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الصباح الجديد - متابعة:
دعت منظمــة الصحة العاملية 
الى التخلص من قوارير اللقاحات 
بعد  كورونا  لفيــروس  املضــادة 
اســتعمالها، وفيمــا حذرت من 
احتمال قيــام جماعات إجرامية 
لقاحات  إلى  احلاجة  باســتغالل 
كورونا وتقدمي عروض مشــبوهة 
لتزويد املؤسســات بهــا، اوردت 
الذين  ان  ميــل  ديلــي  صحيفة 
اصيبــوا بالفيــروس فــي وقت 
ســابق، هم األكثر استفادة من 

اللقاحات.
املتحدة  األمم  موقــع  وبحســب 
تيدروس غيبريســوس  فقد حذر 
الصحة  ملنظمــة  العــام  املدير 
العاملية فــي مؤمتر صحفي ليلة 
أمس الســبت ، من احتمال قيام 
باســتغالل  اجرامية  عصابــات 
الطلــب العاملــي الهائــل على 
لفيــروس  املضــادة  اللقاحــات 

كورونا املســتجد لتقدمي عروض 
مشبوهة لتوريدها.

وجاء ذلك بعــد أن أبلغ عدد من 

والســلطات  الصحــة  وزارات 
ومنظمات  التنظيمية  الوطنية 
املشــتريات العامــة عــن تلقي 

لتزويدهــا  مشــبوهة  عــروض 
باللقاحــات املضــادة لفيــروس 

كورونا.

ولذلك دعا مدير املنظمة الدولية 
إلى ما أســماه "التخلص اآلمن 
مــن قوارير اللقاح املســتعملة 
بقوله:  طلبه  معلــال  والفارغة" 
"ملنــع اجلماعــات اإلجرامية من 

إعادة استخدامها".
وحذر غيبريســوس مــن ظهور 
منتجات مزيفة كلقاحات مضادة 
شــبكة  على  التاجي  للفيروس 
اإلنترنت، مؤكدا أن املنظمة على 
دراية بتقارير أخرى عن "الفســاد 
وإعادة اســتخدام  في هذا اجملال 

قوارير اللقاح الفارغة".
يشــار إلى أن اإلنتربــول الدولي 
أغســطس/  في  رصد  قــد  كان 
إنه تصاعد  آب، املاضي، ما قــال 
في الهجمــات اإللكترونية التي 
تســتغل جائحة كورونا، محذرة 
مــن وجــود عصابــات تعــرض 
أو مســروقة  "لقاحــات" مزورة 
على  للبيع  كورونــا  فيروس  ضد 

الشــبكة العنكبوتيــة. وقالت 
املنظمة بأنها رصدت العديد من 

احلاالت سابقة الذكر.
إمكانيــة عرض  مــن  كما حذر 
فحوصــات مــزورة بعــد أن يتم 
استئناف حركة الطيران الدولية، 
اجلرميــة  عصابــات  أن  وأردفــت 
املنظمة تســتهدف البســطاء 
علــى  خوفهــم  باســتغالل 

صحتهم.
وقد نشــرت املنظمة التي تضم 
194 دولة رســالتها على شكل 
ما  اللون،  "برتقاليــة"  ملحوظة 
يعني أن السلوك اجلرمي يشكل 
"تهديــداً وشــيكاً وجدياً" على 

األمن العام.
دراســة  الســياق، توصلت  وفي 
أن "أكثر األشخاص"  إلى  حديثة 
استفادة من لقاحات كورونا هم 
أولئــك الذين أصيبــوا في وقت 

سابق بالفيروس.

الصحة العالمية تحذر من استغالل عصابات الجريمة 
المنظمة للقوارير الفارغة

دراسة: المصابون سابقا بكورونا هم األكثر استفادة من اللقاحات

بغداد ـ الصباح الجديد:   
امــس  الصحــة  وزارة  اصــدرت 
السبت، بيانا جديدا بشأن اصابات 
مشيرة  اللقاحات،  واهمية  كورونا 
الى انها تلقت يوم اخلميس املاضي 
استرازينيكا  لقاح  من  جرعة   336
تلقيحي  ووزعتها على ٦٦٠ منفذ 

في عموم البالد.
 وذكرت في البيان: "ال زالت جائحة 
كورونا متثل حتديا كبيرا  لألنظمة 

الصحية في مختلف الدول ،حيث 
وصل عــدد االصابات بالعالم اكثر 
من ١٢٧ مليــون اصابة وما يقارب  
٢،٧ مليــون وفــاة خــالل املوجات 
املتتالية التي تضــرب دول العالم 
وآٔخرها املوجــة الثالثة للجائحة. 
وتابعت:" كذلك يستمر التصاعد 
بعــدد االصابات في بلدنــا العزيز  
نتيجة عــدم االلتــزام باالجراءات 
الوقائية والتلكؤ في تطبيق احلظر 

التبعات  بسبب  الشامل  الصحي 
االقتصادية و العبء املعيشي على 
اصحاب الدخل احملدود مما يؤدي الى 
الوباء  صعوبة السيطرة على هذا 
وضعف تطبيق تلــك االجراءات". 
وبينت: "لقد حرصت وزارة الصحة 
مراقبة  علــى  اجلائحة  بــدء  منذ 
التطورات العلمية ونتائٔج البحوث 
اخملصص  اللقاح  ألنتــاج  العلمية 
لكوفيــد ١٩ ، وفور اعــالن حتالف 

كافي - مرفق كوفاكس عن انشاء 
حتالف دولي لضمان التوزيع العادل 
للقاحات وفتح باب االنضمام اليه 
، فقد ســارع العراق الى االنضمام 
الى هذا املرفق ومت توقيع االتفاقية 
االنضمــام الى املرفق في شــهر 
ايلول عام ٢٠٢٠ ، وكذلك التواصل 
مــع شــركات فايزر وســينوفارم 
لضمان التعاقد معهما بشــكل 

مبكر.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
أعلــن مصــدر حكومــي امــس 
الوزراء مصطفى  أن رئيس  السبت 
العاصمــة  ســيزور  الكاظمــي، 
الســعودية الرياض خالل األسبوع 
اجلــاري، فيما اورد مكتبــه اتفاقه 
والعاهــل االردني امللــك عبد اهلل 
الثالثية  القمة  الثاني على غقــد 
بسن البالد ومصر واالردن في اقرب 

وقت. 

وقال املصدر فــي تصريح صحفي 
إن "الكاظمي سيزور الرياض نهاية 
األســبوع اجلاري في زيارة رسمية" 
، مضيفا أن "الكاظمي ســيلتقي 
ولي العهد محمد بن سلمان، وقد 
يلتقي امللك سلمان بن عبد العزيز 

أيضا".
"الزيارة  أن  إلــى  وأشــار املصــدر 
خاصة  عديدة،  ملفات  ســتبحث 
باالســتثمارات  املتعلقــة  تلــك 

التــي  والتهديــدات  الســعودية 
تتعرض لها السعودية من األراضي 
العراقية، فضال عن تعزيز العالقات 

بني بغداد والرياض".
وكان رئيــس الــوزراء مصطفــى 
الســعودية  وملــك  الكاظمــي 
ســلمان بن عبد العزيــز قد اجريا 
امس االول اجلمعــة، محادثات عبر 
االتصال املرئي وتلقى خاللها األول 
دعوة لزيارة الرياض في أقرب فرصة.

وقــال بيــان مشــترك ان الدعوة 
"للقــاء ولــي العهــد محمد بن 
ســلمان بــن عبدالعزيــز، لبحث 
ســبل تعزيز العالقات بني البلدين 
والشعبني الشقيقني واملوضوعات 

ذات االهتمام املشترك".
وجتدر االشــارة الــى أن الكاظمي 
كان دعــي الــى زيارة الســعودية 
قبل اشــهر، اال انها اجلت لظروف 

وصفت بالقاهرة.

الصحة: وزعنا 336 جرعة من لقاح استرازينيكا
وصلتنا الخميس

اكدت ان تصاعد االصابات مستمر الكاظمي وملك األردن يؤكدان ضرورة عقد القمة الثالثية بأقرب وقت

مصدر حكومي: رئيس الوزراء
سيـزور السعوديـة خالل هذا االسبوع  

بيانات اقتصادية متفائلة تنعش الدوالر 
6األمريكي  توجهات السياسيين االيرانيين بشأن العودة 

3الى المحادثات مع واشنطن تتضارب

بغداد - الصباح الجديد:
نفــى التحالــف الدولي امس 
قتالية  قوات  وصول  الســبت 
الــى البــالد، وذكــر املكتــب 
االعالمي لقوة املهام املشتركة 
التابعة  الصلب  العزم  لعملية 
للتحالــف الدولي، في تصريح 
الرسمية،  االنباء  وكالة  نقلته 

إن "احلديــث عن وصــول قوات 
قتالية للعراق عار عن الصحة".
واضــاف أن "جميــع االفــراد 
املوجــودون فــي العــراق هم 
بأمرة  يعملــون  مستشــارون 
العمليــات  قيــادة  وحتــت 
واحلكومة  العراقية  املشتركة 

العراقية".

التحالف الدولي ينفي وصول
قوات قتالية الى البالد

بغداد - الصباح الجديد:
لنائب  اإلعالمــي  املكتــب  نفى 
رئيــس مجلــس النواب بشــير 
السبت،  امس  مســاء  احلـــداد 
والبرملان  احلكومة  موقف  توحيد 

من سعر صرف الدوالر.
وقــال املكتب في بيــان اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن "موافقة 
اللجنــة املاليــة واحلكومة على 
وذلك في  احلالي،  الصرف  ســعر 
إجتمــاع اليــوم – امــس - الذي 

ترأسه احلداد، أمر غير صحيح".
"ماجــرى  ان  البيــان،  وأضــاف 
مت  الصــرف  ســعر  بخصــوص 
مناقشــة تداعياته ومانتج عنه 
وإرتفاع  ومشــاكل  تبعــات  من 
مناقشــة  وكانــت  األســعار 
مســتفيضة بني اللجنة املالية 

لبحث  املعنيني  الوزراء  و  النيابية 
ملعاجلة  الكفيلة  والسبل  احللول 
للدينار  الصــرف  ســعر  قضية 

العراقي".
املالية  اللجنة  ناقشــت  وكانت 
النيابية في وقت سابق من امس 
وزراء  اجتماع مع  الســبت خالل 
احلكومة االحتادية بنود تفصيلية 

للمواد القانونية في املوازنة.
في  االعالمية  الدائــرة  وذكــرت 
مجلــس النواب في بيــان صدر 
امــس ان "نائب رئيــس مجلس 
النواب  بشــير خليل احلداد ترأس 
اللجنة  بني  املشــترك  اإلجتماع 
املاليــة النيابيــة مع عــدد من 
الوزراء في احلكومة اإلحتادية الذي 
عقد في فندق الرشــيد وســط 

العاصمة بغداد".

بغداد - الصباح الجديد:
اكد وزير النفط إحسان عبد اجلبار 
البالد  إنَّ موقــف  الســبت،  امس 
مع بقــاء إنتاج النفــط اخلام عند 
في  عليها  اتفق  التي  املســتويات 
تفادياً  األخيــر،  "أوبــك+"  اجتماع 
إلثارة حساســية غير مرغوبة في 

السوق النفطية.
وقــال عبــد اجلبــار فــي مقابلة 
"لــن نطلــب في  أنَّ  تلفزيونيــة 
اإلنتاج  زيــادة في  املقبل  االجتماع 
البالد تســاند "إبقــاء اإلنتاج  ألن 
على ما هو عليه اآلن خصوصاً مع 
ة  وجود حاالت من اإلغــالق في عدَّ
زيادة حاالت  بســبب  أوروبية"  دول 

اإلصابة بفيروس كوفيد19-".

د أنَّ البالد ال ترغب في أن تكون  وأكَّ
مساهمة في عدم استقرار السوق 
النفطية، ألن " العوامل الضاغطة 
في الســوق النفطيــة باتت اكثر 
حساســية، وال نريد أن نكون جزءاً 
من أيِّ حالة عدم توازن في أســعار 
النفط اخلــام". واعــرب الوزير عن 
ل الســعر الذي  اعتقاده بأنَّ "معدَّ
ق االســتقرار للجميع يتراوح  يحقِّ
مابني 65 إلــى 70 دوالراً للبرميل"، 
أســعاراً  ل  يفضِّ أنَّه  الى  مشــيرا 
ألنَّ  أطــول،  مدى  على  مســتقرة 
املكاسب التي ميكن جنيها بسبب 
زيادة األسعار اآلنية قد ال تصب في 

مصلحة االقتصاد الوطني. 
تفصيالت اوسع ص6

وزير النفط: موقفنا مع بقاء اإلنتاج 
عند مستويات اجتماع اوبك+ األخير

مكتب الحداد ينفي اتفاق البرلمان 
والحكومة على السعر الحالي للدوالر

بغداد - وعد الشمري:
رجحت اللجنة املالية في مجلس 
النــواب، أمس الســبت، أن إقرار 
املوازنة سســحتاج الى أكثر من 
جلســة، واتهمــت مــا وصفته 
بـــ "إرادة سياســية" متنع مترير 
القانون، مشددة على أن اخلالفات 
على النصوص مستمرة مع زيادة 
في عدد الطلبات غير الدستورية.
النائب جمال  اللجنة  وقال عضو 
كوجر، فــي تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "حســم املوازنة قريباً 
أمر مســتبعد بسبب كثرة املواد 

اخلالفية، والتقاطع بني الكتل".
وأضاف كوجر، أن "مطالب الكتل 
السياســية في تزايد مســتمر؛ 
القانون طيلة  إقرار  لتأخر  نتيجة 
هذه املدة، وهو أمــر ال يصب في 

املصلحة العامة".
وأشار، إلى أن "مجلس النواب أمام 
املتعلقة  األزمــات  مجموعة من 
واضحة  وإرادة سياسية  باملوازنة، 

تقف بالضّد من إقرار القانون".
وبني كوجر، أن "املشروع وردنا مبواد 
ملغومــة دار حولهــا جدل كبير 
تأتــي مطالبات  جداً، فــي وقت 
خــارج صالحية مجلــس النواب 
ويصــر أصحابها عليها بوصفها 

شرطاً للتصويت على القانون".
وأورد، أن "املشــهد ما زال معقداً 
من جلســة  أكثر  إلــى  ونحتاج 
للبرملان تخصص لتذليل العقبات 
والوصول إلــى نص ميكن التوافق 

بشأنه بني الكتل".
وأســتطرد كوجــر، أن "حصــة 
إقليم كردســتان ليست العقدة 
إمنا  القانون،  إقــرار  أمام  الوحيدة 
أخــرى تخص  هناك مشــكالت 

القوى الشيعية".

ويــرى، أن "القــوى التــي حتمل 
اإلقليم مســؤولية تأخير املوازنة 
لو كانت لهــا إرادة لتمرير املوازنة 
على  التصويــت  نحــو  ملضــت 
القانون منذ مدة، وبالشكل الذي 
تريده هي، كما فعلت مع العديد 

من املشروعات السابقة".
وخلــص كوجر، إلــى أن "اخلالف 

ما زال مســتمراً حــول املادة 11 
بالتزامات  املتعلقــة  القانون  من 
اإلقليــم ورغم أننــا اتفقنا على 
نــص ومت التصويــت عليه داخل 
اللجنــة، جرى في اليــوم الثاني 
تعديلــه والتنصل مــن االتفاق، 
وهذا يــدل على وجــود رغبة في 

تعطيل القانون".

من جانبــه، ذكر عضــو اللجنة 
أحمد حمة رشيد، في تصريح إلى 
"الصباح اجلديد"، أن "اجتماعاً مت 
الوزارات  عقده مع ممثلي عدد من 
لوضــع اللمســات األخيرة على 

القانون".
وتابع رشــيد، أن "اخلــالف ما زال 
مســتمراً وليــس هنــاك صورة 

واضحــة عــن إمكانيــة اقــرار 
املقبلة  الســاعات  خالل  املوازنة 
بل املوضــوع يتطلــب املزيد من 

املناقشات".
ويجد، أن "الوصــول إلى نصوص 
واحلكومة  االقليــم  بني  توافقية 
االحتاديــة أمــر ضــروري لضمان 
متريــر املوازنة بالتوافق وايجاد نوع 

في  السياســي  االســتقرار  من 
العالقات".

"اجلوانب  أن  إلى  رشــيد،  وانتهى 
الفنية للقانــون انتهت وما زلنا 
السياسية  اخلالفات  حول  نتحاور 
النواب  مجلــس  من  أخذت  التي 
الكثيــر وعطلــت املوازنة لنحو 

شهر ونصف الشهر".

المالية النيابية: إرادة سياسية تمنع قانون 
الموازنة بفرض طلبات "ليست دستورية"

مجلس النواب "ارشيف"

اوردت انها ستمرر على أكثر من جلسة بسبب الخالفات

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بأكثر  النفط  أســعار  ارتفعت 
مــن 4 %بفعل مخــاوف من أن 
تعــومي ناقلة حاويــات عمالقة 
جانحــة تعوق حركــة املالحة 
في قناة السويس قد يستغرق 
أســابیع، مما قد يفرض ضغوطا 
واملنتجات  اخلــام  إمدادات  على 

املكررة.
بعد  انتعاشا  األمر  وشكل هذا 
السابقة  اجللسة  في  نزول حاد 
تأثر  من  على خلفیة مخــاوف 
الطلب نتیجة إجــراءات إغالق 
جديدة مرتبطة بفیروس كورونا 

في أوروبا.
وارتفع خــام برنــت 62.2 دوالر 
%لیبلغ ســعر   2.4 يعــادل  مبا 
للبرمیل،  دوالر   57.64 التسوية 
بعد أن نزل 8.3 باملئة أمس األول 

اخلمیس.
وصعــد خــام غرب تكســاس 

الوســیط األمیركي 41.2 دوالر 
عند  تســويته  1.4 %لتجري  أو 
97.60 دوالر للبرمیــل، بعــد أن 

هوى 3.4 %في الیوم السابق.
وزاد برنــت 1.0 % علــى مــدار 
األســبوع املاضي، بینما تراجع 
غرب تكســاس الوسیط 7.0،% 
األسبوعیة  ثالث خسائره  وهي 

على التوالي.
النفط  ســوق  شهدت  وكانت 
تقلبا في نهاية األسبوع املاضي 
، جــراء التأثیر احملتمل للتكدس 
في قناة السويس الذي بدأ يوم 
الثالثــاء وأثر إجــراءات اإلغالق 
اجلديــدة املرتبطــة بفیــروس 

كورونا.
جهود  تستغرق  ان  املرجح  ومن 
حتريرالســفينة أسابیع، سيما 
مــع احتمــاالت تســبب عدم 
اســتقرار األحــوال اجلوية في 

مضاعفات.

توقف المالحة في قناة 
السويس يرفع اسعار 
النفط الى اكثر من 4 %

بعد نزول حاد في الجلسة السابقة..



عامر عبدالعزيز 

اعلنــت وزارة التجــارة اســتنفار 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
العاملة  الفنية و االدارية  ملالكاتها 
بالدوام   املواقــع كافة  و  الفرع  في 
الكامــل خــالل عطلــة نهايــة 
االســبوع التي تزامنــت مع فرض 

حظر التجوال الكلي . 
وأوضــح املهنــدس عبدالرحمــن 
اجلويبــراوي مديــر عام الشــركة 
انــه تنفيذا لتوجيه وزيــر التجارة 
بحث اخلطى واالســتفادة من املدة 
شهر  حصة  عن  الفاصلة  الزمنية 
رمضــان وضرورة ان تكــون جاهزة 
كســلة واحدة مع بداية الشــهر 
الفضيل ، وجهنــا الفروع واملواقع 
اجلمعة  يومــي  باعتمــاد  كافــة 
والســبت دوام رســمي رغم فرض 

احلظر الشامل . 

واضاف املدير العام مع بدء فجر يوم 
اجلمعة بدأت مواقعنا كافة بارسال 
بيانات العمل معزز بالصورة واتخذ 
كل مدراء الفــروع العمل امليداني 
موزع على منافــذ العمل ) جتهيز 
املقررة  الثالثة  باحلصــة   املطاحن 
وجتهيــز احلنطة اخملصصــة النتاج 
الطحــن الصفــر  ، الــى جانب 
التركيز على اســتالم كميات الرز 
املنتج في اجملارش االهلية املتعاقدة 

مع الشركة. 
وبن مدير عام الشــركة ان مواقع 
الشــركة فــي بغــداد كانت مع 
التوجيــه ومنذ ســاعات الصباح 
بالعمل الســتالم كميات  شرعت 
الرز الــوارد ملواقعها و خزنه ليكون 
جاهز مع اطالق جتهيز حصة شهر 
رمضــان ، فيما باشــرت صومعة 
خان بني ســعد والرصافة بتجهيز 
النتاج  اخملصصة  باحلنطة  املطاحن 
الطحن الصفر ، اضافة الى جتهيز 
املطاحن بســلفة 50 % من احلصة 

الثالثة لعام ٢٠٢١ . 
واضــاف املديــر العــام ان العمل 
فــي بغداد توزع كاالتــي  صومعة 
مطحنة  بتجهيز  تقــوم  الرصافة 
احلضارة باحلنطة املكلفة للطحن 
الصفر ، مع البدء بتجهيز املطاحن 
االولى من احلصة  بالوجبة  األهلية 
الثالثة ، ومت اســتالم 10 شاحنات  
محملــة بالرز احمللــي محولة من 
فرع الديوانية ، وباشــرت صومعة 
خان بني ســعد بتجهيز املطاحن 
املبــارك طحن  حصــة رمضــان 
صفر واملطاحــن املتبقية باخللطة 
املعتمدة  والعمل مستمر ، و مخازن 
الرز في كســرة وعطش استقبلت 
)١٤ شــاحنة ( تابعــة الســطول 
التجارة محملة برز ياسمن حتويل 
من فرع النجف والديوانية والعمل 

جار  لتفريغ الشاحنات . 
وبن املدير العام ان مواقع الشركة 
في نينوى وصــالح الدين والنجف 
والطوز نفذت حملة واسعة النطاق 

مت خاللهــا تنفيــذ توجيــه االدارة 
العامــة ، ففي نينــوى ومواقعها 
مستمرة بتجهيز مطاحن احملافظة 
من مادة احلنطــة للحصة الثالثة 
املقررة  احلصــة  لتجهيز  اضافــة 
رمضان  لشــهر  الصفر  لطحــن 
والعمــل  مكثف مــن قبل املواقع 
املشمولة بالتجهيز  من اجل اجناز 

إكمال التجهيز بوقت قياسي .
وكشف املدير العام ان مالكات فرع 
الشــركة في بابل باشرت بتجهيز 
واحلكوميــة  االهليــة  املطاحــن 
 ، باحلنطــة احملليــة نســبة 50% 
مبينا ان مجرشة احللة  احلكومية 
واصلت عمليــة تصنيع الرز احمللي 
األهلية  اجملارش  استمرار جتهيز  مع 
العــادة  بالشــلب  واحلكوميــة 
تصنيعه لتوفير اكبر كمية ممكنة 
من الرز املصنــع محليا في مخازن 
الشــركة في بابل ، مع اســتمرار 
اســتالم  الرز املصنع مــن اجملارش 

االهلية املتعاقدة مع الشركة . 

محليات 2

البصرة - سعدي السند:

شارك معاون عميد كلية الطب في 
جامعة البصــرة الدكتور مرتضى 
محمد صالح املســافر بروفيسور 
في امراض اجلهاز البولي والتناسلي 
عضو الهيئة التدريسية في كلية 
الطــب / جامعة البصرة في املؤمتر 
الطبــي الذي اقامه مستشــفى 

الزهراء اجلامعي ببيروت بعنوان 
 Al-Zahraa Uro-Onco-Gyn Day“
2021 وكذلك في املؤمتر االســيو- 
اوروبي حول ســرطان املثانة، وكان 
املشاركون نخبة من االطباء العرب 

واالجانب.
عن هذيــن املؤمترين قــال الدكتور 
مرتضى محمد صالح املسافر عن 
برعاية  املؤمتر  :” كان  بيــروت  مؤمتر 
رئيس اجلامعة اللبنانية البروفسور 
فؤاد أيوب ممثال بعميد كلية العلوم 
الطبيــة فــي اجلامعــة اللبنانية 
مستشــفى  إدارة  مجلس  ورئيس 
البروفســور  اجلامعــي  الزهــراء 
يوسف فارس ، ومبشاركة اجلمعية 
اليونانيــة  واجلمعيــة  اللبنانيــة 
جلراحة املسالك البولية ونخبة من 
األطباء من لبنان، العراق، فرنســا، 
والواليات  بلجيــكا  أملانيا،  اليونان، 

املتحدة األميركية”.
ورحب البروفسور فارس في كلمته 
الفعلــي  باحلضــور  االفتتاحيــة 
اجلهود  علــى  مثنياً  واالفتراضــي 
مع  بالتعــاون  املبذولة  العلميــة 
كلية العلــوم الطبية في اجلامعة 
اللبنانيــة التــي تســعى لتكون 
بالتعاون مع  واقليمياً  رائدة محلياً 
اجلامعية  املستشــفيات  مختلف 
املســتقبل  اّن  األكادمييــة مؤكدا 
العلمية  الذهبية  العقــول  تبنيه 
وقد متنى للمشــاركن يوماً علمياً 

موفقاً

التوجهات احلديثة لعالج 
سرطان املثانة

وأوضح الدكتور املسافر الذي مّثل 
هذا  في  البصــرة  وجامعة  العراق 
احملفــل العلمي الدولي لقد القيت 
Trimo- بعنــوان علمية   محاضرة 
dality Therapy in Bladder Can-
cer: Future Directions وهي حول 
التوجهات احلديثة لعالج ســرطان 
املثانة والتــي نالت صدى كبير من 

املشاركن في املؤمتر .
علــى منصة  املؤمتــر  وقد عقــد 

اللجنة  الــى  الدعوة  ومتــت  الزوم 
التحضيرية مــن قبل االمن العام 
للمســالك  التركية  للجمعيــة 
اجتماعات  عــدة  عقد  ومت  البولية 
املؤمتر  لهذا  للتحضيــر  افتراضية 
برئاسة  املشــاركة  وكانت  الدولي 
احــدى اجللســات العلمية وتقدمي 
محاضرة علمية بعنوان: العالجات 
حصى  لعالج  احلديثــة  الناظورية 
الكلــى التــي تتــراوح احجامها 
من ١-٢ ســم في اجللسة الثانية 

للمؤمتر .
 وقــد أكــدت فــي محاضرتي بأن 
موضوع حصى الكلى من االمراض 
العراقي  مجتمعنا  في  الشــائعة 
بصورة عامة وفــي البصرة بصورة 
خاصة وذلك الرتفاع درجات احلرارة .
فمــا هي االســباب و االعــراض ، 
العالج  وطرق  التشخيص  وكيفية 
واحدثهــا وقد أشــرت  بأن احلصاة 
عــادة تصنــف حســب موقعها 
كالتالــي ) ١- حصــى الكلى . ٢- 
حصى احلالــب . ٣- حصى املثانة . 

٤- حصى االحليل)  .  
واالســباب  ): ١- ارتفــاع درجــات 
احلــرارة واجلفاف ٢- االكثار من اكل 
االكثار   -٣ واالمالح  احلمراء  اللحوم 
املشروبات  وبقية  الكوال  شرب  من 
البولية  اجملاري  التهابات   -٤ الغازية 
٥- امراض وراثيــة ٦- بعض االدوية 

٧- اسباب اخرى ( 

ما هي االعراض 
وأشرنا الى ان االعراض تعتمد على 
 : وكالتالي  احلصــاة  موقع وحجم 
حصى الكلى : أ- قد تكون صامتة 
وال تســبب اعراضــا لوجودها في 
اماكن ال تسبب انسدادات وال تؤثر 
على انسيابية البول ب- قد تسبب 
الشعور بآالم يوصفها املريض بالـ) 
ثقل ( في منطقة اخلاصرة . ت - قد 
تســبب قصورا في وظيفة الكلى 
في حــال اهمالها لتكبــر وتغلق 
وبصورة  تدريجيــا  الكلــى  حوض 
صامتة . ث - قد تســبب التهابات 
متكررة في املســالك البولية وقد 

تكون االلتهابات شــديدة وتشمل 
الكلى وحوضها مع ارتفاع شــديد 
في درجات احلرارة وتقيؤ وقد تكون 
هنالــك حرقة في البــول مع زيادة 
عدد مــرات التبــول. ح - اذا كانت 
احلصاة صغيرة فنسبة نزولها الى 
احلالب كبيرة وقد تســبب انسدادا 
في مجرى احلالب مع مغص كلوي 

شديد . خ - التبول الدموي.
وحصى احلالب  تســبب انســدادا 
حــادا فــي احلالب وهي الســبب 
الرئيس الذي يجلب املريض لطلب 
العالج بسبب االلم املزعج والقوي 
جــداً ويعبَّر عنــه باملغص الكلوي 
حيث يبدأ االلم مــن اخلاصرة نزوال 
الى اســفل البطن ويعاني املريض 
معاناة قاسية في اثناء االلم حيث 
ال ميكن الي وضع ان يَُيّسر عنه االلم 

و) يتلوى في الفراش( 
و حصى املثانة عادة ال تسبب آالما 
قوية وامنا قد يشــعر املريض بثقل 
في اســفل البطن او قد تأتي على 
شكل تبّول دموي وقد يشعر املريض 

بحرقة عند التبول وقد يشعر بألم 
في رأس العضو التناسلي الذكري 
وقد تنزل الى اجملرى البولي مسببة 

احتباس البول

كيفية التشخيص
 وعــن كيفيــة التشــخيص قال 
الدكتور املسافر يبدا الطبيب بأخذ 
التاريــخ املرضي ومــن ثم بفحص 
املريض ســريريا ثم يحدد في ما اذا 
كان يحتــاج حتليــل ادرار ، وظائف 
الكلى ، سونار او اشعة او مفراس 
او  وعند تشــخيص املرض سريريا 
شــعاعياً ننتقل الــى العالج, . ما 
هي احدث الطرائق العالجية هناك 
العديــد من الطرائــق العالجية ، 
الطبيب سيختار افضلها وانسبها 
تبعــاً لعدة امور ، منهــا : ١-حالة 
املريــض العامة ) حالــة طارئة ام 
بــاردة ) ٢- وجود التهابــات اجلهاز 
البولي ٣- كــم كلى لدى املريض ؟ 
اذا كان املريــض يعتمد على كلى 
واحــدة ام ال ؟ ٤- عــدد احلصــى ، 

حجمها ، موقعها.
 • ولكــن بصورة عامــة فان عالج  
حصاة الكلى يتضمــن : ١- عالج 
االلــم . ٢- اعطاء اعشــاب وادوية 
لتجعل من البــول محلوال قلويا ، 
تركيب  عبــارة عن  احلصى  وبعض 
احلصاة  ستذوب  وبالتالي  حامضي 
تدريجيــاً وتختفــي . ٣- اذا كانت 
احلصــاة صغيــرة وال تســتجيب 
للعالج فبالتالي ســيكون عالجها 
بجهاز  احلصى  تفتيــت  طريق  عن 
خــاص . ٤- اما اذا كانــت كبيرة ) 
حصاة قرن االيل ( فيمكن اخراجها 
ع طريــق اجللد بعمليــة وبفتحة 
صغيرة في اخلاصرة. ٥- ميكن ايضا 
اخراجهــا عن طريــق الناظور من 
خالل فتحة االحليل بعد تكسيرها 
بواســطة الليــزر ٦- اذا فشــلت 
جميــع احملــاوالت الســابقة ، قد 
يحتاج املريض الى عملية جراحية 
للكلى وهي نادرة في الوقت احلاضر 
الكبيــر في اجلراحة  نظرا للتطور 

الناظورية . 

