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بغداد ـ الصباح الجديد:
العليا  االحتادية  احملكمــة  ألزمت 
امــس الثالثــاء حكومــة إقليم 
انتاج  كامل  تســليم  كردستان، 
النفــط في ارضه الــى احلكومة 
االحتاديــة، بعــد إصدارها حكما 
النفط  قانــون  دســتورية  بعدم 

والغاز في االقليم.
اإلحتاديــة  احملكمــة  وحســمت 
ثالث  استمر  نزاعاً  هذا،  بحكمها 
ســنوات بني احلكومتني االحتادية 
والكرديــة حول تصديــر االقليم 

لنفطه من دون موافقة بغداد.
وأفــاد اعــالم احملكمة فــي بيان 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
منه، ان "احملكمة االحتادية اصدرت 
قراراها بالدعوى 59/احتادية /2012 
وموحدتها 110/احتادية / 2019 في 
2022/2/15 املتضمن احلكم بعدم 
دســتورية قانون النفــط والغاز 
حلكومــة إقليم كردســتان رقم 
)22( لسنة 2007 وإلغائه خملالفته 
أحــكام املــواد )110 و111 و112 
و115 و121 و130( مــن دســتور 
جمهوريــة العراق لســنة 2005 
وإلزام حكومة اإلقليم بتســليم 
احلقول  من  النفــط  إنتاج  كامل 
النفطيــة في إقليم كردســتان 
وزارة  التي قامت  األخرى  واملناطق 
الطبيعيــة في حكومة  الثروات 
إقليــم كردســتان باســتخراج 
إلى  وتســليمها  منهــا  النفط 
احلكومة االحتادية واملتمثلة بوزارة 
النفــط االحتاديــة ومتكينها من 
استخدام صالحياتها الدستورية 
بخصــوص استكشــاف النفط 

واستخراجه وتصديره."

وأضــاف البيان: "لــوزارة النفط 
التعاقدات  بطــالن  مبتابعة  احلق 
النفطية التــي أبرمتها حكومة 
األطراف  مــع  كردســتان  إقليم 
اخلارجية دول وشركات بخصوص 
واستخراجه  النفط  استكشاف 
حكومة  وبيعه.وإلزام  وتصديــره 
إقليــم كردســتان بتمكني وزارة 
الرقابة  وديــوان  العراقية  النفط 
املاليــة االحتــادي مبراجعة كافة 
مع  املبرمة  النفطيــة  العقــود 

كردســتان  إقليــم  حكومــة 
بخصوص تصديــر النفط والغاز 
وحتديد  تدقيقها  لغــرض  وبيعه 
احلقــوق املاليــة املترتبــة بذمة 
من  كردســتان  إقليم  حكومــة 
حصة  حتديد  يتــم  وأن  جرائهــا 
العامة  املوازنــة  مــن  اإلقليــم 
وبالشــكل الذي يضمــن إيصال 
حقوق مواطني محافظات إقليم 
العامة  املوازنــة  من  كردســتان 
االحتادية وعدم تأخيرها وإشــعار 

احلكومــة االحتادية وديوان الرقابة 
املالية االحتادي بذلك".

وجاء احلكم خالل جلسة عقدتها 
احملكمــة االحتاديــة العليا، امس 
إقليم  تصديــر  حــول  الثالثــاء 
كردســتان لنفطه خارج موافقة 

احلكومة االحتادية.
قد  االحتــادي  النفط  وزيــر  وكان 
اقــام دعوى علــى وزيــر الثروات 
اقليم كردســتان  الطبيعية في 
وطلب االســتيضاح حــول ذلك 

مــن رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
املالية االحتادي ورئيس وزراء اقليم 

كوردستان.
وطلب وزير النفط االحتادي احلكم 
بتنفيذ وتطبيــق ما جاء باحكام 
الصلة  ذات  والقوانني  الدســتور 
وتســليم كامل االنتاج النفطي 
املنتــج فــي االقليم الــى وزارة 

النفط االحتادي.
ويعود النــزاع بني بغــداد واربيل 
حــول تصدير االخيــرة لنفطها 

بدون موافقــة احلكومة االحتادية 
فــي بغداد الى عــام 2018 حيث 
بــدأت احملكمة النظــر في دعوى 
وزارة النفط االحتادية حول تصدير 
النفــط مــن اقليم كردســتان 
 750 والبالغــة كمياتــه حوالي 
برميــل يوميا نظــرا لعدم  الف 
حضور وزير الثروات الطبيعية في 
حكومة اقليم كردســتان احيانا 
وحلاجة احملكمــة لرأي خبراء حينا 
آخر.ثم قررت احملكمة ادخال رئيس 
وزير  و  االحتــادي  الــوزراء  مجلس 
املالية االحتادي ورئيس وزراء إقليم 
لوظائفهم  إضافــة  كردســتان 
الدعوى  فــي  ثالثــة  أشــخاصا 
للوقوف منهم عما يلزم حلسمها 
وذلــك لكون الدعــوى ذات جنبة 

دستورية وسياسية ومالية.
احملكمة  ان  الــى  االعالم  واشــار 
"وجدت أن املادة 111 من الدستور 
أوردت مبــدأ عاما ملوضوع النفط 
هو  والغاز  "النفط  ونصها  والغاز 
في  العراقي  الشــعب  كل  ملك 

كل األقاليم واحملافظات".
وذهبــت احملكمة بهدف حســم 
الوقوف على كيفية  إلى  الدعوى 
تطبيــق واعمال املــادة 111 من 
الدستور بشأن النفط املستخرج 
من  بــدءا  اقليم كردســتان  من 
تتولى  التي  واجلهة  االســتخراج 
ذلك من الناحية الفعلية والسند 

الدستوري او القانوني".
ثم توالى عقد احملكمة جللساتها 
وتأجيلها  القضيــة  هــذه  حول 
حتى  وقانونيــة  فنية  الســباب 
أمس  النهائي  حكمهــا  اصدرت 

الثالثاء.

مكنت وزارة النفط والرقابة المالية من مراجعة العقود التي ابرمتها حكومة اإلقليم 

"االتحادية" تحكم بتسليم النفط المنتج
في مناطق كردستان الى حكومة البالد

ارتفاع كبير في صادرات نفط البالد
6 الى المصافي الصينية »المستقلة« ارقام »صادمة « لتلوث البالد بالمتفجرات:

102 آالف ضحية خالل عقدين

الصباح الجديد ـ متابعة:
االحتادية  النزاهــة  هيئــة  أوردت 
أمس الثالثاء، تورط 11 ألفاً و605 
من املســؤولني، بينهــم 54 وزيرا 
املاضي  العام  خالل  "بالفســاد" 
2021، فيما اشارت الى ان التهم 
التي وجهت اليهم بلغت 15290 

تهمة.
وافادت الهيئة فــي بيان اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، ان تقريرها 
الســنوي لعــام 2021، اوجــز إن 
"عدد املّتهمني في قضايا فســاد 
)لم حتدد طبيعتهــا( بلغ 11605، 

وّجهت إليهم 15290 تهمة".
وأضافت أن "من بني هؤالء 54 وزيراً 
ومن بدرجته )لم حتدد أسماءهم(، 
وجّهت إليهــم 101 تهمة، و422 
ة  ُمتَّهماً مــن ذوي الدرجات اخلاصَّ
بدرجتهم  ومن  العامِّني  واملُديرين 

وّجهت إليهم 712 تهمة".
وأوضحت الهيئة، أن "632 حكم 
إدانة صــدر من بينها حكم واحد 
بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من 

ذوي الدرجــات اخلاصــة واملديرين 
العامني ومن هم بدرجتهم".

وكشفت عن متكنها من منع هدر 
والتحقيق في أكثر من 15 ترليون 
دينارٍ حوالــي )12 مليار دوالر( من 
صدرت  والتــي  العامة  االمــوال 
أحكاٌم قضائيَّـــٌة بردها وإعادتها 

ة للبالد. إلى حساب اخلزينة العامَّ
ووفق القانون العراقي، فإن جميع 
األحــكام التي تصدرهــا احملاكم 
العراقية أولية قابلة للطعن أمام 
محكمة التمييــز االحتادية خالل 

30 يوما من صدوره.
واضافــت الهيئــة انهــا عملت 

على 224 قــراراً قضائيــاً غيابياً 
واملُتَّهمــني  املدانــني  لتســلُّم 
للقضــاء  املطلوبــني  الهاربــني 
الى  منوهة   ..2021 عــام  خــالل 
انها قد فتحت 16 ملف تســليم 
للمتهمــني واملدانــني الهاربــني 
لثبوت ُمغادرتهــم العراق بينهم 

6 وزراء ومــن بدرجتهــم و79 من 
ذوي الدرجــات اخلاصــة واملديرين 

العامِّني.
واكــدت تنظيمهــا 257 ملفــا 
املهربة منها  األموال  الستـــرداد 
4 ملفــات متعلقة بــوزراء ومن 
هــم بدرجتهــم و58 ملفا بحق 
ذوي الدرجــات اخلاصــة واملديرين 

العامني.
تقريرها  فــي  الهيئــة  وأكــدت 
الســنوي هذا، متكن العراق للمرة 
ــة  السريّـَ اختــراق  مــن  االولى 
املصرفية الدولية قانونيا .. مبينة 
ان ذلــك جــاء عبــر جهودها مع 

صندوق استرداد أموال العراق.
وأشارت الهيئة الى ان االختراق مت 
من خالل إجــراءات قانونية متكن 
العــراق مبوجبها من االطالع على 

محتويات اخلزينة في سويسرا.
واوضحــت ان تقاريــر منظمــة 
للعــام  الدوليَّـــة  الشــفافية 
واضحاً  اشرت حتســنا  قد   2021
العراق بني  وتقدما في تصنيــف 

دول العالــم ضمن تقرير مؤشــر 
ُمدركات الفســاد الــذي تصدره 

املنظمة سنويا.
يشــار الى ان منظمة الشفافية 
في  أشــارت  قد  كانت  الدوليــة 
ملؤشرات  األخير  السنوي  تقريرها 
مدركات الفساد في العالم لعام 
2021 الى حتسن وتقدم العراق في 

تصنيفه بني دول العالم.
وكانت اعلنت رئاســة اجلمهوية 
منتصف العام املاضي، مشــروع 
قانــون لـــ "اســترداد عائــدات 
الفساد" وكشــف الرئيس برهم 
صالح عــن تقدميه الــى البرملان 
ويشــمل جميع مسؤولي الدولة 
الذين تســنموا املناصــب العليا 
األكثر عرضة للفســاد منذ عام 
2004 وحتــى اآلن من درجة مدير 
عام فما فوق وتقوم اجلهات املالية 
موّثقة  قائمــة  بإعــداد  اخملتصة 
بشــاغلي هذه املناصب خالل 17 
سنة املاضية لكن اي اجراء عملي 

في هذا االطار لم يتخذ بعد.

أكثر من 11 الف مسؤول كبير بينهم 54 وزيرا
تورط بالفساد خالل العام الماضي 2021

النزاهة منعت هدر 12 مليار دوالر وأصدرت 632 حكم إدانة لمسؤولين
تقريـر

بغداد - وعد الشمري :
الدميقراطــي  احلــزب  أكــد 
الكردســتاني، أن حتالفــه الثالثي 
الصــدري  التيــار  كتلتــي  مــع 
والسيادة سيمرر مرشحه لرئاسة 
إلى  الفتة  أحمــد،  ريبر  اجلمهورية 
عزمه الوصول إلى "قصر السالم" 
بوصفه اســتحقاق انتخابي، لكن 
االحتاد الوطني الكردســتاني يعول 
على مبادرة اإلطار التنســيقي في 
القوى  إجراء حــوار بني مختلــف 
حكومة  وتشــكيل  السياســية 

بترشيح  متسكه  مجدداً  توافقية، 
برهم صالح لوالية ثانية.

الدميقراطي  النائب عن احلزب  وقال 
إن  شــنكالي،  ماجد  الكردستاني 
"ترشــيح ريبر أحمد ملنصب رئيس 
اجلمهورية يعني أننا جتاوزنا مرحلة 
اســتبعاد احملكمة االحتادية العليا 
لهوشــيار زيبــاري، وقــد احترمنا 

القرار رغم أننا غير مقنعني به".
وأضاف شــنكالي، أن "الترشــيح 
اجلديد يؤكــد إصرارنا باملضي نحو 
قصــر الســالم"، مشــيرا إلى أن 

"احلزب يؤمــن بالتنافس االنتخابي 
الشريف في ظل أجواء دميقراطية، 
ونريد فــي هذه املرحلــة أن يكون 
منصب رئيس اجلمهورية من حقنا 

بحسب االستحقاق االنتخابي".
وبــني شــنكالي، أن "تفاهمــات 
جتمعنا ضمن التحالف الثالثي مع 
السيادة،  وحتالف  الصدرية  الكتلة 
واحلوارات مســتمرة في عرض كل 
املســتجدات للمضــي باألغلبية 
السياســية ولــن يكــون لديهم 

اعتراض على مرشحنا".

وأورد، أن "احلوارات مع االحتاد الوطني 
إلى  تتوصــل  لــم  الكردســتاني 
متمسكون  فهم  توافقي،  مرشح 
ببرهــم صالح، ونحــن أمام جتربة 
بأن لكل طرف احلق في  دميقراطية 
التمسك مبرشحه والقول الفصل 

سيكون للبرملان".
ولفت شنكالي، إلى أن "أي تفاهم 
بعــد انتخــاب رئيــس اجلمهورية 
بشــأن توزيع املناصب سيكون مع 
املعني  كونــه  الثالثي  التحالــف 

بتقدمي مرشح رئيس الوزراء".

التحالف الثالثي يعتزم تمرير ريبر أحمد
لمنصب رئيس الجمهورية

االتحاد الوطني يعول على الحوارات السياسية في تجديد والية برهم صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الداخلية أمس الثالثاء، 
إلقاء القبض علــى أكثر من 1300 
تاجــر ومتعاطــي مخــدرات خالل 

كانون الثاني املاضي.
وقال مدير إعــالم مكافحة اخملدرات 
في الوزارة بالل صبحي، في تصريح 
تابعتــه الصباح اجلديد: "مت القبض 
علــى أكثــر مــن 1300 متهم من 
الشــهر  اخملــدرات  ومروجي  جتــار 
املاضي"، مشــيرا الى " ضبط أكثر 
من 32 كيلوغرامــاً من املواد اخملدرة 
ومليــون و117 ألف حبة من حبوب 
في  العقلية"،  واملؤثرات  الكبتاجون 

الفترة ذاتها.
وأوضــح صبحــي أن "العصابــات 
اإلجراميــة حتــاول فتح ثغــرة في 
احملافظــات احلدودية لتدمير اجملتمع 
وتدمير االقتصاد الوطني عن طريق 

إدخال املواد اخملدرة".
وأشــار إلــى "وجود جتــار محليني 
مرتبطني  اخملــدرة  باملــواد  يتاجرون 
بتجار دوليني، وأن لدى وزارة الداخلية 
معلومات عن أســماء التجار داخل 

العراق وخارجه".
وبــنّي أن "جتار اخملــدرات يهربون من 
القوات األمنية ويتخفون في األهوار 

والصحراء".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلن وزير االتصاالت أركان الشيباني 
امس الثالثاء، حتقيــق طفرة كبيرة 
بترتيبــه العاملي فــي تأمني خدمة 

االنترنت عاملياً.
وقال الشــيباني فــي كلمة خالل 
مؤمتر ومعــرض العراق نحو التحول 
الرقمي والذكاء الصناعي، إن الوزارة 
عملت على تطوير قطاع االتصاالت، 

حيــث كان ترتيــب العراق بشــأن 
خدمــة االنترنت 138 عامليــاً واآلن 
أصبح 47 عامليــاً وهذه طفرة بهذا 
القطــاع . وأضاف أنــه "مت القضاء 
على تهريب ســعات االنترنت خالل 
عام واحد، ومتت مضاعفة السعات 
مشاريع  انشاء  الى  إضافة  الدولية 
كبيرة"، مشيراً الى أن "الوزارة قامت 

باإلعالن عن القمر الصناعي".

القبض على 1300 تاجر ومروج 
ومتعاطي مخدرات في الشهر الماضي

االتصاالت: حققنا طفرة في خدمات 
االنترنت وقضينا على تهريب السعات 

بغداد - الصباح الجديد:
الصدري مقتدى  التيــار  زعيم  وجه 
الصدر امــس الثالثاء، رســالة الى 
البرملان من أربع نقاط، مشــيرا الى 
اغلبية  ضرورة تشــكيل حكومــة 

وطنية بعيدة عن "الكعكة".
وقال الصدر في بيان تابعته الصباح 
البرملان  الى  اجلديد: "رســالتي هذه 
ينبغي  ال  البرملــان  العراقي، عمــل 
أن يكــون ألجل تشــكيل احلكومة 
فحســب، أو الرئاســات الثالث، بل 
يجب تفعيــل دور مجلــس النواب 
أجل  مــن  والتشــريعي،  الرقابــي 

مصالح الشعب املظلوم".
البرملانيني  علــى  "ينبغــي  وأضاف 
ال ســيما حلفائنا األحبــة تفعيل 
البرملــان اإلصالحــي وتفعيــل  دور 
التحقيقات واستدعاء كل من يشك 
بفســاده وتقصيره ولــو من خالل 

البرملانية  اللجان  بتشكيل  اإلسراع 
بغض النظر عــن انتمائه العرقي أو 
الطائفــي أو درجتــه الوظيفية في 

احلكومات السابقة".
وفي املطلب الثاني أكد الصدر على 
"تفعيل املشاريع اخلدمية التي تنفع 
املشاريع  وإكمال  وكرامته،  الشعب 
املتلكئة بأسرع وقت ممكن وبسقف 
املقصرين  زمني محدد ومحاســبة 

من الشركات احلكومية واملدنية".
اما النقطــة الثالثة فــي مطالب 
في  "اإلســراع  فتضمنت  الصــدر، 
اإلصالحيــة  احلكومــة  تشــكيل 
وطنية  اغلبية  وبحكومــة  اجلديدة 
بعيدة عن )الكعكة("، وفي الرابعة، 
شــدد الصدر، علــى "تفعيل الدور 
الرقابي للبرملان بأســلوب حازم مينع 
التدخــالت احلزبيــة أو القضائيــة 

املسيسة ".  

الصدر يطالب البرلمانيين
باالبتعاد عن "الكعكة"

مركز االعالم الرقمي يحذر من 
تسرب ماليين البيانات الحكومية 

والشخصية للمواطنين
بغداد - الصباح الجديد:

الرقمي،  االعــالم  مركــز  دعــا 
امس الثالثاء، الــى تبّني برنامج 
حكومــي ياخــذ علــى عاتقه 
للتعامل  معايير محددة  تطبيق 
مــع النفايــات الرقميــة فــي 
املؤسســات احلكومية العراقية 
النفايات من خطر  ملا متثله هذه 
قــد تســتغله بعــض اجلهات 
الختــراق خصوصية املواطنني او 
احلاق الضرر باملؤسسات نفسها.
وذكر املركز في بيان ورد للسومرية 
نيوز، ان "اجهــزة الكمبيوتر في 
املؤسســات احلكوميــة حتــوي 
فــي الغالب معلومــات مهمة 
التحديث  ونتيجة  وحساســة، 
يجري  قــد  املســتمر  والتطوير 
استبدالها والتعامل مع القدمية 
علــى انها نفايــات عادية يجري 
تخضع  ان  دون  منهــا  التخلص 
لعمليــات خاصــة تضمن عدم 
في  اخملزونة  املعلومات  استرجاع 
حال مت االستيالء عليها من قبل 

اآلخرين".

واضــاف، انه "حتى فــي حال مت 
حذف البيانــات بالطرق املعتادة 
اجلهات  للعديــد من  فانه ميكن 
اســترجاع املعلومــات املوجودة 
وبالتالي  الصلبة  االقراص  ضمن 
اســتغاللها بصــورة او اخــرى 
حتى  معينة،  مكاسب  لتحقيق 
لو كانت هــذه االقراص تالفة او 

مدمرة".
الباحــث فــي اجملــال  ويشــير 
الدوخي  فاضل  الدكتور  الرقمي 
بحســب البيان، الــى ان "هناك 
خطر اخــر يتمثل في املعلومات 
عبر  املواطنــون  يقدمها  التــي 
االســتمارات االلكترونيــة التي 
تطلقها املؤسســات احلكومية 
بني احلــني واآلخــر ؛ الفتــا الى 
على  البيانــات  هــذه  ان حفظ 
او  داخــل  بعيــدة  ســيرفرات 
خارج العراق متكــن اآلخرين في 
احيــان كثيرة وبطــرق متعددة 
اســترجاعها  امكانيــة  مــن 
التزوير  عمليات  في  واستغاللها 

وانتحال الشخصية".

السليمانية - عباس اركوازي:
مطلعة  سياسية  مصادر  كشفت 
للصبــاح اجلديد، عن ان زعيم احلزب 
الدميقراطي الكردســتاني مسعود 
بارزانــي قال فــي إجتمــاع عقده 
املكتب السياسي للحزب في اربيل 
اول امس االثنني، بأن "من املستحيل 
أن يتولى برهم صالح منصب رئاسة 

اجلمهورية لدورة  ثانية ".
وكان املكتب السياسي للدميقراطي 
الكردســتاني قــد عقــد إجتماعا 
برئاسة مســعود بارزاني في اربيل، 

وكشف مصدر مقرب من االجتماع، 
بأن مســعود بارزاني كان غاضبا من 
قرار إســتبعاد هوشــيار زيباري من 

سباق الترشح لرئاسة اجلمهورية.
واشــار احد املصادر الــى ان بارزاني 
اتهم برهــم صالــح بالضلوع في 
اصدار القرار، لذلك أصر على ضرورة 
منع تولــي االخير منصب رئاســة 
اجلمهورية مرة أخــرى مهما كانت 

العواقب.
واوضــح املصــدر ان بارزانــي دعــا 
الــى اســتخدام كل االوراق املتاحة 

للضغط على االحتاد الوطني، وطلب 
إســتئناف  بارزاني  نيجيرفــان  من 
العراقية لضمان  احلوار مع االطراف 
حصول مرشــح احلزب الدميقراطي 
رئاســة اجلمهورية،  على منصــب 
واردف املصــدر، ان بارزاني دعا رئيس 
الى  بارزانــي  نيجيرفــان  االقليــم 
العمل علــى حتديد موعــد إلجراء 
االقليم،  في  البرملانيــة  االنتخابات 
لذلــك مــن املتوقع أن يتــم إعالن 
موعد إجــراء االنتخابات في إقليم 
املقبلة  االيــام  خــالل  كردســتان 

الرغم من عدم وجود  القليلة، على 
توافق بني االحزاب السياســية في 
تســمية مفوضية  على  كردستان 
جديدة لالنتخابــات، وتعديل قانون 
االنتخابات املعمول به في كردستان.
قررت  قد  االحتادية  احملكمــة  وكانت 
الدميقراطــي  مرشــح  اســتبعاد 
ملنصب رئاســة اجلمهورية هوشيار 
زيباري من ســباق الترشح، ما حدا 
باحلزب الدميقراطي الــى تقدمي وزير 
داخلية االقليم ريبر أحمد كمرشح 

بديل ملنصب رئاسة اجلمهورية.

خالل اجتماع عقده المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني

مسعود بارزاني: مرشح االتحاد لن يتولى
رئاسة الجمهورية لدورة ثانية



تقرير
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الصباح الجديد - متابعة:

ســلط تقرير صحفي، الضوء على 
ملف التلــوث باملتفجرات واأللغام 
في العراق، ومدى تأثيره على احلياة 

في البالد.  
في بعــض احلاويات التــي ترفعها 
منظمة، هالو ترســت، من العراق 
يوجد نحو 20 لتــرا من املتفجرات، 
لقتل عدة  وهي شــحنة كافيــة 
أشخاص، أو حتطيم عربة مدرعة.   

وما يزيد عمل هذه املنظمة صعوبة 
أنها “في كل مــكان تقريبا”، كما 
فريق  رئيــس  يقول، عمر حســام، 
املنظمة مضيفا أنهــم أزالوا 700 
قنبلة من هذا النوع من حقل زراعي 
واحد في بيجي، وهو موقع من بني 
العديــد من املواقع املشــابهة في 

العراق.  
خبــأ داعــش، الذي ســيطر على 
مناطق واســعة من البــالد لعدة 
ســنوات “مئات اآلالف من العبوات 
الناسفة” في كل مكان تقريبا حتت 
سيطرته، لكن رفع 700 منها فقط 
العمل  إلى  املنظمــة  فريق  احتاج 

لعشرة أشهر.  
جعلــت القنابل واأللغــام املوزعة 
من  واحدا  العراق  عشوائية  بصورة 
احتــواء على  العالم  بلــدان  أكثر 
املتفجرات، إذ أن البالد ال تزال تعاني 
أيضا من عشرات إن لم يكن مئات 
حقول األلغــام املتروكة من احلرب 

العراقية اإليرانية.   
أخــرج الفريــق عشــرات األحزمة 
الناســفة مــن موقــع قريب من 
مصفاة بيجي، وبعض تلك األحزمة 
كان معدا للتفجير لدى أقل ضغط.  
وتقــول الصحيفــة إن الكثير من 
األســلحة املعــدة للتفجيــر في 
هجمات ال تزال رمبــا مدفونة على 
الطرقــات، مهــددة باالنفجار في 
الكثيفة  املناطــق  فــي  حلظة  أي 

السكان.  
إلى  األلغام  وجود  اســتمرار  ويؤدي 
إعاقة التنميــة االقتصادية وعودة 
النازحــني، وإعاقــة الوصــول إلى 
والتعليمية  الصحيــة  اخلدمــات 
وغيرها من اخلدمات األساسية في 

العراق.  
كما أن أكثر من ربع تلك املتفجرات 

موجود فــي مناطق زراعية، مما مينع 
املزارعــني من اســتخدام األرض أو 

كسب العيش.  
وتتســبب هذه القنابــل مبزيد من 
املصاعــب االقتصادية، مما قد يؤدي 
أيضا إلــى إعــادة انــدالع القتال 
واملعارك األهلية في البالد، بحسب 

اجمللة.  
ومت حتى اآلن تسجيل أكثر من 1100 
ميل مربع مــن األراضي التي حتتوي 
متفجــرات، لكن جــزء صغيرا من 
هذه املســاحات مت فحصه، ويرجح 
املوقع أن تكــون األراضي “املوبوءة” 

باأللغام أكبر بكثير.  
خالل  املتفجــرات  ضحايــا  ويقدر 
آالف   10 بنحو  املاضيــني  العقدين 

قتيل ونحو 24 ألف جريح.  
مشكلة تفوق املوارد املوجودة  

وتنقل فورين بوليســي عن، جيف 

موينان، مدير برنامج هالو ترســت 
في العراق قوله إن احلجم احلقيقي 
“املوارد  بكثيــر  يفوق  للمشــكلة 

املوجودة” حللها.  
وجتند املنظمة البريطانية السكان 
للتهديدات،  خريطة  لرسم  احملليني 
وتثقيف األســر حول اخملاطر، ووضع 
عالمات على الطرق اآلمنة لألطفال 
عربات  ونشر  املدرسة،  إلى  للذهاب 
مدرعــة متخصصــة جلعل األرض 
آمنة مرة أخرى، قبــل إعادة األرض 

إلى ساكنيها.  
ولكــن حتى مــع احلجــم الهائل 
لهــذه األزمة، فإن الدعــم الدولي 
آخــذ فــي االنحســار.   وتقــوم 
العواصــم الغربية بإعــادة ترتيب 
عالقاتها مع بغداد في حني يشــعر 
متزايد  بإحبــاط  الدبلوماســيون 
من فشل الســلطات العراقية في 

بحســب  اإلصالح،  بوعود  الوفــاء 
اجمللة، واألثر غير املباشر لذلك هو أن 
مجموعات إزالة األلغام تواجه قدرا 

من الدعم يتضاءل باستمرار.  
ولم تقــم داعش بنصــب األلغام 
بعد احتاللها لألراضي فحسب، بل 
إنها عندما فقدت السيطرة قامت 
بصنع متفجرات وتفخيخ الهواتف 
ولعب  اخمللــالت  وجــرار  احملمولــة 
وإعاقة  التدميــر  لزيــادة  األطفال 
تقــدم القوات إلــى املناطق احملررة، 
والكثيــر من هذه املتفجرات ال تزال 
موجودة.   وبني عامي 2014 و2015، 
زاد التمويل الغربــي إلزالة األلغام، 
ومســاعدة  باخملاطــر،  والتوعيــة 
الضحايــا في البــالد بأكثر من 40 
في املئة، حيث ارتفع من 36 مليون 
دوالر إلــى ما يقرب مــن 52 مليون 
دوالر، وفقا ملرصــد األلغام األرضية 

والذخائر العنقودية.  
وقــد بلغ هذا املبلــغ ذروته في عام 
2017 حيث بلغ أكثر من 203 ماليني 
دوالر، لكنه تقلص منذ ذلك احلني - 
في آخر إحصاء، وتراجع إلى ما يقرب 

من نصف هذا املبلغ.  
ونقل املوقع عن ميشــيل رينتينار، 
العراق  لــدى  الهولندي  الســفير 
الــذي تعــد بــالده مــن املانحني 
إزالة األلغام قوله  الرئيسيني ملهام 
إن “املســاعدات للعــراق تتناقص 
بشــكل عام وليس فقط من حيث 
إزالة االلغام وفي السنوات القليلة 
املقبلة، ستتغير العالقة بني اجملتمع 

الدولي والعراق”.  
وفي القطــاع اخلاص، قــال بعض 
املانحني إنهــم يأملون في أن يحفز 
خفض األمــوال بغداد على تغطية 
املزيد من تكاليف الرعاية والتنمية.  

