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بغداد - وعد الشمري:
افاد قيادي سابق في التيار الصدري 
السياسية جميع  القوى  إن جتاوز 
املواقيــت الدســتورية املتعلقة 
اجلمهوريــة  رئيــس  بانتخــاب 
وتشــكيل احلكومــة، وراء دعوة 
التيار مقتــدى الصدر إلى  زعيم 
اجــراء انتخابات مبكــرة، وفيما 
اوضــح أن البرنامج الصدري بات 
واضحاً للجميع ويتمثل مبحاسبة 
الفاسدين وتقدميهم الى القضاء، 
املنفلت،  الســاح  وانهاء ظاهرة 
التنســيقي قبوله  رهن اإلطــار 
القوى  بتوافق  املبكرة  االنتخابات 
السياســية عليهــا، وان تعتمد 

الشروط املطلوبة في اجرائها.
وقــال النائب الســابق عن التيار 
في  الشــيخ،  فتــاح  الصــدري 
إن  اجلديد«،  »الصباح  إلى  تصريح 
»مطالب الصدر واضحة للجميع 
وتخــص جميــع ابناء الشــعب 
العراقي وتقود إلى إجناح العملية 
السياسية وتســهم في تعديل 

الدميقراطية«.
وأضاف الشيخ، أن »املطالب بدأت 
مبحاسبة الفاســدين وتقدميهم 
إلى القضاء ونزع ســاح االحزاب 
واملنفلــت وال ميــت بصلــة إلى 

القوات املسلحة«.
واشــار، إلى أن »الصــدر قلق من 
وجود أجندة خارجية داخل الباد، 
للصراع  جتعــل منهــا ســاحة 
اإلطار  وطالب  واالقليمي،  الدولي 
التنسيقي في أكثر من مناسبة 
بــأن تكــون اإلرادة الوطنية هي 

احلاضرة«.
وبني الشــيخ، أن »التيار الصدري 
يريــد أن يجري تنقيــة للعملية 
التدخات  بوقــف  السياســية، 
اســتخدام  أو  القــوة  وفــرض 
الســاح املنفلت، وعلى األحزاب 
عــن  تتخلــى  أن  السياســية 
في  وتتنافــس  القــوة  منطــق 

إلى  بالوصول  دميقراطيــة  أجواء 
السلطة«.

وأورد، أن »جميع القوى السياسية 
الدســتورية  املواقيت  جتاوزت  قد 
احلكومة«،  بتشــكيل  اخلاصــة 
مشــدداً على »ضرورة أن يحصل 
هنــاك توافق سياســي من أجل 
حــل البرملــان وإجــراء انتخابات 

مبكرة هي الثانيــة، وفق ما دعا 
إليه الصدر«.

ومــن جانبــه، ذكــر النائب عن 
حتالــف الفتح معــني الكاظمي 
في تصريح إلى »الصباح اجلديد«، 
أن »االطار التنســيقي مع إجراء 
بشــرطها  مبكــرة  انتخابــات 
وشروطها في أن يكون هذا القرار 

وطنياً شــاماً وليــس من كتلة 
سياسية واحدة، وأن تتوافق عليه 

جميع القوى الكردية والسنية«.
وتابــع الكاظمــي، ان »الوضــع 
السياســي يتطلب إجــراء حوار 
بــني جميــع القــوى ملناقشــة 
خارطة الطريق لتســهيل تنفيذ 

االنتخابات املبكرة«.

ولفت، إلى أن »األزمة السياسية 
ومرونة  حــوار  إجــراء  تتطلــب 
وتفاهم بــني الكتل للوصول إلى 
حلــول مرضيــة، وبالتالــي أتت 
دعوتنــا إلى املباحثــات الوطنية 
لكي نســمح للكافة باملشاركة 
االنتخابات  الرأي مبوضــوع  وإبداء 

املبكرة«.
وأوضــح الكاظمــي، ان »اللجوء 
إلى االنتخابــات املبكرة يجب أن 
وقانونها  موعدها  حتديد  يسبقه 
ســتجريها  التــي  واملفوضيــة 
واحلكومــة التي تشــرف عليها، 
هــل أنها احلكومــة احلالية التي 
هي لتصريف األعمال، أم حكومة 

جديدة مكلفة«.
التساؤالت  هذه  »حسم  ان  ويرى، 
هــو الطريــق األفضــل لتجاوز 
املشكلة، من دون البقاء في حالة 
نعيش  التي  السياسي  االنسداد 

في ظلها حالياً«.
أن  إلــى  الكاظمــي،  وانتهــى 
»االطار التنســيقي ليس بالضد 
من اجــراء انتخابــات مبكرة، بل 
علــى العكس هو مــع تصحيح 
االنتخابات  افرزتها  التي  املسارات 
الســابقة لكن ينبغي أن يحصل 
الدستورية  للسياقات  وفقاً  ذلك 

الصحيحة«.
الصــدري  التيــار  زعيــم  وكان 
مقتدى الصدر قد أكد في كلمة 
يــوم االربعــاء املاضي اســتمرار 
االعتصامات حلني حتقيق املطالب 
املتمثلــة بحــل البرملــان احلالي 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

فيما ربط اإلطار التنسيقي قرار حل البرلمان بتوافق القوى السياسية..عبد الفتاح الشيخ:

مطالب الصدريين..انتخابات مبكرة وتقديم 
الفاسدين الى القضاء ونزع السالح المنفلت

السليمانية - عباس اركوازي:
الدميقراطــي  احلــزب  اتفــق 
الكردســتاني واالحتاد الوطني على 
منع التظاهرات التي دعا لها رئيس 
حــراك اجليل اجلديد شاســوار عبد 

الواحد. 
مطلع  سياســي  مصــدر  واوضح 
للصباح اجلديد رفض ذكر اســمه، 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزبني  ان 
واالحتاد الوطني اتفقا على مستوى 
القيــادة ان ال يســمحا بالتجمــع 
والتظاهــر في جميــع محافظات 
االقليم واقضيته ونواحيه كما دعا 

لها اجليل اجلديد. 
وكان رئيس حــراك اجليل اجلديد قد 
دعا الى تظاهرات عامة في االقليم 
وللمطالبة  الفســاد  مــن  بالضد 
باالصاح وتغيير نظــام احلكم في 

االقليم. 
وقامت القوات االمنية التي انتشرت 
بنحو واســع في وســط احملافظات 
واملناطق التــي حددها اجليل اجلديد 
مبنع مؤيــدي وانصار حــراك اجليل 
اجلديد من التجمع والتظاهر بداعي 

احلفاظ على االمن واالســتقرار في 
االقليم. 

واوضحت املصــادر ان قيادة احلزبني 
االمنية  االجهزة  بقيادات  اجتمعت 
وطالبتهــا باتخاذ االجراءات الازمة 
ملنع انصار اجليل اجلديد من التظاهر 
والتجمــع فــي نحــو 33 منطقة 
لتنظيم  احلــراك النصــاره  حددها 

التظاهرات فيها. 
وبينمــا قامــت االجهــزة االمنية 
باعتقال املتحدث باسم حراك اجليل 

وعشــرات  شــاهني  همداد  اجلديد 
النشــطاء في احلــراك اعلنت قناة 
ان ار تــي اململوكة لرئيــس احلراك 
شاســوار عبد الواحد عن قيام قوة 
القناة في  باغــاق مكتــب  امنية 

محافظة دهوك. 
بدوره طالب مركز ميترو للدفاع عن 
االقليم  حقوق الصحفيني حكومة 
باالفــراج الفــوري عن النشــطاء 
املدنيــني الذي دعوا الــى تظاهرات 
ســلمية ضــد الفســاد و اجــراء 

االنتخابات فــي موعدها، مؤكدا ان 
تنسجم  وال  االعتقاالت مرفوضة   «

مع مباديء حقوق االنسان«. 
واوضــح مدير املركــز رحمن غريب 
في تصريح للصباح اجلديد ان قوات 
امنية قامــت في بعض مدن اقليم 
االعتقاالت  من  بحملة  كردســتان 
طالت ناشــطني في حــراك اجليل 
دعوا  مســتقلني  وناشطني  اجلديد 
الى تظاهرات للتعبيــر عن آراءهم 

ومطالبهم.

واضاف غريب ان قوات اخرى داهمت 
بينهم  الناشــطني  بعــض  منازل 
)هيمداد شاهني( املتحدث الرسمي 
باســم حراك اجليل اجلديد، و)فاروق 
غفــور( لــم يكشــف املقتحمون 
اية اوامــر قضائية وال عن ســبب 
االعتقال، وقامــت  مبصادرة اجهزة 
الهاتــف النقال واملســتغرب انها 
قامت حتى مبصــادرة اجهزة االيباد 

اخلاصة باالطفال.
وتابــع غريب ان الســلطات مبدينة 
اربيل قامت في وقت سابق باعتقال 
بيربال،  )هوكر  الناشــطني  كل من 
و مريوان ســالةيي(، علــى خلفية 
الدعوة الــى تظاهرات باملدينة ضد 

القصف التركي.
امنية في اقضية  كما قامت قوات 
دزة شــمال شــرق مدينة  قلعــة 
باعتقال  وجمجمال  الســليمانية، 
عدد من النشطاء بتهمة التحريض 

على التظاهرات. 
وتاتي حملة االعتقــاالت هذه بعد 
ان حــدد رئيس حــراك اجليل اجلديد 
امس  يــوم  الواحد  عبد  شاســوار 

الســبت الســادس من آب، موعدا 
للتظاهرات فــي جميع مدن إقليم 

كردستان. 
وحســب تصريحات الناشطني في 
التي  واالهداف  الشعارات  ان  احلراك 
كانت مرجوة من التظاهرات،موحدة 
ومن بينها »إقامــة االنتخابات في 
موعدهــا وإنهــاء الفســاد املالي 
عن  فضا  الثــروات،  ونهب  واإلداري 
توزيع رواتــب املوظفني في موعدها 

املقرر، وتخفيض سعر احملروقات«. 
وقــال رئيــس مركز ميتــرو املعني 
غريب(  الصحافة،)رحمــن  بحريــة 
اليــوم اجلمعــة، ان حــق التظاهر 
مكفول حسب الدســتور العراقي 
و قانون حــق التظاهر فــي اقليم 
كوردســتان و ال يجــوز تقييــده أو 
التصــدي له بالعنــف، بل يتطلب 
من القــوات االمنية حمايته واتخاذ 
التمتع  لتيسير  الكفيلة  اإلجراءات 
بهذه احلقــوق، مضيفــا » اعتقال 
الناشــطني في حراك اجليل اجلديد 
ال  مرفوض  االخريــن  والناشــطني 
ينسجم مع مباديء حقوق االنسان«

الحزبان الرئيسان في كردستان يتفقان على منع تظاهرات
دعا اليها الجيل الجديد في االقليم

حملة اعتقاالت واسعة تطال ناشطين تنفذها القوات االمنية
تقريـر

بترشيد استهالك المياه.. 
نواجه خطر الجفاف

إسرائيل تواصل لليوم الثاني هجومها
توقعات الطلب المتشائمة تربك أسواق3على غزة ومخاوف من تكرار حرب ايار 2021

6النفط وتجعل أسعارها بين شد وجذب

متابعة ـ الصابح الجديد:
اكد املستشــار املالي لرئيس الوزراء 
الدكتــور مظهــر محمــد صالح 
انشــاء الصندوق  ان  امس السبت، 
قانون  توافر  يتطلب  للباد  السيادي 
للموازنة العامة االحتادية، فيما أشار 
إلى ان البنك املركزي ابدى استعداده 

إلدارة هذا الصندوق.
وقــال صالح فــي تصريــح تابعته 
صندوق  »فكرة  إن  اجلديــد  الصباح 
األجيال تنطلق مــن نص وروح املادة 
19 من قانــون اإلدارة املالية االحتادي 
رقم 6 لســنة 2019 املعــدل، التي 
سيادي(  )صندوق  انشاء  على  نصت 
تــودع فيــه الوفــورات املالية بعد 

قانون  في  املقــرة  النفقات  تغطية 
مبا  السنوي  االحتادية  العامة  املوازنة 
في ذلك تغطية العجز االفتراضي أو 
اخملطط في تقديرات املوازنة العامة 

السنوية موضوع البحث«.
وأضــاف أن »الصنــدوق الســيادي 
أو صنــدوق األجيــال، يتطلب توافر 
االحتادية  العامــة  للموازنة  قانــون 
للعــام 2022 ليتــم تعريفه ووضع 
الصندوق  عمــل  وآليــات  قواعــد 
في نهاية الســنة املاليــة احلالية، 
والسيما بعد أن أبدى البنك املركزي 
العراقي اســتعداده إلدارة الصندوق 
بنك  بكونه  قانونــه  إلى  اســتناداً 
الدولة والوكيــل املالي لها في إدارة 

استثماراتها املالية كافة«.
وتابــع: »إال أن ذلــك ال مينــع وزارة 
برنامج  لرسم  باالســتعداد  املالية 
إدارة الصندوق الســيادي أو صندوق 
األجيال، ووضع أهدافه االستثمارية 
االقتصادي  والتقدم  التنمية  خلدمة 

في بادنا«.
وأشــار إلــى أن »الوفــورات املالية 
املتحققة خــارج القانــون الطارئ 
 2 رقم  والتنميــة  الغذائــي  لألمن 
لســنة 2022 وتطبيقــات املادة 13 
من قانون اإلدارة املالية رقم 6 لسنة 
2019 املعــدل حول تقيــد الصرف 
بنســبة 1/12 من اجمالــي االنفاق 
الفعلي اجلاري للعام 2021، ما زالت 

تــدار كوفــورات ماليــة احتياطية 
من قبــل البنك املركــزي العراقي ) 
الوكيــل املالي للدولــة( وعلى وفق 
أفضل التطبيقات املتاحة عاملياً في 
إدارة االستثمارات املالية اآلمنة ذات 

األجل القصير«.
السيادي  »الصندوق  أن  وأكد صالح 
أو صنــدوق األجيال عند تأسيســه 
يبقى مازماً لشــرط مســبق وهو 
العامة،  للموازنــة  قانــون  وجــود 
املالية  الوفــورات  فإن  ذلك  وبخاف 
املتحققة ســتبقى في جانب منها 
أشارت  الذي  التحوط  حســاب  في 
إليه املــواد األولى مــن قانون األمن 
الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 

الراهــن حتى نهاية الســنة املالية 
2022 ذلك في حال عدم صدور قانون 

للموازنة«.
وأكمل، بالقول: إن »أي وفورات خارج 
آنفاً ســيصرف  القانونني  نفقــات 
منها جزئياً ضمن الرصيد االفتتاحي 
واجلزء   2023 القادمة  املالية  للسنة 
اآلخــر ســيبقى احتياطيــاً مالياً 
للحكومــة بانتظار تشــريع قانون 
للموازنــة للعــام 2023، كــي يتم 
العمل بصندوق األجيال أو الصندوق 
القانوني  التازم  بســبب  السيادي، 
وتوافر  الســيادي  الصنــدوق  بــني 
األموال الفائضة عبر موازنة سنوية 

مقرة وملتزم بنصوصها قانوناً«.

بغداد - الصباح الجديد: 
الســبت،  امس  البــاد  ادانت 
الذي  اإلســرائيلي  القصــف 
استهدف قطاع غزة امس األول 
اجلمعة، أألمر الذي اســفر عن 
العشرات  واصابة  استشــهاد 

بجروح.
وأفــادت وزارة اخلارجية في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منــه، إن »العــراق يعــرب عن 
للعدوان  واســتنكارِه  إدانتــِه 
الصهيونــّي، الذي اســتهدف 

غزة،  بقطاع  ُمتعــددة  مناطق 
أســفرت عن استشــهاد عددٍ 
الفلســطينيني  املواطنني  من 
وإصابـــة  طفلــة،  بينهــم 

أخريـن«.
وأضافت، أن »لغَة العنِف التي 
الصهيونّي  الكيــان  ينتهجها 
االحتقان،  مــن  مبزيــد  تُنبــُئ 
وذلك  التوتــر،  منــاخ  وتُكّرس 
لن يفضي ســوى إلــى تنامي 
الوصول  دون  والتأزمي  التصعيد 

إلى أي حل«.

وكان جيش االحتال اإلسرائيلي 
نفذ قصفاً على شقة سكنية 
في فرج الشفاء مبدينة غزة ما 
أســفر عن اغتيال القيادي في 
حركة اجلهاد اإلسامي تيسير 

اجلعبري.
اإلسرائيلي  القصف  وأســفر 
الصحــة  وزارة  بحســب 
عــن  إلــى  الفلســطينية 
استشــهاد وجرح ما يربو على 
طفلة  بينهم  شــخصا،   160

تبلغ من العمر 5 سنوات. 

تأسيس الصندوق السيادي للبالد يستوجب صدور قانون للموازنة العامة  العراق يستنكر العدوان على غزة
ويدين قصف مناطقها ومواطنيها

المستشار المالي لرئيس الوزراء:استشهاد وجرح العشرات فيه

بغدادـ  الصباح الجديد: 
أعلنــت الشــركة العامــة 
السبت،  أمس  حلبوب  لتجارة 
تأمني كميــات احلنطة حتى 
نيسان من العام املقبل 2023.
وقــال معــاون مديــر عــام 
الشــركة حيــدر نــوري في 
تصريح اطلعت عليه الصباح 
اجلديــد، إن »نوعيــة احلنطة 
التــي ينتجهــا العــراق من 
االنواع املمتــازة، وعلى الرغم 

انتهاء  وقــرب  زراعتهــا  من 
املوســم التســويقي اال اننا 

سنحتاج الى االستيراد«.
واضاف معاون املدير »مت توفير 
اول مبلــغ مالي مــن قانون 
الدعــم الغذائي الطارئ وفي 
االيام املقبلة ســيتم شــراء 
وجبات من احلنطة املستوردة 
الكمال  باحملليــة  وخلطهــا 
الكميات املطلوبة حتى شهر 

نيسان من العام املقبل«.

الحبوب: المبالغ متوفرة لتأمين 
الحنطة حتى نيسان المقبل

بغداد - الصباح الجديد:
تصريف  حكومــة  رئيس  طلب 
ميقاتى  اللبنانية جنيب  األعمال 
حكومة  الــى  بعثها  برســالة 
البــاد، متديد عقــد تزويد لبنان 
بالوقــود ملدة عــام إضافي بعد 
انتهاء العقد احلالي فى شــهر 

ايلول املقبل.
العراق  ســفير  ميقاتي  والتقى 
في لبنان حيدر البراك، وســلمه 
طلبــا موجهــا الــى احلكومة 

لتمديد العقد مع لبنان لتزويده 
بالوقود ملدة سنة.

وكان وزيــر الطاقة في حكومة 
تصريــف األعمــال اللبنانيــة، 
وليد فياض قد كشــف في متوز 
املاضــي، عن انخفــاض كمية 
لبنان  يشــتريها  التــي  الوقود 
من العراق إلى النصف بســبب 
إلى  الفتــاً  الســعر«،  »اختاف 
أن العراق يعتــزم متديد اتفاقية 

تزويد باده بالوقود.

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا النائــب برهــان املعموري 
امس الســبت، رئيــس مجلس 
إلى  احللبوســي  محمد  النواب 
عقد جلســة »استثنائية« حلل 

البرملان.
واورد املعموري، بحســب وثيقة 
موجهــة الــى رئيــس اجمللس، 
اجلديد:  الصباح  عليها  اطلعت 
»استناداً إلى أحكام املادة 64 من 
الدستور والتي نصت، على: أوالً/ 
يحل مجلــس النواب باألغلبية 
املطلقة لعدد اعضائه بناًء على 
طلب من ثلث اعضائه وبالنظر 

لعــدم قيــام مجلــس النواب 
بانتخــاب رئيــس اجلمهوريــة 
اســتناداً إلى احكام املاة 70 من 
تنفيذ  في  واخفاقه  الدســتور 
يرجى  الدســتورية  التزاماتــه 
حل  على  باملوافقــة  تفضلكم 
جلســة  وعقد  النواب  مجلس 
استثنائية لهذا الغرض استناداً 
ألحكام املادة 58 من الدســتور 
لانتخابــات  موعــداً  وحتديــد 

املبكرة«.
قائمة  املعمــوري  النائب  وارفق 
على  املوقعني  النواب  بأســماء 

الطلب واملؤيدين له.

لبنان يطلب الى حكومة البالد
تمديد عقود تزويد الوقود لسنة أخرى

نائب يطالب بحل البرلمان إلخفاقه 
في تنفيذ التزاماته الدستورية

دعا الى جلسة استثنائية



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلن وزيــر الزراعة محمد اخلفاجي 
اجلوفية  املياه  اعتماد  السبت  امس 
دومن مبحصــول  مليونــي  لزراعــة 

احلنطة.
وقال الوزير مت إطالق العمل مبشروع 
البطاقــة االلكترونية الزراعية في 
محافظة كربالء ، مبينا أن املشروع 
لوزارتي  االستراتيجية  اخلطط  يعد 
الزراعــة والتخطيــط مــن خالل 
التي تتحدث عن  الدقيقة  البيانات 
املزارع ومــا ميلكــه وكيفية وضع 
خطط استراتيجية وتوفير األموال.

وأشــار الوزير إلى أنــه اذا لم تكن 
هناك بيانــات دقيقة وصحيحة ال 
ميكن وضع أي خطة اســتراتيجية 
لتشــمل عموم احملافظات مبا فيها 

إقليم كردستان.
احلديثة  التقنيات  اســتخدام  وعن 
أوضــح، أنه مت اســتخدام التقنية 
احلديثــة فــي كربــالء، اذ مت تطوير 
نتيجــة   200% بنســبة  اإلنتــاج 
ومنظومات  احلديث  الري  استخدام 
الري احملوري ، مضيفا أن محافظات 
كربالء واالنبار وصالح الدين ونينوى 
واملثنى باجتاه العمل باالبار اجلوفية 
احلديثــة  التقنيــات  واســتخدام 
لزراعة محصول  املياه  ملعاجلة شح 
في  كبير  امــل  ولدينــا  احلنطــة 
الري  لنظام  دومن  مليوني  استخدام 
احلديث حتى نعوض اخلسارة لعدم 
وجود مياه كافية في تنفيذ اخلطة 

الزراعية.
وزارة  اخــر عقــدت  علــى صعيد 
الزراعــة ومــن خالل قســم ادارة 
والتطويــر  الشــاملة  اجلــودة 
املؤسســي  ورشــة عمل بعنوان 
ومبشــاركة  املتجــددة(  )الطاقــة 
اعضاء فريــق) ايــزو الطاقة( ، من 
وفريق  وتشــكيالتها  الوزراة،  مركز 
الطاقــة  اســتخدام  )متابعــة 
الشمسية في املنظومات االروائية 
الزراعيــة والســقي  الســطحي 

ومت مناقشــة  بالتنقيط(.   والــري 
عدد من احملــاور اخلاصــة بالطاقة 
املتجــددة واخلروج بعــدة توصيات، 
توعية  حمالت  باجراء  تتعلق  والتي 
للفالحــن  بخصوص اســتخدام 
الطاقــة النظيفــة باملنظومــات 
االروائية،ولغــرض اعتمادها ملا متتاز 
به مــن مواصفات تتعلــق بتقليل 
االنبعاثــات امللوثــة للبيئة بصورة 
عامــة واملناطق الزراعية بشــكل 
الزراعــة  وزارة  أن  خــاص.  يذكــر 
تواصل حمالت التوعية حول ضرورة 

اســتخدام منظومــات الطاقــة 
الشمســية، من اجل توفير مصادر 
امللوثات  واإلبتعاد عن  طاقة جديدة 
على  اخلطيــرة  وأثارهــا  البيئيــة 
الصحة العامة. كما إســتكملت 
وزارة الزراعة ومن خالل دائرة الغابات 
ومكافحة التصحر وبالتنسيق مع 
البرنامــج اإلمنائي لــأمم املتحدة ) 
UNDP( املراحــل النهائية إلنشــاء 
معمل لتصنيع األسمدة العضوية 
ضمن مشروع الواحات الصحراوية 
في قضاء حديثــة والذي يعد األول 

من نوعه في احملافظة.
الغابــات  دائــرة  تعمــل  حيــث 
ومكافحــة التصحر وفــق اخلطة 
املوضوعــة من قبــل وزارة الزراعة 
بغية حتقيــق أهدافهــا من خالل 
إقامة وإنشــاء املشاريع املستدامة 
للواحــات الصحراوية بالتعاون مع 
املنظمــات الدوليــة واجلهات ذات 
العالقة لتحســن مستوى اإلنتاج 
احمللي كماً ونوعــًا ودعماً لالقتصاد 
الوطني في جميع احملافظات ومنها 

محافظة األنبار.

