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بغداد - الصباح الجديد
رحبت أوساط كردية بقرار احملكمة 
االحتاديــة العليــا، والقاضي بعدم 
دســتورية قانون النفط والغاز في 
رئيس  إقليم كردستان، فيما كلف 
وزارة  الكاظمــي  مصفى  الــوزراء 
النفط بإعداد آليات تضمن متابعة 
تنفيــذ قــرار احملكمة بالتنســيق 
إقليم كردســتان  مــع حكومــة 
املعنيــة  والــدول  والشــركات 

واملشمولة بهذا امللف.
العدل  جماعــة  كتلــة  وأكــدت 
النواب  في مجلس   الكردســتانية 
امس االربعاء، أن الشــعب الكردي 
رحــب بقــرار احملكمــة االحتاديــة 
ادارة النفــط في اقليم  بخصوص 

كردستان.
وقالــت الكتلة في بيــان اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، إن " شــعب 
كردســتان يرحبــون بهــذا القرار 
أن يكون فــي صاحلهم  ويتمنــون 
لتحســن معيشتهم رغم انزعاج 

مؤسسات الدولة في اإلقليم".
النفط  سياســة   " أن  وأضافــت، 
بيد  كانت  اقليــم كردســتان  في 
وكانت  األشــخاص  من  مجموعة 
العقود خفية دون أن يعلم بها أحد 
 وكيــف يباع وإلى أيــن تذهب هذه 

األموال ".
بأنه  يعلــم  "  اجلميع  أن  وتابعــت 
حكومــة اإلقليم لم تشــعر يوما 
من األيام مبعاناة ألشعب  ولم تكن 
لكي  النفط  تعطي شركة سومو 
ينال الشعب حصته ولهذا السبب 
حدثــت ازمة ماليــة كبيرة بعد ان 
بقطع  االحتاديــة  احلكومــة  بدأت 
ميزانية االقليم بحسب قانون رقم 

22 لسنة 2007 ".
وأوضحت أن " قانون النفط والغاز 
كان  مــن املفتــرض انشــاء اربعة 
شــركات إليجاد واستخراج النفط 
اال  النفطية  واملشــتقات  والغــاز 
15 سنة لم  انه ولألســف وطيلة 
اي اجراء بهذا اخلصوص  اتخاذ  يتم 
ومــن ضمنهــا انشــاء صنــدوق 
واردات النفــط والغاز، لكنها باءت 
بالفشل، ولم تدع احلكومة ان يقوم 
ديوان الرقابــة املالية بالتدقيق في 

هذا امللف ".
ورأت أن " سبب اصدار هذا القرار في 
هذا التوقيت هما حزبا الســلطة 
املناصب  علــى  توافقهما  وعــدم 

والشعب هو اخلاسر األكبر ".
ومن جانبــه، عد عضو برملان إقليم 
كردستان مســلم عبد اهلل امس 
األربعاء، أن احملكمة االحتادية أصابت 
اقليم  النفط في  في قرارها بشأن 

كردستان.
وقال عبد اهلل فــي تصريح تابعته 

" صــادرات  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
اإلقليــم النفطيــة تذهب جليوب 
أحزاب السلطة الفاسدة وعوائلها، 
ولم يستفد منها الشعب الكردي 

في جميع مدن اإلقليم إطالقا ".
إحصائيــة  توجــد  ال  وأضــاف:" 
وال  النفطية  اإلقليــم  بصــادرات 
يوجد حجم اإليــرادات املالية، وقرار 
احملكمة االحتادية كان صائبا، ويجب 
تفعيل القرارات الرقابية على امللف 

النفطي ".