حضور عراقي ممّيز في مؤتمرين طبيين عن جراحة 
المسالك البولية وعالج سرطان المثانة

بمشاركة المعاون العلمي لعميد كلية الطب في جامعة البصرة

عقد المؤتمر على 
منصة الزوم وتمت 

الدعوة الى اللجنة 
التحضيرية من قبل 

االمين العام للجمعية 
التركية للمسالك 

البولية وتم عقد عدة 
اجتماعات افتراضية 

للتحضير لهذا 
المؤتمر الدولي 
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املعاون العلمي لعميد كلية الطب في جامعة البصرة يتحدث ملراسلنا

بغداد - الصباح الجديد: 
َطرحـت الشركة العامة لِصناعة األدوية 
في ســامراء  الطبيــة  واملُســتحضرات 
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
سيبروســام  النمطين  املُســتحضرين 
TUS- ( وتُســليت ) CIPROSAM  ِحبوب )

بُِحلتهمــا  لألطفــال  شــراب   )  SILET
اجلديـدة.

الصيدلي  الشــركة  عــام  مدير  وقـــاَل 
عبـــد احلميـد عبـد الرحمـــن السالـم 
ان الشــركة أنتجت املُستحضر النمطي 
 MG 500 ، ) ( سيبروســام ِحبوب بِتركيــز
Mg 750 بُِحلة جديدة تُناسب الذوق العام 
 ، املُستوردة  األدوية  مِلثيالته من  وُمشــابه 
الفتاً الى ان املُســتحضر يُصنف كُمضاد 
حيوي واســع الطيف ويُســتخدم لِعالج 
التهابــات اجلهــاز التنفســي والتهابات 
املســالك البولية إضافة إلــى التهابات 
البروســتات احلــادة واملُزمنة والســيالن 
ويُستخـــدم  كمـــا  اجلراحي  واالتقـــاء 
للوقايـــة من التهاب الســحايا والتهاب 

العيــن .
وأضـــاَف بأن مالكات مصنع ابن النفيس 
اإلنتاجي للشراب عاودت إنتاج املُستحضر 
100ملغم  )تُســليت شــراب  النمطــي 
( بِشــكله اجلديــد مــن حيــث التعبئة 
والتغليــف والــذي يُســتخدم مِلُعاجلــة 
ان  السعال والگحة عن األطفال ، مؤكداً 
املُســتحضر يتم تصنيعه وفقاً للمعايير 
الصناعة  في مجال  العاملية  والدســاتير 
الدوائيــة ويُنافس املُســتورد وذات كفاءة 
عالية وأســعار بســيطة تُناســب دخل 

املواطن العراقي احملـدود .

بغداد - الصباح الجديد: 
الزراعة استمرار منع استيراد  وزارة  اكدت 
)23( محصــوال ومنتجــا زراعيــا نباتــي 
املنافــذ احلدودية  وحيوانــي من جميــع 
بالتنسيق مع اجلهات االمنية لوفرة االنتاج 
احمللي منها ودعما للمنتج الوطني وحتقيق 
التوازن واالســتقرار في االســعار وطبقا 

للروزنامة الزراعية التي وضعتها الوزارة.
واوضحت الوزارة ان قرار منع استيراد يأتي 
ضمن صالحية وزير الزراعة في فتح ومنع 
االســتيراد على ضوء وفرة وشحة املنتج 
احمللي، لذا تشــدد الوزارة على اســتمرار 
منــع اســتيراد )23( منتجــا ومحصوال 
زراعيا من جميع املنافــذ احلدودية نتيجة 
عــدم حدوث اي شــحة في الســوق من 
هذه احملاصيل التي تشمل كل من )اخليار، 
النبق،  القرنابيط، اجلزر،  اللهانة،  الباذجنان، 
البطاطا، اخلس، الثوم، الشــجر، الفلفل، 
البصل،  الشــوندر،  الشلغم،  الطماطة، 
الباقــالء اخلضراء، العســل، التمور( فيما 
تشــمل املنتجات احليوانية كل من )بيض 
املائدة، الدجاج احلي، الدجاج اجملزور الكامل 
، مقطعــات الدجاج، االســماك النهرية 

اجملمدة واملبردة(. 
يأتي هذا القرار انســجاما مع سياســة 
الوزارة التي تهدف الى حماية املنتج احمللي 
من جانب وحماية املســتهلك من جانب 
اخر وتوفير االمن الغذائي للمواطن ودعم 
االقتصاد الوطني، فضال عن منع عمليات 
التهريــب ودعم الفالحــن واملربن لزيادة 

االنتاجية.

المكتب االعالمي 
مبتابعــة وزيــرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة املهندســة نازنن 
محمد وســو  واملهندس جنم احليالي 
مديــر عــام املديرية العامــة للماء 
لالســراع علــى رفع نســب االجناز 
للمشــاريع  التــي تشــرف عليها 
املديريــة العامــة للمــاء على وفق 
اخلطة االستثمارية للوزارة في بغداد 

واحملافظات .
فقــد أعلن املدير العــام خالل زيارته 
مشروع ماء الزهور  عن ارتفاع نسب 
االجناز في مشــروع مــاء الزهور في 
العاصمــة بغداد الــى ٧٦%  خالل ٦ 
اشــهر بعد  أن كانت نســبة االجناز 
٥٣% في الزيــارة األولى ، الفتا الى ان 
هذه النسبة جاءت بجهود متواصلة 
ومتابعة مســتمرة من قبــل وزيرة 

العامة  والبلديات  واالسكان  االعمار 
، حيث جاءت النتائج خالل ٦ اشــهر 
املالك  قبــل  اســتثنائي من  وبوقت 
املهندس  لدائرة  والفني  الهندســي 

املقيم وكادر الشركة املنفذة .
الذي  الزيارة  احليالي خالل  واســتمع 
التنفيذ  رافقه فيهــا مدير قســم 
واملهنــدس املقيــم وبحضــور إدارة 
اســتعراض  الى  املنفذة  الشــركة 

مفصل عن ســير عمل املشروع من 
املقيــم ومدير  املهندس  إدارة  قبــل 

الشركة املنفذة .
واكــد احليالــي  خالل اللقــاء على 
االســراع فــي اجنــاز املشــروع بعد 
املشــكالت  جميع  وحل  مناقشــة 
واملعوقات التي حتول دون تقدم العمل 
في املشــروع , وقد وجــه بحل هذه 
املشــكالت واملعوقات و إيجاد احللول 

املناسبة والكفيلة لها ميدانيا خالل 
االجتمــاع الذي عقــده عند وصوله 
املشــروع وقد متخــض االجتماع عن 
نتائج وتوصيات جيدة سوف تنعكس 
إيجابا على ســير العمل في األشهر 
املقبلــة ، مثنيا في الوقت نفســه 
على اجلهود املتميــزة من قبل مالك 
املشــروع داعيا الى املزيد من العطاء 
واجلهود الفتتاح املشروع أن شاء اهلل 

نهاية ٢٠٢٢ .
يذكر أن املشروع تبلغ طاقة االنتاجية 
تنفيذ  ومن  الســاعة  في  ١٠٠٠٠م٣ 
الشــركة املاليزيــة ، ومن اشــراف 
املديرية العامة للماء ، اذ يقع املشروع 
على مساحة 64 دومنا ، حيث يسهم 
املشــروع فــي توفير املــاء الصالح 
للشــرب للمواطنن, فــي منطقة 

احلسينية في العاصمة بغداد.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلـــن رئيــس هيئــة رعاية ذوي 
االعاقــة واالحتياجات اخلاصة في 
االجتماعية  والشؤون  العمل  وزارة 

عصام عبــد اللطيــف التميمي 
املتفــرغ  املعــن  راتــب  صــرف 
بغداد  في  للمســتلمن ســابقا 
الدفعة  آذار  واحملافظــات لشــهر 

الثالثة لعام ٢٠٢١ . 
وقــال رئيــس الهيئــة ان الهيئة 
املتعلقة  االجراءات  جميع  اكملت 
باطــالق راتــب املعــن املتفــرغ 

الدفعــة  ســابقا  للمســتلمن 
الثالثــة لعــام ٢٠٢١ داعياً اياهم 
الى التوجه ملنافذ الصرف الستالم 

مستحقاتهم املالية. 

إشــعارات  ان  التميمــي  وبــن 
الصرف االلكتروني حلاملي بطاقة 
)آشــور  للمصارف  كارد  املاســتر 
والرشــيد والرافديــن( ســتصل 

بعد  بالتتابع  املســتفيدين  الــى 
إجنــاز إجراءات الدفــع االلكتروني 
على وفق التوقيتــات احملددة لكل 

مصرف. 

أدوية سامراء تطرح 
ُمستحضري سيبروسام 

وُتسليت ِبُحلتهما الجديدة 

الزراعة تؤكد استمرار 
منع استيراد )23( 

محصواًل ومنتجًا زراعيًا 

لوفرة االنتاج المحلي منها

الحيالي : ارتفاع نسب انجاز مشروع ماء الزهور من ٥٣% الى ٧٦%  

العمل تعلن إطالق راتب المعين المتفرغ للمستلمين سابقًا 

بوقت قياسي:

تقرير

مواقع الحبوب تواصل تجهيز المطاحن بالحنطة المخصصة النتاج الطحين الصفر  



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ متابعة:

السياســيون  القــادة  ينقســم 
اإليرانيــون حول كيفيــة الرد على 
عرض الرئيس األميركي بايدن، لبدء 
مفاوضات تهدف إلــى إحياء اتفاق 
دولــي يضع قيودًا علــى طموحات 
تخفيف  مقابــل  النووية  طهــران 
وول  لصحيفة  وفقــا  العقوبــات، 

ستريت جورنال.
حول  اخلالفات  االنقســام  ويعكس 
املدة التــي ميكن أن تصمــد فيها 
عن  الناجم  االقتصادي  للضرر  إيران 
العقوبات واملناورات السياسية قبل 
االنتخابات الرئاســية فــي حزيران 

املقبل.
وقال الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
علًنــا إن طهران يجب أن نكون على 
اســتعداد للعودة إلى قيود االتفاق 
النــووي إمــا دفعة واحــدة أو على 
مراحــل، طاملا أن الواليــات املتحدة 
ترفــع على األقل بعــض العقوبات 

االقتصادية املدمرة التي فرضتها.
املعارضون  السياســيون  ويجــادل 
األكثر حتفًظا، الذين يسيطرون على 
بأنه يجب على واشــنطن  البرملان، 
التي فرضتها  العقوبات  رفع جميع 
إدارة ترامب قبل أن تســتأنف إيران 
األطراف  االمتثــال التفاق متعــدد 
لعــام 2015 املعروف باســم خطة 

العمل الشاملة املشتركة.
وقال أبــو الفضل عموئــي، النائب 
األميركيون  يجر  »لم  البارز:  احملافظ 
أي محادثات معنا قبل مغادرة خطة 
العمل الشــاملة املشتركة، لذلك 
ال حاجة إلجــراء محادثات من أجل 

عودتهم«.

وقال دبلوماســي أوروبــي كبير في 
طهران »إيــران بحاجة إلى احلصول 
على شــيء لكن ليس من الواضح 

ما هو هذا الشيء«.
وفي شــباط املاضــي، رفضت إيران 
دعوة االحتاد األوروبي إلجراء محادثات 

غير رسمية مع الواليات املتحدة.
وقال املرشــد األعلــى اإليراني علي 
خامنئــي، إنه لم ينحز إلى أي طرف 
في النزاع الداخلــي، لكنه قال في 

خطــاب ألقاه في نهاية األســبوع 
املاضي إن إيران ليســت في عجلة 
من أمرها للعــودة إلى احملادثات مع 
الواليات املتحدة. وأضاف »ســتعود 
إيــران إلــى جميــع التزاماتها في 
االتفــاق مبجــرد أن ترفــع الواليات 

املتحدة جميع العقوبات«.
واتهــم الرئيس روحانــي في وقت 
ســابق من هــذا الشــهر »أقلية 
رفع  بإحباط جهــود  اخملربــن«  من 

العقوبــات، قائــال إنهــم يرتكبون 
»اخليانة«.

وقــال روحاني إنه في حــن أن إيران 
مســتعدة للعودة إلــى االمتثال - 
طاملا أن واشــنطن تتخــذ اخلطوة 
األولــى - فقد أشــار أيًضــا إلى أن 
خصومــه ســيرغبون فــي تأجيل 
أي اتفاق مع الواليــات املتحدة إلى 
ما بعــد االنتخابات الرئاســية في 
يونيو، حيث يتم إجراء دبلوماســية 

سريعة..
وقــال النائب عموئي إن إيران تبحث 
عــن تخفيف للعقوبــات في ثالثة 
النفط  صادرات  رئيســية:  مجاالت 
الالزمة  األمــوال  إلــى  والوصــول 
املصرفية  واملعامالت  النفــط  لبيع 
بــدون مثل هذه  إنه  وأكد  الدولية. 
يرى أي جــدوى من  التحــركات، ال 

االجتماع. 
وقال مســؤول كبير في إدارة بايدن 

إن الواليات املتحــدة منفتحة على 
تخفيف  اتخاذ خطوة من شــأنها 
العقوبات حتى قبل لقاء املسؤولن 

اإليرانين.
ويقول مســؤولون غربيــون آخرون 
إنهم على وشك التخلي عن فكرة 
بدء محادثات مباشــرة بن طهران 
وواشنطن، ويبحثون عن طرق أخرى 
للعودة  متسلسلة  طريقة  البتكار 
إلى االمتثال املتبادل لالتفاق النووي.

توجهات السياسيين االيرانيين بشأن العودة
الى المحادثات مع واشنطن تتضارب  

لبدء مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاق الملف النووي

يقول المسيطرون 
على البرلمان: يجب 
على واشنطن رفع 
جميع العقوبات 
التي فرضتها 
إدارة ترامب قبل 
أن تستأنف إيران 
االمتثال لالتفاق 
متعدد األطراف 
لعام 2015

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعــا الرئيــس األمريكي جو بايدن الرئيســن 
الروسي فالدميير بوتن والصيني شي جن بينغ 
إلى أول مفاوضات شاملة حول تكثيف اجلهود 

الدولية حملاربة تغير املناخ.
وأشــار مســؤولون فــي اإلدارة األمريكية في 
حديث لوكالة »أسوشيتد برس«، إلى أن بايدن 
دعا نحو 40 شــخصية لتلك املفاوضات التي 

من املقرر أن جترى يومي 22 و23 أبريل.
وقال أحــد املســؤولن، إن »هذه هــي قائمة 
هناك  وســتكون  الرئيســية  الشــخصيات 
مناقشات صعبة ومهمة«، مضيفا أنه »نظرا 
ألهميــة امللف بالنســبة للعالــم، علينا أن 
نستعد ملناقشــة ذلك والتفاوض بهذا الشأن 

على مستويات عالية«.
يذكر أن بايدن أعلن خــالل حملته االنتخابية 
أن محاربــة التغير املناخــي وتقليص انبعاث 
الغازات الدفيئة ســتكون علــى رأس أولويات 

إدارته

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
قال رئيس حكومة تصريف األعمال اللبنانية 
حســان دياب امس االول اجلمعة، إن شركة 
مواد  علــى  عثرت  األملانيــة  كومبيليفــت 
كيميائية خطيرة في منشــآت نفطية في 

معمل الزهراني للطاقة بجنوب البالد.
ونقل بيان صادر عن مجلس الدفاع األعلى في 
البالد عن دياب قوله إن هيئة الطاقة النووية 
اللبنانيــة راجعت تقرير الشــركة األملانية، 

ووجدت أن املواد هي مواد نووية خطيرة.
وقــال دياب فــي البيــان »هذا أمــر يحتاج 
التعامل معه على  للمناقشــة اآلن ويجب 

وجه السرعة.«
وكان انفجار هز العاصمــة اللبنانية بيروت 
في الرابع من أغسطس 2020 ناجت عن تخزين 
مواد كيميائية شديدة اخلطورة في املرفأ، ما 
أدى إلى مقتل أكثر من 200 شــخص وجرح 

اآلالف وتدمير آالف املباني السكنية.

بايدن يدعو بوتين وشي 
ألول مفاوضات شاملة 

بشأن المناخ

العثور على »مواد نووية 
خطيرة« لبنان 
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التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية 
تستفز اميركا ودوال غربية

»قسد« تمهد لعملية أمنية واسعة 
في مخيم الهول شمال شرق سوريا

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
قالــت كوريــا الشــمالية 
اإلدارة  إن  الســبت  امــس 
جــو  بقيــادة  األميركيــة 
أولى  خطوة  اتخــذت  بايدن 
»عداء  خاطئة وكشفت عن 
التجربة  بانتقادها  شــديد« 
أجرتها  التــي  الصاروخيــة 
لوكالة  وفقــاً  يانغ،  بيونــغ 

»رويترز«.
وأعلنــت كوريا الشــمالية 
أنهــا أطلقت نوعــا جديدا 
الباليســتية  الصواريخ  من 
املدى.  قصيــرة  التكتيكية 
وقــال بايــدن إن التجربــة 
تنتهك قرارات مجلس األمن 
الدولي لكنه أكد أنه ال يزال 
مع  للدبلوماسية  مستعدا 

البلد اآلسيوي.
وأوضــح ري بيونــغ شــول 
املركزية  اللجنــة  عام  أمن 

بحــزب العمــال احلاكم إن 
ألغراض  مخصصة  التجربة 
الدفاع عــن النفس في وجه 
اجلنوبية  كوريــا  تهديــدات 

والواليات املتحدة.
أمس  دبلوماســيون  وأفــاد 
أن األعضــاء األوروبيــن في 
الدولي طلبوا  األمن  مجلس 
ملناقشــة  اجتمــاع  عقــد 
التجارب الصاروخية األخيرة 

لكوريا الشمالية.
واستونيا  فرنســا  إن  وقالوا 
وبريطانيا  والنــروج  وآيرلندا 
طلبت عقــد اجتماع مغلق 
جمللــس األمن الثالثــاء بهذا 
وكالة  بحســب  اخلصوص، 

الصحافة الفرنسية.
طلبت  منفصل،  وبشــكل 
جلنــة عقوبــات تابعة لألمم 
املتحدة تركــز على البرامج 
لكوريا  والنووية  الصاروخية 

الشــمالية مــن خبرائهــا 
التحقيق في إطالق بيونـــغ 

يانـغ لصواريـخ اخلميـس.
اللجنة من  وتتألــف هــذه 
أفراد من نفــس الدول الـ15 
األعضاء فــي مجلس األمن، 
وقد أبلــغ اخلبــراء بالطلب 

أمس خالل اجتماع مغلق.
الشــمالية  كوريا  وأطلقت 
ســواحلها  من  صاروخــن 
وصفهما  اخلميس  الشرقية 
رئيس الوزراء الياباني بأنهما 

»باليستيان«.
وهذا هــو التصعيــد األول 
لكوريا الشمالية منذ وصول 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس 

إلى سدة الرئاسة.
قد  العقوبات  جلنــة  وكانت 
التأمــت بعد طلــب عاجل 
الواليــات  مــن  اخلميــس 

املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قوات  أن  »سانا«  وكالة  ذكرت 
)قسد(  الدميقراطية  ســوريا 
في  الهــول  مخيم  طوقــت 
القتحامه،  متهيدا  احلســكة 
وذلــك بعدمــا أعلنــت أنها 
تلقت نداء من وجهاء املنطقة 
واسعة  أمنية  عملية  إلطالق 

تطال اخمليم.
ونقلت »ســانا« عــن مصادر 
محليــة أن العشــرات مــن 
مســلحي »قســد« انتشروا 
منذ صبــاح اليوم في محيط 
اخمليــم »متهيــدا القتحامــه 
مبســاعدة قــوات االحتــالل 
عمليات  وتنفيــذ  األمريكية 
اختطاف واســعة في اخمليم« 
الواقع على بعد 45 كم شرق 
مدينة احلســكة شمال شرق 

سوريا.
وأشــارت إلــى أنهــا أقامت 
احلواجــز على طــول الطريق 
الواصــل بن اخمليــم ومدينة 
منه  احلركة  ومنعت  احلسكة 

وإليه.
وكانــت وكالة أنبــاء »هاوار« 
قالت في وقت سابق اليوم إن 
شيوخ ووجهاء منطقة الهول، 
وجهوا نداء لـ«قســد« وقوى 
)األســايش(  الداخلي  األمــن 
في  صارمة«  »تدابيــر  التخاذ 
اخمليــم الــذي وصفتــه بأنه 

»أخطر مخيم في العالم«.
وأوضحت الوكالة أن الوجهاء 
وجهوا النــداء بهدف »إطالق 
عمليــات أمنيــة ومتشــيط 
واســعة النطــاق في مخيم 
الهــول، للقضــاء على خاليا 
وخارجه،  اخمليــم  فــي  داعش 

النازحــن  مخــاوف  وإزالــة 
واألهالي فــي منطقة الهول، 
مع ازدياد وتيــرة حاالت القتل 

واالغتياالت«.
ونقلــت الوكالة عن شــيوخ 
أن  الهــول  منطقة  عشــائر 
والفرار  القتل  جرائــم  »وتيرة 
ازدادت« فــي اخمليم مؤخرا، وأن 
داعش يعيد تنظيم نفســه، 
خطرا  يشــكل  األمــر  وهذا 
كبيــرا علــى أهالي شــمال 

وشرق سوريا، والدول اجملاورة.
العشائر  وأعرب أحد شــيوخ 
عــن اخملاوف والقلــق »نتيجة 
من  يومي  بشكل  يشهده  ما 
وحرق  وتعذيب،  قتل،  عمليات 
األسر  فرار هؤالء  وأيضا  خيم، 
الهول،  باجتاه صحراء منطقة 

وأرياف املنطقة«.
حوادث  إن  الوكالــة  وقالــت 
الـ73  اخمليم جتاوزت  القتل في 
الجئــون  ضحيتهــا  »وراح 

عراقيــون ونازحون ســوريون، 
وذلك بدءا مــن وصول عوائل 
داعش إلى اخمليــم، في فبراير 

.»2019
املاضي  العــام  إحصاءات  أما 
فتشــير إلى وقــوع 49 حالة 
قتل، »بحق رجال ونســاء من 
النازحــن والالجئن في اخمليم 
ونساء داعش األجانب«، بينما 
بلغت حوادث القتل من بداية 
نهاية  وحتــى  اجلــاري  العام 

فبراير املاضي 37 حالة. 
وذكــرت الوكالة أن إحصاءات 
إدراة اخمليــم تشــير إلى وجود 
موزعن  فيه،  شخصا   60351

على 16404 عوائل.
ويبلغ عــدد العراقين: 30738 
 21058 والســورين  شخصا 
شــخصا موزعن على 5619 
أمــا أســر »داعش«  أســرة. 
األجانب فعديدها 8555 طفال 

وامرأة.



اعالن4

اعالن بيع مستهلكات للمرة االولى 
تعلن دائرة صحة بغداد الرصافة 

عن بيع املســتهلكات العائدة الى مستشفى ابن رشد التدريبي للطب النفسي 
عن طريق املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال رقم )21( لسنة 2013 املعدل 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة احلضور فــي اليوم الثالثني من اليوم التالي 
لنشــر إعالن الساعة العاشرة صباحا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون 

اليوم التالي موعدا للمزايدة مستصحبني معهم املستمسكات التالية:
1_ كتــاب عدم ممانعة من الدخول في املزايدة مــن الهيئة العامة للضرائب نافذ 

لسنة 2021 باسم املشترك في املزايدة .
2_ تأمينات مببلغ )20 %( )140.250( )مائة واربعون الف ومئتان وخمســون دينار ( 
ألمر املستشفى بصك مصدق او نقد يودع لدى محاسب مستشفى مبوجب وصل 

آمانات .
3_ هوية االحوال املدنية +بطاقة الســكن +البطاقة التموينية )اصل وصورة (لن 
يسمح بدخول القاعة املزايدة اال املزايدين حاملي شروط اعاله ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور نشر اآلعالن الذي رست به املزايدة ونسبة
 2 % اجور خدمة .

املدير العام

فقدان
مدرســية  وثيقة  فقدت 
باســم رافد خضر عباس 
رقــم الوثيقــة 067811 
الصــادرة مــن اعادايــة 
من  على  املهنية  الوحدة 
يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار.

تنويه
نشــرت جريدة الصباح اجلديد 
بتاريــخ   )4924( بعددهــا 
اعــالن صــادر من   2021/3/25
محكمة االحوال الشــخصية 
املرقــم  الناصريــة  فــي 
4595/ش/2020 حيث ذكر اسم 
املدعى عليه )دينا علي مجبل( 
علي  )دنيا  والصحيــح  خطــأ 

مجبل( لذا اقتضى التنويه.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنايات واسط – الهيئة 
اجلنائية االولى 

العدد : 64/ج/2021
التاريخ : 2021/3/18 

م/اعالن 
الى املدان / نبيل فرحان ربيع اجلوراني 
1.بتاريــخ 2021/3/18 حكمــت عليك 
احملكمــة غيابيا بالســجن املؤبد في 
64/ج/2021  املرقمــة  اجلزائية  الدعوى 
قانون  405 مــن  املــادة  احــكام  وفق 
العقوبــات وبداللــة مواد االشــتراك 

49،48،47 منه .
2. اصدار امر قبض وحتري بحقك .

3. لك حق االعتــراض على قرار احلكم 
الغيابي الصادر بحقك .

الرئيس 
سامي كامل الزبيدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسةمحكمة استئناف واسط 
االحتادية 

محكمة جنايات واسط – الهيئة 
اجلنائية االولى 

العدد : 65/ج/2021
التاريخ : 2021/3/18 

م/اعالن 
الى املدان / جبار حسني كيطان السراي 
2021/3/18 حكمت عليك  بتاريــخ   .1
حتى  شــنقا  باالعدام  غيابيا  احملكمة 
املــوت في الدعــوى اجلزائيــة املرقمة 
65/ج/2021 وفــق احكام املادة 1/406/أ 

عقوبات 
2. اصدار امر قبض بحقك .

3. لك حق االعتــراض على قرار احلكم 
الغيابي الصادر بحقك .

الرئيس 
سامي كامل الزبيدي

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية 
محكمة االحوال الشخصية في الكوت 

العدد/1383/ش/2021 
الى املدعى عليه / حسني يحيى عبد 

الواحد 
اقامــت املدعية هبة كــرمي راضي الدعوى 
املرقمــة اعاله والتي تطلــب فيها دعوتك 
للمرافعــة واحلكم اثبــات زواج وجملهولية 
محــل اقامتــك حســب إشــعار مختار 
محلة الســيدة الشهيدة اســراء واملرفق 
بكتاب مركز شــرطة العزة بالعدد  3130 
2021/3/23 تقرر تبليغك بواســطة  فــي 
صحيفتــني محليتني رســميتني يوميتني 
بتاريخ  امــام هــذه احملكمــة  للحضــور 
وعند  صباحا  التاسعة  الساعة   2021/4/1
عــدم حضــورك او من ينوب عنــك قانونا 
سوف جتري املرافعة بحقك غيابيا وحسب 

االصول 
القاضي 
صادق عبد خزعل 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الناصرية

العدد:3237/ب/2019
التاريخ: 2021/3/25

اعالن
ستبيع محكمة بداءة الناصرية وعن طريق املزايدة العلنية 
العقار تسلسل 20684/110 جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا 
من اليــوم التالي للنشــر واذا صادف يــوم الثالثني عطلة 
رسمية ففي اليوم الذي يليه وفي متام الساعة الثانية عشر 
ظهــراء في قاعة محكمة البداءة فعلى الراغبني بالشــراء 
احلضــور في املــكان والزمان املعنني مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية بنســبة 10 % بصك مصدق مصدق مع 
رسم تسجيل العقار بنســبة 3 % وال نقبل املبالغ النقدية 

ان لم يكونوا من الشركاء علما ان الداللية علال املشتري.
القاضي االول

عادل خلف جاسم
االوصاف

1 - العقارمكون مــن طابقني الطابــق االرضي مؤلفة من 
غرفتني وصالة وكلدور ومطبخ ومجموعة صحية اما الطابق 
االول مؤلف من غرفتني وصالــة صغيرة ومجموعة صحية 
عموم العقار مبنــي من الطابوق ومســقف بالكونكريت 

ومجهز باملاء والكهرباء.
2 - مساحته العقار: 200م2

3 - القيمى املقدرة للعقار خمســة وتســعون مليون دينار 
فقط.