تعزيز  إلــى  املشــروع  ويهدف هذا 
املســاحات اخلضــر والنشــاطات 
الصديقــة للبيئــة وتقليل تدهور 
األراضي وحتســن البيئة وخصوبة 
التربــة ومواجهــة التحديات التي 
يواجهها القطاع الزراعي بســبب 

املتغيرات املناخية.
ويعــد املشــروع األول مــن نوعه 
فــي احملافظة نحــو التوجــه إلى 
اخمللفات  وتدوير  النظيفــة  الزراعة 
الزراعيــة واإلســتفادة مــن نبات 
األنهر  أكتاف  على  النامي  القصب 

وحتويلها إلى مواد نافعة ذات قيمة 
اقتصادية. 

بالطاقــة  املشــروع  ويعمــل 
الشمســية ويوفــر فــرص عمل 
جديــدة ألبنــاء احملافظة، ســيما 
وأن املشــروع مت إســتكمال جميع 
بن  ما  والتنسيق  بالتعاون  مراحله 
وزارة الزراعة ومحافظة األنبار التي 
تسعى إلى تعضيد اجلهود واعتماد 
للزراعة  العلميــة  الطــرق  افضل 
الزراعي  بالقطاع  للنهوض  احلديثة 

بشقيه النباتي واحليواني.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الكهرباء امس الســبت، 
عن دخــول طاقات انتاجيــة جديدة 

للخدمة خالل االيام املقبلة.
وقال املتحدث باســم الــوزارة احمد 
االيام  خــالل  “سنشــهد  العبــادي 
املقبلة دخول طاقات انتاجية جديدة 

الثانية  كالوحدة  الطاقــة  ملنظومة 
مبحطة صــالح الدين و محطة عكاز 
الغازية وبعض الشاريع التي ستدخل 
“الوزارة مستمرة  ان  واضاف  للعمل”. 
بخطتها في ادخــال الدورات املركبة 
جلميــع احملطــات الغازيــة وماضية 
ايضا مبشــاريع الطاقة الشمســية 

الربط  الوزارة ومشــاريع  وفقا خلطة 
متصل  صعيــد  على  الكهربائــي”. 
كشفت وزارة الكهرباء امس السبت، 
ســبب انقطــاع التيــار الكهربائي 
بشــكل تام عن محافظــات جنوبي 
العراق. وقال متحــدث الوزارة، أحمد 
موســى إن “ما مت تداوله حول إحتراق 

الكهربائية  الغازية للطاقــة  احملطة 
في البصرة وخروجها عن اخلدمة هي 
أنباء غير صحيحة”. وبن، أن “العارض 
فني يتمثــل بانفجار بأحــد قواطع 
الدورة ومحــول التيار )C. t( من جهة 
132KV بســبب درجات  خط اخلــور 

احلرارة العالية وزيادة االحمال”.

وأشار إلى أنه “جرى عزل مكان احلادث 
وإعــادة اخلطــوط والوحــدات التي 

انفصلت الى العمل تباعاً”.
التواصل  مواقع  تداولــت  قد  وكانت 
“إحترا،ق  مفــاده:  خبــراً  االجتماعي 
الكهربائية  الغازية للطاقــة  احملطة 
في البصرة االن وخروجها عن اخلدمة 

“. ، وتشــهد محافظات البصرة وذي 
قار وميســان انقطاع تــام في التيار 
الكهربائي. وقال فــرع توزيع كهرباء 
ذي قار، في بيان إنه “حصل إطفاء عام 
)Shut Down( في عدد من احملافظات 
اجلنوبية ومــن ضمنها محافظة ذي 

قار “.

حامد عبد النبي كاظم 
أعلن املهنــدس املعماري الدكتور  
محمــد حيدر الســاكني معاون 
الهندسي  اإلعمار  دائرة  مدير عام 
اإلعمار  وزارة  احــدى تشــكيالت 

واإلسكان والبلديات العامة. 
عن تقدم نســب اإلجنــاز الفعلي 
ملشروع املدرســة النموذجية في 

بغداد حيث بلغت 97 ٪  .
يقام  على مســاحة  واملشــروع 
ارض ) 10 ( عشــرة االف متر مربع 
( ويضم  )  6 ( ســتة أبنية تشمل 
العاب  وقاعــات  دراســية  قاعات 
وأبنية  رياضية وقاعة مناســبات 
خدمية اخرى واملدرسة هي عبارة 
متكامل  تعليمــي  مجمــع  عن 

وينتهي  األطفال  ريــاض  يبدأ من 
بالتخرج من الدراســة االعدادية.  
حيث مت التعاقد مع هيئة استثمار 

بغداد لالشراف على املشروع. 
لديها  الدائرة  أن  بالذكــر  واجلدير 
العديــد مــن عقــود اإلشــراف 
على املشــاريع اخلاصــة بهيئات 
وفــي  بغــداد  فــي  االســتثمار 
محافظة بابل. ونود اإلشــارة إلى 
املنفذة للمشــروع  أن الشــركة 
هي ) شــركة ركائز االمارة ( التي 
لديهــا خبــرة في تنفيــذ هكذا 
 Post Tension (  أعمــال وبتقنية
للمشروع  االستشارية  واجلهة   .  )
هي شــركة اخلياط كروب، واجلهة 
الفاحصــة للمــواد هــي املركز 

االنشــائية  للمختبرات  الوطني 
التابــع لوزارة االعمار واالســكان 
وأوضــح  العامــة.   والبلديــات 
الدكتور الســاكني ان املشــروع 
أولى فــي مجال  يعتبــر جتربــة 
باستخدام  الهندســي  االشراف 
تقنية حديثة علــى صعيد بلدنا 
 Post  ( وهي تقنية الشــد الالحق
Tension  ( وهذه التقنية توفر في 
التسليح  حديد  استخدام  كمية 
وكمية اخلرســانة املســتخدمة 
الــى امكانيــة منح  باالضافــة 
فضاءات واســعة بدون استخدام 
املنشــأ  زيادة كفاءة  مع  االعمدة 

وتقليل األحمال على األسس. 
تبنت  الــوزارة  أن  بالذكر  وجديــر 

الدائرة  قبل  من  املقدمة  الدراسة 
التقنية  األبنية بهذه  تنفيذ  حول 
الوزيرة  موافقة  وحصلت  اجلديدة 
على إطالع تشكيالت الوزارة على 
هذه الدراســة وحثهم على زيارة 
موقع العمل من اجل اإلطالع على 
مراحل التنفيذ لإلســتفادة منها 
في مشــاريع الوزارة األخرى ملا في 

ذلك من نواحي ايجابية عديدة. 
واشــاد معاون املدير العام بحرص 
مديــر غرفــة عمليات مشــاريع 
حامت  هيثم  املهندس  االســتثمار 
والفني  الهندسي  والكادر  حامد  
والكفاءة  املبذول  اجلهد  هذا  على 
املشروع  تنفيذ  على  االشراف  في 

ضمن املواصفات احملددة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التجارة الدكتور عالء احمد 
اجلبــوري، مع إدارة الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب وضع خطة الســتيراد 
احلنطــة ضمن بنــود قانــون األمن 
الغذائي وآليات مواجهة مخاطر ازمة 

احلبوب.
بيان رســمي،  فــي  الوزارة  وذكــرت 
العامة  الشركة  زار  اجلبوري  ان”الوزير 
اجتماعا  وتــرأس  احلبــوب  لتجــارة 
موسعا مع اإلدارة التنفيذية ومالكات 
قسم االستيراد في الشركة العامة 
لتجارة احلبوب ملناقشة وضع اآلليات 
لضمان دميومة اســتمرار استيرادات 
احلنطــة لدعــم مفــردات البطاقة 
االســتيرادية  واخلطــة  التموينيــة 
للحنطة من املناشئ االجنبية ووفق 
تعليمات العقــود احلكومية وقرارات 

مجلس الوزراء”.
واضافت، انه”مت بحــث ايضا عدد من 
القضايا وامللفات ذات الصلة بعملية 
التعاقد و االســتيراد وســبل العمل 
على توفير ظروف افضل لالسراع في 

املســتقبلية  االجندات  واجناز  تنفيذ 
فيما يخص كميات احلنطة املطلوب 

استيرادها لتعزيز االمن الغذائي “.
واشــار الوزيــر خالل االجتمــاع الى، 
املناسبة  اإلجراءات  اتخذت  ان”الوزارة 
لضمان تنفيذ قانــون الدعم ولديها 
رؤية وخطة تستوعب كل املشتريات 

ومن جميع املناشىء”.
واضاف: “نحتاج خطط واضحة واخرى 
بديلة ملواجهة االزمة وجتاوز مخاطرها 
املطاولة  لدينا قوة فــي  وان يكــون 
والتحمــل ونحتاج الــى جهد كبير 
من قســمي االســتيراد و السيطرة 
النوعية خالل املرحلــة املقبلة، كما 
نحتــاج إلى خطه اســتيرادية تؤمن 
اســتيراد مليــون وثالثمائة الف طن 
تتضمن  توقيتات  احلنطة حسب  من 
ايصالهــا الــى اخملازن وســايلوهات 
الشــركة”، مطالبا بـ”ضــرورة وجود 
قاعدة بيانات متكاملة عن الشركات 
التــي ميكن ان تؤمــن وصول احلنطة 
للبلد واستبعاد الشركات التي تتوفر 
عنها مالحظات ومخالفات جرت في 

وقت سابق”.
وتطرق اجلبوري الى املوسم التسويقي 
لهــذا العام والنجاحــات املتحققة 
وايجاد حلول لتوفير احلنطة العلفية 

وتلبية احتياجات السوق منها.
واســتعرض مدير عام جتــارة احلبوب 
احلقوقــي محمــد حنــون، االجنازات 
املتحققة خالل الفترة املاضية والتي 
وقدم خاللهــا مجاهدي جتارة احلبوب 
اجلهــد والعطــاء من اجل اســتالم 
كافة الكميات املنتجة واملسوقة من 

الفالحن.
علــى صعيــد متصل اعلنــت وزارة 
التجــارة ان معامل انتــاج الطحن 
تواصل لليــوم الثاني علــى التوالي 
اســتالم خلطات احلبــوب اخملصصة 

إلنتاج طحن احلصة اخلامسة .
واوضــح مدير عام الشــركة العامة 
داود ســلمان  أثير  احلبــوب  لتصنيع 
إن اســتنفارا بعجــالت نقل احلبوب 
اخملصصــة إلنتاج احلصة اخلامســة 
من الطحــن في حركــة متواصلة 
منــذ يــوم الثالثــاء املاضــي لنقل 

خلطات احلبــوب اجملهزة الى املطاحن 
العاملة احلكومية واألهلية في اغلب 
احملافظات إلنتاج وتوزيع مادة الطحن 
خملصص احلصة اخلامسة من مفردات 

البطاقة التموينية،
واشــار املدير العام ان التقارير الواردة 
من فروع الشــركة مبحافظات ذي قار 
واملثنى واالنبــار وديالى وصالح الدين 
وبابل وكربالء  الديوانيــة  الى  اضافة 
الشروع  اشــرت  وميســان  وواسط 
بحملــة مكثفــة الســتالم وجتهيز 
املطاحــن باحلبــوب إلنتــاج طحن 
احلصة اخلامسة التي انطلقت اواخر 

شهر متوز املاضي،
وأضاف ان الشركة مستمرة باالنتاج 
وجتهيز الوكالء وتتابع حركة أســعار 
الطحن في السوق احمللية، حيث من 
املتوقع ان تشــهد االسواق استقرارا 
بأســعار الطحن بالتزامن مع إرتفاع 
وتيــرة التجهيــز مــن املطاحن بعد 
شروعها بإنتاج توزيع احلصة اخلامسة 
التي انطلقت في احلادي والثالثن من 

الشهر املاضي. 

»الزراعة« تعتمد المياه الجوفية 
لزراعة مليوني دونم من الحنطة

إطالق العمل بمشروع البطاقة االلكترونية الزراعية في كربالء

كشف وزير 
الزراعة أنه تم 

استخدام التقنيات 
الحديثة في كربالء، 
اذ تم تطوير اإلنتاج 
بنسبة 200 % نتيجة 

استخدام الري 
الحديث ومنظومات 

الري المحوري

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققــت تســع وثمانــون جامعــة وكلية 
حكوميــة وأهلية عراقية نتائج تنافســية 
في تصنيــف الويب ماتريكس العاملي ضمن 

نسخة النصف الثاني من العام 2022.
وأشــر املوقع الرســمي للتصنيف حصول 
جامعة بغداد على املركز )1710( فيما جاءت 
جامعة ديالى بالتسلسل )1799( ثم اجلامعة 
)2578( من أصل أحد  املستنصرية بالترتيب 
عشر ألفا وتسعمئة وأربع وتسعن جامعة 

حول العالم.
ويعتمد تصنيــف الويب ماتريكــس التابع 
للمركز األعلى للبحث العلمي في اســبانيا 
الذي يصدر في كل نصف سنة على مؤشرات 
تقيــس احلضور االفتراضــي للجامعات عن 
طريق مواقعها وتؤشر نسبة الوضوح )50%( 
والشفافية )%10( وقوة ومتيز البحوث )40%(.

جدير بالذكر أن اجلامعات والكليات العراقية 
سجلت تنافسها املتصاعد في التصنيفات 
العامليــة التي منهــا تصنيف شــنغهاي 
 GLOBAL RANKING OF ACADEMIC
SUBJECTS(  ( الــذي ظهــرت فيه جامعة 
الكيماوية  الهندسة  تخصص  ضمن  بغداد 
وتصنيــف THE TIMES( ( الذي تتواجد فيه 
حاليــا أربع جامعــات وتصنيــفQS( الذي 
تتواجــد فيه خمــس جامعــات وتصنيف 
SCIMAGO(  ( الــذي تتواجــد فيــه اثنتان 
GREENMET�  وعشرون مؤسسة وتصنيف
RIC(( الذي دخلت فيها ست وستون جامعة 
وكلية عراقيــة وتصنيــف ) URAP ( الذي 
تتواجد فيه أربع جامعات عراقية ويضاف لها 
تصنيف WEBOMETRICS(  ( الذي ســجل 
حضور وتنافس تسع وثمانن جامعة وكلية 

عراقية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجــرى وزير النقــل الكابنت ناصر حســن 
الشــبلي زيارًة إلى الشركة العامة للنقل 
املهندس  الفنــي  الوكيــل  رافقه  البــري 
،وكان في إســتقباله مدير  بايــش  طالب 
عام الشــركة رئيس مجلس اإلدارة السيد 
مرتضى كرمي الشحماني ومديري االقسام. 

وتفقد خالل جولته في أروقة الشركة قاعة 
مشروع ال) GPS( نظام تتبع الشاحنات.

وقدَم مهندس املشــروع السيد مصطفى 
نبيل عرضاً فيديوياً ميثل دور النقل البري في 
تنشيط التجارة وحرص الشركة على أمتتة 
قطاع النقل وفق أرقى املعايير العاملية عمالً 
بإتفاقية النقل البــري ال)TIR( التي إنظم 
إليها العراق عــام 2020 من أجل نقل آمن 
ومزدهر يتســم بالفاعلية والثقة لتنفيذه 

في املنافذ البرية والبحرية واجلوية.
بعدها أوضح دور هذا املشــروع في مراقبة 
البالد  إلى  والعابــرة  القادمة  الشــاحنات 
األخــرى وحيثيــات املشــروع وتطبيقــه 
ضمن خارطــة موحدة في تنــاول اجلهات 
اخلاصة تشــمل بيانات احلمولة في جميع 
املنافذ ومعرفة أوقــات التحميل والتفريغ 
من  البضاعة  املقطوعة حلماية  واملسافات 
التهريب والتالعب لتحويل النقل البري إلى 

نظام رقمي بالكامل ..
فيما أشــاد ســيادة الوزير باملشــروع وما 
يضيفــه من تنــوع في النشــاط وحماية 

البضائع وسالمة وصولها .
وعلى ذات السياق تفقد السيد الوزير بناية 
اجملمع اإلداري واستمع إلى شرح مفصل إلى 
العقبات  بتذليل كافة  اإلجناز ووجه  مراحل 
التي تعترض سير العمل الفتتاحها بوقت 
قياســي لتكون صرحاً معمارياً يضاف إلى 

الشركة.
من جانبه عبر مدير عام الشركة عن شكره 
لهــذه الزيارة وما متثله من دعم للشــركة 
ومنسوبيها بإجتاه تقدمي املزيد من اإلجنازات 

خدمًة للصالح العام. 

89 جامعة وكلية
عراقية في تصنيف 

ماتريكس العالمي

وزير النقل يجري زيارًة 
إلى الشركة العامة 

للنقل البري

الكهرباء: دخول طاقات انتاجية جديدة للخدمة خالل ايام

االعمار الهندسي تعلن تقدم نسب اإلنجاز في مشروع المدرسة النموذجية في بغداد

اكد ان المرحلة المقبلة تتطلب جهودا استثنائية

وزير التجارة يناقش خطة استيراد الحنطة وآليات مواجهة مخاطر ازمة الحبوب 
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
اندلعت اشــتباكات عنيفة، امس السبت، 
بــن مجموعات مســلحة، فــي العاصمة 

الليبية طرابلس، بحسب مصادر متطابقة.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن املعارك التي 
استخدمت فيها أســلحة ثقيلة وخفيفة 
املدينة،  اندلعت فــي اجلبس فــي جنــوب 
على خلفيــة الفوضى السياســية ووجود 

حكومتن تتنافسان على السلطة.
من جهته سمع صحفي بوكالة فرانس برس 

رشقات نارية ودوي انفجارات.
مجموعات  بــن  االشــتباكات  واندلعــت 
مســلحة موالية لعبد احلمــد دبيبة رئيس 
مقرا،  طرابلــس  تتخــذ  التــي  احلكومــة 
ومجموعات أخرى قريبة من رئيس احلكومة 
املنافسة فتحي باشاغا الذي استقر موقتا 

في سرت، على ما أفادت صحف محلية.
وانتهت املواجهات بعد وســاطة من اللواء 

“444”، بحسب وسائل إعالم ليبية. 
ونشرت على شــبكات التواصل االجتماعي 
مقاطع مصورة يســمع فيها دوي طلقات، 

ولم يتسن التأكد من أصالتها.
ويســود ليبيــا انقســام كبير مــع وجود 
حكومتن متنافســتن، األولى في طرابلس 
جاءت وفق اتفاق سياســي قبل عام ونصف 
برئاســة عبد احلميد دبيبة الرافض تسليم 
الســلطة إال إلى حكومة منتخبة، والثانية 
برئاسة فتحي باشــاغا عينها برملان طبرق 
في فبراير املاضي ومنحها الثقة في مارس، 
وتتخذ من سرت في وسط البالد مقرا موقتا 

لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.
أساســية  الدبيبة مبهمة  وكلفت حكومة 
هي تنظيم انتخابات تشــريعية ورئاســية 

كانت مقررة في ديسمبر املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتنكرت كوريا الشــمالية زيارة رئيســة 
مجلس النواب األمريكي، نانســي بيلوسي، 
مؤخرا املنطقة منزوعة السالح بن الكوريتن، 
شــديدة التحصن، واصفة بيلوســي بأنها 

“أسوأ مدمر للسلم الدولي”.
وكانت بيلوســي التي زارت سيئول في وقت 
سابق هذا األســبوع بعد محطة في تايوان، 
أرفع مســؤولة أمريكية تزور “منطقة األمن 
املشترك” الفاصلة بن الكوريتن منذ التقى 
ترامب بزعيم كوريا  الرئيس الســابق دونالد 
الشمالية، كيم جونغ أون، في هذه املنطقة 

عام 2019.
وقبل زيارة “منطقة األمن املشترك”، ناقشت 
بيلوســي مع نظيرها الكوري اجلنوبي، رئيس 
اجلمعيــة الوطنية، كيم جن بيــو “الوضع 
اخلطيــر، والتهديــد املتزايد الذي يشــكله 

برنامج كوريا الشمالية لألسلحة النووية”.
ودعــا الطرفان إلى “ردع قوي وواســع لكوريا 
الشــمالية” وتعهدا بدعم اجلهود املشتركة 

الرامية لنزع سالح بيونغ يانغ النووي.
ونــددت كوريــا الشــمالية امس الســبت 
مبحادثات بيلوسي مع كيم جن بيو وبزيارتها 
“منطقة األمن املشــترك”. وقال املسؤول في 
اخلارجية الكورية الشــمالية، جو يونغ سام، 
إنه فضال عن محادثات الردع، “زارت )بيلوسي( 
منطقــة األمــن املشــترك فــي بامنونغوم، 
لتكشف بشــكل جلي السياسة العدائية 
لإلدارة األمريكية احلالية جتاه جمهورية كوريا 

الدميوقراطية الشعبية )الشمالية(”.
وأضاف في بيان نشرته وكالة األنباء الكورية 
املركزية الرسمية أن “الواليات املتحدة تصب 
الزيت على النار”. و”منطقة األمن املشــترك” 
هي النقطــة الوحيــدة على طــول احلدود 

املمتدة على 250 كلم بن الكوريتن
ودفعــت زيارة بيلوســي إلى تايــوان الصن 
لتوجيه تهديدات وإطالق مناورات عســكرية 
ضخمــة، إذ ترى بكــن أن اجلزيرة التي حتظى 
بحكــم ذاتــي جــزء مــن أراضيهــا وتنوي 

استعادتها وإن بالقوة.

اشتباكات عنيفة بين 
مجموعات مسلحة في طرابلس

كوريا الشمالية تصنف 
بيلوسي: “أسوأ مدمر 

للسلم الدولي”

تقرير

متابعة ـ الصباح الجديد :
كشــف خبراء عن قدرات نظام اإلطالق 
الصاروخــي متعــدد املــدى الصينــي 
)Weishi MLRS(، والــذي مت وصفه على 
أنــه النســخة الصينية مــن صواريخ 
“هيمارس” األميركية الشهيرة، مؤكدين 
“إمكانيــة منح تلــك الصواريخ الصن 
ميزة في حال احلرب مع تايوان”، لكن وفقا 

لشروط.
وفي حســابه على موقع “تويتر”، شارك 
الباحث في قسم البحوث االستراتيجية 
فــي كلية احلــرب البحريــة األميركية 
)NWC(، اليــل غولدشــتاين، امس األول 
إعالم  مــن وســائل  اجلمعــة، مقاطع 
صينية، تظهر إطالق صواريخ MLRS في 

مضيق تايوان، في 4 أغسطس.
وكتب “قد ال تبدو هذه الصواريخ مثيرة 
لإلعجاب مثــل الصواريخ التي أطلقت 
فوق تايوان، لكــن ميكنها أن تغير قواعد 
اللعبــة” فــي إشــارة إلــى التدريبات 
العسكرية الصينية اجلارية حول تايوان.