وفي الســياق، كّلف رئيس مجلس 
الــوزراء العراقــي والقائــد العام 
مصطفــى  املســلحة  للقــوات 
الكاظمي، وزارة النفط بالتنســيق 
مــع حكومــة إقليم كوردســتان 
لوضع آلية من شــأنها إدارة ملف 
االحتادية  قرار احملكمة  النفط عقب 
الصــادر امس بهذا الشــأن، خالل 
إجتماعا  األربعــاء،  امس  ترؤســه 

للمجلس الوزاري لألمن الوطني.
وحســب بيــان صادر عــن املكتب 

الصباح  اإلعالمي للكاظمي تلقت 
اســتضاف  منه،  نســخة  اجلديد 
اجمللــس وزير النفط ملناقشــة قرار 
احملكمة االحتاديــة األخير حول إدارة 
النفط في اقليم كوردســتان، الى 
جانب عــدد من القضايــا املدرجة 

على جدول االعمال.
وقرر اجمللس الــوزاري لألمن الوطني 
بالتواصل  النفــط  وزارة  تكليــف 
والتنســيق مــع حكومــة إقليم 
كوردســتان والشــركات والــدول 
واخلطوات  اآلليات  املعنية، إلعــداد 
امللــف وفقاً  بــإدارة هذا  الكفيلة 
واملصلحــة  الدســتور  ألحــكام 

الوطنية العليا.
 كما خــول اجمللــس، وزارة النفط 
االســتعانة باالستشارين واخلبراء 
من داخل العراق وخارجه ألجل وضع 
خريطة طريق فنيــة وزمنية بهذا 

الصدد.
وكانــت أصدرت احملكمــة االحتادية 
امــس األول الثالثاء، قــراراً يقضي 
بعدم دستورية قانون النفط والغاز 
فــي إقليــم كوردســتان. وألزمت 
اقليم  قرارها حكومة  في  احملكمة، 
كوردســتان بتمكــن وزارة النفط 
االحتادي  املاليــة  الرقابــة  وديــوان 
مبتابعة ابرام العقــود لبيع النفط 

والغاز في اقليم كوردستان.
جتدر اإلشارة الى ان حكومة اإلقليم 
االحتادية  قــرار احملكمــة  رفضــت 
العليــا ووصفته ب"غير عادل وغير 
دســتوري" مؤكدًة أنها ســتتخذ 
"جميــع اإلجــراءات الدســتورية 
لضمان  والقضائيــة  والقانونيــة 
وحماية جميــع العقود املبرمة في 

مجال النفط والغاز"

الكاظمي يكلف الوزارة االتحادية بوضع آليات لتنفيذه ومتابعة متعلقاته

ترحيب كردي بقرار "االتحادية "الخاص بنفط 
اإلقليم وامنيات بنيل مواطنيه حصتهم منه

خزائن سويسرا ُتفتح أمام العراق الستعادة 
6الكنز منظمة اليونسكو تكشف وجود 12 

2مليون أّمي في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:  
أعلن وزير التجارة عــالء اجلبوري،امس 
األربعاء، جتهيز األفــران واخملابز األهلية 
املنتشــرة في بغــداد واحملافظات مبادة 

الطحن األسبوع املقبل.  
وقــال الوزير فــي بيان علــى هامش 
العامة  الشــركة  مع  اجتماع رسمي 
الرقابــة  ودائــرة  احلبــوب  لتصنيــع 
التجاريــة، تلقــت الصبــاح اجلديــد 
نســخة منه، امس االربعاء إن "الوزارة 
ستدخل طرفاً في جتهيز اخملابز واألفران 
مبــادة الطحن، للحيلولــة دون ارتفاع 
االسعار واملساهمة بتوفير كميات من 
الطحن الى األفران واخملابز تتناسب مع 

حاجاتها".  
وأضــاف، أن "الــوزارة تشــترط فــي 
عمليات التجهيز قيــام األفران واخملابز 
بيع الصمــون واخلبز بأعداد وأســعار 
تختلف عن األســعار املوجــودة حاليا 
والهدف هو أن األســعار التي تطرحها 

الوزارة ستســاعد اصحاب اخملابز على 
انتاج الصمون واخلبز بأســعار اقل من 

الطحن املستورد".  
وأشــار إلى أن "الوزارة أعدت خطة في 
هذا اجلانــب، لالســتفادة من كميات 
الطحن املوجــودة في مخازن التجارة، 
ملســاعدة اصحاب االفران واخملابز على 
استالم الطحن وانتاج اخلبز والصمون 

للمواطنن".  
الوزارة في وقت ســابق  وكانت أكدت 
عزمها خفض أسعار مادة الطحن في 

السوق احمللية.  
 وقالــت الــوزارة إنها متضــي صوب " 
مشــروع جديد لتخفيض أسعار مادة 
الطحن في الســوق احمللية من خالل 
االستفادة من كميات الطحن )النمو 
املائــي( في املطاحــن احلكومية، الذي 
سيتم العمل به خالل االيام املقبلة".    
وأوضــح وزير التجــارة أن "هناك جلاناً 
فنيــة مت تشــكيلها لغرض دراســة 

كميات  مــن  واالســتفادة  املشــروع 
الطحن املوجودة في املطاحن، لغرض 
بيعها في السوق احمللية والى اصحاب 

اخملابز واالفران".    