4 - الدار مشــغول من قبــل املدعى عليه وبرغــب بالبقاء 
مستاجر بعد البيع.

اعالن
الى الشريك فهيمه 

ريسان خفيف
الى  يحضــورك  اقتضــى 
صندوق  االسكان العراقي 
الكائن في  قــار  فــرع ذي 
الناصريــة / وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة على قيام 
)علي  الســيد  شــريكك 
عبد موازي غالــي( بالبناء 
املشــاعة  حصته  علــى 
قــي القطعــة املرقمــة 
مقاطعــة   )52229/110(
اجلزيــرة لغرض تســليفه 
قرض االسكان وخالل مدة 
اقصاها خمســة عشــر 
يوما داخل العراق وشــهرر 
تاريخ  العراق مــن  خــارج 
نشــر االعالن وبعكســه 
سوف يســقط حقك  في 

االعتراض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة بداءة تكريت
العدد: 21/ب/2021
التاريخ: 2021/3/25

اعالن
الى / املدعى عليهما )1 - يوســف حسني 

فارس 2 - عمر حسني فارس(
اقام املدعي )صبيح خطاب عمر وســعد 
ياســني اســماعيل( دعوى ضدكم وامام 
هذه احملكمــة واملتضمنة احلكم بتمليك 
احلصــى  م22   163/14 املرقــم  العقــار 
قررت  اقامتكم  محــل  وجملهولية  والكوز 
هــذه احملكمة تبليغكــم باحلضور مبوعد 
املرافعــة املوافــق 2021/4/18 عن طريق 
النشــر بصحيفتني محليتني وعند عدم 
للمرافعة  قانونا  ميثلكم  اومن  حضوركم 

سوف جتري بحقكم املرافعة غيابيا.
القاضي
انور جاسم حسني

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود 
العدد: 4120

التاريخ: 2021/3/25  
إعالن

مناقصة عامة )رقم 2021/4/16(
اكساء شوارع في حي املعلمني في قضاء النعمانية 

على حســاب مشــاريع تنمية االقاليم لعام 2019 حســب التبويب )55-1-4-13-21-2-29( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشــغال القياسية 
الصغيرة 

1 - يســر ديوان محافظة واسط / قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني 
والشــركات العامةاخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصة اخلاصة مبشــروع )اكساء شــوارع في حي املعلمني في قضاء النعمانية(( بكلفة 

تخمينية قدرها )13,800,000( مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي ومبدة اجناز )60( يوم.
2 - ان املناقصات لهذه املشاريع  سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح ,العدالة,املستقبل(.

3 - على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني)عاشــرة/ انشــائي( نافذة والشركات العامة في 
احلصول على معلومات اضافية االتصال بـ ) ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات.
4 - متطلبات التاهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل (.

5 - السيولة املالية املطلوبة )13,800,000( ثالثة عشر مليون وثمامنائة الف دينار.
6 - املتطلبات القانونية:

اوالً- االهلية وتشــمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً )معلقة انشــطته اجلديدة، مدرج في القائمة السوداء او مدرج في قائمة الشركات 
املتلكئة بقرار صادر عن اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات العامة، ال يوجد تضارب في املصالح،الشركات 

العامة احلكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانياً- شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الشركات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً- كتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة( نافذ وصادر من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى 
محافظة واسط قسم العقود.

رابعاً- وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة(.
7 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتباراً من اخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري الى )ديوان محافظة واسط/ 

سكرتير جلنة فتح العطاءات( 
8 - يتم تســليم العطاءات الى )بلديات واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات (قبل الســاعة الثانية عشرة ظهراً من يوم )االثنني( املصادف 
2021/4/19  وهــو )تاريخ غلق املناقصة( . علماً بأن العطاءات املتاخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطــاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/الكوت/شــارع احملافظة /مبنى ديوان محافظة واســط( في الســاعة الثانية عشرة 

والنصف ظهراً من يوم )االثنني( املصادف 2021/4/19.
9 - كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او سفتجة( ومببلغ قدره )4,140,000( اربعة مليون 
ومائة واربعون الف دينار معنون الى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واســط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة التقل 
عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او )اي من املساهمني في 

الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة(.
10 - ان مدة نفاذ العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشركة او احد املساهمني 
او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط اساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم 

العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
11 - ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

12 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشــغال الصغيرة( بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما 
يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي .

13 - اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدآ للغلق والفتح.
14 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

الدكتور 
محمد جميل املياحي 
محافظ واسط

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط 

قسم العقود 
العدد: 4115

التاريخ: 201/3/25  
إعالن

مناقصة عامة )2021/12/9( )2021/12/10( و )2021/12/11( و)2021/12/12( و)2021/12/13( و)2021/12/14( و)2021/12/15(
على حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019 حسب التبويب )2-55-1-2-10-3-309( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغيرة 

1 - يســر ديوان محافظة واســط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة اخملتصة 
لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في اجلدول ادناه اخلاصة .

2 - ان املناقصات لهذه املشاريع  سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح ,العدالة,املستقبل(.
3 - على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الشــركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشــركات العامة في احلصول على معلومات اضافية االتصال بـ ) ديوان 

محافظة واسط/ قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4 - متطلبات التاهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل (.

5 - املتطلبات القانونية:
اوالً- االهلية وتشــمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً )معلقة انشــطته اجلديدة، مدرج في القائمة الســوداء او مدرج في قائمة الشركات املتلكئة بقرار صادر عن 
اجلهة املعنية في وزارة التخطيط عن املشاركة في عمليات التعاقدات العامة، ال يوجد تضارب في املصالح،الشركات العامة احلكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها 

مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة.
ثانياً- شهادة تأسيس الشركة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الشركات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً- كتاب عدم املمانعة من االشــتراك في املناقصة )نسخة اصلية+نســخة مصورة( نافذ وصادر من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى محافظة واسط قسم 
العقود.

رابعاً- وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة(.
6 - بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتباراً من اخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري الى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( 
7 - يتم تســليم العطاءات الى )بلديات واســط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات (قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم )االثنني( املصادف 2021/4/19  وهو )تاريخ غلق 
املناقصة( . علماً بأن العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/الكوت/

شارع احملافظة /مبنى ديوان محافظة واسط( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً من يوم )االثنني( املصادف 2021/4/19.
8 - كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق او ســفتجة( معنون الى محافظة واســط / اإلدارة العامة واحمللية )نفقات 
املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد االلكتروني للمصرف 
الصادر منه نافذة ملدة التقل عن )120( مائة وعشــرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات االولية باســم مقدم العطاء او )اي من املساهمني 

في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة(.
9 - ان مــدة نفــاذ العطاء )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او احد املســاهمني او من يخوله مبوجب 
وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط اساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 

عليه اسم ورقم املناقصة .
10 - ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

11 - في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشــغال الصغيرة( بكافة اقســامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتضي مراعاة ذلك عند 
التقدمي .

12 - اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدآ للغلق والفتح.
13 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النشر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة.

الدكتور 
محمد جميل املياحي 
محافظ واسط 

 
 الكلفة التخمينية اسم المناقصة رقم المناقصة ت

 )دينار(
 مبلغ ضمان العطاء

 )دينار(
السيولة المالية 
 المطلوبة )دينار(

مدة 
 االيجار

 مبلغ القطع هوية التنصيف
 )دينار(

تاهيل جزء من الشبكة الكهربائية  9/11/1211 1
لمنطقة حي العسكري في قضاء 

 الحي

كهربائي  112 80.018.128 87.871..13 800.181.282
 /عاشرة

38222 

ايصال التيار الكهربائي الى جزء  12/11/1211 1
من منطقة الدييلة والقطع 

و منطقة خلف الكرادة  التعويضية
)طريق المشاية( ومنطقة حي 

 الزيتون في قضاء الحي

كهربائي  112 3.912...19 .11.922.73 39.122...19
 /عاشرة

38222 

كف في  11تاهيل مغذي الزوية  11/11/1211 7
 قضاء العزيزية

كهربائي  112 19.109.182 338..0.38 191.091.822
 /عاشرة

38222 

تاهيل شبكة حي الحسين والحي  11/11/1211 1
العسكري مجاور جامع الزهراء في 

 الكوت

كهربائي  112 90.911.192 313..3..19 909.111.922
 /تاسعة

38222 

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى  17/11/1211 8
)صدر حوار+ ام البني +التاميم + 

 + هداب( في قضاء االحرار1كيلو 

كهربائي  112 12.120..01 2.1..11.30 121.238..01
 /تاسعة

38222 

كف بدل الخط القديم  11انشاء خط  11/11/1211 .
من سيطرة بغداد الى مقام المهدي 

 )عج(

كهربائي  102 93.011.782 19.711.728 930.117.822
 /تاسعة

38222 

شبكة الكهربائية لقرى التاهيل  18/11/1211 3
 + البو سهيل + )ثامر الخربوط

تبارك(  + الخضراء + جاسم مكري
 في ناحي الدبوني

كهربائي  172 17.313.172 17.110.119 173.131.722
 /عاشرة
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد. 3901/13 

التاريخ .2021/3/9 
اعالن ثاني 

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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 )15( يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار 
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات 
رئيس اللجنة 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد. 4306/14 

التاريخ 2021/3/18 
اعالن اول  

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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(يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 
احلقوقي 
حسن ظاهر خلف النجار 
معاون احملافظ لدوائر االعمار واالسكان 
رئيس اللجنة 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد.3103/10 

التاريخ 2021/2/23 
اعالن ثالث   

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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(يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد:3168/10 

التاريخ 2021/2/24 
اعالن ثالث   

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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(يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 السوق االولمبيالجمهورية  ثالث سنوات 2م11 1/131/711 حانوت 1
 /قرب السماكةالجمهورية  ثالث سنوات 2م12 22 كشك 2
 /قرب السماكةاالجمهورية  ثالث سنوات 2م12 33 كشك 3
 /قرب السماكةالجمهورية  ثالث سنوات 2م12 33 كشك 4
 السماكة/قرب الجمهورية  ثالث سنوات 2م12 31 كشك 5

 
 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الجمهورية /قرب السماكة ثالث سنوات 1م11 11 كشك 1
 الجمهورية /قرب السماكة ثالث سنوات 1م11 41 كشك 1
 /قرب السماكةاالجمهورية  ثالث سنوات 1م11 33 كشك 3
 الجمهورية /قرب السماكة ثالث سنوات 1م11 14 كشك 4
 الموفقية ثالث سنوات 1م11 11/131/5314 حانوت 5
 الجميلة / امام شعبة الرباط ثالث سنوات 1م14 8/131/14 مكتب 5

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م11 35 حانوت 1
 الصفاة الجديد ثالث سنوات 1م11 06 حانوت 1
 البصرة / االقواس ثالث سنوات 1م53 21 كشك 5
 عمارة البلدية ثالث سنوات 1م53 1 حانوت 4
 عمارة البلدية ثالث سنوات 1م53 2 حانوت 5
 البصرة / الصفاة ثالث سنوات 1م53 015/9 محل 0

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت 
 الجمهورية/ سوق السماكة ثالث سنوات 1م11 1 كشك 1
 الجمهورية/ سوق السماكة ثالث سنوات 1م11 11 كشك 1
 الجمهورية/ سوق السماكة ثالث سنوات 1م11 11 كشك 3
 الجمهورية/ سوق السماكة ثالث سنوات 1م11 71 كشك 4
 الجمهورية/ سوق السماكة ثالث سنوات 1م11 73 كشك 5
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الصباح الجديد ـ متابعة:

ســجل الــدوالر أعلى مســتوى في 
عدة أشــهر خالل التــداوالت مقابل 
أمس،  الرئيســة  العمــالت  معظم 
مدعوما مبوجة من التفاؤل إزاء بيانات 
اقتصاديــة أمريكية أفضــل، وتوزيع 
لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد 

اخلزانة.
وتعافى اليورو قليال قبيل بيانات لثقة 
التوقعات  لكن  األملانية،  الشــركات 
تدهورت  املشتركة  األوروبية  للعملة 
بســبب جتدد إجراءات العــزل العام 
الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا 
الفيروس  التطعيم من  وتيرة  وتباطؤ 

في أنحاء االحتاد األوروبي.
وأمام الــدوالر مجال أكبــر لالرتفاع 
مقابل اليورو، لكن مكاســبه مقابل 
بقية العمالت في األســابيع القليلة 
الفائتة كانت سريعة جدا، لذا يحذر 
بعــض احملللني من توقع مســتويات 

أعلى للدوالر عن تلك احلالية.
أبحاث  رئيس  يوشــيدا  وقال مينوري 
األســواق العامليــة لدى بنــك إم.يو.
إف.جي فــي طوكيو »اليورو كســر 
متوسطه املتحرك في 200 يوم، وتلك 
عالمــة واضحة على أنه ســيواصل 

النزول«.
وأضاف »الني يــزداد قوة مقابل بعض 
الــدوالر إلى  العمالت، ما ســيكبح 
الني، والعوائد تدعم الدوالر، لكن هذا 
التحرك قد يشــرع في فقدان بعض 

الزخم«.
ومقابل اليورو، نزل الدوالر إلى 1.1778 
دوالر لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته 
منذ تشرين الثاني )نوفمبر( من العام 

املاضي.
وجرى تداول العملة األمريكية مقابل 
0.9399 فرنك سويســري، لتتمسك 
0.5 في املائة، حققته في  مبكســب 

اجللسة السابقة.
وكان اجلنيه االسترليني أحد العمالت 
املســتثناة من مكاســب الدوالر، إذ 
ارتفع إلى 1.3762 دوالر بعد أن زاد 0.4 

في املائة، أمس.
وانخفضــت طلبات إعانــة البطالة 
أدنى مستوى في عام  إلى  األمريكية 
األســبوع املاضي، وقــال الرئيس جو 
لتوزيع  بايدن »إنه سيضاعف خطته 
اللقاحــات بعد أن وصــل إلى هدفه 
100 مليــون جرعة  البالغ  الســابق 
قبل 42 يوما من املوعد احملدد«، ودعم 

األمران التفاؤل بشأن الدوالر.
مقابل سلة  الدوالر  مؤشــر  وسجل 
من ست عمالت رئيسة 92.769، قرب 

أعلى مســتوى في أربعة أشهر. وفي 
األســبوع، يتجه مؤشر الدوالر صوب 

حتقيق مكسب 0.9 في املائة.
األســترالي  الــدوالران  وعــوض 
والنيوزيلندي خســائر حادة تكبداها 
في وقت ســابق من األســبوع. وقال 
محللــون »إن العملتــني ســتظالن 
مدعومتــني علــى األرجح بســبب 
جناحهمــا النســبي فــي احلــد من 
التداعيــات االقتصادية الناجمة عن 

جائحة فيروس كورونا«.
إلى ذلك، اســتقرت أســعار الذهب 
أمس، بعــد أن وازن ارتفــاع العوائد 
األمريكيــة واخملــاوف بشــأن تعافي 
االقتصــاد العاملــي عقــب ارتفــاع 
اإلصابات بكوفيد - 19 في أنحاء أوروبا 
صعود الدوالر، بيد أن املعدن األصفر ما 
زال على مسار تسجيل أول انخفاض 

أسبوعي في ثالثة أسابيع.
ووفقا لـ«رويترز«، لم يطرأ تغير يذكر 
على الذهب فــي التعامالت الفورية 
ليســتقر عند 1727.10 دوالر لألوقية 
 0745 »األونصــة« بحلول الســاعة 
بتوقيت جرينتــش. وارتفعت العقود 
األمريكيــة اآلجلة للذهــب 0.1 في 

املائة، إلى 1726.30 دوالر لألوقية.
وقال برايــان الن العضو املنتدب لدى 
»جولد سيلفر سنترال«، »قوة الدوالر 

بالتأكيد تكبــح الذهب، وفي الوقت 
احلالي فإن عوائــد اخلزانة انخفضت 
قليــال، هذا مــن املفتــرض أن يكون 

إيجابيا للذهب من الناحية الفنية«.
وأضاف »الناس ببساطة ال يتحركون 
وينتظرون ملعرفة ما الذي ســيحدث، 
تواصل  املال ســتظل  رأس  وتدفقات 
العودة إلى الذهــب كأصل مالذ آمن 

على األخص إذا انخفضت العوائد«.
ونزلت عوائد اخلزانة عن أعلى مستوى 
في أكثر من عام الذي بلغته األسبوع 
املاضي. وأفاد استطالع أجرته »رويترز« 
أنه من املرجح تعرض سوق السندات 
لعمليات بيع أخرى في األشهر الثالثة 
املقبلة عقب االضطــراب األخير في 
األســواق املالية. ويزيد ارتفاع العوائد 
على ســندات اخلزانــة بصفة عامة 
تكلفة الفرصة البديلة حليازة املعدن 

األصفر الذي ال يدر عائدا.
وبالنســبة إلــى املعادن النفيســة 
األخرى، ارتفعت الفضة 0.5 في املائة 
25.15 دوالر، لتتماسك فوق أدنى  إلى 
مستوى فيما يزيد عن شهرين البالغ 
24.39 دوالر لألوقيــة الذي ســجلته 

أمس األول.
وربــح البالديــوم 1.2 فــي املائة، إلى 
2639.18 دوالر وارتفع البالتني 0.7 في 

املائة، إلى 1155.27 دوالر.

تقـرير

بيانات اقتصادية متفائلة تنعش الدوالر األمريكي 
شكوك تحاصر اليورو

الصباح الجديدـ  متابعة:

قــال وزير النفط إحســان عبد 
اجلبار،امس السبت، إنَّ بالده تؤيد 
إبقــاء إنتاج النفــط اخلام عند 
املستويات التي اتفق عليها في 
اجتماع »أوبــك+« األخير، تفادياً 
مرغوبة  غير  إلثارة حساســية 

في السوق النفطية.
وقال عبــد اجلبار فــي مقابلة 
تلفزيونيــة أنَّ »موقــف العراق 
في االجتمــاع املقبل باختصار 
سيكون باجتاه عدم طلب الزيادة 
في اإلنتاج«، وأنَّ البالد تســاند 
»إبقاء اإلنتاج على ما هو عليه 
اآلن خصوصاً مــع وجود حاالت 
ة دول أوروبية«  من اإلغالق في عدَّ
بســبب زيادة حــاالت اإلصابة 

بفيروس كوفيد19-«.
ــد أنَّ البــالد ال ترغــب في  وأكَّ
أن تكــون مســاهمة في عدم 
النفطية،  الســوق  اســتقرار 
فبرأيه »السوق تتحسس كثيراً 
بهذه العوامــل الضاغطة، وال 
نريد أن نكون جزءاً من أيِّ حالة 
النفط  أســعار  في  توازن  عدم 

اخلام«.
ل  »معــدَّ أنَّ  الوزيــر  ويعتقــد 
ق االستقرار  الســعر الذي يحقِّ
للجميع هو مابــني 65 إلى 70 
دوالراً للبرميــل«. ولفت إلى أنَّ 
املكاســب التي ميكــن جنيها 
بســبب زيادة األسعار اآلنية قد 
ال تصب في مصلحة االقتصاد 
ل  حاً إلى أنَّه يفضِّ العراقي ملمِّ
أســعاراً مســتقرة على مدى 
أطول وقــال: »كبلد.. نحن بودِّنا 
أن تزيد العائــدات.. ولكنَّ زيادة 
أو شهرين،  ة شهر  ملدَّ العائدات 
وانهيارها ألشهر كثيرة ال تؤدي 
إلى استقرار االقتصاد الوطني«.
ويشــهد العراق عجزاً في الغاز 
بسبب الطلب الداخلي املتزايد، 

ـب البحث عن  وهــو مــا تطلّـَ
مورِّدين خارجيني، وبشكل خاص 

دول اجلوار.
وألقــى عبد اجلبــار اللوم على 
سياســات وزارة الكهرباء خالل 
املنصرم بشــأن الظرف  العقد 
داً أنَّ  الراهن املتعلِّق بالغاز، مؤكِّ
احلاجة لِـ«استيراد الغاز من دول 
اجلوار هو موضوع ثابت.. والعراق 
يحاول تنويع مصادر االســتيراد 
احلاجة  بني  الفرق  تغطية  بغية 
احلقيقية، واإلنتــاج احلقيقي«؛ 
الفتاً إلــى أنَّ »احلاجة احلقيقية 
الطاقة  إنتــاج  محطــات  في 

حالياً، وفي املستقبل القريب«.
ة  د أنَّ »هناك نقاشات مع عدَّ وأكَّ
رة للغاز ..  شركات ناقلة، ومصدِّ
ومع شركات ودول منتجة للغاز 

بغية تنويــع مصادر الغاز بغية 
سدِّ العجز احلالي«.

من ناحية أخرى، هوَّن عبد اجلبار 
من أثر نشــاط منتجي النفط 
الصخري علــى الالعبني الكبار 
في ســوق الطاقة، وتوقَّع أن ال 
الصخري  النفط  ملنتجي  يكون 
، طاملا التزم أعضاء  تأثير معــوِّقٌّ
»أوبك« باتفاقاتهم، وقال: »أكيد 
أنَّ النفط الصخــري، ومنتجي 
لون  يشــكِّ الصخري  النفــط 
أحد العناصــر الضاغطة على 
ولكنَّ  النفط،  ســعر  استقرار 
اآلن هو على  احلقيقــي  املعّول 
التفاهم املوجــود بني املنتجني 

الكبار في »أوبك« وحلفائها«.
النفــط  ان »كميــة  وأضــاف 
ل عائقــاً  الصخــري ال تشــكِّ

كبيــراً عند التــزام احللفاء في 
األســعار هو  وانهيار  »أوبــك« 
بسبب زيادة العرض من منتجي 
النفط التقليدي الكبار. النفط 
تــوزان  الصخــري يدخــل في 
انهيار  وال يدخل في  األســعار، 
 65 السوق. ومع ســقف سعر 
النفط  إنتــاج  دوالراً ســيكون 
معقولة  حدود  ضمن  الصخري 

ال تؤثِّر على استقرار السوق«.
مــن جانبهــا أعلنت شــركة 
العراقيــة  النفــط  تســويق 
أن  الســبت،  »ســومو«،امس 
الهندية  النفطية  الشــركات 
كانــت األكثــر شــراًء للنفط 
العراقي خالل شــهر شــباط 

املاضي.
وقالت »ســومو« في احصائية 

نشرتها على موقعها الرسمي، 
واطلعــت عليهــا »الصبــاح 
اجلديد«، إن »الشركات الهندية 
كانــت األكثــر شــراًء للنفط 
العراقــي مــن بني الشــركات 
 8 بواقــع  األخــرى،  العامليــة 
شــركات من أصل 32 شــركة 
قامت بشراء النفط خالل شهر 

شباط«.
الصينية  »الشركات  أن  وبينت 
جــاءت باملرتبة الثانيــة بواقع 
7 شــركات، تليها الشــركات 
االميركيــة بواقع 3 شــركات، 
الكورية  الشــركات  ثــم  ومن 
واليونانية  وااليطالية  اجلنوبية 

بواقع شركتني لكل منهما«.
واضافت أن »البقية توزعت على 
وبريطانية  روســية  الشركات 

وفرنســية وماليزيــة ومصرية 
و)هولنديــة- بريطانية( وتركية 
واســبانية بواقع شركة واحدة 

لكل منها«.
وأشارت سومو إلى انها »تعتمد 
في بيعها للنفط العراقي على 
املعايير الرئيســية للتعاقد مع 
الشــركات النفطيــة العاملية 
الكبرى واملتوســطة املستقلة 

واحلكومية املتكاملة عموديا«.
واوضحــت أن »ابرز الشــركات 
النفط  اشــترت  التي  العاملية 
العراقي هي شــركة اوكسون 
موبيــل االميركيــة، وبــي بي 
البريطانية، وتوتال الفرنســية، 
وكوكاز الكورية اجلنوبية، وشل 
وبهارات  البريطانية،  الهولندية 

الهندية، واويل الهندية«.

وزير النفط: نؤيد إبقاء إنتاج الخام عند المستويات 
المتفق عليها في اجتماع أوبك+

الهند تتصدر الئحة مشتري نفط العراق خالل شهر شباط

إبقاء اإلنتاج على ما 
هو عليه اآلن خصوصًا 
مع وجود حاالت من 
ة دول  اإلغالق في عدَّ
أوروبية بسبب زيادة 
حاالت اإلصابة بفيروس 
كوفيد- 19

منشأة نفطية جنوبي البالد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقفت البورصة الرئيسية في سوقي الكفاح 
واحلارثية امس الســبت، عن التــداول نتيجة 
احلظر الشامل الذي مت تطبيقه ابتداء من أمس 

االول  اجلمعة والذي يستمر حتى اليوم االحد.
وبهذا استقرت أسعار البيع والشراء استقرت 
في محــال الصيرفــة باألســواق احمللية التي 
فتحت البعض منهــا ابوابها في بغداد، حيث 
بلغ ســعر البيع 145000 دينــار عراقي، بينما 
بلغت اسعار الشــراء 144000 دينار لكل 100 

دوالر امريكي.
وكانــت البورصة فــي اربيل عاصمــة اقليم 
كوردستان لم تشهد اليوم تداوال ايضا لوجود 

عطلة رسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أغلقت أســعار نفط خام البصرة اخلفيف، على 
ارتفــاع، فيما تراجع خام البصــرة الثقيل؛ امس 

السبت حسب توقيت بغداد.
وارتفع نفط البصرة اخلفيف املصدر آلســيا إلى 
65.38 دوالرا للبرميل مبقدار 3.12 دوالر وبنســبة 
%5.01 عــن يوم اخلميس املاضي، فيما ســجلت 
اسعار خام البصرة الثقيل 60.39 دوالرا للبرميل 

بأنخفاض بلغ نسبته 0.89%.
البصرة اخلفيف أعلى االســعار  وســجل نفط 
مقارنة بالنفوط األخرى لدول منظمة اوبك حيث 
سجل ســعر النفط العربي اخلفيف السعودي 
62.63 دوالرا للبرميــل، وســجل مزيــج مربــان 
االماراتــي 62.53 دوالرا للبرميل، وســجل مزيج 
سهران اجلزائري 62.31 دوالرا للبرميل، فيما سجل 
بوني اخلفيف النيجيري 63.00 دوالرا، ، وجيراسول 

االنغولي 63.52 دوالرا.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تتجــه أســعار الذهــب، نحو تســجيل أول 
انخفاض أســبوعي في ثالثة أسابيع في ظل 

ارتفاع الدوالر األمريكي.
ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعامالت 
الفورية ليســتقر عند 1727.10 دوالر لألونصة، 
بحلول الســاعة 07:45 بتوقيت غرينتش. في 
حني ارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 

0.1 باملئة إلى 1726.30 دوالر لألونصة.
وقــال برايــان الن العضو املنتدى لــدى »غولد 
بالتأكيد  الدوالر  إن »قوة  ســيلفر ســنترال«: 
تكبح الذهــب وفي الوقت احلالــي فإن عوائد 
اخلزانــة انخفضت قليال، هذا مــن املفترض أن 

يكون إيجابيا للذهب من الناحية الفنية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال وزيــر الصناعــة والتجارة الروســي دنيس 
الصغيرة   »  زيتا  »    الشــركة اخلاصة  إن  مانتوروف 
تصمم ســيارة تعمــل بالكهربــاء وتعتزم بدء 

إنتاجها هذا العام.        
وليس لدى صناعة الســيارات في روسيا، الدولة 
املصدرة للنفــط والغاز على مســتوى العالم، 
مشــروعات ســيارات كهربائيــة ناجحــة في 
الوقت احلاضــر ويتوقع محللون بــوادر ضعيفة 
إلنتاجها في املســتقبل القريب ألسباب أهمها 
ضعف البنيــة التحتية لشــحن بطاريات تلك 
الســيارات بالكهرباء. وبيعت في روســيا 5960 
ســيارة كهربائية العام املاضي مــن بينها 687 
سيارة جديدة ويزيد أسطول البالد من السيارت 
الكهربائية قليال على عشــرة آالف سيارة طبقا 

لوكالة إحصاء السيارات »أوتوستات«.

الدوالر يستقر مع توقف 
البورصة عن التداول 
بسبب حظر التجوال

خام البصرة الخفيف 
يغلق على ارتفاع والثقيل 

ينخفض

الذهب يسجل أول إنخفاض 
في ثالثة أسابيع

روسيا تنتج سيارة كهربائية 
جديدة خالل 2021
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  اعلنــت 
األميركية، امس الســبت، ان العراق 
احتل املرتبة السادسة كأكبر مصدر 
للنفط اخلام المريكا خالل االســبوع 

املاضي.

وقالــت اإلدارة فــي تقريــر لهــا إن 
"متوسط االستيرادات االمريكية من 
النفط اخلام خالل االســبوع املاضي 
من تســع دول بلغ مبعــدل 4 ماليني 
و936 الف برميل يوميا مرتفعا مبقدار 
566 الف برميل باليوم عن االســبوع 

الــذي ســبقه والذي بلــغ مبعدل 4 
ماليني و370 الف برميل".

اســتوردت  "امريــكا  ان  واضافــت 
النفط اخلام من العــراق مبعدل 105 
ألــف برميل يوميا، منخفضا عـــن 
األسبـوع الذي سبقه والذي بلغ 165 

الف برميل يوميا".
واشارت الى ان "اإلستيرادات النفطية 
املاضي جاءت  ألمريكا خالل األسبوع 
معظمها من كندا ومبعدل بلغ 3,418 
ماليني برميل يوميا، تليها املكسيك 
بلغت كمية االستيرادات منها  التي 

مبعدل 618 ألــف برميل يوميا، تليها 
الســعودية التي بلغت االستيرادات 

منها مبعدل 280 الف برميل يوميا".
ووفقا لٕالدارة فإن "كمية االستيرادات 
األمريكيــة مــن النفط اخلــام من 
نيجيريا بلغت مبعدل 161 الف برميل 

يوميا ومن االكوادور بلغت مبعدل 132 
الف برميل يوميا، ومن كوملبيا بلغت 
مبعــدل 92 الف برميــل يوميا، ومن 
71 الف برميل  برازيل بلغت مبعــدل 
يوميا ومن روسيا بلغت مبعدل59 الف 

برميل يوميا".