وقبل كل شــيء، هناك شعور بأن 
الدولة العراقية ، التي متتلك عائدات 
نفطية هائلــة ومع ذلك تعاني من 
الفســاد ، ينبغي أن تتحمل املزيد 

من املسؤولية، بحسب املوقع.  
ونقلت عن الســفير قولــه “هذه 
إحــدى النقــاط الرئيســية فــي 
مناقشاتنا مع السلطات العراقية، 
يجب أن تخصصــوا ميزانيات أكبر 
لهذا األمر، ولن ميول اجملتمع الدولي، 
إلــى ما ال نهاية، بلــدا يضخ مليار 
األرض كل  النفط مــن  دوالر مــن 

أسبوع”.  
في  أيضا  املتحــدة  الواليات  وتأمل 
تســليم العصا إلى بغداد، لكنها 
باحلفاظ  الراهن  الوقت  تعهدت في 
على املســتويات احلاليــة لدعمها 

اإزالة األلغام في العراق.  
وسجل هذا الدعم انخفاضا كبيرا 
من أكثر مــن 107 ماليني دوالر في 
عام 2018، إلــى 40 مليون دوالر في 
بيانات  وفقا ألحــدث   ،2020 عــام 
مرصــد األلغام األرضيــة والذخائر 

العنقودية.  
ونقل املوقع عن، ماثيو تولر، السفير 
األميركي لدى العراق “بشكل عام، 
هنــاك نفقــات أقل مــن املانحني 
اآلخريــن ورمبا أيضا مــن احلكومة 
للواليــات  وبالنســبة  العراقيــة، 
املتحدة، ما زلنا نتعامل مع التلوث 

في املناطق احملررة من داعش”.  
الــذي يقوم فيه  الوقت  وحتى في 
اإلنســاني  اجملال  فــي  العاملــون 
املتفجــرات كل عام،  بإزالــة آالف 
فإنهــم يقــدرون أن تطهير العراق 
انخفض  وإذا  عقودا.  سيســتغرق 
الدعــم، فإن هــذا اإلطــار الزمني 

سيكون أطول.  
 املناطق اجلنوبية  

وفــي حــني اســتفادت املناطــق 
الشــمالية والغربيــة التــي كان 
يســيطر عليهــا تنظيــم داعش 
ســابقا من التطهير لعدة سنوات 
حتى اآلن، لــم يول أي اهتمام يذكر 

للجنوب.  
وتعاني تلك املنطقــة من كميات 
هائلة مــن التلــوث باملتفجرات - 
حقــول األلغام املضــادة للدبابات 
واألفــراد، فضال عــن الذخائر التي 
اجلوية  القوات  مختلــف  أطلقتها 
للجيــوش  التابعــة  واألرضيــة 

املتصارعة منذ الثمانينات.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير التعليم العالي والبحث 
نبيل كاظم عبد  الدكتور  العلمي 
الصاحــب مع الســفير اإليطالي 
لدى بغداد، تطوير التعاون العلمي 

واألكادميي.
وقــال مكتــب وزيــر التعليم في 
“اســتقبل  الصاحب  عبد  إن  بيان 

ماوريتســيو كريكانتــي ســفير 
املرافق  والوفد  العراق  لدى  إيطاليا 
التعاون  تطوير  وناقشا ســبل  له 

العلمي واألكادميي بني البلدين”.
وأكــد وزير التعليم، خــالل اللقاء 
البعثات  دائــرة  مدير  الذي حضره 
والعالقــات الثقافيــة ومدير عام 
دائــرة البحــث والتطويــر مضي 

اجلامعــات العراقيــة في مســار 
االتفاقــات  وتنفيــذ  التنســيق 
املوقعة مع اجلانب اإليطالي وتعزيز 
الشــراكات الدولية مع اجلامعات 
ورفع  اإليطالية منهــا  والســيما 
رصيدها من البحــث العلمي في 
املســتوعبات العاملية، مشيرا الى 
العالي في  التعليم  أن مؤسسات 

الواعية  باستجابتها  تنماز  العراق 
أهداف  وحتقيق  التطوير  ملتطلبات 

التنمية الشاملة.
وجــدد الوزيــر على وفــق البيان، 
“حرص وزارة التعليم ومؤسساتها 
علــى تنفيذ مضامــني االتفاقات 
بني البلدين علــى صعيد التعاون 
والتنقيب  اآلثار  العلمي في مجال 

التبادل الثقافي واألكادميي  وبرامج 
الدراســية  والزمــاالت  واملنــح 
العلمــي  البحــث  ومشــاريع 
واإلشــراف املشــترك ومشــاريع 

التدريب والتطوير”.
بدوره، أعرب الســفير عن “شكره 
البالــغ الهتمــام وزارة التعليــم 
التعاون  بالتنسيق وتوفير مناخات 

واالنفتاح على األنظمة التعليمية 
 Bologna( العاملية وســيما نظام
Process(، كاشفا عن توجه اجلانب 
االيطالــي لزيادة املنح الدراســية 
وتعشــيق  العراقيــني  للطلبــة 
مستويات التفاهم والعالقات ذات 
االثر األكادميي الفاعل في مساحة 

التبادل العلمي والثقافي”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  شــاركت 
االجتماعيــة في املهرجان الســنوي 
الســابع الذي اقامته مؤسسة سما 
بغداد لإلغاثة والتنمية لتكرمي االطباء 
والشــخصيات املميزة والفاعلة في 

العمل االنساني. 
وقــال وكيل الــوزارة الدكتــور عالء 
عبود الســكيني إن التكرمي شــمل 
شخصيات اجتماعية وأدبية وإعالمية 
ومديــري دوائر لهم مســاهمات في 
دعم اجملتمع بشــكل متواصل، فضال 

عن الشــخصيات التي ساهمت في 
والسالم  واحملبة  الوحدة  مبادئ  إرساء 

بني أبناء الوطن .
واشــار الوكيل إلى أن التكرمي حصل 
علــى وفق اســتبيان قام بــه فريق 
مؤسســة ســما بغــداد لالغاثــة 

اختيــار  فــي  تعاملــت  والتنميــة 
تدخلها  دون  بشفافية  الشخصيات 
ومن خالل دعمها ورعايتها للمهرجان.  
وجرى خالل االحتفال توزيع الشهادات 
التقديرية على الشخصيات  والدروع 
التــي ُكرمــت واختيــرت ضمن 50 

اجتماعية  شخصية من شخصيات 
واكادمية واعالمية. 

كما شــاركت الوزارة فــي مهرجان 
الذي نظمه بيت شباب بغداد  بغداد 
برعاية امني بغداد عالء معن وبحضور 
الذين  املتميزين  املسؤولني  من  نخبة 

رشــحتهم ادارة املهرجــان كأفضل 
العاملني في مؤسســاتهم وقدمت 
بذلك درع التميز ملدير عام دائرة العمل 
والتدريــب املهني رائــد جبار باهض 
الذي استلمه نيابة عنه معاون املدير 

العام عباس فاضل عباس. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنفيذ  علــى  التجارة  وزارة  اكــدت 
مواقــع الشــركة العامــة لتجارة 
الشــركة  عام  مدير  توجيه  احلبوب 
الذي اعلنه خــالل لقاء وزير التجارة 
مع مدراء فروع شركتي جتارة احلبوب 
وتصنيــع احلبوب وفروع دائرة الرقابة 
التجارية واملالية باهمية التنســيق 
املشــترك فيما بني فروع الشركات 
والعقبات  املعوقــات  كافة  لتذليل 

التي تواجه عمل الشركتني  . 
واوضح مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب املهندس باسم نعيم 
العكيلي انه نفيذا ملا مت طرحه خالل 
املشــترك  لشــركتي جتارة  اللقاء 
احلبوب وتصنيع احلبوب وفروع الرقابة 
باهمية التنســبق وتشــكيل فرق 
في  الشــركات  فروع  مابني  متابعة 
احملافظات باشــر مدير فرع شركتنا 
في كركــوك بتنفيــذ التوجيه ومت 
عقــد اول اجتماع مشــترك ملدراء 
وتصنيع  احلبوب  جتارة  شركات  فروع 
احلبــوب وفرع الرقابــه التجارية مع 
املدراء املفوضني للمطاحن االهلية . 
وجرى خالل االجتماع االول نقل مامت 
استعراضه خالل االجتماع مع الوزير 
واهتمــام الوزير باهميــة االهتمام 

بالطحني وجودته وســرعة ايصاله 
على  امليدانية  واملتابعــة  للمواطن 
املناطق االكثر فقــرا والتحرك على 

السوق يوميا .
كما مت التركيز علــى ضرورة  تنفيذ 
التوصيــات واالرشــادات بخصوص 
موضــوع الطحني وتنظيــم غرفه 
عمل مشتركه مع الدوائر والشركات 
التابعه للــوزارة واالهتمام باملتابعه 
امليدانيه وان تكون مســتمره خالل 
التجهيــز ومتابعه حركة اســعار 

طحني في االسواق احمللية 
وزارة  اكــدت  على صعيــد متصل 
التجارة ان وفد فني برئاســة معاون 
مدير عام الشــركة العامة لتجارة 
احلبوب للشــوون الفنية حيدر نوري 
جبر التقــى اصحاب اجملارش االهلية 
في محافظة النجف لالستماع لهم 
والضوابط  اليــات  على  واطالعهم 
التعاقديــة لتصنيع الرز هذا العام . 
واستعرض معاون املدير العام خالل 
اللقاء والذي حضره معاون محافظ 
الكرعاوي  النجف االشرف هاشــم 
ان الغايــة من اللقاء هو مناقشــة 
املشــكالت التصنيعيــة التي ادت 
الى عزوف اصحــاب اجملارش االهلية 
عن التعاقد واالليــات التي ميكن ان 

تختزل هذه املشــكالت التي حالت 
دون التعاقــد، مؤكــدا على ضروره 
تذليل املعوقات على وفق الضوابط 
التي اعتمدت  و تقدمي حلوال عاجلة 
ال توثر على الطرفني السيما نسبة 

االستخالص و املثبته ) 58.5 %(  . 
واكــد معاون املدير العــام ان االدارة 
العامة ومن خــالل اللجنة املركزية 
للتســويق و االقســام ذات العالقة 
تعمل جاهدة من اجل دعم اصحاب 
اجملــارش االهلية كونهم الشــريك 
االساسي للشركة .، واختتم بالقول 
اننا سننقل كل املالحظات واالفكار 
التي طرحت ليتم مناقشــتها من 

قبل اللجنة املركزية للتسويق .
مــن جانبهــا اكــدت وزارة التجارة 
اســتمرار مواقع الشــركة العامة 
لتجارة احلبــوب في االنبار و كركوك 
املطاحن  بتجهيز  والكــوت  ديالى  و 
بكميــات جديــدة مــن احلنطــة 
اخملصصــة للســلفة الثانيــة من 

الوجبة االولى لعام 2022 
وكشــف مدير عام الشركة العامة 
لتجارة احلبوب املهندس باسم نعيم 
العكيلي عن ضــرورة دميومة جتهيز 
للحصة  املقررة  باحلنطــة  املطاحن 
االولى واصلــت مالكاتنا وعلى مدار 

االيــام جتهيــز املطاحن بالســلفة 
الثانية من احلنطة املقرره .

واكد املدير العام للشركة ان مالكات 
العاملة في مجمــع حبوب اخليرات 
التابــع لفــرع االنبار انهــت جتهيز   
باحلنطة  بغــداد  وتصفير  مطاحن 
احمللية بعــد ان مت جتهيز )١٬٩٨٤( طنا 
الى جانب مواصله فرع األنبار جتهيز 
احمللية  باحلنطة  احملافظــة  مطاحن 
احلصة االولى وبلغت الكمية التي مت 

جتهزها )٥٬٠١٣( طنا .
وبــني ان  فرع ديالــى واصل بعملية 
ومناقلة وحتويل كمية )٦٨٣٦٠٠( طن 
من احلنطة بواقع خمس عشر سيارة 
إلى فرع اربيل لتعزيز خزين احملافظة 
مــن احلنطة .، كما مت جتهز  املطاحن 
احلكومية واألهلية  باحلنطة احمللية 
وبنسبة %25 الثانية للحصة االولى 
لعام ٢٠٢٢ بكميــة )٢٣٧٠٨٠( طنا 
لدعم مفــردات البطاقة التموينية 

بواقع 9 سيارات . 
وكشــف الى ان املــالكات العاملة 
في اجملمع اخملزني التابع لفرع واسط 
واصلــت عمليــة جتهيــز املطاحن 
احلكوميــة واألهلية باحلنطة احمللية 
و بلغت الكميــة اجملهزه )١٩٢.٨٠٠( 

طن. 

ارقام »صادمة« لتلوث البالد بالمتفجرات:
10 آالف ضحية خالل عقدين

أراض موبوءة بالكامل

بغداد – الصباح اجلديد 
كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط أن نسبة 
مســاهمة القطاع الصناعي في الناجت احمللي 
االجمالية للبالد بلغت %3 خالل العام املاضي 

.2020
وقــال اجلهاز املركزي لإلحصــاء التابع للوزارة 
في تقريــر إن “الصناعة في العراق شــهدت 
تذبذباً وعدم اســتقرار منذ بداية تطورها في 
فترة السبعينيات، ما بني االرتفاع واالنخفاض 
لتشــهد تقدماً في فترة ما بني 1989 و1990 

لتصل الى نسبة 12%”.
وأضاف أن “الصناعة شهدت انخفاضاً كبيراً 
خالل ســنوات احلصار االقتصادي الذي فرض 
على العراق في شهر اب عام 1990 وحتى عام 
2003، إذ بلغت نســبة مســاهمة الصناعة 

باإلنتاج احمللي ما دون %2 في عام 1997”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث وزير الزراعة املهندس محمد كرمي اخلفاجي 
السفير الروسي في بغداد البروس كوتراشيف 
والوفد املرافق له، بحضور الوكيل اإلداري للوزارة 
الدكتور مهدي ســهر اجلبوري واملستشار  رائد 
احلداد ومستشــار الوزارة الدكتور مهدي ضمد 
القيســي. ورحب اخلفاجي بالســفير الروسي 
مبيناَ عمــق العالقات التاريخيــة بني البلدين 
الصديقني على كل املستويات، مبدياَ استعداد 
الوزارة بالتعاون مع اجلانب الروسي في مجاالت 
توفير ســمادي الداب واليوريا للقطاع الزراعي، 
من خالل تعــاون القطاع اخلاص فــي البلدين 
الصديقــني، وبواســطة تشــكيل فريق فني 
من الوزارة يتولى دراســة هذا امللف وحســب 
الضوابط والتعليمات النافذة بعد االطالع على 

العروض املقدمة وعلى شكل قوائم معتمدة.
فيما اشار الســفير الروســي إلى رغبة بالده 
في التعــاون مع العراق في عدة مجاالت ومنها 
اجملال الزراعي، مثنياَ علــى التطور احلاصل في 
القطاع الزراعي وبشقيه النباتي واحليواني في 
العراق ، مقدماَ التهنئــة للوزير لنجاح العراق 
في اســتضافة املؤمتر اإلقليمي للشرق األدنى 
وشــمال أفريقيا والذي أقيم في بغداد السالم 
مؤخرا ، أمالَ تطويــر  العالقات االقتصادية بني 

البلدين. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كرم امني بغــداد املعمار عــالء معن كوكبة 
مــن املتميزين باالداء احلكومــي من مختلف 
وزارات ودوائر الدولة في بغداد واحملافظات خالل 
رعايته )مهرجان بغداد للمتميزين في العمل 

احلكومي لعام ٢٠٢١ .
وذكر بيان لالمانة ان امني بغداد كرم السكرتير 
للقوات  العــام  القائــد  ملكتب  العســكري 
املسلحة الفريق الركن محمد البياتي وكذلك 
تكرمي افضل وزير وافضل رئيس هيئة وافضل 
وكيــل وافضــل محافظ وافضــل مدير عام 
وافضل رئيس جامعة وافضل رئيس قسم في 
مهرجان نظمته منظمة بيت شــباب بغداد 

برعاية امني بغداد .
وقال امني بغــداد ان من اهم مخرجات ونتائج 
مشــروع نهضة بغداد هو زيادة اواصر التعاون 
وتفعيل املبــادرات اجملتمعية وتوطيد العالقة 
ما بني القطــاع احلكومي في املدينة والفئات 

اجملتمعية  .
واضاف ان  هذه املبادرات مهمة في زيادة اواصر 
التفاعل املشــترك مع القطاعات احلكومية 
االخرى والنخــب اجملتمعية وهي تدعيم لرؤية 
نهضــة بغداد التــي نلتمــس مالمحها في 
العديد من االجنازات التي طرزتها امانة بغداد 

بالعاصمة والقادم افضل.

3 % نسبة مساهمة القطاع 
الصناعي في العراق

العراق وروسيا يبحثان آفاق 
تعاون جديدة على مستوى 

دعم القطاع الزراعي

امين بغداد يكرم كوكبة من 
المتميزين بالعمل الحكومي 

في العاصمة والمحافظات 

العراق وإيطاليا يناقشان تطوير التعاون العلمي واألكاديمي

العمل تشارك في مهرجان تكريم الشخصيات الفاعلة في العمل االنساني

لمتابعة حركة سوق الطحين 

تجارة الحبوب تنسق مع فروعها لتذليل المعوقات التي تواجه عملها 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت وزارة اخلارجيــة اإليرانية، امس االول 
االثنني، أن محادثات فيينا حول امللف النووي 
اإليرانــي بلغــت مرحلة “معقــدة” لكنها 

“ليست في طريق مسدود”.
وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصني 
وفرنســا وأملانيا وروســيا بشــكل مباشر، 
ومع الواليات املتحدة بشــكل غير مباشــر، 
الستئناف العمل باالتفاق النووي املبرم العام 
2015 والهادف ملنع إيران من امتالك السالح 

الذري.
وبدأت هذه املفاوضات في أبريل 2021 إلنقاذ 
االتفاق املبرم بني إيران والقــوى الكبرى، ثم 
اســتؤنفت في نهاية نوفمبر بعد تعليقها 

أشهرا عدة.
وقال الناطق باســم وزارة اخلارجية اإليرانية، 
ســعيد خطيب زاده في مؤمتــر صحفي إن 
تطال  ألنها  “املفاوضــات معقدة وصعبــة 
مســائل تتطلب قرارات سياســية جدية، 

خصوصا من جانب واشنطن”.
وأضاف أن “املفاوضات فی فیینا لم تصل إلى 

طريق مسدود وهي تتواصل بشكل عادي”.
وأكد خطيــب زاده إمكانية التوصل “قريبا” 
إلــى اتفــاق “إذا أظهرت األطــراف األوروبية 

واألميركية تصميما فعليا”.
من جهته أعلن وزير خارجية االحتاد األوروبي، 
جوزيب بوريل، على تويتر أنه “يؤمن بشدة بأن 
التوصل إلى اتفــاق ممكن في املدى املنظور”، 
وذلك إثر محادثات هاتفيــة أجراها مع وزير 

اخلارجية اإليراني ووصفها بأنها “مهمة”.
ولدى سؤال املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
األميركية نيد برايس بشأن هذه التصريحات 

التفاؤلية، آثر التحفظ.
وقال برايــس في تصريــح للصحفيني في 
واشــنطن “سنكون أكثر حذرا في ما يتعلق 
بالتقدم” الذي يتم إحــرازه، وتابع “نحن في 
املرحلة النهائية واحلاســمة والتي سيكون 
مبقدورنــا أن نعلن فيها مــا إذا كانت عودة 
الطرفني” إلى االتفاق النووي املبرم في العام 

2015 “ممكنة”.
وانسحبت الواليات املتحدة في عهد دونالد 
ترامــب، أحاديــا من االتفاق فــي 2018 بعد 
ثالثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات 
قاســية على إيران التي ردت بعد عام تقريبا 
بالتراجــع تدريجاً عــن غالبيــة التزاماتها 

مبوجب االتفاق.

طهران: مفاوضات النووي 
معقدة لكن طريقها ليس 

مسدودا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

الرغم من سلسلة االجتماعات  على 
التي عقــدت في األســابيع األخيرة، 
لــم تقترب الواليــات املتحدة وحلف 
شــمال األطلســي وأوكرانيا وروسيا 
مــن التوصل إلــى حل دبلوماســي 
خلفض التوترات على احلدود األوكرانية 

الروسية.
ومــع أن روســيا لم تتخــل متاما عن 
الدبلوماســية، إال أن الفجــوة بــني 
املطالب الروسية والغربية تبدو كبيرة، 
أنهم  الروس  أوضح املســؤولون  كما 
تركز  التي  باملقترحــات  غير مهتمني 
االستراتيجي  االســتقرار  على  فقط 
أو على املناورات العســكرية، أو حتى 
على وقف عضوية أوكرانيا في حلف 

شمال األطلسي.
وتســري تكهنــات بأن روســيا باتت 
قريبــة من التحــرك لغــزو أوكرانيا، 
فيما قال املتحدث باسم وزارة الدفاع 
البنتاغون  إن  األميركية، جون كيربي، 
ال يزال يعتقــد أن الرئيس الروســي 
لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشــأن غزو 
أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن املعلومات 
االســتخباراتية ال تــزال تشــير إلى 
أن الــروس قــد يلجــأون إلــى اخليار 

العسكري.
وبحســب مقال منشــور على موقع 
األميركية   Foreign Affairs مجلــة 
فإن الرئيس الروســي، فالدميير بوتني، 
الكامل للبنية  التفكيك  إلى  يسعى 
األمنية فــي أوروبا في فتــرة ما بعد 
احلرب البــاردة والتراجع عن االتفاقات 
الدولية األساسية التي حتكم حقوق 
الدول في تقرير املصير - وهي النتيجة 
التــي لــن تقبلها الواليــات املتحدة 

وشركاؤها وحلفاؤها أبدا.
وفي الوقت نفســه، وعلى الرغم من 
ليــس لديها  بأن روســيا  التأكيدات 
خطط “لغــزو” أوكرانيا - حيث يحتل 
أوكرانيا  أراضــي  الروســي  اجليــش 
ويخوض حربا على األراضي األوكرانية 
منذ عــام 2014 - اســتمر احلشــد 
العسكري على طول احلدود األوكرانية 

الروسية بال هوادة.
املعدات  تتحرك  األخيــرة،  اآلونة  وفي 
العســكرية من املنطقة العسكرية 
الشــرقية الروســية غربــا في حني 
تتحــرك مروحيات الهجــوم والنقل 
مكان  فــي  الدعم  وحــدات  وكذلك 

يؤهلها لشن هجوم واسع النطاق.
العسكري  احلشد  أيضا  روسيا  وبررت 
شــمال أوكرانيا بأنها تنظم مناورات 
عســكرية مشــتركة مــع بيالروس 

تستمر حتى 20 فبراير.
وتتركــز القــوات الروســية بالفعل 
بالقرب مــن احلدود اجلنوبية واجلنوبية 
الشــرقية مع أوكرانيا. وال تزال هناك 
العملية،  بــدء  خطوات إضافية قبل 
ولكن التدريبات واملنــاورات بالذخيرة 
احليــة التــي جتــري حاليــا ووصول 
اللوجستية تدل على وجود  الوحدات 

قوة تستعد للعمل.
ثالثة سيناريوهات

إن صراعا عسكريا كبيرا في أوكرانيا 
من شــأنه أن يشــكل كارثة. ولكن 
مــن املرجــح اآلن أن الواليات املتحدة 
تســتعد لذلك. فماذا ســيحدث في 

التالي للغزو إن حدث؟
بافتراض فشــل الدبلوماســية، فإن 
هنــاك ثالثــة ســيناريوهات ممكنة، 
تعتمد كلها على الكيفية التي يقرر 
بها بوتني أنه قادر على حتقيق أهدافه 

النهائية على أفضل وجه.
وهــذه األهــداف هي شــل القدرات 
وزرع  األوكرانيــة،  العســكرية 
األوكرانية،  احلكومة  في  االضطرابات 
وفي نهايــة املطاف، حتويــل أوكرانيا 
إلى دولة فاشلة - وهي النتيجة التي 
يســعى إليها بوتني ألنها من شأنها 
أن تنهــي تهديــد أوكرانيا كخصم 
مســتعصي وحتــد أمنــي متزايــد 

اخلطورة.
ووتقــول فورين أفيــرز  إن بوتني يكره 
مزدهر  دميقراطي  منوذج  وجود  احتمال 
في مهد احلضارة السالفية الشرقية، 
وهــو تطــور مــن املمكــن أن يوفر 
للمواطنني الــروس إطارا ملهما على 
نحو متزايد من أجل انتقال دميقراطي 
في بالدهم. وفي مواجهة تراجع النفوذ 

الداخلية  السياسة  على  والسيطرة 
واخلارجيــة األوكرانية، ال يســتطيع 
الكرملــني حتقيق أهدافــه إال بالقوة 
العسكرية. وتقول اجمللة إن السيناريو 
األول يتمثل في حل دبلوماسي لألزمة 
الراهنــة، وميكن لروســيا أن تتحرك 
لالعتراف رســميا مبنطقــة دونباس 
احملتلة في شــرق أوكرانيــا أو ضمها 
إليها. وقــد اتخذ احلزب الشــيوعي 
الروسى بالفعل خطوة تقدمي مشروع 
قانون إلــى مجلس الدوما الروســي 
فى  االنفصاليــة  بالدولــة  يعتــرف 
دونباس بطريقة مشــابهة للطريقة 
بأبخازيا  روســيا  بها  اعترفــت  التى 
وهما منطقتان  اجلنوبية،  وأوســيتيا 

منفصلتان فى جورجيا.
وهذا من شــأنه أن يسمح للكرملني 
التصعيــد  مــن  املزيــد  بتجنــب 
العســكري، ويبقى مــع ذلك يحقق 
“فوزا”. وقــد تأمل القيادة الروســية 
أيضا فــي دفــع أوكرانيا إلى ســوء 
تقدير مماثل للخطــأ الذي ارتكبه في 
اجلورجي ميخائيل  الرئيس   2008 عام 

ساكاشــفيلي، الذي اختــار محاربة 
االنفصاليني املدعومني من روسيا في 
وبالتالي  اجلنوبية،  وأوســيتيا  أبخازيا 
الكرملني بذريعة للقيام بعمل  تزويد 
عســكري إضافــي مع اإلنــكار ألي 

مسؤولية.
مشــكلة هذا الســيناريو بالنسبة 
ملوسكو أنه ســيزيد من حتجر الوضع 
السيطرة  روســيا  وسيفقد  الراهن، 
على السياسة الداخلية في أوكرانيا 
كما أنه ال مينع الواليات املتحدة وحلف 
بعمليات  الرد  األطلســي من  شمال 
نشــر جنود إضافية على طول اجلناح 
الشرقي للحلف، األمر الذي من شأنه 
أن يؤدي إلى نوع من املعضلة األمنية 

التي يريد الكرملني جتنبها.
الثاني فينطوي على  أما الســيناريو 
هجوم روســي محدود، مع قوة جوية 
محدودة، لالستيالء على أراض إضافية 
في شــرق أوكرانيا وفــي دونباس، رمبا 

كامتداد لالعتراف أو الضم الكامل.
وفــي هذا الســيناريو، ستســتولي 
روســيا علــى ماريوبول، وهــو ميناء 

أوكراني رئيسي على بحر آزوف، فضال 
عن خاركيــف، وهي مدينة كبرى ذات 
أهميــة رمزيــة باعتبارهــا عاصمة 
السوفيتية  االشــتراكية  اجلمهورية 

األوكرانية السابقة.
كما ميكن لروســيا أن حتــاول إصدار 
نسخة أكثر طموحا وتوسعا من هذا 
الهجوم من خالل القيام بتشــكيل 
كماشة من الشرق واجلنوب بقوة برية 

وجوية وبحرية.
برمائية  كما ميكنها شــن عمليــة 
ميناء  أهم  أوديســا،  على  لالستيالء 
فــي أوكرانيــا، ومن ثــم الدفع نحو 
بالفعل  املتمركزة  الروســية  القوات 
ترانسنيســتريا، وهــي منطقة  في 

منشقة عن مولدوفا.
ومن شــأن مثل هذه اخلطوة أن حترم 
االقتصادية  املوانــئ  مــن  أوكرانيــا 
احليوية على طول ســاحلها اجلنوبي، 
وحتل  ســاحلية،  غير  أوكرانيا  وجتعل 
تواجهها  التي  اللوجستية  املشاكل 
روســيا منذ فترة طويلة فيما يتعلق 
بتوفير اإلمدادات، مبا فــي ذلك املياه، 

لشبه جزيرة القرم.
لكن هذه ستكون هذه عملية هائلة 
تتطلب الــزج بجميع القــوات التي 
جمعتهــا روســيا في شــبه جزيرة 
القــرم وعلى طول احلدود الشــرقية 
والشمالية ألوكرانيا، وسيتطلب ذلك 
املتنازع  األراضي  على  االستيالء  أيضا 
عليها واالحتفاظ بها، كما ستضطر 
روسيا إلى االنخراط في جهد مكلف 
الحتالل املدن األوكرانية الكبرى فضال 
عن ذلك فإن االســتيالء على األراضي 
واالحتفاظ بها من أجل احتالل طويل 
األمد من شــأنه أن يضعف أوكرانيا، 

ولكنه لن يؤدي إلى دولة فاشلة.
وبالتالي، فإن النتيجة الثالثة واألكثر 
ترجيحــا هي هجوم روســي واســع 
النطاق يستخدم القوة البرية واجلوية 
والبحرية على جميع محاور الهجوم.

وفي هذا الســيناريو، ستبني روسيا 
التفوق اجلوي والبحري في أسرع وقت 
البرية  ممكن، ثم تتقدم بعض القوات 
الروســية نحو خاركيف وسومي في 
تتقدم قوات  بينما  الشرقي،  الشمال 
اخرى متمركزة االن فى القرم ودونباس 

من اجلنوب والشرق.
للقوات  الوقت نفســه، ميكــن  وفي 
الروســية فــي بيالروســيا أن تهدد 
كييف بشكل مباشر، وبالتالي حتاصر 
القــوات األوكرانية التــي قد تتحرك 
لتعزيز الشــرق واجلنوب، وميكن لهذه 
القوات أن تتقدم نحو كييف لتسريع 

استسالم احلكومة األوكرانية.
لكن، بحســب اجمللة، فإنــه من غير 
املرجح أن يحدث احتالل طويل األجل 
في هذا الســيناريو إلن اقتحام املدن 
الكبرى واحتاللها من شأنه أن يخلق 
تصعيدا في احلرب داخل املدن وخسائر 
إضافيــة رمبا يرغب اجليش الروســي 
في جتنبها. ومن املرجح أن تســتولي 
القــوات الروســية علــى األراضــي 
ومتســك بها إلنشــاء خطوط إمداد 
وحمايتها ثم تنســحب بعد التوصل 
إلى تســوية دبلوماســية مواتية أو 
إحلاق أضرار كافيــة، ثم تترك أوكرانيا 
والغرب لترميم اخلسائر. وستركز هذه 
العملية على الضربات العقابية على 

احلكومة األوكرانيــة واجليش والبنية 
التحتية احليوية كما ستعطي روسيا 
األســلحة  لتدمير مصنعي  األولوية 
األوكرانيــني. والقضــاء علــى قدرة 
أوكرانيا على تطويــر وإنتاج صواريخ 
كروز من طراز نبتون، وأنظمة صواريخ 
سابســان، والصواريخ الباليســتية 
 ،Hrim-2 املــدى من طــراز  القصيرة 
فإن روســيا قادرة على إزالة التهديد 
احملتمل للردع التقليــدي من أوكرانيا 

في املستقبل القريب.
ومن شــأن هذه الضربــات أن تلحق 
عشــرات اآلالف مــن الضحايــا وأن 
تؤدي إلــى كارثة إنســانية، مما يؤدي 
إلى الفوضى داخل سالســل القيادة 
املدنية والعسكرية ورمبا قطع القيادة 

األوكرانية.
وإذا ســارت كل هذه الهجمات وفقا 
خلطة روسيا، فإنها ستشل احلكومة 
التحتية  والبنية  األوكرانية واجليــش 
االقتصاديــة ، وكلها خطوات مهمة 
دولة  أوكرانيا  نحو حتقيق هدف جعل 

فاشلة.
وبغــض النظر عما إذا كانت روســيا 
تختار توغال محــدودا أكثر أو هجوما 
أوســع نطاقا، فــإن العواقــب التي 
تواجههــا مــن الواليــات املتحــدة 
وحلفائها وشــركائها يجب أن تكون 
إدارة بايدن  غير مسبوقة، كما حذرت 

سابقا من أنها ستكون كذلك.
وقد قدم الســيناتور األميركي روبرت 
مينينديــز، الدميقراطــي عــن والية 
نيوجيرســي ورئيس جلنــة العالقات 
اخلارجية في مجلس الشيوخ، بالفعل 
الدفاع عن ســيادة  “مشــروع قانون 

أوكرانيا لعام 2022 “.
لدعم  إضافية  قروضــا  يتضمن  وهو 
اجليــش األوكرانــي، تعزيــز القدرات 
الدعم  زيــادة  األوكرانية،  الدفاعيــة 
لبرامج التبادل العسكري بني الواليات 
املتحدة وأوكرانيا ومســاعدة إضافية 
في  التضليــل  مكافحــة  لبرامــج 
أوكرانيا والكشف العلني عن األصول 
االقتصاديــة غيــر النظاميــة التي 
ميلكها بوتني وأعضاء دائرته الداخلية 
وفــرض عقوبــات على املؤسســات 

في انتظار ساعة الحسم

سباق التكهنات والتحليالت مستمر بشأن االزمة األوكرانية 

الصباح الجديد ـ متابعة :

أورد تقرير حديث صــادر عن “مركز 
توثيــق اإلســالم السياســي” في 
النمســا، تضييقات غير مسبوقة 
على النشــاط املالــي لإلخوان في 
الدول األوروبيــة، مما يدفعه للبحث 

عن موارد بديلة لتغطية نفقاته.
مــن مصادر  وبحســب معلومات 
مطلعــة، دفعــت األزمــة املالية 
اخلانقــة التــي مير بهــا التنظيم، 
كأحد التداعيات الواضحة للصراع 
احملتدم بــني القيــادات، إلى تقليل 
النفقات اخلاصة بالبرامج التدريبة 
الدول  التي يديرهــا في عدد مــن 
األوروبيــة، وأيضا تقليص وســائل 

اإلعالم التابعة له.
انقطاع عدد  إلى  املعلومات  وتشير 
املالية اخلاصة بالتنظيم  من املوارد 
اإلرهابي على مدار األشهر املاضية، 
أبرزهــا امتنــاع قطــاع كبير من 
القواعــد عــن دفع االشــتراكات 
الشــهرية )تقدر مباليني الدوالرات(، 
بســبب فقدان الثقة في القيادات 
املتناحــرة، وكذلــك امتناع بعض 
رجــال األعمال عن دفــع التبرعات 
اخلاصــة بهم للتنظيم، للســبب 

نفسه.
تقول  اجلديدة،  املوارد  وحول طبيعة 
نقل  “يحاول  التنظيــم  إن  املصادر 
مجموعــة االســتثمارات إلى دول 
شرق آســيا، وكذلك فتح تدفقات 
جديــدة لتبرعــات مــن قيــادات 

التنظيم الدولي الحتواء األزمة”.
إعــادة  يحــاول  “كمــا  وتتابــع: 
من  سواء  الشــهرية،  االشتراكات 
داخل مصــر أو الروابط التنظيمية 
في اخلارج، بتصفية اخلالف املستعر 
ومحاولــة إبرام هدنــة مؤقته بني 
طرفيــه، حلــني التوصــل إلى حل 

لألزمة.
ويرى رئيس املركز األوروبي لدراسات 
واالســتخبارات،  اإلرهاب  مكافحة 
جاسم محمد، أن “اجلهود األوروبية 

احلديثة في مواجهة تغلغل نشاط 
جماعة اإلخوان ومراقبة أنشطتها 
التنظيم  ومصادر متويلهــا، دفعت 
إلى مزيد من االرتباك والتخبط في 
التعامل مع وضعه املالي، في ضوء 
السنوات  احملتدمة على مدار  أزمته 
تصريــح صحفي  وفي  املاضيــة”. 
تعتمد  “اجلماعة  إن  يقول محمــد 
على عدد من املوارد الثابتة كمصادر 
للتمويل داخل أوروبا، من بينها على 
سبيل املثال، توثيق اللحوم احلالل أو 
بيع املطبوعــات الدينية. ومع ذلك، 

فإن هنــاك أنواعا أخرى من األعمال 
بالديــن، فضال عن  ال عالقة لهــا 

التبرعات من اجلالية املسلمة”.
 ويشــدد محمد على “ضرورة تعزيز 
الذي  التطــرف  ملكافحة  اجلهــود 
تقــف خلفــه اجلماعــة، وكذلك 
اخلارجية  التمويــل  مصــادر  وقف 
والداخليــة، ووقف متويل احلكومات 

للمنظمات املرتبطة باجلماعة”.
ويشــير في الوقت ذاتــه، إلى أنه 
“بالرغــم مــن التشــريعات التي 
فرنســا  وخاصة  أوروبا،  اتخذتهــا 

والنمســا وأملانيــا، فإنــه من غير 
املرجح أن تضــع دول أوروبا اجلماعة 
علــى قــوام احلظــر أو التطــرف 
بـ”هيكلية  ذلــك  واإلرهاب”، معلال 
على  احلصول  وصعوبــة  التنظيم 
شواهد  بوجود عالقات بني قياداته 
املال  إمبراطوريــة  أو  والواجهــات 
واالقتصــاد في أوروبا، كــون أوروبا 
مازالت تنتهج بيروقراطية قضائية 
مع وجود عــدم تكامل بني القضاء 

ومؤسسات األمن”.
ومؤخرا، مت الترويــج ملا أطلق عليه 

“الصــراع الداخلي” فــي التنظيم 
اإلرهابي، بني جبهتي القائم بأعمال 
بريطانيا،  فــي  واملقيــم  املرشــد 
إبراهيــم منير، وبــني القيادي في 
التنظيم املقيم في تركيا، محمود 

حسني.
في  الصــراع  طرفــا  ويســتخدم 
اإلخوان امللــف املالي في محاوالت 
حلســم األمور بينهما، وفي الوقت 
ذاته تعاني اجلماعة من أزمة خانقة 
بســبب مواردهــا املاليــة، وآليات 
التحكم في القيادة املركزية، فيما 

تبدو كافــة املنصات “مجمدة”، في 
انتظار إنهاء حالة التناحر.

