهاية شهر آيار املقبل.
وقــال خليل آغــا في بيــان اطلعت 
عليــه الصبــاح اجلديــد، إن "والدة 
الوطني(،  )اإلنقاذ  الثالثــي  التحالف 
هو كاســتحقاق انتخابي، اذ ان هذا 
التحالف لن يكون ضد احد امنا إلنقاذ 

العراق من الوضع الذي وصل اليه".
وأضــاف، أن "هــذا التحالــف اكثر 
متاســكا مــن أي وقت مضــى، فهو 
يتواصــل مع الكتل إلخــراج العراق 

السياسي، وهو ماضي  االنسداد  من 
خدمية  مهنية  حكومة  بتشــكيل 
والكفاءة، نهاية  النزاهة  مبنية على 

الشهر اخلامس".
وأشــار الــى، ان "زعمــاء التحالف 
املؤثرين ماضني بتحقيق استحقاقات 
ومطالــب الشــارع العراقي وكذلك 
اســتحقاقاته الوطنيــة بحســب 
املرحلــة،  ومعطيــات  الظــروف 
واحملافظة على وحدة وسيادة العراق، 
ومحاربة الفساد واإلرهاب، فضال عن 
وتأمني  االحتادية،  املؤسســات  تقوية 
عودة النازحــني ومنحهم حقوقهم 
ماديا  الضائعة  القانونية  الدستورية 
ومعنويا، وتأمني مناطقهم املدمرة".

الديمقراطي الكردستاني يتوقع 
تشكيل الحكومة نهاية الشهر المقبل

"الثالثي متماسك".. 

في حال اقرت الموازنة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتل العــراق املرتبة 85 في نتائج 
"مؤشــر اجلــوع العاملــي "، على 
لبيانات  وفقــا  العالم،  مســتوى 
املعهد الدولي لبحوث السياسات 
وهــو   ،2021 لعــام  الغذائيــة 
البيانات  بتجميع  تعنى  مؤسسة 
املتعلقة بالغــذاء واالمن الغذائي 
واقع  حسب  معطياتها  ودراســة 

كل دولة وسياساتها االقتصادية.
ووفقاً للمعهــد الذي أعد التقرير 
فإن ملنهجية املؤشــر الذي يتألف 

مــن 100 نقطــة كحــد أقصى 
)األقل  فئــة  إلى  الدول  قســمت 
جوعاً(، وبــني )معتدلة( و)مقلقة( 

و)خطيرة(".
وفيمــا بــني التقريــر ان الكويت 
جاءت باملرتبة األولى على املستوى 
العربي في انهــا اقل الدول جوعا، 
افــاد بــأن العــراق احتــل املوقع 
العاشــر، بعد ان احتل املرتبة 85 
على مســتوى العالم، األمر الذي 
يضعه في "خانة اجلوع املقلق وبـ 

22.8 من النقاط".

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد وزير الصحة هانــي العقابي 
امــس االثنــني، ان تطبيــق قانون 
للمواطنــني  الصحــي  الضمــان 
مرتبط بإقرار املوازنة، مشــيرا الى 
ان البدء بتنفيذه سيكون في األول 
من آب املقبل في ثالث محافظات، 

كموعد اولي.
تابعته  تصريــح  في  الوزيــر  وقال 
الضمان  "قانون  إن  اجلديد،  الصباح 
الصحــي لم يطبــق حاليــاً، وان 

الــوزارة حــددت هيكلتــه االدارية 
فــي الوزارة وجميــع احملافظات، ومت 
دورات خارج  املــالكات فــي  إدخال 
ميتلكون  وأصبحوا  العــراق،  وداخل 
اخلبرة التي ميكن مــن خاللها إدارة 
الوزير  الضمان الصحــي". وأضاف 
أنه "ســيتم تنفيذ القانون يوم 1 
مرتبط  تطبيقه  لكــن  املقبل،  آب 
بقانون املوازنة العامة، وان الضمان 
ولن  ميزانية  إلــى  يحتاج  الصحي 

يطبق اال بعد إقرار قانون املوازنة".

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 
يضع البالد في خانة "الجوع المقلق"

الصحة: تنفيذ قانون الضمان الصحي 
يبدأ في األول من آب المقبل



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أوردت وزارة الزراعة تخفيض خطة 
 50% الى  الســنة  هذه  االستزراع 
بواقع 2.5 مليون دومن، بعدما كانت 
5 ماليني دومن، فيما اشــارت الى ان 
محافظة ديالى هي املتضرر األكبر 

في هذه اخلطة.
وقــال وكيــل وزارة الزراعة مهدي 
اجلبوري في تصريحات صحفية ان 
العراق “يشهد للسنة الثانية على 
التوالي جفافــا ليس هو فقط بل 
الدول اجملاورة، وبالتالي سيؤثر على 
اخلزين املائي وااليــرادات املائية في 

نهري دجلة والفرات”.
وأكد ان الشــحة املائية “كان لها 
اثــر واضح على القطــاع الزراعي 
بصــورة كبيرة في البــالد، وتأثرت 
اقليم  فــي  الزراعية  املســاحات 

كردستان والوسط واجلنوب”.
واضــاف وكيل  الوزارة ان شــحة 
املياه تتزامن مــع احلرب االوكرانية 
وازمة الغــذاء العامليــة وجائحة 
كورونا، فكانت “ازمة مركبة القت 
بظاللها على االمــن الغذائي في 

املنطقة ومنها العراق .
وحــول اجتمــاع وزارة الزراعة مع 
اجلبوري  قــال  املائية  املــوارد  وزارة 
ان االجتمــاع جاء  لـــ “تخفيض 
خطة االســتزراع الشتوي بنسبة 
املائي  اخلزين  بناء على نسبة   50%
وسنة اجلفاف”، حسب وكيل وزارة 

الزراعة.
وأكــد ان هذه الســنة “اثرت على 
حجــم الزراعة فــي العراق ككل 
اقليم  من ضمنهــا محافظــات 
كانــت  الســنة  الن  كردســتان، 
غير ماطرة وكنــا نتوقع ان تكون 
محافظات االقليــم فيها امطار، 
ســقوط  وقلة  اجلفاف  وبســبب 
االمطــار تأثــرت مناطــق اقليم 

كردستان والوسط واجلنوب”.
ولفــت الــى ان “االيــرادات املائية 
في  املصب  املوجودة وشحتها من 
املوجودة  الروافد  الى  اضافة  تركيا 
في ايران كان لها السبب في قلة 

االيرادات املائية في العراق”.
وحســب وزارة الزراعــة ان حاجة 
العراق الفعليــة واعتمادا على ما 

موجود مــن رصيد مائي واطالقات 
مائية “حتتاج الــى وقفة جادة من 
اخلارجية  ووزارة  الوزراء  رئاسة  قبل 
واملوارد املائية والوزارات ذات الصلة 
حتى يكون هنــاك قرار بخصوص 

االمن املائي”.
ويعتمد 40 مليون مواطن على ما 
ينتجه العراق من زراعة اضافة الى 
االخرى،  واالحتياجات  الشرب  مياه 
التي تضــررت هذه الســنة وفقا 
للوزارة. وبشأن تعاون وزارة الزراعة 
االحتاديــة مع زراعــة االقليم قال 
مســتمرة  “االتصاالت  ان  اجلبوري 
ودائما ما نحل جميع املشــكالت 

املوجودة معهم”.
وحــول اكثر احملافظــات العراقية 
تضررا من شحة املياه اوضح وكيل 
وزارة الزراعة ان محافظة ديالى “لم 

تأخذ نصيبها من خطة االستزراع 
املائي  اخلزينن  قلة  الشتوي بسبب 
ان  مضيفا  حمريــن”،  في  املوجود 
“احملافظــات الباقيــة كانت بضرر 
ديالى بنســبة  اقل من محافظة 

استزراع 50%”.
وكانت املساحات املروية قد وصلت 
الســنة املاضيــة الــى 5 ماليني 
دومن، وخفضــت هذه الســنة الى 
2.5 مليــون دومن حملصولي احلنطة 
التي  الوزارة،  والشــعير، حســب 
لفتت الى انها “ســوقت الســنة 
املاضية الــى وزارة التجارة بحدود 
3.5 مليون طــن اضافة الى كمية 
كبيرة تصــل 400 الــف طن من 

البذور من الرتب العليا”.
وأكد وكيــل وزارة الزراعة ان “كل 
ما ينتج من احلنطة يتم استالمه 

النظر عن  التجارة بغض  وزارة  من 
دينار،  الف   750 وبســعر  درجاتها 
على ان تســلم املســتحقات في 
فترة ال تتجاوز 30 حزيران من هذه 

السنة”.
وأشار اجلبوري الى ان خطة السنة 
املاضيــة “كانــت 5 ماليــني دومن 
3.5 مليون طن هذه  سوقت منها 
السنة خفضت الى 2.5 مليون دومن 
مبعنــى ان 2.5 صارت خارج الزراعة 

واالنتاج”.
الثروة السمكية وقطاع  وبشــأن 
اجلبوري  قــال  واالغنام  الدواجــن 
اجلفاف  “تأثرت بسبب سنتي  انها 
االخيرة ما ســببت بقلة الشعير 
العلفي”، مضيفا انه “بسبب قلة 
املراعي واحملاصيل العلفية سيكون 
القطاع احليواني هو املتضرر االكبر 

مبا فيهــا االســماك” ، مؤكدا ان 
اقل  االســماك “ســيكون  قطاع 
ضررا لكن ســيكون هناك ارتفاع 

بكلف االعالف”.
علــى صعيد اخر حســمت وزارة 
احلزام  مشــروع  مصير  الزراعــة، 

األخضر في البالد.
الوزارة، هادي  وقال املتحدث باسم 
االخضر  احلزام  “مشروع  ان  هاشم 
أرجأ حلني توفر املياه، الشحة املائية 
احلاضر،  الوقت  في  املشروع  أجلت 
ولم يتم إلغائه”، وأضاف “حتى اآلن 
األراضي  يتم حتديد مســاحة  لم 
واالجتماعات  والنقاشات  الزراعية 
مســتمرة مع وزارة املــوارد املائية 

بشأن هذا امللف”.
يشــار الــى أن الغطــاء األخضر 
في العــراق تقلص أمــام التمدد 

كبيــرة،  بســرعة  الصحــراوي 
وتتكاثف شــدة وتواتر العواصف 
مســبوق،  غير  بشــكل  الترابية 
ما يســبب ذلــك أضــرارا بيئية 
واقتصاديــة وصحيــة كبيرة في 
البــالد، ويقضــي علــى التنــوع 
األحيائــي في البيئــة، كما يهدد 
ويؤدي  للســكان  العامة  الصحة 
واألمراض  الفقــر  تفشــي  إلــى 

والهجرة.
ويقدر خبراء بيئيــون ان املدة التي 
تتراوح  املشــروع  إجناز  يستغرقها 
بني 5  و10 ســنوات، اعتماداً على 
حجــم املــوارد املالية البشــرية 
املتاحة، وظروف العمل في مناطق 
غير مأهولة من العــراق، ومديات 
في  احمللية  الســلطات  استجابة 

احملافظات العراقية اخملتلفة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير التربيــة  رئيس صندوق 
حميــد  املركزي،علــي  التربيــة 
اجللسة  ترؤســه  خالل  الدليمي 
الدوريــة إلدارة الصنــدوق ، على 
ضرورة متابعة القضايا اإلنسانية 
وتأمني  للموظفــني  والصحيــة 
متطلبات  اجتاه  املالية  االلتزامات 

احليــاة فضالً عن دعم املشــاريع 
بالواقــع  والنهــوض  التربويــة 

التعليمي في البالد . 
وذكر بيان اصدرُه املكتب اإلعالمي 
أعضــاء صندوق  ان  الــوزارة  في 
التربيــة املركــزي صوتــوا على 
لـ1268  والعــون  الدعــم  تقدمي 
قدمت  وإنســانية  صحية  حالة 

العامة  املديريــات  عــن طريــق 
للتربية فــي احملافظــات كافة ، 
وشملت تلك املوافقات على منح 
مساعدة مالية لـ197 حالة وفاة 
بالســرطان  إصابة  حالة  و165   ،
و857  حالة خصصت للعمليات 
وكذلــك  املتنوعــة  اجلراحيــة 
مقدم  11 طلب  علــى  املصادقة 

للزواج و6 حاالت حريق فضالً عن 
29 حالة صحية طارئة و3 حاالت 

براءة اختراع . 
وفي السياق ذاته اتفق اجملتمعون 
على تقدمي دعم مالي الى مدارس 
ابنائنا  احتياجات  لسد  املوهوبني 
الطلبــة وذلك في إطــار اهتمام 
وزارة التربيــة ودولة رئيس الوزراء 

الكاظمي  مصطفــى  االســتاذ 
بالقــدرات الكامنة لدى التالميذ 
واملبدعني  املوهوبــني  والطلبــة 
وتشــجيعهم علــى املزيــد من 
اإلبــداع واالبتــكار ، فضــالً عن 
كونهــم ميثلون واجهــة العراق 

العلمية أمام دول العالم .
 وفــي ختام االجتماع أشــار وزير 

التربيــة الى ان صنــدوق التربية 
للعاملني  سنداً  سيبقى  املركزي 
في الوزارة ويتابــع جميع احلاالت 
اإلنســانية والصحيــة ويقــدم 
الدعم الى املؤسســات التربوية 
التعليم  لتطويــر  والتعليميــة 
ومخرجاته مبــا يواكب متطلبات 

العصر احلديث

بغداد - احمد عبد الصاحب كريم
اســتقبل مركــز ابــن البيطار 
القلــب   التخصصــي جلراحــة 
فريق طبــي جراحي هندي إلجراء 
املعقدة  املفتوح  القلب  عمليات 
بتشــوهات  املصابني  لألطفــال 
القلــب الوالديــة بالتعــاون مع 
املــالكات الطبية و الصحية في 
املركــز وذلك من ضمــن برنامج 

االستقدام و االخالء الطبي و ذلك 
مــن ضمن خطــة وزارة الصحة 
للتحــول التدريجــي من االخالء 

الطبي الى االستقدام الطبي 
وبني استشــاري امــراض القلب 
االســتاذ الدكتور صادق الهماش 
ان فريــق االســتقدام الطبــي 
املرســل من قبــل وزارة الصحة 
بالتعاون مع دائــرة صحة بغداد 

الكرخ هو من خيرة املستشفيات 
الهندية و اخملتص بأجراء عمليات 
الذين  لالطفال  املفتــوح  القلب 
يعانــون مــن تشــوهات القلب 
الوالدية و قد اجــرى الفريق حال 
اولية  طبية  فحوصــات  وصوله 
الكثر من )30( طفل لتحضيرهم 
اجلراحيــة  العمليــات  ألجــراء 
بالتعــاون مع مالكاتنــا الطبية 

فــي املركــز ، مضيفــا تتضمن 
املعقدة  املفتوح  القلب  عمليات 
 ، االزرقاقية  و غير  االزرقاقية  جًدا 
غلق الفتحات القلبية ، انعكاس 
الشرايني والصمامات وغيرها من 

العمليات .
واضاف الهماش ان هذه التجربة 
تعد من التجــارب املتقدمة في 
مركــز ابــن البيطار الــذي يعد 

من اكبــر املراكــز التخصصية 
التي تتعامل مــع امراض القلب 
الوالدية و لنا جتــارب ناجحة في 
العالجية  الفرق  هذه  استضافة 
من اجل تسهيل اجراء العمليات 
داخــل العراق و جتنيــب مرضانا 
و عوائلهم مشــقة السفر الى 
املستشــفيات اخلارجية و حتمل 
اعباء اضافيــة مؤكدا ان الفريق 

الطبــي سيســتمر ملــدة ثالث 
اســابيع من اجل تقــدمي افضل 
اخلدمــات الصحيــة للمرضــى 
املصابني بهذه األمراض النادرة .  

ومن اجلدير بالذكــر ان أن الفريق 
من  مؤلــف  الهنــدي  الطبــي 
)26( طبيب  و جــراح و مخدرين 
و متريضية  و مــالكات صحيــة 

مختصة

بغداد ـ الصباح الجديد:
افتتاح  واملعادن  الصناعة  وزارة  اعلنت 
20 مشروعاً وخطاً إنتاجياً خالل سنة 
 33 بأداءها بحدود  بنسبة منو إجمالي 

.%
وأكـــدت الوزارة في بيــان “حتقيق منو 
ملحوظ فــي القطاع الصناعي العام 
واخلاص بعَد إصالحات هيكلية فعالة 
َشــِهَدها اإلقتصاد احمللي ِخالل الفترة 
املاضية مــن عُمر احلكومــة احلالية 
النمو  رُفع ُمعــدالت  مما أســهَم في 
اإلقتصادي مع احلفاظ على اإلستقرار 

واإلستدامـة املاليـة “.
وأدت “ُخطة اإلصالح املالي واإلقتصادي 
التــي أنتهجتها احلكومــة إلى زيادة 
ملحوظة في منو املشــاريع اإلنتاجية 
وتطوير القطــاع الصناعي من ِخالل 
وبعيدة  وُمتوســطة  قصيرة  اخلُطط 
األمــد التــي تبنتهــا وزارة الصناعة 
لتأهيل وتشــغيل املصانــع املُعطلة 
وإفتتاح املصانــع واخلطوط اإلنتاجية 

اجلديدة فــي عموم العراق”، حســب 
الوزارة.

ونتَج عن اخلطة “افتتاح 20 مشــروعا 
األيدي  إلســتقطاب  إنتاجيا  وخطــا 
العاملــة وتوفير املُنتجات احمللية التي 
الدولة والســوق  حتتاجهــا قطاعات 

احمللي”، وفقا للبيان.
وحققت وزارة الصناعة “نسبة منو عام 
إجمالي بأداءها بحدود  %33 حيث بلَغ 
للفترة من  للــوزارة  اإليرادات  إجمالي 
2021/1/1 ولغايــة 2021/9/30 بحدود 
)298.621( مليار دينار ُمقارنًة بإيرادات 
2020/1/1 ولغاية  الوزارة للفترة مــن 
مليار   )431.267( والبالغة   2020/9/30

دينار وبنسبة منو )15.6%(”.
وحســب بيان وزارة الصناعة واملعادن 
ان االرقام اعاله جاءت “في الوقت الذي 
حقَق فيه القطاع الصناعي اخلاص منواً 
بهذِه الفترة من عُمر احلكومة احلالية 
من ِخالل الزيادة في اإلجازات املمنوحة 
للمشاريع الصناعية من ِقبل املُديرية 

حيث  الصناعية  للتنميــة  العامــة 
بلَغ عــدد اإلجــازات املمنوحة إلقامة 
املشــاريع الصناعية )3114( وبنسبة 
)%31( منــو فــي أداء املُديريــة إضافًة 
إلى إعادة تشــغيل عدد من املشاريع 
املُتوقفة وباألخص مشاريع الصناعات 

الغذائية واإلنشائيـة”.
وأرجعــت الــوزارة هذه النســب الى 
أطلقتها  التــي  البيضــاء  “الورقــة 
احلكومــة العراقية مــن أجل تطوير 
اإلعتماد  وتخفيف  وتنويعه  اإلقتصاد 
على النفط حيث أرتكزت على العديد 
مــن اإلصالحات اإلقتصاديــة واملالية 
التي أستهدفت حتول هيكل اإلقتصاد 
العراقي إلى إقتصاد ُمتنوع وُمستدام 
مبنــي على تعزيــز اإلنتاجيــة ورُفع 
ُمســاهمة القطاع اخلاص فضالً عن 
إعتماد برامج إصالح السياسة املالية 

ونظام اإلدارة املالية للدولة”.
املالية منُذ إطالق ُخطة  وزارة  وسعت 
اإلصالح إلى تنفيذ العديد من املُبادرات 

الداعمة لإلصالحــات الهيكلية التي 
أنعكست لصالح الصناعة الوطنيـة 

، حسب البيان.
ونقلت وزارة الصناعة عن وزارة املالية 
بيانها في ان “حتقيق الُقدرة التناُفسية 
املوارد  وإستثمار  املُستدامة  والتنمية 
أعمال  بيئــة  ِضمَن  والعمــل  احمللية 
ُمحفزة تســتند إلى خلق ُفرص عمل 

لتحسني املُستوى املعيشي للفرد”.
وأشارت املالية إلى أنَّ “ُخطة اإلصالح 
املالــي واإلقتصادي التــي أنتهجتها 
احلكومة أدت إلــى زيادة ملحوظة في 
منو املشاريع اإلنتاجية وتطوير القطاع 
من  ُمهماً  مــورداً  وحققت  الصناعي 
موارد الدولة ِعبــرَ الزيادة احلاصلة في 
املشاريع التنموية وإعادة تشغيل عدد 
من املصانــع املُتوقفة خاصًة املصانع 
أزدادت  حيــث  واإلنشــائية  الغذائية 
نســبة اإلنتاج في ِعدة مشاريع وذلك 
في ســبيل تطوير اإلقتصاد وتنويعه 

وتخفيف اإلعتماد على النفـط”. 

وزارة الزراعة : تقليص خطة االستزراع
 لـ 50 % وديالى المتضرر األكبر

تأجيل تنفيذ الحزام االخضر بسبب الشحة المائية 

يشهد العراق 
للسنة الثانية على 

التوالي جفافا ليس 
هو فقط بل الدول 
المجاورة، وبالتالي 

سيؤثر على الخزين 
المائي وااليرادات 
المائية في نهري 

دجلة والفرات

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال وزير النقل ناصر الشبلي، ان مدير شركة 
دايــوو الكورية اجلنوبية “أبلغه بأن املشــاريع 
اخلمسة في ميناء الفاو ستسلم قبل موعد 

اإلجناز” أي قبل 3 سنوات ونصف.
وقال الشــبلي في تصريح متلفز مســاء اول 
امــس :”ميناء الفاو بــدأ تخطيطه ووضعت 
تصاميمه منــذ عام 2008، وهو مهم لتطوير 
االقتصاد العراقي” ، مضيفــا “مت االنتهاء من 
كاسر األمواج الشرقي والغربي في نهاية عام 
2018 وهناك هجمــة كبيرة على ميناء الفاو 

داخلياً وخارجياً”.
ولفــت وزير النقــل الى انه “وفــي عام 2019 
توقف العمل مبيناء الفاو بشكل كامل” نافياً 
“ وجود عرض صيني لبناء مشروع ميناء الفاو 
الكبير وانه كان محاولة إلعاقة إحالة املشروع 

للشركة الكورية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجهت وزارة العمل والشؤون االجتماعية دعوة 
للمســتفيدين من شبكة احلماية االجتماعية 

لتحديث بياناتهم.
وذكر بيــان للــوزارة اطلعت الصبــاح اجلديد 
على نســخة منه أن “مدير عــام دائرة احلماية 
االجتماعيــة ذكــرى عبــد الرحيــم حثــت 
اإلعانــة  مــن  واملســتفيدين  املســتفيدات 
االجتماعية الى اســتكمال ملء بيان استمارة 
البيان الســنوي االلكترونية مــن أجل ضمان 
اســتمرار منحهــم اإلعانة”، مبينــة “أهمية 
حتديث بيانات األسر املســتفيدة البالغ عددها 
مليوناً و)420( ألف أســرة مــن أجل تعزيز دقة 

قاعدة البيانات لدى هيئة احلماية”.
وأكدت عبد الرحيم أن “أقسام احلماية في بغداد 
واحملافظات باشرت بعمليات البحث االجتماعي 
لألسر التي توقفت إعاناتهم بسبب امتالكهم 

السيارات والتي يبلغ عددها )33751( أسرة”.

