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بغداد - وعد الشمري:
قطع التيار الصدري الطريق أمام 
تكهنات قبوله بتشكيل حكومة 
احملاصصة، مجدداً موقفه باملضي 
نحو األغلبية الوطنية، مشــدداً 
علــى أن حواراته مــع أطراف في 
االطار التنسيقي جاءت باعتبارها 
قــوى فائــزة فــي االنتخابــات، 
وبإمكانها االنضمام إلى مشروع 

التحالف الثالثي.
واجــرى زعيــم التيــار الصدري 
مقتــدى الصــدر حــراكاً خالل 
خالل  مــن  املاضيــني  اليومــني 
اتصــاالت هاتفية ولقــاءات مع 
بعض القادة السياســيني، لكنه 
األحمر  باللون  تغريدة  إلى  انتهى 
اكد فيهــا موقفه الســابق "ال 
شــرقية وال غربيــة.. حكومــة 

أغلبية وطنية".
وذكرت مصــادر مقّربة من التيار 
الصــدري، فــي تصريحــات إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "زعيــم 
التيــار الصدري مقتــدى الصدر 
قدم مشروعاً مبنيا على ركيزتني 
وهمــا جتــاوز أزمة الثقــة التي 
بــني املواطن والســلطة نتيجة 
هي  والثانية  التوافقيــة  اعتماد 
السياسية  األغلبية  نحو  املضي 

الوطنية".
"مشــروع  أن  املصــادر،  وتابعت 
الصدر مبني على أسس وطنية، 
وأن االتصــال الهاتفي مع زعيم 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 
فّند جميع التصريحات اإلعالمية 
بــأن اخلــالف هو شــخصي بني 

الطرفني".
ولفتت، إلى أن الصدر أغلق الباب 

أمام التكهنات التي خرجت خالل 
الســاعات املاضية، وأكد موقفه 
بأنــه لــن يتراجع عــن االغلبية 
الوطنيــة، كــون تغريدته جاءت 
في  وختماً  خطــاً  األحمر  باللون 
أنه لــن يتخلى عن  إلى  إشــارة 
مواقفه التي أعلــن عنها ضمن 

مشروعه االنتخابي".
وانتهت املصــادر، إلى أن "حوارات 
الصدر مع بعض القوى الشيعية 
لم تكن بوصفهم جزء من االطار 

التنســيقي، إمنا كأطــراف فائزة 
فــي االنتخابات يعــرض عليهم 
برنامجه ومن يتفق معه بإمكانه 

االنضمام".
من جانبه، قال عضو ائتالف دولة 
القانون جاسم محمد جعفر، في 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، أن 
"التغريدة األخيرة للصدر واضحة 
بأنه ما زال يؤكد على تشــكيل 
حكومــة األغلبية وهــو بحاجة 
إلى انضمــام 40 نائباً من الكتل 

الشيعية إلى حتالفه".
وأضاف جعفــر، ان "رغبة الصدر 
يبدو أنهــا تعكس أمرين األول، أن 
ينجح بعقد جلسة انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة من دون ما يســمى 
يكون  أن  والثاني  املعطل،  بالثلث 
عدد الشــيعة داخــل التحالف 
لكيال  واحد  زائــد  نصف  الثالثي 
يتم تقسيم الوزارات بني مكونات 

هذا التحالف بالتساوي".
التنسيقي  أن "اإلطار  إلى  وأشار، 

ليس لديه اعتراض على ترشــيح 
جعفــر الصــدر أو غيــره، لكن 
أولوياته تشــكيل الكتلة األكبر، 
ومن ثم نذهــب الى اختيار رئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة وتوزيع 

الوزارات".
وأوضح جعفر، أن "احلوارات ينبغي 
أن تكون مبرونة أكثر، وما نشــره 
الصــدر أمــس األول يعيدنا إلى 
نقطة الصفر، وكأنه يريد جزء من 
االطار وليس جميع مكوناته وهذا 

يعرقل العملية السياسية".
وحتدث، عن "تأييد ســني وكردي 
بــني االطــار  لعــودة احلــوارات 
ونرى  الصدري،  والتيار  التنسيقي 
الكتل  أقطــاب  أن يعقد  بــد  ال 
الشــيعية اجتماعاً يحســمون 
فيــه أمرهم بالدخــول موحدين 
إلــى جلســة انتخــاب رئيــس 

اجلمهورية".
ومضى جعفر، إلــى أن "املياه قد 
حتركــت والوضع تغيــر ولم يعد 
كمــا كان اجلمود في الســابق، 
ونحن ننتظر املزيــد من املبادرات 
لعلهــا توصلنا إلى نتيجة تخدم 

املصلحة العامة".
إلــى ذلــك، عــد عضــو احلزب 
عماد  الكردســتاني  الدميقراطي 
باجالن، "التحالــف الثالثي الذي 
الصدري  التيــار  يجمعنــا مــع 
ولن  السيادة استراتيجي  وحتالف 
يتأثر سلبياً باحلوارات داخل املكون 

الشيعي".
وأفــاد باجالن، بــأن "الصدر ثبت 
قوة التحالــف من خالل تغريدته 
األخيــرة، ومــن ثــم املضي في 
مشروع األغلبية الوطنية الذي مت 

االتفاق عليه بني األطراف".
انتخاب  أن "جلســة  إلى  ولفت، 
رئيــس اجلمهورية ســوف تعقد 
قليلــة، وســيتم  أيــام  خــالل 
بعدهــا مباشــرة املضــي نحو 
تشــكيل احلكومة وفق املواقيت 

الدستورية".
وأشارت تســريبات صحافية إلى 
أن الصدر قدم جعفر محمد باقر 
الصدر مرشــحاً ملنصــب رئيس 

احلكومة املقبلة.

جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد خالل أيام قليلة 

الصدر يحبط آمال اإلطار بتشكيل
حكومة توافقية ويكرر: "ال شرقية وال غربية"

الحرب في أوكرانيا وارتفاع األسعار
6يهددان االقتصاد العالمي التصعيد الميداني الروسي يسابق

3الجهود الدبلوماسية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفــق زعيم التيــار الصــدري مقتدى 
الدميقراطي  احلــزب  ورئيــس  الصــدر، 
الكردســتاني مســعود بارزانــي امس 
األحــد، على تشــكيل جلنــة لتقّصي 
احلقائق بشــأن وجود مقّرات إسرائيلية 
متّ اســتهدافها من قبل احلــرس الثوري 
اإليرانــي، وفيمــا اكد خبيــر قانوني ان 
اتفاقيــة فينيا 1961، تعد االعتداء على 
او ممثلية دبلوماسية بالصواريخ  سفارة 
العربية  االدانات  تواصلت  جرمية مركبة، 
والدوليــة للهجــوم الصاروخــي الذي 

استهدف أربيل.
وذكر املكتب االعالمي للصدر، أن األخير" 
بارزاني، وجرى  تلقى اتصاال من مسعود 
خــالل االتصال البحث بشــأن الهجوم 
على أربيل، واتفقا على تشكيل اللجنة 

."
وكان الصــدر، دعــا امس االحــد، الى 
رفــع مذكرة احتجاج الــى االمم املتحدة 
والسفير االيراني في بغداد بشأن قصف 

احلرس الثوري االيراني ملدينة اربيل.
 كما كتب في تغريــدة اطلعت عليها 
الصبــاح اجلديد، "ال ينبغي إســتعمال 
األراضــي العراقيــة من شــمالها الى 
جنوبها ومن شــرقها الى غربها ساحة 
واألمنيــة  السياســية  للصراعــات 

والعسكرية، ولذا كما ندين كل األعمال 
التــي تســتهدف دول اجلــوار من داخل 
العراق.. فإننا ندين أي تدخل خارجي وأي 
قصف لألراضي العراقية ذات الســيادة 

الكاملة".
وتابــع "مــا يدعي بــأن هنــاك مواقع 
اسرائيلية فيجب التحقيق فيها بأسرع 
وقت ممكن فال يجب أن تســتعمل حجة 

لزعزعة أمن العراق وشعبه".
 مــن جهتــه، أكــد اخلبيــر القانوني 
علــي التميمــي، ان قصــف البعثات 
الدبلوماســية انتهاك لسيادتي الدولة 

املضيفة للبعثة وصاحبتها
 وقــال التميمــي في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، بشــأن اســتهداف 
بالصواريخ  والقنصليــات  الســفارات 
والعقوبــات وفــق القانــون الدولي، ان 
"الســفارة جزء من تــراب الدولة التي 
تنتمي إليها وفــق اتفاقية فينيا 1961، 
بالصواريخ  الســفارة  علــى  واالعتداء 
جرميــة مركبــة تعني انتهاك ســيادة 
الدولــة املضيفة، وايضــا اعتداء على 
ســيادة الدولة صاحبة الســفارة وفق 
املواد 1 و2 و3 و39 من ميثاق األمم املتحدة 

22 و23 و24 مــن اتفاقية فينا  واملــواد 
للعالقات الدبلوماسية 1961".

 وأوضح انه "ميكن للبرملان العراقي عقد 
جلســة طارئة ملناقشــة هذا العدوان 
واعــالن الطوارئ وفق املادتني 58 و61 من 

الدستور العراقي".
 ورأى اخلبير القانوني أن "هذه اإلجراءات 
الدولية،  العقوبــات  عــن  العراق  تبعد 
ألنه ملزم بحماية الســفارات التي على 

أرضه".
وعلى املســتوى الدولــي تواصلت ردود 
والعربية  احملليــة  الرســمية  االفعــال 
الصاروخي  بالهجــوم  املنددة  والدولية 
علــى أربيل، فعلــى الصعيــد الدولي، 
دانــت وزارة اخلارجية األميركية الهجوم 
الصاروخي علــى قنصليتها العامة في 

مدينة أربيل. 
كما دانته بلدان عربية وخليجية وقالت 
إنها "تدين  بيان للخارجيــة،  مصر، في 
بأشــد العبارات الهجوم اإلرهابي اجلبان 
الذي اســتهدف مدينة أربيل مبجموعة 

من الصواريخ الباليستية".
ووصفــت اخلارجيــة األردنيــة الهجوم 
الصاروخــي فــي ادانتها بأنــه "اعتداء 

إرهابي".
واســتنكرت البحرين، بشــدة الهجوم 
ذاته، مؤكــدة أنه "عمــل إرهابي جبان 

ميثــل انتهاًكا ســافرًا للقوانني الدولية 
وســالمة  ألمن  واضًحــا  واســتهداًفا 

واستقرار العراق".
كما أدان أمني مجلس التعاون اخلليجي، 
نايــف احلجــرف، فــي بيــان "الهجوم 
الصاروخي اإلرهابي على عاصمة إقليم 
كردستان العراق"، مؤكدا موقف اجمللس 
وأيًا  جتاه رفض اإلرهاب دوافعه ومبرراته، 

كان مصدره.
ودعت اجلامعــة العربية، في ادانتها إلى 
"سرعة الكشف عن من يقف وراء هذه 
األفعــال اإلرهابية اخلبيثــة في توقيت 
دقيق يســعى فيه العراق إلى تشكيل 

احلكومة".
ووصــف البرملــان العربي فــي بيان أن 
الهجوم "عمل جبان ومدان ويعد تعدياً 
سافراً على سيادة وأمن العراق وشعبه، 
وتقويض  الفوضــى  لنشــر  ويســعى 

استقرار الدولة.
بعثة  أيضا  الدولية شــملت  االدانــات 
الناتو فــي البالد واألمم املتحــدة وتركيا 

واليمن
عن  والــدول  املنظمــات  وأعربــت كل 
فيما  العــراق  مع  الكامل  "تضامنهــا 
يتخذه من إجراءات في مواجهة األعمال 
اإلرهابية للحفاظ على أمنه واستقراره 

وحماية مواطنيه".

ادانات دولية وعربية للهجوم الصاروخي اإليراني
على مقرات إسرائيلية "مزعومة" في اربيل

اتفاق بين الصدر والبارزاني على لجنة لتقصي الحقائق 
تقريـر

بعد قصف الحرس الثوري اإليراني للمنطقة

محافظ أربيل ينفي وجود مقرات او قوات إسرائيلية في المحافظة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قالت وكالــة أنبــاء إيرانية تابعة 
جمللس األمن القومــي أمس األحد، 
)اخلامســة( من  اجلديدة  اجلولة  إن 
املفاوضات بني مســؤولني إيرانيني 
وســعوديني لن تُعقد في موعدها 

املقرر.
وذكرت وكالة "نــور نيوز" اإليرانية: 
"مت تعليــق اجلولــة اجلديــدة من 
املفاوضات مع السعودية التي كان 
من املقــرر انعقادها يــوم األربعاء 
من هذا األســبوع فــي العاصمة 

العراقية بغداد".

واضافــت إن "إيــران طلبــت من 
املقررة  احملادثــات  تعليــق  جانبها 
مــع اململكة العربية الســعودية 
بالعاصمة بغداد"، دون تقدمي مزيد 

من املعلومات عن أسباب القرار.
العراقي فؤاد  اخلارجيــة  وزير  وكان 
حســني أعلن اول أمس الســبت، 
على هامش مؤمتر أنطاليا في تركيا 
أن "اجلولة اخلامســة من احملادثات 
في  ستعقد  الســعودية  اإليرانية 
بغداد يــوم األربعاء املقبل، لتقريب 
وجهات النظر وإعادة العالقات بني 

البلدين إلى سابق عهدها".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التجــارة امس األحد، 
وصول 44 ألف طن مــن الرز، لتعزيز 

رصيد السلة الغذائية.  
وذكرت الوزارة فــي بيان، أن "الباخرة 
املوانئ  وصلــت   CMB VAN DIJCK
مســاء امس األول السبت، محملة 
بـ 44 ألف طن من مادة الرز اخملصص 
الرمضانية  الغذائية  السلة  لصالح 
التــي مت املباشــرة بتوزيعهــا على 

املواطنني".  
الرقابة التجارية  وأوضح مدير عــام 
حنون  الــوزارة محمد  فــي  واملالية 
بحســب البيــان، أن "فريقــاً رقابياً 

بصحبــة فاحصــني من الشــركة 
الغذائية  املــواد  لتجــارة  العامــة 
اســتقلوا ســطح الباخرة لسحب 
مناذج الرز بغيــة القيام بفحصه في 
مختبرات قســم السيطرة النوعية 
قبل انطالق عمليات التفريغ وجتهيز 

الوكالء".  
وأضاف، أن "عمليات الفحص تشمل 
إجراء عملية طبــخ الرز والتأكد من 
املواطن  لذوق  ومالءمته  استساغته 
الرز  ان"نوعيــة  العراقــي"، مبينــا 
املســتوردة واملتعاقد عليها هي الرز 
االبيــض ذي احلبة الطويلة واملصنف 

من اجود االنواع العاملية".  

 الجولة الخامسة من المحادثات االيرانية 
السعودية لن تعقد في موعدها

44 ألف طن من الرز تصل البالد 
لتعزيز السلة الغذائية

بغداد - الصباح الجديد:
الوطني، امس  باشر جهاز األمن 
االحد، حمالت تفتيشية ملتابعة 

األسعار في األسواق التجارية.
وذكر بيــان مقتضب جلهاز االمن 
الصبــاح  تســلمت  الوطنــي 
اجلديد نســخة منه، ان "املفارز، 
بإجراء جوالت ميدانية  باشــرت 
وتفتيشية في بغداد واحملافظات 
التجاريــة  األســواق  شــملت 
ومخــازن املــواد الغذائية ضمن 

واجبــات تهــدف إلــى ضبــط 
واملضاربني  باألســعار  املتالعبني 
مــن التجار ومحتكري الســلع 
وكذلك للحفاظ على أســتقرار 

أسعار السوق".
ودعــا البيــان، "املواطنــني الى 
التعــاون واإلبالغ عــن أي حاالت 
احتكار أو تالعب باألســعار من 
الســاخن  باخلط  اإلتصال  خالل 
اجملاني 131 ليتم إتخاذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحق اخملالفني".

األمن الوطني يباشر حمالت 
تفتيشية لمتابعة األسعار

في األسواق التجارية

مقتدى الصدر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
نفى محافظ أربيل أميد خوشناو 
امس االحــد، وجود ايــة مقرات 
اســرائليلة  لقــوات  تواجــد  او 
في مدينــة اربيل، الفتــا الى ان 
الصواريــخ التي قصفــت أربيل، 
لم تلحق اية اضــرار بالقنصلية 

األمريكية أو مطار أربيل الدولي.
وكانــت اســتهدفت املنطقــة 

القريبــة من مطــار أربيل باثني 
عشرة صاروخا بالستيا، انطلقت 
من خــارج احلــدود، وأعلن احلرس 
عن  مســؤوليته  االيراني  الثوري 
اطالقها، وأورد فــي بيان تناقلته 
وســائل إعالمية عــدة واطلعت 
الصبــاح اجلديــد،ان " صواريخه 
القويــة والدقيقة، اســتهدفت 
املركز االســتراتيجي الصهيوني 

في أربيل " ووصــف البيان املركز 
بأنه "للتآمر واالعمال اخلبيثة".

واضاف البيــان: " ان حرس الثورة 
للکیان  اإلســالمیة یوجه حتذیراً 
الصهیونــی، تکرار أیــة حماقة 

سیواجه رداً قاسیاً ومدمراً ".
وبدورهــا اعلنت وكالة تســنيم 
الثوري االيراني  التابعة للحــرس 
ان "14 صاروخــاً من طــراز غراد 

عيار 122 ملم سقط بالقرب من 
األمريكية  العســكرية  القاعدة 
أربيل وكذلك  أطراف مطــار  في 
محيــط القنصليــة األمريكية 
فــي أربيل اســتهدفت القاعدة 
والقنصليــة  العســكرية 
األمريكيــة فــي أربيــل، إضافة 
إلى اســتهداف مركــزي تدريب 

للموساد".

وفي السياق، أدانت وزارة اخلارجية 
الصاروخي،  الهجــوم  األمريكية 
واكــدت بانــه لم تســجل أية 
خســائر بشــرية او اضرار مادية 
فــي أي من املنشــأة األمريكية، 
من  التحقيق  قيــد  احلــادث  وأن 
العراقية وحكومة  احلكومة  قبل 

إقليم كردستان.
احلــزب  رئيــس  قــال  وبــدوره 

الدميقراطي الكردستاني مسعود 
بارزانــي، في بيان ندين وبشــدة 
الهجوم الذي اســتهدف مدينة 
أربيل، واكد، "ان أربيل ســتصمد 

أمام هوالكو اجلديد".
وذكــر بيان صــادر عــن مكتب 
بارزاني، "مثلما صمدت أربيل أمام 
هوالكو القدمي، فإنها ســتصمد 

أمام هوالكو اجلديد".

من جانبه وصــف رئيس إالقليم 
نيجيرفان بارزاني استهداف أربيل 
"باألسلوب اجلبان والوحشي الذي 

ال مبرر له".
واعتبر بارزاني، اســتهداف أربيل 
وتكراره، "سابقة خطيرة وانتهاك 
صارخ ألمن واســتقرار وســيادة 
العراق"، مطالباً احلكومة االحتادية 
واجملتمع الدولي الى الوقوف بجد 

بوجه هــذه االعتداءات، وبذل كل 
اجلهود لكي ال يُسمح مرة أخرى 
بانتهاك ســيادة واستقرار البلد 

وأمن مواطنيه وأمانهم".
في الوقت نفسه أشار مسؤولون 
أميركيون في بيان، الى إن الضربة 
الصاروخية، رمبا تكــون رداً ايرانياً 
على غارة جوية نفذتها إسرائيل 

في سوريا االثنني املنصرم.

تعلــن جمعية الهــالل األحمر العراقــي بالنيابة عن 
الصليب األحمر النرويجي عن إجــراء مناقصة لتوريد 
"معدات طبية". وحســب اجلدول والشروط والكميات 
التــي ميكن احلصــول عليها عــن طريق إرســال بريد 

 )NABIh.fAwAz@reDCross.No ( إلكتروني إلى
وإن   ،  )MeDICAl equIpMeNt  001-Irq2022( بعنــوان   
أخر موعد لقبول العطاءات نهــار اخلميس املوافق 07 
- نيســان - 2022. علــى مقدمي العطــاءات املؤهلني 
من الشــركات واملكاتب اخملتصة بتجــارة وجتهيز املواد 
املطلوبة تقدمي عطائهم عــن طريق البريد اإللكتروني 
إلــى ) teNDer.MeNA@reDCross.No( ويهمــل اي عطاء 
غير مســتوفي شــروط تقدمي العطاءات املذكورة في 
دفتر الشــروط. لالستفسار الرجاء االتصال على الرقم  
)0096179303664( وال تتحمل اجلمعية أي مســؤولية 
قانونيــة أو مالية عن إجراء التعاقــدات ويكون اختيار 
الشــركة والدفع من قبل الصليــب األحمر النرويجي. 
الرجــاء تقدمي أفضــل عرض مالي وتقنــي لديكم الن 

العروض تعتبر نهائية وغير قابلة للتفاوض.

اعالن



محليات2

إعالم التجارة
التجارية  الرقابــة  عقد مديــر عــام 
واملالية في وزارة التجارة واملكلف بإدارة 
الشركة العامة لتجارة احلبوب محمد 
اجلمعيات  رئيس  مــع  اجتماعاً  حنون، 
املثنى وعدد  الفالحية في محافظــة 
مــن الفالحــن واملزارعــن ومعــاون 
محافظ املثنى لتدارس إجناح املوســم 
التســويقي حملصول احلنطــة وتذليل 
العقبــات التي تواجــه الفالحن في 
تســليم كامل الكميات املزروعة إلى 
املراكز التســويقية التابعة للشركة 

في بغداد واحملافظات.
بيان لــوزارة التجــارة نقلــه املكتب 
االعالمــي أكد بأن مدير عــام الرقابة 
التجارية واملاليــة محمد حنون تفقد 
في الســاعات األولى من صباح اليوم 
الســبت خزين احلبــوب في محافظة 
املثنى واطلع على استعدادات احملافظة 
حملصول  التســويقي  املوســم  إلجناح 
احلنطة الذي ينطلق في األول نيســان 

املقبل وســط توقعات بارتفاع أسعار 
ومنها  الغذائية  املــواد  جلميع  احلبوب 

احلنطة.
حنون أشار خالل لقائه رئيس وأعضاء 
معاون  بحضور  الفالحيــة  اجلمعيات 
محافظ املثنى، إلى أن املرحلة املقبلة 
تتطلب أقصى درجات الدعم للقطاع 
الزراعي وتذليــل املعوقات التي تواجه 
الفالحــن واملزارعــن، كذلــك اتخاذ 
جملة مــن القرارات التــي تعيد ثقة 
الفالح باإلجراءات التي تتخذها اجلهات 
احلكومية لدعم القطاع الزراعي خللق 
مساهمته  سبيل  في  واقعية  مبررات 
الفاعلة فــي جتاوز األزمات التي تتعلق 

باألمن الغذائي.
ســيكون  املوســم  هذا  أن  وأضــاف 
التداعيات  مخاطر  ومواجهة  للتحدي 
التي أوجدتها ظروف الصراع الروســي 
األوكراني خاصة وأن مجلس الوزراء قرر 
مجموعة من القرارات التي تسهم في 
احلد من ارتفاع األســعار ودعم الفالح 

العراقــي من خالل زيادة أســعار مادة 
احلنطة للموســم اجلديد ودفع كامل 
مســتحقاتهم املالية لغاية 1/6 وهي 
مؤشرات إيجابية لدعم وإجناح القطاع 
احملافظة  فالحــي  مناشــداً  الزراعي، 
لإلســهام بشــكل فاعل فــي توفير 

اخلزين االستراتيجي ملادة احلنطة. 
حنون أوضح أن املوســم التســويقي 
املقبــل سيشــهد دعماً كامــالً من 
الــوزارة، وأن هناك جملة من اإلجراءات 
اإلدارية والفنية لدعم الفالحن سواء 
من خالل الشــفافية بآليات التجهيز 
أو مــا يتعلق بإجراءات الفحص اخملتري 
وطريقة التعامل مع النماذج للكميات 

املسوقة من املزارعن.
وعلى نفس الصعيد، أشــار حنون إلى 
توجيه الســيد وزير التجــارة الدكتور 
عالء اجلبوري بتجهيز رز العنبر العراقي 
بعد اســتكمال  احملافظة  في مناطق 
الفحوصات من خــالل اللجان الفنية 
الشــركة واستكمال  املشــكلة في 

من  حصصهــم  املواطنــن  جتهيــز 
الغذائية خللق حالة  الســلة  مفردات 
واملساهمة  واالطمئنان  االستقرار  من 
في انخفاض أســعار املــواد الغذائية 
التي شهدت ارتفاعاً »ملحوظاً بسبب 

تداعيات أزمة الصراع في أوروبا.
وتابع، أنه ثّمن اجلهــود التي تبذل من 
احلكومــة احمللية ومالكات الشــركة 
العامة لتجارة احلبوب في إجناح املوسم 
الفنية  املــالكات  ووّجه  التســويقي، 
واإلداريــة في الشــركة بالعمل خارج 
إجناز  الرســمي لغرض  الدوام  ساعات 
املهام املوكلة لهــم وتذليل العقبات 
التي تعترض تقــدمي كل الدعم ألبناء 

محافظة املثنى.
وزار مدير عام الرقابة التجارية واملالية 
واملكلف بإدارة الشركة العامة لتجارة 
احلبوب، خــالل جولته فــي احملافظة، 
خزين احلنطة ومخازن جتهيز مادة الرز، 
كذلــك التقى بالعاملــن في مخازن 

الشركة 

تقـرير

مدير عام الرقابة التجارية يتفقد خزين الحبوب في المثنى 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
)) وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 

ورسوله واملؤمنون ((
منذ ان باشرنا بادارة شركة الفاروق العامة 
للمقــاوالت االنشــائية وجدنا مشــاريع 
متلكئة تعاني من التوقف واالندثار وألكثر 
من )10( ســنوات وبدون معاجلات او حلول 
اضافة الى مشكالت ادارية وقانونية وعجز 
مالي كبير وبعد التوكل على اهلل باشــرنا 

العمل ومبحورين …
احملــور االول : هو تكثيف اجلهود وشــحذ 
الهمــم لغرض اجنــاز املشــاريع املتلكئة 
وفي مقدمتها مشــروع مستشفى اجلهاز 
الهضمــي والكبد فــي محافظه البصرة 
املبانــي حيث قمنا  دائرة  بناية  ومشــروع 
لوضع خطة  جلنة متخصصة  بتشــكيل 
عمــل تهدف الــى معاجلة اســباب تلكؤ 
هذه املشــاريع وبعدهــا عكفنا على عقد 
عدة اجتماعــات في بغــداد والبصرة مع 
كادر الشــركة ومع ارباب العمل واملقاولن 
التاركن للعمل لهذه املشــاريع وألسباب 
عديدة منها عدم صرف املستحقات املالية 
او اعمال منفــذه غير مقبولة بعدها قمنا 
بعدة زيــادات ميدانية لهذة املشــاريع من 
العاملــن وجتاوز كل  اجل رفــع معنويات 
املعوقات التــي تواجه عملية تقدم العمل 

فيها .
وخــالل فترة زمنية قياســية اســتطعنا 
النهوض بهذه املشاريع واجناز مشروع بناية 
1/2/2022 مت  دائرة املباني اجلديــدة وبتاريخ 
اشغال البناية من قبل املستفيد ، وبعدها 
اجنزنا مشروع مستشفى اجلهاز الهضمي 
والكبــد فــي محافظة البصــرة حيث مت 
وزارة الصحة وانتقال  الى  تسليم املشروع 
الكادر الطبي بتاريخ 12/4/2021 الى مبنى 
املستشــفى ، ومــن ثم مشــروع املدينة 
الصناعيــة في النهروان ، وتســليم موقع 

الكسرة .
احملور الثاني :- ولغرض النهوض بواقع عمل 
هذه الشركة والتوجه للحصول على فرص 
عمل جديدة لها لغــرض تعظيم مواردها 
وتشــغيل الكوادر مت التحرك على اجلهات 
والوزارات ومؤسسات الدولة اخملتلفة حيث 
مجاري  مشروع  على  احلصول  اســتطعنا 
حمدان في محافضة البصرة ومتت املباشرة 
بهذا املشروع وكذالك حصلنا على عدد من 
االبنية املدرسية في محافظة نينوى وبواقع 
)7( مدارس ســعة )24( صــف )5( باجلانب 
االيســر و )2( باجلانب االمين ومت اجناز العمل 
في جميع هذه املدارس وبتاريخ 13/1/2022 
وقبل املدة احملددة لالجنــاز النهائي العقدي 
بواقــع 145 يوم وحاليا مت احالة مشــاريع 
جديدة للشــركة في محافظتــي ذي قار 

