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كتب محرر الصفحة االولى
 تشــهد صحارى وقصبات البالد، 
ســيما في االنبار وصــالح الدين، 
ومناطــق قريبة اليهما منذ امس 
اإلرادة  عمليــة  اســتئناف  األول، 
مالحقة  تستهدف  التي  الصلبة 
عناصر داعش، بغية القضاء على 
املناطق  حتركاتهم في كل هــذه 
من  هجمات  بعضها،  شهد  التي 
تلك العناصر على نقاط عسكرية 

ومدنيني.
وتأتــي هذه العمليــة في الوقت 
املطلوب، ســيما بعد نشر تقارير 
عامليــة، ومناكفــات سياســية 
ان هذي  للمراقبني  اوحت  داخلية، 
العناصــر ما زالت متتلــك القوة، 
وانها تتحــني الفرص لالنقضاض 

على هذه احملافظة او تلك.
انطالق  توقيــت  يشــكل  كمــا 
العملية،  مــن  الثانية  الصفحة 
امرا بالغ األهمية، يتمثل في انها 
الرد األقوى علــى تهديدات داعش 
بالثأر لزعيمه إبراهيم القرشــي، 
الذي قتل في شباط املاضي خالل 
عملية أميركية في شــمال غرب 
ســوريا، ســيما وان القائد العام 
للقــوات املســلحة مصطفــى 
الكاظمــي، خاطب عناصر داعش 
خالل إشرافه على انطالق عملية 
اإلرادة الصلبة-املرحلــة الثانيــة 
بالقول: " ليس  األنبــار،  في غرب 
هناك خيار أمامكم ســوى املوت، 
بســحقكم،  إال  نطمئــن  ولــن 
لقد ســحقنا أمراءكــم، الواحد 

تلــو اآلخر، وسنســحق أميركم 
اجلديد". 

ولعل من الضــرورة ان نقف عند 
قوله: " ليس هناك خيار أمامكم 
ســوى املوت"، ألنه ليــس مجرد 
تهديد، وامنا يعنــي ان القيادة في 
البالد، تعتزم انهاء سطوة عناصر 
داعش على األمكنــة التي تتخذ 
منها مخابيء او تتيح لها التحرك 
بحرية، األمر الذي يعني ان األوامر 
صدرت صارمة، بشأن قتل عناصر 

داعش، وان قتالهم ال هوادة فيه.
ومن اهم ما ينبغي اإلشــارة اليه 
ان عمليــة اإلرادة الصلبــة لــم 
تشــمل محافظات األنبار ونينوى 
عناصر  ملالحقــة  الدين  وصــالح 
داعش اإلرهابية"، وامنا تزامنت مع 
عمليات أخرى في محافظات عدة، 
األمر الــذ يعني ان القيادة العامة 
خططــت  املســلحة،  للقــوات 
التنظيم،  عناصر  حتركات  حملاصرة 

في امكنة عدة وفي وقت واحد.
ويتجلى هــذا االمر في بيان قيادة 
العمليات املشــتركة، الذي صدر 
افاد  اذ  بالعمليــة،  الشــروع  مع 
البيان باشــتراك منقطع النظير 
فيه:  اذ جاء  العســكري،  للجهد 
األنبار  عمليــات  قيــادات  "قوات 
واجلزيــرة وكربالء، وقوات من قيادة 
الشعبي  واحلشــد  احلدود،  حرس 
في غرب األنبار والفرات األوســط، 
تشــترك في هــذه العملية، في 
وقت تخــوض فيه قوة من القوات 
اخلاصة وجهــاز مكافحة اإلرهاب 

وفرقة الرد الســريع )تابعة لوزارة 
الداخليــة( عمليــات نوعية نحو 
أهــداف محــددة فــي مناطــق 
مختلفة من خالل قوات محمولة 
وتتضمن  املروحية  بالطائرات  جواً 
كمائن فــي عمق الصحــراء وان 
العمليــة تأتي بإســناد جوي من 
طيران اجليش والقوة اجلوية، وفقاً 
ملعلومات دقيقة من قبل الوكاالت 
مــع  وتزامنــت  االســتخبارية، 

القوات  تنفذها  تعرضية  عمليات 
في قواطع أخرى".

هــذه  كل  حتركــت  وبالفعــل 
القطعــات في وقــت واحد، وفق 
سلفا/  ومعدة  مدروســة  خطط 
االستخباري،  اجلهد  الى  مستندة 
وحســب  أهدافهــا،  لتحقــق 
خليــة االعــالم األمنــي متكــن 
مقاتلونــا االبطال مــن "تطهير 
مناطق شــمال الرطبة، من عدة 

العملية  محــاور، كما أســفرت 
عن كشــف احــد اكبــر معامل 
لتنظيــم  العائــدة  التفخيــخ 
االســتيالء  الى  باإلضافة  داعش، 
على عجالت مدرعة كان يخطط 
بعملياته  الستخدامها  التنظيم 
اوكار  احد  وتدمير  املســتقبلية" 
داعش ومعمل لتفخيخ العجالت 

بعملية انزال جوي".
األمني كشــفت  اإلعالم  خليــة 

امس األحد، أيضا عن نتائج اليوم 
الثاني مــن عملية اإلرادة الصلبة 
في األنبار وصالح الدين، وذكر بيان 
 " اجلديد:  الصباح  تابعته  للخلية 
ضمن املرحلــة الثانية في عملية 
اإلرادة الصلبة ولليوم الثاني على 
التوالي، وبإشراف قيادة العمليات 
القطعات  متكنــت  املشــتركة، 
عدد  في حتقيق  املشاركة  االمنية 
من األهداف املرســومة لها وفقاً 

ملعلومات استخبارية دقيقة، أذ مت 
العثور على وكر من قبل لواء الرد 
الســريع يحتوي اسلحة وعبوات 
ناســفة وعفش في منطقة البو 
ديالى"،  لقاطــع  التابعة  كرمــة 
مشــيراً الى أن " القوات اخلاصة 
نفذت مع جهاز مكافحة االرهاب 
ثــالث عمليــات انزال فــي عمق 

الصحراء".
وأضاف البيــان أنه “مت العثور على 
وكــر من قبــل لــواء 74 الفرقة 
اخلامسة مت تدميره، فيما مت العثور 
على وكر من قبل لواء 18 يحتوي 
ارزاق واعتدة مختلفة مت تدميرها”.

وتابــع أن “قيادة عمليــات اجلزيرة 
متكنت من العثــور وضمن محور 
على  كبيســة  جنوبي   38 لــواء 
وكــر يحتــوي )دراجــة مفخخة 
و10 قنابر هــاون 82 ملم و4 أخرى 
عيار 120 ملــم وصفيحتي هاون 
ومســتلزمات مــواد تفجير وراية 

لداعش(”.
في  اجليش  كما شــارك طيــران 
األنبار بغطاء جــوي وتنفيذ ثالث 
عمليــات انزال في عمق الصحراء 
الغربيــة حيث تقدمت عشــرات 
الصحراء  هذي  في  مترات  الكيلو 

وتفتيشها العديد من الوديان.
وكان من بني النتائج أيضا، حسب 
وخلية  الوطنــي  االمــن  مركــز 
االعــالم، القبــض على تســعة 
إرهابيني، سبعة منهم في صالح 

الدين، واثنان في االنبار.
قيادة عمليات غرب األنبار للحشد 

بـ12  بدورها  شــاركت  الشعبي، 
ألف مقاتل من احلشد في املرحلة 
الثانية من عملية اإلرادة الصلبة، 
فيما أكدت أن احلدود مع دول اجلوار 

محصنة وممسوكة بشكل جيد.
وقال قاسم مصلح قائد عمليات 
األنبار للحشد الشعبي في  غرب 
اجلديد،  الصبــاح  تابعته  تصريح 
إن "عمليــة اإلرادة الصلبــة في 
مرحلتها الثانية تستهدف تطهير 
الزمر  املناطق املســتهدفة مــن 
التكفيرية ويشارك فيها 12 ألف 
مقاتل من احلشــد على مستوى 
القتالي واألمني  التدريب  عاٍل من 
واالســتخباري".وأضاف : شاركت 
-13( ألوية  بأربعة  احلشــد  هيئة 

18-19-17( ضمــن قيادة عمليات 
االنبار في احلشد الشعبي، فضال 
عــن مشــاركة قيــادة عمليات 
اجلزيرة اللواء )46( حشــد شعبي، 
وقوة من عمليات الفرات األوسط 
لواء  وكذلك  الشعبي  احلشد  في 
14 حشد شــعبي ضمن عمليات 
املديريــات  ومشــاركة  بغــداد 
الساندة لهيئة احلشد الشعبي”.

وجتدر اإلشــارة الى ان كل املناطق 
التي اســتهدفتها عملية اإلرادة 
الصلبــة، كان تنظيــم داعــش 
اإلرهابي قد فرض سيطرته عليها 
خالل اجتياحه مناطق ومدن تُقدر 
بثلثــي البالد عــام 2014، قبل أن 
تتمكن القوات املسلحة الباسلة 
من هزمية التنظيم عسكريا بعد 

قتال استمر ملدة ثالث سنوات.

توقيت العملية اقوى رد على التهديد بالثأر لزعيمها

 خطاب الكاظمي يختصر عزم القوات األمنية انهاء التنظيم االرهابي

القـوات المسلحـة الباسلـة تواصـل هزيمـة
عنـاصر داعـش فـي مخابئهـا باإلرادة الصلبـة

رصيد البنك المركزي يزيد ثالث مرات
6على الديون الخارجية للدولة واشنطن تعجز عن التصدي لكوريين

3شماليين غسلوا أموااًل مشفرة مسروقة

بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف انقاذ وطن أمس االحد، 
أن املضــي إلعــادة االنتخابات له 
اثار ســلبية خطيرة أهمها انهاء 
ثقة املواطن بالعملية السياسية 
وتراجع املشــاركني فــي االقتراع 
إلى أدنى املســتويات، لكنه حتدث 
عن عزمه اســتئناف احلوارات مرة 
زعيم  انتهاء مهلــة  بعــد  أخرى 
الصدر  مقتــدى  الصدري  التيــار 
بهدف عقد جلسة انتخاب رئيس 

اجلمهورية.
لكن اإلطار التنسيقي رأى أن احلل 
الوحيد ملضي العملية السياسية 
وتشــكيل حكومة  احلــوار  هــو 
توافقية تتولى الكتلة الشــيعية 

اختيار رئيسها.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وقال 
الكردســتاني ريبــني ســالم، في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"الوضع السياســي في العراق ما 
زال فــي خانة التعقيــد مع عدم 
بنحو جدي  األطراف  بعض  تعامل 
على األزمــة والتفكير باملصلحة 

العامة".
وأضاف ســالم، أن "موضوع الثلث 

تعقيداً،  املشــهد  زاد  قد  املعطل 
وبالتالي أصبح من الصعب حتقيق 
النصاب في ظل الوضع السياسي 

احلالي".
وأشــار، إلى أن "التحالف الثالثي 

)انقاذ وطــن( الــذي يجمعنا مع 
التيــار الصدري وكتلة الســيادة 
ســوف يســتأنف حواراتــه بعد 
التيار الصدري  انتهاء مهلة زعيم 
مقتــدى الصدر في العاشــر من 

أن ينجح في  بأمل  شهر شــوال، 
الوصــول إلى النصــاب املطلوب 
ويعقــد جلســة انتخــاب رئيس 

اجلمهورية".
األكبر  "املشــكلة  أن  سالم،  وبني 

التي تواجهنــا هي إيجاد النصاب 
املطلــوب لعقد جلســة انتخاب 
نائباً،   220 البالغ  رئيس اجلمهورية 
أما تشــكيل احلكومــة ومنحها 
الثقة فهــو ال يتطلب إال األغلبية 
املطلقــة، وهــذا عــدد ميتلكــه 

التحالف الثالثي بأريحية تامة".
ويرى، أن "مرشــح االحتاد الوطني 
الكردســتاني برهم صالح ال أمل 
لديه بأن يحصل على والية ثانية، 
اســتبداله  على  متفقــون  ألننا 
ومتمســكون مبرشحينا وهم كل 
من ريبر أحمد خالد ملنصب رئيس 
محمد  جعفر  ومحمد  اجلمهورية 

باقر الصدر لرئاسة اجلمهورية".
"خيار  أن  إلــى  ومضــى ســالم، 
النواب لــن يغير من  حل مجلس 
املشهد السياســي، فاالنتخابات 
ســوف جتري مرة أخرى والناخبون 
بالعملية  ثقتهــم  يفقدون  بهذا 
السياسية  واألحزاب  السياسية، 
سوف لن تستطيع دفع جمهورها 

إلى صناديق االقتراع ثانية".
دولة  ائتالف  من جانبه، ذكر عضو 
تصريح  في  راضي،  رسول  القانون 
إلى "الصبــاح اجلديد"، أن "اإلطار 

التنسيقي لم يترك حواراته بشان 
الوضع السياسي كونه يبحث عن 

املصلحة العامة".
وتابع راضــي، أن "ابوابنا مفتوحة 
أمــام الكافــة من أجــل املضي 
على  قــادرة  حكومة  بتشــكيل 
تنفيذ واجباتهــا وتتحمل األعباء 

التي تفرضها املرحلة".
وأشــار، إلى أن "مطالبنا واضحة 
ولــم تتغيــر بأننا نريــد أن تختار 
من  املكونة  الشــيعية  الكتلــة 
الصدري  والتيار  التنسيقي  اإلطار 
وتطرحه  الــوزراء  رئيس  مرشــح 
للفضــاء الوطني، وأن تتشــكل 
احلكومة على أســاس التوافق وال 

يذهب أحد مرغم إلى املعارضة".
وانتهى راضي، إلــى أن "التحالف 
ميرر  أن  يســتطيع  لــن  الثالثــي 
مرشــحيه أو يعد جلسة انتخاب 
رئيس اجلمهورية في ظل استمرار 
مقاطعة اإلطار التنسيقي بسبب 

سياسة االقصاء والتهميش".
السياســية  احلوارات  زالــت  وما 
تشــهد نوعاً من الركود بعد ثالث 
محاوالت فاشــلة لعقد جلســة 

انتخاب رئيس اجلمهورية.

اإلطار التنسيقي: استمرار العملية السياسية مرهون بالتوافق بين جميع الكتل

"انقاذ وطن" يحذر من الذهاب إلى االنتخابات المبكرة: خيار ليس صحيحا

تقريـر

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
سياســية  اوســاط  اعتبرت 
التغريدة التي نشــرها السيد 
مقتــدى الصدر حول التصدي 
اسرائيل  مع  التطبيع  حملاوالت 
املســمار االخيــر فــي نعش 
التحالــف الثالثــي بني احلزب 
الدميقراطي وحتالف الســيادة 

والتيار الصدري.
واكد السياسي الكردي سوران 
للصباح  تصريح  في  حســني 
الدميقراطي  ان احلــزب  اجلديد، 

مسعود  بزعامة  الكردستاني 
بارزانــي بعد البيــان الواضح 
للسيد الصدر بات امام خيارين 
احالهمــا مر، امــا التضحية 
بعالقاته التأريخية مع اسرائيل 
وايقاف بيع النفط لها، والكف 
معها،  التطبيع  محاوالت  عن 
او فرط حتالفه مع الصدر، الذي 
رفع منع التطبيع مع اسرائيل 

شعارا للمرحلة املقبلة.
وقال حسني، ان التيار الصدري، 
يدعــو مــن جهة الــى عدم 

التطبيــع مع اســرائيل، ومن 
ناحية اخرى يتحالف مع احلزب 
يحضى  الــذي  الدميقراطــي 
بعالقات مستمرة مع اسرائيل 
واحد داعمــي التطبيع معها 
ويبيعهــا نفــط االقليم منذ 
سنوات رغم اعتراض احلكومة 

االحتادية.
التحالف  ان  حســني،  واوضح 
يواجه مرحلة عصيبة  الثالثي 
وقد ال يتمكن من االســتمرار 
لتعمق  نظرا  النحو،  هذا  على 

اخلالفــات بني رئيــس مجلس 
النــواب محمــد احللبوســي 
الذي  الزاملي،  حاكــم  ونائبه 
قــال بانــه يتجاوز فــي كثير 
مــن االحيان علــى صالحيات 
حسني،"هذا  واردف  احللبوسي، 
مــن جانــب وجانب اخــر فان 
توجهــات احلــزب الدميقراطي 
وتفضيله تركيا على احلكومة 
النفط  ملــف  في  العراقيــة 
والغــاز وتنســيقه مع اجليش 
اراضي  التركي للتمــدد داخل 

مع  التجاوب  ورفضــه  العراق 
االحتاديــة،  احملكمــة  قــرارات 
لتسليم النفط الى شركـــة 
سومـو عوائـق امـام استمرار 
الثالثي وتســـاؤالت  التحالف 
مشروعـــة يصعـــب علــى 
التيـــار الصدري تبريرهـا جتاه 

شريكـه فـي التحالــف".
واوضح حسني، ان تقدمي احلزب 
الدميقراطي وزير داخلية االقليم 
لشغل  كمرشــح  احمد  ريبر 
منصب رئيس اجلممهورية وهو 

الرابعة  الدرجة  يعد من كوادر 
احرجت  الدميقراطي  احلزب  في 
التيار الصدري وشــركائه في 
التحالف، نظرا الن دعم التيار 
سيحرجه  لترشيحه  الصدري 
يعتبر  ذلك  الن  امام جماهيره، 
الدميقراطي  استهانة من قبل 
باملناصــب العليا فــي الدولة 
احدى  بترشــيحه  العراقيــة 
املعروفة  الشــخصيات غيــر 
لشــغل اعلى منصب رسمي 

في الدولة العراقية.     

الديمقراطي يحرج شركاءه  

العالقات مع اسرائيل والخالفات بين رئيس البرلمان
ونائبه يهددان التحالف الثالثي

بغداد - الصباح الجديد:
افــاد املستشــار املالــي لرئيس 
الــوزراء مظهــر محمد  مجلس 
صالح امس األحد، ان رصيد البنك 
املركزي يبلغ اليــوم، ما يزيد ثالث 
مرات على ديون الدولة، مشيرا الى 
للبنك  النقدية  السياسة  كفاءة 
والتي تؤدي دورها الكبير في تعزيز 
االقتصاد الوطني ودعمه ومؤازرته.

"السياســة  ان  صالــح  وقــال 
النقدية للبنــك املركزي العراقي 
مارست ومازالت أداء دورها الكبير 
في تعزيز االقتصاد الوطني ودعمه 
واالستقرار  السيولة  ومؤازرته في 
وإدارة املوارد النقدية، ســيما عبر 
أزمتني مزدوجتني متتاليتني تعرض 
لهما االقتصاد الوطني بني األعوام 
2014 - 2021، إذ تصّدت السياسة 

النقديــة للبنــك للمركزي فيها 
إلى مظاهــر الركود اخلطيرة التي 
الكلي  االقتصــاد  اليهــا  تعرض 
واستخدامه  احلقيقية  وقطاعاته 

لسياسة نقدية ملبية".
وفيما فصل فــي تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديد، االزمتــني، اكد: 
املركــزي  البنــك  اســتعادة   "
وهــي  األجنبيــة  الحتياطياتــه 
غطاء العملة الوطنية ليســجل 
70 مليار  أكثر من  اليوم،  رصيدها 
دوالر وهو رصيد يزيــد ثالث مرات 
احلكومية  اخلارجية  الديــون  على 
واجبــة الدفــع خــالل األعــوام 
2022 – 2028، مــا يؤكــد كفاءة 
االحتياطيــات األجنبيـــة للبنك 

املركزي العراقي".
تفصيالت أوسع ص 6

رصيد المركزي من احتياط العملة 
األجنبية يزيد ثالث مرات على 

ديون الدولة

المستشار المالي للحكومة:

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العالي  التعليــم  وزارة  حــددت 
والبحــث العلمي امــس األحد، 
املقبل  الثاني عشــر من حزيران 
الدراســات  المتحانات  موعــدا 
فيما  البالد،  كليــات  في  األولية 
وزعــت االمتحانــات النهائيــة 
مختلف  في  العليا  للدراســات 

العلوم على شهر أيار املقبل.
وذكرت الوزارة فــي بيان اطلعت 
"التزاما  اجلديــد:  الصباح  عليه 
مبتطلبات العملية التعليمية في 
املؤسســات اجلامعية وبرامجها 
الزمنية  وتوقيتاتها  التخصصية 
فإن وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي تؤكد استعداد اجلامعات 
والكليات كافــة ألداء االختبارات 
التنافسية للقبول في الدراسات 
النهائية  واالمتحانــات  العليــا 
اخلاصة بالفصل الدراسي الثاني 

للدراسات األولية والعليا".
"االمتحــان  أن  وأضافــت، 
العليــا  للدراســات  النهائــي 

ســيكون فــي 8/5/2022 ضمن 
الثانــي  الدراســي  الفصــل 
واالمتحان   ،2021/2022 للعــام 
التنافسي للقبول في الدراسات 
العليــا للعــام 2022/2023 في 
16/5/2022 للتخصصات الطبية 
 17/5/2022 و  والهندســية 
والزراعيــة  الصرفــة  للعلــوم 
واالقتصادية  واإلدارية  والبيطرية 
اإلنســانية  للعلوم  و18/5/2022 

واإلجتماعية".
"االمتحانات  أن  إلــى  وأشــارت 
النهائيــة للدراســات األوليــة 
ثالثــة  ملــدة   12/6/2022 فــي 
"نهيــب  أســابيع"، مضيفــًة: 
والكليات  اجلامعــات  مبجالــس 
واألقسام بتوثيق مؤشرات البيئة 
مخرجاتها  وقيــاس  االمتحانية 
وبرامج  بخطة  وربطها  العلمية 
املقبل  الدراسي  العام  وتوقيتات 
الذي يبدأ للدراســات العليا في 
4/9/2022 وللدراسات األولية في 

."2/10/2022

وزعت االمتحانات النهائية
للدراسات العليا على شهر أيار

التعليم: 12 من حزيران المقبل بدء 
امتحانات الدراسات األولية للكليات



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتــب الصبــاح اجلديد في 
البصرة عددا من الفعاليات الطبية 
في مستشفيات احملافظة بالتعاون 
دائرة  فــي  الزمالء  والتنســيق مع 

صحة البصرة .