ومت التصديــر إعالميــا حلالــة من 
الغليان منذ إعالن منير رسميا، قرار 
حل املكتب اإلداري لشؤون التنظيم 
شــورى  مجلس  وكذلك  بتركيــا، 
القطر، في يونيو املاضي، باإلضافة 
التي  الداخلية،  االنتخابات  لتأجيل 
كان مــن املرتقــب إجراؤهــا خالل 
يعرف  ما  أعضاء  أســابيع، الختيار 
بـ”مجلس الشورى العام” ملدة ستة 

أشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت اإلمــارات وتركيا، امــس االول 
االتفاقيات  توقيع عــدد مــن  االثنــني، 
الثنائية خالل أول زيارة للرئيس التركي، 
اخلليجية  للدولة  إردوغــان،  رجب طيب 
منذ نحو 10 ســنوات، بعد عودة الدفء 

للعالقات بني البلدين.
وخالل الزيارة التي تستمر يومني مت توقيع 
“13 اتفاقية تعــاون ومذكرة تفاهم بني 

عدة جهات فــي اإلمارات ونظيراتها في 
تركيا”، بحســب وكالة األنباء اإلماراتية 
“وام”. وهــو مــا أكدتــه أيضــا وكالة 

األناضول التركية.
أن  إلى  اإلماراتيــة  الوكالــة  وأشــارت 
مجــاالت هــذه االتفاقيــات واملذكرات 
شــملت “الصحــة والعلــوم الطبية 
والصناعات والتقنيات املتقدمة والعمل 
والنقل  والزراعة  الثقافي  واجملال  املناخي 

وإدارة األزمــات والكوارث واألرصاد اجلوية 
واإلعالم”.

كذلــك “تضمنت خطاب نوايا بشــأن 
التعاون فــي الصناعات الدفاعية”، وفق 
الوكالة. واســتعرض ولي عهد أبوظبي 
آل نهيان،  زايــد  بــن  الشــيخ، محمد 
املتنوعة  التعــاون  “فــرص  إردوغان  مع 
املتاحة في البلديــن خاصة في اجملاالت 
والتنموية”،  واالقتصادية  االســتثمارية 

بحســب بيان إماراتي، وتبــادال وجهات 
النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات 
التي تشهدها منطقة الشرق األوسط.

أفادت  قــد  اإلماراتية  الوكالــة  وكانت 
بأن ولي عهــد أبوظبي كان في مقدمة 
املرافق  والوفد  الزائر  الرئيس  مستقبلي 

لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.
وفي القصر الرئاســي في أبوظبي، جرى 
استقبال رســمي للرئيس التركي أمام 

حرس الشــرف، قبل أن يصافح عددا من 
املســؤولني اإلماراتيني برفقة ولي عهد 
أبوظبــي. ونقــل البيان عــن ولي عهد 
أبوظبــي قوله إن بــالده “حريصة على 
التعــاون مع تركيا ملواجهــة التحديات 
املشــتركة املتعــددة التي تشــهدها 
املنطقة عبر احلوار والتفاهم والتشــاور 
واحللــول الدبلوماســية”. وتأتــي زيارة 
إردوغان التي تســتمر يومني وهي االولى 

له منــذ فبراير 2013 حني كان رئيســا 
للــوزراء، بينما تشــهد تركيا مصاعب 
اقتصادية كبرى وتبحث عن استثمارات 
اإلمارات  تواجه  وفيمــا  أجنبية جديدة، 
خطرا أمنيا متزايدا مــن قبل املتمردين 
اليمنيني. وشهدت العالقات بني البلدين 
توتــرا بعــد املقاطعة التــي فرضتها 
الســعودية ودول أخرى بينهــا اإلمارات 
على قطر، أقرب حلفاء انقرة، واستمرت 

من منتصف عام 2017 حتى أوائل العام 
املاضي.

أطرافا  وتركيا  اإلمــارات  دعمت  كذلك، 
متنازعني فــي احلرب في ليبيا، واختلفتا 
في شــأن مسألة التنقيب عن الغاز في 
البحر املتوســط. وقدمت تركيا الدعم 
كذلك ألعضاء في جماعات إســالمية 
املصنفة  املســلمني”  “اإلخــوان  بينها 

تنظيما إرهابيا في اإلمارات واخلليج.

اإلخوان.. رحلة شاقة للبحث عن موارد
 بديلة بعد فقدان الثقة بالقيادات

تشير المعلومات 
إلى انقطاع عدد 

من الموارد المالية 
الخاصة بالتنظيم 

اإلرهابي على مدار 
األشهر الماضية، 

أبرزها امتناع قطاع 
كبير من القواعد 

عن دفع االشتراكات 
الشهرية - تقدر 

بماليين الدوالرات - 
بسبب فقدان الثقة 

في القيادات المتناحرة

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين تركيا واالمارات
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الصباح الجديد ـ متابعة:

املتطرف  الكنيســت  عاد عضــو 
إيتمــار بــن غفيــر إلــى مكتبه 
املنصوب في الهواء الطلق في حي 
الشيخ جراح في القدس، متحدياً 
الذين  الفلســطينيني،  ومستفزاً 
ردوا عليه مبكتب آخر في شــوارع 
احلي الذي حتول إلى ساحة كر وفر، 
وراح يسخن باقي الضفة الغربية 
ويثيــر مخاوف من تبديــد الهدوء 

على جبهة قطاع غزة كذلك.
احملاصر  احلــي  غفير  بــن  واقتحم 
مــن قبل القــوات اإلســرائيلية، 
مرتني امــس االول االثنني، مدعوماً 
مبسؤولني وأعضاء كنيست آخرين 
وحراسات  املستوطنني  من  وجمع 
ســيبقى  أنه  معلنــاً  مشــددة، 
فــي احلي حتــى تؤمن الشــرطة 
اإلســرائيلية “احلمايــة لليهــود” 

هناك.
وتوجه إلى البؤرة االستيطانية في 
قلــب احلي، ثم إلى طاولة وســط 
أرض عائلة سالم املهددة باإلخالء، 
معلناً أنه سيتابع أعماله البرملانية 
مــن احلــي، فــي ظــل “تقاعس” 
احلكومــة عن حمايــة اليهود، ثم 
غادر إلى جلســة برملانية ملناقشة 
التوتــر في الشــيخ جــراح، وعاد 
بعد الظهر، ليقــول، إنه باٍق حتى 
يأمر رئيس الــوزراء بتوفير احلماية 
مهاجماً  اإلســرائيليني،  للسكان 
وزير األمــن الداخلي عومر بارليف، 

واصفاً إياه بـ”الكاذب” و”الفاشل”.
بــن غفير هذه  اقتحامات  وأخذت 
املرة غطاًء أوســع من مســؤولني 
متضامنني معــه، إذا اقتحم احلي 
إلــى جواره أو بدونــه، أمس فقط، 
نائــب رئيس البلديــة أريه كينج، 
والوزير الســابق أمير أوحانا، ووزير 
يواف  األسبق  اإلسرائيلي  التعليم 
غاالنت، وأعضاء كنيست من حزب 
الليكود، لكن احلكومة اإلسرائيلية 

وقفت ضده. 
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وقال 
نفتالــي بنيــت، قبــل توجهــه 
للبحرين، منتقداً بن غفير وجميع 
وصلوا  الذين  الكنيســت  أعضاء 
إلى الشيخ جراح مبن فيهم العرب: 
“لســنا بحاجة حملرضني إلشــعال 
الوضــع بهدف حتقيق مكاســب 

سياسية”.
كمــا هاجم وزيــر الدفــاع بيني 

غانتــس، تصرفات بــن غفير، في 
ألعضاء  “أقول  فيــه:  جاء  تصريح 
الكنيســت الذين يحاولون ركوب 
املوجــة حول الوضع في الشــيخ 
الكنيست  جراح، مبن فيهم عضو 
أنتم تعملون ضد  إيتمار بن غفير، 
والسياســية  األمنية  املصالــح 
واالجتماعية لهذا البلد، ال حترضوا 
على العنف”. وانضم وزير اخلارجية 
يائير لبيد، ملهاجمي بن غفير، وقال 
املنطقة كما  إشــعال  يحاول  إنه 
فعــل في املاضــي، مضيفاً “نحن 

ضد العنف”.
وجــاءت اقتحامــات بــن غفيــر 
للحــي وعودته إلــى طاولته رغم 
إخالئه قبل يوم من قبل الشــرطة 
اإلســرائيلية. وزعم بــن غفير أنه 
تعــرض للضــرب، وأغمــي عليه 
الشرطة  بعد ســجال عنيف مع 
ومت نقله إلى مستشــفى هداسا 
عــني كارم للمعاجلة، قبل أن يعود 

ويقتحم احلي مجدداً.
ورداً علــى مكتب بــن غفير، قام 
أبو  محمد  املقدســي  الناشــط 
احلمص، بوضــع مكتب في الهواء 
الطلــق كذلك في شــارع عائلة 
إســرائيل  عزلته  الــذي  ســالم 

بالكامل.
وجتددت املواجهات في حي الشيخ 
جــراح الذي حتول إلى ســاحة كر 
وفر. ووزع ناشــطون فــي القدس 
بيانــات ووجهت دعــوات من أجل 
إسناد أهالي الشــيخ جراح، كما 
تنادى املســتوطنون مــن أجل ردع 

الفلسطينيني.
واملواجهــات كانــت امــس االول 
االثنني، أقل حدة من األحد املاضي  
الــذي خلــف عشــرات املصابني 

واملعتقلني وأضراراً في املمتلكات.
الفلســطيني  الرئيــس  ودخــل 
محمود عباس على اخلط بشــكل 
مباشر، واتصل باملقدسية فاطمة 

ســالم املهــدد منزلهــا باإلخالء 
والتــي تعرضت للضــرب على يد 
مســتوطنني، وقال لهــا إنه يقف 
معهم بشــكل كامــل. وأضاف: 
وقلوبنا  وقالباً،  قلباً  معكم  “نقف 
وســينتهي  معكــم،  وعقولنــا 
يطول  ولــن  قريب،  عــن  االحتالل 
طويالً”. وحــذر عباس من تداعيات 
ما يحدث في الشيخ جراح، وطلب 
تدخالً دوليــاً عاجالً لتوفير احلماية 

للشعب الفلسطيني.
الفلســطيني  الوزراء  رئيس  وأعاد 
محمــد أشــتية، مطالبة اجملتمع 
الدولي بالتدخــل، لوقف عمليات 
البيوت  وهــدم  والتنكيل  القتــل 
وترويع اآلمنني فــي القدس وباقي 
األراضي الفلسطينية. وجاء نداؤه 
بعد ليلة ســاخنة شهدت توسع 
الغربية. فقد  إلى الضفــة  التوتر 
قتل اجليش اإلسرائيلي، فلسطينياً 
في جنــني شــمال الضفة خالل 

اندلعت هناك. وأعلنت  اشتباكات 
الفلســطينية  الصحــة  وزارة 
“استشهاد الفتى محمد أكرم أبو 
صالح )17 عامــاً( من بلدة اليامون 
متأثــراً بإصابتــه احلرجة برصاص 

االحتالل احلي في الرأس”.
برصاص  فلســطينياً   20 وأصيب 
قــوات االحتالل خــالل مواجهات 
اندلعت في بلدة السيلة احلارثية، 
غرب جنــني بعد اقتحــام القوات 
للبلــدة من أجل هــدم منزل أحد 

األسرى الفلسطينيني. 
إنه  اإلســرائيلي،  اجليــش  وقــال 
هوجــم أثناء هدمه أحــد املنازل. 
وانتقــد صحافيون إســرائيليون، 
لتنفيذ  اجليش  اختاره  الذي  الوقت 
هــدم املنزل في جنني. وكتب احمللل 
العســكري عامــوس هارئيل، إلى 
جانب آخرين، بأن على احلكومة أن 
التحذيرات  النيران في ظل  تطفئ 
مــن تصعيــد في الضفــة. لكن 

تقديرات جهاز األمن اإلسرائيلي، ال 
تتعلق فقط بتصعيد في الضفة، 
بل في قطاع غزة كذلك. ويقولون 
في األروقة األمنية اإلسرائيلية، إن 
قدرات  تعمل على حتسني  حماس، 
قذائفهــا الصاروخيــة وترميــم 
شــبكة األنفــاق وحتســني جودة 
احلياة، وتفضــل التركيز على ذلك 
في هذا الوقت. لكن دروس املاضي 
تلزم حمــاس بخط متشــدد مع 
إسرائيل، وبالتالي فإن التوتر إذا ما 
استمر في القدس، فقد يقود إلى 

توتر في قطاع غزة.
وكانت حمــاس قد هددت تل أبيب 
مــن “اللعــب بالنار”، إلــى جانب 
أعلنت  التــي  اإلســالمي،  اجلهاد 
املقدسيني  دعم  “تدرس  أنها  أمس 
بكل الطرق”. لكن مصادر قالت إن 
اتصاالت مصرية مكثفة جتري مع 
كل األطراف في محاولة لســحب 

فتيل االنفجار.

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
الكنديــة  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
أوتــاوا  أن  االثنــني  االول  أمــس 
ورشاشات  بنادق  أوكرانيا  ستسلم 
ومسدســات و1.5 مليــون طلقة 
القائمة  التوتــرات  ذخيرة وســط 

حاليا.
وفي وقت سابق امس الثالثاء أعلن 
رئيس الوزراء الكندي جاستني ترودو 

أن حكومتــه وافقت على إرســال 
أســلحة فتاكة إلى أوكرانيا ومنح 
كييف قروضا بقيمــة 500 مليون 
دوالر كندي ملســاعدتها في الدفاع 
عن نفسها في مواجهة أي “عدوان 

روسي”.
إنه  وقال ترودو خالل مؤمتر صحفي 
“في ضــوء خطورة الوضــع وبعد 
التحاور مع شــركائنا في أوكرانيا، 

وافقــت علــى إمدادهــم مبعدات 
ماليني   7,8 بقيمــة  فتاكة  وذخائر 
دوالر كندي”. من جهة أخرى، وصف 
السفير الروســي لدى أوتاوا أوليغ 
ستيبانوف قرار السلطات الكندية 
الفتاكة  باألسلحة  أوكرانيا  بتزويد 
بأنه غير مقبول ولن يسهم إال في 
تصريح  في  وقــال  النزاع.  تصعيد 
لوكالة “تاس”: “أي إمدادات أسلحة 

إلى بلــد يعاني من نزاع مســلح 
داخلي لــم يتم حله هــو أمر غير 
مقبول. وهذا ال يقرب الســالم إمنا 
يطيل عمر الصراع بني األشقاء في 

أوكرانيا ويؤدي إلى تفاقمه”.
وأضــاف الســفير الروســي: “من 
خالل توفير األســلحة، تدفع الدول 
الغربية نظام كييف ملواصلة احلرب 

ضد شعبها”.

موســكو  إن  ســتيبانوف  وقــال 
“تدعــو احلكومــة الكنديــة إلى 
األعمال  االمتناع عــن مثل هــذه 
لدى  اخلــاص  نفوذها  واســتخدام 
إلحضارها  كييف  في  الســلطات 
إلى طاولة املفاوضات مع دونيتسك 
للتنفيــذ  ودفعهــا  ولوغانســك 
الكامل وغير املشــروط التفاقيات 
مينســك” اخلاصة بتسوية األزمة 

في جنوب شرق أوكرانيا.
وتنفي روسيا بحزم املزاعم الغربية 
بشأن نيتها “غزو أوكرانيا”، مشيرة 
إلى أن تلك املزاعم تندرج في حملة 
حلف  حضور  تعزيز  هدفها  دعائية 
الناتو قرب احلدود الروسية وتصعيد 
اعتداء  وتبرير  روسيا  محاوالت عزل 
دونيتســك  على  أوكراني محتمل 

ولوغانسك.

الصباح الجديد ـ متابعة :
فــي إطــار االنتخابات الرئاســية 
الفرنســية 2022، نشــرت يومية 
“نيويــورك تاميــز” األمريكية األحد 
التي جعلت  األسباب  حول  حتقيقا 
بعض الفرنسيني املسلمني يغادرون 
البــالد تباعــا للعيش فــي بلدان 
أجنبية، على غرار الواليات املتحدة 

األمريكية وكندا وبريطانيا.
األمريكيــة  اليوميــة  وعنونــت 
ملسلمي  اخلفاء  في  “رحيل  مقالها 
فرنسا”، مانحة الكلمة للعديد من 
الفرنسيني املسلمني لشرح أسباب 
مغادرتهم لهــذا البلد بالرغم من 

أنهم ولدوا وترعرعوا فيه.
يقول صبــري لواتاح )38 عاما( وهو 
روائي يعشــق اللغة الفرنســية: 
“اعتداءات 2015 هي التي جعلتني 
أغــادر فرنســا. فهمــت بأنهــم 
)الفرنســيون( لن يغفــروا لنا هذا 

احلادث”.
فعلى الرغم من والدته في فرنســا 
وامتالكه لعالقــات عائلية وطيدة 
في مدينة “ســانت إتيــان بجنوب 
فرنســا، إال أنــه قــرر أن يســتقر 
فــي مدينــة فيالدلفيــا، بواليــة 
بنســيلفانيا، في الواليات املتحدة 
األمريكيــة برفقة زوجته بســبب 
في  واألمان  باألمن  “عدم شــعوري 
فرنســا” فضــال عن تعرضــه إلى 
“العنصرية” ونعته “بالعربي القذر”. 

“عندما تســكن في  قائــال:  وتابع 
مدينة كبيرة وذات توجه دميقراطي 
مثل فيالدلفيا، فإنك تشعر بالراحة 
واالطمئنــان، عكــس باريس حيث 

نشعر بأننا في مرجل”.
ال يوجــد حديــث عــن الهجــرة 

العكسية
ومــع اقتــراب موعــد االنتخابات 
الرئاسية املقررة في 10 و24 نيسان 
املقبل، يركز بعض املرشــحني من 
زمور  إيريك  مثــل  املتطرف  اليمني 
)حزب االسترداد( ومارين لوبان )حزب 
التجمــع الوطني( علــى موضوع 
من  ويحذرون  واملهاجريــن  الهجرة 
الكبير”  “االستبدال  نظرية  جتسيد 

على أرض الواقع.
لكن حســب أولفييه أســتيفيز، 
الدراسات  معهد  في  أســتاذ  وهو 
واألبحــاث اإلداريــة والسياســية 
في جامعة “ليل” بشــمال فرنسا، 
الفرنســيني  “السياســيني  فــإن 
ال يتحدثــون كثيــرا عــن الهجرة 
رحيل  فــي  واملتمثلة  العكســية 
مئات من الفرنسيني املسلمني إلى 
بريطانيا أو كندا على سبيل املثال 
واملساهمة  هناك  والعمل  للعيش 

في منو اقتصاد تلك الدول”.
وتضيف “نيويــورك تاميز” أن بعض 
الرئاسية  املرشحني في االنتخابات 
يدلــون بتصريحــات مهينة بحق 
الفرنســيني املســلمني، على غرار 

إيريك زمور الذي قال حسب اجلريدة 
إن “أرباب العمل الفرنســيني لهم 
احلــق في رفــض تشــغيل العرب 

والسود”.
من جهتــه، أكد عمار مكروس )46 
عاما( وهو فرنســي مســلم كان 
يعيش في الضاحية الباريسية قبل 
أن يغادر برفقة زوجته الفرنسية إلى 
“ال  البريطانية:  “ليسيستر”  مدينة 
أعامل على أنني فرنسي إال عندما 
أكون فــي اخلــارج”. وأردف: “أحتدث 
من  وتزوجت  الفرنســية  باللغــة 
فرنســية وأحب املطبخ الفرنسي 
رغم  الفرنســية، لكن  والثقافــة 
كل هذا، في بلدي لست فرنسيا”. 
تركيز مفرط حول موضوع الهجرة 
نفس احلكاية تقريبــا رواها إلياس 
سعافي )37 عاما( وهو مسؤول في 
قسم التســويق في شركة مالية 
أمريكية متلك مكتبا في بريطانيا. 
“ما  تاميز”:  “نيويــورك  ليومية  وقال 
جذب اهتمامي هنا في بريطانيا هو 
أنه خالل عشاء عمل، مت تقدمي أنواع 
عديدة مــن املأكوالت، مــن بينها 
)وفقا  وأخرى حالل  نباتية  مأكوالت 
لتعاليم الدين اإلســالمي( إضافة 
إلى اختالط وتعدد الثقافات”. فيما 
أضافت ماتيلــدا وهي زوجة إلياس 
سعافي: “في بريطانيا، ال أخشى أن 

أربي طفال عربيا”.
متييز في احلصول على وظائف

نشــرتها  دراســة  وأشــارت  هذا 
احلكومــة الفرنســية في شــهر 
تشرين الثاني 2021، أن الفرنسيني 
من أصول مسلمة لديهم حظوظ 
أقل لكــي يتصل بهــم رب عمل 
ما إلجــراء مقابلــة معهم بهدف 

توظيفهم.
هذا ما أدى بالشابة مرمي غريبو )31 
عاما( إلى أن تترك فرنسا ملدة ست 
ســنوات متجهة إلى سويسرا ثم 
هناك.  العمل  أجل  الســنغال من 
لكنهــا عندما قررت العــودة إلى 
لم  عائلتها،  تقطن  فرنســا حيث 
جتد عمال. “الشعور بأنني غريبة في 
بلدي يطرح لي مشكلة حقيقية. 
يجــب أن يتركونــا  نعيــش وفق 

معتقداتنا الدينية وضميرنا”.
أمــا بالنســبة لراما يــاد، الوزيرة 
الســابقة في عهد الرئيس نيكوال 
جلريدة  قالــت  فقــد  ســاركوزي، 
املفرط  “التركيز  بأن  تاميز”  “نيويورك 
قبل  من  الهجــرة  موضــوع  حول 
االنتخابية،  احلملة  املرشحني خالل 
ما هو إال نتيجة لعشرين عاما من 

احلديث عن الهوية الوطنية”.
مقالها  األمريكية  اليومية  وأنهت 
الهجرة فرض  إن موضــوع  بالقول 
على  االنتخابية  احلملة  في  نفسه 
الرغم مــن أن عدد املهاجرين الذين 
يعيشــون في فرنســا أقل بكثير 

مقارنة بدول غربية أخرى.

التوتر في القدس يمتد الى الضفة والحكومة 
اإلسرائيلية تندد بممارسات التطرف 

بن غفير يعود للشيخ جراح مدعومًا من الليكود

قال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي نفتالي 
بنيت، قبل توجهه 

للبحرين، منتقدًا بن 
غفير وجميع أعضاء 

الكنيست الذين 
وصلوا إلى الشيخ 
جراح بمن فيهم 

العرب: “لسنا بحاجة 
لمحرضين إلشعال 

الوضع بهدف 
تحقيق مكاسب 

سياسية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اقترح ديتمار بارتش، الرئيس املشــارك لكتلة 
حزب اليســار فــي البوندســتاغ، ترشــيح 
املستشــارة األملانية السابقة، أنغيال ميركل، 

للعمل كوسيط في حل األزمة األوكرانية.
وقــال بارتش فــي حديثه جملموعــة “فونكي” 
اإلعالمية والذي مت نشــره امس الثالثاء: “لدى 
كال طرفــي النزاع ميركل تتمتع بالشــعبية 

الضرورية لتهدئة الوضع”.
وعبــر عن اعتقــاده بأن حكومة املستشــار 
األملانــي احلالي، أوالف شــولتس، ال تلعب دور 
الذي كانت تلعبه ميركل سابقا.  الوســيط 
وأوضح: “علــى احلكومة الفدرالية بحث هذه 
املســألة بأن تقترح بالتعاون مع فرنسا على 
ميركل أن تصبح وسيطا ســلميا ممكنا بني 

روسيا وأوكرانيا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
نقلت وكالة “ســبوتنيك” عن محمود خليفة 
املستشــار العســكري لألمني العام جلامعة 
الــدول العربيــة، تأكيده أن عودة ســوريا إلى 

مقعدها في اجلامعة ستكون قريبة.
وفي تصريحات لـ”ســبوتنيك”، قال خليفة إن 
هناك أفكارا مت طرحها من أجل عودة ســوريا، 

وأضاف: “عودة سوريا ستكون قريبة جدا”.
وقال: “مقعد سوريا في جامعة الدول العربية 
لم يلغ، املقعد مجمد، حلني توافر ظروف معينة 
داخل ســوريا وداخل اإلطار العربــي”، متمنيا 
“أن تســتقر وتزداد قوة بتواجدها بني األشقاء 

العرب”.
وكان موضوع عودة ســوريا إلــى مقعدها في 
اجلامعة العربية قد بدأ يطرح في االجتماعات 

العربية املشتركة منذ فترة.
وكان األمني العام جلامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، قال مطلع الشــهر احلالي إن عودة 
ســوريا للجامعة وحضورهــا للقمة املقبلة 
باجلزائــر مرهــون بتوافق عربي، و”اســتجابة 

دمشق مع املواقف العربية املطروحة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قتــل متظاهــر فــي العاصمة الســودانية 
اخلرطوم امس االول االثنني بـ”طلق ناري” خالل 
احتجاج على االنقالب العســكري، حسب ما 

أفادت جلنة أطباء السودان املركزية.
وقالت اللجنة فــي بيان “ارتقــت قبل قليل 
روح شــهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، 
إثر إصابته في العنــق والصدر من قبل قوات 
أثناء  ناري متناثر  اإلنقالبية بطلق  الســلطة 
مليونيــة 14 فبراير مبواكــب مدينة اخلرطوم 

املتوجهه نحو القصر”.
وأضافــت اللجنــة في بيان علــى صفحتها 
الرسمية على “فيسبوك” أن حصيلة القتلى 
ارتفعت بذلك إلى 80 منذ يوم االنقالب وحتى 

هذه اللحظة.

حزب اليسار األلماني يقترح 
ترشيح ميركل وسيطا في 

حل األزمة األوكرانية

»سبوتنيك« عن مستشار 
األمين العام للجامعة العربية: 

عودة سوريا قريبة جدا

السودان.. مقتل 
متظاهر بطلق ناري خالل 

احتجاجات في الخرطوم

كندا تكشف نوعية األسلحة التي ستسلمها ألوكرانيا

االنتخابات الفرنسية 2022:

مسلمون يغادرون البالد دون جلبة بعد هيمنة موضوع الهجرة على الحمالت االنتخابية

شؤون عربية ودولية االربعاء 16 شباط 2022 العدد )4842(

Wed. 16 Feb. 2022 issue )4842(



5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في قلعة 
سكر

العدد: 118/ش/2022
التاريخ: 2022/2/14

املدعية/ سهام خميس عبد
املدعى عليه/ مدير عام رعاية القاصرين 

إضافة لوظيفته
إعالن

لقد أقامت املدعية ســهام خميس عبد 
الدعوى الشــرعية املرقمة 118/ش/2022 
التي يطلــب فيها احلكم مبــوت زوجها 
صبار عذافة خضير، وملضي اكثر من اربع 
ســنوات على فقدانه ولم يعرف مصيره 
حلد اآلن عليه قــررت احملكمة االعالن عن 
محليتني  صحيفتني  بواســطة  فقدانه 
تتوفر لديه  رسميتني يوميتني، فعلى من 
معلومــات عن املفقود اعــاله إخبار هذه 
املصادف  املرافعة  يــوم  واحلضور  احملكمة 
2022/2/22 الســاعة التاســعة صباحا 
غيابا  املرافعــة  وبخالفه ســوف جتــرى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد وحيد صبخة

فقدان جواز سفر
فقد جواز سفر سوري صادر من اجلمهورية 
اإلصدار 1-022362- رقم  السورية  العربية 

21-012 باســم/ مادلني زيد صافي، فعلى 
من يعثر عليه تسليمه الى جهة اإلصدار...

فقدان هوية
فقدت هوية نقابة املهندسني العراقيني 
باســم/ ثائر عبد الرضــا عطية، فعلى 
من يعثــر عليها تســليمها الى جهة 

اإلصدار...

 الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات FTTH الوجبة الثالثة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني)ftth-submit.iq(  املتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وأرضية مبسافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشــتركاً للمنطقة الواحدة 
)الزون- منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله 
وســوف يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة 
املنفذة من قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشركة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات 
سوف تخضع الى السياسة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن 
كافة الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها 
وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهراً قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة 
مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شــروط العقد، فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشــتراك في هذا 
املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني )ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً وعلى املوقع الرسمي 
للمشــروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل عــن )120( يوماً على أن يقدم البيانات واملعلومات 
اآلتية )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ املشروع، إنشــاء ومد الشبكة الهوائية 
واألرضيــة والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم األعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركني الذين 
ســوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع 
اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موّقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه( 
وبإمكان املقاول الثانوي 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 املشروع، وأن 
عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر مختصة من إدارة الشركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وأن 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 للتبليغات القانونية 
املعتمــدة للمتقدمني وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشــروط 
املشــروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرســائها وآلية االعتــراض وقبوله باعتبار املوقع 
اإللكتروني مكاناً للتبليغات القانونية اخلاصة بإعالن نتائج التقدمي للفائزين واخلاســرين ولكافة األغراض، 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية ســوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية 
بحق كل من يقوم بتقدمي عطاٍء وهمي أو األضرار التي تلحق باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة أو تأخير 
اإلجراءات فضال عن إدراجه في القائمة السوداء وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون 
تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل على آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع 
Subcontractors@( أو مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )ftth-submit.iq( اإللكتروني

ftth.iq( او االتصال عبر األرقام )Zain  07822222352 -07722222352 Asia( لإلجابة عن كافة االستفسارات 
علماً أن باب التقدمي على املشروع الوطني مفتوح للفترة ابتداًء من 2022/2/7 يوم االثنني ولغاية الساعة 12 

ظهراً من يوم األربعاء 2022/2/16.   
املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

العدد/ 719
التاريخ/ 2022/2/12

إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديرية بلدية الكوت عن تأجير األكشاك 
املبينة أوصافها أدناه باملزايدة العلنية ملدة خمس سنوات استنادا لقانون بيع 
وإيجار أمالك الدولة رقم 21 لســنة  2013 املعدل، فعلى الراغبني االشتراك 
باملزايــدة مراجعة مديرية بلديــة الكوت خالل مدة 15 يومــا تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بصك مصدق زائد هوية االحوال املدنية اصلية ومستنسخة 
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...
األمالك:

املهندس األقدم
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

مديرية بلدية الكوت
جلنة البيع واإليجار األولى

بالنظر لعدم حصول راغب
العدد/ 718
التاريخ/ 2022/2/12

إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار األولى في مديريــة بلدية الكوت عن تأجير األمالك املبينة 
اوصافها ادناه باملزايدة العلنية ملدة ســنة واحدة اســتنادا لقانون بيع وإيجار أمالك 
الدولة رقم 21 لســنة  2013 املعــدل، فعلى الراغبني االشــتراك باملزايدة مراجعة 
مديرية بلدية الكوت خالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر مستصحبني 
معهم التأمينــات القانونية البالغة 100% من القيمــة املقدرة بصك مصدق زائد 
هوية االحوال املدنية اصلية ومستنســخة وســتجرى املزايدة في اليوم االخير من 
مدة االعالن وفي متام الســاعة 12 ظهرا في مقر مديرية بلدية الكوت ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النشر واملناداة وكافة املصاريف االخرى بنسبة 2% من مبلغ 

اإلحالة القطعية...
األمالك:

املهندس األقدم
علي عبد صيوان
مدير بلدية الكوت
رئيس اللجنة

وزارة التربية/ املديرية العامة لتربية القادسية/ شعبة العقود
إعالن/ مناقصة رقم )1/ جتهيز/2021( ضمن املنطقة اخملصصة من 

قبل مجلس الوزراء لسنة 2012
تعلن وزارة التربية/ املديرية العامة لتربية القادســية/ شعبة العقود عن إعالن املناقصة املرقمة )1/جتهيز/2021( جتهيز أثاث معدني 
وخشــبي الى املديرية العامة لتربية القادسية/ قســم التجهيزات املدرجة ضمن تخصيصات، فعلى الراغبني باالشتراك فيها من 
أصحاب الشــركات للقطاع العام واخلاص او هوية غرفة التجارة من الصنف املذكور مــن ذوي االختصاص في اجلدول ادناه مراجعة 
املديرية العامة لتربية القادســية الواقعة في مركز احملافظة قرب بناية احملافظة القدمية لغرض شــراء مســتندات املناقصة مببلغ 
غير قابل للرد وكما مبني في اجلدول ادناه وتقدمي التأمينات األولية بنســبة )1%( من مبلغ العطاء معنونة الى املديرية العامة لتربية 
القادسية/ شعبة العقود بشكل صك مصدق او مغلق ومختوم يكتب عليه اسم ورقم املناقصة واسم الشركة الراغبة باالشتراك 
بشــكل واضح وتوضع في صندوق العطاءات لدى سكرتارية شعبة العقود في املديرية العامة لتربية القادسية وآخر موعد لتقدمي 
العطاء في الســاعة احلادية عشــرة صباحا من يوم اخلميس 2022/2/24 )وال يُقبل أي عذر بشأن التأخير( وإذا  كان يوم الفتح عطلة 

رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه.

املستمسكات املطلوبة:
شهادة تأسيس الشركة ويراعى للشركات غير العراقية مصادقتها من اجلهات املعنية عند تقدمي العطاء.

هوية غرفة التجارة التي ال تقل عن الدرجة املطلوبة يختص نشــاطها التجــاري بالتجهيز املطلوب نافذة عند تقدمي العطاء حتما 
)الهوية االصلية مع نسخة مصورة يتم إعادتها بعد فتح العطاء(.

إذا كانت الشركة اجملهزة عربية أو أجنبية فيجب أن تكون هي املنتجة واجملهزة للسلع واملواد )ليس وكيلة أو وسيطة( ويتم تأييد ذلك 
من قبل سفارة جمهورية العراق لبلد مقدم العطاء، غرفة التجارة والصناعة في دولة مقدم العطاء( وال يسمح مبراجعة الوسطاء 
والوكالء العراقيني للشركات إالَّ من قبل )مدير عام شركة، مساعده ، املدير التجاري، مدير املبيعات( بعد تقدمي ما يؤيد هذه الصفة 

بوثيقة مصدقة حسب األصول.
قائمة باألعمال املماثلة ويعتمد في ذلك على الكتب الرســمية الصادرة عن اجلهــات احلكومية التي تؤيد القيام باألعمال احملالة او 

املنجزة كل حسب حالته.
كتاب براءة ذمه )نســخة اصلية( من الهيئة العامة للضرائب/ معنونة الى/ املديرية العامة لتربية القادسية/ شعبة العقود نافذة 

عند تقدميه العطاء.
التأمينات األولية مببلغ )1%( من مبلغ العطاء معنون الى/ املديرية العامة لتربية القادسية/ شعبة العقود.

الكفاءة املالية من خالل تقدمي مقدم العطاء ما يؤيد موارده املالية )عقارات او ديون مســتحقة او موارد أخرى على ان تكون ســندات 
العقار حديثة ومجددة لغاية نفس العام الذي يتم فيه تقدمي العطاء(.

احلسابات اخلتامية التي تظهر حتقق األرباح للسنتني األخيرتني موقعة من قبل محاسب قانوني ومصادق عليها.
حجم االلتزام املالي من خالل تقدمي قائمة مفصلة باألعمال التي يقوم بتنفيذها حاليا عند تقدمي العطاء واجلهة التي تقوم بالعمل 

حلسابها خالل السنة.
وصل الشراء )نسخة اصلية(.

عقيل عبد السادة عبيد
املدير العام

املالحظات:
تدون األســعار باألعداد رقما وكتابة ويرفض العطــاء إذا كان خالف ذلك وان تكون الكتابة واضحة خالية من احلك والشــطب وأي 

تصحيح يجب ان يقترن بتوقيع مقدم العطاء وختم الشركة.
الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاء

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن
سيعقد مؤمتر فني لإلجابة على استفسارات الشركة يوم االحد 2022/2/20 الساعة العاشرة صباحا في بناية شعبة العقود.

تفتــح العطاءات في يوم الغلق يوم اخلميس املصادف )2022/2/24( او اليوم الذي يليه وبحضور من يرغب من املناقصني في شــعبة 
العقود.

مدة نفاذ العطاء املقدم )60( يوما من تاريخ فتح العطاءات.
للدائرة احلق في إلغاء املناقصة من دون تعويض الشركة ولها احلق فقط في استعادة مبلغ وصل الشراء.

تعتبر الشــروط العامة ملقاوالت اعمال الهندســة املدنية والكهربائية وامليكانيكية بقســميها األول والثانــي الصادرة من وزارة 
التخطيط والتعليمات العامة لتنفيذ العقود رقم )2 لسنة 2014( وأي تعليمات نافذة مكملة ملستندات املقاولة.

يكون صاحب الشركة او املكتب هو املسؤول عن أوراق العطاء املقدم وال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود املناقصة.
يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل الشركة او املكتب مع توقيع املدير املفوض.

يكون آخر موعد لشراء املناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها.
يرفض العطاء غير املستوفي لشروط املناقصة.

ضرورة االلتزام بالتعليمات ملقدمي العطاءات التي توجد في مستندات املناقصة.
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درجة التصنيف اسم املناقصةرقم املناقصةت
املبلغ التخميني مدة التجهيزمكان التجهيزاملطلوب

مبلغ بيع العطاءللمناقصة

أثاث معدني 3 يجهز 12022
خشبي

جتارة عامة او استيراد 
وتصدير/ هوية غرفة 

التجارة/ الصنف 
الثاني

املديرية العامة لتربية 
القادسية قسم 

التجهيزات
1000،000،000 واحد 45 يوما

مليار دينار عراقي
1000000 واحد مليون 

دينار عراقي

املالحظات مدة االيجار املساحة بدل اإليجار نوع العقار وموقعه ت

هذا سعر 
ايجار الكشك 
الواحد للسنة 

الواحدة

سنة واحدة 2*3 م2

 1,500,000
مليون 

وخمسمائة 
الف دينار

اكشاك عدد 15 في الشارع 
اجملاور العدادية الصناعة 
اجملاورة للحي الصناعي 
والتي تبدأ بالتسلسل 

رقم 1 وتنتهي بالتسلسل 
رقم 60

1

مدة االيجار رقم العقار نوع العقار وموقعه ت

سنة واحدة 736 محل رقم 5 العمارة املزدوجة/ اجملمع 
الطبي 1

سنة واحدة 719 محل رقم 6 العمارة املزدوجة/ اجملمع 
الطبي 2

سنة واحدة 2163 شقة رقم 2 عمارة 44 3



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة :

اوردت ادارة اجلمارك الصينية امس 
الثالثــاء، االرتفاع الكبير لصادرات 
البــالد النفطيــة الــى املصافي 
شهر  خالل  املســتقلة  الصينية 
كانون الثانــي املاضي 2022، فيما 
افادت وكالــة الطاقة الدولية في 
تقريرها الشــهري إلى شــح في 
الســوق العاملية أكبر مما توقعته 

الوكالة سابقا.
واظهــرت اإلدارة الصينيــة فــي 
احصائية لها ان “الصادرات العراق 
النفطية الــى املصافي الصينية 
املســتقلة ارتفعــت فــي كانون 
لتصل   235.3% بنســبة  الثانــي 
الــى 1.807 مليون طــن متري او 
برميل(  )12.829مليون  يعــادل  ما 
مقارنة بشــهر كانون االول 2021 
الــذي بلغ 539 الف طــن متري او 
ما يعــادل )3.826مليــون برميل(، 
وارتفع أيضا بنسبة %49.5 مقارنة 
املاضي  العام  بنفس الشــهر من 
2020 الذي بلغــت فيه الصادرات 
النفطية الى الصني 1.209 مليون 

طن )8.583 مليون برميل(”. 
واضافت ان “العــراق احتل املرتبة 
الرابعــة بصادراتــه النفطية الى 
بعد  املستقلة  الصينية  املصافي 
كل من روســيا التي جــاءت اوال 
بتصدير 2.772 مليون طن، وجاءت 
الســعودية ثانيــا بتصدير 1.905 
ثالثا  ماليزيا  وجــاءت  مليون طن، 

بصادرات 1.897 مليون طن.
واشــارت االدارة الى ان “خمســة 
موّردين من الشرق األوسط شملت 
الســعودية والعــراق والكويــت 
وعمــان واإلمارات احتلــوا املرتبة 
األولى بني أكبر 10 موّردين ملصافي 
في  الصينية  املســتقلة  التكرير 
كانون الثانــي، حيث قاموا بتوريد 
7.81 مليون طن متري او ما يعادل 
)55.451 مليون برميل( من النفط 
اخلام ، بزيادة ٪3.8 عن مســتويات 

كانون األول 2021”. 
واوضحــت ان “مصافــي التكرير 

املستقلة في الصني زادت وارداتها 
من النفط في عام 2021 بنســبة 
٪10 إلى 70.4 مليون طن متري من 
تلك الدول اخلمس، ارتفاعا من 64 
مليون طن متري قبل عام ، مما أدى 
إلى زيادة حصتها في الســوق من 
٪34 في عــام 2020 إلى ٪39 في 

عام 2021”.
في سياق ليس ببعيد، أشار تعديل 
الطاقة  وكالة  جانــب  بالرفع من 
الدوليــة للطلــب التاريخي على 
النفط في تقريرها الشــهري إلى 
شح في الســوق العاملية أكبر مما 
توقعتــه الوكالة ســابقا. وقالت 

الوكالة الدولية لـ”رويترز” “نعتقد 
أن التوازن األكثر إحكاما لـ 2021 و 
2022 منعكس بالفعل على سعر 

النفط واملنحنى املستقبلي”.
صوب  النفــط  أســعار  وصعدت 
100 دوالر للبرميــل في عام 2022 
مع تعافــي الطلب علــى الوقود 
اجلائحة  الناجــم عن  االنهيار  من 
في موجة صعــود أدت إلى ارتفاع 
أنحاء  جميع  في  الطاقة  تكاليف 
العالم مما أجبر بعض الشــركات 
على خفــض اإلنتاج وضغط على 

السيولة لدى املستهلكني.
وعدلت وكالة الطاقة الدولية يوم 

األساسي  تقديرها  بالرفع  اجلمعة 
للطلب العاملي بـ 800 ألف برميل 
يوميــا أي أقل بقليــل من %1 من 
سوق النفط العاملية البالغة 100 
مليون برميل يوميا. واســتهلكت 
البلدان املزيــد من النفط اخلفيف 
املعروف بســوائل الغاز الطبيعي 

الذي يتم إنتاجه مع الغاز.
وقالت “الطاقة الدولية” إن التعديل 
االختالفات  تفســير  في  ســاعد 
املرصودة  التغييرات  بني  التاريخية 
اخملزون.  فــي  املقدرة  والتغييــرات 
توقعاتها حيال  الوكالة  تغير  ولم 
وتيرة التعافــي االقتصادي غير أن 

التعديــل بالرفع فــي التقديرات 
التاريخيــة يعنــي أن طلب 2021 
جتاوز املعروض بـ 2.1 مليون برميل 

يوميا.
ويشير التغيير أيضا إلى أن الطلب 
على النفــط تعافــى تقريبا إلى 
املســجل قبل  املرتفع  املســتوى 
اجلائحــة عند 100.3 مليون برميل 
يوميا في الربع الرابع، وهو أقرب مما 
كان متوقعا في الســابق. وال يزال 
من املتوقع حــدوث انتعاش كامل 
للطلب في الربع الثالث من 2022.

محلل  ســتونوفو  جيوفاني  وقال 
الســلع األوليــة فــي يو.بي.إس 

أن  الطلب هو  “ما يعنيه تعديــل 
البعض .. الذين ينظرون إلى قاعدة 
الدولية  الطاقــة  وكالــة  بيانات 
ســيرون  لتحليالتهم  كمدخــل 

سوق نفط أكثر شحا”.
وأضاف “متثل األســواق الناشــئة 
أكثر مــن %50 مــن الطلب على 
النفط، حيث تكــون البيانات أقل 
شفافية ويســتمر الطلب لديها 
فــي االرتفاع بوتيرة أســرع مما هو 
عليه فــي دول منظمــة التعاون 
من  وليس  والتنميــة.  االقتصادي 
املســتغرب أن يكون لكل وكاالت 

الطاقة أرقام مختلفة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت رابطة شركات السياحة 
والســفر، امس الثالثاء ، عن وجود 
نحــو 500 شــركة وهميــة وغير 
مجازة في العراق، داعية إلى تفعيل 
قانون جديد لتغرمي تلك الشــركات 

مببلغ 5 ماليني دينار.  
وأفاد رئيس الرابطة حيدر الدجيلي 
فــي تصريــح ان “الرابطــة قامت 

بالتعــاون مــع جهــاز اخملابــرات، 
بإغالق  الســياحي،  األمن  ومديرية 
19 شركة للســياحة والسفر غير 
بشــكل  أعمالها  ومتــارس  مجازة 
دون اســتحصال  عشــوائي مــن 
املوافقــات الرســمية”، مضيفا أن 
“وجود شــركات ســياحية وهمية 
وغير مجازة مســتمر منــذ العام 
2010 مــن دون حــل إلــى أن وصل 

500 شــركة”.    إلى أكثر من  العدد 
وأوضــح الدجيلــي أن “بعض تلك 
الشــركات كانت مختصة برحالت 
احلــج والعمــرة، وبعضهــا بنقل 
املســافرين، إال أنها بعد مدة بدأت 
بإقامة رحالت سياحية، بالرغم من 
كونهــا غير مجازة”.   وأكد أن “200 
شركة ســياحية في بغداد وهمية 
وغير مجــازة وكل املعلومات عنها 

19 منها ال  متتلكها الرابطة، وغلق 
يعد شيئا أمام هذا العدد”، مشيرا 
إلى أن “تلك احلمالت متارس فقط في 
بغداد في حــني أن بقية احملافظات 
منســية، وســيحال اخملالفون إلى 
القضاء لتغرميهــم مبلغ 500 ألف 
دينار وإطالق سراحه ملزاولة عمله”.  
وإذ رأى أن “املوضــوع كلــه يتعلق 
باألمــن الســياحي كونــه اجلهة 

السياحة”،  هيئة  وليست  الرقابية 
أوضح أن “معظــم االتصاالت التي 
لتنســيق  الشــركات  تلك  جتريها 
جهات  مع  هي  السياحية  الرحالت 
خارجيــة وداخلية غيــر معلومة”، 
الفتــاً إلى أن “الرابطــة اتفقت مع 
الشــركات  لتحديد عدد  الهيئــة 
35 شــركة فقط،  بـ  الســياحية 
1050 شــركة في  لوجــود نحــو 

الشــارع ال يحتاجهــا القطاع، لم 
يتبق منها سوى 400 شركة بسبب 
اإلغــالق الــذي حصل بــني الدول 
بجائحة “كورونا”.   وطالب الدجيلي 
يغرم  قانون جديد  بـ”ضرورة تفعيل 
اخملالف لقانون تســجيل الشركات 
السياحية مببلغ 5 ماليني دينار، وفي 
حال تكرار اخملالفة يعاقب بالسجن 

ملدة ستة أشهر أو سنة”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
اســتهلت أســعار النفــط اخلام 
مكاسب  على  األســبوع  تعامالت 
قياسية جديدة عند أعلى مستوى 
في سبعة أعوام بفعل أنباء اقتراب 
وقوع هجوم عســكري روسي على 
أمريكية  وفــرض عقوبات  أوكرانيا 
وأوروبيــة علــى روســيا تعطــل 

الصادرات النفطية.
اجليوسياســية  اخملاطر  وارتفعــت 
إلى مستويات قياسية  العالم  في 
في ظل ذروة أزمــة أوكرانيا خاصة 
املتحدة  الواليات  قادة  بعدما تعهد 
األوروبــي بتطبيق عقوبات  واالحتاد 
ســريعة وعميقة ضد روســيا في 
حالة حدوث أي تصعيد إضافي في 

أوكرانيا.
ويتعــني علــى شــركات الطاقة 
موجودة  أصول  لديها  التي  الكبرى 
اســتثماراتها  مراجعة  روسيا  في 
املستقبلية في قطاع النفط والغاز 
الروسي وســط مخاطر العقوبات 

املتزايدة.
وقال محللــون نفطيون، إن صعود 
األســعار يحــدث بســبب اخملاطر 
املرتفعة وليس نتيجة أساســيات 
السوق أو حتركات العرض والطلب، 
الفتني إلى أن الزيادات في إنتاج أوبك 
االستراتيجية  االحتياطيات  وفي   +
املفرج عنها فــي الواليات املتحدة 
وعدة دول آســيوية غير قادرة على 
كبــح جماح األســعار فــي هذه 
املرحلــة الدقيقة التي تعيشــها 

السوق حاليا.
اإلدارة األمريكية  أن  إلــى  ولفتــوا 
تبــذل قصــارى جهدهــا الحتواء 
تداعيات األزمة الراهنة وقد طلبت 
زيــادة اإلنتاج من أجل  من املوردين 

املســاعدة علــى خفض أســعار 
الطاقــة التي تســهم في حتقيق 
أعلــى معدل تضخــم منذ عقود 
أســعار  ارتفاع  أعقاب  فــي  وذلك 
النفط إلى أعلى مســتوياتها منذ 

.2014
وأشــاروا إلى إعالن اثنتني من أكبر 
أنهما  األمريكية  النفط  شــركات 
ســتزيدان اإلنتاج بأرقام مضاعفة 
املنطقة  بيرميــان وهي  في حوض 
النفطية األكثر إنتاجا في الواليات 

املتحدة.
أن تظهر ضغوط  وتوقع محللــون 
منتصف  في  الهبوطية  األســعار 
العام حيث إن منو إنتاج النفط من 
أوبك + والواليات املتحدة ودول أخرى 
من خــارج أوبك ســيزداد تدريجيا 
ليقترب من منو االستهالك أو يتفوق 

عليه.
روبرت  قــال  اإلطــار،  وفــي هــذا 
شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي 
للدراسات االقتصادية، إن التصعيد 
املستمر في األزمة األوكرانية ليس 
في مصلحــة االقتصاد العاملي وال 
ألي طــرف من األطراف، وســيؤدى 
التضخمية  األزمــات  إلى وصــول 
إلى مستويات غير مسبوقة عالوة 
على شــح إمدادات الطاقة، معربا 
عــن أمله فــي أن يعمــل اجلانبان 
املتصارعــان علــى حــل التوترات 
وجتنب فــرض عقوبات جديدة على 

روسيا.
وأشــار إلى أن اجلميع سيتضرر من 
تداعيات الصراع وبالنســبة ألوروبا 
خطيرة  األزمــة  ســتكون  حتديدا 
ومكلفــة للغايــة، ألن أي عقوبات 
علــى إمدادات الطاقة من روســيا 
سيكون لها تأثير واسع وعميق في 

أســعار النفط والغاز وستقود إلى 
صعوبــات ضخمة يصعب عالجها 

على املدى القصير.
مــن جانبــه، أوضح ردولــف هوبر 
الباحث في شــؤون الطاقة ومدير 
أحد املواقــع املتخصصة، أن ارتفاع 
األسعار سيستمر وسط حالة من 
عــدم اليقني اجليوسياســي الذي 

يحيط مبستقبل أوكرانيا وروسيا.
العقوبــات  تتســبب  أن  ورجــح 
النفط  صــادرات  على  املفروضــة 
الروسية في جتاوز األسعار مستوى 

100 دوالر للبرميل وتعطل سالسل 
التوريد العاملية، الفتا إلى أنه يجرى 
حاليا تداول أســعار النفط بالقرب 
أعلى مســتوياتها في سبعة  من 
أعوام مــع ارتفاع الطلــب وتراجع 

مخزونات النفط.
أندريه  لـ”االقتصادية”  ذكــر  بدوره، 
يانييــف احمللل البلغــاري والباحث 
في شــؤون الطاقة، أنــه ال توجد 
مؤشــرات على عودة وتيــرة هدوء 
األســعار فــي الظــروف الراهنة، 
ورغم أن العقوبات اجلديدة احملتملة 

ضد روســيا مشــروطة بتصعيد 
التوترات مع أوكرانيــا إال أن بعض 
التوقعــات الدولية تــرى أن القيود 
أو من  اجلديدة محتملة للغاية مع 
دون صراع عسكري حقيقي، الفتة 
إلى عدم اســتبعاد توقيع عقوبات 
جديدة على روسيا حتى مع خفض 

التصعيد.
ورجح عدم خروج الشركات الغربية 
الروسية رغم  الكبرى من املشاريع 
األزمة الراهنة املتصاعدة ولكن قد 
تؤثر تلك األزمة في قرارات االستثمار 

املستقبلية وفي استعداد شركات 
الطاقــة الدولية علــى العمل في 

قطاع الطاقة الروسي.
من ناحيتها، قالت نايال هنجستلر 
مديــر إدارة الشــرق األوســط في 
النمســاوية،  الفيدرالية  الغرفــة 
إن األزمــة احلاليــة تنــذر بقفزات 
ســعرية حادة ومتجددة، الفتة إلى 
تأكيــد محللني دوليــني أنه حتى 
لو أدى احلل الدبلوماســي إلى حل 
األزمة احلالية في أوكرانيا فإن عدم 
اليقني املستمر قد يؤثر في قرارات 
االستثمار املســتقبلية للشركات 

الغربية.
ونوهت إلى أنه رغم مخاوف شــح 
اإلمدادات حاليا جنــد أن التقديرات 
املســتقبلية أفضل، حيث سينمو 
إنتاج النفط فــي الواليات املتحدة 
احلكومة ســابقا  توقعته  مما  أكثر 
حيث يدفــع ارتفاع األســعار احلاد 
املنتجني إلى تعزيز احلفر، وســيبلغ 
12.6 مليون  النفط  إنتاج  متوسط 
برميل يوميا فــي 2023 بزيادة على 
 12.41 البالغة  السابقة  تقديراتها 
إدارة  لبيانات  - وذلك وفقــا  مليون 

معلومات الطاقة.
يخص  فيمــا  أخــرى  ناحية  مــن 
النفط  أسعار  اســتقرت  األسعار، 
أمس فــي تعامالت متقلبة بعد أن 
سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر 
من سبعة أعوام بفعل مخاوف من 
أن يؤدي غزو روسي محتمل ألوكرانيا 
إلى عقوبــات أمريكية وأوروبية من 
شأنها أن تعطل الصادرات من أحد 

أكبر املنتجني في العالم.
وتراجع خام برنت 11 ســنتا أو 0.1 
في املائة إلــى 94.33 دوالر للبرميل 
09:10 بتوقيت  بحلــول الســاعة 

جرينتش بعــد أن وصــل إلى ذروة 
بلغت 96.16 دوالر في وقت ســابق 
في أعلى مســتوى له منذ تشرين 

األول )أكتوبر( 2014.
وصعد خــام تكســاس األمريكي 
سنتا واحدا أو أقل من 0.1 في املائة 
ليحوم  للبرميل،  دوالر   93.11 إلــى 
قرب أعلى مستوياته خالل اجللسة 
عنــد 94.94 دوالر، وهــو األفضــل 

كذلك منذ أيلول )سبتمبر( 2014.
من  الواردة  التصريحات  وأشــاعت 
الواليــات املتحــدة بشــأن هجوم 
وشــيك من روســيا على أوكرانيا 

التوترات في أسواق املال العاملية.
وقالت واشــنطن األحد إن روســيا 
قد تغزو أوكرانيــا في أي وقت وقد 

تختلق ذريعة لشن هجوم.
الوقت  فــي  التوتر  وتأتــي حالــة 
الــذي تواجه فيه منظمــة الدول 
املصدرة للبتــرول “أوبك” وحلفاؤها 
باســم  تعرف  مجموعــة  وهــي 
أوبك+ صعوبــات لزيادة اإلنتاج رغم 
التعهدات التي تصدر شهريا بزيادة 
اإلنتاج مبقدار 400 ألف برميل يوميا 

حتى آذار.
من جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
أوبك وسجل ســعرها 92.85 دوالر 
للبرميل اجلمعة مقابل 92.87 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول 
املصــدرة للبترول”أوبك”، إن ســعر 
متوســطات  تضم  التي  الســلة 
أســعار 13 خاما من إنتــاج الدول 
األعضاء باملنظمة حقق أول تراجع 
عقــب ارتفاع ســابق وإن الســلة 
اســتقرت تقريبا عند اليوم نفسه 
من األســبوع املاضي الذي سجلت 

فيه 92.84 دوالر للبرميل.

ارتفاع كبير في صادرات نفط البالد
 الى المصافي الصينية »المستقلة«

وكالة الطاقة : سوق النفط العالمية تشهد شحا أكبر من المتوقع

الصباح اجلديد ــ وكاالت 
األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابــل الدينــار العراقي، امــس الثالثاء، في 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وبشكل 

طفيف في اقليم كردستان. 
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليوم 147975 دينــارا عراقيا مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما ســجلت األســعار ليوم امــس االثنني 
148050 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأشــار املصدر؛ إلى أن اســعار البيع والشراء 
استقرت في محال الصيرفة باألسواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضا طفيفا، حيث 
بلغ ســعر البيع 148200 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 148050 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

 الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار العقــود اآلجلة للذهب 
ارتفاعا حــادا خالل تعامــالت امس االول 
االثنني، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 
3 شــهور مع زيادة جاذبية املعدن األصفر 
كمالذ استثماري في ظل تصاعد التوترات 
اجليوسياسية بني روسيا وأوكرانيا، مما أدى 
إلى زيادة مبيعات األســهم وارتفاع قيمة 

الدوالر أمام العمالت الرئيسية األخرى.
وارتفع مؤشــر قيمة الدوالر أمام العمالت 
الرئيســية  بنســبة 35ر%0 إلــى 41ر96 
نقطة. وارتفع ســعر الذهب اليوم مبقدار 
30ر27 دوالر أي بنسبة 5ر%1 إلى 40ر1869 
دوالر لألوقية تســليم نيسان املقبل، وهو 

أعلى مستوى له منذ ثالثة أشهر. 
وارتفع سعر الفضة مبقدار 479ر0 دوالر إلى 
848ر23 دوالر لألوقية تســليم آذار املقبل. 
0015ر0 دوالر  وارتفع سعر النحاس مبقدار 
إلــى 5075ر4 دوالر للرطــل تســليم آذار 

املقبل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوضح اخلبير االقتصادي الدكتور قصي صفوان 
ان العراق ميتلــك اكبر حقل للغاز في املنطقة 
مبحافظة االنبــار، الفتا الى انه يعد األقرب الى 

أوروبا للحصول على الغاز من العراق.
وقال قصــي ان “العالم يتجه نحو اســتثمار 
الغاز لكي يقلــل الطلب علــى النفط اخلام 
والعراق يعد من ابرز املرشحني لهذا امللف وقد 
يكــون احد املصدريني في حال اســتثمار هذه 

الثروة بالشكل األمثل”.

