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بغداد - وعد الشمري:
أعــرب حتالف انقاذ وطــن عن ثقته 
بإمكانيــة حتقيق النصاب جللســة 
مترير  عزمه  املقبل، مؤكــداً  االربعاء 
مرشــحه ملنصب رئيس اجلمهورية 
ريبر أحمد، مســتبعداً قدرة القوى 
املعترضــة علــى تشــكيل الثلث 

املعطل مرة أخرى.
إنه ما  التنسيقي يقول  االطار  لكن 
زال محتفظــاً بالعــدد الذي ميكنه 
االنتخاب،  جلســة  تعطيــل  مــن 
ورأى أن احلل األنســب يكمن بإجراء 
القوى  بني جميع  مباشــرة  حوارات 
السياســية ملعاجلة ما اسماه حالة 

االنسداد السياسي.
وقال عضو احلــزب الدميقراطي علي 
الفيلــي في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديــد"، أن "حضــور 202 نائباً إلى 
جلســة انتخاب رئيــس اجلمهورية 
التي عقدت يوم السبت املاضي يعّد 

خطوة على الطريق الصحيح".
أن "ما تبقى للوصول  الفيلي،  وتابع 
نائباً   18 النصاب املطلوب هــو  إلى 
فقط، ومن املمكن جداً أن يكون أكثر 
العدد متواجداً في اجللسة  من هذا 

املقبلة املقّررة يوم االربعاء املقبل".
ولفــت، إلى أن "االطار التنســيقي 
واملتحالفني معه لم يتوقع أن يصل 
عدد احلضور إلى 202 نائب، وال نتوقع 
أن يكون هناك تعطيل في اجللســة 

املقبلة".
وبني الفيلــي، أن "حتالف انقاذ وطن 
واحلزب  الصدرية  الكتلة  الذي يضم 
الدميقراطــي الكردســتاني وحتالف 
بأنه  مبوقفــه  مســتمر  الســيادة 
صاحب احلق في تشــكيل احلكومة 
بوصفه يضــم أكثر عدد من النواب 

لرئاسة  مبرشحه  أنه متمسك  كما 
اجلمهوريــة ريبــر أحمد ولرئاســة 
الــوزراء محمد جعفــر محمد باقر 

الصدر".
ورأى، أن "احلــوارات السياســية لم 
تقدماً  املاضية  املدة  تشــهد طيلة 
حللحلة املواقف بــني الفرقاء، ورغم 
احلديث عن أن التجربة السياســية 

العراقية تعتمــد على املفاجآت في 
حتالفنا  لكــن  األخيرة،  اللحظــات 
مــن الناحية الواقعيــة يعمل على 
حتشيد العدد املطلوب لتمرير رئيس 

اجلمهورية".
تقســيم  "وجود  الفيلــي،  ونفــى 
للوزارات أو اتفاق على اسناد مناصب 
لكتل معينة مقابــل حضورها في 

اجللسة املقبلة، وما يتم الترويج له 
بهذا الشــأن في الوقت الراهن هو 
محاولــة للنيل مــن الكتلة األكثر 

عدداً".
وأورد، أن "وصول املكون الشيعي إلى 
توافق الســيما بني التيــار الصدري 
واالطار التنسيقي لن يضر بطبيعة 
التحالفات احلاليــة ونحن نرحب به 

لكننــا جند أن االمور ال تســير بهذا 
االجتاه".

وانتهى الفيلي، إلى أن "العقبة التي 
يجب اجتيازها في الوقت الراهن هي 
كيفية احلصول على النصاب لتمرير 
مرشــحنا ملنصب رئيس اجلمهورية 
ومن بعد ذلك ســتكون األمور أكثر 
ســهولة فالتصويت على احلكومة 

يكون بالنصف زائــد واحد من عدد 
أعضاء البرملان".

دولة  ائتالف  من جانبه، ذكر عضــو 
القانــون كاظم علي فــي تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "جلســة 
اثبتت  اجلمهوريــة  رئيــس  انتخاب 
انقاذ  حتالــف  بــأن  الثانية  للمــرة 
وطن لن يســتطيع إكمال النصاب 

املطلوب".
وتابع علي، ان "اخليار الوحيد املطروح 
حالياً في الســاحة هو الذهاب إلى 
مباشــرة  مباحثات  وإجراء  التوافق، 
بني االطراف املعنية الفائزة من أجل 

تشكيل احلكومة".
وأشــار، إلى أن "االطار التنســيقي 
يســاند عقد طاولة حوار يشــترك 
املكاشــفة  أجل  من  القــادة  فيها 
ووضع النقاط على احلروف واالنتهاء 

من االنسداد السياسي".
ولفت علي، إلى أن "تأجيل اجللســة 
إلى يــوم االربعــاء ليس هــو احلل، 
فاملوضــوع ســيبقى علــى ما هو 
عليه، بــأن الذين يريــدون األغلبية 
لــن يتمكنوا مرة أخــرى من جميع 
220 نائباً، واالطار التنســيقي ومن 
معه ســيحققون الثلــث الضامن 

املعطل".
وكان حتالــف انقاذ وطن قد فشــل 
فــي حتقيق نصاب جلســة انتخاب 
رئيــس اجلمهوريــة ليوم الســبت 
املاضــي حيث حتولت تلك اجللســة 
إلى اعتيادية شهدت التصويت على 
أعضاء اللجنة املالية النيابية وسط 
أبرزها  الكتــل  من  عــدد  مقاطعة 
الوطني  واالحتاد  التنســيقي  االطار 
الكردســتاني وحتالف عزم وعدد من 

النواب املنضوين إلى كتل صغيرة.

االطار التنسيقي: الثلث المعطل سيبقى لحين العودة إلى التوافق

"إنقاذ وطن" يعّد بتحقيق نصاب جلسة
انتخاب رئيس الجمهورية االربعاء
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الصباح الجديد ـ متابعة:
أكد تقرير ملوقع اوراســيا نيوز 
االمريكي امس االحد، ان الغزو 
األميركــي للعــراق، كان حربًا 
عدوانية غير مبــررة ولدت في 
من  فترة طويلة  املطاف  نهاية 
العنف وعدم االستقرار التي ال 
تزال تعصــف بالبالد واملنطقة 
العربية حتــى اليوم، الفتا الى 
انه علــى الرغم مــن مرور ما 
يقرب مــن عقديــن على هذا 
الغزو، لم يكن هناك حســاب 
حلجــم اجلرمية البشــعة التي 
املتحدة  الواليــات  ارتكبتهــا 

وحلفاؤها في العراق.
وذكــر التقريــر، ان " عمليــة 
اكبر خطأ  كانــت  العراق  غزو 
اســتراتيجي فــي سياســة 
الواليــات املتحدة في الشــرق 
حســاب  وبعــد   ، األوســط 
املشاكل التي ال تعد وال حتصى 
 ، التي حدثت منــذ ذلك احلني 

فإن إنهاء احلرب ببســاطة كان 
)خطأ( وتركها على هذا النحو 
، بصراحــة ، إهانــة صارخــة 
ومثير لالشــمئزاز من الناحية 

األخالقية" .
واضاف ان " من الدروس املهمة 
الواليات  علــى  يجــب  التــي 
املتحدة تعلمها من ذلك الغزو 

الشائن وهو أن الواليات املتحدة 
وحلفاءها فــي الناتو يجب أن 
يبقوا بعيًدا عن أعمال اإلطاحة 
باألنظمــة )غير الصديقة( في 

الندوب  اخلارج ومن أجل شفاء 
التي ال تــزال تتقيح في العراق 
وليبيا وســوريا وأفغانســتان، 
القوات  اغالق ملف نشر  يجب 
الذرائع  خلدمــة  االرض  علــى 
من  الرغم  علــى  املنال  بعيدة 
ان ذلك لن يكــون كافيا لطرد 
األشباح التي تطارد اآلن أمريكا 

على املسرح العاملي".
وتابــع: "من خالل شــن احلرب 
بشــكل متكرر عبر أجزاء من 
الشــرق األوســط، أصبح من 
الواضــح لبقيــة املنطقة أن 
سيادة اي دولة كانت مشروطة 
خط  إلى  باالنضمــام  فقــط 
واشــنطن بدالً من “احلق” الذي 
حتميه القوانني الدولية التي ال 
أن  والغريب  بها،  املساس  ميكن 
التي ساعدت  الواليات املتحدة 
في إنشــاء نظام من القوانني 
واملعايير واملؤسســات الدولية 
على  احلفاظ  في  للمســاعدة 

الســالم كانــت هــي اول من 
تنتهك تلك القوانني”.

واوضح ان ” عملية غزو العراق 
وحدها احلقت أضرارًا ال حُتصى 
تراكمت  أخالقية  مكانــة  بأي 
لدى التحالف عبر األطلســي 
على مدى خمســة عقود منذ 
الثانية،  العاملية  نهاية احلــرب 
إلــى محــو معظم  أدى  ممــا 
هندســته  فــي  املصداقيــة 
وضبط األمــن لنظام عاملي ما 

بعد عام 1945.
واشــار الى أن ” اإلرث االمريكي 
املــرّوع في الشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، جنًبا إلى جنب 
مع صعود الصــني الصاروخي 
إلى حد كبيــر، ميثالن عالمات 
في  آخذة  إمبراطوريــة  علــى 
تدهــورًا  تواجــه  التضــاؤل 
وتالحقها  وأخالقًيا  اقتصاديًــا 
اشــباح احلروب التي اشعلتها 

في املنطقة”.

 اميركا إمبراطورية تتضاءل تواجه تدهورًا
اقتصاديًا وأخالقيًا وتالحقها اشباح الحروب

أكد أن غزو العراق كان أكبر خطأ استراتيجي في الشرق األوسط..اوراسيا نيوز:
تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
كردســتان  اقليم  حكومة  طالبت 
برملان  انتخابات  املتحدة مبراقبة  االمم 
كردســتان التي يعتزم اجراؤها في 

االول من شهر تشرين االول املقبل.
باســم حكومة  املتحــدث  وقــال 
االقليــم جوتيار عــادل في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديــد، ان مهام 
حكومة االقليم ال تقتصر على توزيع 
الرواتب فحســب وامنا، تتعدى ذلك 
بكثير، مؤكدا ان اغلب مؤسســات 
حكومة االقليم اخذت طابعاً حزبيا، 
الفتا الى ان االســتقرار االقتصادي 
ميهد لالستقرار السياسي وهو دافع 

االنتخابات  عبر  الســلطات  لتبادل 
وان واجب حكومــة االقليم تهيئة 

االجواء الالزمة الجرائها.    
ودعا جوتيار عــادل الكتل في برملان 
الية  الــى  التوصل  الــى  االقليــم 
مناســبة إلجــراء االنتخابــات في 
اســتعداد  معلنا  احملــدد،  موعدها 
حكومــة االقليم لتوفيــر امليزانية 
الالزمــة لالنتخابــات، مطالباً االمم 
املتحــدة والــوكاالت التابعــة لها 
واملراقبني املشــاركة فــي عمليات 

املراقبة.  
كردســتان  اقليــم  رئيــس  وكان 
نيجيرفــان بارزاني قد وقــّع في 24 

من شهر شــباط املنصرم على امر 
إقليمــي حدد فيه األول من شــهر 
تشــرين األول/أكتوبــر العام 2022، 
موعــداً إلجــراء انتخابــات الدورة 
اعلنت  كردستان،  لبرملان  السادسة 
علــى اثــره مفوضيــة االنتخابات 
واالســتفتاء فــي االقليــم عــدم 
االنتخابات في  اجــراء  قدرتها على 
املوعــد الذي حدده رئيــس االقليم، 
نظــرا النتهــاء املــدة القانونيــة 
للتفويض الذي منحه برملان االقليم 
منح  بتجديد  مطالبة  للمفوضية، 
الثقــة لهــا او انتخــاب مفوضية 

جديدة.

االقليم  برملان  رئيــس  قالت  بدورها 
ريــواز فائــق، ان اغلــب الكتل في 
برملــان االقليم تؤيــد تعديل قانون 
االنتخابــات ليكــون االقليم اربعة 

دوائر انتخابية.  
تابعته  تصريح  فــي  فائق  واضافت 
االجــواء  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
السياســية في االقليم منذ بداية 
الــدورة البرملانيــة الراهنة تختلف 
عمــا كان فــي الســابق، نظرا الن 
االستقرار السياسي غير متوفر في 
االقليم،" ونحن لم نكن موفقني حلد 
االن في برملان االقليم، وانا مستعدة 
لتحمل االخفاق الذي يقع جزء منه 

على عاتق رئاسة البرملان".    
ان  االقليم،  برملــان  رئيس  واوضحت 
مقترحني  بــني  منقســمة  الكتل 
بعضها  االنتخابية،  لدوائر  لتحديد 
مع الدائــرة الواحدة، وبعضها االخر 
يؤيد تعدد الدوائر الــذي قالت بانه 

يحظى بدعم االغلبية  
االنتخابــات  اجــراء  وتعتــرض 
فــي االقليــم عــد مــن العقبات 
اغلب  مطالبة  اهمها  االساســية 
بتعديــل  السياســية  االحــزاب 
قانــون االنتخابــات قبــل اجرائها، 
وحتديد الدوائــر االنتخابية وانتخاب 

مفوضية جديدة في االقليم.

اربيل ـ الصباح الجديد: 
 قال وزير العدل في إقليم كردستان 
فرست أحمد امس األحد، إن احملكمة 
ســلطة  أعلى   ( العليا  االحتاديــة 
قضائية في العراق( قد أفرغت املواد 
بإصدارها  من محتواها  الدستورية 
قرارا بعدم دســتورية قانون النفط 

والغاز حلكومة اإلقليم.
وقــال أحمــد فــي بيــان: " برغم 
االحتاديــة  للمحكمــة  احترامنــا 
نعتقد  أننــا  إال  وقراراتها،  العليــا 
أن إصــدار هذا القرار يشــبه إعادة 

املواد  كتابة الدستور مرة أخرى ألن 
الدســتورية وأحكامها قد أُفرغت 
مــن محتواهــا"، مؤكــدا ان هذا 
القرار "سيلحق ضرراً كبيراً بإقليم 

كردستان".
وأضــاف الوزيــر: "بالنســبة لنــا 
فــي إقليــم كردســتان ال نقبــل 
التي اعتمدت عليها  التفســيرات 
احملكمــة االحتادية لغويا وشــكليا 

بإصدار هذا القرار".
واصــدرت احملكمــة االحتاديــة يوم 
قراراً   )2022 )15 شــباط  الثالثــاء 

بعدم دستورية قانون النفط والغاز 
حلكومــة إقليــم كردســتان، مع 
إلزامها بتسليم كامل إنتاج النفط 
اإلقليم  النفطيــة في  من احلقول 
التــي قامت وزارة  واملناطق األخرى 
الكردســتانية  الطبيعية  الثروات 
باستخراج النفط منها وتسليمها 
إلــى احلكومة االحتاديــة واملتمثلة 
بوزارة النفط االحتادية ومتكينها من 
اســتخدام صالحياتها الدستورية 
بخصــوص استكشــاف النفــط 

واستخراجه وتصديره.

قال انه يلحق ضررا كبيرا باإلقليمحكومة االقليم طالبت االمم المتحدة بمراقبتها

وزير العدل الكردستاني يرفض قرار انتخابات كردستان كرة النار التي تتقاذفها المسؤوليات
المحكمة االتحادية بشأن النفط والغاز

بغداد - الصباح الجديد:
أكد اخلبيــر القانوني حيدر الصوفي 
النواب  أن مجلــس  األحــد،  امــس 
يرتكب مخالفات دستورية مستمرة 
منذ اكثر من خمســة اشهر، فيما 
استبعد ان يحل اجمللس نفسه جراء 

عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
الصوفي فــي تصريح اطلعت  وقال 
عليــه الصباح اجلديد، إن " جلســة 
البرملان األولى كانت بداية شهر أيلول 
، وانتخــاب رئيس اجلمهورية يجب أن 
يتم خــالل ثالثني يومــا وكل يوم مير 
دون تنصيــب رئيــس جمهورية بعد 
املدة هو مخالفة دستورية  "، مشيراً 
إلى أن " اخملالفات الدستورية للبرملان 
مستمرة منذ تشرين االول إلى االن ".

وأضــاف أن "مجلس النــواب يتجاوز 
الدستور منذ أكثر من خمسة  على 
شهور منذ انتهاء مدة انتخاب رئيس 
اجلمهوريــة إلــى االن وهو يســجل 

مخالفات بشكل يومي ".
وتابــع: " في حال مت تأجيل جلســة 
األربعاء إلى يوم أخر، سيبقى سجل 
اخملالفات الدســتورية مستمرأ كون 
الدســتور لــم يذكر عقوبــة هذه 

اخملالفة ".
وافاد بأن " البرملان لن يحل نفسه إال 
بقرار من رئيس مجلس النواب وثلثي 
األعضاء، األمر الذي يجعل خيار حل 
البرملان مســتبعدا "، من دون إيضاح 
الســبب الذي يجعله يستبعد  حل 

اجمللس.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن وزير التجارة عــالء اجلبوري، 
األحد، جاهزية الوزارة لتوزيع مبالغ 
 50 بواقع  احلنطة  دعم مســوقي 
ألف دينار للطن الواحد التي أقرها 
مجلس النواب العام املاضي، فيما 
توزيــع جميع  االنتهــاء من  أكد  
مستحقات الفالحني عن احملاصيل 

املسوقة للعام املاضي.
وقال اجلبوري في بيــان إن "الوزارة 
أكملت توزيع جميع مســتحقات 
الفالحني حملاصيل احلنطة والشلب 

التي مت تســويقها خالل املوســم 
التسويقي للعام 2021".

وأضــاف، أن "مبالغ دعم الفالحني 
التي أقرهــا مجلس النواب وبواقع 
50 ألف دينار لطن احلنطة وصلت 
توزيعها  التجارة وسيتم  وزارة  إلى 
خالل الفترة املقبلة، وسيتم إنشاء 
يتعلق  متطور  الكترونــي  برنامج 
بتوزيــع مبالــغ الدعــم، لضمان 
ومعاجلة  التوزيع  في  االنســيابية 
كل املشــكالت التــي تعيق توزيع 

املبالغ".

خبير قانوني: مجلس النواب يرتكب 
مخالفات دستورية مستمرة ولن يحل نفسه

بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية

مبالغ دعم الفالحين من مسوقي الحنطة 
وصلت التجارة وقرار بتوزيعها قريبا

50 ألف دينار للطن الواحد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ابرمت وزارة النفط عقد مشــاركة 
مع شــركة أذربيجانية للتعاون في 

مجال حفر واستصالح آبار النفط.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته امس 
األحد وتلقت الصباح اجلديد نسخة 
منه، إن "شركة احلفر التابعة للوزارة 
وقعت عقد مشــاركة مع شــركة 
للحفــر  األذربيجانيــة   'SOCAR'

واخلدمات النفطية".

ونقل البيان عن مدير عام الشــركة 
باســم عبد الكرمي قوله، إن "العقد 
يتضمــن التعاون فــي مجال حفر 
النفطية"، مشيراً  اآلبار  واستصالح 
إلــى أن "مدة العقد ثالث ســنوات 

قابلة للتمديد".
العراقية، حفر  احلفر  وتتولى شركة 
واســتصالح آبار النفط في احلقول 
التي تديرهــا الدولة أو التي تطورها 

شركات الطاقة العاملية في البالد.

النفط توقع عقدا تعاونيا مع شركة 
اذربيجانية للحفر والخدمات النفطية    

الصباح الجديد - وكاالت:
قال تشني جاجن سفير الصني في 
املتحدة  الواليات  إن  واشــنطن، 
لكي تزيد الضغط على روســيا 
أوكرانيا،  فــي  الوضع  بســبب 
 " لكن  الصــني،  تهديــد  حتاول 
هذه التهديدات والضغـوط لـن 

تنجح ".
وأضاف الســفير الصيني: " أن 
بالده فــي حال فرضــت عليها 
واشــنطن أية عقوبات، ســترد 
حلمايــة  حاســمة  بإجــراءات 
حقوقها ومصاحلها املشروعة ".

وتابــع جــاجن: " تأمــل األطراف 
دورا  الصني  تلعــب  بأن  املعنية، 
أكبر في دفع محادثات الســالم 
بشــأن أوكرانيا، لكــن الواليات 
املتحدة تواصل تهديد الصني ". 

التهديــدات   " جــاجن:  واكــد 
والضغوط لن تنجح، وستحافظ 
الصني على التعــاون الطبيعي 
في مجــاالت االقتصاد والتجارة 
االتصاالت  وكذلــك  والطاقــة 
مع  وثيق  بشــكل  اإلنســانية، 

روسيا ".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت 
رأي  إلى  موســكو ستســتمع 
بكني، قال السفير الصيني أن " 
روسيا دولة ذات سيادة، لذا فهي 
واالســتنتاجات  القرارات  تتخذ 
مصاحلهـــا  مـــن  انطالقـــا 

الوطنية ".
غيــر انه أضــاف: " لكن الصني 
ميكــن أن تســاعد فــي اجلهود 
بفضل  السالم،  حملادثات  الدولية 

عالقاتها اجليدة مع روسيا ".

الصين تتوعد اميركا بإجراءات 
حاسمة لحماية حقوقها في حال 

فرضت عليها عقوبات
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 

حددت دائرة شــؤون األلغام أسباب 
األراضي،  تطهيــر  عمليــة  تباطؤ 
مع  للتعاقــد  التحــرك  مؤكــدة 
الوطني،  اجلهد  لتدعيم  شــركات 
إلزالة  مشــروع  عن  كشفت  فيما 
خطرها عــن 670 كيلومترا مربعا 

بقيمة 500 مليار دينار.
وقال مدير التخطيط واملتابعة في 
الدائرة أحمد عبد الــرزاق العبودي 
ازالة االلغــام بطيئة  إن “عمليــة 
الســباب تتعلق بصعوبــة رفعها 
الكبيرة”، مضيفا أن  نتيجة اخملاطر 
“فريق اإلزالة مكون من 10 اشخاص 
يزيلون مســاحة 200 متر مربع في 
اليــوم الواحد” الفتا الــى أن “تلك 
النسبة قليلة جدا مقارنة بحجم 
الوطني  واجلهد  املنتشــرة  االلغام 
املتمثل بوزارتــي الدفاع والداخلية، 
والدفاع املدنــي يعمل على عملية 

ازالة االلغام بشكل مجاني”. 
“لدى  أن  التخطيــط  مديــر  وتابع 
املديرية توجهاً للتعاقد مع شركات 
لرفع االلغام لدعم اجلهد الوطني”، 
تتم  التعاقد  “عمليــة  أن  موضحا 
عبر الوزارات واملديرية تشــرف فنيا 
فقــط على عملية الرفــع”. ، الفتا 
إلــى أن “الدائــرة رفعت الــى وزارة 
التخطيــط 10 مشــاريع كلفتها 
اكثر من 500 مليــار دينار لتطهير 
اكثر من 670  كيلومترا مربعا”، وأنه 
“في حــال متت املوافقة عليها حتول 

الى وزارة املاليــة اليجاد تخصيص 
لها، الذي مــن املؤمل أن ينفذ على 

عدة سنوات”. 
باالتفاقية  العــراق  وأعلــن ممثــل 
أحمد عبد  األلغــام  إلزالة  الدولية 
الــرزاق، فــي وقت ســابق، تطهير 
أكثر من %53 من مساحات التلوث 
عام  منذ  احلربية  واخمللفات  بااللغام 

2004 وحتى اآلن.
وقــال عبد الــرزاق إن “مســاحات 
احلربية  واخمللفات  بااللغــام  التلوث 
والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج 
إزالة االلغام عــام 2004 وحتى اآلن 
بلغــت 6022 كيلومتــراً مربعــاً”، 
املتبقية من  “املساحة  أن  الى  الفتاً 
)2761( كيلومتراً  بـــ  تقدر  التلوث 

مربعــاً، أي مت تطهير أكثر من 53% 
من التلوث العام بالعراق”.

وأضــاف ممثــل العــراق أن “أكثــر 
املناطــق تلوثاً هي املناطق اجلنوبية 
، ســيما محافظة البصــرة التي 
تعد أكثــر احملافظات تلوثاً، ثم تأتي 
بعدها، احملافظات احملررة”، مؤكداً أن 
“احملافظات اجلنوبيــة أكثر تلوثاً ثم 

احملافظات احملــررة، ثم احملافظات في 
منطقة الفرات األوسط.” 

