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الصباح الجديد ـ متابعة: 
أعطــت 107 دول ومناطــق في 
 200 من  أكثر  لسّكانها  العالم 
اللقاحات  مــن  جرعــة  مليون 
املضادة لفيروس كورونا، بحسب 
حصيلة أّعدتهــا وكالة فرانس 
برس استنادا إلى مصادر رسمية 
الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش 
ليلة امــس االحد، فيما تعهدت 
تقاسم  تعزيز  السبع  مجموعة 

اللقاحات مع الدول الفقيرة.
ومتّت 45 في املئــة من عمليات 
التطعيــم فــي دول مجموعة 
الســبع الغنية التــي تعّهدت 
اجلرعــات  مشــاركة  اجلمعــة 
بشــكل أكثر إنصافــا مع أكثر 
الــدول فقــرا. وميّثــل ســكان 
الصناعية  الــدول  مجموعــة 
الســبع 10 في املئــة فقط من 

سكان العالم.
وكان قد مت إعطاء 201 مليون و42 
ألفــا و149 جرعة من اللقاحات 

حتى  العالم  أنحــاء  جميع  في 
امس االحد، حسب تعداد أجرته 
فرانس برس استنادا إلى مصادر 
رسمية. لكن هذا العدد أقل من 

الواقــع ألن دولتني كبيرتني هما 
بيانات  الصني وروسيا لم ترسال 

جديدة منذ نحو عشرة أيام.
وتعهدت الدول السبع )الواليات 

وأملانيا  وبريطانيا  وكندا  املتحدة 
واليابــان(  وإيطاليــا  وفرنســا 
للجرعات  أفضل  توزيعا  اجلمعة 

مع الدول الفقيرة.

دعمهــا  مضاعفــة  وأعلنــت 
ضــد  للتطعيــم  اجلماعــي 
مليارات   7,5 ليبلــغ  كوفيد19- 
آليــة  عبــر  الســيما  دوالر 
أطلقتها  التــي  "كوفاكــس" 

منظمة الصحة العاملية.
حتــى اآلن، مت إعطــاء 92 باملئة 
من اجلرعــات في البلــدان ذات 
أو "املتوســط  الدخل "املرتفع" 
إلى املرتفع" )بحســب تصنيف 
البنك الدولــي( وتضم أكثر من 
نصف سكان العالم )53 باملئة(.

والعشرين  التســع  الدول  وبني 
بدأت  "املنخفض"  الدخــل  ذات 
التطعيم.  وروانــدا فقط  غينيا 
وتتقــدم إســرائيل دول العالم 
على صعيد التلقيح بفارق كبير 
إذ تلقى نحو نصف سكانها )49 
األقل.  أولــى على  باملئة( جرعة 
اجلرعة  على  باملئــة   33 وحصل 

الثانية الستكمال التلقيح.
والبلدان األخرى التي متكنت من 

تطعيم أكثر من عشــرة باملئة 
من السكان بجرعة واحدة على 
باملئة(   25( بريطانيــا  األقل هي 
باملئــة( والواليات   16( والبحرين 
باملئة( وتشــيلي   13( املتحــدة 
)12 باملئة( وسيشيل )43 باملئة( 

وجزر املالديف )12 باملئة(.
وبالنظر إلــى عدد اجلرعات التي 
أعطيــت في اإلمــارات العربية 
باملئة   50 إلى   25 تلقى  املتحدة، 
واحدة  الســكان جرعــة  مــن 
على األقل، لكــن هذه الدولة ال 
دقيقة حول عدد  أرقاما  تنشــر 

األشخاص املشمولني.
الواليات  تأتي  املطلقة،  وباألرقام 
إذ  الطليعــة  فــي  املتحــدة 
جرعة،  مليون   59,6 استخدمت 
 40,5( الصــني  على  متقّدمــًة 
مليون حتى التاســع من فبراير( 
والهند  مليونا(   17,5( وبريطانيا 
)10,7 ماليــني( وإســرائيل )7,1 

ماليني(.

في مواجهة تفشي فايروس كورونا

تطعيم سكان أكثر من 100 دولة ولمجموعة السبع
حصة األسد من اللقاحات

السليمانية ـ عباس اركوازي:
انهي رئيس حتالف عراقيون الســيد 
عمــار احلكيم زيــارة قام بهــا الى 
واربيل في  محافظتي الســليمانية 
ليومني  اســتمرت  كردستان،  اقليم 
الرئيســني  احلزبني  بحث خاللها مع 
الدميقراطي،  واحلــزب  الوطني  االحتاد 
الســبل الكفيلة بتقريــب وجهات 
النظــر، وتهيئــة االجواء املناســبة 
لتوصل حكومة االقليــم الى اتفاق 

مع احلكومة االحتادية.  
وبحث الســيد عمــار احلكيم خالل 
االول  امس  التــي اســتهلها  زيارته 

الســبت مبحافظــة الســليمانية، 
مــع الرئيســني املشــتركني لالحتاد 
وبافل  جنكي  شــيخ  الهور  الوطني 
طالبانــي متتــني وتطويــر العالقات 
الثنائيــة وتوحيــد الــرؤى واملواقف 
بشأن االنتخابات املقبلة والبحث عن 
مشتركات تضمن تقدمي جتربة جديدة 
تنســجم مع تطلعات املواطنني من 

مختلف املكونات.
واضاف احلكيم في كلمة القاها خالل 
مراسيم اســتذكار الشهيد محمد 
الســليمانية،  احلكيــم مبدينة  باقر 
"دعونا الــى ضرورة ايجــادِ حتالفاٍت 

وسياسيا،  انتخابيا  للمكونات  عابرٍة 
تَضمُّ مختلــَف املكونات في طياتها 
ومطاليبهم  احتياجاتهم  عن  وتعبر 
ُد  مبشاريع منسجمٍة ومتقاربٍة، تتوحَّ
وتتعــاوُن ثم تنتصُر وحتّقــُق الغاياِت 
واملســؤوليات ." بدوره دعــا الرئيس 
الوطني الهور شيخ  املشترك لالحتاد 
القاهــا خالل  فــي كلمــة  جنكي 
التحديات  اهم  احدى  ان  االحتفالية، 
الرئيســية التي تواجه العراق اليوم 
هي مســألة املوازنــة وحصة إقليم 
االقليم  موظفي  ورواتب  كردســتان 

منها.

واكــد شــيخ جنكــي، إن اإلحتــاد 
باستياء  ينظر  الكردستاني،  الوطني 
االتفاق،  لتعطيــل  محاولــة  أليــة 
وحرمــان موظفي االقليم ومواطنيه 
مــن احلقــوق اإلنســانية والوطنية 
والدســتورية. واشــار الى ان االحتاد 
املبذولة  اجلهــود  يدعــم  الوطنــي 
لتوصل حكومة االقليم الى اتفاق مع 
مبا يضمن تسليم  االحتادية  احلكومة 
ملف النفط وحصــول االقليم على 
حصته كاملة من املوازنة، بغية انهاء 
االزمات التي يواجهها منذ ســنوات 

والتي اثقلت كاهل املواطنني.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير النفط  إحالة سبعة مواقع  
للطاقة  أستثمارية  مشاريع  لتنفيذ 
الشمســية تهدف النتــاج الطاقة 
احملافظات  عــدد من  الكهربائية في 
اكبرها في كربالء املقدســة بطاقة 
)300( ميــكا واط ، ومشــاريع أخرى 
في واســط ، وبابل  ، وموقعي ساوة 
/1 وســاوة /2 في محافظــة املثنى 
، مشــيراً الى ان مجمــوع الطاقات 
التوليدية التي ســيتم انتاجها من 
هذه املشاريع  تصل إلى )750( ميكا 

واطا.

وقــال وزيــر النفــط احســان عبد 
العراق  ان خطــط  اجلباراســماعيل 
االســتراتيجية للفترة مــن )2020-
2030( الوصــول إلى معــدالت انتاج 
طاقة توليدية من الطاقة شمسية 
تصل الى  )10( كيــكا واط مبا يعادل 
)10000( ميكا واط، الفتاً  إلى أن هذه 
اخلطوة من شــأنها االسهام بتوفير 
الطاقة الكهربائية النظيفة وتقليل 
الضغط على محطات توليد الطاقة 
الكهربائيــة التــي يتم تشــغيلها 
ان هــدف احلكومة  بالوقــود، مبيناً 
واجمللس الوزاري للطاقة ،الوصول إلى 

الشمسية   الطاقة  من  انتاج  معدل 
إلى ) ٪20( مــن انتاج العراق للطاقة 

الكهربائية  .
وكشــف الوزير عن وجــود مباحثات 
ومشاورات مع شــركات عاملية ومن 
ضمنها شــركات نرويجية ، وشركة 
توتــال الفرنســية " الرائدة في هذا 
املشــاريع  لتنفيذ عدد من  اجملــال"، 
املهمــة، مؤكــداً ان "توتــال" ابدت 

أستعدادها للعمل في العراق.
وأشــار الســيد الوزير الــى  اهمية 
انتاج واســتخدام الطاقة النظيفة 
في دعم االقتصــاد الوطني وخطط 

التنميــة املســتدامة  ، وأهميتهــا 
في احلفــاظ على البيئــة النظيفة 
،واحلصول  واملساعدة في حتســينها 
على طاقة رخيصة الثمن ، فضالً عن 
اســتثمار النفط الذي يحرق لتوليد 
الطاقــة فــي تعزيز زيــادة معدالت 
التصدير من النفط اخلام دون احلاجة 
إلى استخدامه في تشغيل محطات 
وهذا  الكهربائيــة،  الطاقــة  توليد 
الوطنية  التنمية  يأتي ضمن خطط 
املستدامة، ومع توجهات دول العالم 
في أنتــاج الطاقة النظيفة واحلفاظ 

على البيئة .

الحكيم: ندعم التوصل الى اتفاق بشأن الموازنة بين بغداد واربيل 
7 محطات للطاقة الشمسية في كربالء

وبابل والمثنى وواسط
دعا الى ضرورة ايجاِد تحالفاٍت عابرٍة للمكونات انتخابيا وسياسيا  

العراق الخامس عالميا والثاني عربيا
6بأكبر االحتياطيات النفطية لعام 2021 حراك ليبي دولي يمهد طريق الحكومة

3الجديدة سياسيا واقتصاديا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد اخلبيــر النفطــي حمــزة 
اجلواهري , امس االحد , ان أسعار 
النفط ســوف لــن تنخفض عن 
مستوى $60 والتزيد عن $70 لهذا 
العام , مشيرا الى ان ارتفاعها في 
اآلونة األخيرة، أمن للبالد خمسة 

مليارات دوالر .
وقال اجلواهري في تصريح اطلعت 
عليــه "الصبــاح اجلديــد"، ان " 
العالم على  املتغيرات في  تسارع 
املســتوى السياســي والصحي 
ال تســمح للخبــراء ان يحــددوا 
أسعار مقاربة للنفط”, مؤكدا ان 
"أسعار النفط لهذا العام سوف 

$60 والتزيد عن  لن تنخفض حتت 
" 70$

وأضاف ان " تراجع اإلنتاج النفطي 
%40 بسبب  بنســبة  امريكا  في 
اجتاحات  التي  الثلجية  األعاصير 
الواليــات اجلنوبيــة خاصة والية 
النفطية سيسهم في  تكساس 
ارتفاع أســعار النفط خالل األيام 
املقبلة رغم ازدياد مخاطر انتشار 
الوباء املتجدد في عموم العالم " .
العراق  ان "  الى  وأشــار اجلواهري 
استفاد خالل ارتفاع أسعار النفط 
خالل املدة احلالية بحدود خمسة 
في  وهذا سيسهم  دوالر  مليارات 

حتسني وضعه املالي".

الخبير النفطي حمزة الجواهري: 
ارتفاع أسعار النفط أمن للبالد 

خمسة مليارات دوالر 

افاد بأنها لن تنخفض عن 60 % ولن تزيد على 70 % هذا العام

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
وجهت وزارة املالية امس االحد، 
الوزارات  رواتــب  متويل  بإطالق 
بوزارة  املرتبطة  غيــر  واجلهات 

لشهر شباط احلالي.
وقال املكتــب االعالمي للوزارة 

وجهــت،  املاليــة  "وزارة  إن   ،
دائــرة احملاســبة باســتئناف 
يوم غد  اعتبارا مــن  العمــل 
االثنــني لغرض اطــالق متويل 
رواتب موظفي الدولة لشــهر 

شباط".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفط  أســعار  ســجلت 
األحد، انخفاضاً للجلسة الثانية 
علــى التوالي، ســيما بعد بدء 
في  الطاقة  شــركات  استعداد 
تكساس، الستئناف عمل حقول 
النفط والغــاز التي تأثرت بفعل 
املتجمد  الطقــس  مــن  موجة 

وانقطاع الكهرباء.

برنت  خلام  اآلجلة  العقود  وأنهت 
علــى تراجــع إلــى 62.72 دوالر 
للبرميــل، في حني نزل خام غرب 
الوســيط األميركي  تكســاس 
ليبلغ سعر التسوية 59.24 دوالر 

للبرميل
وعلى أساس أسبوعي، ربح برنت 
نحو %0.5، وتراجع غرب تكساس 

الوسيط نحو 0.7 %.

النفط ينخفض دون
63 دوالرًا للبرميل 

المالية تبدأ تمويل رواتب 
الموظفين للشهر الجاري

بغداد - وعد الشمري:
حّملت اللجنــة املالية في مجلس 
الكتــل  األحــد،  أمــس  النــواب، 
التوصل  عدم  مسؤولية  الشيعية 
إقليم  نفــط  لنص جديد بشــأن 
كردســتان فــي مشــروع املوازنة، 
مشيرة إلى أن احلوارات السياسية 
ينبغي أن قبل نهاية األسبوع احلالي

النائب جمال  وقال عضو اللجنــة 
كوجــر، في حديث إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "التصويت على املوازنة 
لم يحسم لغاية اآلن، واملوضوع من 

صالحية رئاسة البرملان".
أكملت  "اللجنة  أن  كوجــر،  وتابع 
كل املناقشــات واالجتماعات، ولم 
يبق لنا ســوى الفقرة املتعلقة بني 
احلكومة االحتادية وإقليم كردستان، 

وهي مشكلة سياسية".
وأشــار، إلى أن " احلوارات مستمرة 
مع الكتل السياســية الشيعية، 
بشــأن  اتفــاق  إلــى  للتوصــل 
كميــة النفط املصــدر من إقليم 

كردستان".
رئاسة  أن "هيئة  إلى  ولفت كوجر، 
القانون  عرض  تســتطيع  البرملان، 
للتصويت متى ما توصلت احلوارات 
السياســية إلى نص يتعلق بنفط 

إقليم كردستان".
وبني، أن "الكتل الشيعية بإمكانها 
القانــون باألغلبية وحينها  أن مترر 
سوف تُشــعر هيئة الرئاسة التي 
لتحديد  يومني  إلــى  حتتاج  بدورها 

موعد جلسة التصويت".
املالية  "اللجنــة  أن  وأورد كوجــر، 
من  أكثر  الشيعية  الكتل  انتظرت 
50 يوماً لوضع نــص بديل عما ورد 
لها  وكان  احلكومي،  املشــروع  في 
خيــاران األول أن تصل إلــى اتفاق 
بالتنســيق مع إقليم كردستان، أو 

أنها تضعه من تلقاء نفسها".

ليس  كردستان  "إقليم  أن  ويوصل، 
لديه اعتــراض على النص الذي ورد 
بأن يسلم  في املشــروع احلكومي 
عائدات 250 ألف برميل من النفط 
علــى حصته من  مقابل حصوله 

املوازنة"
"جلســة  أن  إلى  ومضى كوجــر، 
التصويــت ينبغــي ان ال تتجــاوز 

اخلميس املقبل، والســبب الرئيس 
لعدم التوصل إلى اتفاق هو الكتل 
الشيعية التي عجزت عن وضع نص 
بديل عّما ورد في املشروع احلكومي 

بشأن نفط إقليم كردستان".
من جانبه، ذكر عضو اللجنة النائب 
عبد الهادي السعداوي، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "الكتل 

في مجلــس النواب مصــّرة على 
تعديل املادة املتعلقة بنفط إقليم 

كردستان في املشروع احلكومي".
وتابع السعداوي، أن "التوجه العام 
هو نحــو وضع مادة تلــزم اإلقليم 
بتســليم كامل نفطه إلى شركة 
الوطنية )سومو(، لقاء  التســويق 

حصوله على حصته من املوازنة".

ولفت، إلى أن "التعويل كثيراً على 
احلوارات السياســية هو من عطل 
املوازنة، وال ميكــن القبول مبزيد من 
ذلك  بخالف  ألننا سنذهب  التأخير 

إلى مترير القانون باألغلبية".
وانتهى السعداوي، إلى أن "احلديث 
عن الوصول إلى اتفاق سياسي هو 
أمر جيد ولكن ينبغي أن ال يتم جتاوز 

الدستور". 
يشار إلى أن عدداً من النواب حتدثوا 
عن إمكانية الوصول إلى حل بشأن 
قانون املوازنة بني احلكومة االحتادية 
والكتــل السياســية مــن جهة، 
وإقليم كردســتان من جهة أخرى، 
جلســة  في  للتصويت  وعرضــه 
متوقع عقدها يوم اخلميس املقبل.

المالية النيابية: الموازنة ستمرر
األسبوع الحالي سواء بالتوافق أم باألغلبية

اجتماع للجنة املالية

الكتل الشيعية لم تضع نصا بديال بشأن حصة اإلقليم

تقريـر

بغدادـ  الصباح الجديد:  
اكــد وزيــر الصحة حســن 
ان  االحــد،  امس  التميمــي 
بفيروس  املســجلة  الزيــادة 

كورونا تنذر باخلطر.
وقــال التميمــي فــي مؤمتر 
بالتزام  زيادة  "ملسنا  صحفي: 
املواطنني في ارتداء الكمامة" 
، وسجلنا زيادة بعدد الدخول 
واملرضــى  للمستشــفيات 
الساللة  دخول  بعد  الراقدين 
اجلديدة"، مؤكــدا ان "الزيادة 

املسجلة تنذر باخلطر".
واشــار وزير الصحــة الى ان 
"الفرق الصحية ستبدأ اليوم 
تعليمات  بتطبيــق  االثنــني 
بفــرض  العليــا  اللجنــة 

الغرامات على اخملالفني".
ودعــا الى "ضــرورة مراجعة 
املؤسســات  املواطنــني 
ظهور  حــال  في  الصحيــة 
كورونا،  لفيــروس  اعراض  اي 
وزارة  بتعليمــات  وااللتــزام 
الصحــة والبيئــة وتوعيــة 
املواطنــني بارتــداء الكمامة 

والتباعد االجتماعي".
وشــدد على "ابالغ املواطنني 
متخصصة  مراكز  هناك  بأن 
غير  كورونــا  حــاالت  لعالج 
املستشفيات العامة"، مبينا 
أن "الزيــادة فــي اإلصابــات 
مشــكالت  إلــى  ســتؤدي 
الصحي  النظــام  في  كبيرة 

العراقي".

لمسنا زيادة التزام المواطنين 
بالكمامة واليوم نبدأ فرض 

الغرامات على المخالفين

وزير الصحة: 
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بغداد - الصباح الجديد:
وجه مصــرف النهرين االســامي اعماما على 
جميع فروعه بضرورة التشــديد على املوظفني 
اجلســدي  والتباعد  الكمامات  بلبــس  والزبائن 

والعمل على توفير املعقمات لدى الفروع كافة.
وقال بيان لوحدة االعام واالتصال احلكومي ان » 
هذه االجراءات جاءت متاشــياَ مع قرارات اللجنة 
العليا للصحة والســامة والتــي اكدت خال 
اجتماعها االخير على ضــرورة لبس الكمامات 
من قبل موظفي دوائــر الدولة واملراجعني لتلك 
الدوائــر والعمل على التباعد اجلســدي وتوفير 
املعقمات داخل دوائر الدولة حفاظا على سامة 

اجلميع .

بغداد - الصباح الجديد::
ترأسـت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتورة عبيــر اجللبي اجتماعاً مع الشــركة 
العامة لاتصاالت واملعلوماتية ملناقشة امكانية 
امتتة برامــج وخدمات الــوزارة التــي تقدمها 
للفئات املســتفيدة من خال تطبيق الكتروني 
يعمــل على توحيد جميع بيانات املســتفيدين 
من دوائر الوزارة كافة ويقاطع بينها لفرز الفئات 

املستحقة.
واكدت اجللبي ان الوزارة تســعى لاستفادة من 
اخلبرات سواء أكانت موجودة في القطاع اخلاص 
او بقيــة املنظمات االخرى للعمــل على تطوير 
قدرات وقابليات ماكاتها ، مشــيرة الى اهمية 
معاجلــة االشــكاالت التي تواجــه عمل بعض 
الدوائر وهيئاتها بدءا من هيئة رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجات اخلاصة.
واطلعت وكيل الوزارة على شــرح من الشركة 
الكتروني يجمع معلومات  الساندة عن تطبيق 
الوزارة كافة ويوحدها في  وبيانات مســتفيدي 

قاعدة بيانات متكاملة،
ووجهت بتقدمي افــكار ومقترحات اخرى تخص 
برامــج الــوزارة وامكانيــة امتتتهــا الكترونياً 
البرنامج، فيما اكــدت ضرورة  وتوظيفها فــي 
العمل على وفق منظور انســاني لكون الوزارة 

تتعامل مع الفئات االكثر تضررا في اجملتمع.

بغداد - الصباح الجديد:
اطلع وزير الصناعة واملعــادن منهل عزيز اخلباز 
على اإلمكانيات والقدرات التصنيعية واإلنتاجية 
التــي تتمتع بها مصانع ابن ســينا ومنتجاتها 
التخصصية املهمة التي تخدم قطاعات الدولة 

وباألخص قطاعي النفط والكهرباء.
جاء ذلك خال جولــة ميدانية أجراها في موقع 
مصانع ابن ســينا في قضاء الطارمية التابعة 
إلى الشــركة العامــة للصناعــات التعدينية 
حيث جتول في عدد من املصانع من بينها مصنع 
املواد والزيوت والشــحوم السليكونية ومصنع 
كبريتيــك الصوديــوم ومصنع انتــاج كبريتات 
الى عرض  الهندسية واستمع  والورش  النحاس 
عن طبيعة اخلطوط االنتاجيــة ومنتجات هذه 

املصانع وأهميتها في دعم مؤسسات الدولة.
وقد أكد الوزير خال اجلولة على ضرورة النهوض 
بواقع مصانع ابن ســينا وتنشــيط عملها من 
خال حتديث وتطوير خطوط االنتاج واالمكانيات 
املتاحة مع مراعاة شــروط الصحة والســامة 
املهنيــة وااللتــزام بارتــداء معدات الســامة 
العاملــني كما وجه  للحفاظ علــى ســامة 
وإضافة  الفحــص  بتطوير مختبرات  ســيادته 
خطوط جديدة النتاج معطات الفناديوم بهدف 
توســيع وتنويع أنشــطة املصانــع ومنتجاتها 

التخصصية.
كمــا اوعــز الوزير مبنــح املوظفــني حقوقهم 
ومستحقاتهم املالية وتشــغيل أبناء املنطقة 
واســتيعابهم الســيما وأن مصانع ابن ســينا 
تعد مــن املصانع املهمة والعريقــة وذات انتاج 
وتخصــص صناعــي حيــوي لاســتفادة من 

طاقاتهم وحتسني مستواهم املعيشي.

النهرين االسالمي يوجه فروعه 
بضرورة التشديد على الموظفين 

والزبائن بلبس الكمامات

العمل تبحث مع شركة ساندة 
لالتصاالت أتمتة برامج 

وخدمات الوزارة الكترونيًا

وزير الصناعة يطلع على إمكانيات 
وانشطة مصانع ابن سينا ويوجه 

بتطوير خطوط االنتاج

البصرة - سعدي السند:

في  الزراعــة  كليــة  نظمــت 
مؤمترهــا  البصــرة  جامعــة 
االفتراضــي الدولــي الرابــع ) 
ودورها في  املســتدامة  الزراعة 
التنمية البشــرية واإلقتصادية 
باحثني من جامعات  ( مبشاركة 

عراقية ودولية مختلفة. .
ويهــدف املؤمتــر الــى تغطية 
املوضوعات التي تهتم بالقضايا 
املهمة احلالية املتعلقة بالبيئة 
الزراعة  والزراعة املستدامة، ألن 
املســتدامة من أولويات خطط 
لضمــان  احلديثــة  التنميــة 
القطــاع  انتاجيــة  اســتمرار 
الزراعــي علــى املــدى البعيد 
دون اإلضــرار مبقــدرات االجيال 
ذلك  إلى  إضافة  املســتقبلية، 
فقد هدف املؤمتر إلى بناء عاقات 
قيمة مع ممثلــني من املنظمات 
والباحثني  واجلامعات  األكادميية 

املشاركني.