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وفي كردستان

ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى 
مستوى له منذ 3 شهور

خبير اقتصادي: العراق يمتلك 
اكبر حقل غاز في المنطقة 

ويعد األقرب الى أوروبا
العراق... أكثر من 500 شركة سياحية وهمية

االحتياطيات المفرج عنها غير قادرة على كبح جماح أسعار النفط
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مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 638/ش/2021

الى املدعى عليها
 زينب حسنني صادق

أقــام املدعــي اثير موحان مطشــر 
الدعوى الشــرعية املرقمة أعاله التي 
تطلب فيها دعوتك للمرافعة واحلكم 
بتصديــق طــالق خلعــي وجملهولية 
اخملتار  إاشــعار  حسب  إقامتك  محل 
واملرفق بكتاب مركز شرطة الفالحية 
بالعدد 1612 في 2022/2/2 عليه تقرر 
تبليغك اعالنــا بصحيفتني محليتني 
رسميتني للحضور أمام هذه احملكمة 
التاسعة  الساعة   2022/2/23 بتاريخ 
صباحا وعند عدم حضورك او إرســال 
املرافعة  من ينوب عنك ســوف جترى 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
مرتضى كاظم آل شغيدل

مديرية زراعة محافظة واسط
قسم األراضي/ التوزيع

العدد/ 3250
التاريخ/ 2022/2/15

إنذار
الى ورثة الفالح املتوفى )عباس علي 
املوزع عليه مساحة 16  عبد اهلل( 
دومنا ضمن الســلف 1/1 مقاطعة 
10/ القطنية الشرقية مبوجب قرار 
التوزيع املرقم 1245 في 1973/6/16 
وفق القانون 117 لسنة 1970 تقرر 
القانوني  القســم  الى  حضوركم 
فــي مديرية زراعة واســط لغرض 
والتزامــات مورثكم  نقل حقــوق 
املتوفــى وخالل مــدة 30 يوما من 
تاريخ نشر هذا اإلنذار وبخالف ذلك 
التوزيع على مورثكم  إلغاء  سيتم 
وفق  وتأجيرهــا  األرض  واســترداد 

الضوابط والتعليمات
ر. مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني
ع. مدير زراعة محافظة واسط

إعالن
الى الشريك/ محمد عالء عبد 

الرضا
زينب قاسم عوده
زهراء ستار توفيق

الى صندوق  اقتضى حضوركــم 
العراقي فــرع ذي قار  االســكان 
الناصريــة/ وذلك   الكائــن فــي 
لتثبيت إقراركــم باملوافقة على 
)احمد  الســيد/  شريككم  قيام 
بالبناء على حصته  هادي صالح( 
املشــاعة في القطعــة املرقمة 
لغــرض  العظــام  أم   )212/35(
تســليفه قرض اإلســكان خالل 
مــدة أقصاها خمســة عشــر 
يوما من داخل العراق وشــهر إذا 
كان خارج العراق من تاريخ نشــر 
يسقط  سوف  وبعكسه  اإلعالن. 
حقكم في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 553/ج/2022
التاريخ: 2022/2/3

م/ إعالن
الى املتهمــني الهاربــني: 1- رضا عبد 

احملسن مطرود املكصوصي
2- شــيماء قاســم عبد املكصوصي/ 

يسكنان كوت- حي اجلوادين
بالنظــر جملهولية محــل اقامتكما في 
الوقت احلاضــر ولكونكما متهمني في 
القضية املرقمــة 553/جنح/2022 وفق 
العقوبات  )453( من قانون  املادة  احكام 
وبداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 منه 
فقد تقرر تبليغكما باالعالن عن طريق 
صحيفتني محليتني للحضور امام هذه 
احملكمة فــي يــوم 2022/3/3 وفي حال 
احملاكمة  عدم حضوركما ســوف جترى 

بحقكما غيابا حسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد/ بال
التاريخ/2022/2/15

م/ إعالن فقدان وحجر على مفقود
طالب حجة احلجر والقيمومة/ فاضل 

راهي ياقوت
املطلوب احلجر عليه/ وإعالن فقدانه/ 

حسن راهي ياقوت
بناًء علــى الطلب املقدم مــن قبل طالب 
احلجر والقيمومة املدعو شــقيقه )فاضل 
راهي ياقوت( والذي يطلب االعالن عن فقدان 
املدعو )حســن راهــي ياقــوت( والذي فقد 
بتاريخ 2019/11/4 وال يعرف عنه أي خبر يدل 
عن حياته او مماته تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني وفي حال عــدم حضورك او إعالم 
هذه احملكمة عن حياتك خالل عشــرة ايام 
من تاريخ النشــر ســيتم إعــالن فقدانك 
واحلجر عليك ونصب املدعــو )فاضل راهي 
ياقوت( قيما عليك إلدارة أموالك وفق قانون 

رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
مالحظة: علــى من ميلك أي معلومات على 

املفقود اعاله يرجى ابالغ هذه احملكمة
القاضي
محمد نوري عواد الطائي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
محكمة بداءة العمارة

العدد: 1218/ب/2022
التاريخ: 2022/2/13

إعالن
عطفــا على احلكم الصادر مــن محكمة بداءة 
بالعــدد 1218/ب/2021 في 2021/8/18  العمارة 
املتضمن إزالة شيوع العقار تسلسل 1155/118 
نهر دجلــة واملوصوف ادنــاه باملزايــدة العلنية 
ملدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشــر 
فعلى الراغبني بالشــراء مراجعة محكمة بداءة 
العمارة في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 
القانونية  التأمينــات  مســتصحبني معهــم 
البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة ســبعة 
وتسعني مليونا وستمائة ألف دينار، وعند انتهاء 
املدة املذكورة ستجرى اإلحالة القطعية حسب 
األصول. علمــا ان الدفع نقــدا )والداللية على 
املشــتري( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 

فيكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك.
القاضي
كاظم خلف احمد

االوصاف:
املساحة/ 3 اولك و 20 م

الشاغل/ كاظم جاسب حمود
املشتمالت/ عبارة عن دارين

درجة العمران/ متوسط البناء
يرغب باإلشغال/ يوجد راغب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 433/جنح/2022
التاريخ: 2022/2/2

م/ إعالن
الى املتهمني الهاربني: 1- سعاد مجيل 

هادي هاشم
2- رباب حمود هادي هاشم

بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقت احلاضر ولكونكما متهمني في 
القضية املرقمة 433/جنح/2022 وفق 
احكام املــادة )38( من قانون البطاقة 
الوطنية وبداللة مواد االشــتراك 47 
و48 و49 منــه فقد تقــرر تبليغكما 
باالعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور امام هــذه احملكمة في يوم 
2022/3/6 وفــي حال عدم حضوركما 
ســوف جترى احملاكمة بحقكما غيابا 

حسب االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 2017
التاريخ: 2022/2/15

)عمر علــي خضر(  املواطــن  قدم 
طلباً يروم فيه تبديل اللقب لقيده 
)البياتي(  بدال من  )الكروي(  وجعله 
فمن لديه اعتــراض مراجعة هذه 
املديرية خــالل )15( يوماً من تاريخ 
سيتم  وبعكســه  االعالن  نشــر 
النظر في الدعوى وفق احكام املادة 
)22( من قانــون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد:335/ج/2022
التاريخ: 2022/2/13

املتهم / علي كمال عبد الكرمي 
العاني
م/ إعالن

حتية طيبة...
املتهم/ علي كمــال عبد الكرمي العاني 
تولــد 1999 يســكن بغــداد/ منطقة 

الدورة اسم األم افياء يونس.
بالنظر الى مجهولية إقامتك ولكونك 
متهما بالقضية املرقمة )335/ج/2022( 
وفق احــكام املــادة )433( مــن قانون 
باإلعالن  تبليغك  تقــرر  العقوبات فقد 
عن طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في الســاعة الثامنة 
صباحا يــوم 2022/3/23 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جتــرى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

دار القضاء في هيت
محكمة جنح هيت

العدد/ 347/ج/2021
التاريخ/ 2022/2/15
الى/ اجملرم/ بالل احمد اسماعيل حمد

م/ إعالن
أقام املشــتكي )عامر علي عودة( شكواه 
347/ج/2021  املرقمــة  الدعوى  حســب 
والتــي يطلب فيها  أمام هــذه احملكمة 
محاكمتك إلعطائك صك بدون وفق املادة 
1/459 من قانون العقوبات واصدرت هذه 
احملكمة قرارها باحلكم عليك باحلبس ملدة 
ســنتني وجملهولية محل اقامتك حسب 
شــرح القائــم بالتبليغ قــررت احملكمة 
تبليغــك بصحيفتــني محليتــني بقرار 
احلكم الغيابــي وعليك مراجعة احملكمة 
او من ينوب عنك قانونا وبخالفه ســوف 
يصبــح احلكــم الغيابي مبنزلــة احلكم 
احلضوري وخــالل ثالثني يوما مــن اليوم 

التالي للنشر وفقا للقانون.
القاضي
عمر فهد سلطان

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 30
رقم اإلضبارة- 2022/524
التاريخ/ 2022/2/7
الى/ املنفذ عليه )عمار شريف عبد الرضا(

لقد حتقــق لهــذه املديرية مــن جهة ذات 
اختصاص أنك مجهول محل اإلقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار ميكن إجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقــرر تبليغك اعالنــا باحلضور في 
مديرية تنفيذ ســدة الكوت خالل خمســة 
عشــر يوما تبدأ مــن اليوم التالي للنشــر 
ملباشرة املعامالت التنفيذية بحضورك وفي 
حال عدم حضورك ستباشــر هــذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل

اوصاف احملرر:
قرار حكم من محكمة االحوال الشخصية 
في 83/ش/2022 )نفقــة( بتاريخ 2022/1/30 
نفقة مســتمرة للدائنة هدى رزاق عبداهلل 
بواقع مائة وســتني الف دينار شهريا ونفقة 
ماضيــة بواقع ثمانني الف دينار ملدة ســنة 
ونفقة لطفلتها ريتاج بواقع مائة وخمسني 

الف دينار شهريا

جمهورية العراق
 وزارة العدل/ دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ خانقني
رقم اإلضبارة/ 7/ 2020
التاريخ/ 2022/2/15

تبيع مديرية تنفيذ خانقني العقار تسلســل 
)850/3م8 حــاج قره( الواقع في )منطقة توله 
فــروش( العائد للمدين )جــاالك ابرهيم كرم( 
احملجوز لقاء طلــب الدائن )هيلني فاروق رفيق( 
مليون  وثالثني  خمســة   )35،000،000( البالغ 
دينار، فعلــى الراغب بالشــراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثــني يوما تبدأ من اليوم 
التالي للنشــر مســتصحبا معه التأمينات 
القانونية )10%( عشــرة من املائة من القيمة 
املقدرة للعقار وشهادة اجلنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل/ كاوه عامر مصطفى
املواصفــات: 1- موقعــه ورقمــه: خانقــني/ 
تولــه فروش/ 850/3 م8 حاج قره. 2- جنســه 
ونوعــه: دار ســكن 3- حــدوده واوصافه: دار 
سكن مشــيد من الطابوق القدمي ومسقف 
بالشــيلمان )عكادة( 4- مشــتمالته: حتتوي 
على حديقــة أمامية وكراج وممــرات جانبية 
وخلفية واســتقبال وغرفتي نوم وهول داخلي 
وحمام ومرافق صحية 5- مساحته: )280 م2(. 
6- درجة العمران: دون الوســط 7- الشــاغل: 
مؤجر مــن قبل املديــن 8- القيمــة املقدرة: 

)35،000،000( خمسة وثالثون مليون دينار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 634/ج/2022
التاريخ: 2022/2/3

م/ إعالن
الــى املتهمــني الهاربــني: 1- فاروق 
احمد  ومصطفــى  عثمــان  معروف 
رحيســم اخلزرجي وراكي محمد امني 

ومهند محمد سليم/ هاربني
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقت احلاضر ولكونكما متهمني في 
القضية املرقمة 634/جنح/2022 وفق 
احكام املادة )456( من قانون العقوبات 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و48 و49 
منه فقد تقرر تبليغكما باالعالن عن 
طريق صحيفتــني محليتني للحضور 
امام هذه احملكمة فــي يوم 2022/3/3 
وفــي حال عــدم حضوركما ســوف 
جترى احملاكمة بحقكما غيابا حســب 

االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: ج- ص/ 1979
التاريخ: 2022/2/15
قــدم املواطن )محمــد علي خضر( 
طلباً يــروم فيه تبديــل اللقب في 
قيــده وجعلــه )الكــروي( بدال من 
)البياتي( فمن لديه اعتراض مراجعة 
هذه املديرية خالل)15( يوماً من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 201/ش/2020
التاريخ: 2020/12/7

إعالن
الى املدعى عليه )محمود محمد السيد(

بتاريــخ 2020/12/7 أصــدرت محكمــة 
االحوال الشــخصية في تكريت بحقك 
حكماً غيابياً يقضي )بالتفريق بينك وبني 
لذا  املدعية اسيل قصي سوادي(  زوجتك 
تقرر تبليغــك بصحيفتني محليتني وفي 
حــال عدم حضورك الى هــذه احملكمة او 
إرســال من ينوب عنــك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مــدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشــر في الصحف يعتبر قرار 
درجة  ومكتســبا  بحقك  نافــذا  احلكم 

البتات.
القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
قاضي محكمة االحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 554/جنح/2022
التاريخ: 2022/2/13

م/ إعالن
الــى املتهمني الهاربــني: 1- رضا عبد 

احملسن مطرود املكصوصي
زاكــور  عبــد  قاســم  شــيماء   -2

املكصوصي
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقت احلاضر ولكونكما متهمني في 
القضية املرقمة 554/جنح/2022 وفق 
وبداللة  )453( عقوبات  املــادة  احكام 
مواد االشــتراك 47 و48 و49 منه فقد 
تقــرر تبليغكما باالعــالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هــذه احملكمة فــي يــوم 2022/3/16 
وفــي حال عــدم حضوركما ســوف 
جترى احملاكمة بحقكما غيابا حســب 

االصول.
القاضي
محمد عبدالرضا مهدي

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 2012
التاريخ: 2022/2/15
قــدم املواطن )صالــح علي خضر( 
طلباً يــروم فيه تبديل اللقب لقيده 
وجعله )الكروي( بــدال من )البياتي( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خالل )15( يومــاً من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 313/ج/2022
التاريخ: 2022/2/13
املتهم / احمد غالب كاظم الزبيدي

م/ إعالن
حتية طيبة...

املتهــم/ احمد غالب كاظــم الزبيدي 
تولد 1989 يسكن بغداد/ بغداد اجلديدة، 

اسم األم جناح حسن.
بالنظر الى مجهولية إقامتك ولكونك 
متهما بالقضية املرقمة )313/ج/2022( 
وفق احــكام املــادة )433( مــن قانون 
باإلعالن  تبليغك  تقــرر  العقوبات فقد 
عن طريق صحيفتني محليتني للحضور 
أمام هذه احملكمة في الســاعة الثامنة 
صباحا يــوم 2022/3/23 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جتــرى احملاكمــة غيابا 

بحقك وحسب األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد:14251
التاريح: 2022/2/15

))إعالن((
تعلن جلنة البيع وااليجار عــن اجراء املزايدة العلنية لتأجير العقــارات العائدة الى )مديرية 
بلديــة الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيــع وإيجار أموال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 املعدل، وملدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، 
فعلى الراغبني باملشــاركة مراجعة ســكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة 
االعالن مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب 
صك مصدق للمســتأجر وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة 
الثانية عشــرة ظهرا في مبنى ديوان بلدية الناصرية شعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رســمية فتمدد الى اليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي على ان يجلب املزايد ما 
يؤيــد براءة ذمته من الضريبة لعام 2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو 

عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ مؤيد كاظم شالكه
ع. مدير بلدية الناصرية/ رئيس جلنة البيع وااليجار

مدة االيجارااليجار السنوي القيمة التقديريةاملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

 محطة حتلية ماء/الكصة ام الدود1
/ إعادة تقدير

سنتان3,200,000 ثالثة ماليني ومائتان الف دينار900 م172

سنة واحدة1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25 م11862كشك في احلي الصناعي2

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10802كشك في حي اور3

 كشك في حي اور شارع4
املستشفى

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م11182

سنة واحدة1,300,000 مليون وثالثمائة الف دينار6,25 م482كشك في املنصورية5

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م12232كشك في حي اريدو6

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م9792كشك في حي اريدو7

سنة واحدة2,000,000 مليونان دينار6,25 م1812كشك في الكراج القدمي8

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3792كشك في حي الشهداء9

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م11522كشك في حي البشائر10

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4252كشك في الصاحلية11

سنة واحدة1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25 م12212كشك في سومر12

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10312كشك في حي اور13

سنة واحدة1,150,000 مليون ومائة وخمسون الف دينار6,25 م3332كشك قرب شارع الذرى14

سنة واحدة1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25 م12072كشك في احلي الصناعي15

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م8062كشك فرب معمل املرور16

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8302كشك في حي الشهدار17

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10352كشك في مدينة الصدر18

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م10432كشك في محلة الشرقية19

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8562كشك في حي الشهداء20
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د. سعد عزيز عبد الصاحب

د. عالء كريم

إن االتفــاق على عــدم إمكانية فن 
املســرح في أن يتطــور وينتقل إلى 
إذا رافقته  مســاحات متجــددة، إال 
حاضنة نظريــة ونقدية تفتح أمامه 
آفاق التجريــب والبحث عن صياغات 
مرئية وســردية ترتبــط ببناء النص 
وتقنيــة العــرض واألداء، كمــا توفر 
واإلبداع،  والنقد  للتنظيــر  له مجاال 
هو ما يعمل عليه بيت املســرح في 
االحتــاد العــام لألدبــاء والكتاب في 
العراق على مدى سنوات.، إذ تلخصت 
التي  العناوين  على  بداية  جلســاته 
تالمس التنظير في النقد املســرحي 
التطبيق على  ثم  له، ومن  والتأصيل 
الثقافي  أعمال مسرحية، ألن اجلانب 
التخصص  على  يشــتغل  املسرحي 
والتفــرد. فالتوقــف عنــد بعــض 
املصطلحات يحتاج لقراءات متعددة، 
منها: القراءة فــي »جماليات ظاهرة 
املسرح احلســيني من الفلسفة إلى 
املشــهدية« 2018، إذ حتــدث فيهــا 
الدكتــور حميــد صابر عن مســرح 
عامر صباح  الدكتور  قدمها  الشارع، 
املــرزوك. أمــا »التجريب املســرحي 
العراقي بني الريــادة والتقليد/ قراءة 
بني جيلــني«، فقد قدمهــا كلُّ من 
وكاظم  احلميد،  الدكتور سامي عبد 
النصار 2018. ومبناسبة اليوم العاملي 
للمســرح عقد بيت املسرح جلسة 
بعنوان »من الدراماتورجيا إلى العرض 
املســرحي/ قــراءة تطبيقية« حاضر 
فيها األســتاذان د. مثال غازي، واخملرج 
أسامة الســلطان 2019. ايضا قراءة 
فــي العيادة املســرحية، مــع تقدمي 
قدمها  واخملدرات،  االدمان  عن  مشهد 
الدكتــور جبار خمــاط 2020.كما مت 
االشــغال على »فضــاءات الترجمة 
فــي النص املســرحي العراقي« عبر 
محاضــرة قدمتها الدكتــورة علياء 
عبد احلســني. ثم االنتقال إلى »احلب 
واملرأة في نصوص فالح شاكر/ قراءة 
من داخل التجربــة«، قدمها الكاتب 

املسرحي فالح شاكر 2019.
التحوالت في  ومتنوعة هــي  عديدة 
رؤيــة أعضاء بيت املســرح، منها ما 
ساير األزمات وبعض اجلوانب املتعلقة 
فــي مجــال صناعة الوعــي واخللق 
اإلبداعي الفكري على امتداد العالم 
العربــي، واســتضافة العديــد من 
املســرحيني العرب عبر منصة أمانة 
الشؤون الثقافية التفاعلية في االحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق، ومن 
خالل جلســات بيت املسرح، ومنهم: 
الناقــد املســرحي العربــي د.هيثم 

يحيى اخلواجة للحديث عن فضاءات 
املونودراما  العربي وتطلعاته/  املسرح 
من النص إلى العرض 2020. كما قدم 
الكاتب املسرحي فهد ردة احلارثي من 
اململكــة العربية الســعودية، قراءة 
عــن »التحــوالت في كتابــة النص 
املســرحي عربياً«. فضــالً عن تقدمي 
جمهورية  مــن  خالد  منــار  الناقدة 
مصــر العربية، قراءة عــن »تداولية 
اجلمهور«.  وبني  املســرح  بني  التلّقي 
واخملرجــة العربية د. منار زين واحلديث 
في  واإلخراج  التمثيــل  »تقنيات  عن 
والناقد  والكاتب  املعاصر«.  املســرح 
املسرحي عالء اجلابر من دولة الكويت 
العربية، واحلديث عن »الورش وفاعلية 
املســرح  في  املســرحية  الكتابــة 
املغربية  للممثلــة  وكان  العربــي«. 
فاطمة دومييــك حضور، للحديث عن 
»أداء املمثل بني النسخ واإلبداع/ فعل 
جمالي« 2021. فضالً عن مشــاركة 
الفنان املســرحي عبد اهلل مسعود 
مــن دولة االمــارات العربية املتحدة، 
واحلديث عــن »التقليد والتجديد في 
املســرح العربي.. املســرح االماراتي 
أمنوذجا«. ومن اجلزائر قدم املسرحي د. 
خلضر منصوري، جلسة للحديث عن 
»جتليات املوروث الشعبي في املسرح 

العربي/ قراءة وحتليل«.
 كما ســعينا إلى إظهار رؤى جديدة 
عبر فضــاء مســرح احملافظات الذي 
عمل علــى مغايــرة التنظير وطرح 
رؤى جديدة حتمل مــن احللول احمللية 
املالمســة للبيئة، بعيدا عن العوملة 
وفرضت  املســرح  اكتســحت  التي 
عليــه عناوينها بصــرف النظر عن 
اخلصوصيات احملليــة والعربية، والتي 
لم تعــد لهــا خصوصيــات متتلك 
أذواق وآليات تلقــي واحدة. ومن هذه 
واحلديث  الزيدي  ســالم  اجللســات: 
ديالى/  فــي  املســرح  عن مرجعيات 
التأســيس والتحوالت« 2020، الناقد 
املســرحي حمه سوار عزيز من اربيل. 
ومن البصرة املســرحي الدكتور كرمي 
اجملايلة  »فرضية  عن  واحلديث  املبارك، 
التاريخيــة واملنجــز املســرحي بني 
التواصل واالنقطاع/ املسرح العراقي 
أمنوذجا« 2020. أيضــا كان للديوانية 
حضور عبر قــراءة الناقد د. باســم 
األعسم، واحلديث عن »دور النقد في 
املسرحي«.  اخلطاب  مســارات  تقومي 
والناقد د. حازم عبد اجمليد، واحلديث عن 
وقراءات«.  الكيروغراف/ مفاهيم  »فن 
نعمة  عمار  املســرحي  املؤلف  وقدم 
جابر من الناصرية، قراءة عن »احلضور 
اجلمالــي للنص املســرحي العراقي 
في مشــهد املســرح العربي«. ومن 
املوصل عبــر الباحث الدكتور محمد 
إســماعيل، وقراءتــه عــن »التلقي 

في املســرح التربــوي« 2020. اخملرج 
املســرحي د. حليم هاتــف، واحلديث 
عن »متــازج الثقافــات وتأثيراتها في 
العراقي/ مسرح ما  عروض املســرح 
واخملرج  الكاتب  أمنوذجاً«.  التغيير  بعد 
املســرحي حيدر عبد اهلل الشطري، 
ورؤيته عن »القراءة املشهدية للنص 
اخملرج  جتربــة  العراقــي/  املســرحي 
كاظم النصــار أمنوذجا«. كما قدمت 
نيفني عبد اهلل  املســرحية  الباحثة 
عبد الرحمن مــن كركوك، قراءة عن 
»العنف وتنوع األســاليب اإلخراجية 
أمنوذجاً«.  العامليات  واألدائية/ اخملرجات 
والكاتــب املســرحي عبــد الكــرمي 

العامــري وقراءتــه عــن »مفهــوم 
التجريب في الكتابة املســرحية بني 
املسرح والشعر والرواية«. ومن كربالء 
الدكتور  واملمثل املسرحي  قدم اخملرج 
علي الشيباني، رؤية عن »مسرح ذوي 
االحتياجات اخلاصــة وتطبيقاته في 

مدينة كربالء«. 
من الفلوجة اخملرج املســرحي عكاب 
حمــدي، واحلديــث عــن الظاهــرة 
املسرحية في مدينة الفلوجة/ قراءة 
2021. ايضــا قدم اخملرج د.  تاريخية« 
معيبد العيساوي، قراءة عن »السايكو 
واجراءات«.  مفاهيم  بالدراما  والعالج 
شــهاب،  عباس  املســرحي  والفنان 

في  االحتجاجي  املسرح  عن  واحلديث 
العراق/ فرقة مسرح التغيير – كربالء 
مهرجانات  فــي  يتواجد  أمنوذجا«من 
يوازي  يشاهد حضوراً  وعاملية،  عربية 
ما لديــه من إمكانــات، ومن املؤكد 
برؤى  أحالمه ســتكون مرهونــة  أن 
مؤجلة لزمن قد يطول قبل أن يصبح 
واقعاً، ويــزداد األمر تعقيداً إذ لم ينل 
الفرصة التي تتناســب مــع جتربته 
في بلده، وغالبا لن تكون لألســباب 
دوافــع عنصرية، بــل أن األكادمييات 
إلى  واملعاهد املسرحية تضخ سنويا 
الفرق املســرحية احملترفة عشــرات 
وتقنيات  بعلــوم  املؤهلة  العناصــر 
املشغل املســرحي، فضال عن جتارب 
أوروبية توغلت في التجريب والتفكير 
اجلمالي الذي يشــتغل في إطار جتاوز 
ما مت إجنازه من أساليب ومدارس فنية، 
ومن ينجح من املهاجرين في اقتناص 
فرصة للعمل مع الفــرق الغربية، ال 
بد أن تتوفر فيه جملة مؤهالت مميزة 
ترغم املسرحيني على أن يفسحوا له 
اجملال ليكون ضمن صفوفهم، فكيف 
إذا ما ارتضــوا أن يعملوا حتت إدارته، 
كأدوات لتحقيق رؤاه الفنية، فإن ذلك 
يعني أنهم قــد وجدوا فيه أفقاً فنياً 
جديداً يبحثون عنه، وهذا ما جتســد 
عبــر منصة بيت املســرح واالنفتاح 
املســرحيني  الفنانني  قــراءات  على 
من العراق وخارجــه، ومنهم: الناقد 
واملؤلف  الفنان  ديار عمر.  املســرحي 
املســرح  عن  واحلديث  احلربي،  عباس 
العراقــي فــي املهجــر 2020. اخملرج 
فاضل  الدكتور  املســرحي  والباحث 
اجلاف واحلديث عــن »البايوميكانيك 
بــني املفهوم والتطبيق في املســرح 
العربــي«. اخملرج واملؤلف املســرحي 
منعم سعيد، ورؤيته عن »البانتومامي 
املســرح  في  واالبتكار  النمطية  بني 
طه  املســرحي  املعاصر«.  العراقــي 
وقــراءًة  بتجربته  احتفــاًء  رشــيد، 
واحلديــث  الثقافيــة،  إلصداراتــه 
املســرحي  املشــهد  في  »قراءة  عن 
االحتفاء  كان  2021.وأخيراً،  العراقي« 
بالفائزيــن بجائــزة صــالح القصب 
لإلبــداع املســرحي واملكّرمــني في 
مهرجان قرطاج املســرحي، بجلسة 
التي حتــّدث فيها: )د. رياض موســى 
ســكران، د. عواطف نعيم، د. أحمد 
حسن موسى(.خطوات وجتارب مغايرة 
قدمها بيت املســرح بجهود أعضائه 
عبر مســاندة االحتــاد ودعمه إلجناح 
هذا النشــاط اجلمالي، وليكون نقلة 
املتخصص  وحتى  املتلقي  ذهنية  في 
واخملرجني  الكتــاب  من  املســرح  في 

والتقنيني.

بيت المسرح بين المغايرة والتطبيق
مسرح

كتــاب  نُشــر   ،2013 عــام  فــي 
»العــراق في زمن احلــرب.. اجلندية 
الذكرى«،  وإحيــاء  واالستشــهاد 
ألســتاذة التاريخ والشؤون الدولية 
والباحثــة اللبنانية األميركية دينا 
رزق خوري، عن »منشــورات جامعة 
كامبردج« التــي وّثقت فيه احلروب 
ثالثة  العراقيون خالل  التي عاشها 
وعشــرين عاماً ســبقت االحتالل 

األميركي.
صدرت حديثاً النسخة العربية من 
الكتاب عن »املركز العربي لألبحاث 
ودراســة السياســات« بترجمــة 
أمين حداد، حيث تعــود املؤّلفة إلى 
احلــرب اإليرانيــة العراقيــة، مروراً 
بحــرب اخلليج األولــى والعقوبات 
التــي ُفرضت علــى العــراق بعد 
غــزوه الكويــت، حيث جتــادل بأن 
من أشــكال  احلرب كانت شــكالً 
احلكــم البيروقراطــي اليومي من 
خالل تفّحص سياســات احلكومة 
العراقية، املتمثلة في خلق املوافقة 
عليهــا وإدارة املقاومــة والتنــوع 

الديني وتشكيل الثقافة العامة.
تركــز خوري علــى الرجــال الذين 
تلك  خــالل  واستشــهدوا  حاربوا 
احلروب، وكذلك شهادات عائالتهم، 
في محاولــة لتقدمي قصة متعددة 
الطبقات جملتمع أصبحت فيه احلرب 
هي القاعدة، وكيف غدت أمراً دائماً، 
وهي مسألة وثيقة الصلة باحلاضر 

على نحٍو مأساوي. 
االجتماعي  التاريــخ  وتســتعرض 
لسياســات احلرب في عراق البعث، 
للحرب  عســكريًا  تاريًخــا  وليس 
اإليرانيــة - العراقية أو حرب اخلليج 
)1990-1991(، كما أنه ليس تاريًخا 
سياســًيا حلــزب البعــث وزعيمه 
صدام حســني أيضــاً، حيث ترصد 
عليها  تقاتل  كانــت  ثالث جبهات 
وهي  الثمانينيــات،  فــي  الدولــة 
إيران، وصراعها  احلرب مع  مســرح 
قام  التي  التمــّرد  حركتــْي  لقمع 

بهــا األكرد في الشــمال واألحزاب 
الدينيــة فــي اجلنوب، إلــى جانب 
مالحقــة قطاعــات متعــددة من 
»اخلونة«  لتحديد  العراقي  الشعب 
اجليش  مــن  والهاربني  و«اخملربــني« 

وعناصر الطابور اخلامس.
الكتاب،  هــذا  في  املؤلفــة  تهتم 
اجتماعيــة،  مؤّرخــة  باعتبارهــا 
بتحليل احليــاة اليومية للعراقيني 
وعائالت  الذين عاشوا احلرب، جنوداً 

ومواطنني، فــي دولِة حــزٍب واحٍد 
بيروقراطية عازمة على شن حروب 
األمن القومي ومكافحة التمرد في 

الوقت ذاته. 
على  كتابها  فــي  املؤلفة  وتعتمد 

البعثية  للدولة  الفريدة  السجالت 
التي كانت متوافرة لدى »مؤسسة 
تتضمن  وهي  العراقيــة«،  الذاكرة 
سجالت بيانات شمال العراق )صور 
رقمية ألكثر مــن مليونني ونصف 
مليون وثيقة(، وعلى مجموعة وثائق 
القيادة القطرية حلزب البعث )نحو 
ثالثة ماليني صفحة مــن الوثائق(. 
كما لم تغفل إجــراء املقابالت مع 
جنود ومثقفــني عراقيني ممن قاتلوا 
انتفاضة  أو شــهدوا  احلــروب  في 
قطاعات  من  ويتحدرون   ،1991 عام 
ومن  العراقي،  اجملتمع  من  مختلفة 

مناطق عراقية مختلفة.
العراقيــة  الســلطات  دور  وتبــرز 
في مســارين اثنــني؛ جهودها في 
الســيطرة االجتماعية من ناحية، 
إجبار جهاز  املوارد من خالل  وتبديد 
الدولــة على توثيق ســلوك وفكر 
أخرى،  ناحية  العراق مــن  مواطني 
حيث كانت جهــود النظام البعثي 
موجهة إلى اجلبهة الداخلية بقدر 
ما كانت موجهة إلى خوض احلرب، 
وكان مهتماً بابتداع املؤامرات كلما 
احلرب،  في  انتكاســات  إلى  تعّرض 
الوضع  كما حصل عندمــا أصبح 
العسكري يائساً مع احتالل القوات 
اإليرانية شبه جزيرة الفاو في 1986. 
يُذكــر أن دينا رزق خوري حازت درجة 
الدكتوراه في تاريخ الشرق األوسط 
عام 1987 من »جامعة جورجتاون« 
فــي الواليات املتحــدة األميركية، 
العلمي على  وتركز فــي عملهــا 
العراق واخلليــج العربي من العهد 
العثماني حتى الوقت احلاضر، ولها 
عّدة كتب ودراســات، منها »الدولة 
ومجتمع الواليــة في اإلمبراطورية 
 ،»1834-1540 املوصــل  العثمانية: 
الذي صدرت ترجمتــه إلى العربية 
ودراسة  لألبحاث  العربي  املركز  عن 

السياسات.