وكان اجليــش الصيني قد أطلق تدريبات 
عســكرية حول اجلزيــرة، ردا على زيارة 

رئيسة مجلس النواب األميركي، نانسي 
بيلوســي، املثيرة للجدل إلى تايوان هذا 

األسبوع، وفقا لـ”فرانس برس”.
وتداول مراســل صحيفة “ساوث شاينا 
مورنينج بوســت”، الصينيــة الناطقة 
تغريــدة  يــاو،  تومــاس  باإلنكليزيــة، 
غولدشتاين، واصفا منظومة الصواريخ 

بأنها “النسخة الصينية من هيمارس”.
أصبحــت صواريــخ “هيمــارس”، التي 
قدمتهــا الواليــات املتحــدة ألوكرانيا، 
جزءا رئيسيا من أســباب جناح الهجوم 
األوكراني املضاد على القوات الروســية 

في عدة مواقع بأوكرانيا.
واستفادت كييف من إمدادات األسلحة 
الغربية التي “غيرت التوازن في ســاحة 
املعركة وساهمت في تباطؤ ملحوظ في 
مسعى روســيا لالستيالء على األراضي 
أوكرانيا”،  دونباس شــرق  في منطقــة 
وعلــى رأس تلــك األســلحة صواريخ 
“هيمارس”، وفقــا لتقرير صحيفة “وول 

ستريت جورنال”.
وتســتطيع مدافع هيمــارس املتحركة 
إطالق صواريخ يوجههــا نظام “جي بي 
اس” لتحديد املواقع ويبلغ مداها ثمانن 
كلم، ما يتيــح ألوكرانيا بلــوغ أهداف 

روســية لم تكن ســابقا فــي متناول 
قواتها، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتســببت الدقة التــي توفرها صواريخ 
هيمارس األميركية، في استعادة القوات 
األوكرانيــة زمــام املبادرة فــي املعارك 
ضد الروس، وفقا لصحيفة “واشــنطن 
تأثير متوقع  إلى  بوست”. يشــير خبراء 
في  هيمارس”  من  الصينية  لـ”النسخة 
مجريــات احلرب بن الصــن وتايوان، في 
حال تصعيد الصــراع بن اجلارتن، وفقا 

لتقرير جمللة “نيوزويك”.
لكن اخلبراء يشيرون في الوقت ذاته إلى 
“عدة عوامل سوف حتسم قدرة النسخة 
الصينية من هيمارس على تغير مســار 
املعارك”. وقال اليل غولدشتاين، إن رغم 
التشابه بن النظام األميركي والصيني 
األميركية  “صواريخ هيمــارس  لكــن   ،
تصريحاته  حســب  أكبر”،  بدقــة  متتاز 
لـ”نيوزويــك”. وأشــار إلــى “رخص ثمن 
النســخة الصينية من هيمــارس”، ما 
ميكن الصن من اســتخدامها بكثافة، 
مضيفا “إذا متكنت مــن إطالق صواريخ 
رخيصة الثمــن، فيمكنك إطالق اآلالف 
منها”. مــن جانبه قال رئيس حترير موقع 
SOFREP، شــون سبونتس ، إن صواريخ 

Weishi MLRS ميكن أن تكون نســخة 
صينية مــن “هيمارس”، وقد تغير قواعد 

اللعبة “لكن بشروط”.
وحتدث عــن قدرة “هيمــارس الصينية” 
علــى تغيير قواعــد اللعبــة، في حال 
متكنــت الصن مــن تصنيــع آالف من 
تلك الصواريخ. ومن حيث الدقة، أشــار 
سبونتس إلى “حديث الصن عن امتالك 
تلك الصواريخ نظام مالحة عبر األقمار 
الصناعية يســمح لها بتلقي تعليمات 
القياس عن بعد أثناء الطيران ألهدافها”.

وفي حــال امتالك الصواريــخ الصينية 
تلك القدرات، فيمكن “التشــويش على 
تعليمات  وإرســال  الصناعية  األقمــار 
مختلفــة للصواريــخ”، وفقــا حلديثه 

لـ”نيوزويك”.
وأوضــح إن الصن متتلك نظــام أقمار 
صناعية “جيد جدا” ، متسائال في الوقت 
ذاته حول “مدي قدرة تلك األنظمة على 

مواجهة التعرض للتشويش”.
وأشــار إلــى “الكثير مــن األعطال بن 
ألنها  الصينية  العســكرية  األنظمــة 
رخيصة الثمن”، ما قد يؤثر في قدرة تلك 
الصواريخ على منح بكن ميزة في حال 

احلرب مع تايوان.

التوتر في تايوان..

الصين تستعرض نسختها من صواريخ يرجح ان »تغير قواعد اللعبة«

متابعة ـ الصباح الجديد:

قــررت احلكومة اإلســرائيلية امس 
الســبت مواصلــة الهجــوم الذي 
شــنته امس األول اجلمعة على غزة، 
اذ اوعز وزير الدفاع اإلســرائيلي بني 
غانتس، بعد جلسة مشاورات أمنية 
مع رئيــس األركان اجلنــرال، أفيفي 
كوخافي، ومنســق أعمال احلكومة 
امليجر  الفلســطينية،  األراضي  في 
عام  ومدير  عليــان  غســان  جنرال، 
وزارة الدفــاع، مبواصلة النشــاطات 
“اجلهاد  الهجوميــة ضــد حركــة 
مــع  الفلســطينية،  اإلســالمي” 
األخذ بعــن االعتبار “اتخاذ خطوات 
إلحبــاط إطالق النار علــى األراضي 
اجليــش  ويســتعد  اإلســرائيلي”، 
الى  نفسه  الوقت  في  اإلســرائيلي 
الالزمن  والدعم  املســاعدات  تقدمي 
للمواطنن وال ســيما فــي املناطق 
مراسل  بحسب  احلدود،  من  القريبة 

احلرة في القدس.
وشّنت إســرائيل ضربات جوية على 
غزة، امس السبت، بينما ردت حركة 
الفلســطينية  اإلســالمي  اجلهاد 
بإطالق وابل من الصواريخ، في أخطر 
منذ  املنطقة  فــي  للعنف  تصعيد 
حرب العام املاضــي، وفقا لـ”فرانس 

برس”.
وأعلنــت إســرائيل أنهــا اضُطرت 
إلطــالق عملية “اســتباقية” امس 
األول اجلمعــة ضــد حركــة اجلهاد 
اإلسالمي، مشددة على أن اجملموعة 
كانت تخطط لهجوم وشــيك بعد 

أيام من التوتر عند حدود غزة.
وأعلنــت الســلطات الصحية في 
غــزة التي تديرهــا حركة حماس أن 
عشرة أشــخاص قتلوا في القصف 
اإلســرائيلي، بينهم فتــاة تبلغ من 
العمر خمس ســنوات، بينما أصيب 
79 شــخصاً بجــروح، ولفت اجليش 
العملية أسفرت  أن  إلى  اإلسرائيلي 

عن مقتل 15 مسّلحا فلسطينيا.
وكّثفت إســرائيل، امس الســبت، 
اجلهــاد  عملياتهــا ضــد حركــة 
اإلســالمي التــي تتحّرك بشــكل 
مســتقل فــي أحيان كثيــرة رغم 

حتالفها مع حماس.
وأعلن اجليش اإلسرائيلي اعتقال 19 
شخصا قال إنهم عناصر في اجلهاد 
اإلسالمي في الضفة الغربية احملتلة، 

إضافة إلى توقيف شخص آخر. 
وأكدت إســرائيل واجلهاد اإلسالمي 
على حد ســواء مقتل القيادي البارز 
في احلركة تيسير اجلعبري في ضربة 
اســتهدفت مبنى غرب مدينة غزة 

امس األول اجلمعة.
أن  اإلســالمي  اجلهاد  وأكدت حركة 
مبثابة  كان  اإلســرائيلي  القصــف 
“إعالن حــرب” قبل أن تطلق وابال من 

الصواريخ باجّتاه إسرائيل.
اجليــش  باســم  الناطــق  وقــال 
اإلســرائيلي، أفيخــاي أدرعــي، في 
منشــور على تويتــر، اجلمعة: “في 

عمليــة مشــتركة جليــش الدفاع 
والشــاباك مت القضاء علــى املدعو 
تيسير اجلعبري قائد منطقة شمال 

قطاع غزة في اجلهاد اإلسالمي”.
وقال رئيس حكومة تصريف األعمال 
اإلسرائيلية، يائير لبيد، إن الهجمات 
التي شــنت يوم اجلمعــة أحبطت 
للجهاد  وملموســا  فوريا  هجومــا 

اإلسالمي.
وتواصل إطــالق الصواريخ من جهة 
والقصــف اإلســرائيلي مــن جهة 
أخــرى امس الســبت، ليثير اخملاوف 
من احتمال تكرار حــرب مايو 2021 
التي اســتمرت 11 يومــا وأدت إلى 
العديد  أجبــرت  بينما  غــزة  تدمير 
من اإلســرائيلين على االختباء في 

املالجئ.

وقالت وزارة الصحة الفلســطينية 
إن الغارات اإلسرائيلية اجلديدة قتلت 
تسعة فلســطينين، من بينهم ما 
ال يقل عن أربعــة من أعضاء حركة 
 79 اجلهاد اإلسالمي وطفل وأصابت 

شخصا.
وفــي الضفة الغربيــة، قال اجليش 
اإلسرائيلي إنه اعتقل 19 من نشطاء 
اجلهاد اإلسالمي في مداهمات، امس 

السبت.
وقال اجليش إن نشطاء فلسطينين 
أطلقوا ما ال يقــل عن 160 صاروخا 
عبــر احلــدود، بعضهــا فــي عمق 
إسرائيل باجتاه املركز التجاري في تل 
أبيب. مت اعتــراض معظم الصواريخ 
وأصيــب عدد قليل من األشــخاص 
إلى  هروبهم  أثنــاء  بجروح طفيفة 

املالجئ.
وبدأت مصر واألمم املتحدة وقطر في 
التوســط إلنهاء العنــف “لكن لم 
اآلن” حســبما  انفراجة حتى  حتدث 
نقلت رويترز عن “مسؤول فلسطيني 

مطلع على هذه اجلهود”.
لفرانس  مصريون  مســؤولون  وقال 
بــرس في غــزة إن مصــر التي تعد 
وســيطا تاريخيــا بــن إســرائيل 
والفصائل املسلحة في غزة، تسعى 
للقيام بدور الوساطة هذه املرة أيضا 
وقد تستقبل وفدا من حركة اجلهاد 

اإلسالمي في وقت الحق السبت.
وقال وزير الشــؤون املدنية، حســن 
الشيخ، في منشور على تويتر: “ندين 
بشدة العدوان الغاشم على شعبنا 
في قطاع غزة من قبل قوات االحتالل 

والتي تســتهدف املدنين واألطفال 
والبنيــة التحتيــة ونطالب اجملتمع 
احلماية  وتوفيــر  بالتدخل  الدولــي 
لشعبنا ونثمن اجلهد املصري املبذول 

لوقف هذا العدوان”.
التوترات األسبوع املاضي  وتصاعدت 
بعــد أن اعتقلت قوات إســرائيلية 
اإلســالمي  اجلهاد  قياديا في حركة 
في الضفــة الغربية، مما دفع احلركة 

إلى التهديد باالنتقام.
وخــالل األيــام املاضيــة، وقبل بدء 
أطلق  التي  العســكرية  العمليــة 
عليهــا اجليش اإلســرائيلي اســم 
حالة  ســادت  الصــادق”،  “الفجــر 
احملاور  بعــض  إغالق  ومت  االســتنفار 
احلــدود مع  واملطلة على  القريبــة 
غزة خشــية إطالق نار مــن اجلانب 
الفلســطيني، وذلك بعــد اعتقال 
اإلسالمي  اجلهاد  في حركة  القيادي 
السعدي  الغربية بسام  الضفة  في 

في وقت سابق من األسبوع احلالي.
في الســياق، وفي وقــت الحق من 
يوم امس، أعلن اجليش اإلســرائيلي 
أنه يستعد ألســبوع من القتال في 

القطاع.
وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، 
صباح السبت، إن اجليش اإلسرائيلي 
شن 30 غارة على أكثر من 40 هدفاً 
 55 بواســطة  تابعاً حلركــة اجلهاد 

صاروخاً وقذيفة.
كما أوضــح أن من بن األهداف التي 
طالتها الغارات، 5 رجمات صاروخية، 
و6 ورش عمــل إلنتــاج األســلحة، 
قذائــف  لتخزيــن  ومســتودعان 
صاروخية، ومســتودع واحد لتخزين 
قذائف الهاون، و6 مواقع رصد تابعة 

حلركة اجلهاد.
بداية احلملة،  أنه منذ  كذلك أضاف 
أطلقــت حركــة اجلهــاد نحو 160 
إســرائيل،  نحو  صاروخية  قذيفــة 
عبرت نحــو 130 منها احلدود، بينما 
ســقطت نحو 30 أخرى داخل قطاع 

غزة.
وأردف أن القبة احلديدية اعترضت 60 
قذيفة وصاروخا بنســبة جناح تفوق 
القذائف  بينما سقطت بقية   ،95%
في مناطق مفتوحة أو في مناطق ال 

حتتاج إلى اعتراضها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت املفوضيــة األوروبية موافقة 
صربيا وكوسوفو على إجراء محادثات 
بروكسل،  البلجيكية  العاصمة  في 

في الـ 18 من أغسطس اجلاري.
األوروبي،  االحتاد  باسم  املتحدث  وقال 
بيتر ستانو، في مؤمتر صحفي، أمس 
األول اجلمعــة، إن البلدين وافقا على 

االجتماع ملناقشة طرق إنهاء اجلمود 
فــي محادثات االحتــاد األوروبي التي 

تهدف إلى حتسن العالقات بينهما.
السياسة  أن مفوض  وأوضح ستانو 
اخلارجية فــي االحتاد األوروبي، جوزيب 
بوريل، يأمل فــي أن يجري “محادثات 
مباشــرة” مع رئيس وزراء كوسوفو، 
ألبــن كورتــي، والرئيــس الصربي، 

من  “بدال  فوتشــيتش،  ألكســاندر 
محادثــات منفصلــة”، كمــا فــي 
“وافقا  البلدين  أن  وأضاف  الســابق. 
على تاريخ ووقــت” احملادثات. ووصف 
بأنه “خطوة مهمة  االجتماع  ستانو 
للغاية” لدفع جميع القضايا األخرى 
إلى  البلــدان  إلى األمام”. ويســعى 
االنضمام إلى االحتــاد األوروبي، حيث 

ميثل جناح احملادثات “أمرا حاسما” في 
انضمامهما لالحتاد.

واألسبوع املاضي، تصاعدت التوترات 
بن صربيا وكوســوفو، على خلفية 
أعلنتــه حكومــة  قانــون جديــد 
كوســوفو، لكنهــا تراجعــت عنه 

الحقا.
ويلزم هذا القانون اجلميع، مبن فيهم 

الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، 
باحلصــول علــى بطاقــة هوية من 
لوحات  واســتبدال  إصدار كوسوفو 
اجملاورة  صربيا  من  القادمة  السيارات 

بلوحات من إصدار كوسوفو.
وانفصلت كوسوفو التي ميثل األلبان 
عام  عــن صربيا  أغلبية ســكانها، 
عام  عنها  استقاللها  وأعلنت   1999

2008، لكن بلغــراد ما زالت تعتبرها 
جزءا مــن أراضيها، وتدعــم األقلية 

الصربية في كوسوفو.
2013، وقعت صربيا  أبريــل   19 وفي 
تطبيــع  “اتفاقيــة  وكوســوفو 
التي وصفها  البلدين”،  بن  العالقات 
الدولي  واجملتمــع  األوروبــي  االحتــاد 

بـ”التاريخية”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مدينــة  فــي  األجــراس  دقــت 
هيروشيما اليابانية، امس السبت، 
مــع إحياء املدينة ذكــرى مرور 77 
عاما علــى إلقــاء أول قنبلة ذرية 
فــي العالم، بالوقــت الذي ترتفع 
فيه حــدة التحذيــرات عامليا من 
اخملاطر املترتبة على سباق التسلح 

النووي. وانضــم األمن العام لألمم 
إلى  غوتيريش،  أنطونيــو  املتحدة، 
آالف احتشدوا في حديقة السالم 
وســط هيروشــيما إلحياء ذكرى 
القصــف الــذي أودى بحياة 140 
1945. وقال  ألفا قبل نهاية عــام 
غوتيريش: “األسلحة النووية هراء، 
إنها ال تضمن أي أمان، املوت والدمار 

فقط، بعد ثالثة أرباع قرن، يجب أن 
تعلمناه من سحابة  نســأل عما 
الفطــر التي تصاعــدت فوق هذه 
1945”. من جانبه، دعا  املدينة عام 
رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي 
اختار هيروشــيما لتكــون مكان 
انعقاد قمة مجموعة الســبع في 
العام املقبــل، العالم إلى التخلي 

عن األســلحة النووية، حســبما 
ذكرت “رويترز”.

وفي الســاعة 8.15 من صباح يوم 
السادس من أغسطس عام 1945، 
أســقطت طائرة حربية أميركية، 
“الولد  اســم  عليها  أطلق  قنبلة 
الصغيــر” ومحــت املدينــة التي 
يقدر عدد سكانها بنحو 350 ألف 

نسمة، وتوفي آالف آخرون في وقت 
الحق من إصابات وأمراض مرتبطة 

باإلشعاع
وتتصاعــد األزمــات الدولية ونذر 
وقعها  على  املباشــرة  املواجهات 
بن القوى الكبرى حول العالم، من 
أوكرانيا وشرق أوروبا وشمالها إلى 

تايوان وجنوب شرق آسيا.

وحذر غوتيريش، في وقت ســابق، 
العالم مــن أن “اإلنســانية على 
بعد مجرد ســوء تفاهم واحد، أو 
سوء تقدير واحد، من إبادة نووية”، 
الدائرة في  مستشــهدا باحلــرب 
أوكرانيــا، والتهديدات النووية في 
آسيا والشرق األوسط، إضافة إلى 

العديد من العوامل األخرى.

إسرائيل تواصل لليوم الثاني هجومها
 على غزة ومخاوف من تكرار حرب ايار 2021

بذريعة اضطرارها الى عملية استباقية

المفوضية األوروبية: 
صربيا وكوسوفو وافقتا على إجراء محادثات في بروكسل

مع تصاعد المخاوف النووية.. اليابان تحيي ذكرى كارثة هيروشيما
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16878/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
العائــدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16733/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16728/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة 
في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى 

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16736/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
املقدرة مضروبة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16737/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 مضروبة في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في 
الســاعة الثانية عشرة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16731/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
العائــدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى ويشترط االشتراك 

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

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

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

التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16738/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقارات املبينة أرقامها ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفق قانون 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 اإلعــالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في 
)قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى 

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

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشــراف مديرية بلدية 
البصرة.

- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايــدة إال إذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في 
مؤسســات البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16730/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقــدرة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظــة/ يكون مبلــغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

الثانية عشرة ظهراً.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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متابعة ـ الصباح الجديد :

بشــكل  النفط  أســعار  ارتفعت 
أدنــى  مــن  لتصعــد  طفيــف، 
مســتوياتها منذ فبراير، إذ تتحرك 
الســوق بني اخملاوف بشــأن نقص 
في  املتوقع  والتراجــع  اإلمــدادات 

الطلب على الوقود.
وخالل التعامالت أمس، زادت العقود 
اآلجلة خلــام برنت 1.46 دوالر، أو 1.6 
في املائة، إلى 95.58 دوالر للبرميل، 
اآلجلة خلام  العقــود  ارتفعت  كما 
1.24 دوالر،  غرب تكساس الوسيط 

أو 1.4 في املائة، إلى 89.78 دوالر.
ووفقا لـ”رويترز”، تعرضت األســعار 
لضغوط هذا األسبوع بسبب قلق 
الســوق من تأثيــر التضخم على 
النمــو االقتصــادي والطلب، لكن 
أبقت  املعروض  مؤشرات على شح 

على استقرار األسعار.
واتفقــت مجموعة “أوبــك +” هذا 
األســبوع علــى زيــادة إنتاجهــا 
املســتهدف من النفط مبقدار 100 
ألف برميــل يوميا في ســبتمبر، 

بحسب بيانات “أوبك”.
ومن املتوقع تصاعد اخملاوف املتعلقة 
باإلمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، 
إذ مــن املقــرر أن تدخــل عقوبات 
االحتاد األوروبــي التي حتظر الواردات 
الروســية املنقولة بحــرا من اخلام 
واملنتجات النفطيــة حيز التنفيذ 

في اخلامس من ديسمبر.
متشائمة  تزال  ال  الطلب  وتوقعات 
بفعــل زيادة اخملــاوف مــن تباطؤ 
اقتصــادي فــي الواليــات املتحدة 
فــي  الديــن  ومتاعــب  وأوروبــا 
وسياســة  الناشــئة  االقتصادات 
مكافحة كوفيد - 19 الصارمة في 
الصني، أكبر مستورد عاملي للنفط.
وأظهــرت بيانــات نشــرتها وزارة 
الطاقة األمريكية مطلع الشــهر 
اجلاري، أن مخــزون النفط اخلام في 
االستراتيجي  البترولي  االحتياطي 
للواليات املتحــدة هبط مبقدار 4.6 
األســبوع  برميل على مدار  مليون 

املنتهي في 29 يوليو.
وأشــارت البيانات إلى أن مخزونات 

اخلــام فــي االحتياطــي البترولي 
االســتراتيجي تراجعت إلى 469.9 
مليــون برميل، وهو أدنى مســتوى 

منذ مايو 1985.
والكميــة التي جرى ســحبها من 
االحتياطــي البترولــي األســبوع 
املاضــي والبالغة 4.6 مليون برميل 
هــي األصغر منــذ نهايــة أبريل. 
وفي مــارس املاضي، حــدد الرئيس 
لسحب  خطة  بايدن  جو  األمريكي 
مليون برميل يوميا على مدار ستة 
البترولي  االحتياطــي  من  أشــهر 
الوقود  لزيادات في أسعار  للتصدي 
أسهمت في صعود حاد للتضخم.

وقال البيت األبيض األسبوع املاضي 
إن أســعار البنزيــن فــي الواليات 

املتحدة منخفضة نحو 40 ســنتا 
للجالون عن املســتويات التي كان 
ميكــن أن تصل إليها لــو لم حتدث 
مبيعــات اخلــام مــن االحتياطي 

البترولي.
وفي ســياق متصل، قال متعاملون 
في ســوق النفط أمس، إن ســعر 
مزيج التصدير الروسي الرئيس إلى 
آسيا في املعامالت الفورية انتعش 
من أدنى مستوياته على اإلطالق في 
ظل طلب قــوي من الهند والصني، 
وهما من املستوردين الكبار للنفط، 
وانحســار اخملاوف بشــأن عقوبات 

محتملة.
وشــهد اخلــام املصدر مــن ميناء 
تراجع  الهادي  كوزمينو على احمليط 

فــروق أســعار التســليم الفوري 
لتسجل مستويات خصم قياسية 
بأكثر من 20 دوالرا للبرميل في آذار 
)مارس(، بعد أن كانت تنطوي على 
عالوات ســعرية، مع فرض عقوبات 
املالية  الشــركات  علــى  غربيــة 
وشركات الطاقة الروسية إثر احلرب 

في أوكرانيا.
األوروبي  االحتــاد  أجــرى  ذلك،  ومع 
تعديالت دخلت حيز التنفيذ الشهر 
املفروضة  العقوبــات  على  املاضي 
على روسيا، ما خفف قيود دفع ثمن 
شحنات النفط بالنسبة لشركتي 
روسنفت وغازبروم نفت اململوكتني 
للدولة، وهما موردان رئيســان خلام 

إسبو الروسي.

وقالت املصادر إن األسعار انتعشت 
مع حتميل شحنتني على األقل بني 
نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر بسعر 
القياسي. وأضافت  يعادل خام دبي 
والصينية  الهنديــة  أن املصافــي 
الشحنات  أن أسعار  املستقلة جتد 
النفط ذي  أرخص مــن  الروســية 
اجلــودة املماثلة، فــي املقابل،       جرى 
بيع خام مربان الذي تنتجه أبوظبي 
حتميل سبتمبر بعالوة تراوح بني 12 

و13 دوالرا للبرميل.         
وتعد بكني أكبر مســتورد للنفط 
عامليــا، وكانت هي احملــرك العاملي 
للطلــب على النفط، إذ شــكلت 
44 في املائــة من النمو العاملي في 
2015، كما أنها  واردات اخلام منــذ 

ثاني أكبر مســتهلك للخام عامليا 
بعد الواليات املتحدة.

