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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت وزارة التجــارة امــس 
الدعــم  قانــون  أن  الســبت، 
الغذائــي  لألمــن  الطــاريء 
ســيتيح احلصول علــى ثالثة 
ماليني طن من احلنطة للخزين 
الى  مشــيرة  االســتراتيجي، 
التســويقي لهذا  أن "املوسم 
احملصول، حقــق جناحات كبيرة 
بتسويق أكثر من 300 ألف طن 
منه حتــى االن، فضال عن توفر 
احلنطة  مــن  مطمئن  مخزون 
االســترالية واالملانيــة التــي 
وصلت الــى املوانــئ اجلنوبية 

خالل األيام املاضية.
تلقت  بيان  فــي  الوزارة  وقالت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصباح 
إن "قانــون األمن الغذائي الذي 
يتيح  النواب  ســيقره مجلس 
للوزارة احلصول على كمية ثالثة 
ماليني طن كخزين استراتيجي 
الى  الفتــة  احلنطــة"،  ملــادة 
الكمية ســتجعل  أن "هــذه 
العــراق خارج خطــورة األزمة 
الكميات  بســبب  االقتصادية 
استراتيجي،  كخزين  املقترحة 
وثانياً املوســم التسويقي وما 
كبيرة  كميــات  مــن  يحققه 
بعد قــرار مجلس الوزراء بزيادة 
أســعار مادة احلنطة إلى 750 
ألف طن وجعل اخلطة الزراعية 
باخملازن  املوجود  وثالثاً  مفتوحة، 
من احلنطة االسترالية واالملانية 
التي وصلت الى املوانئ اجلنوبية 

خالل األيام املاضية".
"الــوزارة  أن  البيــان  واوضــح 

تطمئــن املواطنني بــأن خزين 
الوزارة من مــادة احلنطة جيد 
نتيجة  مســتمر  تصاعد  وفي 
وخطة  التســويقي  املوســم 
االســتيرادية حملصول  الــوزارة 
شــركات  قيام  وأيضاً  احلبوب، 
عامليــة مبقترحات لبيع كميات 
كبيرة من احلنطــة الى العراق 
فــي حال إقــرار قانــون األمن 
الغذائــي أو األمــوال التي ترد 
إلى الوزارة عبر حاجة البطاقة 

التموينية".
"املوســم  أن  الــى  واشــار 

التســويقي ال يــزال يحقــق 
جناحــات كبيــرة مــن خــالل 
تسويق أكثر من 300 ألف طن 
افتتاح  ، وعملية  من احلنطــة 
املناطق  التسويقية في  املراكز 
بدأت،  والغربية قد  الوســطى 
مما يؤشر أن املوسم التسويقي 
ســيحقق كميــات كبيرة من 
البطاقــة  احلنطــة لصالــح 
البالد"،  حاجة  وسد  التموينية 
مبينــا ان "موقــف اســتالم 
احلنطة ليوم 6 آيار كان كالتالي: 
البصرة 951 طناً، النجف 1073 

طناً، األنبار 1208 أطنان، كربالء 
 2325 ميســان  طنــاً،   2548
طناً، بابل 4020 طناً،  واســط 
طناً،   3766 املثنى  طناً،   14446
الناصرية  طناً،   5036 الديوانية 
 1510 الرفاعــي  طنــاً،   1178
أطنان، إجمالي اســتالم اليوم 
38068 طناً، وإجمالي اســتالم 

التسويق 265589 طناً".
وتابــع البيان أن "خزيــن وزارة 
التجارة مــن احلنطة وصل إلى 
كميــات جيدة بعد اســتيراد 
250 ألــف طن من  أكثر مــن 

وجود  عــن  فضــالً  احلنطــة، 
كميات في مخازن الوزارة كانت 
مهيــأة لتوزيع وجبــة جديدة 
املواطنني"،  الــى  الطحني  من 
الــوزارة  أن  "علــى  مشــددا 
تعاملــت مع األزمــة العاملية 
من  إيجابي  بشــكل  للحبوب 
في  املتوفر  على  االعتماد  خالل 
من  كميات  واستيراد  مخازنها 
احلنطة عبر املتوفر من األموال 
املالية  وزارة  مــن  تردهــا  التي 
رغم عــدم إقرار املوازنة العامة 
للدولــة، مما يؤشــر اســتقرار 

حاجــة البــالد للحنطة خالل 
الفتــرة املقبلــة واالبتعاد عن 
اخملاطر في ظل مايحصل  دائرة 
نتيجــة االزمــة العامليــة في 

ارتفاع اسعار احلبوب".
ولفــت الى أن "جناح املوســم 
التسويقي وورود كميات كبيرة 
من الفالحني فــي هذه الفترة 
يؤشــر أن املوســم ســيكون 
ناجحاً بــكل املقاييس، رغم أن 
اخلطــة الزراعية قــد اختزلت 
من  املزروعة  الكميــات  نصف 

العام املاضي".

اكدت اطمئنانها لنجاح الموسم التسويقي..التجارة:

 قانون الدعم الطاريء يؤمن ثالثة ماليين
طن خزينا استراتيجيا من الحنطة 

مخاوف من أزمة صحية في شمال غربي
3سوريا تشتمل تفاقم جائحة »كورونا « السكك الحديد توقع عقدا مع PEG اإليطالية 

2إلعداد الربط السككي للقطارات الحديثة

بغداد - وعد الشمري:
اســتبعد حتالف انقاذ وطن، أمس 
النواب املستقلني  الســبت، جناح 
التيار  في اســتثمار مبادرة زعيم 
الصدر  مقتدى  الســيد  الصدري 
لتشكيل  مرشــح  على  واالتفاق 
احلكومة املقبلة، مؤكداً ســعيه 
إليجــاد معارضة تضــم أكثر من 
نائــب هدفها تقوّيــة األداء   100
التنفيــذي وعدم تكــرار التجارب 

السابقة.
يأتــي ذلك في وقــت، يصر اإلطار 
حصول  ضرورة  على  التنســيقي 
توافق شــيعي على مرشح رئيس 
الــوزراء، وعدم اقصــاء طرف من 

احلكومة املقبلة.
وقال النائب عن احلزب الدميقراطي 
شــنكالي،  ماجد  الكردســتاني 
الصدري  التيار  زعيــم  إن "مبادرة 
املســتقلني  مبنح  الصدر  مقتدى 
مهلة لتشكيل حكومة ال يشترك 
بالتنسيق  جاءت  الصدريون  فيها 
مع أطراف حتالف انقاذ وطن، احلزب 

الدميقراطي الكردســتاني وكتلة 
السيادة".

وأضاف شــنكالي، في حديث إلى 
"املستقلني  أن  اجلديد"،  "الصباح 
إذا اســتثمروا هذه املبادرة وقدموا 
مرشــحاً ملنصــب رئيس مجلس 
الــوزراء، يؤمــن التوازن فــي ادارة 

الدولة".
األهم  "الســؤال  أن  إلى  وأشــار، 
الذي ينبغي طرحه، هل يوجد في 

مجلس النواب 40 نائباً مســتقالً 
لديهــم القــدرة علــى توحيــد 
واالتفاق على مرشــح  مواقفهم 
واحد خــالل املهلة التــي حددها 

الصدر البالغة 15 يوماً".
أن "هناك صعوبة  ويرى شنكالي، 
أن "حل  في حتقيق ذلــك"، مبيناً 
بحضور  يكمن  السياسية  األزمة 
جلســة  إلى  مســتقالً  نائباً   40
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة مع 

حتالف انقاذ وطن مع بعض الكتل 
األخرى وهنا ســوف نتجاوز حالة 
االنســداد وســنحقق النصــاب 

املطلوب البالغ 220 نائباً".
النــواب  "مهمــة  ان  ويواصــل، 
عند حضورهم  تنتهي  ال  االربعني 
ملنصب  مرشــح  على  وتوافقهم 
رئيس الــوزراء، بل هناك شــروط 
برنامجا  بعرضهــم  تتمثل  أخرى 
سياســيا يعتمد علــى االغلبية 

وفــق ما طرحه الصــدر في وقت 
سابق".

وشــّدد، علــى أن "املنهــج الذي 
يتمسك به حتالف انقاذ وطن، بأن 
تكون هناك كتلة معارضة تضم 
أكثر من 100 نائــب بغض النظر 
إليها من أجل تقوية  عمن يذهب 
احلكومــة ومنحها الفعالية ألداء 

مهامها على أمت وجه".
ومضى شنكالي، إلى أن "املرحلة 
أن تكون للحكومة كتلة  تتطلب 
سياسية واضحة املعالم تدعمها 
وتتحمــل نتائــج عملهــا بغض 

النظر عن النجاح أو الفشل".
من جانبــه، ذكر النائب عن حتالف 
الفتح أحمد املوسوي، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "موقفنا 
ما زال واضحاً بأننا نريد أن نشكل 
التيار  الكتلــة األكبــر أوالً مــع 
رئيس  نختــار  ثم  ومــن  الصدري 

مجلس الوزراء".
"االطــار  أن  املوســوي،  وتابــع 
التنســيقي ال يريد تفتيت البيت 

حفظ  إلى  ويســعى  الشــيعي، 
التفريط  وعــدم  املكون  أصــوات 

باالستحقاقات الدستورية".
ولفــت، إلى أن "املرشــح ملنصب 
أن  الــوزراء يجب  رئيس مجلــس 
يتــم التوافق عليــه بني الطرفني 
الشيعيني أوالً ومن ثم يعرض على 

الفضاء الوطني".
تنازالت  "تقدمي  إلى  املوسوي،  ودعا 
من جميع االطراف الســيما داخل 
املكون الشــيعي ألجل اخلروج من 

هذه األزمة السياسية".
وأورد، أن "بقاء الوضع السياســي 
كمــا هو عليــه حاليــاً ال يصب 
بالتزامن  العــراق  مصلحــة  في 
مــع التراجع الواضــح في تقدمي 

اخلدمات".
ويعاني املشــهد السياســي في 
العراق من حالة انسداد كبيرة، مع 
طرح مبادرات إلنهاء االختالف بني 
التنسيقي  واالطار  الصدري  التيار 
لم تأت أي واحــدة منها بنتيجة 

لغاية الوقت احلالي.

"انقاذ وطن" يستبعد نجاح المستقلين
في استثمار مبادرة الصدر لتشكيل الحكومة

اإلطار التنسيقي يصر على التوافق الشيعي في اختيار رئيس الوزراء تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
حدد وزيــر املــوارد املائية مهدي 
رشــيد احلمداني، امس السبت، 
للخطة  اخملصصــة  املســاحة 

الزراعية الصيفية.
وقال احلمداني في مؤمتر صحفي 
"وزارة  إن  اجلديد،  الصباح  تابعته 
املــوارد ســتوفر امليــاه لثالثــة 
الزراعية  ماليني دومن خالل اخلطة 
الصيفيــة"، الفتاً الى أن "مليون 
دومن سيخصص لزراعة البساتني 
ودعــم البســتنة ومليــون دومن 
اخلضراوات  لزراعة  ســيخصص 
واملليون  الوطنــي،  املنتج  ودعم 

لألراضي  ســيخصص  األخيــر 
التي تزرع باملياه اجلوفية وحسب 
املوافقات اخلاصة بوزارتي الزراعة 

واملوارد املائية".
"الوزارة  أن  احلمدانــي  وأوضــح 
وتوفير  تأمني  أولوياتها  في  تضع 
في  للمواطنني  الشــرب  ميــاه 
ظل أزمة اجلفــاف التي ال يعاني 
منها العراق فقط وإمنا أغلب دول 
العالم ودول اجلوار"، مشــيراً الى 
التي ستخصص  "املســاحة  أن 
فقط  ســتكون  الشلب  لزراعة 
للحفــاظ على بــذور العنبر أما 
األنــواع األخرى من الرز فهي غير 

مشمولة بالزراعة".
املوارد  وزارة  أكدت  الســياق،  في 
األمطار  أن  السبت،  أمس  املائية 
األخيرة والسيول التي حدثت في 
بعض مناطق البالد، حققت زيادة 
في اخلزين املائي/ مشيرة الى انها 

تعد طفيفة.
عوني  الــوزارة  مستشــار  وقال 
ذياب، لوكالة األنباء الرسمية، إن 
"األمطار األخيــرة في البالد لها 
تأثير جزئي نســبي جــداً وليس 
واســعاً وبالرغم مــن أن بعض 
املناطــق تشــكلت فيها بعض 
الســيول لكنها كانت محدودة 

وحققت زيادة طفيفة في اخلزين 
املائـــي لـــم تشكـــل تأثيـراً 

كبيراً".
وأضــاف ذياب، أن "مــا حتقق من 
نسبة ال يشكل أكثر من نصف 
الكمية  متر مكعــب من  مليار 
التــي مــن املمكــن أن نحصل 
عليها نتيجة هذه األمطار سواء 
من ســد املوصل أو سد دوكان"، 
مشــيراً إلى أن "مــا يطلق من 
اخلزانني أقل مما يدخل لهما، وتأمل 
العملية  بأن تستمر هذه  الوزارة 
لفترة طويلة لغرض تعزيز اخلزين 
املائي ملواجهة الشح والتحديات 

والسيطرة عليها".
وكان خفف مستشار وزير املوارد 
املائيــة عون ذياب، مــن مخاوف 
تراجع مناسيب نهر دجلة، مؤكداً 
نهر  تراجع مناسيب  إن "مسألة 
دجلة قضية تشغيلية وال يوجد 

اي مستجد على االمر".
لــم تطلق  "الوزارة  ان  واوضــح 
مياه جديدة حتى انهاء موســم 
الشــتوية وذلك الجناز  الزراعــة 
الرية االخيــرة مبحصول احلنطة، 
للمياه  فضال عن عــدم حاجتنا 
بالوقت احلالــي"، مبيناً أن " هذا 

االمر مسيطر عليه".

األمطار والسيول األخيرة حققت زيادة طفيفة في الخزين المائي 

الموارد المائية تحدد مساحة الخطة الزراعية الصيفية بثالثة ماليين دونم

بغداد ـ الصباح الجديد:
العاملي  النفط  أســعار  سجلت 
آخر  عنــد  ارتفاًعــا  والعراقــي، 
جلســات األســبوع، مع تصاعد 

احتماالت شح اإلمدادات.
العقــود اآلجلة خلام  وســجلت 
زيادة بنسبة  التسوية  برنت عند 
%1.34 إلــى أكثر مــن 112 دوالرًا 

للبرميل.
برنت،  خام  ارتفاع ســعر  ويعتبر 

الثاني على التوالي أسبوعًيا.
كما قفز سعر خام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي بذات النسبة 
1.4 باملئة مقتربًا من 110 دوالرات 

للبرميل.
وحققت أسعار نفط البالد، قفزة 
وإغالقه  األســبوع  افتتــاح  بني 

مبقدار 4.5 دوالر تقريًبا.

الثقيل  البصــرة  خام  وســجل 
ارتفاًعا بنحــو %5 إلى قرابة 104 
دوالرات خالل آخر حتديث اطلعت 
لألســعار  اجلديد،  الصباح  عليه 
بعــد منتصف ليلــة اجلمعة - 

السبت.
الثقيــل  البصــرة  خــام  وكان 
قــد افتتــح األســبوع املنصرم 
مســجاًل  متواصل،  بانخفــاض 

قرابة 99 دوالرًا للبرميل.
األســبوعية  االرتفاعات  وجاءت 
ألســعار النفط بعــد أن رفعت 
عقوبات االحتاد األوروبي الوشيكة 
على النفط الروســي احتماالت 
شح اإلمدادات وجعلت املتعاملني 
النمو  بشــأن  اخملاوف  يتجاهلون 
االقتصــادي العاملــي، بحســب 

رويترز.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجهت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمــي امــس الســبت اجلامعات 
وتعضيــد  برامجهــا  باســتكمال 
مؤشرات  بشأن  ودراســاتها  أبحاثها 

التغير املناخي.
وذكرت الوزارة فــي بيان انه "انطالقا 
األكادميية ومهامها  من مسؤولياتها 
العلمية الداعمــة لقطاعات الدولة 
لبرامجهــا  واســتكماال  اخملتصــة 
العلمية في مواكبة القراءة العاملية 

وزارة  املناخي وجهت  التغير  ملؤشرات 
التعليــم العالي والبحــث العلمي 
والتكنولوجيــا جامعاتها  والعلــوم 
املعنية  البحثيــة  ومراكزها  كافــة 
بتعضيــد توصياتهــا التي متخضت 
عنهــا ندواتهــا ومخرجات ورشــها 
ومؤمتراتهــا التخصصيــة وأبحاثها 
وفعالياتها النوعية لتعزيز الدراسات 
الكاشــفة عن املشــكالت املناخية 
العراق من  تأثيرها على  وتشــخيص 

خالل منظور استراتيجي متكامل".

إغالق مرتفع ألسعار النفط العالمية 
وخام البصرة قرب 104 دوالرات للبرميل

التعليم توصي بمتابعة القراءة 
العالمية لمؤشرات التغير المناخي

البالد من أكثر الدول تأثرا به

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الكهربــاء امــس 
الســبت، اكمال اســتعدادتها 
لفصل الصيف، مشيرة الى انه 
ســيكون مختلفا عــن األعوام 

املاضية.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
"الــوزارة  إن  العبــادي  احمــد 
اكملــت اســتعداداتها لفصل 
الصيــف من خالل بــذل جهود 
التوزيع من  كبيرة فــي قطــاع 

املتنقالت، ومراكـز احلمل،  نصب 
فضال عن مـوازنة االحمال وفـك 
االختناقات واستحداث املغذيات 
وتغيير ســعات احملوالت بسعات 

اكبر".
رئيس  "توجيهــات  ان  واضــاف 
الوزراء اكدت على توفير السيولة 
املالية"، مبينا انه "اذا ما التزمت 
اجلهات املعنيــة باطالقات الغاز 
االيرانــي وفقا ملا متفــق عليه 

سيتم تقدمي صيفا مختلفا".

الكهرباء تؤكد جاهزيتها
لمواجهة متطلبات الصيف 

السليمانية - عباس اركوازي:
أعلنت الدوائر الصحية في محافظات 
االقليم اتخاذ اجراءات مشــددة بعد 
تســجيل اول حالة اشــتباه باحلمى 

النزفية.
وكشــفت مديريــة الصحــة فــي 
أول  أربيل، عن تســجيل  محافظــة 
حالة اصابة بفايروس احلمى النزيفية، 
لطفل يبلغ من العمــر 11 عاماً وهو 

من سكنة محافظة بغداد.
وقال مدير صحة أربيل دلوفان محمد 
فــي تصريــح للصبــاح اجلديــد، إن 
مستشفى رابرين في اربيل استقبل، 
حالة مرضية يُشتبه بإصابتها مبرض 
احلمى النزفية، مت اجــراء الفحوصات 

الالزمة لها للتأكد من االصابة.
وقال محمد ان املصاب يتلقى العالج 
الالزم فــي مستشــفيات محافظة 
اربيل، رغــم ان اصابة باحلمى النزفية 
املواطنني  مطالبــاً  بعــد،  تتأكد  لم 
التقيد بارشاد وتعليمات وزارة الصحة 
فــي االقليم وعــدم شــراء اللحوم 
االماكن  من  سوى  احلليب  ومشتقات 

واجلهات اخلاضعة للرقابة الصحية.
مراجعة  الى  املواطنــني  ودعا محمد 
الطبيب او املراكــز الصحية في حال 
ظهــور االعراض عليهــم، والتي قال 
بانها تكمن في ارتفــاع درجات حرارة 

اجلسم والتقيؤ واالسهال الشديد.
قد  االحتادية  الصحــة  وزارة  وكانــت 

اعلنت في وقت ســابق، تســجيل 8 
حــاالت وفاة مبــرض احلمــى النزفية، 

نصفها مبحافظة ذي قار.
وزارة  باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الصحــة ســيف البدر فــي تصريح 
صحفي: إن "فايــروس احلمى النزفية 
ليس بجديد في العراق، ولقد سجلت 
مؤسساتنا في عموم العراق 8 حاالت 
وفــاة و40 إصابــة باحلمــى النزفية 
نصفهــا فــي محافظــة ذي قــار". 
نســبياً  ارتفاعاً  "هنــاك  ان  وأضاف: 
مبعدل اإلصابات باحلمى النزفية خالل 
اإلعالم  وســائل  داعياً  احلالي"،  العام 
إلــى دعم اإلعــالم الصحــي اخلاص 

بـوزارة الصحة".

اتخذت دوائرها الصحية اجراءات مشددة

اربيل تسجل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية           

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اوبــك،  منظمــة  كشــفت 
اإلنتاج  البالد مــن  ان حصــة 
ماليني   4.509 النفطي ستبلغ 
برميل يوميا خالل شهر حزيران 
املقبل بعــد االتفاق على زيادة 

432 ألف برميل في اليوم.
املنظمــة في جدولها  وذكرت 
املعتــاد، أن "حصــة اإلنتــاج 
حزيران  لشهر  بالعراق  اخلاصة 
حددت بـــ 4.509 ماليني برميل 
 40.8 بزيــادة مقدارها  يوميــاً 
الــف برميل يومياً عن شــهر 
4.461 ماليني برميل  البالغ  ايار 
الف   95 مبقــدار  وبزيادة  يومياً 

نيسان  شهر  عن  يومياً  برميل 
املاضي".

وبينــت أن "العراق جــاء ثاني 
اكبر منتج فــي املنظمة بعد 
الســعودية وثالث اكبر منتج 
بعد   + اوبــك  منظمــة  فــي 

السعودية وروسيا".
"انتــاج  أن  الــى  واشــارت 
الســعودية وروســيا، حدد بـ 
10.663 ماليــني برميــل يومًيا 
لكل واحد منهما خالل شــهر 
 114 حزيــران، أي بزيــادة نحو 
ألف برميل يومًيا عن شهر ايار 

احلالي".
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أوبك: 4.509 ماليين برميل يوميا 
حصة العراق في انتاج النفط

خالل حزيران المقبل
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الصباح الجديد ـ متابعة:

يعــد العراق من أوائل دول الشــرق 
للقطارات  اســتخداما  االوســط 
بنقــل املســافرين والبضائع لكن 
خطوط ســكك احلديد في العراق 
تعاني اليوم من مشــكالت عديدة 
منها نقــص الوعــي والثقة عند 
النقل  العراقي فــي نظام  املواطن 

بالسكك احلديد . 
احلديد  الســكك  عام  مدير  ويقول 
طالــب احلســني فــي تصريحات 
العامــة  الشــركة  ان  صحفيــة 
للسكك احلديد تعد من الشركات 
العراقية يتجاوز  الرائدة والشركات 
عمرها 110 أعوام، الشــركة حتى 
عــام 2003 من الشــكات الرابحة 
النها كانت تنقل مفردات البطاقة 
التموينية الى حساب وزارة التجارة 
واملشــتقات النفطية حلساب وزارة 
النفط، فضال عن البضائع واملعدات 

الثقيلة الى وزارة الدفاع”.
واضاف لكن بعد عام 2003 ونتيجة 
عــزوف الدوائــر واملؤسســات عن 
استخدام القطار في نقل بضائعها 
حتولت الشــركة الى خاسرة، مثال 
ان شــركات وزارة النفط عازفة عن 
نقل مشتقاتها بواسطة السكك 
احلديــد علــى الرغم مــن تأهيل 
اخلطــوط وصيانتهــا ضمن بعض 
النفط، واســتيراد  وزارة  مصافــي 
لنقل  والصهاريج  السكك  احواض 
العامني  خالل  النفطية  املشتقات 

املاضيني على امل استخدامها”.
ووقعــت شــركة ســكك احلديد 
 )  PEGعقد مع شــركة )بي إي جي
اإليطالية “إلعداد تصاميم خلطوط 
الســكك احلديد والربط السككي 
للقطــارات احلديثة التــي تبدأ من 
الفــاو مــرورا بالبصرة ثــم بغداد 
بطول  التركية  احلــدود  إلى  وصوال 
تبلغ سرعة  كيلومترا، حيث   1220
هذه القطــارات 260 كيلومترا في 
املسافرين  الركاب  لنقل  الســاعة 
و160 كيلومترا في الســاعة لنقل 

البضائع”.
وبني احلسيني :”هذا العقد لتطوير 

جميــع مفاصل الســكك احلديد 
وربط اخلطوط فــي احملافظات ودول 
من  الدراسات  تقدمي  وننتظر  اجلوار، 
قبل الشركة ليتسنى لنا اتخاذ ما 
يلزم” ،الفتا الى ان “الشــركة متتلك 
12 مجموعة من القطارات احلديثة 
التــي ممكــن ان تنقل املســافرين 
الــى مختلــف احملافظــات، وبعد 
تقدمي التصاميم واملباشــرة بتقدمي 
الســكك  خطوط  ومــد  االعمال 

سيكون هنالك حتديث للقطارات”.
اقتصاديا  برنامجا  العــراق  وانتهج 
متعــدد الفقرات؛ منهــا االنفتاح 
إنشاء  إلى  إضافة  والعاملي،  العربي 
تساهم  إســتراتيجية  مشــاريع 

بإحداث قفــزة نوعية في االقتصاد 
الوطنــي، ويعتزم في هــذا اإلطار 
إستراتيجي  مبشــروع  فعليا  البدء 
البالد  ســككي ينطلق من جنوب 
مــرورا باألراضــي التركيــة صوب 
القــارة األوروبيــة. وبشــأن الربط 
السككي بني العراق ودول اجلوار قال 
احلسيني  ان تدشني خط البصرة - 
الشــالمجة مرتبط مبشروع ميناء 
الفاو الكبير، وماضــون مع اجلانب 
والتفاوضات  باملناقشــات  االيراني 
من الناحية الفنية وسيتم تنفيذه 
بعــد ربــط مينــاء الفــاو الكبير 

بشبكة خطوط السكك احلديد”.
وعلــى الرغم من مرور 8 ســنوات 

على حترير املدن من عصابات داعش 
االرهابية إال أن القطارات التي تدخل 
تلك املناطق مازال أغلبها غائب عن 
احلضور بســبب انهيار أغلب البنى 
جراء  احلديدية  للســكك  التحتية 
العســكرية،  والعمليات  األلغــام 
باستثناء خطي “ بغداد- الفلوجة”، 
و “ســامراء- بيجي”، اللــذان أعيد 

افتتاحهما عام 2018.
البصرة،  بغداد-  قطار  يواصل  فيما 
الســير بإجتــاه جنوب البــالد، دون 
تعثــر مقارنــة مبا هو عليــه احلال 
فــي املناطق الغربية والشــمالية 
إال أن أعداد املســافرين مازال عند 

مستويات متدنية.