البالد سادس أكبر مصدر للنفط الى أمريكا خالل األسبوع الماضي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
توقــع وزيــر املالية األملانــي، أوالف 
العامة  املوازنة  اســتقرار  شولتس، 
لبــالده عقب جتــاوز أزمــة جائحة 

كورونا، وفقا لـ"األملانية".
أيضا  يشغل  الذي  وقال شــولتس، 
منصــب نائــب املستشــارة أجنيال 
إلذاعة  تصريحــات  فــي  ميــركل، 
"برلني-براندنبــورج"، اليوم، إن أملانيا 
كانت ملتزمة بضبط املوازنة بجدية 

على مدار السنوات املاضية.
وأضاف الوزير أن بالده استوفت قبل 
اجلائحة  وقت قصيــر من تفشــي 

كافــة معايير االســتقرار األوروبية 
ألول مرة منذ ســنوات عديدة وكان 
الدين العام أقل من 60 في املائة من 

الناجت االقتصادي.
ويفترض مرشــح احلزب الدميقراطي 
علــى  للمنافســة  االشــتراكي 
انتهاء  أنه عند  منصب املستشــار 
أزمة اجلائحة، ســيكون الدين العام 
نســبة إلى الناجت االقتصادي أقل مما 
كان عليه في نهايــة األزمة املالية 

املاضية قبل عشر سنوات.
األزمة،  وقــال: "حتى فــي نهايــة 
ســيكون لدينــا دين عــام أقل من 

جميع دول مجموعة السبع الكبرى 
األخرى قبل األزمة".

وفــي مســودة موازنة عــام 2022، 
جديدة  لديــون  شــولتس  يخطط 
بقيمــة نحو 81.5 مليــار يورو. وفي 
العام احلالي، مــن املنتظر أن تتكبد 
أملانيا ديــون إضافيــة بقيمة 60.4 
مليار يورو عما كان مقررا في البداية. 
ومت التخطيــط مليزانيــة تكميلية 
لهذا الغرض. ومن املنتظر أن يوافق 
االئتالف احلاكم على مشروع املوازنة، 
الذي مت طرح محاوره الرئيسية اآلن، 

بحلول الصيف املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن رئيــس مصلحة اجلمارك 
اإليرانيــة مهدي مير أشــرفي، 
امــس الســبت، أن العراق جاء 
باملرتبة الثانية للدول املستوردة 
بقيمة ماليــة بلغت 7.3 مليار 

دوالر.  
أشــرفي خالل تصريح  وأوضح 
لوســائل إعــالم إيرانيــة ، أن 
»صادرات الســلع في الســنة 
112 مليون طن  املنتهية بلغت 
بقيمة 34.256 مليار دوالر وكان 
أهمها البنزين والغاز الطبيعي 

ومنتج  والبروبان  اثيلني  والبولي 
الفستق«.   

تصدرت  الصني  أن  إلى  وأشــار 
املستــوردة  األســواق  قائمــة 
بـ 26.6 مليـون طـن بقيمـة 8.9 
مليار دوالر وحـل العـــراق ثانيا 
بـ 25.6 مليـــون طن بقيمـــة 
واالمــــارات  دوالر  مليـــار   7.3
ثالثـــا بـــ 15.2 مليون طـــن 
4.6 مليار دوالر وتركيـا  بقيمـة 
رابعـــا بـ 6.3 مليـــون طـــن 
و2.5 مليـــار دوالر وافغانستـان 
خامســـا بـ 7 ماليــــني طـن 

و2.2 مليـار دوالر.  
وأضــاف أن »اجمالــي صادرات 
إيران للصــني والعراق واالمارات 
 25.7 بلغ  وافغانســتان  وتركيا 

مليار دوالر«.   
مـــن جهــــة ثانيـــة أكــد 
رئيــــس مصلحــة اجلمــارك 
 34.4 االيرانيــة بلوغ الــواردات 
 38.4 بقيمــة  طــن  مليــون 
واستحـــواذ  دوالر،  مليـــار 
علـى  االساسيــــة  السلـــع 
23.1 مليــــون طـن مـن هـذا 

االجمالي. 

وزير المالية األلماني يتوقع استقرار
الموازنة العامة عقب أزمة كورونا

مسؤول في طهران: العراق ثاني أكبر المستوردين 
للسلع اإليرانية بمليارات الدوالرات
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BLUMONT INT. ORGANIZATION                                                                 منظمة بلومونت الدولیة
IRAQ PROGRAM – ERBIL OFFICE مكتب أربیل -مشروع العراق                                                                           
منظمة بلومونت الدولیة 

TENDER ANNOUNCEMENT     

مناقصةعالن عن إال

Blumont, a non-profit organization, provides humanitarian assistance to “people in need”, is seeking 
quotations from eligible contractors for above mentioned subject. Our organization anticipates 
awarding Multiple or Single contract(s) as a result of this Solicitation. Our organization reserves the right 
to award more or none under this RFQ. All bids shall be submitted via e-mail to Syr-
tendering@blumont.org as PDF format and clearly written the subject of the tender. This RFQ is in no 
way obligates our organization Our organization to award a contract nor does it commit our 
organization to pay any cost incurred in the preparation and submission of a proposal. 
Our organization bears no responsibility for data errors resulting from transmission or conversion 
processes. 
NOTE: ALL OUR TENDERS CAN BE FOUND IN WEB SITE: www.ngosjobs-bids.com and  
www.iraq-businessnews.com

ي العالم  
ف �ف ف لغرض ال�س� للحصول ع� عروض أسعار من  و  منظمتنا, منظمة غ�ي ر�ح�ة تعمل لخدمة المنك��ني ف المؤهلني مقاولني

ي منح التعاقد بأ��� أو  .الموض�ع أعالە
وتتوقع منظمتنا منح (عقود) متعددة أو مفردة نت�جة لهذا الطلب. وتحتفظ منظمتنا بالحق �ف

    tendering@blumont.org-Syr:  ع�ب اال�م�ل �جب ع� جميع مقد�ي العطاءات تقد�م العروض    .أقل من المتوقع للطلب أعالە
م بأي حال من األحوال بمنح     و تم التوضيح للموض�ع المناقصة  وكتب بوض�ح موض�ع العطاء   PDFو بص�غة   ف بان المنظمة ال تل�ت

ي إعداد و 
م بدفع أي تكال�ف متكبدة �ف ف تقد�م العرض. كما ان منظمتنا ال تتحمل أ�ة مسؤول�ة عن أي أخطاء العقد كما أن المنظمة ال تل�ت

ي الب�انات الناتجة عن عمل�ات النقل أو التح��ل او المحادثة. 
 �ف

ي 
وىف ي الموقع االل��ت

 و  bids.com-www.ngosjobs :  مالحظة: �مكن الحصول ع� جميع مناقصتنا �ف

businessnews.com-www.iraq  

Sincerely                                                                                                                                                  ام  مع فائق التقدير و االح�ت
Procurement Committee                                                                                                                                 ات�  لجنة المش�ت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FOR ANY INQUIRIES: Please contact us through following                                                      لألستفسار:  رجاًء اال تصال بنا عن ط��ق التا�ي 

 

E-Mail:                               IRQ-Tendering@blumont.org                                                                  : ي
�د االل��ت وىف  ال�ب

Phone No.:                                                                         07517789241                                                                                  :رقم الهاتف 

# Subject (Tender Name) (اسم المناقصة ) الموضوع Tender Code
رقم المناقصة

1
Kirkuk–Decommissioning of Al Laylan Camp 

IRAQ-TA-2021-022 كركوك-اخالء مخیم اللیالن 

ORIGINAL DATE ISSUED: March 28, 2021 تاریخ أالصدار :
LAST DATE FOR CLARIFICATION: April 4, 2021 أخر موعد لألستفسار و التوضیح:
CLOSING DATE : April 5, 2021 تاریخ الغلق و تسلیم المناقصة:
CLOSING TIME: 5:00 PM الغلق و تسلیم المناقصة:وقت 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد:  3897/13 
التاريخ 2021/3/9 

اعالن ثاني   
تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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 )15(يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد:  3096/10

التاريخ 2021/2/23 
اعالن ثالث   

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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( يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون احملافظ لشؤون البلدية والبلديات
رئيس اللجنة

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد: 3095/10  

التاريخ 2021/2/23 
اعالن ثالث

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية 
إليجار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة 
)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( يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 
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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية 
البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين 
مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها 
في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد 

املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت 
 القديمسوق الالجمهورية/  ثالث سنوات 6م04 62 مخبز تجاري 1
 الجمهورية/ السوق القديم ثالث سنوات 6م16 01 حانوت 6
 الجمهورية/ السوق القديم سنوات ثالث 6م12 3 حانوت 3
 الجمهورية/ السوق القديم ثالث سنوات 6م12 26 حانوت 4
 الجمهورية/ السوق القديم ثالث سنوات 6م12،2 11 حانوت 5

 
 
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
1م11 67 حانوت 1  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 67 حانوت 1  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 08 حانوت 3  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 181 حانوت 4  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 183 حانوت 5  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 181 حانوت 7  العشار السوق العصري ثالث سنوات 

 
 
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
1م11 11 حانوت 1  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 11 حانوت 1  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 151 حانوت 3  العشار السوق العصري ثالث سنوات 
1م11 12 حانوت 4  التحسينية ثالث سنوات 
1م11 11 حانوت 5  التحسينية ثالث سنوات 
1م1171 أ71 محل تجاري 6 عشار /  السقيفة الثانيةال ثالث سنوات   
1م6715 33 حانوت 7 عشار /  السقيفة الثانيةال ثالث سنوات   
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دراسة

االنزياح في القصة القصيرة في »فستان مونيكا«
التنـوع  لهـذا  يحتـاج  أنـه  يكتشـف 
مـن السـرد القصصـي الـذي يشـحن 
ومتابعـاً  متقـداً  ويجعلـه  الذهـن، 
لالمسـاك بتالبيـب تلـك النـص وسـبر 
أغوارهـا والوقـوف على مجـرى األحداث 
مختلـف،  آخـر  بشـكل  ومعرفتهـا 
كمـا متيـزت تلـك اجملموعـة القصصية 
بطغيـان حيـاة الباديـة علـى النصوص 
أن  إال  اللغـة،  بهـذه  دونـت  إنهـا  رغـم 
هنالـك إشـارات سـيميائية ومفـردات 
عربيـة تداولـت فـي بيئـة أهـل البادية، 
ممـا يعـّد هـذا عنصـراً آخـر يضـاف إلى 
مـا قدمـه القـاص مـن معاجلـات فنية 
فـي مبنـى السـرد، وجتـدر اإلشـارة هنا 
إلـى أن القصـة القصيـرة عندما تكتب 

مـن البديهـي أن يجـد القـاص صعوبة، 
ويحتـاج إلـى جهـد مـن أجـل جعلهـا 
تنتمـي إلـى جنسـها وهويتهـا كونهـا 
واحـدة مـن الفنـون الصعبـة وهـي فن 
الصعوبـة  وتلـك  الصعـب،  التكثيـف 
هي التـي متنحهـا هويتها وجنسـيتها 

وجتعلهـا تنتمـي لهـذا الفـن.
ولكـي نكتشـف مـا ذهبنـا إليـه فـي 
منـاذج  نختـار  سـوف  املبحـث  هـذا 
قصصيـة مـن هـذه اجملموعـة، ونرحـل 
معهـا لنكتشـف عوالـم هـذا النمط، 
والصهيـل(  للملـح  )وتـٌر  قصـة  فـي 
نكـون مـع ابن عشـوا وهو سـارق خيول 
فـي الباديـة، وكانـت مهمته أن يسـرق 
أصيـل،  لفـرس  اسـم  وهـو  احلمدانيـة 
وهـو يهم بسـرقة هذا الفـرس يقع في 
يـده فـص ملـح ويلتهمـه دون أن يعلم، 
هـذه  مـن  ملـح  التهـم  أنـه  فيحـس 
ألهـل  املتبعـة  التقاليـد  ومـن  الديـار، 
الباديـة أن التهـام امللح يعـّد حالة متنع 

السـارق مـن القيـام بسـرقته:
لـذَع  امتـصَّ ضـرس ملـح  أنـه  )تأكـد 
عاقـر  ليـل  فـي  يفعـل  مـاذا  لسـانه! 
امتطـاء  مبقـدوره  بيـده؟  واملفتـاح 
والغيـاب فـي جلـة  صهـوة احلمدانيـة، 
الليـل رسـنها بيـده إن أراد ذلـك، لكنه 
كان  وان  حتـى  البيـت،  ملحـة  أكَل 
تذوقـاً عابـراً، ليـس مـن عـن رأتـه خال 
عـن اهلل.. هـو طبعـًا لـن يخـون اهلل 

 14 ص  والعـرف!!( 
في قصة )أنامل هتشـكوك في شـبار( 
يقـدم لنـا القـاص رؤيـة فنيـة غاية في 
الدقـة، عـن حيـاة الرعـب التـي طغـت 
حيـاة املوصـل وقراهـا ومدنهـا، وينقـل 
لنـا النيران املشـتعلة التي تـدك األرض 
األمريكيـة  الطائـرات  مـن  بسـكانها 
مـن  املتطايـر  والرصـاص  والصواريـخ، 
البقـاء،  حـرب  لنـا  وينقـل  الدواعـش، 
بـن  الرهيـب  اخلـوف  بظـل  واالحتمـاء 
املالجـئ والبيـوت، واملطـاردات القمعية 
التـي تقـوم بهـا جماعـات داعـش على 
ينتهـي  املدينـة، حيـث  سـاكني هـذه 
األمـر بطـرد بطل هـذا النص مـن بيته 
ليتخـذوه موقعـاً لقناصيهـم، وينتقل 
يـزداد  األمـر  أن  إال  آخـر،  مـكان  إلـى 
صعوبـة فيهـرع السـاكنن هربـاً مـن 
هـذه النيـران اخمليفـة، طائـرات تقصف، 
وانفجـارات  األرض،  تـدك  وصواريـخ 
متـأ األرض، ورصـاص يغطـي السـماء، 

وهكـذا فـإن القـاص اسـتطاع أن ينقل 
رؤيـة هتشـكوكية مرعبـة حليـاة  لنـا 

أبنـاء املوصـل أثنـاء غـزو الدواعـش:
مثلـث  فـي  اخلـوف  )نخسـنا هسـتريا 
ادعيتنـا، الالئـذ بوحشـة سـاللم الـدار 
الطائـرات  صواريـخ  شـرعت  أن  مـا 
وتـوزع  األعمـاق،  تـدّك  األمريكيـة، 
أحشـاء القشـرة األرضية وما عالها في 
األنحاء. كان هشـيم إسـفلت الشـارع 
وتهطـل  السـماء  فـي  كتـاًل  ينّجـم 

مطـراً غرابيـب وعرسـاً يحتفـل بحلوى 
الشـظايا وثمـة عصف تدفعـه عباءات 
ويصيـب  أشـياءنا،  ينهـب  اجلهـات 
النوافـذ بعـدوى خبـل اإلعصـار( ص 25 
فـي قصـة )رنـن خلخـال األنـا( يقـدم 
لنـا القـاص رؤيـة فنيـة صادقـة حليـاة 
وحياتهـم،  وطقوسـهم  الباديـة  أبنـاء 
مـع  فنكـون  العاطفيـة،  وعالقاتهـم 
فـارس همام شـجاع مـن أبنـاء البادية، 
وفتـاة مـن البادية فـي عالقـة عاطفية 

غريبـة، أشـبه بصـراع بـن الفروسـية 
شـفيفة  هادئـة  وحكايـة  واجلمـال، 
رومانسـية بينهمـا، وهي حتاول سـحبه 
إليهـا مبفاتنهـا، وهـو يحـاول سـحبها 
هـذا  ويظـل  وفروسـيته،  بشـجاعته 
السـرد  مسـار  عبـر  قائمـاً  الصـراع 
إلـى نهايـة احلكايـة، ونحـن نتابـع مـن 
ينتصـر اجلمـال واألنوثـة، أم الفروسـية 
والشـجاعة، وأخيراً نكتشـف أن اجلمال 

ودهـاء املـرأة ينتصـر:
)امـرأة واهنـة فـي مواجهـة رجل شـد 
تفعـل  مـاذا  الشـيطان.  عضـده  مـن 
لكي تنجو؟ سـؤال أشـبعه التكرار في 
حلظـات. قفـز فـي ذهنهـا سـحر املـرأة 
األزلـي مكرهـا الذي هز العـروش وأطاح 
بالتيجان، عشـقها الـذي خلف األجيال 
االنبهـار املوشـى فـي جنائن بابـل وتاج 
برشـاقة  محـل. ومـن فورهـا نهضـت 
قوامهـا.  تناسـق  تعـرض  مثـل ظبيـة 
مسـحت على امتقاع اخلوف وشـحنت 
أسـاريرها لتلعـب دورها بجـدارة. حيته 
بابتسـامة سـاحرة  بالشـهد وغمزتـه 
)كاملسـطول(.  سـقط علـى ضفافهـا 
أوهمتـه بحـب تدخـره مـذ دق أول وتـد 

لبيتـه فـي ثـرى احلـي( ص 91 
  أما قصة )فسـتان ملونيكا لوينسـكي( 
مـن  الكثيـر  حملـت  قصـة  فإنهـا 
فـي  نطـوف  حيـث  الفنـي،  النضـوج 
عوالـم متعـددة بـن املاضـي واحلاضـر، 
يحـدث  مبـا  يتنبـأ  الـذي  والشـيخ 
والشـاب الـذي انتحر وأنقـذه بطل هذا 
النـص، وحكايتـه مع الفقـر، وقد طغى 
حركـة  مسـار  علـى  االنزيـاح  أسـلوب 

أكثـر وضوحـاً: السـرد بشـكل 
يتسـرب  غـراب،  بجنـح  احملـاق  )يهبـط 
مـن  أحـوى  هلعـاً  املدينـة  عـروق  فـي 
عـن  األشـياء  لوالـب  تسـكن  صقيـع، 
الـدوران، ومـن قصره الرابـض على التل، 
ينبثـق ريـع حضـارات ينـّق فـي اجلهات 
يبنـون  فاحتـن  وزيـق  ولـوداً،  صخبـاً 
مجـد الشـيطان يتجشـأون منالً أسـود 
ومخالـب فـوالذ، ارتطـام أسـود تتداعى 
ومدنـاً تُـدك، جلبـَة خناقـات جّتـار ُعـري 
وروليت نداء نخاسـن يقايضـون تاريخاً 

 67 مزيفـاً( ص 
اجملموعـة القصصية )فسـتان مونيكا ( 
للقـاص فـارس الغلب، رحلة في سـياق 
فنـي صعـب مـن سـياقات فـن صناعة 
القصـة القصيـرة، وجهد فنـي واضح.

يوسف عبود جويعد
  

)فسـتان  القصصيـة  اجملموعـة  حتيلنـا 
إلـى  الغلـب،  للقـاص فـارس   ) مونيـكا 
نـادر، قـل تناولـه فـي مجـال فـن  نـوع 
صناعـة القصـة القصيرة، إذ إننا سـوف 
نكتشـف طغيان االنزياحـات التعبيرية، 
والـدالالت  الفنيـة،  واالسـتعارات 
ملبنـى  الفنيـة  الرؤيـة  فـي  الصوريـة 
أحـداث هـذه اجملموعـة ومسـار، وطغيان 
علـى  الفنـي  النمـط  هـذا  واجتيـاح 
حياتنـا  مـن  املسـتقطعة  اخلـام  املـادة 
اليوميـة مـن خـالل توظيفـه ومعاجلته 
ضمـن املبنى السـردي ملسـيرة األحداث، 
منـذ بدايتهـا وحتـى انتهـاء آخر سـطر 
تتطلـب  فنيـة  عمليـة  وهـي  فيهـا، 
املزيـد مـن اجلهـد والوعـي الدائـم الذي 
يجـب أن يتحلـى بـه القاص عنـد تدوين 
مادتـه القصصيـة، كـون عمليـة تغيـر 
وجعلهـا  ولغتهـا  االعتياديـة  األحـداث 
أمـر  النثـر  مـن  قريبـة  انزياحيـة  لغـة 
يفـرض علـى القـاص أن يحافـظ علـى 
أدوات القـص التـي تسـتخدم في مجال 
صناعـة القصة، ورغـم متاهـي وانصهار 
األحـداث والشـخوص والزمـان واملـكان، 
وحتـى الثيمـة ضمـن عمليـة االنزيـاح، 
إال أننـا ال ميكـن تغافلهـا أو إهمالهـا أو 
أخراجهـا مـن مـن النـص، ألنهـا أدوات 
يـدون  أن  للقـاص  ميكـن  وال  أساسـية 
قصـه بدونهـا، ومـن هنـا فـإن القـاص 
فـارس الغلـب أسـتطاع إظهارها ضمن 
العمليـة االنزياحيـة، أي أنـه نقـل هـذه 
العناصـر واألدوات مـن القـص االعتيادي 
إلـى القـص االنزياحـي املفعـم باحلـس 
 ، األحـداث  بـدورة  واملتأثـر  الشـعري 
األسـباب  مـن  واحـد  هـو  التأثـر  وهـذا 
التـي حتيـل البنـاء الفنـي للقصـة إلـى 
واملشـاعر  األحاسـيس  مـن  مجموعـة 
التـي  الفنيـة  والتفاعـالت  واملؤثـرات 
تتوحـد وتنصهـر فـي بوتقـة واحـدة من 
أجـل الوصـول إلـى هـذا النمـط الفني، 
وعلـى القـارئ فـي هـذه احلالـة أن يغيـر 
أدواتـه املعرفيـة القرائيـة، وينتقـل مـع 
انزياحتهـا  نحـو  السـردية  النصـوص 
واسـتعاراتها الصورية ولغتها الشعرية 
لكـي  املفـردات،  هـذه  طالسـم  وفـك 
الـذي  باخليـط  ميسـك  أن  يسـتطيع 
يسـهل عليـه مهمـة االطـالع، وبهـذا 

لكي نكتشف ما ذهبنا 
إليه في هذا المبحث 

سوف نختار نماذج 
قصصية من هذه 

المجموعة، ونرحل 
معها لنكتشف عوالم 
هذا النمط، في قصة 

)وترٌ للملح والصهيل( 
نكون مع ابن عشوا وهو 
سارق خيول في البادية، 

وكانت مهمته أن يسرق 
الحمدانية وهو اسم 

لفرس أصيل

رأي

اصدار

شكيب كاظم

منذ أن غـادر األديب الناقد والشـاعر رزاق 
مدينـة   )١٩٤٦-٢٠٢٠( حسـن  إبراهيـم 
النجـف، حيـث ولـد، إلـى بغـداد أوائـل 
عقـد السـبعن مـن القـرن العشـرين، 
كـي يعمـل بالصحافـة، وكانـت بداياته 
فـي مجلـة )وعـي العمـال( التـي تولـى 
عزيـز  املفكـر  األديـب  حتريرهـا  رئاسـة 
عنـه  ُعـرِف  والـذي  جاسـم،  السـيد 
حدبـه علـى مخايـل الكفـاءة وبذرتهـا، 
فيتعهدهـا السـيد وينميهـا ويطلقهـا 

والكتابـة. البحـث  لدنيـا 
كتابـة  يسـتوجب  الصحفـي،  العمـل 
والنقديـة،  األدبيـة  الفنيـة  املقالـة 
اجملـالت  مكانهـا  والدراسـات  فالبحـوث 
والكتـب، لـذا زاول األديـب رزاق إبراهيـم 
حسـن، هـذا اللـون مـن ألـوان الكتابـة، 
الـذي لـم يعرفـه العـرب القدمـاء، بـل 
كتـاب  طريـق  عـن  الغـرب  مـن  جاءنـا 
مصـر والشـأم: أحمـد لطفـي السـيد، 
وطـه حسـن، وعبـاس محمـود العقاد، 
وجبـران  الرافعـي،  صـادق  ومصطفـى 
خليـل جبـران، وزكـي احملاسـني، وأمـن 
نخلـة، ومـارون عبـود، و،و ، ليكـون عندنا 
فـي العراق؛ أسـتاذي الدكتـور علي جواد 
األدبيـة  املقالـة  كتابـة  رائـد  الطاهـر؛ 
الفنيـة، التـي بـدأ بنشـرها فـي مجلـة 
)املعلـم اجلديـد(؛ مجلـة نقابـة املعلمن 

القـرن  خمسـينات  أواخـر  العراقيـة، 
الدراسـة  َغـّب عودتـه مـن  العشـرين، 
فـي السـوربون الفرنسـي، وكان أديبنـا 
رزاق مـن هـذا الرعيـل الـذي زاول هـذا 
مهـدي  جانـب:  إلـى  الكتابـي  الفـن 
املطبعـي،  وحميـد  العبيـدي،  شـاكر 
وعبـد اجمليـد الشـاوي، وماجـد )صالـح( 
السـامرائي، وعبـد اجلبـار عبـاس، وعبد 
اجمليـد لطفـي، وشـكيب كاظـم، وقـد 
إلـى  أقـرب  األدبيـة  مقالتـه  كانـت 
روح النقـد؛ النقـد االنطباعـي التأثـري 
التذوقـي، فالنقد تـذوق وانطباع، وليس 
لوغارمتـات ومطلسـمات أتت بهـا إلينا 
أوربـة،  فـي  النقـد  مبناهـج  عـرف  مـا 
فلـكل مجتمع آراؤه وأفكاره املسـتمدة 
مـن حياتـه وبيئتـه، وليس مـن الصحة 
أن نلبـس لبـوس اآلخرين، وال سـيما في 
مجـاالت األدب والتـذوق، ومـا زالـت فـي 
الذاكـرة مقولـة املستشـرق الفرنسـي 
بهـا  يبـوح  التـي  بالشـيير(  )ريجـس 
لتلميـذه إبراهيـم السـامرائي: أال تـرى 
أنـي ال أدرك الوجـه البالغـي فـي اآلية« 
واشـتعل الـرأس شـيبا« وهو ما سـرده 
األسـتاذ الدكتـور إبراهيم السـامرائي- 
رحمـه اهلل- فـي كتابـه املهـم )حديـث 

السـنن- سـيرة ذاتيـة(.
األديـب  وزميلنـا  صديقنـا  أصـدر  لقـد 
عديـد  حسـن،  إبراهيـم  رزاق  الكاتـب 
نقديـاً  منحـا  نحـت  التـي  الكتـب 
العماليـة  )الشـخصية  كتبـه  منهـا 

عـن  فضـاًل  العراقيـة(  القصـة  فـي 
الروايـة  فـي  العماليـة  )الشـخصية 
العربيـة( وآخـر عن الشـاعر عبـد األمير 

احلصيـري.
عزيـز  ألسـتاذه  وفيـا  رزاق  كان  ولقـد 
السـيد جاسـم، فخّصه بكتـاب نقدي، 
اإلبداعـي  املنجـز  أغلـب  فيـه  درس 
والفكري للسـيد حمل عنوان )دراسـات 

جاسـم(  السـيد  عزيـز  أدبيـات  فـي 
صـدر فـي بغـداد سـنة ٢٠١٧، مناجيـاً 
فيـه أسـتاذه« ال أذكـر أنـي قـرأت فـي 
ألحـد  أهديتـه  أنـك  مؤلفاتـك  أحـد 
قريـب أو بعيـد، فقـد أردتهـا أن تخاطب 
ويتواصـل  مباشـر،  بشـكل  القـارىء 
مـن  تزكيـة  ودون  وسـاطة  دون  معهـا 
ثـم  غيرهـا،  لهـا  يشـفع  ال  وأن  أحـد، 

فـي  التقليديـة  الصيـغ  ترفـض  إنـك 
العالقـة بـن الكاتـب والقـارئ، ومنهـا 
اإلهـداء  ترفـض  لـم  ولكنـك  اإلهـداء، 
يُهـدى  الـذي  الشـخصي  أو  اخلـاص 
ويسـعدني  معـن،  لشـخص  كتـاب 
مؤلفاتـك،  أغلـب  لـي  أهديـت  أنـك 
وألننـي كتبـت هذه الدراسـات اسـتناداً 
إلـى عـدد مـن مؤلفاتـك، وتعبيـراً عـن 
حضـورك فيهـا، فإننـي أقدمـت علـى 
إهـداء هـذا الكتـاب لـك، ال سـيما وإنه 
يسـتمد عنوانـه ومتنـه مـن كتاباتـك 
األدبيـة )..( أيهـا املفكـر واملـؤرخ والناقد 
والقصصـي  والكاتـب  والصحفـي 
والروائـي، ومبدع كتب سـيرة الصحابة 
واألوليـاء والصوفيـن، أيهـا العزيز، عزيز 

جاسـم«. السـيد 
فـي هـذا الكتـاب )دراسـات فـي أدبيات 
عنـد  وقفـات  جاسـم(  السـيد  عزيـز 
عديـد مؤلفـات السـيد ومنهـا كتابـه 
)دراسـات نقدية فـي األدب احلديث( وهو 
صـدر  إذ  السـيد،  منجـزات  أوائـل  مـن 
كتبـه  عنـد  يقـف  كمـا   ،١٩٧٠ سـنة 
معـروف  الشـعراء:  فيهـا  درس  التـي 
فـي  عامـا  الرصافـي. قصـة خمسـن 
كبريـاء الشـعر، وحميـد سـعيد، وعبد 
إلـى منجـز  منتقـال  احلصيـري،  األميـر 
السـيد الروائي، وأولى رواياتـه )املناضل( 
و)أزمـة املفتـون( وهـو حديـث نقدي عن 
دارسـا  يقـف  وأخيـراً  )املفتـون(  روايتـه 
لروايتـه )الزهـر الشـقي والبحـث عـن 