وأشار إلى أن “برنامج إزالة التلوثات 
وطني عراقي ، إال أن هناك منظمات 
دوليــة تتحصل على منــح وتأتي 
تعمــل في العــراق حســب هذه 
املنح، كاملنظمــة الدمناركية )دي آر 
سي( ومنظمة مساعدات الشعب 

النرويجي )ام بي أي( ومنظمة ماك 
)دي  البريطانية، فضالً عن منظمة 
سي أي( العون الكنسي الدمناركي 
وغيرهــا مــن املنظمــات الدولية 
التي تعمــل بالعــراق، إضافة الى 
بوزارة  متمثلــة  الوطنية  اجلهــود 
الدفاع ووزارة الداخلية والشــركات 

واملنظمات العاملة بالعراق”.
وأكد عبد الرزاق، “السعي للحصول 
على دعم وتعاون من دول اخرى، ألنه 
املبرمة  الدولية  االتفاقيــات  خالل 
التعاون  ببنــد  بند يســمى  يوجد 
ميكن مــن خالله مطالبــة الدعم 
أن”هناك  إلــى  الفتاً  واملســاعدة”، 
اتفاقيات وهي اتفاقية حظر االلغام 
املضادة لالفــراد، اتفاقية أوتاوا )أي 
بي ال سي(، واتفاقية الـ)سي سي 
أم( التــي يطلــق عليهــا اتفاقية 
حظر الذخائــر العنقودية، وكذلك 
اتفاقية )سيســي دبل يو( اتفاقية 
حظر األسلحة التقليدية املفروطة 

الضرر عشوائية األثر”.
االلغام  رفــع  “تكلفة  أن  وأوضــح 
تختلف عن الذخائر العنقودية وعن 
اخمللفات احلربية والعبوات الناسفة 
اي تســعيرتها تختلــف حســب 
طبيعــة االرض ووعورتهــا ونــوع 
الســعر  يتم حتديد  االلغام كذلك 
إذا كانت  االزالــة  حســب طريقة 
عالية  كلفتها  تكــون  يدوية  إزالة 
فتكون  امليكانيكيــة  اإلزالــة  أما 
كلفتها أقل على أساس املتر وهذا 
يعتمــد كله علــى طبيعة االرض 
وتضاريســها وكثافة التلوث التي 

فيها”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيًذا للخطــة الفنية واإلعالمية 
التســجيل  ملشــروع  املوضوعــة 
مفوضيــة  تســتمر  البايومتــري، 
االنتخابات باســتقبال الناخبني من 
املواليــد اجلُدد ) 2001 , 2002 , 2003 
, 2004(، من خالل مراكز التســجيل 
والتابعة  العراق  في عموم  املُنتشرة 
االنتخابيــة  احملافظــات  ملكاتــب 
العمل  كافة، فضــاًل عن تنســيق 
والبحث  العالي  التعليــم  وزارة  مع 
تثقيفية  نــدوات  لتنظيم  العلمي 
فــي اجلامعات والكليــات واملعاهد 
تســتهدف الطلبة والعاملني فيها، 
وأيًضــا إجــراء عملية التســجيل 
البايومتري لغير املســجلني منهم، 
إضافة الى التنسيق مع وزارة التربية 
تثقيفية لنشــر  برامــج  لتنفيــذ 

التوعيــة والتثقيــف االنتخابي بني 
تُقارب أعمارهم  أوساط الطلبة ممن 
املواليد املسموح لها باملشاركة في 

االنتخابات.
على صعيد آخر، تُتابع دائرة شــؤون 
األحزاب والتنظيمات السياسية من 
خالل فريق مــن موظفيها اخملتصني 
فــي الدائــرة واملكاتــب االنتخابية 
في احملافظات كافة، اإلشــراف على 
املؤمترات احلزبية احلائــزة على إجازة 
تأســيس رســمية والتــي تُعد من 
تأسيس  وشــروط  متطلبات  ضمن 
احلزب السياسي وفق قانون األحزاب 
والتنظيمات السياســية رقم )٣٦) 
لســنة ٢٠١٥، إذ تخضــع جميــع 
األحزاب املســجلة والراغبة بتغيير 
العامة  األمانــة  وأعضــاء  رئيــس 
للحزب أو األمني أو نائبيه لالشــراف 

واملتابعة لغــرض منحهم املصادقة 
الرســمية وفق الضوابط والشروط 
واإلجــراءات القانونيــة. مــن جهة 

االنتخابات  مفوضيــة  حترص  أخرى، 
على توفيــر البيئــة اخلزنية اآلمنة 
ألجهــزة وعــدة االقتراع وتســعى 

التخــاذ كل االحتياطــات للحفاظ 
على هذه األجهــزة.. عليه وبتوجيه 
مباشــر من قبــل رئيــس مجلس 
عدنان  جليــل  القاضي  املفوضــني 
خلــف ورئيــس اإلدارة االنتخابيــة 
القاضي عامر موســى احلســيني، 
يقوم مــدراء املكاتب االنتخابية في 
جميــع احملافظات بجولــة تفقدية 
خملــازن املفوضيــة اخملصصــة خلزن 
األجهــزة والُعــدد االنتخابية وأوراق 
االقتــراع   لالطــالع علــى اآلليات 
املتبعــة واإلشــراف املباشــر على 
حفــظ وتخزيــن أجهــزة التحقق 
والفرز والعد واملواد احلساســة وغير 
احلساسة املستخدمة في العملية 
االنتخابيــة الســابقة، فضــاًل عن 
آليات رزم أوراق االقتراع واالستمارات 
جميع  اتخاذ  مــن  والتأكد  امللحقة 

يتوافق  الالزمة مبا  الســالمة  تدابير 
الوقائية.  الســالمة  مــع شــروط 
وفي الشــأن املالي، تُتابع املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات بشكل 
مستمر من خالل املكاتب االنتخابية 
التابعة لهــا، عملية توزيع مكافآت 
في  املشــاركني  االقتراع  موظفــي 
االنتخابات البرملانية لعام 2021 التي 
تتم حالياً في مقرات مديريات خزائن 
حيث  كافة،  احملافظــات  في  الدولة 
ُشــكلت جلان مختصة بهذا الشأن 
عملهــا متابعة تســهيل إجراءات 
التوزيع على موظفي االقتراع وتذليل 
العقبــات اإلدارية ضمن الشــروط 
أجنزت  فقد  النافــذة،  والتعليمــات 
التوزيع بشــكل  املثنى  محافظــة 
كامل، في حني شــارفت محافظة 

واسط على االنتهاء من التوزيع. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن مدير عــام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب وصــول باخرتــان 
محملتــان باكثر من ) 104 ( االف طن 
من مادة احلنطة االســترالية حلساب 
البطاقة التموينية .  جاء ذلك في بيان 
االعالمية  الشــعبة  نقلته  للشركة 
عن مدير عام الشــركة محمد حنون 
االســتراتيجي  اخلزين  تعزيز  اجل  من 

KRO�  ملادة احلنطة وصلت الباخرتان )
USSON ( واحململة بكمية ) 52 ( الف 
طن من احلنطة االســترالية والباخرة 
الثانية ) KYNOURIA( واحململة بكمية 
(52( الف طن من احلنطة االسترالية 
.  واضاف  حلساب البطاقة التموينية 
املديــر العــام حــال وصول ورســو 
الباخرتــان في منطقــة االدالء توجه 
فريق فني لسحب النماذج مؤلف من 

قبل مالك السيطرة النوعية وفرع ام 
قصر ودائرة الرقابة التجارية.

تنفيذ  اهميــة  علــى  البيان شــدد 
قــرار مجلس الــوزراء بتأمــني خزين 
اســتراتيجي ملادة احلنطة بواقع ثالث 
التسويقي  املوسم  ودعم  ماليني طن 
الذي ينطلق في االول من نيسان كون 
ذلك يســهم بتأمني االمــن الغذائي 
وترفير خزين اســتراتيجي يسهم في 

مواجهــة التحديات االقتصادية التي 
حتصل في العالم وتســببت بارتفاع 

كبير في اسعار املواد الغذائية .
وكان مديــر عام جتارة احلبوب قد اعلن 
االنتهــاء من تفريغ حمولــة الباخرة 
( ARCHON ( والتــي كانــت محملة 
باكثر من )52( الــف طن من احلنطة 
االســترالية .  وقال انهــت مالكاتنا 
العاملة فــي ميناء ام قصــر تفريغ 

والتي   )ARCHON  ( الباخــرة  حمولة 
رســت على رصيف رقم )3( وباشرنا 
بالتحميــل بعد االنتهــاء من جميع 
االجراءات الفنيــة واالدارية ، مضيفا 
ان الباخرة احململة باحلنطة األسترالية 
والراســية فــي رصيــف ) 3( انتهى 
املفرغة  الكميــة  وبلغت  تفريغهــا 

النهائية ) 51978.980 ( طنا.
النقص مبوجب كشف  وبلغت كمية 

التجهيــز اليومي ) تقرير احلاســبة( 
( 21.660( طنــا عــن الكميــة التي 
، مبينا  ادرجت في ارســالية الباخرة 
ان اسطول نقل الوزارة واسطول نقل 
الشــركات الســاندة قدمت الكثير 
مــن اجلهد ، كمــا واصل اســطول 
نقل الشركة مســاهمته في تنفيذ 
الواجب املكلفني به وعلى مدار الـ24 

ساعة وطيلة ايام التفريغ .

بغداد – الصباح اجلديد 
أعلنت وزارة اإلعمار واإلســكان أن 
لديها أكثر من 100 مشروع عامل 
في عموم العراق، فيما كشــفت 

عن مصير أموال جباية الطرق.
وقــال مديــر عــام دائــرة الطرق 
واجلســور التابعة لــوزارة اإلعمار 
العامــة  والبلديــات  واإلســكان 
حسني جاسم كاظم ، إن “الدائرة 
اخلارجية  الطــرق  عن  مســؤولة 

خارج حــدود امانة بغــداد وحدود 
موضحا  احملافظات”،  في  البلديات 
أن “تلك الطرق توقفت فيها اعمال 
الصيانة منذ 2013 الى عام 2020 
بســبب االزمات املاليــة واالمنية 
عصفت  التــي  كورونا  وجائحــة 
بالبلــد وأدت الى توقــف موازنات 

الصيانة لتلك االعوام”.
وأضاف املديــر العــام أن “الدائرة 
عاودت نشــاطها في عامي 2020 

و2021 في تنفيذ اعمال الصيانة، 
التي شــملت اغلــب احملافظات”، 
الفتا الــى أن “الدائــرة لديها االن 
اكثر من 100 مشــروع عامل في 
عموم احملافظات بني صيانة وانشاء 
اســتيعاب  لزيــادة  اخرى  ممــرات 
اعمال صيانة  املركبات، فضال عن 
لطرق انتهــى عمرها التصميمي 
ومت حتقيق نسب اجناز عالية فيها”. 
وأشــار املدير العام إلى أن “كلفة 

املشــاريع التي تقوم بهــا الدائرة 
تصل الى اكثر من تريليون ونصف 
تريليون دينــار عراقي موزعة على 
120 مشروعا في جميع احملافظات 
اجناز متقدمة”،  ومت حتقيق نســب 
معربــا عن امله أن تنجز في العام 
واهمها  10 مشاريع مهمة  اجلاري 
طريــق الدورة – اليوســفية الذي 
يربــط العاصمة بغداد ويشــكل 
عامال  سيكون  اخر  جنوبيا  منفذا 

مهما في فك االختناقات املرورية”.، 
وتابــع أن “مداخل العاصمة بغداد 
ضمن اهتمام دائرة الطرق واجلسور 
التي مت توزيع املهــام فيها مبوجب 
االمــر الديوانــي اخلــاص باعمال 

املداخل”.
وبشــأن أموال جباية الطرق، أكد 
كاظم أن “جباية االموال محل نزاع 
بني وزارتــي االعمار واملالية”، مبينا 
بتنفيذ  املالية  خاطبت  “الوزارة  أن 

قانــون 40، الذي مبوجبــه مت توزيع 
الرسوم التي تفرض على املركبات 
بني دائرة الطرق واجلســور بنسبة 
%50 وامانة العاصمة بنسبة 20% 
بنســبة  احملافظات  والبلديات في 
%25”، الفتا الى أن “املالية امتنعت 
عن تســديد تلك املبالغ من تاريخ 
تشــريع القانون عام 2015 لغاية 
تذهب  االيرادات  أن  بادعائها  اليوم، 

الى املوازنة العامة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقامت جمعيــة مكافحة التدرن في 
بالتعاون مــع وزارة الصحة  العــراق 
ملكافحة  العاملــي  اليوم  احتفاليــة 
السل حتت شعار )استثمروا في انهاء 
الســل   انقــذوا االرواح ( فــي نقابة 

االطباء العراقيني .
والقى مدير عام دائرة الصحة العامة  
فــي وزارة الصحــة الدكتــور رياض 
بجهود  فيهــا  اشــاد  كلمة  احللفي 
اجلمعيــة للقضاء علــى هذا املرض ، 
وقال نحتفل في كل عام دول العالم 
باليوم العاملي للدرن “السل”؛  إذ تأتي 
هذه املناســبة بهــدف تعزيز اجلهود 
الوعي  أمام رفع مستوى  واملســاعي 
والعواقب  املــرض  الصحي حول هذا 
الصحيــة واالجتماعية واالقتصادية 

تكثيف  اســتمرار  املترتبة عليه. مع 
املســاعي الدولية أمام القضاء على 
الدرن الذي يُعتبر من األمراض املعدية 
الفتاكة؛ والتي مت محاصرتها والقضاء 

عليها في العديد من دول العالم.
ويأتي االحتفــال باليوم العاملي للدرن 
“استثمروا   2022 العام  لهذا  “السل” 
في إنهاء السل، أنقذوا األرواح” تأكيداً 
السل  مواصلة جهود مكافحة  على 
لتكثيف  املوارد  استثمار  إلى  واحلاجة 
جهــود مكافحة مرض الســل ومن 
أهم أهداف اليــوم العاملي للدرن هو 
التعرف على هذا املــرض الذي يُعتبر 
أحــد األمــراض الصدريــة املعدية؛ 
الرئتني  العــدوى  فيها  تُهاجم  والتي 
مع معرفة انتشــاره وكذلك التدابير 
الوقائيــة لتجنــب اإلصابــة باملرض 

وكيفية عالجه، وذلك في إطار أهداف 
التغطية الصحية الشاملة.

والقى رئيس جمعية مكافحة التدرن 
واألمراض الصدرية في العراق الدكتور 
ظافر ســلمان هاشــم كلمة اشار 
فيهــا الى ان نشــاطات اجلمعية لم 
تتوقف رغم الظــروف الصعبة التي 
حلقت بالبــالد جراء جائحــة  كورونا 
وبرامجها  نشــاطاتها  واصلت  حيث 
للســيطرة و القضــاء علــى املرض 
وشــدد ان جمعية مكافحــة التدرن 
واالمراض الصدريــة جمعية ثقافية 
علمية خيرية استشــارية تأسست 
الدولي  باالحتاد  1944 ومرتبطــة  عام 
ملكافحــة التــدرن ومقــره ) باريس ( 
ملنطقة  االقليمي  باالحتــاد  ومرتبطة 
وعضو  املتوسط  االبيض  البحر  شرق 

في املكتب التنفيذي للرابطة العربية 
لطــب وجراحــة الصــدر واجلمعية 
الوطنية  للجنــة  املؤســس  العضو 
العليــا ملكافحة التدرن فــي العراق 
بحاجة الــى الدعم احلكومي لتنفيذ 
اجلامعات  الى دعم  وبحاجة  برامجها 
بهــد\ف  احلكوميــة  املؤسســات 
القضــاء على املرض وضرورة انشــاء 
مستشفيات خاصة ملكافحة التدرن 
واعتماد االنظمــة العالجية للمرض 
وتشجيع العمل التطوعي بهذا اجملال.

من جهتــه دعا نقيب اطبــاء العراق 
الدكتور جاسم العزاوي في كلمة له 

الى اعادة النظر في
 النظــام الصحي فــي العراق ووضع 
الصحي  للنظــام  حقيقيــة  رؤيــة 
مشــيدا باداء اجلمعية برغم جائحة 

كورونا حيث نفذت النقابة و اجلمعية 
العديــد من النــدوات و احملاضرات  مبا 
يســاهم في تعزيز نشر التوعية بني 
مختلف فئات اجملتمع حول هذا املرض 
واحلث على أهمية التشخيص املبكر 
احملتملة،  واملضاعفات  اإلصابة  وجتنب 
وذلك من خالل توفير أحدث األنظمة 
الصحيــة الوقائيــة والعالجية ذات 
الكفــاءة على مختلف املســتويات 
الفاعلة  اإلجراءات  متابعة  إلى جانب 
والكفيلــة بالترصــد والوقايــة من 

املرض.
كما يتم احلــرص على حتفيز البرامج 
منظمة  مــع  بالتعــاون  التوعويــة 
الصحة العاملية في ســبيل مواصلة 
الوقائية  واخلطــط  اإلســتراتيجيات 
التي تســاهم في إذكاء ونشر الوعي 

اجملتمعي الالزم خاصة في ظل جائحة 
19�” مــع ضمان  كورونــا “كوفيــد 
الوقائية  اخلدمات  توفير  اســتمرارية 
والعالجية املقدمة لتأمني الوقاية من 
وعالجه  وتشخيصه  بالسل  اإلصابة 
إلى جانب تســليط الضوء على أبرز 
واألهداف  الوقائية  والتدابيــر  اجلهود 
القضاء  إلى  تســعى  التي  املنشودة 
على وباء الســل بشــكل نهائي من 
خالل تكاتف اجلهود احمللية واإلقليمية 
والدولية في سبيل التخلص من هذا 

املرض وتداعياته.
احلفــل كلمات منظمة  في  والقيت 
الصحة العامليــة ومنظمة اطباء بال 
تناولت  وعقدت جلسة حوارية  حدود 
دعــم البرنامــج الوطنــي ملكافحة 
القانونيــة  التشــريعات  و  التــدرن 

للبرنامــج وحتديــات البرنامج وصدر 
بيان صحفي في نهاية احلفل جاء فيه 
ان االنفــاق في مجال كشــف وعالج 
التدرن هو استثمار للعراق تعود عليه 
الوفيات  وتقليل  بالصحــة  العائدات 
وزيــادة االنتاجية عنــد درء االصابات 
عــن الفئة املنتجــة فــي اجملتمع و 
ضرورة دعــم دوائر الصحــة مبيزانية 
خاصة ملكافحة التدرن على مستوى 
احملافظة ووضع االســس للتشريعات 
التدرن  مكافحة  تعزز  التي  القانونية 
في العــراق وتبني العــراق لالنظمة 
العالجية للتدرن املقــاوم للعقار في 
كافة املؤسســات العاملة بالبرنامج  
ومت تكرمي املتقاعدين اللذين عملوا في 
والداعمني  التــدرن  مكافحة  برنامج 
والساندين لبرنامج مكافحة التدرن  .

شؤون األلغام تحدد أسباب تباطؤ تطهير األراضي

البصرة ـ الصباح الجديد:
بناء على توجيهات مدير عــام دائرة العيادات 
الطبيــة الشــعبية الدكتــور محمد علي 
الفرطوســي نفذت مديرية العيادات الطبية 
الشــعبية في البصرة زيارات تفتيشــية الى 
عدد مــن عياداتها في احملافظــة وهي عيادة 
)القرنة الطبية الشــعبية و املدينة الطبية 

الشعبية و حي اخلليج الطبية
الشــعبية وحي الغديرالطبية الشــعبية ( 
لالطالع على واقع العمل فــي تلك العيادات 
ودوام املنتسبني واآللية التي يتم فيها فحص 

املراجعني .
وشــملت الزيارات مالحظة اهم الســلبيات 
وإيجاد احللول لها ومت مطابقة السجالت فيها 
واالطــالع على الصيدليــات العامة واملزمنة 
وانسيابية توزيع االدوية واخذ عينات من االدوية 
ملعرفة مدة الصالحية وطريقة حفظها وعدم 
تعرضهــا للتلف وترأس الفريق التفتيشــي 

مدير املديرية الدكتورة نهاد قاسم .

اعالم الشركة  
اجنزت املالكات الفنية والهندسية في شركة 
احلفر العراقية عمليات حفــر البئر النفطي 
ZB � 512 فــي حقل الزبيــر بالبصرة بعمق 
2355 متــرا لتكوين املشــرف ومتت عمليات 
احلفــر باســتخدام جهاز احلفــر IDC 37 ذي 

 HP 1500 القدرة احلصانية
وهو البئر الثاني الذي تنجزه الشــركة ضمن 
العقد املبرم مع شركة ENI االيطالية حلفر 37 
بئرا نفطيا في حقل الزبير وسيتم نقل اجلهاز 
الى موقع اخــر في نفس احلقل للمباشــرة 

. ZB � 514 بحفر البئر النفطي

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأســت مدير عام دائرة احلمايــة االجتماعية 
رئيــس فريق تطويــر نظام احلماية فــي وزارة 

العمل
ذكرى عبد الرحيم اجتماعا مشتركا مع ممثلي 
الدولــي وحضور جميــع اعضاء فريق  البنك 

التطوير. 
وأكدت املدير العــام ان ممثلــي البنك الدولي 
قدموا عرضــا مفصال وتوضيحيــا عن عمل 
تطويــر وتعزيــز برنامج احلمايــة االجتماعية 
الطريق وصوال  املســتقبلية وخارطة  واخلطة 
للنتائــج ، مضيفــة ان االجتمــاع جاء ضمن 
اجراءات الورقة البيضــاء اخلاصة باالصالحات 
احلكومية املقرة من قبل مجلس الوزراء والتي 
تشــرف على تنفيذها في الوزارة وكيل الوزارة 

للشؤون االجتماعية الدكتورة عبير اجللبي. 
ويهدف املشــروع الى توحيد ســجل احلماية 
لهيئة  الدعم  وتقــدمي  وحتديثه  االجتماعيــة 
احلماية ودوائرهــا وتطوير اداءها من اجل تعزيز 
منظومــة احلمايــة االجتماعية فــي العراق 
وحتســني جودة االنظمة اخلاصة باحلماية في 

الوزارة. 
هذا ومن املؤمل ان تكــون االنطالقة الفعلية 
للمشروع بعد استكمال اجلوانب املادية وذلك 

ضمن منحة البنك الدولي اخملصصة لذلك.

مديرية العيادات 
الشعبية تنفذ زيارات 
تفتيشية في البصرة 

شركة الحفر العراقية 
تنجز حفر بئر نفطي جديد 

بعمق 2355 مترا 

العمل والبنك الدولي 
يبحثان تطوير وتعزيز 

نظام الحماية االجتماعية

مفوضية االنتخابات تستمر باستقبال الناخبين من المواليد
الُجدد )2001 , 2002 , 2003 , 2004(، من خالل مراكز التسجيل

لتعزيز خزين البالد من مادة الحنطة

الموانئ تستقبل باخرتين محملتين بـ)104( االف طن حنطة االسترالية

اإلعمار تحدد مصير جباية الطرق وتكشف عن مشاريع تساهم بفك االختناقات المرورية

بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة 

جمعية مكافحة التدرن تنظم احتفالية باليوم العالمي لمكافحة السل



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أحملت مرشــحة اليمني املتطرف لالنتخابات 
الرئاســية الفرنســية مارين لوبــان، امس 
األحد، إلى أن محاولتها الثالثة للوصول إلى 
قصــر اإلليزية رمبا تكون األخيرة إذا لم تكلل 
بالنجاح وذلك في حديث أدلت به لصحيفة 

جورنال دو دمياتش األسبوعية الفرنسية.
وقالــت لوبان، التي خاضــت االنتخابات في 
2012 ووصلت جلولة اإلعادة في 2017 لكنها 
إميانويل  الفرنســي  الرئيس  أمــام  انهزمت 
ماكرون، إنه في حالة هزميتها ســتبحث عن 

دور تكون فيه أكثر فائدة.
وأضافت: “في هذه احلالة )اخلسارة( ال أعتقد 
أنني سأترشح )مرة أخرى( لكنني سأستمر 
في القيام مبا أفعله منذ سنوات وهو الدفاع 
عن الشــعب الفرنســي. ال أعــرف من أي 
منصب ولكن ســيكون املنصب الذي أكون 

فيه أكثر فاعلية”.
ودافعــت لوبان عــن تعامالتها الســابقة 
مــع الرئيس الروســي فالدميير بوتــن والتي 
جعلتهــا عرضــة لالنتقادات منــذ اجتياح 
روسيا ألوكرانيا، مستشهدة بالعالقات التي 

أقامها رؤساء فرنسيون في السابق معه.
وأضافت: “أعاد فالدميير بوتن ترســيخ القوة 
الروسية بعد 70 عاما من اإلرهاب السوفيتي 
وســيكون من االنتحار الســماح لروســيا 

بالتحالف مع الصني على املدى الطويل”.
وتشير اســتطالعات الرأي مرة أخرى إلى أن 
ماكرون ولوبان قد يتأهالن إلى اجلولة األخيرة 
من االنتخابات املقررة هذا العام ومن املرجح 

فوز ماكرون في نهاية املطاف.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،  من 
“تصعيد الكالم واألفعال في أوكرانيا”، غداة 
الذي  بايدن  الرئيس األميركي جو  تصريحات 
وصف نظيره الروســي فالدمييــر بوتني بأنه 
“جــزار”، والدعوة بإبعاده علنــاً ألول مرة عن 
الســلطة. وقال ماكرون: “لن أستخدم هذا 
النــوع من الكالم ألننــي ال أزال على تواصل 
مع الرئيس بوتني”، مشيراً إلى أن بالده “تريد 
وقف احلرب التي بدأتها روســيا في أوكرانيا 
بدون الدخول في حــرب. هذا هو الهدف )...( 
وإذا أردنا القيام بذلــك، فيجب أاّل نُصّعد ال 
الكالم وال األفعال”. ولفــت ماكرون إلى أنه 
سيتحدث مع بوتني، لتنظيم إجالء لسكان 
ماريوبل احملاصرة والواقعة في جنوب شــرق 

أوكرانيا، التي تتعرض لقصف منذ أسابيع.
وأثارت تصريحات بايدن خــالل زيارة لبولندا 
ضجة عامليــة، من خالل الدعــوة إلى إبعاد 
نظيــره الروســي عــن الســلطة ووصفه 
بـ”اجلزار”، في حني نقلت “واشــنطن بوست” 
عن مصــدر مطلع علــى كواليس اخلطاب، 
طلب عدم كشــف هويته، قوله، إن “كلمات 
بايــدن لم تكــن مجهزة مســبقاً، وكانت 

مفاجأة للمسؤولني األميركيني”.
مــن جهته، قال وزيــر اخلارجيــة األميركي 
أنتوني بلينكــن للصحافيني، األحد، إن بالده 
“ليس لديها استراتيجية لتغيير النظام في 
روسيا”، معرباً عن اعتقاده بأن “البيت األبيض 
أوضــح الليلة املاضية أنه بكل بســاطة ال 
ميكن الســماح للرئيس بوتني بشن حرب أو 

عدوان على أوكرانيا أو أي طرف آخر”.
أن  األبيــض على  بالبيت  وأصر مســؤولون 
تصريح بايدن ليس مؤشــراً على تغيير في 
السياســة، لكنهم أقروا بأنه “أحدث مثال 
على ميل بايدن إلى ارتــكاب الزالت واخلروج 
عن السياق. وعلى غرار العديد من تعليقاته 
غيــر املقصــودة، فقد جــاءت الكلمات في 
نهاية خطابه، وهــو يرجتل ويحيد عن النص 

الذي صيغ بدقة على شاشة القراءة”.
فــي املقابل، قال املتحدث باســم الكرملني 
دمييتــري بيســكوف، لوكالة تــاس لألنباء: 
“على أي رئيس دولة أن يبقى حذراً”، مضيفاً 
“وطبعاً، كل مرة، تضّيق اإلهانات الشخصية 
من هــذا النوع نطاق عالقاتنــا الثنائية مع 

اإلدارة األميركية احلالية”.