للمســاهمة  يأتي  "ذلك  أن  وأضــاف 
في خفض أســعار مادة الطحن في 
االســواق احمللية والتي شهدت ارتفاعا 
نســبيا بســبب ارتفاع اســعار مادة 

العاملية واعتماد  احلنطة في الســوق 
الســوق احملليــة على مــا يصلها من 
مناشئ اجنبية ودول اجلوار"، مشدداً أن 
"هذه االجراءات تأتي ضمن استراتيجية 

الوزارة لتخفيض اسعار املواد الغذائية 
في السوق احمللية إضافة لتوفير جميع 

املفردات".    
أن "هنــاك كميات من  الوزيــر،  وتابع 
مــادة الطحن توجــد كنمو مائي في 
املطاحــن احلكومية وســنعمل على 
استغاللها وإدراجها في السوق احمللية 
للمســاهمة فــي خفض االســعار، 
فضال عــن الســيطرة علــى حركة 
السوق من خالل االســتفادة من هذه 
للمواطنن  مساعدة  لتكون  الكميات 
في احلصول عليها من خالل االســواق 
اخملابز  اصحاب  احمللية كذلك حصــول 

لالفران".    
وبــن أن "تقارير اللجــان الفنية التي 
اهميــة  اكــدت  الــوزارة  شــكلتها 
االســتفادة مــن كميــات الطحــن 
)النمــو املائي( املوجــودة في املطاحن 
احلكومية، لغرض بيعها في الســوق 
احمللية بأسعار تنافسية تقل كثيراً عن 

األسعار السائدة في السوق والتي يتم 
اســتيرادها من مناشــئ اجنبية ومن 

دول اجلوار".    
الوزيــر، إلى أن "هذا املشــروع  ولفت 
الكبير  االقتصادي  املشــروع  يســبق 
الذي يسهم به القطاع اخلاص في رفد 
الســوق احمللية مبــادة الطحن الصفر 
االبيــض واالعتماد على  او الطحــن 
القطاع اخلاص في  اســتيرادات كبيرة 

تغطي حاجة السوق احمللية".    
وأوضح، "قيام الــوزارة بهذا اجلانب هو 
حلث القطــاع اخلاص على العمل بهذا 
املشــروع الكبير الذي متــت املصادقة 
عليه مــن  اجمللس الــوزاري لالقتصاد، 
يوفر مــادة الطحن  انــه  فضال على 
بشــكل جيد في االسواق احمللية ومينع 
ارتفاع االســعار من خالل منافســة 
االسعار التي يعمل بها القطاع اخلاص 
من خالل من خالل استيرادات عبر دول 

اجلوار".    

التجارة تعتزم تجهيز األفران والمخابز األهلية بالطحين األسبوع المقبل
معلنة تدخلها للحيلولة دون ارتفاع األسعار تقريـر

توقعات بتأخر تشكيل الحكومة جراء خالفات الصدريين واالطار
الطرفان يتمسك بمواقفه.. وانتخاب رئيس الجمهورية العقبة األكبر

بغداد - الصباح الجديد:
الكردســتاني  الوطني  االحتاد  طالب 
امس األربعاء، جميــع األطراف بعدم 
نوايا  اجــل  من  الدســتور  انتهــاك 
وإيجــاد حلول  سياســية ضيقــة، 
بن حكومتي  العالقة  للمشــكالت 
االحتادية واالقليــم، في تعليق له إزاء 
قرار احملكمة االحتادية بشــأن النفط 

املصدر عبر اإلقليم.
امن  االحتــاد  باســم  املتحدث  وذكر 
بابا في بيان اطلعــت عليه الصباح 
اجلديــد:" بالرغم مــن حماية مبادئ 
دســتور العــراق االحتــادي، لكن البد 
من مراعاة حقوق اقليم كوردســتان 