اعالم الشركة 
اجنزت املالكات الفنية والهندسية في شركة 
 J احلفر العراقية عمليات حفر البئر النفطي
P 119  بعمق 3389  متــرا بزاوية انحراف 52 

درجة .
وهو البئر الثالث عشــر الذي تنجزه الشركة 
ضمــن العقــد املبرم مــع شــركة بتروناس 
املاليزية حلفر 28 بئرا نفطيا اجتاهيا في حقل 
الغــراف النفطي مبحافظة ذي قار باســلوب 

تسليم املفتاح .
ومتــت عمليات احلفر باســتخدام جهاز احلفر 
IDC 54  ذي القــدرة احلصانية HP 2000 وهو 
ضمن  االجهزة احلديثة التي متتلكها الشركة 
وميكنــه الوصول العماق تتجــاوز 6000 مترا 
وميتلــك خاصية التحرك من موقــع الى اخر 
دون تفكيك اجلهاز  بواســطة نظام التزحيف 
) SKIDDING SYSTEM ( مما يساهم بتسريع 
عمليــات انتقال اجلهاز . ومت البــدء بعمليات 
تزحيف اجلهاز الى قاعدة البئر J120P حلفر بئر 

نفطي جديد في احلقل نفسه.

دايو الكورية تعد تسليم 
المشاريع الخمسة في ميناء 

الفاو قبل موعد االنجاز

العمل توجه دعوة 
للمستفيدين من الحماية 

االجتماعية لتحديث بياناتهم 

الحفر العراقية تنجز حفر 
بئر نفطي اتجاهي  جديد 

في حقل الغراف 

صندوق التربية يقرر دعم مدارس الموهوبين لتعزيز مكانتها امام دول العالم

ضمن برنامج االستقدام واالخالء الطبي

ابن البيطار يستقبل فريقا طبيا هنديا الجراء عميات القلب المفتوح المعقدة لالطفال 

الصناعة تفتتح 20 مشروعًا وخطًا إنتاجيًا خالل 2021 بنسبة نمو 33 %
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجه الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيســي، 
امــس االثنني، رســالة حتذير شــديدة 

اللهجة إلى إسرائيل.
وقــال الرئيــس اإليراني فــي كلمة له 
مبناســبة مراســم يوم اجليش، إن “أدنى 
حترك للكيــان الصهيوني لن يخفى عن 

أعني قواتنا األمنية واملسلحة”.
وأضاف: “رسالتنا إلى الكيان الصهيوني 
أنه إذا كان يسعى إلى تطبيع العالقات 
مع دول املنطقة، فأدنى حترك له لن يخفى 
عن أعني قواتنا األمنية واملسلحة، ونحن 
نرصد حتركاته. وســتكون وجهة قواتنا 

املسلحة مركز الكيان الصهيوني”.
وتابع: “الهزمية املشــينة ستكون مصير 
مــن يريد املواجهة مــع النظام املقدس 

للجمهورية اإلسالمية”.
جيــش  “تكاتــف  أن  رئيســي  وأكــد 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مع احلرس 
الثوري اإلســالمي يشكل ذراعني قويتني 
للقيادة العليا للقوات املسلحة”، منوها 
بأن: “اجليش اإليراني اســتغل العقوبات 
كفرصــة وحقق تقدما فــي الصناعات 
العســكرية والدفاعية”، مشيرا إلى أن 
“الشعب والقوات املسلحة أهم مكونات 

القوة في اجلمهورية اإلسالمية”.
ولفت رئيسي إلى أن القدرات العسكرية 
اإليرانيــة “مشــهورة ليــس فقط في 
املنطقــة، ولكن أيضا فــي العالم”، وأن 
“اســتعداد اجليش هو رسالة للعدو بأن 

قواتنا املسلحة متتلك قوة الردع”.
وقال الرئيس اإليراني إن “الواليات املتحدة 
األمريكيــة صرحت بأن جميع العقوبات 
باءت  إيــران  القصوى على  والضغــوط 
بفشــل كارثــي.. وهذا هــو مصير كل 
مــن يقدم على خطوة ضــد اجلمهورية 

اإلسالمية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الياباني، شونيتشــي  املالية  وزيــر  قال 
سوزوكي، في اجتماع جلنة برملانية إنه ال 
يستبعد مشــاركة روسيا في االجتماع 
 ،)G20( العشرين  القادم جملموعة  الوزاري 

عبر اإلنترنت.
التي  إندونيسيا،  “أرسلت  الوزير:  وأضاف 
تتــرأس مجموعــة العشــرين، دعوات 
إلى جميع البلدان للمشــاركة في هذه 
اجملموعــة. أما بالنســبة لكيفية عمل 
كل دولة، فهناك معلومات تفيد بأن وزير 
املالية الروســي سيشارك عبر اإلنترنت. 
لقد ســمعت مثل هذه املعلومات. ومع 
ذلك، فإن إندونيســيا هي املسؤولة عن 
كل التفاصيل”. وفي الوقت نفسه، أبدى 
الوزير الياباني حتفظــا مفاده أن بالده ال 
ميكنها بــأي حال من األحــوال التعليق 
على مشــاركة أو عدم مشاركة البلدان 
األخــرى. وشــدد الوزير على أنــه “فيما 
يتعلق مبشــاركة روســيا والصني )األمر 
عائد إلندونيسيا(، ال تستطيع احلكومة 
اليابانية التحدث عن آفاق مشاركة دولة 

معينة”.

الرئيس اإليراني يوجه 
رسالة شديدة اللهجة 

إلسرائيل

اليابان ال تستبعد 
مشاركة روسيا في اجتماع 
وزاري لمجموعة العشرين 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أصبح الغاز الروسي في قلب معركة 
االنتخابات الفرنســية فــي جولتها 
الفرنسي  الرئيس  بني  والثانية  األولي 
إميانويــل ماكرون ومرشــحة اليمني 

املتطرف مارين لوبان.
وخــالل اجلولة األولى التــي اختتمت 
لوبــان وخروج  بتقدم ماكــرون على 
10 مرشــحني نهائيــا، قــال الرئيس 
الفرنســي إنــه يتمنى إعــالن وقف 
اســتيراد الغاز الروســي، رداً على ما 
ارتكبتها  حــرب”،  بـ”جرائم  وصفــه 

موسكو في بلدة بوتشا األوكرانية.
وتســتورد فرنســا، الكثير من غازها 
األنابيب من  عبر خطــوط  الطبيعي 
روســيا وتســتخدمه في إمــدادات 

الطاقة السكنية والتجارية.
ورقة ماكرون ولوبان

وخالل احلمــالت االنتخابية كان الغاز 
الروسي ورقة ضغط ودعاية استغلها 
ماكرون لكسب تعاطف مؤيديه، كما 

استخدمتها منافسته لوبان.
بســبب  النتقادات  تعرضهــا  فرغم 
التيار  مرشحة  تقول  لروسيا،  دعمها 
اليميني: “ال أريد أن يكون الفرنسيون 
هم مــن يعانون بكل قــوة من نتائج 
قرارات تهدف إلى إنهاء واردات النفط 
أو الغــاز، وأن العقوبات على روســيا 
من شــأنها رفع تكاليف الطاقة في 

بالدها”.
أنهــا “تعي ما يعنيه  لوبان  وأضافت 

فــرض حظر علــى الغــاز أو النفط 
بالنســبة لتكاليــف الطاقــة عند 

الفرنسيني”.
التي  للعقوبــات  معارضتها  ورغــم 
مارين  تؤيد  الطاقة،  قطاع  تستهدف 
األخرى  العقابية  التدابيــر  لوبان كل 

على روسيا.
ومعظم احملللني يرون أن اجلولة الثانية 
ستكون استفتاء على صعود اليمني 
الفرنســي لقبة احلكــم، لكن احلرب 
التوقعات  تلــك  أوكرانيــا قلبت  في 
رأسا على عقب، حيث توقع خبراء أن 
تضر بحملة لوبان التي حتدثت باعتزاز 
ســابًقا عن الرئيس الروسي فالدميير 
بوتن، بحسب “ سي إن إن” األميركية.

ماكرون  فإن تصريحات  مراقبني  ووفق 
بشــأن وقف واردات الغاز، غير واقعية 
ويســتعملها كورقة انتخابية وذلك 
العتمــاد باريس على الغاز الروســي 
لتغطية مــا يزيد عــن 46 باملئة من 

احتياجاتها.
بني  األوروبــي خالًفا  االحتاد  ويشــهد 
أعضائه حول مــا إذا كان ميكن فرض 
عقوبات ضد روســيا تشــمل قطاع 
النفط والغــاز، مع حقيقة أن الكتلة 
تعتمد بشــكل كبير علــى الطاقة 

الروسية.
ويقول وزير الشؤون األوروبية الفرنسي 
إنه توجد لدى فرنســا  كليمنت بون 
مخاوف مــن ازدياد اعتماد باريس على 
موسكو بسبب مشروع الغاز الروسي 

“السيل الشمالي2-”.
وأضاف بون أنــه: “مثلما قال الرئيس 

ماكــرون يوجــد هناك قلقا بشــأن 
هذا املشــروع ألنه يعزز االعتماد على 

روسيا”.
ويقول اخلبير في الشــؤون الفرنسية 

ناصــر زهيــر إن الفــارق في نســب 
اجلولــة األولي بــني ماكــرون ولوبان 
اليمني  وأن مرشــحة  ليس مطمئن، 
أخطاء  اســتغالل  املتطــرف حاولت 

بالسياســات  يتعلق  فيمــا  ماكرون 
ركزت  كما  الداخليــة،  االقتصاديــة 
للفرنســيني  الشــرائية  القوة  على 
ومؤشــر التضخم املرتفع بالبالد وهو 

ما أعطاها بعــض األفضلية باجلولة 
األولى”.

ويضيف أن “رغم وجود شــكوك في 
فوزها لكن من املتوقع أن حتقق مارين 
لوبــان، نتائــج كبيرة عــن انتخابات 
2017، وهذا مؤشــر خطير لتوجهات 

الناخب الفرنسي”.
ويؤكد زهيري أن “حرب أوكرانيا كانت 
مبثابة طوق جناة ملاكرون، حيث غطت 
علــى حملتــه الرئاســية وأظهرته 
بامللفات  املنشــغل  الرئيس  مبظهــر 
اخلارجيــة للبالد، لكــن يتوجب عليه 
عدم التراخي ليس للفوز بوالية ثانية 
بل لتعزيز الفارق بينه وبني مرشــحة 
اليمني املتطــرف”، معتبــرا أن “ فوز 
لوبان ســيكون مبثابة زلزال اقتصادي 
لفرنسا  ليس  واجتماعي وسياســي 

وحدها بل لكل االحتاد األوروبي”.
وعن حديث ماكرون حول الغاز الروسي 
يقول أستاذ االقتصاد السياسي كرمي 
العمدة إنها جاءت في سياق الدعاية 
امللف األوكراني  االنتخابية واستغالل 
لكســب تأييد الناخبــني، خاصة أن 
فرنســا تلعب دوراً محوريــاً في إطار 
لألزمــة  الدبلوماســية  املباحثــات 

الراهنة.
ويضيــف أن “أوروبــا لن تســتطيع 
التخلي عن واردات النفط الروسي في 
وقت قريب، ألن اعتمادها على روســيا 
يتجاوز بشــكل عــام 50 باملئة من 

حاجاتها اليومية”.
خطة فرنسية ضد روسيا

االقتصادي  التحليــل  مجلس  ووضع 

الفرنسي خطة ضد روسيا قد تكون 
أقوى من حظــر غاز موســكو، وفق 

خبراء.
ويقــول اجمللس، التابــع ملكتب رئيس 
الوزراء الفرنســي، في دراسة مؤخرا، 
ضخمة  جمركيــة  رســوم  فرض  إن 
علــى واردات الطاقة الروســية على 
مستوى االحتاد األوروبي، قد يكون أكثر 
فعالية من احلظــر التام، على الرغم 
له  الكامل ســيكون  أن احلظــر  من 
تأثير محدود على معظم الدول، وفق 

وكالة رويترز.
ويوضــح أن التعريفــة اجلديــدة قد 
األكثر  ولكن  الصغيرة  للدول  تسمح 
انكشــافا، مبواصلــة احلصــول على 
بعــض واردات الغاز الروســي، بينما 
األكبر  الــدول  إلى  الــواردات  تتوقف 
واألقل انكشافا التي تكون أكثر قدرة 

على االستعاضة عنها”.
ويقول وزير االقتصاد الفرنســي برونو 
لومير إن أسعار الغاز سيتم جتميدها 
 2022 في فرنســا حتى نهاية عــام 
“فرانس  لوكالة  وفقا  للمستهلكني”، 

برس”.
ويتابــع أن باريس تعتمد بنســبة 20 
باملئة من إمداداتها على الغاز الروسي 
فقط، مشــيراً إلــى أن “إنتاجها من 
الكتلة احليوية من النفايات والصرف 
الصحــي والغاز احليوي قد يســاعدا 

على االستقالل عن الغاز الروسي”.
ومــن املقــرر إجــراء اجلولــة الثانية 
واألخيرة من االنتخابات الفرنسية في 

24 أبريل اجلاري.

انتخابات فرنسا.. الغاز الروسي يدعم ماكرون وُيغرق لوبان

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بنيران  أشــخاص  ثالثــة  أصيــب 
أحدث  الســويدية، خالل  الشرطة 
االحتجاجــات واالضطرابــات التي 
إثر إعالن سياسي سويدي  اندلعت 
اعتزامه حرق نســخ من القرآن في 

مناطق عدة بالبالد.
نيوز”  “ســكاي  شــبكة  وأفــادت 
بأن  االثنــني،  امــس  البريطانيــة، 
أرجاء  اندلعــت فــي  اضطرابــات 
بعدما  األخيرة  األيام  في  الســويد 
أعلن السياســي الذي ينتمي إلى 
بالودان،  راسموس  املتطرف،  اليمني 
اعتزامه حرق نسخ من القرآن خالل 

جولة في عدة بلدات ومدن بالبالد.
ورشــق امس االول االحد نحو 150 
باحلجارة،  الشرطة  شخصا عناصر 
كما أحرقوا عددا من السيارات في 

مدينة نورشوبينغ شرقي السويد.
وذكرت وســائل إعالم ســويدية أن 
بالــودان وحزبــه “ســترام كورس” 
أعربــوا عن عزمهم علــى تنظيم 
مظاهرة فــي املنطقة، لكنهم لم 

يظهروا.
وردت الشــرطة على االحتجاجات 
في نورشوبينغ  بإطالق أعيرة نارية 
حتذيرية، لكن ثالثة أشخاص أصيبوا 

بالشظايا، ونقلوا إلى املستشفى.
وقالت الشــرطة إنها: “اعتقلتهم 
فــي وقــت الحــق لالشــتباه في 

ارتكابهما جرائم”.
احتجاجات واشتباكات

بوقوع اضطرابات في مدينة  وأفيد 
اجملــاورة، حيــث كان  لينكوبينــغ 
بالودان يخطــط لتنظيم مظاهرة 

لكنه ألغاها.
وقال السياســي الســويدي على 
حسابه مبوقع “فيسبوك” إنه اتخذ 
القرار ألن الســلطات الســويدية 
“غيــر قادرة متاما” علــى حمايته أو 

حماية أنصاره.
الســويدية  العاصمة  وشــهدت 
ســتوكهولم وعــدد مــن املــدن 
اشــتباكات  األخــرى  الســويدية 
عنيفة، خالل األيام الثالثة املاضية، 

على خلفية املوضوع نفسه.
مــن ضباط  العشــرات  وأصيــب 
الشــرطة وأضرمت النيران في اربع 
ســيارات طوارئ في مدينة أوريبرو 
بوســط البالد، بعد انــدالع أعمال 
شــغب اجلمعــة، بســبب خطة 

بالودان حلرق مصحف هناك.
وفي منطقة الندســكرونا جنوبي 
النار في  السويد، أضرم متظاهرون 
وضع  بينما  واإلطارات،  الســيارات 
آخرون عوائق وســط أحد الشوارع 

لعرقلة حركة املرور.
ووقعــت مظاهــرات مماثلــة فــي 

ماملو، ثالث أكبــر مدينة في البالد، 
حيث اشــتعلت النيران في حافلة 

وممتلكات أخرى.
وُقدمــت نحو20 شــكوى بشــأن 
بحسب  املدينة،  في  تخريب  أعمال 

ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
ومت نقــل جتمــع بالودان، الســبت، 
مرآب  إلــى  الندســكرونا  حي  من 
للسيارات في ماملو، من أجل جتنب 

حدوث جتاوزات.
العراق يصدر بيان

وعلى أثر هذه األحداث، أعلنت وزارة 
اخلارجيــة العراقية فــي بيان أنها 
مملكة  بأعمال  “القائم  اســتدعت 
الســويد فــي بغداد هــاكان روث، 
وأبلغته احتجاج احلكومة العراقية 

.“
وأشار البيان إلى أن “هذا األمر يحمل 
انعكاســات خطيرة على العالقات 
بعامة،  واملســلمني  الســويد  بني 
ســواء كان في الدول اإلســالميَّة 
والعربيَّة أم في اجملتمعات املسلمة 

في أوروبا”.
العراق  احتجاجات  بعد  من  وتوالت 
ادانات عربية وإسالمية، اذ نددت دول 
عبر  وإســالمية،  عربية  ومنظمات 
بيانات رســمية، بإقدام زعيم حزب 

“اخلط املتشدد” الدمناركي راسموس 
بالودان، اخلميس، على إحراق نسخة 
من القرآن الكرمي مبدينة لينشوبينغ 

جنوبي السويد.
وأعربت وزارة اخلارجية السعودية في 
هذا الصدد امس اإلثنني، عن إدانتها 
واســتنكارها “لإلســاءة املتعمدة 
واالســتفزازات  الكــرمي،  للقــرآن 

والتحريض ضد املسلمني”.

وأكــدت الــوزارة، “أهميــة تضافر 
اجلهــود فــي ســبيل نشــر قيم 
ونبذ  والتعايش،  والتســامح  احلوار 
الكراهية والتطرف واإلقصاء، ومنع 
واملقدسات”،  األديان  اإلساءة لكافة 
فيما دانــت قطر بأشــد العبارات 
حرق القــرآن الكرمي في الســويد، 
الشــنيعة  الواقعة  “هذه  معتبرًة 
خطيرا  واســتفزازا  حتريضيا  عمال 
ملشاعر أكثر من ملياري مسلم في 

العالم”.
عن  القطرية،  اخلارجيــة  وأعربــت 
التــام “لكافة أشــكال  رفضهــا 
املبنــي على  الكراهيــة  خطــاب 
الديــن”،  أو  العــرق  أو  املعتقــد 
محذرة من خطــورة “هذا اخلطاب 

التحريضي الشعبوي”.

اخلارجيــة األردنيــة بدورهــا قالت 
اإلثنــني، إن “هــذا الفعــل ُمــدان 
ومرفوض ويتنافى مع جميع القيم 
اإلنســان  وحقوق  الدينية،  واملبادئ 
واحلريات األساسية، ويُؤجج مشاعر 
التعايش  ويُهدد  والعنف  الكراهية 

السلمي”.
وشدد املتحدث باسم الوزارة هيثم 
أبو الفول، على “ضرورة نبذ العنف 
بكل أشــكاله، واللجوء إلى الطرق 
السلمية في التعبير عن الرأي دون 
إثارة الفنت أو اإلســاءة إلى مشاعر 

اآلخرين”.
وأدان املفتي العــام للقدس والديار 
الفلســطينية الشــيخ محمــد 
حســني، حرق القــرآن، معتبرا إياه 
“تعبيــرا عن خطــاب عنصري ضد 
إثارة مشاعر  اإلسالم، ومن شــأنه 
الكراهية والعنف بني الناس”، فيما 
طالبــت رابطة علماء فلســطني، 
بـ”اتخاذ  الســويدية  الســلطات 
إجــراءات عملية ملنع تكــرار هذه 
األعمال التي تستفز وتؤذي مشاعر 

املسلمني”.
“دليل  احلــادث  الرابطة،  واعتبــرت 
والكراهية  التمييــز  علــى  واضح 
احلنيف  اإلســالمي  ديننا  ومحاربة 

من قبل الــدول الغربية، ويتعارض 
مع حرية الرأي والتعبير التي ينادون 

بها”.
العالم  رابطة  أدانــت  ومن جهتها 
االســالمي، “العمل العبثي املشني 
الذي قام به بعــض املتطرفني في 
من  لنسخة  باإلســاءة  الســويد، 
والتحريض ضد  الشريف  املصحف 

املسلمني”.
وحذرت من “خطورة إثارة الكراهية، 
واســتفزاز املشــاعر الدينية، التي 
واالنقسام  العداء  مشــاعر  تؤجج 
احلرية  لقيــم  وتســئ  باجملتمعات 
تخدم  وال  اإلنســانية،  ومعانيهــا 
والتطرف  التطرف  أجندات  ســوى 

املضاد”.
املصري محمد  األوقــاف  وزير  وقال 
مختار جمعة، قــال إن حرق القرآن 
مشــاعر  جترح  مقيتة  “عنصريــة 
مشاعر  وتؤجج  املســلمني  جميع 
الكراهيــة وتضر بدعــوات العيش 
اإلنســاني  والســالم  املشــترك 
والعاملــي”، داعيا إلى “جتــرمي ازدراء 

األديان”.
اخلارجية  باســم  املتحدث  وطالب 
زاده،  خطيــب  ســعيد  اإليرانيــة 
القوي  بـ”الرد  السويدية  السلطات 

من  نســخة  إحراق  على  والصريح 
القرآن”.