سيدة ثالثينية تلد بعد عقم 
أولي دام 8 سنوات

فقــد متكــن فريــق طبــي فــي 
للنســائية  البصرة  مستشــفى 
واالطفــال التعليمــي مــن اعادة 
االمل لســيدة ثالثينية تعاني من 
عقم اولي دام ٨ سنوات حيث جنح 
املستشفى  في  املتخصص  الفريق 
وباشــراف أخصائيــة النســائية 
والتوليــد الدكتورة ضمياء الهارون 
من متكني سيدة تبلغ من العمر ٣٧ 
عاماً من احلمل واالجناب بعد معاناة 

من العقم االولي دامت ٨ اعوام 
وذكرت الطبيبة املشرفة ان املريضة 
راجعــت مركــز العقــم واطفال 
العام  املستشــفى  فــي  االنابيب 
املاضــي وبعد أجــراء الفحوصات 
الطبية لــكال الزوجني مت عالجهم 
التي  الطبية  العقاقير  بواســطة 
انتجت عن احلمل وبنجاح تام، وبعد 
متابعــة املريضة خالل فترة احلمل، 
مت اجــراء عملية والدة قيصرية حتت 
التخدير النصفي تكللت بوالدة ذكر 
يزن ٣ ونصــف كغم بصحة جيدة، 
املســاعد  الطبي  الفريق  وبجهود 
املكــون مــن اخصائيــة التخدير 
الدكتــورة نهــال رجــاء واملقيمة 
القدمى مروة غسان واملمرضة مي 

وكادر صالة العمليات

اجراء ثالث عمليات نوعية 
وجنــح فريق طبــي متخصص في 
اجلهاز  وجراحة  أمراض  مستشفى 
اجلراح  برئاســة  والكبد  الهضمي 
االستشــاري الدكتــور علــي داود 
احللفي باجراء ثالثة عمليات نوعية 

فوق الكبرى. 
وتضمنــت اســتئصال ســرطان 
املعــدة الكلي اجلذري ملريضة بعمر 
40ســنة والثانية، أســتئصال ورم 
68سنة  بعمر  ملريض  النازف  املعدة 
يعاني من أمــراض القلب وأمراض 
مزمنة والثالثة اســتئصال ناسور 
بــني القولــون الســيني و املثانة 
62سنة وكانت جميع  ملريض بعمر 

العمليات بهمة عالية وجناح تام
وذكــر الدكتــور املشــرف علــى 
العمليــات أنــه مت إجــراء كافــة 
الســاعة  ابتــداًء من  العمليــات 
السادســة صباحا اي قبــل بداية 
الدوام الرسمي وبنجاح تام وحولوا 
املرضــى للرقود فــي الردهات وهم 
بصحة جيدة  بجهود الفريق الطبي 
املســاعد املكــون مــن أخصائية 
الدكتورة  املركزة  والعناية  التخدير 
ومســاعديها  احمــد  نــزار  هالة 
بهاء  الدقيق  االختصــاص  وطبيب 
كاظــم واملقيم األقــدم د. محمد 
هاشــم والفريق التمريضي بقيادة 
علي عبد الزهرة واملســاعد احمد 
هاشم وكل الكوادر التمريضية في 

صاالت العمليات 

انقاذ حياة طفل قام بابتالع 
جسم معدني غريب الشكل

وجنــح فريق طبــي متخصص في 
اجلهاز  وجراحة  أمراض  مستشفى 

الطبيب  برئاسة  والكبد  الهضمي 
كمال  الدكتور  الدقيق  االختصاص 
عملية  بإجــراء  العبودي  بريســم 
ناظورية طارئة ألنقــاذ حياة طفل 
يبلغ السادسة من العمر مت حتويلة 
من مستشفى الزبير كان قد ابتلع 
جســما معدنيا غريب الشــكل ) 
ميدالية معدنية كبيرة( اســتقرت 

باملريء.
وذكر الطبيب املشرف على العملية 
الطفل  التعامــل مع حالــة  بعد 
الالزمة  الطبية  الفحوصات  واجراء 
تبــني وجود جســم معدني غريب 
املريء  عمق  في  الشكل مســتقر 
وآالما حادة  داخليا  انسدادا  محدث 
في مــريء الطفل، حيــث مت اجراء 
عملية ناظورية طارئة حتت التخدير 
املعدني  العام الســتخراج اجلسم 
15دقيقة  خالل  املريئ  أســفل  من 
فقــط وقد تكللــت بعدها بنجاح 
تــام بــدون أي مضاعفــات وأخرج 
الطفــل بصحــة جيــدة، بجهود 

من  املكون  املساعد  الطبي  الفريق 
املركزة  والعناية  التخدير  أخصائية 
الدكتورة حوراء نصر اهلل وم. سارة 
واثق  منارق  التمريــض  وكادر  صالح 

وسبايا علي

انقاذ حياة طفل قام بابتالع 
مشبك شعر معدني

وجنح فريق طبــي متخصص ايضا 
في مستشــفى أمــراض وجراحة 
برئاســة  والكبد  الهضمي  اجلهاز 
الدقيــق  االختصــاص  الطبيــب 
الدكتــور طــالل هادي مــن إجراء 
حياة  ألنقاذ  طارئة  ناظورية  عملية 
طفل يبلغ الثالثــة من العمر كان 
ابتلع مشــبك شــعر معدني  قد 
كبيــرة اســتقر في عمــق املعدة 

محدثتاً جرحا نازفا في املعدة 
وذكر الطبيب املشرف على العملية 
بعد اجراء الفحوصــات الطبية مت 
اجراء عمليــة ناظورية طارئة حتت 
التخدير العام واســتخراج اجلسم 

املعدني )مشــبك حديد( من عمق 
املعدة بوقت قياســي جدا وايقاف 
النزف الدموي بنجــاح تام بدون أي 
مضاعفــات واخرج الطفل بصحة 
الطبي  الفريــق  جيــدة، بجهــود 
املكــون مــن أخصائي  املســاعد 
التخدير والعنايــة املركزة الدكتور 
حسام املوسوي ومساعدي التخدير 
والكــوادر التمريضيــة في صاالت 

النواظير .

كشف موقعي لتنصيب جهاز 
اتالف النفايات الطبية

واجــرى فريــق شــعبة مكافحة 
العــدوى في دائرة صحــة البصرة 
وبالتنســيق مــع مديريــة البيئة 
كشــفا موقعيا ميدانيا لتنصيب 
جهاز اتالف نهائي للنفايات الطبية 
في مستشفى البصرة التخصصي 

لطب وجراحة القلب 
وذكرت مسؤولة الشعبة الدكتورة 
يساهم  اجلهاز  ان  ميساء ســامي 

بالتخلص من النفايات الطبية عبر 
اســتخدام تقنيات سليمة ال تؤثر 
سلباً على البيئة ) صديقة للبيئة (

خصوصاً بعد تزايد حجم النفايات 
يأتي  حيــث  املدينة،  فــي  الطبية 
ذلك في إطار اخلطة االستراتيجية 
دائرة  رؤيــة  مع  ، ومتاشــياً  للدائرة 
نتائج  لتحقيــق  البصــرة،  صحة 
أكثــر فاعلية في مجــال معاجلة 
النفايات والتعامل السليم واملثالي 
مــع النفايــات مبختلــف أنواعها 

وأشكالها
واضافت مسؤولة الشعبة يشكل 
تنصيب مثل هــذه االجهزة حافزاً 
هامــاً لتوفيــر احللــول الفعالــة 
والســليمة ضمن األطر القانونية 
والتشــريعية ملنتجــي النفايــات 
الطبية واخلطرة في مدينة البصرة، 
وفق أحدث املمارسات وذلك لتوفير 
واقــع بيئــي صحــي علــى أعلى 
املســتويات، ووفق أرقى املعايير في 

هذا اجلانب 

واسط ـ الصباح الجديد:
قدم ماجد حميد  العتابي مدير اعالم احملافظة ورئيس 
فرع نقابة الصحفيني في واسط باقة زهور الى نقيب 
الصحفيني مؤيد الالمي مبناسبة جتديد الثقة له وفوز 
اعضاء مجلس النقابة واللجان ،وبالنيابة عن الدكتور 
محمد جميل املياحي محافظ واسط بحضور اعضاء 
مجلس النقابة واعضاء الهيئة االدارية لفرع النقابة 

في واسط.
ونقل العتابي رســالة  تهنئة له من السيد محافظ 

واســط عبر من خاللها  عن اجمل عبــارات التهاني 
والتبريكات العطرة بهذه املناسبة الطيبة ،  مشيدا 
بالدور الريــادي والفاعل الذي يقوم بــه فرع النقابة 
واالســرة الصحفية في واســط وهي تواكب عملها 
الهادف خلدمة العــراق واهله الكرام ،فيما رحب بهذا 
العرس الدميقراطي الذي اســفر عن االختيار االمثل 
لنخبة ممــن ميثلون النقابــة باملرحلــة احلالية وهم  
الشــخصيات اخمللصة والكفوءة الســاعية لتقدمي 
افضل اخلدمــات لزمالءهم الصحفيــني ومبا يرتقي 

بعملهم الهادف خلدمة عراقنا احلبيب.
وقال العتابي ان نقيــب الصحفيني العراقيني ورئيس 
احتاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي اعرب عن سروره 
وســعادته للتقدير العالي من لدن محافظ واســط 
ومــن النواب ونواب احملافظ وممثلي اجلهات الرســمية 
وغيرها في واسط ممن تقدموا ببرقيات تهاني ،محمال 
الوفــد  اجمل التحايــا واالماني بالتقــدم واالزدهار  
حملافظ واســط وملمثلي احملافظة ولالسرة الصحفية 

وللشعب الواسطي الكرمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
برئاســة مدير عام دائرة املباني املهندسة بشرى أنعام 
عباس وبحضور اعضاء اللجنة االستشــارية ورؤساء 
االقسام والشعب املعنيه ، عقدت اللجنة االستشارية 

جلستها االعتيادية الشهرية في مقر الدائرة  .
وافتتحت اجللسة املهندســة بشرى البرزجني بكلمة 
رحب فيها باحلضور مســتعرضًة بعدها جدول اعمال 

اجللســة ملناقشــة املوقف احلالي لقســم املشاريع 
واهمية بذل اجلهود باالمكانيات املتاحة لتقدم نسب 

تنفيذ االعمال في كل مشروع .
واكدت املدير العام على ضرورة ايجاد احللول الستمرار 
العمــل في املشــاريع ومتابعة االجــراءات القانونية 
واســتكمال أجــراءات املشــاريع اضافة الــى انه مت 
مناقشــة تقرير قســم القانونية واالجراءات املتخذة 

من قبل القســم لكل العقود املبرمة مع الشــركات 
املنفــذه وكذلك أجــراءات خطاب الضمــان وضرورة 
املباشرة باملشــاريع ضمن املوازنة احلالية واضافة الى 
انه مت مناقشــة تقرير قســم املالية وقســم الرقابة 
وقسم املوارد البشــرية وقسم تكنولوجيا املعلومات 
وقســم املتابعة والتخطيط وقسم الفنية واالعمال 

التي تخص اعمال الدائرة بشكل عام .  

بغداد - الصباح الجديد:
مع اســتمرار عملّيتــي توزيع بطاقة 
والتســجيل  البايومتريــة  الناخــب 
البايومتــري للمواليد اجلدد والناخبني 
غير املسجلني سابًقا عن طريق مراكز 
التابعة  اجلّوالــة  والفرق  التســجيل 
ملكاتــب احملافظــات االنتخابية، ومن 
الناخبني كافة   أجل ضمان مشاركة  
املقبلة  االنتخابية  االستحقاقات  في 
دقيق  ناخبــني  ســجل  باســتخدام 
ومحّدث، باشــرت املفّوضيــة العليا 
املســتقّلة لالنتخابــات منــذ تاريخ 
التســجيل  مراكز  بفتح   20/3/2022
البالغ عددها  )البايومتري(  اإللكتروني 
)1079( مركــز تســجيل تابع ملكاتب 
أرجاء  في عموم  االنتخابية  احملافظات 
العــراق؛ إلجــراء عملية التســجيل 
البايومتري معتمدًة على أحدث بيانات 
ســجل الناخبني معــّد وفًقا لقاعدة 
بيانــات البطاقــة التموينيــة عالوة 
النصية  الناخبني  بيانــات  على جمع 
واحليويــة )البايومترية( وحتديثها. إذ مت 
تســجيل )33.273( ناخًبــا متضمنة 

حــاالت التحديث )اإلضافــة، احلذف، 
التصحيح، تسجيل النازحني والقّوات 
األمنية(، كما مت توزيع )47.828( بطاقة 
والنازحني،  واخلــاص  العام  للتصويت 
وجتــري العمليتان بحضــور املراقبني 
احملليني الذيــن  بلغ عددهــم  ) 107( 
بالشــأن  للمهتّمني  وميكــن  مراقًبا، 
)املوقف  علــى  االّطــالع  االنتخابــي 
املوقع  عبــر  األســبوعي(  العملياتي 
https:// (الرسمي ملفّوضية االنتخابات

 .)ihec.iq
وفــي الســياق ذاته، تعمــل مكاتب 
احملافظات االنتخابية على التنســيق 
مع القيــادات األمنية والدوائر التابعة 
لهــا لغرض حــث منســوبيها على 
مراجعة مراكز التســجيل وتســلم 
بطاقات التصويت اخلاص املســحوبة 
خالل يــوم االقتراع،  فضــالً عن عقد 
فرق التثقيــف االنتخابي املؤلفة من 
موظفي املكاتــب الندوات التثقيفية 
فــي الدوائــر احلكوميــة بغية حث 
عملية  إجــراء  علــى  منســوبيهم 
التســجيل البايومتــري، إضافة الى 

التنســيق مع املؤسسات التعليمية 
حلث الطلبة ممن بلغوا السن القانوني 
لالنتخــاب بضمنهــم مواليد ٢٠٠٤ 
وضمان  بياناتهــم  تســجيل  لغرض 

حقوقهم الدستورية.
كمــا تتواصل املفوضية مبد جســور 
التعاون مع منظمــات اجملتمع املدني 
للمساندة  اخملتلفة  االعالم  ووســائل 
في  توعيــة الناخبــني وحثهم على 
وتســلم  البايومتــري  التســجيل 

بطاقتهم االنتخابية 
راجــع مجلس  على صعيــد  آخــر، 
املفوضــني النظــام اإلداري والفنــي 
الذي يعــد عمالً جوهرياً  للمفوضية 
يتضح من خالله مسارات العمل التي 
تصب في حتقيق هدف املفوضية وهو 
االستعداد التام ألية عملية انتخابية 
األداء الســابق، عليه وبأمر  ومراجعة 
وزاري من لدن رئيس مجلس املفوضني 
القاضي جليل عدنــان خلف مت توزيع 
والواجبــات  واملســؤوليات  األدوار 
امللقاة على عاتــق مالكات املفوضية 
املتنوعة وكل حسب حتصيله العلمي 

واملهام  الوظيفي  املنصب  ومواصفات 
العمل  والســتمرار  إليــه.  املوكلــة 
االنتخابات  مفوضيــة  في  االنتخابي 
تقــرر عقــد االجتماعــات الدوريــة 
األســبوعية بناء علــى مذكرة رئيس 
االدارة االنتخابية القاضي عامر موسى 
احلسيني وقرار مجلس املفوضني وبأمر 
وزاري صادر عــن رئيس اجمللس للوقوف 
على إجنازات ونشاطات مديري املكاتب 
االنتخابيــة وآليــة متابعتهم لعمل 
مراكز التســجيل وضمان حماية أمن 
األجهزة االلكترونية واملواد االنتخابية 
في  اخملازن. عالوة على ذلك، عقد رئيس 
جليل  القاضــي  املفوضني  مجلــس 
عدنان خلف اجتماًعا بحضور املديرين 
مديري  مــع  للمؤسســة  العامــني 
األقســام ومديري مراكز التســجيل 
ملتابعــة العمــل وتوجيههــم على 
اإلدارية  والتعليمات  باألنظمة  االلتزام 
والفنية وضــرورة توزيع املهام والعمل 
بــروح الفريق الواحــد ضمانًا لنجاح 
عمــل املفوضيــة العليا املســتقلة 

لالنتخابات. 

مكتب «الصباح الجديد« في البصرة يتابع عددا 
من الفعاليات الطبية بمستشفيات دائرة الصحة

نجح فريق طبي 
متخصص في 

مستشفى أمراض 
وجراحة الجهاز 

الهضمي والكبد 
باجراء ثالثة عمليات 
نوعية فوق الكبرى

استخراج جسم معدني غريب ابتلعه احد األطفال واستقر في جسمه

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة للصناعات التعدينية 
التابعة إلى وزارة الصناعة واملعادن جتهيز أمانة 
وحسب  اخمُلتلفة  اإلســفلتية  مبُنتجاتها  بغداد 

الكميات واملُواصفات املطلوبـة.
وقالت الشــركة في بيان  إنها “قامت بتجهيز 
دائرة املشــاريع في أمانة بغداد مبادة الكات باك 
) ٢٥٠ - MC ( املُنتجــة فــي معمــل املُنتجات 
اإلســفلتية وبكمية مقدارهــا ) ١٩,٠٨٨ ( متر 
ُمكعب والتي تُســتخدم ألغــراض الرش عند 

تبليط الطُرق للطبقات الُسفلية والعلويـة”.
واشــارت الى ان “معمل املُنتجات اإلســفلتية 
في الشــركة يختــص أيضاً بإنتــاج ُمنتجات 
 ) RC - ( وكات باك ) ٧٠ MC - الــكات بــاك ) ٣٠
والبرامي كوت والفلنت كوت إضافًة إلى ُمنتجات 

املاستك احلار والبراميـر”.

بغداد - عامر عبدالعزيز:
اكــدت وزارة التجــارة علــى مواصلــة اجلهد 
الهندســي في فرع كركوك التابع للشــركة 
العامة لتجارة احلبوب الجناز مشروع استحداث 
شــارع جديد يودي الى منصة جهاز ســحب 
ميكانيكي  لنماذج احلنطة في سايلو كركوك . 
واوضــح مدير عام الشــركة العامــة لتجارة 
احلبوب محمد حنون كرمي ان اجلهد الهندســي 
في فرع كركوك يسابق الزمن الجناز تاهيل صب 
واكساء الشــارع املودي ملنصة جهاز السحب 
امليكانيكي ليكون جاهزا قبل افتتاح املوســم 

التسويقي في احملافظة .
واضاف الى ان اعمال الصب والتاهيل تاتي ضمن 
متطلبــات العمل وامتصــاص الزخم احلاصل 
خالل فترة ذروه مواســم التسويق ، اضافة الى 
جتهيز املطاحن و االستخدامات االخرى ، مبينا 
ان املشروع الذي ينفذ من قبل املالكات الفنية 
و الهندســية في الفرع يشمل صب طول) 12 
متر ( مكعب باخلرســانه واعمال التســليح و 

استحداث شارع بطول ) 120 ( مترا . 
واشــار الى ان مدة اجناز املشروع حددت بعشرة 
ايــام والعمل متواصل وفــق التوقيتات احملدده 
لصب اخلرسانه و جفافها وبلغت نسبة االجناز 
بحدود ) %80 ( ، مختتما بالقول ان هذا املشروع 
سيكون اضافه للشركة وهو عمل نسعى من 

خالله الجنازات اكبر لشركتنا املعطاء .

رحيم الشمري 
بلغــت كميات النفط العراقــي املصدرة الى 
الهند ٢٦ مليار دوالر خالل عام ٢٠٢١ ، جتســد 
تاريخ رصانة العالقات السياسية واالقتصادية 
والثقافية والتجارية واالجتماعية ، بني الهند 
والعراق تعود الى بداية ســنوات اخلمسينات 
، ووصل خالل الســتينات الــى اعلى مراحل 
التطــور ، وتصاعدت ابان التنمية الشــاملة 

التي حدثت بالبلدين في السبيعنيات .
موقف الهند مــن احلرب العراقيــة االيرانية 
، وازمــة العــراق واخلليج والغــرب ، بعيد عن 
الوقوف لصالح دولــة ضد االخرى ، وتتصاعد 
اواصر العالقــات الى حــد ان الهند والصني 
تشــتري ٨٩ باملئة من النفط العراقي املنتج 

سنويا .
رغم ان النفط الروسي وانواع الوقود االمريكي 
تقدم وتباع باســعار مخفضة الــى الهند ، 
لكن جــودة النفط العراقــي باحتواء احلقول 
اجلنوبية على كميات قليلة من الشــحوائب 
وارتفاع نســبة النقاوة ، وتفضل نفط احلقول 
الشــمالية رغــم ثمنــه الباهــض ، لكون 
النوعيــات التي يحتويها مــن الكبريت نادرة 
عامليا ويصنــع منها بانزيــن الطائرات ووقود 
مكائــن نوعية العمــل ، وعمل الشــركات 
الهنديــة النفطية في حقــول جنوب العراق 
مبحافظات البصرة وميســان ، له اثره وواضح 
مبستوى قوة العالقات واهتمام البلدين باالخر 
، ومنــح بعضهــم البعــض االفضلية لكل 

املستويات .

الصناعة ترفد أمانة بغداد 
بمنتجاتها االسفلتية

المالكات الهندسية في سايلو 
كركوك تنصب منصة وجهاز 
سحب نماذج  ميكانيكي جديد 

٢٦ مليار دوالر شراء 
الهند لنفط العراق

محافظ واسط يبعث باقة زهور الى نقيب 
الصحفيين العراقيين بمناسبة تجديد الثقة له

دائرة المباني تبحث نسب تنفيذ اعمال المشاريع 

من أجل ضمان مشاركة الناخبين في االستحقاقات االنتخابية المقبلة

مفّوضية االنتخابات تفتح )1079( مركز تسجيل إلكتروني ) بايومتري( 

ايضاح
تعقيباً على مانشــرته وكالة بغــداد اليوم 
االخبارية  لتصريح  منسوب  للخبير النفطي 
حمزة اجلواهري ، يزعم ويدعي فيه بان شركة 
احلفر العراقية قامــت بتوقيع  اغلب عقودها 
واحالتها الى شــركة ZPEC (  ( الصينية ،واذ  
تكذب  ادارة شــركة احلفر العراقية هذا اخلبر  
بكل تفاصيلــه ومحتواه ،   مؤكــدة ،  بإنها 
لم تبرم او حتيل اية عقود للشــركة الصينية 
املذكــورة ،   فإنها تدين وتســتنكر بشــدة 
اطالق هــذه االكاذيب واالدعاءات الباطلة ضد 
شركة وطنية  من قبل بعض االفراد او وسائل 
االعالم واملواقع االخبارية  من دون الرجوع الى 

مصادرها املوثوقة .
ومتتلك الشــركة احلق القانوني في مالحقة 
التــي تطلق االكاذيب  االفراد وجميع اجلهات 
التي  العراقية  احلفر  ضدشــركة  واالفتراءات 
والصحافة  االعــالم  وســائل  بجميع  تهيب 
بتوخي الدقة واملوضوعية واملهنية عند تداول 
ونقل املعلومات املتعلقة بالصناعة النفطية 

خدمة للصالح العام 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - متابعة:
مــا زال مجموعــة مــن القراصنــة 
اإللكترونيني الكوريني الشماليني الذين 
نفذوا واحدة من أكبر سرقات العمالت 
املاضي،  الشهر  اإلطالق،  املشفرة على 
يغســلون األموال التي ســرقوها بعد 
أكثر من أســبوع من حتديدهم بأنهم 
هم من قامــوا بهــذه العملية، وفق 
تقرير لصحيفة “واشــنطن بوســت” 

األميركية.
وأشــارت الصحيفة، في تقرير نشرته 
في وقت مبكر من امس االحد، إلى قيام 
اجملموعة ببعض اخلطــوات التي جتعل 
العمالت املشــفرة املســروقة بعيدة 
من متناول الســلطات األميركية، عن 
 ”Ethereum“ طريــق حتويلها إلى عملة
املشــفرة، والتي علــى عكس العملة 
التي ســرقوها ال ميكن إعاقة حتركها 

عن بُعد.
كما أنه منــذ عملية التحويل، عملت 
املشفرة  أصولها  إخفاء  على  اجملموعة 
عن طريق حتويــل أجزاء منها من خالل 
برنامج يسمى “Tornado Cash”، وهي 
الرقمية  األصــول  بجمع  تقوم  خدمة 

إلخفاء هوية أصحابها.
ورأت الصحيفــة، أن اســتمرار وصول 

املســروقة،  األموال  إلى  اجملرمني  هؤالء 
البالغة قيمتها أكثــر من 600 مليون 
دوالر من العمالت املشــفرة، والتي متت 
 Axie“ سرقتها من خالل لعبة الفيديو
Infinity”، يؤكد محدودية قدرة القانون 
على وقف تدفق العمالت املشفرة غير 

املشروعة في جميع أنحاء العالم. 
ووفقــاً لبيانات موقع تتبــع العمالت 
املشــفرة “Etherscan”، فــإن هــؤالء 
املتســللني ال يزالون ينقلــون األموال 
التــي ســرقوها، وآخر عمليــة حتويل 
كانت اجلمعــة املاضي بقيمة نحو 4.5 
مليــون دوالر، بعد 8 أيــام من محاولة 
تلك  األميركيــة جتميد  اخلزانــة  وزارة 
األصول، مــن خالل معاقبــة احملفظة 
اجملموعة  اســتخدمتها  التي  الرقمية 

في هجومها.
وحتاول السلطات والالعبون الرئيسيون 
في صناعة العمالت املشــفرة متابعة 
خطوات هذه اجملموعــة، وفرضت وزارة 
اخلزانة األميركيــة عقوبات على ثالثة 
كيانــات أخرى مرتبطة بهــا، اجلمعة، 
بعدما أعلنت “Binance”، وهي بورصة 
دوليــة كبيرة للعمــالت الرقمية، عن 
جتميد مــا قيمتــه 5.8 مليــون دوالر 
مــن العمالت املشــفرة التــي نقلها 

املتسللون إلى نظامها.
وتابعت الصحيفــة: “تعد لعبة القط 
تتكشــف بني ســلطات  التي  والفأر 

إنفــاذ القانون األميركية واملتســللني 
الكوريني الشماليني مثاالً جديداً على 
تعلم اجملرمني كيفية استهداف نقاط 

الضعف املتنامية في اقتصاد العمالت 
املشــفرة”. وأوضحت أنهم “يستغلون 
التعليمات البرمجية اخلاطئة املوجودة 

التشــفير، ويستخدمون  في منصات 
األدوات التــي تســاعدهم على إخفاء 
مســاراتهم، مثل حتويــل األصول إلى 
مثل  اخلصوصية  تعزز  مشفرة  عمالت 
)Monero(، فضالً عن أنهم يستفيدون 
من عدم التنسيق اجليد إلنفاذ القانون 

عبر احلدود الدولية”.
وقامــت اجملموعة، التــي حددتها وزارة 
 ،”Lazarus Group“ باســم  اخلزانــة 
Sony Pic� باختــراق  أيضاً  “واملعروفة 
tures” فــي عــام 2014، بغســل ما 
يقرب من 100 مليــون دوالر، نحو 17% 
من العمالت املشــفرة املسروقة، وفقاً 
El� “لشركة حتليالت العمالت املشفرة 

.”liptic
وتُســلط قضيــة اجملموعــة الكورية 
الشــمالية الضــوء علــى صناعــة 
العمالت املشــفرة التي تتــوق إلثبات 
واملستثمرين  للمنظمني  مصداقيتها 
والعمالء، إذ تقول بعض أكبر الشركات 
فــي الصناعة إنهــا ترحــب بالرقابة 

احلكومية.
ومع ذلك، فقد وجدت مراجعة أجرتها 
“واشنطن بوســت” حلسابات العمالت 
اخلزانة  وزارة  فرضــت  التي  املشــفرة، 
األميركية عقوبــات عليها على مدى 

العام ونصف العام املاضيني، أن هناك 4 
تزال متاحة للتداول  محافظ رقمية ال 
بعد شــهور من وضعهــا في القائمة 

السوداء لإلدارة األميركية.
الرقميــون في  اللصــوص  بــات  وقد 
طريقهم لتحقيق أرقام قياســية هذا 
العام، إذ ســرقوا ما قيمتــه 1.3 مليار 
دوالر من العمالت املشفرة في األشهر 
الثالثة األولى من العام، بعد االستيالء 

على 3.2 مليار دوالر في عام 2021.
ووفقــاً للصحيفة، فإنــه مع تصاعد 
الرقميني،  اللصــوص  هــؤالء  جناحات 
تزداد احلاجــة املُلحة لوقفهم من قبل 
أصبحت  التي  األميركية،  الســلطات 
تنظر إلى هجماتهم على أنها تهديداً 
لألمــن القومــي، إذ تعــد مجموعة 
املثال، مصدراً  “Lazarus”، على سبيل 
الشمالية  كوريا  برامج  لتمويل  مهماً 
وفقاً  الباليستية،  وصواريخها  النووية 

حملققي األمم املتحدة.
كمــا عرقل املتســللون الــروس، في 
الربيــع املاضي، عمليــات خط أنابيب 
وقود أميركي مهم وأكبر مورد للحوم 
في العالم، بشــكل مؤقــت، ولم يتم 
اســتئناف العمل إال بعــد جمع فدية 

مباليني الدوالرات بالعمالت املشفرة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بعد عرقلة ميليشــيات احلوثي انطالق 
أول رحلــة جتاريــة كانت مقــررة امس 
األحد من صنعــاء، أعرب املبعوث األممي 
لليمن، هانــس غروندبرغ، عن قلقه من 
تلك اخلطــوة، داعيا األطــراف اليمنية 
إلى العمل على إيجاد حل الســتئناف 

الرحالت اجلوية.