الدستورية في هذا القرار ".
وشــدد على ضــرورة " التفكير في 
ايجاد حلول للمشــكالت بن اقليم 

االحتاديــة  واحلكومــة  كوردســتان 
وليس  املرحلــة،  فــي هذه  العراقية 
تعقيــد املشــاكل اكثــر "، واضاف: 
حكومة  تفــاوض  مــن  البــد  "كان 
االحتادية  واحلكومة  كوردستان  اقليم 
العراقية على هذه القضية والقضايا 
االخــرى بعــد تشــكيل احلكومــة 
االحتادية العراقية استنادا الى االسس 

الدستورية".
وبــن ان "االحتاد يطالــب من جميع 
اجلهــات االّ تنتهك الدســتور الجل 
نوايا سياسية ضيقة، وتطبيق البنود 
الدستورية لقضية مثل قانون النفط 
والغــاز ومجمل القضايــا املصيرية 
االخرى، في ســبيل حمايــة النظام 
االحتادي واجناح العملية السياســية 

في العراق.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاحت 
بيرول، امــس األربعاء، إنه يتعن على 
منظمــة البلدان املصــدرة للبترول 
)أوبك( وحلفائها، وهو التكتل املعروف 
باســم "أوبك+"، تضييق الفجوة بن 
أهدافهم اإلنتاجية واإلنتاج الفعلي، 
وفقا لوكالة رويترز لألنباء. واورد بيرول 
فــي مؤمتــر بالعاصمة الســعودية 
الرياض: "هناك فرق كبير بن األهداف 

التــي حددتها دول أوبــك+ من حيث 
مســتويات إنتاجها وما يتم إنتاجه 
اليوم". وأضاف: "ســيكون من املهم 
أن تعمــل أوبك+ علــى تضييق هذه 
الفجوة ونأمل في توفير كميات أكبر 
للسوق". وفي 11 شباط اجلاري، قالت 
وكالــة الطاقة الدوليــة، إنه ميكن 
للســعودية واإلمارات أن تساعدا في 
إذا  النفط  التقلب في أسواق  تهدئة 

ضختا مزيدا من اخلام.

االتحاد الكردستاني يطالب بحلول سلمية 
للمشكالت بين حكومتي اإلتحادية واالقليم

مدير "الطاقة الدولية" يناشد 
"اوبك +" زيادة إنتاج النفط

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضــو مجلــس مكافحة 
ياسن أمس  السابق سعيد  الفساد 
املســروقة  االموال  االربعــاء، حجم 
من البالد جراء الصفقات الفاســدة، 
مبينة ان املبلغ االجمالي يقدر بنحو 
360 مليــار دوالر مودعة في مصارف 
في عدة دول. وقال ياســن في حوار 
متلفــز ان "املبالغ التي ســرقت من 
العــراق نتيجة صفقات سياســية 
فاســدة تقدر بـــ 360 مليــار دوالر 
وان غســيل االمــوال ومتويل االرهاب 

تتصدران ملفات الفساد".

واضاف ان "مجلس االمن الدولي حث 
سويســرا على التعاون مــع العراق 
العادة اموالــه املهربة اال ان العراق ال 
ميتلك عنصر استخبارات فعال لرصد 

تلك األموال".
واشــار ياســن الــى ان "اغلب تلك 
االمــوال املهربة تتواجــد حاليا في 
مصــارف لبنــان واالردن واالمــارات 
وجورجيا واوكرانيا والغريب في االمر 
ان جلنة اموال العراق في وزارة املالية 
لم جتتمــع اال مرة واحــدة فقط ما 
يشــير الى عدم وجود اية جدية في 

استعادة االموال املهربة".