لوبان تقطع وعدا بعدم 
الترشح االنتخابات 

الفرنسية في حال هزيمتها

بعد تصريحات بايدن عن 
بوتين.. ماكرون يحذر من 

التصعيد في أوكرانيا

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

الســبت،  أذربيجان،  روســيا  اتهمت 
بانتهاك اتفاق وقف إطالق النار املبرم 
مــع أرمينيا بعــد احلرب فــي إقليم 
ناغورنو قره باغ العام 2020، وذلك عبر 
إدخالها قــوات إلى املنطقة اخلاضعة 
لســيطرة قــوات حفــظ الســالم 
الروســية، في حني نفــت باكو تلك 

االتهامات.
اشــتباكات  باســتمرار  وتندلــع 
بــني القــوات املســلحة األرمنيــة 
املرة األولى منذ  واألذربيجانية، لكنها 
انتهــاء النزاع في نوفمبر 2020 تتهم 
بانتهاك  الطرفني  أحد  فيها موسكو 
الهدنة التي ضمنها الرئيس الروسي، 

فالدميير بوتني.
يأتي هــذا التوتر اجلديد فيما تشــن 
واسع  عســكريا  هجوما  موســكو 

النطاق على أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروســية في بيان 
“بني 24 و25 مــارس، انتهكت القوات 
الثالثي  االتفاق  ألذربيجان  املســلحة 

بني قادة روســيا وأذربيجــان وأرمينيا 
عبر دخولها املنطقة التي تقع ضمن 
الروسية حلفظ  الكتيبة  مســؤولية 

السالم في ناغورنو قره باغ”.
الدفــاع  وزارة  أعربــت  باكــو،  فــي 
للبيان  “أســفها”  عن  األذربيجانيــة 
الروســي “الذي ال يعكس احلقيقة وال 

يتبنى سوى وجهة نظر واحدة”.
وأكدت أن “أذربيجان لم تنتهك أي بند 
من بنود” اتفاق وقف إطالق النار، كما 
طلب من وزارة الدفاع الروسية ضمان 
األرمينية  للقوات  الكامل  االنسحاب 
والوحدات املسلحة غير الشرعية من 
هذه األراضي املعتــرف بها دوليا على 

أنها تابعة ألذربيجان”.
القــوات  أقامــت  روســيا،  ووفــق 
ونفذت  مراقبة  نقطــة  األذربيجانية 
“أربع ضربات بطائرات مسيرة من طراز 
بيرقدار” على قوات قره باغ قرب بلدية 

فروخ.
وأضافت أن “القيادة الروسية لكتيبة 
حفــظ الســالم تتخــذ االجــراءات 
للتعامل مــع الوضع ... وقد مت توجيه 
األذربيجاني لسحب  اجلانب  إلى  دعوة 

القوات”.
ولم تشــر الوزارة الروسية في بيانها 
إلى وقوع أي اشتباكات مسلحة امس 
االول الســبت، خالفا لســلطات قره 

باغ التي أفادت مبقتل ثالثة أشــخاص 
وإصابة 15 في هجوم لطائرة مسّيرة 

أذربيجانية.
وقالــت وزارة الدفاع في قــره باغ إن 

“القــوات املســلحة األذربيجانية ما 
زالت في قرية باروخ”.

ووضــع اتفاق لوقف إطــالق النار، في 
9 نوفمبر 2020، وقعــه بوتني ورئيس 

الــوزراء األرميني، نيكول باشــينيان، 
والرئيــس األذربيجاني، إلهام علييف، 
حدا لنزاع عنيف استمر ستة أسابيع 
بني أرمينيــا وأذربيجان حــول إقليم 

ناغورنو قره باغ االنفصالي.
وأعلنت ســلطات قره بــاغ، اجلمعة 
املاضيــة، مقتــل جنديــني برصاص 

القوات األذربيجانية.
من جهتهــا، اتهمــت وزارة اخلارجية 
األذربيجانية أرمينيا بـ”تضليل اجملتمع 
الدولي” فيما يتعلق باألوضاع في قره 

باغ.
أن  إلى  األذربيجانية  اخلارجية  وأشارت 
“أرمينيا تنشــر معلومــات مضللة”، 
موضحة أن قوات أذربيجان كانت جتري 
أعماال ترمي إلــى “توضيح” مواقعها 

امليدانية.
كارثة إنسانية 

األرمينية، من  اخلارجيــة  وزارة  ونددت 
جانبها، امس االول السبت، بـ “الغزو” 
الذي وقع فــي 24 مارس واتســم بـ 

“قصف مدفعي متواصل”.
كما اتهمت جارتهــا بحرمان قره باغ 
من الغاز مما حال دون حصول السكان 

“كارثة  مــن  وحذرت  التدفئــة،  على 
إنسانية”.

وأضافت اخلارجية األرمينية “ننتظر أن 
الروسية  السالم  كتيبة حفظ  تتخذ 
في ناغورنو قــره باغ خطوات واضحة 
حلــل الوضع ومنــع وقــوع مزيد من 

اخلسائر”.
وأشــار الكرملني من ناحيته السبت 
إلى أن باشــينيان وبوتني بحثا مرتني 
الوضع في قره باغ، اخلميس واجلمعة.

وأعلنــت منطقــة ناغورنو قــره باغ 
اجلبلية التي يسكنها بشكل أساسي 
األرمــن، انفصالها عــن أذربيجان إثر 
تفكك االحتاد الســوفيتي، ما أدى إلى 
انــدالع حرب أولى في التســعينيات 
تســببت في مقتل 30 ألف شخص 

وشردت مئات اآلالف.
وجتدد النزاع املســلح في خريف عام 
2020، مــا أســفر عن مقتــل 6500 

شخص في ستة أسابيع.
وانتهى النزاع بهزمية ساحقة ألرمينيا 
ألذربيجان  التنــازل  على  أجبرت  التي 
بناغورنو  محيطــة  مناطق  ثالث  عن 

قره باغ.

روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطالق النار

الصباح الجديد ـ متابعة:
ودولية  عربيــة  تقاريــر  تداولــت 
امس األحــد، تنفيــذ حتالف دعم 
الشرعية في اليمن، ضربات جوية 
ملعســكرات ومعاقل احلوثيني في 

صنعاء.
مهلة  انتهاء  بعد  التقارير:  واوردت 
حتالف دعم الشــرعية في اليمن، 
للحوثيني  الســبت،  االول  امــس 
بضرورة إخراج األسلحة من مطار 
صنعاء وميناءي الصليف واحلديدة، 
أعلــن التحالــف “تدميــر مخزن 
أســلحة نوعيــة مبحيــط ميناء 
احلوثيني بعضا  نقل  بعد  الصليف 

منها إليه”.
وكان التحالــف قــد طلــب من 
املدنيني في وقت سابق االبتعاد عن 

محيط ميناء الصليف.
وقبــل انتهــاء املهلــة، كشــف 
التحالــف عن بدء ضربــات جوية 
ملعاقل احلوثيني في مدينة احلديدة.

وأفــادت قــوات التحالــف، امس 
االول الســبت، مبقتــل 3 خبــراء 
الزوارق  تفخيــخ  في  متخصصني 

وإطالقها مبيناء الصليف.
كما أشــار التحالــف إلى إحباط 
هجوم وشيك على ناقالت النفط، 
حيث دمــر 4 زوارق مفخخة مبيناء 

الصليف قيد التجهيز.
وقال التحالف في وقت ســابق، إن 
احلوثيــني اســتخدموا مواقع ذات 
حماية خاصة ملهاجمة منشــآت 

النفط في السعودية.
وذكــر التحالــف أنه اســتهدف 
مســيرات مفخخة قيد التجهيز 
في مينــاءي احلديــدة والصليف، 
األسلحة  بإخراج  احلوثيني  مطالبا 
وأولها مطار  احملميــة  املناطق  من 
صنعاء، مشــيرا إلى أن استخدام 
املناطق احملمية عســكريا يسقط 

عنها احلماية.
وأكد التحالف اســتمرار العملية 
األمن  مبدأ  لتحقيق  العســكرية 

اجلماعي.
معايير درجات ضبط النفس

وفي وقت ســابق مــن امس االول 
السبت، أعلن التحالف بدء عملية 
اســتجابة لتحييــد اســتهداف 

املنشــآت النفطية أو التأثيرِ على 
أمن الطاقة، وأنها مارســت أعلى 
معاييــر درجــات ضبــط النفس 
املنشــآت  لهجمات احلوثيني على 
النفطية، وأفاد التحالف بأن قواته 
تنفذ ضربات جوية ملصادر التهديد 
بصنعــاء واحلديــدة، وأن العملية 
العسكرية ستستمر حتى حتقيق 

أهدافها.
هدفهــا  أن  التحالــف  وأضــاف 
حمايــة مصادر الطاقــة العاملية 
مــن الهجمات العدائيــة وضماُن 
سالسل اإلمداد، وأن على احلوثيني 
العدائي  الســلوك  نتائــج  حتمل 
والعمليــة العســكرية مبراحلها 

األولى.
كما أعلن التحالف ، ليلة اجلمعة 

وتدمير  اعتــراض  الســبت،  على 
مسيرتني باألجواء اليمنية أطلقتا 
التحالف  باجتاه الســعودية، وقال 
إن الطائرتني املسيرتني املفخختني 
انطلقتا من أعيان مدنية ومنشآت 
نفطية مبدينة احلديدة غرب اليمن.

ودعــا التحالــف املدنيــني لعدم 
التواجد أو االقتــراب من أي موقع 
أو منشأة نفطية باحلديدة، مؤكداً 
مع  مباشرة  ســيتعامل  أنه  على 
أنه  إلى  التهديد، مشــيراً  مصادر 
واملنشآت  املدنية  األعيان  سيجنب 

النفطية األضرار اجلانبية.
وقــال التحالف، في وقت ســابق 
اجلمعة، إنه رغم تنفيذ ميليشيات 
احلوثــي 16 هجومــا عدائيا بينها 
عملية اســتهدفت محطة توزيع 

املنتجات البترولية التابعة ألرامكو 
في جدة فإنه ميارس ضبط النفس 

من أجل إجناح املشاورات اليمنية.
وأكــد التحالف الســيطرة على 
حريق في خزانني اثنني للمنشــأة 
أو خســائر  إصابات  دون  النفطية 
بشــرية وال تأثيــرات أو تداعيــات 
احلياة  علــى  احلوثية  للهجمــات 

العامة في جدة جراء الهجوم.
من  احلوثيــني  التحالــف  وحــذر 
التمادي في انتهاكاتهم اجلسيمة 
وعــدم اختبار صبره، مشــيرا إلى 
للصواريخ  االعتراض  شظايا  تناثر 
واملســيرات احلوثية التي سقطت 
في بعض األحياء السكنية دون أي 

خسائر بشرية.
تدمير  أعلن مجــددا عــن  كمــا 

الدفاعات الســعودية مســيرتني 
مفخختني أطلقتا باجتاه جنران.

وأكد التحالف الحقاً أن “الهجمات 
العدائية اليــوم أطلقت من مطار 
صنعاء الدولي ومحافظة احلديدة”،
مضيفاً: “نراقب أنشطة مشبوهة 
الهجمات  إلطــالق موجــة مــن 
العدائية نحو الســعودية”. وتابع: 
والتداعيات  التهديــدات  “نقيــم 
واإلجــراءات تأخــذ باالعتبار األمن 

اإلقليمي واجلماعي”.
أعلــن عن  قــد  التحالــف  وكان 
سقوط مقذوف معادٍ على محطة 
صامطة.  فــي  الكهرباء  لتوزيــع 
وأوضــح أن حريقا محــدودا اندلع 
باحملطة، مشــيرا إلى عدم سقوط 
أي خســائر بشــرية. وقال: “منارس 

ضبط النفــس ونحتفظ بحق الرد 
بالتوقيت املناسب”.

“اســتهداف  التحالف  أعلن  كما 
عدائي خلزانات الشــركة الوطنية 
مشــيرا  اجلنوب”،  بظهران  للمياه 
إلى وقــوع “أضــرار مادية ببعض 
السكنية  واملنازل  املدنية  املركبات 

جراء الهجمات”.
وكان أعلن في وقت ســابق، تدمير 
الدفاعــات الســعودية مســّيرة 
حوثيــة مفخخة أطلقــت باجتاه 
جنران، كما دمرت الدفاعات صاروخا 

باليستيا أطلق نحو جازان.
يأتــي ذلــك فيما أعلــن املتحدث 
باسم قيادة حتالف دعم الشرعية 
في اليمــن العميــد الركن تركي 
اجلويــة  الدفاعــات  أن  املالكــي، 
السعودية دمرت 9 طائرات مسيرة 
دون طيــار مفخخــة أطلقتهــا 
اجلنوبية  املنطقة  باجتاه  امليليشيا 

فجر اليوم اجلمعة.
محاولة  مــن  التحالــف  وحــذر 
إفشال  اإلرهابية  احلوثي  ميليشيا 
املشــاورات املقررة فــي 29 مارس 
اجلــاري في العاصمة الســعودية 
الرياض بــني أطراف الصــراع في 

اليمن.
ونــوه في بيــان اجلمعــة املاضي، 
باستمرار األعمال العدائية احلوثية، 
مؤكدا أن امليليشيا تواصل تهديد 

األمن اإلقليمي والدولي.
منارس ضبط النفس

وقال التحالف إنــه يرصد ويراقب 
مصادر األعمــال العدائية احلوثية، 

ولكن ما زلنا منارس ضبط النفس.
وشدد على دعمه املوقف اخلليجي 
إلجناح مشاورات الرياض على الرغم 

من محاولة احلوثيني إفشالها.
وأفــاد املتحدث باســم التحالف 
بــأن احملــاوالت العدائيــة تعمدت 
اســتهداف أعيان مدنية ومنشآت 
للطاقــة، وبأن اســتمرار األعمال 
العدائيــة احلوثيــة يهــدد األمن 

اإلقليمي والدولي.
التحالف  أن  املالكي على  وشــدد 
والدولي  اخلليجــي  املوقف  يدعم 
إلجناح املشاورات اليمنية، في حني 

أن احلوثيني يسعون إلفشالها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
“صنــداي  اســتطالع  كشــف 
%63 من الناخبني  إكســبريس” أن 
فــي بريطانيا ال يعتقــدون أن وزير 
ريتشي ســوناك، قد قطع  املالية، 
الربيع  بيــان  فــي  كافيا  شــوطا 

األسبوع املاضي.
استطالع رأي: %67 من البريطانيني 
دفع  فــي  صعوبــة  ســيواجهون 
والطاقةبريطانيا  التدفئــة  فواتير 
تشترط وقف إطالق النار وانسحاب 

القوات الروســية من أوكرانيا لرفع 
العقوبات عن موسكو

يعترف  الرأي،  وبحسب اســتطالع 
أكثر من الثلثني بأنهم ســيظلون 
التدفئة  يكافحــون لدفع فواتيــر 
6 من  ويعتقد  املرتفعــة،  والطاقة 
كل 10 ناخبــني أن وعــده بخفض 
املعدل  فــي  واحــد  بنس  مبقــدار 
األساســي لضريبــة الدخل، قبل 
االنتخابات املقبلــة في عام 2024، 

يجب تنفيذه اآلن.

وال تــزال القضية تؤثــر على حزب 
االقتراع،  صناديــق  فــي  احملافظني 
حيث زاد حــزب العمال تقدمه في 
أعقاب البيــان، بزيادة نقطة واحدة 

إلى %40 مقابل %35 للمحافظني.
هذا وأظهر االستطالع الذي شمل 
1642 شخصا، والذي أجراه منظمو 
االستطالعات “Techne”، أن تكلفة 
املعيشة هي الشاغل األكبر لـ58% 
مــن املواطنــني، تليهــا احلرب في 

أوكرانيا بنسبة 31%”.

من جانبه، قال فيليب ديفيز، عضو 
البرملان عن حزب شــيبلي احملافظ: 
“من املفهوم أن الناس قلقون بشأن 
كيفية قدرتهم على دفع فواتيرهم 
مع ارتفاع تكلفــة الطاقة والوقود 
والتضخــم العام..البلــد مثقــل 
بالديون، ولكن ليس ألننا نعاني من 
نذهب  أن  منخفضة..يجب  ضرائب 
إلى أبعد من ذلك وأسرع في خفض 
الضرائب ووضــع املزيد من األموال 

في جيوب الناس”.

وفقا لالســتطالع، سيتجنب 84% 
اآلن القيام بعمليات شــراء كبيرة 
مثل الســيارات اجلديدة، وسيواجه 
الثلثــان )%67( صعوبــة فــي دفع 
فواتير التدفئة والطاقة، وفي الوقت 
الذي حتتاج فيه املطاعم واملســارح 
ودور السينما وشــركات العطالت 
العمــالء للتعافــي مــن اإلغالق، 
سيخفض أكثر من النصف )55%( 
املناطق وسيوفر  إنفاقهم في هذه 
)%37( على شــراء  الثلث  أكثر من 

املالبس. كما قال ثلث املستطلعني 
إن األزمة ستؤخر موعد التقاعد، مبا 
في ذلــك 6 من كل 10 ممن ال يزالون 

في األربعينيات من العمر.
مــن   81% أن  األرقــام  وكشــفت 
البالغني مــن العمر 65 عاما وأكثر 
يضعون تكلفة املعيشة على رأس 
قائمة االهتمامات، بينما يريد 75% 
تقــدمي التخفيضــات الضريبية، و 
%70 يخشون أن يضطروا إلى إيقاف 

التدفئة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اإليراني  اخلارجيــة  وزير  كشــف 
حســني أميــر عبداللهيان، امس 
االول السبت، أن إسقاط الواليات 
“اإلرهابي”  التصنيــف  املتحــدة 
الثوري هــو من ضمن  عن احلرس 
في  العالقة  القليلــة  املســائل 
املباحثات من أجل االتفاق بشــأن 

برنامج طهران النووي.
وشــدد على أن إيران تريد إسقاط 
التصنيف على رغم أن قادة احلرس 
طلبوا أال تكون املســألة “عقبة” 

أمــام االتفاق بحــال كان يضمن 
مصالح طهران.

وهي املرة األولــى تؤكد طهران أن 
طلب رفع اسم احلرس من القائمة 
اإلرهابية  لـ”املنظمات  األميركية 
األجنبيــة” هــو ضمن املســائل 
املتبقيــة في املباحثــات الهادفة 

إلعادة العمل باالتفاق النووي.
القائمة  هــذه  على  احلرس  وأدرج 
الرئيس األميركي الســابق دونالد 
2019 بعــد عام من  ترامب فــي 
سحبه بالده من االتفاق مع القوى 

الكبرى بشأن برنامج إيران.
وقال أمير عبداللهيان إن “موضوع 
حرس الثورة هــو بالطبع جزء من 

مفاوضاتنا”.
وأضــاف في حوار مــع التلفزيون 
الوقت  “فــي  اإليراني:  الرســمي 
الراهن املشكلة تكمن في بعض 
القضايــا املهمــة العالقة بيننا 
وبني الواليات املتحدة”، مشيرا إلى 
أن التنصيــف هو “مــن املواضيع 

التي ال تزال على جدول األعمال”.
وأكد أن عددا من مسؤولي احلرس 

طلبوا مــن اخلارجيــة “القيام مبا 
هو ضــروري توافقا مــع املصالح 
الوطنية للبــالد، وفي حال وصلنا 
إلــى نقطــة تتــم فيهــا إثارة 
مســألة حرس الثــورة، يجب أال 
تكون مســألة حرس الثورة عقبة 

أمامكم”.
املســؤولني  هــؤالء  أن  وأوضــح 
“يضّحون” بقوله إنه “إذا وجدتكم 
أن مصلحــة البالد محفوظة في 
االتفاق، ال جتعلــوا موضوع حرس 

الثورة أولوية”.

إال أنــه تابع “إضافــة إلى النقاط 
األخــرى التي ال تــزال عالقة  لن 
جنيز ألنفســنا بأن نبلــغ الواليات 
للتخلي  مستعدون  بأننا  املتحدة 
عن موضوع حرس الثورة على رغم 
املســؤولني  من  لنا  املمنوح  اإلذن 

الكبار” فيه.
وتخوض إيران والقوى التي ال تزال 
 2015 العام  اتفــاق  في  منضوية 
)فرنســا وبريطانيا وأملانيا وروسيا 
والصــني(، مباحثات منذ نحو عام 
فيها بشكل  تشــارك  فيينا،  في 

التي  الواليات املتحدة  غير مباشر 
انسحبت أحاديا منه في 2018.

عبداللهيان  أمير  تصريحات  وأتت 
قبل ســاعات من الوصول املتوقع 
لدبلوماسي االحتاد األوروبي إنريكي 
مورا إلى طهــران حيث يأمل في 
الفجوات”  “ردم  أن يعمــل علــى 

املتبقية في املفاوضات.
ومن املقرر أن يلتقــي مورا، امس 
األحد، كبيــر املفاوضني اإليرانيني 
األنباء  باقــري، وفق وكالــة  علي 

الرسمية “إرنا”.

تحالف دعم الشرعية في اليمن ينفذ 
ضربات جوية لمعاقل الحوثيين بصنعاء

بعد التزامه بما اسماه ضبط النفس

استطالع رأي:  67 % من البريطانيين سيواجهون صعوبة في دفع فواتير التدفئة والطاقة
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6539/13
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

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6541/13
التأريخ: 2022/3/3

إعالن ثالث

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

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

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

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

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

احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م352كشك1

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م22كشك2

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م32كشك3

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م122كشك4

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م452كشك5

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م512كشك6

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م522كشك7

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م532كشك8

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م542كشك9

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م552كشك10

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م562كشك11

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م572كشك12

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م582كشك13

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م592كشك14

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م602كشك15

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م622كشك16

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م632كشك17

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م642كشك18

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م652كشك19

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م682كشك20

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م702كشك21

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م712كشك22

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م722كشك23

موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1752محل1

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1762محل2

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1772محل3

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1782محل4

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1822محل5

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1832محل6

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1842محل7

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1852محل8

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1862محل9

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1872محل10

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1882محل11

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1892محل12

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1902محل13

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1912محل14

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1922محل15

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1932محل16

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1952محل17

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1962محل18

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1972محل19

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1232محل20

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1242محل21

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1252محل22

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1262محل23

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1272محل24

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1282محل25

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1292محل26

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1302محل27

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1312محل28

الشعلة/ السوق القدميثالث سنوات12 م1322محل29



5 اعالن

هيئة اإلعالم واالتصاالت
الى/ شركة اليسرى للتجارة العامة

م/ قرار
استنادا للصالحيات اخملولة لهيئتنا مبوجب االمر )65( 
لســنة 2004 النافذ ونظرا جملهولية محل إقامتكم 
وعدم وجود محل إقامة لشركتكم لغرض تبليغكم 
بقرار هيئتنا بالعــدد )9088( في 2020/10/18 والذي 
تقرر بــه إنذاركم لغرض تصحيح وضعكم القانوني 
والفني وتوقيــع تعهد قانوني بعــدم تكرار اخملالفة 
مســتقبال وخالل مدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لتاريخ نشــر االعالن لقيامكم باســتخدام 
منظومات اتصــاالت فضائية VSAT عــدد )4( غير 
مرخصة من قبل هيئتنــا، وبخالفه تتحملون كافة 

التبعات املالية والقانونية.
رئيس اجلهاز التنفيذي

هيئة اإلعالم واالتصاالت
)CDN( الى/ شركة كمبيوتر داتا نتوركس

م/ إلغاء رخصة
إشارة الى كتابكم املرقم )أ/274( في 2019/12/12 ونظرا جملهولية 
محــل إقامتكــم وعدم وجود محــل إقامة لشــركتكم لغرض 
تبليغكــم بكتابنا بالعــدد )13/ب/706( في 2020/7/19 بشــأن 
اســتكمال إجراءات إلغاء الرخصة املمنوحة لكم في مجال بيع 
وتداول وصيانة أجهزة االتصاالت الســلكية والالسلكية الصادرة 
مبوجب كتاب هيئتنا بالعــدد )7/ت/5084/1( في 2015/7/12 يرجى 
تزويدنا باملتطلبات ادناه و خالل مدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لتاريخ نشر اإلعالن وبخالفه تتحملون كافة التبعات املالية 

والقانونية.
املتطلبات:

1- تزويدنا بالنسخة االصلية للرخصة مدار البحث
2- تسديد األجور املترتبة عن استخدام الرخصة أعاله للفترة من 
2015/5/7 ولغاية 2019/12/12 والبالغة )1,191,096( فقط مليون 

ومائة وواحد وتسعني الفا وستة وتسعني دينارا عراقيا ال غير.
رئيس اجلهاز التنفيذي

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 844
التاريخ: 2022/3/24

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولــى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك 
املبينة اوصافها ادناه باملزايدة العلنية وملدة ثالث سنوات استنادا  لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك 
باملزايــدة مراجعة مديريــة بلدية الكوت خالل مدة 30 يومــا تبدأ من اليوم 
التالي للنشر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق مع جلب هوية األحوال املدنية مصورة واصلية 
وستجرى املزايدة في اليوم االخير من مدة االعالن وفي متام الساعة 12 ظهرا 
في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور النشر 
واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة القطعية ويلزم 
املســتأجر في حال تصديق اإلحالة بالتعهد اخلطي بإبرام العقد خالل )30( 

يوما..
املهندس األقدم

علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 816
التاريخ: 2022/3/15

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع جلب هوية األحوال املدنية مصورة واصلية وستجرى املزايدة في اليوم 
االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ اإلحالة 

القطعية..
املهندس األقدم/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد: 812
التاريخ: 2022/3/15

إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة اوصافها ادناه 
باملزايدة العلنية وملدة سنة واحدة استنادا  لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة مديرية بلدية الكوت خالل مدة 30 يوما تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من القيمة 
املقدرة بصك مصدق مع جلب هوية األحوال املدنية مصورة واصلية وستجرى املزايدة في اليوم 
االخير من مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقــر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترســو عليه املزايدة اجور النشــر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ االحالة 

القطعية..
املهندس األقدم/ علي عبد صيوان 
مدير بلدية الكوت/ رئيس اللجنة

مديرية زراعة محافظة واسط
الى ورثة/ املستأجرة كميلة فرحان سلمان

إنذار
نظرا الرحتالكم عن املنطقة ولعدم قيامكم بتسديد بدالت وتقدمي طلب لنقل 
حقوق والتزامات وجتديد عقد مورثتكم البالغة مساحته )45( دومن ضمن العقد 

الزراعي املرقم )3755( في 1991/6/12 املبرم وفق القانون 35 لسنة 1983
ننذركم بوجوب العودة واستغالل املساحة وجتديد العقد وتسديد بدالت االيجار 
خالل مدة ثالثة اشهر من تاريخ هذا اإلنذار وبخالفه يتم السير بإجراءات فسخ 

العقد واسترداد األرض وتأجيرها وفق الضوابط والتعليمات.
ر. مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
ع. مدير الزراعة في محافظة واسط