محاور في دور الزراعة 
املستدامة

اقيم  الــذي  املؤمتــر  وتضمــن 
الكترونيــا تنفيــذاً لتوجيهات 
الصحة والسامة في احملافظة 
الباحثني  على صحــة  وحفاظاً 
العديد من احملاور في دور الزراعة 
وقاية  ادارة  وهــي  املســتدامة 
النبــات املصايــد الســمكية 
واألحيــاء املائية ، األمن الغذائي 
والتغذية ، تعزيز اإلنتاج احليواني 
، تعزيــز اإلنتاج النباتــي ، إدارة 
التربــة واملياه واخيــراً احملاصيل 

احلقلية واإلرشاد الزراعي .

التعاون بني اجلهات األكادميية 
املتمثلة باجلامعات 
ومؤسسات الدولة

ودعــا الباحثــون فــي نهايــة 
املؤمتر الــى التاكيد على تنفيذ 
بالبيئــة  املشــاريع املتعلقــة 
والتعاون  املســتدامة  والزراعة 
بني اجلهــات البحثية األكادميية 
ومؤسسات  باجلامعات  املتمثلة 
الدولــة في تنفيذ املشــاريع و 
الزراعة  أمناط  العمل على جتربة 
املستدامة واختيار أفضل امنوذج 
منها ميكن االســتفادة منه في 

املوارد املتاحة في العراق.

في اإلســتغال األمثل للموارد 
ومياه  تربــة  مــن  الطبيعيــة 
التقانات  اســتخدام  خال  من 
احلديثة فــي الزراعة اضافه الى 
التي  املشــاريع  وتشجيع  دعم 
تتخذذ من الزراعة املســتدامة 

في طريقة لإلنتاج.
ومختبــرات  مراكــز  وانشــاء 
املســتخدمة  العوامل  لتنمية 
في مجال املكافحة البيولوجية 
والطفيليــات.  كالفطريــات 
اإلدارة  ببرامــج  واإلهتمــام 
املتكاملة لآلفات وبرامج تقييم 
مخاطر اآلفات من خال مشاريع 
الدراســات العليــا أو من خال 
الدولة  فرق بحثية مبؤسســات 

اخملتلفة.
وحث أصحــاب القرار في وزارتي 
الصناعة والصحة الى تسهيل 
اإلجــراءات املتبعة في انشــاء 
الغذائي  التصنيــع  مشــاريع 
لتشــجيع القطاع اخلاص على 
انشاء مثل هذه املشاريع وتقليل 
اإلعتماد على اإلغذية املستوردة 
التي تفتقر في العديد منها الى 

والتغذية،  الصحية  الشــروط 
إضافة إلى توسيع قاعده العمل 
البحثــي فــي مجــال تصنيع 
األغذيــة ذات القيمة الصحية 
املستثمرين  وتشجيع  والتغذية 
املشــاريع  مثل هذه  تبني  على 
وتثقيف املســتهلكني بأهمية 

استهاك مثل هذه االغذية.
وتفعيل دور اإلرشاد الزراعي في 
البشرية  التنمية  ثقافة  نشــر 
والعمــل علــى تطويــر املوارد 
الباحثني  تخص  والتي  البشرية 
الزراعيــني في مجــال البحوث 
اإلنتاج  وإدامة  وحتسني  الزراعية 
إضافة  خــال  مــن  احليوانــي 
العديــد مــن املســتخلصات 
النباتية املتوفــرة بصورة كبيرة 
ومبستويات قليلة ميكن أن حتسن 
األعــاف املتوفــرة وتقلــل من 
الكلفة وحتسني اإلنتاج احليواني 

بشقيه اجملترات والدواجن.
اضافــة حمايــة ودعــم مربي 
احليوانــات مــن خــال تثبيت 
األسعار للمستهلك والسيطرة 
الزراعية  املنتجات  على إستيراد 

البيطرية  العاجــات  وتوفيــر 
واألدويــة وبأســعار مدعومــة 
وتوفير قاعدة بيانات عن كميات 
الصيــد ومعــدل االســتغال 
للمخــزون الســمكي وخاصة 
األنــواع التجاريــة فضــاً عن 
وعدد  الصيد  ومعدات  وســائل 
الصيد  مجــال  في  العاملــني 
البحــري، وإقامة املؤمترات وورش 
عمل دورية لتقييم حالة اخملزون 
الســمكي واملصايد السمكية 
والشــعاب املرجانيــة، في ظل 
التغيرات املتســارعة، واإلنفتاح 
العاملــي ، أصبح الكــم الهائل 
من البيانات التي يجرى إنتاجها 
وتخزينها، والعمل على إتاحتها 
مــن مواقــع متعــددة مصدر 
إذ  رئيســي ألي مجتمــع،  قوة 
من شــأنها فــي حــال إدارتها 
أن تســهم  على نحو ســليم 
إســهاما مؤثــرا فــي التنمية 
لذلك،  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
هنــاك إقــرار متزايد بــأن جناح 
يعتمد  املســتدامة  التنميــة 
على قدرة احلكومات والشركات 

ومنظمات اجملتمــع املدني على 
تسخير البيانات في صنع القرار 
من خال بنــاء أنظمة البيانات 
على  تعتمــد  التــي  املبدعــة 
البيانات احملدثة للتنمية  مصادر 

املستدامة.

الكلية تسعى لالرتقاء 
بنتاجاتها من خالل حتقيق 

الرؤية والرسالة
اكد عميــد كلية  جانبــه  من 
الدكتور ســاجد سعد  الزراعة 
حســن النور ان الكلية تسعى 
من  العلمية  بنتاجاتها  لارتقاء 
خــال حتقيق الرؤية والرســالة 
وقد جــرى حتديثهما على ضوء 
اجملتمعية  البيئيــة  متغيــرات 
ومدخــات  الســوق  وحركــة 
التقنيات والتكنولوجيا احلديثة 
التــي احدثت قفــزة نوعية في 
اهتمامات وتوجهات كليتنا في 
وهي ساعية  اخملتلفة  االنشطة 
متميزة  مكانــة  حتتــل  ان  الى 
بني نظيراتها فــي داخل العراق 

وخارجه

مشاريع طلبة كلية الزراعة 
تقدٌم ملحوظ وبظروف 

استثنائية
تعــد مشــاريع طلبــة كليــة 
وبظروف  ملحوظا  تقدما  الزراعة 
اســتثنائية فــي ظــل املتابعة 
احلثيثة مــن قبل عمــادة كلية 
الزراعــة علــى ضــرورة متابعة 
مشــاريع طلبة الدراسات العليا 
وتذليل العقبات التي تواجههم.

يتم كل ذلك بأشــراف املشرفني 
، الدكتــور قتيبة جاســم غني 
والدكتــور صباح مالــك حبيب 
الشــطي و أعضاء جلنة املتابعة 
، برئاســة الدكتور جعفر محمد 
جاســم علــى مشــروع طالب 
)الدكتوراه(  العليــا  الدراســات 
أحمد علــي كاظم الصاحلي، في 
قســم اإلنتاج احليوانــي بكلية 
الزراعة / جامعة البصرة وإطلعت 
املشــروع  تقدم  مراحــل  علــى 
إيضاحــات  إلــى  وإســتمعت   ،
الطالب ، بشأن بعض التفاصيل 

األساسية للمشروع .

كلية زراعة جامعة البصرة تعقد مؤتمرها الدولي 
الرابع بمشاركة باحثين من جامعات عراقية ودولية

تعد الزراعة 
المستدامة من أولويات 

خطط التنمية الحديثة 
لضمان استمرار 

انتاجية القطاع الزراعي 
على المدى البعيد دون 

اإلضرار بمقدرات 
االجيال المستقبلية 
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بغداد - الصباح الجديد:

كشف وزير الزراعة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي، عــن حتقيق االكتفاء 
من أغلب محاصيل السلة الغذائية، 
برغم جائحــة كورونا وظروف األزمة 
معامل  أكبر  افتتاح  وسيتم  املالية، 
الديوانية  في محافظتــي  املعجون 
الطماطة  من  لاســتفادة  وكرباء 

احمللية.
وأضــاف الوزير أن حتويــل الوزارة إلى 
بحثية ارشــادية سابقا قد إثر كثيرا 
على صيغ الدعــم للقطاع الزراعي، 
وذلك لتعدد وتنوع متطلبات العمل 
الزراعي، من مكننة واســمدة وبذور 

ودعم لوجستي.

ولفت الوزير الى أن احلكومة العراقية 
االن داعمة للقطاع الزراعي من خال 
املوازنة االحتاديــة وأخذت حاليا على 
عاتقها دعم الفاحني والعمل على 
تسليمهم ملســتحقاتهم لضمان 

استمرار تنفيذ اخلطط الزراعية.
أوضح اخلفاجي  التصدير  وعن ملف 
بأن ســبب إقبال الدول على املنتج 
احمللــي، كونه طازجا وميتــاز باجلودة 
تصديرية  فــرص  وهناك  العاليــة، 
تســعى الــوزارة لتعزيزهــا لدعم 
 )5000( االقتصاد الوطني، وان هناك 
طن في البصرة وحدها والتهريب أدى 
الى عدم اإلقبال عليها بسبب إدخال 
إلى  اجملــاورة  الدول  مــن  الطماطة 
احملافظات،  وباقــي  بغداد  العاصمة 
األمنية  القوات  الى جهود  مشــيرا 

والتي أحدثت جناحات ملموسة خال 
األيام القليلة املاضية، من خال منع 
وحجــز املنتجات الزراعيــة املهربة، 

النباتية واحليوانية.
كما أشار اخلفاجي، الى األضرار التي 
حلقت بحقول الدواجن، حيث تضررت  
)5000( حقــل وتوقفــت عن العمل 
بسبب التهريب، لذا مت تشكيل جلان 
وممثل  األمنية،  اجلهات  مشتركة مع 
مــن اجلمعيات فــي احملافظات، ملنع 
دخول املواد املهربــة، وخاصة إقليم 
صاحلة  غير  املواد  لكون  كردســتان، 
لاستهاك البشــري، فيما مت حجز 
عدد كبير من الشــاحنات، وحسب 

الضوابط والتعليمات النافذة.
والدفاع،  الداخليــة  وزارتي  وناشــد 
يكون  وان  اخلضــار  عــاوي  مبتابعة 

للوزارتــني الــدور املهم فــي تنفيذ 
االلتزام  ، مشــددا علــى  اإلجراءات 
التام بخطط منع االســتيراد، رغم 
الطلبات التي ترد من مختلف الدول 
عن طريق السادة السفراء وغيرهم، 
وذلــك ألن خطــط الــوزارة داعمة 
للفاحــني وملربي الثــروة احليوانية، 
والزراعــة اليــوم تعد مــوردا مهما 

خلزينة الدولة.
وختــم اخلفاجي قوله بــأن الزراعة 
إقبــال على العمل  بخير وان هناك 
الزراعــي، فضا عــن تفاعل ودعم 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني 
بعد  احمللي، ســيما  باملنتج  لارتقاء 
االرتفــاع بنســب االنتــاج وحتقيق 
االكتفــاء الذاتــي مــن مختلــف 

احملاصيل الزراعية.

تقرير

وزير الزراعة : حققنا االكتفاء من أغلب المحاصيل الزراعية
توجه الفتتاح أكبر معامل المعجون في الديوانية وكربالء

تحت شعار : الزراعة المستدامة ودورها في التنمية البشرية واالقتصادية

جانب من مؤمتر كلية الزراعة

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن مدير عام دائــرة صحة بغداد 
الكرخ جاسب لطيف علي احلجامي 
عن افتتاح مركــز متخصص لعاج 
املصابــني بفيــروس كورونــا فــي 
مستشــفى ابي غريب العام سعة 
)50( سرير و مجهز باحدث االجهزة و 

املعدات الطبية و قناني االوكسجني 
و حضر  الرئــوي  االنعــاش  وردهــة 
الدكتور  الصحة  وزيــر  االفتتاحيات 

حسن التميمي.3
التي مت  ان املشاريع  واضاف احلجامي 
افتتاحها هي )تأهيل ردهتي اجلراحية 
و النســائية و التوليد ، تأهيل ردهة 

االنعــاش و  تأهيل صالــة الوالدة و 
صالة العمليات النســائية ، اضافة 
صالتني عمليات للعمليات النسائية 
في مستشــفى ابي غريب العام( و 
افتتــاح طوارئ و انعــاش القلب في 
مستشفى الفرات العام حيث حتتوي 
مختبر  علــى  املستشــفى  طوارئ 

حديث و صيدليــة و ردهتني للرجال 
و النســاء و صيدلية و غرفة فحص 
للمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا 
و غرفــة الوحدة الطبية و العمليات 
الصغرى و مت جتهيزها بأجهزة العناية 
املركزة و إنعاش القلب مع منظومة 
االوكســجني الطبــي اضافــة الى 

افتتــاح املصاعد اجلديــدة للطوابق 
الثاثة في املستشفى

وأوضح احلجامي شملت االفتتاحيات 
االخرى افتتاح هدد من املشــاريع في 
هي  التعليمي  اليرموك  مستشفى 
الصناعية  الكلية  ردهات شــعبة   (
مبركز الشــفاء للغسيل الكلوي في 

مستشــفى اليرمــوك التعليمي و 
التي تضم  )٣٠( سريرا ، ردهة فحص 
فيروس كورونا فــي الطوارئ( مؤكدا 
على سعي الدائرة و جميع ماكاتها 
على تطويــر الواقع الصحي و تقدمي 
افضل اخلدمــات الطبية والصحية 

جلميع املواطنني .

عامر عبد العزيز
أعلنت وزارة التجارة استمرار عمل 
احلبوب  لتجارة  العامة  الشــركة 
خال ايام فرض حظر التجوال التام 
في كافة انحاء الباد ،  برغم عدم 
حصولها على استثناء في التنقل 
وبينت الوزارة في بيان نقا عن مدير 
عام الشركة املهندس عبدالرحمن 
اجلويبــراوي ان ادارات الفــروع في 
احملافظــات حصلت على موافقات 
خاصة مــن احملافظني بالســماح 

السطول نقل الشركة احململ مادة 
الــرز احمللي احملول من فرع الديوانية 

الى فروع نينوى وديالى .
وقــال ان مواقع الشــركة االخرى 
واصلــت عملها كذلــك بتجهيز 
املطاحــن. باحلصص املقــررة من 
احلنطة ، اضافة الى جتهيز الوكاء 

مبادة الرز .
اجلويبراوي كشف الى ان مجاهدو 
والديوانية  البصرة  في  الشــركة 
ومجمــع حبوب مطــار الدهيمي 

و خــان بني ســعد و ذي قار خال 
ايــام احلظــر الشــامل واصلــوا 
جتهيــز احلصة االولــى للمطاحن  
مــن احلنطة املقــررة ، رغم حضر 
التنقل  وصعوبة  الصحي  التجول 
تواصل واصلت املــاكات العاملة 
الدهيمي جتهيز  تسويق  مركز  في 
مطاحــن احملافظة باحلنطة احمللية 
حيث مت جتهيز اكثــر من 750 طنا 
ليسهم في رفد مفردات البطاقة 

التموينية .

فيما واصل فرع الديوانية بتجهيز 
اجملارش  الــى  الياســمني  شــلب 
االهليه من مواقــع الفرع و بلغت 

الكمية اجملهزة ٣٥٨٢٥ طن.
واضاف الى االستمرار بأستام الرز 
احمللي املصنع مــن اجملارش االهلية 
فــي مواقــع الفرع حيــث بلغت 
الكميــة املســتلمة ٨٩٥٩ طنا ، 
وبني ان مواقع الشركة في النجف 
بتجهيز  واصلت   والديوانية  وبابل 
احلصــة االولى ملــادة الــرز احمللي 

الياسمني لوكاء املواد الغذائية .
مــن جانب اخر كشــف مدير عام 
الشــركة الى االســتمرار مبناقلة 
الــرز احمللي الياســمني الــى فرع 
نينــوى حيث بلغت الكمية لتي مت  
( من اصل  مناقلتها )١٣٠٦ أطنان 
 ١٠٥٩١ البالغة  الكليــة  الكمية 
رز  ، مــع االســتمرار مبناقلة  طنا 
محلي ياســمني الى فــرع ديالى 
حيث بلغت الكمية التي متت) ٣٥٨ 
( طنــا من اصل الكميــة الكلية 

البالغة ٥٢٤٦ طنا.
وفي نينوى باشرت ماكات سايلو 
املوصل من تفريغ تســع شاحنات 
الشــركة  نقل  ألســطول  تابعة 
محملة بالرز احمللي كما وباشــرت 
ماكاتنا في ديالى  بتفريغ خمس 
شــاحنات محملــة بالــرز احمللي 
لتعزيــز ارصــدة املواقع مــن. الرز 
تنفيذا  املواطنني  علــى  لتوزيعها 
لتوجيهات الدكتــور عاء اجلبوري 

وزير التجارة .

افتتاح مركز متخصص لعالج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى ابي غريب

تجارة الحبوب : فروع ومواقع الشركة تواصل عملها خالل ايام حظر التجوال



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ متابعة:

تستمر اجلهود الليبية والدولية 
لتثبيــت اتفــاق احلــل الــذي 
ينبغــي ان تتبعــه ليبيا خالل 
الفترة االنتقالية، إذ أكد رئيس 
احلميد  عبد  املؤقتــة  احلكومة 
الدبيبــة أهميــة جهــود األمم 
املتحدة إلعادة ليبيا إلى »طريق 
الســالم والوحدة واالستقرار«، 
فيما تبدأ احملادثات للتوصل إلى 

»ميزانية موحدة«.
وواصل املبعــوث اخلاص لألمني 
العام لألمم املتحدة إلى ليبيا يان 
كوبيتش، امس االول الســبت، 
اجتماعاتــه مــع املســؤولني 
في  الفاعلة  واألطراف  الليبيني 

طرابلس.
وتهدف هــذه االجتماعات إلى 
»التأكيــد علــى اســتمرارية 
السياســية  املســارات 
واالقتصاديــة  والعســكرية 
واملاليــة التــي تيســرها األمم 

املتحدة«. 
األمني  برفقة  كوبيتش  والتقى 
العام املســاعد منســق بعثة 
األمم املتحــدة للدعم في ليبيا 
زينينغــا، واملنســقة  ريــزدون 
املقيمة للشــؤون اإلنســانية 
الوزراء  رئيس  غانيون،  جورجيت 

املكلف عبد احلميد الدبيبة.
األمم  بجهــود  الدبيبة  وأشــاد 
املتحــدة فــي »التقريــب بني 
الليبيني وإعادة ليبيا على طريق 
الســالم والوحدة واالســتقرار 

واالزدهار«.
من جانبــه، أعرب كوبيتش عن 
»ارتياحــه إزاء نية رئيس الوزراء 
املكلــف تشــكيل حكومــة 
التمثيل«،  وواســعة  شــاملة 

مثنيــا علــى التــزام الدبيبة 
مــن  باملئــة   30 بتخصيــص 
للمرأة،  احلكوميــة  املناصــب 

باإلضافة إلى إدراج الشباب. 
وأطلــع الدبيبة املبعوث اخلاص 
طريق  خلارطــة  رؤيتــه  علــى 
التحديات  مواجهة  إلى  تهدف 
واإلنســانية  االقتصاديــة 
واألمنيــة والتنموية في البالد. 
واتفق كالهما على أهمية عقد 
جلسة رســمية جمللس النواب 
»في أسرع وقت ممكن للتصويت 

على منح الثقة للحكومة«. 
التزام  عــن  كوبيتش  وأعــرب 
الســلطة  بدعم  املتحدة  األمم 
التنفيذيــة املؤقتة اجلديدة في 

ســعيها لتوحيد البالد وتعزيز 
الليبي  تقدمي اخلدمات للشعب 
فضالً عن تهيئــة البالد إلجراء 
االنتخابــات الوطنيــة في 24 

ديسمبر 2021.
في  كوبيتش  التقــى  قبلهــا 
الوطني  اجليش  بقائــد  بنغازي 
واتفقا  حفتــر،  خليفة  الليبي 
التــزام جميع  علــى أهميــة 
بالعملية  الليبيــة  األطــراف 
ديسمبر  في  املقررة  االنتخابية 
املقبل. كما بحثا سبل تسريع 
تنفيذ اتفاق وقــف إطالق النار 

املوقع العام املاضي.
وقبل يوم واحد من لقاء حفتر، 
أجرى املبعوث الدولي إلى ليبيا 

محادثات في طرابلس مع رئيس 
اجمللس الرئاســي في السلطة 

املؤقتة محمد املنفي.
وبحث اجلانبان سبل الدعم التي 
ميكن لــألمم املتحدة أن تقدمها 
لإلسراع بتنفيذ خارطة الطريق 
املتفق عليها، مبا في ذلك عقد 
جلسة رســمية جمللس النواب 

ملنح الثقة للحكومة.
وإلى جانب املســار السياسي، 
إلى  املتحدة  األمم  تعمل بعثــة 
آخرين،  مســارين  علــى  ليبيا 

العسكري واالقتصادي.
ففي التاســع عشر من أكتوبر 
اإلشراف  البعثة  تولت  املاضي، 
بني  مباشــرة  علــى محادثات 

وفــدي اللجنــة العســكرية 
املعروفة  املشــتركة  الليبيــة 
بخمســة زائد خمسة، ومت في 
لوقف  التفاق  التوصل  ختامها 

إطالق النار.
وفي املسار االقتصادي، توصلت 
اجتماعات األطراف الليبية في 
جنيف في ديسمبر املاضي، إلى 
قرارات مهمة كان في مقدمتها 
إجراءات توحيد املصرف املركزي 

الليبي.
مجلس  رئيس  بحــث  وداخليا، 
الليبــي عقيلة صالح،  النواب 
نائب  مع  الســبت،  االول  امس 
الرئاسي حلكومة  اجمللس  رئيس 
الوفاق أحمد معيتيق، وبحضور 

وزير املاليــة املكلف باحلكومة 
الليبية، تطورات امللف الليبي.

اللقاء  خــالل  معيتيق  وأكــد 
لتوحيــد  العمــل  اســتمرار 
مؤسســات الدولــة إلى حني 
التنفيذية  الســلطة  استالم 
اجلديدة مهامها.  كما أشار إلى 
أهمية اعتمــاد مجلس النواب 
للميزانية املوحدة للدولة لعام 
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من جانبه، شدد عقيلة صالح 
على أن اعتمادَ امليزانية العامة 
للدولة »اختصاص أصيل جمللس 
النــواب، الــذي يصــدر قانون 
لتنال بذلك الشرعية  امليزانية، 

القانونية للعمل بها«.