وذكر أن “هذا العمل املشــني مثال 
واضــح على الكراهيــة، ويتعارض 
مع حرية التعبير، ويجب إدانته من 
قبل جميع املؤمنني الذين يعتقدون 
بالتعايــش الســلمي واحلــوار بني 

األديان”.
أقــدم زعيــم حــزب “اخلط  وكان 
إحراق  الدمناركي علــى  املتشــدد” 
نسخة من القرآن الكرمي في مدينة 
حتت  السويد  جنوبي  لينشــوبينغ 

حماية الشرطة.
ورافقت عناصر من الشرطة، بالودان 
إلى منطقة يقطن فيها مسلمون 
باملدينة، وأشعل النار بالقرآن دون أن 
يعير اهتمامــا بالتنديدات الصادرة 

عن حشد يقدر عدده بـ 200 فردا.
وناشــد احلاضــرون فــي املــكان، 
للعنصري  السماح  بعدم  الشرطة 
بالــدوان بتنفيذ اســتفزازه؛ إال أن 

الشرطة لم تستجب لندائهم.
وأســس بالودان حزبه عــام 2017، 
ويعرف بأنه يحمل أجندة مناهضة 

للهجرة واملسلمني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإلســرائيلية  الســلطات  قــرر 
أمام  اإلبراهيمي  املســجد  إغالق 
املســلمني ملدة يومني بــدءا من 
امــس االثنــني، بســبب األعياد 

اليهودية.
وتقرر منع املصلــني من الدخول 
للمســجد اإلبراهيمــي على أن 

يستأنف ذلك يوم األربعاء املقبل.
مدير  الرجبي،  غســان  واستنكر 
“ استمرار  اإلبراهيمي،  املســجد 
اإلســرائيلية  الســلطات  قيام 
املسجد  على  سيطرتها  ببسط 
اإلسالمي بقوة السالح والتحكم 
فيــه، واغتصاب جــزء كبير منه 

ومنحه للمستوطنني”.

ويســود جو من التوتر في مدينة 
اليهود  القدس على خلفية قيام 
مبحاولــة “ذبــح القرابــني فــي 
املسجد األقصى”. ويحاول سكان 
القــدس الفلســطينيون منــع 
املســتوطنني اليهــود من إدخال 
حذرت  كما  للمسجد،  قرابينهم 

حركة حماس من ذلك.

وشــهد األقصى يومــي اجلمعة 
بني  عنيفة  مواجهــات  واألحــد 
الشرطة اإلســرائيلية واملصليني 
إدانات  وســط  الفلســطينيني، 
عربية لالعتــداءات املتواصلة من 
على  اإلسرائيلية  السلطات  قبل 
خالل  خاصــة  الفلســطينيني، 

شهر رمضان.

جتــدر اإلشــارة إلى أن املســجد 
اإلبراهيمــي، وعند اليهود كهف 
البطاركــة أو مغــارة املكفيلة، 
مقــدس  بنــاء  أقــدم  يعتبــر 
مستخدم حتى اليوم دون انقطاع 
تقريبا، وهو رابع األماكن املقدسة 
عند املســلمني، وثانــي األماكن 
املقدســة عند اليهود بعد جبل 

الهيكل.
فوق  بني  جاءت قدســيته كونه 
مغارة مدفون فيها كل من النبي 
إبراهيم وزوجته ســارة، وولدهما 
إسحاق وولده يعقوب وزوجتيهما 
رفقــة وليئة، كمــا تذكر بعض 
الروايات أن يوســف وآدم وســام 

ونوح مدفونون هناك أيضا.

اضطرابات تضرب السويد جراء خطط عنصرية لحرق القرآن
الدول والمنظمات العربية واإلسالمية تندد

بحجة األعياد اليهودية.. إسرائيل تبسط سلطتها على المسجد اإلبراهيمي 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 7970/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عــن 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 القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى 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 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 وااليجار االولى
العدد: 7969/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول
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( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 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 املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

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

جمهورية العراق
محافظة بغداد
قسم األمالك

جلنة البيع وااليجار
العدد/ 15033
التاريخ/ 2022/4/17

املوضوع/ إعالن

تعلــن جلنة البيع وااليجار األولى عن تأجير )أمالك( املوصوفة في ادناه 
العائدة الى محافظة بغداد وملدة )3 ســنوات( وفق احكام قانون بيع 
وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل ... فعلى الراغبني 
باالشتراك باملزايدة العلنية مراجعة محافظة بغداد خالل مدة اإلعالن 
البالغة 30 يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 20% ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعالن واملصاريــف األخرى املترتبة 
على ذلك وفق القانون وســتجرى املزايدة العلنية في متام الســاعة 
11 صباحا من اليوم الذي يلي مــدة اإلعالن في ديوان احملافظة وعلى 
املشــتركني في املزايدة العلنية جلب هويــة األحوال املدنية وبطاقة 
السكن والبطاقة التموينية )أصل وصورة( وفي حال مصادفة عطلة 

في يوم املزايدة تكون في اليوم الذي يليه... مع التقدير
صاحب عبد الرضا شندي
معاون محافظ بغداد للشؤون االقتصادية واالستثمارية
رئيس اللجنة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
شركة الفاو الهندسية العامة
إعالن املناقصة املرقمة )2022/1(

تعلن شــركة الفاو الهندســية العامة أحد تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلســكان 
والبلديات واألشــغال العامة عن إعالن املناقصة املرقمة )2022/1( اخلاصة )بتجهيز 
مواد الســيطرة األوتوماتيكية االستيرادية ملشــروع ماء البغدادي( وللحصول على 
مســتندات املناقصة والشــروط اخلاصة بها مراجعة مقر الشركة )قسم الشؤون 
القانونية( الكائن في منطقة التاجيات مقابل معهد النفط العربي لقاء مبلغ قدره 
)250,000( مائتان وخمســون الف دينار غير قابل للرد وعلى الراغبني من الشــركات 
واملقاولني ذوي االختصاص واملصنفني من الدرجة )الرابعة/ ميكانيك/ كهرباء( تقدمي 
هوية تصنيف الشركات واملقاولني او هوية غرفة جتارة )درجة/ ممتازة( )سارية املفعول- 
نســخة اصلية( عند شــراء املناقصة وجلب كتــاب تخويل موقع مــن قبل املدير 
املفوض للمكتب او الشــركة التي تروم شــراء العطاء مع مراعاة إيداع عطاءاتهم 
داخل ظرف مغلق ومختوم يكتب عليه اســم ورقم املناقصة وموعد غلقها واسم 
صاحب العطاء )الشركة( ويحتوي بداخله على ثالث ظروف ويتضمن الظرف الثالث 
علــى العرض التجاري مع صك مصدق )بقيمة التأمينات األولية( مببلغ )4,500,000( 
أربعة ماليني وخمســمائة الف دينار عراقي او خطاب ضمان نافذ ملدة )ثالثة اشهر( 
مــن تاريخ الغلق ووصل الشــراء مع تقدمي ما يثبت تنفيذ اعمــال مماثلة مؤيدة من 
اجلهات املســتفيدة مع تقدمي احلســابات اخلتامية مصادق عليها من قبل محاسب 
قانوني آلخر سنتني ويودع في صندوق العطاءات في مقر الشركة الكائن في التاجي 
علما ان الشــركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وإهمال العطاء غير املستوفي 
للمستمســكات القانونية املطلوبة وعــدم قبول الوكاالت العامــة الصادرة من 
املناقصني ويتم اعتماد الوكالة اخلاصة باملناقصة في حال وجود عذر مشروع مصدق 
اصوليا وسيكون آخر موعد لتقدمي العطاءات يوم )االحد( املوافق 2022/5/8 الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن وميكن االطالع 
على موقع الشــركة اإللكتروني على االنترنت وحســب ما مدرج في ادناه علما ان 
مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة أعاله يكون )450,000,000( اربعمائة وخمسني 

مليون دينار عراقي ال غيرها.
مع التقدير...

املدير العام
E-mail:info@faoco.moch.gov.iq

Http://faoco.moch.gov.iq

نوع امللك ت
بدل التقدير املساحةرقم امللكوموقعه

السنوي

1
ساحة وقوف 

السيارات/ 
الراشدية

1/1444 م30 نهر 
عودة احلسن

3 دومن 21 
أولك 14م2

5,000,000 فقط 
خمسة ماليني دينار 

ال غيرها

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م16272/1/12علوة1

أراضي الصبخثالث سنوات350 م16272/2/12علوة2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12204/1/292علوة3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12206/1/282علوة4

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12208/1/272علوة5

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12210/1/262علوة6

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12158/1/122مكتب خضروات1

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12157/1/112مكتب خضروات2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12153/1/82مكتب خضروات3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12153/1/72مكتب خضروات4

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12152/1/62مكتب خضروات5

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12150/1/42مكتب خضروات6
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 1765
التاريخ 2022/4/18

إعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريخ 2016 فقد املدعو )عالء مشرف 
احمــد( وانقطعت أخبــاره منذ ذلك 
التاريخ وحلد اآلن عليه ولتقدمي والدته 
طلبا  خلف(  محمد  )شمعة  السيدة 
الى هــذه احملكمة تــروم فيه نصبها 
قيمة علــى املفقود أعــاله لذا قررت 
احملكمــة اإلعالن عن حالــة الفقدان 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتني 
يوميتني فعلى كل من لديه معلومات 
تخص املفقــود أعــاله مراجعة هذه 
احملكمة خــالل مدة أقصاها عشــرة 
أيام مــن تاريخ النشــر في الصحف 
وبعكســه ســتصدر احملكمة حجة 

احلجر والقيمومة وفقا للقانون.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد/ 1766
التاريخ 2022/4/18

إعالن
م/ حجة حجر وقيمومة

بتاريخ 2016 فقــد املدعو )مصطفى 
مشرف احمد( وانقطعت أخباره منذ 
ذلك التاريخ وحلــد اآلن عليه ولتقدمي 
والدته الســيدة )كميلــة عواد عبد( 
طلبا الى هذه احملكمة تروم فيه نصبها 
قيمة علــى املفقود أعــاله لذا قررت 
احملكمــة اإلعالن عن حالــة الفقدان 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتني 
يوميتني فعلى كل من لديه معلومات 
تخص املفقــود أعــاله مراجعة هذه 
احملكمة خــالل مدة أقصاها عشــرة 
أيام مــن تاريخ النشــر في الصحف 
وبعكســه ســتصدر احملكمة حجة 

احلجر والقيمومة وفقا للقانون.
القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1322
التاريخ: 2022/4/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائــدة الى مديرية بلدية تاج الدين وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديريــة بلدية تاج الدين خالل فترة )30( 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( من القيمــة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجرى 
املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( 
وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1320
التاريخ: 2022/4/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل فترة )30( ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغــة )30%( من القيمــة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في 
اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 
النشر 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

جمهورية العراق
شركة نفط البصرة

منوذج إعالن )دعوة عامة(

يسر وزارة النفط الوطنية العراقية/ شركة نفط البصرة أن تعلن عن وجود املناقصة املبينة 
أعاله واملعلنة بأســلوب الدعوة العامة، فعلى الراغبني باالشــتراك فيها احلضور الى مقر 
الشركة/ استعالمات باب الزبير/ لغرض استالم الوثيقة القياسية اخلاصة بها مبوجب قرص 
مدمج وعلى املناقص املتقدم لالشــتراك فيها أن يقوم بتزويدنا بنســخة ورقية ملونة من 
الوثيقة بعد شــرائها من ممثل شركتنا مع نســختني إضافيتني استنساخ لغرض ختمها 
من قبل ممثلنا قبل تســعيرها من قبل املناقصني وعلى أن تكون كافة أوراق الوثيقة مرتبة 

بالتسلسل ومنظمة مبوجب كراس، كما على املشترك تقدمي ما يلي:
تأييد بعنوان الشركة مصادق عليه من قبل اجمللس البلدي ضمن املنطقة والوثائق الشخصية 
للمدير املفوض للشركة مع كتاب عدم ممانعة صادر من الهيأة العامة للضرائب نافذ لسنة 
2022 مع عقد تأســيس الشركة وشهادة تأسيس الشــركة، وهوية تصنيف املقاولني مع 
كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية مع تقدمي ما يؤيد شــمول العاملني لدى الشــركات 

بالضمان االجتماعي وكذلك تقدمي عمل مماثل واحد.
علماً بأن موعد الغلق يوم االربعاء املصادف 2022/5/11 الســاعة الثانية عشــرة ظهراً وهو 
نفس موعد فتح العطاءات وســيتم عقد مؤمتر للرد على استفســارات املشتركني صباح 
يوم االربعاء املصادف 2022/4/27 في متام الساعة العاشرة صباحا في القاعة الرئيسية في 
بناية الزقورة في موقع باب الزبير وتودع العطاءات الى صندوق جلنة فتح العطاءات الداخلية 

في استعالمات باب الزبير ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن.
- تكون نفاذية العطاءات من تاريخ غلق املناقصة مبدة )90( يوما والتأمينات االولية مبدة )28( 

يوما إضافة الى مدة نفاذ العطاء.
علماً بأن الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وثمن العطاء غير قابل للرد.

- باإلمكان االطالع على شروط املناقصة من خالل زيارة موقع الشركة اإللكتروني:
www.boc.oil.gov.iq

ع/ املدير العام
هشام طالب محمد
مدير هيأة العقود واملشتريات

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
جلنة البيع واإليجار

العدد: 7964/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول

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( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 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 املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 7972/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول

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( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 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 املقدرة مضروبا في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 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 لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

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

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

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12161/1/152مكتب بيع اخلضروات1

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12142/1/792مكتب بيع اخلضروات2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12218/1/412مكتب بيع اخلضروات3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12199/1/372مكتب بيع اخلضروات4

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12213/1/242مكتب بيع اخلضروات1

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12211/1/252مكتب بيع اخلضروات2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12298/1/722مكتب بيع اخلضروات3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12202/1/302علوة4

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12141/1/782علوة5



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

البنــك املركزي فــي العراق،  جدد 
تأكيده على عدم وجود ما يُســمى 
“عملة الدوالر الليبي”، وأن ما يُتداول 
االجتماعي  التواصل  وســائل  في 
بهذا الشأن ال يتعدى كونه عمليات 
نصب واحتيال باســتخدام عمالت 
البنك بحقه  مزيفة ويحتفظ هذا 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
كل مــن يتداول مثل هــذه األوراق 
املزيفة أو يروج لها، وبالتنسيق مع 

األجهزة اخملتصة.
وتهــدف اإلجراءات التــي يتخذها 
البنــك املركزي العراقــي في هذا 
القطاع  إلى ضمان سالمة  الصدد 
املالي واملصرفي في العراق، وحماية 
حقــوق املواطنــن مــن عمليات 

النصب واالحتيال. 
املركزي  البنــك  أن  بالذكــر  جدير 
العراقي كان قد حذر في متوز 2020 
مــن “عمليات احتيــال ونصب قد 
ميارســها ضعاف النفوس في هذا 

اجملال”.

نشر الوعي املصرفي
وفي هــذا الصدد، يشــير الباحث 
االقتصــادي، بســام رعــد، إلى أن 
“البنــك املركــزي العراقــي يبذل 
جهــوداً كبيــرة مــن أجل نشــر 
املواطنن  وحماية  املصرفي  الوعي 
وتثقيفهــم، وينــدرج حتذير البنك 
التــداول مبا  العراقي من  املركــزي 
يسمى ’عملة الدوالر الليبي اجملمد 
باستخدام  احتيال  عمليات  كونها 
عملة مزورة’ في هذا اإلطار وحلماية 
االســتقرار املالي واحلد من مخاطر 
نصب  لعمليات  املواطنــن  تعرض 
واحتيال من بعض ضعاف النفوس 
مســتغلن ضعف الثقافة املالية 

واملصرفية لدى عامة املواطنن”.
وشــدد رعد على أنه “ينبغي على 
املواطنــن عــدم التعامــل إال مع 
املصارف وشــركات التحويل املالي 
ومكاتــب الصيرفة اجملازة رســمياً 
مــن قبل البنــك العراقــي، وذلك 
حلمايتهم مــن أي عمليات احتيال 

أو نصب حيث تخضع هذه اجلهات 
لرقابــة البنــك املركــزي العراقي  
بشــكل مستمر”، وأشــار إلى أنه 
“يجــب العمل على نشــر املعارف 
املالية واملصرفية وتعريف املواطنن 
بحقوقهم ومســؤولياتهم املالية، 
وذلــك من خــالل وســائل اإلعالم 
الرسمية كافة املرئية واملسموعة”.
مواقع  صفحــات  بعض  وتتــداول 
التواصــل االجتماعــي، بــن حن 
واآلخر معلومات عــن عمليات بيع 
العراق  داخــل  الليبي”  لـ”الــدوالر 
بأسعار زهيدة. وما يعرف بـ”الدوالر 
الليبــي” هــو عملة مــزورة إال أن 
محتالــن يدعون أنه مــن “األموال 
الرئيس  تعــود لنظام  التي  اجملمدة 

الليبي السابق معمر القذافي”.

عصابات متخصصة
يقــول الباحث االقتصــادي صالح 
اجملمد  الدوالر  أن  “املشــكلة  لفتة، 
هــو عملة ســليمة وغيــر مزورة 
النقدية األخرى  كغيرها من األوراق 
وال ميكن متيزه إال بواســطة الرقم 
لذلك  عليها،  املطبوع  التسلسلي 
بشكل  الناس  على  متريرها  يسهل 
فردي وفي بعــض األحيان حتى من 
مييزون  ال  الصرافة  محالت  ميتلكون 
الــدوالر اجملمد عن غيــره لصعوبة 
الكشف على أرقامه التسلسلية”.
وأضاف، “يدخل الدوالر اجملمد للعراق 
عبــر عصابــات متخصصة بطرق 
العمالت  مروجــو  ويقوم  ملتويــة 
بعــرض تلك العمــالت للبيع على 
التي  االجتماعي  التواصــل  مواقع 

أصبحــت تربــة خصبــة لرواجها  
’فيســبوك’ للوصــول  خصوصــاً 
السهل ألكبر عدد ممكن من الناس 
وعصابات  واملــزورون  وخداعهــم، 
واالحتيال هــم أصحاب  النصــب 
بضاعة يبحثون عن الربح الســريع 

واآلمن”. 

ضحية الطمع والربح السريع
وأعــرب لفتــة عــن آســفه، “ألن 
حتذيرات البنك املركزي ال تلقى آذاناً 
صاغيــة، وما زال كثيــرون يقعون 
ضحية الطمــع والبحث عن الربح 
الســريع، لذلك تذهب به املذاهب 
جتاه تداول هــذه العمالت والترويج 
باألسواق وخداع من  أو ضخها  لها 
ال ميتلكون خبرة أو معرفة للتمييز 

بن املزيف واألصيل”. 
واعتبــر الباحث االقتصــادي “هذه 
األفعال اإلجراميــة التي تقوم بها 
مافيات تؤدي إلى زعزعة األســواق 
وخرق سيادة الدولة وسرقة الناس، 
لذلــك من واجــب الدولــة إصدار 
التحذيــرات وإقامة العقوبات بحق 
مــن يقــوم مبزاولة هكذا نشــاط 
تخريبــي، وهــذا حق مــن حقوق 
الدولــة للســيطرة على أســواق 
تداول العمالت بشكل قانوني، لكن 
لصعوبة السيطرة على هكذا نوع 
من عمليات التداول، خصوصاً أنها 
جتري بعيداً عــن البنك املركزي، فال 
حل أمــام الدولة إال بزيــادة توعية 
النــاس وحتذير املواطنن من الوقوع 
وجتنبهم  النصب  لعمليات  ضحايا 

والســيطرة  أموالهــم  خســارة 
على مواقــع التواصل االجتماعي 
مروجيها  على  العقوبات  وتشديد 
احلدود  الرقابــة علــى  وتكثيــف 
واملنافذ للحــد من دخول العمالت 

املزيفة للبلد”.