اآلخـر(.
وألن عزيـز السـيد جاسـم، مـا اكتفـى 
الناقـدة  السياسـية  الروايـات  بكتابـة 
كتـب  بـل  فقـط،  وقتـذاك  لأوضـاع 
احملايـث  الفـن  القصيـرة،  القصـص 
واملصاقـب للفـن الروائـي، فقـد خـص 
اإلبداعـي  اجلهـد  هـذا  رزاق  الناقـد 
بدراسـة نقديـة، وتلمس في ذلـك قربه 

االنطباعـي. النقـد  مـن 
األديـب  صديقـي  مـن  قريبـا  كنـت 
لـه فـي  إبراهيـم حسـن ومزامـاًل  رزاق 
عقـد  مـدى  علـى  الزمـان(،   ( جريـدة 
أن  منـذ  الزمـن،  مـن  العقـد  ونصـف 
بعـد  العـراق  فـي  اجلريـدة  حـط طائـر 
سـنة ٢٠٠٣،تسـنم مسـؤولية القسم 
مغـادرة  بعـد  اجلريـدة،  فـي  الثقافـي 
الناقُد السـينمائي دمـث اخللق الدكتور 
العـراَق  علـوان،  مسـلم  عبـد  طاهـر 
سـنة ٢٠٠٦ واسـتقراره فـي بروكسـل، 
التصحيـح  فـي قسـم  أعمـل  وكنـت 
اللغـوي، ولطاملـا جتاذبنا أطـراف احلديث 
واآلراء، وارى أن أشـير ال بـل أؤكـد سـمة 
فـإذ  رزاق،  األسـتاذ  لـدى  الكتابـة  فـي 
لـدى  ويتأبـى  ويحـرن  القلـم  يعسـر 
الكثيـر، فتـراه يكتـب ويشـطب، فـإن 
القلـم ميضي رخاء منسـابا عذبـاً، كأنه 
اجلـدول الرقـراق، وال يكـف عـن الكتابة، 
إال بعـد أن يكـون املقـال األدبـي النقدي 
علـى  واسـتوى  اكتمـل  قـد  املكثـف، 

الـزراع نباتـه. سـوقه يعجـب 

عـن الهيـأة املصريـة العامـة للكتـاب ، 
سلسـلة » االبداع املسرحي« في القاهرة 
صـدر كتـاب » حسـن عطيـة .. أيقونـة 
النقـد املسـرحي. حتريـر وإعـداد د. عامـر 
صبـاح املرزوك و د. بشـار عليـوي. الكتاب 
القطـع  مـن  صفحـة   ٤٤١ بواقـع  جـاء 
املتوسـط. ومما جـاء في مقدمـة الكتاب: 
ال ميكـن ألي باحـث أن يـدون الكتابـة عن 
النقـد املسـرحي العربـي دون املـرور على 
جتربـة الناقـد املسـرحي األكادميي املصري 
التـي  عطيـة  حسـن  الدكتـور  االسـتاذ 
امتـدت ألكثـر من خمسـن عامـا، بدأها 
بالنشـر في الصحـف واجملـالت احمللية ثم 
العربيـة.. وتنـاول الكتـاب مجموعـة من 

عـن سـيرة  تتحـدث  التـي  املوضوعـات 
الدكتـور عطيـة، ومنها سـيرته الذاتية 
والعلميـة ومؤلفاتـه. في القسـم األول 
مـن الكتاب، الـذي كان بعنوان » حسـن 
عطيـه.. كمـا عرفنـاه. كتبـه كل من د. 
وكان  عليـوي.  بشـار  والدكتـور  املـرزوك 
الفصـل األول بعنـوان » حسـن عطيـة.. 
الناصـع بالبيـاض، للدكتـور عامر صباح 
املـرزوك. قـال املـرزوك عـن العطيـة فـي 
حسـن  الدكتـور  عرفـت  األول:  احملـور 
لوجـه  وجهـا  ألتقيـه  أن  قبـل  عطيـة 
قـراءة  خـالل  مـن  الواقـع،  أرض  علـى 
ومقاالتـه  ودراسـاته  القيمـة  مؤلفاتـه 
النقديـة، التـي ينشـرها كلمـا شـاهد 
عرضـا مسـرحيا، والقارئ لهـذه املقاالت 

يحـس وكأنـه جالـس في قاعـة العرض، 
فبـدأت أتبابعه عن كثب، حتـى ألتقيته 
في أحـد املهرجانات املسـرحية، وحتدثت 
معـه كثيـرا، وتقربـت منـه ألنهـل مـن 
علمـه وعقليتـه املتفـردة فـي التفكيـر 
النقـدي، السـيما اهتماماتنا مشـتركة 
باجلانب السيوسـيوجلي للمسـرح، الذي 
تبنـاه عطيـة في دراسـته النقديـة.. أما 
د. بشـار عليـوي فكتب عـن عطية قائال: 
احلديـث عـن الشـخصيات االسـتثنائية 
مفـردات  توافـر  يتطلـب  حياتنـا  فـي 
حتايـث  اسـتثنائية،  نصّيـة  وتراكيـب 
أثرهـا الوجـودي لدينـا، ألنها قلـة قليلة 
قياسـا ملـا هـو متـاح أمامنـا مـن ذوات 
القـدر  بـذات  ليسـت  لكنهـا  تتحـرك 

واألثـر البـارز كالذي تتركه الشـخصيات 
أيضـا  الكتـاب  وتضمـن  االسـتثنائية.. 
وغيرهـا،  مصـر  مـن  لكتـاب  مقـاالت 
تناولـت جتربة عطيـة بالبحث والتحليل. 
ويأتـي هـذا الكتـاب، كجـزء مـن الوفـاء 
ألسـتاذ قـدم الكثيـر للمسـرح املصري 
والعربـي، مـن قبـل مسـرحين عراقين، 
د.  وكتـب  يـدي عطيـة.  علـى  تتلمـذوا 
كليـة  فـي  التدريسـي  الربيعـي  علـي 
الفنـون اجلميلة فـي جامعة بابـل: .... ال 
ميكن ملـن عرف الدكتور حسـن عطية أو 
التقـى بـه أن يلخص سـيرة هـذا الرجل 
بكلمات يسـيرة أو صفحـات قالئل، فهو 
رجـل فرعونـي بقامته وعلمـه، وترك اثرا 
واضحـا فـي الـدرس املعرفـي العربـي...

رزاق إبراهيم حسن.. كاتب المقال األدبي النقدي

حسن عطية.. أيقونة النقد المسرحي

غالف الكتاب
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Announcement  

Ministry of Oil / Oil Marketing Company (SOMO) 

Public Invitation Number (MP/2021/04) for Sulphur 

Export Based on (EX-Works) 

Oil Marketing Company (SOMO) is one of the Ministry of Oil entities is pleased 
to invite specialized companies with good experience to export Sulphur 
product based on (EX-Works) from North Gas Company, Midland Oil 
Company (Al-Ahdab field and Badrah), Missan Oil Company according to 
the quantities and specifications mentioned in the invitation conditions. 
For the interested Iraqi companies and branches of Foreign companies registered 
in the Iraqi Ministry of Trade with expertise in this field to receive this invitation 
including all terms and conditions from (SOMO) headquarter location at 
Baghdad, Zayouna Al-Mutasim neighborhood in front of Baghdad Funfair with 
non refundable amount equal to (250,000) IQD . 

Offers to be submitted from Monday 29/3/2021 until Tuesday 13/4/2021 at 
12:00 pm BGD . 

In case the closing date to be an official holiday, the closing date shall be on the 
next working day. 

 

 

 

              Director General   
                     SOMO          

 Email: info@somooil.gov.iq    
          Web   : www.somooil.gov.iq  
  

  

 

 إعالن
 طوسارة اننف

 (SOMOشزكت تظوٌك اننفط )
  انكبزٌتمنتوج بٍع ن (MP/2021/04) اندعوة انعامت انمزلمت

 ألغزاض انتصدٌز( EX-Works)عهى أطاص 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ويع ـأى تذعى ج العراقيخ ذي تشكيالد وزارح الٌفظـ( إحSOMOٌفظ )ـسىيق الـسر شركخ تـي

العراقيخ وفروع الشركبد العرثيخ واالجٌيخ الوسجلخ في وزارح التجبرح ي الشركبد ـراغجيي هـال

-EXاص )ـهى أطـع انكبزٌت نتوجـم تصدٌزـن بلذعىح العبهخـشتراك ثالـل راد الخجرحالعراقيخ 

Works)  شزكت نفط حمهً )األحدب وبدرة(/  نفط انوطط شزكتشزكت غاس انشمال، مطزوح ،

 .الوجيٌخ في شروط الذعىحوالوىاصفبد الفٌيخ وحست الكويبد  مٍظان )حمم انبشركان(

حي  زيىًخ/ ثغذادالشركخ الكبئي في هراجعخ هقر في الشراء الراغجخ الوختصخ فعلً الشركبد  

لشراء الوٌتىج الستالم الذعىح الوتضوٌخ جويع الشروط الوطلىثخ لعبة ثغذاد اهذيٌخ  هقبثلالوعتصن 

ً إى  الف وخوسىى تبىهئ( 002,222) ٍهقبثل هجلغ قذرأعالٍ  فترح ديٌبر عراقي غير قبثل للرد علوب

ولغبيخ السبعخ الثبًيخ عشر  29/3/2102الوىافق  األثٌيي  هي يىمتكىى إعتجبراً سإستالم العروض 

عطهت انصندوق غهك وفً حال مصادفت ٌوو  4/2102/ 13الثالثبء الوىافق لثالثبءا هراً هي يىمظ

 .رطمٍت فٍكون تارٌخ انغهك فً انٍوو انذي ٌهٍه
 

 
 
 
 
 
  
ــاوانمدٌـــز انعـــ                              

 نشزكت تظوٌك اننـفـط       
 رئٍض مجهض اإلدارة       

E-mail: info@somooil.gov.iq      
  Web: www.somooil.gov.iq   

 

م/ أعالن مناقصة خارجية للمرة االولى 
تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن اعالن املناقصة التالية :.

فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة احلضور الى مقر الشركة الكائن في منطقة الشعبية / محافظة البصرة للحصول على وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤشر ازائها , وغير قابلة للرد وفقا للشروط  املدرجة ادناه :

1 - ســيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافســية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 
2014 والصادرة من وزارة التخطيط 

2 - يتم تســليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واســم ورقم 
املناقصة الى العنوان االتي : )قاعة جلنة  العطاءات اخلارجية / االســتعالمات الرئيسية / شركة مصافي اجلنوب / شركة عامة _الشعبية _ 
محافظة البصرة / جمهورية العراق(في املوعد احملدد 2021/5/10 الساعة الثانية عشر ظهرآحسب توقيت مدينة البصرة احمللي ( . وفي حالة 
مصادفة يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر االعالن الى مابعد العطلة ويعتبر اليوم الذي يليه العطلة اخر يوم لغلق املناقصة .العطاءات 
املتاخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان االتي : )قاعة جلنة فتح 
العطاءات اخلارجية / االســتعالمات الرئيسية/ شركة مصافي اجلنوب / شركة عامة _الشعبية _ محافظة البصرة / جمهورية العراق( في 

2021/5/10 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي او اليوم الذي يليه .
3 - مبلغ التخمني للمناقصة )1400000 $( مليون واربعمائة الف دوالر امريكي .

4 - تقدمي كافة الوثائق املشــار اليه في الوثيقة القياســية املرفقة ،)تعليمات ملقدمي العطاءات و ورقــة بيانات العطاء ( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل اجلهات اخملتصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء مبوجب االستمارات املدرجة في القسم الرابع 

من الوثيقة وفي حال عدم توفر اي من الوثائق  او البيانات املذكورة سوف يستبعد العطاء والتتحمل شركتنا اي مسؤلية بذلك 
5 - متطلبــات التاهيل: على مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املدرجة في القســم الثالث )املتطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء. 
6 - تقدمي العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج واجلداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة في القسم الرابع من الوثيقة ان تكون موقعة 

ومختومة .
7 - حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة التقل عن)120( يومآ من تاريخ الغلق على ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو 

او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمالي للعطاء رقم وكتابة .
8 - تقدمي تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان اوسفتجة( بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء صادر من مصرف عراقي معتمد لدى 
البنك املركزي العراقي ومببلغ قدره )28000 $( ثمانية وعشــرون الف دوالر امريكي الغير والمر شــركتنا ويتضمن االشارة فيها الى رقم واسم 

املناقصة على ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء.
9 - شــمول العمال العراقني العاملني لدى الشركات األمنية واملتعاقدة مع شركات املقاولة بقانون التعاقد والضمان االجتماعي والزام تلك 

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

11 - جهة التعاقد غيرملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
12 -  جلهة التعاقد احلق في الغاء املناقصة في اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب األحالة بناء على اســباب مبررة دون تعويض مقدمي 

العطاءات 
 www.src.gov.iq 13 -  لألطالع على تفاصيل الطلبية والشروط االخرى ميكنكم زيارة موقع الشركة

 contracts@src.gov.iq 14 -  لالستفسار عن اي معلومات ميكنكم مراسلة شركتنا وعلى العنوان التالي
15 -  على مقدمي العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب  

العنوان :العراق –بصرة –الشعبية –ص,ب:84977
Address:Iraq-Basrah-Shaibah.P.O.Box:84977

Email:office@src.gov.iq   -    srcbasrah@yahoo.com       c̀ontracts@.src.gov.iq

 

PRICE DESCRIPTION REQ NO ITEM 
IQD200000 Supplying pumps for THI-QAR REFINERY REQ.641/2021 

 اعالن للمرة االولى
1 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 492/ش/2021
التاريخ: 2021/3/24

اعالن
الى / املدعى عليه/ موسى عمر عبداهلل
جاسم(  حسن  )ابتهال  املدعية  اقامت 
الدعــوى املرقمة 492/ش/2021 تطالب 
فيها احلكم بالتفريق للضرر وجملهولية 
محــل اقامتــك عليه قــررت احملكمة 
تبليغك مبوعد املرافعة 2021/4/12 عن 

طريق النشر في الصحف احمللية.

القاضي
محمد عبد العزيز حسن

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل في سوق الشيوخ

منوذج رقم )17( تسجيل عقاري
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2588/5
احمللة او رقم واسم املقاطعة : الصليه 

اجلنس: دار 
النوع : ملك صرف 

رقم الباب :
رقم الطابق :

رقم الشقة : 
املساحة : 2/50م2

املشتمالت : ثالث غرف واستقبال وصالة ومطبخ وصحيات 
وساحة مكشوفة 

املزروعات او املغروسات :
واردات البيع السنوية :

الشاغل : مالك العقار 
مقدار املبيع : متام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في سوق الشيوخ باملزايدة 
العلنيــة العقار املوصوف اعاله العائــد للراهن وفاء طعمة 
علوان لقــاء طلب الدائن صندوق االســكان العراقي البالغ 
)27,000,000  سبعة وعشــرون مليون دينار ( فعلى الراغب 
في االشــتراك مراجعة هذه الدائرة خــالل )30(يوما اعتبارا 
من اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا االعالن مستصحبا معه 
تامينات قانونية نقديــة او كفالة مصرفية التقل عن 10 % 
مــن القيمة املقدرة للمبيع البالغة )85,000,000 خمســة 
وثمانون مليون( دينارا وان املزايدة ســتجري في الساعة )12( 

ظهرا من اليوم االخير 
دائرة التسجيل العقاري 

محافظات ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

م/ اعالن اول
عمــال بقانون بيــع وايجار امــوال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل تعلــن جلنة بيع وايجار في مديرية بلديات ذي قار عن وجود 
مزايــدة علنية اليجار امــالك مديرية بلديــات )الفجر/ الرفاعي( 
والبالــغ عددها )19( وكما مبينة مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوم ابتداء 
من اليوم التالي لنشــر االعالن لدفع التامينات القانونية بنسبة 
ال تقــل عن )20 %( مــن القيمة التقديرية لكامــل مدة االيجار 
واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية 
حســب الوقت احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من 
ترســو علية املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 2 % واية 

مصاريف اخرى .
ر. مهندسني اقدم
عبد العزيز شاهني الطائي
مدير بلديات ذي قار

 القيمة التقديربة )االيجار السنوي( مدة االيجار 2المساحةم نوع الملك رقم الملك اسم الدائرة ت
 ثالثمائة الف دينار  300.000 سنة واحدة 2م 12 مرافق صحية 5/151 بلدية الفجر 1
الفجربلدية  2 ستمائة الف دينار 0000000 سنة واحدة 2م 12 حانوت 11/151   
الفجربلدية  3 ستمائة الف دينار  0000000 سنة واحدة 2م 12 حانوت 11/151   
الفجربلدية  1 مليونان دينار 20000000 سنة واحدة 2م60،133 كازينو 153   
الرفاعيبلدية  5 خمسمائة الف دينار5000000 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 2311/1/0   
الف دينارمليون وخمسمائة  105000000 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 1/2/2111 بلدية الرفاعي 0  
مليون وخمسمائة الف دينار 105000000 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 2/2/2111 بلدية الرفاعي 1  
ثالثة ماليين دينار 000،000.3 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 3010/2/1 بلدية الرفاعي 1  
دينارثالثة ماليين  000،000.3 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 3010/1/2 بلدية الرفاعي 6  
حل/ سرايم 2311/1/1 بلدية الرفاعي 10 مليون وخمسمائة الف دينار ،000000105 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/1 بلدية الرفاعي 11 خمسة ماليين وخمسمائة الف 5000000.5 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/0 بلدية الرفاعي 12 وخمسمائة الفخمسة ماليين   5000000.5 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/1 بلدية الرفاعي 13 خمسة ماليين وخمسمائة الف 5000000.5 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/5 بلدية الرفاعي 11 ستمائة الف دينار 0000000 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/2 بلدية الرفاعي 15 دينارستمائة الف   0000000 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/1 بلدية الرفاعي 10 ستمائة الف دينار 0000000 ثالث سنوات 2م 12   
حل/ سرايم 2506/1/3 بلدية الرفاعي 11 ستمائة الف دينار 0000000 ثالث سنوات 2م 12   
مليون وسبعمائة وخمسون الف101500000 ثالث سنوات 2م 12 محل/ سراي 3010/3/3 بلدية الرفاعي 11  
حدائق   522/02 بلدية الرفاعي 16

ومتنزاهات/ 
 سراي

150/12  
 اولك

ثالثة ماليين وخمسمائة الف 305000000 ثالث سنوات  
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Public Tender Announcements for Tender No: 011-SC-21-EBS
Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield 

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and 
validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and 
the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title:Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS 
Oilfield 
Tender No.: 011-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named 
for first time. All the specialist companies who have the ability and experience can 
participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender 
fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Package 
of Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield 2021. Contractor 
shall provide the following research study services:
* Subject 1: Study on carbonate reservoir prediction and target evaluation
* Subject 2: Study on high-resolution sequence stratigraphy and sedimentary system of 
upper Cretaceous
* Subject 3: Study on main controlling factors of physical property and comprehensive 
evaluation of carbonate reservoir
* Subject 4: Study on quantitative characterization and fine modeling of Zubair sand 
body in S1 block
* Subject 5: Study on productivity distribution characteristics and mechanism of 
carbonate reservoir
* Subject 6: Study on effective development scheme and strategy of thin interbedded 
sand-mudstone reservoir
Note: For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents 
before the deadline of submission.please email to Bao Xiaofang baoxiaofang@
ebspetroleum.com and 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 securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. 
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 deadline 16:00 PM April 14th  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 of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical 
offer that can be read and compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the 
commercial offer that can be read and compile).
C. Original 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 three days before the submission deadline date 
for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com 
and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above 
announcement.

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

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد :4310/14

التاريخ: 2021/3/18
اعالن ثاني

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة (ثالث ســنوات ) وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظــة البصرة خالل (15) يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (30 %) من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التاجير مبوجب 
صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في (قاعة بلدية البصرة ) لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

املداد 
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (اصل وصورة )

مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 البصرة االقواس ثالث سنوات 1م11 34 كشك 1
1م11 31 كشك 1  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 34 كشك 4  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 4  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 5  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 6  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 7  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 8  البصرة االقواس ثالث سنوات 
1م11 43 كشك 9  البصرة االقواس ثالث سنوات 

1م11 44 كشك 10  البصرة االقواس ثالث سنوات 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد :3840

التاريخ: 2021/3/9
اعالن ثاني

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة (ثالث ســنوات ) وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم (21) لسنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظــة البصرة خالل (15) يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (30 %) من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التاجير مبوجب 
صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في (قاعة بلدية البصرة ) لليوم االخير من مدة 
نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر اجور نشر 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

املداد 
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن (اصل وصورة )

مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 عز الدين / خلف السماكة ثالث سنوات 1م11 3 حانوت 1
1م11 4 حانوت 1 خلف السماكةعز الدين /  ثالث سنوات   
1م11 5 حانوت 3  عز الدين / خلف السماكة ثالث سنوات 
1م11 6 كشك 4  عز الدين ثالث سنوات 
1م11 8 حانوت 5  عز الدين / خلف السماكة ثالث سنوات 
 الصفاة القديم ثالث سنوات 1م 4 ،5 1 حانوت 6
 شارع بشار ثالث سنوات 1م 7 ،5 3 حانوت 7
 شارع بشار ثالث سنوات 1م 7 ،5 4 حانوت 8
 شارع بشار ثالث سنوات 1م 7 ،5 5 حانوت 9

 شارع بشار ثالث سنوات 1م 7 ،5 6 حانوت 10
 شارع بشار ثالث سنوات 1م 7 ،5 7 حانوت 11

 
 

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

2ndAnnouncement for Provision of Cased Hole wireline operation and 
logging & PLT Operation Service

070/SC/20 : رقم املناقصة
نوع املناقصة / مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

اجلهة املستفيدة : شــركه الواحة النفطيه احملدوده املقاول واملشــغل حلقل االحدب النفطي مع 
شركه نفط الوسط ( شركه عامه)/ وزاره النفط بعقد تطوير وانتاج حقل االحدب النفطي بعقد 
مت اعــاده توقيعه في 2008/11/10 .في الوقت احلالي العمال االستكشــاف والتطوير, االنتاج واجناز 

املنشاءات السطحيه اجلارية في العراق.
اسم املشــروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير عملية التســجيل البئري السلكي وخدمات 

PLT تشغيل ادوات الفحص
 070/SC/20: رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشركات 
املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشــارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة 

(100 دوالر) للحصول على وثائق املناقصة ( ITB) بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
The measurement, recording and interpretation of petrophysical data, in cased holes, 
using Wireline logging tools
Production logging with assistant tools (PLT) in vertical and horizontal wells Services" 
provide Technical supporting / consulting services /Training of Personnel

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خالل فترة التقــدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هو90,000.00 دوالر 

امريكي .
4 -  علــى من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط  الى قســم 
املاليــة قبل 11 /2021/4  املوعد النهائي لغلق املناقصة وقبل الســاعه 4.00 عصرا. حســب طرق 

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

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

الواحة النفطية احملدودة.
5 - توضــع العروض الفنية والتجاريــة وخطاب الضمان بظروف مغلقــة ومنفصلة عن بعضها 
البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة 11 / 4 / 2021 قبل الساعة 

4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط
- 6 تقدمي نسخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة االجنبية

7-يجب علي الشركة احمللية العراقية تقدمي:
أ - تقدمي نســخه من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة والنسخة امللونة من بطاقة الهوية 
النافذة (هوية وزاره التخطيط او غرفة التجارة ) مرفقة مع العروض  .يلتزم مقدمي العروض بتقدمي 

جميع املستندات االصليه قبل استالم خطاب االحالة.
ب - تقدمي عدم املمانعة  من الضريبة نافذة لسنة 2019

8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية
haneen.monam@petroalwaha.com wujie@petroalwaha.com mayan@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.
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11 اعالن
جمهورية العراق 

ديوان محافظة البصرة 
القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 

العدد :3098/10
التاريخ: 2021/2/23

اعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظة البصرة خــالل )30( يوما تبدا من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغــة )50 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة 
الثانية عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصــرة ( لليوم االخير من 
مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشر االعالن  واملصاريف 

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

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميــم او بناء املأجورات 
باشراف مديرية بلدية البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال 
اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد املداد 

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

مالحضة/ يكون مبلــغ التامينات القانونية حســب التعليمات 
احلسابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد 
ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية 

عشر ظهرا 

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

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 سماكة العشار سنة واحدة 1م11 11 حانوت 1

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد: 4305/14

التاريخ: 2021/3/18
اعالن اول

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى فــي ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبينــة ارقامها ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( 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( يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا في )قاعة بلدية 
البصرة ( لليوم االخير من مدة نشــر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن 

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

مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلســابية املعمول بها في مؤسسات 
البلدية ويكون اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
589/11/7 محل 1 0م01،71   مقام علي ثالث سنوات 
ب 1885/0 محل 0 0م9،91   مقام علي ثالث سنوات 
8/888/1 محل 3 0م02  سنوات ثالث   مقام علي 
7/888/1 محل 4 0م02   مقام علي ثالث سنوات 
5/888/1 محل 5 0م19   مقام علي ثالث سنوات 
589/0 محل 6 0م137،78   مقام علي ثالث سنوات 
/ب787 محل 7 0م35   مقام علي ثالث سنوات 
1829/1 محل 8 0م111،38   مقام علي ثالث سنوات 

 
جمهورية العراق 

ديوان محافظة البصرة 
القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 

العدد: 4307/14
التاريخ : 2021/3/18

اعالن ثاني
تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
فــي ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعــالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التاجير مبوجب 
صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

املداد 
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (

مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 
 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 االقواس البصرة ثالث سنوات 2م12 45 كشك 1
 البصرة االقواس ثالث سنوات 2م12 45 كشك 2
 البصرة االقواس ثالث سنوات 2م12 42 كشك 5
 البصرة االقواس ثالث سنوات 2م12 45 كشك 4
 البصرة االقواس ثالث سنوات 2م12 54 كشك 5
2م12 54 كشك 6  البصرة االقواس ثالث سنوات 
2م12 54 كشك 7  البصرة االقواس ثالث سنوات 
2م12 54 كشك 8  البصرة االقواس ثالث سنوات 
2م12 54 كشك 9  البصرة االقواس ثالث سنوات 

2م12 55 كشك 10  البصرة االقواس ثالث سنوات 

محافظات ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع وااليجار

م/ اعالن ثاني
عمال بقانون بيــع وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 
املعدل تعلن جلنــة بيع وايجار اموال الدولة في مديرية بلديات 
ذي قار عــن وجود مزايدة علنية اليجار امــالك مديرية بلديات 
)الفضلية/ ســوق الشــيوخ( والبالغ عددها )27( وكما مبينة 
مواصفاتها ادناه فعلى الراغبني باالستئجار مراجعة محاسب 
البلديــة خالل مدة )15( يــوم ابتداء من اليوم التالي لنشــر 
االعالن لدفع التامينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20 %( من 
القيمة املقدرة لكامل مــدة 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 .