الصومال تحمل قوى خارجية مسؤولية اعاقة االنتخابات فيها

حراك ليبي دولي يمهد طريق الحكومة
الجديدة سياسيا واقتصاديا

اعرب المبعوث 
الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة إلى 
ليبيا يان كوبيتش، 
عن ارتياحه إزاء 
نية رئيس الوزراء 
المكلف تشكيل 
حكومة شاملة 
وواسعة التمثيل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد موقــع »فوكس نيــوز« مبقتــل عدد من 
األشــخاص إثر إطــالق نار داخل أحــد متاجر 
األســلحة في مدينة نيو أورلينز بوالية لويزيانا 
األمريكية.ويجري التحقيق في احلادث الذي لم 

يعرف بعد العدد الدقيق لضحاياه.
ويأتي إطالق النار بعد شهرين تقريبا من حادث 
مماثل عشية عيد امليالد أسفر عن مقتل رجلني 
في املدينة. وقبلها بأسبوعني، خلف إطالق نار 

باملدينة مقتل شخصني وإصابة اثنني آخرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
واصل خفر الســواحل اإليطاليون، امس االول 
الســبت، عمليات البحث بعــد غرق مركب 
يقل عشــرات املهاجرين قبالة سواحل جزيرة 

المبيدوسا ليل اجلمعة السبت.
وقــال خفر الســواحل في بيــان، امس االول 
الســبت، »في هذه املرحلة، أنقذ 45 مهاجرا 
في اإلجمال، جميعهم رجال، في المبيدوسا«.
وأضاف البيان أن »البحث متواصل للعثور على 
مفقودين محتملني باســتعمال ســفينتني 

خلفر السواحل وبدعم جوي من مروحية«.
وكان خفر الســواحل قالوا في وقت سابق إن 
املركب انقلب خالل الليل بينما كانوا يتولون 
نقــل املهاجرين علــى منت قواربهــم قبالة 
المبيدوسا الواقعة بني صقلية وتونس وليبيا.
وأضاف خفر السواحل في بيانهم السابق أن 
العملية جاءت »بعد يوم من النشاط املكثف 
بســبب اإلبالغ عن عدد كبير من املراكب التي 

تنقل مهاجرين« اجلمعة املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو، 
امس االول الســبت، أنباء حتدثت عن موافقة 
إسرائيل على إمداد ســوريا بلقاحات روسية 

مضادة لكورونا في إطار صفقة تبادل أسرى.
وقال نتنياهو: »لم يدخل أي لقاح إســرائيلي 
واحد ضمــن هذه الصفقــة«، مضيفا »لقد 
وأنا سعيد  استرجعنا السيدة اإلســرائيلية 

بذلك«.
وكانت وســائل إعالم عبريــة وأجنبية أفادت 
بأن إســرائيل وافقت على اقتنــاء مئات آالف 
اجلرعات من اللقاحات الروســية ضد فيروس 
كورونا املســتجد إلمداد ســوريا بها، ضمن 

صفقة تبادل األسرى األخيرة.
ونقلت صحيفة »هآرتس« امس االول السبت 
عــن مصادر دوليــة تأكيدها أن هــذا االتفاق 
السري مت التوصل إليه مبوجب الصفقة التي 
أفرجت مبوجبها احلكومة السورية عن سيدة 
إســرائيلية اجتازت احلدود وتسللت إلى داخل 
األراضي الســورية حيــث مت اعتقالها، فيما 
أطلق اإلسرائيليون بدورهم سراح راعيي غنم 
سوريني محتجزين لديهم ووافقوا على العفو 
عن امــرأة درزية من ســكان اجلوالن محكوم 

عليها بعقوبة اخلدمة اجملتمعية.

قتلى بإطالق نار في والية 
لويزيانا األمريكية

خفر السواحل اإليطاليون 
يبحثون عن ناجين بعد 

غرق مركب مهاجرين

نتنياهو ينفي موافقة 
إسرائيل على إمداد سوريا 

بلقاحات ضد كورونا 

الصباح الجديد ـ متابعة: 

ندد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس امس األحد بـ«اســتخدام 
القوة املميتة« في بورما، في أعقاب 
إطالق الشرطة النار على متظاهرين 
في مدينة مانداالي وسط البالد، ما 
أدى ملقتــل اثنني منهــم وجرح نحو 

ثالثني آخرين.
وكتــب غوتيريــس على تويتــر »أنا 
املميت في  العنف  أدين اســتخدام 
بورما«، مشــددا على أن »استخدام 
القوة املميتــة والترهيب واملضايقة 
ضــد متظاهرين ســلميني أمر غير 
مقبول«. وأضــاف أن »لكل فرد احلق 
في التجمع الســلمي. أدعو جميع 
األطراف إلى احترام نتائج االنتخابات 

والعودة إلى حكومة مدنية«.
وقال املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
األمريكيــة نيد برايــس امس االول 
الســبت إن الواليات املتحدة »قلقة 
للغاية« من تقارير حتدثت عن إطالق 
قوات األمــن في ميامنــار النار على 
املتظاهريــن واســتمرار االعتقاالت 
وأضاف  املتظاهرين.  على  والتضييق 
برايس على تويتر »نقف مع شــعب 

بورما«.
اتخاذ  إنها ستدرس  بريطانيا  وقالت 
إجــراءات أخرى ضــد املتورطني في 
أعمال عنــف ضد احملتجني، ووصفت 
وزارة اخلارجية الفرنسية العنف بأنه 

»غير مقبول«.
البريطاني  اخلارجيــة  وزيــر  وقــال 
دومينيك راب على تويتر »إطالق النار 
على املتظاهرين السلميني في بورما 
يتجــاوز احلدود«. وأضاف »ســننظر 
في اتخــاذ مزيد من اإلجــراءات مع 
الذين  أولئك  الدوليني، ضد  شركائنا 
ويخنقون  الدميقراطية  يســحقون 

املعارضة«.
وأعلنت الواليــات املتحدة وبريطانيا 
عقوبات  فــرض  ونيوزيلندا  وكنــدا 
محدودة منذ االنقــالب مع التركيز 

على القادة العسكريني.

احتجاجات واسعة
االنقالب  منذ  العســكريون  ويشدد 
الضغــط علــى احلركــة املطالبة 
ذلك  الرغم من  وعلى  بالدميقراطية. 
نــزل آالف احملتجني بينهم ممثلون عن 
أقليــات إثنية بالــزي التقليدي، من 
جديد امس االول السبت إلى شوارع 
االقتصادية،  البــالد  رانغون عاصمة 
مطالبــني بإعادة احلكومــة املدنية 
وإبطال  املعتقلــني  عــن  واإلفــراج 
الدســتور الذي يعتبــر محابيا جدا 

للعسكريني.
الشــهير  شــويداغون  معبد  قرب 
في وســط املدينة، ُوضع إكليل من 
الزهر تكرميــا مليا ثواتي ثواتي خاينغ، 
أول متظاهرة لقيت مصرعها خالل 
االحتجاجــات. وقال أحد املتظاهرين 
إن »الرصاصة التي أصابتها ملســت 
رؤوسنا جميعا«. وكتب متظاهر آخر 
»أنِت شهيدتنا«، واضعا وردة بيضاء 
عند أسفل صورتها. وقامت مراسم 

دفنها امس األحد.
وبعد نحو ثالثة أسابيع على االنقالب 
برئاسة  املدنية  احلكومة  أطاح  الذي 
أونغ سان سو تشــي وأنهى مسارا 
دميقراطيا هشــا بُوِشــر قبل عشر 
ســنوات، لم تؤثر التنديدات الدولية 
واإلعالن عن فــرض عقوبات جديدة، 
علــى اجلنــراالت. وُقطعــت خدمة 
اإلنترنت بشكل شــبه كامل لليلة 
السادســة على التوالي، وعادت إلى 

العمل امس االول السبت.

مئات التوقيفات

وتتواصل التوقيفات مع اعتقال قرابة 
550 شــخصا في أقل من أسبوعني 
سياســيون  مســؤولون  بينهــم 
وموظفون حكوميــون مضربون عن 
العمــل ورهبان وناشــطون، وفق ما 
أفادت منظمــة غير حكومية تقدم 
السياسيني.  للســجناء  املساعدة 
وأُفرج عن نحو أربعني شخصا فقط.
ممثال  البورمية  الشــرطة  واعتقلت 
مشــهورا مطلوبا لدعمه املعارضة 
النقالب األول من شــباط حســبما 
قالــت زوجتــه. وكان املمثل لو مني 
أحد ســتة مشــاهير قــال اجليش 
األربعاءاملاضــي إنهــم مطلوبــون 
التحريض  مكافحــة  قانون  مبوجب 
لتشجيعهم العاملني في احلكومة 

على املشاركة في االحتجاج. وميكن 
أن تصــل عقوبة هــذه التهم إلى 

السجن ملدة عامني.
وشــارك لو مني في عدة احتجاجات 
فــي رانغــون. وقالــت زوجتــه في 
مقطــع مصور بث علــى صفحته 
على فيس بوك إن الشــرطة جاءت 
إلى منزلهم فــي رانغون واعتقلته. 
وأضافت »فتحوا الباب عنوة واقتادوه 
ولم يخبروني إلــى أين يأخذونه. لم 

أستطع منعهم«.
زاو مني  املتحدث العسكري  يرد  ولم 
تون، وهو أيضا املتحدث باسم اجمللس 
العســكري اجلديد، علــى محاوالت 
رويتــرز املتكــررة لالتصــال به عبر 

الهاتف للتعليق.

وتظاهــر مئــات آالف البورميني في 
األسبوعني املاضيني في أرجاء البالد، 
في حترك غير مســبوق منــذ »ثورة 
التي قادهــا رهبان العام  الزعفران« 

2007 وقابلها اجليش بقمع دام.
وأفيد في األيــام األخيرة عن حوادث 
عدة أســفرت عن وقوع جرحى. من 
جهتهــم، أفــاد العســكريون عن 
وفاة شــرطي في مطلع األســبوع. 
ويســود اخلوف من حتــركات اجليش 
فــي بورما التي عاشــت حتت حكم 
اجمللس العسكري على مدى أكثر من 
خمسني عاما منذ استقاللها العام 
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وبالرغم من ذلك، تتواصل التجمعات 
والدعوات إلى العصيان املدني، فيما 

ال يزال اإلضراب متواصال مبشــاركة 
أطبــاء ومدرســني ومراقبني جويني 

وعمال السكك احلديد.
أدى  البــالد،  وفــي مونيوا بوســط 
رافعا ثالثة أصابع  التحية  شــرطي 
رمــزا للمقاومــة، قبــل أن ينضم 
إلــى مظاهرة، بحســب ما أظهرت 
مشاهد نقلت على مواقع التواصل 
صحيفــة  وأكــدت  االجتماعــي. 
»غلوبــال نيــو اليــت أوف ميامنار« 
التابعــة للدولة أنه أرغم على تناول 
كحول وشــارك فــي التجمع حتت 
تأثير السكر، مضيفة أنه سيتعرض 
ملالحقات. كذلك أكد اجلندي نفسه 
في فيديو نشر على مواقع التواصل 

أنه كان ثمال في تلك اللحظة.

عقوبات جديدة؟
أزمــة بورمــا فــي صلب  تــزال  ال 
االهتمامــات الدوليــة. ويعقد وزراء 
خارجية دول االحتــاد األوروبي االثنني 
احتمــال فرض  ملناقشــة  اجتماعا 

إجراءات ضد اجليش.
من جهتها، حــذرت منظمة »بورما 
كامباين يــو كاي« )حملة بورما في 
املتحدة( غير احلكومية من  اململكة 
أن »معاقبة بعض القادة العسكريني 
هــي خطوة رمزية مهمــة، لكن لن 
وأضافت  كبيــر«.  تأثير  لهــا  يكون 
أن »مــن غير املرجــح أن تكون لدى 
أصول  البورميني  العسكريني  القادة 
األوروبي،  االحتــاد  ميكن جتميدها في 
ومنعهم من احلصول على تأشــيرة 
ال يعني ســوى منعهم من متضية 
إجازة«، داعية إلى اتخاذ تدابير ملزمة 
تطال التكتالت الكبرى التي يسيطر 

عليها العسكريون.
وحتــى اليوم، لــم تعلــن الواليات 
املتحدة التــي أدانت »أي عمل عنف 
عقوبات  بورما«، ســوى  ضد شعب 

موجهة ضد بعض مسؤولي اجليش، 
القوة  وبريطانيــا  كنــدا  وكذلــك 
االستعمارية السابقة. وتعتبر بكني 
وموســكو، احلليفتــان التقليديتان 
للجيش البورمي في األمم املتحدة، أن 

األزمة في بورما »شأن داخلي«.
إنه حذف  بــوك  وقال موقــع فيس 
األحــد الصفحة الرئيســية جليش 
التي حتظر  ميامنار مبوجب معاييــره 
ممثل  وقال  العنــف.  على  التحريض 
لفيس بــوك في بيان »متاشــيا مع 
سياســاتنا العاملية، حذفنا صفحة 
فريق معلومات تامتادا من فيس بوك 
بسبب اخلرق املتكرر ملعايير أوساطنا 
التي حتظر التحريض على العنف..«.

تامتادا.  باسم  ميامنار  ويشتهر جيش 
اليوم  متاحــة  تعــد صفحته  ولم 
األحد. ولم يرد املتحدث العســكري 
علــى اتصــال هاتفــي مــن رويترز 

للحصول على تعليق.
واستعاد اجليش السلطة بعد زعمه 
التي  االنتخابات  حدوث تالعب فــي 
جرت في الثامن من تشــرين الثاني 
الرابطة  حــزب  اكتســحها  والتي 
الوطنيــة مــن أجــل الدميقراطية 
بزعامة سو تشي واعتقلها وآخرين. 
االنتخابــات  مفوضيــة  ورفضــت 
الشــكاوى املتعلقة بحدوث تالعب 

في االنتخابات.
ومع ذلك يقــول اجليش إن ما قام به 
دســتوري وتدعمه غالبية الشعب. 
وينحى اجليــش باللوم على احملتجني 
العنــف.  علــى  التحريــض  فــي 
ووجهت التهمة إلى أونغ ســان سو 
تشــي البالغة 75 عامــا واملمنوعة 
مــن التواصــل مع أي طــرف، بأنها 
قانوني«  غير  »بشــكل  استقدمت 
أجهــزة اتصاالت الســلكية وبأنها 
الكــوارث  إلدارة  قانونــا  انتهكــت 
الطبيعية، وهي تهم غير سياسية.

تقـرير

إدانات دولية للعنف في بورما بعد مقتل متظاهرين برصاص الشرطة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
على خلفية اندالع أعمال عنف 
في مقديشــو، اتهمت حكومة 
الصومال قــوى خارجية بإعاقة 
التوصل  إلــى  الرامية  اجلهــود 
التفــاق نهائــي ميهــد الطريق 
إلجراء انتخابات عامة في البالد.

الصومــال حتمل قــوى خارجية 
املســؤولية عن عرقلة توجهها 
االنتخاباتاملعارضــة  نحــو 
الصومالية: على الرئيس محمد 
لالنتخابات  ترشــحه  ســحب 

الرئاسية
اخلارجيــة  وزارة  وأكــدت 
الصوماليــة، في بيــان أصدرته 

أمس االول الســبت أن حكومة 
البالد موافقة متاما على احلاجة 
املتبقية  العالقة  املســائل  حلل 
املرتبطــة باالتفاق السياســي 
املبرم في 17 ســبتمبر وتسوية 
عبر  ســلميا  القضايا  جميــع 

احلوار.
وأوضــح البيــان أن احلكومــة 
اقترحت أصال تنظيم االنتخابات 
واحد- »شــخص  منوذج  حسب 

صــوت واحــد«، حيــث يتيــح 
للمواطن اإلدالء بصوته مباشرة 
البرملانيــة  االنتخابــات  فــي 
والرئاســية علــى حد ســواء، 
ووافقت الحقا، في 17 سبتمبر، 

رؤساء  بعض  معارضة  بســبب 
لتلــك  الفيدراليــة  الواليــات 
املبادرة، على إجراء انتخابات غير 

مباشرة.
على  »لألســف،  البيان:  وتابــع 
الرغم من االتفاق وعزم احلكومة 
على  الصوماليــة  الفيدراليــة 
حل املشــاكل، ال يزال تأثير قوى 
االتفاق  إمتام  مينع  عائقا  خارجية 
متهيدا للذهاب إلى االنتخابات«.

وشــدد البيــان علــى أن بعض 
لرئاســة  احملتملني  املرشــحني 
البالد، قبيــل االجتماع املفترض 
عقده بني رئيس احلكومة ورؤساء 
للموافقة  الفيدرالية  الواليــات 

على اتفاق فني، قــرروا »الدوران 
ليســلكوا  العملية  وتخطــي 
مسلح  ومترد  الالشرعية  سبيل 
مت تقدميــه علــى أنــه مظاهرة 

سلمية يضمنها الدستور«.
الصدد،  »فــي هذا  البيان:  وذكر 
نعرب عــن أســفنا ونحذر من 
بعض البيانات املضللة واخلاطئة 
وتبدو في  التي تتجاهل احلقائق 
بعض احلــاالت مؤيــدة للتمرد، 
تأتــي من قبــل بعض  والتــي 
األوساط املعروفة بشكل واسع 
بتصرفاتها الفظة في املنطقة، 
حيــث تتظاهر بشــكل خاطئ 
دول  بأنهــا صاحب مســتقبل 

أخــرى، ما يتناقض مــع معايير 
ومبادئ القانون الدولي«.

خلفيــة  علــى  ذلــك  ويأتــي 
اشــتباكات شهدتها العاصمة 
يــوم  مقديشــو  الصوماليــة 
اجلمعــة املاضــي بــني قــوات 
واملعارضة،  للحكومــة  موالية 
فيما طالبــت املعارضة الرئيس 
محمد عبــد اهلل محمد، الذي 
انتهــت واليته فــي الثامن من 
فبراير اجلاري، بســحب ترشحه 

لالنتخابات القادمة.
مــن جانبهــا، أعربــت جامعة 
الدول العربية عــن بالغ قلقها 
إزاء تصاعد أعمــال العنف في 

مقديشــو، وأكدت أنهــا تتابع 
داعية  التطورات عن كثب،  هذه 
كافة األطــراف الصومالية إلى 
االنخراط فورا في حوار شــامل 
للتوصل الــى اتفاق جامع حول 
وااللتزام  االنتخابات  إجراء  سبل 
الكامــل الســتخدام  بالنبــذ 

العنف أو التلويح به.
وأعــرب مصــدر مســؤول في 
األمانــة العامــة للجامعة عن 
التزامها مبساندة »كافة اجلهود 
الرامية إلى إيجــاد حل توافقي 
صومالي لهــذا الوضع، مبا يعزز 
من أمن واســتقرار البالد ويلبي 

طموحات الشعب الصومالي«.
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الناصرية

العدد/ 5745/ش/2020
التاريخ/ 2021/2/17

الى/ املدعى عليه/ رضا حسني عزيز
م/ تبليغ

اضبــارة  وبعــدد   2020/2/17 بتاريــخ 
(5745/ش/2020( اصــدرت هذه احملكمة حكما 
وبالنظــر جملهولية  )التفريق(  اقتضــى  غيابيا 
محل اقامتك في الوقت احلاضر حســب شرح 
)انور مهدي موســى( عليه  القضائــي  املبلغ 
تقرر تبليغك في صحيفتني محليتني يوميتني 
باحلكم املذكور اعاله وبإمكانك االعتراض خالل 
مدة عشــرة ايام من اليوم التالي لتاريخ نشر 

االعالن.
القاضي
مرتضى سليم خصاف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الرفاعي

العدد/ 267/ش/2021
التاريخ/ 2021/2/14

املدعي / علي جواد عودة
املدعى عليها/ زهره خلف ساجت

اعالن
اقــام املدعي علــي جواد عــودة الدعــوى املرقمة 
267/ش/2021 التي يطلب فيها نزع حضانة الطفلة 
)رقيه( عن املدعــى عليها وضم حضانتها له ونظرا 
جملهولية محل اقامتها اســتنادا الــى كتاب مركز 
شــرطة املنصور بالعدد 1199 في 2021/1/27 قررت 
احملكمة التبليــغ عن طريق اعالن فــي صحيفتني 
محليتني لغرض احلضور امام هذه احملكمة في موعد 
املرافعة املوافق 2021/3/23 وفي حال عدم حضورك 

سوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القاضي
سمير ناصر محيسن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين
محكمة االحوال الشخصية في بيجي

العدد/ 2021/1919
التاريخ/ 2021/2/17

م/ اعالن
الى/ املفقود )قصي نشمي خلف(

قدمت املســتدعية )فوزية شهاب حمد( طلبا 
الى هذه احملكمة تطلب فيه اصدار حجة احلجر 
والقيمومة بحقك وذلــك لفقدانك من تاريخ 
2007/6/2 وجملهولية محــل اقامتك قررت هذه 
احملكمة تبليغك بصحيفتني وفي حال تبليغك 
وعــدم حضورك ســيتم اصدار حجــة احلجر 

والقيمومة بحقك وفق االصول
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 8 / 2320

التاريخ: 9 / 2 / 2021
اعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجــار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامهــا ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية 
البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير 
اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
(%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من 
مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة

تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة
يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة

ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده
جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير 
ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات 
املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%) 
من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف 

االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم 

يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد الســتالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر 

ظهراً 
الشروط الفنية والقانونية لكراج متعدد الطوابق/ الكزارة رقم )بال( البالغة مساحته )1700 م2) :

1 - االلتزام بالتســعيرة احملددة مبوجب كتاب ديوان محافظة البصرة/ االدارة العامة بالعدد )8759 
في 2013/4/7) .

2 - يلتزم املستأجر بصيانة البناية وبصورة دورية واصالح كافة االضرار الناجتة عن سوء االستخدام 
وتكون مسؤولية صيانة وادامة البناية باكملها بعهدة املستأجر.

3 - يلتزم املســـتأجر برفع النفايات بصورة مســتمرة يوميا وضمان نظافة وغسل ارضية البناية 
باستخدام الطرق والوسائل املالئمة للصحة والبيئة.

4 - على املســتأجر جتهيز البناية مبولد KV-400 100 امبير نوع اوملبيان على ان التجهيز والنصب 
باشــراف وموافقة بلدية البصرة ats  مع مفتاح التحويــل االوتوماتيكي والبلدية غير ملزمة باي 

حال عن جتهيز الوقود للمولد.
5 - مدة العقد )ثالث سنوات( وفق قانون )21 لسنة 2013( لبيع وايجار امالك الدولة.

6 - اليجوز اســتحداث أي منشــأ داخل البناية مهما كان نوعه والذي يؤدي الي تغيير استخدام 
املأجور للغرض املنشأ الجله.

7 - يلتزم املســتأجر لضمان استمرارية املصعد الكهربائي طيلة فترة عمله في البناية وفقا ملدة 
العقد واصالح أي عطل يحصل على نفقته اخلاصة.

8 - يلتزم املســتأجر بتشــغيل منظومة كامرات املراقبة املوجودة في البناية باستمرار ومن دون 
انقطاع والتكفل بحمايتها وصيانتها واالحتفاظ بنســخ من التسجيالت اخلاصة باملراقبة على 
اقراص تكون جاهزة حني طلبها من قبل البلدية واجلهات االمنية على ان يقوم املستأجر بتكليف 
شخص مختص بهذه املهمة ويزود البلدية بكافة املعلومات اخلاصة به حسن طلبها من أي جهة.

9 - يتم اغــالق الباب اخللفي للبناية واملواجهة الى عمارة النقيــب )بقفل( وذلك الحكام مداخل 
ومخارج البناية والسيطرة اال عند احلاالت احلرجة.

10 -  على الراغب في اســتأجار الكــراج النظر واالطالع على آلية العمــل فيه قبل الدخول في 
املزايدة.

11 -  لغرض التخفيف عن الزخم الذي قد يحصل من جراء ادخال الســيارات الى الكراج ولركنها 
يلتزم املستأجر بتشغيل عدد كافي من االشخاص لغرض املساعدة في تصعيد السيارات وانزالها.

12 -  تقوم بلدية البصرة بالتفتيش الدوري من خالل جلنة مختصة للكشف على البناية وتثبيت 
واقع حالها.

13 -  تقوم الشــعبة القانونية في مديريتنا بوضع الشــروط اجلزائية املناسبة في العقد لضمان 
تنفيذ الشروط الفنية اعاله.

14 -  تــأؤول كافة االضافــات من مواد وغيرها )ومن ضمنها املولــد الكهربائي( وغيرها في نهاية 
العقد الى مديرية بلدية البصرة من دون انقطاع.

15 - على من ترســو عليه املزايدة وضع لوحة ضوئية تعريفية واضحة املعالم يوضع فيها اســم 
املستأجر واسم الكراج ورقم العقار وتاريخ العقد.