ويقول مدير شــركة سكك احلديد 
ان “الســكك تعمــل اآلن %30 من 
لتعرض خطوطها  الكلية  طاقتها 
الى  والشرقية  والشمالية  الغربية 
داعش  لدخول  نتيجــة  دمار كامل 

الى تلك املناطق”.
“الســكك احلديد في  ان  وأضــاف 
عليها  الدهر  أكل  خطوطها  كافة 
وحتى  متهالكــة  كونها  وشــرب 
هــذه اللحظــة لم تكــن هنالك 
أي مشــاريع حقيقــة للســكك 
مــن قبــل وزارة التخطيط ولديها 
أســبقيات وال ميكــن ان تخصص 
االموال على حســاب وزارة الصحة 
والــوزارات االخرى” مشــيرا الى ان 

“الدولة متناســية ان جميع الدول 
التي لديها ســكك حديد متطورة 
حتافظ على البنى التحتية والطرق 

واجلسور وغيرها”.
11 قطاراً  وكان العراق قد تســلم 
فائقة الســرعة، عام 2015، ضمن 
 }D.E.C{ عقــد أبرم مــع شــركة
دوالر،  مليون   138 بقيمة  الصينية، 
احلديد  ضمن خطط تطوير سكك 

في العراق.
وتتألــف كل وحدة مــن القطارات 
اجلديدة من عشــر عربــات وتصل 
 160 إلــى  القصــوى  ســرعتها 
وتبلغ سعة  الساعة  في  كيلومترا 

كل وحدة 459 راكبا في الرحلة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن وزيــر التجارة، عــالء اجلبوري 
العامة  الشــركة  مخازن  مباشرة 
لتجــارة املواد الغذائيــة في بغداد 
السلة  مفردات  استالم  واحملافظات 
لعام  الرابعة  للوجبــة  الغذائيــة 

2022 يوم الثالثاء املقبل .
وذكــرت الوزارة، في بيــان ان الوزير 
العاملة  الشــركة  وجه مــالكات 

البالد  في مخازنهــا  مبحافظــات 
املباشــرة باســتالم مواد الســلة 
الرابعــة للعــام احلالــي”. واكدت 
الوزارة ، ان “مــن املؤمل اطالق هذه 
الوجبة في العاشــر من شهر ايار 
اجلاري اجلاري بعد اســتكمال كافة 
للخطة  والفنية  االدارية  االجراءات 
التســويقية للتجهيــز وبدءا من 
املناطــق االكثر فقرا وتتبعها بقية 

املناطق” ، مشــيرة الى انه “سيتم 
دعوة جميع وكالء املــواد الغذائية 
للقطــع في حينــه”. على صعيد 
اخــر اعلنت وزارة التجــارة عن بدء 
الفالحــني فــي محافظــة االنبار 
الى  احلنطة  محصــول  بتســويق 
مخازن الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب معلنيني عن موســمهم 
متوقعا  ماكان  وحسب  التسويقي 

له من قبل اجلهات ذات العالقة .
وقــال مدير عام الشــركة العامة 
كرمي  حنون  احلبوب محمــد  لتجاة 
العاملــة  في  املــالكات  قدمــت 
صــور  اروع  التســويقية  املراكــز 
التفانــي بالعمل وهــم يتحملون 
اقسى الظروف اجلوية والغبار الذي 
انعدمت فيه الرويا وهم يؤدون دورا” 
الســاندة   االجهزة  وطنيا”ومعهم 

يعملــون في عده محــاور بدء من 
شحن احلنطة املستوردة من ميناء 
ام قصــر ومناقله الرز احمللي وجتهيز 
الســله الغذائيــة بالــرز و جتهيز 
املطاحن ، الى جانب استمرار حملة 
التسويق في عشر محافظات بعد 

انضمام فرع الشركة في االنبار  .
واضاف باشرت مالكاتنا العاملة في 
االنبار يوم 5 /5 اســتالم اول كميات 

احلنطة من الفالحني وبلغ مجموع 
مامت تســويقه في لغاية اعداد هذا 
البيــان )2.660( الفان طــن  . وبني 
اجمالي كميات احلنطة املســوقة 
الشركة  تسويق  ومراكز  لسايلوت 
لغايــة يوم 5/5 بلغــت )  266.552  
( الف طن ، وكشــف ان محافظة 
واســط تتقدم احملافظات املسوقة 
بكمية بلغت )  87.939 ( الف طن .

اعالم الدائرة 
دائــرة  مكتــب  كادر  أســتمرار 
املبانــي في محافظــة الديوانية 
املهندسة  من  مباشــر  وبأشراف 
الدائرة  البرزجني مديرعام  بشــرى 
التنظيمية  اللجنة  مع  وبالتعاون 
في االمانة العامــة جمللس الوزراء 
على تنفيذ مــدارس منوذجية من 
خالل الشــركة الصينية املنفذه 

للمشروع لصالح وزارة التربية .
وذكرت الســيدة املديــر العام ان 
دائرة املبانــي وضعت خطة عمل 
)1000( مدرسة  لتنفيذ  شــاملة 
منوذجيــة في عمــوم البالد وهي 
خطوة لتحسني مستوى التعليم 
من خــالل بناء مــدارس منوذجية 
متطــورة البنائنا الطلبة أذ كانت 
 )61( الديوانية  محافظــة  حصة 

مدرسة مت بدء العمل في عدد من 
االراضي اخملصصة لتنفيذ مشروع 
املــدارس في احملافظــة وتهيئتها 
وصوالً الى صب االســس مشيرًة 
االســتثنائية  اجلهود  ان هذه  الى 
التــي تواكب تقــدم االعمال في 
املشــروع جاءت من خــالل عقد 
الدورية  االجتماعات  العديد مــن 
مــع الشــركة املنفــذة واجلهه 

املســتفيدة لتفادي املعوقات في 
تنفيذ املشروع .

الشــركة  أعربت  أخر  ومن جانب 
املنفــذة )POWER CHINA( عــن 
مدى التعاون املشــترك في تنفيذ 
مراحل فقرات االعمال ملشروع بناء 
املدارس النموذجية واحلرص الكبير 
من أالدارة املشــرفة على متابعة 

أجناز االعمال املكلفة بها .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســهمت عوامل رئيســة كالتغير 
وانحسار  احلراري  واالحتباس  املناخي 
املســاحات اخلضر، بســبب اجلفاف 
وشــح األمطــار باتســاع ظاهــرة 

التصحر في العراق.
والعراق واحد من بني أكثر خمس دول 
تضرراً من التغير املناخي، كما يشكل 
دليالً حيــاً على أن العمل العاملي لم 
يتبلور بعــد، وأن اإلجناز أصعب بكثير 
من التوصيــات والقرارات، وأن األرض، 
كما في العــراق حتديداً، ظمآنة وهي 
التــي لطاملا عرفت عبــر حضاراتها 
باســم بالد ما بني ما بني النهرين أو 
يتطلب  الــذي  األمر  الرافديــن،  بالد 
حلــوالً ناجعة ترتكز على األشــجار 
والغابــات، بصفتها مالذ البشــرية 
األخيــر على ما يبدو مــن أجل إنقاذ 

األرض.
بإيجاد  املعنيــة  العراقية  الــوزارات 
املناخي  للتغيــر  الســريعة  احللول 
واالحتباس احلراري، ألقت باللوم على 
احلكومة بســبب قلة التخصيصات 
املالية، لتنفيذ مشاريع استراتيجية 
تعالج التصحر وتزيــد من املصدات 
الطبيعية للعواصــف الترابية التي 

تســيطر على األجواء في أغلب مدن 
ومحافظات البالد

البيئــة، وعبر مديــر إعالمها،  وزارة 
أميــر علي احلســون، أشــار إلى أن 
“العراق بعــد انضمامه إلى اتفاقية 
باريس للتغيرات املناخية، أعد خطة 
التكيف الوطنيــة اخلاصة بالتقليل 
من آثار تغيــرات مناخه على اعتباره 
واحــداً من خمس دول حــول العالم 
أكثر هشاشــة بالتربة، وتلك ناجمة 
عن إهمال طال البنى التحتية ألكثر 
من أربعني عامــاً مضت، لذا وضعت 
البالد في مشــكالت بيئية وصحية 

كثيرة”.
وأضاف احلســون، أن “خطة التكيف 
الوطنية التــي صادق عليها مجلس 
التزامات  أمام  العراق  الوزراء، وضعت 
الوزارات  جميــع  على  ووزعت  كثيرة 
وفق  األدوار  العراقية مجموعة مــن 
اخلطة التي تشرف عليها وزارة البيئة 
وتتلخص تلك املهام أو األدوار بتعزيز 
املــوارد الطبيعية، إلــى جانب زيادة 
املســاحات اخلضراء واعتماد الطاقة 
املتجــددة والتقليل من اســتخدام 
الوقــود األحفــوري علــى املديــات 
البعيدة أي وصوالً لعام 2030، مبعنى 

يكون االعتماد على الطاقة املتجددة  
في شكل رئيس”. وأوضح أن “من بني 
مساحات  لتقليل  املتبعة  اإلجراءات 
التصحــر، املبــادرة التــي أطلقتها 
الوزارة وبالتعاون مــع البنك املركزي 

التي تقضي مبنح املواطنني وأصحاب 
االنشطة الصناعية والزراعية قروضاً 
فائدة الستخدام منظومات  دون  من 
الطاقة الشمســية ذات مواصفات 
املتجددة  الطاقــة  تدعــم  عاليــة 

وأن العــراق يســعى لتحقيق تقدم 
ملموس في تقليل اآلثار املناخية”.

وتابع احلسون: “من بني أهم األسباب 
التي زادت في اتساع ظاهرة التصحر 
حيث  املائية  االطالقات  انخفاض  هو 

يصل العراق )ثلــث( ما كانت تصله 
من املياه  قبل عام 2003، إضافة إلى 
نوعا  أوجدت  التي  الســكاني  النمو 
من الفوضوية في حتويل أراٍض زراعية 
شاســعة إلى مســاكن مــن قبل 
القانون  ضعف  مســتغلني  البعض 

وانعدام اخلدمات”.
ولفت مدير إعالم وزارة البيئة، إلى أن 
“جلان مراقبــة تابعة للوزارة تتابع مع 
الدوائر البلدية إجــراءات عدم حتويل 
جنس األرض من زراعية إلى سكنية، 
للمدن”،  األســاس  التصميم  وفــق 
مؤكداً “انخفــاض األراضي الزراعية 

إلى )الثلث( عما كانت عليه”.
وتؤكد أرقام رســمية في العراق، أن 
التصحر بات يطال 39 % من األراضي، 
التربة  ملوحــة  زيــادة  تهــدد  كما 
القطاَع الزراعي في %54 من األراضي 
األمطار  بأن موســم  املزروعة، علماً 
للعام 2021-2020 كان  األكثر جفافاً 
خالل 40 عاما مضت، وهو ما أدى الى 
نقص حاد فــي التدفقات املائية في 
نهري دجلة والفرات بلغت نســبتها 
29 % )في دجلة( و73 % )في الفرات(.

أمــا وزارة الزراعــة، فلفتــت علــى 
لســان املتحــدث باســمها حميد 

النايــف، إلــى أن “من أهم أســباب 
اتســاع رقعة التصحر في البالد هو 
قلــة التخصيصات املاليــة لتنفيذ 
اســتراتيجية الوزارة فــي ذلك، إلى 
جانب قلة األمطــار، وفقدان الغذاء 
النباتــي، وأيضا تصاعــد االحتباس 
احلراري، كما أن نصف مساحة العراق 
اليوم باتــت مهــددة بالتصحر، وأن 

احللول الترقيعية لن حتل املشكلة”.
ونصح النايف خالل حديثه بـ”اعتماد 
برنامــج حكومي خــاص للحد من 
الزراعة  وإنعاش  وتداعياته،  التصحر 
الســيما أن العراق يحتاج إلى زراعة 
15 مليار شــجرة، وبالتالي ليس من 
قدرة أو إمكانية الــوزارة تنفيذ ذلك 

بسبب قلة التخصيصات املالية”.
ودعــا املتحدث باســم الزراعة، إلى 
“تفعيــل برنامج وطني ومبشــاركة 
جميــع الــوزارات لتشــجير العراق 
وفــق ســقوف زمنية محــددة إلى 
جانب تشــغيل اآلالف من العاطلني 
املشــروع،  إجناح  لضمان  العمل  عن 
وبخالف ذلك فــإن الغبار والعواصف 
الترابيــة التي تســيطر على أجواء 
البــالد ســتكون مالزمــة لطقس 

العراق”.

السكك الحديد توقع عقدا مع )PEG ( اإليطالية
إلعداد الربط السككي للقطارات الحديثة

تساهم بإحداث قفزة نوعية في االقتصاد الوطني  

بعد عام 
2003 ونتيجة 
عزوف الدوائر 

والمؤسسات عن 
استخدام القطار 

في نقل بضائعهم 
تحولت الشركة الى 

خاسرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
زارَ وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز اخلبـاز 
املُديريــة العامة للتنميــة الصناعية ملُتابعة 
إجراءاتهــا في منــح اخلدمــات للصناعيني 
واإلطــالع على املشــكالت واملُعوقات احمُليطة 

بسير العمل فيهـا . 
وعقـــَد الوزير على هامش الزيارة اِجتماعاً مع 
ُمدير عام املُديرية ورؤســاء األقسام فيها أكَد 
ِخالله على أهمية إعادة تقييم األداء الوظيفي 
واملؤسســي في عمل املُديريــة وتقدمي جميع 

التسهيالت للصناعيني وعدم تعطيلها .
ووجَه الوزيــر  بوضع آلية عمــل جديدة متتاز 
باملهنيــة وتُصــب في مصلحــة الصناعيني 
ووضع إجراءات صحيحــة ملُعاجلة أّي خلل قد 
يطرأ بعمل املُديرية للســير مبســار صحيح 
، الفتاً إلــى أهمية ودور املُديريــة في ُمتابعة 
عدد كبيــر من املشــاريع الصناعية وُمتابعة 
إحتياجات عدد كبير من الصناعيني ما يُحتم 
أن يكون أداء املُديرية على وفق منهجية عالية 

ومبوجب الضوابط والقوانني النافـذة . 
ووجه ايضا بأن يتم منــح تقادير احلاجة على 
وفق اإلســتحقاق احلقيقــي للصناعيني ، وأّن 
يُراعــى عنَد إختيار أعضاء جلان الكشــف عن 
املشاريع في احمُلافظات املهنية العالية ، ُمشدداً 
على أنَّ املُديرية تُواجه حتديات كبيرة فالبُد من 
وضع رؤية سليمة وواضحة لعملهـــا .  وفـي 
سياق الزيارة اِلتقى الوزير بعدد من الصناعيني 
لإلســتماع إلى شــكاواهم وطلباتهم ووّجه 

بإتخاذ اإلجراءات العاجلة لتلبيتهـا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة الصحة امس الســبت، اسباب 
انتشار مرض احلمى النزفية في جميع احملافظات 

العراقية .
وقــال مدير تعزيــز الصحة في الــوزارة هيثم 
العبيــدي إن “مرض احلمى النزفية مســتوطن 
في العراق وليس مرض بؤرة محددة، ويظهر بني 
فترة واخرى”، مشيرا الى انه “يتواجد في جميع 

احملافظات بصورة عامة كحاالت خاملة”.
واضاف ان “ظهور هذا املرض يكون السباب منها 
عدم مكافحة احلشــرة، وعدم فحص احليوانات 
التي تتعرض للمرض”، مبينا ان “هذا املرض يجب 
ان يتابع من دائــرة البيطرة ووزارة الزراعة وليس 
من وزارة الصحة الن سبب املرض الرئيس يكون 
من احليوانات وليس من االنسان”. وسجلت وزارة 
الصحة، 8 وفيات و40 إصابة باحلمى النزفية في 
عموم البالد في آخر إحصائية للضحايا أعلنت 
عليها يوم أمــس اجلمعة، مبينــة ان الوفيات 
توزعت على خمســة حاالت فــي ذي قار وحالة 

واحدة في كل من بابل واملثنى وكركوك .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتهدفت اخلطــة الزراعيــة، احملاصيل االقل 
اســتهالكاً للمياه، في ظل االزمــة املائية التي 
حتذر منها اجلهــات اخملتصة واخلبــراء بني احلني 

واآلخر.
وقــال املتحدث باســم وزارة املــوارد املائية حامت 
حســني إن “اخلطة الزراعية اقــرت، والميكن ان 

يكون هنالك اي تعديل عليها”.
واضــاف املتحدث لقد جرى االتفــاق على زراعة 
احملاصيل التي تســتهلك اقل كميات من املياه 
ومتت املصادقة عليها مــن وزيري الزراعة واملوارد 
املائية وســيتم املباشــرة بتنفيذها ابتداًء من 
مطلع حزيران املقبل حيث سيكون موعد بداية 
اخلطة الزراعية للموســم الصيفي مع االبقاء 

على ري البساتني واالحتياجات احلياتية”. 

الخباز ُيوجه بإعادة تقييـم 
األداء الوظيفي والمؤسسي 
في عمل التنمية الصناعية 

الصحة تبين اسباب انتشار 
الحمى النزفية وتؤكد: 

متابعته ليست مسؤوليتنا

الخطة الزراعية 
تستهدف محاصيل اقل 

استهالكا للمياه

التجارة تطلق الوجبة الرابعة من مفردات السلة الغذائية 

دائرة المباني تشرف على تنفيذ )61( مدرسة نموذجية في الديوانية 

العراق يحتاج إلى زراعة 15 مليار شجرة

الوزارات المعنية بحاجة الى تخصيصات مالية لتنفيذ مشاريع استراتيجية تعالج التصحر
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب، إن 
اإلدارة األمريكيــة احلالية ال متلك أي فكرة عن 
كيفية التعامل بشــكل صحيح مع الرئيس 

الروسي فالدميير بوتني.
وأضاف ترامب، في حديث أمام أنصاره في والية 
بنســلفانيا اجلمعة: “إنهــم ال يعرفون كيف 
يتعاملون مع فالدميير بوتني. وهم فقط يقولون 

األشياء اخلطأ في الوقت اخلطأ”.
ويرى ترامب أن إدارة الرئيس احلالي جو بايدن، “ال 
تعرف شــيئا عن علم النفس” وال تعرف كيف 

يجب نشر االستقرار في الوضع احلالي.
وشــدد ترامب، على أن عدم كفاءة السلطات 
األمريكية احلالية في الوضع مع أوكرانيا، ميكن 

أن تؤدي إلى ماليني الضحايا فيها.
وقال: “ميكن أن ميوت املاليني من الناس، بسبب 
عــدم وجود أي فكرة لدينا علــى اإلطالق عما 
نفعله”. وأعــرب ترامب عن اعتقاده بأن الوقت 
احلاضر “هو األخطر في تاريخ الواليات املتحدة” 
بسبب “القوة املذهلة لألسلحة”. وأشار ترامب 
إلى أنــه ال ينبغي لبايدن وإدارتــه التباهي مبا 
يفعلونه من أجل كييف، بل يجب عليهم بذل 

كل جهد للتوصل إلى اتفاق سالم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األعلــى ألفغانســتان وحركة  القائــد  أمر 
طالبان، هبة اهلل اخوند زاده، النســاء، امس 
الســبت، بارتداء البرقع في األماكن العامة 
في أحد اكثر القيود صرامة التي تفرض على 
النساء منذ ســيطرة احلركة املتطرفة على 

احلكم مجددا العام املاضي.
وجاء في مرسوم صادر عن اخوند زاده كشفت 
عنه سلطات حركة طالبان أمام الصحافيني 
في كابــل “ينبغي عليهن وضع التشــادري 
)تسمية أخرى للبرقع( متاشيا مع التقاليد”. 
وأضاف املرسوم أن النساء متوسطات العمر 
“ينبغي أن يغطني وجوههن باستثناء العينني 
مبا تنص عليه أحكام الشريعة عندما يلتقني 
رجاال من غير احملرمني”. وأَضاف املرســوم انه 
“يفضل أن تالزم النســاء املنزل” إذا لم يكن 

لديهن عمل مهم في اخلارج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يقــوم االحتاد األوروبي مبحاولــة أخيرة إلنقاذ 
االتفاق النــووي املبرم مع إيــران عام 2015 
وإنهاء حالــة اجلمود الســائدة منذ توقف 
مفاوضات فيينا، حسب ما كشفت صحيفة 

“فايننشال تاميز” امس السبت.
السياسة  الصحيفة عن مســؤول  ونقلت 
بوريل،  جوزيــب  األوروبي،  باالحتــاد  اخلارجية 
قوله: “نسعى للتوصل إلى حل وسط إلنهاء 
األزمة” التي تنذر بتقويض جهود دبلوماسية 
أوروبية اســتمرت أكثر من عام للتوصل إلى 
اتفاق. وذكرت “فايننشــال تاميــز” أن االتفاق 
التي يسعى إليه االحتاد األوروبي سيؤدي إلى 
انضمام الواليات املتحدة مجدداً إلى االتفاق 
املبــرم في 2015 ورفــع العقوبات املفروضة 
على إيران مقابل تقليص طهران أنشطتها 
النوويــة بشــدة. ونســبت الصحيفة إلى 
بوريل قوله إنــه يريد أن يقوم مفاوض االحتاد 
األوروبي، إنريكي مورا، بزيارة طهران ملناقشة 
هذه القضية، غير أنه أضاف أن إيران “مترددة 
للغاية”. ووصف بوريل املسعى الدبلوماسي 
األوروبي بأنه “احملاولة األخيرة”. وشــدد بوريل 
على أنه ال ميكن االســتمرار في املفاوضات 
النووية إلى األبد، “ألن في هذه األثناء تواصل 

إيران تطوير برنامجها النووي”.
وتســعى القوى الكبرى إلــى إحياء االتفاق 
الدولي املبــرم في العــام 2015 مع طهران 
حول برنامجها النووي. وانســحبت الواليات 
املتحدة من االتفاق عام 2018، وأعادت فرض 
عقوبات قاســية على طهــران. في املقابل 
تراجعت طهران تدريجاً عــن تنفيذ غالبية 

التزاماتها األساسية مبوجب االتفاق.

ترامب: إدارة بايدن ال تعرف 
كيف تتعامل مع بوتين

طالبان تفرض على النساء ارتداء 
البرقع في األماكن العامة

االتحاد األوروبي.. محاولة 
أخيرة إلنقاذ االتفاق النووي

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:
أطلقت كوريا الشمالية، امس السبت، 
بأنه مصمم  باليستيا يشتبه  صاروخا 
ليجري إطالقه من غواصة، في استمرار 
على ما يبدو لسلســلة استفزازية من 
اســتعراض األســلحة التي قد تتوج 
بتجربة نووية في األســابيع أو األشهر 
املقبلة، حســبما أفــاد اجليش الكوري 

اجلنوبي.
وقالت هيئة األركان املشــتركة لكوريا 
املياه  اجلنوبيــة إن اإلطالق حدث مــن 
بالقرب من مدينة ســينبو الساحلية 
الشرقية، حيث متتلك كوريا الشمالية 
حوضا لبناء الغواصات، لكنها لم حتدد 

على الفور إلى أي مدى وصل الصاروخ.
كما أنه لــم يكن واضحا مــا إذا كان 
اإلطالق سيشــمل غواصــة فعلية أو 

منصة اختبار حتت املاء.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية 
أيضــا اإلطالق، لكنهــا لم تفصح عن 

تفاصيل على الفور.
ويبــدو أن اإلطالق أول اســتعراض من 

كوريــا الشــمالية لنظام باليســتي 
من  أكتوبر  منــذ  الغواصات  تطلقــه 
العــام املاضي، عندمــا اختبرت إطالق 
صاروخ جديد قصير املدى من الغواصة 
يونغونــغ 8.24 )غواصتهــا الوحيــدة 
املعروفة القادرة علــى إطالق صواريخ( 
في أول جتربة إطــالق من حتت املاء منذ 

عام 2019.
جاء اإلطالق بعد ثالثة أيام من اكتشاف 
كوريــا اجلنوبيــة واجليــش الياباني أن 
كوريــا الشــمالية أطلقــت صاروًخا 
بالقرب من  باليستًيا مشــتبه به من 
عاصمتها بيونغيانغ، يوم األربعاء، وقبل 
ثالثة أيام مــن تنصيب الرئيس الكوري 
اجلنوبي املنتخب يون ســوك يول، الذي 
تعهد بتبني نهج أكثر صرامة بشــأن 

الطموحات النووية لكوريا الشمالية.
 اجلولة اخلامسة عشرة

أن يكون اإلطــالق األخير  املرجــح  من 
هو اجلولة اخلامســة عشرة من إطالق 
الصواريخ لكوريا الشمالية هذا العام، 
مبا في ذلــك أول اختبار لهــا لصاروخ 
باليســتي عابر للقارات منذ عام 2017 
أظهر مدى محتمــل للوصول إلى البر 

الرئيسي للواليات املتحدة.
ويقول خبراء إن الوتيرة الســريعة غير 
االختبــار تؤكد  أنشــطة  املعتادة في 
سياسة حافة الهاوية التي تهدف إلى 
إجبار الواليات املتحدة على قبول فكرة 
كوريا الشــمالية كقــوة نووية وإزالة 

العقوبات التي تعوقها.
كمــا أن هناك دالئــل علــى أن كوريا 
األنفاق في  ترميــم  تعيد  الشــمالية 
موقع جتــارب نووية كان ناشــطا أخر 
مرة عام 2017 في إطار االســتعدادات 

احملتملة لتجربة تفجير نووي.
كيم  الشــمالية،  كوريا  زعيــم  وكان 
جونــغ أون ، قد أصدر أثنــاء اختباراته 
الصاروخية بيانات حــذرت من أن بالده 
النووية  ميكن أن تستخدم أســلحتها 
بشــكل اســتباقي إذا مت تهديدهــا أو 
اســتفزازها، وهو ما يقــول خبراء إنه 
رمبــا ينذر بعقيــدة نوويــة تصعيدية 
من شــأنها خلق مخاوف أكبر لكوريا 

اجلنوبية واليابان.
وأدلى كيــم بأحــد التصريحات خالل 
عــرض عســكري فــي 25 أبريــل في 
اســتعرض صواريخه  بيونغيانغ حيث 

الباليستية العابرة للقارات وما بدا أنه 
نوع جديد من الصواريخ مصمم ليتم 

إطالقه من الغواصات.
وتكثــف كوريــا الشــمالية جهودها 
المتــالك القدرة على إطــالق صواريخ 
برؤوس نووية من الغواصات، والتي تعزز 
من الناحية النظريــة ردعها من خالل 
ضمان القــدرة على الرد بعد امتصاص 

هجوم نووي بري.
الصواريــخ  غواصــات  وســتضيف 
الباليســتية أيًضا تهديــًدا بحريًا إلى 
اجملموعــة املتزايدة لكوريا الشــمالية 
من أســلحة الوقود الصلب التي يتم 
إطالقها من املركبات البرية، والتي يتم 
على  للتغلب  واضــح  بهدف  تطويرها 
أنظمــة الدفاع الصاروخــي في كوريا 

اجلنوبية واليابان.
اجلنوبي  الكــوري  اجليشــان  وأوضــح 
والياباني أن الصاروخ الكوري الشمالي 
الذي أطلق يوم األربعاء قطع مســافة 
500 كيلومتر علــى ارتفاع أقصى يبلغ 
800 كيلومتــر )500 ميــل(، بينما لم 
تعلق وســائل اإلعــالم احلكومية في 
كوريا الشمالية بعد على هذا االختبار..