360 مليار دوالر أموال البالد 
المسروقة وال جدية في استردادها

عضو سابق في مجلس مكافحة الفساد:

بغداد - وعد الشمري:
توقفاً  السياسية  احلوارات  تشــهد 
بســبب عدم االتفــاق على منصب 
رئيــس اجلمهورية، بســبب طبيعة 
احلوارات بن التيــار الصدري واإلطار 
الطرفــن  ومتســك  التنســيقي، 
مبواقفهمــا، واحلديــث عــن تأخــر 

تشكيل احلكومة.
وذكــرت مصــادر مقّربة مــن التيار 
إن  اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  الصدري 
أوصلت  التنســيقي  اإلطــار  "قوى 
رســالة بأنها ترفض احلوار مع زعيم 
التيــار مقتدى الصــدر إال بوصفها 
كتلــة واحدة". وتابعــت املصادر، أن 
"الصدر يرفض هــذه الفكرة، كونه 
يعترض على وجود اجلميع في حتالف 
احلكومــة، وتبقــى املعارضة فقط 

للمستقلن والتشرينين".
وأشــارت، إلى أن "زعيم التيار أتخذ 
قــراراً نهائياً بان ال حــوار مع االطار 

وبالتالي  قواه،  بجميع  التنســيقي 
فأن األمور تسير نحو بقاء كل طرف 

على موقفه".
ولفتت املصــادر، إلــى أن "األغلبية 
الوطنيــة السياســية خيــار لــن 
يتراجــع عنه الصدر حتــت أي ظرف، 
وهو مستمر بها، ويعمل عليها من 
وتقوية جبهته  تعزيز حتالفاته  خالل 
التــي تضــم لغاية الوقــت احلالي 
حتالف الســيادة واحلزب الدميقراطي 
الكردستاني، واجلميع حتت مظلة ما 

يعرف بالتحالف الثالثي".
من جانبه، ذكر عضــو دولة القانون 
"الصباح  إلــى  الصوفــي،  أحمــد 
التنســيقي هو  "االطار  أن  اجلديد"، 
البرملان خالل الوقت  أكبر الكتل في 
احلالي وال ميكن إبعاده أو تقسيمه أو 

تهميشه".
وأضاف الصوفي، أن "جميع اخليارات 
ما زالت متاحة أمامنا، أما االشتراك 

في احلكومة أو اللجوء إلى املعارضة 
وقــد نذهب إلى أبعد مــن ذلك إلى 

مقاطعة العملية السياسية".
االطــار  "اتفــاق  أن  إلــى  ولفــت، 
الصــدري على  والتيار  التنســيقي 
رئيــس الوزراء أو املنهــاج احلكومي، 
للعملية  احلماية  ذلك ســيوفر  فأن 
السياســية مســتقبالً، وبالتالــي 
ســنكون أمام حكومة بعمر طويل 

وقادرة على اجناز مهامها".
التيار  "تفــرد  أن  الصوفــي،  ويــرى 
الصدري باختيار رئيس الوزراء سيؤدي 
إلــى تشــكيل حكومــة ضعيفة 
تخضع لشروط احللفاء من املكونات 

األخرى، وإال فأنه سيفقد األغلبية".
ويجد اخلبير السياســي زياد العرار، 
في تعليــق إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"العقدة احلاليــة هي منصب رئيس 
اجلمهوريــة، كون جلســة انتخابه 
البرملان،  تتطلب حضور ثلثي اعضاء 

وهو رقــم صعب حتقيقــه في ظل 
املناكفات السياسية احلالية.

وأفــاد العرار، بان "الشــارع العراقي 
اليوم على إطالع كامل بشأن احلراك 
السياســي وشــّخص جيداً الكتل 
التــي عمــدت على جتــاوز املواقيت 
الدستورية وتعرقل تشكيل حكومة 

اصالحية".
وشــدد، على أن "اخلالفــات احلالية 
حتولت إلى مرحليــة مع كل عملية 
انتخــاب، فقد اســتغرقنا وقتاً في 
عملية اختيار هيئة رئاســة البرملان 
ثم نحن  ومن  واالعتراضات عليهــا، 
حاليــاً أمام معضلــة أكبر متمثلة 

بانتخاب رئيس اجلمهورية
وأكمــل العرار بالقــول، إن "احلديث 
واملنهاج  الوزراء  رئيس  عن شخصية 
احلكومي وآلية توزيع املناصب مرحلة 
مؤجلة ال ميكن التوقــع بوقتها في 