16 -  يلتزم املستأجر بوضع عارضة الكترونية في مدخل ومخرج الكراج.
17 - في حال االخالل باي شــرط من تلك الشروط تقوم البلدية بفسخ العقد من دون الرجوع الى 

احملاكم اخملتصة.
18 - على من يريد االشتراك العلنية دفع تأمينات قدرها )%20( مضروبة في مدة العقد

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الصفاة ثالث سنوات 1م 11 1/895 مخبز 1
 البصرة القديمة ثالث سنوات 1م 11 096/175 محل 1
 خلف القسم البلدي ثالث سنوات 1م 11 4 كشك 3
 البصرة/ الصفاة ثالث سنوات 1م 11 431/4 محل 4
 البصرة/ الصفاة القديم ثالث سنوات 1م0،8 17 حانوت 8
 البصرة/ الصفاة الجدبد ثالث سنوات 1م 11 88 حانوت 0
 خلف السماكة سنواتثالث  1م 11 11 حانوت 7
 الصفاة القديم ثالث سنوات 1م 9 04 حانوت 5
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م 11   81 حانوت 9
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م 11   81 حانوت 16
 الصفاة الجديد ا ثالث سنوات 1م 16   49 حانوت 11
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م11 40 حانوت 11
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م11 48 حانوت 13
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م7،11 43 حانوت 14
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م7 19 حانوت 18
 السيف ثالث سنوات 1م146 148/1/3 محل 10

 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 8 / 2332

التاريخ: 9 / 2 / 2021
اعالن ثالث

 
 موقعه االيجارمدة  مساحته رقمه جنس العقار ت
 الكزارة مقابل االسواق المركزية ثالث سنوات 2م 1011 الب الطوابق كراج متعدد 1
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اعلن في الصباح الجديد

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 6 / 1722

التاريخ: 31 / 1 / 2021
اعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية 
اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية بلدية البصرة 
وملدة ايجار )ثالث سنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديــوان محافظة البصرة خــالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في 
احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( من 
القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في 
الساعة الثانية عشــرة ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر 
االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشــراف مديرية 
بلدية البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل 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 احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 8 / 2334

التاريخ: 9 / 2 / 2021
اعالن ثالث

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية 
اليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة 
وملدة ايجار )سنة واحدة( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 
املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في 
ديــوان محافظة البصرة خــالل )30( يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشــر االعالن في 
احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%50( من 
القيمة املقدرة مضروباً في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في 
الســاعة الثانية عشــر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر 
االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

املستأجر اجور نشر االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشــراف مديرية 
بلدية البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل 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 احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
الجمعيات/ حي الخليج  ثالث سنوات 2م 12 5 كشك 1

 قرب شارع بغداد
 التحسينية ثالث سنوات 2م 11 5 حانوت 2
 الموفقية/ سوق الوكاالت ثالث سنوات 2م 11 13/131/7331 حانوت 3
 الموفقية/ سوق الوكاالت ثالث سنوات 2م 11 14/131/7331 حانوت 4
 سوق القديمالالجمهورية/  ثالث سنوات 2م 12 1 حانوت 5
 سوق القديمالالجمهورية/  ثالث سنوات 2م 17 33 حانوت 7

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 سماكة العشار سنة واحدة 2م 16 87 حانوت 1
 سماكة العشار سنة واحدة 2م 17،21 87 حانوت 2
 سماكة العشار سنة واحدة 2م 28 78 حانوت 7
 سماكة العشار سنة واحدة 2م 19 11 حانوت 4
 سماكة العشار سنة واحدة 2م 28 14 حانوت 1

 

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

متديد/ إعالن  ملناقصة توفير عملية التسجيل البئري السلكي وخدمات تشغيل 
PLT ادوات الفحص

Extension for 1stAnnouncement for  Provision of Cased Hole wireline 
operation and logging & PLT Operation Service

رقم املناقصة : 
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التاهيل الفني

1 – مت متديد تاريخ غلق املناقصة من  2021/2/24 الى 9 /3/ 2021
وعليه يجب على املشاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف 
مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في املوعد النهائي 

لغلق املناقصة 9 /3/ 2021 عند الساعة 04:00 عصرا
2– معلومات املناقصة األخرى مشار اليها  في إعالن الصحيفة بتاريخ 1 / 2  / 2120

 haneen.monam@petroalwaha.com : 3 – لالستفســار االتصال باالمييالت التالية
wujie@petroalwaha.com mayan@petroalwaha.com

تنويه

070/SC/20

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف
 ذي قار االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد/ 2030/ب/2020
التاريخ/ 2021/2/15

اعالن
الى املدعى عليه )احمد علوان عباس(

بناًء على الدعــوى البدائية املرقمة اعاله املقامة 
من قبل املدعي )اسد ريسان جعفر( بشأن الدعوى 
املقامة عليك مــن قبل املدعي اعــاله املتعلقة 
مبطالبة إعادة احلال الى ما كان عليه قبل التعاقد 
على بيع وشــراء املركبة املرقمة 32022 ي بغداد 
خصوصي نوعها شــيري فرات ستيشــن موديل 
2015 اللون ابيــض وجملهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني على 
موعــد املرافعة املوافق 2021/3/17 وفي حال عدم 
حضورك او إرسال من ينوب عنك قانونا ستجرى 

املرافعة بحقك غيابا وفق االصول
مع التقدير...

القاضي
ازهر علي فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
االنباراالحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
الى/ املدعى عليه )زيدون طارق درج(

م/ اعالن

اقامــت املدعيــة )حنني محمد خلــف( الدعوى 
املرقمــة 17/ش/2020 امــام محكمــة االحوال 
الشــخصية في هيت التي تطلــب فيها احلكم 
بتصديق الــزواج اخلارجي وقد صــدر قرار حكم 
بحقك بتاريــخ 2021/2/14 الذي يقضي باحلكم 
بتصديــق الزواج الواقــع خارج احملكمــة بتاريخ 
2015/6/17 بينك وبني املدعية على مهر معجله 
خمســمائة الف دينار مقبــوض ومؤجله مليون 
دينار تستحقه عند حلول اقرب االجلني وجملهولية 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــني محليتني وعليك 
مراجعة هــذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكســه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكــم احلضوري وخــالل ثالثني يوما مــن تاريخ 

النشر وفقا للقانون
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل
 في الناصرية

م/ اعالن
)مجهول محل االقامة(

نرفــق لكم طيا االنــذار املرقــم )4699( في 
17\2\2021 اخلاص باملنذر الســيد )يوســف 
ريســان منعثر( الصادر مــن دائرتنا املطلوب 
تبليغه الســيد )اثير حامت فهــد( بعد تعذر 
تبليغه باالنذار املرقم اعاله وبالطرق القانونية 
لــذا تقــرر تبليغكــم بواســطة اجلريدتني 
الرســميتني للحضور الى هذه الدائرة خالل 
خمســة عشــر يوما وبخالف ذلك سيعتبر 

متبلغا رسميا
مع التقدير...

املرفقات
• االنذار املرقم 4699 في 17\2\2021 

هناء عبد الكرمي فرحان
الكاتب العدل االول في الناصرية
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الصباح الجديد ـ متابعة:
 

اللتقاط  األمريكــي،  الــدوالر  توقف 
األنفاس بعد أن ســجل أكبر خسارة 
في عشــرة أيام، إذ أثرت سلبا بيانات 
مخيبة  األمريكيــة  العمل  لســوق 
للتوقعات علــى التفاؤل حيال تعاف 

سريع من جائحة كوفيد - 19.
ووفقا لـ«الفرنســية«، واصل الدوالر 
التقليدي كعملة مالذ  دوره  مخالفة 
آمن، لينزل انسجاما مع أداء األسهم 
األمريكية أثنــاء الليل بعد زيادة غير 
البطالة  متوقعة في طلبــات إعانة 
األســبوعية تســببت فــي تثبيط 

توقعات اقتصادية.
خالل  االســترليني  اجلنيه  وســجل 
التــداوالت أعلى مســتوى في ثالثة 
أعــوام تقريبــا الذي بلغــه البارحة 
األولى، حني ارتفع بأكبــر وتيرة فيما 
يزيــد على شــهر، في ظــل حملة 

تطعيم قوية تقوم بها بريطانيا.
ولم يطــرأ تغير يُذكر على مؤشــر 
الــدوالر عنــد 90.561 في اجللســة 
اآلســيوية، بعد أن نزل 0.4 في املائة، 
البارحــة األولــى، منهيا مكاســب 

وفي  اســتمرت على مدى جلستني. 
األســبوع، فإن املؤشــر اآلن عاد إلى 

مستوى التعادل إلى حد ما.
البيانات  وتضغــط سلســلة مــن 
الضعيفة للعمــل على الدوالر حتى 
الذي تظهر فيه مؤشرات  الوقت  في 
أخرى متانة، وفي الوقت الذي تتشكل 
األمريكي  الرئيس  يبذلها  فيه مساع 
جو بايــدن للتخفيف مــن تداعيات 
اجلائحة، تشمل حزمة إنفاق مقترحة 

بقيمة 1.9 تريليون دوالر.
واســتقر االســترليني تقريبــا عند 
1.3965 دوالر أمــس، عقب أن قفز 0.8 
في املائة، في اجللسة السابقة، حني 
صعد إلى املســتوى املرتفــع البالغ 
1.3986 دوالر للمرة األولى منذ نيسان 

.2018
وبلــغ الدوالر 105.555 ين، ليســتقر 
تقريبــا بعد يومني مــن التراجع عن 
أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 

106.225 الذي بلغه األربعاء املاضي.
ويتوقــع كثير من احملللني أن ينخفض 
الــدوالر علــى مــدى العــام مثلما 
يفعل فــي املعتاد خالل أوقات تعافي 
االقتصــاد العاملي، بيــد أن ذلك قد 

يستغرق بعض الوقت.

إلــى ذلــك، عــوض الذهــب بعض 
خســائره أمس االول الســبت، بعد 
أن نزل إلى أدنى مســتوياته في أكثر 
من سبعة أشــهر، لكنه يظل على 
أسبوعي  أداء  أســوأ  مسار تسجيل 
منذ نهاية نوفمبر، إذ تراجعت جاذبية 
املعــدن األصفــر الذي ال يــدر عائدا 
ارتفاع عوائد ســندات اخلزانة  بفعل 

األمريكية.
الفورية  املعامــالت  في  الذهب  ونزل 
0.2 فــي املائــة، إلــى 1771.16 دوالر 
لألوقيــة »األونصــة« ، بعد أن المس 
أدنى مســتوياته منذ الثاني من متوز 
إلــى 1759.29 دوالر في وقت ســابق 
 2.9 من اجللسة. وانخفضت األسعار 
في املائة، منذ بداية األســبوع اجلاري. 
وتراجعت العقــود األمريكية اآلجلة 
للذهب 0.3 في املائــة، إلى 1769.20 

دوالر.
أبحاث السلع  وقال هاريش ف. رئيس 
للخدمات  »جيوجيــت«  لدى  األولية 
املالية »إن األســعار انتعشت بعد أن 
بلغت مســتوى الدعــم الفني عند 
1760 دوالرا وذلك هو السبب في أننا 

نشهد بعض التعافي«.
لكنــه أضاف أن »الذهب ســيواصل 

اخلضــوع لضغوط بســبب التفاؤل 
العاملي،  االقتصــاد  بتعافــي  احمليط 
وبيانــات اقتصاديــة قويــة، وارتفاع 

العوائد واستقرار الدوالر«.
ولم يتلق الذهب الدعــم من ارتفاع 
غير متوقع في طلبات إعانة البطالة 
األمريكية علــى الرغم من انخفاض 
اإلصابــات اجلديدة بفيــروس كورونا 

األسبوع املاضي.
وحومــت عوائــد ســندات اخلزانــة 
قرب  األمريكية  القياسية  األمريكية 
أعلى مستوى في عام، الذي بلغته في 
وقت سابق من األسبوع. ويزيد ارتفاع 
العوائــد تكلفــة الفرصــة البديلة 

حليازة املعدن الذي ال يدر عائدا.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
األخرى، تراجعت الفضة 0.5 في املائة، 
إلــى 26.87 دوالر لألوقية، وانخفضت 
أكثر مــن 1.8 في املائة منــذ بداية 
األسبوع وهو األســوأ منذ منتصف 

كانون الثاني.
1.3 فــي املائة إلى  وتراجــع البالتني 
1258.52 دوالر، لكنــه يتجــه إلــى 
تسجيل مكسب أسبوعي هو الثالث 
على التوالي، بينمــا تراجع البالديوم 

0.3 في املائة إلى 2345.07 دوالر.

تقـرير

الدوالر يخالف دوره التقليدي كمالذ آمن 
أكبر خسارة في 10 أيام
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الصباح الجديد ـ متابعة:

احتل العراق املركز اخلامس عاملياً 
والثانــي عربياً مــن حيث أكثر 
الدول امتالكاً الحتياطي النفط 
لعام 2021 حســب مؤسســة 

تصنيف GFP العاملية.
تقرير لها  املؤسسة في  وذكرت 
عليها  واطلعــت   2021 لعــام 
»الصباح اجلديد«، أن »احتياطي 
العراق من النفط اخلام بلغ 148 
800 ألــف برميل، وهو  مليــاراً 
بذلــك يحتل املرتبة اخلامســة 
عامليــا بعد كل من فنزويال التي 
احتلــت املرتبة األولــى ومبقدار 
302 مليار 300 مليون برميل من 
اصل 92 دولة متتلك احتياطيات 
نفطية، تلتها الســعودية ثانيا 
ومبقدار 266 مليــاراً 200 مليون 
برميــل، ومــن ثم تأتــي كندا 
 170 ومبقــدار  الثالثة  باملرتبــة 
تليها  برميل،  500 مليون  ملياراً 
باملرتبة الرابعة ايران ومبقدار 157 

ملياراً 200 مليون برميل«.
وأضافت، أن »العراق احتل املرتبة 
الســعودية  بعد  عربياً  الثانية 
لتأتي  للنفط،  احتياطي  كأكبر 
الكويــت ثالثــاً عربيــاً ومبقدار 
101 مليــار و500 مليون برميل، 
ومن ثم تأتي االمــارات العربية 
97 ملياراً  بواقــع  رابعا  املتحدة 

و800 مليون برميل«.
»إثيوبيــا  أن  إلــى  وأشــارت 
كانــت أقــل الــدول امتــالكا 
حيث  النفطية  لالحتياطيــات 
ألف   428 احتياطياتهــا  بلغت 
برميل تسبقها املغرب 684 ألف 
مبليون  االردن  تســبقها  برميل، 

برميل«.
وفي ســياق ليس ببعيد، تتجه 
الســعودية  العربية  اململكــة 
وروســيا مرة أخرى إلى اجتماع 
أوبك + على جانبي نقاش حاسم 

حول سوق النفط.
وحتــث الريــاض علًنــا زمالءها 
»احلذر  توخــي  علــى  األعضاء 

الشديد«، على الرغم من ارتفاع 
لها  أعلى مستوى  إلى  األسعار 

في عام واحد.
ووفقــا لوكالــة بلومبــرغ فإن 
مندوبني قالوا إن اململكة أشارت 
في جلســات خاصــة إلى أنها 
اجملموعة على  أن حتافظ  تفضل 

استقرار اإلنتاج بشكل عام.
في وقت تشير موسكو إلى أنها 
ال تزال تريد املضي قدًما في زيادة 

العرض.
أشــهر من خفض  بعد عشرة 
إنتاج النفط اخلام عندما سحق 
الطلب   -19 كوفيــد  فيــروس 
البلدان  تزال منظمة  العاملي، ال 
وحلفاءها  للبتــرول  املصــدرة 
يحجــزون 7 ماليني برميل يومًيا 
من الســوق، أي حوالي ٪7 من 

اإلمدادات العاملية.
وكان أكثــر الــدول املتضــررة 

اقتصاديــا من هــذا االنخفاض 
لكنها  ونيجيريــا  العــراق  هو 
أعادت  نتائج، حيث  أسفرت عن 
األسعار إلى ما يزيد عن 65 دوالرًا 
للبرميل ودعم عائدات املنتجني 

املتضررة.
عندما جتتمــع أوبك + في 4 اذار، 
ســتناقش ما إذا كانت ستقدم 
املزيــد مــن النفط اخلــام إلى 
وبالتالي  نيســان  في  الســوق 

سيكون هناك قراران حاسمان.
أوالً؛ يجب على اجملموعة ككل أن 
تختار ما إذا كانت ستستعيد ما 
يصل إلى 500000 برميل يومًيا، 
وهي اخلطــوة التالية في إحياء 
تدريجي لإلنتاج مت االتفاق عليه 
فــي كانــون األول، لكنه توقف 
مؤقًتا في اجتماع كانون الثاني.

اململكة  علــى  يجــب  ثانًيــا؛ 
العربية السعودية حتديد مصير 

مليــون برميل إضافيــة يومًيا 
الطوعية  التخفيضــات  مــن 
اإلضافيــة التــي جتريهــا هذا 
للمساعدة في  واملقبل  الشهر، 
التخلص من الفائض بشــكل 

أسرع.
وقال املندوبون إن اململكة أعلنت 
في البدايــة أن هذا التخفيض 
ســينعكس في نيســان، لكن 
تفكيرهم األخير مائع ولم يتم 
االنتهاء مــن اخلطوة التالية. إن 
عرض احلفاظ على جزء من هذا 
نيسان  الطوعي في  التخفيض 
مساومة  ورقة  الرياض  مينح  قد 
مفيدة إذا كانت تســعى للحد 
مــن زيــادة اإلنتــاج اإلجمالية 

للمجموعة.
بعد االختالف حــول وتيرة زيادة 
العرض في االجتماعني الوزاريني 
، تشــير التعليقات  األخيريــن 

وموســكو  الرياض  من  العامة 
يلوح في  نقاًشــا آخــر  أن  إلى 

األفق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي 
ألكســندر نوفاك في 3 شباط 
أن »الســوق متــوازن«. في حني 
أنه لــم يصرح علًنــا بتفضيل 
السياســة ملناقشات 4 مارس ، 
جادل نوفاك في اجتماعي أوبك 

+ األخيرين لزيادة اإلنتاج.
الطاقــة  وزيــر  اعتراًفــا مــن 
بن  العزيز  عبد  األمير  السعودي 
سلمان بأن موقفه قد ال يحظى 
بشــعبية، حذر زمالئه املنتجني 
مــن التراخــي. وقــال إن على 
أزمة  »ندوب«  تتذكر  أن  اجلماعة 
العام املاضــي وأن تكون »حذرة 

للغاية« في خطوتها التالية.
وقال األميــر: »مباراة كرة القدم 
ما زالــت تُلعب، ومن الســابق 

انتصــار على  أي  إعــالن  ألوانه 
أن »احلكم  إلى  الفيروس«، الفتا 

لم يطلق صافرة النهاية بعد«.
 20٪ بنســبة  االرتفــاع  كان 
هــذا العام في أســعار النفط 
اخلــام حادًا مبــا يكفــي لكبار 
الهنــد  مثــل  املســتهلكني 
الضغــط،  مــن  للشــكوى 
وبالنســبة لبنوك وول ستريت 
وبيوت التجــارة للتنبؤ مبزيد من 

املكاسب.
اخملزونــات العامليــة تنخفــض 
املقرر  »بســرعة كبيرة« ومــن 
أن تتقلــص بشــكل حــاد في 
وقت الحــق من هذا العام، وفقا 
ويزدهر  الدولية،  الطاقة  لوكالة 
الطلب على املنتجات البترولية 
اجملتمعات  احتياجات  تلبي  التي 
التــي تعمــل وتســتهلك في 

املنزل.

العراق الخامس عالميا والثاني عربيا
بأكبر االحتياطيات النفطية لعام 2021

السعودية وروسيا يختلفان »مرة أخرى« 

العراق احتل المرتبة 
الثانية عربيًا بعد 
السعودية كاأكبر 
احتياطي للنفط، لتأتي 
الكويت ثالثًا عربيًا 
وبمقدار 101 مليار 
و500 مليون برميل، 
ومن ثم تأتي االمارات 
العربية المتحدة رابعا 
بواقع 97 مليارًا و800 
مليون برميل

منشأة نفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن البنك املركــزي العراقي، البــدء بتوزيع 
واســتالم مبادرة قرض الـ15 مليــون دينار في 

املصارف اخلاصة.  
وذكر املكتب اإلعالمي للبنك املركزي، للوكالة 
الرســمية، أن »املصارف اخلاصة باشرت بتوزيع 
قــرض الـ 15 مليون دينــار للموظفني املوطنة 
رواتبهم علــى املصارف اخلاصة باعتماد بطاقة 

املاستر كادر«.  
وأوضــح أن »تعليمات املبــادرة من املفترض أن 
تشــمل املصارف احلكومية أيضاً والقرار يعود 
لها الســتثمار هذه املبادرة لتقــدمي خدماتها 

للموظفني املوطنني رواتبهم لديها«.
واشار إلى أنه »بإمكان الراغبني باستالم القرض 
التوجه للمصارف لترويج املعامالت واســتالم 
القرض خالل يوم واحد بعمولة إدارية ال تتجاوز 

الـ%4 ومن دون فوائد«.  

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اســتقرت  أســعار صرف الدوالر فــي البورصة 
الرئيســية  في اقليم كردستان امس االحد ) 21 

شباط 2020).
وقــال مصدر صحفي ، إن أســعار الــدوالر في 
بورصة أربيل شهدت اســتقرارا حيث بلغ سعر 
البيــع 146200 دينار لكل مائة دوالر، والشــراء 

وبواقع 146000 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.
واشاراملصدر الى ان اســواق البورصة الرئيسية 
في بغــداد ال تزال مقفلة لليــوم الثاني نتيجة 

احلظر الشامل الذي انتهى امس االحد.

الصباح الجديد - متابعة:
اكد مديــر ناحية مندلي في ديالى، اســتقرار 
التبادل التجاري غبر منفذ سومار احلدودي شرق 

احملافظة.
وقال مديــر الناحية بالوكالة، مــازن اخلزاعي، 
ان” معدل تدفق البضائــع االيرانية عبر منفذ 
العراق مستقرة  ســومار- مندلي احلدودي مع 
ولم تشــهد اي انخفاض في الساعات املاضية 
بســبب تداعيــات احلظر الشــامل في اغلب 

محافظات العراق ومنها ديالى”.
واضاف، ان “املنفذ مخصص باالســاس للتبادل 
التجاري وليــس النتقال املواطنيني بني البلدين 
مؤكدا بان كورونا املتحورة وتداعياتها لم يكن 
لها تاثير فــي خفض معدل التبــادل والوضع 
طبيعــي وفق الســياق املعتاد الفتــا الى انه 
االحترازية مطبقة خالل  االجراءات  باالســاس 

االشهر املاضية من جلان للرصد واملتابعة”.
ويعد منفذ سومار- مندلي احلدودي بني العراق 
وايران من املنافذ احلدودية املهمة التي تشــهد 

مؤخرا نشاطا مرتفعا لنقل البضائع “.

المركزي يعلن مباشرة 
المصارف الخاصة بصرف 
سلفة الـ15 مليون دينار

استقرار اسعار صرف 
الدوالر في إقليم كردستان

استقرار التبادل التجاري 
عبر منفذ”سومار مع ايران

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت جمعيــة مصدري املواد 
الكيميائيــة واملنتجــات فــي 
اســطنبول، امــس االحــد، ان 
العراق  بينها  عاملية  دول  خمس 

مــن   60% علــى  اســتحوذت 
صادرات عطر الكولونيا التركية 

في العام 2020.
وقالت اجلمعية في تقرير لها ان 
"تركيا صــدرت 6.9 ماليني طن 

من عطر" الكولونيا" في العام 
يســتخدمها  والتي  املاضــي، 
العديــد كعطــر ومطهر لليد 
فيــروس كورونا  لــدرء خطــر 
مقارنة بعــام 2019 التي بلغت 

2.4 مليون طن،  الصادرات فيها 
مبينة أن "قيمة هذه الصادرات 

بلغت 28.3 مليون دوالر".
دول  "خمــس  ان  واضافــت 
مــن   60% علــى  اســتحوذت 

صادرات عطر الكولونيا التركية 
شــملت أملانيا وهولندا والعراق 
والواليات  املتحــدة  واململكــة 

املتحدة االمريكية".
كمــا وأشــارت اجلمعيــة الى 

"ارتفــاع صــادرات الكولونيــا 
التركية إلى أملانيا بنسبة 492٪ 
دوالر  ماليــني   7.8 إلــى  لتصل 
في العــام 2020 ، بينما قفزت 

بنسبة 491٪ 

خمس دول بينها العراق تستحوذ على أكثر من نصف صادرات "الكولونيا" التركية

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
االحــد،  امــس  التجــارة،  وزارة  أعلنــت 
اســتعدادها لتجهيز مفــردات التموينية 
بـ)ســلة واحــدة(، داعيــة وكالء الطحني 
في بغداد واحملافظات الــى مراجعة مراكز 
القطع لتسلم قوائم جتهيز احلصة الثانية.