وميسان .
والبــد لي ان اذكــر الدور الكبيــر والفعال 
ملعالي الســيدة وزيرة االعمار واالســكان 
والبلديات واالشــغال العامة املهندســة 
نازنــن محمد وســو  في دعم شــركتنا 
بشكل مســتمر وتذليل جميع الصعوبات 
واملشــكالت التــي تواجه عمليــة تنفيذ 
مشاريعنا ونحن ماضون في النهوض بهذه 
الشركة ومســتعدون لتنفيذ اي مشروع 
نكلف به ، وال ننســى الدور الفعال جمللس 
ادارة الشركه الذي ساهم بتذليل املعوقات 
واتخــاذ القرارات احلازمة إلجناز املشــاريع ، 
واتقدم بالشــكر والتقدير لكوادر الشركة 
لقيامهــا بواجباتها على أمت وجه للنهوض 

بالشركة وسبل التقدم بالعمل .
املهندس عمار عبد الرزاق اجلبوري
مدير عام شركة الفاروق العامة 
للمقاوالت االنشائية 

شركة الفاروق العامة 
للمقاوالت االنشائية

 

د.خالد القيسي

حتــدث عميــد كليــة االداب فــي 
اجلامعــة العراقيــة عــن جتربــة 
التعليم االلكتروني بسبب جائحة 
كورونا فقال في احلقيقية التعليم 
االلكترونــي كان حــالً ال بــد منه 
إلكمال مســيرة التعليــم، فمنذ 
بــدء جائحــة كورونــا مطلع عام 
2020م، اصبــح هنالك توجه عاملي 
نحو منصــات التعليم االلكتروني، 
جتنبــا لتوقــف عمليــة التعليم 
بشــكٍل كلي، ونحــن بدورنا قمنا 
بتشــكيل فريــق ســميناه فريق 
مهمته  وكانت  االلكتروني،  الدعم 
العاملن لتســهيل مهمة  تدريب 
عمل هــذه املنصــات االلكترونية، 
عليها،  واالشراف  الصفوف  وانشاء 
ومت تشــكيل جلان خاصة مهمتها 
حتديد مــدى إلتــزام وإنتظام هذه 
الصفوف من قبل الطلبة والهيئة 
التدريســية، وأثبتت التجربة جناحا 
اقامة  باهرا، وتوســعت لتشــمل 
مئــات املؤمتــرات والنــدوات وورش 
العمــل والفعاليــات اخملتلفة عن 
بعد على الصعيــد احمللي والعربي 
والدولي، أســهمت بشــكل فاعل 
بتوفيــر اجلهــد والوقــت، وكانت 
اجلامعة العراقيــة متمثلة بكلية 
التي  اجلامعــات  أوائل  مــن  اآلداب 
بالنســبة  هذا  املنصــات،  طبقت 

للجانب االيجابي.
واضــاف عميد الكليــة اما اجلانب 
رداءة شــبكة  فيمثــل  الســلبي 
املنظومــة  وتعثــر  االنترنــت 
الكهربائيــة أحد أكبــر املعوقات، 
اضافة الــى أن التعليم االلكتروني 
تفتقد فيــه احملاضــرة التفاعلية، 
فيقتصــر اداء بعــض الطلبة الى 
االســتماع فقط، بتركيــز أو بدون 
تركيز ، مؤكدا أن التعليم اجلامعي 
ال يقتصــر حاليــا علــى التعليم 
االلكترونــي فقــط، وكانت إحدى 
احللول هو جعل املناهج األساسية 
اخلاصة بكل قســم من األقســام 
وجعل  ألهميتها،  نظــرا  حضورية 

املواد الثانوية األخرى الكترونية.
واوضح في احلقيقة ميثل مســألة 

االكبر  التحدي  االمتحانــات  اجراء 
لكل املؤسسات اجلامعية، فإجراءات 
الى  تفتقر  االلكترونية  االمتحانات 
الرقابة والرصانة العلمية، وال بد من 
األخذ بنظــر االعتبار لغرض تطوير 
بهذا  التعليميــة  الرقابــة  مجال 
اجملال، حلل مشكلة الغش اجلماعي، 
وتشــابه األجوبة، خاصة ان بعض 
قد  الرصينة  العامليــة  اجلامعــات 
وضعت حلــوال لهذه املعضلة، عبر 
نظام االلــواح االلكترونية، ونتمنى 
في القريب العاجل أن يكون هنالك 
تنســيق بن مؤسساتنا احلكومية 
وتلك اجلامعات للنهوض مبســتوى 
بلدنا بشــكل عام،  التعليم فــي 
جامعاتنا  تصنيف  برفع  ونســهم 
الكلية  عميــد  وافاد  احلكوميــة. 
العراقية  أن اجلامعة  انه بال شــك 
بشــكل عام وكلية اآلداب بشكل 
خاص حتتل مراكز متقدمة في هذا 
الشأن ، فالكثير من أساتذة الكلية 
قاموا بنشر العديد من البحوث في 

سكوباس،  العاملية  املســتوعبات 
الى  وقد كانت كلية اآلداب سباقة 
التشــجيع على نشر هكذا بحوث 
املســتوعبات من خالل  تلــك  في 
أعطــاء مكافأت ماديــة ومعنوية 
مجزية لــكل بحث ينشــر، وال بد 
أن الفت النظر الى أن النشــر في 
املستوعبات العاملية على الرغم من 
أهميته اال انه وفي الوقت نفســه 
اللغة  محاصــرة  في  أســهم  قد 
تلزم  املســتوعبات  فهذه  العربية، 
بنشــر البحوث باللغــة االجنليزية 
بعد ترجمتها من العربية، وقد حرم 
ذلك من نشــر الكثير من البحوث 
القيمة في هذا اجلانب، ولذلك عقد 
املعنيون في اجلامعات العربية ورش 
عمل إليجاد حل لذلك، ومت التوصل 
مائــة مجلة  نشــر  واالتفاق على 
تكتب باللغة العربية، وبحمد اهلل 
فان مجلة مــداد اآلداب مت اختيارها 
من بن هذه املائة مجلة من اجملالت 
مستوعبات  ضمن  لتدخل  العربية 

سكوباس، وتعد مجلة مداد اآلداب 
أول مجلــة عراقيــة تدخــل هذه 
املســتوعبات على الصعيد احمللي، 
وال شــك أن هــذا االجناز يحســب 
للجامعــة العراقية ولكلية اآلداب 

على املستوى االنساني.
اما بالنســبة للجانــب العامودي 
اكثر  مــن  الترجمة  فيعد قســم 
باستحداثها  قمنا  التي  االقســام 
مؤخرا جذبا للطالب، نظرا لعالقته 
بأستحداث  وقمنا  العمل،  بســوق 
دراسات عليا بالنسبة للماجستير 
والتأريــخ  اجلغرافيــا  ألقســام 
االسالمي والتأريخ احلديث واملعاصر، 
وكذلــك بالنســبة للدكتوراه في 
اجلغرافيــة بفرعيهــا الطبيعــي 
والبشري،وبالنســبة للدبلوم قمنا 
باستحداث دراسة نظم املعلومات 
اجلغرافية، ودبلوم التحسس النائي، 
وان شــاء اهلل في القريب العاجل 
سيتم استحداث دراسة املاجستير 
وكذلك  االجنليزيــة،  اللغــة  فــي 

فــي النظم املعلومــات اجلغرافية 
النائي بعد استحصال  والتحسس 
وتعــد  االصوليــة،  املوافقــات 
شــهادتهما أول شــهادة متنح في 
التخصصن على مســتوى  هذين 
الدبلوم واملاجســتير على مستوى 

العراق والوطن العربي.
فيما اشار الى التوسع االفقي فقال 
فكلية اآلداب تتفوق على نظيراتها 
في عدد اخملتبــرات العملية، فلدينا 
مجهزة  كبــرى،  مختبرات  ســتة 
املتطورة،وكذلك  األجهــزة  باحدث 
بالنسبة  بالصوتيات  خاص  مختبر 
للغــة االنكليزيــة، ومختبــر آخر 
خــاص بالترجمة الفوريــة ، ويعد 
اخملتبرات  أفضــل  من  األخيــر  هذا 
على مستوى العراق، حيث أشرفت 
شركة اســبانية متخصصة على 
انشــائه، وكذلك بالنســبة خملتبر 
مت  وكذلــك  اجلغرافيــة،  النظــم 
استحداث ستة قاعات للمناقشة 
خاصة للدراســات العليا ومجهزة 

وفق  املتطورة على  األجهزة  بأحدث 
احلقيقة  فــي  املواصفات.  أحــدث 
فيما يخــص هذا اجلانب لدي قصة 
أحب أن اذكرها، وهــي أنه وعندما 
كان عمري ما يقرب عشــرة سنن، 
كان لدي شغف وميول في معرفة 
التاريخ ودراســته، وزاد من توجهي 
لذلك تشــجيع معلمي الذي كان 
يدرســني مــادة التاريــخ، فكلما 
متكنــت من جنــي بعــض النقود 
تعنى  التي  الكتب  لشــراء  هرعت 
بالتاريخ، وعندما وصلت الى مرحلة 
لدي  اصبحت  االبتدائي  الســادس 
مكتبــة تاريخيــة تضــم امهات 

الكتب.
أمتنــى أن يعم الســلم واالمان في 
ربــوع بلدنا العــراق الغالــي، وان 
يحميه مــن املصائب واحملن، ويبقى 
واحدا موحــدا متميزا بــن الدول 
االخرى، وأن يعود الى ســابق عهده 
واملعرفي  العلمي  اجملال  متوفقا في 

والتكنولوجي. 

احمد عبد الصاحب 
تواصل املالكات الطبية والصحية والساندة 
في مستشفى دار السالم امليداني اخملصص 
لعالج مرضى جائحة كورونا كتابة قصص 
التحــدي والنجــاح في مواجهــة و هزمية 
فيروس كورونــا و جميع متحوراته وبنجاح 
كبير ولم يتبقى من املرضى الراقدين سوى 
اعداد قليلة جدا جميعهم لم يأخذوا جرع 

اللقاحات املضادة لفيروس كورونا
و بن مدير مستشــفى دار السالم امليداني 
الدكتور الدكتور  رســول مهــدي املياحي 
تعد مستشفى دار الســالم امليداني احد 

اكبر املستشــفيات اخلاصة بعالج املرضى 
املصابن بفيــروس كورونا على مســتوى 
القطر واملستشــفى االكبر في محافظة 
بغــداد و اســتقبلت املستشــفى ااالالف 
من املصابن منذ اليوم االول لتأسيســها 
وحيث قمنا بكتابة سطور التحدي والصبر 
والدفاع ضد عدو مجهول ال نعرف مصدره 
او كيف يهجــم علينا ولكننــا من خالل 
عملنا ومتاسكنا واصرار جميع العاملن في 
العلمية  والدراسات  والبحوث  املستشفى 
العاملية  العــالج  بروتوكــوالت  وتطبيــق 
اصبحنــا نحن نقــوم بأجــراءات الهجوم 

للتغلب علــى الفيروس من خــالل تقدمي 
افضل العالجات ذات املناشئ العاملية.

وبن املياحي مت تســجيل واستقبال جميع 
املصابن خالل دخولنا في املوجة الرابعة من 
اجلائحة و تلقوا جميعهم العالجات الالزمة 
ومتاثلوا للشفاء ولم يتبقى في املستشفى 
سوى )٢٥( مصابا جميعهم من كبار السن 
واصحاب االمــراض املزمنة وجميعهم لم 
يأخذوا جــرع اللقاحات املضــادة لفيروس 
كورونا والتي ســاهمت بشــكل كبير في 

التقليل من مخاطر االصابة.
واضــاف املياحــي بالرغم الــى تخصص 

املستشــفى هــو لعالج مرضــى جائحة 
كورونا اال ان املستشــفى تنظم العشرات 
مــن الدورات العلمية و الندوات و ورشــات 
العمــل وجلميــع االختصاصــات الطبية 
والصيدلة اخملتبرية و الصحية و الســاندة 
و اجراء الدراســات والبحوث العلمية حول 
الــى حتويل وحدائق  فيروس كورونا اضافة 
املستشــفى الى واحات خضــراء حيث مت 
زراعتها باالشــجار و الورود و ذلك الضفاء 
الى املستشــفى وتعــد عامل  جماليــة 
مساعد في العالج النفسي ملرضى جائحة 

كورونا.

تقني  اخملتبرات  واضاف مســؤول شــعبة 
طبي حتليالت منيب نعمان مت اجراء )7871( 
فحص حتليل مختبري الى املرضى الراقدين 
املاضي  في املستشفى خالل شهر شباط 
توزعــت بــن )6097( فحــص الكيميــاء 
السريرية و )776( فحص امراض الدم و )47( 
و)105( فحوصات   فحص االحياء اجملهريــة 
)830( مسحة  الفيروســات اضافة الجراء 
Vtm و )16( فحــص،  Rapid test مؤكــدا 
ان املستشــفى مجهزة باحــدث االجهزة 
اخملتبرية التي متتاز بالسرعة والدقة في اجناز 

التحاليل اخملتبرية .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة الصناعة واملعــادن قيامها 
ومعامل  استثمارية ملصانع  بعرض فرص 
تابعة لشركاتها، مشيرة إلى عملها على 

إبرام عقود مشاركة. 
وقــال املكتب اإلعالمي للــوزارة إن »وزارة 
الفرص  بعرض  تقــوم  واملعادن  الصناعة 
االســتثمارية للمصانع واملعامل التابعة 
لشــركاتها العامة لالستثمار وذلك من 
خالل إعــداد قائمة بالفرص املتاحة لهذه 
املصانع والتــي يتمُّ إعالنهــا تباعاً عند 
اكمال ملفاتها االستثمارية واستحصال 
إعالنها كفرص  األصولية على  املوافقات 

استثمارية«. 

وأضــاف أن »الدخــول بهكذا شــراكات 
املتخصصة  العامليــة  الشــركات  مــع 
وشــركات القطاع اخلاص واملســتثمرين 
أصحــاب رؤوس األموال يــؤدي بدوره الى 
زيــادة الطاقات االنتاجيــة لهذه املعامل 
على  املتزايد  الطلــب  وتغطية  وحتديثها 
معظــم املنتجات الصناعيــة العراقية 
وبنوعيات  جديــدة  منتجــات  وأضافــة 
ومواصفات قياســية وتشغيل املزيد من 
األيــدي العاملــة والقضــاء نهائياً على 
البطالــة املقنعــة«. وتابــع، أن »الوزارة 
للنهوض  الهادفة  تعمل ضمن خططها 
بواقع الشــركات الصناعيــة، على إبرام 
عقود املشــاركة مع الشــركات العربية 

واألجنبية مــن خالل العمــل وفق املادة 
)15( من قانون الشركات رقم ) 22( لسنة 
1997 الذي أتاح التعامل مع الشــركات 
العربية واالجنبيــة والتعاون مع القطاع 
اخلــاص للنهــوض بالواقــع الصناعــي 
العراقي واالتفاق على صيغة مشــتركة 
لتنظيم وتيســير عمليــة التعاقد وفق 
الضوابط والقوانن النافذة ومبا يســهم 
في جذب شــركات القطاع اخلاص اجلادة 
والناجحــة وفــق الفرص االســتثمارية 
املعلنة واملتاحة لدى شركات الوزارة وذلك 
للحاجة إلــى الدخول مبنتجــات جديدة 
ضمن النظام الداخلي واحلاجة الى تطوير 
املنتجات القائمة والتي حتتاج الى معرفة 

خطوط  واضافــة  جديدة  وتكنولوجيــا 
انتاجيــة جديدة أو تأســيس مشــاريع 
صناعية جديدة أو توطن صناعات مهمة 

وحيوية يحتاجها البلد«.
وأشــار إلى أن »سياسة اخلصخصة التي 
اجتاحت دول العالم أصبحت من العناصر 
املهمة في سياســة اإلصالح االقتصادي، 
والعامــل االســاس الــذي دفــع بعض 
حكومات الدول النامية لتبني سياســة 
اخلصخصة هو مشكالت التمويل الناجتة 
من حتقيــق العجز في املوازنــات العامة 
للدولــة، وهــذا اخليار تقرره الســلطات 
العليا في الدولة وال يوجد أي شــي بهذا 

اخلصوص قدر تعلق األمر بالوزارة«. 

أمام أنظار السيد أمني بغداد املعمار عالء معن
بعد التحية :

نحن أكثر من )400( موظف في الشــركة العامة 
للســمنت العراقيــة يناشــدونكم إليجــاد حل 
ملشكلتهم التي مضى عليها أكثر من )5( سنوات، 
والتــي تتمثل بتغييــر اســتعمال قطعة األرض 
املرقمة )936/10/ مقاطعة/15 بزايز الفضيلية( من 

البناء العمودي إلى البناء األفقي.
علًما أن القطعة املشــار إليها أعاله مستثناة من 
أحكام املادتن )1187( و)581(، وأن مساحتها الكلية 
هي )44( دومنًا و)18( أولك و)95( مترًا، لكن لم حتصل 
موافقة الســيد أمن بغداد املعمار عالء معن حلد 
اآلن متحجًجــا بــأن القطعة ال تكفي إلســكان 
جميع منتسبي الشركة املذكورة وقد التقى ممثل 
عن موظفي الشــركة وهو الســيد وجدي شاكر 
جميل مع أمن بغــداد، واللجنة العليا للتصميم 
األساسي حيث متَّ إخبار السيد األمن بعدم قدرتنا 
على االستثمار بشكل بناء عمودي، ولكنه أصر بأن 
القطعة ال تكفي، وأنَُّه اتخذ قرارًا مسبًقا بالرفض .

علًمــا أنَُّه لم يتــم إصدار أي كتاب رســمي بهذا 
اخلصوص، مع اإلشارة بأنَّ األرض هي في األصل ُملك 
صرف للشــركة العامة للسمنت العراقية مبوجب 
سند العقار الصادر من مديرية التسجيل العقاري 
العامة / فرع الرصافة الثانية ، وأنَّ موظفي الشركة 
البالــغ عددهم أكثر من )400( موظف يناشــدون 
السيد أمن بغداد بجعل البناء أفقًيا وليس عموديًا 
حسب مجاورات القطعة املذكورة، وهم يتطلعون 
إلى قرار صائب من لدن الســيد األمن بإنصافهم 
وحل مشــكلتهم العالقة منذ سنوات، وأنَّ إيجاد 

حلوٍل لها يتطلب قراراٍت فورية حللها. 
لفيٍف من موظفي 
الشركة العامة للسمنت العراقية 

مدير مستشفى دار السالم نجحنا في التصدي للموجة الرابعة من فيروس كورونا 

مناشدة الصناعة تحّدد أهداف عرض المصانع والمعامل إلى االستثمار

نعتزم انشاء مكتبة تضم أمهات الكتب والمخطوطات القيمة
عميد كلية االداب في الجامعة العراقية للصباح الجديد :

التعليم الجامعي ال 
يقتصر حاليا على 
التعليم االلكتروني 
فقط، وكانت 
إحدى الحلول هو 
جعل المناهج 
األساسية الخاصة 
بكل قسم من 
األقسام حضورية 
نظرا ألهميتها، 
وجعل المواد 
الثانوية األخرى 
الكترونية
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الصباح الجديد ــ متابعة :

قالــت وزارة اخلارجيــة األميركية إنها 
تدفع أكثر مــن مليوني دوالر شــهريا 
لتوفير حماية على مدار الســاعة لوزير 
اخلارجية الســابق مايك بومبيو، وكبير 
مســاعديه الســابق، اللذين يواجهان 
تهديدات »جديــة وذات مصداقية« من 

إيران.
وأبلغت الــوزارة الكونغرس في تقرير أن 
تكلفة حماية بومبيو واملبعوث السابق 
إليران براين هوك، بني أغســطس 2021 

وفبراير 2022 بلغت 13.1 مليون دوالر.
وحصلت أسوشــيتد بــرس امس االول 
 14 املــؤرخ في  التقرير  الســبت، على 
فبرايــر والذي يحمل عالمة »حســاس 

لكن غير سري«.
وقــاد بومبيو وهوك حملــة »الضغط 
القصــوى« التي شــنتها إدارة الرئيس 
الســابق، دونالد ترامب، ضد إيران. ويرى 

التقريــر أن تقييمــات االســتخبارات 
التهديدات  أن  إلــى  األميركية تشــير 
بحقهما ال تزال قائمة رغم مغادرتهما 

احلكومة وقد تتكثف.
واســتمرت التهديدات رغم مشــاركة 
بايــدن في مفاوضات  الرئيس جو  إدارة 
غير مباشــرة مــع إيران بشــأن عودة 
الواليــات املتحدة إلى االتفــاق النووي 

التاريخي لعام 2015.
كوزيــر خارجية ســابق، حصل بومبيو 
تلقائيــا علــى 180 يوما مــن احلماية 
مــن مكتب األمن الدبلوماســي بوزارة 
اخلارجيــة بعد مغادرتــه منصبه. لكن 
وزير اخلارجيــة أنتوني بلينكن مدد هذه 
احلماية مــرارا وتكرارا بزيــادات ملدة 60 
يوما بسبب »تهديد خطير وموثوق من 
قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية ناشئ 
عن واجبات كان يؤديها الوزير الســابق 
بومبيــو أثناء عمله في الــوزارة«، وفقا 

للتقرير.
وحصل هــوك، الذي كان هــو وبومبيو 

إدارة ترامب  احملرك األساســي لفــرض 
لعقوبــات مكبلة إليــران، على حماية 
خاصــة مــن بلينكن لنفس الســبب 
اخلــاص ببومبيو، فــور تركــه اخلدمة 
احلكوميــة. كما مت جتديد القــرار مرارا 

بزيادات قدرها 60 يوما.
 60 وسينتهي أجل التمديد األخير ملدة 
يوما قريبا، ويجب علــى وزارة اخلارجية 
باالشــتراك مــع مدير االســتخبارات 
الوطنية، أن حتدد بحلــول 16 مارس ما 
إذا كان ينبغــي متديد احلماية مرة أخرى، 

وفقا للتقرير.
مت إعــداد التقريــر ألن موازنــة احلماية 
يونيو وستتطلب  اخلاصة ستنتهي في 
ضخ أموال جديدة إذا اعتبرت التهديدات 

جدية.
ويقول املســؤولون األميركيون احلاليون 
احملادثات  نوقشــت خالل  التهديدات  إن 
النووية في فيينا، حيث تشــترط إيران 
رفع جميع العقوبــات التي فرضت في 
عهد ترامب. وتشــمل تلــك العقوبات 

اإليرانــي  الثــوري  احلــرس  تصنيــف 
»كمنظمة إرهابية أجنبية« والتي كان 
لبومبيو وهوك له دور فعال في املوافقة 
عليهــا. وكان مــن املتوقع أن تســفر 
محادثات فيينا عن اتفــاق قريبا إلنقاذ 
االتفاق النووي الذي أعلن الرئيس دونالد 
ترامب انســحاب الواليات املتحدة منه 

عام 2018.
لكن املســؤولني األميركيــني قالوا إن 
احملادثــات باتت موضع شــك بســبب 
روســيا  التي قدمتها  اجلديدة  املطالب 
الواليات  العالقــة بني  القضايا  وبعض 
املتحدة وإيــران، مبا في ذلــك تصنيف 

اإلرهاب.
وكاالت  ســلمته  تقريــر  وكشــف 
االستخبارات األميركية إلى الكونغرس 
إيــران »هــددت  أن  املاضــي  االربعــاء 
بشــكل جدي وموثوق« سالمة عدد من 
املســؤولني األميركيــني البارزين، على 
رأســهم بومبيو، وهوك، وفقا لشبكة  

»سي بي أس« األميركية.  

تقـرير
»تقرير حساس«..

 واشنطن تكشف تكلفة حماية بومبيو من تهديدات إيرانية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت مجلة أميركية محافظــة إن أي اتفاق 
مع إيران بشــأن ملفها النووي سيكون مؤقتا 
وسيســقطه اجلمهوريون في أول فرصة تتاح 

لهم.
وأوضحــت »ناشــيونال ريفيــو« أن اإليرانيني 
يدركــون ذلك، لكن الوقت بــني توقيع االتفاق 

وإسقاطه قد يسمح لهم بتحقيق مكاسب.
وتنقــل اجمللــة أن اجلمهوريني حــذروا الرئيس 
األميركــي، جو بايــدن، أن الصفقــة في حال 

توقيعها لن تستمر.
وأشار التقرير إلى ما قاله نائب الرئيس السابق، 
مايــك بنس، إن االتفــاق ســينتهي مبجرد أن 

يستعيد اجلمهوريون األغلبية.
ويــدرك اإليرانيون أن أي اتفاق ســيكون مؤقتا، 
إال أنهم مع ذلك يصــرون في املفاوضات على 
منحهم ضمانات بأن الرئيس األميركي القادم 

لن ينسحب كما فعل دونالد ترامب.
ويقــول مايكل روبــني، من معهــد »أميركان 
إنتربرايــز« للمجلــة إنها خطــوة من طهران 
املفاوضات،  املزيد من خــالل  للحصول علــى 

كرفع مزيد من العقوبات.
وقال روبن للمجلة إنه »من الناحية القانونية، 
إذا لم يقدم البيت األبيض االتفاق إلى مجلس 
الشــيوخ للتصديــق عليه كمعاهــدة، فقد 

ينسحب منه الرئيس املستقبلي«.
وكانــت خطة العمل الشــاملة املشــتركة 
األخيرة اتفاقا دوليا، وليس معاهدة. ما ســمح 

لترامب باالنسحاب منها.
إحياء  الى  الهادفــة  ودخلت مباحثــات فيينا 
االتفاق بشــأن البرنامج النووي اإليراني، والتي 
بلغت مراحــل اعتبرها املعنيــون نهائية، في 
فترة توقف نتيجة »عوامل خارجية«، بعد أيام 
من طلب موسكو ضمانات من واشنطن على 

خلفية الغزو الروسي ألوكرانيا.
وجتري إيران وقوى كبرى )فرنسا، بريطانيا، أملانيا، 
روســيا، والصــني(، منذ أشــهر مباحثات في 
فيينا الحياء اتفاق العام 2015 بشــأن برنامج 
التي  املتحدة  الواليات  النووي. وتشارك  طهران 
انســحبت من االتفاق أحاديا في العام 2018، 

في املباحثات بشكل غير مباشر.
وبينما يرّكز الغرب على عودة إيران سريعا إلى 
تطبيــق التزاماتها، تؤكد طهــران أولوية رفع 
العقوبات والتحقق من ذلك وضمان عدم تكرار 

االنسحاب.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت الســلطات الليبية أن زورقــا يقل نحو 
عشــرين مهاجــرا، انقلب في البحر املتوســط 
قبالة سواحل البالد، امس االول السبت، وفقد ما 
ال يقل عن 19 من ركابه، مــن املتوقع أنهم لقوا 

حتفهم.
وقال خفر الســواحل الليبي إن مجموعة من 23 
مهاجرا مصريا وسوريا انطلقت من مدينة طبرق 
شرقي البالد في وقت سابق من اليوم. وجرى انقاذ 

ثالثة منهم ونقلوا الى املستشفى.
وأضاف إنه مت انتشال جثة واحدة فقط، وما زالت 

جهود البحث جارية.
حادثــة الغرق هــي أحدث حلقة في سلســلة 
محــاوالت مهاجرين عبور البحر املتوســط من 

ليبيا للوصول إلى شواطئ أوروبا.
واســتفاد جتار البشر في الســنوات األخيرة من 
الفوضــى التي ســادت ليبيا، وقامــوا بتهريب 
املهاجريــن عبر حــدود ليبيا مع ســت دول، ثم 
حشــدهم في قوارب مطاطيــة وإطالقهم في 

رحالت محفوفة باخلطر في البحر املتوسط.
واعلنت املنظمة الدولية للهجرة إن 192 مهاجرا 
على األقل غرقوا على طريق وسط البحر األبيض 

املتوسط في أول شهرين من عام 2022.
كما مت اعتــراض ما يزيــد علــى 2930 مهاجرا 
وإعادتهــم إلى ليبيا. وفــور عودتهم ينقلون إلى 
مراكز احتجــاز تديرها احلكومة، وتنتشــر فيها 

االنتهاكات وإساءة املعاملة.
وفــي 2021 مت اعتــراض ما ال يقل عــن 32425 
مهاجــرا وإعادتهم إلــى ليبيا. ووفــق املنظمة 
الدوليــة للهجرة فقد غرق مــا ال يقل عن 1553 

شخصا العام املاضي.