وقال غروندبرغ في بيان نشــره املكتب 
األممي علــى تويتر “أود أن أعبر عن قلقي 
إزاء تأجيل الرحلــة التجارية األولى من 
مطار صنعاء والتي كانت مقررة اليوم. 
أحث األطراف على العمل بشــكل بّناء 
معي ومع مكتبي إليجاد حل يســمح 
باســتئناف الرحــالت اجلويــة كما هو 

مخطط لها.”

كما شــدد على أن الهدف من الهدنة 
األممية التي أعلنت مطلع الشهر احلالي 
)إبريــل 2022( هو خدمــة املدنيني من 
خــالل احلد من العنــف، وتوفير الوقود، 
وتعزيز حريتهم فــي التنقل أيضاً، من 

وإلى وداخل بالدهم.
إلى ذلــك، أكد مواصلة العمل من أجل 
دعم األطراف اليمنية في تنفيذ وتعزيز 

وجتديد تلك الهدنة.
أتى ذلك، بعدما حّمل وزير اإلعالم اليمني 
معمر اإلرياني امليليشــيا املدعومة من 
إيــران، املســؤولية الكاملــة عن تعثر 
تشــغيل تلك الرحلة التــي كانت من 
املقرر أن تقلع مــن العاصمة اليمنية، 
إلى عّمان، ضمن اتفاق هدنة الشهرين 
التي أعلنتها األمم املتحدة ســابقاً. كما 

أوضح أن احلوثيني لــم يلتزموا باالتفاق 
الذي ينص على اعتماد جوازات الســفر 
الصادرة عن احلكومة الشرعية، مضيفا 
أنهم حاولوا فــرض ٦٠ راكبا على منت 
الرحلة بجوازات ســفر غيــر موثوقة. 
إلى ذلك، إلى ذلك، أكد وجود معلومات 
عن تخطيط امليليشــيات الســتغالل 
الرحالت لتهريب العشرات من قياداتها 

الثوري اإليراني  وقيادات وخبراء احلــرس 
وحزب اهلل اللبناني بأسماء وهمية.

يذكــر أن األمم املتحــدة كانــت أعلنت 
مطلع الشــهر اجلاري عــن هدنة ملدة 
شــهرين، تتضمــن إيقــاف العمليات 
العســكرية، والســماح بدخول سفن 
احلديدة،  إلى ميناء  النفطية  املشتقات 
إضافة إلى إعادة تشغيل مطار صنعاء 

بواقــع رحلتني أســبوعيا، وفتح املعابر 
والطرقات في مدينة تعز احملاصرة وعدد 

من احملافظات.
لكن منذ إعــالن تلك الهدنــة ال تزال 
ميليشيا احلوثي، متاطل في فتح املمرات 
واملعابر اإلنسانة بني احملافظات اليمنية، 
وهــو ما تعتبــره احلكومة الشــرعية 

مطلبا إنسانيا وأحد أهم األولويات.

المبعوث األممي: نسعى لحل يسمح باستئناف الرحالت من صنعاء

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بتقاليد  األوكرانيــون  يتمســك 
، أهم احتفال ديني  عيد الفصح 
مســيحي ، وســط حرب جلبت 
الدمار واحلزن فــي معظم أنحاء 

البالد.
أن روســيا، ذات  الرغم من  وعلى 
الشرقية،  األرثوذكسية  الغالبية 
رفضت دعوات هذا األســبوع من 
قبل أوكرانيا واألمم املتحدة لوقف 
الفصح،  النــار في عيــد  إطالق 
إال أن األوكرانيــني احتفلوا بهذه 
لصحيفــة  طبقــا  املناســبة، 

“نيويورك تاميز”.
في كنيسة التجلي الكاثوليكية 
وســط مدينة لفيف، وقف صف 
بجوار سالل  الكنيســة  رواد  من 
مليئــة بالنقانــق وحلــم اخلنزير 
املدخن وخبز عيد الفصح والزبدة 

واجلنب ليباركهم الرب.
ويحتفــل اجلميــع فــي أنحــاء 
في  الطقــوس،  بهذه  أوكرانيــا 
الشرقية  األرثوذكسية  الكنائس 

والكاثوليكية الشرقية.
وقالت آنا موكويدا، 22 ســنة، إن 
هــذا كان أول عيد فصح تقضيه 
بعيدا عن أسرتها بعد نزوحها من 
كييف إلى مدينة تشيرنيفتسي 

اجلنوبية الغربية. وعلى الرغم من 
اخلطر وعــدم اليقني، كان العديد 
على  مصممني  األوكرانيــني  من 

التمسك بالتقاليد.
الفصح  “عيد  موكويدا:  وأضافت 
في وقت احلرب مثل الشمس في 
يوم ممطر. من املهــم جًدا اآلن أن 
يكون لديك مثــل هذه األيام جملرد 
الشــعور باحلياة وتذكر أنه كانت 

هناك حياة قبل احلرب”.
آخرون سالل  كما حمل ســكان 
عيد الفصح عبــر في طريقهم 
الكنائس مــن كل طائفة  إلــى 
الســوق  مبنطقة  تقــع  والتــي 
املركزية املدرجــة كموقع للتراث 

العاملي لليونسكو.
ومــع انطــالق صفــارات اإلنذار، 
وأخذت  أبوابها  املقاهــي  أغلقت 
مجموعة من موسيقيي الشوارع 
استراحة من املوسيقى الشعبية 
التي كانــوا يعزفونها على اآلالت 

الوترية األوكرانية التقليدية.
وعند تقاطــع قريب، وضع بعض 
عند  الزهور  من  باقات  الســكان 
أقــدام متثــال للســيدة العذراء 
بجانب أكوام مــن أكياس الرمل 
البيضاء اخملصصة حلماية التمثال 
من القصف.  في محطة القطار 

الغربية،  لفيــف  مبدينة  املركزية 
املتطوعون شــوكوالتة عيد  وزع 
النازحــني  لألطفــال  الفصــح 

القادمني من مدن أخرى.
وظل حظر التجول ســاريًا طوال 
ليلة الســبت في معظم أنحاء 
العديد من  البــالد عندمــا كان 
املســيحيني يقيمــون تقليديًــا 
وقفــات احتجاجيــة ويحتفلون 
بقــداس منتصف الليــل إلحياء 
ذكرى أولئــك الذين انتظروا امس 
الســبت املقدس بالقرب من قبر 
املســيح. وبدال مــن ذلك خطط 
كثير من الناس ملشاهدة القداس 

على شاشات التلفزيون.
وقالت وزارة الدفاع األوكرانية في 
األول الســبت، “يجب  بيان امس 
أن نفهــم أن جتمــع املدنيني في 
وقت محدد طــوال الليل ميكن أن 
يكون هدًفا للصواريخ والطائرات 

واملدفعية”.
في لفيف، أعلنت السلطات في 
البداية أن حظر التجول ســيتم 
أعادت  ذلــك  بعد  ولكــن  رفعه، 
فرضــه بعــد تلقــي معلومات 
اســتخبارية تفيــد بــأن اخملربني 
املوالني لروســيا قــد يخططون 

لشن هجمات في املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
املتحدة  األمم  منظمــة  أعلنــت 
أن  “اليونيســيف”  للطفولــة 
سلســلة الهجمــات واخملالفات 
شــهدتها  التــي  احلقوقيــة 
األخير  األسبوع  أفغانستان خالل 

أودت بأرواح أكثر من 50 طفال.
لليونيسف  اإلقليمي  املدير  وذكر 
الريا� جــورج  آســيا،  جنوب  في 

“تويتر”  أدجي، على حســابه في 
اليوم األحد: “خالل أســبوع واحد 
فقــط فقد أكثر مــن 50 طفلة 
سلســلة  جراء  أرواحهم  وطفال 

مخالفات مشينة صارخة حلقوق 
اإلنســان في أفغانستان، وبينما 
يتواصل العمــل على التأكد من 
التقارير الــواردة، نتوقع أن ترتفع 

هذه احلصيلة”.
إلى  خصوصا  الريا�أدجي  وأشــار 
أن أربعــة أطفال قتلــوا وأصيب 
العديــد بـ”جروح مريعــة” جراء 
االنفجــار الــذي دوى اجلمعة في 
مبنطقة  سكندر  مولوي  مسجد 
إمام صاحب في والية قندوز شرق 

البالد، )وتبناه تنظيم “داعش”(.
وقدم املسؤول األممي التعازي نيابة 

عوائل  إلــى  “اليونيســيف”  عن 
ضحايــا الهجمــات األخيرة في 
أفغانســتان، مشددا على ضرورة 
“وقف العنف ضد األطفال بكافة 

أشكاله فورا”.
األقــل،  علــى  مدنيــا   47 وكان 
معظمهم نســاء وأطفــال، قد 
قتلوا ليلة 15 على 16 أبريل اجلاري 
احلكومة  اتهمــت  غــارات  جراء 
األفغانية التي شــكلتها حركة 
الباكســتاني  اجليش  “طالبــان” 
بشنها على واليتي كنر وخوست 

جنوب شرق البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت قــوات خفر الســواحل 
اليابانية، امس األحد، أن مروحيات 
اإلنقــاذ عثرت علــى 9 من أصل 
26 شــخصا كانوا على منت زورق 
املتجمدة  املياه  في  فقد  سياحي 
بشمال اليابان منذ السبت، لكن 

حاالتهم غير معروفة.
وكثــف عناصر اإلنقــاذ بحثهم 
في وقت ســابق وعثــروا على 4 
شبه  طرف  من  بالقرب  أشخاص 
جزيرة شــيريتوكو و5 أشــخاص 
آخريــن في نفــس املنطقة بعد 
بضع ســاعات، لكــن قوات خفر 
الســواحل قالت إنــه ال ميكنها 
تأكيد ما إذا كان مت إنقاذهم أحياء.
وذكرت قوات خفر الســواحل إنه 

مت العثور على جميع األشــخاص 
بالقرب  التســعة في منطقــة 
من طرف شــبه اجلزيرة شــمال 
املوقع، الذي أرسل فيه الزورق نداء 

استغاثة امس األول السبت.
ومن املعروف عن املوقع أنه مكان 
بالنســبة  فيه  املنــاورة  تصعب 
للزوارق بسبب ساحله الصخري.

وفقــد الزورق الــذي كان يقل 24 
راكبــا، بينهم طفــالن، وطاقما 
من شــخصني بعد إرســال نداء 
اســتغاثة، وفقــا لقــوات خفر 
الســواحل التي أضافــت أن املاء 
تســلل إلى الزورق قبــل أن يبدأ 
في الغرق. وأضاف أن الزورق “كازو 
1”، الــذي يبلغ وزنه 19 طنا، أجرى 
مكاملة طوارئ في وقت مبكر بعد 

ظهر الســبت، قائال إن مقدمته 
غرقت وإنه بدأ فــي الغرق وامليل 
إبحــاره قبالة الســاحل  أثنــاء 
الغربي لشــبه جزيرة شيريتوكو 
فــي جزيــرة هوكايدو شــمالي 

اليابان. 
وال يــزال ســبب احلــادث قيــد 
التحقيق، لكن خبراء يشــتبهون 
في أن الزورق جنح وتضرر وســط 
منطقة  فــي  شــديدة  أمــواج 
القويــة  بالتيــارات  معروفــة 
ألغى  بدوره،  الصخري.  والساحل 
رئيــس الــوزراء اليابانــي فوميو 
كيشــيدا، الذي كان يحضر قمة 
اســتمرت يومني فــي كوماموتو 
لليوم  برنامجه  اليابــان،  بجنوب 

الثاني وعاد إلى طوكيو.

واشنطن تعجز عن التصدي لكوريين شماليين غسلوا أموااًل مشفرة مسروقة
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“اليونيسيف: مقتل أكثر من 
50 طفال في أفغانستان خالل أسبوع

احتفاالت وسط الحرب.. األوكرانيون 
يتمسكون بفرحة عيد الفصح

العثور على تسعة من ضحايا “الزورق 
المفقود“ قبالة سواحل لبنان
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وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة الفاروق العامة للمقاوالت اإلنشائية

قسم الشؤون القانونية شعبة العقود
م/ إعالن مزايدة

تعلن شــركة الفاروق العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشكيالت 
وزارة االعمار واإلسكان عن بيع املواد املدرجة تفاصيلها ادناه في )موقع 
خان ضاري( يوم )األربعاء( املصادف 2022/5/11 الساعة احلادية عشرة 
صباحا مبوجب قانون بيع وايجار أموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
فعلى الراغبني بالشراء مراجعة قسم الشؤون املالية إلبداء رغبتهم 
بالشــراء على ان يودع كل منهم التأمينــات القانونية واملبينة إزاء 
كل فقرة و)على شكل صك مصدق( وكما مبني ادناه قبل االشتراك 
باملزايــدة واحلضور في الزمان واملكان املعينني وبعكســه ال يحق له 
االشتراك باملزايدة وعلى املشتري رفع املواد خالل خمسة عشر يوما 
من تاريخ اإلحالة القطعية وبعكســه تفرض غرامة تأخيرية قدرها 
½% مــن مبلغ البيع عن كل يوم تأخير وملدة ثالثني يوما بعدها يعتبر 
ناكال ويحق للدائرة التصرف باملادة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 

أجور اإلعالن واخلدمة واملصاريف األخرى بنسبة %2
علما ان عنوان الشركة على شبكة االنترنت:

 Farouq.moch.gov.iq@Farouqco1
او 

farouq.moch.gov.iq@Farouqco2

محافظة بغداد 
قسم األمالك 

جلنة البيع واإليجار
تنويه

تقــرر أن يكون موعد املزايدة عــن تأجير األمالك 
املنشــور فــي جريــدة احلقيقــة اآلن بالعــدد 
املرقم )2٧41( فــي 2022/4/21 يكون يوم األحد 

2022/5/29، لذا اقتضى التنويه...
صاحب عبد الرضا شندي 
معاون محافظ بغداد للشؤون االقتصادية 
واالستثمار 
رئيس اللجنة

محافظة بغداد 
قسم األمالك 

جلنة البيع واإليجار
تنويه

تقــرر ان يكون موعد املزايدة عن تأجير األمالك 
بالعدد  املنشــور في جريدة الصباح اجلديــد 
املرقم )4٨٨3( في 2022/4/21 يكون يوم االحد 

2022/5/29، لذا اقتضى التنويه...
صاحب عبد الرضا شندي 
معاون محافظ بغداد للشؤون االقتصادية 
واالستثمار 
رئيس اللجنة
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جامعة املوصل

املوصل- العراق

University of Mosul

Mosul-lraq

 E-Mail:contract@uomosul.edu.iq

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة جامعة املوصل

شعبة العقود احلكومية
العدد: 9/6٨/941٧

التاريخ: 2022/4/21

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Mosul
NO:
Date:

فقدان هوية 
وكالة طحني

وكالة  هويــة  فقــدت 
وزارة  من  صادرة  طحني 
الشــركة  التجــارة/ 
لتصنيــع  العامــة 
)حسنه  باسم  احلبوب، 
فمن  محيل(  ســلمان 
تسليمها  عليها  يعثر 

ملصدرها..

تاملوادالتأمينات

1.500.000 مليون 
وخمسمائة الف دينار

كرفانات مستهلكة 
1عدد/10



5 اعالن

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئاسة جامعة املوصل

شعبة العقود احلكومية
العدد: 9415/68/9

التاريخ: 2022/4/21

Ministry of Higher Education
& Scientific Research
University of Mosul
NO:
Date:

جامعة املوصل

املوصل- العراق

University of Mosul

Mosul-lraq

 E-Mail:contract@uomosul.edu.iq

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 28
التاريخ: 2022/4/24

م/ إعالن ثاٍن

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية إليجار أمالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ(  وكما 
مبينة مواصفاتها ادناه عدد )11(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل 
مدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن 
)20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن 
في ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه 

املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
ع. مدير بلديات ذي قار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 29
التاريخ: 2022/4/24

م/ إعالن اول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن جلنة البيع وااليجار 
في مديريــة بلديات ذي قار عن اجراء مزايدة علنية اليجار أمــالك مديرية بلدية )النصر( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )1( ، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية األحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر اإلعالن والدالليــة البالغة 2% واية 

مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

محافظة البصرة
جلنة البيع واإليجار األولى

تنويه
ظهر باإلعــالن املرقم 6773/13 في 
2022/3/7 املنشور في جريدة الصباح 
اجلديد بالعدد 4858 في 2022/3/15 
ســقط ســهواً اخملزن املرقم 1146 
مقام علي البالغة مساحته 90 م2.

لذا اقتضى التنويه...

فقدان هوية 
وكالة طحني

وكالة  هويــة  فقــدت 
وزارة  من  صادرة  طحني 
الشــركة  التجــارة/ 
لتصنيــع  العامــة 
)هناء  باســم  احلبوب، 
فمن  احمــد(،  محــي 
تسليمها  عليها  يعثر 

ملصدرها..

 القيمة التقديريةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 علوة الفواكه940/22بلدية النصر1
سنة واحدةواخلضر

 134,400,000 مائة
 وأربعة وثالثون مليونا
واربعمائة الف دينار

 القيمة التقديرية )االيجارمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
السنوي(

 360،000 ثالثمائة وستونثالث سنواتكشك526/221بلدية سوق الشيوخ1
الف دينار

 975،000 تسعمائة وخمسةثالث سنواتحانوت234/5269/4بلدية سوق الشيوخ2
وسبعون الف دينار

550،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوت526/180بلدية سوق الشيوخ3

 1،300،000 مليون وثالثمائةثالث سنواتحانوت526/13بلدية سوق الشيوخ4
الف دينار

 10،000،000 عشرة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات124/40بلدية سوق الشيوخ5
دينار

6،000،000 ستة ماليني دينارخمس سنواتمعرض سيارات135/40بلدية سوق الشيوخ6

 5،000،000 خمسة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات136/40بلدية سوق الشيوخ7
دينار

 5،000،000 خمسة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات138/40بلدية سوق الشيوخ8
دينار

 5،000،000 خمسة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات127/40بلدية سوق الشيوخ9
دينار

 5،000،000 خمسة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات129/40بلدية سوق الشيوخ10
دينار

 5،000،000 خمسة مالينيخمس سنواتمعرض سيارات131/40بلدية سوق الشيوخ11
دينار
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

قال املستشار املالي لرئيس مجلس 
الوزراء مظهــر محمد صالح امس 
يبلغ  املركزي  البنــك  رصيد  األحد، 
اليــوم، مــا يزيد ثالث مــرات على 
ديــون، بعد ان جتــاوزت احتياطياته 
وهي غطاء  األجنبيــة  العملة  من 
 70 الوطنية، بأكثــر من  العملــة 

مليار دوالر. 
وأوضح صالح ان السياسة النقدية 
للبنك املركــزي العراقي، وفيما بيَّ 
مضامــي ركني أساســيي لهذه 
لألزمــات،  للتصــدي  السياســة 
االحتياطات  حجــم  عن  كشــف 
األجنبيــة للبنك املركــزي والدين 

الداخلي.
األنبــاء  لوكالــة  صالــح،  وقــال 
النقدية  “السياســة  إن  العراقية، 
للبنــك املركزي العراقي مارســت 
ومازالــت أداء دورهــا الكبيــر في 
تعزيــز االقتصاد الوطنــي ودعمه 
ومؤازرته في الســيولة واالستقرار 
وإدارة املوارد النقدية والســيما عبر 
تعرض  متتاليتي  مزدوجتي  أزمتي 
لهما االقتصاد الوطني بي األعوام 
2014 - 2021، إذ تصّدت السياسة 
إلى  للمركزي فيها  للبنك  النقدية 
مظاهر الركود اخلطيرة التي تعرض 
الكلي وقطاعاته  االقتصــاد  اليها 
لسياسة  واســتخدامه  احلقيقية 
نقدية ملبية”. وأضاف أن “ركني هذه 
االئتماني  التيسير  هما:  السياسة 
بالسيولة  النقدية  الســوق  ومنح 
الكافية عبر مبادرات البنك املركزي 
واألخرى هي سياسات  املســتمرة، 
الكمي لدعم ســيولة  التيســير 
بتحريك  عموما  الكلــي  االقتصاد 
عمليات السوق الثانوية وبنطاقات 
وناجحــة  ودقيقــة  محســوبة 
انقذت االقتصاد الوطني في أشــد 
انكماشــاً  االقتصادية  الظــروف 
وآزرت مــن طــرف آخر السياســة 
املالية العراقيــة للخروج من مأزق 
العجــز املالي وتدهور االســتدامة 
املالية للبــالد باالعتماد على روافع 
وفَّرها  التــي  الداخلية  الســيولة 
الدقيقة  بأدواتــه  املركــزي  البنك 

واملتوازنة والناجحة”.