صورة من صور النصب والتحايل
والعام املاضي، كشــف الســفير 
علي  الصيد  العــراق،  لدى  الليبي 
الصيد، حقيقة وجود “دوالر مجمد” 
يعود لرئيس النظام السابق معمر 
القذافــي، ويتم التعامــل به في 

العراق عبر بيعه بنصف القيمة.
وقال الســفير الليبي، في تصريح 
صحافي، إن “كثيرين يتحدثون عن 
باسم  متبوع  ودائماً  اجملمد،  الدوالر 
دولة ما، وال يعنيني في هذا املقام 
شأن ما نسب لهذه الدولة أو تلك، 
ولكن من واجبــي التوقف عند ما 
يطلــق عليه زوراً وبهتانــاً )الدوالر 

الليبي اجملمد(”.
وأوضح أن “أمــوال ليبيا من النقد 
األجنبي ســواء الدوالر أو غيره في 
العبث،  وبعيــدة عن  منيع  حصن 
وحافظ املصــرف املركزي في ليبيا 
منذ إعالن االســتقالل حتى اليوم 
على أمــوال الدولة مــن مختلف 
قبوله  محــل  النقدية  الســالت 
وتعامله من النهب أو الســرقة أو 

وضع اليد عليه”.
وأشــار الدبلوماســي الليبي، إلى 
أن “ما يقال ويشــاع عن وجود دوالر 
مجمد ليبي أكاذيب )صنعت خارج 
ليبيا( من قبل منظمات وجماعات 
اجلرميــة العابرة للحــدود، وغاياتها 
والســذج  البســطاء  اســتدراج 
واملغفلــن، لنهــب أموالهــم في 

صورة من صور النصب والتحايل”.
ووجــه علــي الصيد، رســالة إلى 
الشــعب العراقي قال فيها، “أنبه 
أبناء شعب العراق، من  أحبائي من 
اجلري وراء هذه الترهات، وما تتناقله 
منصات التواصــل االجتماعي في 
إلى  الرجوع  الشــأن، ميكنكم  هذا 
بيانات البنك املركزي العراقي الذي 
يتداول بشــأن  أكد عدم صحة ما 

وجود دوالر مجمد ليبي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية 
املشــفرة 0.4 في املائة إلى 40460 
دوالرا، وفقا لبيانات جمعتها وكالة 

“بلومبيرج” لألنباء أمس.
مبتوسط  بيتكوين  أسعار  وتقلبت 
بلغت نســبته 1.4 في املائة، حيث 
مت تداولها بن 40135 دوالرا و40686 
دوالرا. وانخفضت العملة الرقمية 
املشــفرة األشهر اآلن 41 في املائة 
عن أعلى مســتوى وصلــت إليه 
في 10 تشــرين الثاني عند 68992 

دوالرا. وأضافت عملة بيتكوين 2.3 
في املائة إلى قيمتها في األسبوع 
املاضي وتراجعت 13 في املائة حتى 

اآلن هذا العام.
يشــار إلى أن عديدا من شــركات 
تواجه خطر  العمــالت املشــفرة 
إغالق عملياتها مع اجتاه دول الغرب 
إلى تشــديد تعامالتها بعد األزمة 
واخملاوف  األوكرانيــة،   - الروســية 
على  موســكو  اعتمــاد  بشــأن 
تعامالتها  في  املشــفرة  العمالت 
املاليــة بعد العقوبــات. وتتعرض 

شــركات عاملة في هذه العمالت 
إلمكانيــة إغــالق أبوابهــا فــي 
بريطانيا في حال فشل تسجيلها 

لدى هيئة الرقابة املالية.
العمالت  تــؤدي  أوكرانيــا،  وفــي 
يتيح  غير مســبوق،  دورا  املشفرة 
للحكومة جمــع مالين الدوالرات 
للتدخــل  التصــدي  لتمويــل 
وبحسب  الروســي.  العســكري 
“الفرنسية”، فإنه منذ أول ساعات 
النزاع فتحــت احلكومة األوكرانية 
اخلاصــة  واحملفظــات  العناويــن 

بالعمالت املشــفرة، مــا أتاح لها 
تلقــي هذه العمــالت الالمركزية 
بشكل مباشر. وبإمكان أي شخص 
ميتلك عمليات مشفرة أن يرسلها 
تتدفق  وباتت  العناويــن،  هذه  إلى 
املشــفرة  العمالت  احلكومة  على 
من شــتى األنــواع مــن بيتكوين 
بالدوالر.  املقوم  تيثر  وأيضا  وإيثيرمي 
وجمعــت احلكومــة األوكرانيــة 
و”صنــدوق العمالت املشــفرة في 
أنشــأته منصة  الذي  أوكرانيــا”، 
“كونا” األوكرانية الرئيسة للقطاع، 

الذي أدمج مع الصندوق احلكومي، 
أكثر من مائة مليون دوالر. وأوضح 
مايكل شــوبانيان مؤسس منصة 
كونا ورئيســها “37 عاما”، “ما زلنا 
ونصرفها  مشــفرة  عمالت  جنمع 
لشــراء حصص غذائيــة للجنود 
وســترات مضادة للرصاص وخوذ”. 
وبــات شــوبانيان يهتم بشــكل 
بالعمالت  التبرعات  بجمع  حصري 
املشــفرة ملصلحة حكومته. تعد 
املبالــغ، التــي يتــم جمعها من 
مقارنة  ضئيلة،  املشفرة  العمالت 

مبســاعدات مبليــارات الــدوالرات 
أقرتهــا الواليات املتحــدة واالحتاد 
كبرى،  دولية  ومنظمــات  األوروبي 
باملساهمة  لألفراد  تسمح  لكنها 

في التمويل.
وعدتــه املنظمــة األمريكية غير 
احلكومية “ذا جيفينج بلوك” التي 
تعنــى بجمع العمالت املشــفرة 
حــول العالم بغية إرســالها إلى 
أوكرانيــا “خيارا يلجــأ إليه األفراد 
األصغر سنا بشكل متزايد لدعم 

قضايا مختلفة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ســجل اقتصاد الصن منوا نسبته 
4.8 % في الربع األول من العام، وفق 
ما أعلن املكتــب الوطني لإلحصاء 
امــس االثنن، محذرا مــن “حتديات 
كبيرة” في املســتقبل نظرا إلى أن 
عــودة ظهور فيــروس كورونا تهدد 

الهدف السنوي الطموح لبكن.

وبدأ ثاني أكبــر اقتصاد في العالم 
النصف  في  بالفعــل  زخمه  يفقد 
األخير مــن العام املاضــي في ظل 
تراجع ســوق العقــارات واإلجراءات 

التنظيمية املشددة.
وعّطــل نهج بكــن الصــارم في 
التعامل مع حاالت تفشــي فيروس 
كورونا فــي عدد من املدن هذا العام 

سالســل التوريــد بينمــا ُفرضت 
تدابير إغالق طالت عشــرات مالين 
األشــخاص مبا في ذلك في مدينتي 
تعتبران  اللتن  وشنتشن  شنغهاي 
مقرا للنشاط االقتصادي إلى جانب 
جيلن، أهم مدينة منتجة للحبوب 

في شمال شرق البالد.
وبحسب “الفرنســية” قال املكتب 

الوطني لإلحصاء االثنن إن منو الناجت 
احمللــي اإلجمالي للصن كان أفضل 
من املتوقع عند 4.8 % على أســاس 
ســنوي في الربع األول، ارتفاعا من 
4 % في األشــهر األخيرة من العام 
البيانــات لم تأخذ في  2021. لكن 
الســلبي لإلغالق  التأثير  االعتبــار 
الذي فرض في شنغهاي حيث ُحجر 

مالين األشخاص في منازلهم على 
مدى أسابيع.

التي فرضت  القيود  انعكست  كما 
نتيجــة الوبــاء في عدد مــن املدن 
الرئيســية في مارس على مبيعات 
ارتفــاع معدل  التجزئــة وأدت إلى 

البطالة.
الضغوط  إلــى  ذلك  كل  ويضــاف 

امللقاة على عاتق املسؤولن من أجل 
النمــو للعام بكامله  حتقيق هدف 
في البــالد واحملدد عنــد حوالى 5.5 
%، خصوصا أن هذه الســنة مهمة 
إلى  الطامح  للرئيس شي جينبينغ 
والية أخرى على رأس السلطة خالل 
مؤمتر احلزب املقرر في وقت الحق من 

العام.

الصباح الجديد ـ متابعة:
األوروبية  املفوضيــة  رئيســة  قالت 
أورســوال فون دير اليــن إن العقوبات 
املقبلــة، التــي ســيفرضها االحتاد 
األوروبي على روســيا ستســتهدف 
البنوك، وال سيما سبيربنك وكذلك 

النفط.
صحافية  مقابلــة  خــالل  وأضافت 
، بشــأن حتديــد النقاط الرئيســة 
للجولــة السادســة املزمعــة من 
العقوبــات “نحــن نتطلع بشــكل 
أكبر إلى القطاع املصرفي وال سيما 
سبيربنك الذي ميثل 37 في املائة من 
القطاع املصرفي الروســي، وبالطبع 

هناك قضايا تتعلق بالطاقة”.
ولــم يفــرض االحتــاد األوروبي حتى 
اآلن عقوبات على أكبر بنك روســي 
ألنه إلــى جانب غازبــروم بنك الذي 
يعد إحدى القنوات الرئيســة لدفع 
ثمن النفط والغاز الروســين، الذي 
تشــتريه دول االحتــاد األوروبي على 

الرغم من الصراع في أوكرانيا.
ووفقا لـ”ررويترز”، قالت أيضا إن االحتاد 
األوروبــي يعمل علــى “آليات ذكية” 

حتى ميكن إدراج النفط في العقوبات 
املقبلة.

ودافعت فون دير اليــن عن احلكومة 
األملانية في ظــل االتهامات املوجهة 
لهــا بأنهــا تعطــل العقوبات ضد 
أوكرانيا  “أملانيا تدعم  وقالت:  روسيا، 
منــذ أعــوام كثيــرة، ووافقت على 
جميع حزم العقوبــات اخلمس التي 
اقترحناهــا خــالل 48 ســاعة. ولم 
يتصرف االحتاد األوروبي بعزم وحسم 
يتــم حاليا  وهمة من قبــل مثلما 

وألملانيا إسهام في ذلك”.
وأعلنت دول مجموعة السبع أخيرا، 
عقوبات اقتصادية ضد روسيا بينها 
االســتثمارات  على كل  فرض حظر 
اجلديدة في القطاعات الرئيسة. وجاء 
في بيان ســابق للمجموعة “نحظر 
أي اســتثمار جديد فــي القطاعات 
الرئيسة لالقتصاد الروسي، مبا فيها 
“عقوبات  أيضــا  معلنة  الطاقــة”، 
الروسي”  الدفاع  إضافية على قطاع 
و”النخــب” املؤيدة للحرب. وســيتم 
املفروض على  توســيع نطاق احلظر 
تصديــر ســلع معينة إلى روســيا، 

إضافة إلــى القيود على الواردات من 
روسيا، فيما ســيتم تشديد القيود 
على البنوك الروســية والشــركات 

اململوكة من احلكومة.
وستفرض عقوبات على قطاع الدفاع 

الروسي من أجل “القضاء على قدرات 
اجليش الروســي لشن حرب”، وتعهد 
قادة اجملموعة أيضا بـ”تصعيد احلملة 
ضد النخب وأفراد عائالتهم املؤيدين 

للرئيس بوتن في حربه”.

وبينما لم تفرض مجموعة الســبع 
حظرا شــامال علــى واردات الطاقة، 
قالت: إنها ســتقوم بتسريع خطط 

لوقف االعتماد على الوقود الروسي.
وصرحت ماريد ماكجينيس، مفوضة 

االحتــاد األوروبــي لالســتقرار املالي 
واخلدمات املالية واحتاد أســواق املال، 
بأنه لم يتم الشــعور باألثر الكامل 
روسيا  األوروبي على  االحتاد  لعقوبات 

بعد.
وقالت في فعالية ســابقة في دبلن، 
إن كل شــيء مطروح على الطاولة 
باإلجــراءات  األمر  يتعلــق  عندمــا 
املستقبلية، نحن لم نر املدى الكامل 
ألثر عقوباتنا بعد، وهذا ســيأتي مع 
الوقت وســتكون مكلفة لروســيا، 
وهي مكلفة أيضــا لالحتاد األوروبي، 
ولكن هذه تكلفة نحن مســتعدون 

لتحملها.
االحتاد  أن  وأوضحــت للصحافيــن: 
األوروبــي مــا زال يعمل مــع الدول 
األعضاء بشأن تنفيذ حزم العقوبات 

اخلمس، التي ستكون مؤثرة للغاية.
وأشارت إلى أن الشــركات، التي لم 
تغطيهــا العقوبــات تتخــذ اخليار 
الصائب في قراراتها بوقف العمليات 
واالستثمار في روسيا، مضيفة “لقد 
فعلوا هذا بشكل طوعي وهو ما أراه 

ذا قيمة كبيرة بالفعل”.

إلى ذلك، أغلقت السلطات البحرية 
الرومانيــة ميناء كونســتانتا على 
الروسية  السفن  أمام  األسود  البحر 
بســبب احلرب في أوكرانيــا. وذكرت 
صحيفة “زيوا دي كونستانتا” احمللية 
أن هذا اإلجــراء دخل حيــز التنفيذ 
بــدءا مــن الســبت، اســتنادا إلى 
مرسوم صادر من السلطات البحرية 

الرومانية.
وأضافــت الصحيفــة أن إصدار هذا 
املرســوم يعــد تنفيــذا للعقوبات 
االقتصاديــة التــي فرضهــا االحتاد 
احلرب،  روســيا بسبب  األوروبي على 
مشيرة إلى أنه سيتم فقط استثناء 
السفن التي تطلب أطقمها اللجوء 
أو السفن التي تقوم مبهام إنقاذ أرواح 

أو التي تواجه مأزقا.
رومانيا عضو فــي االحتاد  أن  يذكــر 
األوروبــي منــذ 2007، ويعــد ميناء 
كونستانتا أكبر موانئ البحر األسود 
لنقل البضائع ويقع عند مخرج قناة 
البحر األســود، وهو  الدانوب علــى 
بذلك ميثــل حلقة وصل بن شــرق 

أوروبا ومنطقة البحر األسود.

عملة الدوالر الليبي »المجمدة« تهدد
 سوق المال والمركزي يهدد متداوليها

محتالون يروجون له وطماعون يقعون في شراكهم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب، امس االثنن، الى أعلى 
مستوياتها منذ منتصف آذار حيث أدت األزمة 
الروسية األوكرانية إلى توتر معنويات اخملاطرة 

ودفعت املستثمرين إلى األمان في السبائك.
وارتفــع الذهب الفــوري بنســبة ٪0.5 إلى 
1984.51 دوالرًا لألوقية، اعتبارًا من الســاعة 
أعلى  غرينتــش، مســجالً  بتوقيــت   04:45

مستوياته في شهر.
وتعتبر السبائك مخزنًا آمًنا للقيمة في أوقات 

األزمات السياسية واالقتصادية.
وارتفعــت العوائــد علــى ســندات اخلزانة 
األمريكية القياســية ألجل 10 ســنوات إلى 
أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018 مما كبح 

التقدم في الذهب بدون عائد .
كما ارتفعت أســعار الفضة الفورية بنسبة 
٪0.4 إلــى 25.79 دوالرًا لألوقيــة، وزاد البالتن 
٪1.1 إلى 1000.82 دوالرًا، وارتفع البالديوم 1.6٪ 

إلى 2406.93 دوالرًا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعلنت وزارة اخلزانة االمريكية، امس االثنن، عن 
ارتفاع حيازة العراق من الســندات االمريكية 
بأكثر من 600 مليون دوالر  لتصل الى اكثر من 

24 مليار دوالر خالل شهر شباط املاضي.
واوردت اخلزانــة فــي احــدث جدول لهــا ، إن 
“حيازة العراق من ســندات اخلزانة االمريكية 
لشهر شــباط من عام 2022 ارتفعت مبقدار 
661 مليون دوالر وبنســبة %2.82 ، لتصل الى 
24.086 مليار دوالر، بعد ان كانت 23.086 مليار 
دوالر في شــهر كانون الثاني املاضي”، مبينة 
أن “هذه الســندات ارتفعــت ايضا عن نفس 
الشــهر من العام املاضي 2021 عندما كانت 
حيازة العراق من الســندات تبلغ 16.2 مليار 
دوالر”. وأضافت أن “الســندات العراقية منها 
10,260 مليارات  ضمانات طويلة االمد مبقدار 
دوالر وضمانات قصيــرة االجل مبقدار 13,826 
مليار دوالر”، مشــيرة الى ان “هذه الســندات 

متثل %0.3 من سندات العالم”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفـــت الشركة العامة للسمنت العراقية 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن، امس االثنن، عن 
وصول ُمعدات اخلط اجلديد إلنتاج أكياس البولي 
بروبلن اخلاصة بتعبئة الســمنت والذي سيتم 
نصبــه في معمــل إنتاج األكيــاس في ُمجمع 

معامل بادوش مبُحافظة نينـوى .
وقال ُمدير عام الشركة باســـم محمـد أميـن 
في بيان إن “اخلط اإلنتاجي اجلديد منساوي املنشأ 
يُعتَبر مــن اخلطوط احلديثة إلنتاج هذا النوع من 
األكياس وألول مرة في العراق وفق عقد املُشاركة 
املُبرم مع إحدى شــركات القطــاع اخلاص احمللي 

وبطاقة ) ١٢٠ ( كيس في الدقيقة”.
وأضاف امن، أنه “ســيتم املُباشرة بأعمال نصب 
اخلــط ِخالل الفتــرة املُقبلة ومــن املؤمل إجنازه 
في وقت قياســي ، مؤكداً عزم الشــركة على 
تأهيل وحتديث معاملها كافَّــة ملُواكبة التطور 
التكنولوجــي احلاصل فــي دول العالم وحتقيق 

التقُدم على املُستوى التقني واإلنتاجـي”.
وأوضح، أن “معمل إنتــاج األكياس ُمتوقف عن 
العمل منُذ ســنوات ِعدة نتيجــًة للتحول نحو 
إستخدام أكياس البولي بروبلن بدالً عن األكياس 
الورقية وقد متَّ عرضه كُفرصة إســتثمارية بعَد 
تعرضه ألضــرارٍ كبيــرة في عمليــات التحرير 
حمُلافظة نينوى”. وأشــار امن الى أن “الشــركة 
وقعت عقد ُمشــاركة مع شــركة رواد النهرين 
املُتخصصــة بإنتاج األكيــاس الورقية والبولي 
بروبلن لتأهيل وتشغيل وحتديث املعمل وإضافة 
خط إلنتاج أكياس البولي بروبلن بطاقة إنتاجية 
عقديــة تصل إلــى ) ٦٠ ( مليون كيس ســنوياً 
وبواقع ) ٣٠ ( مليون كيــس ورقي و ) ٣٠ ( مليون 

كيس بولي بروبليـن

أسعار الذهب تسجل أعلى 
مستوياتها في شهر واحد

العراق يرفع حيازته من 
السندات االمريكية بأكثر 

من 600 مليون دوالر

الصناعة تستعد إلنتاج 
أكياس تعبئة السمنت 

المنسوجة حراريًا

أسعار بيتكوين تتراجع 41 % عن ذروة مستوياتها .. 

االقتصاد الصيني ينمو 4.8 % خالل الربع األول من 2022

»آليات ذكية« لتوسيع العقوبات

تحرك أوروبي جديد الستهداف القطاع المصرفي الروسي 
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 7965/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 9200/19
التاريخ: 2022/4/12

إعالن كسر قرار

بالنظر حلصول كســر قرار على اإلحالة األولية لذا تعلن جلنــة البيع واإليجار األولى في ديوان 
محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينــة ارقامها ومواقعها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( 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 )7( ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )45%( من القيمة 
املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 وااليجار االولى
العدد: 7966/16
التاريخ: 2022/3/27

إعالن اول

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

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االحتادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد: 1566/ب 2022/3 
التاريخ: 2022/4/13 

م/ إعالن
اســماعيل  )محمد  عليه  املدعــى  الى/ 

سبتي(
أصــدرت هــذه احملكمــة قرارهــا املرقم 
1566/ب 2021/3 في 2021/4/26 املتضمن 
احلكم بـ )إلــزام املدعى عليــه– محمد 
اســماعيل ســبتي بتأدية مبلغ مقداره 
اربعة ماليني واربعمائة واربعون الف دينار 
للمدعي محمد مهدي جاســم(  عراقي 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حســب 
واشــعار مختار  القضائي  املبلغ  شــرح 
الزهراء/ 2 عباس شهيد ابو حية– لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتــني يوميتــني ولك حــق الطعن 
في القــرار املذكــور خالل املــدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكســه 
البتات  درجة  املذكور  القرار  سيكتســب 

وفق االصول.
القاضي 
علي عبد الهادي الشمري

دائرة الكاتب العدل في سوق الشيوخ
العدد العمومي/ 2028 
رقم السجل 11

إنذار وعزل وكيل
بواسطة الســيد كاتب عدل سوق الشيوخ 

احملترم 
الى/ السيد/ اسامه كاظم مطشر- سكنة– 

الفضلية
جهة اإلنذار

ســبق وأن وكلتكم وكالــة مصدقة من قبل 
كاتب العدل في ســوق الشيوخ بالعدد/6374 
الســجل/32 في 2019/7/15 والنتفاء احلاجة 
مــن الوكالة قررت عزلها وعدم اســتعمالها 
من تاريخ تبليغك بهذا اإلنذار. ونظرا جملهولية 
محل إقامتك تقرر تبليغــك بهذا اإلنذار في 

الصحف الرسمية.
االسم الثالثي: ســعد عبد اجلبار كعيد– رقم 
الهوية 196028621623 في 2018/9/26 الرقم 
العائلــي: 1203L00M902000200 - بطاقــة 
السكن/ 2540985 في 2010/1/13 معلومات– 

سوق الشيوخ - العنوان: سوق الشيوخ 
م هذا اإلنذار من قبل الســيد/ ســعد عبد  قدَّ
اجلبار كعيد املعرف بهويته وبعد ان وّقع أمامي 
طلــب تبليغه الى الســيد/ اســامه كاظم 
مطشــر، وحفظ االصل وأرســلت النسخة 
الثانية للتبليــغ في 2022/3/1 اليوم االول من 

شهر آذار لعام ألفان واثنان وعشرون ميالدية.
الكاتب العدل في سوق الشيوخ 

إعالن
الى الشريك

 احمد جبار علي
صندوق  الى  حضورك  اقتضى 
الكائن  العراقــي  االســكان 
وذلك  النهضة  مجمــع  قرب 
باملوافقة على  إقــرار  لتثبيت 
)نبراس  السيد  شريكك  قيام 
على  بالنبــاء  زيــدان(  كــرمي 
القطعة  املشاعة في  حصته 
املرقمة )2312/1( مقاطعة )6 
ياوي( لغرض تســيلفه قرض 
اقصاها  اإلسكان. وخالل مدة 
خمسة عشــر يوما من داخل 
خارج  كان  إذا  وشــهر  العراق 
العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

في االعتراض مستقبال...