ناشيونال ريفيو: أي 
اتفاق مع إيران سيكون 

مؤقتا وطهران تعلم

غرق مهاجرين من مصر 
وسوريا في البحر 

المتوسط

الصباح اجلديد ــ متابعة 
مــع تصاعــد حــدة املواجهــات 
الروسية  القوات  بني  العســكرية 
املدن  محيــط  فــي  واألوكرانيــة 
الكبرى، خصوصاً كييف وماريوبول 
ومناطق أخرى عــدة، بدا أن اجلهود 
الدبلوماســية تسعى إلى استباق 
التطــورات امليدانيــة، فــي حــني 
أظهرت تصريحات مســؤولني روس 
أن موسكو لن تتراجع عن مواصلة 
أوكرانيا  في  العســكرية  العملية 

حتى »حتقق كل أهدافها«.
وعلــى الرغم مــن بــطء التقدم 
امليداني للقوات الروسية، بدا أمس، 
أن تشديد الضغوط على العاصمة 
كييــف التــي شــهدت قصفــاً 
متواصــالً خــالل ســاعات النهار 
ومحاوالت التقدم على عدة محاور، 
التحركات  تســريع  فــي  انعكس 
هاتفي  اتصال  وبعد  الدبلوماسية، 
جديــد أجــراه الرئيس الفرنســي 
األملاني  واملستشار  ماكرون  إميانويل 
فالدميير  الرئيس  مع  أوالف شولتس 
بوتني، برزت دعوتان للوســاطة من 

جانب أذربيجان وإسرائيل. 
فلودميير  األوكراني  الرئيــس  وأعلن 
زيلينسكي أن االتصاالت اجلارية مع 
موســكو حققت نوعاً من التقدم، 
التفاؤل«  علــى  يبعث  »قــد  الذي 
في إطار اجلهــود اجلارية لوضع حد 
بلده، علماً  القتالية فــي  لألعمال 
بأن موســكو وكييف أعلنتا أمس، 
أن فريقــي التفاوض فــي البلدين 
واصال محادثات مكثفة عبر شبكة 
املمرات  برغم تعثر عمل  تلفزيونية 
اإلنسانية التي اتفقا على إطالقها 

في وقت سابق.
املفاوضني  أن  زيلينســكي  وأوضح 
األوكرانيــني والــروس »بــدأوا في 
مناقشــة مســائل محــددة بدالً 
من طرح إنــذارات نهائية«. ووصف 
الرئيــس األوكراني هــذه التغيرات 
في املواقف التفاوضية بأنها »نهج 
مشــيراً  نوعياً«،  مختلــف  جديد 
إلى أن هذا النهــج مطلوب إلجناح 

التفاوض بني طرفي النزاع.

زيلينســكي عن استعداده  وأعرب 
للتفاوض مع روسيا، مبدياً أمله في 
أن »تنطلق عملية ســالم باألفعال 
الوقت  في  باألقوال«، محمالً  وليس 
املسؤولية عن رفض  ذاته، موسكو 
األخيرة.  اآلونة  التفاوض معه حتى 

وتقــدم الرئيس األوكرانــي مببادرة 
تنظيم محادثات سالم بني موسكو 
أن  القــدس، مرجحاً  وكييف فــي 
»إســرائيل قد تلعب دوراً مهماً في 
تســوية النزاع وتكون بني األطراف 
التي تنتظر منها أوكرانيا أن تكون 

شريكاً في تقدمي ضمانات أمنية«.
أنه ليس  زيلينسكي: »أعتقد  وقال 
اجتماعات  عقد  اليوم  الصواب  من 
في أوكرانيا أو روســيا أو بيالروسيا، 
ألنهــا ليســت من األماكــن التي 
نســتطيع فيهــا التوصــل إلــى 
تفاهمات ووقــف احلرب. أحتدث عن 
الزعماء. هل  اجتماع على مستوى 
ميكن إلسرائيل أن تكون مكاناً لهذا 

اللقاء، نعم حسب اعتقادي«. 
أن  إلى  األوكرانــي  الرئيس  وأشــار 
أمنية  يكتفــي بضمانات  لن  بلده 
قد تقدمها إليها روسيا، بل تنتظر 
ضمانات من دول أخرى أيضاً. تزامن 
ذلك، مع إعــالن حكمت حاجييف 
مســاعد الرئيس األذري للشــؤون 
اخلارجية، أن بالده »مستعدة لعقد 
اجتماع بــني روســيا وأوكرانيا، ملا 
تتمتع به باكو مــن خبرة في عقد 

اجتماعات روسيا والناتو«.
 وقال حاجييف على هامش املنتدى 
الدبلوماســي في أنطاليا التركية: 

»كان هناك مثل هــذا االقتراح من 
اجلانب األوكرانــي. وفي حالة وجود 
مثل هذه النية، فنحن مســتعدون 

الستضافة مثل هذا االجتماع«. 
ليســت عضواً  »أذربيجان  وأضاف: 
فــي الناتو وال عضــواً في منظمة 
وترأس  اجلماعــي،  األمن  معاهــدة 
حركــة عدم االنحيــاز، ولديها نوع 
من حالة عدم االنحياز«، مشيراً إلى 
ألن  توفــر ظروفاً  الظروف  أن »هذه 
بالراحة حيال  اجلانبني  يشــعر كال 
مســتعدة  أذربيجان  االقتراح،  هذا 
لدعــم وتقدمي مســاهمتها«. ولم 
العرضني،  علــى  الكرملني  يعلــق 
لكنــه لفت في بيان إلى أن الرئيس 
الروســي فالدميير بوتــني بحث آخر 
مستجدات الوضع في أوكرانيا مع 
إميانويل ماكرون  الفرنســي  نظيره 

واملستشار األملاني أوالف شولتس.

وذكرت الرئاســة الروسية في بيان، 
واألملاني  الفرنســي  الزعيمــني  أن 
أثــارا مســائل متعلقــة بالوضع 
اإلنساني في مناطق إجراء العملية 
الروســية، مضيفة أن  العسكرية 
بوتني بدوره أطلعهمــا على »واقع 

الوضع هناك«.
في األثناء، شــنت موسكو هجوماً 

عنيفــاً على واشــنطن واتهمتها 
مبحاولة »فرض أجنــدة خاصة بها 
على اجملتمع الدولي«. وقال نائب وزير 
اخلارجية الروسي سيرغي ريابكوف، 
في تعليــق على تصريحات الرئيس 
»التصعيد  أن  بايــدن حــول  جــو 
الروسي باندالع حرب عاملية ثالثة«، 
إن موســكو »لم تتخذ أي خطوات 
ولم تــدِل بــأي تصريحــات ميكن 

تقييمها للتصعيد«.
»أرفع  أن  الروسي  الدبلوماسي  وزاد 
مســؤول أميركي يتحدث علناً عن 
خطر احلرب العامليــة الثالثة. يأتي 
األعصاب  إلثــارة  محاولة  في  ذلك 
وفرض أجنــدة خاصــة بهم على 
واألهداف  الدولــي ككل،  اجملتمــع 
التخريبيــة لهذا النهــج واضحة 

لنا«.
ورأى ريابكوف أن ما يجري حالياً هو 
»إعالن الغــرب حرباً اقتصادية على 
روسيا«، مرجحاً أن الواليات املتحدة 
العملية  اســتخدموا  وحلفاءهــا 
أوكرانيا  الروســية في  العسكرية 
كذريعــة لتبني إجــراءات عقابية 
بحق موســكو، وأن هذه العقوبات 
أي حال  علــى  كانــت ســتفرض 
حتت ذرائع أخرى لو لم تبدأ روســيا 

حملتها العسكرية في أوكرانيا. 

والالفت أن حديــث ريابكوف حمل 
إشارات واضحة إلى الرؤية الروسية 
للوضع فيما بعد احلرب األوكرانية، إذ 
املسؤول  الروسي  الدبلوماسي  قال 
عن ملــف األمــن االســتراتيجي 
الروســية  »املطالب  إن  الوزارة،  في 
املتعلقة بهندســة األمن اجلماعي 
فــي أوروبا لم تعــد مطروحة على 
الطاولة«مشــيراً بذلك إلى تراجع 
موســكو عــن مناقشــة ملــف 
الضمانــات األمنيــة التــي كانت 
تطالب بها سابقاً من حلف شمال 
األطلســي. وقال ريابكوف إن على 
الغرب أن يتعامل مع موازين القوى 
اجلديدة بعد العملية العســكرية، 
وموســكو »لم تعــد بحاجة إلى 
إلى  أي طــرف«، الفتاً  ضمانات من 
أن بالده ســوف تواصــل برغم ذلك 
متابعة ملفات مع واشنطن بينها 
االستراتيجية  األســلحة  من  احلد 
الصواريــخ  انتشــار  ومســائل 
املتوســطة والقصيرة القادرة على 

حمل رؤوس نووية في أوروبا.

ميدانيــاً، بــدا أمس، أن موســكو 
صعدت عملياتها العســكرية في 
وعدد من  كييف  العاصمة  محيط 
املــدن األخرى احملاصــرة. ومت اإلعالن 

عن تكثيف الضربــات الصاروخية 
وضربــات املدفعيــة الثقيلــة في 
محيــط كييــف، بالتزامــن مــع 
تصعيد عسكري واسع في محيط 
ماريوبول االستراتيجية في اجلنوب. 
وأعلنــت وزارة الدفــاع الروســية 
أن قواتها أســقطت فــي أوكرانيا 
اليــوم مروحية من طــراز مي - 24 
و3 مســيرات بينها واحدة من طراز 

بيرقدار تركية الصنع. 
وقال املتحدث باســم وزارة الدفاع 
إيغــور كوناشــينكوف إن القوات 
الساعات  خالل  وجهت  الروســية 
مركزة  ضربــات  املاضيــة  الـــ24 
إلى 79 منشــأة للبنيــة التحتية 
العســكرية في أوكرانيــا، مبا في 
ذلك 4 مراكــز قيادة وحتكم ومراكز 
اتصــاالت، ونظامــان للصواريــخ 
رادار  و3 منشآت  للطائرات،  املضادة 
واحدة،  إلكترونية  قيــادة  ومحطة 
والوقود  للذخيرة  مســتودعات  و6 
و54 منطقــة لتخزيــن املعــدات 

العسكرية. 
العمليات  نتائج  »إجمالــي  أن  وزاد 
منذ انطالق العمليــة اخلاصة، هو 
61 طائــرة هليكوبتر، و126  تدمير 
طائرة من دون طيــار، و1159 دبابة 
ومركبات قتاليــة مصفحة أخرى، 
و118 قاذفة صواريخ متعددة، و436 
قطعــة مدفعية ميدانيــة وهاون، 
و973 وحدة من املركبات العسكرية 
اخلاصة«. كما أشار إلى أن »القوات 
واصلــت  الروســية  املســلحة 
هجومهــا علــى جبهة واســعة، 
بلدات  علــى  وفرضت ســيطرتها 
كما  وكيريلوفكا،  نوفواندريفــاكا 
وصلت إلى خط نوفومايورســكو - 
بافلوفكا - نيكولسكو - فالدمييروفا 
- بالغوديت، حيث تقدمت ملســافة 

12 كيلومتراً«.
وقال الناطق العســكري إن »قوات 
سيطرت  الشــعبية  لوغانســك 
علــى بلدات فوغوريــا ويوث، وعلى 
جنوب ووسط بلدة بوباسنايا، فيما 
باجتاه  التقدم  واصلت وحدات أخرى 
سيفرودونيتسك«.  مدينة  ضواحي 
فــي الوقــت ذاتــه، أعلــن رئيس 
أن  بوشــيلني،  دينيس  دونيتســك 
أراضيها  بلدة على   85 قواته حررت 
منــذ بــدء العملية العســكرية 
 24 دونباس في  الروســية مبنطقة 

شباط.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــع اســتمرار الصــراع علــى 
ليبيا بني حكومتي  السلطة في 
عبــد احلميــد الدبيبــة وفتحي 
الدولية  األطراف  تواصل  باشاغا، 
مســاعيها بهــدف التوصل إلى 
املســتجد على  النزاع  حل لهذا 

السلطة بني حكومتني.
األميركي  الســفير  أعلــن  فقد 
أن  نورالند،  ريتشــارد  ليبيــا  في 
األمم املتحدة ستشــرع قريبا في 
إجــراء »مفاوضــات عاجلة« بني 
املتنافستني،  احلكومتني  رئيسي 

الســلطة  أزمة تســليم  حلــّل 
وتهدئة التوترات، والتباحث بشأن 
االستعداد إلجراء انتخابات عامة 

في أقرب وقت ممكن.
جــاء ذلك إثــر لقائه بباشــاغا، 
في العاصمة تونــس، حيث أكد 
الديبلوماســي األميركــي فــي 
بيان نشــرته ســفارة بالده فجر 
اليــوم األحــد، اســتعداد رئيس 
الوزراء املعــني من البرملان، ورئيس 
حكومة الوحدة الوطنية املؤقتة، 
»االنخراط في مفاوضات عاجلة«، 
للتباحــث بشــأن كيفيــة إدارة 

احلكم  فترة  من  النهائية  املراحل 
املؤقــت واالســتعداد النتخابات 
برملانية ورئاســية في أقرب وقت 

ممكن.
كما أضافت الســفارة أن نورالند 
أشــاد خالل اجتماعه مع باشاغا 
لالنخراط  أبداه  الذي  بـ«االهتمام 
تســيرها  عاجلة  مفاوضات  في 
األمم املتحــدة بهدف التوصل إلى 
تفاهم سياســي مــع الدبيبة«، 
له  نقل  الســفير  أن  موضحــة 
بــدوره  مســتعد  الدبيبــة  أّن 

للمشاركة في هذه احملادثات«.

إلى ذلك، أوضحت أنه ســيجري 
»حتديد شكل ومكان احملادثات من 
قبل األطراف نفسها بالتشاور مع 
األمم املتحدة والشركاء الدوليني«.

احلرة  أن »االنتخابــات  واعتبــرت 
والنزيهة والشاملة هي الصيغة 

الوحيدة لالستقرار الدائم«.
كما شــددت علــى أّن »مناصرة 
طرف ضّد آخر ليس خيارا مطروحا 
»املوقف  وأّن  احلالــي،  الوضع  في 
الوحيد الذي ميكن اختياره بشكل 

مبّرر هو املفاوضات السلمية«.
يشــار إلــى أنه من شــأن قبول 

الطرفني بوساطة أممية وخارجية، 
صدام  ســيناريو  ليبيا  يجنّب  أن 
أن  وشــك  علــى  كان  مســّلح 
يندلع قبل يومني بني مليشــيات 
كانــت  متنافســة  مســلحة 

مستعّدة للمواجهة.
لكن األمور بخواتيمها كما يقال، 
إذ يتوقف النزاع على نتيجة تلك 
ينذر اســتمرار  املفاوضات، حيث 
تصّلــب مواقف اجلانبــني بعودة 

القتال.
فيما يأمــل الليبيون ومن ورائهم 
اجملتمــع الدولــي، أن يحل اخلالف 

على الســلطة والشــرعية بني 
الرجلــني ، من خالل هــذا احلوار 
وليس عــن طريــق القــوة، وأن 
يصال إلى توافــق وتفاهم، ينهي 
التوتر السياسي والعسكري في 

بالدهم.
إذ تقف ليبيا اليــوم أمام مفترق 
طرق خطير، بعدما كلف البرملان 
جديدة،  حكومة  برئاسة  باشاغا 
متمســكا  الدبيبة  يزال  ال  فيما 
بشرعية حكومته ويعارض فكرة 
تســليم الســلطة إال حلكومة 

منتخبة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتمدت األمانة العامة جمللس وزراء 
جماعة  تصنيف  العرب،  الداخلية 
احلوثيــني جماعة إرهابية وإدراجها 
فــي قائمــة الكيانــات اإلرهابية 
القائمة الســوداء  املدرجة علــى 
العربيــة ملنفذي ومدبــري وممولي 

األعمال اإلرهابية.
وقــال بيان لألمانــة العامة جمللس 
اطلعت  العــرب  الداخليــة  وزراء 

عليــه رويتــرز إن تصنيف جماعة 
احلوثيني، ككيان إرهابي، وإدراجهم 
على القائمة السوداء العربية يأتي 
جــراء »االنتهاكات التــي ارتكبها 
احلوثيون ضد السكان اليمنيني من 
قتل وتشريد وسجن وتعذيب« منذ 
سيطرتها على العاصمة اليمنية 

صنعاء في 21 سبتمبر 2014.
»االنتهــاكات  علــى  ردا  ويأتــي 
اجلســيمة ضد دول اجلوار واجملتمع 

املائية  املمــرات  وتهديد  الدولــي، 
مبا فــي ذلك الهجمــات اإلرهابية 
املليشــيات  نفذتها  التي  املتكررة 
عبــر احلــدود« والتي تســتهدف 
املدنيــني والبنيــة التحتيــة في 

السعودية واإلمارات.
ويشــهد اليمن منذ سبع سنوات 
حربا دامية بــني احلكومة املعترف 
بهــا دوليا يســاندها منــذ أواخر 
مارس 2015 حتالف عسكري تقوده 

الســعودية، وجماعــة احلوثيــني 
املدعومة من إيران والتي تســيطر 
ومعظم  صنعــاء  العاصمة  على 
الســكانية  واملراكــز  املناطــق 
احلضرية الكبرى في شــمال البالد 

وغربها منذ أواخر سبتمبر 2014.
احلــرب  إن  املتحــدة  األمم  وتقــول 
أســفرت عن مقتل عشرات اآلالف 
وتشــريد املاليني، ودفعــت اليمن 
الذي يشــهد »أكبر أزمة إنسانية 

في العالم« إلى شــفا اجملاعة مع 
انهيار االقتصاد.

جاء هذا التصنيف تنفيذا للخطة 
املرحلية التاســعة لالستراتيجية 
العربيــة ملكافحة اإلرهــاب التي 
التاســعة  الدورة  اجتمــاع  أقرها 
الداخلية  وزراء  جمللــس  والثالثــني 
العــرب الذي عقد فــي العاصمة 
التونســية في الثانــي من مارس 
اجلــاري مبشــاركة وزراء الداخلية 

العــرب، وممثلــني عــن عــدد من 
واإلقليمية  العربيــة  املنظمــات 
والدولية، باإلضافة إلى وفود أمنية 

عربية رفيعة املستوى.
وكان وزير الداخلية اليمني، إبراهيم 
حيدان قد طالب خــالل االجتماع 
بدعم موقــف اليمن بإدراج حركة 
احلوثي في قائمة اإلرهاب بســبب 
أعمالها التي جتاوزت حدودها وفقا 

ملا ذكرته وكالة األنباء احلكومية.

التصعيد الميداني الروسي يسابق الجهود الدبلوماسية
فيما دعوات الوساطة لوقف النار تتزايد

صراع السلطة مستمر.. مفاوضات مرتقبة بين باشاغا والدبيبة

وزراء الداخلية العرب يدرجون الحوثيين في قائمة الكيانات اإلرهابية
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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 مشــروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقــع اإللكتروني )FTTH-SUBMIT.IQ( واملتمثل مبد 
وإنشــاء شــبكات ضوئية )هوائية وأرضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل 
منطقــة كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنــت وتنصيب األجهزة اخلاصة 
باملشتركني ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة 
تفاصيل املشروع 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 املشــروع أعاله 
وسوف يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة 
من قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشركة 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 )FTTH-SUBMIT.IQ( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع 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 )FTTH-SUBMIT.IQ( او مراسلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
 )ZAIN  07822222352   - ASIA  07722222352(  او االتصال عبر األرقام )SUBCONTRACTORS@FTTH.IQ(
لإلجابة عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع 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

شركة لوك أويل أوفرسيز عراق أكسبلوريشن )لالستكشاف( ب. ف.
تقوم بإعادة إعالن املناقصة رقم LOIE/60/03-2022 لتوفير اختبارات املياه، ودراسات 

الهيدروجني وقياس األعماق في مواقع رئيسية لسحب املياه اخلارجية )النهر الثالث( 
مبوجب مشـــروع الرقعـة االستكشافية رقم 10، جـمهورية العراق

تقوم شــركة لوك أويل أوفرســيز عراق أكسبلوريشــن )لالستكشــاف( ب. ف. بصفة املشــغل ملشروع الرقعة 
االستكشافية رقم 10 في جمهورية العراق، بتنفيذ العمليات البترولية مبوجب عقد اخلدمة الستكشاف وتطوير 
وإنتاج الرقعة االستكشــافية رقم 10، املؤرخ في 07 تشــرين الثاني 2012، واملبرم مع شركة نفط ذي قار )الطرف 

األول( / وزارة النفط العراقية.
يحق االشــتراك في هذه املناقصة للشخصيات االعتبارية والشركات احمللية العراقية واألجنبية التي تتمتع بخبرة 
تنفيذ مشــاريع مشــابهة لتلك الواردة في هذه املناقصة والتي يحق لها تقدمي اخلدمات في جمهورية العراق وفق 

القوانني والتشريعات السارية في جمهورية العراق و/أو الدولة التي مت تسجيل الشركة فيها.
ويجب على الشركات املتقدمة بالعروض أن تستجيب ملتطلبات احلد األدنى للتأهيل املذكورة في وثائق املناقصة 

مبا فيها ما يلي:
أ ( أن يكون معتمدا من قبل وزارة البيئة بصفة مزود مهني لالستشارات البيئية داخل أراضي جمهورية العراق؛

ب ( يجــب أن يتمتع بخبرة خاصة في توفير اخلدمات كمزود االستشــارات البيئية إلى الشــركات العاملية بصفة 
املقاول العام مبوجب ال أقل عن العقود الثالثة )3( املنفذة أو اجلارية خالل الســنوات الثالث )3( األخيرة )2018–2022( 

في جمهورية العراق؛ 
ج ( يجب إثبات مدى توفر مختبرات ميلك لها أو مختبرات معتمدة تابعة جلهة ثالثة إلجراء اختبارات تفصيلية جلودة 

املياه وحتليل مكونات الرواسب؛
د(   يجب ان ميلك شهادة التسجيل املناسبة بصفة الكيان القانوني أو الفرع في جمهورية العراق؛ 

ميكن احلصول على كافة وثائق املناقصة عقب تقدمي طلب خطي مرفق مبعلومات وافية تؤكد أن الشركة العارضة 
تستجيب ملتطلبات احلد األدنى املذكورة أعاله )يتم تقدمي الطلب على األوراق الرسمية اخلاصة بالشركة موقعا من 
Block10.Tenders@ :قبل الشخص املفوض في موعد أقصاه 29 آذار/ مارس 2022( عبر إرسالها إلى العنوان التالي

lukoil-international.com
على أن يتضمن الطلب اخلطي أعاله املعلومات التالية: 

• اســم الشــركة الكامل وعنوان البريد والهاتف والفاكس وعنوان البريد اإللكتروني واالسم الكامل للشخص 
املفوض باالتصاالت وعنوان بريده اإللكتروني.

يجب إرسال وثائق املناقصة عبر البريد اإللكتروني دون أية مسؤولية عن فقدانها أو تأخير وصولها، بعد تقدمي طلب 
خطي كما ذكر أعاله.

يجب تقدمي العروض بالظرف إلى العنوان املذكور أعاله في وثائق املناقصة قبل متام الســاعة 05:00 مساًء )بتوقيت 
بغداد( في تأريخ 13 نيسان/ ابريل 2022.

 “LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V.”
ANNOUNCES RE-TENDER NO. LOIE/602022-03/ FOR PROVISION OF WATER 
TESTING, HYDROLOGICAL AND BATHYMETRY STUDIES AT MAIN OUTFALL 

DRAIN )THIRD RIVER( WATER INTAKE LOCATIONS FOR ERIDU OIL FIELD FEED, 
BLOCK 10, REPUBLIC OF IRAQ 

LUKOIL OVERSEAS IRAQ EXPLORATION B.V., Operator of the Block 10 Project in Iraq, is carrying out 
petroleum operations under the Exploration, Development and Production Service Contract for the Block 10 
Contract Area, dated November 07, 2012 )the “EDPSC”(, the First Party of the EDPSC is Thi-Qar Company of the 
Iraqi Ministry of Oil.
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of projects similar 
by nature to the subject of the Tender and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or 
by their country of registration, to perform their activities in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
Companies acting as Applicants shall meet the following minimal qualification requirements specified in 
Tender documentation, including:
a( to be an accredited by Ministry of Environment professional environmental consultancy provider within the 
territory of the Republic of Iraq.
b( to have experience as environmental consultancy provider to international companies with at least 3 
executed or ongoing contracts during 2018 - 2022 in Iraq as the main contractor.
c( to demonstrate the availability of own laboratories or third party’s accredited laboratories to carry out detailed 
water quality investigation and sediment composition analysis.
d( to have appropriate registration as a Legal Entity or Branch in Iraq.
A full set of the Tender documentation may be obtained after submission of a written application along with 
sufficient information confirming that the company meets the minimal qualification requirements set out above 
)applications on the letterhead signed by an authorized person shall be received before March 29th, 2022( to 
Block10.Tenders@lukoil-international.com.
The written request of Applicant shall contain the following information: 
• Full name of company; mail address; phone; fax; e-mail address; full name of contact person and his e-mail 
address.
The Tender documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.
Envelopes with Bids shall be delivered to the address specified in Tender Documentation before 5:00 p.m. 
)Baghdad time( of April 13th, 2022.

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 920
التاريخ: 2022/3/9

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن بيع اآلليات املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى 
مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك 
في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة خالل فترة )15( خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )100%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله 
في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة يوم العمل الذي 
يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة يوم العمل الذي يليه مستصحبني هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية 
ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على املشتري رفع املواد خالل 
فترة )10( عشرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه تفرض غرامة تأخيرية قدرها )100000( مائة الف دينار 

عن كل يوم تأخير.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واإليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 921
التاريخ: 2022/3/9

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلــن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط )للمرة الثالثة( عن بيع االمالك املدرجة أوصافها فــي أدناه العائدة الى مديرية بلدية جصان 
وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية جصان خالل فترة 
)15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر 
جلــب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتــزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد. وفق املادة )15( من قانون 
بيع وايجار أموال الدولة رقم 31 لســنة 2013 والتي تنص )يجري اإلعالن عن بيع الدور او الشــقق او األراضي السكنية العائدة الى الدولة مبا فيها 
أمــوال الدولة العائدة لدواوين األوقاف الى منتســبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال ميلكون هــم او ازواجهم او أوالدهم القاصرين دارا او 

شقة او ارضا سكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او اجلمعية التعاونية.
الشروط:

1- يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او األراضي السكنية لها أوال.
2- فإذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبني الدوائر عامه.

3- وفي حال عدم حصول راغب بالشراء منهم او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك.
املستمسكات املطلوبة:

• تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات اخلاصة بتوزيع قطع األراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
• مستمسكات للزوج والزوجة او حجة إعالة إذا كان اعزبا.

• بيان عدم استفادة
• تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واإلسكان واالشغال العامة

• تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات األخرى
• تأمينات 50% بالنسبة لبقية املواطنني غير املوظفني

املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط/ رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 694
التاريخ: 2022/2/24

م/ إعالن
بالنظر حلصول نكول

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة خالل فترة )15( خمســة 
عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري 
املزايــدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة 
صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد. على ان يتحمل الناكل فرق البدلني.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

القيمة التقديريةاللوناملوديلرقم اآلليةنوع اآلليةت

13500000اصفر 2807382002كريدر جلبروم1

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةبدرة/ حي العباس2000 م172نادي املوظفني1

املوقعمساحتهرقم امللكنوع امللكت

قطعة ارض 1
حي الزهراء/ قرب دار املواطن علي 280 م2134/112 م31 الشاكلي والدايرسكنية

حسني عيدان



5 اعالن

إعالن
إلى الشركاء 

)محمد كاظم باهض
 وجواد كاظم باهض(

اقتضــى حضوركــم إلــى 
العراقي  اإلســكان  صندوق 
لقيام  وذلــك  ميســان  في 
الشــريكة )خالدية محراث 
تسليف  الى  بالتقدمي  سيد( 
العقار  على  للبناء  اإلسكان 
الســراي.   .١٤٣٢ املرقــم 
وخالل  الكبير  اجملر  ميســان 
مدة أقصاها خمســة عشر 
إذا  وشهر  العراق  داخل  يوما 
كان من تاريخ النشــر خارج 
يسقط  وبعكســه  العراق، 
االعتــراض  فــي  حقكــم 

مستقبال...