ولفــت إلى أن “األزمــة األولى التي 
تعرضــت إليها بالدنا فــي األعوام 
2014 – 2017، كانــت أزمة مزدوجة 
خطيــرة مالية وأمنية في آن واحد، 
إذ تدهــورت فيها أســواق الطاقة 
وعائدات العــراق املالية من النفط 
رافقتها  األعــوام،  املصدر بي هذه 
ظروف أمنية مشددة هي احلرب على 
البنك  فيها  أدى  الداعشي  اإلرهاب 
املركزي العراقي دوره املرســوم في 
سياســته النقدية التي اسهمت 
في إســناد االنتصار في ســاحتي 

احلرب واإلقتصاد وبدقة باهرة”.
وتابع: “في حي أتت األزمة املزدوجة 
2020 – 2021، لتمثل  الثانية بــي 
تدهوراً خطيراً فــي عائدات العراق 
النفطية وعجزاً مخيفاً في احلساب 

اجلــاري مليــزان املدفوعــات وعجزاً 
أخطــر فــي املالية العامــة  جّراء 
حرب األسعار في أســواق الطاقة 
اإلنتاج  العالم وخفض كميات  في 
النفطي لبالدنــا إلى قرابة أقل من 
)اوبك  النصف حتت تأثيــر اتفاقات 
بلس( وتدهــور الطلب العاملي على 
النفط طوال العام 2020 وأجزاء من 
العــام 2021، رافقتها أزمة صحية 
عاملية خانقة متثلت بجائحة كورونا 
إذ  وانغالق االقتصاد العاملي واحمللي، 
تأثرت البالد يومها بأزمة زراعية إثر 
احملاصيل  وتدهور  الشــديد  اجلفاف 
احمللي  النــاجت  الزراعية؛ مــا جعل  
اإلجمالي ينكمش إلى )سالب 11%( 
فضالً عن شــيوع ظاهرتي   الفقر 
والبطالة بنســب غير مســبوقة 

في تأريــخ البالد االقتصادي”. وأردف 
بالقــول: “وحتــت هــذه الظــروف 
القاهــرة أدت السياســة النقدية 
للبنــك املركــزي العراقــي وبدقة 
وخطوات محسوبة ناجحة عملية 
بنــاء مرتكــزات تعظيم ســيولة 
االقتصاد الوطني ســواء بالســير 
مببادرة البنك املركزي في تنشــيط 
القطاع احلقيقي بقروض ميســرة 
تعاظم فيهــا عنصر املنحة”، الفتاً 
إلى أن “تلك القروض قاربت حوالي 
13 ترليون دينار لدفع نشاط السوق 
العمل  الوطني وتشــغيل ســوق 
األمام،  إلى  اخلاص  النشاط  وأعمال 
فضالً عن دعم السيولة احلكومية 
احلكومي  االقتصاد  فاعلية  وإسناد 
واملاليــة العامة دومنــا توقف ذلك 

حكومية  خزينــة  حواالت  بخصم 
شكلت قرابة %67 من إجمالي ديون 
وزارة املالية الداخلية أو الدين العام 
املركزي من  البنك  الداخلي حتملها 
إجمالي رصيد الدين الداخلي البالغ 

اليوم بنحو 72 ترليوناً دينار”.
أدت  “وهكــذا  حديثــه:  وأكمــل 
السياســة النقدية للبنك املركزي 
العراقــي وبنجاح عــاٍل متطلبات 
تلبيــة حاجــات منــو واســتقرار 
االقتصاد الوطني ومده بالســيولة 
عاليتي  وحكمة  وبدقــة  الكافية 
وداعمة بالوقت نفســه للسياسة 
قاسية  ظروفاً  واجهت  التي  املالية 
عبر األزمتــي املزدوجتي املتتاليتي 
بــي األعــوام 2014 – 2021، فضالً 
عــن اســتعادة البنــك املركــزي 

الحتياطياتــه األجنبية وهي غطاء 
الوطنية ليسجل رصيدها  العملة 
اليــوم بأكثر من 70 مليار دوالر وهو 
رصيد يزيــد على ثالث مرات الديون 
الدفع  الواجبة  احلكومية  اخلارجية 
2022 – 2028، ما  خــالل األعــوام 
يؤكد كفاءة االحتياطيات األجنبية 

للبنك املركزي العراقي”.
وأشــار إلــى أن “البنــك املركــزي 
العراقــي جهة مســتقلة مبوجب 
 2004 56 لسنة  النافذ رقم  قانونه 
املعدل، وهو من يرســم السياسة 
النقدية بنفســه مــن دون تدخل 
واألقــدر على  األعرف  جهة، وهــو 
إدارة دفة سياســته في االستقرار 
إلى مواد دستور  والتنمية اســتاداً 

جمهورية العراق”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت شــركة BRF البرازيلية 
اســتحصلت  انهــا  لألغذيــة، 
وجتديد  جديــدة  تراخيص  علــى 
لتراخيصهــا القدمية، وذلك لبيع 
منتجاتهــا من الدجــاج والديك 

الرومي في السوق العراقية.
وقالت الشــركة في بيــان لها، 
التصاريــح  هــذه  “معظــم  ان 

لبيع  مخصصــة  والتجديــدات 
بعض  هنــاك  لكــن  الدواجــن، 
املصانــع ســتكون قــادرة على 
الرومي  الديــك  حلــوم  تصديــر 
واللحوم املغطاة بالبقســماط – 
البانيــه”. واضافت انها “حصلت 
على تراخيص وجتديدات لتراخيص 
لهــا  ثمانيــة مصانــع صــرح 
العراق،  إلــى  منتجاتها  بتصدير 

خمــس وحــدات حصلــت على 
تراخيــص جديدة وثــالث وحدات 
تراخيصها”، مشــيرة  مت جتديــد 
التصاريح  ان “معظم هــذه  الى 
مخصصة لتصدير الدجاج، لكن 
هناك وحدتي ســتتمكنان أيًضا 
الرومي  الديك  حلــوم  تصدير  من 
واللحوم املغطاة بالبقســماط – 

البانيه، إلى العراق”.

التنفيــذي  للمديــر  وطبقــاً 
الدولية  املؤسســية  للعالقــات 
لشــركة BRF، لويــز كارلــوس 
تافاريس، فإن هــذه القرارات متثل 
عودة لعمليات التدقيق األجنبية، 
التي مت تعليقها في الشركة ملدة 
كوفيد  جائحة  بسبب  شهرًا   26
19-. واشار تافاريس، الى ان “هذه 
املؤهالت تظهر قوة استراتيجيتنا 

في ســوق احلالل، في وقت ألغت 
فيه العــراق احلظر املفروض على 
املنتجات،  النوع مــن  واردات هذا 
والــذي كان ســاري املفعول منذ 
الــى  الفتــا   ،”2019 ســبتمبر 
من  يتكــون  احلــالل  “ســوق  ان 
حتمل  التي  املنتجات  اســتهالك 
هذه الشــهادة، أي املنتجات التي 
للمتطلبات  وفًقــا  تصنيعها  مت 

اإلسالمية، الى جانب وجود عمال 
ومشرفي مسلمي”.

وشــركة BRF هــي واحــدة من 
أكبر شــركات املواد الغذائية في 
في  منتجاتها  وتنتشــر  العالم، 

117 دولة.
ومتتلــك الشــركة العديــد من 
 Sadia، العالمــات التجارية مثل

.Qualy و ،Perdigão

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقريــر صادر عن شــركة 
أبحــاث الطاقــة وذكاء األعمــال 
“ريستاد إنرجي” ان عشر دول بينها 
العراق مســاهمة في 70 باملئة من 

انبعاثات حرق الغاز في العالم .

ووفقا للتقرير الذي اطلعت عليه ، 
فإن “روســيا والعراق وإيران وفنزويال 
واجلزائر  املتحدة  والواليات  ونيجيريا 
واملكســيك وليبيــا والصــي، ما 
زالت متثــل مجتمعة أكثر من 70% 
من انبعاثات حــرق الغاز في قطاع 

االستكشاف واإلنتاج حول العالم”.
وتابع التقرير انه “ورغم أن التطورات 
العالم  جهــود  تظهر  اإلقليميــة 
للحد من نشاط احلرق، مع السعي 
قائمة  فــإن  االنبعاثــات  خلفــض 
تشهد  لم  الرئيســي  املساهمي 

تغييرًا”.
“انبعاثات  ان  الشــركة  وأضافــت 
الكربون الناجتــة عن حرق الغاز في 
قطاع االستكشــاف واإلنتاج حول 
العالم بلغت 276 مليون طن، العام 
طفيف  بانخفاض   ،2021 املاضــي 

 ،2020 العام  املسّجل  املستوى  عن 
عنــد 283 مليون طــن”، مبينة ان 
“نشاط احلرق ميثل %30 من إجمالي 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون، 
التــي تطلقهــا صناعــة النفط 

والغاز”، بحسب التقرير.

نشاط  “ارتفاع  الشــركة  وتوقعت 
حرق الغاز في العــام احلالي 2022، 
مع زيادة الطلب العاملي على الوقود 
املعروض،  ووسط شــح  األحفوري، 
نظــرًا لتراجع اإلمدادات الروســية 

جراء غزو أوكرانيا”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
ارتفعــت احلــواالت اخلارجيــة من 
الدوالر في مبيعــات البنك املركزي 
بشكل كبير على حساب املبيعات 
النقديــة في مــزاد اليــوم األحد، 
فيما عــزا خبير مالي ذلك إلى فتح 

االستيراد.
وذكــر مصدر صحفــي ، أن “البنك 
املركزي باع اليــوم خالل مزاده لبيع 
وشراء الدوالر االمريكي، 209 ماليي 
أمريكيــا  دوالرا  و224  الفــا  و502 
اساس  صرف  بسعر  البنك  غطاها 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
واضاف املصدر ان اكثر من %89 من 
هذه املبيعات ذهبت لتعزيز االرصدة 
فــي اخلــارج على شــكل حواالت 
188 مليونا  واعتمادات حيث بلغت 
و903 الفا و 224 دوالرا، فيما ذهبت 

نقدية  البقية على شكل مبيعات 
التــي بلغت 20 مليونــا و600 ألف 

دوالر.
إلى ذلــك؛ قال اخلبيــر املالي هالل 
الطحان ؛ إن “ارتفاع مبيعات البنك 
من احلواالت اخلارجية يعود الى فتح 

االســتيراد لبعض املــواد الغذائية 
والزراعية والتــي حددتها احلكومة 

ملدة ثالثة أشهر”.
وأضــاف الطحــان؛ أن “قــرار فتح 
األسعار  ارتفاع  بعد  يأتي  االستيراد 
األزمة  وملواجهــة  الغذائية  املــواد 

التــي شــملت جميع  الغذائيــة 
الدول العالــم”، مبينا ان “مبيعات 
سوف  اخلارجية  احلواالت  من  البنك 
املدة  االنتهاء  تبقى مرتفعة حلــي 
املواد  الستيراد  احلكومة  من  احملددة 

الغذائية”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
رأى مســؤول رفيع فــي صندوق النقد 
الدولي، أن بإمكان أوروبا تدبر أمرها من 
دون الغاز الروســي لستة أشهر، لكن 
التداعيات االقتصادية ستكون شديدة 

بعد انقضاء هذه املدة.
ألفريد كامر، مدير فرع صندوق  وحض 
أوروبا، دول  الدولي املكلف فــي  النقد 
اتخاذ سلسلة خطوات  املنطقة على 
لتخفيــف حدة الضربة، مبــا في ذلك 
تخفيــف االســتهالك من أجــل بناء 

مخزون، وفقا لـ”الفرنسية”.
وتعتمــد املنطقــة على روســيا في 
اجلزء األكبر مــن احتياجاتها للطاقة، 
الطبيعي. ودرس خبراء  الغاز  خصوصا 
الدولي  النقد  االقتصاد لدى صنــدوق 
التكلفة االقتصادية خلســارة إمدادات 

موسكو.
وقال كامر فــي مقابلة صحافية على 
هامش اجتماعــات الربيع بي صندوق 
النقــد الدولي والبنــك الدولي أمس: 

األولى،  الســتة  األشــهر  مدى  “على 
ميكن ألوروبا التعامــل مع انقطاع من 
هذا النوع عبر امتــالك إمدادات بديلة 

واستخدام اخملزون املتوافر”.
وأضاف، “لكن إذا استمر هذا االنقطاع 
حتى الشــتاء، وعلى مدى فترة أطول، 
على  كبيــرة  تداعيات  له  فســتكون 

االقتصاد األوروبي”.
ودرست دول غربية مسألة فرض حظر 
على واردات الطاقة الروســية ردا على 
احلرب، بينما ميكن ملوسكو أيضا قطع 
اإلمــدادات ردا علــى العقوبــات التي 

فرضت على حكومتها.
وتفيد تقديــرات صندوق النقد الدولي 
بأن إجمالي اخلســائر للغاز الروســي 
وإمــدادات النفــط قد تكلــف االحتاد 
األوروبــي 3 فــي املائــة مــن إجمالي 
الناجت الداخلي، بناء على مدى قســوة 
الشتاء املقبل. ودعا كامر إلى خطوات 
“ال  وقال:  االحتمال.  لهذا  لالســتعداد 
يوجد خيار واحد له تداعيات كبيرة، بل 

يوجد عديد من اإلجراءات الصغرى التي 
ستكون لها تداعيات أكبر”، مبا في ذلك 
عبر إيجاد موردين بديلي، وهو أمر بدأت 

بعض الدول بالفعل القيام به.
ولفت إلى أن على املستهلكي القيام 
بدور مهم أيضا في هذا الصدد، بينما 
السكان  توعية  احلكومات  على  يتعي 
مــن خــالل “حمــالت عامــة خلفض 

استهالك الطاقة”.
التحرك  للمســتهلك  “ميكــن  وقال: 
اآلن، ويعنــي خفض االســتهالك أنه 
ميكن تخزين مزيــد من الوقود في حال 
تعطلت اإلمــدادات”. وبينما أدت احلرب 
في أوكرانيا إلى تباطؤ كبير في النمو، 
قال كامر: “إنها لن تخرج التعافي عن 
مســاره”، مشــددا على أنه ال يتوقع 

ركودا على مستوى أوروبا.
وذكــر أن اقتصــادات منطقــة اليورو 
األكبر، باســتثناء إســبانيا، ستكون 
وستســجل   ”2022 فــي  “ضعيفــة 
منوا نســبته صفر تقريبا خالل فصل 

أو فصلــي، وميكــن حتى أن تســجل 
ركودا تقنيا عبر تســجيل منو ســلبي 
في فصلــي متتاليي. لكــن صندوق 
أن تتعافى هذه  يتوقــع  الدولي  النقد 
االقتصــادات في النصــف الثاني من 

العام اجلاري.
املالية  بدوره قال ماجنوس برونــر وزير 
الغاز في بالده  “إن قطاع  النمســاوي، 
يعتمد كثيــرا علــى واردات الغاز من 
النمساوي، في  الوزير  روسيا”. وشــدد 
رفض  على  أمس،  صحافية  تصريحات 
الغاز  بالده فرض حظر على اســتيراد 
من روســيا، ألن ذلك سيضر بالنمسا 

بشكل أقوى من روسيا.
وأضاف الوزير، في حديث لشبكة “سي 
إن إن”، “عندمــا جتلب العقوبات الضرر 
لك بشكل أكبر من الطرف املستهدف، 
ذات فائدة قليلة”،  أنها تكــون  أعتقد 
النمساوية تعتمد  الصناعة  “إن  وقال: 
بشكل كبير على الغاز الروسي بحيث 

ال يبقى خيار أمامها”.

رصيد البنك المركزي يزيد ثالث مرات على الديون الخارجية للدولة
مستشار رئيس الحكومة مظهر محمد صالح: 

مظهر: أدت السياسة 
النقدية للبنك 

المركزي العراقي 
وبدقة وخطوات 

محسوبة ناجحة عملية 
بناء مرتكزات تعظيم 

سيولة االقتصاد 
الوطني سواء 

بالسير بمبادرة البنك 
المركزي في تنشيط 

القطاع الحقيقي 
بقروض ميسرة 

تعاظم فيها عنصر 
المنحة

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلنت هيئة اجلمارك، امس األحد، عن إلغائها 
التي  الكتب  املطالبة بصحة صدور  إلجراءات 

ترد من شركة النفط الوطنية العراقية.
وقالــت الهيئة فــي بيان صحفــي إن “هذا 
اإلجراء جاء بناء على توجيه املدير العام شاكر 
الزبيدي وفقا للصالحيــات املمنوحة له وفق 
املادة 269 من قانون اجلمارك رقم 23 لســنة 
1984 املعدل”. وأضافت، أن “إجراءات املطالبة 
بصحة الصدور لم تكن تطلب من كافة دوائر 
وزارة النفط عدا هذه الشركة وقد مت إلغاؤها 
وفقا لهذا القرار تبســيطاً وتســريعاً لسير 

املعامالت اخلاصة بها”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
رجــح مســؤول زراعي في صــالح الدين امس 
االحد، ارتفاع أسعار احلنطة بنسبة %40 بسبب 
ارتفاع أسعارها عامليا وتقليص اخلطط الزراعية 
الشتوية فيما كشــف عن إجراءات رادعة ضد 

من اسماهم بـ”مخربي االقتصاد الوطني”.
وقال رئيس احتاد اجلمعيات الفالحية في احملافظة 
كرمي كردي الدليمي لوكالة شفق نيوز؛ “نرجح 
ارتفاع أسعار احلنطة في احملافظة بنسبة 40% 
بســبب ارتفاع أســعارها في األسواق العاملية 
وتقليص اخلطط الزراعية الشتوية الى النصف 

بسبب شح املياه في احملافظات”.
ورجح الدليمي “ارتفاع ســعر احلنطة الى 900 
الــف دينار للطــن الواحد بحســب ما أكدته 
احلكومــة العراقية في  ظل االزمة العاملية في 
األســواق املصدرة وقرار مجلــس الوزراء األخير 
برفع أســعار احلنطــة إلى أكثر مــن %30 عن 

املواسم السابقة”.
وكشــف الدليمي عن “اجراءات قانونية رادعة 
بحق األشــخاص واجلهات التي تشتري احلنطة 
من املزارعــي بأســعار اعلى من ســعر وزارة 
التجارة والذي يثير أكثر من عالمات اســتفهام 
االقتصاد  يســتهدف  تخريبي  بوجود مخطط 

الوطني”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
احتــل العراق املرتبة الرابعة بــي أكثر الدول 
املســتوردة لألثــاث املنزلي من تركيــا، وفقا 
لبيانات صادرة عن احتاد مصدري األثاث والورق 

ومنتجات الغابات بإسطنبول اليوم األحد .
التركية في قطاع  وجتاوزت قيمة الصــادرات 
األثاث املنزلي، مليار دوالر خالل الربع األول من 

العام اجلاري، مسجلة 1.1 مليارا.
وذكرت البيانات الصــادرة عن االحتاد، صادرات 
القطاع خالل الفترة املذكورة زادت 27.5 باملئة، 
مقارنة مع الفترة نفســها من العام املاضي، 

مسجلة 1.1 مليار دوالر.
وكانت الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا والعراق 
وليبيا في مقدمة الدول املستوردة للموبيليا 

التركية.
ونقلــت وكالة “األناضول” شــبه الرســمية 
التركية عن رئيس احتاد مصدري األثاث والورق 
ومنتجات الغابات بإســطنبول، أركان أوزكان، 
قوله: إن القطاع يســاهم مبليارات الدوالرات 

في صادرات البالد كل عام.
وأضــاف أن النجاحات في اإلنتــاج والتصدير 
مكن القطاع من الوصول إلــى الصدارة في 

العديد من أسواق البلدان املتقدمة.
ويهدف قطــاع املوبيليا التركــي إلى حتقيق 
صــادرات بقيمة 6 مليــارات دوالر بنهاية عام 
2022، بحســب االحتــاد التركــي ملصنعــي 

املوبيليا.
وتعــد واليــات اســطنبول وبورصــة وأنقرة 
وقيصري وإزمير، في مقدمة الواليات التركية 

الرائدة في صناعة األثاث املنزلي.

الجمارك: إلغاء إجراءات 
صحة الصدور مع شركة 

النفط الوطنية

صالح الدين ترجح ارتفاع 
أسعار الحنطة وتهدد 

بردع رافعي األسعار”

البالد في مقدمة الدول 
المستوردة لألثاث 
شركة برازيلية تستحصل تراخيص لتصدير الدجاج والديك الرومي الى البالدالمنزلي من تركيا

عشرة دول تسبب 70 % من انبعاثات حرق الغاز في العالم

ارتفاع كبير للحواالت الخارجية من الدوالر في مزاد البنك المركزي

صندوق النقد: يمكن ألوروبا تدبر امدادات بديلة للغاز الروسي لستة اشهر
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد: 306/إطفاء/2021
التاريخ: 2022/4/20

اعالن
طالب إطفاء حق التصــرف/ مدير بلدية القرنة 
إضافة لوظيفته/ وكيله احلقوقي مهدي صالح 

هادي 
املطلوب إطفاء حق التصرف ضدهم/

1- حكمت عثمان كشيش
2- وطبان ناصر كشيش

أصدرت هذه احملكمة قرارها 306/إطفاء/2021 في 
بنزع ملكية جزء مساحة  والقاضي   2022/4/17
العقار املرقم 37 مقاطعة 81 النهيرات اجلنوبية 
البالغة )3678 مترا مربعا( وتســجيله باســم 
مديريــة بلدية القرنة ملكا صرفا بعد إيداع بدل 
وواحد وخمســن  البالغ )خمســمائة  اإلطفاء 
مليونا وسبعمائة الف دينار( ليوزع على  أصحاب 
حق التصرف كل حسب حصته الواردة في صورة 
قيــد العقار وجملهوليــة محل إقامــة املطلوب 
اإلطفاء ضدهم أعاله قــررت احملكمة تبليغهم 
بواســطة صحيفتن محليتــن يوميتن ولهم 
حق االعتــراض والتمييز خالل املــدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف البصرة االحتادية
محكمة بداءة القرنة

العدد: 442/إطفاء/2021
التاريخ: 2022/4/20

اعالن
طالب إطفاء حق التصــرف/ مدير بلدية القرنة 
إضافة لوظيفته/ وكيله احلقوقي مهدي صالح 

هادي 
املطلوب إطفاء حق التصرف ضدهم/

1- رامز ومنير وفهمي وعمار وســحر ووسن ولينا 
أبناء عبد األمير عبداهلل

2- جنمه وحمديه ابنتي عبداهلل محمد
3- محمد فنجان السعد

أصدرت هذه احملكمة قرارها 442/إطفاء/2021 في 
بنزع ملكية جزء مساحة  والقاضي   2022/4/17
العقــار املرقــم 118 مقاطعــة 52 النهيــرات 
الشــمالية البالغة )460 مترا مربعا( وتسجيله 
باســم مديرية بلدية القرنة ملــكا صرفا بعد 
إيداع بدل اإلطفاء البالغ )خمســة وخمســن 
مليونــا ومائتي الف دينار( ليــوزع على  أصحاب 
حــق التصرف كل حســب حصته الــواردة في 
صورة قيد العقار وجملهولية محل إقامة املطلوب 
اإلطفاء ضدهم أعاله قــررت احملكمة تبليغهم 
بواســطة صحيفتن محليتــن يوميتن ولهم 
حق االعتــراض والتمييز خالل املــدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية.
القاضي
عادل قاسم حنون

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1321
التاريخ: 2022/4/16

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجــة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية 
بلديــة املوفقيــة وفق قانون بيع وإيجار أمــوال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية املوفقية خالل فترة )30( ثالثن يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية 
مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغــة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصليــة ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

فقدان مستمسكات
فقدت املستســمكات التالية العائدة للسيد هادي سعد فلغوص 
ذي قــار وهن البطاقــة الوطنيــة املرقمــة 1988194419885 في 
2018/12/5 صــادرة من مديرية اجلنســية فــي العكيكة والهوية 
املرقمة A88407639 في 2021/4/22 صادرة من دائرة شبكات اجلنوب 

الغربي للكهرباء، فمن يعثر عليهما تسليمها الى جهة اإلصدار...
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مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةشارع الكورنيش2 دومن156متنزه وساحة العاب خماسي1

سنة واحدةشواطئ الغراف2 دومن26ارض زراعية2

سنة واحدةشواطئ الغراف2 دومن27ارض زراعية3

سنة واحدةشواطئ الغراف2 دومن28ارض زراعية4

سنة واحدةشواطئ الغراف2 دومن29ارض زراعية5

سنة واحدةاحلي الصناعي100 م642ساحة مكشوفة متعددة االغراض6

سنة واحدةقرب معمل الثلج6م962كشك7

سنة واحدةقرب معمل الثلج6 م1022كشك8

سنة واحدةحي الزهراء12 م1482كشك9

سنة واحدةحي الزهراء12 م3712كشك10
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نقد

سينما

محمد جبير

القــاّص أمجد توفيــق – الصفة احملّببة 
في ذاكرتي عن الكاتب – يرّســخ نفسه 
بجدارة واســتحقاق بوصفــه روائًيا من 
خالل منجزه السردي الذي امتاز بالغزارة 
متغّيرات  تنــاول  في  والراهنية  واجلــّدة 
الواقع اليومي لإلنسان العراقي، ال سّيما 
بعد التاســع من نيسان عام 2003، وهو 
لم يغادر هّمه اخلاّص في الكتابة ما قبل 
ذلك التاريخ في االشــتغال على عذابات 
وفرح اإلنســان العراقي، هــذه الثنائية 
الثيمة هي إحــدى عناصر جذب املتلّقي 
وشّده إلى النّص الروائي، لذلك، فالكاتب 
ال يتأّخر كثيرًا فــي أن يكون حاضرًا كزاد 
ثقافي أو توثيقي حلال اإلنســان العراقي 
فــي زمن التغييــر الذي كان بحــّد ذاته 
إشكالية سياسية واجتماعية وثقافية، 
ومثار جــدل واختالف وتوافــق بني أبناء 

الوطن الواحد في الداخل واخلارج.
كتــب أمجــد توفيــق روايــة »الظالل 
للتغيير،  األّول  العــام  فــي  الطويلــة« 
ونشرها على شــكل حلقات في جريدة 
الزمان عام 2004، لتكون أّول رواية تُكَتب 
عن أحــداث املا بعــد، وتوّثــق للمتغّير 
االجتماعي والسياســي آنذاك، لتتوالي 
بعدها األعمال الســردية التي ال تبتعد 
عن هذا املتغّير، وصواًل إلى روايته األخيرة 