كوريا الشمالية تقلق جوارها بصاروخ بالستي يشتبه بإطالقه من غواصة

الصباح الجديد ـ متابعة:

حذرت منظمــة العفو الدولية من 
أزمة صحية في مناطق شمال غربي 
ســوريا جراء تناقص املســاعدات 
الدولية املمنوحة للمستشــفيات 
والنقاط الطبية، األمر الذي تسبب 
بأزمة صحيــة تكافح فيها املرافق 
الطبية للعمل مبوارد شحيحة، في 
وقت قال احتاد األطباء في محافظة 
الرقة شمال سوريا إن املدينة تواجه 
نقصــاً شــديداً في عــدد الكوادر 
األمر  االختصاصات  الطبية ونقص 
الذي يُشــكل حتدياً كبيراً للقطاع 
الطبي الهــش خصوصاً مع أعداد 
األطباء املتدني في املستشــفيات، 
وســط مخاوف من تفاقم جائحة 

)كوفيد - 19(.
وقالت لــني معلــوف، نائبة مديرة 
املكتب اإلقليمي للشــرق األوسط 
وشمال أفريقيا في منظمة العفو 
الدوليــة في إفادة علــى موقعها 
الرســمي: “لقــد أدى االنخفــاض 
الهائل بالتمويل العام املاضي على 
الفور إلغالق املستشفيات واخلدمات 
في  السوريني  ماليني  وترك  احليوية، 
شمال غربي ســوريا يكافحون من 
األدوية وخدمات  أجل احلصول على 
الرعايــة الصحيــة األساســية”، 
وناشدت اجلهات املانحة واملنظمات 
اإلنســانية واألممية والدولية الذين 
ســيعقدون اجتماعاً في بروكسل 
األولوية  إعطــاء  احلالي  األســبوع 
لضمان التمويل الكافي للخدمات 
الصحيــة وغيرهــا مــن اخلدمات 

األساسية.
وأضافت قائلة: “فماليني األشخاص 
في شمال غربي ســوريا يواجهون 
احلصول  مــن  حرمانهــم  خطــر 
الرعايــة الصحية وســط  علــى 
إلى  إشــارة  في  املتفاقمة”،  األزمة 
ســيطرة  عن  اخلارجــة  املناطــق 
واخلاضعــة  احلكوميــة  القــوات 
لســيطرة فصائــل وتشــكيالت 

املنظمة  ونشرت  مسلحة.  سورية 
مديــري  مــن  أربعــة  شــهادات 
املستشفيات يعملون في املنطقة 
إن مرافقهم تواجــه خطر اإلغالق 
الوشيك إذا لم يتم تأمني التمويل 
الالزم بشــكل عاجل، وأشار جميع 
النظــام  األطبــاء ومســتخدمي 
حاداً  أنهم عاينــوا نقصاً  الصحي 
األدوية األساســية، وخصوصاً  في 

أدوية األمراض املزمنة.
وقال أحد األطباء: “إن املستشــفى 
الذي يعمل فيه وجد صعوبة أيضاً 
في احلصول على أدويــة التخدير”، 

وتعليقاً علــى تردي األوضاع تابعت 
معلوف حديثهــا لتقول: “إن إغالق 
تقليص  إلى جانب  املستشــفيات 
اخلدمــات وارتفــاع تكلفة خدمات 
يجعل  اخلاصة؛  الصحيــة  الرعاية 
أمراً  الصحية  الرعاية  إلى  الوصول 
للغاية بالنسبة للعديد من  صعباً 
األشخاص في شمال غربي سوريا”، 
وتوجهت إلى اجلهات املانحة بأنهم 
القدرة على تصحيح هذا  ميتلكون 
الوضع املدمــر، ولفتت قائلة: “كان 
لقراراتهم تأثير مباشر على وصول 
الناس إلى الرعايــة الصحية وهم 

بأمس احلاجــة إليها، ما يحدث في 
أزمة  اآلن هو  شمال غربي ســوريا 

إنسانية مروعة”.
ومنــذ بدايــة الشــهر احلالي لم 
التابعة  املؤقتة  احلكومة  تســجل 
إصابة  أي  الســورية  للمعارضــة 
بفيروس كورونــا، وكانت آخر حالة 
ظهرت في 30 من الشــهر املاضي 
حيث سجلت إصابة واحدة جديدة 
في مدينة إدلب وريف حلب شمال 
غربي البالد، كما ســجلت شفاء 9 
لـ111  اختبارات  أجرت  وأنها  حاالت 
حالة يشــتبه بإصابتها بالفيروس 

في مناطق من إدلــب وحلب، وبلغ 
العــدد الكلي لإلصابــات 102901 
إصابــة، منهــا 2471 حالــة وفاة، 

و100490 حالة شفاء.
وفي دمشــق، أعلنت وزارة الصحة 
احلكومية تســجيل أربــع إصابات 
فــي  كورونــا  بفيــروس  جديــدة 
اثنتني  اإلصابات  وتوزعت  مناطقها 
فــي حماة وإصابة واحــدة في كل 
من طرطــوس وحلب، وهــذه أدنى 
حصيلة لإلصابات تشــهدها منذ 
ظهــور الفيــروس، كما ســجلت 
الوزارة شــفاء 20 حالة من احلاالت 

املســجلة مســبقاً، وبلــغ عــدد 
احلكومة  مناطــق  فــي  اإلصابات 
55833 ألف إصابــة مؤكدة، منها 
3150 حالــة وفــاة، و52243 حالة 
440 حالة  إلى وجود  شفاء، إضافة 

نشطة.
وفي مدينة الرقة شمال سوريا، قال 
رئيس احتاد األطبــاء فرهاد جمعان 
إن املنطقــة اخلارجة عن ســيطرة 
القوات احلكومية تشكو من نقص 
كبير في بعض االختصاصات بينما 
تفتقد بشكل نهائي الختصاصات 
أخــرى، “يوجد ثالثــة أطباء فقط 
العدد  ونفــس  عينية  اختصــاص 
وطبيب  عصبية  جراحة  اختصاص 
واحــد تشــريح مخبــري وطبيب 
واحد، وهو عــدد قليل جداً  تخدير 
باملقارنــة مع الكثافة الســكانية 
وخشــية من عودة ظهــور فيروس 
كورونا”، مشيراً إلى أن الرقة تفتقد 
إلى وجود طبيــب اختصاص أورام: 
للتوجه ملدن  املرضى  “وهو ما يدفع 
احلاجة  بحالــة  الســوري  الداخل 
اخلاصة  الطبيــة  للتشــخيصات 
بأن عدد األطباء في  ونقل  باألورام”، 
كل من املدينــة وريفها: “يبلغ نحو 
600 طبيب فقط، موزعني على عدد 
من االختصاصــات الطبية احملدودة 
وهو عــدد كاٍف باملقارنــة مع عدد 
الســكان”، الذي يقدر بنحو نصف 
مليون نسمة ما نسبته 800 حالة 

لكل طبيب واحد.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا 
واملرافق الطبية من استنزاف كبير 
في الكوادر الطبية جراء ســنوات 
11 عاماً، كما  احلرب املستمرة منذ 
فر اآلالف إلــى دول اللجوء هرباً من 
واالحتياطية،  العســكرية  اخلدمة 
كما تعرضت الكــوادر الطبية إلى 
وباء  انتشــار  لدى  قاســية  ضربة 
“كورونا”؛ حيث مــات أكثر من 200 
بالوباء،  2020 إلصابتهــم  عام  في 
وترافــق ذلك مــع تصاعــد أعداد 
األطبــاء املهاجريــن جــراء تدهور 

الوضع االقتصادي واملعيشي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية أن 
كييف  وقوات  النازية  التشــكيالت 
تعــّد اســتفزازات فــي منطقــة 
تتركــز بها مؤسســات للصناعات 
الكيمياوية في دونباس جنوب شرق 

أوكرانيا.
الدفاع  رئيــس مركز مراقبــة  وقال 
أول  الفريــق  الروســي  الوطنــي 

“جتهــز  ميزينتســيف:  ميخائيــل 
القــوات األوكرانية والنازيون املوالون 
لها مناطق محصنة في مؤسسات 
للصناعــات الكيميائية في دونباس 
بتوجيــه مــن رعاتها فــي الواليات 
املتحــدة وبريطانيــا، حيــث حتضر 
مواقع  “ففي  وأضاف:  لالستفزازات”. 
شركة “آزوت” في سيفيرودونيتسك 
بجمهورية لوغانســك الشــعبية، 

ثقيلــة، حيــث  نشــروا أســلحة 
يحتجزون أكثر مــن ألف عامل في 
املصنع ومدنيني دروعا بشــرية، وفي 
الوقــت ذاته يقوم النازيون بشــكل 
بيرفومايسك  بلدات  بقصف  ممنهج 
الستفزاز  وكالينوفو،  وســتاخانوف 
للرد، بهدف كيل  الروســية  القوات 
بقتل  الروســي  للجيش  االتهامات 

املدنيني والتسبب بكارثة”.

حاويات  بتجهيز  النازيون  “قام  وتابع: 
مبواد خطرة كيميائيا لتفجيرها على 
الفور في حــال اضطرارهم للتخلي 

القسري عن مواقعهم”.
األمــن  “جهــاز  أن  إلــى  وأشــار 
األوكرانــي في منطقتي خيرســون 
يخطــط  ودنيبروبتروفســك 
أسلحة  باســتخدام  الســتفزازات 

كيماوية واتهام القوات الروسية”.

فــي  ملعلوماتنــا،  “وفقــا  وقــال: 
بلــدات فيســوكوبولي وإيفانوفكا 
وكنيازيفكا وتوبولينوي في منطقة 
خيرســون، وكذلك في أبوستولوفو 
تخطط  دنيبروبتروفســك،  مبنطقة 
الســتفزازات  األوكرانية  األمن  دائرة 
الكيميائية  األســلحة  باستخدام 
لتوجيــه اتهامــات أخــرى للقوات 
الروســية، ويجب إجالء املدنيني من 

منطقة اإلصابة اخملطط لها فورا”.
املتحدة  واألمم  الغربيــة  الدول  وحذر 
للصليــب  الدوليــة  واللجنــة 
األحمــر، ومنظمة حظر األســلحة 
الكيميائية، من هذه االســتفزازات 
وغيرهــا، مشــيرا إلــى أن “كييف 
االستفزازات  لهذه  للترويج  تخطط 
على نطاق واسع عبر وسائل اإلعالم 

الغربية ومواقع اإلنترنيت اخملتلفة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اجليش  بــني  اشــتباكات  اندلعت 
إلســرائيلي والفلسطينيني لقرية 
ســيلة احلارثية في جنني، السبت، 
بعد إقدام القوات اإلسرائيلية على 
هدم منــزل، عمر جــرادات، منفذ 
عملية مســتوطنة حومش خالل 
ديســمبر املاضي، وفقا ملــا أفاد به 

مراسل قناة “احلرة”.
 3 إن  صحفــي  مصــدر  وقــال 
فلسطينيني تعرضوا إلصابات بعد 
إطالق القوات اإلسرائيلية الرصاص 
احلي خالل االشتباكات التي أعقبت 

هدم منزل جرادات.
فــي وقــت الحــق، أعلــن اجليش 

اإلســرائيلي أن قواته وحرس احلدود 
هدمــت، الليلة املاضيــة “الطابق 
الذي كان يقطنه اخملرب املدعو عمر 
جرادات في قرية سيلة احلارثية قرب 
جنني والذي نفذ مع عدد من اخملربني 
عملية إطالق النــار اإلرهابية قرب 
بلدة حومــش والتي أدت الى مقتل 
اثنني  وإصابة  مواطــن إســرائيلي 
أخرين”. وأضــاف اجليش في بيان “مت 
هدم جميع منازل اخملربني الضالعني 
فــي تلــك العملية” وأنــه “خالل 
اندلعت  الطابــق  لهــدم  األعمال 
أعمال شــغب عنيفة قام خاللها 
بالقاء  مشتبه فيهم فلسطينيني 
احلجــارة والزجاجــات احلارقة نحو 

القوات. كما سمعت أصوات إطالق 
نــار في احمليــط. قــوات األمن ردت 

مستخدمة رصاص من نوع روغر”.
ولم يصــب، وفقا للبيــان، أي من 
أفــراد اجليــش اإلســرائيلي خالل 
املاضي،  ديسمبر  وفي  االشتباكات. 
اســتهدف  الذي  الهجوم  في  قتل 
طالبــا مــن املســتوطنني أثنــاء 
خروجهم من مستوطنة “حومش”، 
شخص واحد يدعى، يهودا دمينتمان 

)25 عاما(، وجرح اثنان من زمالئه. 
ويحظر القانون اإلســرائيلي إعادة 
التوطني في حومــش، وبالرغم من 
ذلــك، تســامح اجليش مــع وجود 
املدرســة الدينيــة منــذ أكثر من 

لصحيفة  طبقــا  ونصــف،  عقد 
وكانــت  إســرائيل”.  أوف  “تاميــز 
أيضا مسرحا الشتباكات  املنطقة 
متكــررة بني املســتوطنني اليهود 
االستيطانية  البؤرة  في  املتطرفني 

والفلسطينيني احملليني.
وتأتي هذه االشتباكات اجلديدة بعد 
ارتفــاع درجة العنــف في األراضي 
الفلســطينية وإســرائيل خــالل 
التي شــهدت  املاضية  األســابيع 
عمليات دامية نفذها فلسطينيون 
إلى  باإلضافــة  داخــل إســرائيل، 
االشــتباكات بني قوات الشــرطة 
اإلســرائيلية والفلسطينيني حول 

املسجد األقصى في القدس.

مخاوف من أزمة صحية في شمال غربي
 سوريا تشتمل تفاقم جائحة »كورونا«

الدفاع الروسية:

 النازيون يستعدون الستفزازات بمنطقة تتركز فيها صناعات كيمياوية بدونباس

اشتباكات في جنين بعد هدم الجيش اإلسرائيلي منزل »منفذ عملية حومش«

االحد 8 آيار 2022 العدد )4889(
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
العمارة

العدد: 1913/ش/2022
التاريخ: 2022/4/17
الى/ املدعى عليه )عباس كرمي عزيز(

أقامــت املدعيــة زوجتــك )فاطمــة 
عبد الكــرمي يســر( الدعــوى املرقمة 
1913/ش/2022 فــي 2022/3/10 تطلب 
فيها التفريق القضائي وجملهولية محل 
اقامتك حســب كتاب وحدة التبليغات 
القضائية بالعدد 1417 في 2022/4/17 
وإشعار مختار منطقة حي 15 شعبان 
تقــرر تبليغك بواســطة النشــر في 
واحلضور  يوميتني  رسميتني  صحيفتني 
في موعد يوم 2022/5/15 وفي حال عدم 
احلضور وعدم إرســال مــن ينوب عنك 
قانونا ســتجرى املرافعة بحقك غيابا و 

وفق االصول.
القاضي
سعدون خلف حبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 764/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/24
الى/ املدعى عليه حامت كرمي عجيد

م/ تبليغ
أقامت املدعية )علياء حســني عبد( 
أعاله  املرقمــة  الشــرعية  الدعوى 
التي تطلب فيهــا التفريق وبالنظر 
جملهولية محل اقامتك حسب شرح 
القائــم بالتبليغ لــذا تقرر تبليغك 
بصحيفتــني محليتــني يوميتــني 
باحلضور امام هذه احملكمة صباح يوم 
املرافعة املوافق 2022/5/17 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او إرسال من ينوب عنك سوف جترى 

املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة بداءة بيجي
العدد: 71/ب/2021
التاريخ: 2022/4/10

إعالن
ستبيع محكمة بداءة بيجي العقار املرقم 
باملزايدة  واالشيطح  البندري  م15   5369/29
العلنيــة والكائــن في قضــاء بيجي احلي 
العصري وذلك بعد قرار حكم بإزالة شيوعه 
واملرقــم 71/ب/2021 واخلاص باملدعي )علي 
عبــد الرحمن عبداهلل- وشــركائه( فعلى 
الراغبني بالشــراء احلضور الــى بناية هذه 
احملكمة الســاعة الثانية عشرة ظهرا من 
اليوم الثالثني التالي للنشــر مستصحبني 
معهم التأمينــات األولية البالغة 10% من 
قيمــة العقار بصك مصــدق لصالح هذه 
احملكمــة ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
أجور النشــر واالعالن علما ان قيمة العقار 
التقديرية هي )85000000( خمسة وثمانون 

مليون دينار
القاضي
رائد حسني خلف

األوصاف:
دار وقطعــة ارض مع تكعيب تقع في مركز 

املدينة مساحتها 638 متر

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرفاعي

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2022/310
التاريخ: 2022/4/25

الى/ املنفذ عليه
عماد حسن جميل

لقد حتقق لهــذه املديرية مــن مختار 
واختيارية قضــاء الرفاعي انك مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم 
او مؤقت او مختــار ميكن اجراء التبليغ 
عليه واســتنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في 
الرفاعي خالل خمســة  مديرية تنفيذ 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
التنفيذية بحضورك  ملباشرة املعامالت 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري فوق 

القانون:
املنفذ العدل
علي غالب صيهود القريشي

أوصاف احملرر:
املرقم  الرفاعــي  بــداءة  محكمة  قرار 

971/ب/2021 في 2022/3/30

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي الوسط/ شركة عامة
بغداد

العدد: 10784
التاريخ: 2022/4/28

م/ نشر تنويه

إشارة الى اإلعالن املنشور في جريدة الصباح العدد )5368( في 2022/3/29 
وجريدة الصباح اجلديد العدد )4866( في 2022/3/29 وجريدة البينة اجلديد 

بالعدد )3846( في 2022/3/29.
تقرر إيقاف ترويج الطلبية ذات العدد )2022/3524( لوجود بعض التعديالت 

في مواصفات املواد املطلوبة لذا اقتضى التنويه..
شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير

د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10287/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10297/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

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

Public Tender Announcement for Tender No: 006-PC-22-EBS 
PROVISION OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR EBS 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 PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR EBS PROJECT
Tender No.: 006-PC-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 with EBS Petroleum 
Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the 
tender fee )100$( after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the 
Project PROVISION OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR EBS PROJECT, including kinds of different 
season overalls/uniform, coats, jackets, safety shoes, safety helmets, etc. The kind of materials is more than 100.
Note: For more details, please refer to ITB document after purchase.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Mr. 
Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com  and Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass 
with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the 
person, who will come to buy the ITB documents, should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Copy of Registered Company Document
C: One person can only represent one company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 2:00 PM July 3rd, 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 of tender 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 
compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile(.
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. 7 days before submission date..
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 above this tender announcement.

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

مقام عليثالث سنوات47 م4/11512محل1

مقام عليثالث سنوات45 م5/7962محل2

مقام عليثالث سنوات7،5 م2/3/7952محل3

مقام عليثالث سنوات4/795130محل4

مقام عليثالث سنوات48 م3/9942محل5

مقام عليثالث سنوات5 م1/7972محل6

مقام عليثالث سنوات21 م7/16172 أمحل7

مقام عليثالث سنوات59،50 م4/12082محل8

مقام عليثالث سنوات8 م1/8352محل9

مقام عليثالث سنوات 61/121 م2/9952محل+ مخزن+ بيتونة10

مقام عليثالث سنوات52 م1/9952محل11

مقام عليثالث سنوات20 م2/4652محل12

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات8،90 م3/18732محل1

مقام عليثالث سنوات27،50 م12/17212محل2

مقام عليثالث سنوات104 م1/18702محل+ مخزن3

مقام عليثالث سنوات28 م10632محل4

مقام عليثالث سنوات11 م10642محل5

مقام عليثالث سنوات8 م1472محل6

مقام عليثالث سنوات5،76 م10/8802محل7

مقام عليثالث سنوات11،28 م6/20042محل8

مقام عليثالث سنوات14 م10/20042محل9

مقام عليثالث سنوات40،80 م8/20042محل+ مخزن10
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9879/20
التأريخ: 2022/4/21

إعالن اول

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9880/20
التأريخ: 2022/4/21

إعالن اول

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

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

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في املؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم األخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهرا.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 9877/20
التأريخ: 2022/4/21

إعالن اول

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

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

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

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

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

فقدان قائمة قطع 
القطــع  قائمــة  فقــدت 
مــن   )9192٦2( املرقمــة 
سماد اليوريا وبكمية )770( 
 2021/12/13 فــي  كغــم 
مخــزن الضلوعية الصادرة 
العامــة  الشــركة  مــن 
للتجهيــزات الزراعية/ فرع 
عباس  باسم/  الدين،  صالح 
يعثر  فمن  حســون،  احمد 
عليها تسليمها ملصدرها..

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 10285/21
التأريخ: 2022/4/27

إعالن اول

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

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

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

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

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات16،25 م1/1/19812 و4/1/1981 و6/1/1981محل1

مقام عليثالث سنوات169،50 م2/19772 و1/2/1977محل+ مخزن2

مقام عليثالث سنوات24 م1/18462 و2/1846محل3

مقام عليثالث سنوات6 م3112محل4

مقام عليثالث سنوات173 م11472محل+ مخزن+ غرفة5

مقام عليثالث سنوات250 م703/704/706/7072محل+ مخزن6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

اجلمهورية/ مقابل السماكةثالث سنوات12 م382محل1

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م272حانوت2

اجلمهورية/ السوق اجلديدثالث سنوات12 م492حانوت3
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعلنــت منظمة اوبــك أن حصة 
للبالد، ســتبلغ  النفطي  اإلنتــاج 
4.509 ماليــن برميــل يوميا خالل 
اتفاق  شــهر حزيران املقبل بعــد 
اوبك+ على زيــادة 432 ألف برميل 

في اليوم .
وذكرت املنظمة في جدولها املعتاد 
بالعراق  اإلنتاج اخلاصة  أن “حصة   ،
 4.509 بـــ  لشــهر حزيران حددت 
مالين برميل يومياً بزيادة مقدارها 
40.8 الف برميل يومياً عن شــهر 
برميل  4.461 ماليــن  البالــغ  ايار 
يومياً وبزيادة مبقدار 95 الف برميل 
يومياً عن شــهر نيســان املاضي”، 
مبينــة أن “العراق جــاء ثاني اكبر 
منتج في املنظمة بعد السعودية 
وثالث اكبر منتج في منظمة اوبك 

+ بعد السعودية وروسيا”.
وأضافــت أن “انتــاج الســعودية 
وروســيا، حدد بـــ 10.663 مالين 
برميــل يومًيا لكل واحــد منهما 
خالل شــهر حزيران، أي بزيادة نحو 
114 ألــف برميل يومًيا عن شــهر 
ايــار احلالي، كمــا ارتفعت حصة 
إنتاج اإلمارات مبقدار 35 ألف برميل 
يومًيــا، لتصل 3.057 مالين برميل 

يومًيا خالل الشهر املقبل”.
وأشــارت إلــى أن “الكويــت حدد 
برميل  مليونــا  بـــ2.724  انتاجها 
يومياً، وحــدد انتاج اجلزائر بـ 1.023 

مليون برميل يوميا”.
وأشــارت إلى أن “حصــة منظمة 
اوبك مــن الزيادة املقررة في حزيران 
ستبلغ 275 الف برميل لتصل الى 
25.864 مليــون برميــل يوميا في 
حن ســتبلغ حصة املتحالفن مع 
اوبك 157 الــف برميل لتصل الى 

16.694 مليون برميل يوميا”.
واتفقــت منظــة اوبــك+ خــالل 
اجتماعهــا يوم اخلميــس املاضي 
مبقدار  النفطي  انتاجها  زيادة  على 
اكثــر من  432 الــف برميل يوميا 

وفق اجلدول املتفق عليه مسبقا .
وقرر وزراء الطاقة في منظمة الدول 

املصدرة للبترول “أوبك”، وحلفاؤهم 
“أوبك  مجموعة  ضمن  املستقلون 
+”، زيادة إنتــاج اجملموعة بنحو 432 

ألف برميل يوميا حلزيران املقبل.
جاء ذلك في ختام االجتماع الوزاري 
الـ28 للمجموعــة الذي عقد عبر 
الفيديــو أمــس، برئاســة األمير 
عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، 
وألكســندر نوفــاك نائــب رئيس 

الوزراء الروسي.
وزراء  بإجمــاع  القرار  اتخــاذ  وجاء 
الذي  االجتماع،  اجملموعة خالل  دول 

استمر ملدة 13 دقيقة فقط.
لالجتماع  اخلتامــي  البيــان  وقال 
“إن هنــاك إجماعا فــي التوقعات 
بشأن أساسيات السوق يشير إلى 

التوازن بن العرض والطلب”، منوها 
كذلــك باســتمرار آثــار العوامل 
املتعلقة  والقضايا  اجليوسياسية 

بالوباء بشكل واضح وممتد.
وأشــار إلى قــرار “أوبــك +” بإعادة 
التأكيــد علــى قــرار االجتمــاع 
واملنتجن  لـ”أوبك”  العاشر  الوزاري 
املســتقلن في 12 نيســان 2020 
االجتماعات  فــي  واملصادقة عليه 
االجتماع  ذلــك  في  مبــا  الالحقة، 
الــوزاري الـــ19 لـ”أوبــك” وغيــر 
األعضاء فــي منظمة أوبك في 18 

متوز 2021.
وأعــاد البيان التأكيــد على خطة 
تعديل اإلنتاج، وآلية تعديل اإلنتاج 
االجتماع  املعتمدة في  الشــهرية 

وغير  أوبك  ملنظمــة  الـ19  الوزاري 
األعضــاء، وقــرار تعديــل اإلنتاج 
الشــهري اإلجمالي بالزيادة مبقدار 
للشهر  يوميا  برميل  مليون   0.432

املقبل.
وشــدد علــى األهمية احلاســمة 
لاللتزام باملطابقــة الكاملة وآلية 
متديد  من  واالســتفادة  التعويض، 
نهاية حزيران  التعويض حتى  فترة 
تقدمي خطط  يجــب  املقبل، حيث 
التعويضات وفقــا لبيان االجتماع 
وغير  أوبك  ملنظمــة  الـ15  الوزاري 

األعضاء.
عقد  عن  باإلعــالن  البيان  واختتم 
االجتمــاع الوزاري الـــ29 لـ”أوبك” 
وغير األعضــاء في “أوبــك” في 2 

حزيران املقبل.
مــن جانب آخــر، واصلت أســعار 
النفط اخلام مكاســبها السعرية 
مدعومــة من بدء االحتــاد األوروبي 
إجراءات حظر النفط اخلام الروسي 
خالل ستة أشهر، حيث قفز خاما 
في   5 واألمريكي”  “برنــت  القياس 
باســتمرار  توقعات  وســط  املائة 
تزايد اخملاوف  املكاســب بعد  وتيرة 
على إمدادات النفط اخلام في ضوء 

العقوبات املرتقبة.
كما تتلقى األســعار دعما آخر من 
تراجع مخزونات النفط اخلام والوقود 
إجراءات  علــى  عــالوة  األمريكية 
الصن إلنعــاش االقتصاد الوطني 
تداعيات  علــى  التغلب  وســرعة 

اإلغالق العام بسبب جائحة كورونا، 
بينما في املقابل يكبح املكاســب 
النفطية  االحتياطيات  عن  اإلفراج 
االستراتيجية في الواليات املتحدة 
ووكالة الطاقة الدولية، إلى جانب 

زيادات حتالف “أوبك +”.
ارتفعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
22 سنتا إلى 110.36 دوالر للبرميل، 
وزادت العقــود اآلجلــة خلام غرب 
إلى  15 سنتا  الوســيط  تكساس 

107.96 دوالر للبرميل.
واالقتراح الذي أعلنته أورسوال فون 
دير الين، رئيسة املفوضية األوروبية، 
ويحتاج إلى دعم باإلجماع من دول 
التكتل لتفعيله، يشــمل اخلفض 
الروســية  اخلام  لواردات  التدريجي 
في غضون ســتة أشهر ومنتجات 
التكرير بحلــول نهاية 2022، كما 
يقترح أيضا حظــر جميع خدمات 
الشــحن والسمســرة والتأمــن 
شــركات  تقدمها  التي  والتمويل 
النفط  لنقــل  األوروبــي  االحتــاد 

الروسي في غضون شهر.
هــذا ويتعن على االحتــاد األوروبي 
أن يجد بدائل، بينما ترتفع أســعار 
الطاقة، إذ يستورد نحو 3.5 مليون 
من  ومنتجاته  النفــط  من  برميل 
روســيا يوميا، فضال عــن اعتماده 
وعبر  الروسية.  الغاز  إمدادات  على 
عدد من دول شــرق االحتاد األوروبي 
عــن القلق مــن أن حظــر النفط 
الروســي لن يترك لها وقتا كافيا 

للتكيف مع الوضع.
وكانت ارتفعت ســلة خام “أوبك” 
دوالر   110.83 ســعرها  ليســجل 
للبرميل، األربعــاء، مقابل 109.80 

دوالر للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصــدرة للبترول “أوبك”، أمس، “إن 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
األعضــاء فــي املنظمــة حققت 
أول ارتفــاع عقــب تراجع ســابق، 
وإن السلة كســبت نحو خمسة 
دوالرات مقارنة باليوم نفســه من 
األسبوع املاضي الذي سجلت فيه 

105.3 دوالر للبرميل”.