الناشــر: املركز العربــي لألبحاث 
ودراسة السياسات

العراق في زمن الحرب..الجندية واإلستشهاد 
وإحياء الذكرى لـ دينا رزق خوري

َسأفكُر فيْك
شعراصدارات

تسير حركة البحث العلمي في الفنون لدينا بهدى بوصلة 
عبثية رجراجة وغير مســتقرة تشــي باعتباطية والتباس 
املشروع البحثي وستراتيجيته الغائبة وانفصاله عن واقعه 
الفكري واجلمالــي اإلجرائي، إذ حتفل العديد من الرســائل 
واالطاريــح اجلامعية في الفنون املســرحية والتشــكيلية 
والسمعية واملرئية بسيطرة االنساق االجتماعية والوصولية 
واالنوية في أحيان غالبة مما سبب ذلك تفشي ظاهرة االنحدار 
والتقهقر املعرفي والعلمي لهذه االبحاث وتدني مســتوى 
باحثيهــا، فعندما يعمل املشــرف االكادميــي على توجيه 
بوصلة الطالب وحتديدها مبناقشة املنجز الفني والثقافي له 
فقط من دون النظر الى ما هو واســع ومتنوع من األشكال 
الفنية األخرى وصناعها فإن البحث يذهب بالضرورة الى اجناز 
سيرة ذاتية وببلوغرافية وحتليلية استعالئية ألعماله الفنية 
الوحيــدة والفريدة التي خاضت هذا املضمار الفني او ذاك او 
يقتبس الطالب مجبورا من مصدر املشــرف ويهمل املصادر 
العديدة األخرى االكثر صلة بعنوان البحث الختالف املشرف 
مع مدونيهــا اجتماعيا او ثقافيا!، وهذا مــن محاذير وآفات 
البحث العلمي التي حذر منها )فاندالني( و)ابو طالب محمد 
ســعيد( و)علي جواد الطاهر( في كتبهم وشروحاتهم عن 
أصول البحث العلمي وقواعده في ان يبقى املشرف والطالب 
أمينني على عنــوان البحث من جهة ومنفتحني على جميع 
االشــكال والرؤى الفنية االخرى التي اشــتغلت واجنزت من 
قبل فنانني آخرين لكي ال يقعان في الشــخصنة واملعيارية 
االجتماعية )الهوائية( ـ من أهواء ـ التي قضت على العديد 
من البحــوث والدراســات وحالت من دون انتشــارها النها 
اعتمدت معيارا خالفيا مع الباحث او الفنان هذا او ذاك، او ان 
يغير الباحث عنوان بحثه مع ما يتساوق مع مشروع املشرف 
الفكري واجلمالي وما يشــتهي فيصار الى تغيير العنوان او 
تغيير مباحثه نتيجة لســطوة املشــرف على جلان قسمه 
وآرائهم، وسادت في أحايني كثيرة هذه االيام ان يرفع املشرف 
يــده عن البحث العلمــي وما أجنزه الباحــث في اللحظات 
األخيرة والرســالة او االطروحة ذاهبة الى املناقشــة فيقوم 
املشــرف بإهمال الباحث او ان ينتحل شخصية اخرى اثناء 
املناقشــة فيقوم ببز الطالب ونهره ونقده وتفنيد طروحاته 
ـ النه لم يطلع عليها ســلفا ـــوالتي مــن واجبه املهني 
الدفاع عنها وتثبيتها الن الطالب واملشــرف هما شــريكان 
فــي الكتابة املعرفية والبحثية فغابت لالســف شــرفية 
املهنــة واخالقياتهــا واصولها لدى البعض من االســاتذة، 
ناهيك عن مشــكلة عضوية اخرى وهي عدم إقرار العناوين 
لظواهــر فنية وجماليــة واضحة وقارة مؤثــرة في اجملتمع 
وسادت بحوث ملناقشــة قضايا هامشية ال حتمل عنواناتها 
مشــكالت وعلال جوهرية ميكن مناقشتها واألخذ بها، فهي 
ال تهم مجتمعنا وال فضاءنــا اجلمالي والفني ميكن التعبير 
عنها مبقاالت ودراســات مقتضبة وذات مســاحة محدودة 
غير قابلة لالطناب والتوســع، فضال عن عدم وجود معادالت 
فنيــة إجرائية على أرض الواقع، فحقيقة الواقع املســرحي 
والســينمائي والتشكيلي يعيش أســوأ حاالته من نضوب 
الوقائع احملليــة الفنية املبدعة واملبتكــرة التي ينهل منها 
البحث العلمي كنماذج وعينات منتقاة، فأعدادها تعد على 
أصابع اليد الواحدة في انتاجها الســنوي، مما حدا بباحثينا 
الى االنفتاح على الظواهر الفنية والفكرية واجلمالية خارج 
بالدنا بعروض وشــواغل فنية لم نشاهدها او نطلع عليها، 
والوســيط الرقمي فــي بعض الفنون ال يكفــي وحده في 
اطالق حكــم او تقييم جمالي في جودته من عدمها. فضال 
عن كونها ال تصب في خطــط التنمية الوطنية التي على 
هذه البحوث ان تكون رافدا ال ينضب من روافد هذه اخلطط، 
لبناء مســتقبل متني مبستواه املعرفي والعلمي البنائنا، لذا 
نوصي بغلق قنوات الدراســات العليا في الفنون مدة خمس 
ســنوات في االقل الن معظم العنوانات العلمية والبحثية 
قد أشــبعث بحثا وحفرا وتنقيبا ولتجــد بحوثنا معادالتها 
الفنية ومتثيالتهــا اجلمالية على ارض مســارحنا وقاعاتنا 

وصاالتنا السينمائية.   

في علل ومشكالت 
البحث العلمي للفنون

اليزا كوك* 

عندما يْسطُع القمُر الّصافي 
املستدير،

وتتألأل النجوُم في الزرقة الّساحرة.
عندما ترتشُف اجلنياُت، ألول مرة، 

رحيَق الندي
في كأٍس من خشب شجر البلوْط

                       سأفكُر فيْك.

عندما تشرُق الشمُس بأشعتها 
املاسية

على قمة التّل األخضر، على النهر 
في الوادي الصغيرْ.

عندما تأتي النحالُت البرية وحتمل 
معها

عطر الوردة إلى عّشها احلُلو
                    سأفكُر فيْك.

عندما يأتي اجلمال مع إطاللة 
الثلوج،

وتبدي الطبيعة مفاتنها، يا لها 
من نعمة،

أغمُض عينّي في َسكينٍة، ولكّن 
تنهيداتي تعلو حاجبّي

كلما نفثْت عاطفتي بقايا رُوحي
                       وافكُر فيْك.

أّول أمنياِت غرامي، وآخر صلواِت 
ُحّبي

تكمنان في اسم غاٍل لْن أبوح به
فمهما كان احلزُن الذي يحمله 

صدري،
أو مهما كان الفرُح – ، فكالهما 

َسواْء – 

                               سأفكُر فيْك.

، وسواء كنت لي أم لم  أنا أحبُّ
تكْن لي،

سيعيُش هذا احلّب مثل ضوٍء ال 
ينطفْئ.

وستبقى في ذاكرتي، نقطة 
خضراء،

وإلى أن تنام الذاكرة في الليِل 
الطويْل

                             سأفكُر فيْك.

* شاعرة اجنليزية...على الرغم من 
التاسع  القرن  انها من شــاعرات 
عشر، اال ان قصائدها ودواوينها ما 
زالت تتــداول في إجنلترا ومكتبات 
أوروبــا.... بــدأت كتابــة قصائدها 
في ســن اخلامســة عشــر، وفي 
ســن السابعة عشــر نشرت أول 
مجموعة شــعرية لهــا. ارتبطت 
إليــزا كــوك بحركــة  تدعــو إلى 
للمرأة،  السياسية  احلرية  وتناصر 
)حتســن  أيديولوجيــة  وتتبنــى 
الذات( عبر رفع املستوى والتعليم 
الذاتي. إليزا كوك نفسها تعلمت 
اكتســبت  وقد  بالكامــل  ذاتيــا 
شــهرة بن الطبقات الشــعبية 
حتــى عرفــت بشــاعرة الطبقة 
العاملة، وكانت تنشــر قصائدها 
فــي مجــات ميتروبوليتــان ونيو 

مونتلي وويكلي ديسباتش. 
وهــذه القصيــدة مــن مجموعة 
اجلديد،  الصبــاح  تعتــزم  قصائد 
نشــرها لتعريف القاريء املعاصر 
بروعــة الشــعر القــدمي بلغــات 

مختلفة
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 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
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ملونشريط
تركي يجمع 1500 ربطة عنق..

63 عاما من الهوس
التركي آق بولوط وسط تشكيلة من ربطات العنق التركي 
آق بولوط وسط تشــكيلة من ربطات العنق على مدار 63 
عامــاً دأب املواطن التركي بــدر آق بولوط على ارتداء ربطة 

العنق طيلة الوقت حتى أنه ال يخلعها وهو نائم.
وبحســب ما ذكره املوقع اإللكترونــي لصحيفة »صباح 
التركية »، بدأ بولوط ارتداء ربطة العنق وهو في الســابعة 
من عمره، ومنذ ذلك احلني حرص على جعلها جزءاً ال يتجزأ 
من حياته اليوميــة. ويقيم آق بولوط )70 عاماً( في مزرعة 
»بدر باي« بقضاء »غوربنار« التابع لوالية وان شــرقي تركيا. 
وأوضح أنه نتيجة هوســه بربطات العنق بات ميتلك نحو 

1500 منها، جمعها على مدار 6 عقود.
وذكر بحسب املصدر أن شغفه بارتداء ربطات العنق بدأ مع 
تلقيه ربطة عنق كهدية في سن السابعة من عمره، الفًتا 
إلى أنه منذ ذلك احلني أخذ يواظب على ارتدائها خالل رعي 
األغنام أو العمل فــي احلقل، وخالل األعمال املنزلية وحتى 

أثناء النوم.
كما ذكر أنه ميتلك 100 طقم من املالبس وال يخرج من املنزل 
دون ارتداء ربطة عنق، مبيًنا أن املسؤولني والسياسيني في 
املنطقة، ممن يعرفون شــغفه هذا يقومون بإهدائه ربطات 
عنق باستمرار، حتى بات ال يجد مكاناً في املنزل لتخزينها.

شباب يصنعون سيارة بوغاتي من الطني
قــرر صانعو محتــوى »على يوتيوب« صنع ســيارة خارقة 
بأنفسهم، باستخدام أبسط املواد وقطع الغيار البسيطة، 
وذلك لغالء ثمنها وندرتهــا لدرجة أن الناس العاديني قلما 

يرونها طوال حياتهم.
 Bugatti« اســتغرق األمــر عاًما كامــالً لتجميع ســيارة
Chiron« حقيقية تقريًبا، وعملية اإلنشاء بأكملها موجودة 

في فيديو مدته 45 دقيقة.
تبــدأ تكلفــة »Bugatti Chiron« احلقيقية من 2.5 مليون 
دوالر، واملبلغ الذي أنفقه املدونون على إنشائها غير معروف، 
وعلى األرجح أقل مبئات املرات، على وفق »ســوتنيك«. ومن 
بني املواد املستخدمة في ذلك مادة الطني املستخرجة من 

الهضاب.

امرأة تعرض زوجها للبيع لسبب غريب
»إنــه وفــّي إذا مت إطعامه، وطويل ويحــب الصيد«.. بهذه 
الكلمات عرضت امرأة تدعى »لينــدا«، زوجها على إحدى 
منصات البيع والشراء في أيرلندا، في مزاد بدأ من 25 دوالرًا، 
في أغرب عملية بيع؛ ليتفاجأ الزوج بصورته على املوقع، وأن 
 »Independent« سعره وصل إلى 70 دوالرًا، وفقا لصحيفة

البريطانية.
قررت ليندا مكاليســتر، عرض زوجها على إحدى منصات 
البيــع والشــراء في مزاد كنــوع من االنتقــام املصحوب 
بالفكاهة،ألنه تركها فــي املنزل مع األطفال وذهب لرحلة 
صيد وحده، إذ نشــرت صورة له على املنصة، معلقة: »إن 
جون سيظل وفيا شــرط أن يأكل ويشرب، عمره 37 عاما، 
ماهر في الرمايــة، ويعمل في مزارع حلوم البقر، واألهم من 

ذلك غير قابل لالسترجاع.
وانهالــت التعليقات على الصورة، التي نشــرتها الزوجة، 
ساخرين من العرض الذي تقدمه، لكن األغرب هو زيادة املزاد 

إلى أن توقف عند 70 دوالرًا.

بغداد ـ نور التكريتي:
 

واالبناء  الوعي لدى األهل  غياب 
املفرط  االســتخدام  إلــى  أدى 
للموبايــل وترتــب علــى ذلك 
زيــادة املشــكالت االجتماعية 

والتفكك األسري.
في منزل واحــد من أربع جدران 
يوجــد أكثــر من عالــم حيث 
لكل شخص عامله اخلاص الذي 
)املوبايل(  هاتفه  وهو  يعيشــه 
وترتب على ذلك عواقب وخيمة 
منها غياب فكرة أن يكون األب 
وآالم قدوة لألبنــاء بل قدوتهم 
على  يشــاهدوهم  أشــخاص 
وال  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أحــد يعرف هل هم أشــخاص 
يســتحقون أن يكونوا قدوة ام 
ال؟ وذلــك من املمكــن أن يعود 
إلى غيــاب دور االهل الذين هم 
أيضاً منغمسون في مشكالت 
اآلخرين عبر هواتفهم ويجهلون 
فــاألم  أبنائهــم  مشــاكل 
مشــغولة في مواقع التواصل 
وغيرها واالب مشغول في اللهو 
مــع األصدقــاء علــى الهاتف 
ناســني دورهــم فــي النصح 
ولكن  األبناء  وتوعية  واإلرشــاد 
هــذا ال مينع أن يكونوا هم أيضاً 

ضحية هذا اإلدمان االلكتروني.
لقــد قمنــا بأجراء اســتبيان 

وطرحنا  املوضــوع  هــذا  حول 
عدة أســئلة على فئات عمرية 
مختلفــة بنســبة ٩٠ باملئــة 
من األشــخاص الذيــن مت طرح 
كانــت  عليهــم  االســتبيان 
إجاباتهــم بــأن اإلدمــان على 
األجهــزة الذكيــة خلق فجوة 
بني أفراد األسرة وسألناهم عن 
وكانت  نظرهم  وجهة  احلل من 

األجوبــة تتراوح بني توفير فرص 
عمل لفئة الشــباب فإدمانهم 
الفراغ  الهاتف يســبب  علــى 
وامللــل والبعض قال إن احلل هو 
االنشغال مع العائلة واألصدقاء 
اســتخدام  مــدة  وتقليــص 
الهواتف الذكية للحد من هذه 

الظاهرة..
الســيدة بســمه قالــت: من 

واختالطــي  جتربتــي  خــالل 
الذين اقوم  باألطفال واملراهقني 
بات  الهاتف  أن  أرى  بتدريسهم 
يشكل خطراً كبيراً على جيلنا 
احلاضر وأن احلل يكون حســب 
الفئة العمرية فإذا كانوا أطفال 
فاحلــل يكون عــن طريق حتكم 
األهــل للحــد من اســتخدام 
الهواتف من قبل أطفالهم أما 

إذا كانت فئة املراهقني والشباب 
فاحلل يكمــن في إيجاد البدائل 
بأمور ذات فائدة  مثل االنشغال 
الكتب  قراءة  املثال  على سبيل 

وغيرها
وسألنا أيضاً فيما إذا كان األهل 
متســببني في هــذا اإلدمان ام 
شــأن  شــأنهم  ضحايا  أنهم 

األبناء؟ 

االجابــة مختلفة فأحد  كانت 
الســيدات قالت: نحن لســنا 
ضحية فنحن ال ندمن الهواتف 
وفــي نفــس الوقــت لســنا 
املتســببني ألننا اعطينا أبنائنا 
منه  االستفادة  لغرض  الهاتف 

ولم نكن نتوقع الذي يحدث.
في جامعة  األساتذة  أحد  وقال 
تكريــت: األهل أيضــاً يعتبرون 
مدمنني  أيضــاً  ضحية فهــم 
والــذي يحــدث هو مشــكلة 
مجتمــع بأكملــه وال يقتصر 

األمر على األبناء فقط.
فكان  أم طــه  الســيدة  أمــا 
رأيها مغايــر حيث قالت: األهل 
انتشــار  في  املتســبب  هــم 
هــذه الظاهرة فنحــن لم مننع 
أبنائنا من االســتخدام املفرط 
للهاتــف وإننــا نســتطيع أن 
نزيد من وعيهم ليســتخدموا 
مفيدة  بصورة  الذكية  األجهزة 

ومعقولة.
ومــن هنــا نســتنتج أن اآلراء 
جميعها تدور حول فكرة الوعي 
الذي أصبح شبه معدوم سواء 

لدى األهل أو األبناء..
أين  إلى  الســؤال هنــا  ويبقى 
إلى  األمور  تعــود  متى  املصير؟ 
مجراهــا الطبيعي؟ حيث األب 
قدوة ومثل أعلــى لألبناء وآالم 
مدرســه وصديقــة ألوالدهــا 

وبناتها!

متابعةـ  الصباح الجديد:
استطاعت فنانة صينية حتويل 
إلى  والفاكهة،  واخلبز  البطاطا 
بورتريهــات فنية، تصلح لألكل 
على اخلبز احملمص »التوســت«، 
ويتابع الفنانــة الصينية جياجن 
كاســاى، ما يقرب من 30 ألف 
معجب علــى صفحتها مبوقع 
يستمتعون  لكي  إنســتغرام، 
مبــا تبدعــه من أزهــار جميلة 
ومناظــر طبيعية ثالثية األبعاد 

باستخدام الطعام.
وفطائر  جياجن تصنع كعــكات 
مزينــة بحشــرات وحيوانــات 

وحتى  وأسطورية وطيور  غريبة 
الروايات  وشــخصيات  اجلنيات 
الشــهيرة، وخاصــة في أوقات 
اإلفطار، وحترص جياجن على تزينّي 
التوســت  وقطع  احملمص  اخلبز 
بالبتــالت والســيقان واألوراق، 
وكلها مصنوعــة من البطاطا 
اخلبز  قطعة  لتبدو  املهروســة 
أشــبه بزهرة جميلة، ولكن في 

الوقت نفس ميكن أكلها.
فراشــات  الفنانة  تبــدع  كما 
ذهبيــة  وأســماك  وخنافــس 
مخيلتها،  من  خرافية  وكائنات 
تكاد تتحــرك أو تطير من دقة 

الصنــع وتناغم األلــوان، وذلك 
وفقا ملوقع الرؤية.

من جانــب آخر، يشــار إلى أن 
فنانــة حولت في وقت ســابق 
منزلهــا في لنــدن املكون من 
خمس غــرف نوم إلــى جدارية 
لتحكي  عمالقة،  فسيفســاء 
الذاتية،  ســيرتها  بالرسومات 
20 عاماً  واســتغرق منها ذلك 
لتنفيــذ اجلداريــات، وحســب 
موقــع« the sun »، فإن الفنانة 
ريتشــارد  كارى  البريطانيــة 
البالغــة من العمــر )55عاماً( 
كرست الكثير من وقتها خالل 

الـــ 20 عاما املاضيني إلنشــاء 
لوحة جداريــة فنية ملونة في 
وقعت  أن  بعد  واجهات منزلها، 
عندما  الفسيفســاء  حب  في 
أكملت حديقتها في عام 1997.
ومنذ ذلك احلــني، واصلت كارى 
تغطية منزلها بالفسيفســاء 
إنه يشــبه  والــذي قالت عنه 
وشــم الســيرة الذاتيــة ألنه 
بها  التــي مرت  األحداث  يصور 
طــوال حياتها، ومشــاهد من 
حكايات أســطورية مثل قصة 
أليس في بالد العجائب، وأكدت 
اجليران  أن  البريطانيــة  الفنانة 

شــجعوها على عملها، ألنهم 
يحبــون اإلبداعــات امللونة في 
باســم  املعروفة  املنطقة  تلك 
ببريطانيا،  جــروف«  »فيرلــون 
بعض  أسعار  فيها  يصل  والتي 
املنــازل إلى أكثر مــن 5 ماليني 

دوالر.
أن  حوارهــا،  فــي  وأوضحــت 
الفسيفســاء تشــبه الوشم 
ولكنهــا علــى جــدران املنزل، 
صحتها  تعزيــز  في  وســاهم 
النفسية، ورفع معنوياتها، بعد 
أن شــعرت أنهــا حققت حلم 

عمرها.

الهاتف المحمول يفاقم التفكك األسري

فنانة صينية ترسم لوحات مبهرة من البطاطا وقطع الخبز المحمص

اإلدمان على األجهزة الذكية خلق فجوة بين أفراد العائلة

متابعة ـ الصباح الجديد:
عندما يتعلق األمر بتناول الطعام في اخلارج، 
فإن آخر شــيء تريده هو أن حتصل على جتربة 
مخيفة، فمن املفتــرض أن تكون جتربة تناول 
الطعام ممتعة وليســت مخيفة، ولكن هناك 
بعــض املطاعم التــي تقدم جتربــة مرعبة 

ومخيفة لزبائنها في أثناء تناول الطعام.
صحيفة تاميز اوف إنديــا أوردت اهم املطاعم 

املرعبة في العالم:

عشاء في السماء.. بلجيكا
يقدم هذا املطعم وجبة من خمســة أطباق 
على ارتفاع شــاهق في الهــواء على طاوالت 
حرة احلركــة. أثناء تناول الطعام، يتم ربط 22 
زبوناً بالكراســي التي يتــم رفعها بعد ذلك 
إلــى األعلى إلتاحة الفرصــة لهم للحصول 
على منظــر خالب للمدينــة. يُطلب من رواد 
املطعم أيًضا التوقيع على إعفاء تأمني بقيمة 
1٠ ماليــني دوالر قبل الدخول إلــى أحد هذه 
الكراســي. هذا املطعم له فــروع في جميع 

أنحاء العالم..
مطعم نيو الكي.. أحمد آباد.. الهند 

تتناســب عبارة »تناول العشــاء مع املوتى« 
متاماً في هذا املطعم حيث توجد العشــرات 

من شواهد القبور والتوابيت احلجرية املغطاة 
بدرابزين من الصلب في داخله. يُعتقد أن هذه 

التوابيت ألشخاص مقدسني. 

دان لو نوار.. نيويورك.. أمريكا
ما الــذي ميكن أن يكون مخيًفا أكثر من تناول 
الظالم؟ حســًنا، ستندهش من  الطعام في 
معرفة أن جميع األجهــزة التي ينبعث منها 
الضوء )مبا في ذلك هاتفــك( ممنوعة في هذا 

املطعم، ويجب عليك تناول العشاء متاًما في 
الظالم. أيًضا، اجلــزء األكثر رعًبا هو أنه عليك 
اجللوس على طاولة واحدة مع أشخاص غرباء.

فوريتزا ميدسيا.. ايطاليا
يعمــل منذ عــام 2٠٠7، وهو أحــد املطاعم 
الشــعبية فــي إيطاليا ويقع فــي ال فوريتزا 
)القلعــة(، وهي قلعة من عصــر النهضة مت 
بناؤها عام 1474 وتســتخدم اليوم كســجن 
شــديد احلراســة. ما هو مهم هو حقيقة أن 
الطعام يصنعه هؤالء السجناء ويتم تقدميه 

في أواني بالستيكية ألسباب أمنية.
 يحظى هذا املطعم بشــعبية كبيرة لدرجة 
أنه يتم حجزه مســبًقا ألســابيع. ليس ذلك 
فحسب، بل يقوم السجناء أيًضا بالترفيه عن 

رواد املطعم من خالل العزف على البيانو.

نيوتيموري.. طوكيو.. اليابان
يشتهر هذا املكان في طوكيو عاملًيا مبمارسة 
تناول السوشــي من جســد إنســان مزيف 
مصنوع مــن الطعام، والذي يتــم تقطيعه 
باســتخدام أدوات اجلراحة. على ما يبدو، فإن 
األمعاء واألعضاء املوضوعة داخل هذا اجلسم 
املزيف صاحلة لألكل. هذا مرعب، أليس كذلك؟

أكثر المطاعم رعبًا في العالم

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج السرطان، مع أنك صاحي لكنك لست 
بذلك فأنت أشــبه باالصم واالعمى واالبكم معاً، 
ال يهمك شــيء حولك، قد تنفعل فــي فترة ما 
بعد الظهر وتريد القيام بكثير من االشــياء ألنك 

متحمس ومزاجك في أفضل حاالته.

عزيــزي برج العــذراء، ديناميكيــة، وصحوة 
مبكرة، تســعى الى ازعاج كل من في البيت 
في الصبــاح، كما أنك تذهــب الى عملك 
نشــيطا إلنهاء اعمالك ومسؤولياتك ومن 

لديه امتحان فإن النتيجة ستكون لصاحله.

عزيــزي برج اجلــوزاء يوم هادئ جــداً الى 
درجة الســكوت التام، فليس هنالك اي 
احداث تذكر حولك وبخاصة طيلة فترتي 
الصبــاح والظهيرة مما يجعلك تشــعر 

بالكآبة وامللل.

عزيزي برج امليزان، يوم عاطفي ومولع بالرومانسية 
فأنــت تخصص هــذا اليــوم حلبيبــك وألمورك 
العاطفية، لكن عليك احلذر من أن ينسيك اعمالك 
ومسؤولياتك مما قد يشــعل فتيل أزمة بينك وبني 

رئيسك في العمل وبخاصة في فترة الظهيرة.

عزيــزي بــرج القوس، أنــت في قمة نشــاطك 
وحماسك، لديك الكثير من اخملططات واملشاريع 
لتنفيذهــا فعليــك املبادرة ألن اليــوم يدعمك 
لوجود القمر لديك، خبــر جيد في طريقه اليك 

في فترة ما بعد الظهر يزيد من تألقك.

عزيزي برج احلوت تبــدأ اليوم بداية هادئة جداً 
فليــس هنالك ما تفعله تقريبــا غير العمل 
والدراسة، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بعض 
االخبار بالــورود اليك، حــاول ان ال تأخذ قرارا 

متسرعا. 

عزيزي برج الدلو تبدأ نهارك بتكشــيره كبيرة وذلك 
إثر ليلة البارحة التي لم ترق لك. املفاجآت لم تتوقف 
يا عزيزي وتتوقع حدوث بعض التغييرات في فترة ما 
بعد الظهر، وإذا كان باإلمكان ال داعي لرؤية من حتب 

اليوم ألن مزاجك ال يسمح بقضاء وقت ممتع معه.

عزيزي برج الثور حتاول السيطرة على كل من حولك 
تنفر االشــخاص احمليطني بك، حاول  وشخصيتك 
التخفيف مــن عصبتيك في الظهيــرة ألنها قد 
جتعلك تقع ببعــض االخطاء وبخاصة على صعيد 
العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم.

عزيزي برج األســد، حتــاول الســيطرة على كل من 
حولك وشــخصيتك تنفر االشــخاص احمليطني بك، 
حاول التخفيف من عصبيتك في الظهيرة ألنها قد 
جتعلك تقع ببعض االخطــاء وبخاصة على صعيد 

العمل الذي قد يكون متوترا معك طيلة هذا اليوم.

عزيزي برج العقرب، تدخل اليوم بابتســامة 
واســعة ووجه مشــرق، تصحو باكراً ألنك 
متحمس، حدث غير متوقع في فترة الظهيرة 
يجعلك عصبياً يخص اجملــال العملي فكن 
أكثر دبلوماسية، وال داعي لصراحتك الزائدة.

عزيزي بــرج اجلدي، بداية غير طيبــة هذا اليوم 
أولوياتك، فعليك  فالتعب والصحة هما أهــم 
االنتباه على صحتك وبخاصة جهازك التنفسي 
الذي قد يشــهد وعكــة تزداد فتــرة الظهيرة، 

املساء قد يجلب لك بعض التوتر والكآبة.

الجديالدلو

عزيــزي برج احلمــل الكآبة التي تشــعر بها 
غريبة، فمنذ الصبــاح ال توجد لديك قابلية 
للتفاعــل أو التفاهــم مع أي شــخص من 
حولــك، فمن املفضل اخلروج باكرا من العمل 

ألن مبادراتك ليست مفضلة اليوم.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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نيويورك ـ وكاالت:

تأّلق دميــار ديروزان في الربع األخير من 
مواجهة فريقه شــيكاغو بولز أمام 
ســان أنتونيو سبيرز، ليسّجل أربعني 
نقطة في املباراة ويســاهم في فوزه 
120-109 ضمــن منافســات الدوري 

األميركي للمحترفني لكرة السلة.
متأخراً  األخير  الربع  شــيكاغو  دخل 
بفارق ســت نقاط، لكن ديروزان كان 
حاضراً مسجالً 11 نقطة من أصل 13 
لفريقه الذي عــاد بذلك إلى التقّدم.
قال الالعــب البالغ 32 عاماً إنه حاول 
البقاء هادئاً طــوال الوقت، خصوصاً 
في الربع الثالث عندما تفّوق ســبيرز 
الربع  إلى  »بالوصــول  32-24.وأوضح 
األخيــر، فإن أولويتي الرئيســية هي 
الفوز بــأي ثمــن. عليــك أن تفهم 
املباراة بأكملهــا. من الصعب اخلروج 
بالكــرة وأن تكون عدوانيــاً ومحاولة 
التســجيل«.وأضاف »عليك أن تقوم 
بتشريح اللعبة. أجمع البيانات طوال 
املباراة، وفي الربــع الرابع متكنت من 

فهم كل شيء«.
نيكــوال  املونتينيغــري  وأضــاف 
فوشــيفيتش 25 نقطة و16 متابعة، 
بينما ســجل كوبي وايت 24 نقطة، 
إضافة إلى 12 نقطة أليو دوســومنو.
فريق  ووكــر مســّجلي  لوني  وقــاد 
ســان أنتونيو برصيد 21 نقطة بعد 
دخولــه من مقاعد البــدالء، وأضاف 
دوغ ماكديرمــوت وديجاونتــي موراي 
19 نقطة لكل منهما، فيما ســجل 
بولتل  وجايكوب  جونســون  كيلدون 
13 نقطــة لكل منهما أيضاً لصالح 
ســبيرز، أمــام حشــد مــن 21100 

مشجع في »يونايتد سنتر«.
وفي مباراة أخرى، سّجل كايل كوزما 
23 نقطة، 17 منها في الربع الثالث، 
ليقود فريقه واشــنطن ويزاردز للفوز 
الذي  بيستونز  ديترويت  على   94-103
خســر مباراته الثامنة على التوالي.
كالدويل-بوب  كنتافيــوس  وأضــاف 
16 نقطة، فيما أحــرز ديني أفديا 12 
نقطة و15 متابعة.وسجل صديق باي 
24 نقطة، األعلى لدى بيستونز، فيما 
كان جليرميي غرانــت 14 نقطة.وهذه 

هي اخلسارة الرقم 45 لبيستونز هذا 
املوسم في مقابل 12 فوزاً.