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6٢0٤/١٢
التأريخ: ٢0٢٢/٢/٢7

إعالن نكول

بناًء على نكول مســتأجري اإلحالة االولى ، لــذا تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديــوان محافظة البصرة عن 
إجــراء املزايدة العلنية إليجــار العقارات املبينة ارقامها ومواقعها في أدناه العائــدة الى بلدية البصرة وملدة إيجار 
)ثالث ســنوات( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة )٢١( لسنة ٢0١٣ املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )١5( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )٣0%( من القيمة املقدرة مضروبا في 
مدة التأجير مبوجب صك مصدق وستجرى املزايدة في الساعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم 
األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور 

نشر اإلعالن واملصاريف األخرى وبنسبة ٢% 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 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: 65٣١/١٣
التأريخ: ٢0٢٢/٣/٣

إعالن ثاٍن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية لبيع البراميل الفارغة املدرجة 
تفاصيلها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )٢١( لســنة ٢0١٣ 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل 
)١5( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )٢0%( من القيمة املقدرة 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 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 واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 9١9
التاريخ: 9/٢0٢٢/٣

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديريــة بلدية بدرة وفق قانــون بيع وإيجار أمــوال الدولة رقم )٢١( لســنة ٢0١٣، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بدرة خالل فترة )١5( خمســة عشر يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )٣0%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن 
في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى 
وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 9٤6
التاريخ: ٢0٢٢/٣/١٣

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية املوفقية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )٢١( لســنة ٢0١٣، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية املوفقية 
خالل فترة )٣0( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )٣0%( 
من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود/ مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

االثنني 14 آذار 2022 العدد )4857(
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات 94 م6/21312مخزن1

سعر البرميل الواحدالعددسعة البرميل الواحدجنس العقارت

200 لتر مصنوع من احلديدبراميل مستهلكة1
1000 
 برميل

 15،000 خمسة عشر الف دينار
للبرميل الواحد

موقعهاااليجاراملساحةرقم امللكنوع امللكت

حي احلسنيسنة واحدة12 م502حانوت1

حي الرسولسنة واحدة24 م372حانوت2

حي الرسولسنة واحدة273 م262شقة3

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

أسواق املدينةسنة واحدة18 م782محل جتاري1

أسواق املدينةسنة واحدة18 م792محل جتاري2

أسواق املدينةسنة واحدة18 م802محل جتاري3

أسواق املدينةسنة واحدة18 م812محل جتاري4

أسواق املدينةسنة واحدة18 م822محل جتاري5

أسواق املدينةسنة واحدة18 م832محل جتاري6

أسواق املدينةسنة واحدة18 م842محل جتاري7

أسواق املدينةسنة واحدة18 م852محل جتاري8

قرب محطة الوقود اجلديدةسنة واحدة12 م3542أرضية كشك9

قرب محطة الوقود اجلديدةسنة واحدة12 م3552أرضية كشك10

قرب محطة الوقود اجلديدةسنة واحدة12 م3562أرضية كشك11

قرب محطة الوقود اجلديدةسنة واحدة12 م3572أرضية كشك12
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الصباح الجديد ـ متابعة:

يواجــه االقتصــاد العاملــي الذي لم 
يتعاف بعد من أزمة وباء كوفيد - 19، 
تهديد احلرب في أوكرانيا واالرتفاع احلاد 
في أســعار املواد األولية، مبددا اآلمال 

التي برزت مطلع العام.
ياكوب  يرى  »الفرنســية«،  بحســب 
مجموعة  فــي  العضو  كيركيجــارد 
صنــدوق مارشــال األملانــي لألبحاث 
في بروكســل، أن »احلرب اندلعت في 
وقت كانــت أوروبا والواليــات املتحدة 

تستفيدان من تعاف ممتاز«.
وأقرت كريســتني الجارد رئيسة البنك 
املركزي األوروبي بأن التدخل العسكري 
الروســي في أوكرانيا الــذي بدأ منذ 
أســبوعني فقط، »يزيد بشكل كبير« 
اخملاطر. وخفــض املصرف بـ0.5 نقطة 
2022 في  للنمــو في  مئوية توقعاته 

منطقة اليورو، ليصبح 3.7 في املائة.
ويعتــزم صندوق النقــد الدولي أيضا 

خفض توقعاته على صعيد العالم.
كذلــك خفضت وكالة ســتاندرد آند 
بــورز للتصنيف االئتمانــي توقعاتها 
بـ0.7 نقطة إلى 3.4 في املائة بســبب 
االنهيار املرتقب للناجت احمللي اإلجمالي 

الروسي وارتفاع أسعار الطاقة.
يقــدر جــان - بيزانــي فيــري اخلبير 
االقتصــادي لدى معهــد بروجيل، أن 
احلرب ســتكلف االحتــاد األوروبي 175 
مليار يورو بســبب تأثير فاتورة الطاقة 

واستقبال الالجئني والدعم املالي.
ومع ذلــك ال داع للخشــية من ركود 
كبيــر. لكن كيركيجــارد يتحدث عن 
خطــر حدوث ركــود تضخمــي، وهو 
ظاهــرة حتــدث عندما يترافــق النمو 

الضعيف مع معدل تضخم مرتفع.
إال أن تفشــي الوباء مجددا في الصني 
يثير القلق. ويقول كيركيجارد إن »هذا 
الغموض كبير بقدر حجم احلرب على 

األقل«.
هذا التضخم مســتمر منذ عام. فقد 
كان في البدايــة مرتبطا باضطرابات 
سالســل اإلمداد بســبب أزمة الوباء 
احلاد ألســعار  االرتفاع  اليوم  ويعكس 
التي تشــكل عبئا على  األولية  املواد 
تكلفة اإلنتاج بالنســبة للشــركات 
وعلــى القدرة الشــرائية بالنســبة 

لألسر.
يقول تومــاس بيلــوران -كارالن مدير 
مركز الطاقة في معهد »جاك دولور« 
األوروبي، »نواجه صدمة النفط، تضاف 
إليها صدمــة الغاز وصدمة الكهرباء. 
لم نر مثل هــذا التزامن من قبل، هذا 

يتعلق بالطاقة فقط«.
وقدر جيــروم باول رئيــس االحتياطي 
الفيدرالي األمريكي األســبوع املاضي 
أمــام الكوجنــرس األمريكــي بأن كل 
ارتفاع بقيمة عشــرة دوالرات لســعر 
برميل النفط يتسبب في تراجع النمو 
في الواليــات املتحدة بنحو 0.1 نقطة 
وبزيادة معــدل التضخم بـ0.2 نقطة، 
وقد بلغ األخير 7.9 في املائة في شباط.
إضافة إلى النفط والغاز، ترتفع أسعار 
العناصر االقتصادية األخرى  عديد من 
القمح،  النيكل،  األملنيــوم،  غرار  على 
والذرة. وحذر الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني بنفســه اخلميس من التضخم 
الناجم عــن العقوبــات التي فرضت 

على بالده.
تتأثر معظم القطاعــات من صناعة 
البالســتيك البترولــي إلــى صناعة 
إلى  التي حتتاج  الكهربائية  البطاريات 
النيكل مــرورا بصناعة الطائرات التي 

تعتمد على األملنيوم.
وتوقــف العمل في مواقــع لصناعة 
احلديد والصلب في إسبانيا خصوصا، 
التمكن من دفع فاتورة  بســبب عدم 

الكهرباء.
فــي العالــم كلــه، أصبــح التنقل 

والطعام والتدفئة أكثر تكلفة.

في مصر، يقــول عمر عزام »31 عاما« 
وهو من سكان القاهرة، إن »سعر اخلبز 
ارتفع بشكل هائل«. فقد ازداد 50 في 
املائة منذ التدخل العسكري الروسي 

في أوكرانيا.
وتعد مصر أكبر مســتورد للقمح في 
العالم وثاني أكبر مستورد من روسيا. 
وسبق أن خفضت وزن الرغيف املدعوم 
وتدرس اآلن زيادة ســعره، ما سيشكل 
ســابقة من نوعها منذ 1977 عندما 
الســادات ذلك،  أنــور  الرئيس  فعــل 
واندلعت »انتفاضة اخلبز«، ولم تتوقف 

حتى إعادة السعر السابق.

حذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
خالل قمــة أوروبية في فرســاي، من 
أوروبا وإفريقيا »ســتتأثران بشكل  أن 
عميــق جدا علــى مســتوى الغذاء« 
في األشــهر الـ12 إلى الـ18 املقبلة، 
الكثيرة  االضطرابات  خصوصا بسبب 
املتوقعــة أثنــاء موســم احلصاد في 

أوكرانيا وال سيما حصاد القمح.
من جانبهــا، طالبــت دول مجموعة 
السبع اجلمعة اجملتمع الدولي بتجنب 
اتخاذ أي تدبير يحد من عمليات تصدير 
وأدى تعبير »مهما  الغذائيــة.  املــواد 
كلــف الثمن« الذي اشــتهر به ماريو 

املركزي  للبنك  السابق  الرئيس  دراجي 
األوروبــي، إلــى التوصل إلــى موازنة 
تاريخيــة في أوروبــا 2020 مصحوبة 

بدين مشترك.
تبنت الواليــات املتحدة خططا مالية 
هائلة عديدة وأقرت اليابان خطة ثالثة 

في تشرين الثاني.
لكن في مواجهة تدهور األوضاع املالية 
املســاعدات  تكون  أن  ينبغي  العامة، 
هــذه املرة موجهــة أكثر ملســاعدة 
ضحايا التضخم. من جهة الشركات، 
يرى كريســتوف بارو اخلبير االقتصادي 
في شــركة »ماركيت ســكيوريتس« 

ال  املســتثمرين  أن  لالســتثمارات، 
يتوقعــون إخفاقات كبيــرة بل مجرد 

»توتر طفيف«.
فــي املقابــل، ميكن أن تشــهد الدول 
الناشــئة األكثر هشاشة في مقابل 
وحتى  أوضاعها  في  تدهورا  التضخم، 
في اســتقرارها السياسي في بعض 

األحيان.
من جهتها، توقعت مجموعة »باي فا« 
األملانية للتجارة الزراعية ارتفاع أسعار 
أملانيا بسبب احلرب  املواد الغذائية في 

في أوكرانيا.
وقــال يورج - زميون إميرتــس مدير جتارة 
احلبــوب في اجملموعة، فــي تصريحات 
جمللة »فوكــوس« األملانية، »إضافة إلى 
أسعار املواد اخلام، هناك زيادة أخرى في 
تكاليف التصنيع. ســيرى املستهلك 
ذلك في أسعار املواد الغذائية املرتفعة 
- نحن نتحدث عــن زيادة تراوح بني 10 

و15 في املائة أو أكثر«.
وبحســب »األملانية«، ذكــر إميرتس أن 
من املرجح أن يصبــح اخلبز واللفائف 
واملعجنــات، على وجه اخلصوص، أكثر 
تكلفة، مضيفا أنه في أســوأ احلاالت 
للحبوب  كمــورد  أوكرانيا  ســتغيب 
هذا العام، ومن ثم ســينقص السوق 
العامليــة أكثر مــن 40 مليون طن من 
احلبوب، وهو ما يعادل محصول احلبوب 

األملاني.
ووفقا ملنظمة »كير جيرماني« اخليرية، 
فإن نصف املواد الغذائية التي يوزعها 
برنامــج األغذية العاملــي التابع لألمم 

املتحدة يأتي من أوكرانيا.
وقال كارل - أوتو تسينتل األمني العام 
لـ«كيــر جيرمانــي« فــي تصريحات 
لـ«فوكس« إن منطقة شمال إفريقيا، 

بشكل خاص، ستشعر بهذا النقص.
وكانــت منظمــة األغذيــة والزراعة 
التابعة لألمم املتحدة »الفاو« قد ذكرت 
أمس أن »األســعار العامليــة لألغذية 
واألعــالف قد ترتفع مبا يراوح بني 8 و22 

فــي املائة فوق مســتوياتها املرتفعة 
نتيجة للصــراع الدائر في أوكرانيا، ما 
ســيؤدي إلى قفزة في عــدد املصابني 

بسوء التغذية على مستوى العالم«.
وأكــدت »الفاو« أنه لــم يتضح إذا ما 
كانت أوكرانيا ستكون قادرة على جني 
احملاصيل إذا طال أمد احلرب، إلى جانب 
الغموض الذي يكتنف أيضا الصادرات 

الروسية خالل العام املقبل.
وقالت »الفاو«، إن »روسيا أكبر مصدر 
للقمــح فــي العالــم بينمــا جاءت 
أوكرانيا في املرتبة اخلامســة. وتوفران 
معا 19 في املائة من اإلمدادات العاملية 
من الشعير و14 في املائة من إمدادات 
القمح و4 في املائــة من الذرة وهو ما 
يشــكل أكثر من ثلث صادرات احلبوب 

العاملية«.
وتعد روســيا أيضا من بــني أبرز الدول 
في تصدير األســمدة على مســتوى 
العالم. وقال شــو دونيــو املدير العام 
»االختالل  إن  بيــان:  فــي  لـ«الفــاو« 
احملتمل في األنشــطة الزراعية لهاتني 
الرئيستني للسلع  الدولتني املصدرتني 
األساســية ميكن أن يؤدي إلــى زيادة 
مســتوى  على  الغذائي  األمن  انعدام 

العالم بشكل خطير«.
املواد  »الفاو« ألسعار  وسجل مؤشــر 
الغذائية مســتوى قياسيا في شباط 
أن يســتمر في  املؤكــد  ومن شــبه 
االرتفاع أكثر في األشــهر املقبلة مع 
تردد أصداء تداعيات الصراع في جميع 

أنحاء العالم.
وقالــت »الفــاو«، إن »دوال أخــرى قد 
تســد جزءا فقط من النقص املتوقع 
فــي الصادرات من روســيا وأوكرانيا«. 
وأضافت »من األمــور املثيرة للقلق أن 
النقص الناجم عن ذلك في اإلمدادات 
العامليــة قــد يرفــع أســعار الغذاء 
واألعالف العاملية مبا يــراوح بني 8 و22 
فــي املائة فوق مســتوياتها املرتفعة 

بالفعل«.

تقـرير
آمال التعافي تتبدد

الحرب في أوكرانيا وارتفاع األسعار يهددان االقتصاد العالمي 

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بحث هشــام توفيق وزير قطــاع األعمال العام، 
مع وفد من قيادات ســوق األوراق املالية العراقي 
برئاسة حسن حمود حساني رئيس هيئة األوراق 
املالية، ســبل تعزيــز التعاون املشــترك، وذلك 
بحضور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة 
املصرية. وأعرب هشام توفيق، في بيان صادر اليوم 
األحــد، عن تطلعــه لتعزيز التعــاون مع اجلانب 
العراقي وتقدمي الدعم ونقــل اخلبرات في مجال 
سوق األوراق املالية وكذلك مجال إدارة الشركات 
العامة خاصة في ظــل تطبيق املزيد من معايير 
القانون املنظم لعمل شركات  احلوكمة وتعديل 
قطاع األعمال العام. وعرض الوزير عدداً من أوجه 
التعاون مــع اجلانب العراقي خاصــة في مجال 
التابعة  املقاوالت واإلسكان واستعداد الشركات 
العاملة في هذا اجملــال لزيادة حجم أعمالها في 
السوق العراقية للمســاهمة في تطوير البنية 
األساســية وجهود إعادة اإلعمار، وتنمية وتطوير 
قطاع اإلنشــاءات واإلســكان. وأكد على امتالك 
الشركات التابعة خبرة كبيرة في مجال صناعة 
املشروعات  إلى  واألسمدة، مشــيراً  الكيماويات 
اجلاريــة للتحول إلــى الطاقــة النظيفة ومنها 
األمونيــا اخلضــراء، وكذلك صناعة الســيارات 
الكهربائية )املالكي / امليكروباص( واجلهود اجلارية 
لتوطني هذه الصناعة من خالل تطوير البطاريات 

ونظم التحكم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعلن وزير الطاقــة واملياه اللبناني وليد فياض، 
ان جلنة عراقية ســتزور لبنان األســبوع اجلاري 

للتباحث حول مستحقاته من توريد الفيول.
وقــال الفياض خالل لقائه ســفير العراق في 
لبنان حيدر شــياع البراك ان »العراق ســاعد 
ووقف بجانب لبنان خالل الفترة املاضية عندما 
زودهــا مبادة الفيــول«، مبينا ان »هنــاك زيارة 
للجنة العراقية األســبوع اجلاري في ما يخص 
آلية انتفاع الطرف العراقي من مســتحقاته 

املرتبطة بتوريد الفيول العراقي الى لبنان«.
العراقي من  الطــرف  انتفــاع  وأضاف«آليــة 
مســتحقاته ســوف تؤدي الى املساعدة في 
حتريك العجلة االقتصاديــة لناحية املنتجات 
واخلدمــات اللبنانية التي سيســتفيد منها 

القطاعان العام واخلاص في لبنان«.
ووقع لبنان مــع العراق اتفاقا فــي متوز 2021 
الستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف 
من أزمــة الكهربــاء في البــالد، ووصلت اول 
باخــرة الى لبنان محملة بـــ 31 الف طن من 
هذه املــادة في 16 ايلول عــام 2021. والفيول 
مزيج من الزيوت التي تبقــى في وحدة تكرير 
النفط بعد التقطير )وقــود ثقيل( ويحرق في 
الفرن أو املرجل لتوليد احلرارة أو لتوليد الطاقة 
الكهربائيــة أو احلركية. واتفــق العراق ولبنان 
على تبادل الطاقــة، مينح العراق مبوجبه لبنان 
الذي مير بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة 
الثقيل، مقابل »خدمات وســلع«  الوقود  زيت 

سيحصل عليها العراق من لبنان.

العراق ومصر تبحثان 
التعاون ونقل الخبرات 

بمجال سوق األوراق المالية

لجنة عراقية تصل 
إلى لبنان الستحصال 

مستحقات توريد الوقود

الصباح الجديد ـ متابعة:

املائيــة،  املــوارد  وزارة  أحصــت 
امــس األحد، النتائــج اإليجابية 
لفعاليــات مؤمتر بغــداد الدولي 
للميــاه، مبينــة أن املؤمتــر يعد 
رســالة للعالــم بأهميــة دعم 
العــراق في مواجهــة أزمة املياه 
والتغيرات املناخية، فيما كشفت 
عن تأييد دولي كبير ملوقف العراق 

بشأن املياه.
وقال املتحدث باسم الوزارة، علي 
راضــي، إن »مؤمتر بغــداد الدولي 
الثانــي للمياه خــرج مبجموعة 
تالها  التي  املهمة  التوصيات  من 
وزير املوارد املائية، مهدي رشــيد 
اخلتامية،  كلمتــه  في  احلمداني 
مــن أهمهــا دعــم دول املصب 
ومســاعدة العراق ملواجهة أزمة 
املياه والتغيرات املناخية، باعتباره 
دولــة مصــب بامتيــاز، وصنف 
كأحد أكثر خمــس دول بالعالم 
تأثرا بالتغيــرات املناخية، أضافة 
تقاسم  على ضرورة  التأكيد  إلى 
الضرر وعدم رمي امللوثات باألنهار 
للموارد  إقليمي  بنك  وتأســيس 
املائيــة والتحول مــن نظام الري 

املفتوح إلى نظام الري املغلقط.
وأضــاف، أن »املؤمتر شــهد ايضا 
إلى ســدة  وفنية  زيارة علميــة 
الهندية، لالطالع على هذا املعلم 
الــذي أدرج ضمن الئحــة التراث 

العاملي للري«.
وأشار إلى، أن »هنالك تأييداً كبيراً 
ملوقف العراق من قبل املشاركني 

فــي املؤمتــر، وحــرص احلكومة 
العراقية على مواجهة أزمة املياه 
من خالل الورقــة اخلضراء، حيث 
يعتبر هذا املؤمتر وســيلة إليصال 
بأهمية  العالــم  الــى  رســالة 
ودعم  ومســاعدة  اجلميع  تعاون 
العــراق في مواجهــة أزمة املياه 

والتغييرات املناخية«.
وتابع، »وجرى خــالل املؤمتر توقيع 
العديد من مذكرات التفاهم مع 
عدة دول، لتطوير القطاع االروائي 
وقدرات املوارد املائية لتسهم هذه 
دوليا  العــراق  دعم  في  املذكرات 
ملواجهــة ازمة امليــاه والتغيرات 

املناخية«. 
وأقيمــت فعاليات مؤمتــر بغداد 
الدولي الثاني للمياه خالل الفترة 
من 5 إلى 7 آذار 2022، الذي عقد 
مصطفى  الــوزراء  رئيس  برعاية 
الكاظمــي ومبتابعة وزيــر املوارد 
احلمداني،  رشــيد  مهدي  املائية، 

ملواجهــة أزمة امليــاه والتغيرات 
املناخية التي مير بها العراق.

العراق  دّق  املاضــي  العام  ونهاية 
أعلن  عندمــا  اخلطــر  ناقــوس 
مستشــار وزارة املــوارد املائيــة 
العراقية عون ذيــاب عبد اهلل أن 
املياه بشكل كامل  إيران قطعت 

أثر بشــكل مباشر  عن بالده، مما 
على املناطــق احليوية املهمة في 
مناطق مبحافظة ديالى )شــرقي 

البالد(، إضافة إلى شط العرب.
الزراعة  لــوزارة  وســبقها إعالن 
واملوارد املائية في إقليم كردستان 
العراق أن إيــران قطعت إمدادات 

املياه عن اإلقليم بنسبة 100%.
طهــران  تصرفــات  واعتبــرت 
واملواثيــق  لألعــراف  مخالفــة 
اســتغاللها  عن  فضال  الدولية، 
املياه فــي أعالي احلــوض وعدم 
املصب،  مناطق  مصلحة  مراعاة 
حيث بدأ اخملزون املائي يتناقص في 
سد حمرين املقام على نهر ديالى، 
الذي شارفت مياهه على اجلفاف 
بسبب قلة هطول األمطار وقطع 
إيران مجموعة من األنهر املغذية 

لنهر ديالى.
املياه  مناســيب  انخفاض  وجراء 
الواردة للعــراق من كل من تركيا 
وإيران، فضال عن انحسار سقوط 
األمطــار منــذ 3 أعــوام، كانت 
أعلنت  قد  العراقية  الزراعة  وزارة 
للعام  الزراعية  تخفيض خطتها 

احلالي بنسبة 50%.
وقبل شــهور حذر البنك الدولي 
من أن العراق قد يشهد انخفاضا 
بنســبة %20 في مــوارده املائية 
بحلول العام 2050 مع اســتمرار 
إلى  مشــيرا  املناخ،  تغير  ظاهرة 
االنعكاســات الســلبية خاصة 
وأضاف  والتوظيف.  النمــو  على 
أن »ندرة املياه« بدأت تتسبب في 
النطاق«  محدود  قسري  »تهجير 

خاصة جنوبي العراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت نتائج تقريــر صناعي منوا قويا 
الصينية  الذكية  الهواتف  في ســوق 
خالل كانون الثانــي املاضي، مع ارتفاع 
في املبيعات 0.4 في املائة على أساس 

سنوي، لتسجل 30.87 مليون وحدة.
وأشــارت نتائج التقريــر الذي أصدرته 
شــركة »ســي آي إن إن أو« لألبحــاث 
واالستشــارات، إلى أنه على أســاس 
ارتفع حجم مبيعات الهواتف  شهري، 
الذكية بـ38.6 في املائة من ديســمبر 

من العام املاضي 2021.
اجلديدة  الصني  أنباء  وكالة  وبحســب 
»شينخوا«، تصدرت شركة أوبو، صانع 
الهواتــف الذكيــة الصينــي، حجم 

املبيعات بارتفاع 42.6 في املائة مقارنة 
تلتها شركة فيفو  بالشهر األســبق، 

بارتفاع 55.8 في املائة.
وحافظت شــركة أونر على زخم النمو 
الشهر املاضي حيث ارتفعت مبيعاتها 
242.9 في املائة مقارنة بالعام املاضي، 
النمو األكبر على أســاس  مســجلة 
ســنوي بني العالمات التجارية اخلمس 

الكبرى.
أما شــركة أبل فحلــت رابعة بحجم 
مبيعــات قفــز 11.4 فــي املائة على 
أساس ســنوي، تلتها شركة شياومي 

الصينية.
وفي الشــأن الصيني، قالــت الهيئة 
الوطنيــة الصينية لتنظيم الســوق، 

أعلى هيئة لتنظيم السوق في البالد، 
إن »الصني أحرزت تقدما في مكافحة 
االنتهــاكات املرتكبة في مجال حقوق 
الطبع والنشر والتزوير في العام املاضي 
2021، كجزء من اجلهود املبذولة لتعزيز 

حماية امللكية الفكرية«.
وأضافــت الهيئــة في بيــان أصدرته 
أن »منظمي الســوق علــى مختلف 
البــالد تعاملوا خالل  املســتويات في 
العام املاضــي 2021 مع نحو 515 ألف 
قضية تتعلــق بحماية حقوق امللكية 
الفكريــة، مبا فيها نحو 36 ألف قضية 

انتهاك حلقوق العالمات التجارية«.
أكثر  تنفيذ  إلى  الصادر  البيان  وأشــار 
من 84 ألف عمليــة إنفاذ للقانون في 

أســواق رئيســة، حيث حتــدث حاالت 
التعدي والتزوير بشكل متكرر. وأشارت 
الهيئة إلى أنها عززت بشكل أكبر من 
تدابير احلوكمــة لضمان إدارة مجاالت 
رئيسة، والسلع واألسواق خالل الفترة 
املذكــورة حلمايــة احلقــوق واملصالح 
املشــروعة للمستهلكني، وتوفير بيئة 

أعمال جيدة وسليمة.
إلى ذلك، قدمــت الصني 20 مليار يوان 
»نحــو 3.16 مليار دوالر« مــن ميزانية 
احلكومة املركزية حلماية مزارعي احلبوب 
من ارتفاع أســعار اإلمدادات الغذائية، 
املاليــة اجلمعة.  وزارة  وفق ما ذكــرت 
وبحسب الوزارة فإنه سيتم تخصيص 
إعانات تقدم ملرة واحدة ملنتجي احلبوب، 

مبا في ذلك املزارعــون الفرديون، ومزارع 
والشركات  املزارعني،  وتعاونيات  األسر، 
الزراعية والكيانــات ذات الصلة، التي 
تتحمــل عــبء التكاليــف املرتفعة 

للمواد الزراعية.
وســتعمل الوزارة مع املديريات املعنية 
لتعزيز الرقابة على تلك األموال وإرشاد 
احلكومات احملليــة لتوزيع تلك اإلعانات 
على مزارعي احلبــوب في موعد مبكر 
لتحقيق االستقرار في دخول املزارعني.

وفي يونيــو2021، خصصت الصني 20 
مليار يوان في شــكل إعانات تقدم ملرة 
تخفيف  بهدف  احلبوب،  ملزارعي  واحدة 
وحماية  الزراعيــة  املواد  ارتفــاع  تأثير 

حماسة املزارعني لزراعة احلبوب.