وقال مدير الشركة العامة لتصنيع احلبوب 
خطاب علي القيسي في بيان إن "الشركة 
وجهــت جميــع فروعها باحملافظــات الى 
املباشــرة بقطع قوائم جتهيز الوكالء مبادة 
الطحني اليوم االثنني، ومفاحتة شركة جتارة 
احلبوب الطــالق الدفعة االولى من خلطات 
الثانية  احلصــة  النتاج  املعتمــدة  احلبوب 
من الطحــني اخملصص لصالــح البطاقة 

التموينية".
وشــدد القيســي علــى "االلتــزام التام 
بالشــروط الصحيــة ومقــررات اللجنة 
بارتداء  الوطنية  والسالمة  العليا للصحة 
الكمامــات والتباعــد االجتماعي وتقدمي 
التســهيالت من قبل مراكز القطع، فضال 
عن التنســيق في عملية مراجعة الوكالء 
مبا يحقق انســيابية تسلم قوائم القطع 

والتجهيز".
واكــد "اســتقرار جتهيــز مــادة الطحني 
نتيجة  للمواطنني عبر دفعــات متواصلة 
وجود الكميات املسوقة من احلنطة احمللية 
التي وصلت الى خمسة ماليني و300 الف 

طن خالل املوسم السابق".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
إن  تأمــني  شــركات  قالــت 
بفيـروس  املتعلقـة  املطالبـات 
كورونــا ســتؤدي إلــى دفــع 
 2.5 تعويضـــات تصــل إلــى 
مليـار جنيـــه إسترلينـي )3.5 
مليـــار دوالر( في عـــام 2020 
لـ  وفقــــا  بريطانيـــا،  فـــي 

»األملانيــة«.
شركـات  رابطـة  رئيـس  وقـال 
هــو  البريطانيـة،  التأميــــن 

إيفانــــز ، في بيـــان  امــس 
االول السبت إن جائحة كوفيد 
-19 كـــان لهـــا »تأثيـر غيـر 

مسبوق«.
وأوضــح أن اجلائحة ســلطت 
الضوء على بعــض »الفجوات 
غيــر املريحة« بني مــا يتوقعه 
العمالء ومــا يغطيه تأمينهم 

بالفعل.
وقالـــت الرابطــة إن توقــف 
األعمال التجارية أثناء تفشــي 

الوباء اســتحوذ علــى احلصة 
األكبر - حوالــي 2 مليار جنيه. 
باإلضافة إلى 204 ماليني جنيه 
احلياة  على  التأمــني  ملطالبات 
والتأمــني الصحــي وحمايــة 

الدخل.
152 مليون  نحو  دفع  وســيتم 
جنيــه لتأمــني الســفر و121 
مليون جنيه للمناسبات امللغاة 
مثــل حفالت الزفــاف أو تأمني 

املسؤولية.

شركات تأمين بريطانية مطالبة بدفع التجارة تجهز مفردات التموينية بـ»سلة واحدة«
تعويضات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني
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جمهورية العراق

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين

محكمة بداءة بيجي
العدد/ 3/ب/2021

التاريخ/ 2021/2/14
م/اعالن

الى/ الدعى عليه )محمود اسويد مخلف(
قدمــت املدعية )نــور علي روضــان( امام هذه 
)3/ب/2021( وجملهولية  املرقمة  الدعوى  احملكمة 
محل اقامتــك قررت احملكمــة تبليغك مبوعد 
املرافعة املــؤرخ 2021/3/1 وعند عدم حضورك 
ســتجرى املرافعة بحقــك غيابــا وعلنا وفق 

القانون
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2021/127

التاريخ: 2021/2/18
الى/ املنفذ عليه

املدينة/ ميسون مجيد غافل
لقد حتقق لهذه املديرية انك مجهول محل االقامة 
وليس لك موطــن دائم او مؤقــت او مختار ميكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنــا باحلضور في مديرية 
تنفيذ احلي خالل خمســة عشــر يومــا تبدأ من 
اليوم التالي للنشــر ملاشــرة املعامالت التنفيذية 
بحضورك وفي حال عدم حضورك ستباشــر هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان
مديرة تنفيذ احلي

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 8 / 2318

التاريخ: 9 / 2 / 2021
اعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجــار االلوى في ديوان محافظة البصرة عن اجــراء املزايدة العلنية اليجار 
العقــارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديريــة بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث 
سنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة 
في الساعة الثانية عشر ظهراً في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر االعالن 

واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية بلدية البصرة
- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم 

يحن موعد سداده
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة(

مالحظة / يكون مبلغ التامينات القانونية حسب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر 

ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

العدد: 270
التاريخ: 2021/2/18

م/ اعالن اول

عمال بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل تعلن جلنة بيع وايجار اموال الدولة في 
مديرية بلديات ذي قار عن وجود مزايدة علنية اليجار امالك مديرية بلدية )سوق الشيوخ( البالغ عددها )27( 
وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما 
ابتداء من اليوم التالي لنشر االعالن لدفع التامينات القانونية بنسبة ال تقل عن )%20( من القيمة املقدرة 
لكامل مدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حســب الوقت احملدد 
مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو علية املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة %2 واية 

مصاريف اخرى .
وقت املزايدة: الساعة 11 صباحا.

عبد الناصر غالب عطشان
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط 

جلنة البيع وااليجار
م/ إعالن

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن جلنة البيع واآليجار في مديرية بلديات واســط )للمرة الثانية( عن تأجير األمالك املدرجة اوصافها في ادناه 
العائدة الى مديرية بلدية احلي وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية احلي خالل فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها 
في الصحف اليومية مســتصحبني معهــم التأمينات القانونية البالغة )%30( مــن القيمة التقديرية بصك 
مصــدق او نقدآ ولكامل مدة اآليجار وســتجري املزايدة في اليوم االخير من مدة األعــالن في البلدية اعاله في 
متام الســاعة )العاشــرة صباحآ( اّذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واألعالن وكافة املصاريف االخرى وعلى املستأجر جلب هوية األحوال املدنية 

مصورة واصلية ويتم األلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد 
املهندس حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 8 / 2333

التاريخ: 9 / 2 / 2021
اعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة 
العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التامينــات القانونية البالغــة )%30( من القيمة املقــدرة مضروباً في مدة 
التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهراً 
في )قاعة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية 
بلدية البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا 
الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلــب هوية االحوال املدنيــة والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن )اصل 
وصورة(

مالحظــة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 
املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التامينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان م حافظة البصرة

القسم: جلنة البيع وااليجار االولى
العدد: 2317/8

التاريخ: 2021/2/9
اعالن اول

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة 
العلنية اليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه والعائدة الى مديرية 
بلدية البصرة وملدة ايجار )ثالث ســنوات( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوماً تبدأ من 
اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة املقدرة مضروباً في مدة التأجير 
مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهراً في 
)قاعــة بلدية البصرة( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

االعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايدة
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعادة ترميم او بناء املأجورات وبأشراف مديرية 
بلدية البصرة

- ال يحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا 
الدين مقسطا ولم يحن موعد سداده

- جلــب هوية االحوال املدنيــة والبطاقة التموينية وبطاقة الســكن )اصل 
وصورة(

مالحظــة / يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية 
املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد الستالم التأمينات هو 

اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً 

احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

االثنني 22 شباط 2021 العدد )4602(

Mon. 22 Feb. 2021 issue )4602(

العدد / 669
التاريخ / 2021/2/6

 القيمة التقديربة )االيجار السنوي( مدة االيجار نوع الملك رقم الملك اسم الدائرة ت
 ساحة وقوف نجادة 11/11 سوق الشيوخ 1

 السيارات
 ثمانية وثالثون مليونا وخمسمائة الفا دينار 105،335333 سنة واحدة

 اربعمائة وسبعة وسبعون وتسعمائة وخمسون دينار 7،35099 سنوات 1 كشك 25،/2 سوق الشيوخ 2
 اربعمائة وسبعة وسبعون وتسعمائة وخمسون دينار 7،35099 سنوات 1 كشك 25،/11 سوق الشيوخ 1
 اربعمائة وسبعة وسبعون وتسعمائة وخمسون دينار 7،35099 سنوات 1 كشك 25،/11 سوق الشيوخ 0
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القسم االولدراسة

شيخوخة الماء 
ناجح المعموري 

املـاء احـد االمنـاط العليـا فـي علـم 
النفـس اليونغـي . وهـو ايضـا احـد 
الباشـاري  اخليـال  نظريـة  عناصـر 
والعميـق  املتسـع  الداللـة  ولفضـاء 
ذهـب اليه الشـاعر مهدي القريشـي 
، واصطـاد طاقة الشـعر في فضاءات 
ميكـن  وال   . واملوجـودات  باحليـاة  املـاء 
املوجـود  الفاعـل  حضـور  جتاهـل 
الكينونـة  تسـتمر  وال   . باملوجـود 
مبعـزل  للوجـود  املمنوحـة  الطاقـة 
للكائـن  روحـاً  بوصفـه   ، املـاء  عـن 
واجمـل امليـاه هـي التـي فـي الصلب 
والترائـب ، وتسـجل بتدفقها شـكاً 
من اسـتمرار الفعـل املعنـي بالكائن 
او املوجـود ، كمـا انـه يضفـي سـعة 
املتسـامية  الرمزيـة  علـى  االنفتـاح 
وحتـول  االسـاطير  بهـا  تغـذت  التـي 
املاء حلماً بالنسـبة لإللهـة التي كان 
االنبعـاث احـد وظائفهـا . والبـد مـن 
التذكيـر باألسـطورة السـومرية قبل 
الذهـاب نحو تعـدد املعانـي والدالالت 
الطافيـة بـه وفيـه ومن هـذا التصور 
فـي  حساسـيته  تبلـورت  التخيلـي 
احليـاة والعالـم لـذا انـا اعتقـد بأنـه 
احـد اعظـم االمنـاط العليـا التـي ما 
زالـت كامنـة في اعمـاق كل شـيء ، 
وطافيـة فوق السـطوح . فاإلله انكي 
هـو الـذي وقـف علـى ضفـة الفـرات 
وابتـدأ ينـزو بوصفـه ثـوراً حتـى امتأل 
الفـرات مبائه العـذب الفـرات ، وظلت 
سـيرورته املتدفقـة حلظة حتولـه الى 
، وامتـأل  دجلـة وعـاود الفعـل ايضـا 
دجلـة مـاء زالالً . هكـذا امتـأل العراق 
مـاء وكان منذ حلظة اخللـق والتكوين 
. هـذا مـا اشـارت لـه اسـطورة االم 
السـومرية ننخرسـاك فـي اسـطورة 
اخللـق وحتمـاً داللـة املـاء فـي ديـوان 
 ، وعميقـة  متنوعـة  القريشـي 
املعـروف منها محدود ومعلـوم بعيداً 
الكامنـة  املعروفـة  التفاصيـل  عـن 

فـي اسـاطير الشـرق . واملتباينـة عن 
بعضهـا االخـر ، لكنهـا معـاً تفضي 
عـن تكون وجتـدد مثلما تعنـي انبعاثاً 
وخصبـاً . ومـا يثيـر في العنونـة التي 
القريشـي  مهـدي  الشـاعر  اختارهـا 
هو مسـحة الشـيخوخة التي شـف 
عنهـا العنـوان ، لكنهـا اشـارة تعني 
الريـح  تشـارك  باغـة  فيـه  تخيـًا 
ازدواج  وتبـدو   . املـاء  مـع  الهـواء  او 
 ، واملـاء  الريـح   / الهـواء  بـن  اجملـاورة 
فـاألول منط ثـان مـن االمنـاط واذا كان 
وفالـوس  فحولـي  رمـز  فهـو  ريحـاً 
ادخـال وكاهمـا مينحـان رمزيـة املـاء 
تشـاكاً مـع تخّيـل تبتكـره الذاكـرة 
واعنـي بـه االنثـى . ويتجـاور االثنـان ، 
وال يفترقـان منـذ االزل وحتـى االبـد ، 
ويومئـان للثنائيـة املعروفة املصطفة 
مـع بعضهـا االخـر ويتداخـل املـاءان 
، مـاء الرجـل ومـاء االنثـى ، وكاهمـا 
يبلـان اجلسـد ويكتبـان عليـه وفيـه 
وحفريـات  اتصـال  الكتابـة  وفعـل 
وهـو  البيـاض  علـى  ادخـال  الكتابـة 
جـزء مـن وجـود ولهـا بديل اجلسـدي 
احلقيقـي الراضـي بالغـرق ، ألنـه فـي 
مثـل هـذه الفوضى التي تعـم املكان 
، تتبـّدى عن الـروح الغائبـة والهائمة 
، الراعشـة ، الراجفـة ، جتاعيـد املـاء 
شـباب ، ولذائذ شـيخوخة ، مامسه 
الهواء السـطح املـاء املرتفـع واملهدد 
يناديـه   ، جميـل  وغـرق   ، بالطوفـان 
املـاء   . االنثـى  لـه  وتهلـل  الفحـل 
ذكـورة نازلـة . وحضور واسـع جداً في 
واالغريقيـة  السـومرية  امليثولوجيـا 

. والرومانيـة 
تتسـع العنونـة وتتعمـق ومتتـد فـي 
االنسـانية  والعلـوم   ، امليثولوجيـات 
طوافـة فيـه وعليـه ، جتاعيـد املـاء ال 
تفضـي الى شـيخوخة حاضنـة الثار 
الزمـن ، بـل سـباحة الهـواء / الريـح 
 . السـطح  فـوق  القضيبـي  الرمـز   ،
ايهـا اجلنوب / لسـت وهمـا / وال كائناً 
تنقرهـا  تائهـة  غيمـة  وال  افتراضيـاً 
الريـح مبخالبهـا / ولكنـي اجـزم / ان 

سـريرك الوثيـر مـا عـاد ينفـع لعبث 
قيلولـة اللغـة / واملقابر ورثـة العدم .
" اجلنـوب " نـص مكتـوب عـن جتربـة 
فـي  معروفـة  بـل   ، معاشـة  غيـر 

جتربـة  بانهـا  اعتقـد   . الفلسـفة 
اجلنـوب  مـع  وعاقتـه   " نيتشـة   "
وتأديـة  الضـوء  حضـور  وشـعائر 
للموسـيقى  واالسـتماع  الرقـص 

اللغـة  فيضـان  اجلنـوب  فـي  احليـاة 
التـي متسـك بالتدويـن مثلمـا حتافظ 

. املمحـاة  علـى 
االشـارات عديدة الدالة على السـيرة 
الذاتية لنيتشـة . وخصوصـاً عاقته 
وهـو  الهـادئ  وجنونـه  اجلنـوب  مـع 
يتجـول فـي اماكـن جماله ويسـتمع 
املوسـيقى ويرقـص ، الشـعر متظهـر 
للموسـيقى واالخيرة تدفقات احلركة 
املنتظمـة . اجلنـوب ، كل جنـوب هـو 
طقـوس وضـوء ، ولـم يعرف نيتشـه 
الضـوء اال فـي اجلنوب " نحـن بحاجة 
الى اجلنـوب . وبأي ثمـن . نحن بحاجة 
الـى نبرات صافيـة ، وبريئـة ، وفرحة ، 
ورقيقـة " هـذا مـا قاله نيتشـه الذي 
وجـد فـي اجلنـوب حضـوراً لزرادشـت 
والـذي الزمـه حتـى النهايـة . كلمـا 
مـن  تقطـع   / اجلنـوب  يسـتيقظ 
صياحاتـه اغانـي الـرب / وتسـرق مـن 
اصابعـه قصـب املوسـيقى / وتثلـم 
من جـدار ذكرته . قفـزة لص /ص 30//

**********************
تشـف عنونـة " جتاعيـد املـاء " عـن 
يلـف معـه   ، حضـور غنائـي واضـح 
شـعرية اللغـة والصـورة التـي قـال 
ترينـا مـا  التـي  عنهـا هايدجـر هـي 
لـم نـره فـي اليومـي . صـورة حاضرة 
، وغائبـة ، لـم نرهـا من قبل ، تشـدنا 
بقوتهـا الكامنة باللغـة . عنونة املاء 
صـورة زمنـة / جتاعيـده ، شـيخوخة ، 
وهـو شـباب ايضا ومثلما قال باشـار 
: املـاء سـيد اللغـة السـائلة ، اللغـة 
املتواصلـة  اللغـة   ، املتعثـرة  غيـر 
اللغـة التـي جتعـل االيقـاع منسـابا 
اخملتلفـة،  االيقاعـات  متنـح  التـي   ،
املـادة املتجانسـة ، اذا لـن نتـردد فـي 
للتعبيـر  الكامـل  معناهـا  اعطـاء 
الـذي يفصح عن نوعية شـعر سـائل 

ومفعـل ، شـعر يجـري مـن ينبـوع.

قصة قصيرة

جائزة

مهّند الخيكاني 

علـى  تـدّل  أمـه  كانـت  البدايـة  مـن 
يـا ال مـا  لـه:  تقـول  طريقتهـا حـن 
أكملـك . لكـّن ، حـن كبر قنديـل ، أدرك 
بشـكل تلقائـي أن هنـاك أقداًمـا تهرول 
األحيـان  بعـض  وفـي  صـدره،  داخـل 
تتسـلق تلك األقدام جسـده إلى رأسـه، 
دويَّ خطـى  فجـأًة  يسـمع  يجعلـه  ممـا 
مقلِـق ٍ يفزعـه بالكامل، فـا يكون منه 
عند ذاك سـوى أن يقفل عليهـا النافذة، 
ويحصـل ذلـك عبـر إقنـاع نفسـه بأنها 

أوهـام ال غيـر. 
فـي الشـارع الحـظ ذلـك، فـي املدرسـة 
علـى  تسـير  النـاس  كانـت  كذلـك، 
علـى  يسـير  كان  هـو  بينمـا   ، قدمـن 
عجـات ، وينظـر إليهم وينظـرون إليه ، 
وكان يُسـعد كثيـرا مبا ياحقـه من تلك 
األنظـار ، ألنـه دائمـا يتذكـر مـا تقولـه 
ه : مـا أكملـك . ولهذا فّسـر أنها  لـه أمُّ
نظرات افتتان وتعّجب ، وليس ألٍي كان أن 
يحظـى بها ، هـي لألشـخاص الكاملن 
خّصتهـم  الذيـن  األشـخاص  فقـط، 
السـماء بتلـك املكانـة ورفعتهـم فـي 
املقـام . ولذلـك لـم تكـن تثيـره رياضـة 
كـرة القـدم مثـا ، وال كـرة السـلة ، وال 
أي نشـاط آخـر ال يسـتطيع القيـام به ، 
ومـع ذلك كلمـا نال منـه االرتيـاب يلجأ 
إلـى أن يحّلل األمـر ويرجعـه الى موضع 
وحيـد كانـت قـد اتفقـت فيـه نفسـه 
وتنشـئته : هـو ال يحتـاج الـى مثل تلك 
احلـركات الفضفاضـة واالرجتاليـة التـي 
بـا هدف حقيقـي ، حتـى وإن كان هناك 
هـدف ، فهـو مجـرد وهم ال أكثـر. انتهى 
. ثـم ميضي الـى حياته املعتادة بسـام . 
ولكـن ذات يـوم حلـم قنديل بأنه ميشـي 

كمـا اآلخريـن ، وميـارس تلـك احلـركات 
النـاس  ، فيمـا كانـت  التـي ال يحبهـا 
التـي متشـي يومًيـا ويراهـا فـي طريقه 
الى املدرسـة أو السـوق ، مقعـدًة مثله 
. وهـو مـا دفعـه الـى االسـتيقاظ كما 
لـو أنه يريـد النجاة مـن كابـوس ،  ميأله 
الغضـب والشـعور بأنـه فقـد كمالـه 

يحاصـره  ظـّل  البقيـة  علـى  ومتّيـزه 
أن  كهـؤالء  عاديـّن  ألنـاس  كيـف  إذ   ،

يصبحـوا مثلـه ؟ . 
بالتأكيـد كانـت كلمات أّمـه تلعب دورا 
حاسـًما فـي تأديـة شـخصية املعلـم 
الـذي يذّكـره ويلّقنـه شـعور الكمـال 
ا موجًعا لها ،  والتفـوق ، كانـت حتبه حبًـّ

حّرضهـا على تنشـئته بهـذه الطريقة 
الرافضـة ملـآل الوقائع.

إال أن قنديـل أصبـح عدوانًيـا بطريقـة 
الفتة ، بسـبب ذلك احللم ، شـعر مثلما 
لـو أنهم سيسـرقون تفـّرده ، وبدأ يرمي 
واالشـمئزاز  السـخرية  ملؤهـا  بأنظـارٍ 
نحـو االخرين ، وحـن لم يلـَق جتاوبًا غير 

تلـك النظـرات احلانيـة الدافئـة حيًنا و 
املشـفقة أغلـب األحيـان ، أخـذ يدحرج 
يدحـرج  وهـو  األخـرى  تلـو  الشـتائم 
ومـع   ، الطريـق  علـى  عربتـه  عجـات 
هـذا ، لـم يلـَق قنديـل أيـة اسـتجابٍة 
ممـن أمعـن فـي اإلسـاءة إليهـم ، وقـد 
 ، النـادر  السـكون  ذلـك  مـن  فوجـئ 

ففـي العـادة تغضـب النـاس مـن أمور 
غبيـة وتافهـة ، وحتدث حتديـات وفجائع 
، ملـاذا ال يحـدث مثـل ذلـك معـه ؟ هـل 
يخشـونه الـى هـذه الدرجـة ؟ هـل هو 
مميـز الى احلـد الـذي يجعلهـم عاجزين 
عـن فعـل شـيء ؟ أم أنهم يسـتحقون 
ذلـك ولـذا مييلون الـى التحمـل ؟ . دارت 
كل تلـك التسـاؤالت في رأسـه ، دون أن 
تصطـدم بجـدار أو إجابة شـافية. وفي 
صبـاح يـوم جمعـة ، كان قنديـل كمـا 
جـرت العادة رفقـة والـده ، يتجهان الى 
السـوق الشـعبية القريبة مـن البيت ، 
لشـراء بعـض الفواكه واخلضـر ومن ثم 
يتجهـان الى سـوق الّسـمك فهـو يوم 
الشـواء املنتظر أسـبوعيًّا، حيث جتتمع 
وجبـة  علـى  أفرادهـا  بـكل  العائلـة 
بعمـر  امـرأًة  شـاهد  وهنـاك   ، الغـداء 
تشـّوه  طفـا  حتمـل   ، تقريبـا  والدتـه 
التشـّوه معظـم  وطـال  متامـا  وجهـه 
أطرافـه ، كان يشـبه مـن يرتـدي قناًعا 
مخيًفـا بالنسـبة اليه ، وقـد أثارت تلك 
الصـورة فضولـه وتوتـره وهـو يشـاهد 
هـذا املنظـر ألول مـرة ، عندهـا قـّرر أن 
يسـأل والـده عمـا حصل لذلـك اخمللوق 
العامـات  تلـك  إن   : والـده  فأخبـره   ،
الناتئـة علـى جسـم ذلك الطفـل تدلُّ 
علـى أنـه تعـرض حلـروق شـديدة، حروٍق 
مـن الدرجـة الثالثـة . ثـم أعقـب األب 

ذلـك ب : كفانـا ال شـر األقـدار . 
ولكـّن الـذي جعـل قنديـل ينهـار مـن 
البـكاء في تلـك اللحظة وصـار يتفقدُّ 
هـو   ، والدتـه  منـذ  النائمتـن  سـاقيه 
وهـي  الطفـل  ذلـك  أُمَّ  سـمع  حينمـا 
تقـول لـه بوجـٍه مشـرق : يـا ال مـا 

أجملـك يـا ال مـا أحـاك ! .