محكمة االحوال الشخصية 
في الشطرة

العدد 589/ش/2022
إعالن

الى/ املدعى عليه/ وسام قحطان 
عبد الرزاق

أقامت املدعية بيــداء عبد الرزاق 
عبــد اهلل الدعوى املرقمة تطلب 
فيهــا  نفقــة للزوجــة ماضية 
ومستمرة ونفقة لألوالد مستمرة 
وحيث انك مجهول محل اإلقامة 
في الوقت احلاضر حســب شرح 
املنطقة  ومختار  بالتبليغ  القائم 
عليــه تقرر تبليغــك بالصحف 
احمللية للحضور أمام هذه احملكمة 
او مــن ينــوب عنك صبــاح يوم 
ستجرى  وبعكســه   2022/4/25
املرافعة بحقــك غيابا وعلنا وفق 

االصول.
القاضي
 امنار عبد العزيز محمد

الثالثاء 19 نيسان 2022 العدد )4881(

Tue.19 Apr. 2022 issue )4881(

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12160/1/142مكتب خضروات1

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12139/1/762مكتب خضروات2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12143/1/802مكتب خضروات3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12140/1/772مكتب خضروات4

أراضي الصبخثالث سنوات400 م16272/3/12مكتب خضروات5

أراضي الصبخثالث سنوات390 م16272/4/12مكتب خضروات6

أراضي الصبخثالث سنوات300 م16272/5/12مكتب خضروات7

أراضي الصبخثالث سنوات300 م16723/12مكتب خضروات8

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

السيفثالث سنوات8 م1/5/5762محل/ الطابق االرضي1

السيفثالث سنوات8 م2/5/5762محل/ الطابق االرضي2

السيفثالث سنوات8،25 م3/5/5762محل/ الطابق االرضي3

السيفثالث سنوات27 م4/5/5762محل/ الطابق االرضي4

السيفثالث سنوات27 م5/5/5762محل/ الطابق االرضي5

السيفثالث سنوات9 م6/5/5762محل/ الطابق االرضي6

السيفثالث سنوات8،90 م7/5/5762محل/ الطابق االرضي7

صناعية حمدانثالث سنوات100 م2232محل سمكرة8

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12136/1/732مكتب خضروات1

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12201/1/362مكتب خضروات2

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12203/1/352مكتب خضروات3

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12205/1/342مكتب خضروات4

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12207/1/332مكتب خضروات5

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12209/1/322مكتب خضروات6

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12166/1/202مكتب خضروات7

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12165/1/192مكتب خضروات8

أراضي الصبخثالث سنوات300 م12164/1/182مكتب خضروات9
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رحيل

قصيدة

سمير خليل

ُفجعت األوســاط الفنيــة صباح أمس 
املســرحي  واخملرج  املؤلف  برحيل  اإلثنني 
ســعد هدابي، عن عمر 60 عاماً، متأثراً 

مبرض لم ميهله طويالً.
هدابي الذي ارتشــف املســرح اكسيرا 
للحياة وبلســما آلالم واوجاع ومسرات 
االنسان، كاتبا وممثال ومخرجا، ترعرع قرب 
شط الديوانية الذي مير من قلب مدينته 
متشــبعا باريج اجلنوب وهديل النوارس 
وهي  ورقصاتها  النخيل  ومتاوج سعفات 
حترس عثوق التمر املتــرع بحالوة االرض 

الطيبة.
لم ينــس مدينته ولم يغادرها حتى بعد 
انتشار اسمه وعبوره حدود الوطن، كانت 
هــذه املدينة التي حتتضــن نهر الفرات 
فضــاًء البداعه واســتلهامته،  جتملت 
اخلشــبات العربيــة بألق مســرحياته، 
كتبها وكأنه طير يعيش في كل البلدان، 
رســم آفاقها وســطر همومها حروفا 
متمرســا  كاتبا  متوهجة،  مســرحية 
باملســرح والســينما والتلفاز، ذلك هو 
سعد هدابي الذي كان يعبر عن دواخله 
ببــراءة املالئكة، ببســاطة وشــجاعة 

وحرية واعتداد، اذ كتب :
»أرفض السكون، رمبا هكذا خلقت، او رمبا 
حاولت ســعيا ان اكون، فانا مذ ابصرت 
اول غراب ينشــد املــوت الوردة اخلليقة، 
صرت اجيد لعبة اجلنون، طاردني سياف 
البيعة ولم يظفر  لينتزع مني  خليفتنا 

بــي، دفع احلــراس بكل منافــي االرض 
واهــدى للخائنني دمي ولــم يفتك بي، 
عمم في اصقاع املعمورة رســمي، زرع 
البصاصني ســفاحا حتى في رحم امي 
فتماهيت خديجــا في االرحام ولم يش 
بي، ختم على جبني كل صبي خطيئتي 
وصادر لوني، اوكل لذئب يوسف املزعوم 
تصفيتي، احتفر بئرا في كل زريبة ودار، 
احلارات  في  اعراســا  للمشــانق  واقام 
وصب الزيت على النــار فصرت مطاردا 
مذ علمني الرب بهاء الكلمة، مذ نفخ 

في جسدي اول تقومي للحب«.  
ســعد هدابي املولود عــام 1962  في 
محافظة الديوانية ومنذ شــكل عنده 
املســرح هاجســا عجيبا عــام 1969، 
اكملــه بشــهادة الدبلوم من قســم 
الفنون  االخراج املســرحي  في معهد 

اجلميله عام 1985
، ثــم حصل علــى بكالوريــوس كلية 
2017 من الكلية  التربية الفنية عــام 
التربوية املفتوحة وهو يواصل مسيرته 
االبداعية، شارك ممثال في عديد العروض 
املســرحية ، كان من أهمها مسرحية 
) رســالة الطير ( للراحل الكبير قاسم 
محمد الى جانب ســها سالم وحسن 
عزيز  ومســرحية ) بستان الكرز( اخراج 
مهنــد طابور والعديد من املشــاركات 
، كتب عشــرات النصوص املســرحية 
منهــا :  مســرحية ) نزيــف املومياء( 
الكبرى في  االبــداع  احلائزة على جائزة 
مسابقة اإلمارات ـ الشارقة عام 2000، 
و مســرحية ) زنوبيا ( التي قدمت على 

) قلعة دمشــق ( عام 2005، ومسرحية 
) البهلــوان ( للفرقة القومية للتمثيل 
العراقية من إخراج فتحي زين العابدين 
1991، مسرحية ) شارع ابو نؤاس ( إخراج 
رياض شهيد ـ مسرحية ) آدم واحلصان ( 
عام 1995 ـ مسرحية ) وعينيك ياليلي 
( عــام 1995 ـ مســرحية ) يورانيوم ( 

عام 1994 ـ مســرحية ) ارحتاالت ( عام 
2006 ـ مسرحية كش ملك عام 1996 
ـ مســرحية ) راح اخليــط والعصفور ( 
اخراج  حســني علي هارف ـ مسرحية 
) هجرس ( اعداداعــام 1986 من اخراج 
الفنان الراحل خضير الســاري / منتدى 
) درس خصوصي  املسرح ـ مســرحية 

( من اخــراج فتحــي زيــن العابدين ـ 
مسرحية ) ليش ( عام 2007 .

وفــي الســينما والدرامــا والبرامــج 
التلفازية منها:

فيلم ) انهم يقتلون النوارس ( املشارك 
العاملي، فيلم  التلفزيــون  في مهرجان 
) فــي اقاصــي اجلنوب ( املشــارك في 
مهرجان دبي الســينمائي، فلم ) بقايا 
رماد ( املشــارك مبهرجــان القاهرة عام 

.2006
التلفزيونيــة:  املسلســالت   ومــن 
مسلسل ) انها حتتل ذاكرتي ( من اخراج 
كابي سعد في بيروت والذي عرض على 
قناة املســتقبل اللبنانية ، ومسلسل ) 
االعتراف االخير لســندريال ( من اخراج 
 ،2009 مزاحم اجلاسم في الكويت عام 
ومسلســل ) حفيظ ( اخراج ســامي 
جنادي 2014، ومسلسل ) فدعة ( اخراج 
هاشم ابو عراق، و مسلسل ) وبالوالدين 

احسانا ( اخراج علي االنصاري. 
كالبرنامج  تلفازيــة  برامج  باعداد  قام 
التلفزيوني ) نســاء ( والــذي قدم على 
اخراج  العراقية مــن  الفضائيــة  قناة 
الفنان صبــاح رحيمه 2007، والبرنامج 
التلفزيونــي ) يــوم في حياتــي ( من 

فضائية الغدير.
حصــل علــى العديــد مــن اجلوائــز 
االبداعية  مشــاركاته  عن  والشهادات 
منها جائزة االبداع الكبرى - مســابقة 
الشارقة عن مسرحية ) نزيف املومياء ( 
عام 2000،  واجلائزة االولى في مسابقة 
الفيلــم ) الفرنســي ـ العراقي ( عام 

1997 عن سيناريو فيلم ) املعبد الغريق 
(، وجائــزة أفضل ممئل عن مســرحية ) 
هجرس (  خالل مهرجان منتدى املسرح 

الرابع عام 1986.
وســبق ان اصدر كتابا مسرحيا عن دار 
الشــؤون الثقافية عــام 2018بعنوان ) 
ابصم بسم اهلل (، ومجموعة مسرحية 
بعنوان ) قصة حب وثنية ( 2020، كانت 
مســرحيته )رواجــس(  فــي املهرجان 
بســيدي  للمونودراما  اجلامعي  الدولي 
بوزيد في تونس شــهر آذار املاضي، كما 
كانت مسرحيته )الوقاد ( إحدى عينات 
الفلســفة  الدكتــوراه في  اطروحــة 
امليكافيليــة ومتثالتهــا فــي النــص 
املسرحي العراقي للباحث الدكتور قائد 

السلطاني.
وكتب هدابي قبل رحيله:

لم يبق ِمن عامنــا الثقيل هذا غير غد 
خجــول، بضع نهــارات  حافية تركض 
نحو حتفهــا، يخافها الكهول، لم يبق 
من امســنا الشــريد من خبر، ال غمام 
يعبر الدهور، ال مطــر، علني أفيق يوما 
من متاهة الســواقي، علني اعود طفال 
يرسم السماء واحلقول يقتنص الغنوة 
من فــم العنادل والضحكــة اخلجلى 
من غبش املراعــي، ويحتمي من خوفه 

ويقتفي األثر«.
رحم اهلل سعد هدابي واسكنه فسيح 
جناتــه، عزاؤنا كبير لهذا الفقد املوجع 
كعــزاء مســرحنا العراقــي والثقافة 

واالبداع في بالد االبداع.

أحزان ُ السيدة ِ السومرية ـ
1

مسرعة ً متر ُ هذه ِ األعوام
مسرعة ً متر ُ مثلما سرب ٍ من َ اليمام

ومثل َ ريح ٍ نشبت ْ أظفارها
في الشجر ِ العاري
وفي عباءة  الغمام

لتسرق َ األوراق َ واالزهار َ واملطر
وحتى – طائر َ اخلشب 

تسرق ُ – يا حسب 
اكواخ َ تلك َ القرية ِ البعيدة

تسرق ُ منك َ تلك َ الليلة َ الفريدة
تلك َ التي تزور ُ فيها  بيتك َ القدمي

سيدة ٌ حتمل ُ وشم َ  سومر  السعيدة 
 

2
مسرعة ً متر ُ يا صديقي َ األعوام 

َّ والقصب  تسرق ُ من ْ أهوارك َ البردي 
وثمر َ اليقطني 

يــا لك َ مــن ْ قاس ٍ وموجــع ٍ يا مخلب َ 
السنني 

فما
الذي

ميلكه
حسب

سوى طفولة 

أدام  خبزها  قبضة ُ حندقوق
وبضع ُ حبات ٍ من َ الرطب

حتوشها من – نخلة اهلل ِ–  التي نأت ْ عن 
ْ الطريق

كناسك ٍ يصلي 
بني َ يد ِ الغروب ِ والشروق

 
3

أواه ُ – يا حسب
يــا راحال ً اهدى لقلبــي َّ الغريب ِ زخات ٍ 

من َ الدمع
والقى في مواقد ِ الروح ِ التي تبكيه

 
وقدة ً من َ احلطب

 
4

هنا
ال أحد ً يأتيك َ إذ ْ تبكي

فهذه ِ الدروب 
السيد ُ الذي يحكمها هو الثلج

وهذه ِ الريح  ُ التي تخض ُ غدران َ هدوئنا
بالعصف ِ والنحيب

وليس َ دفء ُ بيتنا
حيث ُ مواقــد ُ النار ِ التــي  تغطي في 

دخانها
منازل َ اجلنوب 

 
5

هل تدري – يا حسب 
كم ْ يوجع ُ الغريب

بكاؤه 
حني َ يحل ُ ضيفا ً عنده ُ الغروب
وهو َ بال أهل ٍ يشاركونه ُ البكاء

وال تأخذه ُ حلضنها الديار ْ ؟
كم ْ يوجع ُ الغريب َ يا حسب

إذا بكاك َ وحده
فال حتضر ُ كي تواسيه ِ سوى الريح

ودفعات ٍ من َ الظالم
والقصائد ِ التي تركتها يتيمة
ورشقات ٍ سخية ٍ من َ الغبار 

جتعل ُ من ْ شّباكه ِ مرجتفا
جتعله يتوق ً الستضافة ِ السحر

أو ملســة ٍ حنونة ٍ تتركهــا على زجاجه ِ 
أنامل ُ القمر 

 
6

من يستريح ُ ال مباليا 
في ليلتي هذي
وغارقا ً بالنوم 

باب ٌ على مقبضه 
يجلس ُ مطمئنا ً زائر ُ الصدأ

ومــن ْ أعتابــه ُ التي ما وطأتهــا قدم ٌ 
صديقة

وسادة ً تتخذ ُ الهموم

سعد هدابي.. الطائر الديواني الجميل حلق أمس في فضاء السكون

عيسى حسن الياسري : إلى .. حسب الشيخ جعفر 

قراءة

األدبية املصرية بإذاعة هذه اآلثار يوماً ما؟!((. 
وأتســاءل: هل يجوز هذا، قدمــت كتاباً حمل 
عنوانــاً غائمــاً )أديب( ماذا لو ســميته جالل 
شــعيب ونشــرت بعضاً مما امتألت به حقيبة 

صديقك؟ لكنها سخائم الروح. 
))وجتيء أخــت الفتى خائفة شــاحبة الوجه، 
قائلة إن أفراد الشــرطة قد داهموا الصريفة، 
وهم يصرون على تفتيــش اخلزانة حيث تلوح 
الكتــب خلف الزجاج املقفــل، واملفتاح معه. 
فأعطاها املفتاح وهو قرير آمن، فال شــيء في 
اخلزانة أو املنــزل مما يبحث عنه املفوض واخملتار. 
وينقلب القارب عائداً بالشــرطة إلى )الطّويل( 
مســرعاً مثلما جــاء. ها هي أيدي الشــرطة 
تتحرى، ولم ميض إال عام واحد بعد الرابع عشر 

من متوز! (( ص173. 
الشــاعر حسب الشــيخ جعفر، كما هو في 
)رماد الدرويش( يذكر االسم األول من أصدقائه 

وزمالئــه، ولقد تعرفت في )رماد الدرويش( على 
غائب طعمــة فرمان وغازي العبــادي وماهود 
أحمــد وشــقيقه الباحث اللغــوي والنحوي 
الدكتور صاحب جعفر أبو جناح ومحمد صالح 
العولقي، الــذي أصبح وزيــراً خلارجية اليمن 
الدميقراطية الشــعبية وسقطت به الطائرة 
يــوم الثالثاء 1973/5/1 والشــاعر الســوداني 
جيلي عبد الرحمن، فإّني اســتطعت التعرف 
علــى معلمه األديب املناضل حســني العالق. 
صيف عام 1958، التقيــا في حفل أقيم على 
الضفة العالية من نهر الكحالء، وكان الفتى 
هو شاعر احلفل! وكان املعلم العالق قادماً من 
بغداد، حتف به ذكرى استشــهاد أخيه الثوري 
الشجاع حســن في انتفاضة تشرين )1952( 
تراجع ص81، وما أظن هذا املعلم، سوى الباحث 
الكاتب حسني صبيح العالق، وما زلت أعود إلى 
رســالته التي نال عنها املاجستير املوسومة 
)الشــعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث 
الهجري( وقد نشرت مؤسسة األعلمي ببيروت 
ودار التربيــة ببغــداد هذه الرســالة العلمية 
بكتاب صدرت طبعته األولى سنة 1979، ويقع 
في نحو ســت مئة صفحة. فضــالً عن جالل 

ولعله جالل املاشطة.
الشاعر حسب الشــيخ جعفر في كتابه هذا 
)الريح متحــو والرمال تتذكر( كان أقل بوحاً في 
وصف العالقات احلميمــة، ولعله عوتب على 
جرأته احلســية في )رماد الدرويش( أو أنَّ للسن 
أحكامهــا، فقــد كتب كتابــه ذاك حتت فورة 
الشباب املتوقد العاصف، وكتب )الريح متحو..( 
حتت وطأة ثقل السنني وكهولة مبكرة، والناس 
في بالدي يشــيخون بســرعة بسبب صعوبة 

احلياة وقساوتها وعصفها.
لغة الكتــاب، لغة رائعة، صب فيها حســب 
الشيخ جعفر الكثير من شعريته وشاعريته، 
حتى إني كنت أقــرأ وئيداً، كي أمتع ذاتي بهذا 
الوصف اجلميل واللغة املوســيقية الشاعرية 
وكثيراً ما أعدت فقــرات عديدة، من أجل مزيد 
من اإلمتاع واملؤانســة، وأنا هنا أستعير عنواناً 
ألحد كتــب جدنا أبــي حيــان التوحيدي. ثم 
إنَّ املؤلف يصــف مكاناً محــدداً، يكاد يكون 
ثابتاً، لكنه لثــراء لغته واكتنازها ال يكاد يكرر 
أوصافه، إنه ميتح من بئــر خزينه اللغوي الثر، 
ضافيــاً على نثــره، وصفه، غــالالت ندية من 
شــاعريته الرائعة ))طاملا هزتــه هذه الذكرى 
الدامية الفاجعة، فكتــب املراثي باكياً اإلمام 
الشــهيد. ذلك الصيف أصيبت عيناه بالرمد، 
وتورمتا تورماً مخيفاً. وفي أول الليل، ولم يعد 

يدري أكان صاحياً أم هي إغفاَءة عابرة؟ في أول 
الليل كان مستلقياً على الفراش في فسحة 
من األرض بــني األكواخ الثالثة.. فــإذا بالزرقة 
القدســية العجيبة تغمر، فجأة، كل شــيء، 
وإذا به ال يرى غير هذه الزرقة مترعة الفراغ بني 
الســماء واألرض، وعلى كرســي أخضر يرتفع 
بقوائمه عن األرض، ال ميس شــيئاً منها، قائماً 
في الهواء على كرســي أخضــر أبصر باإلمام 
الشــهيد متعمماً بعمامته اخلضــراء ملتفاً 

بعباءته الســوداء، صامتاً ال يتحرك، مشيحاً 
بوجهه عن األرض، نيراً، قدسياً مسربالً بالطهر 
والنقــاء.. وكان وجهه الســاكن واضحاً بهياً، 
ولم تــدم الرؤيا إال برهة واختفى كل شــيء.. 
فــأزاح الفتى العصابة عــن عينيه احملتقنتني 
فإذا به يرى األشــياء في وضوح، وقد انحســر 
الورم من عينيه وتالشى دفعة واحدة، واختفى 
الرمد اختفاًء، ولم يصب الفتى بعدها بالرمد. 
ولم يزل يتذكر تلك الهيئة النورانية الطاهرة، 

والزرقة القدســية الباهــرة العجيبة )...( ولم 
تكن هذه بالرؤيا )الصوفية( فيما يظن، بل هي 
رحمة خصه بها اإلمام الشــهيد املظلوم...((. 

ص126.ص127.
ولقد رأيت لغتــه أكثر روعة وهو في تيار وعيه 
مســتذكراً حياته في العراق، مــن لغته وهو 
يحدثنا عن حياته املوســكوفية، ترى أللجذور 
العراقية التي رضع من لبانها أثر في ذلك أيعود 
ذلك حلبه للعراق، فتتألــق لغته - من حيث ال 
يدري أو يتقصد- حني يتحــدث عنه؟! إّني من 
خــالل اســتقرائي وإدامة نظــري في نصوص 
الكتــاب وجدت هذه الظاهــرة، ولعل من يقرأ 

الكتاب يجد مصداق قولي.
على الصفحــة 165/ قرأت نصــاً، أعادني إلى 
ســيناريو فيلم )الــرز املّر( املنتج عــام 1949 
وقامت ببطولتــه جميلة جميــالت ايطالية 
)ســيلفانا منكانا( إلى جانب فيتوريوكاسمان 
ورالف فالوني، ونشرته وزارة الثقافة السورية/ 
املؤسســة العامة للســينما - دمشق 2004 
بكتــاب أمتعتنــي قراءته، بعد أْن شــاهدته 
فيلماً بالسينما ).. وفي مهب الرياح الصيفية 
بتمايــل الفروع الواهي بأوراقــه العريضة في 
فســحة من األرض اخلالء، وحتوم احلــدأ عالياً 
وتنعق األغربة.. وتخور األبقار وهي تطرد ويصاح 
بها عن حواشــي احلقول املائجة بالرز األخضر 
اليافع. ومع انحدار الشــمس تخف حدة احلر 

وتطول الظالل... ((.
املؤلف يســتعمل صيغة )أفعلة( بدل )فعالن( 
جمعاً للغراب وللبساط واحلصير، فيأتي باجلمع 
منها: أغربة وأبســطة وأحصــرة، وهي جموع 
صحيحة لغوياً لكنها قليلة االســتعمال، أو 
غير مستعملة، فالسائد استعمال اجلمع على 
صيغة )فعالن(. غربان. حصران، و)ُفعل( بُُســط 

لبساط.
كما أنَّه يستعمل طيلة، والطيلة تعني العمر، 
ومنها قولهــم: أطال اهلل طيلتــه، أي عمره. 
كما أنَّ الصفة تتبع املوصوف في عشر حاالت 
منها: اإلفراد والتثنية واجلمع، فال يصح قولنا: 
الرايــات اخلضراء، ألنَّ اخلضــراء صفة للمفرد، 
الراية اخلضراء، والصحيح قولنا: الرايات اخلضر، 
ملطابقة الصفة للموصوف جمعاً ففي القرآن 
الكرمي: جدد بيض وغرابيب سود. أي: جبال بيض 
الصخر وغربان أو أغربة سود على لغة حسب 

الشيخ جعفر! 