»ينال« الصادرة عن منشورات اّتاد األدباء 
والُكّتــاب في العراق، حيــث ال يختلف 
الســردي من حيث اخلطاب  النّص  هذا 
عن سردياته الســابقة، وإّنا هو تعميق 
وتأصيل لرؤيتــه اجلمالية عبر بنية ميتا 
ســردية، يتداخــل فيها البــوح الذاتي 
للسارد »املوثِّق »والسارد« الفاعل، حيث 
»ينال« عبر  الفاعل  الســارد  بوح  يكون 
أوراقه أو مدّونته السردية األولى التي لم 
تشــّكل عالمة محّفزة في ذهن السارد 
املوّثــق »املعلم املتقاعــد وكاتب رواية 

وحيدة«.
بني  هــذه  وااللتقاء  التقــارب  نقطــة 
الساردين، وتداخل فعل البوح الذاتي، هو 
ما يكشــف   دموية وخراب هذا الواقع، 
إذ يلتقيان فــي التجربة واألفكار والرؤيا 
ملا يحدث اآلن وما ســيحدث مستقباًل، 
هذا التالقــي هو الذي شــّكل كيمياء 
تفاعالتــه حاضرًا  الســردي في  النّص 
وماضًيا ومســتقباًل، إذ يقــّدم ينال في 
الورقة الرابعة مــن أوراقه املبعثرة التي 
وّثقها الســارد في الفصــل الثاني من 
هذه السردية الروائية  اآلتي: »أسمع عن 
جرائم متنّوعة في العالم أجمع.. أسمع 
عن قتل وخطف وتعذيب وابتزاز وانتقام 
وتصفية مصالح، ولكّنني في األقّل لم 
أســمع في األلفية الثالثة عن مجرمني 
يفعلــون كّل ذلك وهم يحملون عناوين 
ومناصــب حكومية في الدولة، أو أّنهم 

إاّل في  يتمّتعون بإمكانياتها ووسائلها، 
بلدي.. إّنه صراع بــني الدولة والال دولة ، 

وأبطال الال دولة يســتخدمون إمكانات 
الدولة في صراعهــم، هذا ال يحدث إال 

في بلدي..« )ينال– ص37(.
هذا الســيد ينال هو من »أصل عراقي، 
وهاجر في زمن ملتبس خارجه، ليستقر 

فيما بعد في اسبانيا« )الرواية– ص11(.
ويالحظ املتلّقي للنّص السردي االختالف 
بني األســلوبني فــي الفقرتــني األولى 
والتي جــاءت بصغية  ينــال،  أوراق  من 
تقريرية بحتة لوصــف واقع احلال، على 
الرغم من أّن الشخصية مترجم، عمل 
التي تعمل في  في إحدى الفضائيــات 
العراق، وتعّرض إلى ما تعّرض له بسبب 
ترجمتــه لتقريــر يعرض واقــع العراق 
البائــس، ويدفعه للهرب خــارج العراق 
بعد إطالق سراحه من معتقل املليشيا 
اخلاطفة، وفي املقتبس الثاني األسلوب 
اإلخباري اخملتزل الذي يقّدم فيه الســارد 
الداّلة عن  املعلومات  املوّثق شــيًئا من 
الشخصية وحال الوضع، ليضع املتلّقي 
داخل فضــاء النّص الزمانــي واملكاني، 
علــى الرغم مــن التباعــد بينهما، إال 
أّن البــوح الذاتــي للســاردين في حال 
التوثيق للســارد األول أو األوراق للسارد 
الثاني يشّكالن عنصر ربط وتواصل بني 

الفضاءين.
إذ يــرى الســارد املوّثق في نــّص ينال 
عنصر تكامل ملا يســرده مــن وقائعية 
ســردية توّثق حركتــه اليومية مع ينار 
فــي اســبانيا، وعلى الرغم مــن إدراك 
الكاتب ملا يشتغل عليه في منت النّص 

إاّل أّنه فــي املدخل الذي اســتهّل فيه 
نّصه الســردي يثير إشكااًل محّفزًا لدى 
إذ يقول »كنــت أقّدم لرواياتي  املتلّقي، 
لرواية  واملدخل  أسّميها مدخال،  بكلمة 
ينال محير، إّنه ال يؤّدي إلى باب واحد، أو 
باب ميكن تبينه، ومتى ما اقترحت بابًا أو 
طريًقا للوصول أكن قد ساهمت بإخفاء 
طيور نادرة ال ميكــن رؤيتها إال بنظرة ال 
تغفل بابًا أو إمكانيــة للتمّتع بألوانها 

وأصواتها وسحرها« )الرواية– ص9(.
وما يعلــن عنه الكاتب من إشــكالية 
في كتابة مدخل لهذا النّص الســردي، 
فإّن ذلــك يتوافق مع فكــرة ينال التي 
دّونها في أوراقه، إذ كتب »في مسيرتي 
امللتبســة، كانت فكرة الكمال الغالية 
احلاضرة  النقصــان  وفكــرة  تؤرقنــي، 
تعذبني، وما بني هذيــن احلدين، وما بني 
تسلط النقصان على كل شيء، وغياب 
الشعور في الكمال، يبدأ عذاب البحث 

عن املعنى املفقود« )الرواية–ص158«.
ما بني الكمال والنقصــان يبدأ البحث 
عن املعنى في هذا النّص الذي يشــّكل 
تعاشق سردية املوّثق مع الفاعل عنصرًا 
فاعــاًل في تنامــي احلكايات الســردية 
اجملــاورة لوقائعيــة النّص فــي الداخل 
واخلــارج، إذ جتــد األفعال فــي الداخل 
امتدادها في اخلارج، وهو ما يرسم صورة 

ملتبسة  للمستقبل. 

After Yang فيلم
مشــارًكا بكتابة النص واخلط الدرامي، يستند 
اخملرج األميركي من أصل كوري جنوبي كوجونادا 
Kogonada، في فيلمــه الروائي الطويل الثاني 
After Yang »بعد يانغ« )2021(، على مشروعية 
اخليال وال محدودية آفاقه، دون أن يترك ســردية 
الفيلم الذي شــاركه ألكســندر وينشتاين في 
كتابة نصــه وحواراته، تبتعد كثيــرًا عن عادية 

يوميات الناس.
في ســياٍق دراميٍّ مشــوب بالبــطء واضطراب 
الفكرة اجلوهرية، جتــوب أحداث الفيلم عن آفاق 

مستقبل البشرية في زمن الروبوت.
عائلــة مكونة مــن ثالثة أفــراد، يشــاركهم 
يومياتهم جليــس أطفال روبوتــي. يصاب هذا 
الروبــوت الذي أدى دوره تت اســم )يانغ( املمثل 
جاســنت أتش هــني، بعطٍل ما. تذهــب وجهات 
الفيلم بعيــًدا، وبأكثر، رمبا، مــا يحتمل احملمول 
القيمــي واجلمالــي للفيلم، حــول فرضيات ما 
أصاب )يانغ( الذي يجالس الطفلة املتبّناة )ميكا(، 
وصواًل إلى العطب العاطفي، واملوت البيولوجي 
احلقيقي، وكل هذا وفق نقالت مشهدية ساكنة، 

غير محاطة باإلبهار واحلركيــة وألوان الصورة، 
وهذه من األدوات الرئيســية عنــد احلديث عن 
اللغة الســينمائية بوصفها معــاداًل جمالًيا 

بصريًا للواقع املعاش.
خالل بحث )جيك( الذي أدى دوره املمثل األميركي 
كولن فاريل Colin Farrell، عن أســباب تعّطل 
روبوت صغيرته، تتكشف لزوجته )كيرا(، وابنته 

املتبّناة ميكا، حقائق تستحق التبّصر والتأّمل.
 أواصر األسرة، مشاغل األيام، مستقبل العلوم 
التطبيقية، مباهج احلياة واخليارات املتاحة أمام 
الناس لصناعة الفرح، جميعها وغيرها عناوين 
تســطع بدرجات متفاوتة داخل دقائق الفيلم 

البالغة )96 دقيقة(.
في حوار أجــري معه، يقول مخرج الفيلم الذي 
رشــح جلائزة أفضل مخرج في مهرجان »كان«: 
»بقدر ما »بعــد يانغ« هو فيلــم خيال علمي، 
فإنه ال يزال ينتمي إلى عالم احلياة اليومية. لم 
أتخيل أن فيلمي القادم سيكون من نوع اخليال 
العلمي. لم يكن هذا األمر واردًا في ذهني. عندما 
أشاهد أفالم اخليال العلمي الرائجة حيث يكون 
العالم كله على احملك، غالًبا ما أشعر بالفضول 
حول األشــخاص فــي اخللفية الذيــن يتعنّي 

عليهم كســب لقمة العيش؛ ماذا يفعلون في 
هذا املشهد؟ كيف تبدو عائالتهم؟«.

عن احلب في ظل البرمجــة، يطرح »بعد يانغ« 
الذي منحه مهرجان صندانس جائزة ألفريد ب. 

سلون لألفالم الطويلة، أسئلته.

 فيلم »ريتسا«
مبا يقترب من العودة إلى األيام اجلميلة في مصر 
احملروسة، ينتدب الفيلم املصري الروائي الطويل 
»ريتسا«، إخراج أحمد يســري نفسه، بوصفه 
فــرس رهان قــادر أن يعود بنا إلى ذلــك الزمان 

البعيد.
فــي اإلســكندرية، حيــث جتّلت، لزمــن ممتد، 
املتنّوعة  الغنية  أبهى عناوين مصــر  بوصفها 
متعددة األعــراق واألنفاس وصبوات البحر، تدور 
أحــداث الفيلم الــذي أبدع فيــه، كما يفعل 

معظم األحيان، الفنان القدير محمود حميدة.
»في فيلم »ريتســا« ثالث شخصيات مختلفة 
يجمعهم احلب وقصصه وأحلانه، تفرض عليهم 
حلظتهم املتعّينة، واملرتبطة رغًما عنهم مباٍض 
لم ميت، اتخاذ قرارات قد تكون حاســمة وقد ال 

تكون«

ثــالث شــخصيات مختلفــة يجمعهم احلب 
وقصصــه وأحلانــه، تفرض عليهــم حلظتهم 
املتعّينة، واملرتبطــة رغًما عنهم مباٍض لم ميت، 
اتخاذ قرارات قد تكون حاسمة وقد ال تكون، قد 
تكون صائبة وقــد ال تكون، إذ يصبح لزاًما على 
اإلنسان، في مفترق مفصليٌّ وجودّي اتخاذ قرار 

ما، مهما كانت ُكلف هذا القرار وتبعاته.
يحقــق اخملرج املصري أحمد يســري في فيلمه 
الروائي الرابع، نقلة نوعية، ويحسن التعامل مع 

نص كاتب السيناريو معتز فتيحة.
التمثيل ممتع ورشــيق ومعقول، وفيه أظهر لنا 
أحمد الفيشــاوي وجًها آخر لــه. كما يواصل 
املمثل أمير املصري حضوره بعد فيلمه العاملي 
»ليمبو«. املمثلة التونســية عائشة بن أحمد 
أقنعت في دوريْها )احلفيدة واجلّدة( داخل أحداث 
الفيلم وأبدعت. وبرشــاقة خفيفة الظل أدت 

املصرية مرمي اخلشت دورها.

The Story of My Wife فيلم 
مبا يشــبه الســرد الروائي متعدد املســتويات 
والقطعــات والعناوين، قدمــت اخملرجة اجملرية 
إينيدي نفســها عبــر فيلمها اجلديد  إلديكو 

ا )269 دقيقة، ساعتان و49  )2022( والطويل جدًّ
دقيقة( The Story of My Wife »قصة زوجتي« 
وباللغة اجملرية الهنغارية فإن عنوان الفيلم هو: 

.A feleségem története
هل نحــن ضحية الرهان اجملنــون أم أبناء القدر 
املرسوم؟ لعله الســؤال اجلوهري داخل ضفاف 
الفيلــم الــذي يجوب بحــارًا ويقطــع عوالم 

وعواصم.
قبطان بحر، كمــا هي حال محمود حميدة في 
فيلم »ريتسا«، يراهن صديقه أن مبقدوره الزواج 
من أول داخلة للمقهى، وفي األثناء تقود ليزا )أو 
ليزي( خطواتها داخل املقهى ونحو أتون اجملهول.

مبحاكاة أمينــة إلى أبعد احلــدود، تدير إينيدي 
املرشحة لألوسكار، واحلائز فيلمها »عن اجلسد 
والــروح« )On Body and Soul( عام 2018، على 
جائزة الــدب الذهبي ألفضل فيلم من مهرجان 
برلــني الســينمائي، العالم متالطــم األمواج 
لرواية اجملري ميالن فوســت )1888-1967( التي 
تمل االســم نفســه الذي يحملــه الفيلم، 

واملنشورة في عام 1942.
»هل نحن ضحية الرهــان اجملنون أم أبناء القدر 
املرسوم؟ لعله الســؤال اجلوهري داخل ضفاف 

فيلم »قصة زوجتي« الذي يجوب بحارًا ويقطع 
عوالم وعواصم«

في »قصة زوجتي« تواصــل إينيدي احلائزة عام 
1989 على جائزة الكاميرا الذهبية من مهرجان 
 My »20كان الســينمائي عن فيلمها »قرني الـ
Twentieth Century، عودتها الالفتة، بعد غياب 

عن كواليس السينما دام زهاء 18 عاًما.
ليست مخرجة الفيلم وحدها حاصدة للجوائز 
قبل فيلمها اجلديد، فبطلة الفيلم ليا ســيدو، 
 Blue Is( »حاز فيلم »األزرق هو اللون األكثر دفئا
The Warmest Colour( الــذي أدت دور البطولة 

فيه، على جائزة السعفة الذهبية عام 2013.
أربع دول شــاركت بإنتاج الفيلم هي: هنغاريا، 
أملانيــا، فرنســا وإيطاليا، معززة هــذا التعاون 
األوروبي الذي سطع، أكثر ما فعل، على صعيد 

الفن السابع.
رغــم وضعها داخل شــريط الفيلــم عناوين 
فرعية، على طريقة اخملرجــني النخبويني، إال أن 
ذلك لم يســهم بالتقليل من الشــعور بِطول 
مــدة الفيلم الذي قد يكــون خّفف منه قلياًل، 

.Gijs Naber األداء املميز لبطله جيجز نابر

»ينال«.. اإلخبار السردي بنية اّتصالية للبوح الذاتي

اصدارات جديدة لشباك التذاكر

قراءة

في حاســوبه الشــخصي، أتوجــد مثل هذه 
التســهيالت واإلمكانات لدى الروائي العراقي؛ 
الذي عاش شــرنقة احلصار والعزلة عن العالم 

أكثر من عقد من الزمان؟
إنه أقــل الروائيني إنتاجا في العالم- كما يقول 
املتألــق محمد خضيــر- يعمل داخــل نطاق 
مفخــخ بالهواجس املميتة، توم حول رأســه 
الطائرات احلربية، أجل إنه مؤلف ســيىء احلظ 
لكن الرواية التي يكتبها ستكون أوفر حظا من 
روايات املاضي، إن روايته وحدها ستنتصر. تنظر 

ص٥٠.
يســتدعي الباحــث محمد خضيــر نصيحة 
الراوية؛ الــراوي )حماد عجرد( ألبي نواس بحفظ 
ألف بيت من الشــعر، ومن ثم نســيانها قبل 
مزاولة فن الشعر، يســتحضر هذه النصيحة 
ليؤكــد ضرورة أن يقــرأ الروائــي العراقي مئة 
رواية قبل أن يغمس قلمه في حبر كتابة رواية، 
مؤكداً أن جنيب محفــوظ ال بد أن قرأ مثل هذا 
العدد قبل أن يكتب روايته األولى، واألمر نفسه 

ينطبق علــى غائب طعمة فرمــان الذي كتب 
)النخلة واجليران(، فقــراءة الروائي تختلف عن 
قراءة القــارىء االعتيادي، قــراءة الروائي قراءة 
محترف مختص، كــي يهضم ما تضمنت من 
مضامني، إن ذائقة الروائي اخمللص لفنه واحملترم 
لقرائه تشــبه ذواقة األنبــذة املعتقة، أو صانع 
العطور املنعشــة أما أولئك الذين لم يفلحوا 
في قراءة عشــرين عمــالً عظيمــاً - كما فاه 
الشاهق محمد خضير- فاألرجح أن أحدهم لن 
يكون قادراً على إنتاج عمل روائي واحد ذي قيمة، 
لذا ظلت رواياتنا تتوسد التالل، في حني احتلت 

الروايات العاملية قمم جبال األنديز والهماليا.

التناص؟
في مقاله )أكثر من تنــاص( يرى املبدع محمد 
خضير وهــو يدرس مصطلح )التنــاص(، الذي 
أطلقتــه أول مرة إلى دنيا الدراســات النقدية، 
الناقدة البلغارية األصل؛ الفرنســية اجلنسية 
)جوليا كرســتيفا( يرى أن أفضل اإلستذكارات 
القدمية عن هذا املفهــوم قد ال جنده في كتاب 
)املوازنــة( لآلمدي مثال، لكننا جنــده في كتاب 
)املقابســات( ألبــي حيان التوحيــدي؛ إذ تعني 
املقابســة، أو يعني االقتباس، ما يشــبه األخذ 
والتأثر، وإن هذا املصطلح قــد اتخذ في نقدنا 
القدمي هيئة ســرقة أو اقتباس، وكتب في هذا 
اجملال الكثير ومنها )اإلبانة عن سرقات املتنبي( 
وقد قاد حملة التشــهير هــذه )الصاحب بن 
عبــاد( ألنه لم ميدحــه، البــل كان وراء مقتلة 
املتنبي املأســاوية في دير العاقول؛ قرب مدينة 

النعمانية احلالية.
لكني أرى أن الذي قاله أبو الطيب اللغوي )وقوع 
احلافر على احلافر(، أو )وقوع اخلاطر على اخلاطر( 
وثمة من ينســب القول النقــدي الرصني ألبي 
الطيب املتنبي، في موضع الدفاع عن نفســه 
)إن الشــعر جادة فلرمبا وقع احلافر على احلافر(، 
ولرمبا كان تشابه كنيتي الرجلني سببا في هذا 
اخللط، وأرى أن هذه املقولة تغنينا عن مصطلح 

السرقة أو االقتباس واألخذ.
يــدأب عديد الكتــاب والكاتبات علــى كتابة 
التي تــكاد تقترب مــن املذكرات  اليوميــات، 
الشــخصية، إنها شــحنة مضيئــة للذاكرة 
تستخدم في الكتابة اإلبداعية، حتى أن قصص 
)رؤيا خريــف( إنا تألقت من يوميات الشــامخ 
محمد خضير لسنة ١٩٨٥، كما إنها مستودع 
للقلق، الذي ينغص العيش، لــذا ما كان األمر 
بَِدعا أن يقــول فرانز كافكا في إحدى يومياته:« 
أود اليوم أن أنزع من نفســي بالكتابة كل حياة 
القلق، فأنقلها من أعماقي إلى أعماق الورق.«. 

ص٨٥.

ومن أشهر من كتب اليوميات األديبة الفرنسية 
)أناييس نن(، التي واصلــت كتابتها على مدى 
أربعة عقود من القرن العشــرين، إنها تؤكد:« 
إن لــم تتنفس عبر الكتابــة، إن لم تصرخ في 
الكتابة، أو تغنــي في الكتابــة، إذن ال تكتب، 
ألن ثقافتنا ليســت بحاجة إلى كتابة كهذه« 
ص٧ من كتــاب )دلتا فينوس( إصــدار دار املدى 
ســنة٢٠٠٧ ونقلها للعربيــة املترجم العراقي 
املتضلع علي عبد األمير صالح، واحتوى الكتاب 

على خمس عشرة قصة إيروسيية.
إن هذه اليوميات تكاد تشبه بوجه من الوجوه، 
كتابة الرسائل الشخصية، ففيها بوح وكشف 
اخلوالج واللواعــج، قريبة من النفس والعفوية 
فــي الكتابة، واحتدام املــزاج الراهن ، إذ ال يدور 
في خلد أحدهم أن هــذه اليوميات اخلاصة قد 
تنشــر يوما، لكــن الكثير من هــذه اليوميات 
نشــرت ومنها يوميات أناييس نن في ســبعة 
مجلدات طبعت أثناء املــدة ١٩٦٦-١٩٨١، كما 

نُِشــرَت بعض الرســائل اخلاصة مثل رســائل 
غسان كنفاني، ورســائل أنسي احلاج إلى غادة 
الســمان، ورســائل فدوى طوقان إلــى الناقد 
املصري أنور املعداوي، لكن ثمة من يطعم النار 
يومياته هذه، حفاظا على األسرار الذاتية:« إني 
أفهم رغبة الكّتاب في التخلص من ) امللكيات( 
العزيزة املســجلة في دفاترهم، فهم ال يحبون 
أن تقرأ أعمالهم بني أطالل األمس )..(ال تسجل 
املذكــرات إال حلظات العمل العســيرة، وليالي 
التنقيح الطويلة، ليالي اخلريف ذات األغشــية 
البيــض، )..( إلــى النار باملذكــرات، وما أصعب 

القرار«.ص٩١.
نعم وما أصعب القرار، وقد عشته أكثر من مرة.

محمد خضير وكتابه األول
حدثنــا الســامق محمد خضير عن شــغفه 
بالكتــاب، باحثا عنــه لدى الباعة في ســوق 
البصرة القدميــة، ناقال بعضها نحو دكان اجمللد 
منبهرا بعملــه، إنه اآلن )حامــل كتاب( قارىء 
للكتاب، متنقل، عــارف للكتب وبالكتب التي 
يحملها في يــده، لكن ثمة فــي اجلانب اآلخر 
)صاحب كتــاب( إنــه مؤلف كتــاب، منتجه، 
يا لهــذه املزية، لــذا ينقل لنا حامــل الكتاب 
وصاحبه محمــد خضير، فــي مقالته )حامل 
الكتاب( حبــوره الغامر، وهو يقتنــي أول مرة 
نســخته األولى مــن مجموعتــه القصصية 
األولى )اململكة السوداء( من بائع صحف افترش 
رواق شارع الرشيد من جهة باب املعظم، وكان 
قد قدم إلى بغداد لتســلم النسخ األولى من 
كتابه الِبْكر: »أســرعت بكتابي اختلس اخلطو 
بني ظهور الســائرين القالئــل، مبهوراً بحملي 
املباغت )..( ينقلني فوق الرؤوس والعيون واآلذان، 
على منت حافلة حمــراء ذات طابقني، من ذلك 
األســطول الذي يشق شارع الرشــيد مبحاذاة 
دجلة، خارجا من باب العاصمة الشمالي باجتاه 
بابه ا اجلنوبي، ارتقيت سلم احلافلة إلى طابقها 
الثاني، واتخذت مقعدي في مقدمة الطابق )..( 
حامــال كتابي )..( حلمت ببشــائر هذه الرحلة 
)..( في الليلة املاضية، على ســرير فوق سطح 
الفنــدق الذي نزلته مبنطقة ســيد ســلطان 
علــي، )..( امتألت احلافلــة بالكائنات الصغيرة 
وأحسســت أحدها يجلس إلــى جانبي، على 
املقعد املالصق لزجاجة احلافلة األمامية املطلة 

على شارع الرشيد.
أنت اآلن صاحب كتاب )..( بل أريد أن أكون حامل 
كتاب وحسب، وهذا غاية ما أمتناه حقا، )..( أمتنى 
أن أظهــر بصحبة كتاب محمــول في صورتي 

األخيرة قبل أن يحني أجلي«. ص١١٥-١١٧

شكيب كاظم

في كتابه )السرد والكتاب( الذي أصدرته مجلة 
)دبي الثقافيــة(،  يقدم املفكــر محمد خضير 
لقرائه مقــاالت يصفها بـ)الســردية(، أما ملاذا 
هــذا النعت؟ فألنها تقوم على أســاس فكرتني 
متمازجتني: الفكرة النظرية، والفكرة السردية، 
تغلــف إحداهما األخــرى، أو تنبثق إحداهما من 
األخرى، إنها مقاالت كتبت في أويقات مختلفة، 
وكانت قبــل إباحتها همهمات محبوســة في 
تالفيف عقل كاتب الســرد، نقــرات أفراخ تريد 
اخلروج من شرنقة القشر؛ قشــر البيضة، إنها 
ترانيم فياضــة كتبت في العقــد اخلتامي من 
القرن العشــرين، والعراق يحيــا ضباب مرحلة 
التطويق واحملاصرة، فال تصل إلينا نأمة األشقاء، 
وال تكاد تصل إليهــم صرخاتنا، والقاص محمد 
خضير يتــوق إلى إيصال صرخته إلى األشــقاء 
العرب في وطننا، إذ لم يسمع-بسبب ذلك- من 
جانبي البحر خبراً يستحسن رحلة هذه املقاالت 
الفكرية الســردية، يــوم نشــرها أول مرة في 
الصحف واجملالت، لذا قرر إعادة نشرها في كتاب 
كي ال تبقى حبيسة مشــغلها، ويحفظها من 
عاديات الزمان الذي ال يرحم، وأن ال تدفن بيوضها 
في الرمال طويالً، ومن ثم تظل الفراخ حبيســة 

القشر.

