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السليمانية ـ عباس اركوازي:
سياســية  مصادر  كشــفت 
كردية مطلعة للصباح اجلديد 
القوى  متارسها  ضغوطات  عن 
علــى  الشــيعية  واالحــزاب 
الكرد النهــاء االزمة والتوصل 
توافقي  الى تسمية مرشــح 
رئاسـة  منصـــب  لشغـــل 

اجلمهوريـة.
قــوى  ان  املصــادر،  وتابعــت 
االطــار التنســيقي ابلغــت 
الكردســتاني  الوطني  االحتاد 
ضرورة التوصــل الى اتفاق مع 
احلــزب الدميقراطــي للتوصل 
الــى مرشــح يتوافــق عليه 
احلزبان لشــغل منصب رئيس 

اجلمهورية.
واشارت الى، ان التيار الصدري 
الدميقراطي  احلــزب  دعا  ايضا 
بزعامــة  الكردســتاني 
تغيير  الــى  بارزاني  مســعود 
مرشــحه للمنصــب، بعد ان 
قــدم الدميقراطي اســم وزير 
االقليم  الداخلية في حكومة 
ريبــر احمد لشــغل املنصب، 
االمر الذي جوبــه برفض قوي 
من قبــل العديد مــن القوى 
واالحــزاب السياســية، التي 
اعتبــرت ريبر احمــد ال ميتلك 
هذا  يتطبلها  التي  املواصفات 

املنصب.
وبينت ان املصاحلة الشــيعية 
ســتؤدي الى تســريع عملية 
وتسمية  احلكومة  تشــكيل 
املناصب السيادية، لذلك على 
الكــرد، ان يســارعوا الى اجناز 

مصاحلة فيمــا بينهم قبل ان 
اجلمهورية  رئيس  تسمية  يتم 
بطريقة تبقــي على اخلالفات 
بني احلزبني الكبيرين في اقليم 

كردستان.
واوضحــت، ان توصل االطراف 
الشــيعية الى تســوية فيما 
شــخصية  وتقــدمي  بينهــا 
توافقية لرئاسة الوزراء، بعيدا 
عن اخلالفات احلزبية هي منوذج 
أيضا للشــخص الــذي يجب 

االتفاق عليه كرديا كمرشــح 
توافقي لرئاسة اجلمهورية.

القيــادة  ان  واوضحــت 
السياســية لالحتــاد الوطني 
الكردســتاني، اعــادت النظر 
وهي  صالح  برهم  ترشيح  في 
على استعداد العتماد لطيف 
رشيد كمرشح تسوية كردي، 
فيما لو وافق الدميقراطي على 

رشيد.
وعلمت الصباح اجلديد بان وزير 

املوارد املائية االســبق مرشح 
الدكتور  اجلمهوريــة  رئاســة 
برئيس  التقى  رشــيد  لطيف 
احلــزب الدميقراطي مســعود 
بارزاني االسبوع املنصرم، الذي 
لم يبــد اعتراضــا على تولي 
مت  لو  فيمــا  املنصب،  رشــيد 
اعتماده مــن قبل قيادة االحتاد 
الوطني كمرشــح تسوية بني 
احلزبني. واضافت ان اغلب القوى 
وعدد  والســنية  الشــيعية 

من الشــخصيات السياسية 
واحلزب  الوطني  االحتاد  طالبت 
الدميقراطي بتغيير مرشحهم 
واالتفــاق على مرشــح واحد 
النهاء االنســداد السياســي 

واجلدل احلاصل حول املنصب.
ويذكــر فــي هــذا الصــدد، 
كان  الثالثــي  التحالــف  ان 
يعتــزم اختيار مرشــح احلزب 
الكردســتاني،  الدميقراطــي 
ألنه يشــكل احد هذه اطراف 

كان  فيما  الثالثــي،  التحالف 
االطــار التنســيقي اتفق مع 
االحتاد الكردستاني على اختيار 

مرشحه لرئاسة اجلمهورية.
وجرى كل هــذا في وقت رجح 
مراقبــون خاللــه، ان تصالح 
األطراف الشــيعية سيفضي 
الــى عــدم اختيــار أي مــن 
سيضطر  مما  احلزبني  مرشحي 
الكرد الى طرح مرشح تسوية 

بينهما لرئاسة اجلمهورية.

لطيف رشيد االوفر حظا

األطراف الشيعية المتصالحة تطالب االتحاد 
والديمقراطي بتغيير مرشحيهما لرئاسة الجمهورية

دعوات لتأسيس صندوق سيادي للبالد يدير 
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3وتكهنات بحصار وشيك لكييف

بغداد - وعد الشمري:
تتجه القوى الشيعية إلى االتفاق 
املقبلة،  احلكومــة  رئيس  بشــأن 
ويعّد جعفر محمد باقر الصدر هو 
األقرب لتولــي املنصب، لكن قوى 
التنسيقي تبحث عن طرح  اإلطار 
مرشحني أخرين إلى جانبه خشية 
وتشــير  الثقة،  منحــه  دعم  من 
التوقعات إلى أن املوضوع ســيتم 

حسمه خالل 48 ساعة املقبلة.
وفــي مقابل ذلــك يؤكــد احلزب 
أن  الكردســتاني  الدميقراطــي 
التقــارب الشــيعي يقتصر على 
املكلــف بتشــكيل احلكومة ولن 
يؤثــر علــى طبيعــة االتفاقــات 
املبرمة داخل ما يسمى بالتحالف 
الثالثــي الذي يضمــه إلى جانب 
الســيادة،  وحتالف  الصدري  التيار 
اعتبره  مبــا  املضي  على  مشــدداً 
االســتحقاقات الدســتورية وفق 

التوقيتات.
وقــال عضو ائتالف دولــة القانون 
رســول راضــي، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "الكتــل 
الشيعية استشعرت اخلطر وبدأت 
فعليــاً بالبحث عن حلول من أجل 

في  السياسي  االنســداد  معاجلة 
ظل املشكالت الكبيرة التي يعاني 
منها العراق على مختلف األصعدة 

وكان أخرها غالء األسعار".
وتابع ، أن "مشروعاً جديداً مت البدء 
به من خالل االتصال الهاتفي الذي 
التيار الصدري مقتدى  جمع زعيم 
الصــدر مع رئيــس ائتــالف دولة 

القانون نوري املالكي قبل يومني".
ولفــت، إلى أن "االتصال يشــكل 

بادرة سياســية قــادرة على جتاوز 
االنسداد، قد حلقها تواصل بني قوى 
اإلطار التنسيقي والتيار الصدري".

"االطــار  أن  راضــي،  وأوضــح 
التنســيقي اجتمع بشأن املرشح 
ملنصب رئيــس مجلس الوزراء وهو 
جعفــر محمــد باقر الصــدر، وال 
أن هناك اعتراضا على هذا  اعتقد 
الترشيح، لكن ينبغي أن يكون إلى 
جانبه مرشــحني أخرين خوفاً من 

عدم منح جعفر الصدر الثقة".
وأفاد، أن "األيام املقبلة ستشــهد 
اجتماعــات بــني التيــار الصدري 
واالطار التنســيقي، ليتم االتفاق 
الوزراء،  على املرشح ملنصب رئيس 
ومن بعدها تكون لدينا اجتماعات 
مــع القــوى األخرى مــن الفضاء 

الوطني".
وذهــب، إلى أن "الســاعات الـ 48 
املقبلــة ســوف تشــهد اإلعالن 

الرســمي عن أســماء املرشحني 
ملنصب رئيس الوزراء، ســواء أكان 
جعفر الصــدر مبفرده أو إلى جانبه 

أخرين".
 وانتهــى راضــي، إلــى أن "توزيع 
الوزارات ســيكون بـــ 12 حقيبة 
للشــيعة من املفتــرض أن يتفق 
بصددهــا التيار الصــدري واالطار 
التنســيقي، مع 6 حقائب للسنة 

و5 للكرد".
من جانبه، ذكــر النائب عن احلزب 
محما  الكردســتاني  الدميقراطي 
القوى  بــني  "احلــراك  إن  خليــل، 
يؤثر  لن  احلالي  والتقارب  الشيعية 

في التحالف الثالثي".
إلى  وأضاف خليــل، فــي تصريح 
"التحالف  ان  اجلديــد"،  "الصباح 
الثالثــي ماض فــي احلصول على 
املواقيــت  وفــق  اســتحقاقاته 

الدستورية".
القادم  ان "يشهد األسبوع  وتوقع، 
عقد جلســة للبرملان تعد تنفيذاً 
ملا اتفق عليه زعيم التيار الصدري 
الكتل  الصدر مــع زعماء  مقتدى 
السياســية من خالل سلســلة 

اتصاالت هاتفية".

وأوضــح خليل، أن "األيــام املقبلة 
سوف تشــهد تكثيفاً للمباحثات 
وقــد تعقــد اجتماعــات علــى 
مســتويات عالية هدفها االنتهاء 
من الرئاسات وتشكيل احلكومة".

التفاهمات ســوف  "تلك  أن  ورأى، 
تســهل عقــد جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهورية بتواجد أكثر من 
املطلوب  النصــاب  وهو  نائباً   220

لتحقيق شرعيتها".
وانتهــى خليــل، إلــى أن "القوى 
السياســية قد جتــاوزت موضوع 
بعد  الســيما  املعطــل،  الثلــث 
التقارب الــذي حصل داخل البيت 
سهالً  أصبح  والطريق  الشــيعي 
رئيس  انتخــاب  جلســة  لعقــد 

اجلمهورية".
وكان زعيم التيار الصدري الســيد 
مقتدى الصــدر قد أجرى اتصاالت 
مع زعيم ائتالف دولة القانون نوري 
املالكي وزعيــم احلزب الدميقراطي 
الكردســتاني مســعود بارزانــي 
محمد  النــواب  مجلــس  ورئيس 
احللبوســي ورئيس حتالف السيادة 
خميــس اخلنجر بهــدف التباحث 

بشأن الوضع السياسي.

جعفر الصدر األقرب الى رئاسة الحكومة.. والحسم خالل 48 ساعة
الديمقراطي الكردستاني: التقارب الشيعي لن يؤثر في التحالف الثالثي

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكد عضو ائتالف دولة القانون 
فاضــل موات، امس الســبت 
عــدم حصول اتفــاق على أي 
احلكومة  لرئاســة  شخصية 
املقبلة فــي املكاملات املتبادلة 
بــني زعيــم التيــار الصدري 
مقتدى الصدر ورئيس االئتالف 
نــوري املالكي، ســواء محمد 

جعفر الصدر أو غيره.
وقال موات بشأن تداول االتفاق 

علــى تولــي جعفــر الصدر 
رئاســة احلكومة املقبلة إن " 
إعالن  في  يســتعجل  االعالم 
في  والشــخصيات.  األسماء 
البدايــة ســيتم االتفاق على 
داخل  الكبرى  الكتلة  تشكيل 
ســتطرح  وبعدها  البرملــان، 
عدة أســماء من قبــل اإلطار 
الصدري،  والتيار  التنســيقي 
إحدى  علــى  املواقفة  لتتــم 
هذه الشــخصيات من جميع 

املنطوية  الشــيعية  الكتــل 
والتيار  التنسيقي  اإلطار  حتت 
الصدري"، مؤكدا أنه "ال يوجد 
حلد اللحظة، أي اتفاق على أي 
شخصية سياسية، ال محمد 
جعفر الصدر وال الشخصيات 

األخرى". 
واختتم مــوات حديثه بالقول 
ان "احملادثــات التي ســتحدث 
خالل هذا االســبوع بني اإلطار 
الصدري،  والتيار  التنســيقي 

التي سيتم من خاللها ترتيب 
الكبرى،  الشــيعية  الكتلــة 
لتقرر  اجتماعات  ســتعقبها 
من ستكون الشخصية اخملتارة 
املطروحة،  األسماء  ضمن  من 
منها محمــد جعفر  والتــي 
نوري  العبــادي،  حيدر  الصدر، 
الكاظمي  مصطفى  املالكي، 
االتفاق  سيتم  حيث  وغيرهم، 
بني هذه الكتل على أحد هذه 

الشخصيات".

اتهم االعالم باالستعجال

عضو بدولة القانون: ال اتفاق على جعفر الصدر
او غيره لرئاسة الحكومة المقبلة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ملنظمــة  العــام  املديــر  أكــد 
أدهنوم  تيدروس  العاملية  الصحة 
غيبريســوس، أن جائحــة عدوى 
فيــروس كورونــا "كوفيــد19-" 
بعيــدة عن االنتهــاء، محذرا من 

مخاطر سالالت جديدة له.
وقال غيبريســوس، خــالل مؤمتر 
صحفــي للمنظمة فــي جنيف 
"جائحــة كوفيــد19- بعيدة عن 
االنتهــاء، وهي لن تنهــي في أي 
مكان طاملا لم تنتــه في العالم 

على  غيبريسوس  وشدد  بأسره"، 
أن "الفيــروس ما يــزال يتطور"، 
مشــيرا إلى أنه أدى حتى اآلن إلى 
وفاة أكثر من 6 ماليني شخص في 

العالم.
الصحــة  منظمــة  وســجلت 
446.5 مليون  العاملية حتــى اآلن 
املســبب  كورونا  بفيروس  إصابة 
لعدوى "كوفيد19-" والذي انتشر 
من مدينــة ووهان الصينية أواخر 
عــام 2019، بينهــا 6.004 مليون 

وفاة.

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مســؤول حكومــي فــي 
محافظة ديالى امس الســبت، عن 
قرار عاجل بتوسيع االحزمة االمنية 
فــي الوادي االخضر شــمال شــرق 
بعقوبــة. وقال مديــر ناحية العبارة 
شــاكر التميمي ان" عملية بساتني 
العبارة االمنية انتهت بعد مرور ثالثة 
ايام علــى انطالقها في تعقب خاليا 
داعش مــن ثالثة محاور رئيســية". 
القيــادات  ان"  التميمــي  واضــاف 
االمنيــة قررت شــمول 300 دومن في 
بســاتني العبارة باالحزمــة االمنية 
الثابتــة واملتحركة مــع فتح نقاط 

اطار  في  وتعزيزها  متقدمة  مرابطة 
مســاعي النهاء اي محاوالت تسلل 
وانهاء اي محاوالت تسلل الستهداف 
العناصر االمنية واملدنيني خاصة في 

عمق البساتني".
واشــار الــى ان" االحزمــة االمنية 
اجلديدة ســتحقق اربعة اهداف هي 
درء مخاطــر االرهــاب عــن النقاط 
وشــل حركة خاليا  القريبة  والقرى 
مرونة  وحتقيــق  االجرامية،  داعــش 
عاليــة فــي احلركــة ومنــع نصب 
باالضافة  الناسفة  العبوات  وتفجير 
الى حمايــة طريق الوقــف الزراعي 

املمتد بني العبارة وابي صيدا".

الصحة العالمية تحذر من سالالت 
جديدة لفايروس كورونا

توسيع االحزمة األمنية في الوادي 
األخضر بديالى لشل حركة داعش

بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت وزارة التجــارة عدم اعتماد 
احلنطة من  اســتيراد  العراق على 
أوكرانيــا، مشــيرة الــى أن خطة 
جزء  تكميليــة،  ســتكون  الوزارة 
منها ســيعتمد على االســتيراد 

واجلزء اآلخر على االنتاج احمللي".
وقــال مديــر الشــركة العامــة 
لتصنيع احلبوب، أثير داود ســلمان، 
اجلديد  الصباح  تابعته  في تصريح 
امس الســبت، إّن "قرارات مجلس 
الوزراء املتعلقة باســتيراد احلنطة 
من مناشئ عاملية، ستسهم حالًيا 
ومســتقباًل لبدء املوسم الزراعي، 

إضافة إلى توفير املادة األساســية 
للطحني وهي احلنطة". 

أنــه "بالرغــم مــن أن  وأضــاف 
املوســم الزراعي لهــذا العام هو 
أقل مــن الســنوات املاضية، لكن 
الوزارة وإجراءاتها ســتكون  خطة 
ســيكون  منها  وجزء  تكميليــة، 
اســتيرادًا واجلــزء اآلخر ســيكون 

محلًيا". 
وأشــار إلى أّن "العراق لم يستورد 
احلنطة من أوكرانيا أبًدا وليس هو 
املنشأ املعتمد عليه نهائًيا"، مبيًنا 
أّن "العــراق يســتورد احلنطة من 

أستراليا أو كندا".

التجارة: لم نستورد الحنطة 
من أوكرانيا "ابدًا" ونوردها من 

استراليا وكندا

عبد اللطيف رشيد

بغداد - الصباح الجديد:
احلــزب  عــن  النائــب  افــاد 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
امــس  شنكالـــي  ماجـــد 
السبت، ان سيناريـو التقـارب 
الصـــدري  التيـــار  بيـــن 
التنسيقـــي كـان  واالطـــار 
متوقعـــا، مشيــــرا الـى ان 
مرشحـي  حســـم  موعـــد 
اجلمهوريـة  رئيـــس  منصبي 
ورئيـس الـــوزراء لــن يتعـدى 

األسبوعيـن.
"حالـة  أن  شنكالـــي،  وقـال 
خالل  املوجـــودة  التقــــارب 
هـــذه الفتـــرة بني القـــوى 
الشيعـي،  البيـــت  داخـــل 
هي سيناريـــو متوقــع، وفقاً 
ونتيجة  املرحلــة  ملعطيــات 
اجلمــود  حلالــة  حتميــة 
السياســي احلاصــل طيلــة 

الفترة السابقة".
"جميــــــع  أن  وأضـــاف، 

تشيـــــــــر  املعطيـــــات 
القـــــوى  دخــــول  إلـــى 
مرحلــــة  السياسيـــــة 
املشكــــالت،  حلحلــــة 
وهنـــاك مؤشـرات انفراجــة 
ستكـــون  سياسيـــة 
نتيجتهــــا حســم منصبي 
رئيــس اجلمهوريــة ورئيـــس 
مجلـس الـوزراء وفــق آليـــة 
إلـى  مـــن خاللهـا  نسعــى 
حتقيــــق الهـــدف األهـــم، 

وهــو بنـاء عمليـة سياسيـة 
ومرحلـــة جديـــدة تختلـف 
يكـــون  سابقاتهـــا،  عـــن 
املصالح  األســاس  هدفهـــا 
العراقي"،  للشــعب  العليــا 
"حســـم  أن  إلــى  مشــيراً 
املنصبيــــن،  مرشحـــي 
سيكـــون خـــالل فتـــرة ال 
تتعــدى األسبوعــني، متهيـداً 
الكابينـــة  الستكمــــال 

احلكوميـة".

أورد ان سيناريو التقارب بين الصدر والتنسيقي كان متوقعا

الديمقراطي الكردستاني: موعد حسم مرشحي 
رئاستي الجمهورية والوزراء خالل اسبوعين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحث وزيــر اخلارجية العراقي فؤاد 
الفنزويلّي  نظيــره  مع  حســني، 
فيليكس بالسنســيا غونزاليس 
في أنطاليــا، تضافر ُجُهود الدول 
مواجهة  فــي  للنفط  املُنِتجــة 
عامليا  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع 
منظمة  دول  على  وانعكاســاته 
العراقية  اخلارجية  وأصدرت  أوبك. 
بياناً امس الســبت ذكرت فيه أن 
"اجلانبني عقدا ُمحادَثات سياسيَّة 
تطرَّقــت إلى ُمجَمــل العالقات 
الثنائيَّــة بني البلدين، والتشــاور 
حول عدد من القضايا اإلقليميَّة، 
والدوليَّة ذات االهتمام املُشترَك". 
الوزيران التقيا على هامش أعمال 
الدبلوماســّي،  أنطاليا  ُمنتــدى 
وبحثــا معــاً تعزيــز العالقــات 
وزيــر اخلارجية  الثنائيَّــة. ودعــا 
الــى "تضافــر ُجُهود  العراقــي 
ملًواجهة  للنفط  املُنِتجــة  الدول 
اخلطيرة  االقتصادية  التحديــات 
التي تواجه العالم". في إشــارة 

ضرورة  الى  بالدبلوماسية  تتسم 
احلفاظ على املكاســب السعرية 
ارتفاع  فــي مواجهــة  للنفــط 
أعرب  املقابل،  الغذاء. وفي  أسعار 
وزيــر خارجيَّة فنزويــال فيليكس 
رغبة  بالسنســيا غونزاليس عن 
الثنائية  العالقــات  تعزيــز  بالده 
"ضرورة  إلى  ُمِشــيراً  العراق،  مع 
العمل على اســتثمار العالقات، 
وبحــث ُســُبل ارتفــاع أســعار 
النفــط وانعكاســاته على دول 
منظمة أوبــك"، كما ورد بالبيان. 
وســبق أن أصدرت شركة النفط 
الوطنيــة العراقية، بياناً جاء فيه 
أنه "من خالل املتابعة املســتمرة 
والدقيقــة ملــا متــر به الســوق 
العامليــة اليوم من مســتجدات 
ومتغيــرات، خاصــة فيما يتعلق 
العاملي  والطلب  العــرض  بتوازن 
على النفــط اخلام، يعتقد العراق 
النفطية  الصادرات  أن مســتوى 
اجملهزة للســوق العاملية يتناسب 

مع مستوى االستهالك".

ناقشا التحديات االقتصادية العالمية
العراق وفنزويال يبحثان 

العالقات الثنائية وطروحات 
للحفاظ على مكاسب النفط



محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

واملعرفي  العلمــي  املتابع للحــراك   
الكبير جلامعة البصرة يرى ســعيها 
ومثابرتها فــي أن تكــون واحدة من 
والعربية  العراقية  اجلامعــات  أفضل 
والعامليــة املشــهود لهــا باألصالة 
التعليم  في مجال  والتميز  والرصانة 
اجلامعــي والبحث العلمــي وخدمة 
اجملتمع ومبا يحقق التنمية البشــرية 
الشاملة واملستدامة في املنطقة وان 
املركز  البصــرة على  حصول جامعة 
الثالث فــي نتائج التصنيف العراقي 
للجامعــات يؤكــد صحــة التوجه 
العلمي هذا للجامعة املعطاء في ان 
عملها بروح الفريق الواحد يحقق لها 
دائما حصولهــا على مراكز متقدمة 

بهذا األجتاه .
عن هذا الفــوز اجلديــد الذي حصل 
األســبوع املاضي قال رئيس اجلامعة 
الدكتور سعد شــاهني  نعم ... لقد 
حصلت جامعة البصــرة على املركز 
الثالث فــي نتائج التصنيف العراقي 

للجامعات والذي عكف عليه قســم 
اجلودة  بدائرة ضمــان  اجلــودة  ضمان 
واالعتماد األكادميي في جهاز اإلشراف 
لفاعلية  تأكيــداً  العلمي  والتقــومي 
املؤسســات اجلامعيــة وســمعتها 
ملؤشرات  وتشخيصا  والدولية  احمللية 
األداء واملســتوى األكادميــي في ضوء 
رســالتها وأهدافها وانســجاما مع 
مواقعها املتحققــة في التصنيفات 
العاملية وقــد أجرى اخملتصــون بهذا 
امللف تقييما شــامال 83 مؤسســة 
تعليميــة حكوميــة وأهلية موزعة 
على 36 جامعة حكومية و 47 جامعة 
وكلية أهلية و 875 كلية تخصصية 
و 1729 قسماً علمياً وتضمن التقييم 
بالبيئة املؤسســية  ترتبط  معاييــر 
توزعت  وقــد  األكادمييــة  والبرامــج 
تفاصيلهــا وأوزانها على مجموعتني 
: معايير تقييم األداء املؤسسي التي 
تضم اجلودة واالعتماد املؤسسي 20% 
والتصنيفات العامليــة %15 وفاعلية 
البحث العلمــي %20 وخدمة اجملتمع 
%5 وتعظيــم املــوارد %10 وأعضــاء 
الهيئة التدريسية %10 والطلبة 15% 

والتنوع الدولي %5.معايير تقييم أداء 
األقســام العلمية التي تضم اجلودة 
واالعتمــاد البرامجــي %35 وفاعلية 

البحث العلمــي %30 وأعضاء الهيأة 
التدريسية %20 والطلبة 15%.