والغاز  النفط  اســتهالك  واستمر 
في الصني فــي االرتفاع، مع تعافي 
االقتصــاد من وبــاء كورونا، لكنها 
كذلك تشهد زخما كبيرا في تعزيز 
قدرة الطاقة املتجــددة وتعد رائدا 

عامليا في هذا اجملال.
وفــي العــام املاضــي، ارتفعــت 
احتياطيــات النفــط املؤكدة لدى 
الصــني، لتســجل 26.49 مليــار 
برميل، مقارنة بـ26.02 مليار 2020، 
آند  أويل  تقديرات مجلة  بحســب 

غاز.
وارتفــع إنتاج الصني مــن النفط 
2.7 فــي املائة على أســاس  اخلام 
أربعة  إلى  2021، ليصل  سنوي في 
ماليني برميل يوميا، مسجال الزيادة 
السنوية الثالثة على التوالي، وفق 

بيانات مكتب اإلحصاء الوطني.
وتتوافق هــذه األرقام إلى حد كبير 
مــع تقديرات مجلة أويــل آند غاز، 
التي تشــير إلى أن إنتــاج النفط 
الصينــي بلغ 4.07 مليــون برميل 
يوميا العــام املاضي، بزيادة 2.5 في 

املائة على أساس سنوي.
بورز  آند  ويتوقع محللو “ســتاندرد 
جلوبال بالتس” أن يظل إنتاج الصني 
مــن النفط اخلام أعلــى من أربعة 
ماليني برميل يوميا في 2022، بدعم 
من الشــركات اململوكــة للدولة، 
أســهمت  التي  ســينوك،  خاصة 
بنحو 80 في املائــة من اإلنتاج في 

.2021
وتراجعت سلة خام “أوبك” وسجل 
للبرميــل  دوالر   104.17 ســعرها 
دوالر   104.86 مقابــل  األربعــاء 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصــدرة للبتــرول “أوبــك” أمس 
األول، إن ســعر السلة، التي تضم 
متوســطات أســعار 13 خاما من 
إنتاج الــدول األعضــاء باملنظمة، 
حقق ثالــث تراجع علــى التوالي، 
وإن السلة خسرت ســتة دوالرات، 
األسبوع  من  نفسه  باليوم  مقارنة 
املاضي، الذي ســجلت فيه 110.79 

دوالر للبرميل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة الزراعة، امس السبت، 
34 مليار دينار من قانون  تخصيص 
الدعم الطارئ لشراء منظومات ري 
حديثة، فيما كشفت عن تعاقدات 
دولية لتقليل هدر املياه في الزراعة. 
وقــال مدير عام الشــركة العامة 
الزراعية طالب جاسم  للتجهيزات 

العراقي يحتاج  “املزارع  إن  الكعبي، 
إلى منظومــات ري حديثة لتغيير 
من الــري العــادي إلــى التقنيات 
أثبتت  منظومــات  وهــي  احلديثة 
لديها  “الشركة  أن  مبيناً  جودتها”، 
تعاقــدات ســابقة مع شــركات 
ومت  وســعودية،  وأملانية  أميركيــة 
رصد مبلغ 34 مليار دينار من قانون 

منظومات  لشــراء  الطارئ  الدعم 
الري احملوري والثابت”.

قرضاً  “هناك  أن  الكعبــي،  وأضاف 
سعودياً نسعى من خالله إلى عمل 
مشاركة ما بني شركات التجهيزات 
األخرى  الوزارة  وشــركات  الزراعية 
القرض  لتوفيــر منظومات علــى 
خارج املبلغ اخملصص لها من قانون 

الطــوارئ”، الفتــاً الــى أن “مبالغ 
الدعــم التي تخصص للشــركة 
هــي لشــراء املنظومات بنســبة 
املتبقية  والنســبة   % 50 ســابقاً، 
ســنقوم  الفالح  يتحملها  التــي 
بقســطها على عشــر ســنوات 
وتكون السنة األولى معفاة”. وأشار 
الى أن “املزارع يحتــاج لقروض من 

املصرف الزراعــي واملبادرة الزراعية، 
وأيضاً دخول املصــارف األهلية في 
إقــراض املشــاريع الزراعية، بهدف 
دعم الفالحــني”، موضحاً أن “وزارة 
اإلجراءات  الزراعة تسعى لتسهيل 
لتسليم املنظومات بأقل األقساط 
وبســنوات طويلــة للتقليــل من 

العبء على الفالح”.

الكعبي فــي حديث لوكالة  وتابع 
األنباء الرســمية أن “الــري بالرش 
بكميات  واسعة  مساحات  يغطي 
مياه قليلــة، فالتربة تتأثــر كثيراً 
بالــري الســيحي والذي يســبب 
زيادة في األمــالح”، مؤكداً أن “الري 
بالتنقيط يســاعد على مكافحة 

احلشرات واألمراض”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنــت 
األمريكية، امس السبت، عن ارتفاع 
صادرات العراق النفطية الى أمريكا 
خالل األسبوع املاضي لتبلغ معدل 

369 ألف برميل يوميا.
وقالــت اإلدارة في تقريــر لها ، إن 
“متوسط االســتيرادات االمريكية 
من النفــط اخلام خالل االســبوع 
املاضي من ثمــان دول بلغت 6196 
مليون برميل يوميا مرتفعة مبقدار 
847 الف برميل باليوم عن االسبوع 
الذي سبقه والذي بلغ 5349 ماليني 

برميل يوميا”.
العــراق  “صــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية ألمريكا بلغت معدل 369 
املاضي،  االسبوع  يوميا  برميل  ألف 
مرتفعة عن االســبوع الذي سبقه 
الذي بلغت فيه الصادرات النفطية 
ألمريــكا معدل 165 الــف برميل 

يوميا “.
وأشــارت إلــى أن “أكثــر اإليرادات 
األســبوع  خالل  ألمريكا  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا مبعدل بلغ 
3.673 ماليني برميــل يومياً، تلتها 
املكســيك مبعدل 815 الف برميل 

يومياً، وبلغت اإليرادات النفطية من 
الســعودية مبعدل 500 الف برميل 
يومياً، ومن ثم كولومبيا مبعدل 328 

الف برميل يومياً”.
“كميــة  فــأن  لــإدارة،  ووفقــاً 
النفط  من  األمريكية  االستيرادات 
اخلام مــن االكــوادور بلغت مبعدل 
243 الف برميل يومياً، ومن البرازيل 
مبعــدل 211 الف برميل يوميا، ومن 
نيجيريا مبعدل 57 الف برميل يوميا، 
فيما لم يتم استيراد اي كمية من 

ترينيداد توباغو او روسيا”.

متابعة ـ الصباح الجديد :
انخفض املؤشــر القياسي لألسعار 
العاملية للســلع الغذائية انخفاضا 
ملحوظا فــي الشــهر املاضي متوز، 
وســجلت أســعار احلبوب الرئيسة 
بنســبة  انحدارا  النباتية  والزيــوت 
أعلنت  ملــا  وفقا  مئويــة عشــرية، 
لألمم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة 

املتحدة “فاو”.
وبلغ مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألســعار الغذاء املرصــود عن كثب، 
بانخفاض  يوليــو،  في  نقطة   140.9
قدره 8.6 في املائة عن يونيو، مسجال 
االنخفــاض الشــهري الرابــع على 
التوالي منذ أن بلغ أعلى مســتوياته 
علــى اإلطــالق في وقت ســابق من 

العام.
ورغم ذلك، قد بقي هذا املؤشر، الذي 
يتتبع التغيرات الشهرية في األسعار 
الدولية لســلة من السلع الغذائية 
املتداولة، أعلى مما كان عليه في يوليو 

2021 بنسبة 13.1 في املائة.
وقــال ماكســيمو تيريــرو، رئيــس 
اخلبــراء االقتصاديني في املنظمة “إن 
انخفاض أسعار السلع الغذائية من 
مســتويات مرتفعــة للغاية هو أمر 
محبــذ، خاصة من ناحيــة احلصول 
على الغذاء بيــد أن عديدا من أوجه 

انعــدام اليقني ما زالت قائمة، مبا في 
التي قد  ارتفاع أسعار األسمدة  ذلك 
تؤثر في توقعات اإلنتاج في املستقبل 
والتوقعات  املزارعني،  معيشة  وسبل 
االقتصاديــة العاملية القامتة، وحركة 
أســعار الصــرف، إذ تشــكل كلها 
الغذائي  األمن  على  خطيرة  ضغوطا 

العاملي”.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
النباتية  الزيــوت  ألســعار  والزراعة 
بنســبة 19.2 فــي املائة فــي يوليو 
مقارنة مبســتواه في يونيو، وهو أدنى 

مستوى له منذ عشرة أشهر.
وانخفضت األســعار الدولية جلميع 
أنواع الزيوت، مع تراجع أســعار زيت 
النخيل بفعل توقعات بإتاحة كميات 
وافرة للتصدير من إندونيسيا، وأسعار 
زيــت بــذور اللفت التي اســتجابت 
لتوقعات بإمدادات وافرة من احملاصيل 
اجلديدة، وانخفاض أسعار زيت الصويا 

بسبب التباطؤ املطول للطلب.
وهبطت أســعار زيت دوار الشــمس 
بشكل ملحوظ أيضا وسط انخفاض 
الطلــب العاملي على الــواردات رغم 
استمرار انعدام اليقني على الصعيد 
البحر  منطقــة  فــي  اللوجســتي 
األسود. كما أسهم انخفاض أسعار 
الزيوت اخلام فــي خفض قيم الزيوت 

النباتية.
األغذية  منظمــة  مؤشــر  وهبــط 
والزراعــة ألســعار احلبوب بنســبة 
11.5 في املائة خالل الشــهر، ولو أنه 

بقي أعلى بنسبة 16.6 في املائة من 
قيمته املسجلة في يوليو 2021.

احلبوب  وانخفضت أســعار جميــع 
التي يشملها املؤشــر وعلى رأسها 

القمــح الــذي انخفضت أســعاره 
العاملية بنسبة ملحوظة بلغت 14.5 
في املائة، ويعود ذلــك بجزء منه لرد 
الفعل على االتفــاق الذي مت التوصل 

الروســي  إليه بــني أوكرانيا واالحتاد 
بشأن حترير حركة التصدير من املوانئ 
الرئيسة للبحر األسود، وبجزئه اآلخر 
لتوافر الكميات خالل املوسم بفضل 
عمليات احلصــاد اجلارية في النصف 

الشمالي للكرة األرضية.
وتراجعت األســعار العاملية للحبوب 
املائة في  11.2 في  اخلشنة بنســبة 
يوليــو، حيث تراجعت أســعار الذرة 
بنســبة 10.7 في املائــة، ويعود ذلك 
جزئيا أيضا إلى اتفاق البحر األســود، 
فضال عن زيادة الكميات املتاحة خالل 
كما  والبرازيل.  األرجنتني  في  املوسم 
تدنت األســعار الدولية لــألرز للمرة 

األولى عام 2022.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
والزراعة ألســعار السكر بنسبة 3.8 
فــي املائة عما كان عليــه في يونيو 
وســط مخاوف من الطلــب املتوقع 
وذلك بسبب ارتقاب مزيد من التفاقم 
في االقتصــاد العاملي، وضعف الريال 
اإليثانول  أسعار  وانخفاض  البرازيلي، 
الذي أدى إلى إنتاج السكر في البرازيل 

خالل الشهر بكميات فاقت املتوقع.
كما أســهمت املؤشــرات في زيادة 
التوقعات  عــن  الصــادرات، فضــال 
اإليجابيــة لإنتــاج فــي الهند، في 
للسكر  العاملية  األســعار  انخفاض 

في حني أن الطقــس احلار واجلاف في 
االحتاد األوروبي أثار مخاوف بشأن غالل 
الشــمندر السكري وحال دون حدوث 

انخفاض حاد في األسعار.
وانخفض مؤشــر منظمــة األغذية 
األلبان  منتجــات  ألســعار  والزراعة 
2.5 في املائة عن نســبته  بنســبة 
املســجلة في يونيو وسط النشاط 
التجــاري الضعيف، لكنه ال يزال في 
املتوسط أعلى بنسبة 25.4 في املائة 
من قيمته املسجلة في يوليو 2021. 
وتدنــت أســعار مســاحيق احلليب 
والزبدة، بينما ظلت أســعار األجبان 
مســتقرة، مدعومــة بالطلــب في 

الوجهات السياحية األوروبية.
كما انخفض مؤشر منظمة األغذية 
والزراعة ألســعار اللحــوم في يوليو 
بنسبة 0.5 في املائة مقارنة بنسبته 
املســجلة في يونيو بســبب تراجع 
الطلب على اســتيراد حلــوم األبقار 

واألغنام.
بلغت  هــذا،  مــن  النقيض  وعلــى 
الدواجن  للحــوم  الدولية  األســعار 
أعلــى مســتوى لها علــى اإلطالق، 
بدعم من الطلب العاملي القوي على 
الواردات واإلمــدادات العاملية احملدودة 
بسبب تفشــي أنفلونزا الطيور في 

النصف الشمالي للكرة األرضية.

توقعات الطلب المتشائمة تربك أسواق
النفط وتجعل أسعارها بين شد وجذب 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العاملية على خسارة  النفط  اغلقت بورصات 
كبيرة في أســعارها خالل األســبوع املاضي 
بالرغــم مــن ارتفاعها في آخر جلســة لها 
يوم أمس األول اجلمعــة.   واغلق خام البصرة 
الثقيــل علــى ارتفــاع مبقــدار 1.05 دوالرات 
ليصل الى 90.08 دوالرا، اال أنه سجل خسارة 
أسبوعية بلغت 9.5 دوالرات، مبا يعادل 9.54%. 
واغلق خام برنت في آخر جلســة على ارتفاع 
ايضا مبقدار 0.80 ســنتا ليصــل الى 94.92 
دوالرا، اال انه ســجل خسارة اسبوعية بلغت 
9.05 دوالرات او مــا يعــادل 8.7 %. وأغلق خام 
غرب تكساس الوسيط األميركي على ارتفاع 
مبقدار 0.47 ســنتا ليصل الــى 89.01 دوالرا 
للبرميل وسجل خسارة اسبوعية بلغت 9.61 
دوالرات او ما يعادل %9.74 . وشــهد االسبوع 
املاضي انخفاضا في اســعار النفط مع زيادة 
اخملزونات النفطية االمريكية ومخاوف الركود 

االقتصادي في العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األسواق احمللية بشكل طفيف بالعاصمة 
بغداد، فيما استقرت في أسواق أربيل عاصمة 

إقليم كوردستان، امس السبت.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي والتركي 
واألوربي بلغ 369 الف دينار، وســعر شراء 365 
الفاً، فيما كانت اســعار البيع ليوم اخلميس 

املاضي 370 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا 
طفيفا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ ســعر 
الشراء 325 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب 
فــي محال الصاغة، فان ســعر بيــع مثقال 
الذهب اخلليجي عيار 21 يتراوح بني 370 الف 
دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال 
الذهب العراقي بني 330 الفاً و340 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
البنك املركــزي العراقي من  بلغت مبيعــات 
العملة الصعبة للدوالر خالل األسبوع املاضي 

أكثر من مليار و80 مليون دوالر. 
وذكر مصــدر صحفي ، أن البنــك املركزي باع 
خالل االسبوع املاضي لأليام االربعة التي فتح 
بها املــزاد وابتداء من االثنــني ولغاية اخلميس 
مليارا واحدا و84 مليونا و903 الفا و 278 دوالرا 
مبعدل يومي 260 مليونا و989 الفا و429 دوالرا، 
منخفضا مبقــدار %1.03 عن االســبوع الذي 

سبقه. 
واضاف املصــدر ان اعلى مبيعات للدوالر خالل 
األسبوع املاضي كان ليوم الثالثاء حيث بلغت 
فيها املبيعــات 274 مليونــا و936 الفا و260 
دوالرا، فيما كانت اقــل املبيعات ليوم االربعاء 
التــي بلغت فيها املبيعــات 265 مليونا و890 

الفا و136 دوالرا. 
واشــار الــى ان معظم هــذه املبيعات ذهبت 
على شــكل حواالت للخارج لتمويل التجارة 
اخلارجيــة، فيما بلغ ســعر بيع الــدوالر احملول 
حلسابات املصارف في اخلارج، اضافة الى البيع 

النقدي  1460 دينارا لكل دوالر.

أسعار النفط تغلق على 
خسارة كبيرة األسبوع 

الماضي

أسعار الذهب تنخفض 
بنحو طفيف في

 األسواق المحلية 

مبيعات المركزي تجاوزت 
المليار دوالر في األسبوع 

الماضي

الزراعة: تخصيص 34 مليار دينار من قانون الدعم الطارئ لشراء منظومات ري حديثة

ارتفاع صادرات العراق النفطية ألمريكا في أسبوع  

14.5 % للقمح و19.2 % للزيوت

أسعار األغذية على منحدر التراجعات الدولي للشهر الرابع 
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اعالن
تعلن هيئة ادارة واستثمار الوقف السني في ديوان الوقف السني عن توفر فرص 
االستثمارية النشــاء ستة مستشفيات تخصصية سعة)100( مائة سرير لكل 
مستشــفى في احملافظات )بغداد , نينوى , كركوك , االنبار , صالح الدين , ديالى( 
على قطــع االراضي التابعة لديوان الوقف الســني وفق قانون اســتثمار اموال 

الوقف السني رقم 18 لسنة 1993 املعدل . 
فعلــى الراغبني باالســتثمار في هذه احملافظات من املســتثمرين والشــركات 
االستثمارية احمللية واالجنبية تقدمي طلباتهم لالستثمار من خالل ملى استماره 
طلب اجازه االســتثمار املوجــودة على املوقع االلكتروني لديوان الوقف الســني  
)http:/sunniaffairs.gov.iq/ar/( وتقــدمي كافــة الوثائق املذكورة في االســتماره 
وخالل مدة اقصاها )30( يوما من تاريخ نشــر هذا االعالن في الصحف الرسمية 
وان صادف اخر يوم الســتالم العطاءات عطلة رسمية يكون موعد الغلق نهاية 
الدوام الرســمي لليوم الذي يلــه وملزيد من املعلومات مراجعــة مقر هيئة ادارة 

واستثمار اموال الوقف السني بغداد/ سبع ابكار / قسم االستثمار .
شروط االستثمار:

1- صيغة االستثمار تتم وفق نظام املشاركة .
2- يتعهد املستثمر بجلب كافة املوافقات االصولية من الدوائر املعنية .

3- يتعهد املستثمر بتقدمي مخططات وكشوفات مصادقة من قبل وزارة الصحة.
4- ان تكون ادارة املستشفى من قبل كادر متخصص ولدية خبرة طويلة في هذا 

اجملال.
5- يلزم املســتثمر بتأمني كافة اخلدمات والبنى التحتية للمستشــفى )كهرباء  

ماء  مجاري (.
6- تتحمل اجلهة املستثمرة ازالة التجاوزات والتعويضات املالية ان وجدت . 

7- تكون هنالك التزامات مالية تترتب على املســتثمر عند االحالة على ان تدفع 
قبل توقيع العقد .

الوثائق املطلوبة:
1- استمارة طلب اجازة االستثمار مختومة ومصدقة في الهيئة مع وصل شراء 

االستمارة.
2- دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع.

3- خطة متويل مقترنة بضمان جهة التمويل من املؤسسة مالية معتمدة .
4- جدول زمني لتنفيذ املشروع.

5- اوراق تأســيس الشــركة وحســاباتها اخلتامية مختومة ومصدقة من وزارة 
التجارة  للســنة احلالية وملخص عن ســيرتها العملية )املستثمر املعنوي( مع 

براءة ذمة ضريبية للشركة .
6- نســخة من البطاقة الشــخصية او جواز الســفر للمســتثمر )املستثمر 

الطبيعي(.
7- نسخة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للشخص اخملول.

8- قائمة باالعمال املماثلة الســابقة التي قامت بها الشــركة او املستثمر في 
مجال االستثمار او غيرها .

مدير هيئة ادارة واستثمار 
اموال الوقف السني 

7 اعالن

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16732/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصــرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار 
العقــارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة الــى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث 
ســنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعــدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديــوان محافظة البصرة خالل 
)30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )30%( مــن القيمة املقدرة مضروبة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظــة/ يكون مبلــغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في 
مؤسسات البلدية ويكون آخر موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16729/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنيــة إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة 
الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 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 القانونيــة البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى 
املزايدة في الســاعة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16727/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينة أرقامها ومواقعها أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث ســنوات( وفق قانون 
بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 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 األخرى ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

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

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

مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون آخر موعد الســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الســاعة الثانية عشرة 

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

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حطنيثالث سنوات20 م42حانوت1

حطنيثالث سنوات20 م52حانوت2

حطنيثالث سنوات11 م282حانوت3

حطنيثالث سنوات10 م302حانوت4

حطنيثالث سنوات10 م312حانوت5

حطنيثالث سنوات11،5 م342حانوت6

حطنيثالث سنوات11،5 م352حانوت7

حطنيثالث سنوات11،5 م372حانوت8

حطنيثالث سنوات7 م392حانوت9

حطنيثالث سنوات17 م412حانوت10

حطنيثالث سنوات17 م432حانوت11

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

القبلةثالث سنوات300 م1/84/6902الطابق االرضي عبارة عن ساحة مفتوحة مقطعة بالواح1

القبلةثالث سنوات103،5 م2/84/6902الطابق االول مساحة فارغة2

القبلةثالث سنوات53 م3/84/6902 الطابق االول مكتب3

القبلةثالث سنوات76،5 م4/84/6902الطابق االول مساحة فارغة4

القبلةثالث سنوات69 م5/84/6902الطابق االول مكتب مقطع بالواح خشبية5

القبلةثالث سنوات61 م6/84/6902الطابق الثاني شقة6

القبلةثالث سنوات49 م7/84/6902الطابق الثاني شقة7

القبلةثالث سنوات60 م8/84/6902الطابق الثاني شقة8

القبلةثالث سنوات49 م9/84/6902الطابق الثاني شقة9

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات17 م1555/12محل1
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مصطفى الموسوي*

يقول هربرت ريد وهو من أكبر نقاد الفن 
الغربيني في القرن العشــرين أن »الفن 
هو بناء احلقيقة« و«ان الفنان ببساطة 
هو ذلك املرء الذي له القدرة والرغبة ألن 
يحول إدراكه الرؤيوي الى شــكل مادي. 
إن اجلزء األول مــن فعله )إدراكي( واجلزء 

الثاني )تعبيري(«. 
لم تكن احلداثة في الفن التشــكيلي 
العراقــي اال محاولة لبناء احلقيقة عبر 
منجز تعبيري جمالي مــدرك من قبل 
جمهور معني ومــع ان مفهوم احلداثة 
مرتبط بشكل ما باالنقطاع عن املوروث، 
اال أن احلداثة التشــكيلية العراقية لم 
تهدف إلى قطــع كل الصالت باملاضي 
للتعبير،  أشــكال جديدة  عن  والبحث 
بل كانــت في كثير من األحيان محاولة 
إلعادة احلفر وإكتشــاف املتراكم الفني 
في الذاكــرة التأريخية حلضارات العراق 
القدمية، وأعادة تقدميها من خالل ابتكار 
اساليب وأشــكال تعبيرية جديدة مع 
في  واجلمالي  الفنــي  املنجــز  تطعيم 
اللوحة والنحت والعمل الفني بإشارات 
ورموز منتقاة من هذه الذاكرة، مبا يلبي 
الذائقة الفنية والثقافية لإلنسان التي 

تتغير مبرور الزمن واألحداث.
 )احلداثة التشكيلية العراقية .. طيران 

مبكر فوق سماء مضطربة(
كتاب جديد صدر حديثاً عن مؤسســة 
الصبــاح اجلديــد للنشــر، للكاتــب 
املرحوم  التشكيلي  والفنان  والصحفي 
إســماعيل زاير، الذي سلط فيه الضوء 
على فرع مهم من فروع املعرفة واإلبداع، 
اال هو الفــن التشــكيلي املعاصر في 
العراق وبواكيره في العصر احلديث منذ 
انطالقته في النصــف األول من القرن 
العشــرين وعلى مدى أكثر من نصف 
قــرن، كما وثــق الكاتب الــدور الريادي 
واحلداثــوي لبعــض الفنانــني في هذا 
اجملال، إضافة الى دراسة  بعض التجارب 

املهمة لعدد من الفنانني العراقيني.