متابعة الصباح الجديد:

األشـعري  محمـد  املغربـي  الشـاعر  فـاز 
العامليـة  )األركانـة(  بجائـزة  السـبت 
للشـعر لعـام 2020 التـي يقدمهـا بيـت 
مـع  بالشـراكة  املغـرب  فـي  الشـعر 
اإليـداع  لصنـدوق  الرعايـة  مؤسسـة 
الثقافـة. وزارة  مـع  بالتعـاون  والتدبيـر 

وقـال بيـت الشـعر فـي مصوغـات منـح 
إن  اخلامسـة عشـرة  دورتهـا  اجلائـزة فـي 
»قصيـدة الشـاعر محمد األشـعري التي 
يجسـد مسـارها أطـوار وعـي القصيـدة 

وبأزمنتهـا  بذاتهـا  املعاصـرة  املغربيـة 
الشـعرية، عملـت علـى حتريـر مسـاحات 
فـي اللغة لصالـح القيم ولصالـح احلياة، 
وذلـك بتحريـر هذه املسـاحات مـن النزوع 
التقليدي احملافظ الذي يشـل احلياة بشـل 

اللغـة وتقليـص مناطـق مجهولهـا«.
األشـعري  محمـد  »قصيـدة  أن  وأضـاف 
ظلـت وفيـة ملـا يوسـع أفـق احلريـة فـي 
الكتابـة وبالكتابـة، باعتبـار هـذه احلريـة 
مقاومـة باللغـة، مبـا جعـل االنحيـاز إلـى 
هـذا األفـق، فـي منجـزه النصـي، ذا وجوه 
عديـدة منهـا التصـدي بطرائـق مختلفة 
للتقليـد ولتضييق احليـاة واالرتقاء باللغة 

إلـى صفائهـا الشـعري«.
ولـد األشـعري فـي 1951 مبدينـة زرهـون 
فـي شـمال املغـرب ودرس احلقـوق قبل أن 
يشـتغل بالصحافـة حيـث رأس حترير عدد 
مـن الصحف واملاحـق الثقافيـة واجملات، 

كمـا انخـرط فـي العمل السياسـي.
عـام  املغـرب  كتـاب  احتـاد  رئاسـة  تولـى 
للثقافـة  وزيـرا  الحقـا  عـن  ثـم   1989
فـي أكثـر مـن حكومـة وصـدر لـه نحـو 
11 ديوانـا شـعريا إضافـة إلـى عـدد مـن 

األدبيـة. األعمـال 
مـن أبـرز دواوينه الشـعرية )صهيـل اخليل 
اجلريحـة( و)عينـان بسـعة احللم( و)سـيرة 

و)قصائـد  صخريـة(  و)حكايـات  املطـر( 
نائيـة( و)جمـرة قـرب عـش الكلمـات(. 

فـاز باجلائـزة العامليـة للروايـة العربية من 
اإلمـارات عـام 2011 عـن روايتـه )القـوس 
والفراشـة( مناصفـة مع السـعودية رجاء 

. لم عا
تكتسـب جائـزة )األركانة( التي تأسسـت 
فـي 2002 اسـمها مـن »شـجرة األركان« 
النـادرة التـي تنبـت فـي جنـوب املغـرب، 
وذهبـت في الدورات السـابقة إلى شـعراء 
مـن الصـن وفرنسـا وفلسـطن والعـراق 
وفرنسـا  وإسـبانيا  املتحـدة  والواليـات 

والبرتغـال وأملانيـا.

قنديـــل 

المغربي محمد األشعري يفوز بجائزة األركانة للشعر 

غالف الكتاب

لم يعـد األدبـاء والفنانـون وأهـل الفكـر يكترثون 
ملظهرهـم اخلارجـي، أو يأبهـون بارتـداء مكمـات 
األناقـة التقليديـة، كمـا كانـوا يفعلون مـن قبل. 
فأطلـق الكثيـر منهـم العنـان لشـعره الرمـادي 
اجملعـد، وحليتـه البيضـاء الكثـة، وأسـدل قميصه 
فوق كرشـه، برمـاً بالتقاليـد واألعـراف القدمية، أو 
أسـوة باخملترعـن العظـام، الذين ال ميلكـون الوقت 

الكافـي لاهتمـام بهذه القشـور. 
ولعـل مـن أشـهر ما كانـت حتـرص عليـه النخبة 
مـن  الزمـة  فهـي  العنـق.  ربطـة  املاضـي  فـي 
لـوازم األناقـة لـدى األسـاتذة واملعلمـن واألطبـاء 
والشـعراء وموظفـي الدولـة شـتاًء. وفـي حقبـة 
مـا ألزمـت إحـدى الشـركات النفطيـة العراقيـة 
طبقـة املـدراء فيهـا بارتـداء ربطـة العنـق، مـع 
القميـص األبيـض ذي األكمـام القصيـرة صيفـاً. 
ألنهـا تـرى فيهـا رمـزاً للحـزم، والقـوة، والكفاءة.
العالـم يتنـازل عـن ربطـة  أول رئيـس فـي  وكان 
العنـق هـذه هـو الرئيـس األميركـي جـورج بـوش 
االبـن. بعـد أن أكمل اجتيـاح أفغانسـتان والعراق.  
فياقـة القميص السـائبة لديه، تعني االسـترخاء 

بعـد حتقيـق األهـداف، وإجنـاز املهام! 
أن املوضـوع ال عاقـة  لكننـي اكتشـفت الحقـاً 
لـه بآخـر صيحـات األزياء فـي الـدول املتقدمة. وال 
رابـط لـه بالتقاليـد الدينية فـي دول أخـرى، بل أن 
لـه صلـة عميقـة بالبيئة. إذ يشـكل التحـرر من 
هـذا التقليـد  جـزء من حملـة إنقـاذ الكوكب من 

التلـوث أو االحتـرار  الكوني!  
وقـد أطلقت هـذه الصيحة امـرأة يابانية تشـغل 
يوريكـو  اسـمها  طوكيـو،  عمـدة  منصـب  اآلن 
كويكـي. وكانـت في مـا مضى وزيـرة للبيئـة، ثم 
شـغلت منصـب وزيـرة الدفـاع ملـدة شـهرين في 
منتصـف عـام 2007. وهـي فـي األصـل مراسـلة 
صحفيـة، ومذيعـة، ومهتمـة بالبيئة مـن مواليد 
علـم  قسـم  خريجـة  ذلـك  فـوق  وهـي    .1952
االجتمـاع فـي اجلامعـة األميركيـة فـي القاهـرة. 
وقـد زارت مصـر مـراراً بعـد تخرجهـا عـام 1976. 
وفـي نهايـة عـام 2007 حاضـرت في مؤمتـر العرب 
مـاذا  حـول  االسـكندرية  مكتبـة  فـي  واليابـان 
عنـد اليابـان لتقدمـه للعـرب، ومـاذا عنـد العرب 
ليقدمـوه لليابـان. وألن مصـادر الطاقـة هـي مـا 
ميلكـه العـرب، قالـت السـيدة كويكـي أن ربطـة 
درجـة  مـن  ترفـع  الرجـال  يرتديهـا  التـي  العنـق 
لاسـتعانة  صاحبهـا  وتضطـر  اجلسـم،  حـرارة 
مبكيفـات الهـواء، أو اسـتهاك وحـدات إضافيـة 
مـن الكهربـاء. ومعنى ذلـك بالطبع حـرق كميات 
أكبـر مـن النفـط أو الغـاز أو الفحـم. ويـؤدي هذا 
الكربـون فـي  أوكسـيد  ثانـي  زيـادة نسـبة  إلـى 
اجلـو. أي أن ربطـة العنـق احلمـراء أو الصفـراء أو 
امللونـة، التي يتمسـك بها رجال األعمـال أو مدراء 
الشـركات أو كبـار املوظفن، هي سـبب مهم من 

أسـباب التلـوث! 
رمبـا يجـد البعـض أن مثل هـذه األفـكار متطرفة 
نوعـاً ما، لكن التقديـرات ترى أن احلملة الواسـعة 
ملقاطعـة ربطـة العنـق، خفضت ما نسـبته 20% 
مـن التلـوث في اليابـان. وهذا إجناز هائل أسـهمت 
بـه النخبـة املتعلمـة، عبـر مـا متتلكه مـن وعي، 
ومـا حتـرص عليـه مـن قيـم. وبرهنـت علـى أنهـا 
تسـتطيع عبـر حمـات ناعمـة منظمـة  فعـل 
الكثيـر ممـا لـم تفلـح فيـه حكومـات ودول كبرى 

فـي هـذا الكوكب. 

ربطة عنق ! 

من اعمال الفنان جبر علوان
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سماعات السلكية لمحبي االلعاب
أعلنت شــركة مايكروســوفت امنوذجها األحدث من السماعات 

الالسلكية اخملصصة ملستخدمي منصات Xbox أللعاب الفيديو.
وصممت سماعة Xbox Wireless Headset بهيكل مصنوع من 
البالســتيك املتني يزن 312 غ، وزودتها مايكروسوفت بإطارات مرنة 

خاصة حول مكبرات الصوت لعزل الضوضاء اخلارجية.
وطورت هذه الســماعة لتكون قادرة على االتصال الســلكيا مع 
أجهــزة Xbox Series X و Series S وأجهزة الكمبيوتر والهواتف 
 Windows كما جهزت بتقنيات ،Bluetooth 4.2 الذكية عبر تقنية
Sonic وDolby Atmos و DTS Headphone لتوزيع األصوات بصورة 
أقرب إلى األصوات الواقعية، إضافة إلى ميكروفونات خاصة متّكن 

من االعتماد عليها إلجراء املكاملات الهاتفية.
وزودتهــا مايكروســوفت ببطارية داخلية تكفيهــا لتعمل لـ 15 
ســاعة متواصلة بعد شحنها لثالث ساعات، أما شحن البطارية 
لـ 30 دقيقة تقريبا فيكفي السماعة لتعمل اربعة ساعات تقريبا.
ومن خالل تطبيق Xbox Accessories ميكن التحكم بنظام توزيع 

األصوات، ومبيزة الكتم التلقائي للصوت ومعدالت اإلضاءة.

H5N8 اول اصابة بساللة
أعلنت الســلطات الروســية اكتشــاف أول حالة إلصابة البشر 

بساللة H5N8 من إنفلونزا الطيور.
وأكدت رئيســة الهيئة الفدرالية الروسية املعنية بحماية حقوق 
املســتهلك، آنا بوبوفا في أثنــاء موجز صحفــي، أن خبراء مركز 
»فيكتــور« احلكومي لعلــم الفيروســات والتكنولوجيا احليوية 
اكتشفوا املادة اجلينية للساللة املذكورة لدى سبعة من موظفي 
مصنع الدواجن الواقع في جنوب البالد الذي مت رصد تفشي إنفلونزا 

الطيور فيه أواخر العام املاضي.
وأكدت أن هؤالء املصابني كانــوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه 

السرعة نسبيا ولم يظهر لديهم أي أعراض ملموسة.
وأشــارت بوبوفا إلى أن هذه أول حالة لتســجيل إصابة البشــر 
بســاللة H5N8 في العالم، مضيفة أن هذه الساللة ليست قادرة 
حتى اآلن على االنتقال من شــخص إلى آخر، لكن استمرار حتورها 

قد يؤدي إلى ذلك.
وشددت املسؤولة الروســية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا 
لالســتعداد ملواجهة هذا التحــدي والتصدي له بشــكل ووقت 

مناسب.

ال تضف الشاي الى الحليب
حــذرت طبيبة مصرية من إضافة الشــاي أو الكاكاو إلى احلليب، 

بسبب تأثيرها الضار عند خلطها، على الصحة.
وقالت الدكتورة منال عــز الدين خبيرة الصناعات الغذائية، إن 
إضافة الكاكاو أو الشــاي إلى احلليب، يكون ضارا على احلليب 
وال يســتفيد اجلسم منه. وأن األبحاث العلمية تقول إن الشاي 
يحتوي على حامض يرســب الكالســيوم والدهون، وبالتالي ال 
يســتفيد اجلسم من احلليب كمصدر للكالسيوم، اما الكاكاو 
فإنه يحتوي على مواد تتحد مع الكالسيوم وتشكل مواد تكون 

حصوات على الكلى.
وحــذرت أيضا من إضافــة الفراولة، اجلوافة، برتقــال، أو ماجنو 
للحليــب، أما املوز فإن إضافته يحافــظ على القيمة الغذائية 
للحليب، وكذا األمر بالنسبة إلى النب وليست القهوة سريعة 

اإلعداد أو التحضير.
وتابعت: »دور احلليب تقوية العظام واألســنان ومصدر للطاقة 
ومقوي للمناعة، وما مييز احلليب الطبيعي عن غيره أنه يحتوي 
على نسبة الكالسيوم مطلوبة لبناء صحة العظام واألسنان 

بشكل يفوق أي ألبان أخرى. 

ملونشريط

الصباح الجديد - متابعة:

يلجأ الكثير من االشــخاص الى 
النوم وقت الظهيــرة خاصة في 
فصل الصيف مــع ارتفاع درجات 
التــي تضفيها  والبرودة  احلــرارة 
مكيفات الهواء على املكان، سواء 
فــي البيت او العمــل وحتى في 

السيارة.
القيلولــة مفيدة النها  ان  نعرف 
تعيد الينا النشــاط، لكن بعض 
االبحاث اثبتت مؤخــرا انها عادة 
صحية ملا لها من فوائد جمة على 

صحة االنسان.
فــي دراســٍة علميــة قــام بها 
الباحثــون في جامعــة هارتفورد 
شــاير علــى أكثر مــن ألف من 
اكد اجلميع شعورهم  املشاركني، 
بعد  اليــوم  طــوال  بالســعادة 
احلصــول على القليــل من النوم 

وقت الظهيرة.

ولكن كم يكون وقت القيلولة؟
قام الباحثون بتقسيم املشاركني 
من  تتكــون  إحداها  جملموعــات، 
الظهيرة،  في  ينامون  ال  أشخاص 
وأخــرى مكونــة من أشــخاص 
ينامــون ملــدة ثالثــني دقيقــة، 
لألشــخاص  أخيرة  ومجموعــة 
أكثــر من نصف  ينامون  الذيــن 
اليوم. وجدوا  ساعة في منتصف 
أن األشــخاص الذين ينامون ملدة 
زمنية أقصر يتمتعون مبعدل أعلى 
من الســعادة عن أولئــك الذين 

يتجاوز نومهم الثالثني دقيقة. 
يقول بروفيســور ريتشارد وايزمان 
الــذي قــام بإجراء الدراســة مع 
مجموعــة مــن الباحثــني : »أن 
احلصــول على ثالثــني دقيقة من 
النوم أو أقل خالل الظهيرة يساعد 

علــى التركيز واإلنتــاج، وكذلك 
وكل  اإلبداعية،  العمليــة  يحفز 
هــذه االســتنتاجات تدعم أيًضا 
فكرة ان األشخاص يصبحون أكثر 
سعادة في حالة حصولهم على 

قيلولة قصيرة«.
القيلولة لوقت طويل  ويتابع: »إن 
تعرض الصحة لبعض اخملاطر، ما 

يتفق مع النتائج األخرى«.
جزء كبير من الدراسة يعرض لنا 
تأثير القيلولة على أداء األشخاص 
في العمل والذي يُعد تأثيرًا إيجابًيا 
بدرجة كبيرة، ولذلك تقوم بعض 

الشــركات الكبرى ومنها شركة 
مخصص  مــكان  بتوفير  جوجل 
على  للمســاعدة  داخلها  للنوم 

حتسني أداء املوظفني«.
يختلف البعض مع هذه النظرية 
باملدة  املتعلقة  واحدة،  في جزئية 
يرى عــدد من  الزمنيــة، حيــث 
الدارسني أن النوم ملدة أقل من 90 
دقيقة قد يؤدي إلي الترنح وفقدان 
القــدرة على التركيــز والتواصل 
بشكل جيد، وهذا يعني أنه يجب 
احلصول على قيلولــة مدتها 90 
دقيقة في األقــل للحصول على 

قســٍط كاٍف من الراحة وبالتالي 
حتقيــق األهــداف املرغوبة وليس 

نصف ساعة فقط.
مــن اجليد أن نعرف أنه ميكننا اآلن 
تعويض عدم احلصــول على قدرٍ 
كاٍف مــن النوم خــالل الليل عن 
طريق النــوم بعمق ملــدة تتراوح 
بني نصف ساعة وساعة ونصف 
الســاعة خالل النهار، ما يساعد 
أيًضا عل حتســني احلالة املزاجية 
للحصول بالنهاية على يوم حافل 

باإلجنازات.
النوم ملدة أطول  أن  ويجب مراعاة 

النهار  املطلوب خالل ساعات  من 
قد يؤدي إلــي أضرار عديدة منها، 
بعد  والتعب  بالوهــن  الشــعور 
عادًة  يستمر  والذي  االســتيقاظ 
ملــدة تتراوح مــا بــني دقائق إلى 
نصف ســاعة ال أكثر، ولكنه أمر 
أولئك  بشــكل خــاص  يضر  قد 
نشاطهم  كامل  يحتاجون  الذين 
بعد القيلولة للقيــام بعمل ما. 
إضافة إلى التسبب في مشكالت 
ليــالً،  النــوم  فــي  وصعوبــات 
فالقيلولة القصيرة قد ال تتسبب 
بأي مشــكالت في النوم، إال أنها 

ولدى األشخاص املصابني باألرق أو 
غيره قــد ال تكون أفضل خيار، بل 

قد تزيد الوضع سوء.

كيــف حتصــل علــى قيلولــة 
مثالية؟

على  احلصول  للمــرء  ميكن  حتى 
القيلولــة املالئمــة، فــإن هناك 

العديد من الطرق.
تتمثــل الطريقة األولــى بتناول 
فنجــان مــن القهوة قبــل نحو 
20 دقيقة مــن القيلولــة، إذ أن 
مفعولها ســيظهر مباشرة بعد 
قيلولــة قصيــرة ال تتجــاوز 20 
دقيقة، ما مينح املرء نشــاًطا، وإال 

فإنه سيغط في نوم عميق. 
فتتلخص  الثانية  الطريقــة  أما 
في مدة القيلولة مبا يتناسب مع 
احتياجات املرء، بحســب ما ذكر 

موقع »ماشابل« اإللكتروني. 
وتســتند الطريقــة الثالثة إلى 
اختيــار الوقت األفضل للقيلولة، 
وبحســب اخلبــراء، فــإن الوقت 
األفضــل يكــون قبل الســاعة 
أن  اخلبراء  ويقول  اخلامسة مساء، 
القيلولة املتأخرة قد تربك مواعيد 
النــوم، خصوًصا ملــن يعانون من 

اضطرابات النوم. 
فتتمثل  الرابعــة  الطريقــة  أما 
البارد بعد  بتناول كأس من املــاء 
اليقظة مباشرة، ويُعد ذلك أسرع 

وأسهل وسيلة لليقظة.
وأخيــرًا، ال داعي لالســتلقاء من 
اخلبراء  يجــد  إذ  القيلولة،  أجــل 
أمر مناســب،  النوم جالًســا  أن 
ومفعوله مماثل متاماً لالســتلقاء، 
لكن هناك حتذيــرات من مخاطر 
اجللوس  أثناء  فــي  الطويل  النوم 
حتى وان كان نصف ســاعة، الن 
النوم مــن اساســياته ان يكون 

الشخص بوضع مريح جلسمه.

القيلولة تخبيء مفاتيح السعادة

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت نقابة اإلعالميني املصريني، 
املهنة  مزاولــة  تصريــح  إلغاء 
لإلعالمــي تامــر أمني بســبب 
تصريحات غير الئقــة أدلى بها 

عن فتيات الصعيد.
وذكــرت النقابــة في بيــان أنه 
التي  التحقيقات  انتهــاء  »بعد 

ســاعات  ثالث  نحو  اســتمرت 
ثبتت  قــد  الســاعة  ونصــف 
مخالفة تامر أمني مليثاق الشرف 
الســلوك  اإلعالمــي ومدونــة 

املهني«.
واســتندت النقابة فــي بيانها 
في  العامة  املبــادئ  »بــاب  إلى 
فقراتها أرقــام 2 و4 و6 و7، التي 

نصت الفقرة رقــم 2 منه على 
احترام األديان السماوية والقيم 
اجملتمعية وآداب وتقاليد املهنة«.

وأضاف البيان أن »الفقرة رقم 4 
تؤكد على دور اإلعالم في حماية 
والتماســك  الوطنية  الوحــدة 
تؤكد   6 رقــم  والفقرة  القومي 
اإلنسانية  الكرامة  احترام  على 

وعدم اإلســاءة إلــى أي فئة من 
فئات اجملتمع«.

وتابع: »في باب الواجبات، خالف 
املذكور الفقرة رقم 7 التي نصت 
على عدم انتهــاك حرمة احلياة 
للمواطنني  والعائليــة  اخلاصة 

كافة«.
إلغاء تصريح  إلى  البيان  وخلص 

مزاولة املهنة الصادر لتامر أمني 
خملالفته ميثاق الشرف اإلعالمي.

وكانت هيئة مكتب اجمللس األعلى 
لتنظيــم اإلعالم فــي مصر، قد 
قررت وقــف برنامج اإلعالمي تامر 
أمني واستدعائه للتحقيق بسبب 
تصريحات غير الئقة أدلى بها عن 

فتيات الصعيد.

اإلعالمي  تصريحــات  وتســببت 
تامر أمني، وما تضمنه من إســاءة 
ونســائه، في حالة من  للصعيد 
كالم  والقى  والغضب،  الســخط 
أمني ردود فعل كبيرة من مختلف 
ومهاجمة  منــددة  اجملتمع،  فئات 
ملــا يعتبرونــه إســاءة مرفوضة 

لسيدات اجلنوب.

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لإلعالمي تامر أمين
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القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

الكثير منا يقضي الكثير من الوقت لتجميل 
احلاجبني، ويصرف األموال من أجل احلفاظ على 
احلاجبني من التساقط ويبتكر حلوال لتكثيف 
شــعر احلاجبني ملا لهما من تأثير جمالي على 
الوجــه، إال أن أغلبنا ال يعلم مــا فائدة وجود 

احلواجب وماذا يقول شكلها وتركيبها عنا .
أغرب املعلومات عن احلواجب:

– احلواجب تُظهر عواطف الشخص:
العواطف،  تســاعدنا حواجبنا على إظهــار 
ارتفاع  فعندما ترتفع درجة صوتك فسيوازيه 
فــي حاجبيك أيضــاً ، ليس ذلك حســب بل 
عندمــا تقوم بتعبير ما مــن دون تفكير مثال 
عندما تتفاجأ  فســيتحرك احلاجبني بطريقة 
توحــي لالخــر بحقيقة ما شــعرت به حتى 
مــن دون ان تنطق بحرف. وعنــد يتم التعبير 
عن الشــك والفضول، فإن ذلك يؤدي إلى بروز 
احلاجبني بعد اقترابهما من بعض، حتى عندما 
نغضب من احد فبحركة واحدة ميكن ان نعلن 

غضبنا وامتعاضنا.
– احلواجب تعطي البشر ميزة خاصة:

العديــد مــن الثدييــات لديهــا احلواجــب 
وتستعملها للتعبير عن املشاعر، ولكن نحن 
األنواع الوحيدة التي لديها في  احلاجبني ميزة 
تطورية، حيث أنه مــن خالل احلواجب تصبح 

تعبيراتنا أسهل على الناس في تفسيرها.
– جتميل احلواجب منذ القدم:

إن كل ثقافــة وفترة زمنيــة كان لها طريقة 
مختلفة لتشــكيل احلاجبني، ففي فلورنسا 
خالل عصر النهضة قام الناس بحلق احلاجبني 
املوناليزا لدافنشــي خير  متاماً، وكانت لوحة 
مــن أرخ بهذه الفتــرة، في حــني أن النخبة 
االســتعمارية في أميركا فــي القرن 18 لم 

تفعل ذلك.
– احلواجب تفسر ما يخفيه الشخص:

 Amazing face Reading «  وفقــاً لكتــاب
» للكاتب ماك فولر، فــإن نوع احلاجب يجعل 
الناس يعرفون من أنت، حيث تشــير احلواجب 
املنحنيــة إلى شــخص موجه نحــو الناس 
ويحتاج إلى أمثلــة واقعية في العالم لفهم 
املشــكلة، في حني أن احلاجبني املستقيمني 

الشــخص  أن  أكثر وواقعية ومنطقية، يعني 
ولديــه فضول ملعرفــة التفاصيــل التقنية، 
واحلواجب املتوازية تظهر أن الشــخص يحب 
أن يكون على حق و يســعى إلى أن يكون أكثر 
عقالنية  في مواجهة األمور، بغض النظر عن 

الوضع.
– احلواجب مصممة ملساعدتنا على الرؤية:

إن الوظيفة احلقيقية للحواجب لدينا تتمثل 

باحلفاظ على الرطوبة التي قد تصيب أعيننا 
عندما متطر الســماء أو عندمــا نعرق، حيث 
أن هذا الشــكل املقوس يســاعد على حتويل 
الســائل إلى جانب وجوهنا، ما يعني حماية 
الرؤية  العينني وتســاعدنا علــى اســتمرار 

بشكل جيد .
– عدد شعيرات احلاجب:

وفقاً لشــركة بوســلي لزراعة الشــعر فإن 
الشــخص االعتيادي لديه حوالي 250 شعرة 
لكل حاجب. ومــع ذلك فإن بعــض التقارير 
تبني أن هناك أشخاص قد يصل شعر احلاجب 

لديهم إلى حوالي 1100 شعرة .
– احلواجب لديها عمر محدد:

متوســط   عمر احلاجب، أربعة أشهر، ما يعني 
أن هــذا هو مقــدار الوقت الذي يســتغرقه 

الشعرة حني تسقط وتنمو من جديد .
– أهمية احلواجب في التعرف على الوجوه:

وجدت دراسة قام بها معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيــا أن الناس لديهــم الكثير من 
املتاعب بشــكل كبير في حتديد وجوه الناس 
الذيــن ال ميتلكون حواجب فــي وجوههم أو 
فقدوهــا، فقد وجــد الباحثــون أن احلواجب 
مهمة جداً من أجل التعرف على الوجه أكثر 

من العينني أنفسهم.