هيئة اإلعالم واالتصاالت
الى/ شركة مدار السماء لتكنلوجيا املعلومات

م/ قرار
استنادا للصالحيات اخملولة لهيئتنا مبوجب األمر )65( لسنة 
2004 النافــذ ونظرا جملهولية محــل إقامتكم وعدم وجود 
محــل إقامة لشــركتكم لغرض تبليغكم بقــرار هيئتنا 
بالعدد )13/ب/572( فــي 2021/3/15 والذي تقرر به إنذاركم 
لغرض مراجعة هيئتنــا– مكتب املنطقــة اجلنوبية– فرع 
البصرة لتصحيح وضعكــم القانوني والفني واملالي ودفع 
غرامة ماليــة قدرها )30,000,000( فقط ثالثون مليون دينار 
عراقــي ال غير وتوقيــع تعهد قانوني بعدم تكــرار اخملالفة 
الفضائية  االنترنت  مســتقبال لقيامكم بتجهيز خدمات 
VSAT لصالح جهات غيــر مرخصة من قبل هيئتنا وخالل 
مدة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر اإلعالن 

وبخالفه تتحملون كافة التبعات املالية والقانونية.
رئيس اجلهاز التنفيذي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة النعمانية

العدد: 354/ب/2022
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
الى املدعى عليه/ مقداد عبد حبيني إبراهيم

أقام املدعي خيري عبود جاسم الدعوى املرقمة 354/ب/2022 والذي يطلب فيها احلكم بإلزامك 
بإعادة احلال الى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع اخلارجي املؤرخ في 2021/6/4 وتســليمه بدل 
البيع البالغ 1400000000 مليار واربعمائة مليون دينار عراقي واملســتلم كافة مبالغ بدل البيع 
من قبلك اخلاص بشــراء األرض الطابو الزراعي مع املشــروع والتي تقع مع املشروع على العقار 
املرقم 18/4 مقاطعة الشــالط ضمن سند شائع مساحة األرض الكلية 1107 دومن من ضمنها 
119 دومن افراغ والتي مت التعاقد عليها والتي تتضمن مشروع زراعي جتاري متكامل داخل مرحلة 
التشــغيل والذي يشــغل مســاحة )3،8( دومن من ضمن )119( دومن التي مت التعاقد عليها كما 
يحتوي املشــروع على قاعة دواجن بنظام )الكي جز(  سعتها 84000 أربعة وثمانون الف دجاجة 
مع مكان إلدارة املشروع وبالنظر جملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك باحلضور امام هذه احملكمة 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة أعاله مبوعد املرافعة املوافق 2022/4/3 الســاعة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك قانونا ستجرى املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق األصول.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة بداءة النعمانية
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

الرئيــس  بويــان،  باتريــك  أكــد 
التنفيذي لشــركة النفط والغاز 
“توتــال  العمالقــة  الفرنســية 
الشــركة مســتمرة  أن  إنرجي”، 
في عملها في روسيا، رغم اجلدل 
احلالي حــول الطاقة بــن القادة 
األزمة  خلفيــة  على  األوروبيــن 

األوكرانية.
وأشــار بويان فــي تصريحات من 
الدوحة، إلى مــا وصفه بالنقاش 
املســتمر اآلن حول الغاز الروسي، 
ومــا إذا كان يجــب االســتمرار 
االعتمــاد عليه أم وقفــه، وقال: 
“في البداية علينا أن نحصل على 
إجابة واضحة من قبل احلكومات 

حول هذه املسألة”.
وأضــاف، “أعتقــد أن أوروبا كانت 
حتصل علــى 40 في املائــة أو 45 
في املائة من احتياجاتها من الغاز 
منخفضة،  وبأســعار  روسيا  من 
مقارنة مــع الغاز املســال، الذي 
سيتم توفيره من الواليات املتحدة 
األمريكية الــى أوروبا، مايعني أن 

األسعار ستكون أعلى”.
وأكد اقتناعه بنهاية املطاف بأنه 
مهما حصل، ستتمكن أوروبا من 
وقف االعتماد على الغاز الروسي، 
رغم مــا يتطلب األمــر من وقت 
أطول، ولكــن نتائج هذه العملية 
هي أن األسعار في أوروبا سترتفع 

كثيرا”.
وحول وقــف أعمال “توتال إنرجي” 
في روســيا واســتعداد الشركة 
لذلك، قــال بويــان: “لدينا أصول 
هناك،  الــدوالرات  مبليارات  كبيرة 
ولسنا على اســتعداد للقول بأن 

ال قيمة لها، وهــي أصول مملوكة 
للمساهمن، ومن واجبي االهتمام 
بها، وعلى الرغم من أننا ملتزمون 

متاما بالعقوبات وتطبيقها”.
وأوضــح، “أننا لم نضع رأســمال 
جديدا في روسيا، لكن السؤال: ما 

املوجودة  باألصول  سنفعله  الذي 
هناك، ولسنا مستعدين للتخلي 
عنها مقابل صفــر دوالر لألغنياء 

الروس أو لروسيا”.
إنرجي”،  “توتال  رئيس  واســتطرد 
“قلنا بأننا متلزمون بالعقوبات وال 

نتعامل مع الرئيس فالدميير بوتن، 
ولكــن يجب أن نفرق بن روســيا 
والرئيس بوتن، فالشعب الروسي 
يعانــي اليــوم هــذه العقوبات، 
وبالنســبة إلــي، فاملســألة هي 
مسؤولية محاسبة، وهذه األصول 

موجــودة ونحن لن نتركها مجانا، 
وهذا ما يعنيه انسحابنا اليوم إذا 

ما مت”.
وحول ما إذا كانت شركات النفط 
الكبرى مثل: شــل، وبــي بي قد 
من  بانســحابها  خطــأ  ارتكبتا 

“كل شخص  بويان:  قال  روســيا، 
يقــوم مبــا يريــد، ومصانعنا في 
روســيا ستســتمر فــي اإلنتاج، 
ولدينــا عقود طويلــة األجل مع 
وتعمل،  وهي سارية  املصانع  هذه 
وستســتمر فــي العمــل بغض 
النظر عما نقرره”. وأضاف الرئيس 
التنفيذي لـ “توتــال إنرجي”، “رمبا 
وجدوا هم في شل وشركة بي بي 
سبيال مناسبا للخروج من روسيا، 
وأقول: إننا ضد التدخل الروســي 
االختالف  وحــول  أوكرانيــا”.  في 
فــي وجهــات النظر بــن القادة 
املاضية  الســاعات  في  األوروبين 
الطاقة،  مبوضــوع  يتعلــق  فيما 
قال: “إن أوروبــا حتتاج إلى كميات 
إضافية من الغاز، ويجب أن ننظر 
وهذه  البعيد،  املــدى  على  لألمور 
هي املســألة األساسية”. وأضاف 
للسلطات  “قلت  الصدد:  في هذا 
الفرنسية: من دون تثبيت األسعار 
يجب أن تقوموا كما فعلت اليابان 
وغيرها من الدول في آســيا بإبرام 
عقود طويلة األجل وليست عقود 
قصيرة األجل، حتــى نتمكن من 

التحكم في األسعار وخفضها”.
ونوه رئيــس “توتال إنرجي” إلى أنه 
ميكــن التوصل إلى آليــة معينة 
للتعامل مع مسألة الغاز والنفط 
في أوروبا، وعلينا أن نعمل بطريقة 
موحدة سويا من أجل التوصل إلى 

حلول طويلة األمد”.
واســتطرد قائال: “في توتال لدينا 
خطط الستيراد الغاز من الواليات 
املتحدة على املدى الطويل، وعلينا 
اآلن العمل مــع األطراف اخملتلفة 
مثل: احلكومة الفرنسية واألملانية 
وغيرها ألجــل التوصل إلى حلول 

لتوفير الطاقة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بيتكوين  تراجــع ســعر عملــة 
الرقميــة املشــفرة 0.5 في املائة 
منذ اجلمعــة املاضية  لتصل إلى 
44283 دوالرا في الســاعة 10 من 
صبــاح أمس االول الســبت  في 
نيويورك، وفقــا لبيانات جمعتها 

وكالة “بلومبيرج” لألنباء.
وتقلبت أسعار بيتكوين مبتوسط 
1.1 في املائة، حيث مت تداولها بن 

44113 دوالرا و44293 دوالرا.
وانخفضــت العملــة املشــفرة 
األشــهر 36 في املائــة عن أعلى 

مستوى وصلت إليه في 10 تشرين 
الثاني )نوفمبر( عند 68992 دوالرا.

وأضافت عملــة بيتكوين 7.6 في 
املائــة إلى قيمتها في األســبوع 
املاضــي وتراجعــت 4.4 في املائة 

حتى اآلن هذا العام.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه عديد 
من شــركات العمالت املشــفرة 
خطر إغالق عملياتها مع اجتاه دول 
الغرب إلى تشديد تعامالتها بعد 
األزمة الروسية األوكرانية، واخملاوف 
اعتمــاد موســكو على  بشــأن 
العمالت املشــفرة في تعامالتها 

املالية بعد العقوبات.
وتتعــرض شــركات عاملــة في 
إغالق  العمــالت إلمكانيــة  هذه 
أبوابهــا فــي بريطانيــا في حال 
لــدى هيئة  فشــل تســجيلها 
الرقابة املالية قبل املوعد النهائي 

األسبوع املقبل.
وبدءا مــن 31 آذار اجلاري، يجب أن 
تكون الشــركات التي تعمل في 
خدمات التشــفير فــي بريطانيا 
مسجلة لدى هيئة الرقابة املالية، 
املكلفة باإلشــراف على عمليات 
مكافحة شركات األصول املشفرة 

لغسل األموال.
املوعد  متديــد  من  الرغــم  وعلى 
لتســجيل  للشــركات  النهائي 
العام املاضــي، إال أن هيئة الرقابة 
املالية البريطانية أوحت بأن عديدا 
من شــركات العمالت املشــفرة 
تلبي  ال  ألنها  طلباتها،  ســحبت 
األموال  غســل  مكافحة  معايير 

املطلوبة.
ومع بقاء أيام قليلة حتى انقضاء 
النهائي اجلديد، فإن مصير  املوعد 
شــركات العمالت املشــفرة ، مبا 
في ذلك شــركة التقنيات املالية 

“ريفــورت آنــد كوبر” التــي تبلغ 
قيمتهــا 33 مليــار دوالر ، مهدد 

باخلطر.
من جانب الشــركات أعرب عديد 
منها عن إحباطه من التعامل مع 
هيئة الرقابــة املالية البريطانية، 
وقال أحد احملامــن الذين يقدمون 
العمــالت  لشــركات  املشــورة 
املشــفرة بشــأن طلباتهــم “إن 
اجلهة التنظيميــة كانت بطيئة 
املوافقة على الطلبات وغالبا  في 
مــا كانــت ال تســتجيب”، وهو 
شعور رددته شخصيات أخرى في 

القطاع.
وأضاف احملامــي ، الذي طلب عدم 
الكشــف عن هويته لـ”ســي إن 
“بســبب   ، األمريكية  ســي”  بي 
للمسألة،  احلساســة  الطبيعة 
كانــت عملية طلب التســجيل 
كارثة”. وقالت هيئة الرقابة املالية 
البريطانيــة “إنهــا وافقت فقط 
التشفير  33 طلبا لشركات  على 
حتى اآلن، وإن أكثر من 80 في املائة 
وقامت  املتقدمة  الشــركات  من 
بتقييمها حتى اآلن إما ســحبت 

طلباتها أو مت رفضها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الطاقة  معلومــات  إدارة  أعلنت 
األمريكيــة، امــس األحــد، عن 
العراقيــة  الصــادرات  ارتفــاع 
النفطية ألمريكا بشــكل كبير 
خالل األسبوع املاضي لتصل الى 

معدل 489 الف برميل باليوم.

و  تقريــر  فــي  اإلدارة  وقالــت 
تابعته املســتقلة، ان “متوسط 
مــن  األمريكيــة  االســتيرادات 
النفــط اخلــام خالل األســبوع 
املاضي من تسع دول بلغت 5867 
مرتفعة  يوميــا  برميل  مليــون 
مبقدار 334 ألف برميل باليوم عن 

األســبوع الذي سبقه والذي بلغ 
5533 مالين برميل يوميا”.

واضافــت ان “الصــادرات العراق 
النفطية ألمريــكا بلغت معدل 
489 ألــف برميــل يوميــا خالل 
املاضــي، مرتفعا عن  األســبوع 
األســبوع الذي سبقه والذي بلغ 

متوسط الصادرات فيه 161 ألف 
برميل يوميا”.

واشــارت الى ان “اكثــر اإليرادات 
األسبوع  خالل  ألمريكا  النفطية 
املاضي جاءت مــن كندا ومبعدل 
بلغ 3.806 مليــون برميل يوميا، 
641 الف  تلتها املكسيك مبعدل 

يوميا، ومن ثم السعودية  برميل 
مبعــدل 534 ألف برميــل يوميا، 
ومن ثم البرازيل مبعدل 150 ألف 
برميل يوميا، ومــن ثم االكوادور 

مبعدل 103 آالف برميل يوميا”.
“كميــة  فــإن  لــإدارة  ووفقــا 
مــن  األمريكيــة  االســتيرادات 

النفط اخلام من كولومبيا بلغت 
مبعدل 72 ألف برميل يوميا، ومن 
برميل  ألــف   70 روســيا مبعدل 
ألفي  مبعــدل  ونيجيريا  يوميــا، 
لم تســتورد  يوميا، فيما  برميل 
امريــكا اي كميــة مــن ترينداد 

توباغو”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
الدولي الضوء  سلط تقرير “ريج زون” 
أن إمدادات  على حتذير السعودية من 
النفــط اخلام معرضــة للخطر جراء 
جماعة  تشــنها  التي  االعتــداءات، 
إيران  املدعومة من  اإلرهابيــة  احلوثي 

على املنشآت النفطية.
ونقــل التقرير عن شــركة “جلوبال 
العوامل  أن  تأكيدها  إكس ماجنمنت” 
اجليوسياسية هي األوسع في التأثير 
في ســوق النفــط، حيــث ميكن أن 
تؤدي إلى اســتمرار انخفاض العرض 
على  تصاعدية  ضغوطــا  وتشــكل 

أسعار النفط.
وحققــت أســعار النفط اخلــام أول 
أسبوعن  بعد  أســبوعي  مكســب 
مــن التراجع، حيث ارتفع ســعر خام 
برنــت بأكثر من 11.5 في املائة، وغرب 

تكساس الوسيط بـ 8.8 في املائة.
وأشــار إلى أن ارتفاع أســعار النفط 
يأتــي مدعوما باســتمرار احلرب في 
أوكرانيــا، التي أثارت أزمة في ســوق 
الســلع في الوقت الذي حتركت فيه 
الواليــات املتحــدة واململكة املتحدة 
حلظر النفط الروسي، وجتنبت شركات 
طاقة إبــرام صفقات مع موســكو، 

نظرا حلالة عدم التيقن في السوق.
وفيما تستمر تداعيات احلرب الروسية 
على أوكرانيا في التأثير في الســوق 
النفطية، يســتعد وزراء الطاقة في 
حتالف “أوبك +” الجتماع شهري جديد 
يعقــد في ظــروف دقيقــة اخلميس 
املقبــل لتحديد مســتوى اإلمدادات 

النفطية لشــهر أيار املقبل وســط 
توقعات باإلبقاء على الزيادة الشهرية 

وقدرها 400 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن املشترين في الصن والهند 
ميتصون بعضا من البراميل الروسية، 
حيث تهدف روســيا اآلن إلى شــحن 
الرئيس  األورال  أكبر كمية من خــام 
لها خــالل ما يقرب مــن ثالثة أعوام 
في الشــهر املقبل، ما يقلل بالفعل 
من املعروض على مصافي النفط في 
أوروبا التي تواجه ارتفاعا شــديدا في 

أسعار الطاقة.
وذكــر التقرير أن أملانيــا - وهي القوة 
الصناعية األكبر فــي االحتاد األوروبي 
إنهاء االعتماد  إلى  بالفعل  - تخطط 
النفطية،  روسيا  واردات  بسرعة على 
وذلك على الرغــم من حتذيرها من أن 
احلظر الفوري غير ممكن بسبب الضرر 
الذي قد يســببه ألكبــر اقتصاد في 

أوروبا.
وأوضح أن أوروبا تدرك جيدا أن املهمة 
صعبــة، خاصة مع صعوبــة تقليل 
النمســا  قالت  كما  األملاني،  الطلب 
أيضا إنها لن توافق على حظر النفط 
والغاز الروســي واصفــة احلظر بأنه 

“غير واقعي” بالنسبة للبالد.
ومن جانبه، ذكر تقريــر “أويل برايس” 
الدولي أن أسواق النفط اخلام شهدت 
توترات واســعة في األسبوع املاضي 
أعادت سعر خام برنت إلى ما فوق 120 
دوالرا للبرميــل، حيث ال يــزال االجتاه 
يزال هناك  الصعودي سائدا، ولكن ال 
كثير من العوامل الهبوطية تلوح في 

األفق.
وسلط الضوء على أن منظمة “أوبك” 
أعربت عن قلقها إزاء التهديد األوروبي 
بحظــر النفط الروســي، حيث أبلغ 
مســؤولو “أوبك” االحتــاد األوروبي بأن 
فرض حظر االحتاد األوروبي احملتمل على 
النفط الروسي سيضر باملستهلكن 
ونصحوا بعدم القيام بذلك، مشيرين 
إلــى أن الرياض وأبو ظبي تريدان إبقاء 
مجموعة “أوبك +” قوية ومتماسكة.

ولفت التقرير إلــى أن تداعيات احلرب 
وتقاوم  واسعة  األوكرانية  الروســية 

خطة “أوبك +” لتحقيــق التوازن في 
الســوق النفطيــة، مشــيرا إلى أن 
الزيادات الشــهرية البالغة 400 ألف 
برميل يوميا من جانب منتجي “أوبك 
+” تعــزز املعروض النفطــي تدريجيا، 
ونقص  اجليوسياسية  العوامل  ولكن 
االستثمار أدت إلى اتساع حالة نقص 

اإلنتاج.
وذكر أن السعودية هي املنتج الرئيس 
زيادة  الــذي حقق  “أوبك”  الوحيد في 
ملموسة في الصادرات خالل األشهر 
التدفقات  املاضيــة، حيــث قفــزت 

التصديريــة في فبرايــر املاضي إلى 
7.15 مليون برميــل يوميا، ولكن مع 
تعثر منتجن آخرين في اجملموعة كان 
التأثير الصافي على الســوق أقل مما 

كان متوقعا.
وأشار إلى أن املنتجن عامة ومنتجي 
“أوبك +” يعــززون قدراتهم املالية من 
خالل أســعار النفط املرتفعة، وذلك 
في ظل جهد محــدود لزيادة اإلنتاج 
ودون اخملاطــرة بقدراتهــم اإلنتاجية 
الفائضة، الفتا إلــى أن حرص “أوبك” 
على استقرار األســواق وراء مطالبة 

“أوبــك” لالحتاد األوروبــي بعدم حظر 
النفط الروسي.

ونــوه التقريــر إلى تداعيــات ظهور 
إصابــات كورونا مجــددا على نطاق 
واســع في الصن، ما عزز اخملاوف من 
احلفــاظ على االنتعــاش االقتصادي 
الصينــي، حيــث وصل عــدد حاالت 
اإلصابة اليوميــة بكورونا في الصن 
إلى نحو خمسة آالف حالة، حيث أدى 
االنتشار الســريع ملتغير “أوميكرون” 
إلى فــرض قيود على احلركة في املدن 

وعبر نحو 20 مقاطعة.
وأشــار إلى أنه مت اإلبــالغ عن معظم 
وشــاندوجن  شــنغهاي  في  احلــاالت 
وقواجندوجن، وهو ما ميثل 27 في املائة، 
من استهالك الصن من النفط العام 
املاضي، ما يعني أن الصن ستشهد 

طلبا أضعف من املتوقع في 2022.
أخــرى، وفيمــا يخص  ناحية  ومــن 
املاضي،  األســبوع  األسعار في ختام 
ارتفعت أسعار النفط اخلام أكثر من 
1 في املائة، إلى أكثــر من 120 دوالرا 
للبرميل اجلمعة، وسجل اخلامات أول 
ارتفاع لها في ثالثة أســابيع بتسوية 

آخر تداوالت هذا األسبوع.
وارتفــع خام برنت عنــد اإلغالق 1.62 
دوالر أو 1.4 فــي املائة، إلــى 120.65 
دوالر للبرميل، كمــا ارتفع خام غرب 
تكســاس الوســيط األمريكي 1.56 
دوالر أو 1.4 فــي املائة، إلــى 113.90 
دوالر. وكان خاما برنت وغرب تكساس 
قد انخفضا أكثر من ثالثة دوالرات في 

وقت سابق.

ارتفــع إجمالي عدد  ومن جانب آخر، 
احلفارات النشطة في الواليات املتحدة 
مبقدار ســبعة هذا األســبوع، حيث 
الوسيط  تكســاس  غرب  خام  تداول 

بأكثر من 113 دوالرا للبرميل.
وأشــار التقرير األســبوعي لشركة 
“بيكر هيــوز” األمريكيــة إلى ارتفاع 
إجمالي عدد احلفــارات إلى 670 هذا 
األسبوع - 253 منصة أعلى من عدد 

احلفارات هذه املرة في 2021.
ولفت إلى ارتفــاع احلفارات النفطية 
فــي الواليات املتحدة مبقدار ســبعة 
حفــارات إلــى 531، فــي حن ظلت 
منصات الغاز علــى حالها عند 137، 
كما ظلــت احلفــارات املتنوعة على 

حالها.
وذكر التقرير أنه في حن أن نشــاط 
احلفر قد انتعش في الواليات املتحدة 
على مدى األشــهر القليلة املاضية، 
فإن إنتاج الواليــات املتحدة - نتيجة 
طبيعيــة ملنصات احلفــر، ولكن مع 

شهور من التأخير - لم يحدث.
وأضاف أنه بينما يتحسر األمريكيون 
على ارتفاع سعر البنزين في املضخة 
ظــل اإلنتــاج األســبوعي للواليات 
املتحدة من النفــط اخلام على حاله 
التوالي عند  الســابع على  لألسبوع 
11.6 مليــون برميــل يوميــا - وفقا 
الطاقــة  معلومــات  إدارة  ألحــدث 
لألسبوع املنتهي في 18 مارس - الفتا 
ارتفاع عدد احلفــارات في حوض  إلى 
بيرميان مبقدار ثالثة هذا األسبوع إلى 
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اكدت ان أسعار الغاز البديل ستكون اعلى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، 
امس األحد، لتســجل 186 مليون دوالر، فيما 
اخلارجية على حســاب  احلــواالت  ارتفعــت 

املبيعات النقدية.
وذكر مصدر صحفي ، أن “البنك املركزي شهد 
اليوم خالل مزاده لبيع وشراء الدوالر االمريكي، 
انخفاضا فــي مبيعاته من الدوالر لتصل الى 
186 مليونــا و274 الفــا و552 دوالرا أمريكيا 
غطاها البنك بســعر صرف اساس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم اخلميس املاضي 
التي بلغت املبيعات فيه 201 مليون و153 الفا 

و180 دوالرا.
واضاف املصدر ان احلــواالت اخلارجية ارتفعت 
خالل مزاد اليوم حيث بلغت 155 مليونا و624 
الفــا و552 دوالرا، مقارنــة باملبيعات النقدية 

التي بلغت 30 مليوناً و650 ألف دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردســتان، 
امس األحد، أنها ســتزيد من ســاعات جتهيز 
الطاقــة علــى منظومة شــبكة الكهرباء 

الوطنية اعتبارا من شهر نيسان املقبل.
وذكــر املتحدث باســم الــوزارة أوميد أحمد 
في بيان  صحفي أن “ســاعات إمداد الطاقة 
على منظومة الشــبكة الوطنية ســتزداد 
ألنه ســتعود 300 ميغاواط على الشــبكة 
الشــهر املقبل إضافة إلــى أن بعض وحدات 
إنتاج الكهرباء تعطلت بســبب اإلصالحات، 

وستكون جاهزة للعمل في نيسان )املقبل(”.
وأوضح أن “ســاعات إمداد الطاقة في الوقت 
الراهــن تتراوح بن 10 - 12 ســاعة في اليوم 
الواحــد، واإلنتاج احلالــي للكهرباء يصل إلى 

3200 ميغاواط، والطلب يصل إلى 5950”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي بشــكل طفيف، امس األحد، 
في البورصة الرئيســية بالعاصمة بغداد وفي 

اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثيــة املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليوم 147250 دينارا عراقيــا مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما كانت أســعار صرف الــدوالر ليوم أمس 
االول السبت 147200 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر أمريكي. وأشار املصدر إلى أن اسعار البيع 
والشراء استقرت في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  147750 
دينــارا عراقيا لــكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 

100 دوالر امريكي.
أمــا في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعا طيفا ايضا، 
حيث بلغ ســعر البيع 147400 دينار لكل 100 
دوالر امريكي، وبلغ سعر الشراء  147200 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض مبيعات البنك 
المركزي من الدوالر وارتفاع 

الحواالت الخارجية

وزارة كهرباء إقليم 
كوردستان تزيد

 من إمداد الطاقة

أسعار صرف الدوالر 
ترتفع بنحو طفيف في 

بغداد وكردستان
بيتكوين تضيف 7.6 % إلى قيمتها في أسبوع .. 44.28 ألف دوالر

ارتفاع الصادرات العراقية النفطية ألمريكا بشكل كبير خالل األسبوع الماضي

السوق النفطية ..

انخفاض متزايد في العرض وضغوط تصاعدية على األسعار
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الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السادسة

تسُر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشــروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشــتركني 
ضمــن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصــور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- منطقة 
الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشــروع أعاله وســوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينــة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التســعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شــهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد 
Ftth-(  فعلى من يجد نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني

submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل 
عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ 
املشــروع، إنشاء ومد الشبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي 
ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة 
على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع مــن قبله بصحة املعلومات والبيانات 
املذكــورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانــوي احلصول على 7 مناطق )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 ســوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من 
إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان 
اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها 

في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله الذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات القانونية 
املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه 
بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرساءها وآلية االعتراض على اإلحالة )خالل مدة 
ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن وزارة االتصاالت الشركة 
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 الســوداء وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقاول 
املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب اإلحالة دون احلاجة الى توجيه إنذار 
او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشــروع قبل اإلحالة دون تعويض املتقدم وملزيد 
Ftth-submit.( مــن التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني

iq( او مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  
)Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابــة عــن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على 

املشروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/3/24 ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/3.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد: 6619/13
التأريخ: 2022/3/6

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

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

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

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي

 شركة نفط الواحة احملدودة/ قسم العقود        
Announcement No.: 004/PC/22 (1st Announcement)

إعالن للمرة األولى/ مناقصة توفير مياه شرب معبأة الى شركة الواحة
     1st Announcement Provision of Supplying Bottled Drinking Water for Al-Waha

نوع املناقصة: (مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني)
(004/PC/22) :رقم املناقصة

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار عن اعالن مناقصة توفير مياه شرب معبأة الى شركة الواحة فعلى الشركات 
 ITB( للعناوين ادناه اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة )E-Mail( املتخصصة في هذا اجملال الراغبة باالشــتراك في املناقصة إرســال نية اشــتراك باملناقصة بالبريد اإللكتروني

Documents( والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير.
1.على جميع املتقدمني االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

جلب الوثائق االصلية التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• شهادة التأسيس ملونة، محضر االجتماع. 