بغداد ــ الصباح الجديد:
أعلنت دائــرة زراعة خانقن التابعة 
السبت،  امس  كردســتان،  إلقليم 
اســتكمال االســتعدادات لبــدء 
موســم احلصاد في 15 آيار اجلاري، 
وذلك بعد خفــض اخلطة الزراعية 
ألسباب   35% بنســبة  الشــتوية 

وظروف متعددة.
وقــال مدير الدائــرة، كاميران عبد 

اهلل، إن “دائرته اضطرت إلى خفض 
في  الشــتوية  اخلطة  مســاحات 
قوره   )خانقن،  لها  التابعة  املناطق 
تو، وميدان( بنســبة %35 بســبب 
األمطار، وحتديد  وانعدام  املياه  شح 
ضوابــط للتســجيل فــي اخلطة 
الزراعيــة تتضمن اســتمارات متأل 
من قبــل املزارعن، إال أن الكثير من 
املزارعن لم يلتزموا باالســتمارات 

لظروف متعددة ما سبب انخفاضا 
باخلطة الشتوية إلى جانب انعدام 
الزراعــة الدمييــة التــي تعتمــد 

األمطار”.
وأضاف عبد اهلل، أن “خطة احلصاد 
ألف   15 احلالي، تشــمل  للموسم 
دومنا فــي خانقن و12 ألف دومنا في 
ناحية قــوره تــو و5 آالف دومنا في 
ناحية ميدان، فيما بلغت مساحات 

اخلطة الشــتوية للموسم املاضي 
22 ألف دومنــا في خانقن و25 ألف 
دومنا في قوره تــو، و8 آالف دومنا في 
ميدان”. وأشــار إلى “اعتماد خطة 
متكاملــة لتأمن حملــة احلصاد 
من قبل قوات اجليش والبيشمركة 
آنفا وتسهيل  املذكورة  املناطق  في 
عمليات تســويق القمح إلى مركز 
)سايلو(  االســتالم في قضاء كالر 

كالر وفقاً للخطة الزراعية االحتادية 
املعتمدة”. وتراجع إنتاج القمح في 
خانقــن ونواحي ميــدان وقوره تو 
املوسم املاضي،  إلى أكثر من 30%، 
حيث بلغ اإلنتاج 40 ألف طن، فيما 
جتاوز اإلنتاج 60 ألف طنا في موسم 

2020 بسبب شح املياه .
وجتري حملــة حصــاد القمح في 
خانقــن 105 كم شــمال شــرق 

ديالى،  محافظــة  مركز  بعقوبــة 
زراعة  شــعبة  بإشــراف  ســنوياً 
التابعة  الزراعة  ومديريــة  خانقن 
لإلقليم، على أن تســوق محاصيل 
مركز خانقن إلى سايلوات بعقوبة 
وفق اخلطة الزراعيــة املقررة، فيما 
ميدان  نواحــي  محاصيل  ترســل 
وقوره تو إلى سايلو كالر، مركز إدارة 

كرميان.

الصباح الجديد ـ متابعة:
للسلع  العاملية  األســعار  انخفضت 
الغذائية في نيســان بعــد أن قفزت 
بصورة ملحوظة الشهر املاضي، جراء 
انخفاض متواضع في أســعار الزيوت 
النباتية واحلبوب، بحسب ما أفادت به 
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 

“الفاو”.
والزراعة  األغذية  وبلغ مؤشر منظمة 
158.5 نقطة في  األغذيــة  ألســعار 
نيســان 2022، أي بانخفاض قدره 0.8 
في املائــة عن مســتواه األعلى على 

اإلطالق الذي سجله في آذار.
وظل املؤشــر، الذي يتتبــع التغيرات 
لسلة  الدولية  األسعار  في  الشهرية 
من الســلع الغذائية األكثر تداوال في 
التجارة، أعلى 29.8 في املائة عما كان 

عليه في نيسان 2021.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
والزراعة ألســعار الزيوت النباتية 5.7 
في املائة في نيسان ، منتقصا تقريبا 
ثلث الزيادة املســجلة في آذار ، حيث 
أدى تقنن الطلب إلى خفض أســعار 
زيــت النخيــل ودوار الشــمس وفول 

الصويا.
والواقع أن انعدام اليقن احمليط بتوافر 
كميات مخصصة للتصدير إلى خارج 
في  األول  املصــدر  وهي  إندونيســيا، 
العالــم لزيت النخيــل، قد متكن من 
احتواء مزيد من الهبوط في األســعار 
رئيس  توريرو  وقال مكسيمو  الدولية. 
اخلبــراء االقتصاديــن فــي املنظمة 
“شكل االنخفاض الطفيف في املؤشر 
متنفسا مرحبا به، وال سيما بالنسبة 
إلى دول العجز الغذائــي ذات الدخل 
املنخفــض، بيد أن أســعار األغذية ال 
تــزال قريبة من املســتويات املرتفعة 
التــي ســجلتها خيرا، مــا يعكس 
استمرار انكماش السوق ويطرح حتديا 
أمام األمن الغذائي العاملي بالنســبة 

إلى الشرائح األضعف”.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
والزراعــة ألســعار احلبوب بشــكل 
طفيف بلــغ 0.7 نقطة في نيســان 

جراء تراجع 3.0 في املائة في األســعار 
العاملية للذرة.

وارتفعت األســعار الدوليــة للقمح 
بفعل تأثرها الشديد باستمرار تعطل 
املوانــئ فــي أوكرانيــا والتخوف من 
أحوال احملاصيل فــي الواليات املتحدة 
الكفة قد عدلت  أن  ولــو  األمريكية، 
زيادة الشحنات  بعض الشيء بفضل 
من الهند وارتفاع الصادرات من االحتاد 
الروسي - التي كانت أعلى من املتوقع 

- بنسبة 0.2 في املائة.
وصعدت األسعار الدولية لألرز 2.3 في 
املائة عن املستويات التي سجلتها في 
آذار مدعومة بالطلب القوي من جانب 

الصن والشرق األدنى.
وفي تلك األثناء، ارتفع مؤشر منظمة 
األغذية والزراعة ألســعار السكر 3.3 
أســعار  بارتفاع  املائــة، مدعوما  في 
االنطالقــة  إزاء  والقلــق  اإليثانــول 
البطيئة ملوســم احلصاد لـ2022 في 
البرازيــل، أكبــر مصدر للســكر في 

العالم.
وارتفــع مؤشــر منظمــة األغذيــة 
والزراعة ألسعار اللحوم 2.2 في املائة 
عن الشــهر املاضي، مسجال مستوى 
مرتفعــا قياســيا جديدا، مــع زيادة 

أسعار حلوم الدواجن واألبقار.
وتأثرت أســعار حلــوم الدواجن بتعثر 
الصادرات من أوكرانيا وبزيادة تفشــي 
إنفلونزا الطيور في النصف الشمالي 
من الكــرة األرضية. وعلــى النقيض 
من ذلك، تراجع متوســط أسعار حلوم 

األغنام بشكل هامشي.
كما ارتفع مؤشــر منظمــة األغذية 
والزراعة ألســعار منتجات األلبان 0.9 
االنكماش  على خلفيــة  املائــة،  في 
املســتمر لإلمــدادات العاملية، حيث 
بقي إنتاج احلليب فــي أوروبا الغربية 
وأوسيانيا ما دون مستوياته املوسمية.
وكان ارتفاع األســعار العاملية للزبدة 
األســعار  تأثرت  حيــث  األعلــى  هو 
املرتبط  الطلــب  احلــاد في  باالرتفاع 
بالنقــص احلالي لزيت دوار الشــمس 

والسمن النباتي.

إلــى ذلــك، أطلقت املنظمــة أيضا 
إصدارا جديــدا ملوجز منظمة األغذية 
والطلب  احلبوب  إمدادات  عن  والزراعة 
محدثة  توقعــات  متضمنا  عليهــا، 
تشير إلى تراجع محتمل 1.2 في املائة 
في التجــارة العاملية في احلبوب خالل 
عام التســويق 2021 - 2022 مقارنة 

بالعام املاضي.
ويرتبط هذا االنخفاض بالذرة واحلبوب 
اخلشــنة األخرى، بينما من املتوقع أن 
تنمو جتــارة األرز 3.8 فــي املائة وجتارة 
املائة، مدعومة بدعم  1.0 في  القمح 
من الصادرات األعلــى من املتوقع من 
جانب االحتاد الروسي إلى مصر وتركيا.
وبعدما مت حصاد جميع احملاصيل تقريبا 
لــدورة 2020 - 2021، قامت املنظمة 
بتثبيت اإلنتــاج العاملي للحبوب عند 
799.2 مليون طن، أي بزيادة قدرها 0.8 

في املائة عن غلة 2019 - 2020.
ومن املتوقع الســتخدام احلبوب على 
مســتوى العالم خالل الفترة 2021 - 
2022 أن يــزداد 0.9 في املائة عن العام 

السابق ليبلغ 785.2 مليون طن.

اجلديدة  احلاليــة  التقديرات  وتشــير 
للمنظمــة إلى أن اخملزونــات العاملية 
 2022 مواسم  نهاية  بحلول  للحبوب 
ســتبلغ 856 مليون طن، أي أعلى 2.8 
في املائة عن مســتوياتها عند بداية 
املوسم، وذلك بسبب تراكم مخزونات 
الــذرة الذي يعزى بصــورة جزئية إلى 

تعليق الصادرات من أوكرانيا.
إذا ما تأكــدت هذه التقديــرات، فإن 
نسبة مخزون احلبوب إلى استخدامها 
على املستوى العاملي ستختتم الفترة 
من دون أي تغيير، مســجلة مستوى 
وافرا نسبيا من اإلمدادات، يوازي 29.9 

في املائة، بحسب املنظمة.
وال تزال املنظمة تتوقع أن ينمو اإلنتاج 
العاملــي للقمح فــي 2022 إلى 782 
التوقعات  وتشــمل هذه  مليون طن. 
انخفاضــا متوقعا 20 فــي املائة في 
أوكرانيا، فضال  في  احملصودة  املساحة 
عن انخفاض الناجت بسبب اجلفاف في 

املغرب.
يشير  اخلشنة،  احلبوب  إلى  وبالنسبة 
املوجــز إلى أن البرازيــل بصدد حصاد 

محصول قياســي من الذرة يبلغ 116 
مليون طن فــي 2022، فيما يرجح أن 
تتســبب األحوال اجلوية في انخفاض 
إنتــاج الذرة فــي األرجنتــن وجنوب 

إفريقيا.
وتشــير الدراســات االســتقصائية 
إمكانية  إلى  الــزرع  األولية لعمليات 
تقلص املســاحات املزروعة بالذرة في 
الواليات املتحدة األمريكية 4 في املائة، 
وســط مخاوف من ارتفــاع تكاليف 

األسمدة وغيرها من املدخالت.
وجرى تخفيض توقعات اإلنتاج العاملي 
للقمح في 2022 بشكل معتدل منذ 
الشــهر املاضي، ولكن في ظل بلوغه 
782 مليــون طن، ما زالــت املنظمة 
تتوقع منو اإلنتــاج العاملي من القمح 

هذا العام.
ويتعلــق االنخفــاض من شــهر إلى 
آخر بصورة خاصــة بالواليات املتحدة 
األمريكية، حيث عاقت ظروف اجلفاف 
املســتمر توقعات الغالل للمحصول 
الشــتوي من القمح وكبح التوقعات 
توســع  بفعل  إمنا  لإلنتاج.  اإلجمالية 

املنطقــة املزروعة املدفوع بالســعر، 
مــا زال مــن املتوقع أن يــزداد اإلنتاج 
 50 اإلجمالي للقمح في البالد مبقدار 
مليون طن في 2022، أي نحو خمسة 
مالين طــن “11 في املائــة” أكثر من 

إنتاج العام املاضي.
ومــع اقتراب زراعة احملصــول الربيعي 
الرئيــس في كنــدا، مــن املتوقع أن 
يتعافــى اإلنتاج بشــكل كبير عقب 
تراجــع احلصــاد بســبب اجلفاف في 
2021. وفي أوروبا، تبقى توقعات إنتاج 
القمح في أوكرانيا على حالها من دون 
تغيير ودون مســتوى املتوسط، األمر 
الذي يعكس تأثيــرات النزاع التي من 
املتوقع أن تقلص املنطقة احملصودة 20 

في املائة على األقل.
كذلك، من املتوقــع أن تتراجع الغالل 
في 2022 بســبب االختالالت املتصلة 
بالصراع القائم في العمليات الزراعية 
قبل فترة احلصاد. وتبقى التوقعات في 
االحتاد الروســي مواتية إلى حد كبير، 
املواتية ما  املناخية  أن األحوال  خاصة 
زالت تشير إلى ارتفاع في الغالل التي 
هي في أســاس الزيــادة املتوقعة في 

اإلنتاج في 2022.
وفي االحتاد األوروبي، جرى رفع توقعات 
إنتــاج القمح إلــى 139.5 مليون طن 
البيانات  إلى  باالســتناد  الشهر،  هذا 
الرسمية األخيرة التي تشير إلى زيادة 
بســيطة من عام إلى آخــر في زراعة 
السابقة.  بالتوقعات  مقارنة  القمح، 
إمنا بفعل استمرار اجلفاف في املناطق 
اجلنوبيــة، من املتوقع أن يعوض تراجع 
مرتقب في الغالل فــي 2022 عن آثار 
إبقاء  مع  األكبر،  املزروعة  املســاحات 
إنتــاج مــن دون تغيير على أســاس 

سنوي.
وفي آســيا، مــن املتوقــع أن حتصل 
زيادات صغيرة فــي اإلنتاج في الهند 
وباكستان في 2022، في حن إنه من 
املتوقع في دول الشــرق األدنى أن يبلغ 
متوسطة،  مســتويات  القمح  إنتاج 
مدعوما باألحوال املناخية املواتية في 
إفريقيا، من  إمنا في شــمال  العموم. 

املرتقــب أن تؤدي آثار ظــروف اجلفاف، 
وهي حادة بصــورة خاصة في املغرب، 

إلى تراجع ملحوظ في اإلنتاج.
وفيمــا يتعلق باحلبوب اخلشــنة، بدأ 
2022 في النصف  حصاد محاصيــل 
اجلنوبي من الكــرة األرضية، وما زالت 
التوقعات تشــير إلى إنتاج أعلى من 

املعدل في الدول املنتجة الرئيسة.
وفي أمريكا اجلنوبيــة، تؤكد البيانات 
محصول  بــأن  التوقعات  الرســمية 
البرازيل من الذرة سيكون قياسيا في 
2022، يبلــغ 116 مليون طن مدفوعا 

بزراعات قياسية.
ورغم بعض اخملاوف املستمرة املتعلقة 
باجلفاف فــي أنحاء من البــالد الذي 
أوضاع  اإلنتاج، تســود  قلص توقعات 
مشــجعة في احملاصيل فــي الوالية 
املنتجة الرئيســة، ماتو غروسو. وفي 
األرجنتــن، مــن احملتمــل أن تقلص 
األحــوال اجلوية اجلافة الغالل وتفضي 
إلى انخفاض معتدل في اإلنتاج بنحو 
57 مليون طن، لكن ما زال من املتوقع 
أن يبقى احلصاد عند مســتوى أعلى 

من املعدل.
آثار  وفــي إفريقيــا اجلنوبية، ورغــم 
من  أجزاء شــرقية  فــي  الفيضانات 
واملصدر  املنتج  وهــي  إفريقيا،  جنوب 
الرائد في اإلقليم، مــا زال إنتاج الذرة 
أعلى مــن املعدل وبلــغ 15.3 مليون 
أخرى  2022. وفي مناطــق  طن فــي 
مــن إفريقيا اجلنوبية، مــن املتوقع أن 
األعاصير  وآثار  األمطار  يفضي شــح 
االســتوائية إلى تقلــص اإلنتاج في 
2022، حيث توقعــت بعض الدول أن 

يكون احلصاد دون املعدل.
الكرة  الشــمالي مــن  النصف  وفي 
األرضية، بدأت أخيــرا زراعة محصول 
الذرة في 2022. وفي الواليات املتحدة 
األكبر  املنتــج  هي  التــي  األمريكية 
في العالم، تشــير عمليات املســح 
األساســية للزراعة إلــى احتمال أن 
تنخفض املســاحات املزروعة بالذرة 4 
في املائة في 2022، وسط مخاوف من 

ارتفاع تكاليف املدخالت.

حصة البالد من النفط تتجاوز اربعة ماليين
بغداد ـ الصباح الجديد: و500 الف برميل يوميًا الشهر المقبل

ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي، امس الســبت، في البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتن في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلغ  147800 دينار عراقي 
مقابــل 100 دوالر أمريكــي، فيما ســجلت 
االســعار صباح يوم االحــد املاضي قبل عيد 

الفطر 147700 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 ديناراً  
لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أســعار 
الشــراء 147250 ديناراً لكل 100 دوالر. أما في 
اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، فأن بورصة 

الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت الشــركة العامة ملوانــئ العراق، عن 
االســتمرار بالعمل في كافة موانئها بالرغم 
من سوء األحوال اجلوية الذي تعرضت له البالد. 
وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي 
في بيان إنه “بالرغم من األجواء الســيئة التي 
حدثت خالل األيام املاضية اســتطاعت املوانئ 
من اســتقبال العديد من الســفن التجارية 
وناقالت النفط وذلك من خالل التنســيق بن 
املرشدين البحرين عند االلتقاء في املنحنيات 
واملناطق املتعرجة واملناطق التي يتوجب فيها 
املرور االنفــرادي”. وأضاف أن “كوادر الشــركة 
عملــت بكامل طاقتهــا خالل هــذه الفترة 
وأنها اضطــرت لغلق القناة لفتــرة اقل من 
عشر ساعات فقط وذلك النعدام الرؤيا حيث 
اصبحت اقل مــن 300 متر، وبعد التحســن 
عاودت نشاطها في إرشاد واستقبال السفن 

والناقالت وارسائها بسالمة وامان”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات بنك الشــعب الصيني )البنك 
املركزي( أن مطوري العقارات في البالد اقترضوا 
املزيد من األمــوال من البنوك خالل الربع األول 
من عــام 2022.  وبحســب »األملانيــة«، بلغ 
إجمالي القروض اجلديدة للمطورين العقارين 
الصينين 290 مليار يوان )حوالي 43.72 مليار 
دوالر( خالل األشــهر الثالثة األولى من 2022 ، 
في تغير ملنحــى االنخفاض خالل الربع األخير 
من 2021.  وأظهرت البيانات أن قروض التطوير 
العقاري غير املسددة بلغت 12.56 تريليون يوان 

بنهاية مارس املاضي.

ارتفاع أسعار صرف
 الدوالر في بغداد

الموانئ تواصل اعمالها 
على الرغم من سوء 

االحوال الجوية

43.7 مليار دوالر قروض 
جديدة للمطورين العقاريين 

في الصين خالل الربع األول

استعدادات لحصاد 30 ألف دونم من القمح في خانقين

في أبريل ..الزيوت والحبوب تكبح ارتفاعات أسعار الغذاء الحادة
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الى/ املدعى عليه/ هادي حسني هادي

ملقتضيات حســم الدعوى الشــرعية 
املدعية  واملقامة من قبل  املرقمة أعاله 
واملتضمنة طلبها  )زهراء عوده محمد( 
)حسني(  الطفل  نســب  بإثبات  احلكم 
وجملهوليــة محل اقامتك قــرر تبليغك 
محليتني  صحيفتني  بواســطة  اعالنا 
امام هــذه احملكمــة مبوعد  باحلضــور 
املرافعــة املصــادف 2022/5/11 وخالل 
ثالثة أيام من التاريخ التالي لنشــر هذا 
اإلعــالن وعند عدم حضورك او إرســال 
من ينوب عنه قانونا ســوف تستكمل 

احملكمة إجراءاتها بحقك غيابا...
القاضي
حسني شبيب عايد

شركة مصافي الوسط شركة عامة
إعالن رقم )35(

رقم الطلبية 2022/289
تعلن شركة مصافي الوسط شركة عامة عن املناقصة احمللية

)مواد احتياطية خاصة حملرك )C18( نوع كتربلر(

للمــرة )األولى( وبكلفة تخمينية مقدارها )181،461،000( دينار عراقي )مائة وواحد وثمانون مليونا واربعمائة وواحد وســتون 
الف دينار عراقي( و مبدة جتهيز )180 يوما(، مبوجب املواصفات والشروط التي ميكن احلصول عليها من أمانة الصندوق لقاء مبلغ 
قدره )250,000( دينار )مئتان وخمسون الف دينار ال غير( غير قابل للرد فعلى اجملهزين اخملتصني الراغبني باملشاركة تقدمي عروض 
بالدينــار العراقي )مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض( ويكون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما( مع إرفاق التأمينات األولية 
البالغة )1،814،610( دينار عراقي ) واحد مليون وثمامنائة وأربعة عشــر الفا وســتمائة وعشــرة دينار عراقي( على ان يتضمن 

العرض املعلومات التالية:
- رقم املناقصة/ موضوعها

- تاريخ الغلق
- تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

- تاريخ نفاذ التأمينات األولية
- العناوين الصريحة للشركة او املكتب

وتسّلم الى اســتعالمات الشــركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقما اإلعالن والطلبية في مدة اقصاها الساعة 
)الواحدة( بعد الظهر ليوم )2022/5/30( ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن مع التقدير

مالحظة:
1- يتــم تقدمي العروض وفقا للوثائق القياســية وفي حال عــدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياســية بكافة 

اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي
2- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع وشراء التنادر:

أ - كتاب تخويل أصلي مصدق ونافذ
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

3- إذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة
4- تقدم التأمينات األولية باسم الشركة او مديرها املفوض او احد املساهمني في الشركة او الشركات مبوجب عقد مشاركة
5- بإمكان كافة ممثلي الشــركات واجملهزين املشتركني في املناقصة التواجد في مقر الشركة حلضور ومتابعة فتح العطاءات 

من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا
6- في حال وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه اإلنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل

7- تصادر التأمينات األولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
8- تقدم التأمينات األولية على شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف املعتمدة العراقية داخل بغداد 
على ان يكون خطاب الضمان املقــدم داخل ضمن املنصة االلكترونية وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل 

العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي
9- ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد اخلاصة باملادة اعاله ويتحمل 

اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال املواد الى شركتنا.
10- ال تتم املطالبة بأي متديدات لفترات التجهيز املثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج املواد من املوانئ.

11- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20% من الكلفة التخمينية ألغراض اإلحالة.
www.mrc.oil.gov.iq :12- ميكن االطالع على شروط تقدمي العطاءات وعلى املوقع اإللكتروني

13- يتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
14- يتم اســتقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي ملرة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية الستحصال صحة صدور 

من غرفة جتارة بغداد.
15- ســيتم نشــر االعالن في صحيفة الصباح احلكومية+ صحيفتني من االتي )الزمان، املدى، الزوراء، الصباح اجلديد، البينة 

اجلديدة، املشرق، الشرق، العراق االخبارية، كل االخبار، املستقبل العراقي، املواطن، النهار، الدستور، العدالة، العالم(.
16- في حال رســو املناقصة على احدى الشــركات املقدمة للعطاءات ســواء كانت عراقية او اجنبية يتم توقيع العقد في 

القسم القانوني في شركتنا وبخالفه تلغى االحالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقها.
17- تتم اإلحالة وفق أقل األســعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع إعطاء أفضلية بنســبة )10%( للمنتج احمللي وفي حال 

تساوي املبالغ يصار تفضيل املنتج الوطني )العام ثم اخلاص( أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني.
18- تقدمي إثبات لتوفير سيولة نقدية: كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية من خالل تسهيالت 
مصرفية مببلغ ال يقل عن )36،292،200( دينار عراقي )ســتة وثالثني مليونا ومائتني وتســعني الفا ومائتي دينار عراقي( وللفترة 

التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
د. عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

وزارة الداخلية
وكاله الوزارة لشؤون الشرطة

مديرية شرطة محافظة ميسان واملنشآت
قسم الشؤون القانونية

العدد/ ق/11633/7/6
التاريخ/ 2022/4/27
الى/ املقدم- جبار بدن مريعب- ضابط فوج طوارئ 

ميسان اخلامس
املوضوع/ نشر وتعليق إعالن

1- بنــاًء على ما جــاء بكتاب محكمة قــوى االمن 
الداخلي األولى- املنطقة اخلامســة املرقم 2768 في 
2022/4/24 نعيــد اليكم أوراق اجمللس التحقيقي مع 
اإلعالن الصادر بحق منسوبكم الغائب املفوض )علي 
غامن عبد احلســني شويرد الســاعدي( التخاذ ما يلزم 
وتعليق اإلعالن في مكان بارز من محل سكناه ومقر 
دائرته ونشر اإلعالن في صحيفة محلية يومية تربط 
مع أوراق اجمللس التحقيقي عمال باحكام املادة 68 من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
2- على ان ال يتم تغيير قــرار اجمللس التحقيقي بعد 

إكمال النشر في الصحيفة اليومية
3- إعــادة كافــة أوراق اجمللس التحقيقــي الينا بعد 
مضي ثالثني يوما من تاريــخ تعليق اإلخطار مع ربط 
النســخ االصلية من الصحيفــة اليومية ومحضر 
التعليــق والرفع بعد إكمال إجراءات التبليغ مع أوراق 
اجمللس التحقيقي وخالل املدة املشــار اليها في أعاله 

حتما
املرفقات:

مجلس حتقيقي بثالث نسخ+ إعالن نسخة اصلية
اللواء املهندس احلقوقي
ناصر لطيف جميل ناصر
قائد شرطة محافظة ميسان واملنشآت

االحد 8 آيار 2022 العدد )4889(

Sun. 8 May. 2022 issue )4889(

إعالن للمرة االولى/ ملناقصة جتهيز محوالت كهربائية للـCPF  وقاطع دورة ومعدات فحص 
1st Announcement for Provision of CPF Transformer, Circuit-breaker & Testing Equipment

005/PC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة جتهيز محوالت كهربائية للـ CPF وقاطع دورة ومعدات فحص 

005/PC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى. ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن 
تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.

1. Scope of Work: 
AL-WAHA Petroleum Company Limited will purchase some  CPF Transformer,  Circuit-breaker & Testing Equipment, including 
but not limited to HV Vacuum circuit-breaker, Oil buffer positioner, AC contactor, transformer, Relay calibrator, Outdoor Auto-
recloser Controller and etc.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فتــرة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هــي 8,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 

املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبــل 2220/6/14 املوعد النهائي لغلق 

املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا. حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملــدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية 

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

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/6/14 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب.
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com; dengshishi@petroalwaha.com 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD. AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

FSF إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير مانع التآكل للمنشأت السطحية
1st Announcement for Provision of Corrosion Inhibitor for FSF

007/PC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

السطحية اجلارية في العراق.
FSF اسم املشروع: إعالن للمرة االولى/ ملناقصة توفير مانع التآكل للمنشآت السطحية

007/PC/22 :رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة االولى . ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 
في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .

1. Scope of Work: 

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 40,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 
على شــكل خطاب ضمان صادر من بنك مســجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق -4 على من يرغب االشتراك في هذه 
املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قسم املالية قبل 2220/6/14 املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الساعة 4.00 عصرا. حسب طرق 

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

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

5 - توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2220/6/14 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم ممانعة نافذة من الهيئة العامة للضرائب
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; caijingnan@petroalwaha.com; lixiwen@petroalwaha.com 

Item Qty Description Delivery Point

1 690m3 Corrosion Inhibitor for FSF Warehouse of Ahdeb Oilfield



ثقافة دراسة
األحد 8 أيار 2022 العدد )4889(

Sun. 8 May 2022 issue )4889( 8

سينما

اصدارات

الفتاة والعنكبوت 
The Girl and the Spider

يعتمد الفيلم األملانــي الروائي الطويل 
»الصبيــة   -The Girl and the Spider
لِـ  والعنكبوت«- تأليف وإخراج مشترك 
رومان زُرخير Ramon Zürcher وسيلفان 
لغــة  علــى   ،Silvan Zürcher زُرخيــر 
الوجوه وتعابيرها. إنه فيلم عن الصمت 
باملشــاعر  املثقل  بالــكالم،  املضّمــخ 
والرغبات الدفينة منها، واجملنحة اجلريئة 
املباشرة. ال أحد بريًئا، وال أحد يبحث عن 
البــراءة بوصفها قيمــة اجتماعية، بل 
ينشــغل أبطال الفيلــم )مفردة أبطال 
هنا غير دقيقة على اإلطالق، فال بطولة 
ال داخل ســردية الفيلــم، وال داخل منت 
أحداثــه(، ينشــغل شــخوص الفيلم 
بنقل مشاعرهم مســتخدمني مالمح 
وجوههم ومجسات عيونهم، نحو شتى 

االجتاهات واالحتماالت.
متخًذا مــن حيلة نقل أثاث، ومشــروع 
انتقال من شقة إلى أخرى، يرصد الفيلم 
املنتج عام 2021، على امتداد )94 دقيقة 
عرض(، شكل العالقات بني سكان بنايٍة 
ما، بعد أن أصبح سّكان أي بناية أملانية، 
األعــراق ومختلفي بالد  حتًما، متعددي 

املنشأ.
قطار رغبات ال يتوقف هو الفيلم املرصود 
لعدد من اجلوائز، احلاصل على ست منها 

بالفعل، منها جائــزة أفضل إخراج في 
مهرجان برلني في دورته األخيرة، وكذلك 
األملانية  الســينما  نقاد  جائزة جمعية 
2022، وهو قصيدة شعرية عن التغيير 

والوقت.
تفاصيــل صغيــرة ولكنهــا عنيــدة. 
ال صــراخ، وال إغــالق أبــواب، وال أواني 
خزفية مكسورة، مجرد تشويه لفظي 
األشياء  دون كســر  املتبادلة  للعالقات 

حًقا.
ا، أن ال يجد املشــاهد  مــن الوارد، جــدًّ
نفسه )خصوصاً املشاهد العادّي( داخل 
احلمل الثقيل للشــريط من جهة بطء 
فيه.  األحــداث  ومحدودية  مشــاهده، 
العجــوز التي ُضبطت تشــتري طعام 
القريب، كشــفت،  املتجر  قطط مــن 
بفعلتها هذه، أنهــا هي التي خطفت 
قط اجليران ليوم واحد )تورية جنســية 
لعلها غير الئقة(. مــن كان يبحث عن 
لن  فهــو حتًما  دراماتيكية،  تطــورات 
وهو  والعنكبوت«  بـ«الصبية  يستمتع 
العنــوان الذي لــم يُعّبر عنــه إال مبرور 

عنكبوت لِثانية داخل الشريط.

West Side Story قصة احلي الغربي
ملســرحية  شــّيقة  اســتعادة  فــي 
شكســبير »روميو وجولييــت«، يعاين 
الفيلــم األميركي الروائي املوســيقي 
 -West Side Story الغنائــي الطويــل

للمخــرج  الغربــي«-  احلــي  »قصــة 
سبيلبيرغ  ســتيفن  املتِعب  األميركي 
Steven Spielberg عــن قصــة لكلٍّ 
من توني كشــنير وآرثر لورينتس، مآالت 
عالقة حــب بــني فتــاة أميركية من 
إضافة  أهلها،  يتكلم  بورتريكية  أصول 
لإلنكليزية املكّســرة، اللغة اإلسبانية، 

وشــاب أميركــي من أصــول إيرلندية 
أجنلوساكســونية، ولكن، وعلى عكس 
نهاية املســرحية الشكسبيرية، ميوت 
العاشق وال تشــاركه العاشقة حلظة 
الرحيل املأساوّي نفسها، بل حتيا لتبقى 
شاهدة على بدايات تعّرف أميركا على 
هوياتها، وتوضيبها شكل تناغمها مع 

مكوناتها. إنهــا قصة البيض وامللّونني 
مّرة ثانية.

في الفيلم املنتج نهايــة العام 2021، 
بعد أن تعّذر إنتاجه عام 2020، بســبب 
اجلائحــة، هــدم وبناء، حــب وكراهية، 
تســامح وانتقــام، اســتعادة منتقاة 
تغيير  »روميو وجولييت« مع  لســردية 

بأســباب منع احلــب، والتقــاط احلياة 
أنفاس املسّرات.

Seal of Desire  ختم الرغبة
يعتمد الفيلم األميركي الروائي الطويل 
Seal of Desire- »دمغة الرغبة«- تأليف 
وإخــراج وبطولة ماركيــس ماكفادين، 
على عنصر التشــويق الداللي، بوصفه 
حامــاًل معقــواًل لفرصــة جناحه، في 
التعويض عن عدم عمق فكرته.  سياق 
ولكن من قال إن الســينما ال تنهض إال 

باألفكار العميقة؟
يســتخدم مالكولم كينــغ )ماركيس 
ماكفادين نفسه(، عالم النفس اجلذاب 
واملتخصص في عــالج األزواج، مهاراته 
البديهية لفضح األزواج اخملادعني وإغواء 
زوجاتهم احملطمات القلوب. لكن الالعب 
يصبح بيدًقا عندما يلتقي بامرأة قادرة 
على ضربــه في لعبته اخلاصة، وتصبح 
والثقة  احلــب  بني  الفاصلة  اخلطــوط 

والعاطفة والهوس غير واضحة.
الفيلم من إنتاج 2022، وهو غير عائلي، 
ولم حتتشــد دقائقه الـــ 106 بأحداث 
الساكنة  الفكرة  تعّوض غرقه مبرضية 
الواقع في غرام نفســه،  عقل املعالج 
املالئة عليه وجدانه، قبل أن يحّرره احلب 

من حبائل الرغبة القاتلة.

سماٌء إضافيٌة للُحلم ..
اول مؤلف للكاتب أحمد اجلميلي

عن دار اإلبداع للطباعة والنشــر والتوزيع 
في تكريت، صدر كتاب )ســماٌء إضافيٌة 
اجلميلي،  عبداهلل  أحمد  للكاتب  للُحلم( 
إذ يعد كتابه األول ويضم بني صفحاته الـ 
130 نصاً أدبياً ابتدأها بالرثاء ألشــخاص 
رحلــوا لهم قيمة شــخصية أو ثقافية 
عامة للكاتب، فيما اقتنص مشــاهدات 
مجتمعية ليصفها بإســلوب نثري مييل 
فــي لغته الى الشــعرية، في حني كانت 
النصوص الوجدانية عــن احلب النصيب 
األكبر مــن نصوٍص طويلــٍة وظفها في 

مواضع معينة.
الشاعر أيهم العّباد، أشار الى أن الكاتب 
اجلُميلــي من الذين يحفرون أســماءهم 
على مهل مبعــزل عن ضجيــج العالم، 
مؤكًدا سعادته بقراءة الكتاب مخطوًطا 

لتــزداد بذهابه إلــى النشــر، فيما قال 
القاص والروائي أســامة محمد صادق : 
لقد استطاع الكاتب اجلميلي أن يختزل 
جتربته فــي احلياة عبر نصــوص مليئة 
بالفقــد ووجع اخليبة واحلنــني وأحجية 
مبهمة وشــموًعا لم يكتب لها أن تنير 
دروبــه الضيقة، وإنه مهما حاول أن يجد 
الســعادة يوهم نفســه فيجعل منها 
ســرابًا كاذباً يســعى إليه من كل فج 
عميق، جاعاًل إيــاه حقيقة تتمثل مبئات 

األدلة والبراهني..

»مجيد خدوري وجهوده العلمية
») 2007 - 1909(

لـ »أحمد ناجي الغريري«
للدراســات  العربية  »املؤسســة  عــن 
والنشــر«، صــدر حديثاً كتــاب »مجيد 
خدوري وجهوده العلمية )1909 - 2007 (« 
ألحمد ناجي الغريري. يتتّبع الكتاب سيرة 

األكادميي والباحث العراقي الذي ُولد في 
املوصل ونشــأ فيها، قبل أن ينتقل إلى 
الواليات املتحدة وينــال درجة الدكتوراه 
ثم  السياســية،  والعلوم  القانــون  في 
يعود إلــى بالده ليكون أحد أبرز الفاعلني 
في تأســيس النظام التعليمي وحتديث 
مناهجه، ويشــارك في السجاالت التي 
دارت حولها في الصحافة العراقية، قبل 
أن يغادر مجّدداً إلى أميركا وينشئ فيها 
أول مركز للدراسات العربية ويديره ألكثر 

من ثالثة عقود.

قصة »سبع جمال” 
للكاتب د. رافع يحيى

يطــّل الكاتــب د. رافع يحيــى بهدّيته 
الّرائعة لألطفال “ســبع جمال” رســوم 
الفّنانــة منار الهــرم، تصميم ومونتاج 
شــربل إلياس، إصدار مكتبة كّل شيء 

في حيفا.

ليــس من الّســهل الكتابــة عن احلرب 
وصعبة.  مهّمة شــاقة  فهي  لألطفال، 
لألطفــال لغتهم وعاملهــم وإدراكهم، 
وهــذه أمور ال ميكن جتاوزها خالل الكتابة 
لهم. ينجز رافــع يحيى رائعته لألطفال 
“ســبع جمال” بإتقان وإبداع وتشــويق، 
إذ اســتلهم حكايــة جبينــة، احلكاية 
املعروفــة  الفلســطينّية  الّشــعبّية 
لينسج ضمن عالقة تناص قّصة جديدة 
تطغى عليها فكــرة الّضياع والفقدان، 
ارتقــت القّصة مــن خاللها لشــروط 
احلداثــة والواقع املعاصــر. كما ووّظف 
الكاتب الّرقم ســبعة والّرقم ثالثة في 

القّصة ملنحها زخًما سرديًا خاًصا.
تتلّخص القصة بــأّم جبينة اّلتي تعمل 
خّياطة، تطّرز قافلة من “ســبع جمال” 
على فساتني بناتها جبينة، زينب ورباب. 
وعندما تذهب للســوق لشــراء احللوى 
واألســاور لهّن، تقصف الطائرات املكان 

وتفقــد بصرهــا ويعد تســريحها من 
املستشــفى، تلجأ للبحــث عنهّن في 
كّل مكان. هل ستجدهن؟ هذا ما حتاول 

القّصة اإلجابة عليــه. هذا وقد أضفت 
رسومات الفّنانة منار الهرم بعًدا خاًصا 

للقّصة.

جديد شباك التذاكر

جديد اصدارات دور النشر

قراءة

حدث معــني، ثــم ينتقل بعدهــا إلى 
األحداث بدون تسلســل، معتمدا على 

األسلوب اجلزل الذي يصلح للمأساة.
 وحتــت عنوان )فلســفة الســارد( يرى 
رســول يحيى أن الكاتــب مهدي علي 
ازبني كاشف لآلخر وهو صاحب موقف 
جوهري بالنسبة إلى الشيء املكشوف، 
ومن الدوافع األساســية إلبداع الكاتب، 
ويرى أن الكاتب ال يتعني عليه الســعي 
إلى قلب األمــور جذريــاً، وإال لكان في 
تناقض مع نفسه، فهو إن أراد املطالبة 
بشــيء عليه أن يكتفي فقط باإليحاء 

باملهمة التي يدعو إلى القيام بها.
 وفي معنى أكثر فلسفية يقوم الكاتب 
فــي اللجوء الى وعي اآلخر، للتعرف إلى 
الذات بصفتهــا جوهــراً، ومعنى هذا 
الرغبة في عيش هذا اجلوهر بالواسطة 

)الكتابة(.
 لقد أخذ السارد مهدي علي ازبني طابع 

للعمل السردي  االستكشاف أساســاً 
وأن الكتابــة لديه فعل تاريخي للقراءة، 
وعلى القارئ أن يحوز شيئاً من املسافة 
للكتابة.  احلقيقي  الشيء  إزاء  اجلمالية 
وبهــذا تكون الكتابة بالنســبة ملهدي 
فعالً احترازياً يذهب إليه ويفرض نفسه 

على القارئ.
وعــن )حضــور الســارد( يــرى الكاتب 
رســول يحيى  أن مهــدي يتيح للقارئ 
مساحة لرؤية النص من الداخل، حيث 
تتجاوز هذه املســاحة إلى ما هو أوسع 
وأعمق وتنفتح علــى عالم النص حتى 
وإن اعتقدنــا أن الســارد يقص عما هو 
خارج فإنه ال يرى ما هــو خارج إال برؤية 
ال تســتقيم إال بوعــي مــن داخله، مما 
يجعل من الروايات جميعها مســاحات 

لالكتشاف.
ويكون على املتلقي أن يدرك ذلك حتقيقاً 
وما يحقق  النصــوص،  ملا تســتهدفه 
خطابات السارد، وإن كانت ثمة مساحة 
فــي كل قصة مــا تــزال معلقة فألن 
السارد أراد من املتلقي أن يزيح الستائر 
وتشرع درفتيها لئال تظل زاوية محرمة 

عليه.
هكذا يعتمد السارد مبدأ النص متعدد 
املستويات عميق الرؤى، إلثارة التفاصيل 
وطرحها بنظام الســرد لتكون وسيلة 
لتنمية وعي املتلقــي مبوجبات التأويل، 
والسؤال الذي يعتمده املتلقي للوصول 
إلــى غايات النــص، فإن تســاءل فهذا 
يــدل أنه حتاور مــع النص حــواراً يليق 
بعقليتــني، عقلية الســارد وهو يقدم 
التفاصيل، وعقلية املتلقي وهو يجتهد 
في اســتيعاب ظاهر النــص وما وراءه، 
ويجمع شــتات التفاصيــل وصوالً إلى 
مستهدفات السارد من النص، والسارد 
غير ملزم بتقدمي أجوبة مبوضع األسئلة 
ومثيرهــا، ولكنه يقدم مــا يعني على 

تفهم اإلجابة والتوصل جلوهرها.
وفي قسم )الزمن وماهيته( يجد الكاتب 
أن مهدي لم يقف بعيــداً عن توظيف 
الزمن جتاه كتاباتــه مبعنى آخر لم يعد 
الزمن فــي منظوره زمًنا طولياً أو أفقًيا، 
أو الشكل االمتدادي عبر األحداث، لكنه 
زمن بات في عمليات التقاطع والتفتيت 
ودخــول منطــه الفيزيائي مــع بعضه 
بعضاً ســرديًا، أي بــني املاضي واحلاضر 

واملستقبل.

 وهذا يتطلب قارئًــا واعًيا لهذه اللعبة 
الزمنية وبنياته اخملتلفة بطريقة تؤهله 
لفهم ما بني ســطور الكتابة وعالقتها 
بالزمــن، وقــف فيها متأمــالً ومقدًما 
للقارئ ســرداً ارتبط بالزمــن، مما يوحي 
العالقة  الرفيع فــي  للمتلقي اخليــط 
الزمنية بــني الزمن الفيزيائــي والزمن 
اجلمالي والفنــي إلعماله يعطي بعض 
االنطباعات عــن مرحلة مــا أو حقبة 

تاريخية قريبة.
من املنطلق الثاني ذهب مهدي إلى غلبة 
الزمــان على املكان في رواياته وقصصه 
وهو مبنى على عجلة أن احلياة هي زمن 

والســرد زمن وهذا يعني أن احلياة سرد 
زمني بامتياز.

 وهــذا ما جعــل نصوصــه تدخل في 
الــذي يعيش فيه  الزمن  املفارقة بــني 
اإلنســان بالواقع احلقيقي هو الزمن في 
الســرد، وفي احملصلة هــو زمن الكتابة 
البيضاء،  املنصب فــي تلك املســاحة 
الكتابة على الــورق، ووعى مهدي حني 
دون كتاباتــه وما طرأ علــى الزمن من 
ليحيلنا  ومد،  وتكــرار  وتقطيع  تفتيت 

إلى زمن القراءة أو التلقي.
 وهــو الزمن الــذي يطلع فيــه القارئ 
على النص، وعليه تبــدأ عمليات تعدد 

األنواع  لهذه  تبعــاً  والتأويالت  القراءات 
واألمنــاط ذات العالقــة بالزمــن، ومدى 
وعي املتلقي آنذاك باحلكاية ووعيه عند 

القراءة.
وخلــص الكاتب جهده فــي )اخلامتة( ملا 
توصل إليــه بعد قراءات مســتفيضة 
ملرويات مهدي علي ازبني التي اشتغلت 
عليها الدراســات التــي انطوى عليها 

الكتاب ومتثلت بعض جوانبها في:
تعد اللغة عند مهدي من أهم مكونات 
اخلطــاب الروائــي إلــى جانــب الرؤية 
الســردية والبنيــة الزمنيــة والفضاء 
والشخصيات والوصف واألحداث، ولكن 
تبقى اللغة هي املميز احلقيقي لرواياته 
كونها املادة الشــكلية التعبيرية التي 
تنبني عليها رســالته إلــى القارئ عبر 
جمل متنوعة ســردية ومشهدية ببالغ 
احلرفية، واســتخدام اللغة الرشــيقة، 

مبيناً ال حدث دون حركة أو تنقالت.
 لذلك وجب أن يضع في االعتبار السرد 
يجب أن يكون مفعًما بالنشاط حتى ال 
ميل القارئ، وال بــد من تنويع ما يحتويه 
اإلطار الســردي واالنتقال من مشــهد 
إلى آخر بسالســة ورشــاقة، فضالً عن 
ضبط سرعة السرد التي تناسب احلدث 

وأهميته.
 لذلك يركز عليها كثيراً ما دامت اللغة 
شفرة وســيطة بينه وبني املتلقي وهو 
احلرفية  وقواميسها  اللغة  ناصية  ميلك 
واجملازية، ويحســن توظيفهــا توظيفاً 
أدبياً سامياً، ويســتثمرها في سياقات 
تداولية فنية  تواصليــة ذات مقاصــد 

وتعبيرية.
ادار مهدي نصوصــه الروائية إلى جانب 
قدرتــه على إقنــاع القــراء ودمجهم 
بســهولة مع األحداث في إطار محكم 
وشــيق في نقل األحداث ، فإنه غالًبا ما 
جلأ إلى تقنية السرد املتقطع، والتالعب 

باألزمنة التي تدور فيها األحداث.
 ومن خــالل هذه التقنية فــي التقدمي 
والتأخيــر يعرض املشــاهد دون ترتيب، 
ويلقي الضوء على املســاحات املظلمة 
والغامضــة، كل ذلك مــن أجل إضفاء 
املزيد من األجواء املساعدة على إيصال 
احلــدث للمتلقــي في حلظــات التنوير 
اخلتامية التي يكتشف فيها كل ما كان 

يحيره منذ البداية.

بغداد - الصباح الجديد:

الكلمة مســؤولية، وكتابــة النصوص 
النصــوص  عــن  والكتابــة  مغامــرة، 
استكشاف أســرارها ومحاولة للوقوف 
علــى تقنياتهــا.. وهذا ما عمــل عليه 
الكاتب رســول يحيى في تصديه ملنجز 
ازبني،  علــي  مهدي  والقــاص  الروائــي 
وسعيه للولوج إلى عوامله السردية، في 
واستنطاقها  نصوصه  لتفكيك  خطوة 
للوصول إلى مخرجات تعبر عن مقاصد 

الكتابة وطرائق تناولها.. 
وقد عنون كتابه بـ )مرفأ اإلبداع السردي- 
مهدي علي ازبني أمنوذًجاً( مشــتغالً على 
روايات مهدي اخلمــس، فضالً عن بعض 
القصصية  مــن مجاميعــه  النصوص 

األربع.
تضمن الكتاب مقدمة، تبعتها عنوانات: 
السرد والسرد املتقطع، فلسفة السارد، 
حضور السارد، الزمن وماهيته، فضالً عن 

اخلامتة.
وقد ورد في )املقدمة( إن أعمال مهدي علي 
ازبني قادرة على رســم صورة للتناقضات 
العراق، جعلته  التي عاشها  والصراعات 
دائماً في موقع املشاكســة الفعالة في 
احليــاة السياســية واالجتماعية، حيث 
متكن عبر العديد من قصصه بنقد ذاتي 
وسياســية  دينية  ألفكار  عنيف  واقعي 
ومجتمعية مكنته من أن يصنع لنفسه 

فكراً خالصاً. 

وفي محور )الســرد املتقطع وأســلوب 
السرد( يعرفنا الكاتب رسول يحيى هذا 
املصطلح بـــأنه نظام سردي ال يعتمد 
علــى زمن ثابــت أو تسلســل منطقي 
لألحــداث، وهــو يُبنــى علــى مخالفة 
التسلســل املنطقي لوقوع األحداث في 
تقدمي احلكايــة، معتمداً علــى تقنيات 
كتابية متعددة، مثل: احلذف، واالسترجاع، 

والتلخيص، والوصف وغيرها
لم يعتمد مهدي علي ازبني على التدرج 
في وقوع األحداث، فيســرد احلدث األول، 
ثم ينتقل إلــى احلدث الثانــي، والثالث 
وما بعده، وهكــذا بالترتيب حتى نهاية 
األحــداث، بل إنه تبنى الســرد املُتقّطع 
مخالفــاً التسلســل املنطقــي لوقوع 
األحداث، إذ يبدأ السارد في تقدمي حكاية 

مرفأ اإلبداع السردي - مهدي علي ازبّين أنموذجًا

هكذا يعتمد السارد مبدأ النص 
متعدد المستويات عميق الرؤى، 
إلثارة التفاصيل وطرحها بنظام 

السرد لتكون وسيلة لتنمية 
وعي المتلقي بموجبات التأويل، 
والسؤال الذي يعتمده المتلقي 

للوصول إلى غايات النص، فإن 
تساءل فهذا يدل أنه تحاور مع 

النص حوارًا يليق بعقليتين، عقلية 
السارد وهو يقدم التفاصيل، 

وعقلية المتلقي وهو يجتهد في 
استيعاب ظاهر النص وما وراءه، 

ويجمع شتات التفاصيل وصواًل 
إلى مستهدفات السارد من النص، 

والسارد غير ملزم بتقديم أجوبة 
بموضع األسئلة ومثيرها، ولكنه 

يقدم ما يعين على تفهم اإلجابة 
والتوصل لجوهرها.
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الموصل ـ الصباح الجديد:
عشــرات النســاء العراقيات ومن مختلف احملافظات واألديان 
والقوميــات واملذاهب اجتمعــن في مدينة املوصــل القدمية 
بالقرب من أنقــاض األبنية واملنازل التي ما زالت تّذكر من يراها 

بحجم اخلراب الذي تكبدته هذه املدينة.
وســط املوصل القدمية بالقرب من كنيسة )الساعة( اتفقت 
هؤالء النســوة على إقامة مهرجان )هوامن( والذي تضمن إقامة 

بازار لعرض األزياء واألدوات الفلكلورية.
الســيدة عزيزة عيسى، مسيحية من منطقة كرمليس قالت، 
إنها جاءت بصحبة صديقتها للمشــاركة فــي البازار وارتداء 
األزيــاء التراثية، حيث ارتــدت مالبس فالحية كما تســميها 
وهي املالبس التراثية التــي يرتدونها في بلدة كرمليس بقضاء 
احلمدانية، أما رفيقتها ســارة فقد ارتدت الزي االشوري اعتزازا 

باملوروث التاريخي لآلشوريني.
اما انســام محمود، القادمة من كركوك، فقالت انها لم تكن 
تتوقع ان ترى املوصل القدمية قد عادت بهذا الشــكل، مؤكدة 

اندهاشها بحب الناس للحياة واإلصرار على العودة.
وتضيــف أنا منبهرة بأن مــن عادوا ملدينة املوصــل لم يتلقوا 
تعويضات أو مساعدات من احلكومة بل اعتمدوا على أنفسهم 
وعلى دعم بعض املنظمات الدولية«، مشــيرة إلى أنها رأت في 
نفوس املوصلني حباً للحياة بقدر جمال املوصل القدمية والصور 

التراثية املوجودة فيها.
أما إيفان احمد، القادمة من محافظة دهوك، فقد أبدت ارتياحاً 

كبيراً ملشاركتها في البازار الذي أقيم ضمن مهرجان )هوامن(.
وقالت انها تعمل في التطريــز واحلياكة اليدوية واحبت فكرة 
املشــاركة ودعم مدينــة خرجت من احلرب، مضيفة »أشــعر 
باألســى جتاه املدينة ألنها مــا تزال تعاني من اخلــراب والدمار 

وذكريات احلرب رغم أن سكانها عادوا إليها«.