 وأشار شــاهني الى ان اجلامعة تفخر 

مببدعيهــا مــن التدريســيني الذين 
اســهموا بأبحاثهــم فــي تقدمها 
محلياً وعاملياً في التصنيفات العاملية 

حيث ان جامعة البصرة حصلت على 
املراكــز املتقدمــة فــي التصنيفات 
العاملية حيث نالت املرتبة االولى ضمن 
تصنيــف التاميز البريطانــي واملرتبة 
الثانية ضمن تصنيف )RUR( الروسي 
ومت تكرمي )123( اســتاذاً منهم تعبيرا 
عن اعتــزاز اجلامعــة بدورهم الكبير 
وعملهم املتواصل في نشر بحوثهم 
مختلف  فــي  العلمية  واجنازاتهــم 
املواقع واجملالت العلمية وتســجيلها 
وادخالها ضمــن التصنيفات العاملية 
الدور الكبيــر والفعال في  وكان لها 
ابــراز هويــة جامعتنا ونشــاطاتها 
ودخولها ضمــن التصنيفات العاملية 
بغــزارة البحوث ونوعيتهــا حيث ان 
اجلامعة تشــد على ايدي اســاتذتها 
للمضــي قدماً فــي هــذه االبحاث 
والتطور كما كان لهم السبق بإغناء 
احلركة العلمية والصحية ليس فقط 
على مستوى البحث العلمي النظري 
بل كان جلامعــة البصرة الدور الكبير 
في مكافحة جائحة كورونا بتوفير ما 
حتتاجه دوائر الصحــة من متطلبات 
التشخيص والعالج لوباء كورونا على 

مدى ثمانية اشــهر بشهادة منظمة 
الصحة العاملية وغيرها بعد حيازتها 

االعتمادية.
 وأوضح رئيــس اجلامعة ايضا : هناك 
اجناز عاملي آخر وصــف باملبهر يضاف 
جلامعة البصرة بحصولها على املركز 
األول جلائزة التعليم العالي في اسيا 
لعــام 2021 حيث حصلــت اجلامعة 
علــى املركز األول في جائــزة )االبداع 
والفنون( على مستوى جامعات آسيا 
كلها لعام 2021 وتلتها ثالث جامعات 
عامليــة مثل جامعة بكــني للثقافة 
الدولية الصينية و جامعة زهجيانك 
الصينــة و جامعة حمــد بن خليفة 
في دولة قطر وغيرهــا من اجلامعات 
العاملية في اسيا و ان جامعة البصرة 
الوحيدة  العراقيــة  اجلامعــة  هــي 
التي حتصل علــى جائزة ضمن جوائز 
التعليم العالي في اسيا ولم يسبق 
ان حصلت جامعة عراقية على املرتبة 
األولى على اســيا وكل ذلك مت بعمل 
دؤوب من قبل كليات اجلامعة وبصورة 
خاصة كلية الفنــون اجلميلة واملركز 

الثقافي للجامعة.

تقـرير

رئيس جامعة البصرة: طموحنا ان تكون الجامعة واحدة من أفضل الجامعات
بعد حصولها على المركز الثالث في نتائج التصنيف العراقي للجامعات

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعلوماتية  لالتصــاالت  العامة  الشــركة 
بالتعاون مع شــركة هالة ســات املشغلة 
ملشــروع الكابل الضوئي في عدد من مناطق 
بغداد )الكــرخ والرصافة( تطلق عرض خاص 
ملــدة أســبوعني تشــجيعا للمواطنني في 
املناطق املشــمولة بالتغطية لالشتراك في 

املشروع.
اغتنمــوا الفرصة وإشــتركوا االن، وملزيد من 
املعلومات عن اإلشتراك واخلدمة وحلجز موعد 
التواصل مع  تنصيب اخلط الضوئي، يرجــى 

خدمة العمالء على الرقم 6689.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن  القســم القانوني في مصرف النهرين 
االســالمي )مصــرف حكومي( عــن اتخاذه 
االجــراءات بحــق املتلكئني عن تســديد ما 

بذممهم خالل شهر شباط  ».
وقالت مديرة القســم القانوني في املصرف 
سوســن فاضل شوان ان املصرف اصدر خالل 
شهر شباط  )2( قرارات حجز على املتلكئني 
عن تســديد ما بذممهم عــن التمويالت التي 
حصلــوا عليها  خــالل الفتــرة املاضية مع 
اصدار قرارات رفــع حجز عن االموال املنقولة 
وغير املنقولة لـ)30( مدينا لقيامهم بتسديد 

الدين الذي بذمتهم لصالح مصرفنا ».
واضافت شــوان ان« جميع االجــراءات التي 
يتخذها املصرف بحق املتلكئني تســتند الى 
احكام قانون حتصيــل الديون احلكومية رقم 
56 لسنة 1977 والبنود الواردة ضمن العقود 

الرسمية واملوقعة بني املصرف والزبون«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتورة عبير مهدي اجللبي اجتماعا موسعا 
مــع منظمة اليونيســيف بحضــور النائب 
االداري لرئيس هيئة رعايــة ذوي االعاقة علي 
احللو واملديــر العام لدائرة احلماية االجتماعية 
ذكرى عبدالرحيم واملالك املتقدم في قســم 
تكنولوجيا املعلومات ملناقشة مشروع تطوير 

نظم عمل احلماية االجتماعية. 
وقدم ممثلو املنظمة خــالل االجتماع نبذة عن 
اهم االجراءات ملعاجلة املشــكالت في برامج 
احلماية االجتماعية ودعــم املنظمة لتحويل 
شبكة احلماية االجتماعية الى معونات نقدية 
محفزة بالتنسيق مع الصحة والتعليم، حيث 
اعدت املنظمة خطة للبدء مشــروع املعونات 
النقدية وتعميمها على دوائر واقسام احلماية 

االجتماعية. 
واكدت اجللبي ان التأخيــر في تنفيذ اخلطط 
والبرامــج ليــس في صالــح احــد وبالتالي 
ينعكس على الفئات املســتفيدة من خدمات 
الوزارة، مشــيرة الــى ان املنظمــات قدمت 
خططا الصــالح قطاع احلمايــة االجتماعية 
لكنها لم تلتزم بالسقف الزمني ما قد يؤدي 

لالنحراف في العمل. 
ودعــت الى العمل بجديــة اكبر للمضي في 
تنفيذ خطط االصالح بدءا من الربط الشبكي 
وذلك لتحقيق شيء ملموس على ارض الواقع 
وعدم صرف املبالغ واملنح على ورش االعمال من 
دون جدوى، الفتة الــى ان الوزارة بامس احلاجة 
الصــالح منظومة العمل وتدريــب مالكاتها 
خاصــة فــي تكنولوجيا املعلومــات الكمال 
الربط الشبكي مع اهمية االلتزام بالسقوف 

الزمنية احملددة خلطط وبرامج االصالح. 

االتصاالت : تدعو 
المواطنين لالشتراك في 
الكابل الضوئي الحكومي  

النهرين االسالمي يتخذ 
االجراءات بحق المتلكئين 

عن تسديد ما بذممهم 

العمل واليونيسيف 
يناقشان مشروع تطوير نظم 

عمل الحماية االجتماعية

بغداد - الصباح الجديد:

العالي  التعليــم  وزيــر  برعايــة  
والبحث العلمي األســتاذ الدكتور 
نبيل كاظم عبد الصاحب وإشراف 
الوسطى/ التقنية  اجلامعة  رئيس 

التقني  التعليــم  رئيــس هيئــة 
األستاذ الدكتور عبد احملسن ناجي 
احمليســن،عقدت الكليــة التقنية 
تشــكيالت  إحدى  اإلدارية/بغــداد 
اجلامعة التقنية الوسطى مؤمترها 
حتت  اخلامس  التخصصي  العلمي 
شــعار »اآلليــات الفاعلــة إلدارة 
 Covid املنظمات في ظــل جائحة

. »19
الدوري  مها  النائــب  املؤمتر  وحضر 
الدين  برهــان  الســابق  والنائــب 
مجلس  فــي  اسحق/املستشــار 
اجلامعة  رئيس  ومســاعد  النواب  
للشــؤون  الوســطى  التقنيــة 
وضاح  الدكتور  األســتاذ  العلمية 
عامر حامت ومساعد رئيس اجلامعة 
التقنية الوسطى للشؤون اإلدارية 
واملاليــة األســتاذ الدكتــور فريد 
تشــكيالت  وعمداء  عبــد  مجيد 
الوســطى وعدد  التقنية  اجلامعة 
من املديرين العامني وحشــد غفير 
مــن الباحثني واخملتصــني وضيوف 

الكلية.
والقــى رئيــس اجلامعــة كلمــة 
دور  على  خاللهــا  أثنــى  ترحيبية 
الكلية الرائد في مجال تخصصها 
وحســن اختيــار املواضيــع التي 
التي  التحديات  وحجم  تتناســب 
مير بهــا بلدنــا العزيز ، مشــيدا 
بــدور القائمني علــى املؤمتر،مبديا 
اســتعداده لدعم كل ما من شأنه 
النهوض بالواقع املالي واالقتصادي، 

ســيما أزمة الركود املالي في ظل 
جائحــة كورونا،متمنيــا للجميع 

دوام التوفيق والنجاح .
ومن جانبها أكدت الدكتورة شذى 
الزبيدي/رئيس اللجنة التحضيرية/

عميدة الكلية فــي كلمتها على 
أهمية انعقاد املؤمتر ، مشــيرة إلى 
)املقبولة  املقدمــة  البحوث  أعداد 
منها والتــي مت رفضها(،الفتة إلى 
املشاركات اخلارجية لعدد من الدول 
أعطت  والتي  الشــقيقة  العربية 

لهذا املؤمتــر بعدا علميــا نتيجة 
اهتمام الباحثني اخلارجيني.

اللجنــة  رئيســة  أكــدت  كمــا 
التحضيرية علــى ضرورة مواجهة 
من  املفاجئة  واألزمــات  التحديات 
خالل وضع خطــط وحلول جذرية 
إلــى ضرورة األخذ  ،داعية املعنيني 
بالتوصيات واملقترحات املقدمة من 
أصحاب اخلبرة والتخصص ، سيما 
األكادمييني منهم.وقد اســتذكرت 
عميدة الكلية في كلمتها أساتذة 

الذين غيبهم  الكلية  ومنتســبي 
بســبب مضاعفات  عنــا  املــوت 
أن  القدير  العلي  كورونا،داعية اهلل 
يتوالهم بواســع الرحمة واملغفرة.

بالشــكر  كلمتهــا  مختتمــة 
واالمتنان إلى رئيس اجلامعة لدعمه 
املشــاركني  جميع  والى  املتواصل 
متمنية للجميع التوفيق والسداد 

الستكمال املسيرة العلمية. 
وعقــدت ورشــة عمــل بعنــوان 
»االستجابة التفاعلية للمنظمات 

كل  األزمات«وهــم  أوقــات  فــي 
من:األســتاذ الدكتور عامر سليم 
األمير/املنســق العــام للتعليــم 
اإللكترونــي فــي وزارة التعليــم 
العالي والبحث العلمي *األســتاذ 
الدكتور صالح نوري خلف سلمان/
للمحاسبني  العربي  املعهد  عميد 
صادق  الدكتور  *األستاذ  القانونيني 
إدارة  مجلــس  الشــمري/رئيس 
مصرف الناسك اإلسالمي للتمويل 
واالستثمار.اخلبير *األستاذ املساعد 

الدكتور صــالح الدين محمد أمني 
اإلمام/التدريســي في الكلية.وقد 
أشــاد احلضور بحســن التنظيم 
الذي عده البعض بامتداد املؤمترات 
نحو  وانطالقة  للكلية  الســابقة 
إقامــة مؤمتــرات علميــة رصينة 
مواكبة لألحداث والتطورات تدعوا 
الــى النهوض بواقع مؤسســاتنا 
العلميــة والتربويــة واالقتصادية 
،متمنــني للكليــة دوام التقــدم 

واالزدهار.

البصرة ـ الصباح الجديد:
التابعة  العراقية  املوانئ  أعلنت شــركة 
احململة  البواخر  اســتثناء  النقــل  لوزارة 

مبفردات البطاقة التموينية من االنتظار.
وقــال مدير عالقات وإعالم الشــركة أمنار 
الصافي إن »املوانئ العراقية اعتادت على 
البطاقة  احململة مبفــردات  البواخر  ادخال 
التموينيــة فور وصولها بهدف اإلســراع 
اليصال هــذه املواد الى مخــازن التجارة 

وبالتالي للمواطن«.
وأضاف الصافــي أن »هذه البواخر احململة 
بتلك املواد ال تتوقف في االنتظار، بل تدخل 
بشكل مباشر ويتم تفريغ حمولتها كون 
هذا املوضوع مهم ميس املواطنني«، مشيراً 
الى أن »ذلك جاء بحســب توجيهات وزارة 
النقل«. وتابع مديــر العالقات واالعالم أن 

البواخر  باقي  »هذا االستثناء ال يشــمل 
االنتظار«.ويأتي هذا  التي تقف في طابور 
التأكيد من قبل شــركة املوانئ العراقية 
متزامناً مع إصــدار مجلس الوزراء، حزمة 
قــرارات، الثالثــاء املاضــي،  لدعم األمن 
الغذائي وتدارك االرتفاع العاملي في أسعار 
املــواد الغذائية الناجت عــن تزامن األزمات 

العاملية.
وقــال بيان صــادر عن املكتــب اإلعالمي 
لرئيس الــوزراء إن »اجمللس أصدر عددا من 
املقررات تضمنت  املوافقة على اســتالم 
محصــول احلنطة احمللية بشــكل كامل 
للموســم  املقرة(  اخلطة  وخــارج  )داخل 
احلالي حصراً ، على ان يكون ســعر شراء 
واملواسم  املوسم  لهذا  احلنطة  محصول 
الالحقــة وفق مؤشــر الســعر العاملي 

املعتمد من قبل اجمللس الوزاري لالقتصاد، 
ويحدد ســنوياً في شهر تشــرين األول، 
ويراجع في نيســان إذا تغيرت األســعار 
العاملية بأكثر من %20 صعــوداً أو نزوال ، 
ويكون ســعر اســتالم محصول احلنطة 
للموســم احلالي وفقاً للفقرة 1 أعاله هو 

750 ألف دينار للطن الواحد.
وتضمنــت املقــررات ايضا إكمــال دفع 
مســتحقات الفالحني للموسم الزراعي 
الســابق خالل 10 أيام، ودفع مستحقات 
الفالحني للموســم احلالــي 2022 خالل 
موعــد أقصــاه 30 حزيــران 2022 وإقرار 
محضــر االجتماع حول اخلطــة الزراعية 
وتشجيع استعمال تقنيات الري احلديثة، 
املوّقــع من قبل وزيــري الزراعــة واملوارد 
املائية ومستشــار رئيس الوزراء للشؤون 

االســتراتيجية على ان تقوم وزارة املالية 
بالتنســيق مع البنك املركــزي العراقي 
بتوفير السيولة الكافية من خالل مبادرة 
البنــك املركزي العراقــي لدعم القطاع 
الزراعي إلقــراض املزارعني مــن املصارف 
احلكومية واخلاصة بفائدة %5 تســتقطع 
منظومات  استيرادهم  لغرض  واحدة  ملرة 
الري بالرش )احملوري والثابت( من شــركات 
عاملية رصينة وان يكون ســقف استيراد 
وزارة التجــارة بحــدود 3 ماليني طن من 
احلنطة املســتوردة وحسب ما يسوق من 
البطاقة  احملصول احمللي لتأمني مفــردات 
التموينيــة وحتقيق األمن الغذائي، ويكون 
التعاقد مع شــركات رصينــة ومن دون 
وســطاء من املناشــئ كافــة على وفق 

املواصفة القياسية العراقية«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الزراعة املهندس محمد كرمي 
اخلفاجي مع مدير عــام املركز العربي 
واألراضي  اجلافــة  املناطق  لدراســات 
القاحلة ) أكساد ( الدكتور نصر الدين 
التعاون املشــترك بــني  وزارة  العبيد 

الزراعة وأكساد في مجاالت مكافحة 
جتاه  الرمال  زحــف  وإيقــاف  التصحر 
وظروف  والســكنية  الزراعية  املناطق 

شح املياه. 
ومت االتفــاق على اهميــة ايجاد احللول 
الكفيلــة التي تضمن معاجلة شــح 

امليــاه واجلفاف من خــالل ايجاد مناذج 
رياضية وموديالت تعالج هذة الظاهرة.

كمــا مت االتفاق علــى مواصلة اجلهود 
والتعاون بــني وزارة الزراعة و املنظمة 
خللق مناطق صاحلــة للعيش ومزاولة 
بيئة ســليمة  وإيجاد  الزراعي،  العمل 

واالقتصادية  الصحيــة  الناحيتني  من 
بعد ظروف شح املياه، فضال عن توفير 
النباتات  املراعي للثروة احليوانية ونشر 
الرعويــة في ضوء التغيــرات املناخية 
وقلة األمطار التي ألقت بظاللها على 

الواقعني البيئي والزراعي. 

الموانئ تسمح بدخول البواخر المحملة 
بمفردات التموينية من دون انتظار

وزير الزراعة يبحث تطوير العمل 
في مجال مكافحة التصحر ومعالجة شح المياه

الكلية التقنية اإلدارية تعقد
 مؤتمرها العلمي التخصصي الخامس

بمشاركة 53 بحثا علميا داخليا وخارجيا

 اكد المؤتمر على 
مواجهة التحديات 
واألزمات المفاجئة 
من خالل وضع 
خطط وحلول جذرية 
ودعا المعنيين 
إلى ضرورة 
األخذ بالتوصيات 
والمقترحات 
المقدمة من 
أصحاب الخبرة 
والتخصص

رئيس اجلامعة التقنية يلقي كلمته خالل افتتاح املؤمتر العلمي التخصصي اخلامس 

رئيس جامعة البصرة يتحدث ملراسل الصباح اجلديد في احملافظة

لوزارة اإلعمار واإلســكان صوالت في ميادين البناء 
تتحدث عن ِعَظم املسؤولية الكبيرة التي يحملها 
رجالهــا وعن ِصدِق وفائهــم واخالصهم لألهداف 
التي أخذوا علــى عاتقهم حتقيقها وترجمتها إلى 

وقائع ملموسة يشار إليها بالبنان .
فهذه الــوزارة العريقــة في تاريخهــا وفي كبرى 
املشــاريع التي اجنزتها على مدى ســنني طوال من 
تأسيســها أثبتت للجميع بأن البلــد اليزال فيه 
رجال أكفاء مخلصــون في عملهم ، رجال وضعوا 
مصلحة الوطن نصب أعينهم مبختلف مهامهم 
واختصاصاتهم ، ولهذا الصرح اخلدمي أذرع ترسم 
في كل زمان ومكان لوحة معمارية جتسد معركة 
البناء التي يدار رحاها في بلد أثقلته املشكالت منذ 
أمٍد  بعيد ، وما شــركة آشــور العامة للمقاوالت 
اإلنشــائية إالّ واحدة من هذه االذرع التي حتمل راية 

اإلعمار منذ أكثر من ثالثة عقود . 
هذه الشــركة أجنزت في بغداد واحملافظات مشاريع 
خدمية كبيرة ذات مســاس مباشر بحياة املواطن 
كان آخرها إنشــاء املمر الثاني جلسر بتة الشمالي 
في محافظة بابل ، مشــروع أجنز بسواعد عراقية 
خالصة وبجهود ذاتية ال غبار عليها وبفترة قياسية 
سبقت املدة التعاقدية بخمسة أشهر ، وهذا إن دل 
على شيء فإمنا يدل على تكاتف أبناءها وإصرارهم 
على تنفيــذ املهام التــي أوكلت إليهــم بأمانة 
وضمير  مخلص للعراق وشعبه . فتحية لكل من 
ساهم في تنفيذ هذا املشروع احليوي املهم ، وحتية 
للمسؤولني في وزارة اإلعمار ومحافظة بابل الذين 
واكبوا مراحل العمل ودعموا الكادر املنفذ متمثال 
بإدارة مشــاريع بابل التابعة لشركة آشور  ، وحتية 
للســواعد العراقية في الشــركة من مهندسني 
وفنيــني وإداريني وإعالميني يتقدمهــم املدير العام 

املهندس سيف سامي العسافي . 

مرة أخرى آشور .. 
موسى صاحب
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3 شؤون عربية دولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
واصل اجلنود األميركيون انتشــارهم في أوروبا، 
لينضموا إلى اآلالف الذين مت إرسالهم بالفعل 
إلى اخلــارج لدعم حلفاء الناتو، وســط الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
واصطــف نحــو 130 جنديا مــن كتيبة دعم 
االستدامة الســابعة والثمانني، التابعة للواء 
دعم االستدامة، مع حقائب الظهر داخل صالة 
مبطار هنتر في مدينة ســافانا بوالية جورجيا 
األميركية، قبل السير إلى اخلارج والصعود إلى 

رحلتهم
وغادرت الرحلة وسط سماء رمادية وأمطار.

وكان النائب اجلمهــوري عن والية جورجيا إيرل 
”بــادي” كارتر، من بني احلاضرين، وشــوهد وهو 
يحيــي اجلنود بقبضــة اليد وهــم يصعدون 
إلى الطائــرة. وقال املتحدث باســم الكتيبة 
اللفتنانــت كولونيل، ليندســي إلدر، إن جنود 
الكتيبة يضافــون إلى ما يقــدر بنحو 3800 
جندي من فرقة املشــاة الثالثة باجليش الذين 
انتشــروا فــي األســابيع األخيرة مــن فورت 
ستيوارت القريبة. وقال دانتون بيلوشيو، الذي 
خدم في اجليش ملدة ثالث ســنوات، إنه يتطلع 

إلى املضي قدما في أول انتشار له.
وأضــاف: »كنــت أرغب دائما في فعل شــيء 
مختلف.. هذا يجعلني أشــعر أنني أســاعد 
شــخصا ما«. وصرح امليجور جنرال، تشــارلز 
كوســتانزا، قائد فرقة املشــاة الثالثة، مؤخرا 
أنه جرى إخبار اجلنود باالســتعداد للبقاء مدة 
ســتة أشــهر في اخلارج، بالرغم من إمكانية 
إبطــاء عمليــات االنتشــار أو تقصيرها وفقا 
للتطورات في أوكرانيا. وأمر البنتاغون بإرسال 
ما يقرب من 12 ألف من أفراد اخلدمة اإلجمالية 
من مختلف القواعد األميركية إلى أوروبا، مع 
وجود بضعة آالف آخرين يتمركزون بالفعل في 

اخلارج ويتحولون إلى دول أوروبية أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت محكمة تونسية، إحالة حركة النهضة 
إلــى القضاء، بعد ثبــوت ضلوعها في احلصول 
على متويــل أجنبي حلمالتهــا االنتخابية، وهي 

جرمية يعاقب عليها القانون.
وقال مكتب االتصال باحملكمة االبتدائية بتونس 
في بيان، اجلمعــة، إنه إثر اكتمــال البحث في 
قضيــة »اللوبينغ«، أو جماعــات الضغط، تقرر 
إحالة حزب حركة النهضة، في شــخص ممثله 
القانوني رئيس احلركة راشد الغنوشي، وكذلك 
أحد قيادات احلركــة الذي ثبت ضلوعه في إبرام 
الغنوشي، رفيق  عقد االستشــهار، وهو صهر 
عبد الســالم، علــى اجمللس اجلناحــي باحملكمة 

اإلبتدائية بتونس.
وأضافت احملكمة أّنــه مت توجيه تهمة »احلصول 
على متويل أجنبــي حلملة انتخابية وقبول متويل 
مباشر مجهول املصدر لألول، مبشاركة الثاني له 
في ذلك«، وذلك بعد أن وقع عرض القضية على 

القطب القضائي االقتصادي واملالي واخلاص.
وفي هذ السياق، أشــار احملامي منير بن صاحلة، 
ممثل عدد من اجلمعيات املتابعة لقضية التمويل 
األجنبي التــي أثارتها النيابة العمومية في حّق 
حركة النهضة، فــي تصريح إلذاعة »موزاييك« 
احمللية، إلى أّنــه متّ وفق قرار ختم البحث الصادر 
عن قاضي التحقيق، إحالة احلركة في شــخص 
ممثلهــا القانوني الغنوشــي وصهــره القيادي 
إلى اجمللــس اجلناحي  باحلركة عبــد الســالم، 
بالقطب القضائي االقتصــادي واملالي، بتهمة 
ارتــكاب احلركة جرميــة قبول متويل سياســي 

مباشر من جهة أجنبية.
وبــدأت التحقيقــات القضائيــة مــع حركة 
النهضة بشــبهة احلصول علــى متويل أجنبي 
خالل االنتخابات، منذ أشهر، بعدما مت الكشف 
عن عقــود )لوبينغ( أو ضغــط، أبرمتها احلركة 
مع شــركات أجنبية، للقيام بحمالت لصاحلها 
بالرأي  والتالعــب  بغــرض حتســني صورتهــا 
العام، وذلــك اعتمادا على ما كشــفه التقرير 
اخلتامي لدائرة احملاســبات حــول نتائج مراقبة 
الرئاســية الســابقة ألوانها  متويل االنتخابات 

واالنتخابات التشريعية لسنة 2019.