• هوية غرفة جتارة مجددة نافذة.
• جلب عدم ممانعة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة نافذة لسنة 2022.

• يتعني على الشركات الدولية تقدمي نسخة من جميع وثائق التسجيل اخلاصة بالشركة من بلدها وباللغة اإلنكليزية.
مالحظة 1: تلتزم الشركة الفائزة بجلب كافة الوثائق االصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.

مالحظة 2: في حال عدم تقدمي اي من الوثائق املذكورة اعاله او تقدمي وثائق منتهية الصالحية يكون لشركة الواحة احلق في اتخاذ اإلجراءات الالزمة حسب الضوابط والتعليمات النافذة.
مالحظة 3: يجب أن يتطابق اسم الشركة في العروض مع أوراق التسجيل الصادرة من وزارة التجارة.

2. تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.
3. على الشــركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )5,000 $( بالدوالر األميركي فقط، تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان )على أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
العراقي ومســجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة بالبنك املركزي، معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( ويتضمن اإلشــارة الســم ورقم املناقصة ويكون نافذ ملدة )سنة( اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمني في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )6 أشهر( من تاريخ غلق 

املناقصة.
.)ITB( 4. يجب االلتزام بالتفاصيل الفنية املطلوبة واملذكورة في وثائق الدعوة

5. في حال تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو أحد املســاهمني أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشــرط أساســي لتقدمي العطاء والتوقيع على طلب 
شراء وثائق املناقصة.

6. في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
7. على مقدمي العروض تقدمي العروض باللغة اإلجنليزية والعربية قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات وتتكون ألعروض من:

7.1  العرض الفني مع )Flash Memory( يحتوي على نسخة PDF من العرض الفني ويوضع في داخل ظرف العرض الفني(
7.2 العرض التجاري مع ))Flash Memory يحتوي على نسخة PDF من العرض التجاري ويوضع في داخل ظرف العرض التجاري(

7.3 خطاب الضمان بقيمة )$ 5,000 ( نافذ ملدة سنة.
يجب أن تكون املتطلبات املذكورة أعاله في ثالثة ظروف منفصلة مغلقة ومختومة، ويجب تقدميها وفقا ملتطلبات لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اســم املشــروع ورقم العطاء واضحا على الظروف، 

يجب ان توضع الظروف الثالثة في ظرف واحد مغلق ومختوم ويذكر عليه اسم املشروع ورقمه ومعلومات اتصال الشركة املقدمة.
8. موعد اســتالم العطاءات من الساعة 09:30 صباحا الى الســاعة 12:00 ظهراَ بتوقيت بغداد في يوم الثالثاء املوافق 2022/4/12 في الباب الرئيسي حلقل األحدب النفطي، وبعد هذا املوعد ال يقبل 
أي عطاء، وستجرى عملية فتح العطاءات في الساعة الثانية عشرة من نفس اليوم وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة التعاقد 

غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
9. في حال وجود أي استفسار او طلب توضيح بشأن التفاصيل الفنية اخلاصة باملشروع يرجى تبليغ قسم العقود قبل تاريخ 2022/04/10 بواسطة رسالة على البريد اإللكتروني املذكور او تسليمها 

باليد الى قسم العقود لغرض اإلجابة بالسرعة املمكنة قبل موعد تقدمي العطاءات.
10.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

مالحظة: على جميع الشركات املقدمة تقدمي ظرف منفصل عن ظروف العطاء يحتوي نسخة وقرص من )وثائق الشركة )األوراق التأسيسية، هوية الشركة وعدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب(، 
االســم الكامل لصاحب الشــركة واملساهمني فيها مع نسخة من وثائقهم وارقام هواتفهم، العنوان الدقيق للشــركة وكتاب تأييد براءة ذمة صادر من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي في وزارة 

العمل( يسلم ملوظف شركة نفط الوسط عند تقدمي عطاءاتهم، وبخالفه ال يستلم العطاء.
 www.petroalwaha.com :املوقع اإللكتروني للمناقصات اخلاص بشركة الواحة النفطية

eng.ammar@petroalwaha.com / yusiping@petroalwaha.com / khalid.jamal@petroalwaha.com :ملزيد من التفاصيل، واالستفسار يرجى التواصل على اإلمييالت التالية

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

الشركة العامة

 ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك 
ملوانئ  العامة  الشــركة  مع 
العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل 
أرصفة بحرية نفطية ومبوجب 
العقد 20/2284 في 2017/5/4.

ندعو الشــركة املبني اسمها 
في أعاله بتحديد مكان تواجد 
مقرها بالسرعة املمكنة كون 

املوضوع في غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ االحتادية
الهيأة االستئنافية/ الثانية

العدد: 496/س/2022
التاريخ: 2022/3/17

إعالن
الى املستأنف عليهم/ 1-فارس احمد الشمري

2- ايسر خزعل حواس
3- وسام منصور شمس

لوقــوع الطعــن االســتئنافي على قــرار احلكم البدائــي بالعدد 
1104/ب/2010 واملؤرخ فــي 2021/12/30 القاضي باحلكم برد دعوى 
املستأنف/ أمني بغداد/ إضافة لوظيفته وحتميله الرسوم واملصاريف 
النسبية وجملهولية محل اقامتك قررت احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني واسعتي االنتشار للحضور أمام هذه احملكمة في 
موعد املرافعــة املوافق 2022/4/4 الســاعة الثامنة وفي حال عدم 

حضورك في املوعد احملدد سوف جترى املرافعة بحقك وفق القانون.

االثنني 28 آذار 2022 العدد )4865(
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موقعهمدة اإليجارمساحتهرقمهجنس العقارت

بلوك اخلدماتثالث سنوات14 م442محل1

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م472محل2

بلوك اخلدماتثالث سنوات12 م492محل3

بلوك اخلدماتثالث سنوات11 م202محل4
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قراءة

جمال كريم

مثل مراهن يوشك من هاوية اخلسارة:

كموجة مضطربة الحقتها ريح عاصفة 
يا ســهيل،لكنك  عاتية،كانــت حياتك 
الرؤيات لــم تعط للموت  كما أخبرتني 
شيئاً.نعم. لم تعطه شيئاً.ألنك في كل 
حياتك لم تكــن راعياً لألوهام،مثلما لم 
تكن خطاك في في يوم مع خطى قطيع 
الســلطان.هل لي أن أندهك الليلة أو أي 
ليلة تشاء؟؟ أندهك كي ال تتالشى صورة 
وجهك وضحكتك اجمللجلــة تعبيراً عن 
الالجدوى.لم يخُب ضؤوك في إرشــيف 
خزانتــي ،وقد سلســلت حياتك مرحلة 
مرحلة..أعرف أن لك صبر النخلة وحالوة 
متر عذوقها، وجــزع اجلواد.كثيراً ما كنت 
تغتــاظ حني لــم جتد صحبــك وأترابك 
فينعصــر قلبك الــرؤوم مثــل ليمونة 
صفراء.سهيل منذ طفولة براءتك البريئة 
لم تكن تقياً منذ محفى قدميك، و«بازة« 
دشداشــتك املقلمة،ولَكْم كنت فخوراً 

بحياتك.التنَس أنني مدرك كل ذلك.
سهيُل وأنا أعبر حدود مهجري أو منساي 
بخطى واهيــة الى البــالد الواهية في 
أخطو  أينما  العاصف،ســأراك  غيابــك 
،ساراك مثلي تخطو لتمرَّ على ذاكرة كل 
االيــام واالحداث واألمكنــة، أراك تخطو 
فــوق طني أزقة الثــورة الواحلــة، واراك 
تخطو فــوق أروقة كليــات األداب، وباب 
املعظم، وساحة امليدان، وشارع الرشيد، 
وحتى مقهى حســن عجمي، وشــارع 
النهر املائج بالنســاء، حتى مالذ الغروب 
بشــريف وحداد، وكل مالذات بغداد التي 
آواتنا أيام احملن والنكبات واحلمالت.ولطاملا 
أنا على صلة باحلياة ســاكون على صلة 

بكل حياتك العابرة أيها الصبور العاثر.
سهيُل لم تســعفني األمنية كي أضَع 
في يــدك خارطة طريــق مللتقانا،وأيضاً 
رسالة الى اهلل في عاله حني تلتقيه في 

أول زيارة ولقاء. 
ليس كل هذا ما تبقى ياصاحبي، يا أيها 
العاثر والصابر ،والزاهد واحلاكي، ليس ما 

تبقى كل هذا ، يا أيها الشــاهد والرائي 
اللئيم  املوت  بحياتك  والصافي،الـ)عثر( 
على حــني غفلة ووباء وغدر،ومحن بالد.، 
ليس هذا كل ما تبقى...غير أنَّ نهر احلياة 

جارٍ، وما كان لن يكون..
نعم .ماكان لن يكــون، لكن برغم ذلك 
فــإنَّ قراءة واعيــة ومتصلــة باليومي 
واحلياتي، املألــوف أو حتى الغرئبي والال 
منســجم في مجموعة »خطاب عاثر« 
السردية للكاتب الراحل سهيل ياسني، 
»دار الشــؤون الثقافية العامة، بغداد - 
2006«، تفضي باملتلقــي إلى مبتنيات 
ســردية محتفيــة بالواقــع املعيــش 
خمللوقات قصصه، حيث يتماهى السارد 
مبهارته التقنية السردية والوصفية مع 
أحداث الواقع وعلى مساحة إشكالياته 
ياســني  مدونات  ومعطياته.  وصراعاته 
السردية بعامة غالباً ما حتتفي بالسرية 
تارة  واجلالئية  وااللتباس،تارة،وباإليحائية 
ياســني، أجنة قصصه  ينتقــي  أخرى، 
الــال مكان،  املنبثقــة من  وحكاياتــه 
لكن دائماً، ثمة واقــع ورؤى متعددة له، 
وثمة أيضاً، وعي خالق، يهندس ســردية 
األفعال واألحــداث مقابل وصفية تقدم 
ألن  »رمبا  واألشياء.  واألمكنة  الشخوص 
األشــياء ميكن أن توجد بال حركة، لكن 
احلركــة ال توجد بال أشــياء«1. إذاً، ثمة 
وعي، يعمر ويحكم ويشتغل على أخيلة 
إبداعية، وضمــن هذا اإلطار التكنيكي، 
يعتمد القص عند الكاتب السارد على 
احملفز واملدهش، بل الغرائبي، الســحري، 
املســتفز، الذي هو الواقــع أوالً وأخيراً، 
فقصة »ليلة البدوي« تبدأ مبفتتح فعلي، 
املقامرين في  دورة  :«ارتبكت  حركي، هو 
نزل األرملــة )عبلة(، التي كانت تؤويهم 
ســاعة الظهيرة« ص5. وتنتهي، أيضاً، 
واحلركة، نفســيهما، »صلى  بالفعــل 
ركعتني وأخرج مــن حتت عباءته حدوات 
اجلواد األربــع ووضعها عند أعمدة بوابة 
املكان،  املدينة املشرعة« ص15، فالنزل/ 
يفضي بنــا إلى محور املفتتح، الذي هو 
التصارع، ويتبدى ذلك، عبر لغة تصويرية 
وصفية، والذي بدوره يضفي على املكان 
- نــزل األرملــة + البســاتني + األزقة + 
إنسانية،  )فندي( صفة  احلاج  مســجد 
هــي التجمــع وألســباب موضوعية، 

مختلفة. وهكذا، فنحــن منذ البداية، 
لســنا جتاه فضاءات مكانية، فحسب، 
بل نحن جتاه عوالم تتضاد هنا، وتشتبك 

املتصلة  أمكنتها  مؤطــرات  في  هناك 
بأزمنتهــا اخلاصة:  »يجيئــون بهيئات 
مســنني،  عجائز،  مختلفة،  وأشــكال 

ســبيلهم،  ضالني  عميان،  شــحاذين، 
يستطلعون خبايا البيوت نهاراً، سرعان 
ما يخطفون حتت ستر الليل، كل ما تقع 
عليه أيديهم الشبحية، لذا فال غرابة أن 
تخشــى املدينة برمتها هذه األيام إيواء 
رجل واحد مــن العابرين الغرباء ليالً ولو 

ظل حتى الصباح في العراء« ص7.
لــو افترضنا تقســيم هــذه القصة، 
إليه  املشــار  املقبوس  فــإن  مقاطعياً، 
سيحتل التسلسل الثالث من اخلمسة 
عشــر مقطعاً التي تضمنتها القصة، 
يقوم منطوقه  لكنه مقطع محــوري، 
الســردي على اختزال الشخصيات في 
حيزها املكاني / املدينة، ومن ثم اإلشارة 
إلى شــخص تخشــاه املدينــة ذاتها، 
لنكتشف أنه »البدوي« الذي ينتمي إلى 
حيز مكاني آخر هو البادية أو الصحراء، 
إذن، ثمــة تناقــض جلــي وواضح بني 
شخصيات املدينة وبني شخصية واحدة 
وافدة إلى ليلها هي شخصية البدوي.. 

وال تفاصيل ألبعاد احليز الصحراوي.
في حني تتعدد وتتنوع أشكال ومجاالت 
يتنــوع فضاؤه  وكذلك  املدينــي،  احليز 
الزمنــي، بني مــاض تتناقلــه مرويات 
توصيفاً  املدينة  على  تخلع  شــفاهية، 
واقعياً مؤرخناً ألحداثها وبني حاضر ليس 
أقــل احتداماً وصراعاً مــن ذلك املاضي 
وبالتالي فإن هذا التوصيف يوحي باجلو 
العــام، وهوليس ذا صفــة تزويقية، بل 
هو متهيد أراد له الــراوي أن يكون بهذه 
العمومية الرابطة بني زمنني وأحداث ال 
تنقطع مجرياتها على املكان واألشــياء 
والبشر. »من مرويات املدينة غير املدونة، 
قيــل ذات يوم، قبــل انتصــاف القرن، 
امليدان  أصبح كل شيء مختلفاً وسط 
العمومي، التماثيل والنحوت التذكارية 
فقــدت مالمحها تفقأت عيون جنراالت 
بريق  عن  مفرغــة  اجملهولني،  اإلنكليــز 
الرخامي  البالط  الثمني، سقط  حجرها 
وســور اخلشــب احملاط بها وأشيع سراً، 
ان بعض األهالي قاموا بالسطو عليها 
ليــالً. فأحيلت إلى هيــاكل مضحكة، 
بالطات  بعدئذ  املسروقات  اتخذت  نهاراً 

منقوشة بزخارف إسالمية«. ص80.
وفي تصور أن املدينة هي الفضاء الرئيس 
يشكله  الكاتب،  سنجد  للشخصيات، 

الرؤيوية  الشــخصيات  أبعاد  وفق  على 
لطبيعة وجودها املوضوعي، ولعل عودة 
إلى املقطع األول من القصة، ستكشف 
لنا اخلطــوط الرئيســة للمدينة التي 
تضم املقامريــن واألرملة عبلة والفتية 
الصغار واألزقــة.. الخ، وفي هذا املقطع 
ليتحدث  الســارد، مباشرة  يطل علينا 
عن األم والــكالب الراكضة وراء مصدر 

الضجة التي عصفت باملدينة.
ثم يقدم لنا نبذة عن أبيه على لســانه 
هــو، ليبلغنــا مــرة واحــدة بتحريض 
مونولوجي بــأن أباه قال: »إن بلدة كانت 
أرضها يوماً للغزاة واللصوص، االحتياط 
فيهــا واجب« ص9، ويعود الســارد بعد 
أن ذكــر أن وراء الضجة فــي األزقة هو 
»سالم الســماك«، ليؤكد أنه، مجنون 
وكذاب وثرثار ودجــال عبر كلمات اإلثارة 
الساخرة، هنا تبدو قوة الصورة الرمزية 
ســتمنح  والتي  الشــخصية  لهــذه 
في  البدوي  لشخصية  نفسها  الرمزية 
نهاية القصــة، لدينا فــي هذا القص 
 + )األرملة  الســردي، شــخصيات عدة 
املقامــرون، األم - الصبيــة الصغــار + 
سالم الســماك« »األب + البدوي وهما 
األولى  الراوي  يســتعيد  شــخصيتان، 
والتي بدورها تســتعيد الثانية« تتحرك 
القص.  على مســتوى  األولى  اجملموعة 
فيمــا تتحــرك اجملموعــة الثانية على 
مســتوى زمنية احلدث، أعني بها، األب + 
األم + البدوي، ولــو دققنا بعمق في هذا 
النص، ســنجد أن الذي يعمق الصورة 
الرمزيــة ويجعلها ملتبســة، بل قابلة 
لتأويالت عدة أو حمالة أوجه، كما يقال، 
هو الراوي، فاجلواد تفترسه كالب املدينة، 
فيمــا يخــرج البدوي من حتــت عباءته 
حدوات اجلواد ليضعها عند أعمدة بوابة 

املدينة ورمبا ميضي!!

الهوامش:
1 - جيــرار جينيــت / حــدود القصة / 
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2 - قصص اجملموعة

حياة عاثرة لسارد الـ«خطاب عاثر«...  »1 - 2 »

دراسة

إن تعاملنا مع الصحــف اليومية على 
أنها ال تتضمن ســوى اليومــي يفّوت 
علينا الشيىء الكثير من اآلراء واألفكار 
)هوامش على  تراجع مقالتــه  اجلديدة. 
كتاب( في عدد جريــدة )العراق( الصادر 
يوم الســبت ٨من صفر ١٤٢٣ه -٢٠ من 

نيسان ٢٠٠٢.
وألنني لم احظ بنســخة مــن كتابه 
القيــم واليتيــم ذاك، وحتــى مع توفر 
وسائل االتصال احلديثة، لذا لم يبق لدي 
ســوى قراءة ما ظللت محتفظا به من 
دراســاته القيمة، ولعل مما زاد أساي أنه 
خابرني ربيع سنة ٢٠٠٤، لغرض االلتقاء 
به في كلية اآلداب بجامعة بغداد، مقر 
عمله، إذ أنــا لم أتعــرف إليه واحظى 
بلقائه، لكن الفوضى التي ضربت احلياة 
أؤجل  أن  إلى  العراقية وقتذاك، دفعتني 
اللقاء به، حتى صعقني اغتياله ونعيه 

صيف السنة املوالية ٢٠٠٥.
ومنها  دراساته  بعديد  ظللت محتفظاً 
دراســته )ماذا عن النظريات القومية؟( 
جريدة ) الثورة( فــي ٢٩ من كانون األول 
١٩٩٦، التــي يؤكد فيهــا إن األمم باقية 
وإن عصر القوميات ال ينتهي إال بانتهاء 
عصر اإلنسان، غير أنه يردف قوله بسؤال 
جريىء، لكن ماذا عن النظريات القومية؟ 
هل يجب أن تبقى كما كانت حتى بعد 
كل هــذه التغيرات فــي العالم؟ فكل 

شــيىء تغير وهذا التغير أسقط عصر 
التي  النظريات  الشــاملة،  النظريــات 
زمان  أنها تصلح لكل  أعتقد أصحابها 
ومكان وشعب في العالم، من غير حتوير 
ذلك  تالئــم متطلبات  وإضافة  وتعديل 
الزمان، وتوائم بيئة املكان واالستعدادات 

النفسية لذلك الشعب.
وإذ يتحــدث عــن الهيمنــة اإلعالمية 
الغربية، األمريكية حتديداً وال سيما في 
ظل النظــام الدولي اجلديد، ذي القطب 
الواحــد، بعد انهيــار القطــب اآلخر، 
اإلحتاد الســوفيتي، فإنه يخلص للقول، 
إن هــذه احلقائق تضعنــا أمام حقيقة 
ماثلــة، يجــب أن تضعهــا النظريات 
القومية في احلســبان وهي، أن عصر ) 
انفتاح  وإن  انتهى،  القومي( قد  االنغالق 
األمم أصبح حقيقة قائمة، مشــيرا إلى 
أننــا أمام هــذه الضبابية فــي الفكر 
واملفاهيم، أصبح أفراد هذه األمم يبحثون 
عن تعاريف جديــدة للهوية، هل هي ) 
األمة(،) الديــن(،) الطبقة(،) اجلغرافية(،) 
ليؤكد  جديد  من  اليوم(؟ليعود  مصالح 
أن ليــس العصر، عصرنــا، عصر أحالم 
أصحابها  يهاجم  الثورية  األدبيات  ففي 
منتقديهم، بأنهــم ال ميلكون ) أحالما( 
يســعون إلــى حتقيقها، فهم أســيرو 
الواقع املريض الذي ال يرغبون في الفكاك 
منه، وظلت هذه ) األحالم الثورية( مادة 
رئيســة فــي النظريــات القومية، ألمم 
العالم الثالــث ) كمخططات( للخروج 
من احلالــة املرضية التــي تعيش فيها 

أممها.
وإذ يفرغ مــن مقولــة إن عصرنا ليس 
عصر أحــالم يقظة طوباويــة يوتوبية، 
أكد الزمن فشــلها، فإنه يطلق مقولة 
أخرى، إذ ال أبطال أســطوريني في عالم 
اليــوم، وألن النظريــات القومية ظلت 
تتعامل مع إنســانها بوصفه إنســانا 
خــارق القوى، حتــى إذا دخلت هذه األمم 
فــي منازالتهــا التاريخيــة، وجدت أن 
أكثر ما قالته لــم يكن له من احلقيقة 
شــيىء، ولعل مــرد ذلك يعــود إلى أن 
قدمت  القوميــة،  النظريــات  معظم 
إلى شــعوبها جانبا واحدا مــن تاريخ 
عظمائهــا، اجلانب القوي األســطوري، 
وحجبــت عنهم ) ضعفهم البشــري( 
واجلانب املظلم فيه م، بتأكيدها اجلانب 
املضيىء اإليجابي فقط، فأمســوا أمام 
أبناء أمتهم أســاطير تقترب من صورة 
اآللهة، وألن هذه النظريات، ظلت تطلق 
أفكارها البعيدة عن وقائع احلياة، وحولت 
نفسها إلى أســطورة، فيجب أن تغادر 
هــذه اليوتوبيا الفاجعــة، وأن تخطط 
لشعوب حتيا على األرض، ال على كواكب 
ال يشاركها العيش فيها أحد، وأن تكون 
أكثر واقعية فزمن األحالم والتمنيات قد 

ولى وطواه الزمان.
ثم يواصــل املفكر والباحــث العراقي 

الرصــني، الذي هوى مبكــرا من عليائه 
وحرم الدارسون من فيض علمه وفكره، 
األســتاذ الدكتــور صبــري مصطفى 
البياتي، كتابة سلســلة من الدراسات 
حتت عنــوان ) العقل العربــي وحتديات 
العلمية  دراســته  ومنها  املســتقبل( 
القيمة ) هل نحتاج إلى البراغماتية؟(--
جريدة ) الثورة( بغداد في ٤حزيران١٩٩٧-- 
وبعــد أن يقدم موجــزا توضيحيا لهذه 
الفلســفة األمريكية، التي بشــر بها 
الفيلســوف ) بيرس( وزاد الفيلسوف ) 
ذيوعها  من  ديــوي(-)١٨٥٩-١٩٥٢(  جون 
وتألقهــا، فالبراغماتيــة الذرائعية ترى 
أن العالم عبارة عــن حقيقة مرنة غير 
مكتملة، وملــا كان العالم غير مكتمل 
وفــي دور التكوين، فال توجــد حقيقة 
ثابتة، بل أفكار متعددة، أحقها وأجدرها 
باالعتناق هي القادرة على إعطاء نتائج 
العملية،  التجربة  نافعة وناجحة فــي 

وحتى في مســألة الدين، فإنها تقبله 
على أساس مردوداته العملية واإليجابية 
لإلنســان، وملا كانــت البراغماتية ترى 
أن العالــم ما زال فــي دور التكوين، وإن 
احلقائق تقاس مبــدى نتائجها اإليجابية 
لصالح اإلنســان ، فإنها تدعوه إلى أن 
يؤدي دوراً فعاالً في فعل اخلير ويئد الشر.
لقد قلت آنفا إن املفكر صبري مصطفى 
البياتــي، تعرض إلحباطات شــتى من 
زمالئه الذين كانوا-كما ارى- ينفســون 
عليه تألقه العلمي وبحوثه الرصينة، إذ 
يصفه بعضهم- كما يكتب البياتي في 
دراســته عن البراغماتية- بأنه من دعاة 
التخلــي عما بأيدينــا بانتظار احلصول 
على األفضل، وضمن هذا االتهام يدخل 
ما قاله له أحد زمالئه، بعد أن اســتمع 
الى إحدى مداخالته في )بيت احلكمة( إذ 
قال له: إنك تدعونا إلى رمي العصا التي 
بأيدينا بانتظار البندقية! فيجيبه: إنني 

ال أدعــو إلى رمي العصا التــي بأيدينا، 
ولكني أدعو إلى أن نتفق أوال على أن ما 
بأيدينا عصــا، كانت بيد أجدادنا )هراوة( 
في وقت كانت فيها أيدي اآلخرين خالية 
من كل شــيىء، ولكنها اليوم لم تعد 
كافية، بعد أن تســلح اآلخرون بالبنادق، 
وثانيا فإنــي ال أدعو إلى )إنتظار بندقية( 
فال أحد سيعطينا بندقية، ولكني أدعو 
إلى أن نصنع من عصاتنا بندقية، ولكي 
نفعل ذلــك نحتاج إلــى التعرف جيدا 
على ما بأيدينا وإلى الكيفية التي صنع 

بها اآلخرون بنادقهم!
وفي دراســته القيمة )غياب اآلخر( في 
ضمن سلسلة دراساته املعنونة )العقل 
العربــي وحتديات املســتقبل( - جريدة 
املفكر  يناقش  )الثورة( في ١٤ آب١٩٩٧- 
العربــي املغربي الدكتــور محمد عابد 
اجلابري )٢٠١٠( فــي مقولته اجلافية، إن 
العقل العربي ال يرى لنهضته ســبيال 
إال فــي ظل غيــاب اآلخــر، وإذ يعترض 
املفكر البياتي على هذا التعميم اجملافي 
للحقيقــة، فإنه يرى أن نضع الســؤال 
العقل  اآلتي: هل يستطيع  الوجه  على 
العربــي النهوض في ظــل وجود اآلخر، 
ال في ظــل غيابه؟ ويعنــي البياتي هنا 

باآلخر، التراث، والغرب.
ونقاشــاً  مفكرنا ســجاالً  يقــدم  وإذ 
ملقولــة اجلابري تلــك فإنه يعــّرج إلى 
يطلقها  التي  احملبطات  املثبطات  إحدى 
زمالؤه؟! جتاهه وتلمس فيها أساه وحزنه، 
وإذ اتهمه بعض زمالئه بعدم الواقعية، 
فإن آخرين اتهمــوه باالزدواجية! أما ملاذا 
هذه التهمة؟ فإنهم يرون أن البياتي في 
كتاباته كمن يهدم البناء الذي بني يديه 
ويعود لبنائه من جديد وبطراز مختلف، 
القدمي  البناء  ولكن باســتعمال طابوق 
نفســه! غير أنه يرى أن مشــكلتنا مع 
الطــراز ال مع مادة البناء، فهذا هو الذي 
يحتاج إلى التغيير الدائم، فالزمن يتغير 
ومعطياته تتبدل، وهذا التغيير يتطلب 
التكّيــف معه، وذلك لــن يحصل بغير 
مستلزماته،  تهيئة  بعد  عصرنا(  )إنتاج 
أن ننزع القدســية عن ســلطة التراث، 
وننظر إليها بعني فاحصة ناقدة بصيرة، 
ال حتجبها غشاوة )القدسية املفتعلة(، 
وكذلك ألن البناء اجلديد سيكون أوسع 
حجمــا، وأزيد قــوة من البنــاء القدمي، 
فمشكالت اليوم هي أشسع وأعقد من 
مشكالت األمس، وأكثر تداخال وتعقيدا، 
والتعامــل معهــا يحتاج إلــى )عقل( 

مبستواه.