مرحلة التأسيس للحركة الفنية 
التشكيلية العراقية احلديثة

يشــير املؤلف الى ان قرونــاً من احلكم 
الــى محو ومالشــاة  أدت  العثمانــي 
ما كانــت التجارب الفنيــة واجلمالية 
امليالدي قد  القرن اخلامس عشــر  حتى 
راكمته فــي ذاكرة الشــعوب العربية 
واإلســالمية من جتارب وتقاليد، ليست 
مدرسة بغداد للفنون في القرن الثالث 
عشر اال وجهاً واحداً من وجوهها، لكن 
مع انتهــاء احلقبــة العثمانية ودخول 
اإلستعمار الغربي الى العراق واملنطقة 
بدأت مرحلة جديدة متثلت بتلقي ونقل 
تعبيرات تشــكيلية جديدة أنضجتها 
حركة الفنون في أوروبــا والغرب، وجاء 
هذا النقــل أول األمر عبر املؤسســات 
العســكرية التــي اســتوعبت بعض 
الضبــاط العرب واألتــراك ومن ثم عبر 

ارسال املبعوثني من أبناء البالد للدراسة 
في اخلارج.

العراقي  التشــكيلي  الفــن  لقد كان 
فرعاً مهماً من فــروع الثقافة، وجزءاً ال 
يتجزأ من احلركــة الفكرية واإلبداعية 
في العــراق احلديث، كمــا كان ولفترة 
طويلة راصــداً حقيقيــاً حلركة احلياة 
والناس والعالقات والتغيير، ومعبراً عن 
حركة التأريخ. ولقــد انطلق هذا الفن 
بإندفاعة قوية مع بداية حتديث اجملتمع 
العراقــي الذي بدت معاملــه الواضحة 
فــي مجاالت عديدة نهايــة االربعينات 
وبداية اخلمسينات من القرن العشرين، 
وأصبح في تلك الفترة وما بعدها عامالً 
أساســياً في إكتشــاف وبلورة الهوية 
العراقيــة، ومحفزاً اساســياً للتغيير 
واحلداثة في اجملتمــع العراقي، جنباً الى 
جنب مع مجاالت الفــن األخرى وفروع 
اإلبداع الفكــري على مختلف الصعد، 
ومنها الشــعر العراقي الذي تربع على 
كم تراكمي غير منقطــع ملا قبله مع 
وجود جمهور ذي ذائقة شعرية متوارثة، 
وقد مر مبراحــل عديدة حلني خروجه من 
عبــاءة القدمي وانطــالق مرحلة احلداثة 
في نهاية األربعينات وبداية اخلمسينات 
على يد مجموعة من الشعراء العراقيني 
الذين تفاعلوا مع التجارب الشعرية في 

الغرب اوالً وفي احمليط العربي ثانياً.
اما الفن التشــكيلي في العراق، فكان 
عليه ان يبدأ من الصفر تقريباً، وأن يحرث 
في أرض بكر )بحســب بلنــد احليدري( 
بســبب اإلنقطاع في هذا اجملال، وعدم 
وجــود تراكم فني إبــان مرحلة احلكم 
العثمانــي، ورغم ذلك عمــل الفنانون 
الرواد منهم  بدأب  العراقيون خصوصاً 
في محاولة إكتشــاف أنفســهم عن 
طريق التجريب وأســتخدام اســاليب 
جديدة في الفن، وكانت احلركة الفنية 
احلديثة تتقدم بسرعة عجيبة بل قامت 
بحركة انقالبية حقيقية في أســاليب 
ابراهيم جبرا كما  الرســم، وفقاً جلبرا 

يشير الكتاب الى ذلك. 
ان مهمــة الفنان التشــكيلي هي ان 
يعكس ويلبي رغبات اجلمهور من ناحية 
وان يعمل على والدة نظرة جديدة للفن، 
وتكريس ذائقة جمالية متطورة لإلرتفاع 
مبستوى ماهو سائد عند اجلمهور وخلق 
جمهــور جديــد. ولقد كانــت مهمة 
الفنان العراقي مزدوجة تتمثل في خلق 
فن وخلق جمهور، فمن ناحية كان عليه 
أن يخلق حركة فنية تؤســس لذائقة 
جمالية متقدمة، ومن ثم خلق جمهور 
متــذوق ملا تقدمه اي خلق ســوق فنية 
وهو ما كان شــبه معدوم في النصف 

األول من القرن العشرين. 

احلداثة في الفن التشكيلي العراقي، 
ظواهرها، والعوامل املؤثرة فيها

يؤكــد زايــر بــأن افتتــاح املعــرض 
التأسيســي جلماعــة )بغــداد للفن 
بانطالق  ايذاناً  1951 كان  احلديث( عام 
مسعى احلداثة العراقية ونقطة حتول 

فاصلة بني جيلني وزمنني تشــكيليني 
فــي العراق. وكانت فــي الواقع مبثابة 
»املانيفستو« او البيان لإلعالن عن والدة 
احلداثة العراقية الفنية، والذي دشــن 
فيما  وتالمذتهم  الــرواد  الفنانني  مترد 
بعد، علــى جملة املــوروث املفهومي 
الفني  الوسط  في  الســائد  والتقني 
والثقافــي او في اجملتمــع بوجه عام، 
حيث اقتــرح البيان »مغــزى حضارياً 
»للروح  وتكريساً  للجماعة  وانسانياً« 
، كما  االنساني«  و«االلتزام  اجلماعية« 
ارسى بشكل واضح السمة الثقافية 
والفكريــة واإلجتماعية املشاكســة 

للفن احلديث في العراق.
 ويؤكــد الكاتــب علــى أن اجلدل بني 
الفنانــني التشــكيليني ادى الــى ان 
البداية على  انقســامهم تركز فــي 
امرين األول يتعلــق بالوظيفة الفنية، 
فيما يتعلق الثاني باملفاهيم التقنية، 
ومــن ثم اســتمر اجلــدل الناجم عن 
اخللط بني الوظائــف الفنية- التقنية 
للعمل الفني والوظائف اإلجتماعية .

يقرر الكاتــب بعض الظواهر املرتبطة 
باحلداثة في مجال الفن التشــكيلي 
بروز ظاهرة اجلماعات  أوالهما  العراقي 
مثل جماعة  االربعينيات،  منذ  الفنية 
الــرواد و)جمعية أصدقــاء الفن( التي 
وشــهدت  أكرم شــكري.  أسســها 
متمايزين  قطبني  تبلور  اخلمســينات 
االول حداثــوي متثــل بـ)جماعة بغداد 
للفــن احلديث( وضمت جواد ســليم 
ومحمود صبري وسعى  وأكرم شكري 
الــى التوفيــق بني االســلوب العاملي 
والهويــة احملليــة وقــد كانــت هذه 
ايطاليا  في  بالفنــون  متأثرة  اجلماعة 
عن  اخملتلفة  وحداثتهمــا  وبريطانيــا 
احلداثة الباريســية التي متســك بها 
ومحافظ  تقليدي  وهو  الثاني  القطب 

فنياً ومتأثر بالنزعات الفرنسية ومثله 
فائق حسن وخالد القصاب وزيد صالح 
زكي واســماعيل الشــيخلي وكتلة 
مجموعة الرواد التي متسكت بنزعتها 
املمارســة  والعفويــة في  البدائيــة 
الفني  التأريــخ  لقــد أصبح  الفنية. 
تأريخاً  العراقي  واألدبي  والتشــكيلي 
لتفاعل وترابط اجلماعات مع محيطها 

الثقافي العام.
أمــا الظاهــرة الثانيــة فهــي تقدم 
العامل السياسي على بقية العوامل 
الصراعات  أذكتهــا  والتــي  الفنيــة 
اإليديولولوجية وأدت فــي ما أدت الى 
جلــم موجــة التجربة التشــكيلية 
ولي عنقهــا نحو الدعوة والتبشــير 
وطغيان السياســي علــى الفني في 
بعض الفترات خصوصاً  الفترات التي 

أعقبت ثورة متوز 1958.
الفنان  الثالثة هــي ظاهرة  والظاهرة 
املنفــي او فن املنفى، التــي برزت في 
اإلنقالبات  بفعــل  الســتينات  أواخر 
العســكرية التي اجبــرت العديد من 
الفنانيني الى اللجــوء الى بعض دول 

اجلوار العربي او الى أوروبا.
ويشــير الكاتب الى ان هذ التأسيس 
للحداثة قد ترسخ وقويت جذوره مبرور 
الزمن بفعل الظــروف اخلارجية للفن، 
املتمثلة ببيئــة التحوالت االجتماعية 
والسياســية في البلــد وصعود قوى 
سياســية وشــعبية جديــدة الــى 
الســلطة، خصوصاً بعد الرابع عشر 
من متــوز عام 1958 تلــك القوى التي 
كانت حتدوها الرغبة في ابتكار مالمح 
وطنية للفن كوســيلة من وســائل 
حتقيق الذات الوطنية وجتسيد مالمح 
جديــدة للفــن يتميز بها عــن فنون 
مرحلــة اإلحتالل البريطانــي للعراق، 
فأطلقت للفنان حريتــه التي أعاقها 

النقص فــي دور العــرض ومحدودية 
اإلمكانيــات البحثية األمر الذي عمق 
اجلذر اإلجتماعي الشــعبي للموضوع 
الفنــي. وادى ذلــك الــى نتيجتــني 

ايجابيتني:
أوالهما: حترير الفنان من عناء العالقات 
اإلقتصاديــة القريبة الــى حد ما من 
العــرض والطلب في ســوق  عالقات 
يتحكــم بهــا ذوق هجــني بتجليات 

تقليدية شائهة.
ثانيهما: أصبحت الدولة ومؤسساتها 
الرســمية هي الزبون األول واألكبر في 
الوطنية ودخلت كطرف  الفن  ســوق 
فاعــل فــي حركــة الفنــون وأمنت 
جديدة  اقتصادية  مداخيــل  للفنانني 
وفتح لهم ابواباً للنشاط  والعرض لم 

تكن مشرعة في وجوههم.
هاتان النتيجتان كانتا سبباً في إمتزاج 
وتداخل جملة من واسعة من األشكال 
مســتويات  على  وتفاعلها  اإلبداعية 
مما سمحت  واإلنتاج  والتلقي  التجربة 
به حتوالت احلركة املفاهيمية والتقنية 
في اوساط الفنانني وهو ما أفضى الى 
تكريــس ظاهرة »الهويــة اجلماعية« 
تأســيس  فكرة  عبر  وفنيــاً  ثقافيــاً 
اجلماعات الفنيــة، التي عززت اخلبرات 
ذات الطابع اجلماعي على خلفية املناخ 
السياسي وايالء أهمية كبيرة لتقليد 
التجربة  الفنية على حساب  اجلماعة 

الفردية املستقلة.
كما ان التراجع النوعي الذي حدث في 
الساحة الفنية عن القيم التشكيلية 
لصالح عوامل أخرى من خارج العملية 
الفنية جــرى لصالح نزعات ومفاهيم 
وفاة  بعد  خصوصاً  وشكلية،  شعبية 
جواد سليم عام 1961، وقد جرى ذلك 
في سياق املنافســات والتسابق على 
كســب رضى الســلطة السياسية 

الزمن  التي تدعمها ولكن مع  والقوى 
ومــع التغيرات السياســية الالحقة 
تكرس وتعزز وحتول الى فلسفة للفن 
السلطوي الذي يعادي في اجلوهر حرية 
الفن ويوظــف العملية الفنية ضمن 
برنامج احلكــم مهما اختلفت نوازعه 

واجتاهاته خصوصاً بعد انقالب 1963.

تأثير القمع السياسي على الفن
ويؤكد املؤلــف على أن املتابع والراصد 
للحركة الثقافيــة والفنية والتجربة 
والبحث الفنيــني التي ترافقها عبرت 
احلكومة  قــوة كلمــا ضعفــت  عن 
املركزيــة والعكــس عندمــا تتعــزز 
مركزية السلطة، ومن الشواهد على 
ذلــك ان األعــوام -1963 1965 التــي 
شهدت قوة السلطة، شهدنا ظاهرة 
املنفــى السياســي للفنانــني، وفي 
تراخي قبضة  1965-1967 مع  االعوام 
السلطة ابان حكم عبد الرحمن عارف 
ازدهرت احلركة الفنية والثقافية وحتى 
عام 1968 ومجئ البعث للسلطة ومع 
ضعف املؤسســات القمعيــة آنذاك 
كانت هناك فســحة من احلرية، وهو 
ما اتــاح للفنانني من مراجعة وتقييم 
للعراق  التأريخــي  البصــري  اخملــزون 
ومعاجلتــه كمادة وموضوع للرســم 
ســمات  يفحص  جديد  منظــور  من 
الفن اآلشــوري والسومري واإلسالمي 
ورائدها  بغــداد  مدرســة  والســيما 
الواســطي التــي ازدهرت فــي القرن 

الثالث عشر امليالدي.
حتت وطأة القمع السياسي جلأ الفنان 
في بعض األحيان الى تغيير أســاليبه 
الفنية، وهو ما يفســر ازدهار النزعات 
وال  الســتينات  بداية  فترة  التجريبية 
وطغت  التجريديدية  تعبيراتها  سيما 
على االعمال الفنية اساليب التجريد 
الفنــي والبحــث الشــكلي البحت 
كمهرب للفنان من الرقابة السياسية 
اضافة الى انها شكلت ازدهاراً للوعي 
االتصال  لتوسع  نتيجة  التشــكيلي 
بالغرب ومدارسه الفنية، وادخال فروع 
وتخصصــات جديدة للفن في كل من 
اجلميلة،  الفنــون  وأكادميية  املعهــد 
كفن الغرافيك  والسيراميك والفخار، 
بإعتبارهــا فنونــاً متتلك جــذوراً في 

الذاكرة التأريخية للعراق القدمي.
 وكان لهــذا اإلزدهــار أن خلق حركة 
نقدية واســعة اضافة الى تأثيره على 
البلد  الثقافية فــي  مجمل احلركــة 
واتســاع قاعــدة التــذوق الفني لدى 
شــرائح اجتماعيــة جديــدة وتعزيز 
املنتــوج الفنــي مــن خــالل التلقي 
والفرجة لكن من دون ان يكون مقتنياً 

او زبونا يضمن للفنان مردوداً مادياً.
السياســية في عهد  السلطة  لكن 
البعث اســتولت علــى كل مفاصل 
القطــاع الفنــي مبا في ذلك ســوق 
العــرض الفني وصاالته والســيطرة 
علــى وســائل االعــالم والطباعــة 
لنظام  الفنانني  واخضعت  والصحافة 

صارم حدد حرية نشــاطهم من خالل 
فرض مواضيع فنية ومناسبات معينة 
في  للعرض  معينة  مناسبات  والحياء 
توجهات  يخــدم  مبا  الدولــة  معارض 
السلطة وحزبها آنذاك، وأدى ذلك الى 
تالشــي عنصر جوهري في منو النقد 
الفني واعادة تشذيب املفاهيم الفنية، 
مع  اإلجتماعي  التفاعــل  عنصر  وهو 
اجلمهور من جهة ومع اشكال االبداع 

الفني من جهة أخرى.
الفنانني  ظاهــرة  الى  املؤلف  ويتطرق 
املنفيــني وتأريخ الهجــرات التي كان 
الفنانون جــزءاً من ضحايا املشــهد 
الثقافي العراقي التــي بدأت في عام 
1963 ومن ثم في عام 1968 وتعمقت 
بعد عــام 1987 ومييز بــني نوعني من 
املنفى، االول هو املنفى الشرقي حيث 
توجــه الفنانون في بدايــة خروجهم 
الى لبنان، ففي بيــروت وصل عددهم 
ما يقارب الـ 80 رســاماً في وقت واحد 
خالل السنوات القليلة بعد هذا العام 
في معظمهــم مــن ذوي التوجهات 
اليســارية اال انهم لم ينجزوا شــيئاً 
ذا قيمة بســبب إضطــراب ظروفهم 
املعيشية وبسبب العوز واحلاجة التي 
دفعتهم للقيام بأعمال فنية غير ذات 

قيمة ابداعية في وقتها.
اما املنفى الثاني فهو املنفى األوروبي، 
حيــث اشــتغل الفنانون فــي بداية 
خروجهم كرســامني ســياحيني حلني 
ترتيب اوضاعهم ومتويل أعمالهم اجلادة 
واالندماج في الســوق االســتهالكي 
الغربي، وفي كثير مــن األحيان كانت 
أعمالهــم تلبي الذوق اإلســتهالكي 
االوروبي، مبعزل عن قيمهم وتقاليدهم 
الفنيــة ومن دون ان تكــون اعمالهم 
جســراً رابطاً بني ذاكرتهــم الوطنية 
ومتطلبات الذوق اإلستهالكي الغربي.
وعلى الرغــم من غيــاب العديد من 
األسماء من الســاحة الفنية بسبب 
مســعاها لتأمني متطلبات املعيشة 
واحلفاظ على وجودها املباشر فحسب، 
اال أن هنالك العديد من األسماء الفنية 
التي جنحت وبرزت على املستوى العربي 
واالوروبــي وحققت جناحــات واجنازات 
متقدمة على املستوى التقني والفني 
كما في اعمــال ضياء العزاوي وصالح 
اجلميعي وفائق حسني ومحمود صبري 
والنحات ســليم عبد اهلل وجبر علوان 
وآزاد أحمد وعلي عســاف وفؤاد علي 

وآخرين.
تناول الكتاب بالدراســة مناذج عديدة 
من اجيال الفنانني التشكيليني ومنها 
وجتربة  احلريــة،  ونصب  ســليم  جواد 
رافع  والفنان  العــزاوي  الفنان ضيــاء 
الناصري، وجتربة الفنان محمود صبري، 
والفنــان جبــر علــوان، وكذلك جتربة 
الفنــان فاضل نعمة، وجتربــة الفنان 
آزاد أحمد ناناكلــي، ومنقذ  الكــردي 

سعيد وفنه، والرسام بشير.

* ناقد تشكيلي وإعالمي وأكادميي

في إصداره الجديد )الحداثة التشكيلية العراقية(

إسماعيل زاير يوثق الدور الريادي والحداثوي لفنانّي المنفى 

يتطرق المؤلف ) اإلعالمي والفنان التشــكيلي( الراحل إســماعيل زاير الى ظاهرة الفنانين المنفيين وتأريخ الهجرات 
التــي كان الفنانــون جزءًا مــن ضحايا المشــهد الثقافي العراقي التي بــدأت في عام 1963 ومن ثــم في عام 1968 
وتعمقــت بعد عــام 1987 ويميز بين نوعين من المنفى، االول هو المنفى الشــرقي حيث توجه الفنانون في بداية 
خروجهم الى لبنان، ففي بيروت وصل عددهم ما يقارب الـ 80 رسامًا معظمهم من ذوي التوجهات اليسارية، اما 
المنفى الثاني فهو المنفى األوروبي، حيث اشــتغل الفنانون في بداية خروجهم كرســامين ســياحيين لحين ترتيب 

اوضاعهم وتمويل أعمالهم الجادة واالندماج في السوق االستهالكي الغربي.

من اعمال الفنان الراحل اسماعيل زاير

قراءة



9 اعالن

الشركة العامة لتصنيع احلبوب
إعالن مناقصة رقم )2022/13(

1. يسر )الشركة العامة لتصنيع احلبوب( أن تعلن وللمرة )االولى( عن مناقصة )لنقل وتفريغ الطحني في 
محافظة االنبار(.

2. تتوفــر لدى )الشــركة العامة لتصنيع احلبــوب( التخصيصات املالية ضمن )املوازنــة االحتادية( وينوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات )نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار(

3. بإمــكان مقدمي العطاء الراغبني شــراء وثائق املناقصة باللغة )العربيــة( بعد تقدمي طلب حتريري الى 
)الشــركة العامة لتصنيع احلبوب( /القسم القانوني. وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غير املستردة البالغة 
1000000 مليون دينار مبوجب صك مصدق مــن أحد املصارف احلكومية، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني 

في احلصول على املزيد من املعلومات على العنوان املبني في أعاله.
4. تســّلم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لتصنيع احلبوب/ مكتب املدير العام الكائن في 
محافظة بغداد/ ســاحة عدن/ مدخل مدينة احلرية( في املوعد احملدد )أقصاه الساعة العاشرة صباحا من 
يوم 2022/9/13 حســب توقيت مدينة بغداد( وســوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات 

بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في ذات الوقت والتأريخ والعنوان.
))تســري كافة النصوص الواردة في تعليمــات تنفيذ العقود احلكومية رقم 2 لســنة 2014 والضوابط 

امللحقة بها في كل ما لم يرد به نص في هذا اإلعالن أو يتعارض معها في املضمون((
يجب أن تتضمن العطاءات ما يلي:

1- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
2- التأمينــات األولية تقــّدم بصك مصدق أو خطاب ضمان مببلغ )76508312( ســتة وســبعون مليون 
وخمســمائة وثمان االف وثالثمائة واثنى عشر دينار التي متثل 3% من الكلفة التخمينية من أحد املصارف 
املعتمدة ومحرر ألمر الشــركة من قبل املناقص حصرا أو من يخوله قانونا على أن ال تقل نفاذيته عن )35( 

يوما من تأريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعشرون يوما من املوعد النهائي لتقدمي العطاء.
3- كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 ومعنون الى الشــركة 
العامــة لتصنيع احلبوب حصرا )على أن يلتــزم املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمتــه عند إحالة املناقصة 

بعهدته(.
4- وصل شراء شروط املناقصة.

5- تقدمي أعمال مماثلة.
6- ســنويات ســيارات حمل عدد )17( ســيارة التقل حمولتها عن 16 طن تكون باسم الشركة مقدمة 
العطاء او من املساهمني على ان تدرج احلمولة ضمن السنوية 16 طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب او 
حوضية حيث تهمل مثل هذه السيارات وفي حالة تقدمي اكثر من العدد يؤخذ حسب التسلسل املكتوب 

في التندر واملطلوب تقدميها وتهمل األخيرة 
7- فــي حالــة تقدمي وثائق مصورة )مستنســخة( يجب ان تكــون مصدقة ومختومــة طبق األصل من 
جهــة اإلصدار اما بخصوص املستمســكات الثبوتية )البطاقة املوحدة او هوية األحوال املدنية,شــهادة 

اجلنسية,بطاقة السكن وغيرها( تتم مطابقتها مع األصل عند اإلحالة 
8- يتم انعقاد املؤمتر اخلاص لإلجابة على استفسارات املشاركني في هذه املناقصات في الساعة العاشرة 

صباحا حسب توقيت بغداد من يوم 2022/9/6 في مقر الشركة / القسم الفني 
9- تقدمي هوية غرفة جتارة املقاولني. 

10- تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند اإلحالة 
11- في حال مصادفة يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات 

مالحظة: الكلفة التخمينية كما في اجلدول املرفق 
أثير داود سلمان

املدير العام ورئيس مجلس اإلدارة وكالة
 http:/www./tasneehobob.mot.gov.iq
E.mail:grain_contract@yahoo.com

جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
م/ نشر إعالن مناقصة عامة خارجية

تعلن شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة( عن إعالن املناقصة التالية:

فعلى الراغبني باالشــتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشــركة الكائن في منطقة الشــعيبة/ محافظة البصرة للحصول على وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤشر إزائها، وغير قابل للرد وفقا للشروط املدرجة أدناه:

1- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط.