شكيب كاظم

حســب الشــيخ جعفر في انتقاالته الزمنية، 
عائداً إلى حياته فــي تلك القرية اجلنوبية، عند 
تفرع دجلة إلى نهري املشرح والبتيرة، والغافية 
عند ضفاف الهور، إمنا كان يعيدني إلى سنوات 
عشتها في املنطقة ذاتها أو قريب منها، ناحية 
العزير جنوبي العمارة، يــوم عينت موظفاً في 
مستودعها النفطي صيف عام 1965، وعشت 
مع أولئك النــاس الطيبني نحو أربع ســنوات، 
وأخالقهم  وكرمهــم  للطفهــم   – أنَســْوني 
العالية- حتى أهلي وأصدقاء طفولتي في محلة 
الشواكة، ولدى مقارنة هذه االنثياالت قبل متوز 
وبعده، لنجد احلال نفســه، ال بــل كان ينحدر 
نحو األســوأ، فمداهمات الشرطة قائمة على 
قدم وساق، والبحث عن الكتب املمنوعة ما زال 
متواصــالً، والفصل من املدارس آخٌذ مداه، حتى 
إنَّ فتانا حسب الشيخ جعفر ما اكتفى بصيغة 
املاضي وضمير الغائب في ســرد انثياالته تلك 
بل أطلق لفظــة الفتى على ذاته، كما أطلقها 
الدكتور طه حســني وهو يســرد علينا سيرته 
الذاتية فــي كتابه )األيام( أو كتابه الرائع )أديب( 
الذي يقص علينا من خالله حياته الدراسية في 
القاهرة ومن ثم في باريــس وحديثه عن زميله 
في السربون: صبري السربوني، الذي لم تنصفه 
احلياة ولم ينصفه النقد، على الرغم من ما قدم 
1978، وكذلك  واملتوفى عــام  العربية  للثقافة 
زميلهما في البعثة إلى باريس جالل شــعيب، 
الذي مرض هنــاك وأعيد إلى بلده مصر ليموت 
فيها، وهناك من الباحثني من يرى أنَّ طه حسني 
إذْ كتب كتابه )أديب( إمنا كان يعني جالل شعيب، 
الذي ترك حقيبة مــألى باألوراق والكتابات، لدى 
صديقته الفرنسية، لكن وإذْ رحل جالل شعيب، 
فلم جتد هذه اإلنسانة أجدر من طه حسني بها، 
كونه صديقه وزميله في البعثة وابن بلده، لكن 
املعاصــرة حجاب، تدفع إلى الغيــرة والتنافس 
واإلغباط، فيتركها من غير أْن يراجعها وينشــر 
بعض ما يســتحق النشر، إكراما لذكرى زميله 
جالل شعيب، قائالً ))وقد حفظت هذه احلقيبة 
بضعة عشــر عاماً، ال أعرف من أمرها، إال أنها 
مملوءة باألوراق. فلما أتاح الظاملون لي شــيئاً من 
فراغ [يقصد طه حسني هنا يوم أقيل من عمادة 
كلية اآلداب]  نظرت في هذه األوراق فإذا أدب رائع 
حزين صريح، ال عهــد للغتنا مبثله فيما يكتب 
أدباؤها احملدثون. وقد هممت بنشره وقدمت بني 
يديه هذا الكتاب، ولكن هل تسمح ظروف احلياة 

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

عودة للذائذ الموسكوفية، المضّمخة بالوجع العراقي

الشاعر حسب الشيخ جعفر في 
كتابه هذا )الريح تمحو والرمال 
تتذكر( كان أقل بوحًا في وصف 

العالقات الحميمة، ولعله عوتب 
على جرأته الحسية في )رماد 

الدرويش( أو أنَّ للسن أحكامها، 
فقد كتب كتابه ذاك تحت فورة 
الشباب المتوقد العاصف، وكتب 

)الريح تمحو..( تحت وطأة ثقل 
السنين وكهولة مبكرة، والناس 

في بالدي يشيخون بسرعة 
بسبب صعوبة الحياة وقساوتها 

وعصفها.

غالف الكتاب



فقدان هوية
من  الصادرة  الهويــة  فقدت 
هيئــة الســياحة/ الدائــرة 
اإلدارية واملالية، باسم السيد 
مصطفى محمد فائق، فعلى 
من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة اإلصدار...

فقدان هوية وكالة طحني
طحني  وكالة  هويــة  فقدت 
صــادرة مــن وزارة التجــارة/ 
العامــة لتصنيع  الشــركة 
احلبوب باســم )لطيفة عبد 
احلسن عرير( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 8638/17
التأريخ/ 2022/4/4

إعالن ثالث
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )15 ســنة( خمس عشرة سنة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة 
خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة املقدرة مضروبا بعدد ســنوات املساطحة مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة 
ظهــرا في )قاعة ديوان محافظة البصرة في املعقل( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعنــد مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك باملزايدة:
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- الشــروط الفنية والقانونية إلنشاء ســوق منوذجي بطابق واحد على القطعة املرقمة )4003/2307( الرباط الكبير البالغة 

مساحتها )2400 م2( بعد حصول موافقة التخطيط العمراني بكتابكم ذي العدد )1349( في 2014/6/18. 
1- الســوق يتكون من طابق واحد مبوجب اخملططات املعدة من قبل البلدية على ان يراعى التصميم اإلنشائي للسوق على ان 

يتحمل إضافات مستقبلية )طابق علوي( بعد انتهاء العقد واستالم العقد من قبل البلدية.
2- مساحة املوقع 2400 م2

3- يقوم املستأجر باستخراج إجازة بناء أصولية وفق الضوابط بعد )شهر( من تاريخ تنظيم العقد والبلدية غير مسؤولة في 
حال حصول تعارض مع أي التزام يعود الى الدوائر األخرى.

4- على املشترك باملزايدة دفع امانات قدرها )30%( من القيمة التقديرية مضروبا بعدد سنوات املساطحة لكامل مدة العقد 
استنادا الى املادة )12/خامسا( من قانون 21 لسنة 2013.

5- اســتخدام املواد ذات املواصفات اجليدة في تنفيذ العمل وااللتزام بإجراء الفحوصات اخملتبرية من قبل املهندس املشــرف 
لتنفيذ كافة االعمال وفق الشروط الهندسية املدنية املعتمدة.

6- على املســتأجر دفع امانات تعادل بدل املساطحة خالل مدة التشييد لضمان تشييد املساطحة وفي حال عدم التشييد 
خالل املدة تصادر االمانات ويعتبر عقد املساطحة الغيا وتؤول كافة املشيدات القائمة الى البلدية.

7- يلتزم من حتال عليه املساطحة بعد توقيع العقد بتقدمي اخملططات التفصيلية األولية )اإلنشائية والصحية والكهربائية( 
وخــالل مدة )30( يوما من تاريخ توقيع العقد لغرض دارســتها من قبل املشــاريع في البلدية وإعطــاء املالحظات إن وجدت 
خالل )15( يوما من تاريخ اســتالمها وبعد إعطاء املوافقة على اخملططات األولية املشــار اليها أعاله يلتزم املساطح بتزودينا 
باخملططــات النهائية خالل مــدة )45( يوما وتعتبر املدة البالغة )90( يوما إلعداد اخملططات خارج مدة التشــييد وضمن مدة 
التأجير مدفوعة البدل وتقدم اخملططات بنسختني مع قرص )( ومن ضمنها الكشوفات املتكاملة على ان يتم تزويد املهندس 

املشرف وشعبة تنظيم املدن بنسخة من اخملططات النهائية بعد مصادقة شعبة املشاريع.
8- على املستأجر االلتزام باخملططات والكشف الفني املعد من قبل البلدية.

9- يتم تنفيذ العمل واالنتهاء منه خالل )سنة واحدة( من تاريخ اإلحالة وتعتبر هذه املدة ضمن مدة االيجار مدفوعة البدل.
10- يغرَّم املستأجر )خمسون الف دينار( عن كل يوم تأخير او تقصير او مخالفة بالتشييد وفي حال وصول الغرامات الى )%50( 

من مبلغ االيجار يفسخ العقد ويتم سحب العمل من دون اللجوء الى احملاكم.
11- مدة العقد )15 ســنة( تؤول بعدها كافة املشــيدات الى البلدية من دون بدل ويكون املســاطح مســؤوال عن صيانتها 

واحملافظة عليها.
12- عند انتهاء مدة العقد تعود كافة املشيدات الى البلدية وان تكون بحالة جيدة وتعاد من دون شرط وال يستحق املستأجر 

أجر املثل.
13- يتم التأجير وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة قانون 21 لسنة 2013 املعدل.

14- يلتزم املساطح باستمارة اإلشراف على مراحل البناء ويكون ملزما بإبالغ املهندس املشرف على كل مرحلة قبل تنفيذها 
مع مصادقة كل مرحلة من قبل املهندس املشرف واملساطح معا وتعتبر االعمال غير املؤيدة من قبل اإلشراف اعماال مرفوضة.
15- يتم اســتيفاء بدل املساطحة ســنويا على ان يتم مراجعة البدل كل )خمس سنوات( من تاريخ إبرام العقد استنادا الى 

املادة )16 ب( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
16- ال يجوز استخدام األرض لغير الغرض اخملصص من اجله.

ــب مهندس مشرف من قبل البلدية لإلشــراف على البناء وعلى املستأجر عدم تنفيذ أي فقرة من فقرات الكشف  17- ينسَّ
الفني إالَّ بعد اســتحصال موافقة املهندس املشــرف وتأييده مع توفير واســطة نقل خالل مدة العمل على ان يقدم تقريرا 

شهريا مبراحل العمل.
ــب مهندس مشرف من قبل املساطح لغرض تنفيذ االعمال احملالة على املستأجر ويكون ممثال للمستأجر في موقع  18- ينسَّ

العمل.
19- يتم املصادقة على العقد بعد )15( يوما من تاريخ اإلحالة وبعكسه تلغى األقساط ويتم دفع البدل دفعة واحدة.

20- ال يجوز التغيير في اخملططات او التحوير او إضافة أي أبنية أخرى خالل التصميم املعدة إالَّ مبوافقة الطرف األول في العقد 
وألسباب إنشائية. 

21- يلتزم املســاطح بتسجيل حق املســاطحة لدى التســجيل العقاري بعد توقيع العقد مع حتمل املستأجر كافة املبالغ 
والضرائب اخملتبرية والرسوم املترتبة على تسجيل حق املساطحة.

22- يلتزم املستأجر بإيصال كافة اخلدمات من كهرباء وماء ومجاري.
23- يلتزم املساطح باســتخدام نظام جمع النفايات داخل البناية ووضعها خارج البناية وفي األماكن اخملصصة لها على ان 

تقوم البلدية بزيارات تفتيشية لضمان نظافة البناية.
24- في حال مخالفة املســتأجر الي فقرة من الشــروط أعاله يفســخ العقد من دون احلاجة الى إنذار رسمي او اللجوء الى 

احملاكم وتؤول كافة املشيدات الى البلدية من دون عوض مع حتميله كافة التبعات املالية والقانونية املترتبة على ذلك.
25- تعتبر كافة التعليمات والتوجيهات التي تصدر من املراجع العليا )الوزارة( او غيرها الحقة لشروط العقد وجزءا ال يتجزأ 

منه وواجبة التنفيذ للطرفني.
26- ال يحق للمساطح مطالبة البلدية بأي تعويض في حال فسخ العقد وألي مرحلة من مراحل البناء.

27- على املستأجر توفير متطلبات ومستلزمات الوقاية من احلرائق وعدم استخدام مواد قابلة لالشتعال.
28- توفير شروط السالمة واألمان في كافة مندرجات السوق والبلدية غير مسؤولة عن أي ضرر يصيب املستخدمني بسبب 

ذلك.
29- تعتبر الشروط الفنية جزءا ال يتجزأ من العقد.

30- يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل ضمان تسديد األقساط 
وفي حال املوافقة على تقسيط بدل اإليجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترسو عليه املزايدة بعد اإلحالة 

وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ األمالك العدد )21531( في 2019/7/11.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظة البصرة
رئيس اللجنة

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واإليجار 

تنويه
إحلاقا بإعالننــا 1331 في 2022/4/17 
املنشــور في جريدة الصبــاح اجلديد 
إعالن   2022/4/18 فــي   4880 بالعدد 
كســر قرار تأجير علوة بيع أســماك 
املزايدة في  املرقمة 282 تكــون  احلي 
مقر مديرية بلديات واســط بدال من 

مديرية بلدية احلي،
لذا اقتضى التنويه...

فقدان هوية وكيل
فقدت هوية وكيل صادرة من الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية باسم/ قيس زغير غامن، فمن يعثر عليها تسليمها 

ملصدرها...

الشركة العامة لتجارة احلبوب 
إعالن مناقصة رقم ١٧/٢٠٢٢

تنويه
ورد ســهوا في جريدة الصباح اجلديــد بالعدد املرقم 
)4880( في 2022/4/18  حيث وردت التأمينات االولية 
مببلــغ )200،000،000( مائتــي مليــون دينــار خطأ، 
والصحيح هــو )100،000،000( مائة مليون دينار، لذا 

اقتضى التنويه...
عامر جاسم حمود

مدير القسم القانوني 

الشركة العامة لتجارة احلبوب
تنويه

ورد سهوا في جريدة الصباح اجلديد 
 2022/4/18 في   4880 املرقم  بالعدد 
ورد في الفقرة رقم )4( حتميل احلبوب 
الفل ورد في املبلغ رقما )1380( املبلغ 
كتابة الــف وثالثمائة وثمانون دينار/ 
طن خطــأ والصحيح هــو )1280( 
وثمانون  ومائتان  الــف  املبلغ كتابة 

دينار/ طن لذا اقتضى التنويه...

موقعهمدة اإليجارمساحتهجنس العقارت

١

)4٠٠3/٢3٠٧( الرباط الكبير

قطعة أرض يراد تأجيرها إلنشاء عليها 
سوق منوذجي بطابق واحد ملدة )١5( سنة 

وحسب املادة )١6( من قانون ٢١ لسنة ٢٠١3 
املعدل

)١5( خمس عشرة ٢4٠٠ م٢
الرباط الكبيرسنة
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العواصم ـ وكاالت:

مجنــون  ســيناريو  فــي 
وهيتشــكوكي، قلب ريال مدريد 
إشبيلية  مضيفه  على  الطاولة 
وفــاز عليه 3-2 في اجلولة 32 من 
الدوري اإلســباني لكــرة القدم.

وأكمــل رفــاق احلــارس املغربي 
األول  الشــوط  بونــو  ياســن 
بأســبقية هدفــن ســجلهما 
الكرواتي إيفــان راكيتيتش )21( 
 .)25( الميال  ايريــك  واألرجنتيني 
ومــع انطــالق الشــوط الثاني، 
قلب ريال مدريــد املباراة فتمكن 
أولى من تسجيل  في مناســبة 
الهدف األول بواســطة البرازيلي 
رودريغو )50( ثم ســجل ناتشــو 
فيرنانديز في الدقيقة 83 الهدف 
الثاني.  وفي الوقت القاتل، متكن 
بنزمية  الفرنســي كرمي  »املنقذ«، 
من إهداء ريال مدريد الفوز بعد أن 
دّون الهــدف الثالث في الدقيقة 
90+2.  ويحتل ريال مدريد صدارة 

الليغا بـ75 نقطة.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن بنزميا سجل 25 
هدفا في الليجا هذا املوسم، وهو 
أفضل سجل له في موسم واحد 
في البطولة بقميص ريال مدريد.

وأضافت الشبكة: »بنزميا تخطى 
سجله الســابق حن سجل 24 
هدفا في موسم )2016-2015(«.

وفي مبــاراة أخرى، أعــاد البديل 
البلجيكــي يانيــك كاراســكو 
حامل  مدريــد  أتلتيكو  فريقــه 
اللقب إلى سكة االنتصارات في 
فترة هامة جداً من املوسم، وذلك 
القاتل  الفوز  ثنائية  بتســجيله 
علــى الضيف إســبانيول 1-2 .. 

األرجنتيني  املــدرب  فريــق  وبدا 
متجهــاً  ســيميوني  دييغــو 
لالكتفاء بالتعادل والفشــل في 
حتقيــق الفوز للمبــاراة الرابعة 
تواليــاً محليــاً وقاريــاً، قبل أن 
يقول كاراسكو كلمته من ركلة 
جزاء في الدقيقة العاشــرة من 
الوقت بــدل الضائع، بعدما كان 
هدف  صاحب  البديل  البلجيكي 

التقــدم أيضاً في اللقــاء الذي 
أكمله فريقه بعشرة العبن.

وبهــذا االنتصار، اســتفاد فريق 
سيميوني، القادم من خسارة في 
املرحلة املاضية أمام ريال مايوركا 
ربع  من  بخــروج  أتبعها  صفر1- 
نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل 
على أرضه مع مانشستر سيتي 
)خســر  صفر-صفر  اإلنكليــزي 

بيتيس  تعادل  ذهاباً صفر1-(، من 
مــع سوســييداد )0-0( اجلمعة 
لالبتعاد في املركــز الرابع األخير 
املؤهــل الــى دوري األبطال.ورفع 
 60 الى  العاصمة رصيــده  فريق 
نقطة فــي املركز الرابــع بفارق 
ثالث نقاط أمــام بيتيس وخمس 
املسافة  وعلى  سوسييداد،  أمام 
ذاتها من إشــبيلية الثالث الذي 

يســتضيف مســاًء ريال مدريد 
املتصدر في قمة نارية، وبرشلونة 
الثاني الذي يختتم املرحلة أمس 

ضد قادش.
إلى ذلك، فاز باريس سان جيرمان 
على ضيفه أوملبيك مرسيليا 1-2 
في قّمة مواجهات اجلولة 32 من 
الدوري الفرنســي لكــرة القدم.
نيمار  البرازيلي  النجــم  وافتتح 

ثم   12 الدقيقة  في  التســجيل 
أدرك الكرواتي دويــي كاليتا كار 
الدقيقة  في  ملرســيليا  التعادل 
األول،  الشــوط  نهاية  وقبل   .31
متكن كيليان مبابي من تسجيل 
الهدف الثاني من ركلة جزاء في 
الدقيقــة 45+5. ويحتــل الفريق 
الباريسي صدارة الـ«ليغ 1« بـ74 
يأتي مرســيليا في  فيما  نقطة 

مركز الوصافة بـ59 نقطة.
مــن جانــب اخــر، قلــب برونو 
نيوكاســل  العب  جيمارايــش، 
يونايتــد، الطاولة على ليســتر 
سيتي، في املباراة التي احتضنها 
بارك(  جيمــس  )ســانت  ملعب 
الـ33 من  اجلولــة  لقاءات  ضمن 
والتي  اإلجنليزي،  الــدوري  بطولة 
انتهــت بانتصــار »املكبايــس« 
بهدفــن لهدف.وتقدم الضيوف 
عن طريق أدميــوال لوكمان )ق19(، 
وأحرز ثنائية أصحاب األرض برونو 
و95(.ورفع  )ق30  فــي  جيمارايش 
نقطة   37 إلى  رصيده  نيوكاسل 
في املركز الـــ14، في حن جتمد 
40 نقطة في  رصيد ليستر عند 

املركز الـ9.
وانتهت مباراة وست هام يونايتد 
وبيرنلي التي أقيمت على ملعب 
)ســتاد لندن األوملبــي( بالتعادل 
اإليجابي 1-1.وتقدم بيرنلي )ق33( 
وأحرز  فيخهورســت،  طريق  عن 
توماس  لـ«الهامــرز«  التعــادل 

سوتشيك )ق74(.
وبهذا التعادل ابتعد وســت هام 
للنســخة  املؤهلة  املراكــز  عن 
املقبلــة من دوري أبطــال أوروبا، 
حيث رفــع رصيده إلى 52 نقطة 
مــن 33 مبــاراة محتــال املركز 
رصيده  بيرنلي  رفع  كما  السابع، 

إلى 25 نقطة في املركز الـ18.

سان جيرمان يحسم مواجهة القّمة أمام مرسيليا بفرنسا 

»سيناريو مجنون« يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية في الليجا
لندن ـ وكاالت:

بلغ تشيلســي املباراة النهائية ملسابقة 
أول  كأس االحتاد اإلجنليزي، بفوزه مســاء 
أمــس على كريســتال بــاالس بهدفن 
نظيفن، فــي ملعب »وميبلــي« بنصف 
النهائــي. وأحــرز روبن لوفتوس تشــيك 
)76( هدفي فوز  (65( ومايســون مونــت 
تشيلســي. وضرب تشيلسي موعدا في 
الذي كان  النهائية مــع ليفربول،  املباراة 
تغلب على مانشســتر سيتي 3-2 مساء 

السبت.

أمستردام ـ وكاالت:
توج فريق آيندهوفــن بلقب كأس هولندا 
للمرة العاشــرة في تاريخــه، بفوزه على 
أياكس أمســتردام 2-1 فــي روتردام، في 
املباراة النهائية للبطولة.وقلب آيندهوفن 
تأخره بهدف في الشــوط األول، وحسم 
الفــوز بهدفــن ســجلهما فــي أول 5 
دقائق من الشــوط الثاني، وسط حضور 

جماهيري غفير.
وتقــدم أياكس بهــدف عن طريــق ريان 
جرافينبيــرش في الدقيقــة 23، ثم أدرك 
إيريـــك جوتيريـز التعـــادل آليندهوفـن 
بدقيقتيـن  وبعدهـــا   48 الدقيقـة  فـي 
فقـط سجـــل كـــودي جاكبـو هـدف 

الفـوز.

تشيلسي يالقي ليفربول 
بنهائي كأس إنجلترا

آيندهوفن يتوج
 بكأس هولندا

العبو ريال مدريد يحتلفون بالفوز الثمني على إشبيلية

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

10:00 مساًءليفربول ـ مان يونايتد 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

لدوري   28 اجلولة  مباريات  تفتتح 
الثالثاء  اليــوم  املمتــاز  الكــرة 
املوافق 19 نيســان اجلاري بإقامة 
يضيــف  النفــط  مواجهتــن، 
الطلبة في ملعبه في الســاعة 
الثالثــة والنصف عصــرا، وفي 
ملعــب النجــف الدولــي تقام 
مباراة نفط الوســط والديوانية 

في الساعة 10 مساء.
وفي اليوم التالي تقام 3 مباريات، 
نــوروز يالقي الــزوراء في ملعب 
اجلامعة الساعة الثالثة والنصف 
عصرا وفي ملعبــه يالعب فريق 
في  القاســم  فريق  بغداد  أمانة 
التوقيت ذاته، اما مباراة الشرطة 
والصناعة فســتقام في ملعب 
الشــعب الدولي في الساعة 10 

مساء.
وتقام اخلميــس 3 مباريات أيضا، 
ففي ملعب الساحر احمد راضي 
بنادي الكرخ تقــام مباراة الكرخ 
ونفــط ميســان في الســاعة 
وجترى  عصرا،  والنصــف  الثالثة 
فــي ملعب زاخــو مبــاراة اهل 
الدار والكهرباء في الســاعة 10 
مســاء، كما يلعب في التوقيت 
ذاته في ملعــب الفيحاء فريقي 
امليناء وسامراء، وفي اليوم التالي 
جترى مبــاراة نفط البصرة واربيل 
في الســاعة 10 مســاء مبلعب 
البصرة..  مبحافظــة  الفيحــاء 
في حــن تأجلت مبــاراة اجلوية 
والنجف بسبب ارتباط اجلوية في 

املشاركة بدوري ابطال آسيا.
مــن جانب اخــر، اجتمعت جلنُة 

املركزي  االحتــادِ  فــي  االنضباط 
حزمًة  وأصــدرت  القــدم،  لكرِة 
مــن القــراراِت اخلاصــة ببعض 
احلاالت السلبّية، وكما يلي: بعد 
وُمشرف  حكم  تقرير  مناقشــِة 
مبــاراة فريقي ســامراء والكرخ 
املمتاز  الــدوري  مباريــاِت  ضمن 
اللجنِة  لكرِة القدم، وبعد اطالع 
التقريرين أعاله،  على ما جاَء في 
تبــَن وجود حالة جتــاوزٍ من قبل 
رئيس نادي ســامراء )صدام عزیز( 

على الطاقــم التحكيمي وإثارة 
من  الفوضى، وكذلك وجود جتاوزٍ 
قبل جمهورِ نادي سامراء، وعليه 
قــررت اللجنة ما يلــي: ُمعاقبة 
رئيس نادي ســامراء )صدام عزیز( 
إلى نهايــِة املوســم احلالي من 
ماليٍة  غرامٍة  مــع  امللعب  دخول 
قدرها )10000000( عشرة مالين 
دينار عراقي استناداً إلى املادة 51 
/4 من الئحة االنضباط.. وحرمان 
نادي ســامراء مــن اللعِب على 

ملباراتن  جمهــور  وبــدون  أرضه 
اســتناداً الــى املــادة الثامنة / 
أوال /2 / أدب.. وتوجيــه عقوبــِة 
بسبب  ســامراء  لنادي  التحذير 
عــدِم التزامه بتعليمــاِت االحتاد 
استناداً للمادة الثامنة/ انضباط.