نمو قوي في سوق الهواتف الذكية الصينية .. 
 30.87 مليون وحدة بيعت خالل شهر

الموارد المائية: توقيع مذكرات تفاهم
 مع عدة دول لتطوير القطاع االروائي 

مساندة دولية للبالد في مواجهة ازمة المياه
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6729/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن

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 )21( لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة الثانية عشرة ظهرا في )قاعة 
بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشــر اإلعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل 

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

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف بلدية البصرة.
- ال يحق 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: 6621/13
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 

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 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: 6730/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن
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 )15( 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: 6534/13
التأريخ: 2022/3/3

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 )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 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 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 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: 6728/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن
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 )15( 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: 6732/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن
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 )15( 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 احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

بلوك اخلدماتثالث سنوات 12 م22كشك1

اجلمهورية/ سوق الباالتثالث سنوات 12 م1187/137/312محل2

اجلمهورية / قرب السماكةثالث سنوات 12 م452كشك3

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م90/8127/12 محل1

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م91/8127/12 محل2

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م92/8127/12 محل3

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م93/8127/12 محل4

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م94/8127/12 محل5

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م95/8127/12 محل6

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م96/8127/12 محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م81/8127/12 محل1

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م82/8127/12 محل2

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م83/8127/12 محل3

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م84/8127/12 محل4

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م85/8127/12 محل5

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م86/8127/12 محل6

صناعية حمدانثالث سنوات 18 م87/8127/12 محل7

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 150 م1502 محل حداده1

صناعية حمدانثالث سنوات 150 م302 محل فايبر كالس2

صناعية حمدانثالث سنوات 150 م442 محل سمكره3

صناعية حمدانثالث سنوات 100 م2232 محل سمكره4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

حي اجلهادثالث سنوات 9 م4395/2311/122حانوت1

حي احلسني م1ثالث سنوات 42 م12818/2071/12مخبز2

الصفاة القدميثالث سنوات 12 م182حانوت3

خلف القسم البلديثالث سنوات 12 م32حانوت4

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات 8 م592مخزن1

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات 7،5 م62مخزن2

العشار/ السقيفة الثالثةثالث سنوات 8 م602مخزن3

القبلةثالث سنوات 300 م102مخزن4
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اصدار

سينما

رواية »بروتوكول« هو عمل أدبي للكاتبة 
آمــال البابا، عبارة عن روايــة اجتماعية 
تُعالــج فيهــا الكاتبــة قصة أســرّية 
معقــدة. إذ تــدور أحــداث الروايــة عن 
حياة عائلة لبنانيــة َتكيها لنا البطلة 
الصغيرة، مايا، التي لــم يتجاوز عمرها 
العشــُر ســنوات. تبدأ مايا باحلديث عن 
قصة والدتهــا ومواقف حياتها في بيٍت 
الوالدين،  بني  الدائم  الشــجار  يســوده 
وسلسًة؛  بســيطًة  لغًة  مســتخدمًة 
حيث يعرف القارئ منذ الصفحات األولى 
مصير شخصيات الرواية األساسية. تبدأ 
وتنتهي القصة برحيل األم؛ ونستكشف 
أن والــدة البطلة متــوت وتنطلق أحداث 
الرواية من ردة فعل األب جتاه حقيقة وفاة 

األم.
فــي الفصول األولــى من الروايــة، تبدأ 
الطفلــة مايا بســرد قصــة أّمها التي 

تزوجــت والدهــا هربًا من حيــاة منزل 
الدائمة من  وعــن شــكواها  عائلتها، 
معالــم فقرهم وتأثيرهــا عليهم مثل 
إبعــاد اخلّطاب عن بناتهم مســتقبًل، 
وعن كره األم لعائلة زوجها، وعن تذمرها 
البيت  زوجها مــن مشــاكل  لغيــاب 
وجتاهلــه لتعليقات عائلته الســلبية 
عن زوجتــه وبناته. تســتنكر الطفلة 
سلوكيات أمها مثل نزولها من السيارة 
وإكمال الطريق ســيرًا على األقدام إلى 
البيت، وانتظارها ملولود ذكر على أمل أن 
يكون هذا الوليد هو سبب إلنقاذ زواجها 
وعلقتها مع أهل زوجهــا. كما تخبرنا 
مايا عن هوس أمها بالنظافة بسخرية، 
وعن الطــرق التي تتبعهــا إلجناب ذكر 
يحفظ حــق العائلة من ورثــة األقارب. 
يتبع اســتنكار مايا تساؤل عن مفهوم 
وصــورة العائلة الســعيدة وعن الفرق 
بني ما تقدمه الكتب املدرسية من صور 

األم احلنونــة واألب العطــوف واألجداد 
الطيبــني وعن حقيقــة حياتها التي ال 
تلتمس فيها أي مــن هذه الصفات في 
الشخصيات التي تشاركها هذه احلياة. 
وال يخلــو أي فصل من فصــول الرواية 
من عنصر التشويق، فيقودنا كل فصٍل 
بحماس إلى الفصل التالي، وكل قصة 

إلى التي تليها.
نرى بأن الطفلة تِصُف في صف والدها 
وتستنكر تصرفات والدتها، مستخدمًة 
لغًة بســيطة تتماشــى مع مستوى 
وعيهــا وإدراكها لواقعهــا؛ حيث نقرأ 
أسئلتها الصامتة والبريئة جتاه املواقف 
والدّيها.  وتصرفــات  اليومية  املعقــدة 
أمــا في آخــر الفصول، نــرى بأن مرض 
األم أحــدث اضطرابًا في حياة مايا التي 
عجزت عن تفسير ما يجري من حوالها، 
فتطرح أســئلًة طفوليًة بــدون أجوبة، 
فيكــون األمــر راجًعا للقــارئ للفهم 

واإلجابة على أسئلتها.

اقتباس:
»في يــوم العــزاء األول، رأيــت الناس 
يدخلــون بأحذيتهــم املّتســخة إلى 
بأنّهم  بيِتنــا فكرهتهــم... شــعرت 
مزِعجون ويتظاهرون باحلزن على موت 
أمي. تســاءلُت كيف يحزنون ويبكون 
وأنا لم أرَ وجوه معظمهم في حياتي، 
ا منهم يزورنا من قبل، فلماذا  ولم أر أيًّ
تهاَفــَت اجلميع على القــدوم اليوم؟ 
هل كانــوا على عالقة ســريّة بأمي؟ 
هل كانــوا يزورونها أثنــاء وجودنا في 
املدرسة؟ نقلُت تســاؤالتي إلى أختي 
الكبــرى التــي أخبرتني أنهــم جاؤوا 
من أجــل الّطعام... وهنا اســتنتجت 
أن العــزاء هو غــداء يقــام عند موت 
شخٍص ما... وهؤالء جاؤوا لكي يأكلوا، 

فكرهتهم أكثر.«

 

متابعة ـ الصباح الجديد:

فاز الفيلم التونســي )قربــان( للمخرج 
جنيــب بلقاضــي بجائزة أفضــل فيلم 
روائي طويل مبهرجان األقصر للســينما 
األفريقية، الذي أسدل الستار على دورته 

احلادية عشرة في جنوب مصر.
الفيلم مدته ساعة ونصف تقريبا ويتناول 
وانعكاســاتها  فيــروس كورونا  جائحة 
النفسية واالجتماعية واالقتصادية على 
األفراد مــن خلل الزوجني قيس وســارة 
ومحاولتهمــا التأقلم مع التغيرات التي 

طرأت على منط احلياة والعمل.
وذهبــت جائزة جلنــة التحكيم للفيلم 
الصومالي )زوجة حفار القبور( من إخراج 

خضر عيــدروس أحمد، كما نوهت جلنة 
التحكيم بالفيلم الكاميروني )االتفاق( 

إخراج ليا مال فرانك تيري.
ونوهت جلنة التحكيم أيضا بأداء املمثل 
املصري سمير صبري في فيلم )2 طلعت 

حرب( للمخرج مجدي أحمد علي.
وفــي مســابقة األفلم القصيــرة، فاز 
باجلائزة فيلم )حبال املــودة( من املغرب 
وحصل فيلــم )16 طلقة( مــن أوغندا 

على تنويه خاص.
وفي مسابقة أفلم الشتات »دياسبورا« 
للمخرجني املقيمني خــارج أفريقيا فاز 
باجلائزة فيلــم )أبعد ما تأخذني خطاي( 
وحصل  آرسينيفتش  ستيفان  للمخرج 
فيلم )غدا أكثر إشراقا( للمخرج ياسني 

قنية على جائزة خاصة.

وفــي مســابقة األفلم التســجيلية 
الطويلة، فاز باجلائزة فيلم )فايا داي( من 
التحكيم جائزتها  إثيوبيا ومنحت جلنة 
الصباح( من مدغشــقر،  لفيلم )جنمة 
كما حصل فيلم )امللجأ األخير( للمخرج 

عثمان ساما سيكوا على تنويه خاص.
ونــال فيلم )زوجــة حفار القبــور( من 
الصومــال جائزة االتــاد الدولي للنقاد 
»فيبريســي«، فيما ذهبت جائزة أفضل 
فيلم يعبــر عن املــرأة للفيلم املصري 

القصير )بتول( إخراج محمد زهران.
وكرم املهرجان، الذي تنظمه مؤسســة 
شــباب الفنانني املســتقلني، في حفل 
اخلتــام الناقــد واخملرج التونســي فريد 

بوغدير.

»بروتوكول«.. رواية اجتماعية للكاتبة آمال البابا

فيلم »قربان« التونسي يفوز بجائزة مهرجان األقصر للسينما األفريقية

دراسة

بالفعل قد انتهــى أو توقف، ألن أغلب 
العالــم  )دول  العالــم  دول  أنظمــة 
الثالث على وجه اخلصــوص( كانت قد 
األيديولوجية  للرؤيــة  توابع  إلى  تولت 
والسياســية األمريكيــة وتوقفت عن 
انتاج )األيديولوجيات( والرؤى السياسية 
ثقافــات  تناســب  التــي  املســتقلة 
والثقافية  الفكرية  شعوبها،  ومصالح 
رهينة  أغلبهــا  وأصبح  والسياســية، 
لإلملءات اإلعلمية والسياســية التي 
ينتجها صانع القرار األمريكي، بســبب 
خوف زعماء هــذه الدول من اإلزاحة عن 

كراسي السلطة.
لقد انصب جهد دول الغرب، خلل العقود 
التي تلت انهيار االتاد السوفيتي، على 
أن ال يصل حاكم في العالم إلى السلطة 
وتكون له رؤية فكرية وسياســية غير 
الرأســمالية كنظام  الرؤية األمريكية، 
الدميقراطية،  والليبراليــة  اقتصــادي، 
كنظام أيديولوجي – سياســي، رغم أن 
جتربتي الواليــات املتحدة في فرض هذه 
الرؤية على أفغانســتان والعراق، وبقوة 
الســلح )وعلى فــرض صــدق النوايا(، 
قد بــاءت بالفشــل الذريــع، ولم تكن 
حصيلتها الواقعية غير خســارة هذين 
البلدين وخروجهما مــن عجلة التاريخ 

وعلى كافة الصعد.
وإذا ما أضفنا إلى هذه احلصيلة املأساوية، 
نهج إدارة الواليــات املتحدة احلالية في 
صناعة عدم االســتقرار أو تأسيس بؤر 

من  االســتراتيجية  املواقع  في  الصراع 
خارطة العالم، كما هو حاصل اآلن في 
)بتمكني  العربي  اخلليج  منطقة حوض 
باســتقرار  والتحكم  القبض  من  إيران 
هــذا اجلــزء احليــوي مــن اجليوبولتك 
العاملي عــن طريق توقيع االتفاق النووي 
معهــا( نخلص إلى الصورة املأســاوية 
التــي أفرزتها عملية انهيار املعســكر 
الشــرقي الــذي كان ميثــل دور املعادل 
والرادع لطغيان املعسكر الغربي، بقيادة 

الواليات املتحدة األمريكية.
من نافلة القول أن نذكر هنا أن حصيلة 
ردع  كقوة  الســوفيتي،  االتــاد  انهيار 
سياســي، لم تكن نتيجتها األمريكية، 
كمــا رســمت تنظيــرات فوكوياما أو 
هنغتون، بل انحصرت نتائجها بالصلف 
وتغول القوة األمريكي واملزيد من حروبها 
اجملانية، وقبل هذا تعطيل دور دول العالم 
)الثالث على وجــه اخلصوص( في انتاج 
بل  والسياســية،  االيديولوجية  رؤاهــا 
وحتــى الفكرية والثقافية املســتقلة، 
وخاصــة علــى صعيد صناعــة القرار 
السياسي املستقل، وهذا ما تنبهت له 
دول اخلليج العربيــة مؤخراً، وهي الدول 
احلليفــة التقليدية للواليــات املتحدة، 
منذ خمسينيات القرن املاضي، بتجاهل 
الواليــات املتحــدة ملصاحلهــا األمنية 
والسياسية، في مسيرة عقدها للتفاق 
النووي مع إيــران، من دون أخذ تهديدات 
ايران السياسية واأليديولوجية واألمنية 
لهذه الــدول بعني االعتبار، بل وإمعانها 
فــي جتاهل مطالبات هــذه الدول بأخذ 
تهديــدات األســلحة، غيــر النوويــة 
املتطورة، التي توفرت إليران وميلشياتها 
الطائفية املسلحة، والتي صارت تطوق 
دول اخلليــج من أغلــب جهاتها، بعني 

االعتبار. 

إطالقة احلرب ما قبل األخيرة:
احلــروب التدميرية اجملانيــة والتدخلت 
في شــؤون الــدول، وإمــلءات املواقف 
السياســية على احلكومات، وتســويق 
باسم  وفرضها  األمريكية  األيديولوجيا 
الدميقراطية وحقوق االنســان، هذه هي 
كانــت حصيلة تفرد الواليــات املتحدة 
بالعالم، كقطب أوحد، واألهم قبل كل 
هذا هو التصرف مــن موقع أن مصالح 
الواليات املتحدة قبل كل شيء، هذا ما 
تنبهت له بعــض الدول مؤخراً، وخاصة 
الــدول التــي نكثت الواليــات املتحدة 
العربية  كاململكــة  معهــا،  بعهودها 
الســعودية ودولة االمارات العربية، بل 
وحتى أوكرانيا ذاتها، والتي اكتشــفت 
مؤخراً جداً أن الواليات املتحدة ليســت 

عنــد مســتوى وعودها، بــل وال تترم 
تعهداتهــا حللفائهــا، بــل وميكنهــا 
التطويح بهم من بــاب التكبر عليهم 
واالســتصغار لهــم فقــط، ألنها تثق 
ثقة عمياء بأنها قــادرة على أن تفرض 
عليهم ما يحقــق مصاحلها ويصونها 
متى ما أرادت. وهــذا ما دفع هذه الدول 
ورفضها  بل  احتجاجهــا،  أصوات  لرفع 
مؤخــراً، لهذا التغطــرس والعنجهية 
غير املبررين، وبالتالي ما دفعها للبحث 
في  بديلني،  عن حلفــاء ســتراتيجيني 
إســرائيل والصني وروســيا، التي تاول 

مســاوي  كقطب  موقعها  اســتعادة 
للواليــات املتحدة، عبــر حربها األخيرة 
فــي أوكرانيا، التي اختارتهــا أو هيأتها 
الدوليــة لتكون  الظروف السياســية 
موقــع أو حاضنــة حلربها مــع الغرب 

وقيادته األمريكية.
وفــي التحليل السياســي، على األقل، 
تبدو عملية حرب القيصر الروسي على 
أوكرانيا مبثابة اإلطلقة ما قبل األخيرة 
في جيب االستحقاق السياسي الدولي/

التاريخــي، أمام تغول وتنمــر الواليات 
رســم سياســة  في  وتفردها  املتحدة 

وصــورة العالم األيديولوجيــة، رغم أن 
هذا ال يسقط عن هذه احلرب عدوانيتها 
الكارثية  نتائجها  ووحشيتها وقســوة 

على الشعب األوكراني طبعاً. 
واملعيار  الســطور  هــذه  ســياق  وفي 
التاريخي الذي تصدت للكشــف عنه، 
يعــد تهديد الرئيس الروســي، فلدميير 
بوتني، بالســلح النووي مبثابة التهديد 
الدرس، ومفاده لقد وعينا درس وأهداف 
تفردك، أيها العالم الغربي، في رســم 
النهج األيديولوجي والسياسي واألمني 
للعالم، وآن للوضع الدولي أن يعود إلى 
نصابه، بعودة روسيا كقطب دولي موازٍ 
في القوة وفي تصحيح مســار التاريخ، 
وبغــض النظــر عما يخفــي القيصر 
وتصور  أيديولوجي  توجه  من  الروســي 
العالم،  ملصير  وسياســي  استراتيجي 
الذي لم تكن هيمنة الرؤية الرأسمالية 
بأحســن  املاضية،  العقود  عليه، طوال 
من حاله خلل ســنوات وجــود االتاد 
الســوفيتي، كقطــب دولــي ال ميكن 
جتاوزه، وسنوات احلرب الباردة التي مثلت 
الذي  األمريكي،  للتغــول  الكبح  عامل 
كانــت تنبه له وتتصــدى له املنظومة 
الشــيوعية، وبغض النظر عن أهدافها 
األيديولوجيــة فــي تلــك املرحلة من 

التاريخ.
ومما ال شــك فيه فإن احلركة الروســية 
األخيــرة، فــي املعيار االســتراتيجي – 
السياسي، تلقي قبوالً من قبل الكثير 
العالــم، كعملية تصحيحية  دول  من 
ملسار التاريخ السياسي واألمني الدولي، 
رغم أن ثمنه حرباً وحشية يدفع ثمنها 
الشــعب األوكراني. ولكن وفي احلساب 
التطوري لعمر البشــرية، متى مر ذلك 
العصر أو احلقبة الذهبية التي لم تكن 
األهداف  ومبختلف  وحــروب،  حرباً  فيها 
والنوايا؟ وتت سقف نفس هذا احلساب، 
فإن فروض العملية التاريخية اإلنسانية 
تدلــل على إن احلــروب، بكافة أهدافها 
وأغراضها وتوجهاتها، لن تتوقف، وليس 
بيننا من يســتطيع أن يجزم في جيب 
من تســتقر اطلقــة التاريــخ األخيرة 
أم  أيديولوجي  ســيطلقها،  هدف  وألي 

سياسي أم أمني أم اقتصادي؟  

* روائي وكتاب عراقي كتب عدا الرواية 
في الفلسفة واملسرح والنقد

سامي البدري*

نهاية التاريخ خارج رؤية فوكوياما:
ليــس فوكاوياما وحده الــذي عد انهيار 
للواليات  انتصاراً  الشــيوعية  املنظومة 
الرأســمالية  ولليديولوجيــا  املتحــدة 
والدميقراطيــة الليبرالية، بل هذه كانت 
رؤية جميــع رجال السياســية ومراكز 
الدراسات والبحوث والتحليل األمريكية. 
وانتصرت الواليــات املتحدة لتتحول إلى 
قطب أوحد يتحكــم في مصير العالم، 
ولكنها بدل أن تتحول إلى إشاعة السلم 
واحــلل الدميقراطية فــي العالم، كما 
افتــرض فوكوياما، فإنها اســتغلت أول 
حدث عدواني عابــر تعرضت له، )اعتداء 
11 ســبتمبر 2001 ( لتخوض واحدة من 
أبشــع حروبها األيديولوجيــة – الدينية 
ضد الشعب االفغاني، ولتلحقها بحرب 
صليبيــة )كما دعاها رئيســها حينها، 
جــورج دبليو بــوش( ضد العــراق. وكل 
الوحشــيتني لم تثمرا ال سلماً  احلربني 
وال دميقراطيــة، بل تفليش بلدين وإخراج 
لشــعبني من مســيرة التاريخ احلضاري 
للبشــرية وإعادتهما إلــى عصر ما قبل 

احلضارة.
إذاً حصيلــة العالم من مــا بعد نهاية 
احلــرب البــاردة وانهيــار األيديولوجيــا 
الشيوعية ومعسكرها هي تفرد الواليات 
املتحدة في قرار ومصيــر العالم واملزيد 
مــن حروبهــا األيديولوجيــة – الدينية 
اجملانية، وليس نشر الدميقراطية والسلم 
والعدالــة وحقوق االنســان، كما روجت 
تنظيرات تلك الفترة وتنظيرات فوكوياما 
وما تلها. واخلسارة األكبر للعالم متثلت 
في اجلانــب العدائي للواليــات املتحدة، 
الذي توفرت لها ممارســته بسبب غياب 
القطب الرادع لها في السياسة الدولية، 
الذي كان ميثله االتاد السوفيتي، كقوة 
سياسية – عسكرية وليس كقوة أو عدو 

أيديولوجي.
إذاً نهاية التاريــخ أو العيش في مرحلة 
ما بعد التاريــخ، التي تلت مرحلة انهيار 
القطب الشــرقي )االتاد الســوفياتي(، 
بكل امتيازاتها االقتصادية واالجتماعية 
لم  والدميقراطيــة،  االنســان  وحقــوق 
تعشــها ســوى املنظومة الغربية، أما 
باقي العالم، وخاصة دول العالم الثالث، 
العســكرية  احلــروب  فــي ظل  فعاش 
واالقتصادية والتدخلت واملءات املواقف 

السياسية.
هنــا، في مرحلة تفــرد الواليات املتحدة 
في صناعة مصير العالــم، كان التاريخ 

دراسة فكرية في »ثقافة الحرب»

رصاصة جيب التاريخ األخيرة 2 - 2

حصيلة العالم من ما بعد 
نهاية الحرب الباردة وانهيار 

األيديولوجيا الشيوعية 
ومعسكرها هي تفرد الواليات 

المتحدة في قرار ومصير 
العالم والمزيد من حروبها 

األيديولوجية – الدينية المجانية، 
وليس نشر الديمقراطية 

والسالم والعدالة وحقوق 
االنسان، كما روجت تنظيرات 

تلك الفترة وتنظيرات فوكوياما 
وما تالها.
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6543/13
التأريخ: 2022/3/3

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 )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 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 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 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: 6545/13
التأريخ: 2022/3/3

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 باالشتراك في املزايدة 
العلنية مراجعة ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
مــن القيمة املقدرة مضروبا في مدة التأجير مبوجب صك مصدق وســتجرى املزايدة في الســاعة 
الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة بلدية البصرة( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املستأجر أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى 

ويشترط االشتراك 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 لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم 

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

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

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

Extension Announcement for Tender No: 035-SC-21-EBS
Provision of Comprehensive Support Services for EBS

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Comprehensive Support Services for EBS
Tender No.: 035-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one to two contractors to execute project Provision of Comprehensive 
Support Services for EBS. For more details, please refer to ITB document. If required for two winners, the price list from 
the technical qualified with lowest lump sum price’s company will be the base price list for this contract, the technical 
qualified company who provided the second lowest price should also agree to this base price list, and if they did not 
agree, then go to the company with the third lowest price, and number-wise may be selected as the another winner.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Ni Dawei  
nidawei@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 to purchase 
ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, should be with the 
following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
D: One person can only represent one company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the deadline 4:00 PM March 16th, 2022, based on the ITB documents. And now Extended to
4:00 PM April 4th, 2022
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 4:00 PM April 4th, 2022, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contract Person: Mr. Ni Dawei Email: nidawei@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

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

الشركة العامة لتسويق
 األدوية واملستلزمات الطبية

تعلن الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 
الطبية عن إعالن ملحق للمناقصة العامة:

(MED 1-2022( والــذي يتضمن متديد موعد غلق 
ليكون 2022/3/22 بدال مــن 2022/3/15 والذي مت 

اإلعالن عنها على موقعنا:
www.kimadia.iq

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى األمن الداخلي الثانية
للمنطقة الثالثة

إعالن

الى املتهم الهارب الشرطي )علي عبد غاوي صبار( ملا كنت متهما وفق املادة 
(5( من ق.ع.د رقم )14( لســنة 2008 املعدل ومبا أن محل تواجدك مجهول، 
اقتضى تبليغك بواسطة هذا اإلعالن على أن حتضر أمام هذه احملكمة خالل 
مدة ثالثني يوما اعتبارا من تاريخ تعليق هذا اإلعالن في محل إقامتك ومقر 
عملك وجتيب عن التهمة ضدك وعند عدم حضورك سوف جتري محاكمتك 
غيابا وحتجز أموالك املنقولة وغير املنقولة ويحكم بإســقاطك من احلقوق 
املدنية ويطلب من املوظفــني العموميني إلقاء القبض عليك أينما وجدت 
وتســليمك الى أقرب سلطة وإلزام املواطنني الذين يعلمون مبحل تواجدك 
إخبار السلطات عنك وفق املادة )69( من قانون أصول احملاكمات اجلزائية لدى 

قوى االمن الداخلي رقم )17( لسنة 2008.
رئيس محكمة
قوى االمن الداخلي الثانية للمنطقة الثالثة

فقدان هوية
من  الصادرة  الهوية  فقدت 
لشــؤون  الدائمية  اللجنة 
إجازة ســوق،  مع  الالجئني 
عبد  اسكندر  )علي  باسم 
الكرمي(، فمــن يعثر عليها 

يسلمها ملصدرها...

فقدان هوية
فقدت هوية الطالب/ خالد وليد 
الطالب في قسم  خالد حسن، 
طب األسنان في كلية الرافدين 
اجلامعة الواقعة في بغداد- حي 
الثانية- م. 309،  فعلى  القاهرة 
من يعثر عليها تســليمها الى 

جهة اإلصدار...

االثنني 14 آذار 2022 العدد )4857(

Mon. 14 Mar. 2022 issue )4857)

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م592حانوت1

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م602حانوت2

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م612حانوت3

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م622حانوت4

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م642حانوت5

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م532حانوت6

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م662حانوت7

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م672حانوت8

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م552حانوت9

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1172حانوت10

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1162حانوت11

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1152حانوت12

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1142حانوت13

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1132حانوت14

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م872حانوت15

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م852حانوت16

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م822حانوت17

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م812حانوت18

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م892حانوت19

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م982حانوت20

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م1182حانوت21

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م972حانوت22

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م922حانوت23

العشار/ السوق العصريثالث سنوات 12 م912حانوت24

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

صناعية حمدانثالث سنوات 60 م5172محل أدوات1

صناعية حمدانثالث سنوات 800 م353/2512محل حدادة2

صناعية حمدانثالث سنوات 400 م3502محل حدادة3

صناعية حمدانثالث سنوات 60 م3912محل تصليح4

صناعية حمدانثالث سنوات 60 م4042محل تصليح5

صناعية حمدانثالث سنوات 60 م8072محل فيتر6

صناعية حمدانثالث سنوات 60 م432محل حدادة7

صناعية حمدانثالث سنوات 370 م1182محل حدادة8

صناعية حمدانثالث سنوات 120 م5822محل سمكرة9

صناعية حمدانثالث سنوات 833 م1032أ،105بمحل حدادة سيارات10
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 163/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/9
املتهمون الهاربون/ مالك كاظم سليم 
وحارس كاظم ســليم ومحمد مالك 
كاظم سليم وســلمان علوان كاظم 

سليم وعباس حارس كاظم سليم
م/ إعالن

حتية طيبة..
1- بتاريــخ 2022/3/8 حكمت احملكمة 
عليك باحلبس البســيط الشديد ملدة 
)ســنتني( وفقا ألحكام املادة )1/456/أ( 
من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 
1969 املعــدل النافــذ وبداللــة مواد 

االشتراك 47 و48 و49 منه.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقكم.