2 - يتم تســليم العطاءات وبظــروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف واســم 
ورقم املناقصة إلى العنوان اآلتي: )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيســية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- 
الشــعيبة- محافظة البصرة/ جمهورية العراق( في املوعد احملدد 2022/9/11 الســاعة الثانية عشرة ظهرا حسب توقيت مدينة البصرة 
احمللي(. وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق 
املناقصة. العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان 
اآلتي )قاعة جلنة فتح العطاءات اخلارجية/ االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة- الشعيبة- محافظة البصرة/ 

جمهورية العراق( في 2022/9/11 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي أو اليوم الذي يليه.
3 - املبلغ التخميني للمناقصة )350،000( فقط ثالثمائة وخمسون االف دوالر امريكي

4 - تقدمي كافة الوثائق املطلوبة املشــار اليها في  الوثيقة القياسية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( مبا ابتداء 
مع العطاء مصادفة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة، والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات املدرجة 
في القســم الرابع من الوثيقة ، وفي حال عدم توفر أي من الوثائق او البيانات املذكورة  يتم اســتبعاد العطاء وال تتحمل شــركتنا أي 

مسؤولية بذلك.
5 –  متطلبات التاهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث )معايير 

التقييم والتاهيل( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء.
6- تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول االســعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة القياسية ، 

وان تكون موقعة ومختومة.
7- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة ال تقل عن )120( يوماً من تاريخ الغلق على أن يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر األميركي أو 

اليورو أو الدينار العراقي واملبلغ اإلجمالي للعطاء رقما وكتابة.
8 - تقدمي تأمينات أولية )صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة( )بالنسخة االصلية ابتدا مع العطاء( صادر من مصرف عراقي معتمد 
لدى البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )$7,000( فقط ســبعة االف دوالر امريكي . والمر شــركتنا ويتضمن االشارة فيها الى رقم واسم 

املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 - شمول العمال العراقيني العاملني لدى الشركات األمنية املتعاقدة مع الشركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي وإلزام 

تلك الشركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املترتبة عن عدم التطبيق.
10 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واالعالن.

11 - جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
12 - جلهــة التعاقــد احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلــة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
WWW.SRC.GOV.IQ :13 - لالطالع على تفاصيل الطلبية والشروط األخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة

contracts@src.gov.iq :لالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا على العنوان التالي
14-على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها.

حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 16735/33
التأريخ/ 2022/8/1

إعالن اول

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها ومواقعها أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مضروبة في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة 
نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف األخرى 

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

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

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

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 1783/ش/2022
التاريخ: 2022/8/4

اعالن
الى/ املدعوة )رسل محمد ناصر(

اقام املدعي )فيصل جالل عبد الرزاق( 
الدعــوى املرقمة اعــاله يطلب فيها 
احلكم اســقاط حضانة ابنته )زينب( 
وحيث انك مجهول محل االقامة في 
القائم  احلاضر حســب شرح  الوقت 
بالتبليــغ ومختار املنطقة عليه تقرر 
تبليغك بالصحــف احمللية للحضور 
امام هذه احملكمــة او من ينوب عنك 
وبعكســه   2022/8/21 يــوم  صباح 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

فقدان هوية وكالة طحني 
فقــدت منــي هويــة وكالة 
وزارة  مــن  صــادرة  طحــني 
العامــة  التجارة/الشــركة 
لتصنيع احلبوب باسم )صفاء 
حسن زيدان( فمن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها

فقدان إجازة فرن حجري 
فــرن  إجــازة  منــي  فقــدت 
حجري)افران بركة بغداد( صادرة 
/الشــركة  التجارة  وزارة  مــن 
باسم  احلبوب  لتصنيع  العامة 
)عروبــة جمعة صالــح( فمن 
يعثر عليها تسليمها ملصدرها

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 2776/ب/2022
التاريخ: 2022/8/4

الى املدعى عليه/ عباس حيال سعد
اعالن 

اقام املدعي )عمار فاضل عنكود( الدعوى 
املرقمــة اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة 
واحلكم بتســديد مبلغ قدره 1700 دوالر 
امريكي عن وصــل امانة وجملهولية محل 
اقامتك حســب اشــعار مختار منطقة 
حــي احلــوراء األولى )حســني عبد علي 
وكتاب مركز شرطة  القريشــي(  لهمود 
العــزة بالعدد 9013 فــي 2022/7/31 لذا 
الدعوى  عريضة  تبليغك مبضمــون  تقرر 
املرقمة 2776/ب/2002 ونشر بصحيفتني 
محليتــني لــذا اقتضــى حضوركم يوم 
2022/8/18 وفــي حالة عــدم حضوركم 
ســوف يتم الســير في إجراءات الدعوى 

غيابيا بحقكم.
القاضي
ياسني خضير الدريعي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 14
التاريخ: 2022/8/6

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الــى مديرية بلدية احلي وفق الحــكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي املوفقية 
خالل فترة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة االيجار 
وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مــدة اإلعالن في مقر مديرية البلدية اعاله في متام الســاعة ) 
العاشــرة صباحا ( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال 

املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد .
الشروط: 

• يلتزم املستاجر بوضع منظومة متكاملة من كامرات املراقبة
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 66
التاريخ: 2022/7/28

م/ إعالن  اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع واإليجار 
في مديرية بلديات ذي قار عن اجــراء املزايدة العلنية إليجار أمالك مديرية بلدية )النصر( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )20( فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب 
البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية 
بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مــدة االيجار واحلضور في اليوم 
التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال 
املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشــر االعالن والدالليــة البالغة 2% وأي 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 1277/ش/2022
التاريخ: 2022/8/4

اعالن
الى/ املدعى عليه/ حسان ثابت عبود

اقامت املدعية )اريج احمد عبد( الدعوى 
املرقمة 1277/ش/2022 في هذه احملكمة 
الوالية  بإيقــاف  تطالب فيهــا احلكم 
ولعدم وجود محــل اقامة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمة تبليغــك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/8/25 عــن طريق 
النشر بالصحف احمللية وفي حالة عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جتري 

غيابيا وفق االصول القانونية.
مع التقدير

القاضي
خيراهلل خليل كلش
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

محكمة األحوال الشخصية
 في الكوت 

تنويه 
احلاقا بإعالننا املرقم 3548/ش/2022 
واملنشــور في جريدة الصباح اجلديد 
وجريدة العدالــة  بتاريخ 2022/8/2 
حيــث ورد خطا في اســم املدعي 
عليوي(   مطلــك  محمــد  عليــه) 

والصحيح )محمد مطلق عليوي(
 لذا اقتضى التنويه 

االحد 7 آب 2022 العدد )4949(

Sun .7 Aug. 2022 issue )4949(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات90 م42محل ادوات احتياطية1

صناعية حمدانثالث سنوات90 م552محل ادوات احتياطية2

صناعية حمدانثالث سنوات48 م202محل دوشمة3

صناعية حمدانثالث سنوات77 م2992/جمحل ادوات احتياطية4

صناعية حمدانثالث سنوات48 م192محل ادوات احتياطية5

مدة االيجاراملوقعمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةاسواق البلدية10 م452محل جتاري1

سنة واحدةاسواق البلدية10 م462محل جتاري2

سنة واحدةاسواق البلدية10 م502محل جتاري3

سنة واحدةاسواق البلدية10 م512محل جتاري4

سنة واحدةاسواق البلدية10 م522محل جتاري5

سنة واحدةقرب القائمقامية18 م892محل جتاري6

سنة واحدةاسواق البلدية6 م1102ارضية كشك7

سنة واحدةقرب القائمقامية300م1572ساحة مكشوفة متعددة االغراض8

مدة االيجاراملوقعاملساحةم2رقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةطريق كوت ناصرية7861 م2662علوه بيع املواشي1

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

100.000
IQDSupply scarified Anode734-2022-E

1للمرة االولى

دينار / كيسالفقرة العاملةت

 نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار/املركز-هيت-الفلوجة )حي اجلوالن-الشرطة-حي1
330 دينارالبعث(

 نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار/االقضية والنواحي )من هيت الى الرمادي2
595 ديناروبالعكس(

نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار/اطراف املدن)العامرية-الكرمة-الصقالوية-3
597 ديناراخلالدية-جزيرة اخلالدية-خالد بن الوليد-الفرات-البغدادي-كبيسة-الشامية(

 نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار/النواحي وتوابعها )من الفلوجة الى الرمادي4
595 ديناروبالعكس(

نقل وتفريغ الطحني في محافظة االنبار/املناطق البعيدة)القائم وتوابعها-راوه-عنه-5
1150 دينارحديثة-بروانة-الرطبة(

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(سنة واحدةنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

781،000 سبعمائة وواحد وثمانون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/75بلدية النصر1

451،000 اربعمائة وواحد وخمسون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/82بلدية النصر2

319،500 ثالثمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/88بلدية النصر3

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/89بلدية النصر4

313،500 ثالثمائة وثالثة عشر الف وخمسمائة دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/90بلدية النصر5

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/91بلدية النصر6

313،500 ثالثمائة وثالثة عشر الف وخمسمائة دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/92بلدية النصر7

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/94بلدية النصر8

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/96بلدية النصر9

451،000 اربعمائة  وواحد وخمسون الف دينار الغيهراثالث سنواتحانوت1528/98بلدية النصر10

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/99بلدية النصر11

852،500 ثمامنائة واثنان وخمسون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/101بلدية النصر12

616،000 ستمائة وستة عشر الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/103بلدية النصر13

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/106بلدية النصر14

775،500 سبعمائة وخمسة وسبعون الف وخمسمائة دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/107بلدية النصر15

781،000 سبعمائة وواحد وثمانون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/108بلدية النصر16

852،500 ثمامنائة واثنان وخمسون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتحانوت1528/109بلدية النصر17

5،565،000 خمسة ماليني وخمسمائة وخمسة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت1528/110بلدية النصر18

836،000 ثمامنائة وستة وثالثون الف دينار الغيرهاثالث سنواتحانوت1528/9بلدية النصر19

797،500 سبعمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتحانوت1528/12بلدية النصر20



اعالن10

مجلس القضاء األعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد: 3551\ش\2022 
الــى املدعــى عليه\ محمــد مطلق 

عليوي
اقامــت املدعية )تقى جــواد كاظم( 
الدعوى املرقمة أعاله والتي طلب فيها 
دعوتــك للمرافعة واحلكــم بالنفقة 
محل  وجملهولية  واملســتمرة  املاضية 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
العــزة واملرفق بكتاب مركز شــرطة 
العــزة بالعدد 8854 فــي 26\7\2022 
تقــرر تبليغك بواســطة صحيفتني 
محليتني رسميتني يوميتني للحضور 
امام هذه احملكمــة بتاريخ 11\8\2022 
الســاعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضــورك او مــن ينوب عنــك قانونا 
ســوف جتري املرافعة بحقــك غيابيا 

وحسب األصول .
القاضي 
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانيه
العدد: 552/ج/2022
التاريخ: 2022/8/2

الى/ املتهم الهارب/
 )محسن رحيم محيسن عويد 

البركاوي(
م/ تبليغ

قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/9/4 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمة 552/ج/2022 وفق املادة 24/ثالثا 
من قانون االسلحة ولكونك هارب قررت 
النشــر في  احملكمة تبليغك من خالل 
صحيفتني محليتني يوميتني في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثون يوما استنادا 
لنص املــادة 143/ج االصولية وفي حال 
عدم حضورك ستجري احملاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة 
االولى

العدد/ 452/ج 2022/1
التاريخ/ 2022/7/28

إعالن
الى املتهمني الهاربني/ سعد مطلك حمدي 

اجلبوري  و عدي علوان دوش اجلبوري
أحالكما الســيد قاضــي محكمة حتقيق 
الضلوعيــة مبوجب قــرار اإلحالــة املرقم 
145/ إحالــة/2022 فــي 2022/6/28 إلجراء 
محاكمتكمــا بدعــوى غير موجــزة وفق 
أحكام املــادة الرابعة/1 من قانون مكافحة 
اإلرهاب رقــم 13 لســنة 2005 وجملهولية 
محــل إقامتكما تقــرر تبليغكمــا إعالنا 
بالصحف احمللية للحضــور أمام هيأة هذه 
احملكمة صباح يوم 2022/11/1 او تســليم 
نفسكما الى أقرب مركز شرطة وفي حالة 
عدم حضوركما ستجرى احملاكمة بحقكما 

غيابيا وفق االصول.
القاضي
علي حسني علي اخلزرجي

رئيس محكمة جنايات صالح الدين/ 
الهيأة االولى

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانيه
العدد: 515/ج/2022
التاريخ: 2022/8/2

الى/ املتهمني الهاربني/ 
دحام اركان محيسن عويد البركاوي/

 اركان محيسن عويد جاسم
م/ تبليغ

قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/9/4 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 515/ج/2022 وفــق املادة 431 
من قانون العقوبات العراقي ولكونكم 
من  تبليغكم  احملكمــة  قــررت  هاربني 
خالل النشــر في صحيفتني محليتني 
يوميتني في موعد احملاكمة اعاله وخالل 
ثالثون يوما اســتنادا لنص املادة 143/ج 
االصوليــة وفي حال عــدم حضوركم 
ستجري احملاكمة بحقكم غيابيا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانيه
العدد: 518/ج/2022
التاريخ: 2022/8/2

الى/ املتهم الهارب/ 
)مؤيد جبار عوفي كشمر الوائلي(

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/9/4 
الدعوى  فــي  للمحاكمــة  موعــدا 
اجلزائيــة املرقمــة 518/ج/2022 وفق 
املادة 446 من قانون العقوبات العراقي 
ولكونك هاربــا قررت احملكمة تبليغك 
النشــر فــي صحيفتني  من خــالل 
احملاكمة  يوميتني في موعد  محليتني 
اعاله وخالل ثالثون يوما استنادا لنص 
املــادة 143/ج االصولية وفي حال عدم 
حضــورك ســتجري احملاكمة بحقك 

غيابيا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االحتادية
محكمة جنايات صالح الدين/ الهيئة االولى

العدد/ 618/ج2020/1
التاريخ/ 2022/6/23
تشــكلت محكمة جنايات صالح الديــن/ الهيئة االولى 
بتاريخ 2022/6/23 برئاســة القاضي السيد علي حسني 
علــي اخلزرجي وعضوية القاضيني الســيدين وليد احمد 
كــردي ومحمد جعفر عبــاس املاذونني بالقضاء باســم 

الشعب واصدرت احملكمة قرارها االتي:
املتهمــان 1- حســني عبد الســادة علي جيــاد اللويج ( 

وكيلهم احملامي عبد اهلل اجلبوري\
2- شريف عبد السادة علي جياد اللويج

1- حكمت احملكمة غيابيا على اجملرمان اعاله باجلسن املؤبد 
اســتنادا الحكام املادة 31/421 من قانــون العقوبات رقم 
111 لســنة 1969 املعدل وبداللة امر مجلس الوزراء رقم 
3 لســنة 2004 الفقرة )ثالثا( منه عن جرمية الشروع في 
خطف املشــتكيان مرتضى كرمي طبار وحسني علي طبار 

بتاريخ 2016/3/13.
2- اصــدار امــر القبض والتحــري بحق احملكومــان اعاله 
وفق املــادة 31/421 من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 
1969 املعدل وعند القبض عليهما او تســليم نفسهما 

احضارهما امام هذه احملكمة.
3- تاييــد حجز االمــوال املنقولة وغيــر املنقولة العائدة 

للمحكومان اعاله في مرحلة التحقيق.
4- ينشر احلكم في صحيفتني محليتني يوميتني.

صدر القرار باالتفاق اســتنادا الحكام املــادة 149 و 182/أ 
و243 و 247 مــن قانون اصول احملاكمــات اجلزائية رقم 23 
لسنة 1971 املعدل حكما غيابيا قابال لالعتراض والتمييز 

وافهم علنا في 2022/6/23.

 محافظة بغداد
جلنة البيع وااليجار االولى

 اعالن

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى عن تاجير )امالك( املوصوفة فــي ادناه العائدة الى محافظة بغداد وملدة )3 
ســنوات( وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل... فعلى الراغبني باالشتراك 
باملزايدة العلنية مراجعة محافظة بغداد خالل مدة االعالن البالغة 30 يوما من اليوم التالي لنشــر االعالن 
في الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى املترتبة على ذلك وفق القانون وستجري املزايدة العلنية في متام الساعة 
11 صباحا من اليوم الذي يلي مدة االعالن في ديوان احملافظة وعلى املشتركني في املزايدة العلنية جلب هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية )اصل وصورة( وفي حالة مصادفة عطلة في يوم املزايدة 

تكون في اليوم الذي يليه ... مع التقدير.
احملالت املشيدة على العقار 326/251 كوالت وعددها 25 محل

احملالت املشيدة على العقار 574/14 فرج اهلل وعددها 4 محالت
محالظة : ال يجوز قطع وصل االمانة يوم املزايدة...
ال يجوز التنازل بني اصحاب الضم او املستاجرين...

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 20499
التاريخ: 2022/8/4

اعالن للمرة الثانية  
نظرا لعدم حصول راغب في اإلعالن األول 

حساب قانون الدعم الغذائي لسنة 2022 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الكبيرة 
1. يسر ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة  لتقدمي عطاءاتهم لعمل املشروع املذكور في اجلدول املرفق ربطا  

2.  إن املناقصة لهذا املشروع  سوف تنشر في الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل(.
3.  فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني وفقا للتصنيف املذكور في اجلدول والشــركات العامة وكذلك الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة  ممن لها فرع داخل 
العراق ومســجلة في وزارة التجارة في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واســط / قســم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرســمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات واميل 

 cd@wasit.iq القسم
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : املعايير احملددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها  وكذلك املتطلبات املذكورة في اجلدول املرفق.

5. يتم تقدمي تعد خطي بعدم وجود عقود مبرمة مع الشــركة من أي جهة تعاقدية حكومية مت االخفاق في تنفيذ التزاماتها وادى الى ســحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام 
القضاء للنظر بها ولم حتسم بعد في كافة املؤسسات احلكومية سواء في احملافظة او خارجها .

6. على الشركات تقدمي ماهوا مطلوب في ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .
7. املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشــمل جنســية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشــطته اجلديدة ، مدرج  في القائمة الســوداء أو مدرج في قائمة الشــركات 
املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشــاركة في عمليات التعاقدات العامة أو اســتنادا إلى قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشــاركة في املناقصات ,  ال يوجد تضارب في 

املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانيا -على مقدمي العطاءات من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقدمي شهادة تاسيس الشركة وعقد التأسيس.

ثالثا -على مقدمي العطاءات من الشركات العربية واألجنبية )واملسجلة( في وزارة التجارة/دائرة تسجيل الشركات تقدمي شهادة تأسيس  الشركة داخل العراق و وثائق الشركة مصدقة اصوليا .
رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشتراك في املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للضرائب  معنونة  إلى محافظة واسط / قسم العقود.

خامسا – وصل شراء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
8.علــى مقدم العطاء تقدمي  نســخ إضافية طبق األصل عدد )2( مــن العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاءات اخلاصة باملناقصة إضافة الى العطاء األصلي وتكون جميع النســخ مختومة بختم حي من 

الشركة وفقا لاللية املثبتة في ورقة بيانات  العطاء وبخالفة اليستلم العطاء و يعتبر مستبعدا خملالفته شروط اإلعالن .
9.بعد مراعاه الفقرة 8 أعاله بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من تاريخ نشــره باجلريدة الرســمية بعد تقدمي طلب حتريري إلى ( ديوان محافظة واســط /  سكرتير جلنة فتح العطاءات ( 
لغاية يوم )االثنني( املصادف 22/ 2022/8  لغاية الســاعة 12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )450000( اربعمائة وخمســون الف دينار غير قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة 
ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات باحلضور في العنوان التالي ) واسط / الكوت / شارع احملافظة  / بناية ديوان محافظة واسط / غرفة جلنة الفتح ( في الساعة الثانية عشر والنصف 

ظهرا من يوم ) االثنني( املصادف 22/ 2022/8.
10. يتم شراء العطاء وتقدميه من قبل املدير املفوض للشركة حصرا او مبوجب وكالة صادرة او مجددة مبدة التقل عن 3 اشهر من تاريخ صدورها الحد املساهمني 

11. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة ( وباملبلغ احملدد في ادناه معنون إلى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )النفقات االســتثمارية ( ويتضمن 
اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو)أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( ويجب ان ترسل بكتاب رســمي مذكور فيه رقم املنصة االلكترونية 

ويستبعد العطاء في حال كون خطاب الضمان غير داخل في املنصة االلكترونية .
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان شــراء وثائق املناقصة و تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او بصيغة شــهادة تســجيل الشركة )شهادة تأسيس 
الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كشرط أساسي  لشراء و لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .

13. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد وفي حالة عدم امتالك الشركة احلسابات 
اخلتامية ألخر سنتني فيتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .

14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
15. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي  مراعاة  ذلك عند التقدمي   .
16. ال يترتب اي اثر تعاقدي على االعالن اعاله وتلغى في حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك اإللغاء .

17. مقدم العطاء ملزم بكشف التوازن وتسري إجراءات اإلحالة وان لم يتم التوقيع على كشف التوازن من قبل مقدم العطاء .
18. على مقدم العطاء ملئ االســتمارات اخلاصة بالقســم الرابع من الوثيقة وتقدمي ما يثبت املعلومات التي مت تدوينها من قبله وتقدميها في العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله على جميع 

صفحاتها .
19. في حالة تقدمي احد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت اســتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشترك دون النظر الى الشريك االخر استنادا الى كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود احلكومية العامة /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .
20. يتم تنفيذ املشروع وفقا للكشوفات الفنية واخملططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات وشروط ومواصفات .

21. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
22. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

23. يعقد املؤمتر اخلاص باملشروع بتاريخ 16-8-2022 في مديرية بلدية الكوت الساعة 10 ونص صباحا لذا اقتضى التنويه .
مع التقدير

الدكتور
محمد جميل املياحي

محافظ واسط 

وزارة االعمار واإلسكان
 دائرة املباني/ قسم الشؤون القانونية

تنويه
اعالن مناقصة رقم )2022/6(

ورد ســهوا عنوان دائرتنا باالعالن املرقم )2022/6( 
اخلاصة مبشــروع )االجهــزة اخملتبرية التخصصية 
والكهربائية لبناية مختبر االنشائي(، مقر الدائرة 
)الكائن في النهضة/ شــارع معارض الســيارات/ 
للمقاوالت  العامــة  الرشــيد  شــركة  مجــاور 
االنشــائية( والصحيح هو )بغداد/ شارع النضال / 

قرب مستشفى ابن الهيثم للعيون(
madany.moch.gov iq موقعنا على االنترنيت

املدير العام

الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

 مبلغ بيع وثائقهوية التصنيف)دينار(
املناقصة بالدينار

-12022-5-33

 تطوير وإعادة تأهيل شوارع حي السجاد
 واملتبقي من محلة الشباب واالحياء السكنية

 ليمني ويسار شارع السوق التجاري وشارع
 30 احمليط باملنطقة والشوارع الرئيسية حلي

 رمضان مبارك في حي اجلهاد في مدينة الكوت

23,404,808,500
 545 يوما
 من تاريخ
املباشرة

234,048,085
 انشائي أولى

 كهربائي
خامسة

450000

15,674,780,005معدل االيراد السنوي 18,723,846,800اخلبرة التخصصية املطلوبة

 تقدمي عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي لغلق اخلبرة العامة3,865,014,248السيولة املالية املطلوبة
 العطاء
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رقم العقار نوع العقار
بدل التقدير )احلالي( رقما وكتابة املساحةوموقعه

مدة التاجيرالنوعللسنة الواحدة

1140،000 فقط مليون ومائة واربعون 12 م326/2512 كوالتمحل 1
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

1390،000 فقط مليون وثالثمائة 25 م326/2512 كوالتمحل 2/ أ
ثالث سنواتمحلوتسعون الف دينار الغيرها

1270،000 فقط مليون ومائتان 20 م326/2512 كوالتمحل 2/ ب
ثالث سنواتمحلوسبعون الف دينار الغيرها

1270،000 فقط مليون ومائتان 20 م326/2512 كوالتمحل 2/ج
ثالث سنواتمحلوسبعون الف دينار الغيرها

1790،000 فقط مليون وسبعمائة 5 م326/2512 كوالتمحل 3
ثالث سنواتمحلوتسعون الف دينار

1420،000 فقط مليون واربعمائة 28 م326/2512 كوالتمحل 4/أ
ثالث سنواتمحلوعشرون الف دينار الغيرها

1790،000 فقط مليون وسبعمائة 52 م326/2512 كوالتمحل 4/ب
ثالث سنواتمحلوتسعون الف دينار

1490،000 فقط مليون واربعمائة 24 م326/2512 كوالتمحل 5
ثالث سنواتمحلوستعون الف دينار الغيرها

940،000 فقط تسعمائة واربعون الف 28 م326/2512 كوالتمحل 6
ثالث سنواتمحلدينار الغيرها

1100،000 فقط مليون ومائة الف دينار 14 م326/2512 كوالتمحل 7
ثالث سنواتمحلالغيرها

1140،000 فقط مليون ومائة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 8
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 9
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 10
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 11
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 12
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 13 
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 14
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 15
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

1140،000 فقط مليون ومائة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 16
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

1140،000 فقط مليون ومائة واربعون 15 م326/2512 كوالتمحل 17 
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 6 م326/2512 كوالتمحل 18
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 6 م326/2512 كوالتمحل 19
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 6 م326/2512 كوالتمحل 20
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

846،000 فقط ثمامنائة وستة واربعون 6 م326/2512 كوالتمحل 21
ثالث سنواتمحلالف دينار الغيرها

690،000 فقط ستمائة وتسعون الف 6 م326/2512 كوالتمحل 22
ثالث سنواتمحلدينار الغيرها

800،000 فقط ثمامنائة الف دينار 4 م574/642 فرج اهللمحل 8/7
ثالث سنواتمحلالغيرها

800،000 فقط ثمامنائة الف دينار 15 م574/142 فرج اهللمحل 12/7
ثالث سنواتمحلالغيرها

ثالث سنواتمحل1000،000 فقط مليون دينار الغيرها12 م574/142 فرج اهللخانة 1

ثالث سنواتمحل1000،000 فقط مليون دينار الغيرها12 م574/642 فرج اهللخانة 2

القاضي
وليد احمد كردي

عضوا

القاضي
محمد جعفر عباس

عضوا

الرئيس 
علي حسني علي 

اخلزرجي
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صكبان الربيعي

الزوراء أستوعب 
الدرس

كثر الكالم عن تراجع مستوى فريق نادي الزوراء بكرة 
القد بدليل انه خرج خالي الوفاض من منافســات 
بطولتــي الدوري املمتاز وكاس العراق في املوســم 
املنتهي بعد أن أعتادت اجلماهير وهي تشاهد العبيه 

دائما على منصات التتويج في املواسم السابقة.
هذا الــكالم بالطبع لم يأت من فــراغ وأمنا جاء في 
ضوء النتائج التي حققها فريق النوارس حيث تشير 
سجالت احتاد الكرة العراقي بأنه أكثر من حقق خالل 
املسيرة الفوز ببطولة الدولي املمتاز مقارنة باألندية 
اجلماهيريــة اآلخرى ثم أنه أحرز بطولة كأس العراق 
16 مرة متفوقا على األندية األخرى بفارق كبير أذا ما 
علمنا أن أقرب منافسيه نادي اجلوية فقد أحرز هذا 

الكأس خمس مرات فقط.
وكانــت املبادرة األولــى التي أعتمدتهــا إدارة نادي 
الزوراء هذا املوسم البقاء على مدربها صاحب اخلبرة 
الطويلة أيوب أوديشو واالستغناء عن مساعده علي 
حســن أرحيمة وتسمية املســاعد باسم لعيبي 
بديال عنه بعــد أن قدم ابن النادي اجملتهد حيدر عبد 
األمير اعتذاره من إمكانية االســتمرار كمســاعد 
للمدرب ليتسنى له أخذ فرصته كاملة في اشغال 
مركز مدير فريــق في األندية األخــرى وهو صاحب 

اخلبرة الطويلة.
إدارة نادي الزوراء أعطت الصالحية الكاملة للمدرب 
أوديشو في حتديد هوية الالعبن املؤهلن للدفاع عن 
أسم النوارس في منافسات املوسم اجلديد وقد تبن 
بأن املدرب قد أولى أهتمامه الكبير في اســتقطاب 
املهاجمــن اجليدين منهم أصحــاب اخلبرة وحيوية 
الشــباب بعد أن تبن أن هذه املسألة كانت السبب 
املباشــر في أخفاق فريقه الزوراء في حتقيق النتائج 
املرجــوة خاصة بعد أن أضاع فرص الفوز امليســورة 
امــام فرق أقــل منــه مكانة حيث مت اســتقطاب 
املهاجمن عالء عباس وعلي يوســف ولؤي العاني 
وحســن عبد الكرمي »قوقية« ومراد محمد واضافة 
العبن اخرين يجيدون اللعب في منطقة الوســط 
أي ربط املدافعن باملهاجمــن ومن ثم التمكن في 

املشاركة الفاعلة في تسجيل األهداف.
ولم تغفل إدارة نادي الزوراء أهمية االحتفاظ بالعبي 
النادي الذين أثبتوا جدارتهم في منافسات املوسم 
املنتهي وفي مقدمتهم حارس املرمى الدولي جالل 
حســن والكابنت ســعد عبد األمير واملدافع عباس 
قاســم وزميله احملترف املوريتاني احلســن حويبيب 
وحســام كاظم ومن ثم العبن اخريــن يعتقد أن 
احلاجة لهم في تشكيلة الفريق ضرورية قد تسهم 
في دميومة الفريق مع االخذ بنظــر االعتبار أهمية 
أدخال الفريق في معســكر تدريبــي يصل به إلى 

اجلاهزية الكاملة.

هشام السلمان* 
اتصل بإعالم اللجنة الباراملبية قبل قليل رئيس احتاد 
التنــس االرضي ماجد جميل العكيلي وأبلغ املكتب 
االعالمي للجنــة أن املنتخب العراقي للعبة حصل 
على تأشــيرة الدخول الى االراضي الرومانية حيث 
تقام هناك بطولة رومانيا الدولية للعبة من التاسع 

وحتى الثامن عشر من شهر آب اجلاري,
وأعلــن رئيس احتاد للتنس االرضــي ماجد العكيلي 
اليوم اخلميس ، ان املنتخــب الوطني للعبة يواصل 
بالعاصمة بغــداد منذ ثالثة  التدريبي  معســكره 
اســابيع اســتعدادا لبطولــة رومانيــا الدولية .. 
وأضاف رئيس االحتــاد ان البطولة تقــام للمدة من 
التاســع وحتى الثامن عشر من شــهر آب اجلاري.. 
وأكد العكيلــي ان الالعبن وعددهم ) 4 (  يواصلون 
وحداداتهم التدريبية صباحا ومســاءا اســتعدادا 

للبطولة. 

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

التنس االرضي يشارك 
في بطولة رومانيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:

القدم،  لكرِة  املركزي  االحتادُ  اجَتمَع 
في مقّر االحتادِ بُحضور وزيرِ الَشباب 
والرياضة رئيــس احتاد الكرة عدنان 
درجــال، والنائب األول لرئيِس االحتاد 
علي جبــار والنائــب الثاني يونس 
التنفيذي  املكتب  محمود، وأعضاء 
واألمن العاّم لالحتادِ محمد فرحان.. 
من  العديــَد  اجملتمعــون  وبحــَث 
القضايا التي تخُص الواقَع الكروّي.
وفي ُمستهِل االجتماع، رحَب رئيس 
االحتــاد باحلضورِ، متمنيــاً النجاَح 
واملوفقيَة ألعضاِء املكتِب التنفيذي 
بتقدميِ كل ما يســهم في االرتقاِء 
بواقــِع كرتنا من جميــع النواحي 

اإلدارّية والتنظيمّية والفنّية.
وبعد ذلك، متت مناقشُة استضافة 
تصفيــات آســيا للشــباب التي 
من  للمدة  البصــرة  في  ســتقاُم 
١٠/٩ ولغاية ١٨/٩/٢٠٢٢ مبشــاركِة 
منتخبات أستراليا والكويت والهند 
إضافًة إلى منتخبنا للشباب، وبعد 
االتفاُق على تشكيِل  تبادُل اآلراء متّ 
جلنٍة تنظيمّيــٍة عليا تضم النائَب 
األول لرئيِس االحتاد علي جبار وغامن 
عريبي ورحيم لفتة، وتشكيل جلاٍن 
فرعّيــٍة تعمُل علــى تهيئِة جميع 
ُمســتلزماِت النجــاح للتصفياِت 
اآلســيوية، ولتأكيِد قــدرِة العراق 
على احتضاِن البطــوالت الدولّية، 

مع ضرورِة السعي اجلاّد إلى تكريِس 
اجلهود إلجناِح التصفيات وإظهارها 

بأبهى صورة.
أيضاً،  االجتمــاع  خــالل  ومتّــت، 

البالي  ملباراتي  الَتحضير  مناقشُة 
اوف بن فريقــي الناصرية ودهوك 
التي ســتقام فــي ١/٩/٢٠٢٢ في 
بغداد والفائز يالعــُب فريَق أمانة 

بغداد في ٨/٩/٢٠٢٢ خلطِف بطاقة 
التأهل إلى الدوري املمتازِ للموسم 
بن  اجتمــاٌع  وســيعقد  املقبل. 
الثالثــة لالتفاِق  واألنديِة  االحتــادِ 

على العديِد من األمورِ التي تخص 
املُباراتن.

مــن جانب اخر، اختتمــت، الدورُة 
املُستجدين  للحكاِم  التحكيمّيُة 

لكرِة  املركزي  االحتادُ  يقيمها  التي 
القدم بالتعاون مع االحتادِ الفرعّي 
فــي ذي قار، واســتمرت ثالثَة أيام 
في  وحاضرَ  حكماً،   )٤٠( مبشاركِة 
الدكتــورُ محمد عرب  الــدورِة..  
ولؤي صبحي وأحمد عبد احلسن، 
اختتام الدورة رئيُس االحتاد  وحضرَ 
الفرعّي في ذي قار فرقد الصريفي، 
ومت توزيــُع الشــهادات بن احلكاِم 

املشاركن في الدورة.
أول  اختتمــت،  اخر،  وفي ســياق 
أمس، فــي محافظــِة أربيل، آخُر 
اجلدد  الالعبات  الختبــاراِت  جولة 
املُنتخب  لتمثيِل  األفضل  الختيارِ 
وقاَل  الصــاالت..  لكــرِة  الوطنّي 
النسوّية في االحتادِ  اللجنة  ُعضو 
العراقّي لكرِة القدم، علي عباس: 
إن جولــة االختبــارات، التي جرت 
بإشــراف مدربِة املنتخب الوطني 
املساعد،  ياري( وطاقمها  )شاهناز 
انطلقت في العاصمِة بغداد ومن 
ثم فــي محافظِة الســليمانّية 
لتختتم أول أمــس في محافظِة 

أربيل.
وبّنَ عبــاس: إن )85( العبًة دخلن 
االختبارات ووقَع اختيار املدربة على 
(30( العبًة للدخوِل في معســكٍر 
تدريبي سيقام الحقاً ليتم اختيار 
األفضل منهــن لغرِض إضافتهن 
الوطنــّي  املنتخــِب  لصفــوِف 
للمشــاركِة في االســتحقاقاِت 

الدولّية املقبلة.

علي جبار رئيسا للجنة تصفيات شباب آسيا في البصرة 
الناصرية يالقي دهوك في »البالي أوف« مطلع أيلول

منتخب الشباب لكرة القدم

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

تعثر ليفربول أمام مضيفه فولهام 
أمــس، ضمن   2-2 بالتعــادل معه 
الــدوري اإلجنليزي  األولى من  اجلولة 
املمتاز.وسجل ألكسندر متروفيتش 
هدفــي فولهــام )32 و72 من ركلة 
جزاء(، فيمــا أحرز داروين نونيز هدف 
ليفربــول األول )64( ومحمد صالح 

الثاني )80(.
في حن حقق أرسنال انتصاراً الفتاً 
على مســتضيفه كريستال باالس 
بهدفن مــن دون رد في املباراة على 
ملعب سيلهرست بارك في افتتاح 
مباريات املرحلة األولى من البطولة، 
للمدفعجية  التســجيل  وافتتــح 
مهاجمــه غابرييــل مارتينيلي في 
الدقيقة 20، قبــل أن يضيف مارك 
غيهي هدف أرســنال الثاني باخلطأ 

في مرماه في الدقيقة 85.
»ســكواكا«  شــبكة  وأشــارت 
املدفعجية  إلى جنــاح  لإلحصائيات 
في حتقيق أول فوز على كريســتال 

بــاالس، منذ تولــي باتريــك فييرا 
تدريب األخير.وكســر آرسنال عقدة 
الصمود  في  الذي جنح  أســطورته، 
توليه  منــذ  األســبق،  فريقه  أمام 
املهمة في متوز 2021.وأفادت شبكة 
ميكيل  اإلسباني  املدرب  بأن  »أوبتا« 
أرتيتا، وصل إلــى انتصاره الـ50 مع 
آرســنال، خالل 98 مباراة قادها مع 
ثاني  أرتيتا  أصبــح  الفريق.بذلــك، 
أســرع مدرب يصل إلى 50 فوزا مع 
»اجلانــرز«، بعد الفرنســي أرســن 

فينجر في 94 مباراة.
فــي حن، بعث نادي بايــرن ميونيخ 
برســالة قوية إلى منافســيه في 
اســتهالل حملته للدفاع عن لقبه، 
مضيفه  علــى  الســاحق  بفــوزه 
ضمن   ،1-6 فرانكفــورت  آينتراخت 
افتتــاح املرحلة األولى مــن الدوري 
األملاني لكــرة القدم.وتنــاوب على 
تسجيل أهداف بايرن يوزوا كيميش 
 ،)11( (5(، الفرنســي بنجامان بافار 
السنغالي ساديو مانيه )29(، جمال 
موســياال )35 و83(، وسيرج غنابري 
(43(، فيمــا أحرز الفرنســي راندال 

كولــو موانــي هــدف فرانكفورت 
شــبكة  وبحســب   ...)64( الوحيد 
»أوبتــا« لإلحصائيات، فــإن الدولي 

أول العب في  الســنغالي أصبــح 
العقــد األخير، يســجل فــي أول 
مباراتــن له بقميــص بايرن بكافة 

البطوالت.
ووقــع مانــي علــى هدفــه األول 
بالقميص البافــاري خالل مواجهة 

الســوبر  املاضية في كأس  اليبزيج 
األملانــي، قبل أن يســجل في أولى 
بالبوندســليجا.وكان  مبارياتــه 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش آخر من 
سجل في أول مباراتن له مع بايرن، 
وذلك في بداية موسم 2013-2012.

وكان التوقع أن ال تكون رحلة بايرن، 
حامل اللقب في املواســم العشرة 
األخيرة، إلى فرانكفورت مفروشــة 
بالــورود، خصوصــاً أن األخير متّوج 
ليغ(  )يوروبا  األوروبــي  الدوري  بلقب 
املاضي وفــاز على  أيار/مايــو  فــي 
الفريــق البافاري مرتن في آخر ثالث 
أول  مباراة  قبــل  بينهما  مواجهات 

أمس.
لكــن مع نشــاط الفت في ســوق 
مرغماً  تخليــه  شــهد  االنتقاالت 
روبــرت  البولنــدي  هدافــه  عــن 
واســتبداله  ليفاندوفســكي 
بالسنغالي ساديو مانيه، يبدو فريق 
املدرب الشــاب يوليان ناغلســمان 
مرشــحاً ناريــاً لالحتفــاظ بلقب 
البوندسليغا.ففضالً عن ضّم مانيه 
من ليفربــول اإلندجليزي، تعاقد مع 

الهولندي ماتيس دي ليخت  املدافع 
من يوفنتوس اإليطالي، في محاولة 
لتعويض هداف الدوري ســبع مرات 
على  أصــّر  الذي  ليفاندوفســكي 
اإلســباني  برشــلونة  إلى  الرحيل 
بعدمــا كان رأس حربته القاتلة في 

العقد املاضي.
إلى ذلــك، تغلب ليــون على ضيفه 
أجاكســيو )1/2(، ضمن منافســات 
املرحلة األولى من الدوري الفرنســي 
لليون  تيتــي  القدم.وتقــدم  لكــرة 
فــي الدقيقــة 12، قبــل أن يضيف 
ألكســاندر الكازيت الهــدف الثاني 
من ضربة جزاء، في الدقيقة 22.وفي 
الدقيقة 31، ســجل توماس ماجناني 
هدف أجاكســيو الوحيد، من ضربة 
جزاء.وشــهدت املباراة طــرد أنتوني 
لوبيز، حارس مرمى ليون، في الدقيقة 
27، بعد تدخل قوي تسبب في ركلة 
اجلزاء التي احتســبت ألجاكســيو، 
وجاء منها هدفه الوحيد.كما تعرض 
رميــان هامومــا، العب أجاكســيو، 
للمصير ذاتــه بعد تلقيــه إنذارين، 

ليخرج مطرودا في الدقيقة 94.

ليفربول بتعثر وأرسنال يفتتح موسمه بالفوز ويكسر عقدة أسطورته
بايرن يستهّل حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح على آينتراخت فرانكفورت

صالح ينقد ليفربول من احلسارة امام فولهام في أول مبارياته بالدوري األجنليزي للموسم اجلديد

عبدالكريم ناصر:
ينظم االحتاد املركزي للريشة الطائرة 
بطولــة أنديــة العــراق باللعبة في 
محافظــة كركــوك للمــدة من 12 
ولغاية 15 شهر آب اجلاري مبشاركة 13 
فريقا، اعلن ذلك الدكتور لؤي البكري 
امن سر االحتاد املركزي للعبة، وأضاف 
ان األندية التي ستشارك في البطولة 
هي » اآلثوري واخلطــوط وعقرة وآكاد 
وبابا كركر  وعينكاوا ونفط ميســان 
واحلدود واحلــي وكيوان وبلدية البصرة 

وسوالف اجلديد واحملاويل واربيل«.

اتحاد الصحافة الرياضية يبحث مع 
البارالمبية توقيع اتفاقية التعاون المشترك 

كركوك تضيف بطولة الدرجة
 األولى للريشة الطائرة 

متابعة ـ الصباح الجديد:
ظفــر العــراق أول أمس برئاســة 
في  للشــطرجن،  آســيا  غربي  احتاد 
االنتخابات التــي جرت على هامش 
منافسات بطولة األوملبياد العاملي.. 
وتتواصل منافسات بطولة األوملبياد 
العاملي للشــطرجن في مدينة جناي 
الهندية، وتستمر حتى العاشر من 

آب اجلاري. 

وقــدم رعد حمودي رئيــس اللجنة 
األوملبية الوطنية العراقية التهنئة 
لرئيــس االحتاد العراقي للشــطرجن 
ظافر عبد األميــر اجلبوري النتخابه 
رئيســا الحتــاد غربي آســيا.. وأكد 
حمودي في بيان مقتضب نشــرته 
الصفحة الرسمية للجنة األوملبية 
العراقية على فيسبوك »عبد األمير 
من الشــخصيات الرياضية اإلدارية 

املميزة«.
وتابع »أمتنى أن يسهم فوزه باالرتقاء 
برياضــة الشــطرجن العراقية نحو 
التنافس بقوة  األفضل، ومواصلــة 
على املراكــز املتقدمة في مختلف 
فيها  تشــارك  التــي  البطــوالت 
املنتخبات العراقية«.كما حرص وزير 
الشــباب والرياضة العراقي عدنان 
درجال على تهنئة ظافر عبد األمير.

العراق يفوز برئاسة اتحاد 
غربي آسيا للشطرنج

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد عضــو املــالك التدريبــي 
املوهبة  لرعاية  الوطنــي  للمركز 
الرياضية بكــرة اليد، فاضل كرمي، 
ان االعــداد متواصــل بفريق فئة 
الشــباب 2004/2002 للمشاركة 
العراق  أنديــة  دوري  بطولــة  في 
ان ينطلق  املقرر  باللعبة  للشباب 
شــهر آب اجلاري، وأوضح ان مركز 
املوهبــة الرياضية قــدم العديد 
من الالعبــن بهذه التولدات ومن 
ميلكــون مؤهــالت فنيــة عالية، 
لكنهم سيشــاركون باسم نادي 
الشــباب الرياضــي باالتفاق بن 
إدارة مركز املوهبة بقيادة الكابنت 
قتيبة أحمد وإدارة نادي الشــباب 

الرياضي.
وأشــاد املدرب فاضل كرمي بجهود 
زمالئه علي حســن ومدرب حراس 
املرمى عامــر علي نافــع في  ما 
لتعزيز  جهــود  مــن  يقدمونــه 
انســجام الالعبن الشباب الذين 
ســيلعبون ضمــن دوري األندية، 
مشــدداً على أن الفريق الذي يتم 
تدريبه حاليا ســيكون منافســا 
بــه أعضاء  ً نظــرا ملــا يتميــز 
تشــكيلته من إصرار على تأكيد 

اجلدارة واثبات احلضور الفني املؤثر 
في مباريات الدوري اجلديد.

التدريبية  الوحــدات  ان  وأوضــح 
املنتظمــة تشــهد روحية عالية 
لالعبن وتطبيــق ملفردات املنهاج 
التدريبي في رحلة االعداد، سيما 
ان الالعبــن جميعا مــن العبي 
املوهبة  لرعايــة  الوطني  املركــز 
بنحو  تأسيســهم  ومت  الرياضية 
صحيح على أســس رصينة، بعد 
في  ومشــاركة  مكثفة  تدريبات 

إلى  ومهرجانات،  محلية  بطوالت 
جانب املشاركات اخلارجية.

وأضاف: نأمل ان تكون املشــاركة 
املقبلــة لهــذه اجملموعــة مــن 
ينالــون  وان  مفيــدة  الالعبــن 
فنيا  األفضل  تقدمي  في  فرصتهم 
في املباريات، وان يكون الدوري حتت 
العاملن  املدربن  األضواء بحضور 
واملنتخبات  املقدمــة  أنديــة  في 
الالعبن  انتقاء  أحل  من  الوطنية 

األفضل والتعاقد معهم.
جميع  كرمي  فاضــل  املدرب  ووجه 
أعضــاء الفريق الذيــن اختارهم 
مع زمالئه فــي املالك التدريبي أن 
ويقدموا  الكبيــرة  اجلهود  يبذلوا 
عصــارة جهودهم فــي املباريات 
افضل  تقــدمي  أجل  مــن  املقبلة 
املســتويات الفنية وحتقيق نتائج 
إيجابية ليكون فريق نادي الشباب 

منافساً على لقب الدوري املمتاز.
وبن ان مجموعة الالعبن الذين مت 
تدرجوا  الفريق  لتمثيل  اختيارهم 
بالشكل الصحيح وكانوا مؤهلن 
احمللية،  البطوالت  في  للمشاركة 
لكن املركــز الوطنــي اعتذر عن 
املشاركة قبل سنتن في بطولة 

دوري أندية العراق بكرة اليد.

فاضل كريم: نعد فريقا 
للمنافسة بدوري اليد للشباب

فاضل كرمي

بطولة للريشة الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحــَث وفــُد االحتــاد العراقّي 
مــع  الرياضّيــة  للصحافــِة 
الباراملبّيــة  اللجنــِة  رئيــِس 
الوطنّيــة العراقّيــة )الدكتور 
عقيل حميد( توقيــَع اتفاقّية 
تعاوٍن وتعزيز أطــر العمِل بن 
. وناقَش نائب رئيس  الطرفن.  
للصحافِة  العراقــّي  االحتــاد  
لفتة  الدكتور عدنان  الرياضّية 
وأمــن الســّر يوســف فعل 
وأمن الســّر املُســاعد سيف 
املالكي وُعضو االحتاد بالل زكي، 
الباراملبّية  اللجنــة  رئيِس  مع 
الدكتور  العراقّيــة  الوطنّيــة 
عقيــل حميد، بُحضــورِ ُمدير 
إعالم اللجنِة الباراملبّية الزميل 
هشــام السلمان، مســودَة ) 
بن  الرياضــّي   ) البروتوكــول 
العراقّيِة  الباراملبّيـــة  اللجنِة 
للصحافـــةِ  العراقّي  واالحتاد 

الرياضّيـة.
اخلطــوِط  االتفــاُق علــى  ومتَّ 
العريضة والرؤيِة التي ســيتّم 

الرســمّي  التوقيُع  مبوجبهــا 
على البروتوكول املُشــترِك بن 
الطرفــن في األيــام القليلة 

املقبلة.
ونــصَّ بروتوكــوُل التعاون بن 
للصحافِة  العراقــّي  االحتــادِ 
الباراملبّية  واللجنــِة  الرياضّية 

الوطنّيــة العراقّيِة على تعزيزِ 
الشــراكة احلقيقّيِة واستمرارِ 
العمِل املشترك والَتنسيِق بن 
االحتادِ واللجنــة الباراملبّية في 
شــتى اجملاالِت مبا يحقُق املزيَد 
أوجه  وتعزيــزِ  التنســيِق  من 

التعاون.