روائيو العالم والروائي العراقي
في هذا الســفر املعرفــي النقدي الثــر والثري 
)الســرد والكتاب(؛ مقاالت في السرد والكتابة، 
ففــي مقال عنوانه )اســتعمال الرواية( يحدثنا 
الناقد محمد خضير، عن اإلعداد الزمني الطويل 
لكتابــة الروايات لــدى كتاب العالــم املتمدن، 
فلقد احتــاج غابرييل غارســيا ماركيز؛ الروائي 
الكولومبي األكثر شــهرة من البلد الذي أجنبه! 
إلى آالف الوثائق وإلى فريق من املساعدين، للبدء 
بكتابة روايتــه )اجلنرال في متاهتــه( عن حياة 
اجلنرال ســيمون بوليفار، واحتــاج الروائي جان 
ماري غوســتاف لوكليزيو، لالرتــال نحو املغرب 
والسفر  والعيش في صحرائها ومع ســكانها، 
إلى املكسيك لدراســة حضارة املايا املنقرضة، 
وســبر غور حياة الهنود احلمر فــي جزيرة بنما، 
كي يجود علينا بروايته )صحراء( واألمر ينسحب 
على دان براون وهو يكتب سفره املعرفي الضخم 
)شــفرة دافنشــي( ودرس باتريــك زوســكيند 
جغرافية فرنســة في القرن الثامن عشــر، وقرأ 
الكثيــر الكثير عن عوالم العطــور كي يكتب 
روايته )العطر. قصة قاتل( ويعتمد اللبناني أمني 
املعلوف على خزين واسع من املعلومات مبرمج 

محمد خضير في مثابات شاخصة بعالم السرد والكتابة

لكني أرى أن الذي قاله أبو 
الطيب اللغوي )وقوع الحافر 

على الحافر(، أو )وقوع الخاطر 
على الخاطر( وثمة من ينسب 

القول النقدي الرصين ألبي 
الطيب المتنبي، في موضع 
الدفاع عن نفسه )إن الشعر 

جادة فلربما وقع الحافر على 
الحافر(، ولربما كان تشابه 

كنيتي الرجلين سببا في هذا 
الخلط، وأرى أن هذه المقولة 
تغنينا عن مصطلح السرقة أو 

االقتباس واألخذ.



دائرة العيادات الطبية الشعبية
إعالن رقم )1(

تعلن دائرة العيادات الطبية الشعبية وفقا ألحكام قانونها رقم 89 
لســنة 1986 املعدل املادة الثالثة/ ثالثا )املساهمة مع جهات أخرى 
في أعمال ومشــاريع مشتركة( عن حاجتها لتنفيذ مشروع )إجراء 
فحوصات مختبرية وفحوصات املقبلني على الزواج ضمن مختبرات 
األجنحة اخلاصة في مستشفيات دائرة صحة الديوانية الفحوصات 
اخملتبريــة لـ )م. الديوانيــة التعليمي- م. النســائية واألطفال - م. 
الشامية العام -م. عفك العام - م. احلمزة العام( وفحوصات املقبلني 
على الزواج لــ )م. الديوانية التعليمي– م. الشامية العام – م. احلمزة 
العــام – م. عفك العام( بصيغة الشــراكة، فعلى الراغبني من ذوي 
اخلبرة واالختصاص مراجعة مقر الدائرة في االسكان شعبة العقود 
لالطالع على الشروط العامة واخلاصة ومتطلبات التنفيذ لقاء مبلغ 
قدره )250,000( مائتان وخمســون الف دينــار غير قابل للرد وتقدمي 
عروضهم وملدة واحد وعشــرين يوما اعتبــارا من يوم االثنني املوافق 
2022/4/25 علــى ان تكون العروض مغلقة ومختومة ومثبتا عليها 
اســم مقدم العرض وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم 

املشروع مستصحبني معهم البيانات التالية:
1- التأمينات االولية البالغة 1% من الكلفة التخمينية للمشــروع 
على شــكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو ســفتجة صادرة من 

مصرف معتمد ونافذة لغاية )4 أشهر(
2- براءة ذمه من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى دائرة العيادات 

الطبية الشعبية وتكون بالنسخة االصلية او عدم ممانعة.
3- شهادة تأسيس الشركة او إجازة مختبر.

4- وصل شراء التندر بالنسخة االصلية.
علما أن آخر موعد لتقدمي العروض الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
يوم األحد املوافق 2022/5/15 ويتحمل من يرسو عليه تنفيذ املشروع 

أجور النشر واإلعالن الذي متت مبوجبه اإلحالة.
مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية 

ieyadat_info@yahoo.com :البريد اإللكتروني للدائرة

Public Tender Announcement for Tender No: 016-SC-22-EBS 
Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development 

Implementation Service (Social Contribution Project(
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in 
Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Rain and Heavy Sewage Line, Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service )Social Contribution 
Project(
Tender No.: 016-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability and 
experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of Rain and Heavy Sewage Line, 
Water Pipeline, Road and Power System Development Implementation Service )Social Contribution Project(. Contractors shall perform study and design the 
implementation plan for the proposal include but not limited to the following:

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com 
and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the blacklist 
of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company›s sole discretion, whether 
it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 16:00 
PM, 24th May 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline mentioned 
above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB 
documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 days before the bid 
submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

تبيع مديرية تنفيذ املدائــن املواد التي مت حجزها الواقع 
فــي العائد للمديــن ناجح جعفر خلــوف احملجوز لقاء 
طلب الدائن حازم قاســم محمد البالغ 214،560،000 
دينار فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة خمســة عشــر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من املائة 
من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية على املشتري
املواد املدرجة في القوائم ادناه

وعددها 4 قوائم

املنفذ العدل
خلود نايف عبد

املواصفات:
موقعه ورقمه:
جنسه ونوعه:

حدوده واصافه:
مشتمالته:

مساحته:
درجة العمران

الشاغل:
القيمة املقدرة

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املدائن

تنفيذ/ 18
رقم االضبارة/ 50/خ/2022
التاريخ/ 2022/4/21

إعالن

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
.EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/187
التاريخ: 2022/3/28

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 
2022/3/28 برئاســة اللواء الدكتــور احلقوقي عمار ماهر عبد احلســن 
وعضوية كل من العميــد احلقوقي عباس ناصر غريب والعميد احلقوقي 
عادل مطشــر جلود وأصدرت قرارها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باســم 

الشعب:
القضية املرقمة )2022/187(

اسم املشتكي: احلق العام
اسم املدان الغائب/ املفوض محمد جاسم محمد غضيب احملمداوي

املنسوب الى/ مديرية شرطة الكهرباء/ قسم شرطة كهرباء اجلنوب
املادة القانونية: )5/ أوال( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكم على املدان )املفوض محمد جاســم محمد غضيب احملمداوي( 
باحلبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5/أوال( من )ق-ع-د( 
رقم )14( لسنة 2008 املعدل وذلك لغيابه من تاريخ 2021/10/12 ولغاية 
صدور قرار احلكم أعاله وبداللــة املواد )61/أوال( و )69/أوال( من )ق-أ-د( رقم 

)17( لسنة 2008
2. طــرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا الحكام املادة )38/
ثانيــا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
3. إعطــاء املوظفني العموميني صالحية القــاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )رفاه محســن صالح( البالغة 
)25,000( خمســة وعشرين الف دينار عراقي تصرف له من خزينة الدولة 

بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا الحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا الحكام 

املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/3/28.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة
العميد احلقوقي
عباس ناصر غريب
عضو
العميد احلقوقي
عادل مطشر جنود
عضو

)إخطار)
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.م محمد عواد 

حسني علي اجلبوري)
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنــت داخل العــراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
وبعكســه ســوف  املعدل،  ق.ع.د   )32(
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

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

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

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 482/ش/2022
التاريخ: 2022/4/24

إعالن
الى املدعى عليه/ قيصر مهدي عبد

بتاريــخ 2022/4/24 أصــدرت محكمة 
تكريت بحقك  الشخصية في  األحوال 
حكما غيابيــا يقضــي )بتأييد صحة 
صدور قرار احلكم بالدعوى 29/ش/1997 
في 1997/8/6 القاضي باحلكم بالتفريق 
بــني الزوج )قيصر مهــدي عبد وزوجته 

ربيعه هادي حبيب(
تبليغك بصحيفتني محليتني  تقرر  لذا 
وفــي حــال عدم حضــورك الــى هذه 
احملكمــة او إرســال مــن ينــوب عنك 
قانونيا لالعتــراض والتمييز خالل مدة 
أقصاهــا ثالثون يوما من تاريخ النشــر 
في الصحــف يعتبر قرار احلكم بحقك 

ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح العزيزية
العدد/ 157/ج/2022
التأريخ: 2022/4/20

إعالن
الى املتهم الهارب

 )داود شريف مغير جالي الدلفي)
بالنظــر جملهولية محل إقامتــك ولكونك 
متهما في الدعوى اجلزائيــة املرقمة أعاله 
تقرر إجراء احملاكمة بحقك غيابا وفق أحكام 
املادة )453( مــن قانون العقوبات رقم )111( 
لســنة 1969 املعدل، لذا اقتضى تبليغك 
إعالنا في صحيفتني محليتني باحلضور أمام 
هذه احملكمة في املوعــد احملدد للمحاكمة 
املوافق الســاعة التاســعة من صباح يوم 
2022/5/26 وإذا صــادف موعــد احملاكمــة 
عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي يليه 
موعدا للمحاكمة وفي حال عدم حضورك 
أو تسليم نفسك الى أقرب مركز للشرطة 
فستتخذ اإلجراءات القانونية بحقك غيابا 
وعلنا وحسب األصول للتفضل باالستالم.. 

مع التقدير...
القاضي
غازي رحيم التميمي

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخلي األولى

املنطقة اخلامسة
العدد: 2022/99
التاريخ: 2022/2/22

قرار حكم غيابي
تشــكلت محكمة قوى االمن الداخلي األولى املنطقة اخلامسة بتاريخ 
2022/2/22 برئاســة اللواء الدكتــور احلقوقي عمار ماهر عبد احلســن 
وعضوية كل من العميــد احلقوقي عباس ناصر غريب والعميد احلقوقي 
عادل مطشــر جلود وأصدرت قرارها اآلتي بعد التدقيق واملداولة باســم 

الشعب:
القضية املرقمة )2022/99(
اسم املشتكي: احلق العام

اســم املدان الغائب/ املفوض عبد الــرزاق خالد عبد الــرزاق عبد القادر 
العبيدي

املنسوب الى/ مديرية شرطة الكهرباء/ قسم شرطة كهرباء اجلنوب
املادة القانونية: )5/ أوال( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل

1. احلكــم على املدان )املفــوض عبد الرزاق خالد عبد الــرزاق عبد القادر 
العبيدي( باحلبس الشــديد ملدة )خمس ســنوات( وفق احــكام املادة )5/
أوال( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل وذلــك لغيابه من تاريخ 
2021/10/12 ولغايــة صدور قرار احلكم أعاله وبداللة املواد )61/أوال( و )69/

أوال( من )ق-أ-د( رقم )17( لسنة 2008
2. طــرده من اخلدمة في قوى االمن الداخلي اســتنادا الحكام املادة )38/
ثانيــا( من )ق-ع-د( رقم )14( لســنة 2008 املعدل بعد اكتســاب احلكم 

الدرجة القطعية
3. إعطــاء املوظفني العموميني صالحية القــاء القبض عليه أينما وجد 
لتنفيــذ احلكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة )69/ثانيا وثالثا( من )ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنفولة وغير املنقولة استنادا الحكام املادة )69/رابعا( من 

)ق.أ.د( رقم )17( لسنة 2008.
5. حتديــد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حســني عبــد األمير جابر( 
البالغة )25,000( خمسة وعشرين الف دينار عراقي تصرف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب احلكم الدرجة القطعية.
حكما غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اســتنادا الحكام املادة )60/سادسا( من 
)ق-أ-د( رقم )17( لســنة 2008 قابال لالعتراض والتمييز استنادا الحكام 

املادة )71/ أوال وثانيا( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2022/2/22.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة
العميد احلقوقي
عباس ناصر غريب
عضو
العميد احلقوقي
عادل مطشر جنود
عضو

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 296/ج/2022
التاريخ: 2022/4/17

الى/ املتهم الهارب
 )عصام نعمه حمود عبود)

م/ تبليغ
يوم  حتديــد  احملكمــة  هــذه  قــررت 
2022/5/22 موعــدا للمحاكمــة في 
املرقمة 296/ج/2022  اجلزائية  الدعوى 
وفق املادة 432 ق.ع ولكونك هاربا قررت 
احملكمة تبليغك من خالل النشــر في 
احملاكمة  يوميتني في موعد  محليتني 
اعاله وخالل ثالثني يوما استنادا لنص 
املــادة 143/ج االصولية وفي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقكم 

غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

Item Qty Unit Description

 1  1 LOT  Implementation of Sewage Networks (Heavy Rain( in Separate Streets in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list,
please refer to ITB(

2 1 LOT Schools Street Development in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB(

 3  1 LOT Communications Work to Develop Almadars Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB(

 4  1 LOT Implementation of Rain and Heavy Sewage Line in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB(

 5  1 LOT Extending Water Line to Al-madras Street in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area(for detailed quotation list, please refer to ITB(

6 1 LOT Development and De-suffocation of Transforms in Sayed Al-Shuhada sub-district / Taleiha area (for detailed quotation list, please refer to ITB(

مليون دينار 1000،000 20 عضد مرايه 47

سبعمائة وخمسون الف دينار 750،000 5 فريز تبريد 48

مائة الف دينار 100،000 4 دبل بنيد 49

مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار 1،350،000 18 دشبول فان 50

مليون ومائتان الف دينار 1,200,000 12 جك قماره 51

اربعمائة الف دينار 400,000 مختلف سكراب مختلف 52

مليون وثمامنائة الف دينار 1,800,000 12 جاملغ قمارة 53

مليون واربعمائة الف دينار 1,400,000 14 جحش قمارة 54

ستمائة الف دينار 600,000 8 وسطانية دعاميه 55

مليونا دينار 2,000,000 10 سرفة كير 56

اربعمائة الف دينار 400,000 مختلفة كهربائيات مختلفة 57

ثالثمائة وخمسة وعشرون الف دينار 325,000 13 جوين 58

خمسة وسبعون الف دينار 75,000 1 الفته 59

خمسمائة الف دينار 500,000 20 راسطة دعامية 60

ثمامنائة الف دينار 800,000 8 كشنات 61

ستمائة الف دينار 600,000 4 دشبول 62

مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار 1,350,000 9 دركه ستيرن 63

مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف دينار 1,625,000 13 دعسة بريك 64

مليون وثمامنائة الف دينار 1,800,000 12 دبالت قماره 65

ثالثمائة الف دينار 300,000 6 براكيت 66

ستمائة الف دينار 600,000 8 لغد البي قمارة 67

اربعمائة واربعون الف دينار 440,000 11 دبة استيرن 68

مئتان الف دينار 200,000 8 جوين 69

ثالثمائة الف دينار 300,000 3 شوته 70

ستمائة الف دينار 600,000 12 رواسط شمسية 71

مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار 1,350,000 18 مرايات 72

مليون وثمامنائة الف دينار 1,800,000 9 سوبر 73

مئتان وستون الف دينار 260,000 13 قاعدة جك 74

مليون وخمسمائة الف دينار 1,500,000 15 مراوح سكراب 75

سبعمائة وخمسون الف دينار 750,000 5 شباك 76

أربعة ماليني ومئتان الف دينار 4,200,000 12 باب البي 77

مليونني دينار 2,000,000 4 خزان كاز + هيدروليك 78

أربعة وعشرون مليون دينار 24,000,000 2 قمارة الكترواز+البي كرواتي  79

ستمائة الف دينار 600,000 1 تانكي كاز 80

مليونني دينار 2,000,000 20 جنطه قماره 81

ثالثة عشر مليون وثالثمائة الف دينار 13,300,000 7 جعمقة استيرن 82

مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار 1,350,000 9 جاملغ خلفي 83

ثالثمائة الف دينار 300,000 4 كشن 84

سبعمائة وخمسون الف دينار 750,000 5 شباك 85

مائة وخمسون الف دينار 150,000 1 دعامية 86

ثمامنائة الف دينار 800,000 4 شوته 87

اربعمائة وخمسون الف دينار 450,000 3 جاملغ 88

مليون وخمسون الف دينار 1,050,000 14 لغد البي قماره 89

ستمائة الف دينار 600,000 3 مروحه 90

مائة وخمسون الف دينار 150,000 1 دشبول 91

اجملموع 110,733,000

مليون وخمسون الف دينار 1،050،000 7 جاملغ البي 1

ثالثمائة الف دينار 400،000 2 مروحة البي 2

سبعمائة الف دينار 700،000 7 جاملغ خلفي 3

مليون وستمائة الف دينار 1،600،000 4 شوته دهن 4

اربعمائة الف دينار 400،000 8 دبالت قماره 5

مئتا الف دينار 200،000 مختلفة كهربائيات مختلفة 6

ستمائة الف دينار 600،000 6 مسجالت سيارة 7

ثالثمائة الف دينار 300،000 4 كيج 8

ثالثمائة الف دينار 300،000 6 مصابيح اليت 9

مائة الف دينار 100،000 2 سيت ولف 10

اربعمائة الف دينار 400،000 8 كتف دشبول 11

ثالثمائة وستون الف دينار 360،000 9 يدات بنيد 12

أربعة ماليني ومئتا الف دينار 4،200،000 7 شباك البي كرواتي 13

اربعمائة الف دينار 400،000 4 كشنات 14

ثالثمائة الف دينار 300،000 6 دواسات البي 15

سبعمائة وخمسون الف دينار 750،000 10 بوري جاملغ 16

مئتان الف دينار 200،000 8 بك اليت خلفي 17

تسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار 975،000 13 فان  18

مليونني وثمامنائة الف دينار 2،800،000 2 جعمقة استيرن البي 19

مليونني وثمامنائة الف دينار 2،800،000 5 دعامية البي كرواتي 20

ستمائة الف دينار 600،000 8 لغد البي كرواتي 21

خمسمائة الف دينار 500،000 مختلف سكراب مختلف 22

سبعمائة وعشرون الف دينار 720،000 12 لغد الكتروز 23

مليون دينار 1000،000 4 سقفيات 24

مليون ومائتان وخمسون الف دينار 1250،000 5 مراوح البي كرواتي 25

مئتان وثمانون الف دينار 280،000 1 راديتر البي 26

خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينار 525،000 3 درع دعاميه 27

مليون وخمسمائة وعشرون الف دينار 2،520،000 6 باب البي كرواتي 28

مئتان الف دينار 200،000 1 الفته الي كرواتي 29

مليون ومائتان الف دينار 1،200،000 8 جك قماره )دبل قماره) 30

مائتان وخمسون الف دينار 250،000 2 جحش قماره البي 31

ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار 375،000 15 اذان قماره 32

مليون واربعمائة الف دينار 1،400،000 14 عقل البي كرواتي 33

مائتان الف دينار 200،000 مختلفة كهربائيات مختلفة 34

مائة وخمسة وسبعون الف دينار 175000 7 مرايات 35

ثالثمائة وخمسون الف دينار 350،000 10 هورن بوش 36

اربعمائة وخمسون الف دينار 450،000 9 براكيت دعاميه 37

خمسمائة وخمسون الف دينار 550،000 22 الستيك قليج 38

ثالثمائة وخمسون الف دينار 350،000 7 هوائيه 39

تسعمائة الف دينار 900،000 12 دبل قماره 40

ثالثمائة وستون الف دينار 360،000 6 بطانه جاملغ 41

مائتان الف دينار 200،000 8 بك اليت 42

سبعمائة الف دينار 700،000 4 درع 43

مليون وخمسمائة الف دينار 1،500،000 3 شوته اماميه 44

مائتان الف دينار  200،000 1 الفته 45

اربعمائة الف دينار 400،000 8 قاعدة شمسيه 46
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العواصم ـ وكاالت:

باريس سان جيرمان  حســم فريق 
فوزه بلقب الدوري الفرنســي لكرة 
القدم عقــب تعادله مــع ضيفه 
اول أمس فــي إطار   )1-1( لونــس 
34 من البطولة.وســجل  اجلولــة 
ليونيل  األرجنتينيــة  األســطورة 
ميســي هدف التقدم لفريقه في 
الدقيقة 68 من تسديدة صاروخية 
رائعة من خارج منطقة اجلزاء، قبل 
أن يتعادل كورينتــني جيان للونس 
في الدقيقة 88..ورفع سان جيرمان 
رصيــده إلى 78 نقطــة بفارق 16 
نقطة أمام مرسيليا الثاني املتبقي 
لــه 5 مباريــات، فضمــن الفريق 
باللقب  تتويجه  بذلك  الباريســي 

احمللي للمرة العاشرة في تاريخه.
ويحمل هذا اللقب الرقم 10 لباريس 
سان جيرمان في الدوري الفرنسي، 
بعدما حقــق لقــب البطولة في 
10.. وبحسب  آخر  8 مواســم من 
شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد 
عدد  جيرمــان  باريس ســان  عادل 
ألقاب ســانت إيتيان كأكثر الفرق 
تتويًجــا بلقب البطولــة، متفوًقا 
التســع  صاحب  مارســيليا  على 
كشــفت  جانبها،  مــن  ألقــاب.. 
لإلحصائيات،  »ســكواكا«  شبكة 
أن األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، 
جيرمان،  لباريس سان  الفني  املدير 
توج بلقب الدوري األول في مسيرته 

كمدير فني.
ويبقى تتويج باريس ســان جيرمان 
بلقــب الــدوري الفرنســي هــذا 

املوســم، حدثــا اســتثنائيا، في 
مســيرة جنمه األرجنتيني، ليونيل 
أول  ميســي..  يعد »الليــج وان« 
ألقاب ميســي في مســيرته مع 
األندية بعيدا عن فريقه الســابق 
واخلامــس  اإلســباني  برشــلونة 
والثالثني في مشواره.. واستعرضت 
التي  البطوالت  شبكة ســكواكا 
حققها )ليو( مع البارسا بواقع 10 

ألقاب دوري، وكأس ملك إســبانيا 
7 مرات، الســوبر اإلسباني 7 مرات، 
دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الســوبر 
األوروبــي 3 مــرات، كأس العالــم 
لألندية 3 مرات.. يذكر أن ميســي 
باريس ســان جيرمان  إلــى  انتقل 
مطلع املوســم اجلاري في صفقة 
انتهــاء عقده مع  انتقال حر، بعد 
برشــلونة اإلســباني.ووقع النجم 

األرجنتيني علــى تعاقد ميتد حتى 
صيف 2023 مــع إمكانية التمديد 

ملوسم ثالث.
حظوظــه  علــى  ليــون  وأبقــى 
باملشــاركة القارية املوسم املقبل، 
وذلــك بفوزه الكبيــر على ضيفه 
مونبلييه 5-2 الســبت في املرحلة 
الرابعــة والثالثــني مــن الــدوري 
فوزه  ليون  وحســم   .. الفرنســي 

الثاني فــي آخر ثالث مراحل والرابع 
عشــر هذا املوســم، في الشوط 
الثاني بعدما أنهــى األول متعادالً 
2-2 بتلقيــه هدفــني فــي الوقت 
 )45+1( إيلي واهي  بدل الضائع عبر 
وتيجي ســافانييه )5+45 من ركلة 
جــزاء(، وذلك بعــد تقدمه بهدفي 
موســى دميبيليــه )26( والبرازيلي 

تياغو منديش 43.