المزيد من القوات 
األميركية تواصل 
االنتشار في أوروبا

تونس.. إحالة الغنوشي 
وصهره إلى القضاء 

بتهمة التمويل األجنبي

الصباح الجديد ـ متابعة:

توســعت القــوات الروســية في 
هجماتها علــى أوكرانيا، فقصفت 
الغربية،  املناطــق  مطــارات فــي 
كبرى  صناعية  مدينة  واستهدفت 
في شرق البالد، في حني بدا أن رتلها 
العســكري الذي كان متوقفا منذ 
أكثر من أســبوع خارج كييف قد 

انتشر قرب العاصمة.
وينقسم احملللون العسكريون حول 
العسكري  الرتل  انتشار  إذا كان  ما 
تشــير إلى بدء حصار وشيك على 
كييف، أم أنها مجرد محاولة إلبقاء 
املركبات العسكرية في مواقع أكثر 

حماية.
أقمــار صناعية  وأظهــرت صــور 
انقســمت  الروســية  القافلة  أن 
العســكرية  املدرعات  وانتشــرت 
في املدن والغابات، كما مت ســحب 
إطالق  مواقع  إلــى  الهاوتزر  مدافع 
نار جديدة، حيث شــوهدت وحدات 
مدرعة في بلدات بالقرب من مطار 
أنتونوف، بحســب صــور رصدتها 

شركة »ماكسار تكنولوجيز«.
وقــال باحــث مــن مركــز أبحاث 
تشاتام هاوس، ماثيو بوليغ إن إعادة 
االنتشــار قد تعني أن املعركة التي 
طــال انتظارها في كييــف قد ال 
تبعد سوى ســاعات أو أيام، وتوقع 
حصارا مطوال، وليس اقتحاما فوريا 

للمدينة.
أنهــا ســتكون معركة  وأضــاف 
استنزاف طويلة، مروعة وخسائرها 
فادحة، وقد تكون حصارا لم نشهد 

مثله في التاريخ.

مسؤول دفاعي أميركي، فضل عدم 
ذكر اسمه، قال إن الواليات املتحدة 
تعتقد أن هذه اجلهــود تهدف إلى 
إخفاء املركبات وحمايتها بشــكل 
أفضــل، وهي مخصصــة إلى حد 

كبير لإلمدادات.
وأضاف أن الرتل العسكري لم يحرز 
أي تقدم جوهري جتاه العاصمة، وأن 
أي حتــركات للمركبــات واملدرعات 

العسكرية لم تكن جزءا من جهد 
تكتيكــي للتقــدم نحــو كييف، 
مشيرا إلى أن قوات روسية تتحرك 
على مقربة مــن كييف وهي تبعد 

عنها بني 20 إلى 30 كيلومترا. 
وتأتــي هذه التحــركات في الوقت 
الــذي فرضــت الواليــات املتحدة 
وحلفاؤها إجراءات ملعاقبة روســيا، 
واتخــذت خطــوات إللغــاء ميزة 

»الدولــة األكثر تفضيــال«، إضافة 
حلظر اســتيراد وتصديــر منتجات 
املأكوالت  من وإلى روسيا، مبا يضم 

البحرية والكحول واألملاس.
وحتــاول القــوات الروســية إعادة 
الزخم  واستعادة  صفوفها  تنظيم 
أكبر  أن تعرضــت خلســائر  بعــد 
ومقاومة أشد مما كان متوقعا خالل 
وزارة  وقالت  املاضيني.  األســبوعني 

الدفاع البريطانية إن روســيا حتاول 
إعادة تشكيل وإعادة متوضع قواتها، 

وتستعد لعمليات ضد كييف.
نيــك رينولدز، محلــل متخصص 
باحلروب في »رويال يونايتد إنستيتو« 
قال إن ما يحصل »أمر سيئ لكنه 

سيزداد سوءا«.
ومع دخــول الغزو يومه الســادس 
عشر، قال الرئيس الروسي، فالدميير 

بوتني، إن هناك »تطــورات إيجابية 
معينة« فــي احملادثات بني روســيا 
وأوكرانيــا، من دون الكشــف عن 
أية تفاصيــل. الرئيــس األوكراني، 
فولودميير زيلينسكي قال إن القوات 
األوكرانية »وصلت إلى نقطة حتول 
إســتراتيجية« ، من دون اخلوض في 

التفاصيل أيضا.
وقــال عبر مقطــع مصــور »من 
املســتحيل معرفة عدد األيام التي 
سنظل بحاجة فيها لتحرير أرضنا، 
لكن من املمكن القول إننا سنفعل 

ذلك«.
وأشار زيلينسكي إلى أن السلطات 
األوكرانية تعمل على إنشاء 12 ممرا 
إنسانيا، وحتاول ضمان وصول الغذاء 
أنحاء  الناس في جميع  إلى  والدواء 

البالد.
وحتى اآلن، اســتطاع الروس حتقيق 
أكبــر تقدم فــي مدن في شــرق 
وجنــوب البالد، مبا فــي ذلك مدينة 
ماريوبول، حيث امليناء البحري الذي 

تعرض لقصف شديد.
وواصلــت قوات بوتــني، امس األول 
اجلمعة، شن غارات جوية في كييف 
وخاركيف وماريوبول، واســتهدفت 
أيضــا أهدافا بعيدة عــن مناطق 

القتال الرئيسية.
اســتخدمت  إنها  روســيا  وتقول 
إليقاف  املــدى  طويلــة  أســلحة 
لوتسك  في  العســكرية  املطارات 
وإيفانو فرانكيفسك في الغرب عن 

العمل.
واستهدفت الغارات اجلوية الروسية 
دنيبرو، وهي مركز صناعي رئيســي 
في الشــرق ورابع أكبــر مدينة في 
مليون  حوالي  ويقطنهــا  أوكرانيا، 

شخص.

الصباح الجديد ـ متابعة:
قال مســؤوالن أمنيــان عراقيان 
ومصــدر أمني غربــي إن الزعيم 
اجلديــد لتنظيم داعــش هو األخ 
أبو بكر  للزعيم األسبق  الشقيق 

البغدادي.
جــاء إعــالن تعيني أبو احلســن 
رسالة  في  القرشــي  الهاشمي 
صوتية مسجلة نشرها التنظيم 
علــى اإلنترنت بعد أســابيع من 
الذي  القرشي،  إبراهيم  أبو  مقتل 
خلف البغدادي فــي 2019، وكان 
»اخلليفة«  لقب  يحمل  رجل  ثاني 

في التنظيم.
وتشابهت النهايات بالنسبة لكل 
من البغدادي والقرشي ولقي كل 
منهما مصرعه بتفجير نفســه 
وأفراد عائلته خالل غارة أميركية 
به  يتحصن  الــذي  املــكان  على 

ويختبئ فيه شمالي سوريا.

داعش،  تنظيــم  جــذور  وتعــود 
القاعدة  تنظيــم  فرع  وريث  وهو 
في العــراق، إلى مترد ضــد الغزو 
األميركــي الــذي أطــاح صدام 

حسني في 2003.
ورحم  األهلية  احلــرب  من حطام 
الفوضى في سوريا اجملاورة تشّكل 
احلالية  داعش في صورته  تنظيم 
على مدى العقد املاضي، وسيطر 
علــى مســاحات شاســعة من 

العراق وسوريا في 2014.
البغــدادي اخلالفــة من  وأعلــن 
مسجد في مدينة املوصل بشمال 
العــراق فــي ذلك العــام، وأعلن 

نفسه خليفة لكل املسلمني.
وانتهى احلكم الوحشي لتنظيم 
آالف  وأعــدم  قتل  الــذي  داعش، 
األشخاص بناء على تفسير ضيق 
املوصل  في  لإلســالم،  متشــدد 
عندما تعــرض للهزمية على أيدي 

قوات عراقية ودولية في 2017.
مقاتليــه  مــن  آالف  واختبــأ 
املسلحني في الســنوات األخيرة 
معظمهم في مناطق نائية، لكن 
تنفيذ هجمات  بإمكانهم  زال  ما 
كبيرة على غرار حروب العصابات.

مساعد مقرب للبغدادي
وقال مســؤوالن أمنيــان عراقيان 
االســم  إن  اجلمعــة،  لرويتــرز، 
احلقيقــي للزعيــم اجلديــد هو 
جمعة عوض البــدري من العراق، 
للبغدادي،  األكبر  الشــقيق  وإنه 
وأكــد مســؤول أمنــي غربي أن 
الرجلني شقيقان لكنه لم يحدد 

أيهما األكبر سنا.
وهــذه هي املرة األولــى التي يتم 
املعلومة  الكشف عن هذه  فيها 
منذ إعالن داعش عن تعيني زعيم 

جديد.
وال يُعــرف الكثيــر عــن البدري، 

لكنــه ينحدر مــن دوائــر قريبة 
الذين  العراقيني  املتشــددين  من 
ازدادوا  والذيــن  الغموض  يلفهم 
في  وبرزوا  املعــارك  بفعل  صالبة 
أعقاب الغزو األميركي عام 2003.

األمنيني  املسؤولني  من  واحد  قال 
»البــدري متطــرف  العراقيــني: 
انضم للجماعات املتشــددة في 
2003، وكان معروفــا عنــه أنــه 
مرافق شــخصي دائم للبغدادي 
ومستشاره للمسائل الشرعية«.

ظل  البدري  أن  املســؤول  وأضاف 
لفترة طويلة رئيسا جمللس شورى 
داعش، وهي جماعة قيادية تتولى 
االستراتيجي  التوجيه  مســائل 
وتقــرر مــن يتولــى اخلالفة عند 

مقتل اخلليفة أو أسره.
وقال بحث أجــراه اخلبير العراقي 
الراحل في شــؤون تنظيم داعش 
هشــام الهاشــمي، والذي نُشر 

على اإلنترنت في 2020، إن البدري 
كان رئيسا جمللس الشورى املكون 

من 5 أعضاء.
وذكــر التســجيل الصوتــي أن 
مبايعــة أبو احلســن القرشــي 
جاءت »عمال بوصية الشــيخ أبي 
إبراهيم، ولقــد قبل البيعة«، في 
إشــارة إلى أن أبوبكر القرشــي 

عينه خلفا له قبل وفاته.
أمنيــون  مســؤولون  ويقــول 
الزعيم  إن  عراقيــون  ومحللــون 
الدرب  اجلديد سيسير على نفس 
بجميع  ويحاول شــن هجمــات 
العراق وســوريا وقد تكون  أنحاء 
لديه رؤيته اخلاصة لطريقة تنفيذ 

هذه الهجمات.
تهديد أمني جديد

وقــال أحــد املســؤولني األمنني 
العراقيــني اللذين حتدثــا لرويترز، 
اجلمعة، إن البــدري انتقل مؤخرا 

وعبر احلدود من ســوريا التي كان 
يتحصن بها إلى العراق.

على  الســيطرة  البدري  وسيرث 
موارد مالية مهمة، وذلك بحسب 
تقريــر كتبه في ديســمبر فريق 
لألمم  التابع  العقوبــات  مراقبــة 

املتحدة.
»التقييمات  أن  التقريــر  وتضمن 
األخيرة تقدر احتياطيات اجلماعة 
25 و50 مليــون دوالر«، لكنه  بني 
أضــاف أن داعش ينفــق أكثر مما 
تتحصــل عليه باالعتمــاد على 
»االبتــزاز واالنتهازيــة والنهــب 

واخلطف لطلب الفدى«.
وقال املســؤول األمني العراقي إن 
للبدري شــقيقني آخرين أحدهما 
حتتجزه أجهزة األمن العراقية منذ 
ســنوات، مضيفا أن مكان وجود 
الثانــي غير معــروف، لكن  األخ 

أغلب الظن أنه متطرف أيضا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حمولة  املتحدة  الواليات  صادرت 
ناقلتي نفط يُشــتبه في أنهما 
كانتــا تنقــالن أكثر مــن 700 
ألف برميل مــن النفط اإليراني 
األميركي،  للحظــر  انتهاك  في 
بحســب مــا أظهرتــه وثائــق 

قانونية.
األميركية  الســلطات  وصادرت 
منذ بضعة أســابيع هذا النفط 
الذي بحسب قولها، انطلق عام 
2020 مــن إيــران وخضع بعدها 

لـ«عمليات نقــل وحتايل إلخفاء 
مصدره«. ولم يُكشف عن امللف 
القضائي إال مؤخــراً، بعد إعادة 
بيع النفط بقيمــة تُقّدر مبا بني 

38 و45 مليون دوالر.
املســتندات،  هــذه  وبحســب 
فــإن ناقلة إيرانية مســتهدفة 
 Stark بالعقوبات األميركية، هي
I، ُطليــت منتصف أكتوبر 2020 
للتهرب من األقمــار الصناعية، 
وقد حملت نفطاً من مرفأ إيراني 

وأبحرت.

وفي عــرض البحر، نقل 733876 
برميل نفط من منت Stark I إلى 
 M/T Arina مــنت ناقلة النفــط
بنما. وقطعت  ترفع علــم  التي 
لتحديد  نظامهما  الســفينتان 
املواقع أثناء هذه العملية اخلطرة 

جداً.
توقفها في محطات عدة،  وبعد 
في   M/T Arina نقلت ســفينة 
أغسطس 20021 قبالة سواحل 
قبــرص جزءا مــن حمولتها، أي 
220793 برميــالً، إلى منت ناقلة 

 M/T Nostos وهــي  أخرى  نفط 
املسّجلة في ليبيريا.

وأصــدرت الواليــات املتحدة في 
أكتوبــر 2021 مذكــرة ملصادرة 
هــذا النفط الذي سيســتفيد 
من بيعه خصوصاً احلرس الثوري 
اإليراني الذي تصنفه واشــنطن 

منظمة إرهابية.
وحصلت عملية مصادرة النفط 
ســراً بعد فترة وجيزة من صدور 
املذكرة، فيما كان املفاوضون في 
فيينا يحاولون إحياء االتفاق حول 

النووي اإليراني املبرم عام 2015.
وجتــري إيــران وكل من فرنســا 
وبريطانيا وأملانيا وروسيا والصني 
منذ أشــهر، مباحثات في فيينا 
الواليات  وتشارك  االتفاق.  إلحياء 
من  انســحبت  التي  املتحــدة، 
االتفــاق فــي العــام 2018، في 

املباحثات بشكل غير مباشر.
عقوبات  رفــع  االتفــاق  وأتــاح 
عــن طهران فــي مقابل خفض 
وضمــان  النوويــة  أنشــطتها 
ســلمية برنامجها النووي، اال أن 

الواليات املتحدة انســحبت منه 
دونالد  السابق  الرئيس  عهد  في 
ترمب، وأعادت فرض عقوبات على 
طهران بينها احلظر على النفط، 
باملقابل تراجعت إيران عن غالبية 

التزاماتها.
وأعلن االحتاد األوروبي الذي يتولى 
تنسيق املباحثات، أمس اجلمعة، 
عــن احلاجــة إلى »توّقــف« في 
مفاوضــات فيينــا بعدما كانت 
بلغت مراحل حاســمة، بسبب 

مطالب روسية جديدة.

القوات الروسية توسع هجماتها 
في أوكرانيا وتكهنات بحصار وشيك لكييف

رغم التطورات إيجابية في المحادثات بينهما

زعيم جديد لداعش.. »معلومة مثيرة« تفصح عن هويته

طالء سفن ونقل حمولة بالبحر.. محاولة فاشلة من إيران لبيع نفطها

االحد 13 اذار 2022 العدد )4856(

Sun. 13 Mar. 2022 issue )4856(



اعالن4 االحد 13 آذار 2022 العدد )4856(

Sun. 13 Mar. 2022 issue )4856(

إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة إنشاء مخارج الغازات من خط البالستيك املقوى باأللياف )FRP( اخلاصة 
بتعومي الغاز املستحث )IGF( وخزان الزيادة

3rdAnnouncement for Provision of Gas outlet FRP Line Construction for IGF and Surge Vessel
064/SC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

اجلارية في العراق
اســم املشــروع: إعالن للمرة الثالثة/ ملناقصة توفير خدمة إنشاء مخارج الغازات من خط البالســتيك املقوى باأللياف )FRP( اخلاصة بتعومي الغاز املستحث 

)IGF( وخزان الزيادة.
064/SC/21 :رقم املناقصة

Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة أعاله للمرة الثالثة. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك في هذه 

املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة )ITB( بداية من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
1. Scope of Work: 
Scope of work includes but not limited to following description:
The project will newly built one 16” FRP manifold from the surge vessel to the tie-in near the LP flare knock out drum. Totally, there were 2 
sets Surge Vessels and 4 sets IGF units, each vessel included two outlet branches and one manifold.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمــة خطاب الضمان املقدم هي 000,15 دوالر أميركي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة على 

شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - علــى من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع أجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل 2022/5/1 املوعــد النهائي لغلق املناقصة وقبل 

الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشرة 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 والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي لغلق 
املناقصة 2022/5/1 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2020.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2020.
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

 haneen.monam@petroalwaha.com  xubo@petroalwaha.com;qixin@petroalwaha.com meishisheng@petroalwaha.com; 
 liming@petroalwaha.com   wujie@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة اخلامسة

يســر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وأرضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبلــه ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع 
الى السياسة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات 
واألجهزة سوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني 
املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ 
شروط العقد فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته في املوقع 
اإللكتروني )Fffth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرســمي للمشــروع املذكور أعاله ويكون 
العطــاء نافذاً ملدة ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمســكات الثبوتية، 
التحصيل الدراســي، مدة تنفيذ املشــروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واألرضية والتي يتعهد بتنفيذها 
)جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة 
وتسويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن تقدمي تعهد 
موقــع من قبله بصحة املعلومــات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقــاول الثانوي احلصول على 7 
مناطــق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة 
جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا املشــروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً 
من قبل البرنامج أعاله وبإشــراف كوادر متخصصة من إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وسوف 
يتم اســتبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف 

تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها في املوقع اإللكتروني. 
 وســيتم نشر قرارات اإلحالة واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونية املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنــه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالــة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن 
وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من 
يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املــدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبــل اإلحالة من دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عــن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Fffth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352( لإلجابة عن 
كافة االستفسارات، علماً أن باب التقدمي على املشروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/3/13 ولغاية الساعة 

12 من ظهر يوم 2022/3/22.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية

م/ إعالن مزايدة رقم )2(/2022

تعلن شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات واألشــغال العامة الكائنة في النهضة/ قرب معارض الســيارات عن إجراء 

مزايدة علنية لبيع خباطة مركزية نوع البا املبينة تفاصيلها في أدناه:

وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك 
في هذه املزايدة احلضور الى مقر الشركة في متام الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 

املصادف 2022/3/28 مستصحبني معهم ما يلي:
1- التأمينــات القانونيــة البالغة )20%( من مبلغ القيمة التقديرية على شــكل صك 

مصدق ألمر شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية
2- املستمســكات الشــخصية )هوية األحوال املدنية+ بطاقة السكن( )اصل+ صورة( 
وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشــر اإلعــالن وجميع املصاريف مبا 
في ذلك أجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل البيع خالل )7( ســبعة أيام من تاريخ اإلحالة 

القطعية وبعكسه يعد املشتري ناكال وتصادر التأمينات ويتحمل فرق البدلني.
املهندس
سيف سامي عبد الرزاق العسافي
املدير العام وكالة ورئيس مجلس اإلدارة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 780
التاريخ/ 2022/3/9

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلديــة الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة 
فــي اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من 
مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد 

خالل )30( يوما...
املهندس األقدم/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 781
التاريخ/ 2022/3/9

إعالن

تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلديــة الكوت عن تأجير األمالك املبينة أوصافها 
ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 
2013 املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق مع هوية األحوال املدنية اصلية زائد مصورة وســتجرى املزايدة 
فــي اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من 
مبلغ االحالة القطعية ويلزم املستأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد 

خالل )30( يوما...
املهندس األقدم/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية زراعة واسط
تنويه

إحلاقا بإعالننــا املرقم 4949 في 2022/3/9 املنشــور في جريدة الصباح 
اجلديد فــي 2022/3/10 حيث ورد خطأ في وقت إجراء املزايدة الســاعة 

العاشرة صباحا والصحيح الساعة التاسعة صباحا. 
لذا اقتضى التنويه...

املالحظاتكتابةرقمااملوقعنوع املادةت

خباطة مركزية نوع البا 1-
واحدة فقط1مقر الشركةمستهلكة

مدة االيجاررقم العقاررقم العقار وموقعهت

سنة واحدة2062عيادة رقم 3 بناية الكهرباء سابقا1

سنة واحدة2063عيادة رقم 4 بناية الكهرباء سابقا2

سنة واحدة2070عيادة رقم 5 بناية الكهرباء سابقا3

سنة واحدة2065عيادة رقم 6 بناية الكهرباء سابقا4

سنة واحدة2064عيادة رقم 7 بناية الكهرباء سابقا5

سنة واحدة2066عيادة رقم 8 بناية الكهرباء سابقا6

سنة واحدة2068عيادة رقم 9 بناية الكهرباء سابقا7

سنة واحدة2069عيادة رقم 10 بناية الكهرباء سابقا8

 رقماملساحةنوع امللك وموقعهت
العقار

 مدة
االيجار

 كشك على طريق احلي/ املوقع العسكري على رصيف1
 سنةألول مرة1,5*3 م2شارع بعرص 4 م2

واحدة

 كشك العزة القدمية قرب اجلسر الواقع بني حي اجلهاد2
 سنةألول مرة1,5*3 م2والعزة

واحدة

 كشك في منطقة داموك الضباط على رصيف عرضة3
 سنةألول مرة1,5*3 م42م وشارع 15 م

واحدة

4
 كشك )عربة متنقلة( منطقة الزهراء الشارع الرابط
 بني الزهراء وداموك مقابل حديقة السيسبان )ال يتم

توقيع العقد إالَّ بعد توافر الشروط الالزمة(
 سنةألول مرة2*3 م2

واحدة

 سنةألول مرة1,5*3 م2كشك في منطقة الزهراء خلف إعدادية املثنى5
واحدة

 كشك الكفاءات/ العمارات السكنية الواقع بني6
 سنة1,5287*3 م2الفراغات

واحدة



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ديالى 
االحتادية

محكمة بداءة جديدة الشط
العدد: 35/ب/2022
التاريخ: 2022/3/7

الى املدعى عليه )حسن ضيفان 
مهدي(
م/ إعالن

حتية طيبة
تقــرر تبليغــك عــن طريق النشــر في 
صحيفتــني محليتني كونــك مرحتال الى 
جهــة مجهولة وحســب كتــاب مركز 
شرطة سراجق بالعدد 520 في 2022/2/1 
وذلك لوجود دعوى دين مقامة ضدك في 
محكمة بــداءة جديدة الشــط بالعدد 
35/ب/2022 مــن قبــل املدعــي )محمد 
هاشــم حســني( وإعالمك عــن موعد 
وفي حال  املصــادف 2022/3/31  املرافعة 
عدم حضورك او إارســال من ينوب عنك 
قانونا ستجرى املرافعة بحقك غيابا وفقا 

للقانون.
القاضي
كاظم هادي لفتة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 368/ش/2022
التاريخ: 2022/3/7

إعالن
الى/ املدعى عليه/ صباح احمد خشم

اقامت املدعية )شــيماء محارب خشم( 
الدعوى املرقمــة 368/ش/2022 في هذه 
احملكمــة تطلب فيها احلكــم بالتفريق 
ولعدم وجود محــل إقامة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمة تبليغــك مبوعد 
املرافعــة 2022/3/28 عن طريق النشــر 
بالصحف احمللية وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى املرافعة بحقك غيابا وفق 

األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاض محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة السعدية
العدد/ 2/ب/2022
التاريخ/ 2022/3/9

م/ إعالن
الى املدعى عليه/ سالم خضير طعمة 

بتاريــخ 2022/2/6 أصــدرت هــذه احملكمة قرارا 
بالدعــوى املرقمــة 2/ب/2022 فــي 2022/2/6 
اخلاص باملدعي )عدنان حســني سالم( واملدعى 
عليه )ســالم خضير طعمة( قابــال لالعتراض 
والتمييــز يقضي احلكــم بإلــزام املدعى عليه 
)ســالم خضير طعمة( بتأديته للمدعي )عدنان 
حسني ســالم( مبلغ ) 14،550،000( أربعة عشر 
مليونا وخمســمائة وخمسون ألف دينار عراقي 
وصدر احلكم استنادا ألحكام املواد )188،22،21( 
إثبات واملــواد )203،185،177،166،161،159،156( 
مرافعات مدنية ولكونك مجهول محل اإلقامة 
حســب كتاب مركز شــرطة حمرين بالعدد ق 
1090/16/2 فــي 2022/2/17 وإشــعار مختــار 
بالتبليغ املفوض  القائم  املنطقة وحسب شرح 
)عبداهلل حمد ســليمان( التي كان يســكنها 
ســابقا تقرر تبليغك بقرار احلكــم أعاله إعالنا 
بواســطة صحيفتني محليتــني يوميتني وفي 
حال عدم حضورك لغرض مراجعة طرق الطعن 
خالل املــدة القانونية البالغة ثالثني يوما اعتبارا 
من تاريخ النشر ســوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية. 
القاضي
قائد حميد جاسم

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ش.1 غامن نصيف 

جاسم حسن الزبيدي(
الساكن/ مجهول محل االقامة

اقتضى حضورك أمام هذه احملكمة خالل 
مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا كنت 
داخل العراق او خارجه لإلجابة عن اجلرمية 
املســندة اليك وفق املادة )5 و32( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
القانونية ضــدك وتطبق بحقك احكام 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكم عليك بالعقوبة املقررة جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

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

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.