وفد احتاد الصحافة الرياضية يعزز التعاون مع الباراملبية
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دأبت الدول العربية اإلســامية _ لألســف _ 
على جعل اليوم األول من العام الهجري عطلة 
رسمية وأســبغت عليه وصفاً غريباً إذ سمته ) 
بعيد الهجرة النبوية ( مع أن هجرة النبي صلى 
اهلل عليه وآله  وســلم من مكة إلى املدينة لم 
تكن في شــهر محرم احلرام  وإمنا في شهر ربيع 

األول بإجماع املؤرخني  ( .
ويستعد شيعة أهل البيت عليهم السام، في 
كل مــكان متواجون فيه، شــرقاً وغرباً ، إلحياء 
هــذه املصيبة بإقامة مجالس العــزاء  ، ويقول 

سيدنا احلجة الصدر  ، حفظه اهلل :
) إن احلســيني احلقيقي هو من يجّند نفســه 
خلدمة عقيدته ودينه  ، وينشــط في الدفاع عن 

بة  . احلق والعدل واإلنسانية املعذَّ
إن اجملالس احلسينية هي محّطات تربية وتوعية 
وتثقيف وليســت كما يستغلها بعض األميني 
ليبثوا من خالهــا اخلرافات وما لم ينزل اهلل به 

من سلطان  ( .
شــهر محرم احلرام  ، هو شــهر عاشورء اإلمام 
احلســني عليــه الســام  ، هو شــهر الدموع 
ل لصاحبها  الصادقة ، تلك الدموع التي تُســجَّ
فتكــون خير ذخيرة له يــوم الينفع مال والبنون  
، والدمــوع  إعان حّي عن الــوالء الصادق ألهل 
البيت عليهم الســام  ، وتعبير واضح ملواساة 
سيد الشهداء اإلمام احلسني عليه السام وأهل 

بيت النبوة وأصحابه الكرام  .
وإن قيمة الدموع يعرفهــا اخمللصون املؤمنون  ،  
يوضحها ســيدنا العامة الصدر  ، حفظه اهلل  

، بقوله  :
) لن أبيع قطرة من دموعي مبلء األرض ذهباً ...

وأن الدموع املنسابة بحرارة وعمق على مصيبة 
احلســني عليه الســام هي أغلى مــن مناجم 
الذهب كلها يقينــاً ، ألنها تعبير عن ما يحتله 
اإلمام احلسني عليه السام من مكانة فريدة في 
الوجدان  ، واإلمام احلسني عليه السام سفينة 
النجاة فما قيمة الذهــب ؟ وهذا احلب املتأجج  
واحلــزن املتوهج فيه معنى املواســاة الصادقة 
للرســول صلى اهلل عليه وآله  وســلم وألمير 
املؤمنني عليه الســام وللزهــراء البتول عليها 

السام  وألئمة الهدى من أهل البيت جميعاً .
وفيه معنــى الرفض ملا وقــع عليهم من ظلم 

ولكل ما يقع من ظلم على وجه األرض  .
وفيه معنى الرقة واإلنسانية والتفاعل مع جراح 
ريحانة الرسول وســيد شباب أهل اجلنة وجراح 
اإلنســانية  .والرقة التعرفها قواميس احلضارة 
املاديــة على اإلطاق وبالتالــي فإن دمعتي على 

احلسني عليه السام هي هويتي وذخيرتي. 
وأســأله تعالــى أن يكتبنــا  _ وإياكم _ من 
البكّاين على احلسني عليه السام فهو _ روحي 

فداه _ عبرُة كّل مؤمن ومؤمنة ( .
فــي كل جيل ، وفــي كل عصر  ، هنــاك قراءة 
لإلمام احلسني عليه السام  ، ونهضته املباركة  
، ولكن كيف نقرأ اإلمام احلسني عليه السام  ، 
وهو تساؤل يجيب عليه سيدنا احلجة الصدر  ، 

حفظه اهلل  :
) هناك لونان من القراءة :

أولهمــا  : القراءة الســريعة اخلالية من التأمل 
في املواقــف واألحداث والبعيــدة عن التحليل 
واالستنباط واســتلهام الدروس والعبر و، وهذه 

قراءة باهتة .
وثانيهمــا : القــراءة الواعية املقرونــة بالتدبر 
والتفكيــر في كّل مفردة من مفردات الســيرة  
، وهذه هي القــراءة املطلوبة مــن ذوي الفهم 
والثقافة والقــدرة على التحليل واالســتنتاج 
وصوالً إلى انتزاع الثمني من الدروس والتجارب  ( .
ويتساءل ســيدنا احلجة الصدر  ، حفظه اهلل  : 

ماذا يعني حب احلسني عليه السام  ؟
حب احلســني عليه الســام يعني كل شــيء  
،،فــي الديــن والدنيا  ، فــي األبــاء والتحرر من 
العبودية ، في احلفاظ على الكرامة اإلنســانية  
، واحلفاظ علــى املنهج الصحيح للعقيدة ، في 
عدم الرضوخ للظاملــني  ، في الوقوف الى جانب 
املظلومــني  ، في نكران الــذات  ، والتعالي عن 
األنانية املقيتة ، في حب اخلير  ، والسمو الروحي 
واألخاقي  ، واالبتعاد عن الدنايا  ، وفي النظر إلى 
الدنيا على أنها مرحلة من عمر اإلنســان ومن 
وراءه الدنيا اآلخرة  ، احلسني عليه السام يعني 
كل معانــي الصدق والثبات على احلق وإن كانت  

الضريبة كبيرة  .
يقول سيدنا احلجة الصدر  ، حفظه اهلل  :

مخطئ من يعتقد أن حب احلسني عليه السام 
محصــور في نطــاق جغرافي ُمحــّدد  ، أو في 

شريحة بشرية معينة ذات لون مذهبي خاص .
إن اإلمام احلسني كّســر كلَّ احلواجز اجلغرافية 
والزمانية ونفذ إلى وجدان األحرار فأصبح مهوى 
القلوب واالفئــدة  ، فهو إمام األحرار ورائد الثوار 

الواعني :
أرى التأريَخ ميشي ُمْستطياً 

وَفوَق َجِبيِنِه ألَُق احلسنِي
حتّدى بالشهادِة ظامليِه 

وَوّفى للمكارِم كلَّ دَيِْن  ( .
عظــم اهلل اجورنــا واجوركــم مبصاب ســيد 

الشهداء ورزقنا وإياكم شفاعته يوم الورود  .
من تلميذه اخمللص  :

محسن حسن املوسوي

االديب القدوة "2"

حسين الصدر
Husseinalsadr2011@yahoo.com

بغداد - وداد إبراهيم: 
تكتســب التماثيل والنصب أهميتها 
من تأثيرها في ذائقات الناس حني تقام 
لرموز أدبية او فنية او سياســية اثرت 
او في اجملتمع فربطتهم  في حيواتهم 
اليها برابط وجداني يذكر أولئك الناس 
مبا أجنزت، وهذا ما كان مع متاثيل نصبت 
في ساحات بغداد والبصرة وغيرها من 
املدن، وهذا ما ســيتكرر قريبا مع متثال 
اجلواهــري الــذي لن يوضع هــذه املرة 
في ســاحة عامة او طريق رئيس، وامنا 

سيوضع في بيته الذي عاش به.
كلف بهذا التمثال، الفنان ستار كامل 
شــبيب الذي اجنز متثال شــاعر العراق 
الكبير "محمــد مهدي اجلواهري" من 
اجــل اكمال املتحف الذي ســيفتتح 
قريبا من قبل امانة بغداد في منطقة 

اليرموك ببغداد. 

لم يكن النحت طريقي
الفنــان شــبيب حتــدث لصحيفــة 
الصباح اجلديد عن رحلته مع اجلواهري 
من البدايــة حتى اجنــز التمثال ومن 
ثــم وضعه فــي غرفته التــي كانت 

مخصصة للقراءة.
فقــال: لم يكن النحــت طريقي منذ 
بداياتــي فقد كنت اميل الى الرســم 

والتخطيط بقلم الرصاص
حتى في مرحلة املراهقة كنت ارســم 
مشاهد من االفام حتى تأثرت باألفام 
الوثائقية التي تتحــدث عن التماثيل 
والنصب وكيف يتم جتســيدها وحني 
دخلت كلية الفنون وفي املرحلة الثانية 
التي حتدد االختصــاص اخترت النحت 
وكان امامي كبار االساتذة من الفنانني 
مثل "صالــح القرغولي، ومحمد غني 
وغيرهم  حــداد"  ومرتضى  حكمــت، 
فتأثرت بأساليبهم في النحت، فكانت 
النحت في معارض  لي مشاركات في 
دائــرة الفنون ومهرجانات الواســطي 

واملناسبات الفنية. 
وتابــع شــبيب: عملت فــي املتحف 
البغدادي وكنت اقــوم بعملية ترميم 
التماثيل واغير بعضهــا مبا جتود علي 
جتربتي االكادميية حتى كلفت من قبل 
امانة بغداد بعمل متثال للشاعر الكبير 
ان تقرر  محمد مهدي اجلواهــري بعد 
ان يكون بيته متحفا له. فشــعرت ان 
هذا العمل ســيطلق العنان ملا امتلك 
مــن موهبة وخبــرة اكادمييــة وفنية 

اكتسبتها خال رحلتي مع النحت.

طني الكاولني
واكمل: بــدأت العمل بعد ان اطلعت 
على الكثيــر من الصــور اخلاصة به 
الصورة  ابذل محاوالت الختيار  وكنت 

التي عرفهــا اجلمهور وعرفها محبيه 
وعشــاقه، وبــدأت بالطــني "طــني 
عملت  والرصاصي  االبيض"  الكاولني 
به بورتريــه للرأس وباحلجم الطبيعي 
وطلبت مــن عائلتــه ان تطلع عليه 
واعطائــي املاحظات ثــم عملت له 
قالبا واســتمر معي ملدة شــهر ثم 
عملت يدين لشخص مشابه جلسمه، 
وعملت له جســما يقترب كثيرا من 
جســده الذي عرف بأنــه نحيل، ومن 
خال اطاعي علــى كل صوره وجدت 
انه كان مييل الــى لبس البدلة باللون 
الرصاصــي  حتى وصل الــى املرحلة 
االخيرة وهي وضعــه حني كان يدخل 

احدى الغرف للقراءة .. 

اجلواهري وضعني امام حتٍد
وأكمــل: لكــن بعــد ان انتهيت من 
التمثال وجدت نفسي امام حتٍد كبير 
فــي اقامــة متحف للشــمع لكبار 
الشــخصيات ولو كان هــذا التمثال 
بالشمع لكان بشــكل اخر أقرب الى 
الواقع الن مادة الشــمع فيها مرونة 
عالية ليكــون التمثال أكثر شــبها 
باحلقيقــة، وقدمت مقترحــا ألمانة 
بغداد إلقامة متحف للشــمع لكبار 
الشخصيات العراقية والتي قد تغيب 
عــن الذاكرة بعد ســنوات اذ وضعت 
امامــي 40 شــخصية منهــا" علي 
الوردي بدري حسون فريد زهور حسني 
ســليمة مراد ســامي عبد احلميد " 

وغيرهم، واملقترح قيد الدراسة االن.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت ادارة مهرجــان "بغداد الدولي 
للسينما" في دائرة السينما واملسرح 
الثقافــة  وزارة  تشــكيات  احــدى 
فعاليات  تأجيل  عن  واالثار  والسياحة 
الدورة االولى للمهرجان واملزمع اقامته 
في االول من شهر تشرين اول واملقبل 
وحتى اخلامس منه الى يوم 2023/5/2. 
ويســتمر ملدة خمســة ايــام، وذلك 
مــن اجل اعطاء فرصــة أكبر لصناع 
السينما في العراق للمشاركة وتعزيز 
املشــاركة العربيــة والدولية بصورة 
أكبــر. واكــدت ادارة املهرجــان على 

املشاركات  اســتعدادها الســتقبال 
الســينمائية حتى موعــد املهرجان. 
الســينما واملسرح  دائرة  ان  واملعروف 
اقامت العديد من مهرجانات السينما 
االشــهر  خال  والدوليــة  العربيــة 
املاضيــة مثــل مهرجاني الســينما 
منها  ســعيا  وااليرانيــة  الســورية 
لعرض مناذج فنية سينمائية متطورة 
وتســليط الضوء على ما وصلت اليه 
السينمائي وحتفيز  تكنلوجيا االخراج 
صنــاع الســينما العراقيــني خلوض 
جتارب ســينمائية تعبر عن مواهبهم 

وخبراتهم االكادميية والفنية.

بغداد- الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، حتقيق تسع وثمانني جامعة 
وأهليــة عراقية  وكليــة حكومية 
نتائج تنافســية في تصنيف الويب 
ماتريكــس العاملي ضمن نســخة 

النصف الثاني من العام 2022.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان تلقته 
"الصبــاح اجلديد "نســخه منه إن 
www.( للتصنيف  الرسمي  "املوقع 
webometr ics . in fo/en/Asia/
Iraq( أشــر حصــول جامعة بغداد 
علــى املركــز )1710( فيمــا جاءت 

 )1799( بالتسلســل  ديالى  جامعة 
ثم اجلامعة املســتنصرية بالترتيب 
)2578( مــن أصل أحد عشــر ألفا 
جامعة  وتسعني  وأربع  وتســعمئة 
تصنيف  ويعتمــد  العالــم".  حول 
للمركز  التابــع  ماتريكس  الويــب 
العلمي في إسبانيا  األعلى للبحث 
والذي يصدر بشــكل نصف سنوي، 
يعتمد على مؤشرات تقيس احلضور 
االفتراضــي للجامعــات عن طريق 
مواقعها وتؤشــر نســبة الوضوح 
ومتيز  وقوة   )10%( والشفافية   )50%(

البحوث )40%(.

تأجيل مهرجان بغداد
الدولي للسينما

89 جامعة وكلية عراقية في 
تصنيف الويب ماتريكس العالمي

النحات ستار كامل شبيب: تمثال الجواهري سيطلق العنان لموهبتي      
قدم مقترحا ألمانة بغداد بانشاء متحف للشمع

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت الفنانة زهرة الربيعي أن املسرح الشعبي أثر إيجاباً 

على اجملتمع.
وقالت الربيعي: إن "فترة ازدهار املسرح الشعبي أثرت 

على اجملتمع إيجابياً، خاصة من خال مضامينه عبر 
الكوميديا الشعبية"، الفتة الى أن "املسرح الشعبي ال 

يخلو من الكوميديا".
وبينت أن "مسرحية )البيك والسايق( قدمت قدراً من 

الكوميديا وتواصل عرضها لستة شهور وهي حتمل 
قضية مهمة " منوهة بأن "املسرح انحدر اجتماعياً 

عندما جيء )بالغجريات( للتمثيل، وليس للرقص، 
والغجر محترمون ضمن نطاق عملهم". 

وأضافت الربيعي أن "جميع الفنانني يعانون من أعباء 
نفسية ومادية بسبب شح اإلنتاج" مشيرة الى أن "آخر 

أعمالها هو مسلسل )أحام(.. تأليف شوقي كرمي وإخراج 
علي أبو سيف، لقناة mbc العراق".

متابعة ـ الصباح الجديد:
تصّدر فيلم التحريك “دي سي ليغ أوف سوبر-بيتس” مع 

كلبه اخلارق الذي يتمّتع بقدرات واسعة شباك التذاكر 
في أميركا الشمالية، بحسب أرقام شركة “إكزبيتر 

ريليشنز” املتخصصة في هذا اجملال.
ويتتّبع الفيلم الذي أعار جنوم كبار، من أمثال دواين 

جونسون وكيفني هارت، أصواتهم لشخصياته 
مغامرات كريبتو كلب “سوبرمان” الذي يهّب لنجدة 

أبطال خارقني مبساعدة كاب أخرى. وهو حصد 23 
مليون دوالر في نهاية أول أسبوع من عرضه في 

الصاالت.
وحّل ثانيا فيلم “نوب” الذي تتمازج فيه عناصر أفام 

الرعب واخليال العلمي في أجواء ويسترن، حاصدا 18,5 
مليون دوالر )80 مليونا منذ بدء عرضه(.

ويروي هذا العمل قصة عائلة سوداء تكافح من أجل 
تغطية نفقاتها في مزرعة خيول في كاليفورنيا، وهو 

أحدث أعمال الكاتب واخملرج جوردان بيل الذي حاز فيلمه 
األول “غت أوت” العام 2017 تقييمات إيجابية.

وتراجع إلى املرتبة الثالثة “ثور: الف أند ثاندر”، رابع أجزاء 
سلسلة البطل اخلارق الشهير “ثور” الذي يؤّدي دوره 

كريس هيمسوورث من إنتاج “ديزني”. وقد بلغت عائداته 
13 مليون دوالر )300 مليون في اجملموع(.

واحتّل املرتبة الرابعة “مينيينز: ذي رايز أوف غرو”، أحدث 
أجزاء سلسلة “ديسبيكابل مي”، محققا إيرادات بقيمة 
11 مليون دوالر تقريبا )أكثر من 320 مليونا منذ صدوره(.

زهرة الربيعي: المسرح الشعبي 
أثر إيجابًا على المجتمع

الكلب الخارق "كريبتو" 
يتصدر شباك التذاكر في 

أميركا الشمالية

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

عنوان الجريدة: بغداد ـ الوزيرية / رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 777 لسنة 2004 / رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين 301 

متابعة ـ الصباح الجديد:
نفت املغنية األميركية الشهيرة تايلور 
ســويفت التقاريــر التي تفيــد بأنها 
تســببت  التي  املعروقة  الشــخصية 
بأعلى نسبة من انبعاثات من الطائرات 
اخلاصــة، واصفــة إياهــا بأنهــا “غير 

صحيحة بشكل صارخ”. 
تايلور تصــّدرت قائمة ملوثي الطائرات 
اخلاصة املشهورة بـ 170 رحلة على منت 
طائرتها هذه حتى 29 متوز )يوليو (، وفًقا 

. Yard لشركة االستدامة
وعرضت “تايلور سويفت” لهجوم شرس 
من نشــطاء البيئة والتغيــر املناخي، 
بوصفهــا الفنانة األكثر تدميراً للبيئة 
في 2022. وفي ظل ما تبذله العديد من 
املؤسسات الرسمية في أنحاء العالم 
للحد من آثار التغير املناخي الذي كانت 
االنبعاثات الضارة ســببا رئيسيا به، مت 

الكشف عن أن تايلور سويفت تسببت 
في ضخ كميــات هائلة من االنبعاثات 
الكربونية الضارة بسبب عدد الرحات 
التي قامت بهــا بطائرتها اخلاصة منذ 
بدايــة عام 2022.  وبحســب موقع “ذا 
على  أجريت  دراســة  كشــفت  كات” 
عدد الرحات التي يقوم بها املشــاهير 
باســتخدام  والعالم  هوليــوود  فــي 
الثاني  كانون  منــذ  اخلاصة  طائراتهم 
)يناير( املاضي، وجاءت على قمة قائمة 
املشاهير األكثر استخداما لطائراتهم 
امللوثة للبيئة املغنية تايلور ســويفت، 
ووصفت بـــ “قاتلة املناخ”. وبحســب 
تايلور سويفت  الدراسة، اســتخدمت 
طائرتها اخلاصة منــذ بداية العام، في 
170 رحلة أكثر من أي شخصية أخرى 
مشهورة، ويتراوح وقت الطيران للرحلة 
الواحدة بحد أقصى لـ80 دقيقة وبحد 

أدنى 36 دقيقة.   والدراسة التي قامت 
أن إجمالي  Yard، كشــفت  بهــا 

االنبعاثات الضارة التي تسببت 
بهــا رحــات طائــرة تايلور 

ســويفت تصل لـــ8000 
آالف طن من االنبعاثات، 

مبــا يعــادل 1،184.8 
يسهم  ما  ضعف 

الشــخص  به 
من  العــادي، 

ت  ثــا نبعا ا
مدار  على 

م  عــا
كامل. 

 170 رحلة على متن طائرتها هذه السنة

"تايلور سويفت" مّتهمة بتدمير البيئة..

بابل - الصباح الجديد:
من  األمنية  األجهــزة  حــذرت 
الراوتر{  }رمــز  اعطــاء  خطورة 
الى  االنترنت اخلــاص  حلســاب 
الغرباء. ونشــرت قيادة شرطة 
"إعطاء  مــن  بابل  محافظــة 
رمــز راوتر 

او  للجيــران  املنزلي  االنترنــت 
األصدقــاء وللغربــاء كون هذه 
الظاهرة تشــكل خطراً كبيراً 

على صاحب املنزل".
وبينت انــه "وفي حالة قيام أي 
شــخص بابتزاز شــخص آخر 
أو تهديــده عن طريق وســائل 
مــن  االجتماعــي  التواصــل 
ماسنجر او واتســاب أو غيرها 
وهو متصل براوتــر املنزل ففي 
تعقب هذا  يتــم  احلالــة  هذه 
الشخص عن طريق عنوان الـ 

ip اخلاص بالراوتر".

بغداد- الصباح الجديد: 
نعت نقابة الفنانني العراقيني، رحيل 
الفنان سعد مجيد الذي وافته املنية 

بعد صراع طويل مع املرض.
اجلدير بالذكر ان الفنان ســعد ممثل 
من مواليد بغــداد يبلغ 66 عاماً من 
عمره، إذ أنه مــن مواليد عام 1956 
ميــادي، وقد تُوفي صبــاح اجلمعة 
اخلامــس مــن آب 2022، بعد صراع 

طويل مع املرض.
بــدأ مشــواره الفني فــي الدوباج 
وشــارك في اجلــزء األول من برنامج 
الفنان  بإشــراف  ياسمسم{  }أفتح 

فيصل الياسري، وبعد األحداث التي 
مرت بالعراق توقف مشروع الدوباج، 
أمــا فــي التســعينيات فكانت له 
جتربتــان فــي األردن، بعدهــا حدث 
انقطــاع، وكانت العــودة في العام 
بدبلجة عملني في  2009، حيث قام 
سوريا وبدأ مجيد في التلفزيون في 
مسلسل )ودار الزمن( لنبيل يوسف، 
وهو أول مسلســل درامــي له عام 
1986 وكذلــك دوره في مسلســل 
)البقــاء على قيد العــراق( للمخرج 
أكرم كامل واملؤلــف حامد املالكي، 
الذي صور  "اإليدز"  وأعتبر مسلسل 

والذي حظــي مبتابعة  في ســوريا، 
كبيرة مــن قبل اجلمهــور من أهم 
األعمال التي مثل فيها، وشارك أيضا 
في مسلسل "سواد الليلومسلسل 
"امرأة في الثاثــني" وهو من تأليف 
صبــاح عطــوان ويعد مبثابــة اجلزء 
الثاني، ولكن بشــكل منفصل عن 

الشهير  العراقي  املسلســل 
العشــرين".  في  "فتــاة 

اآلخــر  واملسلســل 
)أملــاز( أيضا من  هو 

صبــاح  تأليــف 
عطوان ايضاً.

شارك ببرنامج "افتح يا سمسم"

الموت يغّيب الفنان سعد مجيد 
تحذير من كشف رمز "الراوتر" 

المنزلي للغرباء
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