ظل اخلالفات السياسية احلالية".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، 
امــس األربعاء، ان أعــداد العراقين 
فــي أملانيا والنرويــج، يبلغ 80 الف 
مهاجرا، مشيرا الى ان الوزارة تعمل 
علــى حتفيزهم للعــودة الى البالد 
الدول  سيما بعد اســتغالل بعض 
التي  لهم كما حدث في بيالروسيا 
اســتعملتهم "ورقــة ضغط" في 

صراعها مع االحتاد األوروبي.
وقال وكيل الــوزارة كرمي النوري في 
تصريــح للوكالــة الرســمية بأن 
الهجرة  بعد  العراقين  من  "الكثير 
االخيرة منهم من وصل إلى النرويج 
والســويد وسويســرا والبعض رمبا 
اللجوء، حيث  تشمله شــروط  لم 
يوجــد فــي أملانيا 50 ألــف عراقي 

والنرويــج 30 ألفــاً"، الفتــاً إلى أن 
"الوزارة قامت بزيارة الى املانيا وبرلن 
لعــودة العراقيــن وحتفيزهم على 
العودة، واالحتــاد األوروبي عمل على 
تشجيع العراقين على العودة بدون 

إجبارهم".
وأكــد النــوري ، إن "كل عراقي من 
حقه أن يتطلع نحو حياة ومستقبل 
أفضل ومن حقه السفر لكن هناك 
من يســتغل العراقين، خاصة في 
بيالروسيا وهناك عصابات ومافيات 
البشر بهجرة غير شرعية  لتهريب 
ودفعهــم باجتاه الشــريط احلدودي 
الذي يبلغ طوله 600 كم بن لتوانيا 
وبولندا وال هدف لهم سوى سحب 

األموال".
وأشــار إلــى أن "أغلــب العراقين 

البرد  الغابات في  عالقون في  حالياً 
تتحرك  احلكومة  جعل  ما  الشديد، 
بقوة في كل من موســكو وبولندا 
بســبب عدم امتالك العراق سفارة 

في بيالروسيا".
النــوري، أن "العــراق بدأ  وأضــاف 
خطوات ايجابية من ضمنها إيقاف 
الرحــالت باجتاه بيالروســيا وتغيير 
رحالت استثنائية من بيالروسيا الى 
الدول  طالبنا  "لذلك  وتابع:  بغداد"، 
اليوم، بعــدم الســماح للعراقين 
بالســفر الــى بيالروســيا خوفــاً 
علــى مصيرهــم وقد اســتجابت 
بعــض الــدول"، مردفــاً بالقــول: 
"نحــن حريصون علــى تلبية رغبة 
ضمنهم  مــن  بالعودة  املواطنــن 
الذين ال ميتلكون جواز سفر وطالبنا 

املافيات  لنا  أن تكشــف  بيالروسيا 
املتواجدة حتى في العراق".

وأعرب عن أســفه من "اســتغالل 
االحتاد  مــع  صراعهــا  بيالروســيا 
كورقة  العراقين  وحتويــل  األوروبي 
أن "من  ضغط على االحتاد"، مؤكداً 

يدفع الثمن هم العراقيون".
ولفت إلى أن "العراق استطاع إعادة 
4500 مواطن بعد احلشود  أكثر من 
بيالروســيا  في  للعراقين  الكبيرة 
بحثاً عن احلياة الطيبــة في أوروبا، 
لكــن احلكومــة البولندية منعت 
اللجوء، وأغلبهم عاد ألرض الوطن"، 
مشيراً إلى أن "العراق كان متفاعالً 
متاماً مع رعايــاه وال يريد التورط مع 
املافيات التي تفكــر بجني األموال 

فقط".

80 الف مواطن في المانيا والنرويج

الهجرة تحفز الالجئين العالقين 
في الدول االوربية للعودة الى الوطن



محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

في أرقام صادمة وغير مســبوقة 
على مســتوى قطاع التعليم في 
العراق، قــال عضو نقابة املعّلمني 
منظمــة  إّن   ، الكعبــي  ناصــر 
التابعة لألمم املتحدة  اليونســكو 
أبلغتهم بوجود 12 مليون شخص 
أّمي في العــراق، وهو رقم يتجاوز 
ضعف الرقم السابق الذي أعلنت 
عنــه وزارة التربيــة العراقية في 
 5 2020، واملقــّدر بنحــو  العــام 
القراءة  يجيدون  ال  ماليني شخص 