لواء الشرطة احلقوقي
سعد عبيد علي
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق/ مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف ديالى االحتادية

محكمة بداءة السعدية
العدد/ 4/ب/2022
التاريخ/ 2022/3/9

م/ إعالن
الى املدعى عليه/ طارق عبد الوهاب عبد اهلل 

بتاريــخ 2022/2/6 أصــدرت هــذه احملكمة قرارا 
بالدعــوى املرقمــة 4/ب/2022 فــي 2022/2/6 
اخلاص باملدعي )ابراهيم حســني سالم عطية( 
واملدعــى عليه )طــارق عبدالوهــاب عبد اهلل( 
قابــال لالعتراض والتمييز يقضــي احلكم بإلزام 
املدعى عليــه )طــارق عبدالوهــاب عبد اهلل( 
بتأديته للمدعي )ابراهيم حســني سالم( مبلغ 
)14،000،000( أربعة عشــر مليــون دينار عراقي 
وصدر احلكم استنادا ألحكام املواد )188،22،21( 
إثبات واملــواد )203،185،177،166،161،159،156( 
مرافعات مدنية ولكونك مجهول محل اإلقامة 
حســب كتاب مركز شــرطة حمرين بالعدد ق 
1091/16/2 فــي 2022/2/17 وإشــعار مختــار 
بالتبليغ املفوض  القائم  املنطقة وحسب شرح 
)عبداهلل حمد ســليمان( التي كان يســكنها 
ســابقا تقرر تبليغك بقرار احلكــم اعاله اعالنا 
بواســطة صحيفتني محليتــني يوميتني وفي 
حال عدم حضورك لغرض مراجعة طرق الطعن 
خالل املــدة القانونية البالغة ثالثني يوما اعتبارا 
من تاريخ النشر ســوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية. 
القاضي
قائد حميد جاسم

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ر.ع اوس محمد 

خالد عبد احلميد(
الساكن/ صالح الدين

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )5( ق.ع.د 
املعدل وبعكسه سوف تتخذ اإلجراءات 
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفني العموميني صالحية 

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6546/13
التأريخ: 2022/3/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6632/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة
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الصباح الجديد ـ متابعة :
النفط أمس بدعم  ارتفعت أســعار 
اســتمرار اخملاوف من تعطل إمدادات 
النفط واملنتجات النفطية الروسية، 
لكنها تكبدت أكبر خسارة أسبوعية 
لها منذ تشــرين الثاني بعد أسبوع 

آخر حافل بالتقلبات.
وبحســب »رويترز«، ارتفعت أســعار 
النفط بعد تدخل روسيا عسكريا في 
أوكرانيا ووصلت إلى أعلى مستوياتها 
منذ 2008، لكنها تراجعت قليال هذا 
األســبوع على أمــل أن تعمل بعض 

الدول املنتجة على زيادة املعروض.
لكن اخملــاوف بشــأن تصعيد احلظر 
على النفط الروسي استمرت وصارت 

محط تركيز من جديد أمس.
وزادت العقــود اآلجلة خلام برنت أكثر 
من ثالثــة دوالرات مبا يعــادل 2.8 في 
املائة إلى 112.38 دوالر للبرميل خالل 

التعامالت أمس.
بينمــا ارتفعت العقــود اآلجلة خلام 
غرب تكســاس الوســيط األمريكي 
2.71 دوالر أو 2.6 في املائة إلى 108.73 

دوالر للبرميل.
وســجل خام برنت هبوطا أسبوعيا 
5.4 في املائة بعد أن بلغ 139.13 دوالر 
اإلثنني. بينما ســجل اخلام األمريكي 
املائة  فــي   6.2 أســبوعيا  انخفاضا 

بعد أن المس مســتوى مرتفعا عند 
130.50 دوالر اإلثنــني. وكانــت آخــر 
مرة يشــهد فيها العقدان مثل تلك 

املستويات في 2008.
يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه وثيقة 
أمس أن الكويت رفعت ســعر البيع 
الرســمي لنوعني مــن النفط اخلام 
نيسان مقارنة  تبيعهما آلســيا في 

بالشهر السابق.
وحددت الكويت ســعر خام التصدير 
دوالر   4.80 لنيســان عنــد  الكويتي 
للبرميل فوق متوســط سعر خامي 
2.25 دوالر عن  بارتفــاع  عمان/دبــي، 

الشهر السابق.
كما زادت سعر خام الكويت اخلفيف 
املمتــاز في نيســان إلــى 5.95 دوالر 
للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/

دبي، بارتفاع قدره 2.60 دوالر.
وذكر محللــون نفطيــون، أن احلظر 
الروســية  الطاقة  لواردات  األمريكي 
تســبب في اشتعال األســعار األمر 
الذي يزيد العبء على شركات النفط 

في الواليات املتحدة.
وأكدوا أن حتالف »أوبك +« على قناعة 
تامة بأن أساســيات السوق متوازنة 
بشــكل جيــد، وأن ارتفاع األســعار 
نتيجة العوامل اجليوسياسية التي ال 

دخل للمجموعة فيها.

وأوضــح مفيــد ماندرا نائــب رئيس 
شركة »إل إم إف« النمساوية للطاقة، 
أن حتالف »أوبك +« يتمسك بالزيادات 
إلى  الشــهرية، نظــرا  التدريجيــة 
قناعته التامة بأن أساسيات العرض 

والطلــب متوازنة بشــكل جيد وأن 
الطفرات التي شهدتها األسعار تعود 
اجليوسياسية  العوامل  إلى  بالكامل 
بعــد اندالع احلرب فــي أوكرانيا وهي 
عوامل خارجة عن سيطرة التحالف، 

وهو ما جعل محمد باركيندو األمني 
العــام لـ«أوبك« يؤكــد أن اجملموعة 
تخطط »ملواصلة املسار« فيما يتعلق 

بسياستها اإلنتاجية.
من جانبــه، قال أنــدرو موريس مدير 

شركة »بويري« الدولية لالستشارات، 
»إن بعض منتجي أوبك + غير قادرين 
علــى زيادة اإلنتاج بســبب صعوبات 
االســتثمارات واألزمــات االقتصادية 
التي تســببت فيها اجلائحة«، مبينا 
بالعمل اجلماعي  تلتــزم  أن اجملموعة 
وبالتوافــق فــي كل قراراتها وحترص 
مع  والتعاون  الشراكة  استمرار  على 
دول خارج »أوبك« وعلى رأسها روسيا.
مدير  أندريــه جروســي  قــال  فيما 
شــركة »إم إم أيه سي« األملانية، »إن 
أســعار النفط رمبا تكــون قد أنهت 
مســيرة املكاســب احلادة املتالحقة 
في ضوء التفاؤل باحملادثات الروســية 
- األوكرانيــة، إضافــة إلــى إعــالن 
اليابــان البدء في إطالق ما مجموعه 
7.5 مليــون برميــل مــن النفط من 
احتياطيات النفط اململوكة للقطاع 
اخلاص كجــزء من مســاهمتها في 
الطاقة  لوكالــة  املنســق  اإلفــراج 
مليون   60 إجمالــي  عــن  الدوليــة 
برميــل«. وأضاف أن »حظــر الواليات 
الروســي  النفط  اســتيراد  املتحدة 
تسبب في اشــتعال األسعار وأضاف 
مزيدا من األعباء على قطاع الطاقة 
بيانات  تأكيدات  مع  األمريكي خاصة 
اإلنتاج  انتعــاش  صعوبة  أمريكيــة 
إلى  الصخري  النفــط  األمريكي من 

مستويات ما قبل اجلائحة قبل حلول 
العام املقبل، ما أدى إلى تفاقم ارتفاع 

أسعار الوقود في البالد«.
بدروهــا، ذكرت وينــي أكيللو احملللة 
األمريكيــة فــي شــركة »أفريكان 
التدخــل  أن  الدوليــة،  إجننيرينــج« 
العسكري الروسي في أوكرانيا جعل 
األوروبي  واالحتــاد  املتحــدة  الواليات 
البدائل  البحث عــن  إلى  يســارعان 
وتنشيط برامج حتول الطاقة وسرعة 
إصالح أنظمة إمدادات الطاقة، مبينة 
أن االحتــاد األوروبي يضع اللمســات 
األخيــرة على خطــة جديدة خلفض 
االعتمــاد على الغاز الروســي بأكثر 
من الثلثني خالل األشــهر التســعة 

املقبلة.
وأشــارت إلى التزام أملانيا بضخ 200 
مليار يورو لتحقيــق هدفها املتمثل 
في توفير طاقة متجددة بنسبة 100 
في املائة في األعوام العشرة املقبلة، 
لكن يبقى التحــدي األكبر هو تأمني 
في  أوروبا  فــي  التدفئة  احتياجــات 
الصراع مع  إذا استمر  املقبل  الشتاء 
روســيا ومت املضي قدمــا في خفض 
الــواردات من النفــط والغاز خاصة 
مع إعالن روســيا تنفيذ عقوبات من 
جانبها على تصدير الغاز إلى السوق 

األوروبية.

تقـرير
ترقب لتصعيد الحظر الروسي

أسبوع حافل بالتقلبات يكبد النفط أكبر تراجع منذ نوفمبر 

بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« في 
األسواق احمللية بشكل طفيف، امس السبت .

وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة   بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب اخلليجي والتركي واألوربي 
405 آالف دينار، وسعر الشراء 399 الفاً، بعد ان 
سجلت اسعار البيع ليوم اخلميس املاضي 404 

آالف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 مــن الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
طفيفا أيضــاً عند 365 الف دينار، في حني بلغ 

سعر الشراء 359 ألفا.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، 
فان ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 
يتراوح بني 405 آالف دينار و415 ألفاً، فيما تراوح 
سعر البيع مثقال الذهب العراقي بني 365 الفاً 

و375 الف دينار.

بغداد - الصباح الجديد:
انخفضت أســعار صرف الــدوالر األمريكي 
مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف، امس 
بالعاصمة  الرئيسية  البورصة  في  السبت، 

بغداد.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، سجلت صباح 
اليوم 147050 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت األسعار ليوم اخلميس املاضي 
147100 دينــار عراقــي مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
باألســواق  الصيرفة  محال  في  اســتقرت 
احملليــة في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع 
147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أســعار الشــراء 146500 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أمــا في اربيــل عاصمة اقليم كردســتان، 
فان بورصــة الدوالر ال تتــداول ايام العطل 

الرسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أغلق ســعر خــام البصرة الثقيــل، امس 
الســبت، على انخفاض اال انــه ما زال فوق 

100 دوالر.
وانخفض خام البصرة الثقيل املصدر آلسيا 
1.53 دوالر وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.49% 

ليصل الى 101.37 دوالر للبرميل الواحد.
وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث 
ســجل خام العربي السعودي 108.51 دوالر 
للبرميل، وســجل مزيج مربان اإلماراتي الى 
112.27 دوالر للبرميل، وبلغ ومزيج ســهران 
اجلزائري 116.17 دوالر، وجيراســول االنغولي 
114.47 دوالر، وبوني النيجيري اخلفيف 4418 

دوالر«.
وشــهدت أســعار النفط خالل األســبوع 
املاضــي تذبذبا نتيجة قيــام أمريكا بحظر 
صادرات النفط الروسي، وتصريحات اماراتية 
بإمكانية تعويض جــزء من الطلب العاملي 
على النفط، قبــل أن تنفيها الحقا لتعلن 

التزامها مبا تقرره منظمة أوبك.

ارتفاع طفيف ألسعار 
الذهب في االسواق 

المحلية

انخفاض طفيف بأسعار 
صرف الدوالر في بغداد

ما زال فوق 100 دوالر.. 
خام البصرة الثقيل 
يغلق على انخفاض

الصباح الجديد ـ متابعة:

تتصاعــد دعوات عــدد من القوى 
وخبــراء  العراقيــة  السياســية 
االقتصــاد، يومــا بعد يــوم، إلى 
ضرورة تأســيس صندوق ســيادي 
عراقــي علــى غــرار دول عدة في 
الصندوق  يتلقف  املنطقة. بحيث 
الوفرة املالية احلاليــة بعد ارتفاع 
الثروة  النفط، ويدير هذه  أســعار 
ويســتخدمها في إطار التخفيف 
من حدة أي أزمة مالية مستقبلية.
ووصل سعر برميل النفط إلى 110 
دوالرات اجلمعة، بعدما سجل أكثر 
مــن 130 دوالراً األســبوع املاضي، 
ووســط توقعات بأن يصل ســعر 
185 و200  البرميل إلــى ما بــني 
دوالر في نهايــة 2022. فيما زادت 
مــوارد العراق بعد وقــف اقتطاع 
اإليــرادات لدفع  املائــة من  3 في 
تعويضات الكويــت، والتي انتهى 
العراق الشهر املاضي من سدادها 

بالكامل.
ولــم تخــف احلكومــة العراقية 
دراستها إلنشــاء صندوق سيادي 
يتم متويلــه من فائــض املوازنات 
املالية بهدف تعزيــز الثروة املالية 
الوطنيــة، فضــال عــن إمكانية 
اســتثمار هذه األموال في إنعاش 
االقتصاد احمللــي، ومعاجلة األزمات 
التي قد تطــرأ من جــراء هبوط 

أسعار النفط مستقبالً.
إال أن مــا يعــّوق تأســيس هــذا 
خبراء  بحســب  فعلياً،  الصندوق 
األزمة  هــي  واالقتصاد،  القانــون 
ميكــن  ال  حيــث  السياســية، 
للحكومة املضي باملشروع كونها 
في مرحلة تصريــف األعمال، وال 
بإقرار  القانون حالياً  يســمح لها 
موازنة البالد للعام 2022، وســط 

إنشــاء  حتذيرات من ضياع فرصة 
هذا الصندوق وبقاء االعتماد على 

االقتصاد الريعي.
وكانــت وزارة النفــط العراقيــة 
قد أعلنت حتقيــق أعلى معدالت 
تصديــر النفط منذ ثمانية أعوام، 
مؤكدة أن املعدل اليومي للتصدير 
بلغ أكثــر من 3.3 ماليــني برميل 
يومياً بإيراد شــهري يصل إلى 8.5 

مليارات دوالر.
وأوضح املستشــار املالي لرئاسة 
الــوزراء مظهــر محمــد صالح، 
لـ«العربــي اجلديد«، أن تأســيس 
على  يعتمد  الســيادي  الصندوق 
النفط ضمن قانون  حتديد ســعر 
املوازنــة االحتادية، وتشــريع قانون 

املوازنة للعــام 2022 يتوقف على 
تاريخ تشكيل احلكومة اجلديدة.

وبني صالح أن السلطات العراقية 
تؤيد إنشاء الصندوق السيادي بعد 
الزيادة في اإليرادات الكلية الناجتة 
عن بيع النفط، موضحاً أن أحكام 
املالية  اإلدارة  19 من قانــون  املادة 
النافــذ في العراق رقم 6 لســنة 
2019 نصت علــى تغطية العجز 
وتوفير الفائض الســتخدامه في 
موازنات الســنوات التالية، ومنها 
الصنــدوق الســيادي، وفــق إدارة 

واستثمار االحتياطيات الرسمية.
مــن جهته، شــدد عضو مجلس 
السعبري  حسني  العراقي  النواب 
علــى أهمية تأســيس الصندوق 

الســيادي، الذي اعتبــره من أهم 
العراق  بواقع  للنهــوض  اخلطوات 
وضمان  والصناعــي  االقتصــادي 
مســتقبل األجيال القادمة أسوًة 
بالعديد من البلــدان، ومنها قطر 

والسعودية واإلمارات.
وبــني الســعبري أن إنشــاء هذا 
تعظيم  علــى  يعمل  الصنــدوق 
اإليرادات من خالل إنشاء محطات 
توليد الكهرباء ومشاريع صناعية 
عمالقة تــدر أرباحاً كبيرة تزيد من 
مداخيــل الدولة العراقيــة، بدالً 
من االعتماد الكلــي على إيرادات 

النفط.
وأضاف أن إنشاء الصندوق السيادي 
إرادة حقيقيــة  وجــود  يتطلــب 

للنهوض بالواقع االقتصادي للبلد، 
السيادي  الصندوق  قانون  وتشريع 
يحتاج إلــى جلان برملانية مختصة 
وخبــراء فــي االقتصاد لدراســة 
القانون مبا يتناســب مع الظروف 
التي يشــهدها العالــم وتقلبات 
أســعار النفط، مبينــاً أن اللجان 
البرملانية في الدورة احلالية لم يتم 
تســميتها لغاية اآلن، ما قد يؤخر 

العمل في إنشاء هذا الصندوق.
أما عضو جلنة االقتصاد واالستثمار 
الســابقة  البرملانية  الــدورة  في 
جنيبة جنيب، فأشارت إلى أن جلنتها 
قدمــت مقتــرح مشــروع قانون 
الصندوق الســيادي إلى احلكومة 
التشــريعية  الدورة  في  العراقية 

الثالثة للبرملــان العراقي، إال أنها 
باالســتجابة لهذا  لم تكن جادة 

املشروع.
وأوضحت جنيــب أن هذا الصندوق 
هــو ضمان األجيــال القادمة، من 
خالل توفير نســبة أموال اإليرادات 
واســتثمارها بالطريقة التي تزيد 
رأس  ورفع مســتوى  من عائداتها 
املال، واحلصول على احتياطي مالي 

يعزز من قوة البلد االقتصادية.
وعن األســباب التي منعت إنشاء 
املاضية،  السنوات  الصندوق خالل 
بينت جنيب أن احلكومات العراقية 
التي حكمت منذ 2003 لم تعمل 
أي خطوات جــادة باجتاه تعزيز قوة 
ألسباب  يعود  وهذا  البلد،  اقتصاد 
املترتبة  الديــون  منها  متعــددة، 
وخارجياً  داخليــاً  العــراق  علــى 
باإلضافة  النفط،  أسعار  وتقلبات 
اإلرادة  وغياب  األمني  االنفالت  إلى 

السياسية.
 مــن جهة أخــرى، أشــار اخلبير 
االقتصادي نبيل جبــار العلي إلى 
وجود ضعف في إدارة السياســة 

االقتصادية العراقية.
صندوق  إنشاء  أهمية  على  وشدد 
إدارة متويله  تكــون  داخلي،  تنمية 
صالحيــات  خــارج  واســتثماره 
احلكومــة، ويدخل في شــراكات 
اســتثمارية ملشــاريع تنموية مع 
شركاء محليني ودوليني لتنفيذها 
داخل العراق، مثل مشاريع الطاقة 
النقــل  اإلســكان ومشــاريع  أو 

وغيرها.
وكشــف العلي عن وجود صندوق 
التنميــة اخلارجية الذي أسســه 
العــراق فــي ســبعينيات القرن 
موجوداته  تبلــغ  والــذي  املاضي، 
قرابة 3 مليــارات دوالر، إال أن هذا 
الصندوق مغيــب وال يرفد الدولة 
باإليرادات، وال أحــد يعلم إلى أين 

تذهب إيراداته السنوية.

بغداد- الصباح الجديد 
أكدت وزارة الزراعة، امس السبت، 
أن محصول احلنطة يكفي لنهاية 

املوسم احلالي.
الزراعة،  باســم  املتحــدث  وقال 
حميد النايف في تصريح للوكالة 
الرســمية، إنه »بعد اندالع احلرب 
الروسية األوكرانية تهافت الناس 
علــى احلنطــة بشــكل كبير«، 
مؤكــداً أنــه »إلــى اآلن ال يوجد 
تتواجد  اســتيراد للحنطة حيث 
في السايلوات، لكن جشع التجار 

أدى إلى زيادة األسعار«.
لهذا  كافيــة  »احلنطة  أن  وبــني 
املوســم لكن رغــم ذلك فيجب 
لكل دولة أن يكون لديها احتياط 
غذائي ملدة 6 أشــهر«، معرباً عن 
أمله في »زيــادة اخلزين املائي من 
خالل املياه التي وردت من األمطار 
في  الثلــوج  وذوبــان  والســيول 

الشمال ومناطق أخرى«.
مــن جانبهــا ردت وزارة التجارة، 
على اخبار اشــارت الى ان العراق 
مقبل على ازمة في مادة احلنطة، 
باجتاه جملة  تعمــل  انها  معلنة 
مــن االجراءات لتوفيــر خزين من 

هذه املادة يكفــي لتجاوز أي أزمة 
مســتقبلية قــد تؤثر »ســلبا« 
على اســتقرار عملية جتهيز مادة 
الدقيــق ضمن مفردات الســلة 

الغذائية .
وذكرت الــوزارة، في بيــان: »منذ 
أزمــة ارتفــاع أســعار القمــح 
العاملية وتدني مســتوى املوسم 
التســويقي بالعام املقبل بسبب 
عملت  املياه  منســوب  انخفاض 
وزارة التجــارة بأكثــر مــن اجتاه، 
االول كان مخاطبة اجمللس الوزاري 
لالقتصاد لغرض التعاقد لشــراء 
مادة احلنطــة االجنبية وحصلت 
100 مليون  املوافقة على صــرف 
دوالر لشــراء 500 الــف طن من 
مادة احلنطة االجنبية من مناشئ 

اجنبية«.
»رفعــت مقترح  انها  وأضافــت، 
مشــروع الطحــني االبيض الذي 
مبوجبــه يقــوم القطــاع اخلاص 
االهليــة  واملطاحــن  العراقــي 
األجنبــي  القمــح  باســتيراد 
العامة  الشــركة  مع  بالتنسيق 
املوافقة  وحصلت  احلبوب  لتجارة 
االيام  باملشروع خالل  العمل  على 

املقبلة«، مؤكدة أن »هذا املشروع 
ســيحقق نســبة كبيرة لســد 
الدقيق  مــادة  من  البــالد  حاجة 
االســتيراد  ملف  ويغلق  االبيض، 

لهذا النوع من الطحني«.
ونوهت الوزارة فــي بيانها إلى أن 
العراق يستورد كميات كبيرة من 

مادة الطحــني االبيض من الدول 
اجملاورة«، الفتة الى ان »هذا املشروع 
ســيفتح الباب لالعتماد بشكل 
كامــل على املنتــج الوطني من 
مادة الطحــني الصفر ومن خالل 
تعاقــدات يجريها القطاع اخلاص 
وبإشــراف  اجنبية  مناشــئ  مع 

ومتابعة وزارة التجارة«.
الوزارة  »إجراءات  ان  البيان  وأوضح 
العمل بعدة اجتاهات  باجتاه  كانت 
النتاج  الوطنــي  املشــروع  منها 
الطحني الصفر وفتح االستيرادات 
العراقي واالجتاه  للقطاع اخلــاص 
الثانــي بالعمــل علــى اخملاطبة 

والتأكيد على وزارة املالية واجمللس 
لتخصيص  لالقتصــاد  الــوزاري 
مبالــغ لغرض توريــد كمية 500 
الف طن من مــادة احلنطة خالل 

الشهر األول من العام املقبل«.
وأشــار البيان إلــى، »وجود خلية 
ازمة فــي وزارة التجارة واالهتمام 
احلكومي في هــذا اجلانب فضال« 
عــن املتابعــات من قبــل اجمللس 
الــوزاري لالقتصــاد، كذلك حترك 
الواسع لتنســيق عالي املستوى 
مــع وزارة املالية واجمللــس الوزاري 
بغيــة رصد تخصيصــات مالية 
لهذه الوزارة لســد النقص الذي 
قد يحصل فــي موضوع احلنطة 
في ظــل االرقام والبيانــات التي 
تعلنها وزارة الزراعة عن املوســم 

التسويقي املقبل«.
واختتمت وزارة التجارة بيانها بان 
هناك وجبة كاملة معدة لتجهيز 
املواطنني خالل الشــهر االول من 
العــام 2022 ، مثمنة كل اجلهود 
التــي تبــذل لدعمهــا اعالميا« 
لغرض االستعداد بشكل ايجابي 
لتجاوز تداعيات مشــكلة ارتفاع 

البورصة العاملية ملادة القمح 

جشع التجار رفع األسعار

الزراعة: الخزين العراقي للحنطة يكفي حتى نهاية الموسم الحالي

 دعوات لتأسيس صندوق سيادي للبالد يدير الوفرة النفطية
بعد االرتفاعات المتتالية في االسعار
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6618/13
التأريخ: 2022/3/6

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6727/13
التأريخ: 2022/3/7

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6631/13
التأريخ: 2022/3/6

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6636/13
التأريخ: 2022/3/6

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

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

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

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

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6638/13
التأريخ: 2022/3/6

إعالن اول

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6731/13
التأريخ: 2022/3/7

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

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

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

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

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

مقام عليثالث سنوات15 م4/10672 و5/1067محل1

مقام عليثالث سنوات20 م5/1209/12 و7/1029محل2

مقام عليثالث سنوات15،99 م4/1/21422محل3

مقام عليثالث سنوات73،28 م1/9632محل4

مقام عليثالث سنوات46،37 م10/1/21422مخزن5

مقام عليثالث سنوات17،22 م11/1/21422مخزن6

مقام عليثالث سنوات88 م12/1/21422مخزن7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات 12 م1844/2219/262محل1

الشعلة/ السوق اجلديدثالث سنوات 12 م1843/2219/222محل2

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات 12 م1332كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 90م62محل1

صناعية حمدانثالث سنوات 90م312محل2

صناعية حمدانثالث سنوات 90م352محل3

صناعية حمدانثالث سنوات 90م362محل4

صناعية حمدانثالث سنوات 90م392محل5

صناعية حمدانثالث سنوات150 م2482محل6

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات 55،50 م1/4652محل1

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات 56 م2/15752عيادة1

مقام عليثالث سنوات 60 م4/15752عيادة2

مقام عليثالث سنوات 52م3/10052محل3

مقام عليثالث سنوات 8 م7/16292محل4

مقام عليثالث سنوات 16 م10/15152محل5

مقام عليثالث سنوات174 م3/21262فندق6

مقام عليثالث سنوات8 م10/8312محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات 8،5 م2004/2311/322محل1

حي اجلهادثالث سنوات 10 م2004/2311/452محل2

حي اجلهادثالث سنوات 9 م2004/2311/312محل3

حي اجلهادثالث سنوات 10،5 م2004/2311/352محل4

حي اجلهادثالث سنوات 9 م4395/2311/92حانوت5
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مختارات

جائزةمهرجان

بشرى البستاني* 

وكان  يأخذها من يدها
 وهي مرتبكٌة مثل ياسمينة مبطر

خائفٌة من برق كفيِه
ومن ألق عينيه وهو يفتح العتمة

يتسع البرُق مثل جيوش نورانية
تدفعها موجاُت بحر جٍّلي

تصعد  إلى السماء مذعورًة وتهبط
واجلباُل متيُد

والصواعُق تترى.
وهو ُيسك بحنوٍّ كفها

ويقول ،،، ال تخافي ، إنها القيامة
ونحن في الطريق إلى َعْدن

حيث ال صواريَخ وال أشالَء تُبكيِك
حيث ال حروَب تغزونا

وتعكر صفو قصيدتِك األخيرة
قصيدتِك التي كانت تخاطُب

قلبي الذي غادرته الرحمة
قلبي الذي يــزوره حمامــك الزاجُل كلَّ 

صباح
باك فيضع احلماَم في قفٍص ويُحكم الشِّ

غير آبٍه بالنار التي حتيُق  بالشجر
اآلن فقط يا حبيبتي

أستطيع أن أقول لك ما لم يكن متاحا
فقد كنُت أبعدِك عن مخاض الدم الذي

ظلَّ يجتاح حلم الفنارات

اليوم وأنِت بعيدة
أعرف معنى املوت على أريكة  محنة

بعيدا عن اليمام األبيض الذي كان يراود 
دجلة

بعيــدا عن ســرير احلب التي شــّيدته 
البالبُل

على دوح الضفاف لقلبينا
تعالي معي هذه املرة

إلى اجلنة تعالي ..
هناك سنجلُس حفاًة على العشب

أصابعنــا مشــتبكٌة غير آبهــة بثمر 
الفردوس

وحتت شجر الرمان ستطول رقصتنا
والورد ينهمر ليضيء حزنك األخضر

أقول لِك ، هل تقبليني حبيبا
فتقولني … ال

وتغمضني حباً.