وإدراكاً منه بأهمية النقاط الثالث 
ضد فريق ال ينافس على أي شــيء 
أنه بعيد عــن منطقتي اخلطر  مبا 
ليون عن  األوروبية، كشــر  واملراكز 
أنيابــه فــي الشــوط الثاني ودك 
أهداف  بثالثــة  مونبلييه  شــباك 
تنــاوب عليها حســام عــوار )63 
و2+90( والكاميرونــي كارل توكــو 

إيكامبي 68.
ورفــع ليون رصيده الــى 52 نقطة 
الثامن، فيمــا جتمد  املركــز  فــي 
املركز  42 في  رصيد مونبلييه عند 
احلادي عشر.. ويتأهل صاحب املركز 
الثالث الى الدور التمهيدي الثالث 
ملســابقة دوري األبطال، الرابع إلى 
دور اجملموعــات للــدوري األوروبــي 
»يوروبا ليــغ«، واخلامس إلى ملحق 

»كونفرنس ليغ«.
مــن جانبــه، حافظ فريــق بايرن 
ميونيخ على لقبــه بطالً للدوري 
للمرة  »البوندســليغا«  األملانــي 
فوزه على  عقب  توالياً  العاشــرة 
ضيفه وأقرب مالحقيه بوروســيا 
مقابل  أهــداف  بثالثة  دورمتونــد 
احلادية  املرحلــة  هــدف، ضمــن 

والثالثني من البطولة.
البافــاري رصيده  العمــالق  ورفع 
75 نقطة مغرداً في الصدارة  إلى 
كاملــة عن  نقطــة   12 بفــارق 
دورمتوند صاحــب املركز الثاني مع 
تبقــي ثالث مباريــات على نهاية 
املسابقة، ما ضمن اللقب لصالح 
العاشــرة على  للمــرة  البايــرن 
التوالي والـ31 فــي تاريخه معززاً 
املتوجني  كأكثر  القياســي  رقمه 

بلقب البوندسليغا.

بايرن ميونيخ يحتفظ بعرش البوندسليغا

باريس سان جيرمان يتوج بلقب الدوري الفرنسي
مدريد ـ وكاالت:

تــوج ريال بيتيس بلقبه األول في مســابقة 
كأس إسبانيا لكرة القدم منذ 2005 والثالث 
في تاريخه، وذلك بفوزه على فالنســيا 4-5 
بــركالت الترجيــح بعد تعادلهمــا 1-1 في 
الوقتــني األصلــي واإلضافي الســبت على 
ملعب »ال كارتوخا« في إشــبيلية.. وُسِجَل 
الهدفان في الشــوط األول من اللقاء، حيث 
تقدم بيتيــس عبر بورخا إيغليســياس في 
الدقيقة 11، قبل أن يرد فالنســيا عبر هوغو 
دورو في الدقيقة 30.وســبق لبيتيس أن أحرز 
اللقب عامي 1977 على أتلتيك بلباو بركالت 
الترجيــح أيضــاً )2-2 في الوقتــني األصلي 
واإلضافي(، و2005 على أوساســونا 2-1 بعد 

التمديد.

الكويت ـ وكاالت:
توج فريــق الكويت بلقب دوري كرة الصاالت، 
بفــوزه على حســاب كاظمــة بنتيجة )7-
3(، علــى ملعب صالة نــادي الكويت، ضمن 
منافســات املبــاراة الثالثة مــن النهائي. . 
وعقب نهاية املباراة ســّلم الشــيخ أحمد 
اليوســف الصبــاح كأس البطولــة لفريق 
الكويت، بحضور رئيس جلنــة كرة الصاالت 
والكرة الشــاطئية عبد احلميــد الكندري.. 
والقادسية  فريقي كاظمة  اليوســف  وتوج 

باملركزين الثالث والرابع.
وأعلن االحتاد الكويتي في بيان رسمي نشره 
عبر حسابه على موقع التواصل االجتماعي 
إلى  باإلضافة  الكويت،  لنادي  »تويتر«، تهنته 
ناديي كاظمة والقادسية على البطولة التي 

أقيمت بنجاح. 

ريال بيتيس يتّوج 
بكأس ملك إسبانيا

الكويت يتوج بلقب 
دوري الصاالت

ميسي يحتفل بهدف مع باريس سان جيرمان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

نفى مدرب نادي القوة اجلوية لكرة 
تعرضه  شــاكر،  حكيــم  القدم 
الحدى  ونقلــه  صحية  لوعكــة 
وقال  الســعودية..  مستشفيات 
، إنه »يتمتع بأمت الصحة  شــاكر 
والعافيــة، وال يعاني من أي مرض 
مقلق »، مقدماً شــكره الى »كل 
من أبدى قلقه«، مضيفا ً »أحب ان 

اطمئنهم انني بخير«.
وأشار شــاكر إلى أن »فوز الفريق 
امس كان مســتحقاً«، مؤكداً أن 
»الالعبني قدموا مســتوى عكس 
الوجــه احلقيقي املشــرف للكرة 
أنهم  على  العراقيــة«، مشــدداً 
»عازمــون للتأهل الى دور الـ 16.«. 
وبــني أن »الفريق مــاٍض لتحقيق 
نتيجة جيــدة مبباراته مع مومباي 
للمرحلــة  والتأهــل  الهنــدي  
املقبلة«.وكان القوة اجلوية قد فاز 
على اجلزيرة االماراتي، بثالثة اهداف 
مقابل هدفــني ليرفع رصيده الى 
ســبع نقاط ويحتل املركز الثاني 
اماله  وينعــش  مجموعتــه  في 
للتاهل الى دور ال 16 .وســيلتقي 
في مباراته السادسة واالخيرة مع 
مومباي الهندي يــوم غد الثالثاء 
عند الساعة احلادية عشرة والربع 
ليالً.. وتناقلت وسائل اعالم ومواقع 
التواصــل، اخباراً أفــادت بتعرض 
شاكر إلى وعكة صحية نقل على 
اثرهــا الى احدى املستشــفيات 
الســعودية حيث يجــري الفريق 

مبارياته هناك.
األوملبي  في  مستمسكات العبني 

والشباب
أعلــَن املُديــر اإلداري للُمنتخــِب 
األوملبي، مهدي كــرمي، إن ُمهاجم 
املنتخِب األوملبي ونادي هلسنبوري 
أصبح  احلماوي(  )أمني  الســويدي 
جاهزاً من الناحيِة اإلدارّية لَتمثيِل 
االســتحقاقاِت  فــي  املُنتخــب 

املُقبلــة.. وقاَل كرمي: إن املُنســق 
اإلداري لالعبــني املُغتربــني زيــد 
الزيــدي زودنــا باملستمســكاِت 
الثبوتّية الالزمة لتسجيِل الالعب 
األوملبي  املنتخــِب  ضمن قائمــِة 
اإلحتادِ  الى  إرســالها  التي سيتُم 

اآلسيوي.
الســابقة  الفتــرة  إن  وأضــاَف: 
الرســمّية  األوراق  إجنازَ  شــهدت 

لعددٍ من العبي املنتخِب، وآخرهم 
كان الثنائــي ميرخــاز دوســكي 
والكسندر اوراها، ومبتابعٍة مباشرٍة 
الَتنفيذي إلحتادِ  املكتِب  من عضو 
كــرة القــدِم وُمشــرف املنتخب 
األوملبــي غــامن عريبي.ويســتعُد 
املُنتخب األوملبّي للمشــاركِة في 
نهائياِت كأس آسيا حتت ٢٣ عاماً 
أوزبكســتان  التي تســتضيفها 

للمدِة من )١-١٩( حزيران املقبل.
وفي ســياق متصل، اجنــزَ، إصدار 
األوراق الرســمّية لالعب املُنتخب 
األوملبي ونــادي كوينز بارك رينجرز 
االجنليزي )الكســندر اوراها(.. هذا 
لالعبني  اإلداري  املنســُق  أكده  ما 
املغتربــني زيــد الزيــدي، بقوله: 
شــهدت  الســابقة  الفتــرة  إن 
مختلِف  فــي  الالعب  تســجيَل 

وإصــدار  احلكومّيــة،  الدوائــر 
الثبوتّية،  ُمستمســكاته  جميع 
مضيفــاً: إن الالعب أصبح متاحاً 
العراقّيــة  املنتخبــات  لتمثيــِل 
وفي  املقبلة،  االســتحقاقاِت  في 
 23 مقدمتها بطولة آســيا حتت 
أوزبكســتان  تضيفها  التي  عاماً 

مطلع حزيران املُقبل.
اجلولة 29 تفتتح غدا

تفتتــح اجلولة 29 لــدوري الكرة 
بإقامة  الثالثــاء  غد  يــوم  املمتاز 
يضيــف  القاســم  مباراتــني، 
الكفل في  الشــرطة في ملعب 
الســاعة الثالثة والنصف عصرا 
وفي ملعب الشــعب الدولي في 
الساعة 10 مساء يلتقي الطلبة 
ونفط الوســط، وفي اليوم التالي 
يلعب نوروز والكرخ في الســاعة 
الثالثة والنصف عصرا وفي ملعب 
النجف يلتقي النجف والصناعة، 
الكهرباء  يلعب  اخلميس  يوم  وفي 
والنفــط في ملعــب التاجي في 
الســاعة الثالثــة والنصف وفي 
يلعب  األوملبــي  ميســان  ملعب 
الساعة  وامليناء في  نفط ميسان 
10 مساء، وفي يوم اجلمعة يلعب 
سامراء وامانة بغداد في الساعة 
والزوراء  الثالثة والنصف عصــرا، 
يالقــي نفط البصــرة في ملعب 
الشعب في الســاعة 10 مساء، 
وفي يوم الســبت يلعب الديوانية 
الثالثة  الســاعة  فــي  واجلويــة 
والنصــف عصــرا، وفــي ملعب 
فرانسوا حريري يلتقي أربيل وزاخو 

في الساعة 10 مساء.

الجوية يالقي مومباي الهندي غدا بطموح 
التأهل في دوري أبطال آسيا 

رسميا.. الحماوي يمثل األولمبي والكسندر ضمن منتخب الشباب 
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اجلوية

األربعاء .. ختام 
دوري الشاطئية

البصرة ُتضّيف التجمع 
االول لمربع ذهبي طائرة 

سلة العراق تواصل 
تحضيراتها في دهوك

رواد الدفاع الجوي يقصون شريط 
البطولة الرمضانية بفوز مستحق 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواجه فريق نــادي مصافي اجلنوب نظيره فريق نادي 
احلدود في ختام  منافســات الــدوري املمتاز للكرة 
الشاطئية في املباراة التي تقام مبلعب وزارة الشباب 
خلف مقر االحتاد يوم األربعاء املوافق 27 من الشهر 
احلالي في الســاعة الرابعة عصرا .. في حني يواجه 
فريق نادي النيل نظيره فريــق املعقل ضمن اجلولة 

ذاتها في نفس الوقت.
ويتصدر مصافــي اجلنوب برصيــد 27 نقطة يليه 
مصافي الوسط برصيد 24 نقطة ثم فريق النجدة 
ثالثا برصيد 17 نقطة ثــم املعقل رابعا برصيد 12 
نقطة فاحلــدود خامســا برصيد 8 نقــاط والنيل 

سادساً برصيد 6 نقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن االحتاد املركــزي للكرة الطائرة عــن موعد انطالق 
منافســات املربع الذهبي للدوري املمتــاز املربع الذهبي 
للتجمع األول.وقال رئيس االحتاد جميل العبادي ان »االحتاد 
املركزي للكرة الطائرة حدد مطلع شهر ايار املقبل موعداً 
النطالق املنافســات مبشــاركة اربعة فرق تأهلت لدوري 
الطائرة املمتاز بعد منافســات طويلة«.واضاف ان »اربعة 
فرق تأهلــت للمربع الذهبي بعد تنافــس حاد بني الفرق 
املمتازة للموســم 2021-2022 وهي انديــة؛ غاز اجلنوب، 
البحري، البيشمركة، واجليش«.واشار الى ان »املنافسات 
ستقام في قاعة الزبير في البصرة في اخلامس من شهر 
أيار املقبل مبشــاركة الفرق االربعة وتســتمر ملدة ثالثة 
أيام«.ولفت إلى ان »االحتاد العراقي للعبة سيحدد موعد 
ومكان اقامة منافسات التجمع الثاني الحقا«.وكان فريق 
نادي غاز اجلنوب تصدر جدول ترتيب فرق الدوري املمتاز ثم 

البحري والبيشمركة واجليش.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصــل املنتخب الوطني لكــرة الســلة، تدريباته في 
معســكره الداخلي الثاني املقام حاليا في مدينة دهوك، 
حتضيراً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا املقبلة التي 

ستقام في فلسطني منتصف الشهر املقبل.
ويستمر معســكر دهوك 10 أيام، حتت قيادة املدير الفني 
محمد النجــار، الذي قلص قائمته إلــى 16 العبا، وهم: 
»محمد صالح، إيهاب حســن، نورس ضرار، حيدر جمعة، 
عبد اهلل مجيد، حســان علي، ديار أحمد، جاسم محمد، 
علي مؤيد، محمد عبد اخلالق، أحمد ثائر، مراد علي، كرار 
جاســم، فريد رعدي، ذو الفقار فاضل ودمياريو مافيليد«.
والتحق باملعسكر التدريبي مدرب اللياقة البدنية التركي 
توجنــاي جيراتــل واملعالج نبــي كرفان.وتضم مجموعة 
العــراق فــي التصفيات اآلســيوية كل من فلســطني 

املستضيفة إلى جانب الكويت.

نور الجبوري
بحضور امني ســر نادي الدفاع اجلــوي الرياضي العميد 
)مهــدي ريحان محصــر(  وضمن منافســات البطولة 
الرمضانيــة لفئــة الرواد بكــرة القدم املصغــرة والتي 
تستضيفها مالعب جامعة التراث االهلية متكن رواد نادي 
الدفاع اجلوي، من حتقيق فوز ثقيل على رواد قناة العراقية 

وبنتيجة  0-6  .
حيث تأتي هذه البطولة احتفاء بالليالي اجلميلة لشهر 
رمضــان الفضيــل واهتمامآ مــن قبل اجلهــة الراعية 
واملنظمة للبطولة في تســليط الضوء على رياضة كرة 
القدم لفئة الرواد وتشجيعآ ملزيد من االستمرار واالبداع 

الكروي لهذه الكوكبة اخملضرمة من رواد اللعبة .
كما وجه رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الدفاع اجلوي الفريق 
الركن معن زيد ابراهيم السعدي بتوفير احتياجات الفريق 
الفنية واالدارية في مشاركته الكروية والتي تعتبر االولى 

من نوعها في مجال رياضة كرة القدم لفئة الرواد.

محمد نجم الزبيدي 
في الواقــع إذا حتدثنا عــن بدايات 
حســني حافظ ســنجده في بادئ 
الفعاليات  زاول  رياضيــا  كان  األمر 
كانت  حيــث  اخملتلفة،  الرياضيــة 
والدته عام 1934 في منطقة عريقة 
)احليدر  من مناطق بغــداد أال وهي 
خانة( درس في املدرســة االبتدائية 
احليدريــة ، واســتهوته لعبة كرة 
السلة على الصعيد املدرسي وكرة 
باملتوســطة  التحاقه  وبعد  القدم 
الغربية أشــركه أســتاذه املرحوم 
احلاج ناجــي الــراوي لتمثيل فريق 
املالكمة وملدة ســنتني، وحقق في 
العــام 1948  بطولة مدارس بغداد 
لــوزن الديك . وفي العام 1949 أحرز 
املركــز الثانــي، وأما علــى صعيد 
ألعاب الساحة وامليدان، فقد حصل 
على املركز األول في ســباق ركض 
5000 م ضمــن بطولــة  3000م و 
املدارس املتوســطة واإلعدادية عام 
1951 وكان ابرز منافســيه  حسن 
فــؤاد ومحمــد علي قاســم الذي 
أصبح ضابطا لأللعاب على صعيد 

اجليش.
وبعد ان أنهى املراحل الدراسية دخل 
الدورة التربوية بعد اإلعدادية وذلك 
في عــام -1953 1954 وكانت بداية 
عمله كمعلم للتربية الرياضية في 
مدارس بغداد ومن ثم تنسيبه إلى 
املديرية العامــة للتربية الرياضية، 
التعليم مدرسا  وبعد مدة عاد إلى 
للتربيــة الرياضية، وبعد عام 1968 
مت نقله للعمل في وزارة الشــباب، 
لألندية  مديــرا  حينهــا  وأصبــح 
واالحتادات الرياضية او معاونا للمدير 
العام لأللعاب الرياضية، ومفتشــا 

للتربية الرياضيــة، وفي عام 1974 
مت نقله الــى وزارة الثقافة واإلعالم 
كمذيــع فــي اإلذاعــة والتلفزيون 
وكمعد ومقــدم للبرامج الرياضية 

والدينية.
ان تسند لشخصية  وشيء جميل 
مثل حســني حافظ مناصب إدارية 
رياضية، فقد شــغل منصب رئيس 
االحتــاد العراقــي املركــزي للتنس 
واملنضدة، وأمينا عاما لالحتاد العربي 
للتنس منذ عــام 1978 وملرات عدة، 
للجنة احلكام في  رئيســا  وكذلك 
اشرف على  واملنضدة..  التنس  احتاد 
بطوالت عــدة في مجال التحكيم، 
وكذلك إلقائه محاضرات عدة على 
التدريبية  الــدورات  وإقامة  صعيد 
والتحكيمية، وكان رجال متســلحا 

بالعلم واملعرفة في اجملال الرياضي.
حدثنــي ذات مرة املرحوم حســني 

حافظ، وقال: كنت اعتز بشخصيات 
املدارس  رياضية كانت تعمل ضمن 
على صعيــد وزارة املعارف )التربية( 
حاليا، أمثال عبدالرزاق نعمان الذي 
يعتز بــه كثيرا باعتباره كان معلقا 
خالل أواســط األربعينــات خاصة 
عنــد إقامة اســتعراضات املدارس 
الرياضية الســنوية. وأكد انه سار 
على نهجــه، وأكرم فهمي وفهمي 
القيماقجي وســالم داود اجلســار 
محمد  وإســماعيل  جنيــب  وأديب 
ومؤيد البــدري وعبد العزيز حمودي 
وعزيز احلجية ونشأت ماهر السلمان 
وشــوقي عبود وحسني علي النوح 
وخالد  وعبدااللــه محمد حســن 
إسماعيل  وعبدالصمد  الزم  توفيق 

خليل والدكتور عبدالقادر زينل.
املرحوم حسني حافظ كان مالزما 
الدكتور  شــخصية  مــن  وقريبا 
الــذي كان  باســل عبداملهــدي 
يعمل معه ضمن وزارة الشــباب 
الســبعينيات  أواســط  خــالل 
كل  أغدق  حيــث  والثمانينيــات 
األفكار  مــن  بالعديــد  منهمــا 
وزارة  قانون  وخاصــة  واملعلومات 
الشباب ومراكز الشباب في تلك 
املدة، الســيما انهما شخصيتان 
ميتلكان اخلبــرة واملعرفة في وضع 
القوانني الرياضيــة وعلى صعيد 
الرياضــة العراقيــة.. لهــذا فإن 
املرحوم حســني حافظ كان يعتز 
كثيرا بشــخصية الدكتور باسل 
عبداملهدي املفكــر والعقل املدبر 
في وضع آليــات العمل الرياضي 
ســواء على صعيد وزارة الشباب 
الوطنيــة  االوملبيــة  واللجنــة 

العراقية.

ساجد سليم* 
الســليمانية  محافظــة  حتتضــن 
منافســات املرحلة الثانية من دوري 
الدراجــات للمــدةة مــن اخلامــس 
ولغاية التاســع من شهر آيار املقبل 
مبشــاركة واســعة للفئات االربعة 
والناشئني  والشباب  املتقدمني  وهي 
والنســاء وســيعقد املؤمتــر الفني 
اللجنة األوملبية  للبطولة في ممثلية 
في احملافظــة بحضور رئيس وأعضاء 
الفرق  وممثلي  للعبــة  املركزي  االحتاد 
املشــاركة ومدربي وحكام البطولة 
من اجل وضع الية السباقات وتوزيع 
وكذلك  االندية  على جميــع  االرقام 

تسلسل انطالق السباقات ووقتها.
وسيكون انطالق الســباق االول يوم 
اجلمعة املوافق  السادس من الشهر 
ذاته في متام الساعة الثامنة صباحا 
لقطع  للناشــئني  العــام  الفــردي 
مســافة ٦٠ كم ومن ثم ســباقات 
النساء لقطع مسافة ١٥ كم فردي 
ضد الســاعة وايضا السباق الثالث 
هو فردي ضد الساعة لفئة الشباب 
لقطع مســافة ٢٠ كم .اما سباقات 

اليوم الثاني ستكون في متام الساعة 
الثامنة صباحا ســباق الفردي العام 
للنســاء لقطع مسافة ٥٠ كم ومن 
للشــباب  العام  الفردي  ثم ســباق 

لقطع مسافة ٨٠ كم .
الســباقات ســتجري على  وهــذه 
طريق بازيان ودوكانيان .اما ســباقات 
املتقدمني ســيكون لهــا مؤمتر فني 
لوحدها وســيعقد يوم السبت في 
قاعــة املمثلية ويليه الســباق االول 
لقطع مسافة ١٠٠ كم للمتقدمني 

للفردي العام وســينطلق الســباق 
.يذكر  الثامنة صباحا  الســاعة  في 
نادي  االولى تصدرها فريق  املرحلة  ان 
الصناعة والتــي جرت في العاصمة 
احلبيبة بغداد حيث كانت مشــاركة 
واسعة جلميع االندية العراقية وجرت 
على طريق ابو غريب وعلى شارع ابو 
نؤاس حيــث جنحت املرحلــة االولى 

جناحا اداريا وتنظيميا وامنيا.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

محمد حمدي:
يشــهد مشــروع ملعــب كركوك 
االوملبي ســعة 25 الف متفرج الذي 
التركية   افا ســبور  تنفذه شــركة 
حلســاب وزارة الشــباب والرياضــة 
مرحلــة مهمة مــن االجنــاز ووضع 
اللمســات االخيرة له بعــد جتهيزه 
واحملوالت   الكهربائية  القدرة  مبولدات 
بدخول  اخلاصة  االلكترونية  والبوبات 

امللعب . 
املشــاريع  قســم  مديــر  وبــني 
االســتراتيجية املهندس نبيل حمزة 
ان تواصــل وزير الشــباب والرياضة 
املنفذة  اليومي مع جميــع االطراف 
واملشرفة على املشــروع اسهم في 
تذليل جميــع الصعوبــات واقتراب 
العمــل الكلي الى نهايتــه .. واكد 
املهندس علي  املشروع  املشرف على 

حسني انه مت بنجاح .
الكهربائية اخلاصة   جتهيز احملــوالت 
بامللعب بعد جناحها في فحص وزارة 
الكهرباء ومعها ايضا جتهيز و تركيب 
البوابة الكهربائيــة مدخل بناية ال 
VIP ، وانتهــاء أعمال صب كونكريت 
مسلح ألسس احملجر احلديدي لبوابة 
دخول اجلمهور باجتــاه نصب البوبات 

الكهربائية الفرعية االخرى.