قراراً قابالً لالستئناِف ضمن املدِة 
القانونّية.

وناقشــت اللجنة تقرير مشرف 
ُمبــاراة نــادي النجــف ونفــط 
الوســط ضمن الــدوري املمتاز، 

وبعد اطالعها علــى ما جاَء في 
التقريــر أعاله تبَن وجــود حالِة 
جتاوزٍ من قبل مساعِد ُمدرب نادي 
نفط الوســط )حيدر جنم( على 
حكِم املباراة وسوء التصرف الذي 
بــدرَ منه، وكذلك عــدم االلتزام 
الكامِل من قبــل املالكن الفني 
واإلداري املتواجديــن في املنطقٍة 
ما  اللجنة  قــررت  عليه  الفنية، 
يلــي:  معاقبة ُمســاعد مدرب 
)حيدر جنم(  الوســط  نادي نفط 

من  مباريات  خمس  باســتبعاده 
مرافقــِة الفريق وغرامــٍة ماليٍة 
دينار  )2000000( مليونا  مقدارها 
عراقــي اســتناداً الى املــادة 51 
/1.. ُمعاقبة نادي نفط الوســط 
 )2000000( قدرها  ماليٍة  بغرامٍة 
مليونا دينار عراقي اســتناداً إلى 
املادة الثامنة/ انضباط.قراراً قابالً 
لالستئناِف ضمن املدِة القانونّية.
الشكوى  مناقشــُة  أيضاً  ومتت 
املُقدمــة من جلنــِة احلكام على 
مشــرِف فريــق نــادي الناصرية 
واطلعــت  شــریف(،  )صاحــب 
اللجنُة على تفاصيل الشــكوى 
أعاله، ومشاهدة مقطع الفيديو 
املُرســل إلينا من جلنــة احلكام، 
ومتــت مالحظُة وجود جتــاوزٍ من 
الناصرية  نادي  قبل مشرِف فريق 
)صاحب شــريف( وإساءة كبيرة 
إلى جلنــة احلــكام، وعليه قررت 
:إيقاف مشــرف  يلي  ما  اللجنة 
)صاحب  الناصريــة  نــادي  فريِق 
شریف( ملدة ســنتن عن العمل 
اســتناداً الى أحكام املادة 68 من 
املادة  وبداللة  االنضبــاط،  الئحِة 
التاســعة انضباط.. قــراراً قابالً 
لالستئناِف ضمن املدِة القانونّية.
إلى ذلك، قررت جلنُة املســابقات 
حَتديَد اليوم الثالثاء )١٩ / ٤ / ٢٠٢٢( 
النهائّية  املُبــاراِة  إلقامِة  موعداً 
للموســم  األولى  الدرجِة  لدوري 
)٢٠٢١-٢٠٢٢( بــن فريقي احلدودِ 
وكربالِء في الســاعِة العاشــرة 
الدولّي،  الشــعب  مبلعِب  مساًء 
الفائز  الفريــق  تتويُج  وســيتم 
بن  األوسمِة  وتوزيع  الدوري  بدرِع 
الفريقن األول والثاني بعد نهايِة 

املُباراة.

الجولة 28 لدوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بمواجهتين 
الحدود وكربالء يختتمان الدرجة األولى 

الثالثاء 19 نيسان  2022 العدد )4881(
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لقطة من مباريات الدوري املمتاز

البرامج الرياضية ما 
لها وما عليها 

ال شــك ان من البديهي يجــب ان يكون العمل 
لألعداد للبرامج الرياضية عموما سواء كان هذا 
علــى صعيد االذاعة والتلفزيون، الســيما وان اي 
عمل يجب ان يقترن مبهام واشــراف مباشــر من 
القائمن عليهــا، ولذلك نحن كمعدي ومقدمي 
البرامــج الرياضية عندما كنا ســابقا لم نتجرأ 
على تقدميها مباشــرو ما لم متر عبر الشــخص 
املســؤول او) الفاحص لتلك البرامج والذي يقوم 
بحــد ذاته بوضع االخطــاء املوجــودة في داخل 
النص الذي مت اعــداده للبرنامج، ولهذا يقوم ذلك 
الفاحص او املشرف اخملتص بإعطاء موافقة لكي 

نقوم بعد ذلك بتقدمي حلقة البرنامج(.
وما نراه اليوم من تخبطات وعدم الكفاءة واملعرفة 
بأعداد اي برنامج او سنجد االعداد لهذه البرامج 
البهلوانية والتي يقوم املقدم لها بالتشهير وعدم 
احترام الســياقات االذاعيــة والتلفزيونية لكي 
يرضي املتابعن لهــذا او ذاك البرنامج، وباعتبارنا 
كإعالمين ســبق لنا وان عملنا في دائرة االذاعة 
و التلفزيــون لم نقبل  على هــذه البرامج التي 
تسيئ إلى شخصيات ورموز رياضية وتسيئ إلى 
الرياضة العراقية على حد ســواء وعند متابعتنا 
إلــى هذه البرامــج لم ولن ترضــي الناس بهذه 
االســاليب التي تفتعل التفرقة بن هذا املسؤول 

وبن ذاك املسؤول.
ولذلــك وجدنا هــذه البرامــج الرياضية تكون 
مخصصة إلى زيد او عمر من االشــخاص الذين 
يتم اســتضافتهم ضمــن البرنامــج الرياضي 
والباقــون لم يتم دعوتهم مــن اجل اللقاء بهم 
في هذه البرامــج الرياضية و التحدث الى الناس 
بأســلوب لطيف واســلوب خالي من العنصرية 
و التفرقــة على حد ســواء،  نحن نســال هؤالء 
الذين يطلق عليهم كمعــدي ومقدمي البرامج 
الرياضيــة، هل فكروا يوما باجراء لقاء معنا نحن 
اصحاب اخلبرة واهــل االختصاص ؟ وملاذا يتبع ما 
يطلق عيلــه مقدم برنامج رياضي باســتضافة 
اشخاص معدودين ودعوتهم للحديث وملرات عده، 
هل ان هؤالء هم ادرى وافهم من عندنا بالقوانن 

الرياضية؟.
هذه املالحظات نضعها امام هؤالء من الذين ليس 
لديهم اخلبرة والعمل فــي اجملال الرياضي  ونحن 
نضع هذه املالحظات امام مــن يتجرأ باحلديث و 
االنتقاص من املســؤول الرياضــي وحتى الدخول 
في عمل االدارة وعمل احلســابات املالية العائدة 
لتلــك التي ذكرناهــا انفا وان هــذه االمور يجب 
ان ال يتدخل بهــا املعد اواملقدم لهــذه البرامج 
بان يتحلى باســلوب واضح  الرياضية واملطلوب 
وصريح واسلوب هادف الجل رفع سمعة الرياضة 
العراقية إلى ما نصبوا اليه وان نبتعد من كلمة ) 
انا  ( ونحن نرد على من يقول ) انا ( نقول له اخرس 
وألنك لم تتســلح بعلوم الرياضة العراقية التي 
حققــت االنتصارات واالجنازات ومنذ تشــكيلها 
وحلــد االن وخرجت ابطال وشــخصيات رياضية 
لهم ســمعتهم على اجملالن العربي واآلســيوي 

وحتى العاملي منها.

تقرير 

حسين الشمري 

الباراملبية  للجنــة  العام  االمن  اعرب 
وكالــة  الدكتــور احمــد العاني عن 
ســعادته وفرحته الغامــرة بحصول 
منتخبنــا الوطنــي باملبــارزة علــى 
الكراسي على ثالثة اوسمة ملونة في 
ختام منافسات الفردي ببطولة كاس 
العالم التي جرت في مدينة ســاوبالو 
فــي البرازيل مبشــاركة واســعة من 

منتخبات العالم.
وحصل منتخبنا على الوسام الذهبي 
فرقيا.  مبارزة  الشيش  لفعالية سالح 
بعد الفــوز على املنتخــب  االيطالي 
فــي دور االربعــة  بنتيجــة 36-45.. 
وتأهل املنتخــب العراقي مع املنتخب 
امام منتخبنا  الذي خســر  الفرنسي 
العراقــي  ) 45-41( ويحصل على أول 
املســتوى  للعراق على  وســام ذهبي 
الفرقي فــي تاريخ املبــارزة الباراملبية 

العراقية.

أوسمة التفوق 
 وجاءت املشاركة العراقية في بطولة 
كأس العالــم اجلارية حاليــا بالبرازيل 
بحصيلتهــا  النهائية وســام ذهبي 
عمارهادي  لالعب  الشــيش  بســالح 
وايضــا وســام  فضــي فــي فعالية 
السيف العربي و وسام برونزي لالعب  
زيــن العابدين غيالن بفعالية ســالح 
الشيش و وحصل العراق على الوسام 
ويشــارك  الفرقي..  بفعالية   الذهبي 
منتخبنــا الوطني بســتة العبن في 
بطولــة كأس العالم  مبشــاركة  38 
دولة حيث اقيمت بطولة كأس العالم 
بالبرازيل بعــد ان انطلقت هناك  يوم 
الرابع عشر من شهر نيسان وتختتم 

رسميا في  السابع عشر منه.

مشاركة ناجحة 
العام حيث حصل مبارزنا  وقال االمن 
البطــل عمار هــادي على وســامن 
ذهبي وفضي ونال زميله زين العابدين 

الوسام البرونزي في منافسات الفردي 
ومن املؤمــل  ان  تنطلق منافســات 
الفرقي التي نامل احلصول على وسام 
اخر وان هذه املشاركة الناجحة تضاف 
الســابقة  النجاحات  سلســلة  الى 
املشاركات  في  احتاداتنا  حققتها  التي 
اخلارجيــة التي اقيمت خالل االشــهر 

املاضية.
وهي تؤكد مبــا ال تقبل الشــك جناح 
فــي  ومنهجنــا  عملنــا  سياســة 
تقــدمي افضــل املســتويات الفنيــة 
الرغم  على  اخلارجية  باالســحقاقات 
من الضائقــة املالية التي تعاني منها 
جلنتنــا اال ان هذا لم يثــن العبينا بل 
زادهم عزمية واصرار  على  تقدمي افضل 
اخلارجية  البطــوالت  املســتويات في 

وحصد اوسمة الفوز.

متابعة ميدانية 
واشــار العاني ان تفــوق مبارزينا ياتي 
من خالل حــرص احتاد اللعبة واملتابعة 
امليدانيــة من قبل املكتــب التنفيذي 

للجنــة الباراملبيــة بقيــادة الدكتور 
حيث  االخرين  وزمالئنــا  حميد  عقيل 
اثرنا على انفســنا ان تكون متابعاتنا 
ميدانية خالل الوحدات التدريبية لرفع 
املستوى الفني ملبارزينا وهذا ما عملنا 
عليه مــع كل منتخبات احتاداتنا لرفع 
اجلانب الفنــي واملعنوي لديهم ولهذا 

جاءت االجنازات مبثل ما نطمح اليه.

اللجنة واالحتاد
واختتم الدكتور العاني حديثه بالقول 
نبارك للجنــة الباراملبية والحتاد املبارزة 
ومدربــن  والعبينــا  ادارة  الباراملبــي 
واداريــن هــذا االجنــاز الرائــع ونامل 
ونطمح ان تكــون النتائج افضل في 
املشاركات املقبلة السيما واننا ننتظر 
مشاركتنا الكبيرة في بطولة االسياد 
التي ســتقام في الصن خالل شــهر 
تشرين االول التي نامل ان تكون معززة 
باالوســمة والنتائــج االيجابية التي 
تؤكد علو كعب منتخباتنا على جميع 

األصعدة. 

ابطال المبارزة يحرزون الوسام الذهبي في بطولة العالم بالبرازيل 
بعد التفوق على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية

ابطال املنتخب الوطني للمبارزة على الكراسي يحققون النجاح في البرازيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدعو جلنُة املُســابقات في االحتادِ املركزي لكرِة 
القدم أنديــَة الدرجة الثانيــة املُتأهلة  لألدوارِ 
النهائّية لــدوري الدرجة األولــى واملُدرجة في 
أدناه حلضورِ املؤمتر الفني اخلاص بإجراِء القرعة، 
وذلك يوم غد األربعــاء املوافق )20/4/2022( في 
مقّر االحتاد بالســاعِة احلادية عشــرة صباحاً، 
مســتصحبن معهم كتَب تخويل من األندية 
التــي ميثلونهــا، وهــي: احلويجــة، املصافي، 
اخلضر،  الصويرة،  الصوفية،  اجلوالن،  االتصاالت، 

نادي سكر.

غدا.. قرعة تأهيلي 
الدرجة األولى 

بغداد/إعالم اللجنة األولمبية
برعايــة اللجنة األوملبيــة الوطنية 
العراقيــة وّقــع االحتــاد العراقــي 
املركزي للكرة الطائرة، اليوم االثنن، 
االيطالي  املــدرب  مع  تدريبياً  عقداً 
يتولى مبوجبه  ناتشــي  فيشــينزو 
العمرية   الفئــات  منتخبات  تدريب 

باللعبة.
األوملبية  اللجنــة  رئيــس  ورّحــب 
رعد  األســتاذ  العراقية  الوطنيــة 
وإحتاد  االيطالــي،  باملــدرب  حمودي 
بعملهم  التوفيق  لهم  آمالً  اللعبة 

املقبل مع الكرة الطائرة العراقية.
وأكــد حمودي ان اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقيــة ملزمة بتقدمي 
من خالل  الوطنية  لالحتادات  الدعم 
إبــرام التعاقــدات مــع الكفاءات 
وبالتالــي  األجنبيــة،  التدريبيــة 
إســتثمار  االحتادات  علــى  يتوجب 
تلك الكفاءات فــي تطوير املالكات 
التدريبيــة الوطنية مشــدداً على 
أهمية االهتمــام بالفئات العمرية 
التي تعد حجر األساس في صناعة 
على حتقيق  قادرة  وطنية  منتخبات 
اخلارجية  املشــاركات  في  االجنازات 

املقبلة 
وأشار حمودي الى ان اللجنة األوملبية 
ســتتابع وتراقب أداء ونتائج املدربن 
واعداً  الوطنية،  ملنتخباتنا  املنتدبن 
بزيارات ميدانية سيجريها للوحدات 
جلميــع  للمنتخبــات  التدريبيــة 
االحتــادات الرياضيــة، موضحــاً ان 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
كانت أبرمــت عدداً مــن إتفاقيات 
التعاون الرياضي املشــترك مع عدد 
سعياً  رياضياً  املتقدمة  البلدان  من 
الوطنية  االحتادات  جميع  لتستفيد 
العملــي ملفردات هذه  التنفيذ  من 

االتفاقيات.
ومتّنــى رئيــس اللجنــة األوملبيــة 

الوطنيــة العراقية على إحتاد الكرة 
الطائــرة ان يجري نزهات مســائية 
خالل  اإليطالي  للمــدرب  رمضانية 
الشــهر الفضيل، في أيامه األولى 
إلشعاره  ســعيا  بغداد  بالعاصمة 
باألمان وازاحة الغربة التي قد يشعر 
بهــا في بداية عمله الرســمي مع 

منتخبات الفئات العمرية باللعبة.
 من جانبه ثّمن رئيس االحتاد العراقي 
املركزي للكرة الطائرة السيد جميل 
العبادي، دعم وتعاون الســيد رئيس 
إرتياحه  مبديــاً  األوملبية  اللجنــة 
في ان ترعى اللجنــة األوملبية هذه 
اخلطــوة التــي ستشــكل إضافة 
الطائرة في  الكرة  لرياضة  مطلوبة 
االيطالي  املدرب  وان  السيما  العراق 
سيكون مديراً فنياً ملنتخبات الفئات 

العمرية للشباب والناشئن.
وأعــرب املــدرب االيطالي الســيد 
فيشينزو ناتشي عن سعادته بعمله 
اجلديد فــي العراق واعداً بتقدمي كل 
املنتخبات  مــع  التدريبية  خبرتــه 
العراقية للفئــات العمرية وحتقيق 
فارق ملمــوس، بالنتائج واالداء، في 
املشاركات واملســتحقات اخلارجية 

املقبلة التي تنتظر منتخبات الكرة 
الطائرة.

وفي ختام توقيــع العقد قدم إحتاد 
املنتخب  قميــص  الطائرة  الكــرة 
اللجنة  لرئيــس  الوطنــي هديــة 
األستاذ  العراقية  الوطنية  األوملبية 
رعد حمودي عرفانــاً، وتثميناً، لدوره 
الكبير فــي دعم االحتادات الرياضية 

الوطنية.
هذا وقد حضــر توقيع العقد عضو 
األوملبية  للجنة  التنفيــذي  املكتب 
هيرده  الدكتور  العراقيــة  الوطنية 
األوملبية  للجنة  العام  واألمن  رؤوف 
الســيد هيثم عبد احلميد واألمن 
املالي للجنة األوملبية السيد أحمد 
صبري ورئيس االحتاد العراقي املركزي 
للكرة الطائرة الســيد جميل عزيز 
العبادي والنائب الثاني لرئيس االحتاد 
الدكتــور آزاد حســن واألمن املالي 
لالحتاد الســيد علــي داخل وعضو 
االحتاد الســيد أحمد عبــد الكرمي 
العمرية  الفئــات  منتخبات  ومدير 
في االحتاد السيد عالء شاكر، ومدير 
القسم القانوني في اللجنة السيد 

علي البدري.

إعالم الشباب والرياضة
اكــد معــاون مديــر عــام الدائرة 
الهندســية املهندس ايــاد طارق ان 
ملعب  مبشروع  العمل  وتائر  تصاعد 
االنبار االوملبي سعة 30 الف متفرج 
يعود ملتابعة واشــراف وزير الشباب 
والرياضــة عدنان درجــال وتواصله 
املثمر لتذليــل جميع املعوقات التي 
تواجه العمل االمر الــذي اثمر، عن 
األنبار  تقدم نسب االجناز في ملعب 
اجناز جيدة وظهور  األوملبي بنســب 
مالمحه العمرانية بصورة متقدمة.  
واوضح  سلمان عيدان عبيد املشرف 
الفنــي علــى املشــروع ان العمل 
الشباب  وزارة  تنفذه حلســاب  الذي 
DKA  التركية  والرياضــة شــركة 
الصحيح  شهد  الطريق  وشــركة 
الجزاء  اخملتبرية  الفحوصــات  اجراء 
متعددة من الهيكل اخلرساني وثبت 
جنــاح جميع العينــات مختبريا مع 
عينات حديد التســليح واالسمنت 
املســتخدم بانواعه فضال عن املواد 
اخلاصة االخرى بالكتل الكونكريتية.
املنفذة  االعمال  ان جميــع  مضيفا 
تتم بشكل جيد وبدقة عالية وكل 
فقــرة تنفذ حســب جــدول تقدم 
واخملططات  الكميات  وجدول  العمل 
ومنها ما مت تنفيذه خالل االســبوع 

االخيــر ، اذ تتواصــل اعمال نصب 
القالب اخلشــبي للسقف واجلسور 
املســتوى  احلديــد عند  وتســليح 

.) .C3( 21,01م) في مقطع
واســتمرار اعمــال نصــب القالب 
اخلشــبي وتســليح احلديــد وصب 
املدرجــات مع صب ممــر املدرج (21م  
الربــع مقاطع متفرقــة من امللعب 
وجتري بالتزامن معها  اعمال تسليح 
بوابــات املدرجات للمنصــة الثانية 
مــع الصب عنــد املســتوى 2,01م  
للمقطــع الثاني واســتمرار اعمال 
تسليح وصب قطع السياج اخلارجي 
مع التثبيت فوق أالســاس اخلارجي 

لسياج امللعب الرئيسي.
جدير بالذكر ان املدينة الرياضية في 
االنبار تضم فضال عن امللعب فندق 
يتكون من 6  طوابق وبواقع 75 غرفة 
باإلضافــة إلى ســويتات vip  فيما 
يحتوي امللعب الثانوي ســعة 2500  
متفرج علــى مضمار اللعاب القوى 
وهو ملعب مكشوف ويسير العمل 
فيــه في خطى متســارعة، وهناك 
ملعب اخر للتدريب في اجملمع والذي 
يتســع إلى 500  متفرج وهو ملعب 
مسقف من األعلى ، ويحتوي اجملمع 
مواقف للســيارات ومجمــع اداري 

كبير الدارة املدينة الرياضية.