والكتابة.
وحّقــق العراق نهايــة عام 1979 
مراتب عاملية متقدمة في القضاء 
على األمية، عبر حمالت واســعة 
شــملت جميــع مــدن وقصبات 
البالد، عرفت باسم “القضاء على 
األمية”، واســتمّرت عدة سنوات، 

وحققت جناحاً كبيراً.
وأضــاف الكعبــي أنــه “ال توجد 
أي تخصيصــات ماليــة للجهاز 
التنفيذي حملو األمية”، الفتاً إلى أّن 
“العراق يّتجــه نحو األمية، وليس 

محو األمية”.
فــي املقابــل، رّد رئيــس اجلهــاز 
وزارة  فــي  األمية  حملــو  التنفيذي 
احللبوسي،  عالء  العراقية،  التربية 
بأنــه “ال توجد أعداد  األرقام  على 
دقيقة عن األميني في العراق، حيث 
نعتمد علــى اإلحصائيــات التي 
تصدر عن اجلهاز املركزي لإلحصاء 
التابــع لوزارة التخطيــط”.، الفتا 
في حديث صحفي إلى أّن “اإلنفاق 
وزارة  احلكومــي ال يغطي عمــل 
التربية”، متحدثاً عن “تخريج تسع 
دفعات فــي محو األميــة” خالل 
الفترة املاضية، دون أن يوضح عدد 

املستفيدين في تلك الدفعات.
باسم  املتحدث  من جانبه كشف 
وزارة التخطيــط، عبــد الزهــرة 
الهنداوي، عن آخر أرقام رســمية 
الســلطات  قبل  مــن  مقّدمــة 
العراقية حول نســبة األمية في 
البالد، مطلع العــام 2020 ، وقال 
للوزارة،  بيــان  الهنداوي عبر  وقال 

إّن وزارة التخطيط تتابع مؤشرات 
مــع منظمة  بالشــراكة  األمية 
األمية في  وأّن نسبة  “يونيسكو”، 
العــراق بني الســكان الذين تزيد 
أعمارهم عن 10 سنوات، وبحسب 
آخر مســح نّفذه اجلهــاز املركزي 

لإلحصاء، بلغت 13 باملائة.
النســبة  أّن  إلى  الهنداوي  ولفت 
ترتفــع بني اإلنــاث اللواتــي تزيد 
أعمارهن عن 10 ســنوات، لتصل 
إلــى 18 باملائة، فيما تنخفض بني 
الذكور إلــى 8 باملائة ، مضيفا أنه 
وفقاً لعدد ســكان العراق والعمر 
الذي ُتتســب فيه نسبة األمية، 
فإّن نسبة األمية بالبالد تصل إلى 

13 باملائة، كما تدث عن “شراكات 
قوية مع الكثير من منظمات األمم 

املتحدة ملعاجلة املشكلة”.
تصريحات الهنداوي في العام ذاته 
أعقبتهــا تصريحــات للمتحدث 
باســم وزارة التربية، حيدر فاروق، 
أوضــح فيهــا “عدم وجــود أرقام 
من  لكن  األمية،  لنسبة  حقيقية 
5 ماليني  أن يكون هنــاك  املمكن 
في  البــالد”، مضيفــاً  أمّي فــي 
تصريحــات له أّن “الــوزارة تعمل 

على تخفيض هذه األعداد”.
ذاتــه، وصف عضو  في الســياق 
محو  للجنة  االستشارية  اللجنة 
األمية في بغداد، صفاء عبد الكرمي 

األســدي، األرقام املعلنة بـ”املبالغ 
جــداً فيها”.، وأضاف األســدي، أّن 
“احلديــث عن 12 مليــون أّمي في 
باحلســابات  منطقي  غير  العراق 
الرياضيــة التــي تعتمــد عــدد 
املشمولة  والفئات  العراق  سّكان 
باإلحصــاء، الذين هم أكبر من 10 

سنوات”.
وأّكد أّن “هنــاك مبالغة في كثير 
أو  التنكيل  من األحيــان بهــدف 
كما  السياســي”،  االســتهداف 
“تســتهدف املبالغة أحياناً جذب 
منظمات دولية وأممية لفتح دورات 
وورش، عــادة ما تكون لهدف مادي 
األمية  “نسب  أّن  واعتبر  وللتربح”. 