شكيب كاظم

كنت أتابع ما يكتبه مــن مقاالت، ال بل 
دراسات قيمة في الفكر والثقافة، كنت 
أراه صوتا مختلفا وليس بوقا ألحد، فهو 
ال يضع احلافر على احلافــر، على رأي أبي 
الطيــب اللغوي )٣٥١ه ( بــل هو يختط 
الظروف  الرغــم من  طريقا خاصا، على 
التي كانت سائدة وقتذاك، وجدت نفسي 
أمام مفكر وباحث يقدم قراءة استبطانية 
لقضايا فكريــة ومعرفية من نوع جديد، 
مغاير ، مختلف، وإنه يُْقِدم على مناقشة 
آراء وتطلعات عجز آخــرون عن االقتراب 
بَلَْه اخلوض فيهــا والكتابة عنها،  منها 
فجاء الدكتــور صبري مصطفى البياتي 
لَِيلِــَج بقارئه في عوالم معرفية جديدة، 
وما دراســاته عن )البراغماتية( و)العرب 
والتحديــات املعاصــرة( و)العــرب وقرن 
جديد( و)الفلسفة والعلم( ودراسات أَُخر 

إال البرهان على ما أوردت.
ملســت فرحه وحبوره وهو يقرأ ما كتبته 
عنه الســيدة إميــان أحمد، مناقشــة 
دراسته )الفلســفة والعلم( في مقالته 
املنشــورة بجريدة )الثــورة( يوم اخلميس 
١٨ من شهر آذار ١٩٩٩، كما استشعرت 
أسفه وأســاه ألنه كتب عديد الدراسات 
ونشــرها في الصحف واجملالت، من غير 
أن حتظى بوقفة أو مناقشة أو تعقيب أو 
حتــى رد! ال بل زاد من أســاه أن عدداً من 
زمالئه؟! نصحوه! بترك الكتابة في هذه 
املوضوعات الفكرية، التي ال يحفل بها إال 
النخبة! وألنها ليست مما حتظى باهتمام 
القارىء االعتيــادي، وكأننا موكلون مبثل 

هذا القارىء ونكتب له فقط!
ويــوم تولت املؤسســة العربية الدولية 
في عاصمة األردن عمان، نشــر الطبعة 
األولى من كتابــه األول واألخير )العروبة 
بني هوية اإلسالم ومستلزمات االنبعاث( 
سنة ٢٠٠١، والذي حظي باهتمام القراء 
اجلادين والباحثني عــز نظيره، مما أدى إلى 
أن يزيد أصحاب املكتبات بعمان ســعره 
لكثرة الطلب عليه، علق صديقي القاص 
والروائي املبدع، عبد الســتار البيضاني، 
الــذي كان يحــرر وقتــذاك الصفحــة 
اآلن،  )العــراق( احملتجبة  الثقافية جلريدة 
علــق البيضاني في زاويته األســبوعية 
)مصافحة( قائــال: إن جميع فصول هذا 
الكتاب ســبق أن نشــرت في الصحف 
العراقية )..( ولعل أهم األسئلة، ملاذا لم 
نطلع على هذه املقاالت عند نشرها في 
صحفنا؟ البيضاني يؤكد أنه أول املعنيني 
بهذا السؤال، ومن ثم ملاذا لم تستوقفنا 
عند االطالع عليها؟ )..( هذا السؤال يثير 
ســؤاالً آخر هو هل أننــا ال ننظر إلى ما 
ينشر في الصحف إال ضمن اليومي، الذي 
توحــي به الصحــف اليومية؟  ويضيف 

د. صبري مصطفى البياتي.. مفكر هوى من عليائه سراعا

لقد قلت آنفا إن المفكر 
صبري مصطفى البياتي، 

تعرض إلحباطات شتى من 
زمالئه الذين كانوا-كما 

ارى- ينفسون عليه تألقه 
العلمي وبحوثه الرصينة، 
إذ يصفه بعضهم- كما 

يكتب البياتي في دراسته 
عن البراغماتية- بأنه من 
دعاة التخلي عما بأيدينا 

بانتظار الحصول على 
األفضل

البياتي

في حين تتعدد وتتنوع أشكال ومجاالت الحيز المديني، وكذلك 
يتنوع فضاؤه الزمني، بين ماض تتناقله مرويات شفاهية، 

تخلع على المدينة توصيفًا واقعيًا مؤرخنًا ألحداثها وبين حاضر 
ليس أقل احتدامًا وصراعًا من ذلك الماضي وبالتالي فإن هذا 

التوصيف يوحي بالجو العام.
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ملونشريط
Z واليتان أملانيتان جتّرمان استعمال شارة

قررت واليتا بافاريا وساكسونيا السفلى األملانيتان جترمي حمل 
أو نشــر أو رســم حرف Z باألبيض، والذي يستخدمه اجليش 
الروسي شارة لقواته املشــاركة في العملية العسكرية في 

أوكرانيا.
وبات يعّرض نفســه لعقوبة باحلبس تصل إلى ثالث سنوات أو 
إلى غرامة مالية كل من يرفع هذا الشعار، خالل التظاهرات أو 
يعمد إلى طالء ســيارات أو أبنية به تعبيرا عن التأييد للحرب، 

وفق »فرانس برس«.
وقــال وزير الداخلية في والية ساكســونيا الســفلى بوريس 
بيســتوريوس: »من غير املفهوم بالنســبة لــي كيف ميكن 
اســتخدام هذا الرمز Z في بلدنا في إطار التســامح مع هذه 

اجلرمية«.
من جهته برر وزير العدل بوالية بافاريا األملانية قرار واليته جترمي 
استعمال الرمز Z، باإلشارة إلى أن »حرية التعبير ميزة كبرى«، 

لكّن مفاعيلها »تنتهي حني تبدأ مفاعيل القانون اجلنائي«.

رجل يقدم بالغا ضد عصابة قطط
في واقعة تعد األغرب من نوعها، قدم رجل في تشيلي بأمريكا 

اجلنوبية، بالغاً يتهم فيه قطة بسرقة حذائه.
وذهب الرجل إلى الشــرطة في بلدية السيســتيرنا بإقليم 
سانتياجو متروبوليتان التشيلي، لتقدمي شكوى ضد القطة، 

وفقاً لصحيفة »ال ستامبا« اإليطالية.
وقــال مقدم البــالغ إن اجلاني املزعوم هو قــط يدعى لوكاس 
يعيش في البلدية نفسها، وهو متهم بأنه سارق أحذية ليس 

من شخص واحد، بل من احلي بأكمله.
ومع ذلك، فإن براعة القطط كبيــرة لدرجة أنه ال يوجد دليل 
يتيح توجيه االتهام إليها، فمع أنه ليس لدى مواطني البلدية 
أدنى شــك في أن القط هو صاحب السرقات، لكن لم يتمكن 

أحد من إثبات ذلك بالفيديوهات أو الصور.
وآخر هذه الســرقات حدثت لكيفن بينيا، الشــاب الذي عانى 
من ســرقة 3 أحذية وصندل، وهو أيضاً صاحب البالغ املقدم 

ضد القط.
وقال بينينا في شــكواه: »يبدو األمر غريبــاً، لكن هناك قط 

يسرق أحذيتي، وأخذ 4 منها بالفعل«.
وبعد الشــكوى، تقدم جيران آخرون إلخبار الشرطة أن القطة 

سرقت أيضاً أشياء شخصية مختلفة منهم.
ووفقاً للصحيفة اإليطالية، مــن الواضح أن القط لوكاس ال 
يتصرف مبفرده، ولكن مع قط آخر ميكن أن يكون شــقيقه، ذو 

فرو أبيض وأسود وبرتقالي.

مزاد على وثيقة نادرة تتعلق مبانديال
تُطرح نسخة رقمية بتكنولوجيا “ان اف تي” ملذكرة التوقيف 
الوحيدة الصادرة في حق نلســون مانديــال، رمز النضال ضد 
نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، في مزاد في مدينة 
كيب تاون على ما أعلنت الشــركة اجلنــوب أفريقية القائمة 

على احلدث.
وقالت منصة “مومينت” الناشــئة للمزادات اإللكترونية، في 
بيان اليوم األربعاء، إن “نســخة رقمية مــن مذكرة التوقيف 
األصلية الصادرة عــام 1961 بحق نيلســون مانديال ُصنعت 

خصيصاً وسُتطرح للبيع بعد 61 عاماً من تسطيرها”.
وتُصمم الـNFT باستخدام تقنية “blockchain” التي تُعتمد 
كأســاس لترميز العمالت املشــفرة مثل البتكوين. وحتظى 
شــهادات توثيق األصالة الرقمية غيــر القابلة للخرق نظرياً، 

بشعبية في سوق الفن.

متابعة ـ الصباح الجديد:

ميتاز ريــش البط يتمتع مبزايا تفوق 
بدائله الصناعية ورغم تسابق دور 
الفراء  عن  االســتغناء  إلى  األزياء 
الزغب  تعتمد  تــزال  ال  الطبيعي، 
)أو ريــش احليوانــات( فــي عروض 

السترات الشتوية املنتفخة.
ومع أن احلشــوة االصطناعية هي 
النوع من املالبس  الغالبة في هذا 
املهمة في فصــل البرد واألمطار، 
إال أن استخدام ريش الطيور ما زال 

مزدهرا.
ومن أبرز ما مييز الريش أنه خفيف 
وعازل وله مفعول النفخ. وأشارت 
تقديرات املتخصصني إلى أن ريش 
االوز والبط لــه خصائص ال مثيل 
لهــا مقارنة باملواد املشــتقة من 
تزال تستخدم في  التي ال  البترول 
أكثر من 80 في املائة من األغطية 

والسترات الشتوية في العالم.
وباتــت معظــم مــاركات األزياء 
فــي  توفــر  اليوميــة  واملالبــس 
شــتوية  ســترات  تشــكيالتها 
رغم  احليوانــات  بريش  محشــوة 
تكلفتها املرتفعة، وهي تباع مبا بني 
 C&A 60 و70 يــورو في متاجر مثل
وزارا وH&M وقد يصل سعرها إلى 
آالف اليوروهات لدى مونكلير ولوي 

فويتون.

سوء معاملة احليوانات
التنمية  املســؤول عــن  وشــرح 
املســتدامة لدى »ذي نورث فايس« 
املرتبطــة  مبالبســها  املعروفــة 
بالرياضــة في الطبيعــة جوليان 
لينغــز أن »عــدد الزبائــن الذين 
يجعلون مــن االســتدامة عامالً 

رئيســياً فــي قرار شــرائهم إلى 
تزايــد«. وأضــاف »مبــا أن مصادر 
املســتخرج  فإن  طبيعية،  الريش 
منه بطريقة مســؤولة يشــكل 
خياراً جيداً لالســتخدام جنباً إلى 

جنب مع املواد االصطناعية«.
وتلقــت »ذي نــورث فايــس« في 
العــام 2014 بالغاً عــن »مخاطر 
إســاءة معاملــة احليوانات ضمن 
سلســلة التموين الغذائي« التي 
حتصل منها علــى الريش، فبادرت 
بالتعاون مع جمعية »تكســتايل 
احلكومية  غيــر  اكستشــاينج« 
وهيئة االفادات، إلى اتخاذ إجراءات 

تضمن عــدم نتف هــذه الطيور 
املائية حية وعدم تغذيتها قسراً.

»تسكســتايل  جمعية  وأكــدت 
اكستشــاينج« أن املعاييــر التي 
ُطبقت »حمت 636 طيراً في العام 
2020 في كل أنحاء العالم«. وأفادت 
هيئة »داون باس« التي تشكل هي 
األخرى مرجعــاً للمعايير في هذا 
باستخدام  التصريح  إلى  القطاع 
أكثر من 5700 طن من الريش في 
العام نفســه، ضمن سوق عاملية 
يقّدر حجمــه بنحو 180 ألف طن 
)كل االســتخدامات مجتمعــة( 

وتسيطر عليها الصني.

وأشــار اخملتبر املستقل »آي دي اف 
ال« إلى أن أقل من %1 من الطيور 
تُربى  التــي   - العالم  املائية فــي 
أساســاً من أجل حلومها – ما تزال 
الصني  في  احلــي،  للنتف  تخضع 

وأوروبا الشرقية.

زهور وأعقاب السجائر
أما الريش املعاد تدويره، فيتســم 
بقدر أكبر من املســؤولية البيئية 
أطلقت  فقد  نفســه.  الريش  من 
العمالقــة  »يونيكلــو«  شــركة 
اخلفة  الفائقة  بالسترات  املعروفة 
املعطف، فكرة  تُلبس حتــت  التي 

الزبائــن فــي عملية  »إشــراك« 
التدوير، مــن خالل دعوتهم الى أن 
يعيدوا إلى املتاجر الســترات التي 
واســتردت  يرتدونها.  يعــودوا  لم 
الشــركة نحو 830 ألف سترة من 
2019 وأعيد  الريش منــذ العــام 
تشــكيالت  فــي  اســتخدامها 

جديدة.
الراقيــة  دار مونكلــر  وأطلقــت 
السترات  صناعة  في  املتخصصة 
التدوير  إلعادة  برنامجاً  الشــتوية 
 ،2021 العام  منتصــف  في  أيضاً 
وأعلنــت في يناير/ كانــون الثاني 
الفراء مثل  التخلي عن استخدام 

الكثير مــن دور األزيــاء، لكنها ال 
تنوي االستغناء عن الريش.

وثمة أيضاً بدائل أخرى مدهشــة. 
H&M العمالقة للمالبس  فشركة 
وفرت ســترات مصنوعة من ريش 
الوســائد املعاد تدويــره، وابتكرت 
»وافقت  نباتية  ســترة بحشــوة 
عليهــا« منظمة حقــوق احليوان 
»بيتــا«، وحتتوي على زهــور برية، 

وتباع بـ249 يورو.
وفي أجــواء أقل ريفيــة لكنها ال 
تقــّل مراعاًة للبيئــة أيضا، بادرت 
شــركة« تشــاو ميجو« الناشئة 
والبيئيــة متاماَ إلــى إزالة ملوثات 
أعقاب الســجائر »من دون ماء أو 
لتصنع  ســامة«  مســتحضرات 
منهــا مــادة عازلــة أو لصناعة 
املالبس، إذ تســتخدم على سبيل 
املثال 4500 من أعقاب الســجائر 

لصنع سترة شتوية.

إنقاذ البط
الريش  تدويــر  إعادة  وســواء متت 
الوارد اســتخدام  أم ال، من غيــر 
الريش احليواني لصناعة السترات 
التجاريــة  للماركــة  الشــتوية 
اإليطاليــة »ســايف ذي داك« )أي 
قبل  تســعى  التي  البط«(  »إنقاذ 
كل شيء للحفاظ على البط »من 
القسوة التي تفرضها الصناعة«.

بارجي  نيكوال  الشركة  مدير  وقال 
أن »الشــركة باعت في  شــارحاً 
خمسة  ســنوات  عشــر  غضون 
ماليني ســترة وأنقــذت تالياً أكثر 
مــن 20 مليــون« طائــر مائي، إال 
أنه يســتخدم »املزيــد واملزيد من 
احلشو املســتخرج من إعادة تدوير 
الزجاجات البالستيكية« للحد من 
التأثير البيئي للمواد االصطناعية، 

على ما قال.

متابعة ـ الصباح الجديد:
مــن جامعة  يابانيان  عاملــان  حدد 
»كيوتــو« منطقــة صغيــرة في 
الدماغ يعتقدان أنها »مركز احلب«.

واملنطقة التي أشــار إليها العاملان 
ريوهاي ويدا ونوبوخيتو آبي، صغيرة، 
املتكئة  النواة  فيما يســمى  وتقع 

للدماغ.
وتشــارك خاليا األعصــاب هنا في 
العقلية،  العمليــات  العديد مــن 
الناس  يحصــل  لذلــك  ونتيجــة 

علــى املتعة ويدمنون على شــيء 
مــا، ويُعجبون ويحزنــون ويخافون، 

ويغضبون ويفرحون.
ويتشكل »مركز احلب« الذي يُفترض 
أنه مرّكب في تلــك النواة، أوالً، ثم 
يحافظ على املشــاعر الرومانسية 
ويتخذ قــرار »احلــب أو عدم احلب« 
تأتي  التي  املعلومات  أســاس  على 
من احلُصني وقشــرة الفص اجلبهي 

واللوزة.
التكوين  إدراك  العاملان مــن  ومتكن 

ومبدأ تشغيل آلية احلب اخملفية في 
الدماغ بفضــل التصوير الوظيفي 

بالرنني املغناطيسي الذي أظهر أي 
أجزاء من الدماغ تصبح نشطة.

وشــملت التجــارب التــي أجراها 
اليابانيــان 46 رجالً مــن ذوي امليول 
اجلنســية العادية، تتراوح أعمارهم 
20 و29 عاماً، وأعلنــوا أنهم  بــني 

كانوا في عالقة عاطفية.
وخــالل التجارب، حّل املشــاركون 
على  وحصلــوا  املنطقية  األلغــاز 
إجابات  »املكافــأة« مقابل  نوع من 
البعض  علــى  وُعرض  صحيحــة، 
وجــوه شــريكاتهم الفرحات وقام 
مناســبة  صور  بإعــداد  العاملــان 

مســبقاً، فيما ُعرض على اآلخرين 
صور لنساء غير معروفات وجذابات 

جنسياً ومبتهجات أيضاً.
املتكئــة  النــواة  واســتجابت 
جلميعهــم، لكن نشــاطاً واضحاً 
نشأ فيها على مرأى من يحبونهم، 
وغالباً حتى قبل ذلك، أما النســاء 
غير املعروفات فكان نشــاط النواة 

املتكئة ضعيفاً.
بناًء على ذلك، فإن العاملنْي اليابانيني 
قرراً أنهما رصدا عمل »مركز احلب«.

دور األزياء تتخلى عن الفراء وتتمسك بالريش

علماء يحددون »مركز الحب« عند اإلنسان

متابعة – الصباح الجديد:
كشفت دراسة جديدة أن قدوم الربيع في وقت 
سابق ألوانه في معظم أنحاء أمريكا الشمالية 
بســبب تغير املناخ دفع الكثير من الطيور إلى 
وضع بيضها قبــل األوان خالل العام، األمر الذي 
يضيــف إلى أدلة علــى أن ارتفــاع درجة حرارة 
األرض يقلب عادات احلياة البرية رأسا على عقب.
وذكر الباحثون في الدراســة املنشورة في دورية 
علم البيئة احليوانية أنه من بني 72 ساللة طيور 
جرى فحصها في أنحاء شــيكاجو وضع ثلثها 
تقريبا البيض قبل موعده بنحو 25 يوما مقارنة 
مبا كان عليــه الوضع قبل مئة عام. وتشــمل 
الســالالت املتأثرة حمام احلداد وطائر العاسوق 

األمريكي وباز كوبر.
ولم يجد العلماء حتى اآلن أي سمات مشتركة 
واضحة بني هذه الســالالت مثل احلجم أو وضع 

الهجرة قد تفسر تغير موعد وضع البيض.
لكن جون باتس املشرف على قسم الطيور في 
املتحف امليداني للتاريخ الطبيعي في شيكاجو 
وقائــد فريق البحث قــال إن »غالبيــة الطيور 
التي درســناها تتغذى على احلشرات التي تغير 

سلوكها املوسمي بدورها بفعل املناخ«.
وأضاف »تأثــر دورات حياة النباتــات واحليوانات 
بتغير املناخ واالضطرابات املوســمية مســألة 

أصبحت أكثر أولوية وأهمية في أذهان الناس«.
ويعتقد علماء أن تلك التغيرات قد تكون ضمن 
أســباب كثيرة لالنخفاض احلاد في عدد الطيور 
منذ الســبعينيات، إذ كشفت دراسة في دورية 
ســاينس في 2019 أن الواليــات املتحدة وكندا 
فقدتــا قرابة ثلــث الطيور بهمــا أو نحو ثالثة 

ماليني طائر.
وتتفــق نتائج هذه الدراســة مع ما خلصت له 
دراســات مماثلة أجريت فــي العقود املاضية في 
اململكــة املتحدة واكتشــفت أيضــا أن وضع 
الطيور للبيــض كان يتم قبل أوانــه جنبا إلى 
جنب مع التغيرات املسجلة في موسم الزراعة.

بسبب تغير المناخ.. الطيور تضع بيضها قبل األوان

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

مــن الناحية الصحيــة أنت تعانــي من وجع 
العضالت ووجع بســيط في الــرأس حاول أن 
ترتدي مالبس ثقيلة حتى تخف األوجاع لديك، 
أما مــن الناحية املهنية أمورك جيدة مع زمالء 

العمل لكن ابتعد عن النميمة والغيبة.

من الناحية الصحية تشــعر بأوجاع في املفاصل 
ال تســتهني بها راجع طبيبك فوراً، أنت تشــعر أن 
الطاقة املوجودة بداخلك قــد تنفجر في أي وقت، 
ولألســف، هذا ليس شــعورًا جيًدا. ال تستســلم 

للدافع الذي قد يجعلك تخرج كل شيء بداخلك.

صحتك ليســت جيدة تعاني من آالم شديدة 
فــي املعدة حاول أن تلتــزم بحمية وأن تذهب 
لطبيبــك للتأكد من وضعك، أما من الناحية 
املهنية عالقتك مع مدير العمل ممتازة وتشعر 
بالراحة معه لكن ابتعد عن النميمة والغيبة.

من الناحية الصحية تعاني من القولون اعمل 
حمية غذائية وال تهمل األعشاب، أما مهنياً ال 
يبدو أن جبال املشكالت واالضطرابات اليومية 
في طريقها إلى التالشــي. كن حازًما وحاول 

استعادة رأيك فيما هو مهم.

من الناحيــة الصحية أنت تعانــي من التهاب 
املفاصــل ال تهمــل املشــكلة وراجــع طبيب 
مختص، أما من الناحية املهنية أنت حتمل حمالً 
ثقيالً من املشــكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن 
كاهلك، وإال فسوف تستمر املصاعب في الزيادة.

من الناحيــة الصحية حــاول أن ال تهمل نظامك 
الغذائــي خضوضــاً مــن اخلضــار والفواكة، من 
الناحيــة املهنية أنت نضح بهالة خاصة من القوة 
واالســتقرار والناس ســوف يلجؤون إليك من أجل 

املساعدة والدعم حاول استخدام طاقتك.

من الناحية الصحية تعاني مــن أكزميا حاول أن تذهب 
إلى دكتور جتميلي حلل املشــكلة، أمــا مهنياً أصبحت 
يومياتك سارة ومبهجة في طبيعتها حيث أنك تتفاهم 
جيًدا مع جميع األطراف وكل من تتقابل معه، استمتع 

بهذه الفترة التي فيها يعكس لك اجلميع تعاطفهم.

من الناحية الصحيــة صحتك جيدة لكن انتبه من 
لفحات الهوا فهي تؤثر على جســمك وتشــعرك 
بضعف في العضالت أما من الناحية املهنية تشعر 
بضغط في العمل لكن زمالء العمل متعاونني معك 
وشريكك أيضاً متعاون معك كثيراً فال داعي للقلق.

حاول شــرب املاء مع الليمون فهو مفيد لك 
ولبشرتك وال تنســى تناول اخلضار، أما مهنياً 
ســوف يتعرض عملك لالختبار اليوم، ولكن ال 
داعي للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار املعرفة 

السليمة. سُتختبر أيًضا في حياتك اخلاصة.

من الناحية الصحية أمورك الصحية جيدة 
لكــن تعاني من حب شــباب في البشــرة 
حاول أن تعاجلع قبل قدوم شــهر رمضان، أما 
مهنياً سوف تواجه اليوم بعض املواقف التي 

ستختبرك إلى أقصى حد.

من الناحية الصحية آالم في الرأس والعيون حاول 
أن ترتاح وتنام جيداً، أما من الناحية املهنية يتبني 
الة ألن أهدافك  حالًيا أن جميع أشكال التعاون فعَّ
تتوافق وتتزامن مع أهداف من حولك. اغتنم فرصة 

كونك مفعم بالصحة واحليوية وخلو ذهنك.