تفتحني أزرارَ البحرِ
فتأخذك رائحة عشٍب وحناء

وفي طيات املوج تغيبنْي
والعبير يفضُحنا

ودجلة يعيد ترتيب مجراه من جديد
والفراُت يعدو لواحات تنتظر

واملالئكة تتلفْت ..
.………………

في القيظ كان يجلسها في الظل
وفي الفجر يعطيها ألواحاً وأقالم

ويقول .. اكتبي ريثما أعود

وكانت تكتُب والزمُن يتلو
واملواقيُت جذلى.
تعالي يا حبيبتي

فهناك لن يكون عاصفة وال صحراء وال 
زوابع

إال ما يَتنزَُّل من شوقك على صدري
فأحفظه وال أبوح ..

يدُع بجانبها نبعاً أســطورياً ونخلًة من 
خرافة

عنفواَن  توقظ  وتأوهاٍت  بهجٍة  وشهقَة 
األرِض

ولذَة النبوة
والسيوُف  تتبسم

وأغلفة الصواريخ سنادين ورد
وأقمارٌ تقرع للكون أجراَسها

وتصحو  الشــموُس  كــي تســتيقَظ 
السفن

والقلم يتوهج فيشعُل األلواْح
واأللواُح تتمرغ بعبير النيراِن  واليماِم

وشجى الهديْل.
وحّباُت الرمل قناديُل ، قناديل

رمٌل  يُطلع ورداً أبيَض في حدائق روحينا
في الفجر تغتسل في النبع وتهزُّ التينة

عاريًة …
 يتوهــج جســُدها بعناقيــد اللؤلــؤ 

والياقوت
وتضيء املياَه مثَل نرجسْه

وزهُر الرمان لم يسسه سوْء

وغالئل الليل وردية.
..……………

في الصباح يبتســُم لصحوتها ،فتدورُ 

األرض
 تعطيه القلَم واأللواح واحلمى

فيقول دعي القلَم لِك

واأللواَح لي
وللرقصة احلمى

تتألق الدموُع بال نشيج
تُربكه دموعها فيصمْت ،

يصمت مثل فارٍس أسطورّي
على كتفيه غصوٌن من شجر النارجن

 وفي يده عناقيُد ذهٍب طرْي
كلما تدلَّت على العرش ارتعَب الكوُن

وأعلن الغزاُة عن حرٍب جديدة.
تعالي يا حبيبتي

فالزمن ينتظر نخلًة كانت تدرك جيدا
أنَّ الدروَب ليست سالكة

ولذلك حرَس دموعها بالقبل والتراتيِل
تعالي.

..……………
ومثَل كلِّ مرة

تخبُئ في صدره وجهها األبيض :
ال تخْف  يا حبيبي

طّوقني بنهرين من عبير
وارســم على ســاعديَّ طيــراً خرافياً 

يتبسم
وبأجنحٍة حجريٍة يطير

وعروَش ملكاٍت يزرعن قمحاً وفسائل
وأغمْض عينيَّ رويدا

………………

* شاعرة وأكادميية من العراق

بابل - الصباح الجديد:
على حدائق اجلمعية في مدينة احللة، جنوبي 
البــالد، انطلق مهرجان »عشــتار تقرأ« في 
نسخته الثالثة، والذي يستهدف إتاحة نحو 

8 آالف كتاب للقراءة بشكل مجاني.
وتضمن املهرجان الذي يستمر ملدة ثالثة أيام 
في محافظة بابل عروضاً مسرحية ومعارض 
رســم وفنونا ثقافية أخرى، وســط حضور 

جماهيري كبير من مختلف الشرائح.
ويأتي املهرجــان كبــادرة تطوعية جملموعة 
من الشــباب الذين يهدفون إلثــارة املعرفة 
والتحفيز على القراءة، فضالً عن تســليط 
الضوء علــى الدور احملــوري واملهم للجانب 
النساء والفتيات  إبداعات  النســوي وعرض 

في شتى اجملاالت.
يقــول الناطــق باســم املهرجان عيســى 
العطواني، إن »النسخة الثالثة من )عشتار 
تقــرأ( يأتي بتنظيــم من )احتاد الشــبيبة( 
بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل ورعاية من 

كلية املستقبل اجلامعة«.
وبحســب العطواني، يضم املهرجان أكثر 
مــن 8 آالف كتــاب بعناويــن مختلفة متّ 
جمعها من دور النشــر ومتبرعني كي توزع 
مجاناً هذا اليوم في دعوة لتشجيع القراءة 
واالطالع وتضمن فعاليات فنية واجتماعية.
من جانبه، يقــول بالل اجلبــوري، وهو أحد 
القائمني على املهرجان، إن »االســتعدادات 
استمرت ألكثر من شهرين إلخراج املهرجان 
بهذا الشكل الالفت تكرياً للمرأة العراقية 

وأيضاً وسيلة لنشر الثقافة والعلوم«.
ويضيــف أن »هذه الدورة هــي الثالثة بعد 
التي مّرت  الظروف  توقف لعامني بســبب 

بالعراق من انتفاضة ثم اجلائحة«.
ســجاد رويح، أحد الشــباب املســاهمني 
في املهرجان، يوضــح أن »تلك اجلهود تأتي 
باألساس لتشجيع املرأة وحثها على القراءة 
وتطوير قدراتهــا الفكرية وتعزيز دورها في 

صناعة احلياة«.

ويؤكــد رويح أن »املهرجــان ال يقتصر على 
اجلانب النسوي وإمنا يهدف إلى تعزيز وحتفيز 
الشــباب العراقي على املطالعة من خالل 
عرض مختلف أنــواع الكتب وصنوفها في 
األدب والفلسفة والدين واجملتمع فضالً عن 

فقرات أخرى تختص بالطفل واألسرة«.
منــار أحمد، التــي حضرت مــع طفليها 
االثنني، تقول إن »املهرجان يثِّل فرصة كبيرة 
للمجتمــع البابلي على تطويــر إمكاناته 
وثقافاتــه وتعددها مبا يوفــره املهرجان من 

كتب مجانية وعروض فنية مختلفة«.
ويثِّــل املهرجــان كذلك فرصــة للترويح 
عن النفــس وتبادل التعــارف عن قرب مع 
اآلخرين ومعرفة مزاجهم الثقافي وميلهم 
اإلنســاني ومواقفهــم جتــاه العديد من 

القضايا واألحداث، بحسب أحمد.
»عشــتار« هي إلهة احلب واخلصب واحلرب 
عند شعوب املشــرق العربي القدمي، ُعِبَدْت 

في سوريا ومصر وبالد الرافدين.

متابعة ـ الصباح الجديد:
أعلنــت جائــزة البوكــر الدولية، عــن روايات 
القائمة الطويلة، لعــام 2022، التي تضم 13 
رواية مترجمة إلى اللغة اإلجنليزية، وكشــفت 
اجلائزة فــي بيانها الرســمي، أن الروايات التي 
وصلت إلى قائمتها فــي هذه الدورة، مترجمة 
إلــى اللغة اإلجنليزية مــن 11 لغة، تنتمي إلى 
12 دولة عبر أربــع قارات، وألول مرة تظهر فيها 

روايات من اللغات الهندية.
هذا وتضــم القائمــة الطويلة لهــذا العام 
الفائزين الســابقني أوجلا توكارتشوك، وجنيفر 
وديفيد غروسمان، وجيسيكا كوهني،  كروفت، 
إلى جانب املؤلفني املترجمني إلى اإلجنليزية ألول 

مرة.
باإلضافة إلى ذلك، هيمنت دور النشر املستقلة، 
التي تسعى وراء اخليال العاملي من أجل تقديه 
إلى القــراء الناطقني باللغــة اإلجنليزية، على 
النشــر  دار  القائمــة الطويلة، ومــن بينهم 

البريطانيةTilted Axis التي أسســتها ديبورا 
ســميثتـ، الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية من 

قبل.
جائزة البوكر الدولية – روايات القائمة الطويلة 

:2022
رواية »اجلنــة« تأليف فرنانــدا ميلكور ترجمة 

صوفي هيوز
رواية »ســماء« تأليف ميكو كاواكامي ترجمة 

صموئيل بيت ديفيد بويد
رواية »احلب في املدينة الكبيرة« تأليف ســانغ 

يونغ بارك ترجمة أنطون هور
تأليف  الغالــب«  رواية »قصص ســعيدة في 
نورمان إريكسون باساريبو ترجمة تيفاني تساو
رواية »ايلينا تعرف« تأليف كلوديا بينيرو ترجمة 

فرانسيس ريدل
رواية »كتــاب األم« تأليف فيوالن هاوســمان 

ترجمة ليزلي كامي
روايــة »أكثر مما أحــب حياتي« تأليــف ديفيد 

غروسمان ترجمة جيسيكا كوهني
رواية »األمناط الظاهرية« تأليف باولو ســكوت 

ترجمة دانيال هان
روايــة »اســم جديد: علــم الســبعولوجيا 
السادس والســابع« تأليف جون فوس ترجمه 

داميون سيرلز
روايــة »بعد الشــمس« تأليف جونــاس إيكا 

ترجمة شيرين هيلبرج
روايــة »قبر الرمــل« تأليف جيتاجنالي شــري 

ترجمة ديزي روكويل
رواية »كتاب يعقوب« تأليف أولغا توكارتشوك 

ترجمة جينيفر كروفت
رواية »أرنب ملعون« تأليف بورا تشونغ ترجمه 

أنطون هور
ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن القائمة القصيرة 
التى ســتضم ســت روايات في 7 أبريل 2022، 
على أن يتم اإلعالن عن الفائزين باجلائزة في 26 

مايو 2022.

هكذا اريد ان اموت 

البوكر الدولية للرواية المترجمةعشتار تقرأ.. معرض عراقي لتوفير 8 آالف كتاب مجانا
تعلن القائمة الطويلة لعام 2022

دراسة

أم  ومتطلبات سيرورته،  التاريخ  ملسيرة 
صيرورة  ومتطلبات  لتناحر  حربني  كانتا 
بــني ايديولوجيتني، حتــاول كل منهما 
وفرض فكرها ومسيرتها،  األخرى  إزاحة 
كونه األصــح واألكثر تطــوراً وحتضراً، 
وبالتالي كونهــا األحق في قيادة عجلة 

التاريخ وحتمية مسيرته؟
احلقيقة ال هــذا وال ذاك، رغم أن الكثير 
مــن التنظيــرات التي أنتجتهــا دوائر 
ومراكز دراسات وبحوث الواليات املتحدة، 
قد سعت لصبغ أحداث 11 سبتمبر من 
عام 2001 بصبغة أيديولوجية، ببساطة 
التاريخ ومتطلباته  وفي حساب منطق 
وشــروطه، ألن تلك الهجمات لم تصدر 
عن تخطيط دولة لها دور يكافئ الفعل 
املتحدة،  للواليات  )السياسي(  التاريخي 
بل صــدرت عن مجموعة هامشــية ال 
قيمة لها، ال في ميــزان حركة التاريخ 
والتكنلوجي  العلمــي  التطور  أمام  وال 
واحلضاري الــذي تتوفر عليــه الواليات 
للمقارنــة  بــل وال مجــال  املتحــدة، 
بينهما  فيما  وهيمنتهما  األيديولوجية 

وفــي أثرها التاريخــي؛ وعليه يكننا أن 
نقول أن ســبب احتالل الواليات املتحدة 
ألفغانســتان والعراق لم يزد في حجمه 
)في احلســاب السياسي وااليديولوجي( 
على سبب اندالع احلرب الكونية األولى، 
وهو، في وزنه التاريخي، اغتيال ولي عهد 

النمسا.
هــل كان من الضروري ملســيرة التاريخ 
أوربا  أن تدمر قــارة  وحتميــة تطــوره 
نفسها وتخسر أكثر من عشرة ماليني 
من رجالها من أجل ولي عهد النمســا، 
أن النمسا تخلت عن كل النظام  علماً 
امللكي وعــرش ذلك الولــي فيما بعد؟ 
بقيت وتطورت النمســا، على مختلف 
ولــي عهدها،  اغتيــال  بعد  الصعــد، 
وبطريقــة رمبا لم تكــن لتتاح لها حتت 
حكم ولي عهدها، فيمــا لو بقي على 

قيد احلياة وحكمها بنفسه.

حرب يجب أن تكون أيديولوجية:
الغزو الروســي ألوكرانيا، وهو غزو بشع 
بــكل املقاييــس والصور، لم يفســره 
الغرب االوربــي – األمريكي إال في اإلطار 
األيديولوجــي: دولــة شــرقية )رغم أن 
جمهورية روسيا االحتادية تغطي كامل 
القــارة األوربية من األعلــى( متخلفة 
حضاريــاً وثقافيــاً وايديولوجيــاً تغزو 
املدنيــة والتحضر واالنفتــاح الليبرالي 
وبعد  فروسيا،  الغربي.  السوق  واقتصاد 
ثالثة عقود من انهيار احلكم الشيوعي، 
مازالت في عيون الغرب دولة شــيوعية 
املعادية  ايديولوجيتهــا  علــى  مغلقة 
والديقراطيــة  واالنفتــاح  لليبراليــة 
وحقوق االنســان الغربية. روسيا ورغم 
متدد مســاحتها على كامل مســاحة 
قارة أوربا من األعلى، فالغرب ال يعتبرها 
أوربية، وروسيا )وهذا أحد جوانب التمييز 
األيديولوجــي الذي ال يرفع الغرب صوته 
في ترديده لكنه معروف ومفهوم ضمناً( 
ورغــم أنها مســيحية، فهي ليســت 
املتسامحة  الغربية  الرؤية  مســيحية 
واملتمدنــة والعصريــة واملتحضرة، ألن 
مسيحية روسيا أرثوذوكسية متشددة 
واملعادية  املتمــردة  كنيســتها  ولهــا 
للكنيسة الكاثوليكية، كنيسة الغرب 

األوربي واألمريكي.

فالديير بوتني دكتاتور شــيوعي، وعليه 
فكل ما يصدر عنه هو متخلف ومعادي 
ويســعى لهدم املدنيــة والرفاه واحلرية 
والديقراطيــة الغربيــة، فكيف إذا ما 

شن حرباً عدوانية على أحد أطراف جنة 
الوداعة والســلم األوربيــة؟ فبالتأكيد 
هــي حــرب حقــد وضغائــن تاريخية 
العقيــدة  أيديولوجيــة تســتهدف   –

الليبرالية واقتصاد السوق ونظام احلكم 
الديقراطي، في أول ما تســتهدف في 

الغرب الذي يعاديه.
بتفكك االحتاد السوفيتي وانفراط عقد 
انفراطاً  الشــيوعية، وكان  املنظومــة 
األولى،  بالدرجــة  ايديولوجيــاً  ونبــذاً 
كان من املفترض أن تتجــاوز املنظومة 
لروســيا كند  القدية  الغربية نظرتها 
وغــازي أيديولوجي، وخاصــة أن الدولة 
الروســية وغالبية الشعب الروسي قد 
تخلت ونبذت األيديولوجيا الشــيوعية 
وحتولت إلى منــوذج ليبرالي )ُمَعدل( عن 
الليبرالية الغربية، لكن هذا لم يحصل 
وأصر الغرب على التعامل مع روســيا، 
شــعباً ومنظومة ســلطة، على إنهم 
شــيوعيون بالفطرة أو أن الشــيوعية 
هي مبثابة بالزما الدم لإلنسان الروسي. 
ملاذا؟ عندما ننظر لهذا األمر من وجهة 
حتليلية، فــي إعادة األمــر إلى عناصره 
األوليــة، جنــد أن كارل ماركس، صاحب 
كان  الشــيوعية  واأليديولوجية  الفكر 
أملانيا استورد رؤيته وايديولوجيته لينني 
الشــيوعية  الثورة  قيــادة  في  ورفاقه، 
التي حكمت روســيا – شــيوعياً – من 
عام 1917 فقط، نخلــص إلى أن نظرة 
التوجس وعــدم االطمئنان الغربية من 
روســيا إمنا مردها دينــي – مذهبي هو 
العقيدة االرثوذوكســية األصولية التي 
متثلها الكنيســة الشــرقية الروسية 
والتي يتبعها غالبية الشــعب الروسي 

طبعاً.
إذاً ووفــق هــذه الرؤية، ال يكــن أن ترى 
الروسي  الهجوم  الغربية في  املنظومة 
علــى أوكرانيا إال من خــالل مرجعيته 
النظر  قبل  الدينيــة،   – األيديولوجيــة 
إليه وحسابه عبر احلسابات السياسية 

واالستراتيجية العسكرية واألمنية.

*روائي وكتاب عراقي كتب عدا الرواية 
في الفلسفة واملسرح والنقد

في الغد.. اجلزء الثانــي نهاية التاريخ 
خارج رؤية فوكوياما

سامي البدري*

مــع بداية كل حــرب تخوضهــا الدول 
الكبيــرة، اقتصاديــاً وعســكرياً، يجري 
احلديث عن نهاية التأريخ أو أن تكون، تلك 
احلرب، الرصاصة األخيرة في جيب التاريخ 
التي ســتوقف عجلته، أي عجلة احلياة 
التي يســجل حركتها وأوجــه تطورها 

التاريخ.
نظرة سريعة واقعية ملسيرة احلياة على 
هــذا الكوكب املظلوم )بنــا وبتاريخنا(، 
ومســيرة تطورها من عصــور الكهوف 
واحليــاة البدائية، تخبرنــا أن ال احلياة وال 
مســيرة التأريخ قد بــدأت بأمر جميل، 
من مثل اكتشــاف العجلة أو البنسلني 
أو علم اجلراحة، بــل تخبرنا أن ما نطلق 
عليه التاريخ، كفاعل حركي، سياســي 
وتطوري، رســم مصير البشــرية وأوجه 
تطورهــا املدنــي واحلضاري، إمنــا قد بدأ 
بحــرب، ولدت حروباً، تتابعــت، وعلى ما 
يبدو فإنها ال تريــد أن تتوقف إال بتوقف 
االنســان )عن احليــاة( أو نهايته بصورة 

نهائية، وبالتالي نهية تاريخه.
يفترض، ومن الناحية احلضارية واملعرفية/ 
الثقافية، أن احلربــني الكونيتني، واللتني 
جرتــا علــى أرض القارة األكثــر حتضراً 
وتطوراً، معرفيــاً وعلمياً، أن ال حتدثا أبداً، 
الكونية  احلرب  وحدثت  حدثتا،  ولكنهما 
بالذات بعد اكتشاف البنسلني وغيره من 

املنجزات العلمية الكثيرة.
هل أعــدد للقارئ عدد احلروب التي قامت 
بهــا دول العالم املتقدم بالــذات، التي 
تلت نهاية احلرب الكونية الثانية، وصوالً 
إلى يومنا هذا مــن نهاية الربع األول من 
األلفية الثالثة، والتي بدأت آخرها بحرب 
روســيا االحتادية على جمهورية أوكرانيا، 
في الرابع والعشــرين من شــهر فبراير 
من عــام 2022، أي والبشــرية في قمة 
والعلمي  واملعرفــي  احلضــاري  تطورها 

والتكنولوجي والثقافي؟
مــا الدوافــع لشــن الواليــات املتحدة 
بلديــن  الحتــالل  حلربــني  األمريكيــة 
)أفغانســتان والعراق( في مطلع األلفية 
الثالثة؟ هــل كانت كال احلربني كحتمية 

دراسة فكرية في »ثقافة الحرب»

رصاصة جيب التاريخ األخيرة 2-1

الحقيقة ال هذا وال ذاك، 
رغم أن الكثير من التنظيرات 

التي أنتجتها دوائر ومراكز 
دراسات وبحوث الواليات 

المتحدة، قد سعت لصبغ 
أحداث 11 سبتمبر من عام 
2001 بصبغة أيديولوجية

من اعمال الفنان الراحل أحمد الربيعي
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ملونشريط
علماء يحولون النفايات

المشعة إلى خزفيات
ابتكر فريق من العلماء الــروس والبيالروس تكنولوجيا جديدة 
لرفع فاعلية معاجلــة النويدات املشــعة اخلطيرة والتخلص 

منها.
واقترح العلماء معاجلة النفايات املشعة لتتحول إلى منتجات 
خزفية، ميكن اســتخدامها الحقا في إنتاج أجهزة األشــعة 

السينية وغيرها من أجهزة التشخيص.
وأعلن ناطق باســم وزارة التعليم والعلوم الروسية إن العلماء 
من جامعة الشرق األقصى الفدرالية ومعهد الكيمياء العامة 
وغير العضوية التابع ألكادميية العلوم في بيالروس شاركوا في 

وضع تلك التكنولوجيا الواعدة.
وقال الناطق إن التكنولوجيا ستســمح بتنقية املياه امللوثة 
ومعاجلة املواد النووية الصلبة اخلطيرة، األمر الذي ســيخفض 
من مخاطر اآلثار الســلبية الناجتة عــن التعامل مع النفايات 
اخلطيرة وجتنــب وقوع حوادث في منشــآت الصناعة النووية. 
وتستطيع التكنولوجيا كذلك ضمان تصنيع منتجات النظائر 

املشعة عالية اجلودة.

فنان من التبت يضرم النار في نفسه احتجاجا 
على الحكم الصيني

قبــل الذكرى الســنوية النتفاضة عام 1959 الشــعبية في 
التبت، أضرم مغني تبتي مشــهور النار في نفسه أمام قصر 

بوتاال في السا، وفقاً للتبتيني في املنفى.
وأفادت حكومــة التبت في املنفى واحلملــة الدولية من أجل 
التبت في برلني بأن تسيوانغ نوربو )25 عاما( أحرق نفسه إلبداء 
االحتجاج على احلكم الصينــي. ووفقا ملعلومات غير مؤكدة 

رسميا، توفي الفنان
واعتبر املدير التنفيذي للحملــة الدولية من أجل التبت، كاي 
مولر أن هذا هو “على ما يبدو رد فعل يائس آخر على سياســة 

القمع الغاشم للحزب الشيوعي الصيني”.
ومن احملتمل أن حادث التضحية بالنفس وقع في السا عاصمة 
التبت منذ 25 شباط/ فبراير، لكن التفاصيل لم تظهر سريعا. 
ومنذ عام 2009، أضرم 158 تبتيا النار في أنفســهم احتجاجا 
على انتهاكات الصني حلقوق اإلنسان في التبت، وفقا للتبتيني 

في املنفى.
وأفــاد التبتيون املنفيون بأنــه في الذكرى الثالثة والســتني 
لالنتفاضة التي مت قمعها، مت تشــديد اإلجــراءات األمنية في 

التبت.