ر. مهندسني اقدم
عبد العزيز شاهني الطائي
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 القيمة التقديربة )االيجار السنوي( االيجارمدة  نوع الملك رقم الملك اسم الدائرة ت
اربعمائة وعشرون الفا 000.060 سنة واحدة حانوت 7/6622 بلدية الفضلية 1  
خمسمائة وثالثون الفا ومئتان وخمسون 620.230 سنة واحدة حانوت 26/1/1772 بلدية الفضلية 6  
وخمسة وثالثون الفا وخمسمائةخمسمائة   232.200 سنة واحدة حانوت 33/1722 بلدية الفضلية 3  
خمسمائة وخمسة وثالثون الفا  232.000 سنة واحدة حانوت 17/1771 بلدية الفضلية 0  
وخمسة وثالثون الفا وخمسمائةخمسمائة   232.200 سنة واحدة حانوت 06/1772 بلدية الفضلية 2  
خمسمائة وخمسة وثالثون الفا 232.000 سنة واحدة حانوت 22/1/1777 بلدية الفضلية 2  
وخمسة وثالثون الفا وخمسمائةخمسمائة   232.200 سنة واحدة حانوت 0/1771 بلدية الفضلية 7  
ثمانمائة وخمسة واربعون الفا ومئتان وخمسون 702.620 سنة واحدة حانوت 1777/1/60 بلدية الفضلية 7  
خمسمائة وخمسة وثالثون الفا وخمسمائة 232.200 سنة واحدة حانوت 02/1/1770 بلدية الفضلية 7  
خمسمائة وخمسة وثالثون الفا وخمسمائة 232.200 سنة واحدة حانوت 12/1771 بلدية الفضلية 10  
ستمائة وثالثة وتسعون الفا 273.000 سنة واحدة حانوت 30/6627 بلدية الفضلية 11  
وثالثون الفاثمانمائة  730.000 سنة واحدة حانوت 2/6622 بلدية الفضلية 16  
خمسمائة واربعة الفا 002.000 سنة واحدة حانوت 07/1776 بلدية الفضلية 13  
سبعمائة وواحد وستون الفا  721.000 سنة واحدة كشك 11/3707 بلدية الفضلية 10  
خمسمائة وثالثون الفا 230.000 سنة واحدة حانوت 10/1/6622 بلدية الفضلية 12  
الفضلية بلدية 12 خمسمائة وثالثون الفا 230.000 سنة واحدة حانوت 11/1/6622   
ستمائة وثالثة وتسعون الفا 273.000 سنة واحدة حانوت 67/6627 بلدية الفضلية 17  
ستمائة وثالثة وتسعون الفا 273.000 سنة واحدة حانوت 31/6627 بلدية الفضلية 17  
واحدةسنة  حانوت 02/1/1777 بلدية الفضلية 17 ستمائة وخمسة وثالثون الفا  232.000   
ستمائة وخمسة وثالثون الفا 232.000 سنة واحدة حانوت 30/1/1777 بلدية الفضلية 60  
مليونان وخمسمائة الفا 000.2006. ثالث سنوات حانوت 661/262 بلدية سوق الشيوخ 61  
وخبلدية سوق الشي 66 الفا ثمامائة  700.000 ثالث سنوات حانوت 171/262   
وخبلدية سوق الشي 63 مليون ومئتان وخمسون الفا 1.620.000 ثالث سنوات حانوت 67/262/630   
وخبلدية سوق الشي 60 مليونان وخمسمائة الفا  6.200.000 ثالث سنوات حانوت 1/262/630   
وخبلدية سوق الشي 62 نوتسعمائة وخمسو اربعمائة وسبعة وسبعون الفا 077.720 ثالث سنوات كشك 77/262   
وخبلدية سوق الشي 62 ناربعمائة وسبعة وسبعون الفا وتسعمائة وخمسو077.720 ثالث سنوات كشك 37/262   
وخبلدية سوق الشي 67 ناربعمائة وسبعة وسبعون الفا وتسعمائة وخمسو 077.720 ثالث سنوات كشك 10/262/627   

 



اعالن12
جمهورية العراق 

ديوان محافظة البصرة 
القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 

العدد :3170/10
التاريخ: 2021/2/24

اعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظة البصرة خــالل )30( يوما تبدا من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغــة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة 
الثانية عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصــرة ( لليوم االخير من 
مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشر االعالن  واملصاريف 

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

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميــم او بناء املأجورات 
باشراف مديرية بلدية البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال 
اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد املداد 

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

مالحضة/ يكون مبلــغ التامينات القانونية حســب التعليمات 
احلسابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد 
ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية 

عشر ظهرا 

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

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 الشعلة/ السوق الجديد ثالث سنوات 1م12 94124441113 محل 1
 الشعلة/ السوق الجديد ثالث سنوات 1م12 11 حانوت 1
 الشعلة/ السوق الجديد ثالث سنوات 1م12 14 حانوت 9

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد :3880/13

التاريخ: 2021/3/9
اعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
اجراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها 
ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
في ديوان محافظة البصرة خــالل )30( يوما تبدا من اليوم التالي 
لنشــر االعالن في احدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغــة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة 
في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة 
الثانية عشــر ظهرا في )قاعة بلدية البصــرة ( لليوم االخير من 
مدة نشر االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل 
الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر اجور نشر االعالن  واملصاريف 

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

- يتحمل من ترســو عليه املزايدة اعاله ترميــم او بناء املأجورات 
باشراف مديرية بلدية البصرة 

- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال 
اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد املداد 

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

مالحضة/ يكون مبلــغ التامينات القانونية حســب التعليمات 
احلسابية املعمول بها في مؤسســات البلدية ويكون اخر موعد 
ألســتالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية 

عشر ظهرا 

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

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 دور الضباط ثالث سنوات 9م69 11/92/405 حانوت 1

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد :3883/13

التاريخ: 2021/3/9
اعالن ثالث

تعلن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة ارقامها 
ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة 
البصرة خالل )30( يوما تبدا من اليوم التالي لنشر االعالن في احدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التامينات 
القانونيــة البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التاجير مبوجب صك مصدق وســتجري املزايدة في 
الســاعة الثانية عشر ظهرا 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 

باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد املداد 

- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (
مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون 

اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 
 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 3 مخزن 1
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 4 مخزن 2
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 6 مخزن 3
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 7 مخزن 4
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 12 مخزن 5
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 13 مخزن 6
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 14 مخزن 7
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 11 مخزن 8
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 11 مخزن 9

 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 21 مخزن 10
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 31 مخزن 11
 القبلة/ حي المهندسين ثالث سنوات 2م333 24 مخزن 12
حي المهندسين القبلة/ ثالث سنوات 2م333 21 مخزن 13  

جمهورية العراق 
ديوان محافظة البصرة 

القسم : جلنة البيع وااليجار االولى 
العدد 3167/10

التاريخ: 2021/2/24
اعالن ثالث

تعلــن جلنة البيع وااليجار االولى في ديوان محافظة البصرة عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة 
ارقامهــا ومواقعها ادناه العائده الى مديرية بلدية البصرة وملدة )ثالث ســنوات ( وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة 
فــي ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدا من اليوم التالي لنشــر االعــالن في احدى الصحف احمللية 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مضروبة في مدة التاجير مبوجب 
صك مصدق وستجري املزايدة في الساعة الثانية عشر ظهرا 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 باملزايد 
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة االيجار املعلنة كاملة 

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اعاله ترميم او بناء املأجورات باشراف مديرية بلدية البصرة 
- اليحق لالشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة اال اذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد 

املداد 
- جلب هوية االحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )اصل وصورة (

مالحضة/ يكون مبلغ التامينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية 
ويكون اخر موعد ألستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشر ظهرا 

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

 

 موقعه مدة االيجار مساحته رقمه جنس العقار ت
 البصرة/الصفاة ثالث سنوات 5م15 52/716 حانوت 1
 البصرة/الصفاة ثالث سنوات 5م536 1 علوة 5
 السيف ثالث سنوات 5م15 76771 مخزن 3
 عمارة البلدية ثالث سنوات 5م11 3 حانوت 4
 مقابل جامع الكزارة ثالث سنوات 5م12 7 كشك 5
5م111 557361 فرن صمون 6  المشراق الجديد ثالث سنوات 
5م15 52 محل 7  البصرة قرب جامع الخفاجة ثالث سنوات 
5م15 52 محل 8  البصرة قرب جامع الخفاجة ثالث سنوات 
5م15 57 محل 9  البصرة قرب جامع الخفاجة ثالث سنوات 

5م15 3 محل 10  البصرة/ جمعية الشعراء ثالث سنوات 
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13 منوعات
ملونشريط

تصنيع اللحوم من الفطر والعدس 
بحلول عام 2035، يصبح عشــر اللحوم والبيض ومنتجات 
األلبان واملأكوالت البحرية املســتهلكة فــي جميع أنحاء 
العالم من البروتينات البديلة. توصلت إلى هذا االستنتاج 
 Blue Horizon و   BCG الدوليــة  شــركتا االستشــارات 

Corporation في بحثهم.
ميكن أن ينمو ســوق البروتينات البديلة من 13 مليون طن 
حاليا سنويا إلى 97 مليون طن بحلول عام 2035 ومتثل %11 
من إجمالي ســوق البروتني. وميكــن مضاعفة هذه احلصة 

السوقية مع التغيرات التكنولوجية السريعة.
 :BCG قال بنجامني موراك، العضو املنتدب والشــريك في
»قــد تنافس البروتينــات البديلة قريبــا البروتني احليواني 
من حيث املذاق والشــكل والســعر...«، حســب صحيفة 

»روسيسكايا غازيتا«.
ســيوفر التحول إلى اللحوم النباتيــة والبيض أكثر من 1 
غيغا طن من مكافئ ثاني أكســيد الكربــون بحلول عام 
2035، وهو ما يعادل انتقال اليابان إلى احلياد الكربوني ملدة 
عام كامل. كما سيوفر 39 مليار متر مكعب من املياه - وهو 

ما يكفي لتزويد لندن باملياه ملدة 40 عاما.

أفعى تلتف داخل مجفف المالبس
قالــت إحدى العائالت فــي فلوريدا التــي اتصلت بخدمة 
اإلصالح ملعرفة سبب تعطل مجففها، إن الفني اكتشف 
مشكلة غير اعتيادية حيث مت العثور على ثعبان في احملرك.

وقالت اليسون برينج التي واجهت عائلتها املشكلة »ذكر 
الرجل إنه رمبا كان شــيًئا عالًقا هناك، الن احملرك محشــور 
لكنه ســهل اإلصالح، ولكنه تفاجأ بعد فتح اجملفف. قلت 

لهم كأن هناك ثعبان ميت«.
وقــال جنل برينج »اعتقدت أن هذا ليــس ثعبانًا وإنه كومة 
من الوبر، يبدو أن األفعى الكبيــرة انزلقت في فتحة عادم 

اجملفف«.
وأوضح »إنه ليس شيًئا اعتياديا ان جتد الثعبان في مجفف 
املالبس مع اننا نشــاهده باســتمرار في الشارع والغابات 
القريبة على املنزل. عادًة هناك شــبكة توضع في مكان ما  
متنعه من التسلق، ولكن هذه األسرة لم يكن لديهم واحًدا 

لذلك وجده الثعبان نوًعا ما وضل الطريق«.

العثور على لوحة تجسد حياة المايا
عثر علمــاء اآلثار في مدينة كاالكمول الواقعة في شــبه 
جزيرة يوكاتان املكســيكية على لوحة جدارية قدمية، تعد 

أول دليل موثوق يؤكد ممارسة املايا لتجارة امللح.
جتدر اإلشــارة، إلى أن مدينة كاالكمــول أدرجتها منظمة 
اليونســكو في قائمة التراث العاملــي. وكانت هذه املدينة 
في وقت ما أحد املراكز الرئيســة حلضارة املايا خالل أعوام 
200-700 م. ويظهــر في اللوحة اجلدارية املكتشــفة، أحد 
مشــاهد احلياة اليومية- البائع يســلم املشتري ما يشبه 
قطعة ملح كبيرة ملفوفة بأوراق، وأمام املشــتري ســلة 
بها ما يعتقد أنه ملح ســائب. وتعد اللوحــة، أول تأكيد 
على أن شــعب املايا كان يتاجر بامللح في دولته. امللح، مادة 
بيولوجية ال ميكن االستغناء عنها، باإلضافة إلى هذا، كان 
يستخدم منذ القدم في حفظ املواد الغذائية. وكان شعب 
املايا يعرف قيمة امللح جيدا، ألنه نادرا ما كان يحصل عليه 

في مناطقهم.

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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 »عدسة: زياد متي«

الكثير من الشركات العاملية حول العالم بشتى 
صناعاتها اخفقــت في تاريخ معني بصناعة ما 
يتــالءم واذواق الزبائن واضطــر الكثير منها الى 
سحب ما انتجته من االسواق. وهذا ماحدث في 
بعض الدول، حيث مت تقدمي العديد من األطعمة 
واملشــروبات الغريبة والتي لم تصمد كثيراً في 
األسواق ومت سحبها فوراً، بسبب اختالف األذواق 
أو االنتقــادات الالذعة التي وجهت للشــركات 

املنتجة لهذه األطعمة. من ضمنها:
رقائق البطاطس بنكهة الكابتشــينو. أطلقت 
أحد الشركات اخلاصة بصناعة رقائق البطاطس، 
منتجها بطعم الكابتشينو، نعم بهذا الطعم 

وأطلقت التصويت للجمهور من أجل اعتماده.
وبعد طرحه بوقت قليل، حتولت ألكثر املنتجات 
كرهاً، ليس هذا فقط بل حصلت على تعيلقات 
الذعة من املطاعم وعشاق القهوة بسبب املزيج 

الغريب الذي مت تقدميه.
بيف من اللحم البقري بنكهة الصودا. في بداية 
طرح هذا املنتج ُوصف بإنه رائع بشكل مدهش، 
الواسعة،  بســبب نكهة الصودا وشــعبيتها 
ومع الوقت بدأ الكثير من مشجعى كرم القدم 
يعتمدون عليها في املبارايات بإجنلترا، ولكن لم 

تصمد كثيراً في األسواق ومت سحب املنتج.

أيس كــرمي بطعم اخلــردل. على الرغــم من أن 
ميكن أن يســتعملوا هذا بائعــي الهــوت دوج 

كمصدر إلهام في اقتحام ســوق احللوى اجملمدة 
أخيرًا، انتشر أيس كرمي اخلردل باللون األصفر في 
أكثر من مدينة في الواليات املتحدة األميركية، 
ولم يســتدل عن توقف تصنيعــه وتقدميه من 

استمراريته.
رقائق البطاطس بنكهة اخليار. امللح والطماطم 
واجلنب من اشهر األطعمة التي تقدم بها رقائق 

البطاطس، ولكن مت تقــدمي هذه الرقائق بنكهة 
اخليار في الصني وليس اخليار فقط، بل بأطعمة 

متعددة كالعنب، واحلبار املشوي!.
رقائــق البطاطس بنكهة الليمــون. قررت أحد 
شركات صنع رقائق البطاطس طرح طعم جديد 
ملنتجها وأعلنت رغبتها فــي تصويت اجلمهور 
الليمون،  البطاطس بطعم  على تقدميها رقائق 
ليكون األغــرب بعد طعم اخليار، وهذا املنتج قد 

جتده متوافر في الواليات املتحدة األميركية.

أغرب األطعمة المنكهة حول العالم

لقطة

الصباح الجديد - متابعة:

مع ان التكنلوجيــا التي تتعلق 
ومواقــع  احملمولــة  بالهواتــف 
التواصــل االجتماعــي كانــت 
الغايــة منهــا تســهيل امــر 
التواصل بني االشــخاص اال انها 
اليوم  جند  اكثــر.  بينهم  باعدت 
ان الشــباب حتى عندما يلتقون 
ويكونــون برفقة بعض منعزلني 
عن بعضهم اذ كل منهم ميسك 
بهاتفــه ويتواصل مع اخرين من 

اصدقاء افتراضيني.
الدكتــورة اميان داود استشــارى 
العالقات األسرية.اوضحت اضرار 
الهواتــف احملمولــة على صحة 
الشــباب وذكرت من ضمن هذه 

االضرار: 
1- التهاب األوتار اذ ميكن أن يؤدي 
بصورة مستمرة  الرسائل  كتابة 
إلى التهاب األوتار وتسبب أملًا في 

اليدين والظهر
2. اإلجهاد. أثبتت الدراســات أن 
الكثير  يقضون  الذين  الشــباب 
من وقتهم مع هواتفهم احملمولة 
والقلق  للتوتــر  عرضــة  أكثــر 
أن  األبحاث  ووجــدت  واالكتئاب، 
املفــرط للهواتف  االســتعمال 
الذكية قــد يؤدي إلى زيادة خطر 
اإلصابــة مبشــكالت الصحــة 

العقلية  .
3. قلة النوم. وجدت الدراســات 
أن الشــباب الذين يســتعملون 
الهواتــف احملمولة بعــد إطفاء 
في  تواجدهم  اثنــاء  وفي  األنوار 
الفراش يعانون من إرهاق متزايد. 
4. احلوادث. مييل الشباب إلى الرد 
النصية  والرسائل  املكاملات  على 
في أثناء القيادة ، األمر الذي ثبت 
أنه خطير. وفًقا ملراكز السيطرة 
والوقايــة منها  األمــراض  على 
(CDC( ، مــن املرجح أن يشــتت 

اآلنتباه.
5. القلق. االعتماد على الرسائل 
أســاس  كأســلوب  النصيــة 
للتواصل ميكن أن يزيد القلق لدى 
الشباب، فيمكن للرد الفوري من 
صديق أن يجلب الفرح والبهجة، 
تأخر االستجابة  ولكن في حالة 
أو عدم الرد، ميكن أن تتحول هذه 
أمل،  إلى خيبة  املتعة نفســها 
ميكن أن يتحــول إدمان الهواتف 
احملمولة إلــى هوس للتحقق من 
الرســائل والرد علــى الفور. قد 

يؤدي أيًضا إلى زيــادة القلق من 
خالل خلــق وهم بأنهــم تلقوا 
رسالة حتى في حالة عدم وجود 
رســالة، ما يجعلهم يفحصون 

هواتفهم بشكل متكرر. 
6. خطر االصابة بالسرطان. على 
الرغم من عدم وجود دليل واضح 
علــى العالقــة بني اســتعمال 
أن  إال  الهاتف اخللوي والسرطان، 
هناك بعــض االرتباطات املهمة 
إحصائًيا لدى بعض األشــخاص 
التي مت جمعها  البيانات  أظهرت 

من خمس دول أوروبية زيادة خطر 
السمعي  العصب  بورم  اإلصابة 
اســتعملوا  الذين  أولئــك  لدى 
الهاتف اخللوي ملدة عشر سنوات 

أو أكثر .
7. التنمــر اإللكترونــي. وفًقــا 
أطفال  علــى  أجريت  لدراســة 
تتــراوح أعمارهم بــني 13 و 18 
عامــا ، فــإن 15% مــن األطفال 
تعرضــوا للتنمر عبر اإلنترنت ، و 
10% تعرضوا للتنمر عبر اإلنترنت 
عن طريــق الهاتف اخللوي ، و %5 

تعرضوا للتســلط عبر اإلنترنت 
علــى شــخص آخر مــن خالل 
الهاتف اخللوي. ووفًقا للمســح، 
فإن التنمر عبــر اإلنترنت يجعل 
املراهقــني حزينــني وغير راغبني 
في الذهاب إلى املدرسة. ويواجه 
األطفال مشكالت نفسية، مثل 
الصداع املتكرر، ومشــكالت في 
التعرف  يعد  واالكتئــاب.  النوم، 
أكثر  اإلنترنت  عبــر  التنمر  على 
التنمر  التعرف على  صعوبة من 
اجلسدي ألنه أن يكون غير مرئي 

او غير معروف مــا يجعل تنمره 
اشد قساوة وعنف. 

8. هيبة زائفة. جعلت التطورات 
األخيــرة في الهواتــف احملمولة 
مــن الســهل علــى املراهقني 
الوصول إلــى أي معلومات. لكن 
املراهقني الساذجني )في سنهم( 
قد يأخذونها علــى محمل اجلد 
ويتأثرون بها قد يقودهم هذا إلى 
العيش في عالم خيالي وتطوير 
البعض  يلجأ  قــد  زائفة  مكانة 
لتحقيق  اجلرائــم  إلــى  أيًضــا 

تخيالتهم.
9. السمنة. قد يؤدي االستعمال 
املســتمر للهواتف احملمولة إلى 
الســمنة لدى املراهقــني ووفًقا 
لدراســة أجرتها كليــة هارفارد 
تي إتش تشــان للصحة العامة، 
فــإن الشــباب الذيــن يقضون 
ساعات أكثر يومًيا على الهواتف 
احملمولــة أكثر عرضــة لإلصابة 
أن  الدراسة  وتوضح  بالســمنة. 
أكثر  يقضــون  الذين  الشــباب 
أمام  يومًيا  ســاعات  خمس  من 
الشاشــات أكثر عرضة بنسبة 
أقل  43 % للحصول على قسط 
من النوم أو ممارســة الرياضة، ما 

يؤدي إلى السمنة .
10. مشــاكل في الرؤيــة. وفًقا 
لدراســة أجريت على 30 طالًبا 
في الطب، وجــد أن 83% منهم 
يعانون من متالزمة رؤية الهاتف 
اإلجهاد  األعراض  تشمل  اخللوي. 
واالحمــرار واحلرقان وعدم وضوح 

الرؤية وجفاف العني .
والننا دائمــا نقول ان ما يزيد عن 
حده ينقلب ضــده، فان املبالغة 
باســتعمال الهواتــف احملمولة 
مــع انه مفيد بجوانــب عدة اال 
انها تتســبب باضرار جســيمة 
عندمــا ال نضع قوانــني الختيار 
الوقت املناســب واملدة املناسبة 

الستعماله.

الصباح الجديد - وكاالت:
كريستني  األميركية  املمثلة  أحدثت 
ستيوارت، ضجة واسعة على مواقع 
التواصل االجتماعي بعد الكشــف 
عن أحدث ظهــور لها وهي تتقمص 
شخصية األميرة الراحلة ديانا، ضمن 

أحداث فيلم يروي سيرتها الذاتية.
ومنــذ أن شــاركت شــركة إنتاج 
الفيلــم »نيــون«، أحــدث صــورة 
لســتيوارت بشــخصية األميــرة 
الراحلة عبر حسابها الرسمي على 
»تويتــر«، ولم يتوقــف رواد مواقع 

التعليق  عن  ميديا«  »السوشــيال 
عليهــا، وتعبيرهم عــن إعجابهم 
بينهما،  الشــبه  الشــديد بدرجة 
وإشــارة البعض منهم إلى أن ديانا 

عادت للحياة من جديد.
وأشارت شركة اإلنتاج إلى أن فيلم 

»سبنســر« الضي تقوم بــاداء دور 
البطولــة فيه املمثلة كريســتني 
ســتيوارت، ســيعرض فــي فصل 

اخلريف املقبل.
وتظهر كريستني ستيوارت البالغة 
مــن العمــر 30 عاما فــي الصورة 

اجلديدة وهي ترسم ابتسامة ناعمة 
كي تبدو شبيهة باألميرة ديانا.

وبدأ تصوير فيلم »سبنسر« اجلديد 
الذي يتناول فصال من حياة األميرة 
ديانا في شهر يونيو/ حزيران املاضي، 
وأثــار جدال في الشــارع البريطاني 

ومقربني من العائلة امللكية. خاصة 
وان حياة االميرة ديانا حملت العديد 
مــن املفاجآت في حياتهــا وازدادت 
بعد وفاتها تتعلــق بطبيعة احلياة 
امللكي وطبيعة حياتها  القصر  في 

مع زوجها االمير تشارلز.

كريستين ستيوارت تثير ضجة لتأديتها شخصية األميرة ديانا 

عشرة أضرار للهواتف المحمولة للشباب



خليلوزيتش يكرم الحدادي بقميص مميز

رياضة14 األحد 28 آذار 2021 العدد )4625(

Sun. 28 Mar 2021 issue (4625)

العواصم ـ وكاالت:

نصف  من  أكثر  صورة  اتضحت 
املنتخبات املتأهلة إلى كأس أمم 
أفريقيا 2021 وستكشف األيام 
بقية  عــن  املقبلة  واألســابيع 
الفرق توالياً.وانضمت مصر يوم 
اخلميس إلــى قائمة املنتخبات 
املتأهلــة إلــى كأس أمم أفريقيا 
الكاميرون  التي ســتقام فــي 
مــن  العديــد  لترافــق   2021
املنتخبات العربية التي ضمنت 

التواجد مسبقاً.
وبــات عدد املنتخبــات العربية 
املتأهلة إلــى نهائيات كأس أمم 
أفريقيــا 2021 أربعة منتخبات 
هــي مصــر صاحبــة الرقــم 
الفوز  مــرات  بعدد  القياســي 
باملسابقة وتونس التي دائماً ما 
السمراء  القارة  في  بقوة  حتضر 
وجزر القمر التي تتأهل ألول مرة 
فــي مســيرتها واجلزائر حاملة 

لقب النسخة الفائتة.
وفقــدت ليبيــا فرصتهــا في 
املنتخبــات  إلــى  االنضمــام 
املتأهلة إلى نهائيات أمم أفريقيا 
املنتخبات  العديــد مــن  أّن  إال 
العربيــة مــا تــزال حظوظها 
قائمة.وينــص نظام التأهل إلى 
كأس أمم أفريقيــا علــى صعود 
اجملموعــة ووصيفه من  بطــل 
بــن اجملموعات املشــاركة في 

التصفيات )12 مجموعة(.
فــي  الكاميــرون  وشــاركت 
التصفيــات رغــم أنها ضامنة 
باعتبارها  مســبقاً  لتأهلهــا 
صاحبــة األرض، إذ أنها فرضت 
تأهــل فريــق واحــد فقط من 
إلــى  يرافقهــا  مجموعتهــا 
النهائيات، ليصبح مجموع عدد 

املتأهلن ككل 24 منتخباً.
اعتماد  علــى  القانون  وينــص 
املواجهات املباشرة للفصل بن 
أي فريقن متعادلن في النقاط 
بالتسلســل املتعارف عليه من 

إلــى فارق األهــداف في  نقاط 
املواجهــات املباشــرة إلى عدد 

األهداف املسجلة وغيرها.
واملنتخبــات املتأهلــة هي عن 
وغينيا«  »مالي  االولى  اجملموعة 
فاســو«  »بوركينــو  والثانيــة 
والرابعــة  »غانــا«  والثالثــة 
واخلامســة  وغامبيا«  »الغابون 
والسادســة  بعد،  حتســم  لم 
والســابعة  »الكاميــرون« 
والثامنة  القمــر«  وجزر  »مصر 
والتاســعة  وزميبابوي«  »اجلزائر 
»تونس  والعاشرة  »الســنغال« 
ولم حتسم  االستوائية«  وغينيا 

عشــرة  احلاديــة  اجملموعتــن 
والثانية عشرة.

وحيــد  البوســني  اســتقر 
الفنــي  املديــر  خليلوزيتــش، 
ملنتخــب املغــرب، علــى منح 
القميص رقــم 10 ملنير احلدادي 
مهاجم إشــبيلية اإلســباني، 
قيمته  ولتأكيد  معنوياته  لرفع 
الكبيرة مســتقبال مع أســود 
احلــدادي  األطلس.واســتهل 
أمام  األســود  مع  األول  ظهوره 
مؤخرا  تأهيله  بعــد  موريتانيا، 
الفيفا بعد صراع مع  من طرف 
إسبانيا، ومنحه الضوء األخضر 

اختاره.وكان  الذي  البلد  لتمثيل 
القميص رقــم 10 معلًقا منذ 
اســتبعاد  منذ  وحتديدا  فتــرة، 
يونــس بلهنــدة مــن صفوف 
املنتخــب املغربــي، ليمنحــه 
البوســني وحيــد خليلوزيتش 

ملنير احلدادي.
وحمــل القميص رقــم 10 في 
من  العديد  األســود،  صفــوف 
إدريس  رأسهم  وعلى  األساطير 
بامــوس أول عميــد للمغــرب 
 ،1970 املكســيك  مبونديــال 
ومحمد التيمومي حامل الكرة 

الذهبية األفريقية 1985.

الســلبي  التعــادل  وحســم 
املغــرب  منتخــب  مواجهــة 
ومضيفه املوريتاني، على ملعب 
شــيخا ولــد بيديــا، اول امس 
حلســاب اجلولة اخلامســة من 
تصفيات الكان. وجاءت املواجهة 
إذ  فنيا،  املســتوى  متوســطة 
تأثر العبو املغرب حتديدا بســوء 
أرضيــة امللعب، ذات العشــب 
االصطناعي.وفشــل منتخبــا 
استغالل  في  وموريتانيا،  املغرب 
أتيحت  التــي  الفــرص  جميع 
لهما أمام املرمين، ليحصل كل 

منهما على نقطة.

رصيده  املغربي  املنتخــب  ورفع 
إلــى 11 نقطــة، ليؤمن صدارة 
علما  اخلامسة،  اجملموعة  ترتيب 
بأنه كان قــد ضمن تأهله، قبل 
خوض هــذا اللقــاء، بينما رفع 
املنتخب املوريتاني رصيده إلى 6 

نقاط، في املركز الثاني.
وحيد  املغــرب،  مــدرب  ودفــع 
خليلوزيتش، بـ3 عناصر خاضت 
أول مباراة رســمية مع أســود 
منير  فــي  تتمثــل  األطلــس، 
وآدم  إشــبيلية،  جنــم  احلدادي، 
ماســينا، العب واتفورد، ويحيى 

جبران، العب الوداد.
واســتقر اجلهاز الفني ملنتخب 
املغرب بقيادة البوســني وحيد 
بعــض  علــى  خليلوزيتــش، 
التغييرات في تشــكيلة أسود 
األطلس خالل مبــاراة بوروندي، 
املقــررة بعد غــد الثالثاء، على 
ســتاد موالي عبد اهلل بالرباط، 
فــي ختام التصفيــات املؤهلة 
 2022 اإلفريقيــة  األمم  لــكأس 

بالكاميرون.
وضمن املنتخــب املغربي تأهله 
إلــى نهائيــات أمم إفريقيا قبل 
جولة مــن نهايــة التصفيات، 
حيــث يحتل صــدارة اجملموعة 
اخلامســة برصيــد 11 نقطة.. 
وأشــار املصدر إلى أن ســلوك 
احملمــدي االحترافــي واحترامه 
تعليمــات املــدرب خليلوزيتش 
وفــي  الفنيــة  واختياراتــه 
بونو  بياســن  الدفع  مقدمتها 
خــالل كل املباريات الســابقة، 
كان ســببا في اتخاذ هذا القرار 

مكافأة له.
وكان احملمــدي احملتــرف بهاتاي 
سبور التركي واملنتقل إليه من 
ماالجا اإلســباني، هــو احلارس 
األساســي للمغرب حتت قيادة 
وشارك  رينارد  هيرفي  الفرنسي 
أساســيا في مونديال روســيا 
2018، قبــل أن يفقــد مقعده 
حلساب بونو بداية من أمم أفريقيا 

السابقة مبصر.

العواصم ـ وكاالت:
الرومانية  التنس  جنمة  صعدت 
ســيمونا هاليــب، إلــى الدور 
ميامــي  ببطولــة  الثالــث 
حققــت  بعدمــا  املفتوحــة، 
انتصارا مثيرا أمام الفرنســية 
كارولن جارسيا وتغلبت عليها 
و6-0 مساء اخلميس،  و4-6   6-3
الثاني  الدور  منافســات  ضمن 
هاليــب،  للبطولة.وحققــت 
للبطولة،  الثالثــة  املصنفــة 
بذلــك االنتصار رقــم 400 في 
التابعة  بالبطوالت  مســيرتها 
للرابطــة العامليــة لالعبــات 

التنس احملترفات.
واحتاجــت هاليب إلى ســاعة 
أول  دقيقة حلســم  و48  واحدة 
مباراة لها خالل 5 أسابيع، وقد 
تقدمــت على جارســيا بذلك 
7-1 من حيــث عدد مرات الفوز 
والهزميــة في ســجل املباريات 
بينهمــا، وتلتقــي هاليب، في 
أنستازيا  الالتفية  الثالث،  الدور 
سيفاستوفا التي تأهلت بالفوز 

علــى األمريكيــة كوكو جوف 
و6-3.وتتفوق  و2-6   6-1 بواقــع 
هاليب على سيفاســتوفا 3-6 
مــن حيث عــدد مــرات الفوز 
والهزميــة في ســجل املباريات 

بينهما.
بتــرا  التشــيكية  وحققــت 

بعد  ناجحة  عــودة  كفيتوفــا 
التعافي من اإلصابة في الفخذ، 
أليز  الفرنســية  على  وتغلبت 
كورنيــه 6-0 و6-4 فــي مباراة 
اســتمرت 64 دقيقة.وتلتقــي 
كفيتوفــا فــي الــدور الثالث، 

البريطانية جوانا كونتا.