معلومات غريبة عن الحواجب

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

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

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

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

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Chinese Chefs Service for EBS Oilfield
Tender No.: 003-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after 
procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to carry out the project Provision of 
Chinese Chefs Service for EBS Oilfield for one fixed and one optional year. All Chinese chefs provided by the contractor 
must be determined by the company before they can enter the camp to cook. The exact number of chefs is determined by 
the company. Attendance sheets for Chinese chefs are provided by the company's user department. The working period 
of each chef shall in principle be no less than 10 months, beginning on the day of entry into Iraq and ending on departure 
from Iraq.
The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 
tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 1200PM, 14th March 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, 
as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Well Testing Service
Tender No.: 023-SC-20-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ 
C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
Contractor shall perform competitive services for well testing for one firm year, such as give Oil/gas/water production rate 
measurement or injection capacity evaluation and deliver real time testing data, conduct well test operations such as 
Monitoring wellhead conditions, operating well test equipment, taking pressures, temperatures, flow rate, densities, BSW 
and other associated measurement, including surface liquid and gas sampling, downhole liquid (PVT) and transfer to PVT 
cylinder, and sample analysis, provide laboratory surveys for determination of content of surface gas/oil/water, and will 
deliver high qualify raw data for geology and reservoir study.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 
tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the 
SECOND EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 8 March 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp 
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P 
Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD
Tender No.: 005-PC-20
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the FIRST time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting 
from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
To seek ONE contractor to provide drilling casing for EBS oilfield, the casing must be made in origin Western Europe, Japan, USA 
and Canada. Estimated quantity and brief description as below:

The detailed information should strictly comply with the ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing tangxing@
ebspetroleum.com and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their Technical Proposal, Commercial Proposal and Bid Bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 16:00, 7th April 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3 
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of 
Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service
Tender No.: 031-SC-20-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
Contractor shall perform competitive services for dynamic pressure surveillance for one firm year, such as downhole 
sampling, downhole pressure gradient survey, downhole pressure/temperature survey, running and pulling completion 
tools, fishing etc., and will deliver high qualify raw data and interpretation reports/recommendations for reservoir 
surveillance and production optimization.
The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang 
Xing tangxing@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the Second EXTENDED tender submission deadline 12:00 PM, 8 March 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and 
contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. 3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

Public Tender Announcement for Tender No: 003-SC-21-EBS
Provision of Chinese Chefs Service for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Second EXTENSION Announcement for Public Tender No: 023-SC-20-EBS 
Provision of Well Testing Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Public Tender Announcement for Tender No: 005-PC-20 
PROVISION OF CASING FOR EBS OILFIELD

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Second EXTENSION Announcement for Public Tender No: 031-SC-20-EBS 
Provision of Dynamic Pressure Surveillance and Data Interpretation Service

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

االثنني 22 شباط 2021 العدد )4602(

Mon. 22 Feb. 2021 issue (4602)

فقدان وصل
فقد الوصل املرقم 1632923 في 15\5\2018 الذي يحتوي على مبلغ 
قدره 375000 فقط ثالثمائة وخمســة وسبعون الف دينار صادر من 
مديرية بلدية سوق الشيوخ العائد للسيد عباس فاضل جاسم فمن 

يعثر عليه يسلمه الى جهة االصدار.

فقدان وصل امانات
فقد وصــل االمانات املرقم (1537010) الصــادر من مديرية بلدية 
الدور بتاريخ 2017/5/2 باســم (ضرار عبد اللطيف محمود) مببلغ 
(216000 فقط مئتني وستة عشر الف دينار ال غير) الرجاء ممن يعثر 

عليه يسلمه الى اجلهة املذكورة اعاله وشكرا.

فقدان وصل
فقد الوصل املرقــم 1632479 في 3\4\2018 الذي يحتوي على مبلغ 
قدره 750000 فقط سبعمائة وخمسون الف دينار صادر من مديرية 
بلدية سوق الشــيوخ العائد للسيد عباس فاضل جاسم فمن يعثر 

عليه يسلمه الى جهة االصدار.



11

كحتمية تاريخيــة في توالد وتعاقــب االجيال، فان 
اسماء ظلت تتردد على االلسن سنني طوال سيخفت 
ضوءها وتنطفيء بينما تشــرق شمس االخرى، هذه 
احلتمية تتجســد بقوة في عالم الرياضة وحتديدا في 
كرة القدم، شــاغلة العالم وســاكنة القلوب، ففي 
وقت بدأ فيه اخلوف والقلق من افول شمس الظاهرتني 
والبرتغالي  ميســي  ليونيل  االرجنتينــي  الكرويتني 
كريســتيانو رونالدو باخلفوت بعد ان تصدرا مشهد 
االعجــاب والتوقعات واحلســابات والنتائج الكثر من 
عقد من الزمان، تظهر اسماء شابة تزحف بثقة نحو 
ســلم النجومية وقلوب عشاق الساحرة املستديرة، 
الغزال الفرنســي االسمركيليان مبابي والذي ينحدر 
من اصول كاميرونية يتصدراالســماء التي ستحمل 

على اكتافها مهمة تطريز املستقبل بوجوه جديدة
هذا الشاب املوهوب ولج عالم كرة القدم وهو يتأبط 
ارقاما قياسيا فهو اصغر العب فرنسي يرتدي قميص 
الديــوك خالل نهائيات كأس العالم، واليكتفي بذلك 
بل حمل الكأس الغالية عندما لعب في تشــكيلة 
الديوك خالل مونديال روسيا 2018 وهو بعمر 19 سنة، 
وكذلــك كان ثاني أصغر العب في التاريخ يســجل 
أهدافا في نهائيات كأس العالم برصيد 4 أهداف بعد 
األسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في عمر الـ17 
عاًما 6 أهــداف خالل مونديال1958 بالســويد، كما 
نال مبابــي جائزة أفضل العب صاعــد في املونديال، 
باالضافة لكونه اغلى العب فرنسي عندما انتقل من 
نادي موناكو إلى باريس ســان جيرمان موسم 2017-
2018 مقابل 180 مليون يورو واعتبرت صفقة انتقاله 
هذه خيالية ايضا على مســتوى العالم بعد صفقة 
انتقال البرازيلي نيمار من برشــلونة االســباني الى 
باريس سان جيرمان ايضا مقابل 222مليون يورو، هذا 
باالضافة الى انه ساعد فريقه الباريسي بالفوز بلقب 
الدوري االول في فرنسا للثالث مواسم االخيرة اي منذ 

انتقاله الى فريقه احلالي.
مبابــي اليوم بعثــر كل احلســابات والتوقعات فهو 
الالعب املطلوب والذي تتنافس االندية الكبرى للظفر 
بخدماته واولها امللكي االسباني ريال مدريد في وقت 
كان يفكرمسؤولي باريس ســان جيرمان باستقدام 
ثنائيا  اجلوهرة االرجنتينية ليونيل ميســي ليشكل 
مرعبا مع زميله السابق في برشلونة نيما ردا سيلفا 
والتفكير بالتخلي عن مبابي، لكن الفرنسي الصغير 
صدم اجلميع واوقف التوقعات عندما سجل هاتريك 
تاريخي في مرمى برشــلونة مساهما بالفوز الكبير 
لباريس سان جيرمان على نظيره الكاتالوني برباعية 
مقابل هــدف وحيد خالل مباراة الذهاب للدور 16 من 
دوري ابطــال اوربا يوم الثالثاء املاضي والتي احتضنها 
معقل النو كامب في برشلونة ماجعل مسؤولي البي 
اس جي التفكير بتجديد عقد مبابي الذي ينتهي عام 
2022 والتخلي عن فكرة استقدام ميسي، باالضافة 
الى ان باريس سان جيرمان كان قد وضع شرطا شبه 
تعجيزيا امام االندية التي تروم شراء مبابي حيث حدد 
سعره ب 200 مليون يورو باالضافة الى ان مايتقاضاه 
مبابي في النادي الباريسي يبلغ 30 مليون يورو سنويا.

هــذا الالعــب الصغير لديــه الكثير من األســماء 
املســتعارة من بينها )دوناتيلو( احد أعضاء سالحف 
النينجا لوجود شــبها بينهما، يشــجع ريال مدريد 
وعاشــق للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يتميز 
بســرعته الفائقة واســلوبه الســهل البعيد عن 
التعقيد فــي مداعبة الكرة باالضافة الى شــهيته 
لتســجيل االهداف فهو يعرف طريق مرمى اخلصوم 
جيدا وهو مؤهل ألن يكون النجم األول للكرة العاملية 
بعد ميسي وكريستيانو اللذين تربعا على عرش كرة 

القدم لنحو 15 سنة.
ونحــن نتحدث عن مبابي البد ان نشــير الى مواهب 
اخرى واعدة ميكن ان تكون جنوما كروية في املستقبل 
مثل النرويجي الصاعــد إيرلينغ هاالند مهاجم نادي 
بوروسيا دورمتوند األملاني والذي يقدم مستويات الفتة 

ايضا.

مبابي يبعثر 
الحسابات
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مدريد ـ وكاالت:

مدريد  أتلتيكو  علــى  ليفانتي  فاز 
بهدفني نظيفني، مســاء أول أمس، 
واندا متروبوليتانو، في  على ملعب 
الليجا.وجاء هدف  الـ24 من  اجلولة 
املبــاراة األول عبر خوســيه لويس 
)30(، وحمل  الدقيقة  موراليس في 
الهــدف الثاني توقيــع خورخى دي 
فروتوس في الدقيقة )90+5(.. وكان 
ليفانتــي قد فرض التعــادل على 
أتلتيكــو مدريد بهــدف ملثله في 
17 من الشــهر اجلــاري، في مباراة 
كانت مؤجلة بينهمــا منذ اجلولة 
تســبب  الطريقة  الثانية.وبهــذه 
املدريدي خلمس  الفريق  في خسارة 
نقاط محتملة في أقل من أسبوع.
رصيده  ليفانتي  رفــع  الفوز  وبهذا 
إلــى 31 نقطة في املركــز الثامن، 
أما أتلتيكو فتجمد عند 55 نقطة 
في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريال 

مدريد صاحب املركز الثاني.
في حني، حقــق ريال مدريد انتصارًا 
ثميًنا وهاما أمام بلد الوليد، بنتيجة 
)1-0(، مساء اول امس، على ملعب 
زورييال،وسجل هدف  نيوفو جوسي 

املباراة الوحيد، البرازيلي كاسيميرو 
ريال مدريد في  العب خط وســط 
رأســية متقنة  )65(، من  الدقيقة 

عقب عرضية األملاني توني كروس.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن كاسيميرو سجل 
4 أهداف من كرات رأســية مع ريال 
مدريد في الليجا، أكثر من أي العب 
خط وســط في الدوريــات اخلمس 
الكبرى فــي أوروبا.ورفع ريال مدريد 
رصيــده إلى 52 نقطــة في املركز 
3 نقاط عن املتصدر  الثاني، وبفارق 
أتلتيكو، في حــني جتمد رصيد بلد 
الوليــد عند 21 نقطــة في املركز 

الـ19.
زيدان  الدين  زين  الفرنســي  زأعرب 
املديــر الفنــي لريال مدريــد، عن 
ســعادته باالنتصار .. وقــال زيدان، 
خالل تصريحــات نقلتها صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية: »ال توجد حاجة 
بالنسبة لي إلرسال رسالة لالعبني، 
إنــه انتصــار مهــم، والرابع على 

التوالي، وعلينا مواصلة العمل«.
وعن حالة بنزميا، علق: »سنرى ، فال 
ميكننــي إخباركــم اآلن، ونحن لن 
جنــازف به، فإذا لم يكــن جاهزا لن 
يشارك ضد أتاالنتا بدوري األبطال«.

وأضاف: »نحــن نعيش حالة جيدة، 
ولدينــا اســتمرارية فــي النتائج، 
بشــكل  يدافع  بأكمله  والفريــق 

جيد للغاية، وسنســتعد ملواجهة 
أتاالنتا بأفضل طريقة  األربعاء ضد 
نعرفه  »كاسيميرو؟  ممكنة«.وتابع: 

جيًدا واملركز الذي يشــغله، ونعلم 
أنه يُســدد، وسجل هدفا اليوم وأنا 
ســعيد به، لكنني سعيد من أجل 

اإلصابات  بأكمله«.وحــول  الفريق 
التي ضربــت الفريق، علق: »الوضع 
كما هــو عليه، توجــد العديد من 
اإلصابات، وآمل أن أســتعيد بعض 
الالعبني، لكنني ال أعرف ما إذا كان 
سيحدث ذلك في األسبوع املقبل«.

وعلينا  ملتزمون  الالعبون  واختتم: 
مواصلــة االعتمــاد عليهم، لكن 
األمر ُمعقد، وعلينا االســتمرار في 

العمل«.
البرازيلــي  ابــدى  جانبــه،  مــن 
كاســيميرو، العب خط وسط ريال 
مدريــد، ســعادته لقيــادة فريقه 
لتحقيــق انتصار ثمني .. وســجل 
كاسيميرو هدف املباراة الوحيد، في 
65.وقال كاسيميرو، خالل  الدقيقة 
تصريحات نقلتها صحيفة »موندو 
ديبورتيفــو« اإلســبانية: »لســت 
متفاجًئا من تصديــات كورتوا في 
املباراة، إنــه حارس مرمى رائع، لكن 
يجــب أيًضا تســليط الضوء على 
العمــل الرائع الذي قــام به باقي 

الفريق«.
وأضــاف: »حققنا انتصــارًا ثميًنا، 
برغم وجود العديــد من اإلصابات، 
وآمــل أن يتعافوا فــي أقرب وقت 
ممكن«.وعن هدفه احلاســم، أجاب: 

»يجــب أن يكون هنــاك من يُنهي 
املباراة، وأيًضا أشــكر توني كروس، 
دائًما ما يرســل لــي الكرات  ألنه 

العرضية بشكل جيد«.
وتابــع: »األخطــاء التحكيمية؟ ال 
أحتدث عــن حــكام الفيديو، فهذا 
ويحاول  آخرين،  يعود ألشخاص  أمر 
احلكام دائًما بذل قصارى جهدهم«.
خســارة  عن  باحلديــث  واختتــم 
أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي: »نحن 
نؤمــن بفرصنا فــي الليجا، ألنه ال 
يــزال هنــاك أكثر مــن 40 نقطة، 
ونعلم أن املنافســة صعبة، لكننا 

نؤمن بأنفسنا«.
وتغلب فالنسيا على سيلتا فيجو 
)2-0( ورفع فالنسيا رصيده إلى 27 
نقطة فــي املركز الـــ12، في حني 
جتمد رصيد ســيلتا فيجو عند 29 
نقطــة في املركز العاشــر.وكادت 
املباراة أن تنتهي بالتعادل السلبي، 
لكن فالنســيا ســجل ثنائية في 
الثواني األخيرة من الوقت احملتسب 
بدل الضائــع للمبــاراة عن طريق 
مانو فاليجو وكيفن جاميرو.وعانى 
ســيلتا فيجو من النقص العددي 
في صفوفه إثر طرد روبن بالنكو في 

الدقيقة 64.

تقرير

ليفانتي يقهر أتلتيكو مدريد ويشعل الليجا
رأسية كاسيميرو تنقذ الريال أمام بلد الوليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ يــوم غد الثالثــاء مباريات 
اجلولة االولى من املرحلة الثانية 
بحســب  املمتاز  الكــرة  لدوري 
ووفقــا  اجلديــدة  التغييــرات 
عليه  الذي حصلت  لالســتثناء 
الهيــأة التطبيعيــة من خلية 
االزمة، فتقام غد الثالثاء باقامة 
ست مباريات، في ملعب التاجي 
واجلوية،  الكهرباء  مباراة  يضيف 
وفي ملعب الصناعة جترى مباراة 
والنفط،  الكهربائية  الصناعات 
في  وزاخو  الكرخ  فريقا  ويتواجه 
راضي  احمــد  الســاحر  ملعب 
بنادي الكرخ، وفي ملعبه يضيف 
الســماوة فريق نفط الوســط، 
وجتــرى املباريــات في الســاعة 
ملعب  وفــي  ظهــرا،  الثانيــة 
النجــف الدولــي تقــام مباراة 
النجف والديوانية في الســاعة 
السادســة والنصف مساء، في 
حني يلتقي في ملعب ميســان 
ميســان  نفط  فريقا  االوملبــي 
الرابعة  الســاعة  في  والقاسم 

والنصف عصرا.
في حني تقام فــي اليوم التالي 
الزوراء والشــرطة  اربع مباريات، 
الشــعب  ملعب  في  يتواجهان 
الدولي في الســاعة السادسة 
والنصــف مســاء، ويلتقي في 
ملعــب الفيحــاء فريقــا نفط 
الســاعة  في  والطلبة  البصرة 
الرابعــة والرابــع عصــرا، وفي 
ملعب فرانســوا حريــري يلعب 
اربيل وامانة بغداد في الســاعة 
الثانية ظهرا، وفي التوقيت ذاته 

تقام مبلعب التاجي مباراة احلدود 
وامليناء.

ويقف اجلوية في صدارة الترتيب 
الزوراء وله  تــاله  41 نقطة،  وله 
36 نقطة متفوقا على الشرطة 
ثالث الترتيب بفارق االهداف، ثم 
نفــط الوســط والنجف ولكل 

منهما 31 نقطة على التوالي.
إلــى ذلــك، تعاقد نــادي نفط 
البصــرة مع العبــني محترفني 
أحدهما ليبــي واآلخر من كوت 
ديفوار ومتــت إضافتهما لقائمة 
الفريق بشــكل رســمي ضمن 
التي  الشــتوية  االنتقاالت  فترة 

تغلق في نهاية الشهر احلالي.
وقال مشــرف كرة نفط البصرة 
عــالء نيــروز إن اإلدارة أكملــت 
التعاقد مع العب املنتخب الليبي 
مهنــد املبروك امللقــب بـ )ايتو( 
احملترف في نادي اخلليج السعودي 
وكذلك الالعــب اإليفواري اليان 

جامليل زوي، لينضمان بشــكل 
رسمي إلى قائمة الفريق ومتثيله 

في املرحلة الثانية من الدوري.
وبني أن الالعب املغربي ايتو يلعب 
في منتصف امللعب فيما يلعب 
العاجي زوي في الدفاع، الفتا إلى 
أن نفط البصرة أكمل تعاقداته 

مــع احملترفني األربعــة ونأمل أن 
يشكلوا إضافة مهمة للفريق.

وأشــار إلى أن الالعــب العاجي 
من املؤمــل أن يصل إلى البصرة 
فيما يسعى  املقبل  اجلمعة  يوم 
تأشــيرة  على  للحصول  النادي 
الدخــول لالعب املغربي ليلتحق 
أن  املقبل.يذكر  بالفريق األسبوع 
تعاقد  وأن  البصرة ســبق  نفط 
الدين  اللبناني حسني شرف  مع 

والنيجيري بنيامني أكور.
وفي ســياق اخر، التحق الالعب 
بتدريبات  طالل،  سفيان  املغربي 
النجف حتضيرا ملنافسات اجلولة 
األولى من املرحلة الثانية للدوري 
املمتاز.وقال هاتف شمران، مدرب 
النجف، إن الالعــب املغربي آخر 
بالفريق.وأشار  التحاقا  احملترفني 
شــمران، إلــى أن طــالل خاض 
الوحــدة التدريبيــة األولــى له 
مــع النجف والفريــق اكتملت 
صفوفه بشكل تام بعد التحاق 

جميع احملترفني.
وأضاف أن الالعب الســوري كنان 
عادل هو اآلخر انضم إلى النجف 
وحدتني  وخــاض  يومــني  قبــل 
تدريبيتني.وأكد مدرب النجف، إن 
احملترفني يحققون انسجاما كبيرا 
مع الفريق ونأمل بإشراكهم في 
الديوانية  أمــام  املقبلة  املبــاراة 
ضمن منافسات اجلولة األولى من 
املرحلــة الثانية.يذكر أن النجف 
يســتضيف الديوانيــة، يوم غد 
الدولي  النجف  الثالثاء في ستاد 
من  الثانية  املرحلة  افتتاح  ضمن 

الدوري.