بغداد - الصباح الجديد:

تُســمى القهوة مبفتاح الســالم 
والبدء فــي الكالم، فهــي إحدى 
املعالــم العربيــة األصيلة؛ ألنها 
سمه من سمات الضيافة والكرم 
األصيــل بــني القبائــل العربية، 
وتتشارك الســعودية والعراق في 
نفس العــادات املرتبطــة بتقدمي 
االحترام  تظهــر  والتي  القهــوة، 

والتقدير.
في  مهًما  دوراً  القهــوة  وتلعــب 
حيــاة املواطنني في البلدين، حيث 
حتضر في جلســات حل النزاعات، 
كما  واحلزن،  الفرح  جتمعات  وأيضاً 
تعتبر من شيم الرجال الكرام ومن 
عالمات الشهامة، فهي تدل على 
الكرم واحلب الذي يُقدم صافًيا في 

فنجان.
احلالي كعام  العام  إقرار  ومبناسبة 
للقهوة السعودية، فقد مت بشكل 
رســمي متييزها علــى أنها إحدى 
املوروثات الشعبية، وعالمة ثقافية 
تتميز بها اململكة، سواًء من خالل 
زراعتها، أو طرق حتضيرها وإعدادها 

وتقدميها للضيوف.
وســيكون عــام 2022 مناســبة 
الســعودية  بالقهوة  لالحتفــاء 
مميزاً  ثقافيــاً  بوصفهــا منتجــاً 
للمملكــة، وتأكيًدا علــى ارتباط 
النب احمللــي بالهوية الســعودية، 
وانطالقــاً مــن خصوصية تعامل 
القهوة ومع  اجملتمع السعودي مع 

أجوائها املميزة.
وتهــدف الفعاليــات الرئيســية 
حلملــة وزارة الثقافة »عام القهوة 
السعودية 2022« إلى إبراز مظاهر 
الســعودية  والضيافــة  الكــرم 
بالقهــوة  املرتبطــة  األصيلــة، 
الفريدة،  وعاداتهــا  الســعودية، 
الثقافي  التنــوع  إظهــار  بجانب 
خالل  من  اململكــة،  فــي  الكبير 
التنــوع في طــرق إعــداد وتقدمي 
القهوة السعودية، مرورًا بتسليط 
الضوء على النُب اخلوالني السعودي 

بوصفه منتجاً سعودياً أصيالً.

الفارق بني القهوة السعودية 
والقهوة في العراق

يُستعمل في العراق أكثر من نوع 
من أنواع القهوة، ويكثر استهالك 
في  اخلليجية  العربيــة  القهــوة 
مناطق البادية، والتي تعتمد على 
زراعة النب األخضر بكميات تكفي 
بجانب  الشــخصي،  لالستعمال 
التي  احلجازية«  »القهــوة  حتضير 
أنــواع البخور  يدخل معها بعض 
باإلضافــة إلــى اللــوز املطحون 
والهيــل، ويطلق عليهــا البعض 
»القهوة البيضاء« وهي مشــروب 

مشترك بني أغلب دول اخلليج.
أصبح إلقليم كردســتان  ومؤخرًا 
تصنيع  بعد  بــه،  اخلاصة  القهوة 
رّوج لها  الــنُب  خلطة محلية من 
احمليطة  املناطــق  مقاهــي  بــني 
وبعدما  اســم »قهوة جان«،  حتت 
أثبتت نفســها كمشــروب ممتاز، 
بدأت تنتشــر في بقية احملافظات 

العراقية مبا فيها العاصمة بغداد.
وقــال صانــع اخللطة »بهســت 
هيمن« فــي تصريحات تلفزيونية 
إنه اســتعان بالــنب العربي وقام 
مبزجه مع الــنب الغربي، للحصول 
علــى توليفة مشــتركة، وتتميز 
»قهوة جان« باملذاق املميز والرائحة 

النفاذة.
هي  التركية«  »القهــوة  وتبقــى 
الرقــم 1 فــي البيــوت واملقاهي 
العراقية، ممــا جعل العراق خامس 
أكثر دولة اســتيرادًا للنب التركي، 
وفــق تقاريــر معهــد اإلحصــاء 
التركي، الذي ذكر في دراســته أن 

دوالر  مليون   65 دفعــوا  العراقيني 
الستيراد حبوب النب في السنوات 

من 2015 إلى 2020.
وعلى اجلانب اآلخر، تنتج السعودية 
علــى وفق آخــر اإلحصائيات 800 
طن مــن النب ســنويًا، مــن 600 
وتستهدف  اململكة،  داخل  مزرعة 
مــع حلول عــام 2025 زراعة أكثر 
مــن مليون شــجرة بــن خوالني، 
الذي يعتبــر رمزًا لصناعة القهوة 
السعودية وأحد أندر وأغلى حبات 

النب على مستوى العالم كله.
ويتم حتضير القهوة في السعودية 
بعدة طرق، مــن ضمنها الطريقة 

املعتــادة بتجفيف الــنُب، ووضعه 
حتت أشعة الشمس ملدة أربعة إلى 
ستة أسابيع، أما الطريقة الثانية 
فتســمى بـ«املغســولة«، وفيها 
تستخلص القشرة اخلارجية حلبة 
النب عن طريق نقعها في املاء، ثم 

تترك لتجف.
لتحضير  املعروفــة  الطــرق  ومن 
القهــوة داخل اململكــة، طريقة 
»العسلية« وهي مزج بني الطريقة 
األولــى والثانيــة، وتعطي نكهة 
ممتازة ومختلفة معتدلة احلموضة 

واحلالوة.

القهوة في العيد
مع صبــاح أول أيام عيــد الفطر 
مناطق  مختلــف  فــي  املُبــارك 
الســعودية والعــراق، يتم جتميع 
في  باإلفطار  واالحتفــال  األحباب 
جماعات، مــن خالل أباريق القهوة 
الســاخنة، لتكــون أول ما يقدم 
الترحيب والســالم،  للضيف بعد 
ودوًمــا مــا تكون »القهــوة« هي 
األقارب  بــني  الرئيســي  الرابــط 

واألصدقاء في أيام العيد.
وال تختلف األســر السعودية عن 
العراقية في تقدمي فنجان القهوة 
الصباحــي خالل اليــوم األول من 
العيــد، حيث تســتقبل الزوجات 
عودتهم  لدى  وأبناءهــن  أزواجهن 
من صــالة العيد، بفناجني القهوة 
التي يُقدم معها اخملبوزات واحللوى 

وبعض األنواع الفاخرة من التمر.
ومن جانبها تستعد وزارة الثقافة 
باململكــة العربيــة الســعودية 
القهــوة  “عــام  بـــ  لالحتفــاء 
برامج  كأحد   »2022 الســعودية 
حتقيق رؤيــة اململكة 2030، خالل 
أيام عيد الفطر املُبارك هذا العام، 
من خــالل حمالت فــي مختلف 
مناطــق اململكــة، ومت تخصيص 
ركن خاص بالقهوة السعودية في 
املراكز التجارية، وسيتم استقبال 
املتســوقني وتقدمي الضيافة لهم 
بخمســة أنواع من القهوة لعددٍ 
من املناطق بحســب اختيار الزائر 
مــع متر فاخــر، وعــرض املكونات 
ودرجــة التحميص بحســب كل 

منطقة.

»القهوة«.. المشروب الشعبي المشترك بين البالد والسعودية 

هنالــك الكثيــر مــن األغاني مت 
)أغاني  *كتابــي  ضمــن  إدراجها 
مرور  مــن  الرغم  املثقفني(علــى 
الزمن عليها إال أنها بقيت حتتفظ 
بنفس النكهة حلالوتها وأصالتها, 
باتت حتمل لنا معها سحر املاضي 
وأصالتــه منهــا أغانــي كوكب 
الشــرق أم كلثوم وعندليب احلب 
عبــد احلليم حافظ واألســطورة 
اخلالدة أسمهان وعندليب الصباح 
الدافئة  احلنجــرة  وصاحب  فيروز 
فريد األطرش واخلالد الذكر محمد 
عبد الوهاب وقيثــارة الطرب وردة 
اجلزائريــة وإيقونــة احلــزن علية 
العاشقني  التونســية وســنونو 
ميادة حناوي و قيثار اخلليج عوض 
دوخي  و ســفير األغنية العربية  
كاظم الســاهر والفنــان القدير 
محمد عبده و الفنان املتألق فؤاد 
ســالم وصاحب احلنجرة اجملروحة 
عبد الــرب إدريس وغيرهم هنالك 
أحسهم  الشباب  املبدعني  بعض 
امتــدادا لهؤالء الــرواد وعمالقة 
الطرب مع االختالف طبعا لتطور 
آمال ماهر  الفنانــة  احلياة منهم 
الوهاب  عبــد  شــيرين  والفنانة 
والفنانة  نصــري  أصالة  والفنانة 
سحر طه. والفنانة أحالم والفنان 
حســني اجلســمي والفنان راشد 

املاجد وغيرهم .
 بعــض األغانــي التي شــكلت 
تناغما كبيرا بني الشاعر وامللحن 
واملــوزع املوســيقي واملطرب هي 
أغنية )يا محبي ( للفنان اإلماراتي 

الشــاب املثقف طــارق املنهالي 
رومانســية  قصة  هــي  األغنية 
رائعــة بصدقها كتــب كلماتها 
الشــاعر املبدع معالــي الدكتور 
مانــع ســعيد العتيبــة وحلنها 
وتوزيع  الشــيخ  حســام  املتميز 
املايســترو محمد القحوم قصة 
األغنية عن عاشــق ولهان محب 
يحلم بحبيبتــه الغالية املنجدة 
حلياته يحكي لها عن ضياع حلمه 
وجفــاف وعطش قلبــه  لنبض 
حبها ومشاعرها لكي تنجده من 
الضياع وحظه الرديء كونه يحلم 
الواهب  لقــاء حبيبته وهــو  في 
لها عمره فــداء ألنها أي حبيبته 
أصبحت أمســه وغــده ,ماضيه 
تقول  كما  ومســتقبله  وحاضره 
األغنيــــــــــة )يا محبي كيف 
اعبر عن غــالك .... كيف كلي في 
كالمــي ابتدي , تدري ان الشــوق 
للمغــرم هــالك ... كنــت احلم 
انــك أنت منجــدي , ضاع حلمي 
يا خســارة في ثراك ...جف قلبي 
من عقــب ماهو ندي , كنت امني 
عاندني  ملتقاك...بس  في  ناضري 
انا احلظ الردي ,  شــوف قلبي كل 
وصلك  ...دون  اجــاك  ما كفيــت 
مــا اهتنيــت مبرقدي , ال تســلم 
تبالغ  ....وال  اللي هــواك  للظروف 
بالغياب الســرمدي , جلل وصلك 
كل ما املك فداك ...أنت أمســي 
وأنــت بعيوني غــدي , مد كفك 
واترك ظروفــك وراك ....أنت طبي 

ياعسى عمرك ندي( . 
املتميز  الفنان  لنــا  هكذا قدمها 

طــارق املنهالــي الذي شــجعه 
والـــــده رحمــه اهلل وطيب ثراه 
هــو من ســاعده في رســم أول 
املوسيقية كان  خطوة في حياته 
األب النبيل البنه الوحيد طـــارق 
والرفيــق والصديــق والداعم له 
في الفن وكل شــيء فــي احلياة 
, بعدهــا تعلم عــزف العود وهو 
في الثانية عشــر من عمره حيث 
كان شغوفا بأســاتذة املوسيقى 
منهم  بالعــود  الفن  وأســاطني 
العود عبــادي اجلوهر  إخطبــوط 
وأستاذه املوسيقار د. نصير شمه  
األطرش  فريد  الفنان  العود  وملك 
املاجستير  شــهادة  على  ,حصل 
في القانون حماية حقول امللكية 
وبراءات االختراع وحماية  الفكرية 
املصنفــات الفنيــة واألدبية من 
اإلمارات  فــي  األمريكية  اجلامعة 
2018 حصل على شــهادة  ,عام  
التخرج في أصــول الغناء العربي 
وعلم األصوات مــن أكادميية بيت 
العود العربي بتقدير )امتياز مبرتبة 
الشــرف( بعد أن تتلمذ ســنوات 
على يد الدكتــور فتح اهلل احمد 
د. نصير شــمه ولقبه  والفنــان 
)صوت األصالة( لتأصل غنائه في 
األغاني الكالسيكية الفاخرة كما 
انه حلن وغنى ملعالي الدكتور مانع 
ســعيد العتيبة وصاحب السمو 
امللكي األمير بدر بن عبد احملســن 
بن عبد العزيز آل سعود مجموعة 
من األغاني منهــا ) عيالة علم / 
يوم الشــهيد / اسعد شعب / أبو 
ظبي عاصمتنا / حبــي الطاهر / 

الراقي / املعاني والقيم / ال تبكي 
أمامي (, الفنان طارق املنهالي من 
مواليد 1985 مدينــة العني التي 
تعد أجمــل املدن واعــرق واحات 
إمــارة أبو ظبي اقــرب أغانيه إلى 
قلبه هي) حســايف / ودي ولكن / 
املسألة / ياغايبة / خايف عليك / 
ليلي مثل ليلك (. في اخلتام نقول 
هنالــك أغاني تبث فــي النفوس 
الشــريرة روح التســامح واحملبة 
تنــدرج  ضمــن أغانــي املثقفني 
التي أســهمت في إشاعة ثقافة 
حقوق اإلنســان وهنالــك أغاني 
أطفــأت نيــران الشــوق وأغاني 
والوالدين  ربه  أمر  تهدي من عصا 
وأغانــي تطمئن القلــوب باألمان 
وأغانــي متنحنا نعمة النســيان 
وأغانــي تهدئ النفــوس القلقة 
التعب  أبداننا  وأغاني تسحب من 
وجتعلنــا نغفو       لننــام قريري 
العيون وهنالــك أغاني تخلق لنا 
أجواء تعبق برائحة الزهور متشط 
مشاعرنا مبوســيقاها السرمدية 
وتضمــد جروح  مشــاعرنا حتلق 
بنــا عاليا في فضاء الياســمني . 
أما أغنية يــا محبي للفنان طارق 
املنهالي فهي امتازت بــ  كلماتها 
الســـــاحرة ... وموسيقاهـــــا 
التي تبعث الروح من جديـــــد... 
 ... شجـــي   ... حزيـــــن  بصوت 

صــادق ...أصـــــيل . 
*أغاني املثقفني كتاب حتت الطبع 
ضم دراســات جماليــة ملطربني 
أجيــال مختلفة  ومطربــات من 

عشق أغانيهم)النخبة املثقفة(.

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

تشــعر بالقلق بســبب االضطرابات التــي حدثت في 
حياتك العاطفية مؤخرا. هذه االضطرابات ستجعلك 
حزينا وغير حريص علــى حتقيق أي أهداف أو طموحات 
اآلن. ال تكــن عدوانيــا او هجوميا عند مســاعدة أي 
شخص لك اليوم، فرمبا جترح مشاعر أقرب الناس إليك.

العذراء
بعض املفاجآت غير املســتحبة قــد تواجهك في 
الصباح والظهيرة، ما يجعلك في مزاجية واضحة 
وعصبية بعض الشــيء. في فترة مــا بعد الظهر 
تصبح متفائال ونشيطا وقد يلعب احلظ دوره معك 

في املساء، فحاول إصالح عالقتك مع من حتب. 

تركــز اليوم على اجتــاه معني، ولكن رمبــا تواجهك بعض 
املشاكل املعقدة التي تتعلق بالقضايا املطروحة اآلن. كن 
حريصا عند التعامل مع األشــخاص احمليطني بك وخاصة 
تصرفاتــك معهم. ال حتتاج بالضرورة إلى تغيير أســلوب 
حياتك، ولكن ال بأس من إجراء بعض التعديالت البسيطة.

األجــواء متوترة من حولك فكن حذرا في تصرفاتك. 
رمبا تلقي ببعض السخفاء فحاول أن تتعامل معهم 
بطريقة حسنة بغض النظر عن سخافاتهم. حاول 
أن تكــون أكثر ترتيبــا وتنظيما. نظــم وقتك ووزع 
أنشطتك. شــجع احلبيب أو األصدقاء على العمل. 

إذا كنــت تخّطط ملشــروع كبير فــذكاؤك وصفاء 
ذهنك ســيجعالنك حاضرا وفّعاال. إذا كنت مرتبطا، 
تزداد املشــاركة بينك وبني الشريك وفي كل األحوال 
تنعكس إيجابياً على عطائــك املهني وعلى تألقك 

االجتماعي.

ال تقلق فلن تــدوم هذه الضغوط إلى األبد، في املســاء 
تخف األجواء الضاغطة واملشــاكل وتشعر بالقوة تعود 
إليك، لكن عليك جتاوز فترتي الصباح والظهيرة ملا لديك 
من مشاكل، وحاول أن تتمالك أعصابك وتتصرف بهدوء 
مع عائلتك وحبيبك وبخاصة أن هنالك خبراً قد يصعقك. 

تشــعر أنك قوي جدا اليوم. تتمتع بصحة جيدة 
وبعقل حاد وذهن صاف. تشعر أن الطعام يحسن 
مزاجك ولذلك رمبا تتناول كميات كبيرة منه. رمبا 
تقضي معظم وقتك في املســاء مــع احلبيب. 

استمتع بوقتك وبهذه السهرة السعيدة.

رغبتك فــي التطوير قــد تواجه ببعــض اآلراء املغايرة، 
لكن إصرارك يعيد تصويــب األمور ملصلحتك. لن يعكر 
املغرضون صفو العالقة بينك وبني الشريك فال تقلق. كن 
من أصحاب األجسام الرشيقة كتلك التي تشاهدها في 

البرامج اخلاصة باحلفاظ على صحة سليمة ورشيقة

عاطفيا. كــن أكثر جدية فــي التعامل 
مع الزمــالء. بعض التنازالت ال تضرك بل 
ســتعرف مدى تأثيرها اجليد على حياتك 
قريبا. اقتــرب من احلبيــب فهو بحاجة 

إليك.

الدلو
تتطور األمور إيجابيا ملصلحتك في زمن قياسي، 
لُتقبل علــى األعمال  وهذا يرفــع معنوياتــك 
بحماسة وسعادة وتبحث عن آفاق جديدة، وهذا 
له انعكاسات إيجابية تساعدك لتطوير العالقة 

مع الشريك. 

الجدي

يوم رائع جدا بالنسبة لك حتصل فيه على كل ما تريد 
لتحقق أهدافك. احلظ يدعمك بقوة ويجعلك تتغلب 
علــى كل العقبات. انضباطك فــي العمل قد يكون 
ســببا في الثروة التي حتصل عليها. تشعر أنك تكون 

في حالة جيدة عندما تكون مجتمعا مع األصدقاء.

انتبــه ألن أي عمل تقوم به اليــوم يتطلب منك احلماس 
والتركيز أكثر من املعتاد. تركز على أحالمك بشكل جيد 
ولكن يجب أيضــا أن تهتم بالواقع الذي تعيشــه اآلن. 
اهتم بأمورك الشــخصية فأنت تشــعر بالذنب ألنك ال 
تفعل ما يجب عليك أن تفعله. ركز على املهام الروتينية.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

»هوانم« يجتمعن في الموصل العراقيون استهلكوا من القهوة ما قيمته ٦٥ مليون دوالر في خمس سنوات
ليبعثن الحياة في الخرائب

متابعة ـ الصباح الجديد:
قال عدد من بحارة ســفن الصيد 
في البرتغال، إنهم صادفوا قرشــاً 
نادرا يعــود إلى 80 مليون ســنة 
األســنان،  بعــدد هائل من  وميتاز 

قبالة سواحل البلد األوروبي.
ونقالً عن صحيفة "ديلي ســتار"، 
أن هذا القرش الــذي يصل طوله 
إلى 1.5 متر يُوصف في الغالب بـ 
“األحفورة احلية"، ألنه تغير بشكل 
طفيف على مدى عشرات املاليني 

من السنني.
وجرى سحب سمك القرش النادر 

الذي يسمى بـ “األهدب" من عمق 
يزيــد عن 2000 متر حتت ســطح 

املاء.
فــي غضون ذلــك، قــال باحثون 
تصريحــات  فــي  برتغاليــون 
للصحافة، إنهم يعملون بتنسيق 
مع االحتاد األوروبي من أجل ضمان 
تفادي صيد أنواع غير مرغوب فيها 

أو أخرى حتتاج إلى احلماية.
وكان هذا القرش يعيش ســابحاً 
بينمــا كانت  في ميــاه عميقة، 
الديناصورات على ســطح األرض، 
واســتطاع "األهدب" أن يكتسب 

فــكاً قويا بفعل صيده لســمك 
احلبار وأنواع أخرى.

البرتغالي للبحر  وأوضح املعهــد 
والغــالف اجلوي، في بيــان، أن هذا 
القرش له جســم طويل ونحيل، 

كما أنه ذو رأس شبيه بالثعبان.
وقالت الباحثة فــي جامعة ألغار 
كاسترو،  مارغريدا  البرتغالية،  في 
بأســنانه  ميتاز  األهدب  القرش  إن 
الكثيرة التي يصل عددها إلى 300، 
ويستخدمها ألجل االنقضاض في 

شكل مفاجئ على الفريسة.
الشــيء  العلمــاء  يعــرف  وال 

القرش،  هــذا  أعداد  عــن  الكثير 
ألنــه يعيش في مســتوى عميق 
البحر، حيث يشتد  حتت ســطح 
درجة حرارة  مع  والضغط،  الظالم 

منخفضة للغاية.
حلماية  الدولــي  االحتــاد  ويــدرج 
األهدب ضمن  القــرش  الطبيعة، 
للقلق"،  مدعــاة  "األقل  األنــواع 
لكنه حذر من تزايد نشاط الصيد 
التجاري في امليــاه العميقة، وهو 
أمر يزيد احتمال ســحب السفن 
لهــذه األنــواع من الســمك عن 

طريق اخلطأ.

قرش نادر من »زمن الديناصورات« يحيا في المياه العميقة
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جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 32117
التاريخ: 2022/4/28

))إعالن((

حصلت موافقة وزارة االعمار واإلســكان والبلديات واالشــغال العامة بكتابها املرقم 
)7864( فــي 2021/4/1 تعلــن جلنة البيع وااليجار عــن إجراء املزايــدة العلنية لتأجير 
العقارات العائدة الى )مديرية بلدية الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة 
ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة 
باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية 
الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فتمدد الى اليوم الذي 
يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 

2% من مبلغ اإليجار.

مالحظة/ يتحمل من ترسو عليه املزايدة بتسقيف الساحة حسب كتاب وزارة االعمار 
واإلســكان والبلديات واالشغال العامة/ القسم الفني/ شعبة تنظيم املدن/ املرقم ب/ 

20949 في 2019/7/2
م. ر. مهندسني
محمد دخيل حسني
ع. رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 32116
التاريخ: 2022/4/28

))إعالن((

تعلــن جلنة البيع وااليجــار عن إجراء املزايدة العلنيــة لتأجير العقارات العائدة الــى )مديرية بلدية 
الناصريــة( املدرجة اوصافها ادناه وفــق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعــدل، وملــدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرســمية، فعلى الراغبني 
باملشــاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاسب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمســتأجر وســتجرى 
املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهــرا في مبنى ديوان بلدية 
الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام 
العمل الرســمي على ان يجلب املزايــد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعــام 2022 مع جلب هوية 

االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ محمد دخيل حسني
رئيس جلنة البيع وااليجار

صندوق اإلسكان العراقي في ميسان
اعالن

إلــى الشــريك/ ظافــر صــادق بابــل الشــريك في 
العقار208/334 مناصفة مع الشريك املقترض خضير 
عباس رحمه الذي يروم التقدمي الى صندوق اإلســكان 
العراقي في ميسان لغرض التسليف لبناء وذلك لقيام 
الشــريك خضير عباس رحمه بالتقــدمي إلى صندوق 
اإلســكان العراقي في ميســان لذا مت تبليغ خالل مدة 
خمسة عشر يوما داخل العراق وشهر من تاريخ النشر 
إذا كان خارج العراق وبعكســه يســقط حقكم في 

االعتراض مستقبال...