علماء يعكفون على دراسة حورية البحر
يعكف علماء من جامعة »كوراشــيكي« للعلوم والفنون في 
اليابان على فحص واحدة من أغرب االكتشافات األثرية لديهم 
وهــي عبارة عن »حورية بحر« محنطــة عمرها أكثر من ثالثة 

قرون.
تقول األسطورة اليابانية إن حورية البحر املذكورة مت اصطيادها 
في جزيرة شــيكوكو جنوب األرخبيل الياباني بني عامي 1736 
و1741. وجهها املتقشــر وأسنانها املدببة وشــعرها املتناثر 
متنحها صــورة غامضة ذات ملمح بشــري مخيــف مع ذيل 

سمكة كبير.
يقول الباحث هيروشــي كينوشــيتا: »ترتبط حوريات البحر 
اليابانية بفكرة اخللود. يقال إنــك إذا أكلت حلم حورية البحر، 
فلن متوت أبــداً. وفي مناطق كثيرة من اليابــان يتناقل الناس 
أسطورة عن امرأة عاشت ملدة 800 عام بعد أن أكلت عن طريق 

اخلطأ حلم حورية البحر«.

الصباح الجديد - متابعة:

كشــفت دراســة بريطانيــة 
حديثة أن »مــا يصل إلى 97% 
من النســاء و%68 من الرجال 
يعانون من أحد  بأنهــم  أفادوا 
أنواع اشــتهاء الطعام، مبا في 
ذلك الرغبة الشديدة في تناول 

السكر«.
التي نشرت  الدراسة  وبحسب 
 Eat This.Not That في مجلة 
الفواكه  إلــى  اللجوء  يفضل 
بطيئة احلرق مع مصادر الدهون 
والبروتينــات لتهدئــة الرغبة 
الشديدة في تناول السكريات.

 King›s ووفقــا لبحــث مــن
فــإن   ،College London
انخفاض نســبة الســكر في 
بعــد عدة ســاعات من  الدم 
تنــاول الطعام ميكــن أن يؤدي 
ويفضي  باجلوع  الشــعور  إلى 
إلى استهالك مفرط للسعرات 
احلراريــة لتعويــض ذلك، وفي 
على  احلفــاظ  احلالــة،  هــذه 
اســتقرار نســبة السكر في 
الدم ما يعتبر املفتاح لســحق 
تلك الرغبة الشديدة في تناول 

الطعام.
فاكهة  أفضل  إن  جرين  وتقول 
الرغبة  ســحق  في  تســاعد 
بتناول شــيء حلو الطعم هي 
التــي حتتوي على  »األفوكادو« 
الصحية،  والدهــون  األليــاف 
وتضيف جرين »األفوكادو ليس 
فقــط مصدرا قويــا للبروتني، 
ولكنــه يوفــر دهونــا صحية 

ومتعددة  مشبعة  غير  أحادية 
غير مشــبعة تلعب دورا كبيرا 

في تغذية وإرضاء اجلسم«.
وبحســب الدراســات يؤمــن 
الغذائية  العناصــر  األفوكادو 
التي »حتد من األنسولني وارتفاع 
الســكر في الــدم«، باإلضافة 
إلــى ذلك، فإن احملتــوى العالي 
من األلياف في األفوكادو ميكن 
أن يســاعد في إبطــاء معدل 
ارتفاع  في  ويتســبب  الهضم 
في  وانخفاض  أكثــر  تدريجي 
نســبة الســكر في الدم، ما 
يعنــي الشــعور باحليوية بعد 

فتــرة وجيزة من االســتمتاع 
بطبق من األفوكادو.

أكدت دراســة حديثة أن هناك 
مخاطر صحية شــديدة جراء 
تناول مشــروبات  اإلقبال على 
الصودا املنخفضة الســعرات 
احلرارية والتي تباع في األسواق 
إلى  باســم »دايت«، مشــيرة 
أن هــذا النوع من املشــروبات 
التي حتتوي علــى الصودا، مع 
إلى فتح  الوقت، قد تؤدي  مرور 
الشــهية، واإلقبال على تناول 
زيادة  وبالتالي  احللوة  األطعمة 
الســعرات احلرارية التي تدخل 

اجلسم.
وحذرت الدراسة، التي نشرتها 
أوبيسيتي«  »نيوتريشن  مجلة 
Nutrition Obesity، األشخاص 
من تنــاول صودا الدايت خاصة 
الذيــن يعانون من الســمنة، 
بصفتهم حساســني بشكل 
خــاص للرغبة الشــديدة في 
تناول الطعام املرتبطة باحملليات 

الصناعية.
الدراسة  في  الباحثون  واعتمد 
متطوًعا  شــخًصا   72 علــى 
اســتجابة  مــدى  ملعرفــة 
أدمغتهم لصور األطعمة التي 

حتتوي على الســعرات احلرارية 
العاليــة، وذلــك بحســب ما 
يوضحه فحص التصوير بالرنني 
الدماغ  ملناطق  املغناطيســي 
املرتبطة بالرغبة الشديدة في 

تناول الطعام والسكريات.
ومن خالل فحص األشــخاص 
شــاركوا  الذيــن  البالغــني 
أحد  وتناولــوا  الدراســة،  في 
املشــروبات الثالثة وهي املاء أو 
مشــروب ســكري أو مشروب 
ُمحلى بالسكرالوز وهو ُمحلي 
الســعرات  من  خالي  صناعي 
احلرارية، قــام الباحثون بقياس 

الذين  األشــخاص  هرمونــات 
الدراســة،  إلجــراء  تطوعــوا 
تناولهــم  مقــدار  والحظــوا 
لوجبــة غذائيــة بعــد تناول 
تلك املشــروبات، واكتشفوا أن 
تناول املشــروبات الـ«دايت« زاد 
املشاركات  النســاء  رغبة  من 
بالسمنة  املصابني  واملشاركني 

في تناول الطعام.
الباحثون إشارة خاصة  والحظ 
الدماغ  مناطــق  فــي  ملفتة 
الســعي  بســلوك  املرتبطة 
املكافــأة  علــى  للحصــول 
الطعــام  لصــور  اســتجابة 
اخملتلفــة، وذلــك باملقارنة مع 
املشــروبات  تناولهــم  وقــت 

السكرية.
التغذية  وخبراء  األطباء  ويحذر 
مــن أن هنــاك الكثيــر مــن 
األشــخاص يقبلون على شراء 
املشــروبات  النوع مــن  هــذا 
الغازية، منخفضة الســعرات 
وبني  بينها  ويربطــون  احلرارية، 
النظــام الصحــي الغذائــي، 
من  أساســي  جــزء  وتكــون 
يومهم، على الرغــم من أنها 
محذرين  صناعية،  مبواد  محالة 
الغازية  املشــروبات  تناول  من 
الـ«دايت« خاصة ملرضى القلب 
ال  جزأ  إنهــا  والســكر، حيث 
احلرارية  الســعرات  من  يتجزء 
الداخلة للجســم. وينصحون 
مــن عدم االنخــداع ألن بعض 
وقد  خطير  الصناعية  احملليات 
يتسبب في العديد من األضرار 
مــن بينها الصــداع والغثيان 

وزيادة الوزن وأمراض السرطان.

متابعة ـ الصباح الجديد:
انتشــرت عبــر مواقــع التواصــل 
االجتماعي مؤخرا صور من املسلسل 
الشــهير  األميركــي  الكرتونــي 
»سيمبســون« قالت إنه تنبأ باحلرب 

على أوكرانيا.
األولى  صورتني،  املنشورات،  وتتضّمن 
تظهر جندياً يبدو على زّيه العسكرّي 
علم أوكرانيا وهو يوّجه بندقّيته التي 
كتــب عليها 2022 نحو شــخصّية 

تشبه الرئيس الروسّي فالدميير بوتني.
وفــي اخللفّيــة شــخصّية »هومر 
سيمبســون« أحد أبطال املسلسل 

وهو يرفع العلم األوكرانّي
أّما الصــورة الثانية، فتظهر ما يبدو 
أّنه انفجارٌ إلــى جانبه قنبلة عليها 
عالمة األســلحة النووية وقد ُكتب 

عليها تاريخ 2022/5/5.
ويأتــي هــذا املنشــور في ســياق 
ادعــاءات تظهر على مواقع التواصل 

االجتماعي بأن املسلســل األميركي 
الذي بــدأ عرضه ســنة 1989 يتنبأ 
بأحداث مســتقبلية، مبا يُعّزز نظرية 

املؤامرة.
املرافق  التعليــق  فــي  جــاء  وقــد 
في  توّقع  سمبســونز  »مسلســل 
إحــدى حلقاتــه أن جتري حــرب بني 
أوكرانيا وروســيا ووضــع تاريخ 5-5-
2022 وبجانبها صورة النفجار قنبلة 

نووية!«.

وحصد املنشور آالف املشاركات على 
الغزو  التواصل مع اســتمرار  مواقع 
الروســي ألوكرانيا، ووضع بوتني كّل 
مكّونات قّوة الردع في حالة تأهب، مبا 
فيها السالح النووي.هل تُثبت الصور 
مبا يحصل  املسلســل  تنبؤ  بالفعل 

اليوم؟
لم تذكر املنشــورات فــي أّي حلقة 
ظهرت الصور، ما يثير الشــّك في أن 

تكون عرضت بالفعل.

الدقيــق، خلدمة  البحــث  أن  كمــا 
فرانــس برس اخلاصــة بالتحقق من 
أّنها مســتخرجة  إلى  أثبت  األخبار، 
من حلقــات مختلفة ال صلة لها مبا 
اخلبر  أوكرانيا.لكن مرّوجي  يجري في 
املضّلل أدخلوا عليها تعديالت لتبدو 

كذلك.
فالصــورة املســتخدمة ويبدو فيها 
جنــدّي فــي أرض املعركــة، ظهرت 
الثالثني  املوســم  11 من  في احللقة 

للمسلسل، والتي عرضت عام 2019.
وعند معاينة النسخة األصلّية منها 
ميكــن مالحظة أّنها تخلو من العلم 
األوكرانــّي على البّزة، ومــن التاريخ 
علــى البندقية، اللذيــن أضيفا إلى 

الصور.
في  سيمبســون«  »هومر  صورة  أّما 
اخللفّية فهي مستخرجة من احللقة 
التي عرضت   17 للموســم  الثامنة 

عام 2005.

األفوكادو يسحق الرغبة بتناول الطعام والدايت سم قاتل

مسلسل »سيمبسون« الشهير تنبأ بالغزو الروسي ألوكرانيا

لمرضى السكري

متابعة ـ الصباح الجديد: 
لم يبق منها إال مــا نتغنى به عن امللك آرثر، 
فاخملطوطــات التي تتناول أعمــال البطولة 
والشــهامة مــن العصور الوســطى ُفقد 

بنسبة 90 باملئة منها.
هذا ما كشفته دراســة أجراها باحثون في 
جامعة أكســفورد وحللوا مــن خاللها جناة 
قصص تلك العصور عبر أوروبا ليكشفوا عن 

نتائج متفاوتة.
ويصح القول إننا قد سمعنا كثيراً عن امللك 
آرثر وفرســان الطاولة املســتديرة لكننا ال 
نعرف إال القليل جداً عن القصص البطولية 
وامللحميــة التــي حصلت فــي ذاك الزمن، 
وذلك ألن تســعني باملئة من اخملطوطات في 
إجنلتــرا وحدها كان مصيره الضياع، في حني 
أن إيسلندا وإيرلندا شــهدتا جناة ثالثة أرباع 

اخملطوطات حتى يومنا هذا.
ويشير الباحثون إلى أن اخلسارة الفادحة في 
إنكلترا قد تعزى إلى سلســلة من العوامل 
مبا في ذلك حّل األديرة في عهد هنري الثامن، 
األمر الذي أدى إلى تشتيت عدد من املكتبات 
ومحتوياتهــا. وقــد اعتمــد الباحثــون في 
الدراسة على مناذج إحصائية مستخدمة في 
علم البيئة لتخمني حجم اخلسائر في روايات 

العصور الوســطى في مختلف أنحاء أوروبا، 
نقالً عن »ديلي ميل«.

وقالــت الدكتــورة كاتارزينــا آنــا كابيتان 
متخصصة فــي فقه اللغة النوردية القدمية 
والباحثة في أوكســفورد: » تشير التقديرات 
إلــى أن أكثر من 90 باملئــة من مخطوطات 
العصــور الوســطى التي حتفــظ الروايات 

القدمية قد ضاعــت. ويتوافق ذلك مع معدل 
اخلســائر التي أشــارت لها تقديرات مؤرخي 
الكتب الذين استعانوا بطرق أخرى. » ويعطي 
آخرون تفســيراً لألمر فيقولون إن ســمعة 
وانتشار اللغة اإلجنليزية لم تكن ذات أهمية 
عاملية في تلك احلقبة األمر الذي أدى إلى عدم 

حفظ اخملطوطات بعناية.

 90 % من مخطوطات العصور الوسطى مفقودة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

التعامل مــع اآلخرين في اآلونة األخيرة أصبح 
صعبا للغاية. فأنت تشــعر باســتمرار بعدم 
فهم اآلخريــن لك، حتى أن أصغــر األمور قد 
تتسبب في الكثير من اجلدل. قد تواجه شكال 

من أشكال الرفض اليوم.

هل واجهت مشكلة خالل هذه الفترة في التعبير 
عن آرائك وأفكارك؟ ستســتطيع اليوم التعبير 
عن وجهات نظــرك دون خجــل أو خوف بفضل 
قدرتك وإرادتك وعزميتك. ستكون معظم أفكارك 

مقبولة في الوقت احلالي بالنسبة لألغلبية.

متر اليوم بلحظات صعبة عندما تشعر أن الوقت مير 
بسرعة جدا دون االســتفادة منه بقدر اإلمكان. قد 
تؤثر حالتك النفسية على من حولك. حاول أن تترك 
فرصة لآلخرين ليساعدوك بدال من إحباطهم. غير 

نشاطك اليوم وركز على األنشطة التي حتبها ..

قــد تصدر عنــك بعــض الكلمات القاســية 
بسهولة اليوم، فأنت متحمس الستخدام هذه 
الطاقة الزائدة باإلضافة إلى نزعتك الســيادية. 
اإلهدار املتعمد للطاقة اجلســدية والعاطفية 

ليس هو احلل، رمبا يجب أن حتاول حتفيز اآلخرين.

يجب أن تتعلــم كيفية احلذر وضبط النفس 
خاصة فــي يوم مثل هذا. حــان الوقت لكي 
تكافئ نفسك بنهاية أسبوع هادئة ومريحة، 
فاســتخدم الوقت في إعادة ضبط خططك 

وتنسيقها مع شريكك وعائلتك. 

العمل ضمن فريق يجعلك أكثــر قدرة على التفاعل 
واالســتيعاب ويقوي الروابط بينك وبــني الزمالء. رمبا 
تكتشف بنفسك أن ما حترزه وما تقدمه اليوم أفضل 
بكثير ممــا حققته مبفــردك خالل الشــهور املاضية. 
عاطفيا، ستقضي مع الشريك وقتا ممتعا هذه الليلة.

متيل إلى التصرفات املندفعة واملتهورة في الوقت 
احلالي، وهذا ســوف يؤدي إلى مشــكالت كبيرة 
في الكثير من املواقــف. ابحث عن متنفس من 
أي نوع؛ ميكنك ممارســة رياضة اجلــري أو ركوب 

الدراجات، أو ميكنك حل لغز أو قراءة كتاب جيد.

راقب تصرفاتك جيدا خــالل هذه الفترة وكن 
حريصا على إجناز عملــك في أقل وقت ممكن. 
تتخذ بعض القــرارات اليوم التي قد تغير من 
وضعك املالــي واملهني قريبا. حاول أن تتكيف 

مع األوضاع وجتنب اجلدل واختالق املشاكل .

من الطبيعي أنك تساند أصدقاءك، ولكن يجب أن 
تفكر في ما إذا كان باســتطاعة هؤالء األصدقاء رد 
اجلميل. يجب أن تتجنب سياســية الطرف الواحد، 
فيجــب ضمــان احلد األدنــى من األخــذ والعطاء 

للحصول على صداقة متناغمة.

أنت في وضــع مريح ومتــوازن وســيفيدك ذلك على 
املستويني الشــخصي واملهني، فأنت لست بحاجة إلى 
أن تقنع اآلخريــن بأفكارك وخططــك. كل من حولك 
على استعداد للتحدث معك حتى من يصعب التعامل 

معهم سيكونون على استعداد لسماع مقترحاتك.

ذكيــة ومنظمة  األعمــال بطريقــة  تنجــز 
وتســتطيع إجناز أصعب املهام بنجاح وفي أقل 
وقت. أنت أيضا شخص يسعى إليه اآلخرون من 
الزمالء لكفاءتك وتفاؤلك. إذا تقدمت لوظيفة 

ما، فستحصل عليها بسبب هذه الكاريزما.

الجديالدلو

لست وحدك من تعمل حتت ضغط وتعيش حاالت 
مــن القلق والتوتر، بل كل فــرد في هذا العالم مير 
مبرحلة صعبة وعصيبة في حياته. على الرغم من 
الظروف الصعبة التي متر بها اليوم، إال أنك ستكون 

راضيا عن نفسك بالنتائج التي ستحققها.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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جمهورية العراق
محافظة الديوانية

قسم: العقود احلكومية
م/ إعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )79 لسنة 2021(
1- يسر محافظة الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم للعمل اخلاص بـــمشروع )تأهيل مجمعات في قضاء 
الشامية )االيشان القدمية سعة )200م3/ساعة(، اجلبسة والطويلة سعة )200م3/ ساعة(/ الطار اخلشانية سعة )200م3ساعة(/ الصوانيع سعة 
)50م3 ســاعة( في قضاء الشامية وبكلفة تخمينية )803،607،500( فقط ثمامنائة وثالثة ماليني وستمائة وسبعة آالف وخمسمائة دينار عراقي 
ال غيرها ضمن تخصيصات تنمية األقاليم لعام 2021 وحســب التبويب )الباب )58(، القســم )1(، االستثمار )5(، الفصل )4(، املادة )4( النوع )5(، 

التسلسل )98(( ومبدة عمل )240( يوما ضمن تخصيصات خطة التخفيف من الفقر لسنة 2021 )قطاع ماء(.
2- إن وثيقة الدعوة لتقدمي العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املشروع سوف تنشر في اجلرائد الوطنية )الصباح، الصباح اجلديد، احلقيقة 

اآلن(. 
3- على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ املوقع اإللكتروني.

)EMAIL: dewaniarc_ 2005@yahoo.com(و www.dewaniarc.com
خالل الدوام الرسمي للدائرة وكما موضحة في التعليمات ملقدمي العطاءات، وال يخضع مقدمو العطاءات احملليون لألفضلية.

4- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ- املتطلبات الفنية:

أوال: الكوادر/
1- مهندس ميكانيك        عدد 1

2- دبلوم فني كهرباء   عدد 1
ب- املتطلبات املالية:

* الســيولة املالية: وتعرف السيولة النقدية بأنها كشــف مصرف يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل 
التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة ويكون مبلغ السيولة النقدية للمناقصة ما ال يقل عن )80،360،750( فقط ثمانني 

مليونا وثالثمائة وستني ألفا وسبعمائة وخمسني دينارا فقط ال غيرها.
ج- املتطلبات القانونية:

أوالً: األهلية وتشمل )ال يوجد تضارب في املصالح، لم يتم وضع الشركة املقدمة في القائمة املتلكئة والقائمة السوداء(.
ثانيا: براءة ذمة نسخة )أصلية( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للضرائب ومعنونة الى محافظة الديوانية/ قسم العقود.

ثالثا: شهادة تأسيس الشركة.
رابعاً: شهادة تسجيل وهوية تصنيف املقاولني )نافذة( وتكون درجة وصنف املقاول أو الشركات املقاولة املطلوبة هي )التاسعة(

خامسا: وصل شراء املناقصة )نسخة اصلية(.
5- بإمــكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقدمي طلب حتريري الــى العنوان احملدد في التعليمات ملقدمي 
العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250,000( مئتني وخمسني ألف دينار عراقي فقط ال غيرها غير قابل للرد وأن أسلوب الدفع سيتم 
مبوجب وصل شــراء يقطع من قبل قسم احلســابات/ أمني الصندوق في ديوان احملافظة وسوف يتم عقد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات 
املشــاركني في املناقصة عند الســاعة الثانية عشــرة ظهرا من يوم )االثنني( املصــادف )2022/3/21( في بناية احملافظــة/ الطابق الثاني/ قاعة 

االجتماعات.
6- يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي )محافظة الديوانية/ قسم العقود/ جلنة فتح العطاءات( ابتداًء من اليوم التالي من تاريخ آخر نشر 
لإلعالن في اجلرائد الرسمية املذكورة أعاله ولغاية الساعة العاشرة صباحا في يوم غلق املناقصة وال يسمح التقدمي عن طريق البريد اإللكتروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى )ديوان محافظة الديوانية/ الطابق الثاني/ قاعة االجتماعات( 
في نفس موعد غلق املناقصة في يوم )االثنني( في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا بتأريخ )2022/3/28( وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وإذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثّبت عليها رقم 

واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف وعنوانه اإللكتروني.
7- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات مبوجب خطاب ضمان بنكي أو صك مصدق أو ســفتجة 
صادر من مصرف معتمد في العراق وبنســبة )2%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمشــروع ومببلغ )16،072،150( فقط ستة عشر مليونا واثنني 
وسبعني الفا ومائة وخمسني دينارا عراقيا ال غيرها ومعنون الى جهة التعاقد )محافظة الديوانية/ قسم العقود( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة 

ويكون نافذا ملدة )120( يوما من تأريخ غلق املناقصة الفعلي.
8- يتم اعتماد الوثائق القياســية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مســتجيبة عند تثبيتها ملعايير التأهيل 
احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية لكافة أقسامها يتم استبعاد عطائه تعتبر غير مستجيبة.
9- تبقــى العطاءات نافذة وملزمــة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوما اعتبارا من تأريخ غلق املناقصــة، وأن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ 

العطاءات.
10- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة.

11- يلتزم الطرف الثاني )منّفذ العقد( بأن يشــّغل ما ال يقل عن )50%( من عماله وموظفيه من العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل في 
بغداد واحملافظات إال في حال اعتذار املركز عن توفير األعداد والتخصصات املطلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة )30( يوماً من تأريخ استالم 

املركز للطلب.
12- في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك لتنفيذه على ان يقدم 

عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
13- جلهــة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء على أســباب مبررة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق 

املناقصة فقط للمناقصني.
زهير علي الشعالن

محافظ الديوانية 

بناًء أجنحة صفوف )6 صفوف( طابقني عدد/6 م. معاذ بن جبل+ ســعد بن معاذ+ املعراج+ الفراهيدي+ 
االماني+ قصر احلمراء/ تربية الكرخ الثانية

1.  يســر ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مشــروع )بناء أجنحة صفوف )6 صفوف( طابقني عدد/6 م. 
معاذ بن جبل+ ســعد بن معاذ+ املعراج+ الفراهيدي+ االماني+ قصــر احلمراء/ تربية الكرخ الثانية( أدناه 
ضمن مشــاريع املوازنة االســتثمارية لســنة 2021 من تخصيصات خط الفقر، فعلى كافة مقدمي 
العطاءات من الشركات واملقاولني املصنفني املؤهلني وذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم لتنفيذ 

املشروع وحسب الوثائق القياسية.
2. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على الوثائق اخلاصة باملشروع وجداول الكميات 
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن/ قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة8  صباحا 

ولغاية الساعة 2 ظهرا.
3. تضمن العرض ثالثة ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة )شــهادة تأســيس الشــركة مصدقة من دائرة مســجل 
الشركات في وزارة التجارة، عقد تأسيس، محضر اجتماع، إجازة ممارسة مهنة، هوية تصنيف مقاولني 
لألعمال اإلنشــائية بدرجة )ثامنة( نافذة صادرة من وزارة التخطيــط، تقدمي أعمال مماثلة مصدقة من 
اجلهة املســتفيدة، تقدمي مستمسكات املدير املفوض، تقدمي ما يؤيد حجب البطاقة التموينية، كتاب 
عــدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ الصالحية عند تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظة 
بغداد نســخة اصلية، وصل الشراء النسخة األصلية، يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول 
الكميات من قبل الشركة املتقدمة، تقدمي جدول تقدم عمل، تكون مدة نفاذية العطاء 120 يوما، تقوم 
الشــركة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع أرقام الهواتف واملوقــع اإللكتروني اخلاص بها، يجب أن 
تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترنة بتوقيع 
مقدم العطاء, )على الشــركات األجنبية الراغبة باالشــتراك باملناقصة تقدمي شهادة تأسيس وكافة 
مستمســكاتها مترجمة مصدقة من السفارة العراقية في بلد التأســيس(، تلتزم الشركة بتقدمي 

األسعار النهائية، تقدمي جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد(.
4. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة بعد تقــدمي طلب حتريري من املدير املفوض 
للشــركة او وكيله إلى العنوان التالي (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 

لقاء مبلغ قدره )300,000( )ثالثمائة ألف دينار عراقي( غير قابل للرد.
5. يتم تسليم العطاءات/ إلى العنوان التالي محافظة بغداد/ االستعالمات اإللكترونية/ الطابق األول 
وآخر موعد لتســليم العطاءات الساعة 12 ظهرا من التوقيت احمللي ملدينة بغداد يوم األحد 2022/4/3 

ســوف ترفض العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني باحلضور في محافظة بغداد/ قسم العقود الساعة 12 ظهرا من يوم األحد 2022/4/3 

او اليوم الذي يليه.
6. يجب أن تتضمن العطاءات ضمانا للعطاء على شــكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( 
صــادرا من أحد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي علــى ان يكون الضمان املقدم داخال ضمن 
املنصة اإللكترونية وإذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحســب تعليمات 

البنك املركزي وباسم أي من الشركاء.
7. يستقطع من مستحقات الشــركة املتعاقدة كافة الرســوم والضرائب املشار إليها في القوانني 

واألنظمة والتعليمات العراقية
 8. إذا صادف موعد غلق املناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي.