العواصم ـ وكاالت:
يتوقــع زاك بــراون، رئيس فريق 
مكالريــن، أن تفقــد بطولــة 
العالم لفورموال 1 للســيارات، 
عــدة ســباقات هذا املوســم 
البالغ  القياســي  جدولها  من 
23 ســباقا، بســبب جائحــة 
كوفيد19- لكنه أبدى ثقته في 

إقامة 20 سباقا على األقل.
وينطلق موســم فورموال 1 في 
البحرين اليــوم األحد، بدال من 
ملبورن في أستراليا، حيث يقام 
الســباق االفتتاحي في املعتاد 
والــذي انتقل اآلن إلى تشــرين 
الثاني إلتاحــة املزيد من الوقت 
الســفر.ولم  قيود  لتخفيــف 
يبدأ املوســم املاضي حتى متوز، 
وأقيم السباق األول في النمسا 
وشهد املوســم 17 سباقا في 
اجملمــل، أقيمــت جميعها في 

أوروبا والشرق األوسط.
الصحفين عبر  بــراون  وأبلــغ 
 1 اول امــس »فورموال  الفيديو 
أدت عمــال رائعا فــي إقامة 17 

ســباقا في نصف عام. أعتقد 
نبدأ املوســم  أن  الرائع  أنه من 
في آذار مثلمــا اعتدنا«.وأضاف 
»أعتقد أننا ســنفقد سباقا أو 
اثنــن. منذ وقت ليــس ببعيد، 
 15 كان جدول السباقات يضم 
و16 و17 و18 سباقا، لذا أعتقد 
أنــه إذا كان بإمكاننا إقامة 20 
سباقا خالل موسم عادي، فهذا 

جدول كامل جدا لفورموال 1«.
وتابــع بــراون »علينــا أن نتابع 
ســير عمليــة التطعيم على 
مدار العام لنعــرف الدول التي 
رمبا تتأثــر أو ال تتأثر. أنا واثق من 
20 ســباقا على األقل«. إقامة 
وتســتضيف حلبــة إميوال في 
إيطاليــا الســباق التالي بعد 

البحرين في 18 نيسان.

موسم فورموال 1 يشهد 20 سباقا على األقلفوز مثير لهاليب في بطولة ميامي
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جانب من مباراة املغرب وموريتانيا

نيويورك ـ وكاالت:

أحرز دانــي جرين رمية ثالثية قبل 30 
فيالدلفيا  ليقــود  النهاية  من  ثانية 
 101-109 للفوز  ســيكرز  سيفنتي 
على فريقه الســابق لــوس أجنليس 
ليكرز في دوري كرة السلة األمريكي 
املاضية.وللمرة  الليلــة  للمحترفن 
الثانية هذا املوسم خسر ليكرز أربع 
مباريــات متتالية منهــا ثالث مرات 
منــذ إصابــة ليبرون جيمــس أمام 

أتالنتا هوكس السبت املاضي.
املواجهة  وقبل أسبوعن كانت هذه 
من بن أبــرز املباريــات املنتظرة في 
الــدوري هذا املوســم لكنها فقدت 
بريقها بعد إصابة الكاميروني جويل 
وجيمس  سيكســرز  العــب  إمبيد 
الذي تأكــد غيابه لفترة ما بن ثالثة 
إلى خمسة أسابيع أخرى عن حامل 

اللقب.
وجاء الشــوط األول متكافئا وتبادل 
الفريقــان التقــدم عدة مــرات إلى 
54-54.وفرض  بالتعــادل  انتهــى  أن 
سيكســرز هيمنته في الربع الثالث 
وتقــدم بفــارق 17 نقطــة بعد أداء 
رائع مــن جرين وتوبياس هاريس الذي 
نقطة.وبدا   17 املباراة مسجال  أنهى 
سهل  لفوز  طريقه  في  سيكســرز 
بعد تقدمه 91-73 فــي بداية الربع 

األخير.
لكن مثلما حدث فــي املباراة األولى 
عندمــا فرط سيكســرز في تفوقه 
األخيرة  الثوانــي  نقاط في  بعشــر 
107-106 جنح ليكرز  ليفوز بصعوبة 
في العودة وقلص النتيجة إلى 104-
101 قبل 51 ثانية من شارة النهاية.

وأحرز جرين رميتــه الثالثية الثامنة 
في املباراة، وكان على بعد رمية أخرى 
من معادلــة رقمه القياســي الذي 
حققه هذا املوسم أمام ميامي هيت 
في يناير كانون الثاني املاضي، ليمنح 
سيكســرز التقدم 107-101.وفشل 
كايل كوزما في تسجيل رمية ثالثية 
التفوق  سيكســرز  ليضمن  لليكرز 
فــي املواجهتن ضد حامــل اللقب 
املوسم.وعزز سيكسرز صدارته  هذا 
للقسم الشــرقي بتحقيق انتصاره 
الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 

32 فوزا و13 خسارة.
على  ليكرز  حافظ  اخلســارة  وربغم 
املركــز الرابع في الغــرب برصيد 28 
فوزا و17 خســارة متقدمــا بفوزين 
فقــط على دنفر ناجتــس وبورتالند 
تريل بليزرز واللذين خاض كل منهما 

44 مباراة.
وتصــدر جرين، الذي نــال اللقب مع 
ليكرز في املوســم املاضــي قبل أن 
يُدخله الفريق في صفقة تبادلية إلى 
أوكالهوما سيتي ثاندر ثم استقر به 

احلال في سيكسرز، قائمة مسجلي 
نقطة.  28 برصيــد  الضيف  الفريق 
وكان كوزمــا األكثــر تســجيال في 
صفوف ليكــرز وله 25 نقطة وتبعه 
دينيس شرودر ومونتريزل هاريل ولكل 

منهما 20 نقطة.
من جانب اخــر، قفز نيويورك نيكس 
إلــى املركــز اخلامس في القســم 
الشــرقي بعد فــوزه 106-102 على 
نيكس  واستغل  ويزاردز..  واشــنطن 

خســارة ميامي هيت، وصيف حامل 
اللقــب، أمام ضيفــه بورتالند تريل 
بليزرز ليتقدم للمركز اخلامس برصيد 

23 فوزا و22 خسارة.
وابتعد هيت عــن املراكز املؤهلة إلى 

بخسارته  مباشرة  اإلقصائية  األدوار 
 122-125 التوالــي  اخلامســة على 
أمام بليزرز.وعانى نيكس أمام ضيفه 
ويزاردز الذي حافظ على تقدمه منذ 
البداية وحتى أربع دقائق من النهاية.
وأنهى ويزاردز الشــوط األول لصاحله 
60-45 وارتفــع الفارق إلى 17 نقطة 
في الربع الثالث.لكن نيكس انتفض 
في الربع األخيــر ليقلص الفارق إلى 
ســت نقاط قبل أن يحرز 11 نقطة 

متتالية ليتقدم 91-96.
وصمد نيكــس أمام محاوالت ويزاردز 
لينتزع الفــوز بعد رميتن حرتن من 
أليك بيركس ويواصل موسمه الرائع 
إذ يســعى للعودة لألدوار اإلقصائية 
ألول مرة منــذ 2013.وتصدر بيركس 
قائمــة مســجلي نيكــس برصيد 
27 نقطة وتبعه آر.جيــه باريت وله 
24 نقطــة.وكان برادلــي بيل األكثر 
تســجيال في صفوف ويزاردز برصيد 
26 نقطة فيما اكتفى اخملضرم راسل 
وســتبروك بإحــراز 13 نقطة لكنه 
اســتحوذ على 18 مرة مرتدة.ويحتل 
ويزاردز املركز 13 في الشــرق برصيد 

15 فوزا و28 خسارة.
فيكتور  ضــم  الذي  هيــت،  وواصل 
أوالديبــو فــي صفقــة تبادلية من 
ختــام  فــي  روكتــس  هيوســتون 
االنتقــاالت أمس اخلميــس، تراجعه 
بعدما فرط في تقدمه بعشر نقاط 

في الربع األخير ليخســر أمام تريل 
بليزرز بعد ثالث رميات حرة من داميان 
ليالرد قبــل ثانية واحدة من شــارة 

النهاية.
وكانت النتيجة تشــير إلى التعادل 
أريزا  122-122 قبل أن يرتكب تريفور 
خطأ أثنــاء محاولة ليالرد تســديد 
الكرة لينتزع تريل بليزرز فوزه 26 هذا 
املوســم مقابل 18 خســارة.ويحتل 

بليزرز املركز السادس في الغرب.
وخاض هيت املباراة في وجود تسعة 
العبن فقــط بعد اســتبعاد أربعة 
العبن ســيرحلون عــن الفريق في 
تبادلية فيمــا غاب جيمي  صفقات 
باتلــر وجــوران دراجيتــش للمرض.
وتراجع هيت مــن املركز اخلامس إلى 
السابع في الشــرق برصيد 22 فوزا 

و23 خسارة.
أول ســتة مراكز  ويتأهل أصحــاب 
إلى األدوار اإلقصائية مباشــرة فيما 
يخوض أصحاب املراكز من الســابع 
وحتــى العاشــر ملحــق التأهــل.
وانتصر لــوس أجنليس كليبرز 85-98 
على مضيفه ســان أنطونيو سبيرز 
الثانية على  ليتفوق عليــه لليلــة 
 101-134 فاز  كليبــرز  التوالي.وكان 
.. وأحرز ديارون فوكس  على ســبيرز 
كينجز  ليقود سكرامنتو  نقطة   44
جولدن  ضيفه  على   119-141 للفوز 

ستيت وريورز.

تقـرير

ثالثية جرين تزيد محنة ليكرز في دوري المحترفين بكرة السلة 
نيكس يتغلب على ويزاردز

الدوحة ـ وكاالت:
تّوج السيلية بطالً لكأس »QSL« بفوزه 
في النهائي على الريان بهدفن من دون 
رد اول امس.. تقّدم السيلية الباحث عن 
أول ألقابه على مّر التاريخ بهدف حملترفه 
الســنغالي كارا مبودجي الذي جاء في 
آخر أنفاس الشــوط األول.وفي حن كان 
اقتنص  األرقام  لتعديل  يســعى  الريان 
السيلية هدفاً ثانياً في الدقيقة األخيرة 
مــن عمر املبــاراة عبــر العراقي مهند 

علـي.

لندن ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اإلجنليزي لكرة القدم، اليوم 
اجلمعة، عن املواعيــد النهائية ملباراتي 
االحتاد.وأوضــح  كأس  نهائــي  نصــف 
االحتــاد اإلجنليزي أن مباراة تشيلســي 
يوم السبت  ومانشستر سيتي ستقام 
17 نيســان في الســاعة 5:30 مساًء، 

بتوقيت جرينتش.
وذكر أن مباراة نصف النهائي األخرى بن 
ليستر سيتي وســاوثهامبتون ستقام 
يــوم األحد 18 نيســان  في الســاعة 
جرينتش.وحقق  بتوقيت  مســاًء،   6:30
إيفرتون  الفوز على  مانشستر ســيتي 
بنتيجة 2-0، ليصل إلى نصف النهائي، 
التغلب  تشيلســي عقب  بينما صعد 
على شــيفيلد يونايتد بنفس النتيجة.
وتأهل ساوثهامبتون إلى نصف النهائي 
عقب التغلب على بورمنوث بنتيجة 0-3، 
فيما صعد ليســتر سيتي على حساب 

مانشستر يونايتد بنتيجة 1-3.

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي ريال سوســيداد اإلســباني 
اليوم اجلمعة أّنــه مدد تعاقده ملدة عام 
واحد مع تشــابي ألونســو مدرب فريق 
الطرفن  بن  االرتباط  ليستمر  الشباب 
بيلد  2022.وقالت صحيفة  حتى صيف 
األملانية واسعة االنتشار في وقت سابق 
من األسبوع احلالي إن ألونسو سيتولى 
تدريب بروسيا مونشنغالدباخ بداية من 

املوسم املقبل.
وكان ألونســو )39 عاماً( العب الوسط 
العالــم وببطولة  الســابق فاز بكأس 
أوروبا مرتن مع منتخب إســبانيا كما 
تّوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول 
وريال مدريد قبل االعتزال وحتوله للعمل 

في مجال التدريب.
العاشر  املركز  مونشــنغالدباخ  ويحتل 
بن فرق الــدوري األملاني وهو يبحث عن 
مدرب جديد له بعد اإلعالن في الشــهر 
املاضي عــن أن مدربه احلالي ماركو روزه 
ســيتولى تدريب بروســيا دورمتوند في 
املوســم املقبل.وتولى ألونســو تدريب 
ريال سوسيداد في  فريق الشــباب في 

.2019

السيلية يتّوج 
»QSL« بلقب كأس

إعالن موعد قمة مانشستر 
سيتي وتشيلسي

ريال سوسييداد 
يمدد عقد ألونسو
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اللجنــة  انتخابــات  أســفرت 
األوملبية العراقيــة عن فوز رعد 
حمــودي بوالية جديــدة، وذلك 
ظهــر اول امــس، بأحــد فنادق 
وسط العاصمة بغداد. وأسفرت 
النتائــج عن فوز رعــد حمودي 
برئاســة اللجنة وإياد جنف نائبا 
أول وحيــدر اجلميلــي نائبا ثانيا 
ثالث.. وفي  نائبــا  وأحمد حنون 
 7 فاز  التنفيذي  املكتــب  نتائج 
وعادل  فريق  بختيار  هم:  أعضاء 
عيدان وهردة رؤوف وباسم أحمد 
وجميل عزيز وحســن العميدي 

وإبراهيم جبار.
اخلميــس،  صبــاح  أقيمــت  و 
االنتخابات التكميلية للجمعية 
باللجنة  اخلاصــة  العموميــة 
األوملبيــة العراقية، وتعود احلياة 
إلــى طبيعتهــا فــي الرياضة 
االنتخابات  وأقيمــت  العراقية. 
بعد شد وجذب وشكاوى وإلغاء 
انتخابات وتشــكيل جلنة ثالثية 
احلالية، كل  لالنتخابــات  أعدت 
تلك املراحل مــرت بها الرياضة 
الصــراع  ومــازال  العراقيــة، 
ومن  املناصب  علــى  محتدمــا 
املؤمل أن حتســم املعركة ظهر 

غٍد اجلمعة.
الثالثية  اللجنة  تشــكيل  منذ 
نعيم  أكرم  الدكتور  من  املؤلفة 
عطوان والدكتور قاسم اخلاقاني 
وأزاد قــادر، بــدأ احلــراك اخلفي 
كتل  لتشــكيل  والتحالفــات 
انتخابية للظفر مبقاعد املكتب 
التنفيذي.وشــاب عمل اللجنة 
بعــض عالمــات االســتفهام 
خصوصا بعــد الظرف الصحي 
املعقد الذي مر به دكتور قاسم 
اخلاقانــي والــذي أجبــره بعدم 
التواصل مع اللجنة، وانشــغل 
أزاد قادر الذي يقيم في شــمال 

الوطن.
وفي ظــل هذه الظــروف، باتت 
الدكتور  إشــراف  العملية حتت 
أكــرم نعيــم ولم يســلم من 
انتقــادات الفرقاء املتنافســن 
بامليول  واتهامــه  املواقع  علــى 
جلهــة محــددة على حســاب 
األخــرى.. بعد اإلعــالن عن فتح 
باب الترشــيح رشــح أكثر من 
30 شــخصية على قناة اخلبراء 
للدخول إلى اجلمعية العمومية 

وهو عدد كبير.

كما شــهد ترشــيح ما يقارب 
ممثلــن 23 احتادا علــى املناصب 
اخملتلفــة وهو أيضــا رقم كبير، 
مــا ينــذر بتنافــس طاحن بن 
املرشــحن، رغــم أن اللجنــة 
علــى  املشــرفة  القضائيــة 
7 قضاة،  املؤلفة من  االنتخابات 
أوراق جميع  أنها ستدقق  أكدت 

املرشحن.
أعلنت اللجنــة القضائية بعد 
املرشحن  جميع  ملّفات  دراسة 
إبعاد السادة ســرمد عبد اإلله 

النتهاكه مدّونة اخللق الرياضي، 
علي جعفر ســماكة لشموله 
املســاءلة  هيئــة  بإجــراءات 
والعدالــة، رند ســعد محمود 
النتهاكهــا قانــون مكافحــة 

املنشطات.
كما استبعدت اللجنة، كال من 
شــعالن عبد الكاظــم لثبوت 
جميل  جنائــي،  قيــد  توثيــق 
عزيــز جعن لعدم اســتكماله 
ســمير  الترشــيح،  متطلبات 
صــادق املوســوي لوجــود قرار 

عدم معارضة بتســليم رئاسة 
الربيعي  اجلودو، عدي طارق  احتاد 
لعدم وجود اعتراف من األوملبية 
الدولية.قــرار اللجنة القضائية 
صدر قبل موعد االنتخابات بيوم 
واحد فقط، ما أثار اجلدل الكبير 

في الوسط الرياضي، 
ســارع الدكتور علي ســماكة 
املســائلة  هيئة  رئيــس  للقاء 
والعدالة وجنح في تزويده بكتاب 
يؤكــد عدم شــموله بإجراءات 
سليم  موقفه  وبالتالي  الهيئة 

وقدم طعنا إلعادته لالنتخابات.
وقدم رئيــس احتاد الكرة الطائرة 
جميــل عزيــز صحــة صــدور 
بشــهادته وقدمها إلى اللجنة 
االنتخابــات،  علــى  املشــرفة 
ودعم رئيس احتاد اجلودو ســمير 
املوســوي طعنــه بكتــاب من 
اعتماده  يؤكد  االحتاد اآلســيوي 
كرئيس شــرعي لالحتاد العراقي 
معتــرف به من االحتــاد الدولي 
للعبة واللجنة األوملبية الدولية.
اعتراضــات  اللجنــة  وقبلــت 
سماكة وجميل عزيز وأعادتهما 
للعمليــة االنتخابية، فيما ردت 
املوسوي.شــهد  طلب ســمير 
اليوم انتخابات تكميلية للهيئة 
األوملبية، حيث  للجنــة  العامة 
أســفرت عن فوز 5 أعضاء على 
قنــاة اخلبراء هم خليل ياســن 
خليل  وإبراهيم  حمــودي  ورعد 

ومهدي شواي وعالء جابر.
وشــهدت االنتخابات أيًضا، فوز 
حســن علي ونور عامــر ممثلي 
العمومية  في  األوملبي  الرياضي 
وبيــداء كيــالن ممثلــة اللجنة 
فاطمة  من  كل  النســوية.وفاز 
ســعد ووالء طارق وجنان ناجي 
املشــاركات  الالعبات  ممثــالت 
فــي الدورات األوملبي.وشــهدت 
انتخابــات ممثلي االحتــادات غير 
األوملبية، فوز ظافــر عبد األمير 
رئيس احتاد الشــطرجن بعضوية 
العمومية  العمومية.وفشــلت 
ثاٍن  ممثــل  الختيار  بالتصويــت 
عــن االحتــادات غيــر األوملبية، 
بعد تســاوي رئيس احتــاد املواي 
ورئيس  علــك  مصطفــى  تاي 
قاســم  بوكســنج  التاي  احتاد 

الواسطي باألصوات.
ومت إعــادة االنتخابات لـ4 جوالت 
وبقي التعــادل باألصوات قائما، 
مــا دفــع  اللجنــة االنتخابية 
اجلمعية  مبوافقة  الستبعادهما 

العمومية.

احمد حميد عوفي* 
كــرة القــدم لــم تعــد لعبة 
فطريــة كمــا كانــت تلعــب 
ســابقا قبل عشــرات السنن 
لكن  للهدف  الوصــول  بأهمية 
بعشوائية من دون أنظمة لعب 
هجوميــة برغم وجــود خطط 
لعب ومهــام لالعبن لكن نادراً 
ما جتــد توزيع لشــكل الفريق 
على املستوى الهجومي بشكل 
للفرق على  عليه  منظم متفق 
أرض امللعب كمــا هو احلال في 
وقتنــا احلاضر حيث أصبح لكل 
تعتمد  هجومية  فلسفة  فريق 
بالدرجة األساســية على نظام 
والذي  الهجومي  الفريــق  لعب 
احلالة  في  الفريق  شكل  يحدده 
في  مرونة  يتخللــه  الهجومية 
تبادل املراكز واألدوار التي يتصف 
بهــا كل مدرب علــى طريقته 
اخلاصة والتي يؤمن ويعتقد بها .

ولهــذا تطورت أنظمــة اللعب 
الهجوميــة واصبح لكل مدرب 
مرونــة )فلســفة هجوميــة ( 
خاصة به تتقــن له نظام لعبه 
الالعبون  لــه  ويتقنها  يفعلها 
األذكياء الذين يتم استقطابهم 
مببالــغ عاليــة ليتناغمــوا مع 
فلســفته وتطبيقها بشــكل 
متقن كما هو احلال مع االسباني  
بيــب كارديــوال   الــذي لعــب 
باألظهرة الوهمية وأدخلهم الى 
وســط امللعب ومتركز األجنحة 
فــي أقصــى األطــراف لتعزيز 
الزخم الهجومــي ودفع محاور 

الوسط لألمام ليكونوا كإضافة 
هجومية وبهذه املرونة في تبادل 
املراكز واألدوار جنح مع بايرميونخ 
وكررها مع مانشســتر ســتي 
بــأدوات مختلفة لكــن بنفس 

الفلسفة الهجومية.
وبفلســفة هجومية مختلفة 
لكن  املرونــة  علــى مســتوى 
)ونظام  للفريق  الشــكل  بذات 
لعب 235( جنــح األملاني  يورغن 
كلــوب  مــع ليفربــول بدخول 
األطــراف وقدومهم من أقصى 
امللعب  عمــق  إلــى  األطــراف 
وإعطــاء املســاحة لألظهــرة 
بالتقدم لألمام وهنا لو أمعنا أن 
واحد وشكل  الهجومي  الهدف 
االختالف  لكن  واحــد  الفريقن 
باملنافس  التالعــب  طريقة  في 
وايهامــه مــن خــالل املرونــة 
الهجوميــة لإلفــالت من رقابة 

احملــاور الهجوميــة املهمة في 
الثلث األخير.

 أمــا املــدرب الغريــب وهــو * 
يبدأ  * فهو  بيلســا  مارســيلو 
ملعب  منتصف  مــن  مهاجما 
املنافــس ويفضــل اجملازفة في 
املهاجمة فــي أصعب الظروف 
وفي مســاحات صغيرة ويراهن 
على إبــداع ومهــارات الالعبن 
عبر  الكــرة  وينقــل  الفرديــة 
جميع خطوط الفريق أاســلوب 
الكرة  نقل  فــي  املتدرج  اللعب 
االنتقال  مــع  النهايــات  الــى 
وبهذا نســتنتج ان األســاليب 
كالسيكية  تعد  لم  الهجومية 
وتشــكيل الفريق ليس هو في 
الشــكلن الهجومي والدفاعي 
باحلالتن الهجومية والدفاعية .

* بلجيكا / مدرب محترف

نعمت عباس*
النجم املوهــوب هداف القوة اجلوية 
والعــب منتخبــات العــراق بــكل 
درجاتها املبــدع أكرم عمانوئيل غادر 
الوطن مجبراً وُمَهَدداَ، حكمت عليه 
الظــروف القاهرة التــي مرت على 
واالســتقرار  بالهجرة  الرافدين  بالد 

باخلارج.
ومنذ ابتعاده عن بغداد السالم وهو 
محروم مــن حقــه الطبيعي الذي 
جنوم  القدامى  للرياضيــن  ُخصص 
بالرواتب  اخلاص  الوطنية  منتخباتنا 
لألبطــال والرواد، علمــاً أنه حاصل 
اجلوية  القوة  وخــدم  بطولتن  على 
أكثر من عشــرين عاماً من التفاني 
يســجل  مبدع  واإلخالص،  والعطاء 
األهداف حيثما يشــاء وبكل الطرق 

ومن أشباه الفرص يسجل.
التقيت به في اإلمــارات في بطولة 
 2000 عام  الرمضانية  الدولية  صقر 
في إمارة رأس اخليمــة، وكان ضمن 
وفد منتخــب العراق املشــارك في 
هذه البطولة الســنوية، وكان معه 
وليد ضهد وعلــي زغير ورياض عبد 

العبــاس وصفــاء عدنــان واحلارس 
وغيرهم  عادل  وميثم  عباس  حسن 
من جنوم اللعبــة، والتحق بهم من 
كوريا اجلنوبية احملترف العراقي عباس 
عبيد مــدرب الصناعات الكهربائية 
حاليــاً وأحــرز العــراق اللقب حتت 
برازيلي رئيس  الكابنت عباس  إشراف 
نادي العن العراقــي حالياً، واختارت 
النجم  للبطولة  املنظمــة  اللجنة 
أحســن  عمانوئيل  أكــرم  العراقي 
العب في البطولــة حيث قدم حملات 
أبهر املشاهدين، احتفل  رائعة  فنية 
اإلماراتي مع  التعــاون  نــادي  العبو 
ومت تقدمي  بالفــوز  العراقي  الفريــق 
بيت  العراق في  وجبة عشاء لنجوم 
الكابــنت عباس برازيلي فــي مبادرة 
عبد  اإلماراتين  الالعبن  من  جميلة 
اهلل البحــار وأحمــد الهدية وعلي 
وعبيد ســعيد وســيف  اجلوعــان 
املالكي والهــداف صالح علي الذي 
رســم صورتهم اإلبداعيــة الكابنت 

عباس برازيلي.
في عام 2003 قرر صياد الشــباك 
اعتزال كــرة القدم وقــرر الرحيل 

نتيجة األوضاع التي ســادت بالدنا 
ومنذ ذلــك التاريخ ومنــذ انبثاق 
صرف رواتب لالعبن القدامى وهو 
محــروم من كل هــذه االمتيازات 
ولم يستلم درهماً واحداً حتى هذا 

الوقت.
ندائي إلى كافة اجلهات املســؤولة 
مراعاة ومتابعــة جنومنا الكروين 
أينما كانــوا كفاءات وطنية علينا 
االهتمــام واالحتفاظ بها وحاضرة 
ألي واجــب وطنــي وتســتجيب 
الوطن  ويعشقون  الوطن  لنداءات 
وعلى إدارة القــوة اجلوية أن تتبنى 
هذا املوضــوع اخلاص بحرمان أكرم 
وأنه  املشروعة خاصًة  من حقوقه 
ابن النادي الذي أفنى حياته بالقوة 
اجلوية وساهم مســاهمة فعالة 
في إجنــازات األزرق آملن أن تُصرف 
كافة حقوقه من تاريخ صدور قرار 
صــرف رواتب الــرواد واألبطال إلى 
هذا اليوم، وكلي ثقة بأهل الشأن 

أن تستجيب لهذا النداء.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح اجلديد:
أعلنــت الهيئــة اإلداريــة لنادي 
النفط، تعين باسم قاسم مدربًا 
الذي  علوان  ليحيى  للفريق، خلفا 
أنهى مهام عملــه بالتراضي مع 
إدارة النادي.ويأتــي ذلــك في ظل 

النتائــج الســلبية للنفــط في 
الدوري بجانــب اخلروج من بطولة 
أمام  الترجيــح  بــركالت  الكأس 
احلدود.وأثنــى أمــن ســر النادي 
مشــتاق كاظم على اجلهود التي 
علوان،  يحيــى  املــدرب  قدمهــا 

مشــيرًا إلى أن إدارة النادي اتفقت 
معه على فسخ العقد بالتراضي.
وأضاف: »على الفور مت فتح قنوات 
االتصال مع باسم قاسم لتسلم 
الفريــق ومن جانبه  قيادة  مهمة 

وافق على تولي املهمة«.

أكرم عمانوئيل..عشرة سنوات بال حقوقكرة القدم والتنظيم الهجومي

باسم قاسم يتولى تدريب النفط

رعد حمودي يحتفظ برئاسة اللجنة األولمبية العراقية

رعد حمودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

املتأهلة  الفرق  الزوراء عقــد  أكمل 
إلى ربع نهائــي كأس العراق، بفرزه 
مســاء اول امس على أربيل بركالت 
الترجيح )5-4(، بعــد انتهاء املباراة 
بالتعادل السلبي.وشهدت املواجهة 
محاوالت جادة من الفريقن، فحاول 
علت  برأســية  الرحيم  عبد  مهند 
العارضة، فيما رد أربيل بتســديدة 

لبرزان شيرزاد، مرت بجوار القائم.
وردت عارضــة الزوراء أخطر الفرص، 
من رأســية آكام هاشــم، لتنتهي 
ويحتكم  السلبي،  بالتعادل  املباراة 
الفريقــان لــركالت الترجيح، التي 

ابتسمت للزوراء.
تأهل فريقا القوة اجلوية والكرخ إلى 
ربــع نهائي كأس العــراق بفوزهما 
والنفــط.. ومتكن  الشــرقاط  على 
أبناء ثائر أحمــد من خطف بطاقة 
ربــع النهائــي بفوزهــم 1-0 على 
الشرقاط أحد أندية الدرجة األولى، 
في ملعب الساحر أحمد راضي في 

نادي الكرخ. 