 23 وفي نيويورك، سجل سيث كوري 
نقطة فــي أول ظهور له مع بروكلني 
 11 نتس الــذي أنهى سلســلة من 
109-85 على  هزمية متتالية، بفــوزه 
كوري  كينغز.وســاعد  ســاكرامنتو 
بروكلني في حتقيق انتصاره األول منذ 
فوزه على ســان أنتونيو ســبيرز في 
21 كانــون الثاني ، فأحرز عشــراً من 
18 تســديدة، بينها ثالث من مسافة 
بعيدة، وحقق سبع متابعات وخمس 

متريرات حاسمة.
وفي بقيــة املباريات فاز نيــو أورليانز 
 90-120 بيليكانز على تورونتو رابتورز 
ولــوس أجنليس كليبــرز على غولدن 
ســتايت ووريــرز 119-104 ويوتا جاز 
على هيوسنت روكتس 135-101 ودنفر 
ناغتس على أورالندو ماجيك 111-121 
وبورتالند ترايــل بليزرز على ميلووكي 
باكس 122-107 وأوكالهوما ســيتي 
ثاندر علــى نيويورك نيكس 123-127 

بعد التمديد.   
مــن جهــة أخــرى، ســيغيب جنم 

فيالدلفيا ســفنتي سيكسرز اجلديد 
النجوم  جيمس هاردن عن مباراة كل 
»أول ســتار« فــي دوري كرة الســلة 
األميركي للمحترفني نهاية األسبوع 
احلالي بسبب اإلصابة، وفق ما أعلنت 
الدوري أمس.. وسيحل جاريت  رابطة 
ارتكاز كليفالند كافالييرز  ألني العب 
في فريق ليبرون جيمس بدال من هاردن 
الذي انتقل إلى ســفنتي سيكسرز 
األســبوع املاضي بعد صفقة مدّوية 

من بروكلني نتس.
وقال ســفنتي سيكســرز إن هاردن 
سيغيب أيًضا عن آخر مباراتني للفريق 
هذا األسبوع قبل مباراة »أول ستار«، 
ضــد بوســطن ســلتيكس الثالثاء 
وميلووكــي باكــس حامــل اللقب 
اخلميــس.ال يزال هــاردن يتعافى من 
إصابة في العضلــة اخللفية للفخذ 
أبعدته عن العديد مــن املباريات مع 
نتس هذا املوســم.وكان ليبرون اختار 
هاردن في فريقه بعــد أن تخلى عنه 
زميله السابق في نتس كيفن دورانت 
عند عملية اختيار الفرق.وتقام مباراة 
كل النجوم في كليفالند يوم األحد.             

 ديروزان يقود »بولز« للفوز على »سبيرز« في دوري المحترفين لكرة السلة 
اإلصابة ُتبعد جيمس هاردن عن مباراة كل النجوم

ديروزان يقود بولز للفوز على سبيرز

العواصم ـ وكاالت:

في مواجهة مــن العيار الثقيل، 
يستضيف فريق إنتر ميالن نظيره 
ليفربول، على ملعب سان سيرو، 
اليوم األربعاء ، في إطار منافسات 
دور الـ 16 مــن دوري أبطال أوروبا. 
. وبرغــم القوة التــي يتمتع بها 
إنتر في الســنوات األخيرة، إال أنه 
اإلجنليزي  بالعمالق  ســيصطدم 
الذي ال يزال يعيش أفضل حلظاته 
وميتلك تشــكيلة مــن الالعبني 
املميزين متكنوا من التتويج بلقب 

دوري األبطال في عام 2019.
ويواجــه النيراتزوري حتــت قيادة 
خطرًا  إنزاجي،  ســيموني  مدربه 
الناحيــة  كبيــرًا يتمثــل فــي 
احتمالية  ظــل  في  الدفاعيــة، 
غياب أليساندرو باستوني مدافع 
الفريق، الذي تعرض لإلصابة خالل 
مباراة روما، األسبوع املاضي، بربع 

نهائي كأس إيطاليا.
في  أساســًيا  باســتوني شارك 
املباراة لكنه خــرج بالدقيقة 44 
من الشــوط األول، بعــد إصابة 
في الكاحــل، حيث أكد النادي أن 
بالتواء في كاحله  الالعب أصيب 
لفريق  قويــة  ضربة  فــي  األمين، 
هجوما  ســيواجه  الذي  األفاعي 
صالح،  محمــد  بقيادة  شرســا 
فيرمينيو  وروبيرتو  ماني  ســاديو 
بجانب املتألق ديوجو جوتا.وبرغم 
كبير  بتحسن  باســتوني  شعور 
وغيــاب اآلالم، إال أن مشــاركته 
في محل شــك، ليصبح إنزاجي 
في ورطة حقيقية في ظل الدور 
الكبير الذي يقوم به أليســاندرو 
ســواء من الناحيــة الدفاعية أو 

الهجومية.

مع غياب باســتوني احملتمل عن 
لقاء إنتر وليفربول، لن يكون أمام 
إنزاجي ســوى الدفع بفيديريكو 
دي ماركــو صاحب الـــ 24 عاًما، 
لكنها خطوة قد تشكل خطورة 

كبيرة على دفاع اإلنتر، بل إنها قد 
تسهل مهمة هجوم ليفربول في 
سمير  احلارس  لشــباك  الوصول 

هاندانوفيتش.
دي ماركو ال ميتلــك اخلبرات التي 

أنه  ميتلكهــا باســتوني، كمــا 
الذي  العجز  غير قادر على ســد 
أليساندرو عن  سيســببه غياب 
دفاع إنتــر، وال ميلك القدرات التي 
جتعله قــادرا على قــراءة وفهم 

حتــركات خصمه مثلمــا يفعل 
باســتوني، هــذا بجانــب الدور 
التي  واالنطالقــات  الهجومــي 
الناحية  يصنعها باســتوني في 

اليسرى لفريقه.

ومع احلالة السيئة التي يعيشها 
إنتر،  ســتيفان دي فري، مدافــع 
في  وتســببه  األخيرة،  باملباريات 
تراجع شــكل الفريــق الدفاعي 
في آخــر مباراتني، في اخلســارة 
نابولي،  أمام  والتعادل  أمام ميالن 
يبقــى غيــاب باســتوني ضربة 
قويــة، خاصة وأنه كان قادرًا على 
رفقة  األمان  لبــر  بفريقه  اخلروج 
الذي  ســكرينيار  ميــالن  زميله 
دفاع  في  مميزة  مســتويات  يقدم 

النيراتزوري.
لكن مــع مشــاركة دمياركو ودي 
فري، يبقى دفاع إنتر في ورطة أمام 
إنزاجي ســيكون  إن  بل  ليفربول، 
عليه إيجاد حلول جيدة لسد ثغرة 
اجلبهة اليسرى التي من املتوقع أن 
إنتر، السيما في ظل  يعاني منها 

وجود محمد صالح.
ســيمون  البولنــدي  واختيــر 
مارتشــينياك، حكًما ملباراة ذهاب 
أوروبا،  أبطــال  دوري  نهائــي  ثمن 
املقررة  وليفربــول،  إنتر ميالن  بني 
األربعاء.ويســاعد  اليوم  مســاء 
مهمتــه،  فــي  مارتشــينياك 
وتومــاس  ســوكولنيكي  بــاول 
ليســتكيفيتش، بجانــب احلكم 
الرابع باول راشكوسكي، مع تولي 
وبارتوس  كوياتكوفسكي  توماس 
الفار. لتقنيــة  فرانكوفســكي 
أمــا مواجهة بايــرن ميونخ ضد 
ريد بول ســالزبورج، التي ستقام 
هي األخــرى اليوم األربعــاء، تقرر 
مايكل  اإلجنليــزي  إلى  إســنادها 
أوليفر )36 عاًما( الذي يحكم دولًيا 
في  أوليفر  2012.وســيعاون  منذ 
وسيمون  بيرت  ستيورات  مهمته، 
بينيت، بجانب احلكم الرابع ديفيد 
كوت، ويتولى كريس كافانا ودارين 

إجنلند تقنية الفار.

ضمن دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

ثغرة األفاعي تمهد طريق ليفربول في سان سيرو بكين ـ وكاالت:
أحــرزت األميركية كايلي همفرايــز، حاملة لقبني 
أوملبيني حتت العلم الكنــدي، أول ذهبية أوملبية في 
تاريخ فردي السيدات مبنافسات الزالجات )بوبسليه( 
للواليات املتحدة، وذلك في أوملبياد بيجني الشــتوي 
أول أمــس.. وبعد تقدم كبير عقب اجلولتني األوليني، 
حققت املتزجلة البالغة 36 عاماً وقتاً مدته 4:19.27 
دقيقة خالل اجلــوالت األربع.وتفوقت همفرايز على 
مواطنتهــا إيالنا مايرز تايلور التــي فازت بامليدالية 
الفضية بفارق 1.54 ثانية، وهو فارق كبير في رياضة 
عادة ما حُتســم بأعشــار الثانية.وانفجرت األخيرة 
البالغة 37 عاماً بالبكاء، بعدما أمضت عشرة أيام 
في العزل بســبب كوفيد19-.وحصــدت الكندية 
كريستني دو بروان امليدالية البرونزية بحلولها ثالثة 
بفارق 1.76 ثانية.وهــذه املرة األولى التي تدرج فيها 

هذه اللعبة في املنافسات األوملبية الشتوية.
وكانت همفرايز حصدت ثــالث ميداليات في زوجي 
الســيدات للزالجات مع كندا )برونزيــة في بيونغ 
تشــانغ 2018 وذهبيتني في 2010 و2014(، وحصلت 

على اجلنسية األميركية في كانون األول 2021.

أبو ظبي ـ وكاالت:
الدولي  الرياضــي، واالحتاد  أعلن مجلس أبوظبي 
لكرة السلة، عن اســتضافة أبوظبي لنهائيات 
بطولة العالم ألساتذة كرة السلة الثالثية، خالل 
املدة من 9 إلى 10 كانــون األول 2022، في جزيرة 

ياس.
النهائيــات وختامية اجلوالت  وتأتي اســتضافة 
العاملية، امتدادا للنجاحات املبهرة التي شهدتها 
أبوظبي والتفاعل اجلماهيري الكبير الذي حظيت 
به نســخة العام املاضي.ومن املؤمل أن تشــهد 
النهائيات، مشاركة نخبة الفرق العاملية، وأفضل 

العبي كرة السلة الثالثية.
وشــهدت رياضة كرة الســلة الثالثيــة، بعدما 
ســجلت ظهورها األول فــي أوملبيــاد طوكيو، 
زيادة ملحوظة في شــعبيتها بفضل بســاطة 
قوانينها ومنشــآتها، فضالً عن إيقاعها السريع 
القدرات  البطولة على  وأحداثها املشوقة.وتؤكد 
واإلمكانيــات الكبيرة التي تتمتــع بها أبوظبي 
وريادتهــا في اســتضافة الفعاليــات الرياضية 
البــارزة، وتنظيمها وفــق أعلى معايير  الدولية 
الســالمة، وفي بيئة آمنة وصحية.وهو ما يوفر 
لُعشــاق كرة الســلة فرصة مشــاهدة أفضل 
العبي العالم مباشرة من امللعب.وتتمتع أبوظبي 
بشــراكة مميزة مع البطولة، والتــي احتضنتها 

على مدار أعوام 2015 و2016 و2021.

روما ـ وكاالت:
حقق فيورنيتنا فوزا صعبا على مضيفه سبيزيا 
2 / 1، أول أمــس، ضمــن منافســات املرحلة 25 
من الــدوري اإليطالي.تقــدم فيورنتينا عن طريق 
كريســتوف بيونتيك في الدقيقــة 42، قبل أن 
يســجل كيفني أوجوديلو هدف التعادل لسبيزيا 

في الدقيقة 74.
وفي الدقيقة 89 ســجل املغربي سفيان أمرابط 
هدف الفوز لفيورنتينا.وكانت املباراة قد شهدت 
فيورنتينا  بيونتيك مهاجــم  إهدار كريســتوف 
لضربــة جزاء فــي الدقيقة 16.ورفــع فيورنتينا 
رصيده إلى 39 نقطة في املركز الثامن، فيما جتمد 
رصيد ســبيزيا عند 26 نقطة في املركز اخلامس 

عشر.

ذهبية تاريخية للواليات 
المتحدة في الزالجات

أبوظبي تضيف نهائيات 
العالم لكرة السلة الثالثية

أمرابط يقود فيورنتينا 
للفوز على سبيزيا

العبو ليفربول

العواصم ـ وكاالت:
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  يزال  ال 
في صدارة التصنيف العاملي لرابطة 
الالعبــني احملترفــني، متقدما على 
واألملاني  مدفيديف  دانييل  الروسي 
ألكسندر زفيريف، في أحدث ترتيب 
صادر أول أمس.. لكن ميكن للروسي 
إنهاء هيمنــة الصربي الذي حطم 
الرقم القياسي بتربعه لعامني على 
عــرش التصنيف العاملــي، اعتباراً 
من 28 شــباط/فبراير املقبل، حيث 
مــن املقرر أن ينافــس ديوكوفيتش 
فــي دورة دبــي ومدفيديف في دورة 
املكسيكية في األسبوع  أكابولكو 

نفسه )بني 21 و26 احلالي(.
في  الصدارة  الروســي  وســينتزع 
حال تتويجــه باللقب بغض النظر 
عن نتائــج ديوكوفيتش، أو في حال 
بلوغــه املبــاراة النهائية وفشــل 
الصربي في الفوز بلقب دورة دبي، أو 
في حال بلوغه نصف النهائي وعدم 
متكن ديوكوفيتــش من بلوغ نهائي 

الدورة اإلماراتية.
كمــا ميكنــه خطف املركــز األول 

في حــال بلوغه ربــع النهائي في 
أكابولكــو وفشــل ديوكوفيتــش 
فــي التأهــل إلى نصــف النهائي 
في دبي، أو في حــال خرج من الدور 
الثاني للدورة املكسيكية ولم يبلغ 
ديوكوفيتــش نصــف النهائي في 
دبــي، أو في حال خروجــه من الدور 
األول فــي أكابولكو وعــدم وصول 

الصربي إلى ربع النهائي في دبي.
وعند الســيدات، بقيت األسترالية 

آشــلي بارتي في صــدارة الترتيب 
أرينــا  البيالروســية  وتالحقهــا 
ســابالينكا، فيمــا تراجع تصنيف 
البولندية إيجا شــفيونتيك املركز 
التاسع.وكان الفتا  املركز  إلى  الرابع 
أيضا عــودة التونســية أُنس جابر 
بعدما  األوليــات،  الـــ10  نادي  إلى 
كانت تراجعت مرتبة في التصنيف 
بطولة  مــن  النســحابها  املاضي 

أستراليا املفتوحة بسبب اإلصابة.

جدة ـ وكاالت:
يســتعد املنتخــب الســعودي 
النسائية، لتسجيل  القدم  لكرة 
ظهــور تاريخي عندمــا يخوض 
أولــى مبارياتــه الدوليــة، أمام 
و24   20 يومي  واملالديف  سيشل 
فــي مواجهتني  اجلاري،  شــباط 
املالديف.وأشاد  تســتضيفهما 
القدم،  لكــرة  اآلســيوي  االحتاد 

بالتطــور الكبير الــذي حققته 
بعد  السعودية،  النسائية  الكرة 
جنــاح تنظيــم أول دوري مؤخرًا.
وخطت كرة القدم النسائية في 
بتشكيل  األمام،  نحو  السعودية 
املنتخب الوطني للسيدات، الذي 
األول  الدولي  سيشــكل ظهوره 
املقبل  األحد  يوم  أمام سيشــل 

باملالديف.

وتشــرف على تدريــب املنتخب، 
 63( األملانيــة مونيــكا ســتاب 
التي متلــك خبرات كبيرة  عاما(، 
أو  في املالعــب، ســواء كالعبة 
 1970 مدربة.ولعبت ســتاب بني 
و1992 ألنديــة روزينهوي أوفنباخ 
وكيكــرز أوفنباخ وباريس ســان 
جيرمــان وكوينــز بــارك رينجرز 
وساوثهامبتون وبرونهامي.وانتقلت 

بعــد ذلــك للعمل فــي مجال 
التدريــب، وكانــت البدايــة مع 
ومنه  فرانكفــورت،  ثم  برونهامي، 

للبحرين وقطر.
بعد  املنتخــب،  تشــكيل  وجاء 
تنظيــم النســخة األولــى من 
للســيدات،  الســعودي  الدوري 
املاضي  الشــهر  اختتم  والــذي 
مبشــاركة 8 أنديــة تأهلت بعد 

املنافسة في دوري املناطق.وبدأت 
املرحلــة األولــى من اســتعداد 
وتتواصل  املنتخب مبدينة جــدة، 
املرحلــة الثانية حتــى الغد في 
الرياض، قبل التوجه إلى املالديف.

فــي  ســتاب  املدربــة  وقالــت 
تصريحــات صحفيــة: »جمعنا 
العبــات ميكنهن البدء مبشــوار 
املنتخــب وخــوض منافســاته 

ونســعى  والدولية،  الرســمية 
إليجاد  املعســكر  هذا  من خالل 
التجانس، قبل مباراتي سيشــل 
واملالديف«.وأضافــت: »إقامة أول 
دوري ســعودي كان لــه دور كبير 
إلى  في عملية االختيار، ونطمح 
أن يكون املنتخب على أمت جاهزية 
عند املشــاركة فــي أول بطولة 

رسمية«.

ظهور تاريخي مرتقب لمنتخب سيدات السعودية

تونس ـ وكاالت:
أطلق الصفاقســي التونســي، 
مــن  تبرعــات  جلمــع  حملــة 
املشــجعني ورجال األعمال، تبدأ 
رســمًيا اليــوم اإلثنــني، ضمن 
مساعيه لتجاوز الضائقة املالية.
وحتمــل احلملة شــعار »رجعت 
بعد  للفريق  دفعــة  ملنح  الروح« 
أزمة اســتمرت عدة أشهر، وأدت 
إلى اســتقالة الرئيس الســابق 
للنادي املنصف خماخم وأعضاء 
هيئة  وتعيــني  إدارته،  مجلــس 
األعمال  رجل  يقودها  تســييرية 
السالمي.ويســعى  املنصــف 
السالمي إلى إعادة ترتيب األمور، 
بســبب  الالعبني  إضــراب  بعد 
واحتجاجات  مســتحقات،  تأخر 
واعتصامات لعدد من املشجعني 
فــي اجملمــع الرياضــي اخلــاص 
بالنادي.وبدأ الفريق في اســتالم 
حتويالت مالية مــن رجال أعمال 
في صفاقــس، وطرحــت اإلدارة 
مختلفة  بأســعار  تذاكر  اليوم، 

للجماهير لدعم خزينة النادي.

فــاز  قــد  الصفاقســي  وكان 
األحد بشــق األنفس فــي أولى 
بكأس  اجملموعات  بــدور  مبارياته 
ضربة  بتسجيل  الكونفيدرالية، 
جــزاء فــي الوقــت القاتل ضد 

زاناكو.ويحتل الصفاقسي، املركز 
الثاني في ترتيب اجملموعة األولى 
 13 برصيد  التونســي  بالــدوري 
نقطة، بفارق 3 نقاط عن الترجي 

املتصدر.

ديوكوفيتش وبارتي يواصالن
 صدارة التصنيف العالمي

تدشين حملة تبرعات إلنعاش 
خزينة الصفاقسي

ديوكوفيتش وبارتي

الصفاقسي التونسي .. أزمة كبيرة

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

إنتر ميالن ـ ليفربول
سالزبورغ ـ ميونيخ

أتليتكو مدريد ـ ليفانتي 

11:00 مساًء

9:00 مساًء 

11:00 مساًء

الدوري اإلسباني



11رياضة
عدنان الجبوري*

بغداد ـ الصباح الجديد:

حــدد االحتــاد املركزي لكــرة القدم 
اليوم  احلادية عشــر صباح  الساعة 
األربعــاء لتقدمي عبد الغني شــهد 
لوســائل اإلعالم. وقال فــراس بحر 
العلوم عضو احتــاد الكرة ان التقدمي 
سيكون في الســاعة 11 من صباح 
يوم غــد في بغداد بحضور وســائل 
ســيعتمد  االحتاد  أن  اإلعالم.وأضاف 
اليوم املدرب وجهازه الفني باستثناء 
املساعد حيدر جنم الذي تقرر تأجيل 

تسميته بشكل رسمي.
وأوضح ان سبب تأجيل تسمية حيدر 
مســاعدا حالياً هو مراعــاًة لفريق 
ناديه نفط الوســط، مبينــاً أنه من 
غير املعقول ان تتم تســمية املدرب 
واملســاعد من نادي نفط الوســط 
ويبقى النادي من غير مســاعد.وبني 
ان االحتاد قرر اعتماد املدرب حيدر جنم 
رســميا يوم 10 من شهر آذار ولغاية 
األول مــن شــهر نيســان املقبلني.
واكد انــه في حال وفــق الفريق مع 
املدرب عبد الغني شهد في املباراتني 
اإلمارات وســوريا  أمــام  املقبلتــني 
ستكون جلســة لالحتاد التخاذ قرار 
يخدم الطرفني بشأن قيادة منتخبنا 

للمرحلة ما بعد املباراتني.
كمــا أعلن االحتــاد العراقــي لكرة 
القدم، عن حتديد موعد ومكان جتمع 
منتخبي  للقاء  اســتعدادا  املنتخب 
االمارات وسوريا ضمن تصفيات كأس 
فراس  االحتاد  ادارة  العالم.وقال عضو 
بحر العلــوم إن »االحتاد العراقي حدد 
العاشر من شــهر اذار املقبل موعداً 
مدينة  في  الوطني  املنتخب  لتجمع 
العراق(«،  البصــرة )أقصى جنوبــي 
مبيناً أن »يوم الســابع عشر من اذار 
املقبل ســيكون موعد اجراء مباراة 

دولية ودية مع احــد املنتخبات على 
ملعب املدينة الرياضية في البصرة«.
وأشار بحر العلوم، إلى أن »هناك بوادر 
تبشر بخير وصلت من االحتاد الدولي 
االمارات  امام  املقبلة  القامة مباراتنا 
يوم 24 من اذار املقبل ضمن تصفيات 
مؤكدا  البصــرة«،  في  العالم  كاس 
ً«اننا بصدد انتظار االعالن الرســمي 
من االحتــاد الدولــي للموافقة على 
امام االمارات  املرتقــب  اللقاء  اقامة 

على ملعب البصرة الدولي«.
يكــون  ألن  »مادفعنــا  أن  وأوضــح 
التجمع في البصرة، فضالً عن اقامة 

املباراة الدولية الودية هناك ايضاً، هو 
القــرار املتوقع االعالن عنه بنســبة 
كبيرة من االحتــاد الدولي بعد جهود 
االحتــاد العراقي القامــة اللقاء على 

ارضنا وبني جمهورنا«.
من جهة أخرى، تعادل الشــرطة من 
دون أهــداف أمام الكهربــاء، مبلعب 
الشــعب الدولي، ضمــن اجلولة 21 
من الــدوري املمتاز.. بهــذا التعادل، 
رفع الشــرطة رصيده إلى 57 نقطة 
في صــدارة الترتيب، فــي حني قفز 
الكهربــاء إلى املركز العاشــر بـ25 
امليناء خلســارة  فريق  نقطة.وتعرض 

جديدة ، وهذه املــرة أمام جاره نفط 
البصرة، بنتيجــة )0-1(، على ملعب 
أحمد  وســجل  الدولــي،  البصــرة 
فرحان، هدف نفــط البصرة الوحيد 
فــي الدقيقة )7( من زمن الشــوط 
االول، بعــد اســتغالله خلطأ دفاعي 
وســدد كرته بإتقان لتعانق شــباك 
امليناء.وظــل فريق امليناء في الترتيب 
قبل األخير برصيــد 14 نقطة، فيما 
عاد نفط البصرة إلــى املركز الثامن 

برصيد 30 نقطة.
وتعــادل أمــس فريقا أمانــة بغداد 
منهما،  لــكل  بهدف  أربيل  وضيفه 

ســجل للمضيــف جبار كــرمي في 
الدقيقــة 6 وادرك التعديل للضيوف 
الالعب شــيركو  واحدة  دقيقة  بعد 
كــرمي، وبالتعــادل الســلبي انتهت 
مباراة نفط الوســط ونفط ميسان 
التــي أقيمــت في ملعــب النجف 

الدولي.
من جانبهــا، عقدت جلنُة االنضباط 
فــي االحتــادِ املركزي لكــرة القدم، 
اجتماعاً لدراســِة عــددٍ من تقارير 
احلكام في بعض املباريات التي جرت 
خاللهــا بعض األحداث املؤســفة، 
وأصــدرت اللجنــُة عــدة قــرارات 

اللجنة  ناقشــت  يلي:  وكما  فيها، 
بالعب  اخلاص  الصوتي  التســجيَل 
نادي الطلبة )أحمد خالد( ومشاهدة 
فيديو مباراة نادي الشرطة والطلبة، 
العب  ضد  الالئــق  غيــر  والتصرف 
املواس(،  )محمــود  الشــرطة  نادي 
وبعد اطالع اللجنــة على تفاصيل 
التســجيل الصوتي وفيديو املباراة 
تبنَي صحة ما ورد فيه حسب اعتراف 
العب نادي الطلبة )أحمد خالد(، ما 
يدل على ابتعاد الالعب عن السلوك 
الرياضــي، ونتيجة مناشــدة العب 
نــادي الشــرطة احملترف الســوري 
)محمود املــواس( للجنة االنضباط 
بتخفيــِف العقوبــة علــى العِب 
الطلبة )أحمد خالد(، واحتراماً لهذه 
املناشدة قررت اللجنة ما يلي : أوالً: 
حرمــان العب نــادي الطلبة )أحمد 
خالــد( من اللعــب مبــاراة واحدة 
اســتناداً الى املادة 50 /3 انضباط.. 
ثانيا: فــرض غرامة ماليــة وقدرها 
دينار عراقي على  )1000000( مليون 
العب نــادي الطلبة )أحمــد خالد( 
اســتناداً الى املــادة 50/3 انضباط، 
وفي حال التكــرار تضاعف الغرامة 
وإيقــاف مبــاراة أخرى، قــراراً قابالً 

لالستئناف ضمن املدة القانونية.
ومتت مناقشــة تقرير مشرف مباراة 
اجلولة  ضمــن  والشــرطة  الطلبة 
ضمن  الثانية  املرحلة  من  العشرين 
الــدوري املمتاز لكرة القــدم، وبعد 
التقرير الحظت  اللجنة على  اطالع 
وجود حالــة جتاوز من قبل إداري نادي 
احلكام  على  )حيدر ســتار(  الطلبة 
واالحتاد واجلمهور، وعليه تقرر حرمان 
)حيدر ســتار(  الطلبة  نــادي  إداري 
مــن مرافقة الفريق ألربــع مباريات 
اســتناداً الى املــادة 1/51 انضباط، 
املدة  ضمن  لالســتئناف  قابالً  قراراً 

القانونية.

اتحاد الكرة يقدم شهد اليوم لوسائل اإلعالم
 والبصرة تحتضن تدريبات الوطني 

الشرطة يتعادل سلبًا وفوز ثمين لنفط البصرة في الدوري الممتاز
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إعالم اللجنة األولمبية
بارك رئيس اللجنــة األوملبية الوطنية العراقية رعد 
حمودي فوز رئيس االحتاد العراقي للشــطرجن ظافر 
عبداألمير بعضويــة االحتاد العربي للعبة في املؤمتر 
االنتخابي الذي أقيم بدولة االمارات العربية املتحدة 

بحضور واحد وعشرين بلداً عربياً.
وقال حمودي ان املناصب االدارية التي ينالها رؤســاء 
وممثلو االحتــادات العراقيــة في االحتــادات العربية 
والقاريــة والدولية هــي محّط فخر وإحتــرام لنا 
وللرياضة العراقية عموما لكنها تشّكل مسؤولية 

مضافة على متسّنميها.
مــن جانبه قال رئيس االحتــاد العراقي، عضو االحتاد 
العربي للشطرجن ظافر عبداألمير »ان الفوز مبنصب 
عربي هــو لرياضة العــراق عموماً، وشــطرجنييه 
بشــكل أخص وليس للشخص الفائز«،  مستطرداً 
قوله »سأســعى لتوظيف املقعد العربي مبا يخدم 

اللعبة في بلدي وكل الدول العربية الشقيقة«.

حمودي يبارك لعبد 
األمير فوزه بعضوية 

»عربي الشطرنج« 

محمد نجم الزبيدي.. عاشق 
التعليق والصحافة الرياضية

عندما احتدث عن الزميــل محمد جنم الزبيدي فأمنا 
احتدث عــن واحد من الــرواد املبدعــني وال زال منذ 
تعرفت عليه بداية عــام 1980 وال زلت، فهذا الرائد 
اإلعالمي والرياضي واملعلق صاحب الصوت الشجي 
حيــث صال أخي زميل العمر وجال في عالم اإلعالم 
إلى جانب اإلذاعي املعروف، حســني حافظ ومحمد 
حســني عبد الرسول، اللذين شــهدت لهم أصواتا 
رائعة من خالل التعليق على الفعاليات واملهرجانات 
الرياضية التي كانت تقام في املناســبات حيث ترك 
محمد جنم الزبيدي وزميليه، حسني حافظ ومحمد 
حســني عبد الرســول، صورة جميلــة بإصواتهم 

الرائعة.
نعــم، أقولها بإمانــة ان شــهادتي مجروحة بهذا 
املبــدع، محمد جنم الزبيدي، الــذي ال يختلف عليه 
أحد، فمســيرته كانت وال زالت تتواصل بشكل من 
دون كلل او ملل، بل عشقه للعمل في اجملاالت التي 
مارسها آنذاك وال زال متحديا الصعوبات والظروف.. 
فهــو كان يحمل مســجالً آنذاك يصــول ويجول 
في مالعــب الكرة وتغطية املباريــات واعداد تقارير 
رياضية عبر أكثر من برنامج ومنها رســالة الدوري 
وحديث الذكريات وغيرها.. نعــم أنه املثابر، محمد 
جنم الزبيدي، األنسان البســيط واملهني ذو االخالق 
العاليــة، حيث أكــد انه لن ينســى زميله اإلذاعي 
الرائد، محمود الســعدي، الذي أتــى به إلى اإلذاعة 
التي شــهدت أروقتها نشــاطاً مميزاً له عبر تقدميه 

لعدة برامج رياضية.
نعم، ان الزبيدي ســاهم بالتعليق علــى املباريات 
بشــكل مميز عبر صوته الرائع تــاركاً صورة جميلة 
وال ننســى تأريخه اإلعالمــي والرياضي املبدع فقد 
اعطــى إنطباعــأً رائعاً عن مســيرته الطويلة في 
جميع األنشــطة التي مارسها فهو أبن كرة القدم 
وألعاب الســاحة وامليدان والتدريب، ال أحد يختلف 

على تأريخه.
فجهــود اخي، أبو ميثم، تتواصل وليومنا هذا وأقول 
ملن يعنيهم األمر أمنحوا املعلق محمد جنم الزبيدي 
فرص املساهمة واملشاركة في التعليق على مباريات 
دوري الكــرة، فهو أحد املعلقني املميزيــن، امنياتنا 
ان نســمع صوت هذا املبدع أبن قضــاء الصويرة ذو 
التاريخ اإلعالمي والرياضــي واحد الرواد األوفياء في 

ميادين اإلعالم والرياضة.

* صحفي عراقي/ أميركا

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

حصل احلكم الدولي العراقي، محمد 
نعمة، على أعلى شهادة حتكيم في 
املالكمة، وهي ) STAR (  3/  مما اسهم 
فــي منحــه الثقة فــي إدارة نزاالت 
ضمن بطولة آســيا األخيــرة لفئة 
التي ضيفتها  الشباب حتت 22 عاماً 
العاصمة األوزبكية طشقند، وكانت 
منافساتها شهدت تنظيما متقدما 
علــى الصعيديــن اإلداري والفنــي 
أيضا بعد تقدمي الالعبني املشــاركني 

ملستويات متميزة جدا.
يقول احلكم الدولي محمد نعمة، ال 
املشاركة  ميكن وصف سعادتي حني 
في البطوالت الكبيرة، اذ اسعى فيها 
إلى تأكيــد جدارة التحكيم العراقي 
في رياضة الفــن النبيل، واحلمد هلل 
فقد شــهدت لي مشاركات سابقة 
إدارة  العاليــة في  الفنية  باملقــدرة 

النزاالت اخلاصة برياضة املالكمة.