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 33
التاريخ: 2022/4/28

م/ إعالن أول/ إعادة تقدير

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 )الشطرة( البالغ 
عددها )19( وكما مبينة مواصفتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب 
البلدية خالل مدة )30( 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 ترسو عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 34
التاريخ: 2022/4/28 

م/ إعالن ثاٍن/ نكول

عمال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل تعلن 
جلنــة البيع وااليجار في مديرية بلديــات ذي قار عن وجود مزايدة علنية 
اليجــار أمالك مديرية بلدية )اور( عدد )4( وكما مبينة مواصفاتها ادناه، 
فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )15( 
يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة 
ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضور في 
اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد 
مــع جلب هوية األحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور 

نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات محافظة ذي قار
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1204/ج/ 2022
التاريخ: 2022/4/27

املتهمان الهاربان/ 
حنان زايد خلف وجنان حسن 

جميل
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهمــان الهاربان/ حنــان زايد خلف 
وجنــان حســن جميل بالنظــر الى 
بالوقت  اقامتــك  محــل  مجهولية 
احلاضــر ولكونكم متهمني بالقضية 
احكام  وفق   2022 1204/ج/  املرقمــة 
املادة )38( من قانون البطاقة الوطنية 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
امام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمــة في الســاعة الثامنة 
صباحا يوم 2022/5/30 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1210/ج/ 2022
التاريخ: 2022/4/27

املتهم الهارب/
 كرار عبد األمير غامن عطيه

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهم الهــارب / كرار عبــد األمير 
غامن عطيه بالنظــر الى مجهولية 
احلاضر  بالوقــت  اقامتــك  محــل 
ولكونك متهمــا بالقضية املرقمة 
املادة  احــكام  وفــق  1210/ج/2022 
)372( مــن قانــون العقوبــات فقد 
باإلعالن عــن طريق  تبليغــك  تقرر 
صحيفتــني محليتني للحضور امام 
الثامنة  الســاعة  احملكمة في  هذه 
صباحــا يــوم 2022/5/22 وفي حال 
عدم احلضور ســوف جتــرى احملاكمة 

غيابا بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1311/ج/2022
التاريخ: 2022/4/24

م/ اعالن
الى املتهم الهارب/ 

علي حسني عبد الرزاق العقابي
بالنظر جملهولية محل اقامتك في 
احلاضر ولكونك متهما في  الوقت 
القضيــة املرقمــة 1311/ج/2022 
وفــق احــكام املــادة )1/413( من 
قانون العقوبات رقم 111 لســنة 
1969 فقد تقــرر تبليغك باإلعالن 
عن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضــور امام هــذه احملكمة في 
موعــد احملاكمة يــوم 2022/5/30 
وفي حــال عدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة بحقك غيابا وحسب 

األصول.
القاضي
سعد عبد عليوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 135/ج/غيابي/2021
التاريخ: 2022/4/26

املتهم الهارب/
 رائد كنعان يحيى عبد العزيز

م/ اعالن
حتية طيبة...

حكمــت   2022/4/21 بتاريــخ   -1
رائــد كنعان  احملكمة علــى اجملرم 
يحيى عبد العزيز باحلبس الشديد 
وفقا الحكام  )ثالث ســنوات(  ملدة 
املــادة )446( من قانــون العقوبات 

رقم 111 لسنة 1969 النافذ.
2. لــك حق االعتراض خــالل فترة 
ثالثة اشهر من تاريخ صدور احلكم 

وبخالفه يعتبر القرار نافذا.
4- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 866/ج/غيابي/2021
التاريخ:2022/4/26

املتهم الهارب/
 خليل إبراهيم عبد هويدي 

رحمة
م/ اعالن

حتية طيبة...
حكمــت   2022/4/21 بتاريــخ   -1
احملكمة على اجملــرم خليل إبراهيم 
عبد هويدي رحمة باحلبس الشديد 
املادة  الحكام  وفقا  )ســنتني(  ملدة 
)28( مــن قانون املشــروبات رقم 3 

لسنة 1931 النافذ.
2. لــك حق االعتراض خــالل فترة 
ثالثة اشهر من تاريخ صدور احلكم 

وبخالفه يعتبر القرار نافذا.
3- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1293/ج/ 2022
التاريخ: 2022/4/27

املتهم الهارب/ 
عالء مير حسني يونس

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهــم الهارب/ عالء مير حســني 
يونس بالنظــر الى مجهولية محل 
اقامتــك بالوقت احلاضــر ولكونك 
متهما بالقضيــة املرقمة 1293/ج/ 
2022 وفــق احكام املادة )1/459( من 
قانون العقوبــات فقد تقرر تبليغك 
صحيفتني  طريــق  عــن  باإلعــالن 
محليتني للحضور امام هذه احملكمة 
في الســاعة الثامنــة صباحا يوم 
2022/5/23 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية 
في الصينية

العدد/ 2022/323
التاريخ/ 2022/428

م/ إعالن
الى/ املدعو

 )مثنى محمد نواف(
الســيدة  احلجة  طالبة  قدمت 
)براء محمد نواف( طلبا تروم فيه 
عليه  لك،  الوفــاة  إصدار حجة 
تقرر تبليغك باحلضور أمام هذه 
احملكمــة خالل عشــرة أيام من 
تاريخ النشر وعند عدم حضورك 
ستنظم حجة وفاة بحقك وفق 

القانون.
مع التقدير...

القاضي
رائد حسن خلف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 
محكمة االحوال الشخصية في 

الكوت
العدد/ 2052/ش/2022

الى املدعى عليه/ 
عالء غويض بجاي

أقامــت املدعية )ازهــار عبد الرضا 
جويد( الدعــوى املرقمة أعاله والتي 
تطلــب فيهــا دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بالتفريــق لعــدم اإلنفاق 
وجملهوليــة محل إقامتك وحســب 
الكارضية  محلــة  مختار  إشــعار 
مركــز  بكتــاب  واملرفــق  األولــى 
شــرطة الفالحية بالعدد 5946 في 
2022/4/28 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــني محليتــني رســميتني 
يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
بتاريخ 2022/5/17 الساعة التاسعة 
او من  صباحا وعند عدم حضــورك 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

1
 ساحة وقوف

 السيارات خلف
املصرف العقاري

 37 تسلسل
 2338100,000,000 م2)2( سيف

ثالث سنواتمائة مليون دينار

مدة االيجارااليجار السنوياملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

35736/110أسواق جتارية مشيدة/ حي اريدو1
سنتان10,000,000 عشرة ماليني دينار500 م2جزيرة رقم )2(

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م11542كشك مشيد في حي اور2

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م5542بكشك في حي سومر3

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م4292كشك مشيد حي احلسني4

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م4402كشك في سومر/52

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4552كشك مشيد في حي سومر6

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م4902كشك في حي الصناعي7

سنتان850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4082كشك مشيد حي اريدو8

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م4612كشك مشيد في شارع الذرى9

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4112كشك مشيد في احلي العسكري10

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م3962كشك في الصاحلية11

 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون6,25 م5402كشك مشيد في حي األمير12
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م522كشك مشيد في السوق العصري13

سنة واحدة800,000 ثمامنائة الف دينار6,25 م6602كشك مشيد في حي الشهداء14

 1,280,000 مليون ومائتان وثمانون15 م132حانوت في شارع االخالص15
سنة واحدةالف دينار

 القيمة التقديريةمدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت
)االيجار السنوي(

 89/539/35 امبلدية اور1
 3,000,000 ثالثة مالينيسنة واحدةملعب خماسيالعظام

دينار/ إعالن ثاني

 89/976/35 امبلدية اور2
العظام

 مشتل بصورة
 1,000,000 مليون دينار/سنة واحدةمؤقتة

إعالن ثاني

 جزء من 89/979/35بلدية اور3
 500,000 خمسمائةسنة واحدةكشك رقم 6ام العظام

الف دينار/ نكول

 جزء من 89/979/35بلدية اور4
 600,000 ستمائة الفسنة واحدةكشك رقم 7ام العظام

دينار/ نكول

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

 382،500،000 ثالثمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائةسنة واحدةعلوة بيع الفواكه واخلضر5009/2 احلمامالشطرة1
الف دينار

 147،200،000 مائة وسبعة واربعون مليون ومائتانسنة واحدةعلوة بيع املواشي بصورة مؤقتةجزء من 5024/2الشطرة2
الف دينار

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 85جزء من 5024/2الشطرة3

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 86جزء من 5024/2الشطرة4

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 87جزء من 5024/2الشطرة5

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 88جزء من 5024/2الشطرة6

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 90جزء من 5024/2الشطرة7

800،000 ثمامنائة الف دينارثالث سنواتمحل تصليح السيارات رقم 91جزء من 5024/2الشطرة8

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 264جزء من 360/8الشطرة9

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 272جزء من 360/8الشطرة10

525،000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 268جزء من 360/8الشطرة11

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 61جزء من 360/8الشطرة12

550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 88جزء من 360/8الشطرة13

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 89جزء من 360/8الشطرة14

625،000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 102جزء من 360/8الشطرة15

550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 104جزء من 360/8الشطرة16

550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 110جزء من 360/8الشطرة17

550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 126جزء من1266/2الشطرة18

3،000،000 ثالثة ماليني دينارثالث سنواتمشتل بصورة مؤقتةجزء من 5024/2الشطرة19



11رياضة
نعمت عباس*

السليمانية / إعالم األولمبية 

بدأت أمس الســبت منافســات 
والسهم  بالقوس  آســيا  بطولة 
لفعاليتــي  والنســاء  للرجــال 
القــوس املركب والقــوس احملدب 
على ملعــب نادي الســليمانية 
الرياضي، مبشــاركة سبعة عشر 
منتخبــاً آســيوياً هــي »العراق 
وبنغالديش  وإيــران  والســعودية 
وأوزبكستان  وكازاخستان  والهند 
وسوريا  وقطر  واالمارات  والكويت 
والنيبــال  وفلســطني  واألردن 
وباكســتان واليمــن اضافة الى 
منتخب الســودان الذي شــارك 
في املنافســات ضيفاً، وممثالً عن 
قــارة أفريقيــا« إذ ان نظام االحتاد 
اآلســيوي ينــص علــى ان تكون 
للجميع  مفتوحــة  البطــوالت 
وبالتالــي يحــق ألي منتخب في 

العالم املشاركة فيها.
اليوم  منافســات  إفتتاح  وحضر 
األول مــن البطولة عضو املكتب 
التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية 
العراقية الدكتور هيرده رؤوف الذي 
أكد في تصريح ملكتبنا االعالمي 
ان رئيس اللجنة األوملبية الوطنية 
العراقية االســتاذ رعــد حمودي 
وّجه مبتابعة كافة التفاصيل التي 
تخص تنظيــم البطولة القارية 
الســليمانية،  محافظــة  فــي 
وبالفعل بــدأ التواصل مع رئيس 
احتاد القوس والســهم الســيد 
سعد محمود املشهداني للوقوف 
على كافة االحتياجات التي تؤمن 
وعكس  للبطولة  ناجحاً  تنظيماً 

أبهى صورة عن قدرة العراق على 
إحتضــان مختلــف البطــوالت 
القاريــة والعربيــة فــي مجمل 
والعاصمة  البــالد،  محافظــات 

بغداد.
تابع شــخصياً  انه  رؤوف  وأضاف 
واملتضمنة  االدارية  اجلوانب  كافة 
العمل على إستحصال تأشيرات 
املنتخبات  لوفود  )الفيزا(  الدخول 
املشــاركة بوقت قياســي فضالً 
عــن أمــور تنظيميــة تخــص 
الســليمانية  نادي  تهيئة ملعب 

الرياضي الذي يحتضن منافسات 
البطولة باالضافــة لبقية األمور 
اللوجستية التي تخص البطولة.
مــن جانبه أشــاد النائــب األول 
للقوس  اآلســيوي  االحتاد  لرئيس 
والســهم الســيد جابول غازي، 
بالتنظيم  اجلنسية،  بنغالديشي 
املميز  للبطولة القارية وعبر عن 
سعادته مبا رأه من جهد كبير بذل 
من قبل االحتــاد العراقي للقوس 
األوملبي  اجلهد  ومالكات  والسهم 
الســاند له فــي تنظيــم هذه 

البطولة التــي تقام ألول مرة في 
العراق.

ومــن جهتــه أكد رئيــس االحتاد 
ســعد  الســيد  للعبة  العراقي 
محمود املشــهداني ان مشاركة 
فــي  منتخبــاً  عشــر  ســبعة 
جائحة  برغم  القاريــة،  البطولة 
ال ســيما  مميزاً  رقماً  كورونا، يعد 
منهــا  األخيــرة  النســخة  وان 
والتي أقيمت في تايالند شــهدت 
مشــاركة أحــد عشــر منتخباً 
ان  املشهداني  فقط.وآضاف  قارياً 

أبدت  املشــاركة  املنتخبات  وفود 
سعادتها بتواجدها في محافظة 
السليمانية فضالً عن األمن الذي 
الوفود ســواء  أحاط أعضاء تلك 
تلك التي قدمت عن طريق  قادمة 
من العاصمة بغداد أو ممن وصلوا  
جــوا  حملافظتــي الســليمانية 
وأربيل. وأوضح املشهداني ان وفود 
انهم  اكدت  املشاركة  املنتخبات 
ســينقلون الصورة احلقيقية عن 
العراق الــى بلدانهم وكذلك الى 
االحتادين الدولي واآلسيوي للقوس 

والســهم، وقدرتــه على تنظيم 
الدوليــة  البطــوالت  مختلــف 
والقارية بشكل ناجح.هذا وحضر 
منافسات اليوم االول ايضا عضو 
جلنــة اخلبراء الدكتــور هالل عبد 
النســوية  اللجنة  وعضو  الكرمي 
ليلى  الســيدة  االوملبية  باللجنة 
محمد فضالً عــن عدد من ممثلي 

الصحافة والقنوات الفضائية.
وتفقد األمني العام للجنة األوملبية 
العراقيــة هيثم عبد  الوطنيــة 
املشاركة  املنتخبات  وفود  احلميد 
فــي منافســات بطولة آســيا 
بالقوس والسهم للرجال والنساء 
والتي أنطلقــت فعالياتها أمس 
مبشاركة  السليمانية  ملعب  في 
آسيوياً  منتخباً  عشــر  ســبعة 
على ان تســتمر الفعاليات حتى 
الثاني عشر من شهر آيار احلالي.

زيارته  خــالل  عبداحلميد  وثمــن 
للوحــدة التدريبيــة للمنتخبات 
املشاركة  أول امس،  القارية ظهر 
الواسعة للدول اآلسيوية متمنياً 
لهــم طيب االقامة فــي بلدهم 
اللجنة  العراق مطالبــاً  الثانــي 
املنظمة بعكس صورة مشــرفة 
للعراق وهــو يحتضن أول بطولة 

قارية منذ سنوات.
ومتنــى عبداحلميد تقــدمي أفضل 
والنتائج وحتقيق أعلى  املستويات 
بطولة  منافســات  فــي  األرقام 
آســيا للعبة.وأكد عبــد احلميد 
دعم اللجنــة األوملبية التام الحتاد 
جناح  أجل  من  والســهم  القوس 
منافســات البطولة االســيوية، 
وحث االحتــاد على تكثيف اجلهود 
الالزمة من أجل ان يكون التنظيم 

بأفضل صورة.

بدء بطولة آسيا بالقوس والسهم في السليمانية
بمشاركة سبعة عشر منتخبًا
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بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد املنتخب الوطني لكرة القدم لفئة )الصم(، آماله 
فــي البقاء ضمن دائرة املنافســة، حلجز تذكرة العبور 
للــدور املقبل من بطولــة العالم املقامــة حاليا في 
البرازيل، بعد تغلبه على منتخب مالي مساء أول أمس 
بنتيجــة )4-3(.بهذا االنتصار، رفــع املنتخب العراقي 
رصيده إلى 3 نقاط من 3 مباريات، حيث ســبق وخسر 
أمــام أميركا وتركيــا )1-4( و)0-4(... ويخوض املنتخب 
العراقــي مباراته األخيرة في اجملموعــة الثالثة، اليوم 

األحد، أمام املنتخب األملاني.
ويقــود املنتخب الوطني للصــم والبكم لكرة القدم، 
الدكتور كاظم الربيعي، يســاعده خلف حبش وعماد 
بختــر مدربا للياقــة البدنية وعلي عبــد لفتة مدربا 

حلراس املرمى وحميد طارق معاجلا.

وطني الصم يالقي ألمانيا 
اليوم في لقاء الحسم 

لقطة من افتتاح بطولة آسيا للقوس والسهم أمس في السليمانية

أسس حديثة لتدريب 
حراس المرمى الصغار

نعمت عباس*
علينا التــدرج في التدريب ألنه مفتاح النجاح في هذا 
العمر واالبتعــاد عن التدريبات الصعبــة املعقدة وإن 
كانت ذات جــودة عالية .. والتكرار فــي تعليم املهارة 
وتطبيقها أمام احلارس بشكل صحيح من قبل املدرب 
أو أفضل حــارس الذي يجيد املهارة بشــكل إيجابي، 
وإرتداء الســروال والقفــازات إذا كان ملعب التدريب 
غير مناســب..علينا أيضا االهتمام باملعدات واألدوات 
املستعملة في التدريب أن ال تشكل ضرر على احلارس.
تدريب احلارس بعيداً عن الهدف وخطوط امللعب حتى 
يأخذ الثقة في التدريب بشــكل إيجابي.. تدريب عدد 
كبير من احلراس في وقت واحد ، ويتنقل املدرب بينهم 
لتصحيح األخطاء ،علينا أن نرمي الكرة للحراس باليد 
لتســهيل مهمة احلارس في املســك ألنــه في بداية 

التعليم .
علينا أن نصحح األخطاء ونشجع احلارس دائماً ونَثمن 
جناحه.. واختيار التدريبات التي تتناسب مع عمر احلارس 
ونقــدر وقت اجلهد واالستشــفاء .وكذلــك ان ندخل 
املتعة في التدريب حتى يتدرب احلارس بفعالية ورغبة.

مــن الضروري ان نؤكد على احلارس اســتخدام اليدين 
اليســار واليمني والقدمني اليســار واليمني دائماً في 
التدريبــات بنفس الدرجــة من التكــرار .. وأن نعلمه 
التمركز والتنقل ومتابعة مســارات الكرة ومالحظة 
حركــة الالعبــني ، وعلينا ان نعلمه يســتقبل الكرة 
وال يتراجع بل بالعكس يهاجمها باســتمرار.. واختيار 
احلراس وفق مواصفات بدنية وذهنية ونفسية وعقلية 
ألن مستقبل الفريق األول واملنتخبات باملراحل السنية 
سيبقى في خطر إذا لم نحسن االختيار .. وان نستخدم 
احلجم املناسب للكرة يتماشى مع عمر احلارس) حجم 

2و 3 و4( حسب األعمار.

* مدرب عراقي محترف

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

حقــق ليفربــول، أقصى مكاســب 
ممكنة حتى اآلن في هذه النسخة من 
دوري أبطال أوروبا، بواقع 115.8 مليون 
يورو، لفوزه بجميــع مبارياته في دور 
النهائي. إلــى  والوصول  اجملموعــات 
الذي  ريال مدريد،  وسيواجه ليفربول، 
جاء في املركز الثاني بـ 105.34 مليون 
على  الفريقان  يتنافــس  يــورو.واآلن 
اجلائــزة األخيرة البالغــة 4.5 مليون 
يــورو والتي ســيحصل عليها بطل 
يورو أخرى  3.5 مليون  النســخة، ثم 
للمشاركة في كأس السوبر األوروبي.
ومقارنة   ،2022-2021 موســم  وفي 
باملوسم الســابق، رفع اليويفا، قيمة 
توزيعها على  التــي ســيتم  اجلوائز 
جميع األندية املشاركة بنسبة 3.6% 
2 مليار و32  إلــى  ليصل مجموعها 
لدور  الفرق  وصول  يورو.ومبجرد  مليون 
اجملموعات، حصل كل منها على 15.6 

مليون يورو.
وخــالل هذا الــدور، حصلــت الفرق 
على مبلــغ 2.8 مليون يــورو مقابل 
930 ألف مقابل  كل انتصار، وعلــى 
التعــادل، وبلغت مكافــأة بلوغ ثمن 
النهائــي 9.6 مليون، وربــع النهائي 
10.6 وصلت إلى 12.5 في حالة نصف 

النهائي.
وباإلضافــة إلــى مكافــآت النتائج، 
مبالغ  على  املشــاركة  الفرق  حتصل 
أخرى بناء على مؤشر )معامل( اليويفا 
هو نظام يسمح بتصنيف أداء الفرق 
زاد  املشــاركة خالل آخر عقد.وكلما 
تصنيف الفرق في هــذا املعامل، زاد 
عدد نقاطها )بحد اقصى 32 نقطة(، 
علما بأن كل نقطة تساوي 1.1 مليون 
يورو.وبالنسبة للفرق اإلسبانية، كان 
ريال مدريد هــو األعلى ربًحا في هذه 
مليون،   105.34 بإجمالي  النســخة 
منهــا 77.84 بفضــل النتائج و27.5 
بفضل معامــل اليويفا، يليه فياريال 
حيث حقــق 57.670 مليون يورو عن 

التي خاضها طوال  املباريات  مجموع 
مغامرته في هذه النســخة، بجانب 

26.4 مليون من معامل اليويفا.
وحــل أتلتيكو مدريد، الذي ســقط 
في ربع النهائي على يد مانشســتر 
ســيتي، في املركز الثالث بني الفرق 
اإلســبانية التي شاركت في نسخة 
هذا املوســم، بجوائز بلغت قيمتها 
63.270 مليــون يورو بواقــع 42.370 
من نتائــج املباريات و20.9 من معامل 

اليويفا.
أما برشلونة وإشبيلية كانا األقل ربًحا 
بني الفرق اإلسبانية في هذه النسخة، 
بعدما ودعا البطولة من دور اجملموعات، 
لتتوقف مكاسبهما عند 55.17 مليون 
يورو و34.430 مليون يورو، على الترتيب.
املشــاركة  اإلجنليزية  األندية  وكانــت 
)مانشستر ســيتي ويونايتد وليفربول 
وتشيلســي( هي الوحيدة التي جتاوزت 
اإلســبانية،  نظيرتها  أربــاح  مجموع 
 335.750 حيث حققت كلها إجمــاال 
مليون يورو، بواقع 9.97 مليون أكثر من 

ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو وبرشلونة 
وإشبيلية مًعا.

من جانب اخــر، حتدث جنــم ليفربول، 
محمــد صــالح، بتفاؤل عــن احتمال 
حتقيــق فريقه 4 ألقاب، هذا املوســم، 
وذلك بعد حصوله علــى جائزة العب 
املوســم في إجنلترا برأي النقاد، خالل 
حفــل أقيم في لندن مســاء اخلميس 
وهي املرة الثانية التي يفوز فيها صالح 
بهــذه اجلائــزة، بعد موســم )2017-

.)2018
إيان راش  الريدز  وبعد تقدمي أســطورة 
اجلائزة لصــالح، قال الدولــي املصري: 
»شعور عظيم، أود شكر كل من صوت 
جزًءا  الصحفيون  يشكل  بالطبع  لي.. 
كبيرًا من عائلة كــرة القدم، ونأمل أن 
نتمكن من الفوز باملزيد هذا املوسم«. 
وعما إذا كانت الرباعية واقعية، أجاب: 
»أعتقد ذلك.. ليس كل شيء في أيدينا، 
علينا أن نفوز مببارياتنا في الدوري، ونرى 
ما إذا كان السيتي سيخسر نقاًطا أم 

ال«.

ليفربول األكثر ربحًا في نسخة التشامبيونزليج
يالقي ريال مدريد في النهائي 20 الجاري 

جانب من مباراة ليفربول وفياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

4:00 عصرًا
 6:30 مساًء

10:00 مساًء

9:45 مساًء

مفكرة اليوم

أرسنال ـ ليدز يونايتد
مان سيتي ـ نيوكاسل يونايتد

أتليتكو مدريد ـ ريال مدريد

سان جيرمان ـ تروا

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري الفرنسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد املالك التدريبــي ملنتخبنا 
الشبابي لكرة القدم أن تدريبات 
فريق الشــباب ســتنطلق هذا 
الشهر استعدادا لالستحقاقات 
املقبلــة. وقال املدرب املســاعد 
التدريبي  املــالك  ان  والي  احمد 
حدد السابع عشــر من الشهر 
تدريبات  استئناف  موعد  احلالي 
التدريبات  ان  املنتخب.واضــاف 
ستبدأ بعد انتهاء دوري الشباب 

املمتاز، مبينا ان دوري الشــباب 
الواعدين  الالعبني  أفرز عددا من 

للبدء بالتدريبات الفعلية.
واشــار إلــى أن املنتخب يضم 
ايضا العبني مــن الدوري املمتاز 
والدرجة االولــى وكذلك العبني 
محترفني.مــن جانــب اخر؛ اكد 
الوطني  املنتخب  مدرب  ان  والي 
للشــباب عماد محمــد  متاثل 
للشــفاء التام و يتمتــع حاليا 
بصحة جيــدة وال يوجد أي خلل 

والي  الصحي.وطمئن  بوضعــه 
الوســط الرياضــي أن املــدرب 
عماد محمد تعافــى نهائيا وال 
وأنه  أي مضاعفات  مــن  يعاني 
وســيعود  نقاهة  مرحلــة  في 
لقيــادة املنتخب مجــددا.وكان 
مدرب املنتخب الوطني للشباب 
عماد محمد، قــد تعرض حلادث 
مروع أدى إلى تعرضه لكسر في 
اجلمجمة بانقالب قاربه في نهر 

الكوفة.

هشام السلمان* 
العراقــي  املنتخــب  يُشــارك 
النادي  بطولــة  في  الباراملبــي 
الوطني التي تُقام في العاصمة 
االردنية عمــان للمدة من الرابع  
عشــر الى الثالث والعشــرين 

من شــهر ايار اجلــاري.. ويتألف 
الوفد العراقي من ) 11( شخصا 
بني مــدرب والعب والعبة وهم : 
املدربان جمال جالل ومحمد عبد 
عماد  :جنلة  والالعبــون  احلميد، 
وزينب حسن وهديل علي ورسل 

فاضل وعلي عبد االمير ومنتظر 
وعبد  وحســن حمــزة  فــاروق 
الرحمــن حكمــت ومصطفى 

غامن.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم التربية البدنية
والرياضة  الشباب  وزارة  اختتمت 
للمواهــب  التميــز  مهرجــان 
الكرويــة للفئــات العمرية من 
مواليــد 2008 الى مواليد 2012 
التربية  دائــرة  نظمتــه  الــذي 
قســم   – والرياضــة  البدنيــة 
االنشــطة والبرامج على ملعب 
املرحــوم علي كاظــم في مقر 
الوزارة مبشاركة 16 فريق بواقع 8 

لفئة  ومثلها  البراعم  لفئة  فرق 
االشبال .