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال جنم نــادي املينــاء أحمد جليل 
حنــون، إن أنديــة الــدوري املصري 
مهتمة بالعبي الدوري املمتاز.. وقال 
نادي  أظهــر  صحفي  تصريــح  في 
األهلــي املصري اهتمامــه بالالعب 
ســعد ناطق مدافع منتخب العراق 
وفريق الشــرطة ، مشــيرا إلى أنه 
تلقى هــو اآلخر عروضا من املقاولن 

العرب وطالئع اجليش.
وكشــف حنون عن رغبتــه اللعب 
في أحد قطبي الكرة املصري، سواء 
األهلــي أو الزمالــك إال أنــه حاليا 
مســتقر بنادي امليناء العراقي حلن 
تلقيه عروضا قوية سواء من الدوري 

املصري املمتاز أو األندية األوروبية.
وأكد ، أنه يسعى إلى املنافسة بقوة 
خالل املوســم املقبل مع نادي امليناء 

، وذلك حتى يضمن بطاقة االلتحاق 
باملنتخب العراقي، إلى جانب حتسن 
بل  املمتاز  بالــدوري  فريقــه  ترتيب 
والفوز بلقب الدوري خالل املوســم 

اجلديد وحصد املزيد من األلقاب.
يذكر أن الالعــب أحمد جليل حنون 
1991 وهــو جنل الالعب  من مواليد 
جليل حنون، الــذي ُولد في البصرة 

جنوب العراق.

عروض مصرية لسعد ناطق واحمد جليل حنون

إتحاد الكرة الطائرة يوقع عقدًا مع مدرب 
إيطالي لالشراف على منتخبات الفئات العمرية

ملعب االنبار االولمبي يشهد تقدما في 
وتائر العمل واجراء فحوصات البناء 

برعاية اللجنة األولمبية..

جانب من توقيع العقد

ملعب األنبار



--1
من أبلغ الوسائل في تقومي السلوك 

االنساني " املواعظ" احلسنة التي 
تهز ضمير االنسان وجتعله يصحو 

من الغفلة والسبات .
وبهذا تنقله من خندق الى خندق 
، ومن عالم الضياع واخلسران الى 

عالم الوعي والعمل الصالح .
--2

وما صدر من القلب دخل القلب ،
ومن هنا جتد االستجابة السريعة 
ملواعظ العلماء الربانيني والوعاظ 

الَورِعني .
 – -3

وحني التقى أحد هؤالء الوعاظ برجل 
دنيوّي غارق في مشاريعه الدنيوية 

قال له :
أنت تعمل للدنيا فقط ،

فهل حصّلَت منها على ما تريد ؟
فأجابه :

ال 
فقال له :

اذا أنت لم حتصل على ما تريده من 
الدنيا وقد عملت لها ليالً ونهاراً 

فكيف حتصل من اآلخرة على مالم 
تعمل له أصال ؟

وهكذا جنح الواعظ في َحْمِل هذا 
الرجل على مراجعة ذاته وحساباته .

--4
بينما يتوجه واعظ آخر مبوعظته الى 

َمْن حوله فيقول :
يا ابن آدم :

أنَت في َحْبس – ُمذ كنت في الصلب 
محبوساً – ثم تخرج الى الرحم 

فتكون محبوسا ، 
ثم تخرج الى السرير والقماط 

فتكون محبوسا ، 
ثم تنشا فتصير في الُكّتاب في 

حبس – )واملدرسة اليوم تعوض عن 
الكّتاب (-

ثم تكبر فتصير محبوساً في الكد 
على العيال .

ثم تصير في القبر محبوساً ،
فاطلب لنفسك الراحة بعد املوت 

حتى ال تكون في حبس ...
وليست هذه املوعظة االّ ضربا من 

ضروب الكالم املُمل ليس االّ .
احلديث مع اخملاطب عن مراحل لم 
يكن له فيها يد، حيث كان نطفة 

في صلب أبيه، ثم خرجْت الى رحم 
أمه، ثم فتح عينه على الدنيا فاذا 

به حبيس القماط والسرير ..!!
بالتركيز على احلبس ال ينبغي 

للواعظ أْن يطمع من أحد باالقبال 
عليه ، ذلك أنه ضّيق عليه اخلناق 

ووسم أشواط باإلرهاق 
ما معنى تسمية التعليم باحلبس ؟

سواء كان في الُكّتاب او في املدرسة 
؟

وما معنى تسمية النهوض باألعمال 
احلياتية باحلبس ؟

وكان على الواعظ ان يقول 
للمخاطب :

انك اليوم َحٌر في ما تُقدم عليه 
ِمْن أقوال وأفعال ، ومبقدورك – 

والفرصة متاحة لك – ان تستثمر 
ما أنعم اهلل بك عليه في مضمار 

البر واالحسان والعمل الصالح، 
فتحّول كل ذلك الى واحة غناء 

تزدان باحلسنات، وتقر بها عينك يوم 
تنتقل من هذه الدار الى الدار االخرة 
. اما إذا ضّيعت الفرصة حتى وأفك 

األجل فأنك تكون محبوساً في القبر 
ال تستطيع ان تقّدم لنفسك شيئا.

فبادر قبل الرحيل وكن الرجل 
الصالح األصيل.

ال غنى عن الموعظة الحسنة

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

 أعلنــت الفنانة املصرية نهلة ســالمة نبأ زواجها الذي 
سيتم قريباً.

وقالت نهلة، خالل لقائها في قناة "النهار"، إنها ستتزوج 
قريباً بشخص من خارج الوســط الفني، مؤكدًة أنها ال 

تقدر على العيش من دون حب.
وأضافت، في أثناء حوارها مع اإلعالمية راغدة شــلهوب 
في برنامج "سابع سما"، أن اجلمال ليس مقياساً للرجل، 

مشيرًة إلى أن احلب احلقيقي هو احلب األخير.
وتابعت أن املرأة تتزوج الشــخص على أســاس أنها حتبه 
وكذلك يكون الرجــل يحبها، الفتًة إلى أن املرأة لن تكفَّ 

عن حب الرجل إال إذا لم يكن هو يحبها.
وأكــدت أنها ال ميكنها حتمل شــخص ال يحبها ســواء 
ل هذا  كان زوجاً أو أختــاً أو صديقة، ألنــه ال ميكنها حتمُّ
هت النجمة الشهيرة رسالة إلى شريك  اإلحساس. ووجَّ
حياتها املستقبلي، قائلًة: "ربنا يخليك ليا، بحبك بحبك 
أوي يا حبيبي". يُذكر أن آخر أعمال نهلة سالمة مسلسل 
"نقل عــام"، والعمل من إخــراج عادل أديــب، وبطولة 
محمود حميدة، وســميحة أيوب، وسوســن بدر، وأحمد 

بدير، وآخرين.

حل الفنان باســم ياخــور ضيفاً، على برنامــج" ليالي 
رمضاني" املذاع على قنــاة mbc، وخالل اللقاء تطرق في 
حديثه عــن أعمال فنية قدمها وقريبة من قلبه، لكونها 

حققت له طفرة في مشواره الفني.
وقال باســم ياخور، إن هناك أعمال فنية قدمها محببة 
وقريبة من قلبه ألنها قدمت حلياته املهنية الكثير، منها 
على سبيل املثال مسلسل" خالد ابن الوليد" الذي نقله 
مــن مرحلة إلى مرحلة آخرى متامــا، وأيضا األعمال التي 
تواجد بها اخملرج الراحل حامت علي وشارك بها باسم ياخور 
هي األخرى محببة لقلبه ألنها ساهمت في حتقيق قفزة 
نوعيه له، مثل مسلســل “صــالح الدين” وصقر قريش" 

وملوك الطواف".
وأثنى باسم ياخور على اخملرج الراحل حامت علي ألنه راهن 
عليه فــي مثل هذه النوعية من األعمــال الدرامية، في 

الوقت الذي لم يراهن عليه مخرجني آخرين.

نهلة سالمة

باسم ياخور

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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البصرة - سعدي السند:
حظــي مسلســل )بنــات صالــح( 
مبشــاهدة مميزة من محبــي الدراما 
العراقية، وتفاعل مع احداثه اجلمهور 
بنحــو كبير، ســيما وان العمل يدور 
عن فاتن األم التي تتولى رعاية بناتها 
الثالثة مــع زوجها الطبــاخ صالح، 
لُتقتل زميلــة صالح بالعمل فيدخل 
الســجن في جرمية قتل ليس له ذنب 
فيها، فتطلب فاتن من صالح الطالق 
وتخبــر بناتها ان والدهــن قد توفي، 
األحداث  وتتشابك  ثري،  برجل  وتتزوج 
بعــد خــروج األب من الســجن بعد 

سنوات،   
الذي  الفنــان محمد هاشــم  يقول 
تفاعل  بشــأن  دور صالــح،  جســد 
اجلمهور مع املسلســل: مشاهد هذا 
تشرين  في شهر  املسلســل صّورت 
الثاني املاضي وملدة ثالثة أشهر تقريًبا 
حيث كنت أجســد شخصية صالح 
بشكلها املرســوم لها حتى عشتها 
متاماً وعشتها حتى في البيت اذ كنت 
منســجما جدا مع دوري واقول لك ان 
إحدى األخــوات العراقيات اتصلت بي 
قبل نصف ســاعة مــن اآلن وقالت: 
"انــت واهلل يا محمد هاشــم نقلت 
قصة ابي بحذافيرها ولقد ابكيتنا وانا 
مع كلمات هذه االنسانة النبيلة لم 
امتالك دموعي وبكيت معها ". وايضا 
كنت اتلقى اتصاالت من معارف ومن 
أصدقــاء يقولون إنك جســدت دورا 
مّر بأعداد كبيــرة من ابناء مجتمعنا 
وتصلني مكاملات ورســائل ايضا من 
دول اخلليــج تؤكد ان اهلنا في اخلليج 
يتابعون هذا املسلســل اما في بلدنا 
العزيــز العراق فاملاليني يشــاهدونه 
والســبب وجود هذه الشخصية في 
مجتمعنــا العراقي وفــي مجتمعنا 

العربي ايضاً.

وأضاف محمد هاشم: امتنى ان تعرف 
انني وخالل تصوير أحداث املسلســل 
ســحلوني كثيرا في الشارع ألجّسد 
الدور بشــكله الصحيــح وضربوني 
انني مثلت  وتأملت وبكيت كثيرا كما 
دوري ايضا حتت درجة ٢ حتت الصفر في 
أيام الشــتاء املاضي خالل ١٤ ساعة 
تصوير في اليوم اذ على املمثل امتالك 
التحمــل البدنــي والقــوة الكافية 
لتلبية متطلبات العمل املرهقة جدا 
في بعــض االحيــان ألن املطلوب من 
بشكلها  الشــخصية  عرض  املمثل 
احلقيقي متاما وتوليد مشاعر إنسانية 

واقعية عبــر مهارات فنيــة، وتوليد 
مشاعر وأحاسيس صادقة.

وتابع الذي، اســعدني واسعد االخوة 
بإحســاس  مثلت  انني  املشــاهدين 
النــاس ألن اإلحســاس  فأّثــرت في 
الشــديد بالشــخصية، ومتثيل روح 
تفاصيلها،  في  والتعمق  الشخصية 
بفهــم طريقــة عمل الشــخصية 
اإلنســانية، وامتالك القدرة على نقل 
هــذه االنفعــاالت للجمهــور لتبدو 
والتكلم  طبيعية،  شخصية  وكأنها 
بشــكل طبيعي، وعدم الظهور أمام 
اجلمهور مبظهر املمثل املصطنع الذي 

ال يشعر بالشــخصية، وإمنا يقّلدها 
ستتحقق النتيجة او احلالة املطلوبة 
من املمثــل أليصال الفكرة او القصة 
بــأدق تفاصيلها في أن يكون حقيقياً 
و يعني أن تكون صادقاً مقنعاً، وقادراً 
على كســب املشــاهدين مبشــاعر 
صادقة وبإجــادة مخلصة للدور الذي 
يجســده املمثل وجعلهم يصدقونه 
ويتابعونه، وهناك ســبب مهم ايضا 
لتفاعل الناس مع شــخصية صالح 
فهي شــخصية مظلومة وســيرى 
املشــاهد الكرمي الكثير من األحداث 

خالل حلقات املسلسل.

متابعة - الصباح الجديد:
يســتعد النجم اللبناني راغب عالمة 
لالحتفال بعيــد الفطر مع اجلمهورين 
العراقي واالماراتــي وذلك بعدما أعلن 
عن احيائــه حفلني فنيني األول في دبي 

والثاني في بغداد.
السوبرســتار عبر حسابه على  وعّلق 
موقــع تويتر على احلفــل املقبل الذي 
يشــارك فيه الفنان ســعد جملرد قائالً: 
“يُســعدني أن التقي يــوم ٣ أيار/مايو 
الغالي بحفل  القادم مــع جمهــوري 
كّلــه حب وفرح مبناســبة عيد الفطر 

فــي أوتيل ميريديان علــى أرض امارتنا 
املضيئة دبــي في دولة االمارات احلبيبة 

في ديار احملّبة والّتسامح والّسالم”.
أما عن حفلة العراق، كتب السوبرستار: 
“عيد الفطر له نكهة خاّصة هذا العام، 
وســعادتي فيه ال توصف ألّنني سأقف 
العراقي احلبيب وسأقّدم  أمام اجلمهور 
له حفلة من العمر في “نادي اليرموك 
الترفيهي” في بغداد يوم اخلميس ٥ أيار/
مايو وسنفرح ونغّني سويًا األغاني التي 

أحببتوها وعاشت معكم.. بحبكم”.
ويحصد راغب عالمة في الفترة احلالية 

إذ حقق  أزعلــك”،  جناح أغنيــة “ممكن 
كليــب األغنيــة أكثر مــن 10 ماليني 
مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره 
على قناة السوبر ستار الرسمية مبوقع 

“يوتيوب”.
يذكر أن أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج 
كلمات  من  واإليقاع  الرومانســية  من 
وتوزيع  بينــو  البــدري وأحلــان  محمد 
مدحت خميــس وحمل الكليب توقيع 
اخملرج املصري شريف صبري الذي سّطر 
جناحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي 

“طب ليه” و”سهروني الليل”.

بين دبي وبغداد.. راغب عالمة يستعد لحفالت عيد الفطر
سعادتي ال توصف ألّنني سأقف أمام الجمهور العراقي

عايشتني شخصية بطل "بنات صالح" حتى في البيت 
الفنان محمد هاشم للصباح الجديد:

متابعة - الصباح الجديد:
هواة الفلك في العالم العربي على موعد مع حدث فلكي يتمثل 
بزخة شــهب القيثارة يومي اجلمعة والســبت املقبلني 22-23 
إبريل. وحتدث هذه الظاهرة الفلكية ســنوياً مــا بني 16 إلى 25 
إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23 وتُرى هذه الشــهب كما لو كانت 

آتية من كوكبة Lyra القيثارة.
ويعد هذا التوقيت من الشــهر مثالياً لرصــد وتصوير الفوهات 
املشعة على ســطح القمر من خالل املنظار أو تلسكوب صغير 
خالفا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل 
القمر في نور الشــمس، تلك الفوهات املشعة عبارة عن رواسب 
ملواد عاكسة ســاطعة متتد من مركز الفوهات نحو اخلارج ملئات 
الكيلومترات ويعتقد بأن تلــك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر 

فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.
وخالل الليالي املقبلة سيشــرق القمر متأخرا بحوالي الساعة 
كل يوم، وفي بضعة أيام ســيكون مشــاهدا فقط في ســماء 
الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع 

األخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر املكتمل.

المثنى - الصباح الجديد:
أعلن رئيس الهيئة العامة لألثار والتراث، ليث مجيد، أمس االثنني، 
عن قيام البعثة العراقية األملانية خالل املوسم التنقيبي في ربيع 
عام 2022 بكشف قارٍب أثرٍي في محيط مدينة الوركاء األثرية في 
محافظة املثنى، وبعد توثيقه رقمياً بشكل ثالثي األبعاد، متَّ رفعه 
ونقله إلى بغداد وتسليمه إلى املتحف العراقي في 23 آذار 2022.

وقال مجيــد في بيان ورد الــى الصباح اجلديــد، إن "هيئة االثار 
ستجري على القارب االثري عملية ترميم وعرضه في املستقبل 
على اجلمهور"، مؤكدا ان "اكتشــاف القارب مت في عام 2018 في 
إطار أعمال املســح الســطحي املنهجي شــرق مدينة الوركاء 
األثرية، في منطقــٍة تتواجد فيها بقايا لقنــواٍت قدميٍة وحقوٍل 
ومســتوطناٍت ومراكز إنتاٍج صغيرٍة، ال تزال تدلُّ على غنى احلياة 

في الوركاء في املاضي".
وأوضح: "في الســنوات األخيــرة تعّرض هيــكل القارب الهش 
للتآكل، كما أظهرت أجزاؤه املرئية فوق سطح األرض، وأصبحت 
حركة مرور السيارات بالقرب من موقع االكتشاف تشّكل تهديداً 
وخطــراً كبيراً عليه، ولذلك قام فريق العمــل العراقي - األملاني 
بالكشــف تدريجياً عن القارب، ومتّ التوصل إلى اكتشــاٍف فريٍد 
مفاده أّن القارب، الذي كان مصنوعاً من مادٍة عضويٍة )كالقصب 
أو ســعف النخيل أو اخلشــب( ومطلياً بالقير، ما يزال محافظاً 

على هيكله بشكٍل كامٍل تقريباً".
وتابع، "يبلغ طول القارب ســبعة أمتار وعرضه 1.4 متراً وال تزيد 
ســماكته في كثير من األماكن عن سنتمتر واحد مبينا انه "لم 
تعد هناك أّي بقايا للمــواد العضوية، التي كان القارب مصنوعاً 
منها، ولكــن من املمكن رؤية آثارها فقط على شــكل بصماٍت 

مطبوعٍة على الهيكل القيري".

العالم العربي على موعد مع 
زخة شهب نهاية االسبوع

أكتشاف قارب أثري "فريد 
من نوعه" جنوبي البالد

متابعة - الصباح الجديد:
كشفت عارضة االزياء االميركية من أصول 
فلســطينية بيال حديد ان موقع التواصل 
االجتماعي "انستغرام" منعها من الدفاع 
عن القضية الفلســطينية على حسابها 

اخلاص.
وكتبــت بيال فــي بيان "عندما أنشــر عن 
فلسطني، يتم حظري في الظل على الفور 
ويقل مليون شــخص منكــم تقريبا من 
مشاهدة قصصي ومنشوراتي". وأوضحت 
بيال أن املوقــع املذكور يفرض رقابة أو يقوم 
بتفعيل احلظر على قصصها عندما تنشر 

عما يحدث في فلسطني.

ويعني مصطلح "احلظر في الظل" التقييد 
على منصة تواصــل اجتماعي محددة، وال 
ميكن ألحد سوى صاحب احلساب ومتابعيه 

املباشرين رؤية منشوراته.  
اعتداءات  اســتنكرت  حديــد  بيال  وكانت 
جنــود االحتالل اإلســرائيلي بحق املصلني 
في املســجد األقصى بالقــدس، من خالل 
نشرها العديد من الصور والفيديوهات عبر 
خاصية القصص القصيرة مبوقع التواصل 

االجتماعي.
هذه ليســت املرة األولى التي تواجه فيها 
بيال مشاكل مع اإلنســتغرام فيما يتعلق 
مبنشوراتها املتعلقة بفلسطني. إذ أنُه في 

عام 2020، نشــرت لقطة شاشة 
جلواز سفر والدها، محمد حديد، 
رأسه في  إلى مســقط  تشير 
حذف  مت  ذلك  ومع  فلســطني 

منشورها.
الوقت:”  وكتبــت في ذلــك 
بابــا وموطنــه فلســطني 
“مــع صــورة جلواز ســفره 
وقت  وبعــد  األمريكــي”. 
قصيــر من وقــوع احلادث، 
أصــدر اإلنســتغرام بياناً 
يعترف باخلطــأ ويعتذر لـ 

ها.              

بيال حديد ُتمنع من الدفاع 
عن القضية الفلسطينية

وداد إبراهيم:
فقدت االوســاط املســرحية والسينمائية 
العراقيــة الكاتب ســعد هدابي فجر أمس 
الفني  بالعطاء  االثنني بعد رحلة مفعمــة 
والدراما  والســينما،  املســرح  على صعيد 
التلفزيونية، وكان اخر ما كتبه على صفحته 
على الفيس بوك: في الرابع من هذا الشهر: 
مســرحيتي )رواجــس؛ ســتكون متواجدة 
للمونودراما  اجلامعــي  الدولي  املهرجان  في 

بسيدي بوزيد(.
 حصــل هدابي على العديــد من اجلوائز عن 
كتابته لســيناريو االفالم  "هنــاك اجمل، 
وامانــي، والوقــاد" وكان عــام 2021 حافال 
بالنجاحات واجلوائز فقد حصد  وسام االبداع 

عن مسرحيته "ابصم بسم اهلل" والتي قال 
عنها: "انها لكبيرة لو تعلمون احبتي"، وله 
مشاركات مسرحية في مصر منها "مخدة 
وغســيل اموات" وقال عنــه الناقد املصري 
ثروت النجيري: مسرحية غسيل اموات التي 
مت عرضها على مســرح الفرقة اإلقليمية، 
التي  املونودرامية  املســرحية  العروض  من 
لها بريق وهي جتربة عراقية مصرية تصور 
األحداث بأســلوب أكثر من رائع، استعرض 
فيها الكاتب سعد هدابي جميع األحداث 
التي جترى حاليا على الساحة العربية من 

حروب وتدمير مجتمع وتشــريد الكثير 
من العائالت وقد قدمها برؤية ابداعية 

كبيرة.

وفاة الكاتب العراقي "سعد هدابي" عن 60 عامًا

متابعة - الصباح الجديد:
)واشــنطن سكوير(  اســتضافت حديقة 
بنيويــورك احتفــاال باليــوم العاملي حلرب 

الوسائد
الضربات  الفعالية  املشــاركون في  يتبادل 
التي جتلب خصيصا  الوســائد  باستعمال 

لذلك الغرض.
تتميز األجواء في االحتفال باملرح ومشاركة 

الرجال والنســاء وحتى األطفال، يســتمر 
الضرب بالوسائد حتى يتناثر الريش األبيض 

منها.
 تســبب تفشــي فيروس كورونا في إلغاء 
هذا االحتفال خالل العامني املاضيني. ترجع 
مصــادر أول احتفال باليــوم العاملي حلرب 
الوســائد إلى عام 2008، حيث أقيم وقتها 

في 28 مدينة حول العالم.

ال حتدد املعارك بالوسائد أي فائز، 
وغالبــا ما تنتهي املنافســات 
باستسالم أحد الالعبني بسبب 

التعب.
ينظر البعض حلرب الوسائد على 
أنها وسيلة للتنفيس عن الغضب 

بينما يرى آخرون بالنشــاط تذكيرا 
لهم مبرحلة الطفولة.

اليوم العالمي لحرب الوسائد
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