  9. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات غير املستجيبة ملعايير الوثائق القياسية ويستبعد 
أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة النقدية، األعمال املماثلة(. 

.)admin@baghdad.gov.iq( 10. للمعلومات تتم املراسلة ِعبر البريد اإللكتروني  
11. في حال تقدمي أحد الشــركاء ألي من املعايير املطلوبة ومت استيفائها من قبله فيتم قبول العطاء 

املشترك من دون النظر إلى الشريك اآلخر.
12. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

13. فــي حال وجود مخالفات يتم توجيه اإلنذارات للشــركة التي يحال بعهدتها أعمال املناقصة عن 
طريق قسم الشؤون القانونية في محافظة بغداد من دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.

14. ال تتم مطالبة احملافظة بكتاب تســهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة وإجازة االســتيراد 
ويتحمل املشــترك في املناقصة مســؤولية جتهيز وإيصال املواد الى احملافظة )إذا تضمن العمل جتهيز 

مواد(.
15. األعمال املماثلة تكون لنفس جنس العطاء.

16. يتم اعتماد وثيقة األشــغال الصغيرة الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من 
املناقصني مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية 

واملالية املطلوبة في شروط املناقصة.
17. للدائــرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبــل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحســب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشــتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء 

ذلك.
محافظة بغداد/ قسم العقود

ديوان محافظة بغداد
إعالن

م/ مناقصة رقم )18( لسنة 2022

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ اجملر الكبير

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2022/44
التاريخ: 2022/3/10

الى/ املنفذ عليه
املدين/ رائد عبد اهلل مسلم

لقد حتقق لهذه املديرية من خالل كتاب 
مركز شــرطة الثورة املرقــم 2671 في 
2022/26 وإشــعار اخملتــار أنك مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم 
او مؤقت او مختــار ميكن إجراء التبليغ 
)27( من قانون  عليه واســتنادا للمادة 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا باحلضور في 
مديرية تنفيذ اجملر الكبير خالل خمسة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر 
التنفيذية بحضورك  املعامالت  ملباشرة 
وفي حال عدم حضورك ستباشــر هذه 
املديرية بإجــراءات التنفيذ اجلبري وفق 

القانون.
املنفذ العدل

أوصاف احملرر:
قرار محكمة بداءة اجملــر الكبير املرقم 
الديــن  مبلــغ   2022/1/16 فــي   238

8,245,150

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 62/ب/2022
التاريخ: 2022/3/10

الى املدعى عليهما
 سوسن صالح هديد 
وحسام صالح هديد

إعالن
أصــدرت محكمــة بــداءة الكوت 
املرقمة  الدعــوى  في  غيابيا  حكما 
 2022/3/7 فــي  واملؤرخ  62/ب/2022 
وجملهولية  البدلــني  فــرق  املتضمن 
محــل إقامتكــم تقــرر تبليغكم 
مبضمون احلكم الغيابي ونشــر ذلك 
بصحيفتــني محليتــني ولــك حق 
االعتراض على احلكم الغيابي خالل 
املدة القانونية البالغة عشــرة أيام 
اعتبــارا من اليوم التالــي من تاريخ 
النشر وفي حال عدم حضورك سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ناصر عبد فهد الراشدي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري

دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة
إعالن

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة باملزايدة العلنية للعقار املوصوف ادناه 
العائد للراهن وســام صبحي محمود لقاء طلب الدائن املرتهن علي محمود ناصر 
البالغ 100,000,000 مائة مليون دينار، فعلى الراغب في االشــتراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )15( يوما اعتبارا من اليوم التالي املوافق 2022/3/13 لنشر االعالن 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية النقدية او كفالة مصرفية ال تقل عن %10 
من القيمة املقدرة البالغة 90,000,000 تسعني مليون دينار وأن املزايدة ستجرى يوم 

2022/3/28 الساعة 12 ظهرا من اليوم األخير.
نوع العقار/ جنسه/ موقعه

رقم القطعة/ 2055/9
احمللة ورقم واسم املقاطعة/ )1( اجلبيل

اجلنس/ داران مفرزتان بصورة غير رسمية
النوع/ ملك صرف

املساحة/ 42,35 م2 أولك 3
املشــتمالت/ دار عائد للشريك وســام صبحي محمود من البناء العكادة والقدمي 
مكون من غرفتي نوم ومطبخ وصحيات واستقبال وصالة مساحة البناء )120( م2 

يقع في قضاء الفلوجة/ حي األندلس/ املساحة الكلية 176 م2
مقدار البيع/ 90,000,000 تسعون مليون دينار

املدير احلقوقي
سامي مهدي صالح
دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 8233
التاريخ: 2021/3/10

م/ تنويه
إحلاقــا بكتابنا املرقم 7913 في 2022/3/8 اخلاص بإعالن مناقصة مشــروع )تطوير مجموعة 
شــوارع في أحياء الغدير والربيع فــي قضاء الصويرة(، وألمور تنظيميــة تقرر أن يكون رقم 

املناقصة هو 2022-4-17.
لذا اقتضى التنويه...

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

محكمة بداءة الناصرية
تنويه

نشرت جريدة الصباح اجلديد بعددها )4855( بتاريخ 2022/3/10 
اعالنا صادرا من محكمة بداءة الناصرية املرقم 181/ب ع/2018 
حيث ذكر رقم تسلســل 1/452 سيف، خطأ والصحيح 1/453 

سيف،
لذا اقتضى التنويه...

االحد 13 آذار 2022 العدد )4856(

Sun. 13 Mar. 2022 issue )4856(

مبلغ التأمينات األوليةالتبويباملدة /اليوم         الكلفةاسم املناقصةرقم املناقصة
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بناًء اجنحة صفوف )6 صفوف( طابقني 
عدد/6 م. معاذ بن جبل+ سعد بن معاذ+ 

املعراج+ الفراهيدي+ االماني+ قصر 
احلمراء/ تربية الكرخ الثانية

1,401,330,000
مليار واربعمائة وواحد مليون 
وثالثمائة وثالثون الف دينار 

عراقي

4915,000,000-1-5-7-2-130274 يوماً
خمسة عشر مليون دينار عراقي



رياضة
مع الحدث
فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

11

بغداد ـ الصباح الجديد:

القدم،  لكرة  املركزي  االحتاد  أعلن 
عن موعد وصول ومغادرة منتخب 
زامبيــا الى العــراق خلوض لقائه 
العراقي..  املنتخــب  مــع  الودي 
باســم  الرســمي  الناطق  وقال 
ان  املوســوي،  عودة  احمد  االحتاد 
»االحتــاد الزامبــي لكــرة القدم 
زامبيا سيصل  ابلغنا ان منتخب 
16 آذار  مطار بغداد الدولــي يوم 
الودي  اللقاء  اجلاري، وســيخوض 
أمــام منتخبنا في ملعب املدينة 
ببغداد يوم 18 من الشهر نفسه 
ويغــادر العراق يــوم 19«.واكد ان 
»االحتــاد العراقي جهــز كل امور 
االســتقبال والضيافــة واماكن 
التدريب واالقامــة لوفد منتخب 

زامبيا«.
وبني أن »املباراة ســتكون متاحة 
للجمهور وســيتم حتديد اماكن 
توزيع التذاكر التي ســتوزع قبل 
72 ســاعة من موعد املبــاراة«، 
الى ان االحتــاد العراقي دعا  الفتاً 
الراغبني  واملصورين  الصحفيــني 
باحلصول على الباجات التعريفية 
جللــب تأييد من وســائل اإلعالم 
التي يعملون فيها وسيكون آخر 
يوم هــو الثالث عشــر من هذا 

الشهر.
العبني  أربعــة  وســيلتحُق  هذا 
الوطني  املنتخب  بوفِد  محترفني 
في اخلامس عشــر من الشــهر 
احلالــي لالنخراِط في املعســكر 
التدريبــي الداخلــي املُقــام في 
بغــداد، وهم كٌل مــن محترفي 
عطوان  أمجد  القطــري:  الدوري 
 ، )قطر(  ، بشار رســن  )الشمال( 
أمين حسني )أم صالل(، مصطفى 

ناظم )النجمة البحريني(.

علــى صعيٍد متصٍل، ســينضم 
العبــو الــزوراء فــي الســادس 
عشــر من هذا الشــهر مع وفِد 
املنتخــِب الوطنــي، وذلــك بعد 
نهايِة ارتباطهم مع ناديهم الذي 
تنتظره مباراٌة أمام فريِق الشارقة 
في اخلامس عشــر من الشــهر 
احلالي في دوري أبطال آســيا. أما 
بقيُة الالعبني احملترفني فسيكون 
التحاقهــم يومــي ٢١ و ٢٢ من 

الشهر احلالي.
زارَ وزير الشــباب والرياضة، رئيس 
االحتاد العراقّي لكرِة القدم، عدنان 

درجــال، وفــَد املنتخــب الوطني 
برفقة عضو االحتاد أحمد املوسوي  
في مقــّر إقامته فــي العاصمِة 
الزيارة  هــذه  بـغــــــداد.وجاءت 
لتقــدمي مزيٍد من الدعِم ألســود 
الرافدين وحثهم على بذِل العطاء 
يليق  الذي  املشــرف  األداء  وتقدمي 
بســمعِة كرة القدم قبل انطالق 
سيبدأ  الذي  الداخلي  املعســكر 
غداً الســبت حتضيراً ملباراِة زامبيا 
الودية وملواجهتي اإلمارات وسوريا 
ملونديال  املؤهلــة  التصفياِت  في 
قطــر 2022. وأكَد درجــال، خالل 

الوطني، على   لقائه وفد املنتخب 
أهميِة إظهار جميع اإلمكانات في 
املرحلة املُقبلــة لتحقيق الهدف 
املنشــود، خصوصاً أن الفرصة ال 
تــزال قائمًة للتأهــل كثالٍث عن 
اجملموعة، وإن املنتخب ُمقبل على 
مرحلٍة جديدٍة بقيادة اجلهاز الفني 

اجلديد.
 مشيرًا إلى االستمراريِة في تقدم 
التحلي بصفاٍء  العطاء وضــرورة 
ذهني وروحيٍة عاليٍة، وبذل أقصى 
اجلهود من أجل  الظهور مبستوى 
مشرف، خصوصاً مع موضوع رفع 

احلظر عن املالعب العراقّية وعودة 
أرضه  للعب بني  الوطني  املنتخِب 
وجمهوره.من جهتــه، ثّمَن مدرب 
الغني  عبــد  الوطني،  املنتخــب 
شهد، الدعَم املقدم من قبل وزير 
الشــاب والرياضة منذ اليوم األول 
من جتمــع املنتخــب الوطني في 
معســكره الداخلي.وأشارَ شهد 
الــى أهميــِة املفصــل األول في 
وضرورة   اإلمارات،  مبباراة  حساباتنا 
التركيز من قبل الالعبني والصفاء 
الذهنــي، والتحضير يجب أن يبدأ 
املنتخب  مــدرب  وحّث  اآلن..  منذ 

أهميِة  علــى  الالعبني  الوطنــي 
التعامل مع اإلعالم من دون اخلروج 
بالواجباِت  وااللتــزام  النــِص  عن 

املوكلة إلى اجلميع.
 من جانبه، نوَه عضو االحتاد، أحمد 
املوســوي، في ختــام اللقاء على 
املباراِة  املهمــة قبل  بعض األمورِ 
احلاســمة ضد االمــارات، ومنها 
اإلعالمية  الضغوط  جتنب  كيفيُة 
ومواقــع التواصــل االجتماعــي 
والتركيز علــى املباراتني املقبلتني، 
واالبتعــاد عــن أي تصريــٍح يؤثر 
سلباً على اجملموعة، وإن ما يصنع 
اللعب  بروحيِة  التحلي  الفارق هو 

اجلماعي.
لكرِة  الوطنــي  املُنتخب  واجــرى 
تدريبّيًة  وحــدًة  أمــس،  القــدم، 
القوة  متاريَن  تضمنــت  صباحية، 
اجليم  صالِة  في  بالسرعة  املميزة 
وبإشراٍف مباشر  إقامته،  في مقر 
البدنّية،  اللياقــة  مدرب  قبل  من 
ســردار محمد، وقد مت تقســيُم 
التدريبــات الى ثــالث مجموعاٍت 
ضمت كُل واحدة تســعة العبني.
ومــن املؤمل أن يخــوَض املُنتخب 
الوطني في الساعِة السابعة من 
مساء أمس أولى وحداته التدريبية 
ملباراِة  في ملعِب الشعب حتضيراً 
زامبيــا الودية وملواجهتي اإلمارات 
املُؤهلة  التصفياِت  ضمن  وسوريا 

ملونديال قطر ٢٠٢٢.
إلى ذلك، أكــدت ادارة نادي القوة 
اجلوية يوم اول أمس، إصابة حارس 
بســبب  الوطني  املنتخب  مرمى 
االصابة.. وقال عالء محمد املنسق 
اإلعالمــي للقوة اجلويــة ان فهد 
االلتحاق  يتمكن مــن  طالــب ال 
إصابته  بسبب  الوطني  باملنتخب 
املمتاز..  الــدوري  مباريــات  خالل 
املنتخــب والنــادي خدماته أمام 

اإلمارات وسوريا والدوري املمتاز.

التحاق 4 محترفين بتشكيلة منتخبنا
 الوطني والرباط الصليبي يبعد فهد طالب 

وفد زامبيا يصل بغداد 16 الجاري 

األحد 13 آذار 2022 العدد )4856(
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جانب من لقاء سابق بني منتخبنا الوطني ونظيره اإلماراتي

بغداد تحتضن عرس 
الشطرنج العربي

منذ أول أمس، تتبارى منتخبات العرب على ارض 
العراق املعطاء، في عــرس عراقي/ عربي جميل 
يقام باشــراف ورعاية وزارة الشــباب والرياضة 
واللجنة األوملبية، واحتاد الشــطرجن املركزي الذي 
قرر ان يضيف بطولة العرب للشباب والناشئني 

ذكور وآناث في ارض بغداد احلبيبة.
ان تضييف بطولة العرب يعد نصرا عراقيا جديدا 
على الصعيد الرياضي، بل هو رســالة ســالم 
ومحبة من بالد النهرين إلــى جميع دول العرب 
والعالم اننا منلك االرادة الكبيرة في اســتعادة 
احلياة بعد سنوات األلم واملعاناة، والشطرجن احد 
االحتادات املركزية الفعالة الذي يرأســه السيد 
ظافر عبــد األميــر، عمل بجد واخــالص على 
تضييف البطولة العربية التي تشهد مشاركة 
13 منتخبــاً عربيــاً قدموا إلى بغداد الســالم 

ليشاركوا االفراح في محفل عربي كبير.
احلفل االفتتاحي الذي شــهدته البطولة التي 
حتتضــن منافســاتها قاعة قرطبــة في فندق 
وزير  باشــراف  رسميا  املنصور، شــهد حضوراً 
الشــباب والرياضة عدنان درجال ورئيس اللجنة 
األوملبية رعد حمودي وســفراء الدول املشاركة 
وجمع من وســائل الصحافة واإلعالم اخملتلفة، 
واكد وزير الشباب والرياضة انب السعادة كبيرة 
في حضور االشقاء واملنتخبات الوطنية للتباري 
في ارض بغداد، مؤكدا ان الوزارة ستبقى داعمة 

جلميع االنشطة الرياضية.
وفي اإلشــارة إلى احتاد الشطرجن املركزي، فال بد 
ان نؤكد عمله املثابر وتشكيله اللجان الساندة 
التي اكدت منذ اول يوم في املنافســات حرصها 
على تعزيز التفوق واضافة جناح جديد يحســب 
للرياضــة العراقية بصورة عامــة وليس الحتاد 
الشطرجن فقط، وهذا ديدن اصحاب رياضة الفكر 
الذيــن اكدوا جدارتهم محليــا وخارجيا وكانوا 
على املوعد في اية مشــاركة تشــهد حضور 
العــراق متفوقني فــي نقل بيادقهــم بحرفنة 
ومهارة، لهــم كل التقدير واالحتــرام وبوركت 
ســواعد رجاالت العراق التي تســعى إلى إعالء 
كلمته علــى الصعيد الرياضي كما في امليادين 

االخرى.
اننا كصحافة نقف مســاندين لهذه البطوالت 
املهمــة التي تؤكد علو كعب العراق في تضييف 
املنافســات العربية والقيام بامت واجبات الضيافة 
لألشقاء الكرام الذين نزلوا بني أهلهم بكل حفاوة، 
معبرين عن سرورهم في احلضور إلى ارض العراق 
بلدهم الثانــي، وفي حديثنا عــن احملفل العربي 
املهم، فالبد من اإلشادة بجهود اللجنة اإلعالمية 
التي شكلها االحتاد العراقي للصحافة الرياضية، 
ملتابعة مواكبة البطولة ألوالً بأول الذين تفاعلوا 
جدا مع زمالء املهنة وكانوا مســاندين بنحو رائع 
وهم » جواد كاظم عطية ورافد البدري وباســم 

العذاري وعلي إسماعيل«.

5:00 مساًء

11:00 مساًء

3:00 عصرًا

7:30 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ نيوكاسل

برشلونة ـ أوساسونا

سان جيرمان ـ بوردو

أرسنال ـ ليستر سيتي

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني 

الدوري الفرنسي 

قسم االعالم واالتصال الحكومي
بــارك وزير الشــباب والرياضة 
رئيس  ، فوز  عدنان درجال أمس، 
االحتــاد العراقــي للمالكمــة 
علي تكليــف بعضوية املكتب 
التنفيــذي لالحتــاد االســيوي 
 ،  -  2022 االنتخابيــة  للــدورة 

املوفقية  لــه  متمنيــا   ،2026
اإلجناز،  درجــال  .وثمن  والنجاح 
الذي يتوثق على مستوى االدارة 
واملكانــة القيادية ضمن االحتاد 
القــاري للعبــة املالكمــة مبا 
يدعم مواقــف العراق وطلباته 
وانتشــارها  اللعبــة  ورعايــة 

.متمنيا وصــول اكبر قدر ممكن 
الرياضية  الشــخصيات  مــن 
العراقية الى مراكز صنع القرار 
مبا  والقــاري  الدولي  الرياضــي 
يعود لــه افضل االثــر الطيب 
على الرياضــة العراقية بصورة 

عامة

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــاد فريق نــادي احلــدود لكرة 
القــدم إلــى دوري األضواء بعد 
تأهلــه امس رســميا اثر فوزه 
الثمني على فريق سوق الشيوخ 
أقيمت في  التــي  املبــاراة  في 
ملعب األخيــر بهدفني من دون 
رد فــي اجلولة 20 لدوري الدرجة 
األولى ونادي احلدود يقوده املدرب 
عادل نعمة الذي ميلك ســجال 
قيادته  بعد  الفريــق  مع  ذهبيا 

سابقا إلى اإلجناز نفسه.
واملدرب عــادل نعمة، كان العباً 
فــي ناديي النفط ثــم الطلبة 
املتميز  الفني  األداء  بتقدمي  وبرز 

كالعب دفاع على اجلانب األمين، 
واشترك  األوملبي  املنتخب  مثل 
في احلصول على إجنازات رفيعة 
ثم املنتخب الوطني، وفي عالم 
ناشئة وشباب  بدأ مع  التدريب 
الصناعة ثم مع احلدود واسهم 
في تأهلــه إلــى دوري األضواء 
ألول مرة فــي تأريخ النادي قبل 
عدة  أندية  درب  بعدها  سنوات، 
في بغداد واحملافظات.. وله جتربة 
حيث  الشــباب  منتخــب  مع 
عمــل مدربا مســاعداً، ومدربا 
للمنتخب املدرسي واسهم في 
البطولة  حتقيقه إلحراز لقــب 

العربية املدرسية في لبنان.

العراق عضوا في االتحاد اآلسيوي بالمالكمة 

عادل نعمة يكرر إنجازه
 بقيادة الحدود إلى األضواء

بغداد/اللجنة االعالمية للبطولة
باختتام اجلولــة الثانية من بطولة 
واملقامــة  بالشــطرجن  العــرب 
منافساتها في فندق املنصور ميليا، 
الالعبني  بني  شرســة  منافســات 
للشباب  املشاركني، صدارة جزائرية 
 18 دون  وعراقيــة   ، عامــاً   20 دون 
لبنان يسيطرون على  عاما، والعبي 
املراكز االولى لفئتي دون 16 ودون 14 
عام، والالعبــات العراقيات يتصدرن 
الترتيب للفئات دون 20 و18 و16 عام 
، وصدارة تونسية لفئة دون 14 عام،

الثانية من البطولة  باختتام اجلولة 
تصــدر الالعــب اجلزائــري المــني 
ابراهيمي ترتيب فئة الشــباب دون 
20 عامــاً برصيد نقطتني من فوزين 
متتالــني، وجــاء الالعــب اللبناني 
بالرصيد  ثانياً  جيورجيا كاملوســت 
نفســه ولكنه تخلف بفارق نقاط 
18 عام  الطــاوالت، وفي فئــة دون 
جزا  احمد  العراقــي  الالعب  تصدر 
جمال الترتيــب برصيد نقطتني من 
فوزين، يليه الالعــب اللبناني اكرم 
خضر برصيــد )1.5( نقطة، ومن ثم 
الالعب املصري جورج سمير برصيد 
)1.5( نقطة ايضــاً، اما في فئة دون 
16 عــام فان العب منتخــب لبنان 
يوســف احلســاوي احتل الصدارة 
برصيد نقطتني، وجاء العب املنتخب 
الســوري ريان ديــب بنفس الرصيد 
ولكنه تخلف بفارق نقاط الطاولة.

وفي منافسات حواء فقد اكتسحت 
الترتيب  العراقي  املنتخــب  العبات 
وبدون منــازع، اذ تصــدرت الالعبة 
ميامــة عاصــف عبــد اهلل ترتيب 
فئــة دون 20 عــام برصيد نقطتني 
من فوزيــن متتالــني، وحلت العبة 
منتخبنا الوطني ســارة مســعود 
وفي  الرصيد،  بنفــس  الثاني  املركز 
فئــة دون 18 عــام فقــد تصدرت 
الترتيــب العبة منتخبنــا الوطني 
وداد صبــاح نوري برصيــد نقطتني 
مــن فوزين، وجــاءت العبة منتخب 
اجلزائر نســرين بونبــدر ثانياً بنفس 
الرصيــد،  وفي فئة دون 16 عام فقد 
تصــدرت الترتيب العبــة منتخبنا 

العراقي طيبة مهدي عطية برصيد 
نقطتني من فوزين متتاليني، وحلت 
العبة منتخب ســوريا نايــا بوفرود 
ثانياً برصيد نقطتــني ايضاً وبفارق 
نقاط الطاوالت، وشــهدت فئة دون 
14 عــام منافســة قوية جــداً بني 
الترتيب  تصــدرن  اللواتي  الالعبات 
باملراكز الثالثة االولى وجمعن نفس 
الرصيد من النقاط )نقطتني( ولكن 
املوقف،  حســمت  الطاوالت  نقاط 
حيث تصدرت التونســية ميســم 
مفنت الترتيب وجاءت العبة منتخب 
وحلت  ثانياً  ســوان  اميان  فلسطني 
العبة منتخبنا الوطني ملك مهدي 

عطية باملركز الثالث.