المرحلة الثانية لدوري الكرة تفتتح غدا بست مواجهات
بعد ان حصلت التطبيعية على االستثناء من خلية االزمة 

من مباراة دوري الكرة املمتاز

سمير خليل

إعالم الشباب والرياضة
التقى وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال امس، في املنامة  الشــيخ 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة 
رئيس مجلس إدارة االحتاد البحريني 
لكــرة القدم ، وجرى خــالل اللقاء 
استعراض العديد من املواضيع ذات 
تعزيز  وسبل  املشــترك،  االهتمام 
التعاون فــي اجلانــب الرياضي، ال 
سيما األمور التي تخدم تطور كرة 
إيجابية  القدم وحتقيق مكاســب 
للعبة فــي البلدين الشــقيقني، 
عبــر التعاون املثمر بــني االحتادين 

البحريني والعراقي لكرة القدم . 
وفي ختام اللقاء الذي إتسم بروح 
األخوة والتعاون  قدم الشيخ علي 
بن خليفــة بن أحمــد آل خليفة 
هدية تذكاريــة ومعها علم اإلحتاد 
البحريني لكــرة القدم  إلى الوزير 
درجــال تعبيرًا عن عمــق الروابط 

األخوية.
وحضــر اللقــاء القائــم بأعمال 
سفارة جمهورية العراق لدى مملكة 
عدنان،  محمد  الدكتــور  البحرين 
واألمني العام املســاعد للمجلس 
الدكتور  والرياضة  األعلى للشباب 
العام  واألمني  عسكر  عبدالرحمن 
لالحتــاد البحرينــي لكــرة القدم 

إبراهيم البوعينني.
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وواصل 
عدنان درجــال لقاءاته مع عدد من 
املســؤولني فــي مملكــة البحرين 
من  عــدد  وحضــور  الشــقيقة، 
إذ  هنــاك..  الرياضية  الفعاليــات 
حضــر جانباً من منافســات دوري 
ناصر بن حمــد املمتاز لكرة القدم 
 ،2021-2020 الرياضي  للموســم 
على هامــش اللقاء مع الشــيخ 
آل  بــن أحمد  بــن خليفــة  علي 
خليفة رئيــس مجلس إدارة االحتاد 

البحرينــي لكرة القــدم، بحضور 
القائم بأعمال ســفارة جمهورية 
العراق لدى مملكة البحرين الدكتور 
محمد عدنــان، ونائب رئيس االحتاد 
للشــؤون اإلدارية واملالية الســيد 
علي بن أحمــد البوعينني واألمني 
البوعينني,  إبراهيــم  لالحتاد  العام 
وإطلع على جانٍب من لقائي املنامة 
واحملرق،  الشــرقي  والرفاع  والرفاع، 
اللذين أقيما على اســتاد البحرين 
الوطني، ضمن منافســات اجلولة 

الـ 10 لدوري الكرة املمتاز.
التقــى بعدها رئيس نــادي الرفاع 
الشــرقي الشــيخ عبــداهلل بن 
خليفــة آل خليفــة، ونائب رئيس 
نادي الرفاع ســمو الشيخ خليفة 
بن علي آل خليفــة, مثمنا حفاوة 
الضيافــة  وحســن  االســتقبال 
والترحيــب الكبير الذي يدلل على 

عمق العالقة االخوية بني البلدين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجنــزت إدارة نــادي القــوة اجلوية، 
تعاقدها مع املهاجم جيفرســون 
كوالزوس، قادًما من دولة بيرو، خالل 

فترة االنتقاالت الشتوية اجلارية.
وقــال علــي زغير، املشــرف على 
القوة اجلوية »اإلدارة أنهت إجراءات 
ضم الالعب البيروفي جيفرســون 

كوالزوس، قادًما من أتلتيكو جراو«.
وأضــاف »القــوة اجلوية يســعى 
خاصة  األمامــي  اخلــط  لتدعيم 
بعد إصابة الالعب محمد قاســم 
ينافس  »الفريــق  نصيف«.وتابــع 
بقوة على لقب الــدوري ، وبالتالي 
بحاجــة إلى تدعيــم صفوفه، مما 
دفعنا لضم جيفرسون«.وأشار إلى 

أن هدف القــوة اجلوية هو احلفاظ 
باللقب،  والتتويــج  الصدارة  على 
بعد تصدر املرحلة األولى.يشار إلى 
الصدارة مع  القوة اجلوية احتل  أن 
نهايــة املرحلة األولــى برصيد 41 

نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
خسر منتخب العراق لكرة السلة 
أمام الهنــد، اول امس، في الرمية 
األخيرة من املبــاراة بنتيجة )81-
النافذة  منافســات  ضمــن   ،)78
الثالثة من تصفيات آســيا، التي 
البحرينية  العاصمة  تستضيفها 

املنامة. 
املباراة  مــن  األول  الربــع  وانتهى 
بتقــدم العــراق )25-24(، فيمــا 
انتهى الثاني بتقــدم الهند )13-
23(، ثم حســم أســود الرافدين 
الثالث )21-13(.. وفي الربع األخير 
تعادل الفريقــان )78-78(، وبقيت 

أقل من 20 ثانية، والكرة في حيازة 
املنتخــب العراقي، لكنه فشــل 
في التســجيل، لينجح املنتخب 
الهنــدي فــي إحــراز ثالثية مع 
بفوزه. املبــاراة  لتنتهي  الصافرة، 
وتعد هذه اخلسارة اخلامسة لسلة 

العراق، في التصفيات اآلسيوية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف مصدر مطلعة فـي الهيئة 
الـقـدم  كـرة  التـحـاد  التطبيعية 
مقدماً  طلبــاً  تلقــت  الهيــأة  ان 
مــن اجلهــاز التدريبــي للمنتخب 
فــيــه  يــرغــب  الــوطــنــــي 
بــإقــامــــة تـجـمـع داخــلــي 
حتتضنه مدينــة البصرة خالل املدة 
من الثاني والعشرين لغاية الثالثني 

من شهر اذار املقبل.
التجمــع  ان  املـصـــدر  وأضـــاف 
الالعبــني  مــن  كال  »ســيضم 
احملترفني املُبعدين عن كتيبة اســود 
الرافدين ألكثر من ســنة الى جانب 
زمالئهم من احملليني املستمرين في 
التشكيلة خالل املدة احلالية، حتى 
في حال تعذرت اقامة مباراة جتريبية 
ضمــن أســبوع الفيفــا وصعوبة 

الترتيب لها«.
كاتانيتش  »الســلوفيني  ان  وبــني 
مرتقــب  جتمــع  بعمــل  مـــاض 

فيه  يـركـــز  وســـوف  للمنتخب 
على احملترفني الـذيـن غـابـوا لفترة 
ليســت بالقصيــرة عــن التمثيل 
الدولي ولم يتسن لـهـــم لـعـب 
الـتـجـريـبـيـــة  املـبـاريـــات 
األخــيــــرة التــي أقيمــت خالل 
الوقوف  أجل  من  املاضية  األشــهر 
مـسـتـويـاتـهـــم  عـلـــى 
وجـاهـزيـتـهـم  الـحـقـيـقـيـة 
البدنيــة وإعــادة توظيفهــم مع 
املـحـلـيـــني  الالعبني  زمالئهــم 
مـسـتـويـات  قـدمـــوا  الـذيـــن 
مـمـيـزة في الدوري الختيار األفضل 
املـتـبـقـيـة  املباريات  خالل  منهم 
املــزدوجــة  الـتـصـفـيـــات  مـن 

فـي شهر حزيران املقبل«.
ونوه بأن “طلب املدرب جاء مبعزل عن 
فكــرة إقامة مباراة جتريبية مع احد 
املنتخبات اخلليجية أو االوروبـيـــة 
أو في حال تـعـــذر ترتيبها بـرغـم 
حاجته املـاســـة لهــا لكنه يأمل 

الالعبني  توظيــف جميــع  أيضــاً 
)احملترفــني اخلارجيني واحملليني{ بغية 
اإلفـادة القصوى من فترة التوقفات 
خــالل أيام الفيفا قبــل الولوج في 

معترك التصفيات املونديالية«.
وخـتـــم املـصـــدر أن “الهيئــة 
طلب  تـــدرس  سوف  التطبيعية 
مـــع  وستناقشــه  كاتانيتــش 
جلنة املســابقات من اجــل اتخاذ 
القرار الـــالزم بشأن تفريغ جميع 
الالعبني احملليني أو إيقاف احد أدوار 
مسابقة دوري الكرة في تلك املدة 
الســيما بعد جناحهــا الالفت في 
احلصول على اســتثناء رسمي من 
واملوافقة  النيابيــة  الصحة  جلنة 
على اسـتـمـراريـــة منافســات 
الــــدوري املمتاز بشكل انسيابي 
بحســب اجلدول الذي ســتحدده 
الـرغـم  على  املـسـابـقـات  جلنة 
مـن املـوجـــة الثانية من فيروس 

كورونا«.

درجال يبحث سبل التعاون 
مع اتحاد الكرة البحريني

سلة العراق تخسر برمية قاتلة أمام الهند

الجوية يتعاقد مع العب بيرو كوالزوس 

كاتانيتش يطلب اقامة تجمعا
 لالعبي الوطني في البصرة 
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الصباح الجديد - وكاالت:
ذكر جافير سانشــيز الذي عمل ســابقا في امازون وحاليا 
 Akvelon يعمل مدير مشــروع في شــركة التكنولوجيــا
Bellvue بواشــنطن انه يعمل على تطوير تطبيق يسمى 
MeowTalk وهو ابتكار يعــد بترجمة أصوات القطط إلى 

شيء ميكن للبشر فهمه.
واكد: "إنها ليســت لغة إنهم ال يتشــاركون الكلمات وال 
يتواصلــون مع بعضهــم البعض، القطــط ال تتناغم مع 
بعضها البعض فــي الطبيعة". ومن خــال البحث وجد 

سانشــيز وفريقه أن القطط غالًبا ما يكون لها واحدة 
من تســع نوايا مختلفة يحاولــون نقلها عندما 

تصدر مواء لك، ولكل رسالة نوع خاص بها من 
املواء.

باستعمال خبرته في أمازون ومن خال هذا 
البحث يعمل سانشــيز على فك شفرة 

مواء في العبارات التــي حتاول القطط 
نقلهــا، مثل "أنا جائــع" و "أنا أتألم" 
الذين  القطط  ملالكــي  ميكن  بحيث 
التطبيق تســجيل  بتنزيل  يقومون 
مــواء قطتهم ثم احلصــول على 

ترجمة للصوت.

الصباح الجديد - وكاالت:
يتولى الروبوت "فرانزي" عملية التنظيف في مستشــفى 
نويبــرالخ باملانيا. وكل من يعترض طريقه يســأله بصوته 
األنثوي احلاد "هــل ميكنك التنحي جانبــا أرجوك؟ علّي أن 
أنّظف". وفي حال لم يكن ذلك كافياً، يبدأ اإلنســان اآللي 
بذرف دموع رقمّية تنســاب من مصباحــن ميثان عينيه، 

فيتبّدل لونهما.
تقول كونســتانس ريتلر من شركة دكتور ريتلر التي تتولى 
تنظيف مستشــفى نويبرالخ "مع انتشــار الوبــاء، باتت 
الزيارات محظورة، فيقوم )الروبــوت( فرانزي بالتمويه قلياً 

عن املرضى".
يجــوب فرانزي ثــاث مرات فــي النهار ردهــة املدخل في 
املستشفى، مجّهزاً مبمسحة آلية بدل رجليه. ويستلطف 
املرضى ذلك اإلنســان اآللي الذي ال يزيــد ارتفاعه عن متر، 
فيصــّوره بعضهم فيمــا يحادثه بعضهــم اآلخر. تصيح 

سّيدة مسّنة حن ترى فرانزي "ها هي صديقتي!".
وتقول تانيا زاخيرل مسؤولة التنظيف في املستشفى وهي 
تبتســم "كانت إحدى املريضات مؤخراً تنزل ثاث مرات في 

اليوم لتتحدث" مع الروبوت.

تطبيق يحول أصوات 
القطط إلى كلمات مفهومة

روبوت تنظيف يحدث 
المرضى ويغني الـ "راب"

الصباح الجديد - متابعة:
افــاد مجلــس ادارة جائــزة محترف 
ميســان املســرحي لثقافــة وفنون 
االطفال التي اطلقها في الرابع عشر 
من شــهر يناير كانون الثاني املاضي 
واغلقت املشــاركة فيه في اخلامس 
عشــر من الشــهر اجلاري، ان نتائج 
املشاركات ستعلن في الشهر املقبل.

وقال الكاتب واخملرج عدي اخملتار رئيس 
مجلس ادارة اجلائــزة: اطلقنا في يوم 
الرابع عشر من الشهر املاضي جائزة 
محترف ميســان املســرحي لثقافة 
وفنــون االطفــال الختيــار االفضل 
)افضل نص مســرحي  في مجاالت: 
انشودة  وافضل  مونودرامي،  لألطفال 
انشــودة  وافضل  مغنــاة،  اطفــال 
عرض  وافضــل  لألطفــال،  موجهة 
الرسام  مســرحي لألطفال،  وجائزة 
الصغير،  وافضل اصــدار بحثي في 
ثقافة االطفال،  وافضل اصدار موجه 
وافضل اصــدار لصحافة  لألطفال،  
مؤسســة  افضل  وايضا  األطفــال، 
االطفال،  وفنــون  بثقافــة  معنيــة 

وافضل دار نشر اهلية لألطفال(.
الى  املشاركات  وصلت  اخملتار:  واضاف 
اكثر من مائة مشــاركة في مجاالت 
اجلائزة املتنوعة ومت احالة املشــاركات 
الــى اللجان اخملتصــة إلعانها خال 

الشهر املقبل" .
واوضــح: مت تشــكيل مجلــس ادارة 
للجائــزة وســيكون كل عضو فيه 
عضــو جلنة حتكيــم ايضــا, وتالف 

مجلس االدارة من الــذوات االبداعية 
) الدكتــور حبيب ظاهــر والفنان ابو 
احلســن صاح مهدي والدكتورة اميان 
الكبيســي والفنان صباح شــغيت 
والكاتب  والفنانة صبا طه ياســن  
علي البــدري والفنان ممــدوح كاظم 

فندي(.
ومــن املؤمل ان يقام الشــهر املقبل 

حفل بســيط إلعان النتائج وتكرمي 
الفائزين فــي مجاالت اجلائــزة التي 
سنوية  كجائزة  اعتمادها  ســيجري 
ثقافة  العاملن فــي مجاالت  لدعم 
وفنــون االطفال مع االلتــزام بتدابير 

الوقاية من فيروس كورونا.
املسرحي  ان محترف ميســان  يذكر 
تأسس عام 2000 وحصل على الكثير 

من اجلوائــز في مهرجانــات عديدة،  
اسســه عدي اخملتــار وهــو اعامي 
وكاتب ومخرج مســرحي في جعبته 
15 جائــزة عراقيــة وعربيــة ودولية 
في مجاالت كتابة النص املســرحي 
والقصة واالخراج، فضا عن عضويته 
للعديد من املهرجانات كمحكم في 

جلان لتحكيم.

الصباح الجديد - وكاالت:
واقعــة غريبة وقعت فــي أحد البنوك 
األميركية بعد حتويله نصف مليار دوالر 

أرسلها باخلطأ لشركة جتميل.
التي كشــفت عنها  التفاصيــل  في 
الديلــي ميل البريطانيــة، فقد حكم 
جزئية  محكمــة  قاضــي 
أميركيــة بعدم أحقية 
مصرف ســيتي بنك 
ما  اســترداد  فــي 
يقــرب من نصف 
دوالر  مليــار 
أرســلها عــن 
اخلطأ  طريــق 
مقرضي  إلى 
كة  شــر

مستحضرات التجميل ريفلون.
وكان املصرف ينوي إرســال نحو ثمانية 
مايــن دوالر مــن مدفوعــات الفائدة 

إلى مقرضي شــركة مســتحضرات 
التجميل، لكنه أرسل عن طريق اخلطأ 
900 مليون دوالر إلى مقرضي الشركة، 

والذيــن رد بعضهم األمــوال فيما لم 
يفعل اآلخرون ذلك .

يعاقــب القانون عــادة أولئــك الذين 
ينفقون األمــوال املودعــة باخلطأ في 
حســاباتهم، وتعتبــر التحويات غير 
املقصودة شــائعة في العصر الرقمي، 
لـ  وميكن استعادتها على الفور. ووفقاً 
CNN قانون نيويورك لديه اســتثناءات 
لهــذه القاعــدة، وإذا كان املســتفيد 
مســتحقا للمال، ولم يكن يعلم أنه 
مت توصيلــه بطريــق اخلطــأ، فيمكنه 

االحتفاظ به.
وكانت األموال التــي مت حتويلها باخلطأ 
هي املبلغ احملــدد بالتمام الذي يدين به 
املصــرف للمقرضن، رغــم أن القرض 
لم يكن من املســتحق سداده لبعض 

الوقت.

بنك يحول 900 مليون دوالر بالخطأ للعمالء 

جائزة محترف ميسان المسرحي
 لثقافة وفنون االطفال 

صــدم النجــم  مالومــا  
صفحته  عبــر  محبيــه 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
بإطالتــه اجلديــدة، التي 
بلون شــعر  فيها  ظهــر 
وردي، ما لفت األنظار إليه 
إطاالته.  تغيير  في  جلرأته 
وأجمعت معظم تعليقات 
إعجابهم  علــى  محبيه 
به  قام  الذي  التغيير  بهذا 
مالوما، معديــن أنه يليق 

عليه كثيراً.
ولــم يكــن مالومــا أول 
من غّير لون شــعره للون 
بهذه  سبقه  فقد  الوردي، 

من  كبير  عــدد  اخلطــوة 
جنوم العالم، ومنهم كاتي 
بيــري وكيم كارداشــيان  
وزين مالــك  و ريهانا . وكان 
مالوما حتــدث عن عاقته 
لوبيز  فــر  جيني بالنجمة  

، وقال خــال مقابلة مع 
 :"ELLE" مجلة

املصري   املمثــل  أوشــك 
على  الفخرانــي   يحيــى 
تصويــر  مــن  اإلنتهــاء 
 " مسلسل  في  مشاهده 
جنيب زاهــي زركش "، بعد 

أن صّور %80 من أحداثه.
املونتاج  املسلسل  ويدخل 
لتســليم  واملكســاج 
احللقات األولى منه للجهة 
املنتجة، إستعداداً لعرضه 
في شــهر رمضان املقبل. 
أحداث  في  يحيى  ويحاول 
من  اإلفــات  املسلســل 
إحدى الفتيات، التي حتاول 
به في شــباكها،  اإليقاع 
التي  الكبيرة  لثروته  نظراً 
يتمتع بها، ويحاول إبعادها 
عــن أبنائه. ويشــارك في 

هالة  املسلســل   بطولة 
يرين  ش وأنوشــكا،  فاخر  
ورنا رئيــس وكرمي عفيفي 
وإســام إبراهيم ومحمد 
عبــده  ومتيــم  محمــود 
ومحمــد الصــاوي فتوح 
أحمد، تأليف عبد الرحيم 
كمــال، وإخــراج شــادي 
الفنان  بن  ا وهو  الفخراني 

يحيى.

تتصــدر الفنانــة  رحمة 
ســة  اخلام املرتبة  رياض  
في العالــم العربي، في 
القنوات النســائية على 
"يوتيوب" بحســب عدد 
الفنانات   بعد  ركن  املشت
إليســا  ونانســي عجرم 
وشــيرين عبد الوهاب  و 
بالنســبة  أما   . أصالــة 
جلنة  فــي  ا  ملشــاركته
 Iraq " حتكيــم برنامــج
Idol " بنســخته األولى، 
تصــّدرت رحمــة قائمة 
ع  ـ ـ ق و م علــى  الترنــد 
التواصــل اإلجتماعــي، 
رياض  "رحمــة  بوســم 
ايدول"، وهي األكثر تداوالً 
حالياً في العراق واخلليج، 

لثاث  ا احللقــات  خــال 
املباشــر  البث  من  األول 
للبرنامــج. وقــد تأّلقت 
اللجنة،  رحمــة ضمــن 
التي تضم أيضاً الفنانن 
العراقين  حــامت العراقي  
وســيف نبيــل، وأبهرت 
ها  بشــعبيت اجلمهــور 
ي  اإلســتثنائ وحضورها 

املليء باحليوية،.

مالوما

رحمةرياض

يحيىالفخراني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتعد الفنانة اللبنانية ماجدة 
الرومــي إلحياء أول حفــل غنائي 
تقدمــه مطربة لبنانيــة في قصر 
القبة الرئاســي في اليوم الثاني من 
أبريل املقبل، ضمن سلسلة  شــهر 
حفات ســيتم تقدميها داخل القصر 

الرسمي للمرة األولى في تاريخه.

ومــن املنتظر أن تقدم ماجــدة للجمهور 
باقة مــن أجمل أغانيها منهــا: "كلمات 
وكن صديقي واسمع قلبي وعم يسألوني 
عليــك وغيرهــا، مــع اوركســترا االحتاد 

الفيلهارموني، بقيادة نادر عباسي.
يذكر أن ماجدة الرومي عادت بعد غياب 18 
عاما للغناء في مصــر العام قبل املاضي 
بعدما قبلــت دعوة مهرجان املوســيقى 

العربية إلحياء حفل اخلتام، ونفدت تذاكر 
احلفــل بالكامــل بعد ثــاث دقائق فقط 
مــن طرحها عبر أحــد املواقــع الرقمية 
املتخصصــة، وعــادت للغناء مــرة أخرى 
مطلــع يناير 2020، بدعــوة من احلكومة 

املصرية لدعم مبادرة "نور حياة".
اللبنانية  أن حطمــت املطربــة  وســبق 
األرقام القياسية ألســعار تذاكر احلفات 

الغنائية فــي مصر، بعدما تقــرر بيعها 
بثاثة آالف جنيه مصري، للتذكرة الواحدة، 
وأكدت اجلهــة املنظمة أن االرتفاع الكبير 
لألسعار يأتي بسبب الرغبة في جمع أكبر 
حصيلة من األموال التي ســتذهب كلها 
لصالح اجلمعيـــات واملؤسسـات اخليريـة 
فـــي مصـر لدعـــم أنشطـــة اإلغاثـة 

اإلنسانيـة.

ماجدة الرومي أول مطربة لبنانية تغني في قصر القبة

الصباح الجديد - وكاالت:
اإلعان  معاييــر  هيئــة  أصدرت 
فــي بريطانيا قــرار مبنع جميع 
املوضة  مدونات  مســتخدمي 
ومؤثرات السوشيال ميديا من 
استعمال جميع انواع الفاتر، 
والتــي يتــم اســتعمالها 
إعانها  إذاعــة  أثنــاء  في 
عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي، وأكدت على 
أن استعمال الفلتر يعني 
املبالغة فــي نتائج تأثير 

املنتج.
جــاء قــرار الهيئة بعد 
حلملــة  االســتجابة 
مت  التــي   ،#filterdrop
مواقع  عبــر  إطاقهــا 
االجتماعي،  التواصــل 
حيــث تعنــي باللغــة 
العربية "إســقاط الفلتر"، 
وتضمنت الدعوة إلى ضرورة عدم 
استعمال أي من الفاتر التي ال تظهر 
حقيقة تأثير املنتج على البشرة، حيث 
قادت دعوة لكل مســتخدمي وسائل 
التخلي  بضرورة  االجتماعي  التواصل 
عن الفلتر، حينما يتم الترويج عن أي 
منتج خاص بالعناية بالبشــرة او اي 

من مستحضرات التجميل اخملتلفة.

بدأت حملة إســقاط فلتر على يد ساشا 
بــاالري والتــي قالت عنها  "أنا ســعيدة 
بهذا القــرار، فإن محتوى اجلمال الذي يتم 
تصفيته قــد يكون "مضلــًا"، وأضافت 
ساشــا البالغة من العمــر 29 عام، انها 
بدأت حملة filterdrop# بســبب الوصول 
إلى احلقيقة ورؤية البشرة عن طريق منتج 

أكثر واقعية من خال االنستغرام.
وكان عدد مــن مروجي االعانــات بالغوا 
بإظهار نتائج كرمي خاص بإخفاء التجاعيد 
ومت بيــع ماين العلب منه ومن ثم صدمة 
الزبائن بالنتائج اخمليبة ووجدوا ان مثل هذا 

االعان يعد خدعة.

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدرت فرقة "بي تــي إس" BTS قائمة 
"تويتر" ألكثر الفنانن شهرة للعام الرابع 

على التوالي.
كشــف  إي"،  إم  "إن  موقــع  وبحســب 
االســتطاع اجلديــد أن اجملموعــة كانت 
رقم واحد فــي التغريد عن املوســيقين 
في الواليات املتحــدة، متفوقة على كاني 
ويســت وبيونســيه ودريك فــي معظم 
اإلشارات على منصة التواصل االجتماعي 

في عام 2020.
وليس من املســتغرب أن BTS ســيطروا 
أيًضا على قوائم "كي بوب" K-pop األكثر 
حتديًدا علــى تويتر، حيث احتلــوا املرتبة 
األولى في فئة فنان الـ K-pop األكثر ذكرًا 

في العالم لعام 2020.
وكشف موقع تويتر  تسجيل رقم قياسي 
بلغ 6.7 مليار تغريدة بشأن النوع املوسيقي 
في عــام 2020، ما ميثل زيادة بنســبة 10 
في املئة عن عام 2019، ما يســلط الضوء 
املتزايدة جملتمع  العامليــة  "الطبيعة  على 

الكيبوب".
تصدرت إندونيســيا وتاياند قائمة الدول 
 K-pop "الكيبــوب" في  نشــاًطا  األكثر 
على تويتــر، تليها كوريا اجلنوبية والفلبن 

والواليات املتحدة. 
والحظ عماق وسائل التواصل االجتماعي 
أيًضا زيــادة االهتمام من دول مثل البرازيل 
وإسبانيا وتركيا وفرنسا واململكة العربية 

السعودية.

بريطانيا تمنع استعمال الفلتر 
بإعالنات السوشيال ميديا..يعد خدعة

"بي تي إس" تحتل المركز األول
 في قائمة الفنانين 
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