لالعبي  واضحــة  وبعد ســيطرة   
الكــرخ على املبــاراة متكن الالعب 
عبد الرزاق قاســم من وضع الفريق 
43.وفي  الدقيقة  في املقدمة فــي 
الشــوط الثانــي برغــم محاوالت 
بقي  النتيجــة،  الكــرخ ملضاعفة 
نهاية  آماله حتى  على  الشــرقاط 

املباراة.
في املباراة الثانية في ملعب التاجي 
عانى القوة اجلوية أمام النجف في 
ظل غيــاب 10 مــن العبيه انضم 
فــي حن  للمنتخــب،  بعضهــم 
اإلصابات.وأضاع  مــن  آخرون  يعاني 
حمادي فرصة للجوية وفي محاولة 
أخرى ســدد علي محسن كرة مرت 
بجوار القائم، في حن أهدر احملترف 
النجف  فرص  أخطر  بافور  ستيفان 
لتنتهي املباراة بالتعادل الســلبي. 
الترجيح  الفريقان لركالت  واحتكم 
مرمى  حــارس  خاللها  تألــق  التي 
القوة اجلوية الشــاب محمد صالح 
وتصدى لركلتن ليفوز القوة اجلوية 

4-3 ويبلغ ربع النهائي.
نظيره  على  البصــرة  نفط  وتغلب 
علــى   ،)0-1( بنتيجــة  القاســم، 

ملعــب الفيحاء، وبرغــم أن نفط 
البصرة والقاســم حصال على عدد 
مــن الفرص في الشــوط األول، إال 
أنه انتهى بالتعادل الســلبي. وفي 
النتيجة  حســم  الثاني  الشــوط 
مهند مبروك، فــي وقت متأخر من 

املباراة، لتنتهي بهدف من دون رد.
وتأهل الشرطة إلى الدور ذاته، بفوزه 
على أمانة بغــداد بركالت الترجيح 
(7-6(، على ملعــب كربالء الدولي. 
وعانى الشــرطة مــن غياب العبي 
املنتخــب الوطني، وعــدد آخر من 
واحلرمان. اإلصابات  العناصر بسبب 

وانتهت املباراة فــي وقتها األصلي 
بالتعادل الســلبي، قبل أن يحتكم 
الفريقــان لــركالت الترجيح، التي 

ابتسمت للشرطة.
الصناعات  أوضح مدرب  من جانبه، 
عبيد، ســبب  الكهربائيــة عباس 
انســحاب الفريق مــن ثمن نهائي 
زاخو  أمام  العراق، في مباراته  كأس 
املقــررة اول امس.. وقــال عبيد إن 
الفريــق تعرض إلجهــاد كبير جدا، 
بعدما خاض مبــاراة اجلولة 25 من 
الــدوري في احلادي والعشــرين من 

الشــهر اجلاري وبــات لزاما أن يعود 
إلى بغــداد بعدها بيــوم، وتنتظره 
مباراة في ثمن نهائــي الكأس في 
زاخو يــوم 26، وبالتالي يعود بعدها 
بيوم إلى بغداد، ثم يغادر مجددا إلى 
البصرة خلوض اجلولة 26 من الدوري 

أمام امليناء.
وبــن أن هــذا الســفر املتكرر من 
الشــمال  اجلنــوب ألقصى  أقصى 
مرتــن فــي أيــام قليلــة، يجهد 
الالعبــن، املنهكن من األســاس، 
جراء تواصل مباريات الدوري في مدة 
زمنية مضغوطة، خصوصا وأن عدد 
العبي الفريق قليل، وهناك ما يقارب 
10 العبن منــذ 50 يوما يخوضون 
مباريات متتالية ويشعرون باإلرهاق.

وأوضــح أن هذا الظــروف باإلضافة 
إلى الظــرف املالي الصعب جدا، دفع 
الفريق لالنســحاب من بطولة كأس 
العراق من أجل احلفاظ على تصاعد 
نتائجه  للفريق وحتسن  البياني  اخلط 
فــي الــدوري وابتعاده عــن الهبوط 
للدرجة األولى .يشار إلى أن فريق نوروز 
أحد أندية الدرجة األولى، هو اآلخر قرر 
االنسحاب أمام امليناء ألسباب مالية.

تقـرير

ركالت الترجيح تؤهل الزوراء على حساب أربيل
مدرب الصناعات يفسر االنسحاب من الكأس

الزوراء يتالق في بطولة الكأس

هناك عــدة تقنيــات لعبــت دوراً مهمــاً في 
تقــدم التحكيم في كرة القــدم وإعطاء نتائج 
موضوعيــة ال تقبــل اللبــس عمــا كان عليه 
التحكيم في كرة القدم ســابقاً ومن التقنيات 
التي ســاعدت احلكام في إعطاء بعض القرارات 
التي ال تقبل األشــكال الذي كان يحدث سابقاً 

ونقدم في مقال اليوم )اجلزء الثاني منها( وهي :
ثالثا: أجهزة ذكية وأجهــزة رصد .. يرتدي العبو 
املنتخب األملاني أجهزة صغيــرة خالل التمارين 
لرصــد أداء كل العب واملســافة التي يقطعها 
خــالل التدريــب باألضافة الى ســرعة نبضات 
القلب , ويحلل اجلهاز الفني بعد كل تدريب أداء 
مستوى كل العب بشكل جيد في خطة اللعب 
. وحالياً توجد في األســواق بعض األجهزة التي 
تســاعد في رصد بيانات الرياضين بشكل عام 

منها . 
جهــاز ZEPP PLAY SOCCER : جهــاز صغير 
يعلق على اجلــوارب ويجمع بيانــات العبي كرة 
القدم خــالل التدريب , يتــم توصيلة بتطبيق 
على الهواتــف النقاله ويعتمد على خوارزميات 

معينة لتحليل البيانات . 
جهاز OPTIME EYE : هذا اجلهاز طورته شركة 
كانا بولت سبورتس بالتعاون مع معهد الرياضة 
األسترالى , يســتخدم حالياً في حتليل البيانات 
ألكثر من 20 نوع في كرة القدم يســتخدم في 
تدريبات حراس املرمى إذ يرصد مستوى القفزات 

وأجتاهها وسرعتها . 
رابعــا: تقنية VAR : وهذه التقنية تعني الرجوع 
للفيديــو من قبــل حكم املباراة ألتخــاذ القرار 
املناســب , مثالً إحتســاب ركلة اجلزاء وحاالت 

الطرد والتسلل . 
خامســا: رذاذ الســبراي : وهو عبارة عن مادة مت 
تطبيقها في كرة القــدم من أجل توفير عالمة 
بصرية مؤقته ألســتخدامها من قبل الالعبن 
واحلــكام لضمان اللعب النظيــف . وهذه املادة 
عبارة عن رغوة ترش رذاذ يتالشــى بسرعة وميكن 
لهذه التقنية أن حتدد البعــد القانوني لالعبن 
عن املرمى والذي يبلــغ 9,15 متر خالل الركالت 
احلرة , وهذه التقنيه إستخدمت لتحديد املوقع 
الذي قرر فيه احلكم تنفيــذ ركلة حرة , لكي ال 
يحصل هناك أي تالعب من قبل الالعبن سهواً 
أو قصــداً وبفضــل مكونات هذه املــادة والتي 
تشــكل مزيجاً من بعض الغازات مع ماء وعدد 
من العناصــر الكيميائية األخرى وعند رش هذه 
املادة على العشب فأن اخلط سرعان ما يتبخر . 

إذ أن مكوناتة الطبيعيــه لتجعل منه صديقاً 
للبيئــة , وتتبخر بدون إحداث تلوث وال يســبب 
أي ضرر ألرض امللعــب . وإن هذا البخاخ له تأثير 
على الالعبن إذا ميكن ضبط الالعبن وإلتزامهم 
, وإعطاء الفريق املهاجم الفرصة للتسديد من 
املســافة الفعلية التي يتم حتديدها عن املرمى 
للركالت احلرة . وهذه التقنية ســاعدت في زيادة 
عدد األهداف بالركالت احلــرة , إضافة إلى وقت 

أقل في تسديد الكرة نحو املرمى . 
.. صممت  سادسا: ســاعات التحكيم الذكية 
هذه الساعات الذكية خصيصاً لهذا احلدث من 
قبل شــركة HUBLOT وتعمل هذه الســاعات 
الذكية ذات األصدار احملدود وفق نظام التشغيل . 
وتتيــح للحــكام التواصل مع تقنيــة الفيديو 
املساعدة على أرض امللعب , كما وصلت الساعة 
بتقنية خط املرمى وهو نظام مساعد ألكتروني 
يتتبع إجتــاه الكرة بدقة كبيرة ليكشــف جتاوز 

الكرة خلط املرمى من عدمة . 
سابعا: وسائل األتصال بن احلكام .. هذه التقنية 
ســهلت تواصل احلكام مــع بعضهم البعض 
فــي التنبية حول احلــاالت اخملتلفة , كان احلكام 
املســاعدون يســتخدمون الراية لتنبية احلكم 
الرئيسي حول اخملالفات أو األمور الغير عادية وفي 
بعض احلاالت يلجأون الــى املناداة ولكن بفضل 
هــذه التقنية تطــور عمل احلكم بأســتخدام 
سماعات األذن الدقيقة التي تصل حكام اللعبة 
بعضهم ببعض أليصال املعلومات بن بعضهم 

البعض في وقت قياسي وزيادة التفاعل.

* أكادميي عراقي

تقنيات التحكيم

د. ريسان خريبط*

احمد حميد عوفي
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الشعُر ديوان العرب، وهو ليس ألفاظاً 
موزونة مّقفاة فحسب ،بل هو وجيُب 
القلوب، وصدى العواطف املشــبوبة 
واحلنــن، وحزمة  ، وهمســات احلب 

منسابة من االفكار والرؤى ...
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قال كاتب السطور :
امنا الشعُر خاطٌر مشبوُب 
وجناوًى تَْطوي املدى وَتُوُب 

والقوافي هي القلوب اذا ذابْت
حناناً وثار فيها الوجيُب

يُولُع الشعُر باجلمال وباحلُّب
َفُذو الَوْجِد والعناِء األديُب 

– -3

ويستطيع )الشــعر ( أْن يداعب أوتار 
القلــوب، ويأخذ مأخــذه املتميز من 
ســامعيه وقارئيــه، متفوقــاً على 
وأنغاُمه  )النثر(، تشفُع له موسيقاُه 

العذبة من جانب ،
وُصورُه املُوِحية من جانب اخر .

ومن هنا :
فاّن عيــوَن  البياِن العربــي تكتحُل 

بالشعر، فهو كحل البيان .
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وال أدعي أنني من أصحاب البراعة في 
هذا امليدان .

ولقد ُقلُْتها بالفم املآلن - يوم وقفُت 
إللقــاء قصيدتي فــي مهرجان أدبيٍّ 
بلندن تكرميا للشــاعر  أُقيــم  كبير 
الكبيــر املرحــوم العالمة الســيد 

مصطفى جمال الدين -:
 إنني لســت شاعراً – واالعتراف كما 

يقول علماء القانون سيد األدلة – 
ولكنــي من هــواة الشــعر النابض 
احلُّب  بعطــر  واملغموس  باحلكمــة، 
واملشــاعر االنســانية النبيلة، وأراه 
املــرآة الصافية التــي تعكس صور 

احلياة بُِكّل تالوينها ...
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ومما قلناه في هذا الباب :
إْن يُك الكحل زينًة فالقوافي 
في عيوِن البياِن أجمُل ُكحِل

لِرَتيِب املقال ِظلٌّ ثقيٌل 
ُة ِظّل وحِلُلِو االشعارِ ِخفَّ

الَفراشاُت تعشق احلقل رّياَن 
ندّياً بِزَنْبقاٍت وُفلِّ

رُب بيٍت يفوق أَلَْف ِكتاٍب 
وهو يعلو مبا يُثير ويُعلي 

*
ايها الشعر إنَّ لي فيك جنوى 

ومبحرابَِك الكبير أُصلّي 
َهَمَساتي ذاتي وذوُب حياتي 

وقصيدي ُعْمري بأصدِق َفْصِل 
أرتوي حينما يزغرد حرفي 

وتراني ما بن َعلٍّ ونَْهِل 
لسُت أرضى عن القوافي بديالً 

وبها قد وصلُت فّني وََحْبلي 
فاذا أُْطِفَئْت حلوني وّولْت 

فستلقانَي الصريَع املُّولي

*
يا سميري في وحشتي ورفيقي 

في دروِب ُترُّ طوراً وُتْلي 
انَت زادي واَنَت كلُّ ُطيوبي 

مثلما انَت في املالحم نَْصلي 
انَت لي بلسٌم اذا ضاق صدري 

وربيٌع إْن َغصَّ حقُل مِبَْحِل

بالشعر تكتحل عيون البيان

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

العاملية  النجمة  احتفلت 
ريهانــا، البالغة من العمر 
33 عاًمــا، بتصدر اغانيها 
فــي آخر خمس ســنوات 
لألســتوديو علــى قائمة  
مــا   ،"Billboard 200"
يجعلها اول فنانة  تصل 
على هــذا التقييم بتاريخ 
الرسم البياني. وكتبت في 
منشور لها عبر صفحتها 
موقــع  علــى  اخلاصــة 
أنها  اإلجتماعي،  التواصل 
ممتنة ألنصارها األقوياء في 
 Anti Womens" دائرتــي 
وقالت:    "History Month
"تهانينا لكل من ســاهم 
، شــكرًا  احلقبة  هذه  في 
للفريــق". وردا علــى أحد 

املعجبن بأنه يجب عليها 
أغنية"،  بإصدار  "االحتفال 
ردت ريهانــا "أعتقــد أنه 
رمز  مع  ذلك"  علي  ينبغي 
يذكر  "قريًبــا".  تعبيــري 
مؤخراً  إشــترت  ريهانا  أن 
فيال جديــدة مبدينة لوس 
املعروف  احلي  في  أجنلوس، 
بيفرلــي هيلــز، وبلغــت 

قيمتها 13,8 مليون دوالر.

ذا  العاملي  النجم  كشف 
ويكند انه سيطرح أغنية 
جديدة في الفترة القريبة 
املقبلــة، ويكــون قبــل 
إصــداره ألبومه الغنائي 
 The" عنوان  يحمل  الذي 
قناته  على   ،"Highlights
الرســمية على يوتيوب. 
وكان ذا ويكنــد قد احيا 
الســوبر  حفل  مؤخــرا 
الرغم من عدم  بول على 
حضور حشــد كبير من 
اجلمهور بسبب االجراءات 
فيروس  مــن  الوقائيــة 
ويكند  ذا  وقــدم  كورونا. 
خالل 14 دقيقة مجموعة 
حققت  التــي  أغنيــات 
مســيرته  في  انتشــارا 
 ،  Starboy أغنيــة  منها 

اضافة الى فقرات راقصة 
راقصن  مجموعــة  مع 
محترفن". وكان عدد من 
ادارتها  اعلنت  املهرجانت 
نشــاطاتها  اســتئناف 
ان  الى  اضافــة  حضوريا 
عدد مــن املطربن اقاموا 
بحضــور  حفالتهــم 
خفت  ان  بعــد  اجلمهور 
بســبب  العزل  اجراءات 

كوفيد19

نشــرت النجمة التركية 
لها  صورة  أول  كايا  هازال 
مسلسلها  كواليس  من 
اجلديد "قصــر بيرا"، وقد 
اعجاب  الصــورة  نالــت 
العديــد مــن املتابعــن 
الصحافــة  وتناقلتهــا 
التركيــة بشــكل كبير. 
وكانــت هــازال تعاقدت 
مسلســل  بطولة  على 
"قصــر بيــرا" يتألف من 
ثماني حلقات، وسيعرض 
علــى احــدى املنصــات 
املسلســل  اإللكترونية. 
"في  رواية  مــن  مقتبس 

قصر  في  الليل  منتصف 
بيرا"، ويحكــي عن تبدل 
من  وتولها  إســطنبول 
مدينــة عثمانيــة إلــى 
مدينة حديثة، وذلك بفترة 
إلى   1918 عام  من  زمنية 

أواخر عام 1920.

ريهانا

ذا ويكند

هازال كايا

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن وكالء الدا في موســكو أن مناذج سيارات XRAY الكروس 
أوفر املقبلة ستكون بتعديالت تعل منها عملية واقتصادية 

من حيث استهالك الوقود.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن النماذج اجلديدة املنتظرة تتميز 
بتســارع أفضل مقارنة بنمــاذج XRAY احلالية بفضل علب 

سرعة روبوتية مطورة بخمس أو ست سرعات.
وتتميز املركبة اجلديدة بانها اقتصادية في اســتهالك الوقود، 
اما محــركات البنزين املعدلة فســتكون بســعة 1.6 ليتر، 

وستحل محل احملركات احلالية التي سعتها 1.8 ليتر.
وستســاعد التعديالت املذكورة ســابقا علــى رفع معدالت 
التسارع في ســيارات XRAY، إذ ستكون النماذج اجلديدة من 
هذه املركبات قادرة على التســارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 

غضون  10.3 ثانية تقريبا.
وجهزت بهيكل طوله اربعة أمتار و17 سم تقريبا، عرضه 176 
سم، وارتفاعه 164 ســم، أما قمرتها فستزود بواجهة قيادة 
فيها شاشــة ملسية قادرة على االتصال السلكيا مع األجهزة 
والهواتف الذكية، فضال عن أنها ستجهز بنظام منع االنزالق 
على املنحدرات. كما ستجهز نسخها بكاميرات وحساسات 
مســافات أمامية وخلفية، وأنظمة كهربائية لتدفئة املقاعد 
واملقود، وحساسات للضوء واملطر، وأنظمة لطلب النجدة في 
حاالت الطوارئ، أما أسعارها فمن املفترض أن تبدأ من 12 ألف 

دوالر تقريبا.

الدا تطور نسخا معّدلة 
من XRAY الشهيرة

الصباح الجديد - وكاالت:
وقــع عراك ابــن فيلن خــالل تقدمهما عرضا فــي العرض 
الصباحي بسيرك مدينة قازان الروسية حيث اعتدى فيل على 

أخر، ما أدى إلى سقوط أحدهما على احللبة.
وبدأ املعتدي بدفع الفيل االخر إلى خارج احللبة مباشــرة نحو 

الصفوف األمامية للجمهور،
وأثار احلادث الفوضى بن احلضور ومغادرة اجلميع لبهو السيرك.

يذكــر أن الفيل )جينــي( البالغ من العمــر 48 عاما و)ماغدا( 
البالــغ من العمــر 46 عاما يروضهما منذ عــام 1998 املدرب 

البيالروسي، سيرغي غوليفيتش.
ويعتقد املروض أن ســبب العراك يكمن فــي عزل الفيل ملدة 
طويلة عن اجلمهور ومروضه بســبب وبــاء فيروس كورونا في 
روسيا، علما أن عروض ســيرك قازان لم تبدأ إال بحلول مارس 

اجلاري.
مع ذلك فإن إدارة الســيرك أعلنت أنها تستعد لعقد اجتماع 
بحضــور املروضن واألطبــاء البيطرين وخبــراء علم النفس 
احليوانــي من أجل فهم دوافع الســلوك العدواني للحيوانات 

واحليلولة دون تكرار ما حدث.

عراك فيلين في سيرك 
روسي يخرج عن السيطرة 

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDSun. 28 Mar. 2021 issue )4625( األحد 28 آذار 2021 العدد

فالح الناصر
تختــص مؤسســة ومضــة أمل 
اخليريــة لرعايــة األيتــام باجلانب 
أنشطتها  ولتوســيع  اإلنســاني، 
افتتحــت مؤخرا فرعــا جديدا في 
منطقة الــدورة / عرب جبور، بإدارة 
الناشــطة املدنيــة جناح حســن 
اجلبــوري، احلاصلــة على شــهادة 
اإلعالن من  تقنيــات  بكالوريــوس 
كلية الفنــون التطبيقية اجلامعة 

التقنية الوسطى.
وذكرت اجلبــوري ان حفــل افتتاح 
الفرع اجلديد، شــهد حضورا كبيرا 
وجمع  اجملتمعية  الشــرطة  لرجال 
من الشخصيات العاملة في امليدان 
املهمة  "ان  وتضيــف  اإلنســاني، 
التي  الثقــة  تأتــي ضمن  اجلديدة 
كســبتها من عملها فــي امليدان 
اإلنساني لسنوات طوال" وتقدمت 
بالشكر إلى مديرة مؤسسة ومضة 
أمل، شيماء اجلواري، واكدت السعي 
جلائحة  بالتصدي  املســاهمة  إلى 
فايروس كورونا املتحور وتقدمي سبل 
املنطقة،  ملواطني  واإلرشاد  الوقاية 
بتوزيع سالل غذائية  البدء  وكذلك 
لألسر املتعففة وتقدمي املساعدات 

لألرامل واأليتام، مع أنشطة أخرى.
واوضحت انها تعمــل مديرة لفرع 
مؤسســة ومضة أمل فرع الدورة/ 
عرب جبــور، ومعها فريــق يتكون 
من ستة أشــخاص، "يعملون في 
حرص وانضبــاط كبيرين على اتام 

املهمات بعد البدء بتوزيع الســالل 
املتعففة  االســر  على  الغذائيــة 
وهنالك نشــاطات عدة ســيجري 
تنفيذهــا ســيما مع قرب شــهر 

رمضان املبارك".
عملها  ان  إلــى  اجلبوري  واشــارت 
عشر  لنحو  اإلنســاني  امليدان  في 
إيجاد  سنوات، اكسبها خبرات في 
أرضية مناســبة للعمل الصحيح 
األمام  التقدم نحو  واملضي بعجلة 
اجلهات  مــع  التنســيق  من خالل 
الســاندة واملؤسســات والدوائــر 

بصورة رســمية لتنفيذ األنشطة 
اخملتلفة.

كمــا تدثــت عــن مشــاركاتها 
في العديــد من الــورش والدورات 
التطويرية في مجال حقوق االنسان 
شــهادات  على  وحصلت  واملــرأة، 
تقديريــة اضافة الــى انها كرمت 
إنسانية  شــخصية  أفضل  بلقب 
لعام 2020 في حفل أقيم في أربيل 
ضمن مجموعة من الشــخصيات 
وحصلت  وشعبي،  رسمي  بحضور 
على شــهادة دولية، مبينة ان هذه 

الشهادة تعني لها الكثير.
حســن  جناح  الناشــطة  تعمــل 
الــى عملهــا  اجلبــوري، اضافــة 
كناشــطة ومديرة مؤسسة امل، 
مراسلة لوكالة الصحافة واإلعالم 
الدولــي، ومديــرة تريــر صحيفة 
املســتقبل اجلديــد، كمــا تهتم 
على  اإلنســاني  اجلانب  بتفعيــل 
التواصل االجتماعي وتطلق  مواقع 
العديــد من احلمالت واملناشــدات 
لتقــدمي املســاعدات العينية إلى 

األسر التي تتاج يد العون.

الصباح الجديد - وكاالت:
انفق الشــاب الصيني شــياو شو 
قاحلة  أرض  لتحويل قطعــة  ثروة 
صغيرة إلى جنة وردية من أجل إثارة 

إعجاب حبيبته السابقة.
وعلــى مدار شــهر كان قــد أنفق 
حوالــي 100000 يــوان مبــا يعادل 
رقعــة  تويــل  فــي  دوالر   15500
صغيرة مــن األرض القاحلة ترتفع 
عــن البحيــرة بالقرب مــن قريته 
إلى جزيــرة احلب اخلياليــة املليئة 
الكرز املصنوعة واألراجيح  بأشجار 

وتركيبات الصخور النهرية واملزيد.
حتــى أنه أقنــع بعض الســكان 
احمللين مبــد يد املســاعدة وتويل 
هذا املكان إلى رســالة حب رائعة 
حلبيبته السابقة، لكن لسوء احلظ 

لم تسر األمور كما كان يأمل.
التقى شياو شــو البالغ من العمر 

أثناء  الســابقة  بحبيبته  عاماً   30
عمله في مدينة قوانغتشــو وكان 
االثنــان معاً منذ عــام 2018 حتى 
العام املاضي، عندما قرر العودة إلى 
قرية هيتو لرعاية والديه املســنن 
لكنهــا لــم ترغــب مبرافقته الى 

قريته.
استغرق بناء املكان الفريد من نوعه 
واملشار إليه باسم Love Island أو 
جزيرة احلب أكثر من شهر وبحسب 
مــا ورد، قــد تكلف الشــاب احملب 

حوالي 100000 يوان.
لكن على الرغم مــن إعجابها مبا 
فعــل، إال أن الفتاة لم تســتجب 

بالطريقة التي كان يأملها.
وقالــت: أشــكرك علــى تفانيك 
أفضل  الصادق، سوف تد شخصاً 
مني، الرد الذي جاء مدمراً لشــياو 

الشاب الرومانسي.

رجل يبني جزيرة بالكامل الستعادة حبيبته 

الصباح الجديد - وكاالت:
بيــع أول منــزل افتراضــي على 
كوكب املريخ علــى الرغم من أن 
البشر لم يخطوا قدًما على املريخ 
أفــادت صحيفة  بعد. حســبما 
"ديلي ميل" البريطانية، واضافت 
أن املنزل االفتراضــي الذي يدعى 
يشــبه  والذي  هــاوس"،  "مارس 
املتنازل االعتيادية على االرض بيع 

بأكثر من 500 ألف دوالر.
وقالت املصممة "كيرسنت كيم" 
إنها أرســلت الهيكل االفتراضي 
كملف ثالثي األبعاد إلى املشتري، 
مشــيرة إلى أنها صممته خالل 

التاجي "خللق  الفيــروس  جائحة 
باســتعمال  جــو استشــفائي 

فلسفتها الرقمية".
تظهــر  أن  "أردت  وأضافــت 

وحبي  شــغفي  املســاحة  هذه 
للتصميــم التأملي، وهو تعريف 
جديــد للرفاهيــة التقدمية في 

العصر الرقمي".

وجهــز املنــزل االفتراضي 
بأثاث مصنوع من الزجاج 
ويشــمل  والنســيج، 
منطقة لتناول الطعام 
إلى  والنــوم  واجللوس 
جانب مسبح إنفينتي 

متدفق.
ويبــدو أن املنــزل يقع 
علــى قمــة جبل في 
األحمــر،  الكوكــب 
مــا يوفــر للســكان 
على  خالبة  إطــالالت 

املناظــر الطبيعية 
للمريـخ.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكد املواطن املصري، ربيع أبوســنة امللقب 
بـ"شــهريار الصعيد" في بلــده، أنه تزوج 
مؤخــرا من الزوجة رقم 30 وأن لديه 33 من 
األبناء و42 حفيدا وزوجته األخيرة حامل في 

شهرها الثالث.
وأضاف خــالل لقائه مــع برنامج "حكاية 
كل باب" أنه "يقسم األسبوع على زوجاته 

األربع، منوها بأن "جيرانه يحســدونه على 
تعامله مع زوجاته".

وكشــف ربيع أنه يعاقب زوجاته إذا حدث 
خالف بينهن فــي اثناء غيابــه عن البيت 

مرددا: "السيئة بتعم".
وأوضح أنه كلما تــزوج واحدة جديدة يأمر 
زوجاته أن "يحضــروا احلمام والفطير لزوم 

الصباحية والعروسة اجلديدة".

وكان املواطن املصري، أبو ســنة، ذكر 
الى احدى الصحــف املصرية في 

وقت ســابق: "أنا لم أكن أفكر 
يوما أننى سوف أتزوج كل ذلك 

العدد، لكن كل زوجة كانت 
بها،  اخلاصة  ظروفها  لها 

ولهــا حكاية مختلفة 
عن األخرى.

بيع أول منزل افتراضي على المريخ

شهريار الصعيد" تزوج 30 مرة 

الصباح الجديد - وكاالت:
املصرية شريهان  النجمة  تُِطّل 
على اجلمهور العربي في رمضان 
املقبــل من ِخالل عمــٍل دعائٍي 
إلحــدى شــركات االتصــاالت 
املصرية. ويتم تقدميه في فقرات 

فنية على مدار الشهر الكرمي.
إنتــاج  عــن  عبــارة  اإلعــالن 
استعراضي  غنائي  ُموســيقي 
ضخم، تســتعيد فيه شريهان 
وفوازير  الثمانينــات  ذكريــات 
رمضان، كمــا يحتوي على ِعّدة 
رقصات واستعراضات لها تقوم 

األوروبية  الفنيــة  الفرق  إحدى 
الكبيرة في  الفنانة  مبشــاركة 
اخملرج  إخراج  العمل، تــت  هذا 

محمد شاكر خضير.
أعلنــت  شــيريهان   وكانــت 
مع  تعاقدها  انتهــاء  رســميا 
الفتة  جروب"  "العدل  شــركة 
إلــى أن التعاقد لم يســفر إال 
عن مســرحية واحــدة "كوكو 
عرض  قــرب  وأكدت  شــانيل" 
املســرحية علــى أقــوى قناة 
فضائية في الشــرق األوســط 
لكنها لم تعلن االسم الصريح 

لها.
قيد  على  دمنــا  ومــا  وتابعت: 
احلياة، ومادامت احلياة مستمرة 
واليوم ســيرحل وأمــس رحل، 
وغداً بــإذن اهلل مقبل فال يوجد 
والصبر  بــاإلرادة  مســتحيل!! 
والعمــل  واألمــل  واإلصــرار 
يوجــد  الاا  واحلــب  والضميــر 

مستحيل.
تغريــدة  أطلقــت  شــريهان 
املرحلــة  لتدشــن  حاســمة 
اجلديــدة مــن حياتهــا وإعالن 
عودتهــا رســميا إلــى العمل 

وقالت:  الفني، 
ض  ســتعر

حية  مســر
ة  ر ســطو أل ا
شانيل  كوكو 
جــداً  قريبــاً 

علــى قناة من 
القنوات  وأعظــم  أقوي 

في الشرق األوسط، عقدي 
انتهى  العدل جروب  مع شركة 
منذ ســنوات، ولم يسفر عنه 
وهي  واحدة فقط  إال مسرحية 

كوكو شانيل.

استعراضات لشريهان في 
رمضان المقبل بعد غياب 19 عامًا 

ومضة أمل االنسانية تفتتح
 فرعا جديدا في الدورة
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