الجديالدلو

من الناحية الصحية أنــت تعاني من أوجاع في 
الظهر وتشعر بالصداع القوي حاول أن تسترخي 
وال تكون متوتر بسبب من حولك، أما من الناحية 
املهنية أمورك جيدة في مكان العمل لكن تعاني 

من النعاس الشديد بسبب قلة النوم.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون اإلدارة 
واملالية

مديرية األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة العامة

مديرية األحوال املدنية واجلوازات 
واإلقامة في االنبار

قسم شؤون أحوال االنبار
العدد/ 1389
التاريخ/ 2022/2/14

إعالن
قّدمــت املواطنة )اميــة خيري عبد 
مويل( دعوى قضائية لتبديل اسمها 
)امنه( بــدال من )اميــه( فمن لديه 
حــق االعتراض مراجعــة مقر هذه 
املديرية خالل )15( خمســة عشــر 
يوما  وبعكســه ســيتم النظر في 
طلبه وفق احكام املادة 22 من قانون 
البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2016. 
موقع اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير اجلنسية العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 365/ش/2022
التاريخ: 2022/3/17

إعالن
خليل  )إســماعيل  عليــه  املدعــى  الى 

جاسم(
)انعــام محمد  زوجتك  املدعيــة  اقامت 
عبد( امام هذه احملكمــة الدعوى املرقمة 
365/ش/2022 تطلب فيها احلكم )بتأييد 
صحة صدور القــرار املرقم 175/ش/2013 
فــي 2013/2/24( وجملهولية محل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليــغ وتأييد 
اخملتــار لذا قررت احملكمــة تبليغك مبوعد 
املرافعة املوافق )2022/4/10( بالنشــر في 
صحيفتني محليتــني يوميتني وفي حال 
عدم حضــورك او من ينــوب عنك قانونا 
فســوف جترى بحقك غيابــا وعلنا وفق 

القانون.
مع التقدير...

القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 311/ش/2022
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
الى املدعى عليه/ عدنان دلي شكر

أقامت املدعية )بيــداء خالد وهيب( 
املرقمــة 311/ش/2022 في  الدعوى 
هــذه احملكمة تطلــب فيها احلكم 
بالتفريــق للضرر ولعدم وجود محل 
إقامــة معلومــة لك عليــه قررت 
املرافعة  مبوعــد  تبليغك  احملكمــة 
النشــر  طريــق  عــن   2022/4/12
بالصحــف احمللية وفي حــال عدم 
حضورك سوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خيراهلل خليل كلش

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة لشؤون الشرطة
مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت

مكتب قائد شرطة احملافظة
)شعبة العقود(

العدد/ مناقصة رقم )1( لسنة 7376/2022
التاريخ/ 2022/3/27

إعالن للمرة األولى
مناقصة عامة رقم )1( لسنة 2022

على حساب الشركة الناكلة )شركة الرصيف للمقاوالت العامة احملدودة(
تعلن مديرية شــرطة محافظة واسط واملنشآت- شــعبة العقود عن اعالن مناقصة عامة إلكمال األعمال غير املنجزة ملشروع بناء )مقر 
مديرية الشــرطة في واســط( والبالغة )48%( املدرجة تفاصيلها ادناه ضمن مشاريع املوازنة االستثمارية لعام 2021 املستمرة لعام 2022 
علــى القطعــة املرقمة )5149/2 مقاطعة 38 اخلاجية(، فعلى مــن يجد لديه القدرة والكفاءة من ذوي االختصــاص الذين يحملون هوية 
تصنيف الشــركات واملقاولني )الدرجة الثالثة إنشــائية كحد ادنى( نافذة وكذلك الشــركات العربية واألجنبية املتخصصة )واملسجلة( 
في وزارة التجارة/ دائرة تســجيل الشــركات والتي لديها فروع داخل العراق تقدمي شــهادة تأسيس الشــركة، مراجعة شعبة العقود في 
مقر مديرية شرطة واســط للحصول على الوثائق القياسية واملواصفات والتصاميم وجداول الكميات لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان 
وخمســون الف دينار عراقي فقط غير قابل للــرد إال في حال إلغاء املناقصة من قبل جهة التعاقد اعتبارا من تاريخ نشــر اإلعالن وتقدمي 
تأمينات أولية مببلغ مقطوع )146,614,630( فقط مائة وســتة واربعني مليونا وستمائة وأربعة عشــر الفا وستمائة وثالثني دينارا عراقيا 
تقدم على شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة معنون الى مديرية شرطة محافظة واسط واملنشآت/ قسم احلسابات ويتضمن 
اإلشــارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر 
منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء او 
)أي من املســاهمني في الشركة او الشركات املشاركة مبوجب عقد مشــاركة( علما ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق 
املناقصة وان تقدمي العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للشــركة او احد املســاهمني او من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب 
العدل كشــرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة الى سكرتير جلنة فتح العطاءات في )شعبة 
العقود في مديرية شرطة واسط( وفي حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية 
تكافلية( في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب 
عليه اســم ورقم املناقصة في موعد أقصاه الســاعة العاشــرة صباحا من يوم )االثنني( املصادف 2022/4/11 وهو )تاريخ غلق املناقصة( 
وبعدها ال يقبل أي عطاء بعد غلق املناقصة وســتجرى عملية فتح العطاءات وبصورة علنية في الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم 
وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات علما بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة 
ســيكون في )شعبة العقود في مقر مديرية شرطة واسط( الساعة العاشــرة صباحا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/4/7 ويتحمل من 

ترسو عليه املناقصة اجور نشر اإلعالن آلخر اعالن عن املناقصة.
اللواء احلقوقي
احمد صالح حمود
قائد شرطة محافظة واسط واملنشآت

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 17
التاريخ: 2022/3/27

م/ إعالن اول
عمــال بقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل تعلن جلنــة البيع وااليجار في مديرية 
بلديات ذي قار عن اجــراء املزايدة العلنية اليجار أمالك مديرية بلديــة )الرفاعي( وكما مبينة مواصفاتها 
ادناه عدد )30(، فعلى الراغبني باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشر اإلعالن لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة 
االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء اإلعالن في ديوان البلدية حسب املوعد احملدد مع جلب هوية 
األحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن والداللية البالغة 2% واية مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 9518
التاريخ: 2022/3/27

إعالن الول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغيرة

1. يســر ديوان محافظة واسط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات املقاولة واملقاولني العراقيني 
والشركات العامة اخملتصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة في اجلدول أدناه:

2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، املستقبل).
3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واســط/ قســم العقود( 

خالل )أوقات الدوام الرسمي( او وفقا للبريد اإللكترونيcd@wasit.iq  وكما موضحة بورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. على مقدم العطاء تقدمي جميع ما هو مطلوب في ورقة بيانات العطاء.

5. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي في محددة اجلزء الثالث )معايير التقييم و التأهيل(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشر لإلعالن بعد تقدمي طلب حتريري إلى )ديوان محافظة واسط/ 

سكرتير جلنة فتح العطاءات(.
7. يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم )االثنني( 
املصادف 2022/4/11 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتــح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع احملافظة/ مبنى ديوان محافظة واسط/ غرفة جلنة فتح 

العطاءات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2022/4/11.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو ســفتجة( معنون إلى محافظة واســط/ 
اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف 
محافظة واسط ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشرين يوما اعتبارا من تاريخ 
غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد 

مشاركة( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفه يتم استبعاد العطاء لذا يقتضي التنويه.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة يتم شراء وثائق املناقصة وتسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض 
او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل الحد املســاهمني ال تزيد مدته عن ثالثة اشــهر من تاريخ غلق املناقصة او بصيغة 
شهادة تسجيل الشــركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها( كشــرط أساسي لشراء وثائق املناقصة ولتقدمي 
العطاء ويجب ان يتم التوقيع على جميع صفحات مســتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم 

ورقم املناقصة.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغيرة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطائه 
مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.

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

14. جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض او فوات املنفعة وان ثمن وثائق املناقصة 
غير قابل للرد.

15. على مقدم العطاء إرفاقcd  يتضمن )كشــف احلساب/ التأمينات األولية/ اســتمارة تقدمي العطاء/ القسم الرابع. ويجب ان يكون 
العطاء مفهرســا مع خالصة تتضمن محتويات العطاء ويجب ان يتم ملء القسم الرابع )word( وتقدمي كامل الوثيقة وجميع الوثائق 

املطلوبة واملثبتة في ورقة بيانات العطاء 
16. يجب تقدمي عقود الكادر املطلوب ويجب ان تكون نافذة ووفقا للكادر املطلوب في القسم الرابع ويتم استبعاد العطاء الذي لم يرفق 

أي عقد ويعد من شروط املنافسة وان نتائج املناقصة سوف يتم نشرها على املوقع اإللكتروني www.wasit.iq, ويعتبر تبليغا رسميا.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

شركة غاز الشمال )شركة عامة(
)إعالن املناقصة املرقمة )7-2022( اإلعالن الثاني

)توسيع بناية هيئة الطاقة داخل شركتنا(
طلبية الشراء املرقمة 2022/988

ضمن تخصيصات املوازنة التشغيلية لسنة/ 2021
تبويب املشروع ح/ 331213

تعلن شركة غاز الشمال )شركة عامة( عن املناقصة العامة واخلاصة 
بـ )توســيع بناية هيئة الطاقة داخل الشــركة( وحســب الشــروط 
واملواصفات املذكورة في اصل الطلب، فعلى الشركات التي تتوفر فيها 
شــروط املشــاركة مراجعة أمانة الصندوق في الشركة الكائنة على 
طريق كركوك/ بيجي للحصول على الشــروط واملواصفات مطبوعة 
على قرص )CD( لقاء مبلغ قدره )150000( فقط مائة وخمســون الف 
دينار عراقي غير قابل للرد. وسيتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض في 
اليوم التالي لتاريخ الغلق وبحضور ممثلي أصحاب العروض ويسقط حق 
املتخلف من احلضور في االعتــراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات في 
صندوق العطاءات املوجود في استعالمات الشركة علما ان تاريخ غلق 
املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )االربعاء( املوافق 2022/4/20 
وإذا صادف عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويتحمل من حتال 
عليه املناقصــة دفع اجور اإلعالن علما بأن الكلفــة التخمينية تقدر 
مببلغ )120،000،000( فقط مائة وعشــرين مليون دينار وســيتم  عقد 
املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات مقدمي العطاءات في الساعة 
العاشــرة من يوم )االربعاء( املوافق 2022/4/13 وبحضور اخملتصني وذلك 

في استعالمات شركتنا.
معاون املدير العام

مالحظة/ 
1 - ميكنكم االطالع على موقع شركتنا على مواقع التواصل االجتماعي

.WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iq
2 - ميكنكــم في أثنــاء مراجعة شــركتنا االطالع علــى املواصفات 

والتفاصيل موقعيا.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين

محكمة االحوال الشخصية 
في بيجي

العدد/ 2022/2251
التاريخ/ 2022/3/24

م/ إعالن
الى/ املدعوة 

)منيفه ذياب خلف سلطان(
عناد  )مظهــر  املســتدعي  قدم 
جهــاد( طلبا الى هــذه احملكمة 
وفاة  يطلب فيــه إصدار حجــة 
بحقك بتاريــخ 2021/6/30 قررت 
هذه احملكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وفي حال تبليغك وعدم 
حضورك سيتم إصدار حجة وفاة 

بحقك وفق القانون.
القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 485/ب/2021
التاريخ: 2022/3/27

إعالن
عطفا علــى قــرار محكمتنا ســتبيع هذه 
احملكمة في املــزاد العلني العقار تسلســل 

7773/8 مستشفى والعائد للشركاء
املدعي/ اقبال علوان العلي وجماعتها

املدعى عليهم/ حيدر علوان العلي وجماعته
واملكتســب الدرجة القطعية فعلى الراغبني 
في الشــراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة 
)30( يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر في 
الصحف احمللية مســتصحبني معهم هوية 
األحوال املدنية وشــهادة اجلنســية العراقية 
وتأمينــات قانونية بنســبة 10% من القيمة 
املقــدرة للعقــار عند وضع اليــد إن لم يكن 
من شــركاء ويتحمل املشــتري أجور اإلعالن 

والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل

األوصاف:
دار ســكن ملك طابقان مسقفة بالشيلمان 
ومبنية من الطابوق واالسمنت ومفرز بجزأين

القيمة املقدرة/ مائة وخمسة وثمانون مليون 
دينار

الشاغل/ ال يرغب بالبقاء بعد البيع

)اعالن(
الى املتهم الغائب/ )الرائد حسن 

فليح حسني جبر الالمي(
املسنوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشآت

العنوان/ محافظة ميسان/ دور 
النفط/ قرب شركة نفط ميسان

مبا انك متهم وفــق املادة /24/ من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008 املعدل ولعدم إعادة 
مبلغ أمانات للمشــتكي املواطن عارف 
يوســف علي مزبان، عند القبض عليه 
اقتضى  اقامتك  وجملهوليــة   2019 عام 
تبليغك بهذا اإلعالن على ان حتضر امام 
محكمــة قوى االمــن الداخلي األولى/ 
البصرة خالل مدة  اخلامســة  املنطقة 
ثالثني يوما من تاريخ تعليق هذا اإلعالن 
في محل اقامتــك ومقر عملك وجتيب 
عــن التهمة املوجة ضــدك وعند عدم 
حضورك ســوف جترى محاكمتك غيابا 
استنادا الحكام املواد )65 و68 و69( من 
لقوى  اجلزائية  احملاكمــات  أصول  قانون 

االمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصة     ت
)دينار(

 مدة
االجناز
بااليام

 مبلغ ضمان
العطاء
)دينار(

 هوية
التصنيف

 ثمن وثائق
املناقصة

12022-4-23

 االعمال التكميلية واملندثرة ملشروع
 شوارع متفرقة مع محطة مجاري

 مشتركة ) امطار+ ثقيلة( مع خط دفع
في حي الصدرين في قضاء االحرار

1,223,564,50035036,706,935
 ثامنة إنشائي

 عاشرة
كهرباء

250000

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

770,000 سبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/7/8بلدية الرفاعي1

315,000 ثالثمائة وخمسة عشر الف دينارثالث سنواتحانوت2509/4/7بلدية الرفاعي2

336,000 ثالثمائة وستة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت2509/4/5بلدية الرفاعي3

336,000 ثالثمائة وستة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت2509/4/2بلدية الرفاعي4

336,000 ثالثمائة وستة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت2509/4/4بلدية الرفاعي5

448,000 اربعمائة وثمانية واربعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/9/3بلدية الرفاعي6

490,000 اربعمائة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/14بلدية الرفاعي7

2,330,000 مليونان وثالثمائة وثالثون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/15بلدية الرفاعي8

612,000 ستمائة واثنا عشر الف دينارثالث سنواتحانوت2388/8/8بلدية الرفاعي9

364,000 ثالثمائة وأربعة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/5/1بلدية الرفاعي10

2,400,000 مليونان واربعمائة الف دينارثالث سنواتحانوت3076/2/2بلدية الرفاعي11

287,000 مائتان وسبعة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/9/1بلدية الرفاعي12

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/8/9بلدية الرفاعي13

770,000 سبعمائة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/8/10بلدية الرفاعي14

490,000 اربعمائة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/8/11بلدية الرفاعي15

525,000 خمسمائة وخمسة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/9/2بلدية الرفاعي16

315,000 ثالثمائة وخمسة عشر الف دينارثالث سنواتحانوت2388/7/3بلدية الرفاعي17

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/12/1بلدية الرفاعي18

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/12/2بلدية الرفاعي19

595,000 خمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت2388/12/3بلدية الرفاعي20

1,750,000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/1/6بلدية الرفاعي21

2,432,000 مليونان واربعمائة واثنان وثالثون الفثالث سنواتحانوت3076/7/5بلدية الرفاعي22

3,360,000 ثالثة ماليني وثالثمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/2/3بلدية الرفاعي23

3,290,000 ثالثة ماليني ومائتان وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت3076/2/5بلدية الرفاعي24

295,000 مائتان وخمسة وتسعون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/23بلدية الرفاعي25

1,085,000 مليون وخمسة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/3بلدية الرفاعي26

1,120,000 مليون ومائة وعشرون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/4بلدية الرفاعي27

787,000 سبعمائة وسبعة وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/7بلدية الرفاعي28

1,155,000 مليون ومائة وخمسة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/10بلدية الرفاعي29

1,960,000 مليون وتسعمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوت1291/19بلدية الرفاعي30

مدة اسم املشروعت
املوازنةالتنفيذ

التبويب
الكلفة التخمينية

التسلسلالنوعاملادةالقطاعالقسم

1

إكمال األعمال غير 
املنجزة ملشروع بناء 

)مقر مديرية الشرطة 
في واسط(

910 أيام

استثمارية 
لعام 2021 
واملستمرة 
لعام 2022

060604001001016

)7,330,731,500( فقط دينار 
)سبعة مليارات وثالثمائة 
وثالثون مليونا وسبعمائة 

وواحد وثالثون الفا 
وخمسمائة دينار.



رياضة
محمد نجم الزبيدي 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أســهم فوز املنتخب الوطني على 
نظيــره اإلماراتي، بتقــدم العراق 3 
مراتب  في التصنيف العاملي للفيفا 
لشهر شباط املاضي، وكان تصنيف 
ســابق للفيفا قد وضــع املنتخب 
العراقي فــي املرتبة 74.ووفقا ملوقع 
»فيفــا«؛ حصد املنتخــب الوطني 
ليحتل  نقطة،   1340.76 العراقــي 

املركز 71 في التصنيف الدولي.
وعلى مستوى قارة آسيا، جاء العراق 
في املركز الســابع بعــد منتخبات 
اجلنوبية  وكوريــا  وإيــران  اليابــان 
والســعودية. وقطــر  واســتراليا 

العراقــي  املنتخــب  واســتطاَع 
تســجيَل أول فوز له بعد خمســة 
تعادالٍت وثالث خســارات، وهو الفوزُ 
الــذي حتقق بقيــادة املــدرب عبد 
املنتخَب في  الغني شهد، الذي قادَ 
أول مباراة رســمّية في التصفياِت 
بعد أن قاده املدربــان ديك ادفوكات 

وزيليكو بيتروفيتش.
ويتصــدر منتخُب كوريــا اجلنوبية 
يله  23 نقطــًة،  برصيِد  اجملموعــة 
منتخــب إيــران ثانيــاً برصيد 21، 
 2022 بلَغ مونديــال قطر  وكالهما 
، ثم منتخب اإلمــارات ثالثاً برصيد 
9 نقاط ثم العــراق رابعاً برصيد 8 

نقــاط، ثم منتخب لبنان خامســاً 
بسِت نقاٍط، وأخيراً سوريا في املركز 

السادس بخمِس نقاط.

في  الوطنــي  منتخبنــا  ويلعــب 
الســاعة اخلامسة األربع مساء يوم 
غد الثالثــاء املوافــق 29 آذار اجلاري 

امام  واملهمــة  املرتقبــة  مباراتــه 
منتخب ســوريا في اســتاد راشد 
اإلمارات  بدولة  األهلي  شباب  بنادي 

العربية املتحدة ضمن اخر مبارياته 
في جولة اإلياب لتصفيات اجملموعة 
االســيوية األولى املؤهلة إلى كأس 

العالــم فــي قطر 2022.. وســبق 
بهدف  ان تعــادال ذهاباً  للمنتخبني 

ملثله.
وتعثر  منتخبنــا  فــوز  حــال  وفي 
اإلمــارات، فان كتيبة املــدرب عبد 
الغني شهد ســيواجهون املنتخب 
األسترالي ثالث اجملموعة الثانية في 
مباراة فاصلة الفائز منها سينتقل 
إلى املباراة احلاسمة ملواجهة خامس 
اميــركا اجلنوبية والفائــز في هذه 
املباراة ســيتأهل إلى كأس العالم 

.2022

األوملبي يالقي تايالند غدا
يلعب منتخبنا األوملبي في الساعة 
3 من عصر يوم غــد الثالثاء مباراة 
يالقي فيهــا املنتخب التايالندي في 
بطولة دبي الدولية وضمن مرحلتها 
النهائيــة.. وأيضا جترى غدا مباريات 
أوزبكســتان امام فيتنــام واليابان 
يواجه  واإلمارات  الســعودية  يالقي 

الصني وقطر تلتقي كرواتيا.
الســعودي في  املنتخب  ويقــف 
الصدارة وله 6 نقاط متفوقا على 
اليابان بفارق األهداف ثم اإلمارات 
4 نقــاط وللصــني وكرواتيا  بـــ 
وقطر 3 نقــاط ثم العراق وفيتنام 
واحــدة  بنقطــة  وأوزبكســتان 
وتايالند في الترتيب األخير من دون 

نقاط.

حسين الشمري
عــاد منتخــب احتاد العــاب القوى 
الفوز  بتحقيــق  مكلال  الباراملبــي 
الثمني واالوسمة التي طرزت صدور 
العبيه والعباته بعــد ان حصد 17 
الساس  املركز  ليحتل  ملونا  وساما 
فــي بطولة فــزاع الدوليــة  التي 
االمارات  اختتمت مؤخرا فــي دولة 
مبشــاركة 40 دولة عربية واسيوية 

وافريقية وعاملية.
وقال عضو املكتب التنفيذي ورئيس 
احتاد العاب القوى مهدي باقر  حصد 

منتخبنا بالعاب القوى الباراملبي 17 
وســاما ملونا 5 ذهبيــة و7 فضية 
و 5 برونزيــة وضعتنا فــي الترتيب 
الســادس من بني 40 منتخب عربي 
في  وعاملي شارك  وافريقي  واسيوي 
منافســات البطولة التي استمرت 
اربعــة ايــام فقــط وهــي نتيجة 
ان  ورائعــة بعد  بــل مميزة  ايجابية 
حقق العبنا احمد غني رقم اسيوي 
وعاملي جديد برمــي الرمح في ظل 
من  وجدناها  التي  القوية  املنافسة 
العبي والعبات  املنتخبات املشاركة.

واضاف باقر كانت االوسمة الذهبية 
كانــت من نصيب عبــاس حامت في 
400م واحمد غني  فعالية االركاض 
في فعالية رمي الرمح محققا رقما 
39..8م  اســيوي وعامليا جديد قدره 
وجراح نصار في فعالية رمي الثقل 
والعداء الكفيــف محمد فهد في 
في  ابراهيم  ونــادر  400م  فعاليــة 
فعالية 400م..اما االوسمة الفضية 
فقد حصدها كل من عبد الســتار 
ســلمان وسامني  في فعالية 400م 
و100م والعــداء الكفيــف محمد 

فهد فــي فعاليــة 100م والرامية 
زهراء جنــاح في فعالية رمي القرص 
فــي فعالية  نزار وســامني  وولدان 
رمي الرمح  ورمــي الثقل والعداءة 
فاطمــة فاضل فــي فعالية 100م 
البرونزية  االوســمة  بخصوص  اما 
فقد خطفها كل مــن علي مبارك 
في فعاليــة 400م  واحمد غني في 
فعالية رمي الثقل وحســني حسن 
في فعالية رمي القرص وزهراء جناح 
في فعاليــة رمي الرمــح ومحمد 

اشرف في فعالية 100م.

اتحاد العاب القوى البارالمبي يحصد 17 وسامًا ملونًا في بطولة فزاع الدولية 

غدا.. الوطني يواجه سوريا في مباراة األمل
 نحو الملحق القاري المؤهل إلى المونديال 

األولمبي يسعى إلى التعويض امام تايالند في بطولة دبي الدولية 
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الفوز على اإلمارات يدفع منتخبنا الوطني 3 درجات إلى االمام في تصنيف الفيفا

منتخب ألعاب القوى الباراملبي

التعليق الرياضي وعدم 
جاذبية الناس إليه 

ال شــك أن احلديث عن التعليــق الرياضي في 
العــراق هــو حديث الســاعة ويــراد من ذلك 
مراجعة سريعة لكي نضع النقاط على احلروف 
ونشــخص احلــاالت الســلبية واإليجابية عن 
كيفية اختيار ما يطلق عليه من اســم يحمل 
صفه معلق وخاصة في هذا الزمن االغبر الذي.
ان هــذه احلاالت بــرزت بشــكل ال يليــق بنا 
برامج  رياضيني ســابقني وكمعدي  كمعلقني 
رياضية ولســنوات طوال  وان هذا حدث بسب 
احتالل العراق وتدميــر البنية التحتية وتغيير 
نفســيه العراقي األصيل، ولهــذا فأننا قدمنا 
خدمات على صعيــد الرياضة العراقية محليا 
وعربيا واسيويا , ولكوننا انطلقنا ومنذ نعومة 
اظفارنا انطلقنا في مجال الرياضة وكنا ابطال 
متألقني على الصعيدين احمللي والعربي وهذا مما 
يدل على اننا مت قبولنا على وفق الشــروط التي 
والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  املؤسسة  وضعتها 
خالل منتصف الســبعينيات من القرن املاضي 
الدراسية  وكنا متسلحني سواء بالشــهادات 
والشــهادات التدريبية و التحكيمية على حد 
سواء وعليه مت تشكيل جلنه في عام 1974 بعد 
اإلعالن عن فتح دورة خاصة باملعلقني الرياضيني 
وبعد تشــكيل تلك اللجنة مت اجراء االختبارات 
الالزمة الختيار مجموعة مــن املعلقني الذين 
اخملتلفة  الفعاليــات  على  بالتعليــق  يقومون 
ليس على صعيد كرة القدم وامنا على فعاليات 
العاب الســاحة و امليدان واملصارعة واملالكمة 
ورفع االثقال وكرتي الطائرة والسلة والفروسية 
وفعاليات أخرى، وان اللجنة التي شكلت لهذا 
الغرض مكونه من أساتذة مختصني في اختيار 
املعلــق الرياضي فــي ذلك الوقــت  ونقول ملن 
يدعي بانه خبير رياضي هل نستجدي معلقني 

رياضيني من خارج العراق؟.
ما هكــذا تورد االبل يــا ؟ ونقــول عيب وألف 
عيب علينا على  اســتجداء معلقني من خارج 
العــراق احلبيب وملاذا لم يتم دعــوة أهل اخلبرة 
و االختصــاص ألجل اختيــار معلقني مع دعوه 
معلقني رياضيني سابقني لكي يتواصلوا مبهمه 
التعليق علــى مباريات كرة القــدم ومن اهلل 

التوفيق.