املهرجان  منافســات  وشــهدت 
التي اســتمرت ملدة 3 ايام تنافس 
لتقارب  املشاركة  الفرق  بني  كبير 
املســتويات في ما بينهم سيما 
فــي منافســات فئــة البراعم، 
واحــرز فريــق اســبانيول املركز 
االول لفئــة البراعم فيما حصل 
الثاني  التمييز علــى املركز  فريق 

اســتمارة  وفق  ضئيــل  بفــارق 
والتربوية  التقييــم الســلوكية 
التي اعتمدتها اللجنة املشــرفة 
االشبال فقد  اما فئة  للمهرجان, 
احرز فريق التمييز املركز االول يليه 
اخلتام  فريق جنوم املستقبل.. وفي 
مت توزيع اجلوائــز بني الفرق الفائزة 
جميلة  رمضانية  احتفاليــة  في 
بحضور مدير قســم االنشــطة 

والبرامج الدكتور صفاء صاحب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تغلــب غاز اجلنــوب على ضيفه 
اللقاء  في   ،)2-3( بنتيجة  اجليش 
الذي أقيم داخل صالة نادي الزبير 
العراق(،  )جنــوب  البصرة  مبدينة 
التجمع  مباريات  افتتــاح  ضمن 

األول للمربــع الذهبــي بالدوري 
املمتاز للكرة الطائرة.

وبرغــم تأخــر غاز اجلنــوب في 
 )25-23( والثاني  األول  الشوطني 
و)21-25(، إال أنه عاد ليكســب 3 
أشــواط متتالية بواقع )14-25( 

و)15-13(.ولــم يحضر  و)21-25( 
بني  الثانيــة  املواجهــة  طرفــا 
ألسباب  والبيشــمركة  البحري 
غامضــة، بأنتظار قــرارات احتاد 
هذه  بخصوص  العراقي  الطائرة 

املباراة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االحتادِ  في  االنضباط  جلنُة  تدعو 
املركــزي لكــرِة القــدم مدرَب 

فريق الكــرخ )أحمد عبد اجلبار( 
واحلكــم )عصام فاضــل عزيز( 
للحضور إلى مقّر االحتاد يوم غد 

االثنني املوافق )٩/٥/٢٠٢٢( فـــي 
بعـِد  مـن  الواحـــدة  الساعـِة 

الظهـر.

نور الجبوري
النــادي   بحضــور امــني ســر 
ومسؤول املكتب اإلعالمي  وعدد 
من الشخصيات رفيعة املستوى 
اسدل  الرياضي،  بالشأن  املهتمة 
الســتار عن منافســات بطولة 
جامعة التــراث الرمضانية لكرة 
القــدم والتــي ظفر فيهــا رواد 
الدفــاع اجلوي بــكأس البطولة 
بعد الفوز الساحق على مضيفه 
رواد جامعــة التراث ب )٨( اهداف 
لهدفــني في املبــاراة التي جرت 
على ملعب االخير وسط حضور 
جماهيري صاخب مؤازر للفريقني 
الدفاع  عاش فيها محبني نــادي 
) ليالي  اجلوي اجــواء ليلة مــن 
ألف ليلــة وليلــة( ليعانق على 
اثرهــا كأس البطولة كأول بطل 

للنسخة االولى  .
 وعقب مراســم التتويج وتوزيع 
اجلوائــز هنأت اللجنــة املنظمة 
للبطولــة الفريق بفــوزه بلقب 

الالعبني  بإداء  ، مشيدة  البطولة 
بقيادة  التدريبي  املــالك  وحنكة 
املدرب )سامر املوسوي( من خالل 
النتائج التي حققها الفريق منذ 

انطالق منافسات البطولة  .
وفي هذه املناســبة قدم السيد 
رئيــس الهيئــة اإلداريــة لنادي 

الركن معن  الفريق  اجلوي  الدفاع 
زيــد ابراهيم الســعدي وجميع 
اعضاء االدارة التهاني والتبريكات 
والالعبــني  التدريبــي  للمــالك 
املبذولة  اجلهــود  جميع  مثمنني 
التي مــن خاللها حتقــق اللقب 

وكآس البطولة .

الشبابي يعاود تدريباته 17 الجاري

طاولة البارالمبية في بطولة 
النادي الوطنـي باألردن 

إسبانيول أواًل في مهرجان التميز 
للمواهب الكروية 

طائرة غاز الجنوب تحلق على حساب الجيش

االنضباط تدعو مدرب وحكم 

الدفاع الجوي يحرز كأس
 جامعة التراث الرمضانية للرواد

فريق الدفاع اجلوي يتوج بالكأس



--1
يستطيع الباحث في كتب التاريخ 
واألدب أْن يقف َعلى رُكام هائل ِمَن 

الوقائع التي انطلق فيها َمْن يُحسن 
َفّن األكل من الكتف، وَزَّيْن فيها 

للحاكم فعله املشني، وَدََفَعُه الى 
املبادرة لتقدمي املكافأة املناسبة له ..
بينما جتد أّن َمْن لم َيْْت ضميُره من 

احلاضرين في مجلس السلطان ال 
يَْنِبُس ببنت َشَفٍة ويتحاشى تزيني ما 

اجترحه السلطان ..!!
والفرق بني املوقفني هو الفرق بنَْيَ َمْن 

باع دينه للسلطان واشترى به الصالت 
والعطايا وبنْي َمْن لم ينزلق الى 

املداهنة من أجل َحْفَنٍة من املال.
--2

ومن أشهر القضايا في هذا الباب 
قصة )موسى الهادي( حني خرج 

مهموماً الى جلسائه ، فسألوه عن 
سّر انِقباِضِه فقال :

لم أر كالدنيا وصحبتها ، ال أطول 
هموماً وال أعظم بلّية،

 لبابة بنت جعفر بن ابي جعفر قد 
عرفتم موقعها مني ،

كلمْتني فأغلظْت ، فلم يكن لها 
عندي احتمال ... فضربُتها،

 
وهكذا كشف لهم السلطان عن سر 

الهموم .
وهنا سكت اجلميع باستثناء )ابن دأب( 

الذي بادر بالقول مخاطبا الهادي: 
إّنك لم تأت منكرا ، 

ولم تفعل بذيئاً ، 

وقد كان أصحاب رسول اهلل )ص( 
يؤدبون نساءهم :

هذا الزبير بن العّوام حواري رسول اهلل 
)ص( وابن عمته .. وثب على امرأته 
أسماء .. أخت عائشة .. فضربها .. 

حتى كسر يدها وكان سبب فرقتهما 
.

اّنها استغاثت بولدها فأغاثها اهلل 
)بعبد اهلل( ، فقال الزبير :

هي طالق اْن ُحلَت بَْيِني وبَْيَنها فلم 
يُقلع .

وهذا كعب بن مالك أخو الزبير – آخى 
رسول اهلل بينهما – عتب على امراته 

– وكانت من املهاجرات األُول – فضربها 
حتى حال بنوها بينه وبينها فقال :

فلوال بنوها حولها خلبطُتها 
كخبطة فروٍج ولم أَتَلَْعَثِم

وبهذا أدخل ) ابن دأب ( السكينة 
واالرتياح على قلب السلطان، فطابت 

نفسه، وأمر له مبكافاة مجزية 
مصحوبة بثالثني ثوبا ...

اّن الذين ذكرهم ) ابن دأب ( ممن ضربوا 
زوجاتهم ال يصح االقتداء بفعلهم 

، وهم جتاوزوا احلدود الشرعية 
في ضربهم لزوجاتهم فال يصح 

االستدالل بفعلهم على إباحة ضرب 
الزوجات  .

والسؤال اآلن :
هل ضرب الرسول )ص( زوجة من 
زوجاته إثر عمٍل أو قول أَْغَضَبه ؟

واجلواب :
ال ،وبكل تأكيد .

وبهذا يتضح أّن َضرْب بعض الرجال 
لزوجاتهم امنا هو عمل ال يتسم 

بالشرعية على االطالق .
ومن املؤسف أنه موجود حتى اآلن في 
بعض األوساط، في مؤشر واضح على 

عمق الظلم االجتماعي .
 – -3

ولم يكن ) ابن دأب ( الرجل الوحيد 
الذي يزين للسالطني أفعالهم املُْنَكرة، 
فلقد ورثه - عبر امتداد الزمن - الكثير 

من املفتونني باحلصول على محبه 
احلُّكام وصالتهم ، ومن هنا تراهم 

يسهمون في عملية صنع األصنام 
البشرية ، وايهام احلكام بأنهم من 

العظماء، والشخصيات االستثنائية 
حتى اذا كانوا من الطراز اللعني ..!!

وهنا تكمن املصيبة .

يمالئون األمير ويفتكون بالفقير ..!!

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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بغداد - الصباح الجديد:
فاز الفيلم العراقي الطويل الذي حمل اســم "رجل اخلشب"، 
باجلائــزة الذهبية ألفضل فيلم آســيوي فــي مهرجان جوائز 

طوكيو لألفالم.
وقال الفنان العراقي املغترب قتيبة اجلنابي "ســعادتي كبيرة 
بحصول فلمي )رجل اخلشــب( على أفضل فيلم في مهرجان 
طوكيو والذي هو من تأليفي واخراجي"، مشيراً الى أن "الفيلم 
ينتمي الى الفنتازيا، اذ يحاكي دمية بحجم األنسان مصنوعة 
من اخلشب يجبر على ترك موطنه في الغابة وتتقاطع اقداره 
مع عدد من الشــخصيات ليرســم من خــالل رحلته صورة 

واحداثا من عقل وقلب كل من أجبروا على ترك اوطانهم".
وأضاف، أن "الفيلم فاز في وقت ســابق بجائزة جلنة التحكيم 
مبلتقــى القاهرة الســينمائي بدعم من مؤسســة الدوحة 
لألفالم"، موضحاً أن الفيلم من بطولة: هنا هيفتر، وميهالي 

بالكو، ومونتاج هيو ويليامز، وفي اإلنتاج علي رحيم".
ولــد الفنان قتيبة اجلنابي ببغداد ودرس التصوير الفوتوغرافي 
والســينمائي في بودابست باجملر، وعمل منتجاً ومخرجاً لعدد 
من األعمال التلفزيونية ومصوراً سينمائياً في األفالم الروائية، 
أخرج وأنتــج أفالماً قصيرة وثائقية مــن بينها "القطار أرض 
اخلراب"، عــن جتربة الفنانة العراقية ناهــدة الرماح، و"الرجل 
الذي ال يعرض الســكون" عن الفنان الراحل خليل شــوقي، 
و"عكس الضوء" عن الفنان التشكيلي الراحل محمد صبري، 
وكذلك الفيلــم الروائي "الرحيل من بغــداد" الفائز باجلائزة 
األولى في مهرجان دبي السينمائي، كما أخرج الفيلم الروائي 

التجريبي "قصص العابرين" احلائز على عدد من اجلوائز".

متابعة - الصباح الجديد:
يُقام في افتتاح مهرجان أنيســي ألفالم الرســوم املتحركة 
في فرنســا العرض العاملي األول لفيلم "مينيينز: ذي رايز أوف 
غرو)Minions:The Rise of Gru( ، بحســب ما أعلن املنظمون 
، وهــو التتمة املرتقبــة لفيلم “Minions” الــذي حقق جناحاً 

جماهيرياً واسعاً عام 2015."
ويُعد مهرجان أنيســي الذي أقيم للمرة األولى عام 1960 في 
أنيســي )شــرق اجلانب الفرنســي من جبال األلب( األبرز في 
العالم بني املهرجانات اخملتصة بالســينما التحريكية، وجتمع 
الســوق العاملية املرافقة له سنوياً أهم شــركات إنتاج هذا 
النوع من األعمال السينمائية. ويعود هذا املهرجان ليقام من 
13 إلى 18 حزيران املقبل بالصيغــة احلضورية املعتادة للمرة 
األولى بعد سنتي اجلائحة. وتضم الئحة األعمال التي اختيرت 
للمشــاركة في املسابقة الرسمية عشــرة أفالم، من بينها 
“شارلوت” إلريك وارن وطاهر رانا، و”غودبايو دونغليس” لليابانية 

أتسوكو إيشيزوكا وسواهما.

رجل الخشب يفوز بالجائزة 
الذهبية في مهرجان طوكيو

 Minions الجزء الثاني من
في افتتاح مهرجان أنيسي 

ألفالم الرسوم المتحركة

شــاركت الفنانة العاملية شاكيرا اجلمهور مقطع فيديو 
حديــث لها عبر حســابها اخلاص على موقــع التواصل 
املتابعــني برقصها  االجتماعــي، أحدثــت ضجة بــني 

وأسلوبها بالتعبير.
وظهرت شــاكيرا وهــي ترقص علــى أنغــام أغنيتها 
باللون  رياضيــة  ترتــدي مالبــس  "Alejandro"، وهــي 
البنفسجي، مؤلفة من كروب توب تظهر نحافة خصرها 
وفوقها سترة قصيرة أيضاً، وسروال رياضي وحذاء رياضي 
باللون األبيض ضخم، وتركت شــعرها الطويل األشــقر 

منسدل على كتفها.
ولفتت شــاكيرا أنظار املتابعــني بنحافتها وأداءها الذي 

يدل بشكل دائم على رشاقتها.
وعلقت شاكيرا على الفيديو، وكتبت: "القليل من رقص 

الشعر".

يبدو أن حياة النجم العاملي ويل سميث لن تعود كما 
كانت عليه في املاضي بعد صفعه للممثل الكوميدي 
كريس روك في حفل توزيع جوائز األوسكار 2022. فقد 
أمســى من أكثر شــخصيات هوليوود التي تتعّرض 

لالنتقادات باستمرار.
وأّكدت صحيفة "ماركا" اإلســبانية أّنه بعد أكثر من 
شــهر على تلك احلادثة حصل الكثيــر في حياة ويل، 
إذ أصبح ضحّية النتقادات كثيرة وشــائعات مختلفة 
تؤّكد توتر عالقته بزوجتــه جادا بينكيت، وترّجح اجّتاه 
الثنائي نحو الطالق. كذلك أشــارت الصحيفة إلى أّن 
طالق الثنائّي سيمّثل معركة قانونّية كبيرة، وسيؤّدي 

إلى تقسيم ثروة سميث.
وذكرت أّنه بعد قضاء 25 عاماً معاً، ســيكون من حق 
الزوجــة احلصول على نصف ثروة ويل ســميث، أي ما 
ال يقّل عــن 350 مليون دوالر. ورّجحــت أن يحدث هذا 

التقسيم لألصول طبقاً لقوانني والية كاليفورنيا.
 وفي هذا السياق، أشــار عدد كبير من وسائل اإلعالم 
األجنبية إلى ردة فعــل بينكيت الباردة فضالً عن قّلة 

دعمها لزوجها خاّصة في هذه الفترة الصعبة.

شاكيرا 

ويل سميث 

أخبــارهــــــــــم

سمير خليل:
على ضفاف دجلة في نهاية شــارع 
املتنبي شــهدت العائالت واطفالها 
عرضا مسرحيا للدمى وخيال الظل 
حتت عنوان )جحا ووالي بغداد( برعاية 

ودعم امانة بغداد.
الدمى )جحا ووالي بغداد(  مسرحية 
تأليــف واخــراج وتصميــم الفنان 
الشــاب علي جواد الركابي واشراف 
الفنان الدكتور حســني علي هارف، 
الرشوة  موضوعة  تناولت  املسرحية 
ومخاطرها بعــرض جميل وصل الى 
جمهور االطفال بصورة شــيقة عن 

طريق خيال الظل ومسرح الدمى. 
هارف  علي  الدكتور حســني  الفنان 
املشــرف على العمل قال: اوال، يجب 
الريــادي ألمانة  الدور  الى  ان اشــير 
بغداد وامينها املعمــاري عالء معن، 
مساع نبيلة ألحياء هذا الشارع، هذه 
حقيقة ال جدال فيها، شارع املتنبي 
اليوم بأماسيه الرمضانية وما قبلها 
وايام العيــد يعكس الصورة الزاهية 
لبغداد كمدينة للثقافة، عرضنا عدة 
جمهور  استقطبنا  هنا،  مسرحيات 
االنشــطة  العوائل وكل هذا ضمن 
الثقافية لشــارع املتنبــي، الثقافة 
ليســت حكرا على النخبة، ليست 
حكرا ألناس معينــني، هذا اجلمهور 
متعطش ان نقدم له ثقافة تخدمه".

إلتاحة  جــدا  انا ســعيد  واضــاف: 
الفرصــة مــن قبــل امانــة بغداد 

امينها،  قبل  وتكليفي شخصيا من 
ثقافية  بدأت اضع منهاجا ألنشطة 
مستمرة في شارع املتنبي، وها نحن 
ووالي  )جحا  نقدم مســرحية  اليوم 
يوميا،  وبعرضــني  لألطفال  بغــداد( 
وهذه املســرحية، انتاج سابق ملعهد 
تبنت  امانــة بغداد  الفنون اجلميلة، 
عرضه ودعمته وسبق ان أحرز اجلائزة 
االولى في مهرجان الدمى في ديالى، 
لكن باعتقــادي ان اجلائزة االكبر هي 
هذا اجلمهور واالطفال احللوين الذين 

حضروا العرض".
  مؤلــف ومخــرج املســرحية علي 
جــواد الركابــي قــال: عالقتي بفن 
عندما   2013 عــام  بــدأت  الدمــى 
هارف  علي  الدكتور حســني  تسلم 
العراقي  الثقافي  املركز  مســؤولية 
لفن الدمــى، خالل مشــروع بغداد 
عاصمــة الثقافــة اقيمت ورشــة 
والتصنيع  التصميم  تناولت  للدمى 
املشاركة  بعدها  واصلت  والتحريك، 
في اعمال مســرحية مــع الدكتور 
هارف، وشققت طريقي بعد حضوري 
الدمى،  ملســرح  دولية  مهرجانــات 
شــاركت قبل هذا العمل مبسرحية 
)كلكامــش( حيث قمــت بتصميم 
الدمــى وحتريكهــا، بعدهــا تلقينا 
دعوة لعرض مسرحيتنا )جحا ووالي 
بغداد( هنا في شــارع املتنبي، طلبت 
امانة بغداد ان نســاهم باعادة االلق 
لهذا الشــارع وكنا قد احرزنا املرتبة 

االولى خالل مهرجان مســرح الدمى 
الذي اقيم في ديالى".

ويضيــف: مســرحيتنا تتحدث عن 
موضوعة الرشــوة واالبتعــاد عنها 
ومحاربتها، وهي آفة خطيرة، علينا ان 
نوجه الطفل ملوضوع الرشوة اخلطير 
والتوجيه باالبتعاد عنها ومحاربتها، 
ترســيخ هــذا املفهوم فــي ذائقة 
شــخصيات  اســتحضرنا  الطفل، 
تاريخية مثل جحا وشهرزاد مبوضوع 
شيق عن طريق مسرح الدمى وخيال 
الظل كي ننقل االفكار االيجابية عن 

طريق هذه الشخصيات التاريخية".
اما عــدي كاظم مدير اعــالم امانة 
بغداد فقال: املسرحية عرضت مببادرة 
من امانة بغداد، وهي تأتي في سياق 
فلســفة االمانة وامينهــا املعماري 
عالء معــن في احياء االعمال الفنية 
فترة  قبل  املسرحية، شاهدمت  ومنها 
مســرحيتي )الكناس عبد الباسط( 
و)كلكامش( وهما من اخراج الدكتور 
حســني علي هارف، والدكتورمقداد 
مســلم، هذا كله في ســياق احياء 
التراث والثقافــة، كل ما نقدمه من 
اعمال فنية هنا هــو لتنمية ثقافة 
املواطــن، نراهــن ان املواطــن لكي 
يحافظ على مدينته، محلته، زقاقه 
فالبد ان يتابــع االعمال الفنية، هذه 
االعمال تعرفه بتاريخه، احياء التراث 
البغــدادي، وايضا الهدف الســامي 

اآلخر هو رفع ذائقة املواطن ".

ويضيف: هــذا كله ضمــن برنامج 
مرســوم، نحن نعتمــد على فنانني 
معروفني، االعمال مســتمرة، اختيار 
شــارع املتنبي مكانا لفعالياتنا النه 
اصبح الوجــه الثقافي ملدينة بغداد، 
احيــاء للثقافــة وهــذا كله ضمن 
رؤيــة الســيد االمني، مــن املمكن 
فعاليات موســيقية  ان تشــاهدوا 
معرضا  هنا  اقمنا  ايضا،  وتشكيلية 
تشــكيليا عــن العنف ضــد املرأة 
عرضو  كبار  فنانــون  االطفال،  وضد 
لوحاتهم في شارع املتنبي، فعالياتنا 

ال تقتصر على املسرح فقط".

انطباعات الطفولة
الطفلة جنات سمير وهي من مدينة 
الســماوة: اعجبتني املسرحية جدا، 
القصــة جميلــة، الدمــى جميلة، 
أحب ان اشــاهد املسرحيات اخلاصة 
باألطفــال، ال فــرق عنــدي في لغة 
ام  عاميــة  كانــت  ان  املســرحية 
فصحــى، احببت املســرحية ألنني 
تتحدث  أحبها  التي  الدمى  شاهدت 

للمشاهدين".
اما الطفلة مســرة عدنــان فقالت: 
اعجبتني املسرحية وفهمت فكرتها 
التي تتحدث عن الرشــوة وتنصحنا 
عن  التمثيل  بهــا،  التعامــل  بعدم 
طريق الدمى اعجبني جدا، انا أفضل 
املسرحيات باللغة العربية الفصحى 

ألنني أحب هذه اللغة".

"جحا ووالي بغداد" عيد في ضيافة شارع المتنبي
على ضفاف دجلة الخالد..

متابعة - الصباح الجديد:
ســلني  العاملية  الفنانة  أطلت 
ديــون علــى متابعيهــا عبــر 
الرســمي على موقع  حسابها 
إنســتغرام، حاملة معها خبرا 
وصف بغيــر الســر، إذ أعلنت 
النجمة الكندية ســيلني ديون، 
تأجيلها لكافــة حفالتها، التي 
كان من املقرر أن تقوم بإحيائها 
هذه الســنة في عدد من املدن 
وباريس  كأمســتردام  األوروبية 
وزغرب وغيرهــا، ضمن جولتها 

ســنة  إلى  "كاريدج"،  العاملية 
2023، ألسباب صحية.

وشــاركت املغنيــة العامليــة، 
البالغــة من العمــر 54 ربيعا، 
الفنية  أنشــطتها  تأجيل  خبر 
املرتقبة في أوروبا مع جمهورها، 
من خالل نشر مقطع فيديو على 
كشفت  باإلنستغرام،  حسابها 
فيه عن وضعها الصحي احلالي، 
"أشــعر  التالي:  التصريح  عبر 
ببعــض التحســن… لكننــي 
أعاني من تشــنجات  أزال  مــا 

حديثها  لتواصــل  عضليــة"، 
متقدمة باعتــذار حملبيها قالت 
الضطرارنا  للغاية  "آسفة  فيه: 
لتغيير خطط رحلتنا ألوروبا مرة 

أخرى".
وأضافــت احلائــزة على خمس 
جوائــز "اجلرامي" املوســيقية: 
"تعــني علينــا أن نغيــر موعد 
احلفالت بســبب اجلائحة، واآلن 
تضطرنا  الصحية  مشــاكلي 

لذلك". 
الفيلم  أغنية  وأردفت مبدعــة 

معبرة  "تيتانيك"،  الشهير 
عن شوقها العتالء خشبة 
على  "وجــودي  املســرح: 
أن  مني  يســتلزم  املسرح 
صحتي.  بكامــل  أكــون 
بصراحة، أنا أحترق شــوقا 
لســت  لكننــي  لذلــك، 
مستعدة كليا بعد... أبذل 
قصارى جهدي الســتعادة 
كامــل صحتــي لكــي 

ألن  املسرح،  إلى  أصعد 
هذا ما تستحقونه".

سيلين ديون تؤجل رحلتها 
األوروبية إلى 2023

بغداد - الصباح الجديد:
يشــارك العراق في مهرجان قابس 
السينمائي الدولي املقام في تونس 
بنسخته الرابعة وضمن املسابقة 
إلى  )خذني  بفيلم  لألفالم  العربية 

السينما( للمخرج الباقر جعفر.
وقــال اخملــرج الباقــر جعفــر، إن 
"فيلــم "خذنــي الى الســينما" 
الذي ســيمثل العراق في مهرجان 
قابس الســينمائي الدولي، يتناول 

مشكلة الســينما في العراق وما 
حــل بها منذ عشــرات الســنني 
أن  الى  الفتــاً  احلــروب"،  نتيجــة 
"الفيلم يــروي قصة حياة الكاتب 
العراقــي "نصيــف فلــك"، الذي 
كتبهــا فــي رواية حملت اســم 

)خضر قد والعصر الزيتوني(".
وأضــاف، أن "الفيلم يســرد عالقة 
الكاتــب نصيف بحلمــه الذي بذل 
الكثير لتحقيقه، كما يوجه الفيلم 

أســئلة عن األســباب التي 
تدفع الشباب العراقيني الى 

الهجرة خارج العراق".
وأوضــح جعفــر أن "فكرة 
إنتــاج الفيلم ولــدت لديه 
رواية )خضر قد  حني وقعت 
والعصــر الزيتوني( في يدي، 

لتصبــح الروايــة فيما بعد 
احلدث األبــرز الذي تناوله فيلم 

خذني الى السينما".

متابعة - الصباح الجديد:
في مفاجأة ضّجت بها مواقع التواصل 
االجتماعي، قّرر النجم ســيف نبيل 
دخول عالم التمثيل، حيث يســتعد 
األولى  التمثيلية  حالًيا خلوض جتربته 
في عمــل درامي اجتماعي يجمع بني 

األكشن والتراجيديا.
وأعلــن ســيف نبيل دخولــه مجال 
التمثيــل، من خــالل منشــور عبر 

صفحته الرسمية مبوقع “إنستغرام”، 
إذ نشــر صــورة جتمعه مــع املنتج 
اللبناني جمال سنان، مؤسس شركة 
“إيغل فيلمــز”، داعًيــا جمهوره إلى 
انتظار هذا العمل اجلديد، ومتمنًيا أن 

ينال إعجابهم.
وقــال ســيف: “انــا ســعيد جدا 
شركة  مع  التمثيل  عالم  بدخولي 
Eagle Films املنتج جمال ســنان، 

يتجســد دوري باملــادة الدراميــة 
اإلجتماعية تقــوم على التراجيدي 
واألكشــن، انتظرونا، ان شــاء هلل 
العمل ينــال اعجاب اجلميع". ومن 
املرجح أن يبدأ تصوير العمل قريًبا، 
إذ سيســلط العمــل الضوء على 
التمثيلية  نبيل  إمكانيات ســيف 
التــي لطاملا ظهرت فــي األعمال 
التــي أطلقها  املصّورة  الغنائيــة 

خالل مســيرته الفنية. يذكر 
أن ســيف نبيل طرح مؤخرًا 
أغنيتــه اجلديــدة "حبيبي 
ويايه" متعاونًا ألّول مّرة مع 
للصوتيات  "روتانا"  شركة 
من  واألغنيــة  واملرئيــات. 
الواصف،  كلمات محمــد 
وتوزيع  علي صابــر،  وأحلان 

عثمان عبود.

سيف نبيل يدخل عالم التمثيل

"خذني إلى السينما" يشارك 
في مهرجان قابس السينمائي الدولي 
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