بغداد - المكتب اإلعالمي
زار وزير الشــباب والرياضة و رئيس 
احتاد الكرة ، الكابــنت عدنان درجال 
الوحــدة التدريبية األخيــرة لفريق 
التي أقيمــت على ملعب  الــزوراء 
الزوراء األول قبل السفر الى االمارات 
ملواجهة الشــارقة بعد غد الثالثاء 
في امللحــق املؤهل لدوري اجملموعات 
درجال  أســيا.وحث  أبطــال  لدوري 
العبــي الفريــق على بــذل أقصى 
اجلهــود امــام الشــارقة والظهور 
مبستوى مشــرف لرفع أسم العراق 
اياهم بتحقيق الفوز  عالياً، مطالباً 
اجملموعات  دور  الى  التأهل  وحســم 
من البطولة من جهته ، رحب رئيس 
الكابنت  الزوراء  لنادي  اإلدارية  الهيأة 
فالح حســن بزيارة معاليه ، مؤكداً 
الالعبني  ســتعطي  الزيارة  هذه  ان 
حافــزاً كبيراً لتحقيــق الفوز على 

الرغم صعوبة املواجهة.
ويلتقــي الــزوراء والشــارقة في 

اســتاد نــادي الشــارقة بدولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة في 
الســاعة الســابعة والربــع من 
مســاء بعد غد الثالثاء في مباراة 
امللحــق املؤهل إلــى دوري أبطال 

آسيا.. والفائز من املباراة سينتقل 
إلى اجملموعة األولى بدوري األبطال 
التي تضم الريان القطري والهالل 
دوشنبه  واســتقالل  الســعودي 

الطاجيكستاني.

هشام السلمان *
يغــادر  العاصمــة العراقيــة بغداد 
العربية  االمــارات  دولة  الى  متوجها 
املتحدة وفد املنتخب العراقي اللعاب 
القــوى الباراملبي.. وقــال نائب رئيس 
االحتاد العراقي اللعاب القوى الباراملبي 
عدنــان آل كمــر ان الوفــد العراقي 
ســيغادر  اليوم  االحد للمشــاركة 

في بطولتي الشــارقة وفــزاع وذلك 
للمدة من الثالث عشر من شهر اذار 
اجلاري وحتى اخلامس والعشرين منه، 
وأضــاف آل كمــر ان  العبي املنتخب 
العراقي في امت االســتعداد لتحقيق 
نتائــج ايجابية تنســجم واالهتمام 
الباراملبية  اللجنــة  الذي توليه لهم 
وأيضا االحتــاد العراقي املركزي للعبة 

وأشــار نائب احتاد  العــاب القوى الى 
ان املنتخــب العراقــي ســبق له ان 
حقق االوسمة امللونة في املشاركات 
السابقة للبطولتني  ، وهو قادر اليوم 
على حتقيق املزيــد منها وذلك  خلبرة 
الالعبني واصرارهم على حتقيق الفوز.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

العاب القوى البارالمبي يغادر إلى اإلمارات  

شابات العراق للفئات دون 16،18،20 
عاما يتقدمن ترتيب شطرنج العرب

درجال يدعم الزوراء قبل مواجهة الشارقة 

احدى العبات العراق في بطولة العرب بالشطرجن

درجال يساند الزوراء قبل لقاء الشارقة

عادل نعمة



طرفا معادلة التناحر 
.. هل من يتعض

بعــد قرار احملكمــة االحتادية االخير، ببطــان قرارهيئة 
رئاســة البرملــان، فتح باب الترشــح ملنصــب رئيس 
اجلمهورية، واجازت احملكمة في الوقت نفسه، فتح باب 
الترشح ملنصب الرئيس، لكن عبرتصويت نواب البرملان .

االعمق واالهم ان هذا القرارالقضائي يوضح مبا ال يقبل 
الشــك، ان اتخاذ القرارات واالجــراءات من قبل البرملان 
مجتمعا، ســيكون اكثر صعوبة، من اتخاذها من هيئة 
رئاسة البرملان الثاثية ، املنتمية لتحالف االغلبية،تطور 
في مجرى االحداث، يعقد املشــهد اكثــر فاكثر، وبات 
بديهيا لفرقاء السياسة، ان اخلصومة ال تقدم ارجحية 

لطرف على حساب اخر!
هــذا يعني بان الوقت قــد حان، للجلــوس الى طاولة 
التفاوض، اليجاد حل سياســي يقصر عمر هذه االزمة، 
وشــاء من شــاء وأبى من أبى، فان التفاوض سيحدث 
عاجا ام اجا ، برضى او رغمآ عن ارادة املعارضني له،نعود 
لنذكر بان قبول االخر والتحاور هما مفتاح احلل، ولنا في 
جتارب تشكيل اربع حكومات مضت ، رصيدآ من االمثلة،

احلنكــة ياصناع القرار هي من تقتضــي االتفاق، لكنه 
هــذه املرة، اتفاق مــن نوع مختلف، ميكــن ان يتلخص 

بتشكيل حكومة اختصاص ذات برنامج اصاحي.
الدستور وقرارات احملكمة االحتادية تدفع كل الفرقاء دون 
اســتثناء، الختصار الزمن واختيار حكومة جديدة، وفي 
املشهد السياســي الكثير من الشخصيات اخمللصة، 
التي ميكــن ان تكون بديا للخــاف واخلصومة، وبداية 
حلل مشــاكل املواطن، الذي يبدو انه بات اخر اهتمامات 
الطبقة السياســية، هذه الطبقة التي تقدم التعنت 

على صوت العقل.
من احلكمة نسيان صفحات املاضي، مبا لها وما عليها، 
بحســاباتها الشــخصية واحلزبيه، والشــروع بحاضر 
يســتفيد من جتارب االمس، وهو امر ال يدخل في خانة 
املعجزات، ونحن نتحدث عن السياســة التي تشــترط 

املرونة، هذا ما نطالب به علية
القوم لنتجنب التناحــر، الذي يذكرنا به املهلب بن ابي 
صفرة: تأبــي العصي اذا اجتمعن تكســرآ واذا افترقن 

تكسرت احادآ

جواد البوالني

--1
إنحسار العدد الكلي لقّراء الُكتب في 

العراق ظاهرة خطيرة، ذلك أّنها تعني في 
جملة ما تعنيه إعراض معظم الناس – 

ونسبة الشباب في العراق اليوم تزيد عن 
60 % - عن االقبال على مطالعة الكتب 

في شتى احلقول وامليادين، واملقدمات تدل 
على النتائج – كما يقولون –، ولذلك فانَّ 

منسوب املعرفة والثقافة سيكون متدنيا 
بعد أْن تّدنى عدد عّشاق الكتاب.

--2
قد يقال:

ان الكتاب الورقي أصبح اآلن في دور 
االحتضار، بعد أْن غزا الكتاُب االلكتروني 

العالم في األلفية الثالثة ...
ونحن ال ننكر ما حتفل به وسائل االتصال 

االجتماعي ِمْن متابعني ال يستهان 
بأعدادهم، ولكننا مع ذلك نقول :

اّن هناك جياً من الّرواد ، وهم جيل كاتب 
السطور مازالوا يتلذذون بقراءة الكتب 

الورقية ،
ويجدون في توريق صفحاتها متعتًة 

وسلوة ،
فالكتاب الورقي ليس مهجواً باملرة حتى 

اآلن، واْن َقلََّت أعداد املقبلني عليه .
 – -3

ومقولة مصر تكتب 
وبيروت تطبع 
والعراق يقرأ 

أصبحت لاسف ِمْن اخبار التاريخ، بعد أْن 
كانت واقعا مشهوداً في ستينيات القرن 

املاضي وشطراً كبيراً ِمْن سبعينياته .

--4
ونسب الى امير املؤمنني االمام علي بن 

ابي طالب )عليه السام( 
قوله :

) الكتب بساتني العلماء (
فاالبتعاد عنها ال يشّرف املبتعدين، بل 

يجعلهم ُعرضًة للمنتقدين واملستغربني .
واذا كان الكثيرون يخرجون الى احلدائق 

واملنتزهات العامة، فاّن العلماء وعشاق 
العلم واألدب يجدون في الكتب ما يجد 

اولئك في الرياض الزاهرة واحلدائق العامرة 
يقول الشاعر :

نِْعَم األنيُس اذا خلوَت كتاُب 
تَلُْهو بِِه اْن خانََك األحباُب

ال َمْفِشيا ِسّرا اذا استودَْعَتُه 
وتُفادُ منُه ِحْكمٌة وصواُب 

وهكذا تبرز محاسن الكتاب حني تتخذه 
صديقا . 

وميزة الكتاب انه صديق ال يخون ، 
وال يفشي األخبار واألسرار ،

مضافاً الى ما تفيض به ُصْحَبُته من 
منافع وفوائد وإمتاع ...

وقال آخر :

وَلُِكلِّ طالِب لّذٍة َمَتْنزٌَه 
وألذَّ نزهِة عالٍم في ُكْتبِه 

--5
واذا كان يقال :

تقرأ ثاثة كتب لتكتب ثاثة أسطر ... 
- في اشارة الى أهمية مواصلة القراءة 

للتمكن من الكتابة - 
فالسؤال اآلن :

كيف احلال وماذا تكتب اذا لم تقرأ كتابا 
واحداً في ُكّل سنة ؟

--6
اننا ندعو الى اتخاذ الكتاب صديقاً ، والى 

جعله حاضراً في كل بيت ، والى اياء 
التواصل معه ما يستحق من االهتمام، 

لئا تتفشى األمّية فينا ، واألمّية الثقافية 
ِمْن أخطر ما ُتنى به األُمة من أعراض 

خطيرة وانكفاءات كبيرة  .
ولنختم مبا قاله أحد الشعراء :

سمعُت يوماً َمثاً سائراً 
وكنُت في الِشعر لُه ناِظماً 

ال خيرَ في املرء اذا ما غدا
ال طالباً ِعلْماً وال عاملا 

والكتب – كما هو معلوم – مصادر العلوم 
وخزائنها . 

وماذا عن الصديق الذي ال يخون؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عرض التلفزيون املصري أغنية نادرة بصوت الفنان الراحل 
سمير غامن سجلها منذ 40 عاماً ولم تذع من قبل.

وكشف الشاعر الكبير شــوقي حجاب، تفاصيل أغنية 
سمير غامن النادرة، وسبب عدم إذاعتها، قائا: "أنا وسمير 
غامن نســينا األغنية، وكنا بنســجل حاجة تانية خالص 
الســاعة 3 الفجر في استديو بوسط البلد، ولقيته نازل 

من األستديو ألستوديو آخر في نفس العمارة".
وأضــاف حجاب، خال اتصــال هاتفــي بالبرنامج: "كنا 
قاعدين نهزر فســمع األغنية فقالي عــاوز أغنيها، بس 

فاتت سنني ونسيناها، وكنت فاكرها من بعيد لبعيد".
وأوضح أن األغنية بها شــقاوة وخفة ظل ســمير غامن: 
"دة كان طلبــه، وقالي ممكن أغنيها؟ قولتله يا خش، قام 
داخل مغنيها، ولقيــت األغنية صدفة دلوقتي وأنا بقلب 

الشرايط عندي، وقولت أهديها لبناته".
وأفاد بأن دنيا وإميي ســمير غامن ليس لديهما علم بهذه 
األغنية، معقبا: "محدش كان يعرفها، وميكن لو ســمير 

عايش مكنش هياخد باله منها".

قررت احملكمــة في تركيا إعطاء البراءة للنجم التركي 
أوزجان دينيز بعد قيــام طليقته فايزة أتكان بتقدميها 
شــكوى ضده واتهامه اياه بضربها، األمر الذي أسعد 
جمهور أوزجان دينيز على مواقع التواصل االجتماعي.

كان انتشــر مقطع فيديو لـ أوزجان دينيز وهو يتعرض 
لاعتداء اجلسدي من قبل طليقته فايزة اكتان مما اثار 

اجلدل.
فايزة خرجــت ببيان لتوضيح االمــور وكتبت: "توّقف 
ســائق اوزجان عــن أخذ ابني للمدرســة منــذ ايام 
وأصبحت أنا اخذه للمدرســة بســيارة األجرة وكنت 
أخبر أوزجان بهذا الشــيء ولكنه لم يجب". وتابعت: 
"وفي اليوم اخملصص له لرؤية طفلي كوزاي جاء ألخذه 
ولكن ليس إلى املدرســة، وتلك املقاطع التي انتشرت 
ليست كاملة ومت التعديل عليها حيث أنه هو من بدأ 
بالصراخ علي وبدأ بســحب الولد. وألنه قام بالصراخ 
علــي أمام الطفــل جعلــت خالته تأخــذه للداخل 
وتســحبه وأغلقت الباب وقمت مبهاجمته وصفعته 

ألنه لم يكن عليه اخافت طفلي".

سمير غانم

أوزجان دينيز

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد ابراهيم:
االزيــاء عبــد  يشــتغل مصمــم 
الرحمن محمــد خليل "2002"على 
مباحث جماليــة عالية القيمة في 
موضوعات ضاجــه باجلمال وااللوان 
والرســومات  والزخارف  الســاحرة 
املســتوحاة من تاريــخ العراق، ومن 
قصص وحكايات بغدادية ما جعله 
يحصــل على لقــب أصغر مصمم 
اجلمال  العراق، خطابــه:  فــي  ازياء 
حتمله املرأة من خال فســتان مطرز 
بزخارف  واالمكنة  والعهود  باألزمنة 
عراقيــة تعود الى حضارة عاشــت 

على ارض العراق. 
يقــول عن جتربتــه: بــدأ اهتمامي 
باألزيــاء منذ الطفولــة حني كنت 
اخطــط املوديــات بعفويــة حتى 
وجدت ان كل مــن حولي من االهل 
للدخــول  واالصدقــاء يشــجعني 
الى عالــم التصميــم، وحاولت ان 
أصقل هــذا املوهبة فدرســت في 
معهــد االزياء العراقــي التابع لدار 
االزيــاء العراقية فــي وزارة الثقافة 
والســياحة واالثــار، واقتحمت هذا 
العالم بجدية ومثابرة، وشاركت في 
الدولي،  كلكامش  جائــزة  مهرجان 
والفرات، وسوق  ودجلة  وفاشن شو، 
الدار العراقية لألزياء، ووكالة شمس 
فحصلت  السنوي  االخبارية  العراق 

على لقب أصغر مصمم عراقي. 

من يدعم املصمم؟
الثقافة  وتابع: سعيت لنشــر هذه 
التي تتسم باألناقة واجلمال واالصالة 
اخلالصــة  التاريخيــة  واللمحــة 
فقدمــت ندوات بذلــك، ووجدت ان 
هنــاك الكثير من عشــاق املوضة 
واالزياء، ال يجدون فرصة للتعبير عن 
ابداعهم حتى في بعض مهرجانات 

االزياء التي تقام في بغداد اذ يتطلب 
االمر دفــع مبلغ يصل الى $500 من 
وهذا  بالتصميــم  املشــاركة  اجل 
مبلغ كبير ال يسمى دعم للمصمم.  
وأكمل: هنالك حركة وعي كبيرة في 
هذا العالم بني الشباب وظهر مؤخرا 
جيل يفهم عالم التمييز واللمسة 
اجليدة، ولكن هذا اجليل يبحث عمن 
يدعمــه ويقدمه للســاحة ويفتح 
له ابواب العمل اجلاد وســوق البيع 
احمللــي والعاملي، وهــذا يكون بفتح 
املصانــع العراقيــة بالتعــاون مع 

اجلهات املسؤولة عن ذلك مثل وزارة 
الثقافــة والصناعــة ونقابة عمال 
الغزل والنســيج العراقي والرقابة، 
من خال فرض ضرائب على البضائع 
التي تدخل العراق لتنافس احمللي من 
القماش واالزيــاء وبخامات رديئة ما 

يؤثر على االقتصاد العراقي.

اقتحام السوق
املصمــم  ليســتطيع  واضــاف: 
اقتحام الســوق العراقية بقوة، وقد 
ينهض جيل كامــل من املصممني 

الفرصة  كانت  إذا  فيما  واملصممات 
يكون  وقد  واالبداع،  للعمل  امامهم 
ازياء تعمــل تصميمات  دور  لدينــا 
عراقيــة وبأســعار مناســبة وقد 
بتصميم  تختــص  معاهد  تفتــح 
االزياء وتعمل وفــق النهج العملي 
واألكادميــي باالســتعانة مبختصني 
بالتاريخ والتراث واالزياء، لنقف امام 
طغيــان االزياء املســتوردة وننهض 
االبواب  ونفتح  العراقــي  باالقتصاد 
امام ايــد عاملة معطلة عن العمل 

منذ سنوات.

بغداد - الصباح الجديد:
تســتعد اخملرجة العراقية البريطانية 
فيلمها  لعــرض  الباججي  ميســون 
العراقي )كلشــي ماكو( ألول مرة في 

صاالت عرض محلية.
مهرجان  خــال  الفيلم  وســيعرض 
الفيلــم الفرنســي - العربــي، الذي 
في  الفرنسي  الثقافي  املعهد  يقيمه 
12 آذار اجلاري على صالة ســينما درمي 

سيتي في مول في بغداد.
وستتبع عرض الفيلم جلسة حوارية 
اجلبوري  ارادة  والكاتبــة  الباججي  مع 
واملنتجة هدى الكاظمي واملدير الفني 

للفيلم ريا عاصــي، بحضور عدد من 
الفنانني املشاركني في الفيلم.

وكان فليم )كلشــي ماكو( عرض في 
ومهرجان ســان  مهرجان ســراييفو 
فرانسيســكو ومهرجــان القاهــرة 
السينمائي في وقت سابق قبل عرضه 
في العراق. وسيتم عرض الفيلم ايضا 
في 14 آذار على صالــة احملطة، ويليه 

عرض اخر في 16 آذار مبدينة املوصل.
يشــار الى أن الفيلم من انتاج عراقي 
- بريطاني - فرنســي مشترك، وتقع 
شــهدتها  التي  األحــداث  ويتنــاول 

العاصمة بغداد عام 2006.

قريبًا في بغداد والموصل.. فيلم عراقي - بريطاني - فرنسي مشترك

أصغر مصمم أزياء يتحدى المستورد
 بالجمال واأللوان وتاريخ البالد 

بغداد - الصباح الجديد:
قدمت دائــرة الفنون التابعة لوزارة الثقافة، دراســة تخص مطار 

بغداد الدولي، فيما حددت موعد إقامة مهرجان الواسطي.
وقال مدير عام الدائرة فاخر محمد إن "دائرة الفنون قدمت دراســة 
جلعل مطار بغداد الدولي أشــبه باملتحــف من خال أعمال كبيرة 
تتضمن تكليف فنانني عراقيني الشــغال الفراغات املوجودة داخل 
املطــار بأعمال فنية، وهــذا األمر معمول به فــي جميع مطارات 
العالم"، الفتاً الى أن "هنــاك خطة لدعم املتحف الفني املعاصر 
بأعمال جديدة وكبيرة والعمل جار إلنشاء قاعة جديدة في الوزارة 
لتنضــم لها مجموعة ممتازة من خيرة الفــن العراقي املعاصر من 

جيل الرواد".
وفي ســياق متصل أوضــح محمد أن "إدارة الفنــون تعمل حالياً 
وبشــكل يومي على إجناح مهرجان الواســطي مبشــاركة فنانني 
عراقيني من داخل وخارج العراق"، مبيناً أن "املهرجان ســيقام يوم 
28 من الشهر اجلاري على أروقة الوزارة، وستكون هناك محاضرتان 
ومجلة تصدر وتغطية إعاميــة كاملة وتقدمي أعمال متميزة من 
أجل اظهار املهرجان بشكل آخر يليق بسمعة الثقافة العراقية".

الفنون تقدم دراسة تخص مطار بغداد 
وتحدد موعد إقامة مهرجان الواسطي

متابعة - الصباح الجديد:
نيكول ســابا  اللبنانية  النجمــة  أكدت 
إنها وجدت الكثير مــن مواصفات فارس 
أحامها في زوجها الفنان يوســف اخلال، 
واشــارت إلى أنــه ال يتدخل فــي عملها 
وال يفرض رأيه عليها، ووصفت نفســها 

بالفرفوشة وقالت إنها تكره النكد.
وتابعت خال استضافتها ببرنامج "أحلى 
كام" من تقــدمي الفنان أحمــد فهمي، 
املذاع على شاشة احلياة: أنا برج السرطان 
وبحــب احلياة وفرفوشــة وبحــب الهزار 

وبكره النكد
وتابعت نيكول سابا: أكتر حاجة بتفقدها 
فــى طفولتي هو راحة البــال ألن اهتمام 

الطفــل هو تــأكل وتلعب ومش شــايل 
مرحلة  مرحلتني  وعيشــت  مســؤولية، 
مثالية وشاطرة جدا فى الدراسة، ومرحلة 

تانية وهي التمرد الي هي املراهقة.
أضافت نيكول سابا: لدى شقيقتني ولكن 
نادين في فترة ملا والدي كان مسافر كنت 
انا بالنســبة لها بنتهــا، وبأخذ رأيها في 
حاجات كتير فــي حياتي واحنا زي والدتنا 

بنحب النشاط واحلركة.
وواصلت نيكول، مؤكدة أن زوجها يوسف 
اخلــال فيه مواصفــات كثيــرة من فتى 
أحامها الذي كانت حتلم به في صغرها، 
وال يتدخل في اختيارتها الفنية، ولم يقل 

لها يوما "متعمليش الدور ده".

أضافت: جوزي مش بيدخل في اختياراتى، 
لكن بنأخد رأى بعض، لكن مش بيفرض 

رأيه، وفى اآلخر بنسمع لبعض.
وتابعت نيكــول: عمري مــا عملت دور 
مجاملة حلــد من املمثلــني أصحابى، 
باســتثناء فيلم ألحمد السقا عملت 

مشهد عشان السقا جنم كبير.
وكشــفت نيكول ســابا عن بدايتها 
مع التمثيل قائلــة: كنت بعمل أيام 
ولقيت  املدرســة عرض مســرحية 

عندي جرأة أواجه الناس وان أخاطب 
اجلمهــور وحســيت انــى وقتها 
ممكن أكون ممثلة بس كنت بحب 

الغناء أكتر وقتها.

نيكول سابا: أكره النكد وزوجي
 ال يتدخل في عملي وال يفرض رأيه

ذي قار - الصباح الجديد:
أعلنت مفتشية آثار في ذي قار، عن حتقيقها 
حلم رحالة وسائح أملاني بقضاء ليلة قرب 

زقورة مدينة أور األثرية في احملافظة.
وقال مدير املفتشية عامر عبد الرزاق، "إننا 
كجهة مسؤولة عن منح املوافقات لزيارة 
آثار احملافظة أو التنقيب فيها، اســتطعنا 
الرحالة األملاني، باملبيت لليلة  حتقيق حلم 

واحدة قرب زقورة أور األثرية".
وبني أن "الرحالة األملاني قضى ليلة كاملة 
قرب الزقورة ليشاهد احلياة الليلية والنجوم 

فوق هذا املكان األثري، كما كان يحلم".

وأوضح عبــد الــرزاق، ان "الرحالة االملاني 
كان يستقل عجلة مبيت متنقلة )كرفان( 
حتتوي على مســتلزمات احليــاة كافة من 
مبيت ومكتبة ومطبخ وغيرها"، مشــيراً 
إلــى ان "الســائح كان يتكلــم اللغــة 
اإلنكليزية في التخاطب مع اجلميع، كونه 

ال يتحدث العربية وال يوجد معه مرافق".
واشــار الى ان "الرحالة االملانــي بقي في 
احملافظة ثاثة ايــام زار خالها العديد من 
املواقع األثرية في ذي قار، وكان قبلها قد زار 
العديد من املدن العراقية، حيث انه يعشق 

العراق كثيراً كما يقول".

فرنسيس  الفاتيكان  بابا  زيارة  ومنذ 
ملدينة أور األثرية في محافظة ذي قار 
في نيسان/ أبريل من العام املاضي، 
شــهدت املدينة تزايــداً ملحوظاً 

فــي أعــداد الــزوار العراقيــني 
واألجانب، بعضهــم لزيارة اآلثار 
النبي  بيت  لزيارة  اآلخر  والبعض 
إبراهيم الذي يقع في مدينة أور 

والــذي تعود إليــه ما يعرف 
بالديانات اإلبراهيمية الثاث، 
املســيحية،  "اليهوديــة، 

واإلسام".

ذي قار - الصباح الجديد:
أقامــت رابطة ســومر للثقافــة والفنون 
في محافظــة ذي قار املعرض التشــكيلي 
النسوي الدولي بعنوان "هن مبدعات" على 
قاعة مركز الرواق مبشاركة 64 فنانة من 30 

دولة عربية وأجنبية.

وقــال مدير املركــز علي عبد هــادي إن هذا 
املعرض يحمل رســالة بــان احملافظة لديها 
تشــكيلية  وإبداعات  متعــدد  فنــي  نتاج 

واسعة.
مشيراً إلى أن األعمال التي تضمنها املعرض 
من مدارس فنية تشــكيلية مختلفة منها 

األعمال اليدوية والنحت واألعمال 
التشكيلية من الزيت والكرلك 
إبداعات  أن  مبينــاً  والرصاص، 
احملافظة  في  النسوي  العنصر 
والعمل  الثقافة  مستوى  ميثل 

الذي تيزت به أعمال املعرض.

اثار ذي قار تحقق حلم ألماني بالمبيت عند الزقورة

"هن مبدعات" معرض نسوي 
تشكيلي دولي في الناصريـة
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