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

فريق »بايك داد« الرياضي للدراجات الهوائية 
الذي تأســس في عام ٢٠٢٠ بقيادة الكابنت 
حسان فالح، يضم اكثر من 450 متسابقا 
من كال اجلنسني، يعد اكبر فريق للدراجات 
الهوائية في الشرق األوسط، يؤدي جوالت 
بغــداد واحملافظات ويشــترك في فعاليات 
عــدة، الفريق يضم عشــرات الالعبني من 
رســائل  أوصلوا  الذين  والهــواة،  احملترفني 
ســالم واطمئنان للجميــع، أحد عضوات 
الفريق، مروة عامر، بكالوريوس محاســبة، 
حتدثت عن انضمامها إلى الفريق، والعديد 
مــن النقــاط التي تخض مســيرتها إلى 

جانب نحو 90 من املتسابقات،  فقالت:
لدي اهتمامات في القطاع الرياضي، فهي 
متنح الشخص طاقة إيجابية، وبرغم انني 
اتابع العديــد من األلعــاب اال ان الدراجة 
الهوائية هــي األقرب لي.. كما تشــدني 
القدم  لكــرة  الوطني  املنتخــب  مباريات 
وأمتنــى ان يكــون اســود الرافدين ضمن 
املقبل  العالم  نهائيات كأس  إلى  املتأهلني 

في قطر 2022.

من اخليال 
وتؤكد انهــا تابعت احداث مبــاراة العراق 
واإلمــارات األخيرة ضمن تصفيات آســيا 

املؤهلة إلى كأس العالم، فبرغم ان املباراة 
نقلت إلى ارض محايدة، لكن الرسالة التي 
أوصلها جمهورنا الوفي احملب للعراق، فقد 
ملعب  مدرجات  احلاشــدة  اجلماهير  مألت 
املدينــة الدولي برغم ان املبــاراة تقام في 
ارض السعودية، ورمبا هذا يحدث في اخليال، 
وألول مــرة ان نرى ملعبا مــن دون فريقني 
ميتلئ باجلمهور، الصراحة هي رسالة سالم 
مــن بغداد إلى العالم أجمع ان وطننا آمن، 
وســيبقى بهمة ابناءه الغيارى شــامخا، 
كما ان الفــوز املهم هــو رد اعتبار ونأمل 
املباريات احلاســمة  الكثير من فريقنا في 
في  منافســاتها  جدول  يتضمنهــا  التي 
رحلة التصفيــات التي تعــد رحلة حتدي 
وإصرار على اثبات وجود كرتنا العراقية في 

التصفيات القارية وصوالً إلى املونديال.

احملبة والسالم 
تضيف: تابعت فريق بايك داد الرياضي وهو 
فريق شبابي رياضي تطوعي تنموي يعمل 
علــى دمج الرياضــة بالتنمية البشــرية 
الرياضية روح مختلفة،  لتكون لنشاطاته 
التواصل  وســائل  طريــق  عــن  تابعتــه 
االجتماعــي »الفيس بوك، اعجبتني فكرة 
االنضمام إلى هذا الفريق ووجدت تشجيعا 
من اسرتي، سيما والدي، واحلقيقة ان لكل 
خطوة هــدف، وارى ان ابرز اهــداف الفريق 
والتآلف والسالم واملساندة  هو نشر احملبة 

في هو تغيير نظرة اجملتمع وممارســة احلرية 
الشخصية وحترير املرأة من القيود ووجدت 
ان حضــور املرأة في الفريق شــكل نقطة 
مهمة جدا فــي اطار كســر احلاجز الذي 
تعاني منه حواء في تقدمي نفســها وإبراز 

مواهبها.

مشاعر جميلة
وتقــول مــروة: ال ميكــن وصف املشــاعر 
اجلميلــة التي تطغي علينــا ونحن جنوب 
الشوارع في بغداد او احملافظات واملشاركة 
في امللتقيات واملهرجانات، وممارســة احلرية 
الشــخصية شــيء جدا جميــل، وأيضا 
فأنني أؤكد ان الدراجة هي صديقة البيئة 
يلتحقوا  ان  البنــات  انصــح  النظيفــة، 
بالفريق ليكسروا حاجز اخلجل واملساهمة 
في إيصال رســائل السالم  وأيضا من أجل 
نظافة البيئــة، موضحة ان نحو 90 جولة 
اجراها الفريق ومقــررا له ان يقوم بجولته 
الـ 91 اليوم االثنني ملشاركة طلبة اجلامعة 
التكنلوجيــة نشــاطات رياضيــة وفنية 
واســتعراضات ضمن املهرجــان الرياضي 

الفني األول للجامعة.
وتوضــح أيضا من شــروط اجلــوالت التي 
يؤديها الفريق هي » ارتداء اخلوذة بالنسبة 
جلميع املشــاركني، وزي الفريق الرســمي 
بالنســبة لالعضاء، ارتداء الــزي الرياضي 
بالنســبة للضيوف، احضار جوب اضافي 

احتيــاط وااللتــزام بالنظــام و توجيهات 
املشرفني و قيم و اخالقيات الفريق«.

مشروع التجميل
هــم اهتماماتها األخــرى، أوضحت مروة 
عامر، انها متلك مشــروع صغير للتجميل 
» مــروش« للعنايــة بالبشــرة، وحققت 
مــن خالله بعض الطموح، وان شــاء اهلل 
ســيكبر ما دمــت اهتم به فهــو هواية 
واحتراف في الوقت ذاته، واعمل جيدا على 
االرتقاء بقدراتي فــي التجميل عن طريق 
املتطورة في  االجتماعــي  التواصل  برامج 
فن التجميل ، اذ اشعر انني اسهم وبنحو 

فعال في صناعة اجلمال.

مناشئ أملانية 
وتشير إلى انها تعتمد على املنشأ األملاني 
في اختياراتها من مواد التجميل املتنوعة 
واحلديثة املعتمدة في صناعة اجلمال ومنها 
» كرميات ومعطرات ومقشرات وشامبوات 
ومكيفات وحمام زيتي وسيرومات للبشرة 

وللشعر ….الخ«.

الصراحة والسفر
وتختتــم حديثهــا بالقــول: انــا من برج 
العقرب، وشــعاري فــي احليــاة هو »كن 
صريحاً في كل شــيء، وهوايتي الســفر، 

وطموحي شراء سيارة.

مروة عامر تنشر السالم بجوالت »بايك داد« وتصنع الجمال في »مروش«
خريجة المحاسبة تنضم إلى أكبر فريق شبابي تطوعي تنموي بالشرق األوسط

حسام عبد الرضا*
اختتمــت يــوم أمــس األول فــي 
دولــة الكويــت الــدورة التدريبية 
اجمللس  اقامها  التــي  والتحكيمية 
االحتاد  وباشراف  االســيوي  االوملبي 
الدولي لكرة اليد خالل املدة من 3/22 
ولغاية 3/26 ومبشاركة واسعة من 
دول ) العراق والكويت ومصر وقطر 
وعمان واألردن والبحرين وســلطنة 
واليمن  وســوريا  وفلسطني  عمان 
).. حيث شــارك من  والســعودية 
العراق املدربــني الكابنت كمال عبد 
الواحد والكابــنت قتيبة نادر املقيم 
دولة الكويت واحلكام االحتاديني بالل 
ابراهيم واسامه سامي، حيث منح 
املستوى  املشاركني خاللها شهادة 
) C ) املعتمــدة من االحتــاد الدولي 
.. وأشــرف علــى إلقــاء احملاضرات 
التدريبية الدكتور تيســير املنسي 
) رئيس االحتاد االردنــي لكرة اليد ) 
.. واحلــكام كانت بإشــراف احملاضر 
السويســري الكس فليكس ، وفي 
تصريح للكابنت قتيبة الذي كان له 

دور فعال في إمتــام كافة اإلجراءات 
اإلداريــة والفنية وتســهيل االمور 
الدورة   في  العراقيني  للمشــاركني 
أكد ان الدكتور تيسير منسي يعتبر 
اضاف  الذي  املميزين  احملاضرتني  من 
الكثيــر مــن املعلومات بشــهادة 
املدربني املشــاركني حيث تضمنت 
اخلاص  التدريبــي  املنهــاج  الدورة 
بالهجــوم والدفاع ) دورة متكاملة)

وان هدفنا من املشــارك هو معرفة 

معانــاة املدرب مع العبيه و بالوقت 
نفســه معرفة املدرب اجملتهد وغير 
اجملتهــد، في حني، أوضــح الكابنت 
كمال ان اليــد العراقية اصبح لها 
اسم كبير بني فرق القارة اآلسيوية 
والتي حققها  الرائعة  النتائج  بعد 
البطولة  فــي  الوطني  منتخبنــا 
دراسة  مت  األخيرة حيث  اآلســيوية 
احلالــة النفســية واملعنوية خالل 
مبــاراة منتخبنا الوطني واملنتخب 

الكويتي. 
أن  ابراهيــم أكد  بــالل  اما احلكم 
القــاء احملاضرات   الــدورة تضمنت 
الدوري  النظرية ومشاهدة مباريات 
الكويتي لكرة اليد وباشراف اخلبير 
وأيضا  فليكس  الكس  السويسري 
التعديالت  املعلومــات  تضمنــت 
القوانني املعتمدة والتعديالت  حول 
البطوالت  فــي  للقانون  اجلديــدة 
العاملية االخيرة كانت دورة جدا ممتازة 
ومفيدة وايضــا اضافت معلومات 
الى  بالفائدة  ترجع  ســوف  جديدة 
وزمالئنا  العراقية  اليــد  كرة  لعبة 
احلكام في العراق.. وفي اخلتام قدم 
املشاركني كل الشكر والتقدير الى 
االحتــاد املركزي لكــرة اليد متمثل 
برئيســها محمد األعرجــي  والى 
العراقية  الوطنية  األوملبية  اللجنة 
املوقرة متمثلة  احلــكام  والى جلنة 
برئيســها فاضل كاظــم واعضاء 

اللجنة التاحتهم هذه الفرصة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

مدربو وحكام اليد يختتمون دورة دولية في الكويت 

املشاركون في الدورة التدريبية التحكيمية بالكويت

مروة عامر.. تنشر السالم في جوالت بايد داد



تعزية
تتقدم اسرة الصباح اجلديد 
بخالص التعزية واملواســاة 
الــى الدكتور صــاح غازي 
لوفاة  الساعدي  إسماعيل 
عقيلتــه، ســائلة العلــي 
القديــر أن يلهمــه وأهلــه 
الصبــر  وذويهــم  وأهلهــا 
والســلوان وان ميــن عليها 
برحمتــه ومغفرته انه نعم 

املولى ونعم اجمليب.

 وانا هلل وانا اليه راجعون

توعدت اإلعالمية رضوى الشربيني الفنان تامر حسني، 
بعد تعمده غناء أغنيته الشــهيرة "ســي السيد"، 
أمامهــا في حفل زفاف شــام الذهبي ابنــة الفنانة 
أصالــة، الذي أقيم في أحد الفنــادق الكبرى، بحضور 
عدد كبير من جنــوم الفن واإلعالم، وإعالنه صراحة أنه 
حــاول "أخذ حق" العديد من الرجــال من رضوى التي 
حترض الزوجات على أزواجهن، وقالت رضوى إنها سترد 
على تامر بتخصيص حلقة كاملة من برنامجها " هي 

وبس " عن األغنية.
وقالت الشــربيني، عبر انســتغرام في تعليقها على 
مقطع فيديو نشــره الفنان تامر حســني، من حفل 
الزفاف وهــو يغني أغنية "ســي الســيد"، موجًها 
كلماتها لرضوى الشربيني: خدتني على خوانة يا تامر، 
بس معلش أخويا وجوز أختي، بس حاسب بقى حلقة 

كاملة على سي السيد بتاعك دا.
وقام تامر بنشر صورة خاصة من كواليس حفل الزفاف 
جتمعــه وزوجته بســمة بوســيل واإلعالمية رضوى 

الشربيني.

يشــارك املمثل العاملي فــان دام، الفنــان  املصري رامز 
جالل، في تقدمي برنامجه للمقالب، املعروض خالل شهر 

رمضان املقبل.
ويقوم الفنان العاملي بإقناع الضيوف سواء جنوم الرياضة 
أو الفن أو الغناء، مبشاركته في أحدث أفالمه في الوقت 
الذي يتنكر فيه رامز جالل بشخصية ممثل ويبدأ بتنفيذ 
املقلب املنتظر. وسبق لـ فان دام أن شارك الفنان املصري، 

محمد رمضان، بطولة إعالن لشهر رمضان 2019.
وكان رامز جالل قدم في رمضان 2021 برنامج “رامز عقله 
طار”، وتدور فكرة املقلب حول استضافة الفنان ضحية 
املقلب الفتتــاح مدينة مالهــي “باز الند”، ويســتقبل 
الضيف الفنان حســن العســيري، ويأخــذه في جولة 
باملكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خاللها 
املقلب، قبل االنتقال إلى مقابلة مع املذيعة ســارة مراد، 
وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جالل ملقابلة ضيفه 
متنكرا في شخصية “بهجان”، والركوب سويًا في لعبة 

“هوب دروب”.

رضوى الشربيني 

فان دام 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED
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ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل:
تلقت فرقة انكيدو للفنون الشــعبية 
العراقية في السويد دعوة من منصة 
االبداع في املانيا لتقــدم ليلة عراقية 
مســتوحاة مــن التــراث الشــعبي 
املغترب  العراقي  الفنان  وقال  العراقي، 
في الســويد مهند هواز مدير الفرقة: 
تلقينا دعوة من االســتاذ الفنان فراس 
مهرجان  فــي  للمشــاركة  االحمدي 
منصة ابداع من املانيا الذي سيقام في 
مدينة كولــون بأملانيا لنكون جزءا من 
املنصة انا برفقة فرقتي انكيدو، وافقنا 
على الدعــوة الن املنصــة حتمل روحا 
عراقية وهي منصة جميلة وســتكون 
املغتربني  العراقيني  للفنانــني  ملتقى 

خارج العراق".
فرقتنا  اهلل، ســتقدم  واضاف:ان شاء 
ليلة عراقية تتضمــن رقصة )الرحى( 
التي هي من اغنية ) ماتنســمع رحاي 
الروح  تــدور، اطحن بقايــة  ايدي  بس 
موش اطحن شعير(، تصميم الرقصة 
لألســتاذ الفنــان عــادل لعيبي وهو 
احد اعضاء الفرقــة القومية للفنون 
الشــعبية في بغداد منذ العام 1997 
الفرقة،  لهــذه  الذهبي  العصــر  ايام 
كما سنقدم رقصة )اخلشابة(، ولوحة 
مســتوحاة من اغنية )علياني الياني( 
بصــوت املطرب الكبير داخل حســن 
وهذه اللوحة ســتكون من تصميمي 
رقصتي  ســنقدم  كمــا  واخراجــي، 

)اخلناجر( و)املوشحات(. 
وكان الفنــان هــواز قــد شــارك في 
مهرجــان كبير اقيم في روســيا قبل 
احلرب الروســية االوكرانية وحتدث عن 

هذه املشاركة قائال: 
شــاركت فــي مهرجان فاركــراد في 
روســيا حيث قمت بإعطاء محاضرات 
فــي الرقــص والتدريب علــى الرقص 
نفس  وفــي  العراقــي  الفولكلــوري 
احلكام  للجنــة  رئيســا  كنت  الوقت 
في املهرجان، وكانت املســابقة كبيرة 

جدا شــارك فيها أكثر من 150 راقصا 
وراقصــة تقريبا، تصــور ان اليوم االول 
للمســابقة اســتمر عملنا وبشكل 
متواصل من الساعة التاسعة صباحا 
اليوم  حتى احلادية عشرة مساءا، وفي 
الثانــي مــن التاســعة صباحا حتى 

الثالثة عصرا".
ويضيف" لم نشعر باي تعب، وبالنسبة 
لي شــخصيا مــرت هذه الســاعات 
كانها ســاعة واحدة الن االجواء كانت 
كانوا  والراقصات  الراقصــون  جميلة، 
يؤدون بطريقة جميلة جدا، كما قمت 
بتدريب فتيات روســيات على لوحتني، 
االولــى على أنغام اغنية عالء ســعد 

)االطفائيــة(، والثانية كانــت للفنان 
قاســم الســلطان )هز ايده( وهي من 

اغنياته اجلديدة ".
الشــعبية  للفنون  انكيــدو  وفرقــة 
مهند  الفنــان  اسســها  العراقيــة 
هــواز عــام ٢٠١٠ وهي فرقــة راقصة 
قوامها ثمان فتيات ســويديات تشربن 
الفلكلــور والفن الشــعبي العراقي، 
وتأسســت على منط الفرقة القومية 
العراق، شارك  في  الشــعبية  للفنون 
هواز في عــدة مهرجانات حول العالم 
وكحكم،  ومــدرس  ومــدرب  كراقص 
حصل علــى جوائٔز وتكرمي من عدة دول 
،   قدم لوحة راقصه عن معاناة مدينته 

املوصــل علــى مســرح دار األوبرا في 
ستوكهولم، كان مشرفاً ولثالثة مرات 
على تصميم اعمــال راقصه للطفل 
في بلدية يوتبوري السويدية ، في عام 
2019 مت تعينه كمدير ملشــروع التبادل 
الثقافــي الفني بني الســويد و اقليم 
كردســتان في العــراق، أغلب االغاني 
التراثيــة القدمية التــي يعتمد عليها 
لتدريــب فرقته باصوات زهور حســني 
وداخل حسن وياس خضر وايضا قاسم 
السلطان وغيرهم، اقرب الرقصات الى 
قلبه الهجع و اخلشابه، سبق ان تلقى 
دعــوة من مهرجان بابــل الدولي الذي 
اقيم العام املاضي بصفة ضيف شرف.

بغداد - الصباح الجديد:
دعت وزارة الثقافة والســياحة واآلثار 
جميــع وســائل اإلعالم الــى حضور 
افتتــاح مهرجان الواســطي للفنون 
التشــكيلية في دورته الرابعة عشرة 

بعروضه الفنية )رســم، نحت، خزف، 
خط( وجلســاته النقدية الذي يُفتتح 
اليــوم االثنني على قاعات دائرة الفنون 
العامة في مقر الوزارة مبشــاركة أبرز 
الفنانني العراقيني ومنهم أحد عشــر 

فناناً تشكيلياً عراقياً مغترباً. 
ويعد املهرجان أكبر تظاهرة تشكيلية 
في البالد على صعيد العدد ومستوى 

األعمال املشاركة. 
ويبلغ عدد اللوحات املشاركة 76لوحة 

فنيــة، و36عمــالً نحتيــاً، و6 أعمال 
خزفيــة، و36 لوحة خــط(، فضالً عن 
األعمــال الفنية التي سيشــارك بها 
الفنانــون التشــكيليون العراقيــون 

املغتربون.

يبدأ اليوم

الثقافة تدعو االعالم لحضور افتتاح مهرجان الواسطي 

منصة االبداع في المانيا تضيف
 فرقة انكيدو للفنون الشعبية

لتقديم ليلة عراقية باشراف الفنان المغترب مهند هواز..

متابعة - الصباح الجديد:
ُحّذر مســتخدمو "ماسنجر" Messenger من فتح رسالة نصها 
"أنظر ماذا وجدت" Look what I found، ألنها قد متنح املتســللني 

حق الوصول الكامل إلى حساباتهم على "فيسبوك".
ويحذر خبراء األمن مــن أن عملية االحتيال الســيئة هذه، التي 
رصدت ألول مرة العام املاضي، عادت وميكن أن تســمح للقراصنة 
بالوصول إلى البيانات الشــخصية للغاية. ويبدو أن هذا التهديد 
اجلديــد يتصاعد في جميــع أنحاء العالم وهــو بالتأكيد تهديد 
يجب مراقبته عن كثب، بحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" 

.Express
وســُينقل أولئك الذين ُخدعوا إلى صفحة "فيســبوك" وهمية 
والتــي تقوم بعد ذلك بســحب بيانات املســتخدم حيث يكتب 

الشخص اسمه وكلمة املرور.
وميكــن بعد ذلك اســتخدام هذه املعلومات احليوية الكتشــاف 
البيانات الشــخصية وحتى تثبيت البرامج الضارة على األجهزة. 
واألســوأ أنه مبجرد وصول احملتال إلى حســاب "فيسبوك"، ميكنه 
أيضا مداهمة قائمة العناوين وإرسال النصوص الضارة إلى املزيد 

من املستخدمني.
"ماســنجر" عبر اإلنترنت مع اســتهداف مســتخدمني مؤخرا 
 Is thisبالرســالة التي تقول "هل هذه صورتك في هــذا الفيديو

.".you in this video
ويستخدم املتسللون هذه العبارات املغرية للغاية ألنهم يعلمون 
أن الكثيرين ســيرغبون في النقر فوق الرابط ملعرفة بالضبط ما 
هو مضمون الرســالة. وهناك تكتيك آخر يستخدمه احملتال وهو 
وضع رموز تعبيرية مرحة في النص مما يساعد على جعل األشياء 

تبدو أكثر ودية.

تحذير من رسالة خبيثة 
على الماسنجر

ميسان - الصباح الجديد:
انطلقت أمس األحد، فعاليات مهرجان "ميسان الشبابي 

اجلنوبي" ملسرح املونودراما في محافظة ميسان.
وقال مدير شــباب ورياضة العمارة، شــريف املوســوي، إن 
"مديريــة الشــباب والرياضة في ميســان، التابعة لوزارة 
الشــباب والرياضة، نظمت مهرجان ميســان الشــبابي 
اجلنوبي ملسرح املونودراما، بالتعاون مع نقابة الفنانني - فرع 

ميسان".
وأضاف املوســوي، أن "املهرجان الذي تستمر فعالياته ملدة 
يومني، يشارك فيه 20 عمالً من محافظات البصرة وذي قار 

وميسان".

انطالق فعاليات مهرجان 
ميسان الشبابي الجنوبي 

لمسرح المونودراما

متابعة - الصباح الجديد: 
كشفت صحيفة "الغارديان" أن محكمة 
والية فرجينيــا األميركية قضت لصالح 
آمبر هيرد في دعوى التشهير التي رفعها 
زوجها الســابق جوني ديب على إثر مقال 
رأي كتبته عن جتربتها مع العنف املنزلي.

وفي التفاصيل، كان جوني ديب قد تقدم 
بدعــوى قضائية ضد آمبــر هيرد بتهمة 
التشــهير بعدما كتبت عام 2018 مقاالً 

في صحيفة "الواشنطن بوست" ذكرت 
فيه أنهــا تعرضت للعنــف املنزلي ولم 

تشر إلى اسم جوني ديب.
ووفقــاً لصحيفة "الديلي ميل"، خســر 
جوني ديــب القضية برغم جهوده لتبرير 
موقفــه ومحاولــة احلصــول على 100 
مليــون دوالر كتعويض، حيــث جاء في 
حيثيات احلكم الصادر عن هيئة احملكمة 
أنه ميكن آلمبر هيرد أن تترافع أمام هيئة 

احمللفــني، ألن مقالهــا عــام 2018 حول 
معامالت العنف املنزلي كان متماشــياً 

مع املصلحة العامة.
اســتماع قصيرة، حكم  وبعد جلســة 
قاضي بوالية فرجينيــا، أن آمبر هيرد من 
حقهــا االســتفادة من قانــون مناهض 
للعنــف األســري، بعــد مرافعــة من 

محاميها، وحكم لها بغرامة مالية.
وأفــادت الصحيفــة أن احلكــم لصالح 

آمبــر هيرد فــي هذه القضيــة ال يعني 
أنها أصبحــت تتمتع بحصانــة كاملة 
مما كتبته، ولكن ببســاطة ميكنها تقدمي 
هذه احلجة إلى هيئة محلفني كجزء من 
دفاعهــا. وجدير بالذكــر أن هيرد قدمت 
أيضاً دعوى تشهير ضد جوني ديب بسبب 
التصريحــات التــي أدلى بهــا محاميه 
عنهــا. ويأتي احلكم قبل أســابيع فقط 
من املوعد املقــرر لبدء محاكمة مطولة 

مقاطعة  في 
كــس  فا فير
 ، جينيــا بفر

املقرر  من  حيث 
كل  يدلــي  أن 

في  بشهادته  منهما 
احملكمة، مع إدراج العديد 

مــن شــخصيات هوليــوود 
األخرى كشهود محتملني.

جوني ديب يخسر قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيردجوني ديب يخسر قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد

واسط - الصباح الجديد:
نظمت جمعية موهوبات واســط، 

املعرض السنوي الثالث في مدينة 
الكوت، مبشاركة أكثر من 100 فتاة 

من مختلف االعمار.
وقال منســق املعــرض أماجن 

بدأت  أن اجلمعية  اجلاف، 
عملهــا بعضويــة 7 
فتيــات فقــط، فيما 

مـــن  أكثـــر  االن  تضــم 
100 مـــن املوهوبـــات فـي 

احملافظـة.
ولفت إلى أن املعرض تضمن 
من  الفنية،  الفعاليات  شتى 
والتطريز  والنحت  الرســم 

واملوسيقى والغناء.

ديالى - الصباح الجديد:
أعلــن عضــو احتــاد اجلمعيات 
الفالحيــة في محافظــة ديالى 
احمــد الشــمري، انشــاء ثالث 
مزارع لتربيــة الغزالن النادرة في 
احملافظة. وقال الشــمري، " سوء 
ملف الزراعة وخســائره املتكررة 
دفعــت العديــد مــن الفالحني 
الى تغيــرات جوهريــة في منط 
اســتثماراتهم وحتويلهــا الــى 
مســارات غير تقليديــة بهدف 

توســيع نشــاطهم االنتاجــي 
خاصة في ملف الثروة احليوانية".

واضــاف الشــمري، ان "ديالــى 
3 مزارع  شــهدت مؤخــرا والدة 
النادرة  الغزالن  لتربية  متواضعة 
الرمي من اجل تســويقها  ومنها 
الى بغداد وبقية احملافظات لوجود 
ان  مبينا  عليهــا”،  متزايد  طلب 
“املزارع ما تزال في البداية وتضم 
ازواجــا متعددة بهــدف التكاثر 

لكنها جتربة مهمة “.

على  “االقبال  الى  واشــار 
متصاعد  الغــزالن  شــراء 
مســتقبلية  نظرة  وهناك 
علــى انه ســيكون قطاع 
قبل  مــن  خاصة  مزدهــر 
بغــداد التي تعــد االكثر 
اقباال على الغزالن ألسباب 
متعددة منهــا ما يتعلق 
باللحــوم او تربيتهــا في 
متنزهــات او حتى حدائق 

لبعض االسر امليسورة".

ديالى: انشاء ثالث مزارع
 لتربية الغزالن "النادرة"

100 فتاة تشارك في المعرض السنوي 
الثالث لجمعية موهوبات واسط
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