حسين حافظ .. الصوت الهادر
 في التعليق الرياضي

السليمانية تحتضن المرحلة الثانية لدوري الدراجات 

نصب البوابات ومولدات القدرة 
الكهربائية لملعب كركوك االولمبي 

سباقات الدراجات

حسني حافظ

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

تكفل وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال بنفقات عــالج الربــاع الدولي 
الســابق محمود غايب الــذي مير بازمة 
رياضية  قامة  كونــه  وبتكرميه  صحية 
قدمت الكثير لرياضة الوطن ويستحق 

كل الرعاية واالهتمام . 
اعلــن ذلك موفــد الســيد الوزير الى 
محافظة ديالى الدكتور علي ســلمان 
لشــؤون  الشــباب  وزارة  مستشــار 
الشــباب ، مؤكــدا ان الســيد الوزير 
تواصل مع البطل الدولي محمود غايب 
واوعــز بعالجه وتكفــل بتوفير جميع 
ملتابعة  وتشــكيل جلنة  مســتحقاته 
حالته الصحية التي نفذت اليوم بزيارته 
في بيته بوجود الكابنت حسني املعموري 
رئيس قســم املؤن الرياضية في ديالى  
ورئيس نادي شــهربان الرياضي السيد 
لطيف خلف وعدد مــن الرياضيني في 
نادي شــهربان ، مضيفــا ان التواصل 
سيســتمر حلني اكتســابه الشــفاء 
التام بعــون اهلل ، وثمن غايب االلتفاته 
الكرمية من الوزير درجال ومتابعة حالته 

الصحية و منحه قطعة ارض سكنية 
في بلدية بلد روز مبا يكون لهذه الرعاية 

اطيب االثر في نفوس الرياضيني الرواد.
من جانب اخــر، اختتمت جلنة التقييم 
واملتابعة في مشــروع إدماج الشــباب 
الزيارات  النــزاع  من  املتضــرر  العراقي 
التي  اجملتمعية  للمشــاريع  امليدانيــة 
تنفذهــا الرابطــة الدوليــة للقيــم 
اإلنســانية  في مناطــق مدينة الصدر 
والبلديات وقاطع ٩ نيسان، وقال الدكتور 
»موفــق عبد الوهاب » مســاعد مدير 
املشروع:  مت زيارة املشروع اجملتمعي رقم 
)١٥٧ (، الــذي يتضمن تاهيل الصحيات 
فــي مدرســتّي »احلــق«، و »العدالة« 
مبنطقة حي النصر في جانب الرصافة، 
ويُعــد اخر مشــروع تنفــذه منظمة 
الرابطة الدولية للقيم االنسانية ضمن 

هذه املرحلة.
وأضاف » عبد الوهاب« : ان املنظمة أعاله 
أجنزت تنفيذ )٣٥( مشــروعا مجتمعياً 
في املناطق أعاله ، شملت دورات مهنية 
الكهربائية، وصيانة  التاسيســات  في 
احلاســوب، ودورات لتعليــم اخلياطــة 
والتصوير، و ورش لتعليم التأسيســات 
املعجنــات، فضاًل  الصحيــة وصناعة 

عن الدورات التطويرية في االســعافات 
والتغذية  واليوغــا،  والرســم،  األولية، 

الصحية، كما تضمنت املشاريع تأهيل 
ومنتديات  ومتنزهــات،  عــدة،  مدارس 

شبابية، ومكتبات.
و بــنيَّ » عبد الوهاب«: ســبق لنا ختام 

زيارات املشــاريع اجملتمعية التي نفذتها 
منظمــة دجلــة اخلير اإلنســانية في 
جانب الكرخ، واليوم نختتم املشــاريع 
املُنفذة في جانــب الرصافة، وال بد من 
االشــارة إلى ان جلنة التقييم واالشراف 
في الوزارة فضاًل عن مســؤولي البنك 
الدولــي ألغوا  )١٢( مشــروعا في وقت 
األكثر منفعة  املشاريع  واختاروا  سابق، 

اجتماعية.
وفي ســياق اخر، شاركت وزارة الشباب 
والرياضة ممثلة مبديــر عام دائرة الرعاية 
العلمي  املعرض  افتتــاح  العلمية، في 
الشامل للمبتكرات العلمية والوسائل 
التربية،  وزارة  اقامتــه  الذي  التعليمية 
مديريــة التعليم العــام وعلى قاعات 
ثانويــة احلريري للمتميزات ومبشــاركة 
مدارس املتميزين وثانويات كلية بغداد.. 
وشهد املعرض حفل افتتاح و مجموعة 
مــن الفعاليــات باالضافــة الى جولة 
لالطالع على املبتكــرات الطالبية كما 

ومت تكرمي الوزارة بدرع التميز واالبداع .
وصرح الدكتور احمد ســعد عليوي بان 
هكذا معارض تخدم املسيرة التعليمية 
وتســاهم في رفــد العــراق بالطاقات 
الشــبابية، موكدا حرص وزارة الشباب 

على توحيد اجلهود مع باقي املؤسسات 
احلكومية واخلاصة القامة معرض علمي 
وطني شامل لدعم ومتكني الشباب من 
ابراز قدراتهم فــي االبداع واالبتكار في 

مختلف اجملاالت العلمية واملهنية.
إلــى ذلك، اختتمــت دائرة الدراســات 
الشــبابية  والقيادات  املالكات  وتطوير 
/ مركــز التدريــب والتأهيل فــي وزارة 
الشــباب والرياضة، دورة بعنــوان إدارة 
ضمــن   )PMP االحترافيــة  املشــاريع 
 ،)2022 مفردات )اخلطة املركزيــة لعام 
والتي اســتمرت خمســة ايــام، على 
قاعة دائرة الدراسات املركزية في مبنى 
الرعاية العلمية، وبحضور مدير الدائرة 
عبد اخلالق خضــر ومدير مركز التدريب 

والتأهيل ماجد  حامد الشمري.
وذكر »الشــمري«: أن الدورة استهدفت 
املهندســني في الوزارة لتعزيز الثقافة 
 “ PMP “ الهندســية فــي مجــال ال
من  ومتكينهم  االحترافيــة  املشــاريع 
العلوم احلديثة  معرفة املستجدات في 
التي تخص الشؤون الهندسية والفنية. 
وأضاف، أن الدورة شــهدت مشــاركة 
واســعة وحضور ممتــاز ، كما أجري في 

اخلتام اختبارا للمشاركني فيها.

درجال يتكفل عالج الرباع الدولي السابق محمود غايب
نشاطات متواصلة تعنى بالجانبين الشبابي والرياضي

محمود غايب بني جلنة وزارة الشباب والرياضة



شاركت الفنانة هدى حســن، جماهيرها استعداداتها 
إلجراء عملية جتميل جديدة خــال الفترة املقبلة، حيث 
تخضع هــدى لعملية قص اجلفــون ولكنها لم توضح 

تفاصيل أكثر.
هدى حسن كشفت عن لقطة لها رفقة طبيب جتميل 
شهير، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور 
والفيديوهات إنســتغرام، وعلقت عليها بأنها تســتعد 

إلجراء عملية جتميل.
وقالت حســن: »نحن الفنانن نحــب التجديد، خاصة 
وأن األضواء مســلطة علينا«، فيمــا قدمت النصيحة 
للســيدات الراغبات فــي اخلضوع لعمليــات جتميل بأن 

يجرينها بشكل مظبوط ومناسب.
وعن آخر أعمال هدى حســن، تُشــارك في موسم دراما 

رمضان مبسلسل »من شارع الهرم إلى".
من جانب آخر، أشاد اجلمهور بأداء الفنانة هدى حسن في 
العمل، إلى جوار عدد كبير من جنوم الدراما اخلليجية مثل: 
»نور الغندور، ليلى عبد اهلل، لولوة املا، مرام البلوشــي، 
روعة السعدي، عبد احملسن القفاص، أحمد إيراج، محمد 
الرمضان، خالد البريكي، العمل من تأليف هبة مشــاري 

حمادة ومن إخراج املثنى صبح.

ابتعد املمثل داوود حســن في دراما رمضان هذا العام 
عن األدوار الكوميدية، ليقدم مفاجأة جلمهوره بظهور 
في شخصية قوية وشريرة في مسلسل “عن الذيب” 
الذي يعرض على شاشة “قناة اإلمارات”، الذي يشارك 
في بطولته إبراهيم الزدجالي ورمي أرحمه وأمل محمد 
وجمعة علــي وهو مــن تأليف جمال صقــر وإخراج 
محمد القفاص، وهو دراما خليجية مؤثرة عبر البيئة 
القروية، عبر أحداث مثيرة ومشــوقة، إذ تنشأ عداوة 
بن قبيلتن، زعيم القبيلة األولــى هو “ذيب بن ذياب” 
الذي يجسده داوود حسن، وزعيم القبيلة الثانية هو 
“صقر بن ضاوي” الذي يلعبه إبراهيم الزدجالي، إذ يظل 
الصراع بينهما طوياً، إلى أن يتم الصلح بينهما، حن 
تتزوج »ســما« من ابن زعيم القبيلة األخرى، ولكن ال 
يسود الهدوء كثيراً، حيث تشتعل األحقاد والضغينة 

مرة أخرى.
جسد حســن بكل براعة الشــخص الذي لديه من 
القوة والــذكاء والدهاء واملكر والقــدرة العالية على 
التخطيط للهجمات، لكــي يتمكن من االنتقام من 
“ضبــع بن ذياب” بعد أن ُقتل أخوه، وأشــعلوا النار في 
منزله، حيث يســتخدم كل أســلحته وقواه من أجل 

االنتقام.

هدى حسين 

داوود حسين

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - الصباح الجديد:
أجنــز  مدير عام دائرة الفنون املوســيقية املايســترو عاء مجيد 
تلحن عدد من القصائد اخلالدة لكبار الشعراء والُبلغاء وأشرف 
على تنفيذها بنفســه،  وهم ) ســيد البلغاء اإلمام علي عليه 
الســام ، رائد الشــعر احلر بدر شاكر السياب ، شــاعر العرب 
األكبر محمد مهدي اجلواهري ، املا حســن أفندي البزاز املوصلي 
، الشــاعر الكبير نزار قباني ،الشــاعر عبد الــرزاق عبد الواحد ، 
الفقيه النحوي يوســف بن محمد التلمســاني ، رائد الشــعر 
الصوفي احلسن بن منصور احلاج ، الشاعر العباسي أبو احلسن 
بن زريق البغدادي ، شــاعر عصره وزمانه ابي نؤاس ، ومت تسجيلها 
في أكبر اإلســتديوهات الفنية في إســطنبول ،  وقام بتوزيعها  
الفنان علي القاسم، ومتت عمليات املكس واملاسترنگ في بغداد  

و شاركت  في ادائها  نخبة كبيرة من أهم الفنانن العراقين ، 
كما قامــت بتصويرها نخبة كبيرة من أهم الفنانن الشــباب، 
وأخرجها تلفزيونيــا املبدع الكبير عاء االنصاري وأشــرف على 

إنتاجها الفنان فراس السراي. 

بغداد - الصباح الجديد:
فــي بغداد، بات في إمكان اجلمهــور أن يتمتع من جديد بلوحات 
ملناظــر طبيعية وأعمــال نحتية متثــل جزءاً مــن اإلرث الفني 
التشــكيلي العراقي، الــذي ُفقد جراء الســرقة والنهب عقب 
غزو العراق عــام 2003، في معرض يضم نحــو مائة من أعمال 

استعادتها الباد خال السنوات املاضية.
وافتتحت وزارة الثقافة نهاية شــهر مارس )آذار( في قاعة كبيرة 
معرضاً جمع أعمال فنانن رواد في الرسم والنحت، كانت ُسرقت 
عــام 2003 من أكبر املراكز الفنية في بغداد الذي كان يضم آالف 

اللوحات واألعمال النحتية التي ما زال مصير أغلبها مجهوالً.
وحتمل القاعة اســم أشهر الفنانن العراقين الرواد فائق حسن، 
وتضم قرابة مائة لوحة رســم وعمل نحتي متت استعادتها من 

الواليات املتحدة وإيطاليا وسويسرا واألردن وقطر.
ويقــول مدير عام دائرة الفنــون العامة التابعة لــوزارة الثقافة 
الفنان التشــكيلي فاخر محمد، »هــذه األعمال املعروضة تعود 
ملعلمي ورواد ونخبة الفن التشــكيلي في العراق تعرضت ألضرار 
في أثناء ســرقتها عــام 2003، وهي متثل جزءاً مــن تاريخ الفن 
العراقي املعاصر". ويضيف: »لكن متت صيانتها وتأهيلها في زمن 

قياسي".
وأجُنزت تلــك األعمال في فتــرات مختلفة انطاقــاً من مطلع 
األربعينــات، ويعــود تاريخ بعضهــا إلى حقبتي اخلمســينات 
والستينات. وتتنوع أساليبها الفنية ومدارسها، ولكن معظمها 

مستقاة من الواقع والبيئة االجتماعية.

المايسترو عالء مجيد يلحن 
قصائد خالدة لكبار الشعراء

في تجربة فنية جديدة

عرض أعمال فنية لرواد 
عراقيين بعد استعادتها

بغداد - سمير خليل:
بعد عامــن حرمت فيها الناس، 
من مباهج رمضان الكرمي سيما 
الســحور،  وقبيل  الفطور،  بعد 
التي  كورونــا،  جائحة  بســبب 
فرضت قيودا صارمة عليها وعلى 
الســابقة  أيامه  مرت  عاقاتها، 
بأبهى صورهــا، اذ عاد الكل الى 
والتواصل،  الكــرم  فــي  عاداته 
واســتثمار الوقت بإدامة االلفة 
وصلة الرحــم والصداقة، لتاتي 
مفعمة  منــه  االواخر  العشــر 
باحلركــة، والزحام في األســواق 

والشوارع.
وال عجب في االمــر، فهذي أيام 

التبضع للعيد.
كل الذيــن التقيناهم في جولة 
خــال الليل في احــدى مناطق 
بغداد العريقة اتفقوا على سعة 
حركة الناس بعــد فترة االفطار 
هــذا العــام لكنهــم اختلفوا 
فــي عاقتهم مع هــذه احلركة 
العمل  مســألة  في  وبالتحديد 

خال ليل رمضان.
بائع اجلــوارب مصطفى اياد قال، 
ان حركة النــاس كبيرة وبأعداد 
كبيــرة ايضا لكن ذلك لم يهيئ 
ارضية للشراء، ويضيف ان الناس 
تشــتري  وال  امامنا  من  تســير 
التي  املابــس  محــات  عكس 
تنتعش خال الليــل خاصة مع 
قرب نهاية الشهر الكرمي وحلول 

عيد الفطر السعيد.
بائع  احمــد  ذلــك محمد  يؤيد 
بان  اهلل  يحمــد  الــذي  املابس 
حركة البيع بالنسبة حملله جيدة، 
اما بائع الكــرزات حكمت قيس 

فشــكا من ان بضاعته واجهت 
العشرين  األيام  خال  الكســاد 
االولى من شــهر رمضــان ولم 
تتحرك اال في العشــرة االخيرة 
حيث تستعد العوائل الستقبال 
العيــد الســعيد والســبب ان 
النــاس ال تقبــل بكثــرة على 
شــراء الكرزات ألنها تعدها من 

االطعمة الكمالية.
اســكندر  أمجد  املعجنات  بائع 
ايام  يتذكر  اجلنسية  لبناني  وهو 

رمضــان ولياليه في الســنوات 
عليهــا  ويتحســر  املاضيــة 
نظيراتها  مــن  أفضل  ويعتبرها 
االعداد  برغم  انه  اليوم، ويضيف 
التي تخرج  النــاس  الكبيرة من 
للترويــح عن نفوســها ليا في 
رمضــان لكنها قليلة الشــراء 

للمعجنات.
املطاعــم  اصحــاب  ان  ويبــدو 
واملقاهي يعيشون ليال رمضانية 
جيدة مليئة بالعمل واالسترزاق، 

اذ يذكر صباح عبد الكرمي صاحب 
مطعم معــروف في بغــداد ان 
مطعمه يشــهد اقبــاال كبيرا 
مــن قبــل العائات حتــى انها 
تنتظر ان يصلها الدور باســتام 
الطعــام ملدة نصف ســاعة او 
اكثــر في بعض االحيــان، ويعزو 
العائات  ان  الى  الكرمي ذلك  عبد 
بدأت تتناســى العادات املتوارثة 
مثل تبــادل االطعمة بن اجليران 
واصبحــت تطلــب الطعام عن 

او تخرج للنزهة  طريق املوبايــل 
والطعام خارج البيوت.

 عبــد الكــرمي ذكر انــه وعمال 
املطعــم عــادة مــا يتعرضون 
إلشكاالت ومضايقات من بعض 
وعماله  لكنــه  املطعم  زبائــن 
وامتصاص  التغاضــي  يحاولون 

مضايقات اآلخرين.
النعيمي صاحب  ويقول احمــد 
مقهى شــعبي ان مقهاه تعمل 
ضعف ما كانت عليه قبل شهر 

رمضــان، بســبب ان الشــباب 
للمقاهي  يتوجهــون  والرجــال 
وبأعــداد متزايدة بعــد االفطار 
متأخرة  لســاعات  ويســتمرون 
املقاهي  تلــك  خاصة  الليل  من 

املوجودة قرب منازلهم.
نلتقــي  ان  ايضــا  علينــا  كان 
بالعيون الساهرة على امن وراحة 
املواطنــن رجــال احلماية الذين 
للســهر  الليل  طوال  يتواجدون 
على حماية الناس، يقول أحدهم 
واحلمد هلل  االمن مســتتب  بان 
لكننــا نواجه بعض املشــاكل 
اليومية الناجمة من كثرة اعداد 
ببعضهم  واحتكاكهم  النــاس 
نتيجة قصور الوعي عند البعض 
لكن هذه االشــكاالت مسيطر 

عليها واحلمد هلل.
توسط  الذي  املرور  شــرطي  اما 
السيل  حركة  لينظم  الشــارع 
الكبير للســيارات فيحمد اهلل 
على تعاون الناس وخاصة سواق 
من  كثيرا  يسهل  الذي  املركبات 
ويحمد اهلل  املرور  تنظيم حركة 
مرة اخــرى بأنهم لــم يواجهوا 
مشــكات طيلة ليالي شــهر 

رمضان. 
التــي حتصد غرس  العائات  اما 
هذا االمان وهذه الليالي املباركة 
فيتحــدث افرادهــا بأنهم عادة 
مــا يخرجون مــن املنــازل بعد 
في  للتجــوال  االفطــار  فتــرة 
واجللوس  احملات  وامام  االســواق 
اخلاصة  واملقاهي  املطاعــم  في 
بالعائات مستغلن اجواء االمن 
واالمــان وعذوبة اجلــو واعتداله 

خاصة وهي حتمل عبق الربيع.

وداد أبراهيم:
يســتعد الفنان حامد سعيد مرزوق 
الفتتاح اول قاعة للفن التشــكيلي 
فنانن من  البصــرة مبشــاركة  في 
محافظــات البــاد وحضــور ألدباء 

وشعراء ومثقفي البصرة.
وقال ســعيد  للصباح اجلديد: بعد 
 2007 اغاق قاعتي "مينا كلري عام 
و 67 لناصر الزبيــدي" تكاد البصرة 
تخلو من اي قاعة مــا عدا جمعية 
فنانــي البصرة، وما بقــي عبارة عن 
مكاتب فنية ال تقام فيها اي معارض 
لــذا قــررت ان افتتــح قاعــة بكل 
املواصفــات الفنيــة العالية لتليق 

بالتشكيل العراقي، وستكون االولى 
غير الرســمية تقــام فيها املعارض 
الشــخصية واجلماعيــة والــورش 
ومعارض  الثقافية  والندوات  الفنية 
للشــباب ممــن تتميــز اعمالهــم 
باالحترافية، ولها برنامج طول العام، 
وحتمل اسم "كالري 30×30" لتكون 
االعمال بهذا احلجم من اجل اعطاء 

فرصة اكبر للمشاركة. 
واضــاف: ووجدت ان هنــاك ترحيبا 
ومشــاركة كبيرة من قبل الفنانن 
الناصرية  وحتــى  كردســتان  مــن 
والبصرة اذ وصل عدد املشاركن الى 

أكثر من 50 فنانا حتى االن.

افتتاح اول قاعة للفن التشكيلي في البصرة

ليل رمضان يعود الى االحتفاء بأهالي بغداد
في العشر االواخر..

نادية  النجمة  كشــفت 
أعمال  تقدمي  اجلندي سبب عدم 
فنية جديدة، مؤكدة أن األعمال 
التــي تعــرض عليهــا تعاني 
مــن “استســهال الكتاب”، 
ورفضت متامــا فكرة البدء 
بعد  تصوير عمــل  فــي 
حلقات  كتابة خمــس 
اعترضت  كما  فقط، 

على فكرة إعــادة تقدمي األعمال 
إنها حريصة  وقالــت  الناجحة، 
وفخورة  الفنية  مكانتهــا  على 
بانها من اكتشــفت أحمد زكي 

وياسر جال.
وأضافت نادية اجلندي في حوارها 
في  الناس  “كام  برنامــج  مــع 
فضائية  عبــر  املــذاع  رمضان” 
MBC مصــر: عرض علّي العديد 
مــن األعمــال الفنيــة ولكني 

رفضــت ألنــه ال يوجــد ُكتاب 
تُقــال كاملاضــي، وأصبح هناك 
استســهال فــي الكتابة، مثل 
األخرى،  الناجحة  األعمال  تقليد 
أو كتابــة 5 أو 4 حلقــات فقط 
مــن العمل وأنــا ال أعمل بهذه 

الطريقة.
واملؤلف  نادية اجلنــدي:  وتابعــت 
يحــاول إقناعــي بأنه ســيكتب 
باقــي احللقات في أثنــاء تصوير 

أقتنــع  ال  ولكنــي  املسلســل، 
وأرفض متاًما، كنت أعمل مع أكبر 
الُكتاب في مصر مثل وحيد حامد 
يكتبون  وكانوا  محرم  ومصطفى 
الســيناريو أكثــر مــن 5 مرات، 
ونعيــده مرة أخــرى، ونتناقش به 
في جلســات جماعية مع املنتج 
واخملرج وأبطــال العمل، ونطور به 
ونبتكر أفكارا جديدة، حتى يصبح 

في أفضل نسخة.

نادية الجندي.. ال أقتنع باألفكار المطروحة اآلننادية الجندي.. ال أقتنع باألفكار المطروحة اآلن
عن غيابها الفني..

متابعة - الصباح الجديد:متابعة - الصباح الجديد:

بغداد - الصباح الجديد:
حســن  محمد  احمد  برعايــة 
اجلامعــة  رئيــس  الغبــان 
قســم  يقيــم  التكنولوجيــة 
فريق  وبرعاية  الطابية  النشاطات 
"العراقية هنا" امســية رمضانية 
اليوم االثنن وعلى حدائق اجلامعة 
الكائنة فــي منطقة الصناعة 
ببغــداد، تتضمــن العديــد 
مــن الفقــرات الرمضانية 
والتي حتاكــي الطقوس 
والتقاليد  والعــادات 

البغدادية 
بكــزاد  شــيماء 
فريق  اعضــاء  أحد 
قالت:  العراقيــة 
هــذه  تقــام 
مســية  ال ا
نيــة  لرمضا ا
اجــل  مــن 
اماسي  احياء 
الشــهر  هــذا 
وتعريف  الفضيل 
اجلديــد  اجليــل 
والتقاليد  بالعادات 
التــي  البغداديــة 
بها  تتزيــن  كانــت 
وســيكون  بغــداد، 
منهــاج  هنــاك 
فيــه الكثيــر من 

الفقرات منها عرض املشاريع العلمية 
واالقتصادية التي اجنزها الطلبة خال 
العــام، ولعبة احمليبــس التي ترافقها 
فرقة املربع البغدادي وانشطة متنوعة 
الرسم  لألطفال، ومعرض ألعمال في 
والنحــت لبعض الطلبــة املوهوبن 
الفلكلور  من  معزوفات  الى  باإلضافة 

العراقي يقدمها طلبة اجلامعة.
ومن اجلديــر بالذكر ان فريق "العراقية 
هنا" أحــد منظمات اجملتمــع املدني 
والذي يتكون من عــدد من القوميات 
فــي  يشــارك  العراقيــة  واالديــان 
ويسعى  والدينية  الوطنية  املناسبات 
من خال هذه االنشطة للحفاظ على 
تاحم اجملتمع العراقي واشــاعة روح 
احملبة واستحضار التراث العراقي ألنه 

الهوية والعنوان للمجتمع العراقي.  

امسية رمضانية في 
الجامعة التكنلوجيا

بغداد - الصباح الجديد:
صدر عــن الــدار العراقية لألزيــاء العدد 
الثالث مــن مجلة أزياء اخملتصــة باألزياء 

واجلمال واألناقة والتراث. 
تنوعت مواضيعها في أبعادها وفضاءاتها 
الواسعة املتنوعة، العامل املشترك بينها 
والتجديد، حيث  والرقة  للجمال  انحيازها 
زينــت غافهــا اخلارجي صورة بعدســة 
"ســامان اجلــاف" للملوية، ذلــك املعلم 
التاريخــي العريــق، وجــاءت االفتتاحية 
بكلمة رئيس التحرير عماد جاسم بعنوان 
)خطوات البنــاء في دار األزياء(، تناول فيها 
خطوات البناء في الدار ومحاوالت الترميم 
واإلعمــار ألجمــل بنايات بغــداد، كونها 
ليكون  والتراث  بالذوق  مؤسســة معنية 

النجاح رديفا للبناء والترميم. 
أوراق ثقافيــة كتبت مها  وفي صفحــة 
احلديثــي موضوعا بعنــوان )بصمة مميزة 
تضعها دار األزياء للتعريف مبدينة سامراء 

ووجهها املشرق(. 
وفي صفحــة تراثيات أعد أحمد حســام 
الديــن موضوعاً جمياً عن الشناشــيل 
بن عبق املاضي وجماليــة احلاضر كونها 
حتفــة معمارية خلدهــا التاريــخ، فيما 
كتبت ابتهاج محمد عن محلة الصدرية 
الشاهد احلي على ماضي بغداد وحاضرها 
ووصف أجوائهــا التراثية احملببة في قلوب 

البغدادين. 
وفــي صفحــة حتقيقات كتبــت ماجدة 
بعنوان  موســعاً  محمد حســن حتقيقاً 

)مركــز تدريب األزيــاء في الــدار منصة 
للعطاء وواحــة لإلبداع( تناولت من خاله 
االجنازات  واهــم  املركز وتأسيســه  تاريخ 
التي حققها. وتناولت نادية بشير موضوع 
)عراقية مبدعة تنقذ باكتشــافاتها حياة 
األطفال في أمريكا(، وفي صفحة لقاءات 
التقت ميادة الســلطاني ترافقها عدسة 
)حســن العلــي( بعارضة األزيــاء )هالة 
نعيم( إذ أكدت أنَّ الثقة بالنفس هي أهم 
مميزات عارضة األزياء. إضافة الى صفحات 
أخرى تناولــت موضوعــات مختلفة في 

شتى اجملاالت.

صدور العدد الثالث 
من مجلة )أزياء(
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