3- لــك حــق االعتراض علــى احلكم 
الغيابــي الصادر بحقكــم خالل مدة 
ثالثة أشهر وبخالفه يعتبر القرار نافذا.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
القائم

العدد: 293/ش/2022
التاريخ: 2022/3/13

الى/ املدعى عليه
 مهنا حميد عبد اجمليد

م/ تبليغ
أقامت املدعية )تغريد ســالم صالح( 
الدعوى الشرعية املرقمة 293/ش/2022 
امام هذه احملكمــة والتي تطلب فيها 
)يوسف(  إثبات نسب األطفال كل من 
وجملهولية محل إقامتك حســب شرح 
تقرر  املنطقة  ومختار  بالتبليغ  القائم 
تبليغك اعالنــا بصحيفتني محليتني 
أمام هذه احملكمة مبوعد املرافعة احملدد 
2022/3/31 وفــي حال عدم حضورك او 
إرسال من ينوب عنك قانونا سوف جترى 

املرافعات بحقك غيابا وفقا للقانون
القاضي
قحطان خليف احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 207/ج/مرور/2021
التاريخ: 2022/3/9

م/ إعالن
الى املتهم الهــارب: عماد كاطع 
الهليجي/ يســكن  جيــاد غــامن 

كوت- انوار الصدر
اقامتك  محــل  جملهولية  بالنظــر 
بالوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
بالقضيــة املرقمــة )207/جنــح/

املادة )35  مرور/2021( وفق احــكام 
فقد  العقوبــات  قانون  مــن  مرور( 
تقــرر تبليغك باالعــالن عن طريق 
امام  للحضور  صحيفتني محليتني 
هــذه احملكمة في يــوم 2022/4/10 
وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 
احملاكمــة غيابــا بحقك وحســب 

االصول.
القاضي
احمد شهاب أحمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 136/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/9
املتهم الهارب/ عالء جواد طراد 

جبر
م/ إعالن

حتية طيبة..
1- بتاريخ 2022/3/8 حكمت احملكمة 
)سنة  ملدة  البسيط  باحلبس  عليك 
واحدة( وفقا ألحكام املادة )384( من 
قانــون العقوبات رقم 111 لســنة 

1969 املعدل النافذ.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3- لك حق االعتــراض على احلكم 
الغيابي الصــادر بحقك خالل مدة 
ثالثة أشــهر وبخالفه يعتبر القرار 

نافذا.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6733/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن
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 )ســنة واحدة( وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر 
اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )50%( 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 احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6735/13
التأريخ: 2022/3/7

إعالن ثاٍن
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 )15( 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 

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 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 احملافظ لدوائر االعمار واالسكان
رئيس اللجنة

االثنني 14 آذار 2022 العدد )4857(

Mon. 14 Mar. 2022 issue )4857(

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الصفاة القدميثالث سنوات 6،25 م162 حانوت1

الصفاة القدميثالث سنوات 6،25 م152 حانوت2

الصفاة القدميثالث سنوات  4،5 و4،3 م22 و3 حانوت3

الصفاة اجلديدثالث سنوات 12 م142 حانوت4

الصفاة اجلديدثالث سنوات 6 م162 حانوت5

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

مقام عليثالث سنوات 6،75 م2/8312 محل1

مقام عليثالث سنوات 6 م16/8682 محل2

مقام عليثالث سنوات 113 م1/9722 محل3

مقام عليثالث سنوات 45،34 م3/20122 مخزن4

مقام عليثالث سنوات 14 م6/19012 محل5

مقام عليثالث سنوات 5 م5/19012 محل6
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تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجراء املزايدة العلنية لبيع 
املواد املستهلكة والعائدة الى مديرية بلدية البصرة وفقا لقانون بيع وإيجار أموال الدولة 
رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
ســكرتير اللجنة في ديوان محافظة البصرة او مديريــة بلدية البصرة/ األمالك لالطالع 
على املواد خالل )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية 
مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة 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 رســمية يؤجل الى اليوم 

التالي ويتحمل املشتري أجور نشر اإلعالن واملصاريف االخرى ويشترط االشتراك باملزايد

- تضمني الناكل الفرق بني البدلني .
- ال يحق لألشــخاص املدينني لبلدية البصرة االشــتراك باملزايــدة إال إذا كان هذا الدين 

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6532/13
التأريخ:2022/3/3

إعالن ثاٍن
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وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة
إعادة إعالن مناقصة رقم )2022/6/5(

تعلن دائرة الطرق واجلسور أحد تشكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال 
العامة عن مناقصة

إنشــاء جســر بحيرة حمرين الكونكريتي وتأهيل الطريــق العام املقدادية– الســعدية ) ضمن حوض بحيرة حمريــن( في محافظة ديالى وبكلفــة تخمينية قدرها 
)64,804,132,000( دينار عراقي )أربعة وستون مليارا وثمامنائة وأربعة ماليني ومائة واثنان وثالثون ألف دينار عراقي(

التبويب )34/8/1( من اخلطة االستثمارية لعام 2021 مصدر التمويل )املوازنة العامة للدولة(
على الشركات واملقاولني من ذوي اخلبرة واالختصاص املصنفني لدى وزارة التخطيط الراغبني باالشتراك في املناقصة بدرجة ال تقل عن الصنف )إنشائية/ ممتازة( مراجعة 
مقر الدائرة في بغداد/ كرادة مرمي/ مقابل وزارة اخلارجية لغرض شــراء وثائق املناقصة باللغة العربية ومبوجب الوثيقة القياســية ومببلغ قدره )1,500,000( دينار )مليون 
وخمســمائة الف دينار عراقي( غير قابل للرد على أن يتم وضع املســتندات التي تشمل العطاء واملستمسكات املدرجة الحقا داخل ظرف مغلق ومختوم وموقع ومدرج 
عليه اسم ورقم املناقصة وموعد غلقها ويسلم الى مقرر جلنة فتح العطاءات في مقر الدائرة في الطابق السادس/ غرفة فتح العطاءات وان الدائرة غير ملزمة بقبول 
اوطأ العطاءات ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشــر االعالن وال يتم قبول أي حتفظ من قبل املقاول يتعارض مع االعالن ويترتب عليه كلف إضافية علما أن مدة 
نفاذية العطاء )90( يوما من تاريخ الغلق وآخر موعد لتسليم العطاءات هو الساعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد احمللي من ظهر يوم )االحد( )2022/3/27( )موعد الغلق( 
وال يتم قبول تقدمي أي عطاء بعد الساعة الثانية عشرة من ظهر هذا اليوم علما بأنه سيتم فتح العطاءات بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت بغداد احمللي لنفس 
يوم الغلق وال يســمح بالتقدمي عبر البريد اإللكتروني وبإمكان مقدمي العطاءات الراغبني حضور عملية الفتح التي جترى في مقر الدائرة في املوعد آنفا وعلى مقدمي 
العطاءات االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقسامها وبعكسه سيتم استبعاد العطاء علما أن الدائرة غير ملزمة مبنح السلفة التشغيلية مع إبراز هوية 

التصنيف األصلية حتما عند الشراء.
املستمسكات املطلوب تقدميها مع العطاء:

1. هوية تصنيف صادرة من وزارة التخطيط )سارية املفعول( مصورة )النموذج البالستيكي اجلديد( للشركة.
2. شهادة التأسيس للشركات وإجازة ممارسة املهنة للمقاولني )ساريتي املفعول( للشركة.

3. هوية احتاد املقاولني )مصورة مجددة( للشركة.
4. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لدخول املناقصات النســخة األصلية معنونة الى دائرة الطرق واجلســور )ســاري املفعــول( و)مبوجب النموذج اجلديد( 

للشركة.
5. خطــاب ضمان أو صــك مصدق صادر من مصرف معتمد في العراق )بكامــل التأمينات األولية( البالغة )1,297,000,000( دينار عراقي ال غير )مليار ومائتني وســبعة 

وتسعني مليون دينار عراقي( معنون ألمر دائرة الطرق واجلسور نافذا لغاية )4( أشهر.
6. قائمة باألعمال املماثلة املنفذة اخلاصة مبقدم العطاء شــرط أن تكون مؤيدة من اجلهات ذات العالقة وتقدمي ما يؤيد إكمال العمل ومســتوى التنفيذ )كما مثبت في 

الوثيقة القياسية للمشروع( للشركة.
7. قائمة باملكائن واملعدات التي ميتلكها مقدم العطاء مع ما يثبت عائديتها له اصوليا في تنفيذ العمل وفق البرنامج الزمني لتقدمي العمل واملقدم من قبل الشــركة 

املقاولة بشكل اولي للشركة.
8. قائمة بالعاملني لدى مقدم العطاء وباألخص منها اجلهار الفني من االختصاصيني املقترح استخدامهم لتنفيد املشروع مع إرفاق نسخ من عقود استخدامهم لدى 

مقدم العطاء حلساب املشروع )صادرة من نقابة املهندسني العراقية( للشركة.
9. احلســابات اخلتامية الرابحة آلخر ســنتني وفي حال عدم توفرها لدى الشــركة يتم تقدمي احلسابات اخلتامية الرابحة آلخر ســنتني التي تسبق عام 2014 إضافة الى 
احلســابات اخلتامية التي تتضمن مصاريف وإيرادات مشــاريع األعمال املماثلة التي يقدمها املقاول على ان تتوافق األرقام الــواردة فيها مع كل من األصول الثابتة التي 

ميتلكها مقدم العطاء وحجم الكادر العامل معه ومصدقة من قبل محاسب قانوني مجاز للشركة
10. وصل قبض املستندات.

11. عقد شراكة )في حال وجود شريك( مصدق من دائرة كانب العدل اصوليا.
12. تعهد بعدم إدراج املقاول بالقائمة السوداء أو لديه قضايا موقوفة لدى احملاكم تخص األعمال املنفذة من قبله خالل السنوات االخيرة قبل عام 2014 للشركة.

13. بطاقة السكن مع نسخة ملونة من البطاقة التموينية وهوية األحوال املدنية وما يؤيد حجب البطاقة التموينية للشركة.
14. كشف املصرف لغاية 2021/12/31 مؤيد من قبل املصرف )مختوم بختم املصرف( للشركة لـ)6( أشهر سابقة.

15. العنوان الكامل للشركة والذي يحتوي على إحداثيات املكان ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني وكذلك العنوان الكامل والنقاط الدالة لسكن املدير املفوض للشركة.
 E-mail: rbd@turrqjissor.moch.gov.iq  :مالحظة: املوقع اإللكتروني للدائرة

املدير العام 

رئاسة اجلامعة املستنصرية
شعبة العقود احلكومية

اإلعالن

تعلن رئاسة اجلامعة املستنصرية عن إجراء مزايدة علنية للمرة 
الثانية لتأجير مواقع كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعتنا واملدرجة 

ادناه
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة مراجعة شــعبة العقود 
احلكومية في رئاسة اجلامعة املستنصرية لغرض احلصول على 
الشروط واملواصفات لقاء مبلغ قدره )50000( خمسون ألف دينار 
غير قابل للرد. مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها 
)البطاقة الشخصية- بطاقة السكن- البطاقة التموينية- براءة 
ذمة من الهيئة العامة للضرائب- كتاب عدم محكومية- هوية 
الضريبة- التصريح األمني- االجازة الصحية بالنســبة للنادي-  
كتاب ممارســة مهنة ملدة ال تقل عن خمس ســنوات داخل احلرم 
اجلامعي فــي الكليات العراقية ملوقع التصوير( واحلضور في متام 
الساعة العاشــرة في اليوم )15( من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجــور اخلدمة البالغة )2%( من 

بدل رسو املزايدة وأجور نشر اإلعالن.
)1( موقع النادي الطالبي/ كلية اإلدارة واالقتصاد

)2( موقع التصوير )جوال(/ كلية اإلدارة واالقتصاد
)3( موقع كشــك االستنســاخ/ خلف بناية إدارة االعمال/ كلية 

اإلدارة واالقتصاد
)4( موقع كشــك االستنســاخ/ مقابل قســم اإلحصاء/ كلية 

اإلدارة واالقتصاد
رئاسة اجلامعة املستنصرية

فقدان هوية وكالة مواد غذائية
فقدت هوية وكالة مواد غذائية باســم/ ســالم قيس احمد، رقم 
الوكالة 621 صادرة من الشــركة العامة لتجــارة املواد الغذائية 
مركز متوين محمد رسول اهلل )ص(/ 127، فمن يعثر عليها يسلمها 

ملصدرها...
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إعالن
الى/ الشركاء

 ساهره فرج معيجل وبتول 
فرج معيجل وامل فرج 

معيجل
اقتضى حضوركم الى صندوق 
االســكان العراقي فرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصرية وذلك 
باملوافقة  إقراركــم  لتثبيــت 
علــى قيــام الســيدة/ )نوال 
بالبنــاء على  فــرج معيجل( 
حصتها املشاعة في القطعة 
املرقمــة )7262/30( مقاطعة 
تسليفها  لغرض  الشــامية، 
قرض االســكان وخــالل مدة 
عشر  خمســة   )15( اقصاها 
يوما من داخل العراق وشــهر 
إذا كان خارج العراق من تاريخ 
سوف  وبعكسه  اإلعالن.  نشر 
االعتراض  في  يسقط حقكم 

مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 268/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/9

الى/ املدعى عليه
 )صالح حسن محمد(

م/ إعالن
أقامت املدعية )عالهن عايد عبد( الدعوى 
املرقمة 268/ش/2022 أمام هذه احملكمة 
والذي تطلــب فيها دعوتــك للمرافعة 
واحلكــم بإثبات نســب الطفلة )هاجر( 
منك وقــد وردت الدعوتيــة غير مبلغة 
اإلقامة وحســب  كونك مجهول محل 
ما ورد بشــرح القائم بالتبليــغ وتأييد 
اخملتار عليــه فقد عنّي يــوم 2022/3/23 
موعدا للمرافعــة وتبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليك احلضور في املوعد احملدد 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 
جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي
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المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
مطعم كندي يغّير تسمية طبق بوتين

غّيــرت سلســلة مطاعم كنديــة على قائمتهــا لألطعمة 
تسمية طبق »بوتني« الشــهير املصنوع من البطاطا املقلية 
املغطاة باجلنب والصلصة، بســبب التشابه مع اسم الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، على خلفية األزمة الدائرة في أوكرانيا.

وكان مطعم »فريت ألور« يطلق على نسخته من هذا الطبق 
الرائج في كندا اسم »فالدميير«، لكن بعد شكاوى من الزبائن، 
بّدلت السلسلة اســم الطبق ليصبح »ذي فولودميير« نسبًة 
إلى الرئيــس األوكراني فولودميير زيلينســكي، علــى ما أفاد 

صاحب السلسلة يانيك دي غروته وكالة فرانس برس.
وأّكــد دي غروتــه أّن مالكي سلســلة »فري ألــور« التي تدير 
أكثر من عشــرة فروع في كيبيك وعــدداً قليالً من الفروع في 
فرنسا، غير مسيسني ويعتمدون الفكاهة أسلوباً في تسمية 
األطباق. وفي فرنســا، أفاد مطعم آخر يحمل اسم »ال ميزون 
دو ال بوتني« )دار البوتني( فــي بيان بأّنه تلقى »اتصاالت تنطوي 
على إهانات وحتى تهديدات« من أشخاص ربطوا طبق املطعم 

الرئيس خطأً بالرئيس الروسي.

مسابقة روسية ألجمل مقاتلة في الجيش
نظمت في روسيا مسابقة جمال للجنود اإلناث، حملت اسم 
»جمال وراء التمويه احلربي«، بعد إطالق العمليات العسكرية 

في أوكرانيا.
وشــارك في املرحلة األولى من املسابقة 40 متبارية، بعضهن 
من قوات الصواريخ االســتراتيجية الروســية، حسبما نقلت 
صحيفة »ميــرور« البريطانية عن موقع مجلة »ريد ســتار« 

العسكرية.
وكانت املرحلة األولى من املسابقة خاصة بالظهور بـ«املكياج 
القتالي«، والذي متيزت فيه اجملندات في قسم احلرب الكيميائية، 

بظهورهن باألقنعة الواقية من الغاز.
وإلى جانب االهتمام بالناحية اجلمالية للمجندات، فقد كانت 
هناك فقرات تضمنت أسئلة اختبارات عامة، وأخرى عسكرية 

وعملية مثل الرماية.
وشهدت املسابقة أيضا تكرمي مقاتلة روسية أنقذت جنديا من 
حريق في أوكرانيا بعدما استخدمت جسدها في صد النيران 

عن اجلريح.
كذلك كرمت مســعفة عســكرية عاجلت جروح جنود روس 
تعرضــوا إلطالق نار من قبل القــوات األوكرانية، بعدما قامت 
بســحبهم من نقطة االشــتباك التي كانت تشهد إطالقا 

كثيفا للنيران.

بيل غيتس: سنتوقف عن
استخدام األجهزة المحمولة قريبا

توقع بيل غيتس رجل األعمال األشهر، انتهاء استخدام األجهزة 
احملمولة قريًبا واستخدام وشًم إلكتروني على اجللد بدالً منها. 
وأوضح أن الوشــم اإللكتروني على اجللد سيســتخدم جلمع 
البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها، كما ستســمح أيضا 

بإجراء املكاملات والرسائل.
وعن مميزات هذا االختراع، ذكر أنه يبرز أنه وشــم سيتم وضعه 
على اجللــد مبعاجلات دقيقة مدمجة تســاعد على دمجه في 
اجلســم. كما أشار “غيتس” أنه ميكن تطوير هذا املنتج لدرجة 
أنه سيحل محل تقنية الهاتف احملمول؛ وسيتمكن األشخاص 
مــن أداء املكاملات إلى مشــاركة املعلومات. وكانت شــركة 
Chaotic Moon قــد طورت وشــًما إلكترونًيا على اجللد جلمع 
البيانات الطبية والرياضية ومراقبتها وسيسمح أيًضا بإجراء 

املكاملات.

أعداد - زينب الحسني: 

في  احمللية  الســلطات  أعلنت 
استئناف  عن  كردستان  إقليم 
دام  توقف  بعد  )نوروز(  مهرجان 
لسنوات بسبب جائحة كورونا 

واألزمة االقتصادية.
أوميد  أربيــل،  وقــال محافظ 
خوشــناو خالل مؤمتر صحفي 
عقــده في احملافظــة، وتابعته 
الصباح اجلديد: »مت اســتكمال 
نوروز  الحتفاالت  االستعدادات 
لتنطلق اجلمعة في احملافظة«.

وأوضح خوشــناو أن »املهرجان 
يتضمن 23 فعالية مبشــاركة 
يتضمن  كما  شــخص،   2500
فعاليات متنوعة فنية وغنائية 
وســينمائية  ومســرحية 
وتشــكيلية وفعاليــات أخرى 

تخص األطفال«.
األمنيــة  »اللجنــة  أن  وبــني 
اتخذت كل اإلجــراءات الالزمة 
وعقدت خــالل األيام املنصرمة 
حلماية  مكثفــة  اجتماعــات 
خالل  املواطنني  وأرواح  أمــالك 
»أيام  أن  إلى  املهرجان«، مشيراً 
املواطنني  تشــهد خروج  نوروز 

إلى الطبيعة في كردستان«.
وصول  إربيل،  محافــظ  وتوقع 
السياح خالل  أعداد كبيرة من 
أيــام أعيــاد نوروز من وســط 

وجنــوب البالد، مؤكــداً تقدمي 
املمكنة  التســهيالت  كافــة 

لهم.
املهرجــان ســيبدأ  أن  ونــوه، 
بوضع حجر األســاس، اجلمعة، 
بــاوة،  خجــة  للشــهيدة 
وســينتهي بإيقاد شعلة نوروز 
مساء يوم 20 مارس/آذار اجلاري.

من جهة أخرى أعلنت حكومة 

إقليم كردستان، تعطيل الدوام 
الرســمي في عمــوم اإلقليم 
مبناســبة احتفاالت عيد نوروز، 
بدءا من يــوم األحد املوافق 20 
مارس اجلــاري، إلى يوم اخلميس 
اجلاري  الشــهر  24 من  املوافق 
في دوائر ومؤسســات حكومة 

اإلقليم.
ويعد عيــد نوروز اليــوم األول 

للعام الشمس الكردي اجلديد، 
مارس  لشهر  التاســع  واليوم 
أو  اليوناني  التقــومي  حســب 
اليوم 21 من مارس في التقومي 
الغربــي، وهــو اليــوم الــذي 
يتســاوى فيه الليل مع النهار، 
الكردي بهذا  ويحتفل الشعب 
اليوم منذ آالف السنني ويعتبره 

عيداً قومياً ووطنياً.

ويحيــي عدد مــن البلدان في 
الشرق األوسط أعياد نوروز مثل 
وباكستان  وأفغانســتان  إيران 
وبلــدان بشــرقي أوروبــا مثل 

طاجاكستان وأوزبكستان.

اصل عيد النيروز ؟
مليــون  نحــو300  يحتفــل 
الكــرد  منهــم  شــخص، 

والفــرس والبشــتون واآلذريني 
آذار/مارس   21 فــي  وغيرهــم، 
من كل عام بعيـــد نوروز التي 
تعنــي باللغتـــني الكرديـــة 
اجلديد«،  »اليوم  والفارسيـــة 
ويعتبـــر عيد رأس السنة لدى 

األكراد والفرس.
ويقول األكــراد إنهم يحتفلون 
بــه منذ عام 612 قبــل امليالد، 
 2633 عام  أنهم سيدخلون  أي 
الفرس،  أمــا  الســنة.  هــذه 
التاريخ،  هذا  بعد  به  فاحتفلوا 
1400 هذا  وســيدخلون عــام 

العام.
ويعتبــر نوروز، العيــد الوحيد 
قوميات  بـــه  الـــذي حتتفـي 
وأديان وشــعوب مختلفة عبر 
رســمية  عطلة  وهو  القارات. 
فــي كثير مــن البلــدان مثل 
وقرغيزســتان  والعــراق  إيران 
في  به  يُحتفل  وأذربيجان، كما 
وطاجيكستان  تركمانســتان 
وكازاخســتان  وأوزبكســتان 
ومقدونيــا وجنــوب القوقــاز 
البلقــان  ومنطقــة  والقــرم 
كوجارات  وواليــة  وكشــمير 
غـــرب  وشمـــال  الهنديــة 

الصيـن.
لذا فإنَّ هــذا العيد يترافق مع 
جتدد األرض، وازديادها بهاًء، فهو 
يعني بداية السنة الشمسية 

اجلديدة.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــفت دراســة باحلمض النووي 
أن ســالحف عمالقــة تعيش على 
أرخبيل  في  جزيرة سان كريستوبال 
غاالباغوس، تشكل نوعا جديدا غير 

معروف سابقا لدى العلماء.
وقالت وزارة البيئــة اإلكوادورية في 
بيان عبر تويتر إن »جنس السالحف 
املنتشــر في جزيرة سان  العمالقة 
كريســتوبال وكان يسميه العلماء 

مرتبط  كاتامنسيس  كيلونويديس 
جينيا بجنس مختلف«.

ودرس باحثون من جامعتي نيوكاسل 
البريطانية وييل األميركية ومنظمة 
كونسرفنســي«  »غاالباغــوس 
احلكوميــة  غيــر  األميركيــة 
اجلينية  املكونات  أخرى،  ومؤسسات 
املوجــودة حاليــا في  للســالحف 
سان كريســتوبال، وهي جزيرة متتد 
علــى 557 كيلومتــرا، وقارنوها مع 

 1906 وقواقع جمعتها سنة  عظام 
أكادميية العلوم في كاليفورنيا داخل 

كهف في مرتفعات اجلزيرة.
»كيلونويديس  نــوع  توصيف  وعند 
كاتامنسيس«، لم تطأ أقدام أعضاء 
الذين جمعوا  فريق املستكشــفني 
العظام من الكهــف بتاتا األراضي 
املنخفضة في شــمال شــرق سان 
كريستوبال حيث تعيش السالحف 

حاليا.

وهكــذا خلــص العلمــاء إلــى أن 
حوالي  عددهــا  البالغ  الســالحف 
ســان  فــي  حاليــا  آالف  ثمانيــة 
كريســتوبال قد ال تكــون من نوع 
لكنها  كاتامنسيس،  كيلونويديس 

من ساللة جديدة متاما.
»غاالباغوس  منظمــة  وأوضحــت 
منفصل  بيان  في  كونسرفنســي« 
كيلونويديس  فصيلة  ســالحف  أن 
كاتامنســيس في مرتفعات ســان 

شبه  بصورة  »انقرضت  كريستوبال 
كاملة«، مشيرة إلى أن اجلزيرة تضم 
نوعــني مختلفني من الســالحف، 
املرتفعات  فــي  يعيــش  أحدهمــا 
والثاني في املناطق املنخفضة، وفق 

ما نقلت »فرانس برس«.
نشرت  التي  الدراســة  وستتواصل 
»هيريديتــي«  مجلــة  نتائجهــا 
العلميــة، مــن خالل جمــع مزيد 
النــووي من  من عينــات احلمــض 

العظــام والقواقع لتحديــد ما إذا 
كان يتعــني إطالق تســمية جديدة 
على الســالحف املوجودة في سان 

كريستوبال.
وكان البحر يقسم سان كريستوبال 
رمبــا إلى جزأين، لــكل منهما نوعه 
اخلــاص من الســالحف قبل ماليني 
الســنني، لكــن عندمــا انخفض 
مســتوى مياه البحر، اندمج شطرا 
اجلزيرة، وكذلك األمر مع سالحفهما.

 أول شعلة »نوروز« بعد توقف بسبب جائحة كورونا 
واألزمة االقتصادية

علماء يكتشفون نوعا جديدا من السالحف

ليل كردستان يتساوى مع النهار..

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجــد فريق مــن الباحثــني املنتســبني إلى 
مؤسســات متعددة في اليابان والصني دليالً 
على تدجني اإلوز فــي الصني منذ نحو 7 آالف 
عام، أي قبل نحو 3500 عام من مصر القدمية. 
وفــي ورقتهم املنشــورة في »بروســيدنغز 
أوف ساينس«، يصف  أكادميي  ناشــونال  أوف 
مســاكي إدا، من جامعة هوكايــدو باليابان 
ورفاقه، دراستهم لعظام اإلوز التي ُعثر عليها 
في تيانلوشــان، وهو موقع حفريات في شرق 
الصني. وعلى مدى السنوات الكثيرة املاضية، 
ناقش العلمــاء التسلســل الزمني لتدجني 
الطيور، واقترح معظمهــم أن الدجاج، الذي 
يُعتقد أنه كان في يوم من األيام نوعاً من طيور 
الغابة، كان أول مــن مت تدجينه، وعلى الرغم 
من أنه ما يزال هنــاك الكثير من اجلدل حول 
وقت حدوثــه ألول مرة، تراوحت التقديرات من 
خمسة إلى عشرة آالف سنة مضت، وفي هذا 
اجلهد اجلديد، وجد الباحثون دليالً على تدجني 

اإلوز البري منذ 7000 عام.
وعثــر الفريــق على عظــام اإلوز فــي موقع 
بالكربون  التأريخ  واســتخدموا  تيانلوشــان 
املشــع ملعرفة عمرها، وقاموا أيضاً بدراســة 
املزيد عن  العظــام بطــرق أخــرى ملعرفــة 

خصائصهــا، مثــل عمر الطيور عنــد املوت. 
وموقع تيانلوشان كان في السابق مستوطنة 
ألنــاس العصر احلجري، حيــث وجد الباحثون 
232 عظمة إوزة في املوقــع، أربع منها كانت 
من طيور تتراوح أعمارها بني 8 و16 أســبوعاً، 
ويقترحون أن هــذا يدل على فقــس الطيور 
بالقرب من املوقع ألنه يعتقد أن اإلوز البري لم 
يكن يعيش في تلك املنطقة في الوقت الذي 

كانت فيه الطيور على قيد احلياة.

ووجدوا أيضاً أدلة تشــير إلــى أن الطيور قد 
مت تربيتها محلياً بنــاًء على املواد الكيميائية 
املوجودة في عظامهــا والتي من احملتمل أنها 
جاءت من مصدر محلــي للمياه، وكان جميع 
البالغني من الطيــور بنفس احلجم تقريباً، مما 
يشــير إلى تكاثرها في األســر. وخلصوا من 
ذلك، إلى أن هذه أدلــة قوية على تدجني اإلوز 
في الصني منذ ما يقرب من 7 آالف عام، وهذا 

قد يعني أن اإلوز كان أول طيور مت تدجينها.

الصينيون سبقوا المصريين القدماء في تدجين اإلوز

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

ســتصبح اليوم أقرب للحبيــب وعالقتك به 
ســتكون أقوى مما كانت عليه الفترة املاضية. 
من املتوقع أن تشــعر بتوتر فــي بعض األمور 
ولكن بشكل عام تبدو إيجابيا وتتعامل مع من 

حولك بحرص شديد.

قد يترك أحد الزمالء العمل اليوم ولكن ال داع 
للقلق فاألمر ســيكون لصاحلك. تقبل املوقف 
وحاول أن تتعامل معه بحكمة. يجب أن تكون 
سعيدا مبا يحدث. في القريب العاجل، يجب أن 

تستمع أكثر إلحساسك الداخلي.

حتاول أن تدخل املزيــد من اخلطط والتعديالت 
فــي مجال العمــل. حتاول أن ترضــي احلبيب 
بكافة الطرق والوســائل ولكنه ال يستجيب. 
إذا شعرت أن مستوى العمل يتراجع، عليك أن 

تعرف السبب وحتل املشكلة.

ســيعجب اآلخرون بثقتك بنفسك، ولكن يجب 
أن تعمــل على ال يظهــر هذا كغــرور أو تكبر.
ميكنــك قضاء بعــض الوقت مــع األصدقاء أو 
العائلة أو شريك احلياة ملمارسة بعض األنشطة 

االجتماعية الهادئة واملليئة باحملادثات املمتعة.

إذا احتجت إلى بعض املعلومات اليوم، عليك 
التواصل مع بعض الزمالء ملعرفتها أو البحث 
على اإلنترنت أو في مكتبة اجلامعة. اإلفراط 
في تناول الطعام الدســم أو املشروبات قد 
يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية فكن حذرا!

رمبــا تكون قلقا اليوم بســبب بدء مشــاريع عمل 
جديدة تشــارك فيها ألول مــرة. يجب أن تتعلم أن 
الصبر هو الوســيلة الوحيدة املتاحة أمامك اآلن، 
فعليــك أن تصبر وتنتظــر حتى تظهــر النتائج. 
البعض يغار منك بسبب تفوقك ومتيزك في العمل.

حاول أن تقســم مبلغ املال الذي حتصل عليه اليوم إلى 
دفعات حتى ال تنفقه في آن واحد. حاول أن تستثمر جزءا 
منه في مشروع طويل األجل، أما اجلزء اآلخر فيمكنك أن 
تتصرف فيه كما تشاء! حتاول أن تسعد نفسك وتسعد 
من حولك ولكن رمبا تتعارض رغباتك مع رغبات اآلخرين.

تبدو شجاعا ولديك إرادة قوية، ولذلك ستسطيع 
االنتهــاء من أكثر من مهمة في وقت مناســب. 
هنــاك بعض األعمال واملشــاريع التي كان يظن 
البعــض أن العمل بها أمر مســتحيل، ولكنك 

ستثبت اليوم أنك تستطيع عمل املستحيل.

ال تفكر في أي شيء هذا املساء خاصة قبل اخللود 
إلى النوم. قد يشــجعك أحد أفراد األســرة اليوم 
على جتديد املنزل أو حتــى على االنتقال إلى منزل 
آخر. هذه التغييرات اإليجابية ستغير حياتك متاما. 

قد تقضي معظم الوقت في املساء مع احلبيب. 

خصص بعض الوقت اليوم للراحة سواء بدنيا 
أو ذهنيا واســترخ في املنزل فــي مكان هادئ. 
اجلس في املكان املفضل لديك واقرأ كتابا ما، 
وتناول كوبا من الشــاي أو أي مشــروب دافئ. 

تأمل في الطبيعة من حولك.

قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو جتعله يتعرف 
على شــخص ما من احملتمل أن يســاعده. كن ذكيا 
ومبدعا في كل شــيء. رمبا جتد حلوال ملشاكلك. حاول 
أن تقوم بشــيء يســعدك، خطط مثال مع األصدقاء 

لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

الجديالدلو

حان الوقت اآلن لتتوقف عــن التصرف بالطريقة 
التي يحبها اآلخرون. عبر نفسك وعن أفكار فقط 
ودعك من اآلخرين. اجعل من حولك يتعرفون عليك 
وعلى حقيقة مشــاعرك دون أن تتأثر بأي شخص 

آخر. ستفاجأ بردة فعل الشريك هذه الليلة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

كريســتيانو  البرتغالي  أصبــح 
رونالــدو، باألهــداف الثالثة التي 
سجلها في شــباك توتنهام، أول 
التاريخ  فــي  أفضل هداف  أمس، 
بـــ807 أهداف، ليتجــاوز جوزيف 
بيكان الذي ســجل 805 أهداف.. 
وافتتح الالعب البرتغالي، سجله 
بتسديدة سجلها من  التهديفي 
30 متر على مرمى هوجو لوريس، 
واســتغل بعد ذلــك متريرة جيدة 
لتســجيل  سانشــو  جادون  من 
يونايتد،  ملانشستر  الثاني  الهدف 
قبــل أن يضيف الهــدف الثالث 
الذي منح الفــوز لفريقه.. وعادل 
بيكان،  األول  بالهدف  كريستيانو، 
وجتــاوزه بالهــدف الثانــي، وفًقا 
لبيانات االحتاد الدولي لكرة القدم 

»الفيفا«.
وســجل كريســتيانو على مدار 
مســيرته 5 أهداف مع سبورتنج 
مــع  هدًفــا  و135  البرتغالــي، 
مانشســتريونايتد، و450 مع ريال 
و115  يوفنتوس،  مع  و101  مدريد، 
مع املنتخــب البرتغالي.وبهدفيه 
فــي شــباك توتنهــام، أصبــح 
أفضل  رابــع  أيًضا  كريســتيانو 
هداف ليونايتــد في البرمييرلييج، 
متعــادالً بـ95 هدفا مــع رود فان 
بول ســكولز،  بعد  نيســتلروس 
)109(، وواين  (107(، وريان جيجــز 

روني )183(.
من جانب اخر، عاد البولندي روبرت 
ليفاندوفســكي، مهاجــم بايرن 
هوفنهامي  شــباك  لهــز  ميونخ، 
مجددا، خالل املباراة االيت انتهت 

بالتعادل بهدف ملثله بني الفريقني 
فــي اجلولة الـــ26 مــن الدوري 
لليفاندوفسكي  وسبق  األملاني.. 
فوز  التوقيــع على هدف خــالل 

بايرن على الفريق ذاته بالدور األول 
(4-0(، قبل أن يضــع بصمته في 
املقامــة مبعقل هوفنهامي  املباراة 
وأشارت  األول..  الشوط  نهاية  مع 

شــبكة »أوبتا« لإلحصائيات إلى 
ليفاندوفسكي  روبرت  تســجيل 
رقما قياسيا بوصوله إلى 17 هدفا 
خارج الديار في البوندسليجا هذا 

املوسم.
وعــادل أفضل العب فــي العالم 
الرقم القياسي الذي حتقق مرتني، 
عن طريق يوب هاينكس مبوســم 

(1973-1971(، وتيمو فيرنر مبوسم 
بإمــكان  وبــات   ..)2020-2019)
الـ33  ليفاندوفســكي صاحــب 
عامــا االنفراد بالرقــم التاريخي 
األقل  حال تســجيله هدفا على 
ملتصدر  املتبقيــة  املباريــات  في 
البوندســليجا خــارج أرضه هذا 

املوسم.
املصري  النجم  واصــل  ذلك،  إلى 
محمد صالح، تدوين اســمه في 
تاريخ ليفربول، مبساهمته في فوز 
فريقه علــى مضيفه برايتون )2-
0( مســاء أول أمس ضمن اجلولة 
29 من الــدوري اإلجنليزي املمتاز.. 
وســجل صالح، هدًفــا من ركلة 
جزاء في الدقيقة )61(، ليســهم 
في فــوز الريدز الذي ارتفع رصيده 
3 نقاط  66 نقطــة، بفــارق  إلى 
فقط خلف املتصدر مانشســتر 
سيتي. وهذا هو الهدف رقم )20( 
حملمد صالح فــي الدوري اإلجنليزي 
املمتاز هذا املوسم، ليبتعد بفارق 
8 أهداف عن أقــرب مطارديه في 
ســلم ترتيب الهدافني..  ووفقا ملا 
»أوبتا«،  إحصائيات  ذكرته شبكة 
أسهم صالح بعد اللقاء في 158 
الدوري اإلجنليزي املمتاز:  هدًفا في 

سجل 115 هدًفا، وصنع 43.
وأضافــت »ال يتفــوق فــي هذه 
الناحيــة على صالح فــي تاريخ 
ليفربــول، ســوى قائــد الريــدز 
األسطوري ســتيفني جيرارد الذي 
أســهم في تســجيل 212 هدًفا 
هدًفا،   120 ســجل  بالبرمييرليج: 
92«.وأكدت أن صالح متكن  وصنع 
اليوم من معادلة رقم أســطورة 
روبي  الســابق  ومهاجمه  الفريق 

فاولر.

طرابلس ـ وكاالت:
توج فريق الســويحلي ببطولة 
الطائرة  للكــرة  الليبي  الدوري 
للمرة العاشــرة فــي تاريخه.. 

وجــاء تتويــج أبنــاء مصراته 
باللقب العاشر بعد الفوز على 
بنتيجة  املصراتي  االحتــاد  جاره 
ثالثة أشــواط من دون رد.. وكان 

الســويحلي قد انتــزع صدارة 
التتويج  مرحلــة  منافســات 
بالفــوز على األهلــي طرابلس 
منافســه على اللقــب، وذلك 

بنتيجــة األشــواط 3-1 فــي 
بالعاصمة  فبرايــر   17 قاعــة 
طرابلس.. جدير بالذكر، استهل 
الســويحلي مشوار منافسات 

التتويج بالفوز على فريق األهلي 
وشــارك   ..1-3 بنتيجة  بنغازي 
أربعة  التتويــج  نهائيــات  في 
واألهلي  الســويحلي  هي  فرق 

طرابلس واألهلي بنغازي واالحتاد 
فيما  تنافسوا  الذين  املصراتي، 
بينهــم على مرحلتــني: ذهابا 

وإيابا.

أباتشي السويحلي بطاًل لطائرة ليبيا

صالح يصنع التاريخ ويتساوى مع أسطورة ليفربول في البريميرليج 

كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم 
وليفاندوفسكي يعادل رقم فيرنر في البوندسليجا

تونس ـ وكاالت:
انتصر الترجي الرياضي على مضيفه النجم الساحلي 
-2صفر أول أمــس في اجلولة الرابعة من منافســات 
اجملموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.. وسجل كل 
من اجلزائري عبــد القادر بــدران )66( ومحمد علي بن 
رمضان )77( هدفي الترجــي. . ويحتل الترجي صدارة 
اجملموعة بـ8 نقاط وبفارق األهداف عن شــباب بلوزداد 
الوصيف فيما يأتي النجم الساحلي في املركز الثالث 

بـ3 نقاط ثم جوانينغ غاالكسي بنقطة وحيدة.

باريس ـ وكاالت:
حافــظ الســلوفيني برميوش روغليتــش على صدارة 
الترتيب العام لســباق باريس نيس للدراجات الهوائية 
بفوزه في املرحلة السابعة.. ومتكن الدراج السلوفيني 
من إنهاء املرحلة الســابعة واملقدرة مســافُتها مبائٍة 
وخمسة وخمسني كيلومترا وخمسمائة متر من كول 
دو توريني في نيس وحتى ال بولني ْفيســوبي خالل أربِع 
ساعات ودقيقتني وســبٍع وأربعني ثانية متقدماً على 
كل من الكولومبــي دانييل فيليبي مارتينيز الذي حل 
ثانيا والبريطاني سيمون يايتس صاحب املركز الثالث.

روما ـ وكاالت:
متكن اإلســباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، من 
تسجيل هدف تعزيز تقدم فريقه أمام سامبدوريا، على 
ملعب لويجي فيراريس، ضمــن لقاءات اجلولة 29 من 
الدوري اإليطالي.. وأحرز موراتا الهدف الثاني للســيدة 
العجــوز فــي الدقيقة 34 مــن عمر الشــوط األول، 
ليضاعف تقدم فريقه، بعدما ســجل مايا يوشــيدا 
الهدف األول باخلطأ في مرمــاه بالدقيقة 23. وذكرت 
شــبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، أن موراتا بهدفه 
أمام سامبدوريا، فإنه سجل 10 أهداف أو أكثر في كل 

املسابقات في املواسم الثمانية األخيرة.

الترجي يحسم مواجهة 
الكالسيكو أمام النجم

روغليتش يحافظ على 
صدارة باريس نيس

رقم مميز لموراتا بعد 
هز شباك سامبدوريا

رونالدو فرحا بهاتريك في الدوري اإلجنليزي

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني
كريستال باالس ـ انب سيتي

مايوركا ـ ريال مدريد

11:00 مساًء

11:00 مساًء

مدريد ـ وكاالت:
أفاد تقرير صحفي إســباني، بأن 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي، املدير 
لريال مدريد، ســيكون  الفنــي 
على موعد مــع إجناز تاريخي لم 
يتحقق من قبل، خالل املوســم 
اجلــاري.. ويتصــدر ريــال مدريد 
جدول ترتيــب الليجا برصيد 63 
نقطة، متقدما بـ 8 عن وصيفه 
27 جولة..  إشــبيلية، بعد مرور 
وبحســب صحيفــة "مــاركا" 
اإلسبانية فإن أنشيلوتي لو جنح 
لتحقيق  مدريد  ريــال  قيادة  في 
لقــب الليجــا هــذا املوســم 
ســيكون بذلك قد حقق اللقب 
في الدوريات األوروبية اخلمســة 
لقب  أنشيلوتي  وحقق  الكبرى.. 
الــدوري اإليطالــي مــع ميالن، 
واإلجنليزي مع تشيلسي، واألملاني 
مع بايرن ميونخ، والفرنســي مع 

باريس ســان جيرمان، وال يتبقى 
أمامه سوى الدوري اإلسباني مع 

ريال مدريد.
ولــم يحقــق أنشــيلوتي لقب 
الليجا مع ريال مدريد في واليته 
األولى في موســم 2014-2013، 

حيث احتــل املركــز الثالث في 
الوقــت الذي توج فيــه أتلتيكو 
باللقب احمللي.. ويحل ريال مدريد 
ضيفا على مايوركا، مساء اليوم 
االثنني ، ضمن مباريات اجلولة 28 

من الليجا.

العواصم ـ وكاالت:
لن يخوض اإلسباني رافائيل نادال، 
ذات  لألســاتذة  ميامي  بطولــة 
األلف نقطة، التي ستقام بني 23 
من آذار اجلاري والثالث من نيسان 
املقبــل، وفقا ملنظمــي البطولة 
التي ال تضم حامل الـ21 لقبا في 

بطوالت اجلراند سالم الكبرى.
ويفضل العب التنس اإلســباني، 
الــذي حقق 15 فــوزا منذ مطلع 
املوســم، الراحة وســيبدأ عقب 
خوض بطولة إنديان ويلز لألساتذة 
ذات األلــف، نقطــة اســتعداده 
ملوسم األراضي الترابية.. وسيحل 
األســترالي جــون ميلمان محل 
نادال فــي بطولة ميامــي، التي 
لم يخضها منــذ عام 2017 ولم 
يبدأ  أن  املقــرر،  يفز بها قط.ومن 
نــادال مرحلة املالعب الترابية في 

بطولة مونت كارلو لألساتذة ذات 
األلف نقطة.

ويواصل رافا في برشلونة ومدريد 
وروما  نقطة  األلف  ذات  لألساتذة 

لألســاتذة ذات األلف نقطة وفي 
النهاية بطولة روالن جاروس، ثاني 
الكبرى في  بطوالت اجلراند سالم 

املوسم.

الكويت ـ وكاالت:
اختار املدرب التشــيكي الفيكا، 
24 العبــا في قائمــة منتخب 
الكويت، اســتعدادا للمعسكر 
الذي سيدخله األزرق في مالطا، 
وضمت  اجلاري..  الشــهر  نهاية 

قائمة املنتخب كل من:
الفنيني،  الرشيدي،  مبارك   عيد 
 حمد القالف،  راشــد الدوسري، 
 مهدي دشــتي،  إبراهيم كميل، 

 حسني كنكوني،  حميد القالف، 
 ســليمان عبدالغفــور،  فهــد 
الهاجري،  فهد حمود..  وســامي 
الصانــع،  طــالل فاضــل،  بندر 
بورسلي،  شــبيب اخلالدي،  حمد 
املطوع،  هاني،  بــدر  حربي،  رضا 
أحمد الظفيري،  سلطان العنزي، 
احلقان،  خالد صباح«..   يوســف 
وشــهدت القائمة ضم العديد 
األوملبي،  املنتخــب  من العبــي 

يتعارض اســتحقاقه في  الذي 
بطولة كأس آسيا التي ستقام 
حزيران  بداية  أوزباكســتان  في 
املقبل مع اســتحقاق املنتخب 
األول، الذي يخــوض التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس في نفس 
الشــهر.. ومن املقــرر أن يصل 
الفيــكا أمس ملباشــرة أعماله 
فــي قيادة األزرق، بعــد أن أنهى 

إجراءات اإلقامة في الكويت.

ريال مدريد يقرب أنشيلوتي
 من إنجاز تاريخي

موسم التراب يصرف نظر نادال عن ميامي

الفيكا يختار 24 العبا لمعسكر مالطا

أنشيلوتي

نادال
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اتحــاد  بعثــة  ـ  بغــداد 
الصحافة الرياضية: 

شهدت منافســة اجلولة الرابعة 
لبطولة العرب بالشطرجن واملقامة 
العاصمــة بغداد في  فــي  حالياً 
)قاعــة قرطبة ( بفنــدق املنصور 
ميليــا عــن منافســات مثيــرة 
بــن املنتخبات املشــاركة، وذلك 
لتحقيق النتائج املميزة وصوالً إلى 
اجلوالت االخيرة من البطولة والتي 
ســتختتم يوم اخلميــس املقبل. 
وأشاد روؤساء املنتخبات املشاركة 
بالشــطرجن،  العرب  بطولــة  في 
والكــرم  االســتقبال  بحفــاوة 
العراقي، فضال عن التنظيم املميز 
العراق  التــي احتضنها  للبطولة 

بعد غياب دام لـ21 عاما.

»نتائج الرجال«
باختتــام اجلولــة الرابعــة مــن 
بطولــة العرب بالشــطرجن والتي 
شهدت منافســات مثيرة وكبيرة 
بــن الالعبن املشــاركن، وجاءت 
 20 دون  للشباب  جزائرية  الصدارة 
عامــاً، عبر العــب املنتخب المن 
وجاء  نقاط،  أربع  برصيد  أبراهيمي 
الوطني  منتخبنا  بالوصافة العب 
ربيع صباح فوزي برصيد 3،5 نقاط، 
والســوري كرمي هندي ثالثاً برصيد 
3 نقاط. أما لفئة الشباب دون 18 
عام، متكن العب منتخبنا الوطني 
أحمد جــزا جمال من تصدر املركز 
األول برصيــد 4 نقــاط وبالعالمة 
الكاملــة، يليــه املوريتانــي عبد 
الرحيــم طالب برصيــد 3 نقاط، 
والســوري ميرو أعياد برصيد )2.5(  
نقطة.. ومتكن املصري محمد علي 
 16 الترتيب لفئة  الدين من تصدر 
عامــاً برصيــد )3.5( نقطة،  وجاء 
الســوري ريان اديب ثانياً برصيد 3 
احلساوي  يوســف  والليبي  نقاط، 
ثالث برصيــد 3 نقاط، بينما متكن 

من  محمد  ســيدر  الفلسطيني 
تصدر املركز األول لفئة الشــباب 
دون 14 عامــاً برصيد )3.5( نقطة، 
واملصري وفــا حامد ثانياً برصيد 3 
نقاط، والتونســي وائل شــكرون 

برصيد 3 نقاط.

هيمنة عراقية للشابات
الالعبــات  منافســات  شــهدت 
الشــابات ، منافســة مميــزة من 
الالعبات املشــاركات، حيث كانت 
 20 الرابعة، استراحة لفئة  اجلولة 
عاماً، بينما متكنت العبة منتخبنا 
الوطني وداد صباح نوري من تصدر 
ترتيب فئة الشــابات دون 18 عاماً 
التونسية  نقاط، وجاءت   3 برصيد 
رمي اياد ثانياً برصيــد )2.5( نقطة، 

وجــاءت العبة منتخبنــا الوطني 
 2 برصيد  ثالثاً  نبأ ســامي عباس 
منتخبنا  العبــة  ومتكنت  نقطة، 
الوطني طيبة مهــدي من تصدر 
فئة الشــابات دون 16 عام برصيد 
3،5 نقطــة، والســورية أوال بالل 
ثانياُ برصيــد 3 نقاط، ومواطنتها 
نايا بوفرود ثالثا برصيد 2،5 نقطة. 
فيما فرضت الالعبة الفلسطينية 
وتصدرت  ســيطرتها  سوان  اميان 
الترتيــب لفئة الشــابات دون 14 
عامــاً برصيد 4 نقــاط وبالعالمة 
الكاملة، وجــاءت العبة منتخبنا 
الوطني ملك مهدي ثانياً برصيد 3 
نقاط، والتونسية غادة جيهي ثالثاً 

برصيد 2،5 نقطة.

»انبهار ليناني حلفاوة 
االستقبال«

اللبنانــي خالد بديع  الوفد  رئيس 
عبر عن سعادته  باحلفاوة والكرم 
العراقــي الــذي لقاه  وفــد بالده 
خــالل وجودهــم فــي العاصمة 
بغداد، مؤكدا بأن ابناء هذه املدينة 
ضربوا اروع االمثلــة في الضيافة 
وهــذا هو  االســتقبال  وحســن 
ديدن العراقي االصيــل، مؤكداً أن 
أولياء  في بداية االمــر كان أغلب 
امــور الالعبن معارضــن بذهاب 
العراق للمشاركة في  إلى  أوالهم 
البطولــة لكن بعد أن شــاهدنا 
األمن واالستقرار في العراق عكس 
الصورة التي رسمناها في اذهاننا. 
واضاف بديــع أن بعض الدول التي 

لم تشــارك في البطولــة، اقول 
لهم بغــداد جميلــة كنت امتنى 
أن تكونوا معنا للمشــاركة لتروا 
حقيقــة بغــداد وجمالهــا كما 
عبر عن اعجابــه مبنطقة اجلادرية 

وشوارعها اجلميلة.

سعادة غامرة
وأعربت العبة املنتخب اللبناني رؤى 
درويش عن سعادتها بتواجدها في 
االولى  الزيارة  أنها  العراق :صحيح 
لي وجلميــع اعضاء الوفد للبناني، 
اال أنني وجدت نفسي  كأنني في 
بلدي  وذلــك ملا لقيناه من ترحيب 
وحفاوة  وكــرم ضيافة واحلقيقة 
هــذا ليس بغريب على  الشــعب 
العراقي  الشــقيق الذي نكن له 

وشاطرتها  والتقدير.  االحترام  كل 
االهلي  النادي  اكادميية  مدير  الرأي 
في صيدا للشــطرجن عــرب بديع 
وقالــت : ان هــذه البطولة  فاحتة 
خير  للشــطرجن العراقــي وباقي 
الرياضيــة والتخلص من  االلعاب 
موضــوع  احلظر، وال اجامل عندما 
اقول  انني انبهرت  ببغداد تخوفنا 
في بداية االمر للمجيء إلى بغداد 
االســتقبال  وجدنا  لكن عندمــا 
ازداد  وتعاملهم  العراقيــن  وكرم 
وستكون  املضياف  للشعب  حبنا 

لي زيارات اخرى للعراق.

»ارتياح سوري وفلسطيني«
أبدى العبي الوفد السوري املشارك 
في البطولة عن ارتياحهم الكبير 
وبالتحديد  العراق،  في  لتواجدهم 
في عاصمة السالم بغداد، فكانت 
املتحدثات عن منتخب سوريا  اول 
فاطمة الزهراء مــراد والتي قالت: 
» أن بغــداد رائعة في كل شــيء 
بالتعامل احلقيقي معنا كسورين 
مشــاركن فــي البطولــة فيما 
البطولة  في  الفنية  االمور  يخص 
فان التنظيم رائع جداً واملنافسات 
بــن الالعبن شرســة مــن اجل 
نيل مراكــز متقدمة في البطولة 
وحتسن التصنيف الدولي لالعبن. 
اما الالعبن الفلســطينين فقد 
التصريح  اجل  من  حريصن  كانوا 
لوســائل االعــالم وحديثهم عن 
بغــداد واجواء البطولــة، الالعب 
بغداد  أن  قالــت:  احلمــوري  تقوى 
جميلة جــدا يكفي انهــا بغداد 
ارث كبيــر ومن ضمن  التي حتمل 
االرث شارع حيفا الذي سمي بهذا 
االســم تيمنا وحبــا مبدينة حيفا 
واهلها الطيبــن لدي كانت رغبة 
قوية ان ازور العراق واشاهد املعالم 
محافظة  الــى  اذهــب  وســوف 
بابــل ملشــاهدة اثار بابــل وبوابة 
للشعب  انقل صورة  لكي  عشتار 
الفلســطيني عن حضارة وتأريخ 

السومرين في العراق.

المنافسة تشتد بين المنتخبات 
المشاركة في بطولة العرب بالشطرنج

بانتهاء جولتها الرابعة
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جانب من منافسات بطولة العرب للشطرجن في بغداد

البطولة الدولية بالطاولة 
تبدأ اليوم في السليمانية 

الزوراء يواجه الشارقة 
غدًا في ملحق أبطال آسيا

التنس األرضي البارالمبي 
ُيشارك في منافسات العالم 

السالم يحرز كأس 
أندية الكيك بوكسنغ

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبدأ اليوم االثنن منافســات البطولة الدولية األولى 
لفئة الشباب بكرة الطاولة لكال اجلنسن للمصنفن 
األوائل مبشــاركة عربية وأجنبية واســعة.. وتتواصل 

املنافسات للمدة من1 4 ولغاية 20 آذار اجلاري.
وابرز الدول املشــاركة في البطولة هي ) العراق البلد 
املضيف والســويد وكرواتيا والبرتغــال ومصر وإيران 
وتونس وقطر ولبنان وســوريا واليمن واألردن وســوريا 
وباكســتان واململكــة العربية الســعودية واإلمارات 

وموريتانيا(.

متابعة ـ الصباح الجديد:
وصل وفد الزوراء إلى مدينة الشــارقة اإلماراتية واعلن 
مدربه ايوب أوديشــو عــن جاهزية الفريــق للمباراة 
امام فريق الشارقة مســاء غد الثالثاء حلساب ملحق 
دوري أبطال آســيا.. ســعيا للفوز واالنتقال إلى دوري 
اجملموعات.. والفائز من املباراة، سيلعب ضمن اجملموعة 
األولى لــدوري األبطال، إلى جانب الهالل الســعودي، 

الريان القطري، واستقالل دوشنبه الطاجيكي.
هــذا وحصلت قناة الشــارقة التليفزيونية الرياضية، 
على احلقوق احلصرية داخل اإلمارات، لبث مباراة ملحق 
دوري أبطال آســيا لكرة القدم، في الساعة السابعة 
والربع من مساء يوم غد الثالثاء ، بن الشارقة اإلماراتي 
وضيفه الزوراء العراقي.. ومت االتفاق على حقوق النقل، 
بن إدارة قناة الشــارقة الرياضية، وشــركة الشارقة 
لالســتثمار والتســويق التجاري بنادي الشارقة.فيما 
اتفقت شركة الشارقة لالستثمار والتسويق التجاري 
أيضا، برئاســة إبراهيم اجلروان، مع شركة »برو ميديا«، 
لتســويق املباراة داخل العراق.ومثل نادي الشارقة في 
التوقيــع على االتفاقية، محمد علــي القصير، املدير 
التنفيذي للنادي.وســتكون مباراة الشــارقة والزوراء، 
هي األولى بن الفريقن على الصعيد الرســمي.وتأتي 
املباراة قبل أيام قليلة من مواجهة املنتخبن اإلماراتي 
والعراقي، يوم 24 آذار اجلاري، في إطار تصفيات اجملموعة 
األولى اآلســيوية، املؤهلة إلى نهائيــات كأس العالم 
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هشام السلمان 
يُشــارك املنتخــب  الوطني للتنــس االرضي على 
الكراسي ببطولة العالم التي تقام في تركيا للمدة 
من السابع عشر من شهر اذار اجلاري لغاية السابع 
والعشرين من الشــهر ذاته .. ويضم الوفد العراقي 
للبطولة والذي يرأســه ستار حسن صبيح واملدرب 
ضياء علي حامت، والالعبون : حســن حامد ومحمد 

املهدي يوسف وحسن خليل.

* مدير إعالم اجلنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتاد املركزي للكيك بوكســنغ، اختتام بطولة 
األندية مبشــاركة 130 العباً مــن 20 نادياً.. وقال االحتاد 
في بيــان إن البطولة اختتمت على قاعة نادي الكوفة 
الرياضي، حيث تنافس الالعبون على ثالثة انظمة هي 
الكيك اليت، واليــت كونتاكت، وبوينت فايتنك.وبن أن 
النتائج لنظام كيك اليت، أسفرت عن فوز نادي السالم 
باملركز االول جامعا 18 نقطة، وحل باملركز الثاني نادي 
الكاظمية جامعا 14 نقطة، وفــي املركز الثالث نادي 

الصحة جامعا 14 نقطة.

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

يجــوب فريــق »بايــك داد« الرياضــي 
للدراجــات شــوارع بغــداد واحملافظات 
الدراجن لكال  بقيــادة مجموعة مــن 
اجلنســن ليوصل رسائل عدة في شتى 
املياديــن، فهو يشــارك فــي ملتقيات 
ومهرجانــات ، محترفن ومــا زالوا في 
مرحلة الهواية.. احدى عضوات الفريق، 
هي الكاتبة ، ســهام مهــدي الطيار، 
مواليد 1970 ، بكالوريوس آداب إجنليزي.. 
التي حتدثت عن رحلة التحاقها بالفريق 
ومســيرة التأليف للقصص والروايات.. 

فقالت:   
تأسس الفريق في بغداد حتت اسم بايك 
وتعني دراجــة داد وتعني النصف الثاني 
من أسم عاصمتنا ومعظم االعضاء من 
بغداد اما في محافظتي ميســان وبابل 
فقد مت مؤخرا فتح فروع وفي املستقبل 
القريب في خطة الفريق سيكون هناك 

فرع في كل احملافظات.

الكرة الطائرة 
تقــول : الفريق اعده مبنزلة رصيد أضاف 
لي رفــاق رائعن وافــراد متيــزوا بالروح 
الرياضية اجلميلة وفكــرة وجود فرصة 
للمرأة في ممارســة رياضة معينة ومن 
غير شــرط العمر اعتقد فرصة مفيدة 
لكل عضو، اما عن رياضــات اخرى فأنا 

كنت العب رياضــة الكرة الطائرة لكن 
بســبب  لعمر معن  عنهــا  انقطعت 

دراستي اجلامعية.

كورونا والصحة 
وتوضــح: أتت فكرة االنضمــام للفريق 
بعد اخلروج مــن ازمة كورونا حيث كنت 
احد املصابن بالوباء، نتج عنها الم في 
والطبيب  لدرجة كبيرة  الركبة  مفصل 
اخملتص طمأنني لكن املوضوع قد يحتاج 
بعض الوقت االمر الذي نبهني لالهتمام 
بصحتي العامة ونوع االغذية الذي قادني 
لالنتباه إلى وزني وكيف ان االنســان في 
كل عمر هناك عدد من العادات السلبية 
البد من جتاوزها وانتهاج اســلوب غذائي 
ورياضي صحي يجدد نشــاط االنســان 
ويساعده على املواصلة والعطاء بعافية 
تامة وجناح، في الفريق تقريبا ٤٠ سيدة  
ما بن املبتدئــات اللواتي يتعلمن قيادة 
الدراجة  الدراجات وبن من هن يقــودن 

ويشاركن في النشاطات واجلوالت.