التفوق في دبي
ان احلصول على شــهادة  ويواصــل 
)STAR/ 3( في  التحكيــم األعلــى 
االحتاد  باشــراف  التحكيمية  الدورة 

الدولــي للمالكة وأقيمــت في دبي 
اإلماراتية، ومتكنت من النجاح فيها، 
اذ أصبحــت أول حكــم عراقي يفوز 
بهذه الشــهادة التحكيمية العليا، 
فاحلصــول عليها يبرهن أنني امضي 
في مسيرة إيجابية في حتكيم نزاالت 

املالكمة.

اسرة االحتاد والدعم
ويضيف : انا واحدا من اســرة رياضة 
املالكمة فــي العــراق، هدفي اثبات 
الكفاءة الفنيــة في البطوالت التي 
ينظمها االحتاد املركزي على الصعيد 
اشترك  التي  االستحقاقات  او  احمللي 
ســوء  اخلارجي،  الصعيد  على  فيها 
كان عربيا او أقليمــا او قاريا او دوليا، 
في  األخيرة  اآلســيوية  البطولة  اما 
لي  دافعاً  أوزبكســتان فقد كانــت 
لتحقيق جنــاح جديــد، وال ميكن ان 
انســى متابعة ومؤازرة احتاد اللعبة 
الذين كانوا خير ســند لي في تعزيز 
معنوياتــي فــي مشــاركتي ضمن 

البطولة اآلسيوية.

نزاالت وقضاة
املنافســات شهدت  أيضا،  ويشــير 
إثارة وندية كبيرة، وفيها اشــترك 12 

منتخباً من قارة آسيا بينها منتخبنا 
الوطني العراقي لفئة الشباب، كنت 
16 حكما مشــاركا نصفهم  بــني 
محايديــن، واحلمد هلل فقــد ادرت 3 

نزاالت كحكم وســط والنزال الرابع 
انســحب فيه احــد املالكمني، وفي 
النهائي كنت الوحيد أشارك قاضياً.

اآلســيوية  البطولة  أيام  وشــهدت 

اقامة دورة تنقيط على اجلهاز اجلديد 
بإشــراف جلنة احلكام فــي البطولة 
لضمان احليادية في اإلداء التحكيمي 
واحلمــد هلل فقــد كنــت األول بني 

املشاركني مما أسهم ذلك التفوق في 
احلصول على موقع مقوم على نتائج 
احلكام ملــدة يوم وهذا شــرف كبير 
علــى احلصول على  تأكيداً  الن ذلك 

تنقيط متقدم جدا.

ثقة الدولي واألوملبياد
نعمة،  الدولي، محمد  احلكم  ويؤكد 
ان الطموح كبير في نيل ثقة االحتاد 
الدولي باملشــاركة فــي إدارة نزاالت 
ضمن دورة األلعــاب األوملبية املقبلة 
املقــررة ان تقــام في باريــس 2024، 
احلكام  نخبة  أصبحت ضمن  لكوني 
أعلى شــهادات  على  الذين حصلوا 
التحكيم اخلاصــة برياضة املالكمة، 
وبالتأكيــد فــأن املرحلــة املقبلــة 
ستشــهد حصولــي علــى دعوات 
للمشــاركة في قيادة نزاالت جديدة 
ضمن البطــوالت املهمة املؤهلة إلى 
األوملبياد املقبل، وســاواصل العطاء 
بوتيرة أعلى بفضل التدريب واالطالع 
والقــراءة وااللتــزام بتنفيذ وتطبيق 
الن  التحكيمي،  القانــون  مفــردات 
التحكيم أمانة اسعى إلى ايصالها 

بالشكل املطلوب دوما.

سيرة ومحطات

يشــار إلى ان احلكم الدولي، محمد 
نعمــة، كان العباً في نــادي الفارس 
توفيق  املدربــني  باشــراف  العربــي 
منصور وكاظــم نعمة، لعب ألندية 
التجارة واجلوية واشــترك في العديد 
مــن البطوالت علــى صعيد الفئات 
العمريــة، اعتزل اللعــب عام 1989، 
بعدهــا واصل رحلته فــي املالكمة 
حكما وتدرج حتى أحرز الباج الدولي 
عــام 2016، واشــترك فــي محافل 
مهمة منها بطولة ملك احللبة التي 
نظمها االحتاد األوروبي في الســويد 
شــهر كانــون الثانــي 2020، وكان 
احلكم العربي الوحيد في املنافسات 
وبفضل إمكاناته املتقدمة اســهم 
فــي إدارة 29 نــزاال، ليحصــل على 
.. وبعدها شــارك في  لقب األفضل 
منافسات بطولة الفتاة الذهبية في 
الوحيد  احلكم  وكان  أيضا  الســويد 
من قــارة آســيا، كما اشــترك في 
بطولــة أقيمت في فنلنــدا، وكانت 
بوابة حلصوله على شهادة التحكيم 
STAR /2.. واشــترك أيضا في دورات 
حتكيمية اقيميت في الســليمانية 
والســويد وفنلندا قبل احلصول على 
شــهادة التحكيم STAR /3 في دبي 

اإلماراتية مؤخرا.

نزاالت آسيا وما تليها من بطوالت تعبد طريقي وصواًل إلى األولمبياد 
محمد نعمة يحصل على شهادة ) STAR /3 ( في تحكيم المالكمة

محمد نعمة يدير احد نزاالت بطولة في أوروبا

عبد الغني شهد

دعاء حسين علي:
َد وزير الشــباب والرياضة عدنان  أكَّ
درجال على ضرورة تقدمي كل ُســبل 
احتاد  وفــد  يحتاجها  التــي  الدعم 
الرماية فــي بطولــة العالم املقرر 
إقامتها في جمهورية مصر العربية 
، جاء ذلك خالل االتصــال الهاتفي 
اليوم رئيــس االحتاد  الذي اجراهــا  
املركــزي للرماية صبيح مراد كاظم 
مــع وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال وأضاف صبيــح ان معاليه 
وجــه بتقــدمي كافة الدعــم املالي 
واملعنوي للوفد الذي سيشــارك في 
بطولة العالم للرماية التي ستقام 
في جمهورية مصر العربية يوم ٢٦ 
رئيس  القادم من جانبه قدم  شباط 
االحتاد الشكر والتقدير ملعالي الوزير 
ملا ابداه من تفهــم واضح في هذه 
املشــاركة التي تصب في مصلحة 
الكبير  واللعبــة ودعمــه  العــراق 
الرياضية  االحتادات  جلميع  واملستمر 

ومنها احتاد الرماية.

املنتخب  اختبــارات  مؤخــراً  وجرت 
لألسلحة  للرماية  العراقي  الوطني 
واملســدس  /البندقيــة  الهوائيــة 
10/م لفئــة املتقدمــني    الهوائــي 
نساء -رجال باشراف مدربي املنتخب 
الوطنــي عــالوي عبــداهلل و ضياء 
عباس ولؤي علي ، ومبشــاركة اغلب 
العبــي والعبات املنتخــب الوطني 

لفئة املتقدمني لفعاليتي  البندقية 
املتواجدين  10/م  الهوائي  واملسدس 
واملســتمرين في التدريبات اليومية 
اجملدولــة ووفــق املنهــاج التدريبي 
املعــّد  من قبل املدربــني املعتمدين 
.ومت اختيار العبتني للمسدس وثلهن 
للمسدس  أيضا  والعبني  للبندقية، 

والعدد ذاته لفعالية البندقية. 

حسام عبد الرضا*
قرر االحتاد املركزي لكرة اليد معاقبه 
نادي املسيب لكرة اليد وذلك لعدم 
حضــوره مباراة مــع بلدية البصرة 

ضمــن مباريات الدور العاشــر من 
املرحلة األولى للدوري العراقي املمتاز 
2022-2021وبحســب  للموســم 
لوائح جلنة املسابقات  7/4 : في حالة 

االنسحاب من املباراة ) اإلمتناع عن 
اللعب ،عدم احلضور للمباراة ، العدد 
غير القانونــي لالعبني ،التأخير عن 
موعد املباراة ( يُعتبر الفريق بُحكم 

املنســحب ومُينح الفريق اآلخر فوزاً 
بنتيجة )10 ــ صفــر ( اضافة الى 
العقوبــات التي تصــدر بحقه من 

قبل االحتاد .

1/7/4 في حال االنسحاب من املباراة 
)عدم احلضور( يتحمل الفريق غرامة 
مالية قدرهــا )2.000.000( مليونني 
دينار تُضاعف في حال تكرارها ويتم 

تســديد املبلغ لالحتــاد قبل موعد 
مباراته الالحقة.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

اتحاد اليد يعاقب نادي المسيب

هشام السلمان* 
الغزي  البعثــة عبيد  أعرب رئيس 
عن  تفائله باملشاركة  بدورة  غربي 
آســيا ، التي يُشــارك بها العراق 
واملقــرر  اقامتها  فــي العاصمة 
االسبوع  نهاية  املنامة  البحرينية 
املقبــل .. وقال الغــزي ان اللجنة 
الباراملبيــة الوطنيــة العراقيــة 
العاب  بالدورة بست  سُتشــارك  
القوى ورفع  العــاب  مُتثل  احتادات 
االثقــال وتنــس الطاولــة وكرة 

الهدف والبوتشيا وتنس الريشة.
وأشــار الى ان املنتخبات العراقية 
تواصل  الزالت  بالدورة  املشــاركة 
وهذا  وحتضيراتها  اســتعداداتها 
ما يدعونا للتفاؤل برغم الضائقة 
املالية التي تُعانــي منها اللجنة 
الباراملبية في كل مرة تْقدم فيها  
على مشاركة مهمة بسبب قلة 
االمــوال اخملصصة لنــا فهل من 
املعقول ان تُعطى لنا ) ٤٩ ( مليونا  

ل ) ١٦ ( احتادا باراملبي  (!!؟ .

واشار رئيس البعثة العراقية قائال 
:  برغم كل الظــروف املالية التي 
منر بهــا جاء اصرارنــا على اقامة 
للمنتخبات  تدريبــي  معســكر 
املشاركة في الدورة ملدة ) ٨ ( أيام 

لالعبي احملافظــات فقط من دون 
العبــي العاصمة بغداد بســبب 
عدم توفــر املال الكافــي ، علما 
ان الــدورة الســابقة كان قد فاز 

ببطولتها العراق !!.
واســتدرك الغــزي قائــال :  كان 
يفترض اقامة املعسكر  التدريبي 
في البحرين ملدة ) ١٥ ( يوما ، لكن 
عتبنا على وزارة املالية  التي ننتظر  
منها ان تدعــم الرياضة العراقية 
ومنها اللجنة الباراملبية العراقية 
التي حتقق االجنــازات في كل دورة 
تُشارك بها ، كما ننتظر من وزارة 
املالية صرف املستحقات ليتسنى 
لنا املشاركة بصورة ايجابية الجل 
حتقيق االجناز كما هي في كل مرة 
تشــارك بها .. وأكد رئيس البعثة 
العراقية اننا جلأنا الى تقليص عدد 
العراقية بسبب قلة  البعثة  افراد 

السيولة املالية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

وزير الشباب والرياضة يدعم منتخبنا الوطني 
بالرماية للمشاركة في بطولة العالم 

رئيس بعثة البارالمبية لدورة غربي آسيا..  
ُمتفائل  برغم غياب السيولة المالية !!

العبات منتخب الرماية

عبيد الغزي



خطوة سريعة 
للتهدئة

احلديث عن الوقائع السابقة التي اوصلت 
الكرد الى أزمة اليوم لن يكون نافعا ألحد، 
لكــن االفضل هو العمل ســريعا لطرح 
مبادرات تهدئة، تــؤدي الى جتاوز العقبات 
الشــخصية واحلزبيــة واملناطقيــة في 
اقليم كردســتان بعد القــرار القضائي 
ضد ترشــيح هوشــيار زيباري لرئاســة 

اجلمهورية.
كان غضــب زيبــاري واضحا فــي املؤمتر 
الصحفي، وهــو ما يعني اننــا مقبلون 
علــى ردود افعال قوية مــن جانب احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني بعدما حتول 
التنافــس علــى الرئاســة الــى قضية 
شخصية ومالحقات قضائية أدت عمليا 
الى احراج الدميقراطــي الذي من املتوقع 
ان تعقد قيادتــه اجتماعا مهما يوم غد 

تصدر عنه قرارات مهمة.
العقالنية السياسية تقول ان على االحتاد 
الوطني ان يقدم على خطوة تهدئة قوية 
وسريعة تسبق اجتماع قيادة الدميقراطي 
الكردســتاني، خطوة تكــون قادرة جتنب 
املواجهة التي يخطــط لها البعض بني 

احلليفني الكرديني.
اخلطــوة التي ميكــن لالحتــاد القيام بها 
هو اعالن سحب مرشــحه برهم صالح 
رغم ان برهم لن يســتجيب او ينفذ قرار 
االحتــاد، لكن على االقل ســيكون االحتاد 
محايدا وبعيدا قدر االمكان عن اخلطوات 
التصعيدية ضد زيباري التي أقدم عليها 
اشــخاص من االحتاد والذيــن هم مجرد 

اتباع لبرهم صالح.
الســاعات القليلة القادمة حاسمة في 
الشــرخ  نتيجة  خطيرة  تداعيــات  منع 
الكبير الذي اصاب القوى الكردســتانية 

اليوم.

حكمت رسول

تداول رواد مواقــع التواصل االجتماعي صــورة للفنانة 
ميرفت أمني، عبر مواقع التواصل االجتماعي.

وظهــرت ميرفت وهــي ترتدي "قــالدة" عليهــا صورة 
صديقتهــا الفنانة الراحلة دالل عبد العزيز، ومن املعروف 
أن صداقة كبيرة امتدت لســنوات ربطت بني النجمتني، 
وقدما معا برنامج حمل اسم "مساء اجلمال مع ميرفت 
ودالل"، استضافتا خالله مجموعة كبيرة من جنوم الفن.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دالل عبد العزيز رحلت عن عاملنا 
يوم الســبت 7 أغســطس 2021، بعد صــراع مع املرض 
منــذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل املاضي، عن عمر يناهز 
61 عاما، وُشــّيع جثمانها من مســجد املشير بالتجمع 

اخلامس قبل أن يواري الثرى مبقابر األسرة مبدينة نصر.
أخر أعمــال الفنانة ميرفت أمني حكايــة "حكايتي مع 
الزمان" من مسلســل "إال أنا" بطولــة النجوم: أحمد 
خليل، أشــرف زكي، حازم إيهاب، أحمد جمال ســعيد، 
هايدي رفعــت، أحمد والــي، رحاب عرفة، نوال ســمير، 
شاهيستا سعد، ياســمني رحمي، رضوى جودة، ومارتينا 

عادل وغيرهم، تأليف أمني جمال وإخراج أحمد حسن.

طرح النجم حســني اجلســمي أغنيته اجلديــدة »أنت 
أعيادي« عبر قناته الرســمية على موقــع الفيديوهات 

الشهير »يوتيوب«، تزامًنا مع احتفاالت عيد احلب.
األغنية من كلمات أســير الشــوق، أحلان وغناء حسني 
اجلسمي، توزيع وليد فايد إيقاعات إبراهيم بوموزة، كورال 

الشرقية، مكساج وماستر جاسم محمد.
تقول كلمات األغنية: للبشر عيدان في عمر السنة وأنت 
أعيادي معك في كل يوم أحتفل بك.. بالشعر والسلطنة 
يــا هناي اللي وصل بي للنجوم تســألي: هل الســعادة 

ممكنة؟
وابتســم ما للســؤال أبًدا لزوم دامك انتــي الكل واللي 
مهيمنة وين أنا وين التعاســة والهمــوم من عرفتك ما 
عرفــت احملزنة وتهنى في ابتســامك ومغروم أعشــقك 
مهما تقول األلســنة ولو عذلوك بات ليلة ما ينوم أعرف 
إحساســي بقلبك مســكنه وتعرفني أنــى لك الصدر 
الرحــوم جعلك الفرحة بكل األزمنة وجعلك الشــمس 

بعيوني كل يوم.

ميرفت أمين 

حسين الجسمي

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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البصرة - سعدي السند:
نظم املركز الثقافي في جامعة البصرة 
وبالتعــاون مع كلية الكنــوز اجلامعة 
عواطف  الفنانتني  مــع  مفتوحا  حوارا 
نعيم وشذى ســالم حتت عنوان )لقاء 

املبدعات العراقيات(. 
وقال مدير املركز الثقافي الفنان الدكتور 
كرمي عبــود: ان االهتمام باملرأة العراقية 
املبدعة يتطلب عرض نتاجاتها الواعية 
بذلن  نســاء  البــالد  وفي  للمجتمــع 
جهودا كبيرة على طريق تاريخ الثقافة 
بقدرتهــن االبداعيــة اخلالقــة ولهذا 
يسعى املركز الثقافي الستضافه نساء 
ليتعرف  العراقية  الثقافة  مبدعات في 
جمهور املدينة بكل شرائحه على روائع 
الفن  ليقدمن  ابداعاتهن وعطاءاتهــن 
االصيل واحلقيقي مبضمونه الفكري اوالً 

واجلمالي ثانيا.
واســتهل احلوار بتقــدمي الفنان الكبير 
عزيز خيون للقامتني العراقيتني الفنانة 
الدكتــورة عواطــف نعيــم والفنانة 
الدكتورة شــذى ســالم وبعدها بدأت 
واملتنوع تنســج  املمتع  احلــوار  خيوط 
والعملية  العلمية  احلوار بخيوط مــن 
فــي املســيرة الفنية وتالقــح االفكار 
وملاذا  املسرح  عن  وللحديث  واملعلومات 

املسرح...؟
كان للدكتورة عواطف نعيم رأيها لتبدا 
قولها ما احلياة اال مســرحا واملسرحي 
معلم ويعلــم عندما يتخذ اخلشــبة 
للتنوير فهو سالح ذو حدين اكتشفت 
انه يصقل املواهب وينمي القدرات مينح 
حرية البوح والقول فهــو ولع للثقافة 
واملعرفة فهو مرآة ولســان اجملتمع قادر 
ان يحول اجملتمع الى جامعة اجتماعية 
فهــو صاحــب الفضل في تشــكيل 
شــخصيتي الفنيــة واملعرفية اضافة 
الى تأثــري بفنانات عراقيــات عريقات 
والفن  املســرح  منهــن منت عشــق 

وفنانني نــذروا حياتهم له وعلى الرغم 
من غزو الفضائيات لكن اســتطاع ان 
يقف صامــدا ويكون الوســط الناقل 
فقد  والعلمية  الفنية  للرســالة  احلي 
العراقية  الكثير من الشخصيات  برزت 
املهمة مثل ناهدة الرماح ووداد سالم و 
فاطمة الربيعي وسعدية الزيدي واثرين 

الساحة العراقية مبنجزهن الفني.
الفنانة شــذى ســالم قالــت بدورها: 
اظافري  نعومة  منذ  املســرح  عشقت 
وكان لوالــدي الفنــان واخملــرج واجملدد 

الفضــل االكبر في هــذا الغرس فهو 
جزء من تكويني فقــد صقل موهبتي 
املرأة  وشــخصيتي واضاف لشخصية 
العراقية التي تتميــز بالصالبة والقوة 
الكثير  املســؤولية  وحتمل  والشجاعة 
وانا فخورة بكوني فنانــة عراقية رغم 
النظرة االخيرة في هذه السنوات للمرأة 
والفــن والتحول الغريــب واخلجل فقد 
أصبحنــا نعاني ونفتقر الــى العناصر 

النسائية فقد غيبت كثيراً.
وفــي اخلتام فتح باب احلــوار املفتوح 

واالفادة  احلوار  ليتجاذبوا  للمشاركني 
أكثــر، مــن خبرتي املبدعتــني وهما 
حتييان احلــوار بأفكارهمــا وجتاربهما 
القيمة ثم مت تكرمي املشاركني الفنانني 

بدروع االبداع.
ومــن اجلدير بالذكــر ان املركز الثقافي 
بجامعة البصرة في خطته الســنوية 
واهدافــه يســعى الى تأصيــل جذور 
االهتمــام باملرأة وابراز دورهــا أكثر في 
وتشــغل فضاءات  حيزا  لتأخذ  اجملتمع 

املعرفة والثقافة والفن.

بغداد - الصباح الجديد:
تُعاود منظمات وبعثات أجنبية نشاطها 
في أعمال التأهيــل والصيانة والتنقيب 
وإجراء املسوحات لعدد من املواقع األثرية 
في بعض احملافظات نهاية الشهر احلالي، 
بعــد توقفها خالل األشــهر الســابقة 
بسبب جائحة كورونا. وقال مدير التنقيب 
والبحث عن اآلثار في الوزارة، علي شلغم 
في بيــان اطلعت عليــه الصباح اجلديد 
إن "هنــاك بعثتــني إيطالية وفرنســية 

ستعاودان نشــاطهما في املواقع األثرية 
فــي محافظة ذي قار، وبعثــة املانية في 
محافظتي الديوانيــة واملثنى، فضال عن 
إبرام عقــود جديدة مع بعثــات أجنبية 

للعمل في مواقع آثار بابل”.
من اجلامعات  أن "عدداً  وأضاف شــلغم، 
واملنظمات األجنبية في محافظة نينوى 
منها البعثة األملانية ستباشــر أعمالها 
قريبا في تل قوينجق، والبعثات اإليطالية 

في املواقع األثرية باحلضر”.

وأشار إلى "املباشــرة قريبا بتأهيل جامع 
النوري بعــد إظهار األســس واألرضيات 
األصلية املدمرة، إضافة إلى إجراء عمليات 
البحث والتنقيب في أسفل مقام جامع 
النبي يونس نهاية الشهر احلالي من قبل 
بعثة املانية في جامعة هايدلبرغ، وتأهيل 
موقعي )فارا شوروباك، وأبو صالبيخ( في 

الديوانية من قبل بعثة بريطانية”.
ولفت شلغم الى "وجود مشروع مشترك 
عراقي ـ سعودي لتأهيل درب زبيدة )طريق 

احلج البري(، حيث يتم العمل حاليا على 
امليداني  واملسح  الدراســات  ملف  إعداد 
لغرض إدراجه ضمــن الالئحة التنفيذية 

للتراث العاملي”.
والبحــث "قرب  التنقيــب  وأكد مديــر 
املباشــرة باملراحل األولى لتأهيل وصيانة 
طاق كســرى من قبل جامعة بنسلفانيا 
وبدعم من منظمة )الــف( الدولية، بعد 
توقف أعمال صيانته منذ أشــهر بسبب 

جائحة كورونا.

بعثات أجنبية تعاود التنقيب في المواقع األثرية

المبدعتان عواطف نعيم 
وشذى سالم في ضيافة البصرة 

حوار في المسرح واالنسان والتجربة

متابعة - الصباح الجديد: 
مبناسبة أسبوع الصحة العقلية لألطفال، تعامل األطفال 
في جميع أنحاء اململكــة املتحدة بقصة خاصة قبل النوم 

قرأتها عليهم دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون”.
اختــارت “كيــت ميدلتون” قــراءة كتاب األطفــال احلديث 
الكالسيكي، The Owl Who was Afraid of the Dark بقلم 

“جيل توملينسون”، والتي وصفتها بأنها قصة مشجعة. 
ظهرت “كيت” على قنــاة CBeebies ، وقرأت قصة البومة 

التي تتعلم التغلب على أكبر مخاوفها.
فــي روايتها للقصة قالــت “كيت”: “واو، يــا لها من قصة 
مشجعة. ميكننا جميعاً أن نشعر باخلوف أحياناً، متاماً مثل 
صديقتنا البومة الصغير بلوب، ولكن كما قالت الســيدة 
“بــارن أوول”، من األفضل معرفة األشــياء التي تخيفنا قبل 
أن نُعمل عقولنا- ومبســاعدة اآلخرين، ميكننا غالباً مواجهة 

األشياء التي تقلقنا. حان وقت النوم اآلن. نوماً هنيئاً”.
ميثل ظهــور الدوقــة التلفزيوني اليوم األخير من أســبوع 
الصحــة العقلية لألطفــال، حيث قال مســاعدو القصر 
إنها اختــارت القصة أيضاً ألنها تتناغم مع حتديات الصحة 
العقلية التي ميكن أن يواجهها األطفال. وجاء ذلك من خالل 
قصــة بومة تُدعى “بلوب” تتغلب علــى خوفها من الظالم 

مبساعدة األصدقاء.
بالنســبة لـ"جيل توملينســون"، الكاتبة املشهورة التي 
تقف وراء قصة الطفولة املفضلة لـ"كيت"، فقد كافحت 
لســنوات مع التصلب املتعدد واملرض العقلي املعوق، حتى 

أنها قضت وقتاً في مستشفيات األمراض النفسية.

نصيحة كيت ميدلتون 
لألطفال.. قصة قبل النوم

متابعة - الصباح الجديد:
كشفت الفنانة االستعراضية 
صوفينــار، مفاجأة جلمهورها 
على الهــواء بأنها لم تتلقى 
أي هدية فــي عيد احلب هذا 
العــام، مضيفــة "أنا مش 
حب  حالة  في  أو  مرتبطة 

هذه الفترة".
وأضافت صوفينار خالل مداخلة هاتفية 
مع اإلعالمية إجنــي أنور مقدمة برنامج 
"مصر جديــدة"، الذي يبــث على قناة 
ETC " أول قصة حب عيشــتها مع أول 
رجل دخل حياتي كنت في فترة املراهقة 

وعمري حني ذاك 16 عام".

ومازحــت اإلعالمية إجني أنــور مقدمة 
على  برنامج" مصر جديــدة" صوفينار 
الهواء"أنا مســتعدة أهدي ليكي باقة 

من الورد بعد الهواء اينما كنتي ".
االســتعراضية  الفنانــة  كشــفت 
صوفينار، عن مواصفــات فتى أحالمها 
وشــريك حياتها، أن يكون سخي وليس 

بخيل ويحبني اكتــر مني، مهما كانت 
جنسيته ســواء كان امريكي أو إيطالي 
أو مصري، مشددة على أنها اليهما ثمن 
الهدية ولكن حتب التقدير وتذكرها في 

مناسبات مثل عيد احلب".
االســتعراضية  الفنانة  واســتكملت 
صوفينــار "إنهــا ليســت فــي عالقة 

عاطفية هذه األيام، ولها شروط خاصة 
في مواصفات فتى أحالمها".

حول  الشائعات  املاضية  الفترة  ونشرت 
صافيناز ارتباطهــا مبوديل أحد أعمالها 
الفنية، وذلك عقب نشر صور من تصوير 
وبجوارها  التحضيــرات  أثنــاء  الكليب 

املوديل الذي وضع اخلامت في إصبعها.

صوفينار: أنا مش مرتبطة ومحدش جاب لي هدية في "عيد الحب"

أربيل - الصباح الجديد:
يحيي الفنان عاصي احلالني حفال 
مشــتركا مع الفنانــة العراقية 

رحمة رياض في أربيل.
وقال احلالني: "يشرفني أن أزور العراق 
واربيــل، وهو حلو فــي قلوبنا، وهذه 
أزور  التي  األولى  املرة  ليست 
مدى  وأعرف  اربيل  فيها 
الشــعب  هذا  كــرم 
ويســرني  املضياف، 
حفال  ســنحيي  أننا 

هنا".
قالت  جهتهــا  من 
رحمــة  الفنانــة 
"لــدي  ريــاض 
حفلة مشتركة 
احلالني  عاصي 
أربيــل،  فــي 
ولدينــا اعمال 
صغيــرة هنا، 
ل  و حا ســأ
في  البقــاء 

كوردستان".
وعــن الفروق بني األغنيــة الكوردية 
والعربية قالت رياض ان "األحاسيس 
واحدة ومشــتركة، نحن نعيش في 
بيئة واحــدة والفرق بــني األغنيتني 

لغوي فقط".
وأضافت "أشــكر شعب كوردستان 
علــى كرمــه وطيبتــه، عندما آتي 
إلى هنــا، فأنا ابنتهــم، وهم أهلي 

وعائلتي".

وقــدم الفنانــان أجمــل أغانيهما 
املميزة، التي أطربت احلضور، وتفاعل 

معهما اجلمهور بشكل كبير.
وحــرص عدد مــن اجلمهــور املتابع 
واحلاضــر للحفــل، على مشــاركة 
عــدد من الفيديو التــي توثق أجمل 
حلظات احلفل، عبــر مواقع التواصل 
االجتماعي اخملتلفة، وأشادوا بأداء كل 
وعاصي  رياض  رحمــة  النجمني  من 

احلالني.

متابعة - الصباح الجديد:
إلى  الســعودية،  العربية  اململكة  تعمل 
حتويل معركة "ذي قار" إلى فيلم، بتكلفة 

تبلغ 140 مليون دوالر.
وهنــاك تعــاون ثالثي قائــم إلمتام هذا 

املشــروع، بني مجموعة "إم بي سي" ممثلة 
في أســتوديو اإلنتاج اخلاص بها، وشركتي 
 AGC"و "JB Pictures" اإلنتاج العامليتــني

."StudiosK
ويتــم تصوير العمل حتت اســم "محارب 

الصحــراء" فــي مدينتي "نيــوم" وتبوك 
العمل  فريق  ويضم  الســعودية.  شــمال 
نخبة مــن املمثلني العامليــني والعرب، في 
مقدمهم أنتوني ماكي، الذي لعب بطولة 
فيلــم "كابنت أميــركا" الشــهير، وأيضاً 

الذي  الفنان الســوري غســان مســعود 
سيلعب دور امللك النعمان بن املنذر، وابنته 
هند التي سيتم جتسيدها من قبل املمثلة 
- الســعودية عائشــة هارت،  البريطانية 
واملمثل البريطاني بن كينغســلي في دور 

الشاه الساســاني كسرى. ويحمل العمل 
توقيع اخملرج البريطاني روبرت ويات، صاحب 
أعمال "املقامــر" و"نهوض كوكب القردة" 
و"دولة أســيرة". ويعد العمل األضخم من 

حيث اإلنتاج واملوازنة في السعودية.

إنتاج فيلم سعودي عن معركة "ذي قار" بتكلفة 140 مليون دوالر

بغداد - الصباح الجديد: 
والســياحة  الثقافة  وزيــر  بحضور 
واآلثــار د.حســن ناظــم، أقامت دار 
الكورديــة  حفاًل  والنشــر  الثقافة 
استذكارياً للشــاعر كمال نوري بابا  
امس الثالثاء في قاعة شيركو بيكة 

في مبنى الدار .
يوم  الذي يصــادف  احلفل  اســتهل 
وفاة احملتفــى به بتقدمي الناقد علوان 
دراســة وصفية عن قصائد  سلوان 
الشعرية  نصوصه  واصفاً  الشــاعر 
بانهــا بــؤرة ثقافية فاعلة تتســم 
وأبياته  املرهف  واحلس  املتقد  باخليال 
معبــرة وموجزة تعبر عــن اللحظة 
البالغيــة  الصيغــة  مســتخدما 
واملعاني،  الصوري  التكثيف  باعتماد 
تلتها كلمة لإلمام وخطيب مسجد 
الشيخ بابا علي القاها جنل الشاعر 

كوران كمال نوري.
  واســتذكر مدير عام الــدار ناوات 
الشاعر  أمني بكلمته حياة  حســن 
وابداعه ومكانته الشــعرية، مشيرا 

إلى ان احملتفى به كان مناضاًل وعضًوا 
فــي مجلس الســلم العاملي وخدم 
عدة فــي محافظــات عراقية وكان 

أكثر شعره باللغة العربية املتقنة.
 واختتم احلفل الذي حضره املستشار 
الوزارة د.سعد اسكندر   الثقافي في 

وممثلني من عائلة الشــاعر  الفقيد 
وعدد من األدباء والكتاب  بتقدمي وزير 
الثقافة  درع اإلبداع لعائلته كما قدم  
د.سعد اسكندر قالدة االبداع   ايضا 
ثم علقت صورتــه  في القاعة التي  

أقيم فيها احلفل تخليدا لذكراه .

عاصي الحالني ورحمة رياض يطربان 
الجمهـور في حفلهما بأربيل

دار الثقافة الكوردية تقيم حفاًل استذكاريًا 
للشاعر الشيخ كمال نوري بابا
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