رسائل عدة 
تضيف قائلة: أولى الرسائل التي قدمها 
للدراجات  الرياضــي  داد«  »بايــك  فريق 
الهوائية هي كســر حاجــز اخلوف لدى 
املــرأة من قيــادة الدراجة في الشــارع 
وتوجيه  الرجل  رفيقها  شــأنها شــأن 
االهتمام لنوع مهــم من انواع الرياضة 
اجملال الســتخدامها كواسطة  وفسح 

نقل ملن يحتاج تسخيرها لهذا الغرض 
مثل الطلبة وبعض املوظفن ممن يعمل 
بأماكن قريبة نوعا ما من محل سكنه 
أيضا  حتافظ  اقتصادية  واســطة  فهي 
للحفاظ  وطريقة  البيئــة  نظافة  على 
على اللياقــة البدنية مع توفيرها مبلغ 

االشتراك في قاعات اجلم والرشاقة.

جوالت ومؤازرة
تسترســل الطيار حديثها، فقالت:  أما 
لها  التي ســعى  الرســائل  بخصوص 
إليها كانت  الفريق عبر توجيه النظــر 
عديدة منهــا انســانية تطوعية مثل 
زيارة مطعم »عربة ماريــا« في الكرادة 
العاصمة ومن  أرجــاء  بعد جولة فــي 
ثم الوقــوف لــدى عربة ماريــا وتناول 
وجبة العشــاء وتوثيق احلدث بعدد من 
الصور التذكارية مشــيرين بذلك جلهاد 
تخطي  في  وقدرتهــا  وعطاؤهــا  املرأة 

الصعوبات.

مهرجانات هادفة 
وبشان نشــاطات الفريق: بينت بالقول: 
كذلك املشــاركة في مهرجــان مملكة 
ميســان كان حدثاً رائعــاً رأينا الصغار 
والنساء فوق أسطح منازلهم يشجعون 
ويلوحــون فرحــن مبهرجــان مت إقامته 
لغرض تســليط الضوء علــى عدد من 
احللول اجتاه كل اجلوانب السلبية منها 
هدر وقت الشــباب بأمــور غير مجدية 

وعــدم االنتبــاه للفــرص االجتماعية 
والرياضيــة التي تنقذ الشــاب وتأهله 
نحو آفاق ورؤى جديدة ومحاربة التهافت 
على العالم اإللكتروني وما يتضمنه من 
افتراضي فارغ ال يفضي  وتواصل  العاب 
إلى هــدف حقيقــي يتمناه الشــاب، 
االخيرة قدمناهــا مبنتهى  واملشــاركة 
والتي  وبنوايا صادقة  واحلماس  االهتمام 
تلبية لدعــوة جامعة بغداد في  جاءت 
مهرجانهــا االخير وحتت شــعار »نعم 
.. كال للمخدرات« شــاركنا  للرياضــة 
بجولــة آملن نقــل صــورة حقيقية 
ألهميــة دور الرياضــة في حيــاة الفرد 

ومبختلف الفترات العمرية.

إصدارات وصبر حواء 
عن رحلتها في اجلانب األدبي، قالت: نعم 
الكتابة هاجســي منذ عمر مبكر وقد 
صدر لي ثالث مجموعات ما بن القصة 
القصيــرة والقصة القصيــرة جداً هي 
)ســأنتظرك، أهازيج في زفة طرشــان، 
القفــل األحمر (، وفي العام املاضي كان 
إصداري األول فــي مجال الرواية بعنوان 
)وعندمــا تواعــدن( وكلها تــدور حول 
قضيتي التي كرست لها معظم وقتي 
وهي املرأة ومــا تواجهه وتعانيه وقصة 
حقيقة  ألحالمهــا،  والســعي  صبرها 
فكرة أن يكون لي مؤلف يعتمد موضوع 
الدراجــة الهوائية فكرة جميلة توقدت 

في مخيلتي.

 »بايك داد« يقدم رسائل إنسانية تعضد اإليجابيات وتقف بالضد من السلبيات 
سهام الطيار.. تشجع على ممارسة الرياضة ولها مؤلفات في كتابة القصص والروايات

سهام مهدي الطيار

بغداد ـ الصباح الجديد:
واصــَل املُنتخب الوطنــي التدريبّية 
امس وحدته  الفعلّية، فاجرى صباح 
التدريبية الثانية، في ملعِب الشعِب 
الدولي استعداداً ملواجهِة زامبيا ودياً 
وحتضيــراً ملباراتي اإلمارات وســوريا 
ملونديال  املُؤهلة  التصفيــاِت  ضمن 

قطر ٢٠٢٢.
وكان وزيُر الشــباب والرياضة، رئيس 
االحتــاد املركزي لكــرِة القدم، عدنان 
درجــال، حضر أول وحــدات املنتخب 
أول  التــي بدأت عصــر  التدريبيــة 
امس مبشــاركة )٢٧( العبــاً هم كٌل 
صالح،  محمد  مهــدي،  دلوفان  من: 
إبراهيم، سعد  أحمد  محمد حميد، 
ناطــق، منــاف يونس، أميــر صباح، 
رســالن حنون، ضرغام إســماعيل، 
حســن رائد، مصطفى محمد جبر، 
محمــد علي عبود، محمد قاســم، 
يوسف فوزي، حســن داخل، محمد 
مزهر، شــيركو كرمي، حســن جبار، 

حسن عبد الكرمي، مراد محمد، علي 
حصني، أحمد فرحان، إبراهيم بايش، 
عالء عباس، وكاع رمضان، مهند عبد 
الرحيم، حســن عمار.وقال شــهد 
في مؤمتر صحفي عقده مســاء أول 
أمس بعد وحــدة تدريبية للمنتخب، 
"إننا حاولنا وصول احملترفن جســن 
العماري  وامير  احلمادي،  وعلي  ميرام، 
وزيدان اقبال قبل املدة املقررة دوليا"، 

مســتدركا القول "لكن لم نتمكن 
ســيكون  ولهذا  التحاقهــم  مــن 
التحاقهم قبل 72 ســاعة من لقاء 
العراق واالمارات املقرر يوم 24 من هذا 
الشهر".ورســت عمليــُة بيِع تذاكر 
ونظيره  الوطنــي  منتخبنا  مبــاراِة 
ملعِب  فــي  التي ســتقاُم  الزامبي 
املدينة الدولي بتاريــخ )١٨/٣/٢٠٢٢( 

.)DEVALLEY( على شركِة

حسام عبد الرضا*
أعلــن االحتاد املركزي لكــرة اليد عن 
حتديــد يوم االثنــن املوافــق 21 آذار 
اجلاري موعدا النطالق مباريات املرحلة 
الثانيــة ) التجمع األخيــر ( بعد أن  
اختتم يــوم أمس األول في محافظة 
الســليمانية ) جتمع األدوار الســته 
األولــى من املرحلة الثانيــة (.. حيث 
حافــظ فريق الشــرطة على صدارة 
الدوري بعد حتقيقه الفوز في مبارياته 
الـ 5 رافعا رصيده من النقاط إلى 51 
نقطة.  وواصل فريق اجليش مالحقته 
املتصــدر بعــد أن حقــق العالمــة 
الكاملة من مباريات التجمع بالرغم 
من اإلصابــات التي حلقــت بالعبيه 
ليصبح رصيده 48 نقطة ، فريق ديالى 
استطاع من القفز إلى املركز الثالث 
بنقاطــه الـــ  42 بعــد أن جمع 15 
نقطة من 15 نقطة ممكنه مستغال 
احلشد  الثالث  املركز  خسارة صاحب 
الشــعبي الــذي تعرض للخســارة 

في مباراتن أمام املتصدر الشــرطة 
ووصيفــة اجليش حيــث أصبح لديه 
39 باملركز الرابع  الفريق املستضيف 
من  استطاع  الســليمانية  للتجمع 
احملافظة على موقعة في سلم ترتيب 
حققت  الــذي  اخلامس  وهــو  الفرق 
إلى  رافــع رصيده  في املرحلة األولى 
النقطة الـــ  33  بعد أن حقق الفوز 
أمام  اربع مباريات وتعــادل واحد  في 
كربالء .. اما فريق التعاون والعائد إلى 
النتائج اجليدة التي حققها في بداية 
الدوري بعد انتهاء االزمة املالية التي 
عصفت بالفريق ، حيث استطاع من 
االرتقاء إلى املركز السادس بدل املركز 
الثامن الذي أنها فيه مباريات املرحلة 
األولى رافع رصيده إلى النقطة الـ 24 
.. القفــزة النوعية في األداء والنتائج 
حققهــا فريــق الكوفة مــع نهاية 
اســتمرت  األولى  املرحلة  مباريــات 
مــع انطالق للمرحلــة الثانية حيث 
اســتطاع القريب من تخطى املراكز 

ليقف مع نهاية الدور الســادس من 
باملركز الســابع و ب  الثانية  املرحلة 

19 نقطة 
امــا أبنــاء بلديــة البصــرة فلــم 
مركزهم  على  احملافظة  يستطيعون 
مع  الفريق  تراجــع  الســادس حيث 
انتهاء مباريات التجمع ليقف باملركز 
الثامن بـــ 18 نقطة، تبــادل املراكز 
واألدوار اســتمر مع فريق كربالء الذي 
ليســتقر  واحد  مركز  أيضــا  تراجع 
أخيرا باملركز التاســع بـ 17 نقطة.. 
فرق املسيب والكوت و اخلليج العربي 
بقيت علــى مراكزها نفســها وهو 
من املركز العاشــر إلى الثاني عشر 
، حيــث لــم تســتطع أن حتقق أي 
نتيجة تبعدها علــى املراكز املتأخرة 
املقبلة  األدوار  في  الصراع  وسيصبح 
فيما بينها علــى االبتعاد عن مراكز 

الهبوط إلى الدرجة األولى.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

المنتخب الوطني يجري وحدة تدريبية 
صباحية وسط أجواء إيجابية 

21 الجاري بدء التجمع األخير لممتاز 
اليد والشرطة في الصدارة 

وحدة تدريبية صباحية أجراها املنتخب الوطني امس االحد



شــاركت النجمة املصرية روبي متابعيها عبر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي، وصلة رقص مصــّورة من داخل 
منازلها. ونشــرت الفنانة الشابة عبر حسابها الرسمي 
على تطبيق “إنســتغرام” الفيديو الراقــص، على أنغام 

أغنية املهرجانات “قلبي اجلامد” للمغني يحيى عالء.
وحصد الفيديو خالل أقل من 24 ســاعة على نشه أكثر 
من مليون مشــاهدة، وعشــرات آالف اإلعجابات، ومئات 
التعليقات. وفي ســياق آخر، أعربت روبــي عن إعجابها 
بنجل خالد النبوي متّوجهة به بالقول: “لو كبير شــوية 
كنت جيت خطبتك”. وعلى الصعيد الفني، تســتكمل 
روبي تصوير مشــاهدها في مسلســل “ريا وســكينة” 
املنتظر عرضه خالل شــهر رمضان املقبل، من بطولتها 
إلى جانب مي عمر، تأليف محمــد صالح العزب وإخراج 

شيرين عادل.

دائماً يعبر النجم الهندي الشــهير، شاروخان، عن حبه 
لدولة اإلمارات العربية املتحــدة، خاصة إمارة دبي، التي 

يقضي بها معظم األوقات، سواء مبفرده أو مع عائلته.
وفي أحدث ظهور للنجم الهندي، نشــر شــاروخان عبر 
حسابه في “إنستغرام” فيديو له مبدينة دبي، وهو يستمتع 
بوقته في شــوارعها، وبدأ الفيديو بظهور شاروخان وهو 
يصور أحد أعماله في دبي، قبل أن يتلقى مكاملة من ابنته 

بعد التصوير، ثم يأخذنا في جولة بشوارع دبي.
وظهر شــاروخان وهو يفاجئ اجلمهــور بالرقص معهم 
في شــوارع دبي، كما استعرض أبرز معاملها في الفيديو، 
وكذلك شارك اجلمهور بعدة أنشطة وحلظات مرح له في 
املدينة، وشجع متابعيه على االستمتاع بوقتهم في دبي.
كما يظهر شاروخان وهو يلعب كرة الشاطئ، ويزور مركزاً 
جتارياً وسوقاً، ويلتقط صور “ســيلفي” مع املعجبني، ثم 
ينتهي األمر بوصوله إلى حفلة في بدلة سوداء، ويرقص 

مع الضيوف.
وفي نهاية الفيديو، تتصل به ابنته “ســوهانا” مرة أخرى 
وتسأله عن يومه، فيجيبها: “شكراً لِك، حظيت بأفضل 
يوم في حياتي”. وكتب شاروخان، خالل مشاركة الفيديو 
على “إنستغرام”: “كل جتربة تصبح ذكرى خاصة في دبي.. 

استكشف املدينة معي”.

روبي

شاروخان

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل :
على قاعة املعهد الفرنســي ببغداد 
وحتت عنوان " هن رمز الربيع واجلمال" 
اقامــت جمعية كهرمانــة للفنون 
معرضها التشــكيلي مبناسبة عيد 
املــرأة العاملي مبشــاركة )35) فنانة 
تشــكيلية عرضــن اعمالهــن في 
الرسم والنحت والسيراميك بحضور 
نوعي، ويستمر املعرض لغاية السابع 

عشر من آذار اجلاري.
املعروضات جســدت عالــم املرأة مبا 
يحمله مــن تنوع وتفاصيل تؤشــر 
موقعها في حياتنا واحتفاال بعيدها.

 الفنانة ســمية البغــدادي حملت 
اعمالها وحضرت من مدينة البصرة 
لتشــارك زميالتها مناسبة عيدهن، 
قالــت عــن مشــاركتها واملعرض: 
سيراميك  اعمال  بخمســة  اشارك 
تتناول كلها، املــرأة رغم اني اتطرق 
في اعمالــي ملوضوعــات اخرى، في 
عملي اؤكد ان من املفروض ان يكون 
دور املرأة كبيــرا داخل اجملتمع لتثبت 
وجودهــا وامكانياتهــا، تتألق داخل 
اجملتمــع لذلــك جئت مــن البصرة 

لبغداد".
القادمة  محســن  رســمة  الفنانة 
من محافظة اربيل شــاركت بلوحة 
احللم)  )انتظار  عنونتها  واحدة  رسم 
وانا كلي  اربيــل  تقول: قدمــت من 
املعرض،  هذا  في  للمشاركة  حماس 
فرصة جيدة خاصة بعد مشــاركتي 
في معــرض وزارة الثقافة الذي اقيم 
مبناسبة عيد املرأة ايضا، سعدت جدا 
بهذه املشــاركة وانــا حريصة على 
املشاركة باملعارض دائما كوني احدى 

عضوات جمعية كهرمانة".
الرســامة ملعــان اآلغا التــي تتنوع 
اهتماماتهــا الفنيــة بني الرســم 
نحــت  والفلكلــور،  والســيراميك 
آخــر ولكن في  مبوضوعهــا منحى 
اطار املرأة ايضا، قالــت عن لوحتها 
الوحيدة التي شــاركت بها : لوحتي 
تتحدث عن النساء الكادحات، اتناول 
فيها النساء االفريقيات النني اعتقد 

انهن االكثر كدحا بني النســاء، املرأة 
االفريقية اكثر عمليــة واكثر حتمال 
احلياتية،  والظروف  بالطبيعة  قياسا 
معرضنا اليوم خطوة ايجابية، جتمع 
جميل، لقاء اجتماعي جميل، فرصة 
للتعــارف واالحتــكاك واكتســاب 
اخلبرات، ســبق لي ان شــاركت قبل 
فترة في معرض فني اقيم في باريس 

ومع جمعية كهرمانة ايضا".
صبــا محمــود )رســامة) تقول عن 
)جمال  لوحتهــا  تســمية  ســبب 
البحر): الن املرأة تشبه البحر، جماال 
انا فرحة جدا بهذا  وعمقا وغموضا، 
املعــرض ومشــاركتي فيــه، فرحة 
بدعــوة املعهــد الفرنســي ، وهذه 
ليست املشاركة االولى لي ، سبق ان 
اعوام 2010 و2011  شاركت مبعارض 

و2012، ســابقا كنــت عضــوة في 
رابطة التشكيليات".

صاحبــة املبــادرة ورعايــة الفنانات 
التشكيليات، منظمة املعرض ومديرة 
الفنانة  جمعية كهرمانة للفنــون،  
ان:  اكدت  التشــكيلية مالك جميل 
املعرض استمرارية ألعمالنا، االساس 
هو االحتفال باملــرأة، تعودنا كل عام 
اقامة معرض تشكيلي مبناسبة عيد 
املرأة وال يتوقف االمــر على املعارض 
ننظم  احيانا  بل  التشــكيلية فقط 
عروضا لألزياء، املعرض احلالي اختلف 
عن ســابقيه بان فتحنــاه للجميع 
وهذا يأتي للتشــجيع واالطالع على 
الرائدات  التشكيليات  فناناتنا  اعمال 
مثل عشــتار جميل حمودي وغيرها 
للفنانات  هو تشجيع  الوقت  وبنفس 

التشكيليات كي يشاركن بنشاطاتنا 
ومهرجاناتنا، لذلــك فتحنا معرضنا 
للجميع، لم نختــر موضوعا محددا، 
او اعمارا محددة ، ولم نشــكل جلنة 
الختيــار االعمــال الن معرضنا يقام 
مبناســبة عيد املرأة لذلــك ارتأينا ان 

يشارك ويفرح اجلميع"،
وعــن مشــاريع جمعيتهــا املقبلة 
تضيف: لدينا معرض في السليمانية 
نهاية الشــهر اجلــاري، وآخر في دبي 
باالمارات العربية املتحدة خالل شهر 
آيار املقبل، ومعرض في فرنســا شهر 
آب املقبل، وآخر في موســكو شــهر 
في  ومعرض  املقبــل،  االول  تشــرين 
قطر خالل الشــهر الذي يليه، وهناك 
معرض في اســبانيا تقرر بعد لقائنا 

بالسفير االسباني بالعراق".

متابعة - الصباح الجديد:
أفــاد موقــع "down detector" بأن 
العالم  حــول  األشــخاص  ماليــني 
يواجهون مشــكالت في اســتخدام 
موقع "تويتر"، مبينا أن خدمات املوقع 

بــدأت بالتعطــل في نحوالســاعة 
15:13 بتوقيت غرينتش.

ان  ميــل"،  "ديلــي  موقــع  وقــال 
املســتخدمني يواجهون مشكلة في 
عــرض أي ردود علــى التغريدات على 

تطبيــق iOS، وتظهر رســالة تقول: 
"متت مصادفة خطــأ. حاول مجددا"، 
في حــني أن "تويتر" لــم يعلق بعد 
على هذه القضية، فقد مت اإلبالغ عن 
 .Down Detector آالف املشاكل على

وقال %65 إنهم يواجهون مشــكالت 
يواجهــون  و25%  التطبيــق،  مــع 
مشــكالت مع املوقع، و%9 يواجهون 
 Server( مشــكلة اتصال مع اخلادم 

.(Connection

تعطل خدمات موقع تويتر حول العالم

المعهد الفرنسي في البالد يستضيف 
المعرض التشكيلي " هن رمز الربيع والجمال"

أقامته جمعية كهرمانة للفنون..

بغداد - الصباح الجديد:
أصيــب النجم كاظم الســاهر بــدوار مفاجئ خالل 
تقدميه إحدى أغنياته على املسرح، في مدينة هيوسنت 

بالواليات املتحدة األمريكية.
وفوجئ احلضور بالساهر يقول: "راسي دايخ"، ليظهر 
بعدهــا وهو يجلس على الكرســي لبعــض الوقت 

ليستريح، ومن ثم تابع احلفل وتفاعل مع اجلمهور.
ويقــوم القيصر بجولــة غنائية في عــدد من املدن 
والواليات األمريكية، بدأها بهيوسنت، وتابعها السبت 
في لــوس أجنليس، ويكملها يــوم اجلمعة املقبل في 
شيكاغو، ثم في ديترويت واشنطن ونيو جيرسي، قبل 
أن ينتقــل إلى كندا، حيث يحيــي حفلتني في تورنتو 

ومونتريال.

كاظم الساهر يثير قلق جمهوره.. 
أصيب بدوار على المسرح

بغداد - الصباح الجديد:
شــهد كالري مجيد في بغداد، احلفــل الثاني جلوقة 
سليم سالم للغناء االصيل بعد النجاح الكبير الذي 

حققه حفلها االول ونال استحسان احلاضرين.
وقال مؤسس الفرقة املوســيقار سليم سالم أمس 
االحد، ان "فقرات احلفــل تناولت مجموعة من اغاني 
الزمن اجلميل احمللي والعربــي اذ ابتدأ بأغنية ) يالزارع 
البزرنكــوش ) واختتــم احلفل فقراتــه بأغنية ) طير 
التوكر انصحــك طير) للمطربة زكيــة جورج والتي 
حلنها امللحن العراقي ) صالــح الكويتي ) في مطلع 

الثالثينات من القرن املاضي .
واضاف، أن " اجلوقة مت تشكيلها بتأريخ ٥ / ١١ / ٢٠٢١ 
في مقهى قريــب من املكان الذي غنت فيه ام كلثوم 
في منتصــف الثالثينيات من القرن املاضي وكان عدد 
اجلوقة حينذاك اربعة اعضاء ليصل بعد فترة بسيطة 

الى ١٣ عضوا “.
وأشــار الــى ان " اجلوقة تهدف الــى تعريف االجيال 
احلالية بالفن الغنائي االصيل الذي له جذوره الكبيرة 

املمتدة عبر التاريخ".

جوقة سليم سالم للغناء 
االصيل تحيي حفلها الثاني

متابعة - الصباح الجديد:
بعد إحلاح شــديد ونــزواًل عند طلب 
محبيهــا، طرحــت ملكة املســرح 
ميريام فارس رسمًيا أغنيتها اجلوبية 
التي ســبق  العراقيــة "هذا احللو" 
وغّنتها في حفالتها األخيرة بعدد من 

البلدان العربية.

وأعلنــت ميريــام فارس عــن صدور 
األغنية عبر قناتها الرســمية مبوقع 
“يوتيوب” واملتاجر املوسيقية من خالل 
منشور على صفحاتها الرسمية في 
قائلًة:  االجتماعي  التواصــل  مواقع 
“أغنية )هــذا احللو) اجلوبية العراقية 
أغنية مســرح بامتيــاز وكنت حابه 

خليها للمســرح بس بطلب وإحلاح 
من اجلمهور أصدرتهــا على يوتيوب 

وكل جميع مواقع االستماع".
أغنية “هــذا احللو” من كلمات وأحلان 
يوســف العمانــي، وتوزيع حســام 
الدين وميكس وماســترينج حسام 
الديــن، وتضمن الفيديــو على قناة 

ميريام فــارس في موقــع “يوتيوب” 
مقتطفات من أدائها املباشر لألغنية 
على املســرح في عــدد من احلفالت 
ومن بينها حفلها في “إكسبو دبي” 
افتتاح جائزة ســباق  فــي  وحفلها 
 فورمــوال E فــي اململكــة العربية 

السعودية.    

يذكر أن أغنية “هذا احللو” تركت 
أثــرًا طيًبا عنــد اجلمهور الذي 
تفاعل بشكل كبير مع الكليب، 
مشــاهدة  نســبة  حصــد  إذ 

مرتفعة بعد أقل من ساعة على 
صدوره على قناة ملكة املســرح 

في موقع “يوتيوب”.

ميريام فارس تلبي طلب جمهورها وتطرح "هذا الحلو" 

ذي قار _ الصباح الجديد:
للتوعية  أوان  منظمــة  أقامــت 
تدريبية  ورشــة  القدرات  وتنمية 
لعدد من الصحفيــات العامالت 
في احملافظــات اجلنوبيــة مبدينة 
الناصريــة عن مختبــرات األمان 
على السالمة الشخصية واألمن 

الرقمي والدعم القانوني.
فريال  املنظمــة  رئيســة  وقالت 
الكعبــي إن إقامة هذه الورشــة 
اســتهدفت 15 صحفيــة مــن 
محافظات البصرة وذي قار واملثنى 
قدرات  لدعم  والديوانية  وميسان 
الصحفيات فــي التصفح اآلمن 
وكيفيــة التعامــل مــع مواقع 
التواصــل االجتماعــي واالنترنت 
وحماية أنفسهن من أي عمليات 
تهكيــر أو اختــراق وتهديد األمن 

والسالمة، مشيرة إلى أن الورشة 
أيام  أربعة  ستســتمر على مدى 

من خالل مشاركة مدربني فـــي 
هـذا اجملـال.

الموصل - الصباح الجديد:
زار وفد من االحتاد األوربي املتمثل 
مســكانني)  )آنا  البعثة  برئيس 
االستشــارية في العراق وكالة 
 / ميليــه  ســيلفيو  والســيد 
في  أقدم  استراتيجي  مستشار 
حماية التــراث الثقافي متحف 

املوصل احلضاري.
وقــدم مدير املتحــف زيد غازي 

عن  مفصــاًل  احلضاري شــرحاً 
تأريخ املتحف وما تعرض له من 
أقدمت عليهـا عصابـات  أضرارٍ 

داعـش االجراميـة.
 فضـــالً عن مناقشـة وتعزيـز 
حـــول  التعـــاون  سبـــل 
املساعـدة والبحـث عن القطع 
التـــي متـــت سرقتها  اإلثارية 
إلـى  باالستنـاد  املتحـــف  من 

قاعــدة البيانــات احملدثــة.
رئيـس  قدمـت  جانبـهـــا  مـن 
البعثــة ملديـــر املتحـف درعـاً 
باسم )البعثـــة االستشـاريـة 
لالحتــاد األوربــي في العـــراق) 
مــع  تعاونهــا  عــن  تعبـــيراً 
استرداد  في  اإلثارية  الســلطة 
القطع املسروقة واملهربة خـارج 

العـراق.

الصباح الجديد - وكاالت:
وجد مئات الســياح الروس في 
جزيرة بالي السياحية، أنفسهم 
عالقني في اجلزيــرة، بعد إيقاف 
قدرتهــم على ســحب األموال 
بسبب العقوبات املفروضة على 
روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

ولم يتمكن الســائحون الروس 
النقدية  األمــوال  ســحب  من 
في اخلــارج، بســبب العقوبات 

املفروضة "األموال الروسية".
"فيــزا"  شــركتا  وكشــفت 
املاضي،  األسبوع  و"ماستركارد" 
أنهمــا علقتــا العمليــات في 
روســيا، بينما مت قطع عدد من 
البنــوك في البالد عــن أنظمة 

الدفع الدولية.
ووفقا ملا أوردته رويترز، تركت هذه 
الروس في  القرارات املســافرين 
"محطمني"  بإندونيســيا  بالي 
وغير قادريــن على احلصول على 

أموال من أجهزة الصراف اآللي.
وفي حديثه إلى رويترز، كشــف 
إيفانوف  السائح كونســتانتني 
)27 عامــا) أنه لــم يتمكن من 

الوصول إلى أمواله منذ أيام.
وقال: "لقد سبب هذا مشكلة 
كبيرة لنــا.. لقد تُرِكنا بالكامل 
األمر  يبدو  املاليــة..  مواردنا  من 
كما لو كانوا مجمدين متاما وال 
املالية  مواردنا  استخدام  ميكننا 

هنا".
وأضاف إيفانــوف أنه قد يضطر 

إلى احلصول علــى وظيفة أثناء 
توفير  وجوده هنــاك من أجــل 

تكاليف املعيشة.
فــي غضون ذلــك، أوضح مدير 
أحد املقاهي احملليــة أنه الحظ 
عددا أقل من العمالء الروس في 
األيام األخيــرة، وأن أولئك الذين 
قدمــوا غالبا مــا يدفعون نقدا 

بدال من بطاقة االئتمان.
وأشــارت رويترز إلــى أن حوالي 
1150 روســيا دخلوا إندونيسيا 
وهناك ســياح   ،2022 يناير  في 

آخرون في دول أخرى.
وكذلــك في تايالنــد، تقطعت 
السبل مبا يقرب من 7000 روسي 

بسبب إلغاء الرحالت اجلوية.
علــى الرغم مــن أن العقوبات 
منعت املســافرين الــروس من 

اســتخدام نظــام الدفــع 
"ســويفت"،  العاملي 
باسم  املتحدث  أن  إال 
دينيــس  الســفارة 
إن  قال  تيتيوشــني 
مســاعدة  هنــاك 

بديلة.
وأوضــح أن بنــك 

فــي  "بوشــتا" 
يقــدم  البــالد 

افتراضية  بطاقــة 
مــن خــالل نظــام 

بــاي"  "يونيــون 
 ، لصينــي ا
"إنها  مضيفــا: 
وميكن  مجانية 

ص  شــخا لأل
فتحها أينما 

كانوا".

السالمة الشخصية واألمن الرقمي .. 
ورشة تدريبية لصحفيات فـي ذي قار

وفد من االتحاد األوربي يزور متحف الموصل

مئات السياح الروس في مأزق بسبب 
العقوبات المالية على بالدهم
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