موجودة في العراق كأي دولة أخرى 
باملنطقة، وهناك آفات كثيرة أملّت 
بالبالد ساهمت في رفعها، لكنها 
لم تصل إلــى األرقــام املعلنة”.، 
ورفض األسدي إعطاء رقم تقريبي 
لألمّية، لعدم وجود مســح علمي 
اجلهــات  أو  التخطيــط  لــوزارة 

التعليمية في العراق.
من جهتها، قالت هناء الهاشمي، 
وهي ناشــطة حقوقية في بغداد 
إّن عوامــل كثيرة تســّببت بزيادة 
معدالت األمية فــي البالد، أبرزها 
العامــل األمنــي بعــد االحتالل 
األميركي عام 2003، وتردي الوضع 
االقتصــادي، وضعــف التوعيــة 

واالهتمام احلكومي، وآخرها كانت 
جائحة كورونا.

ووفقــاً للهاشــمي، فــإّن “هناك 
أكثر مــن مليون طفل دون ســن 
السادسة عشــرة هم إّما نازحون 
أو انخرطوا في ســوق العمل في 
العراق، وميكن للحكومة لو كانت 
الدراســة،  ملقاعد  إعادتهم  جادة 
يغنيهم  مالــي  وتوفيــر مدخول 
عــن العمــل”.، كمــا تدثت عن 
للفئات  احلكومي  الترغيب  “غياب 
غيــر املتعلمة إلكمــال تعليمها 
املشــكلة،  فاقم  ما  والدراســة، 
لتضاف إلى بقية أســباب ارتفاع 

نسب األمية في العراق”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة النقــل عن وصول الطائــرة الثانية من 
طراز A220-300 ذات عالمة التســجيلYI-ARF  الى 
أرض مطــار بغداد الدولي وهي الطائــرة الثانية التي 
تســتلمها اخلطوط اجلوية العراقية خالل هذا العام 
ضمن عقد الشــراء مع شــركة ايربــاص لصناعة 
الطائرات.  وقال وزير النقل ناصر حسني بندر الشبلي 
خالل اإلستقبال الرسمي للطائرة الذي جرى  بحضور 
مدير عام الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية 
عبــاس عمــران الزبيدي وعــدد من مالك الشــركة 

املتقدم أن )انضمام هذه الطائرة احلديثة الى إسطول 
الناقــل الوطني ميثــل خطوة مهمــة لتعزيز كفاءة 
رحالت الطائر األخضر الــى مختلف الوجهات احمللية 

واإلقليمية والدولية(. 
من جانبه شــدد املدير العام للخطــوط اجلوية على 
)أهميــة اجلهود التي تبــذل لدعم الناقــل الوطني 
في مســاعيه إلضافة طائرات حدثية الى أســطول 
الشركة والذي سينعكس إيجابياً على توفير السفر 
املريح للمسافرين بفضل ماتتويه هذه الطائرات من 
مقصورات من الدرجة املزدوجة تتميز مبساحة أكبر(. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس املدير العام لدائرة التخطيط واملتابعة في هيئة 
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة في وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية اسماعيل موسى جعفر اجتماعا 
موسعا ملديري اقسام ودوائر الهيئة ملناقشة السياسة 
الوطنية لتمكني االشخاص ذوي االعاقة واالحتياجات 

اخلاصة. 
وبــني املديــر العــام ان الهيئة تتبنى ملف سياســة 
االندماج الــذي اقرته االمانــة العامة جمللــس الوزراء 

واصبحــت املظلة خلريطة الطريق فــي اعداد اخلطط 
لوزارات ومؤسسات الدولة فيما يخدم األشخاص ذوي 
االعاقة ودمجهــم باجملتمع.  كما اكد على االقســام 
تقدمي جميــع املالحظات الســلبية وااليجابية التي مت 
مالحظتها اثنــاء تنفيذ مفردات القانون وبيان الوزارات 
املتلكئة في تنفيــذ مهامها لطرحها ضمن االجتماع 
املزمــع انعقاده في مقــر الوزارة وبحضــور ممثلني من 
الوزارات اليجاد احللول لبعض املعوقات التي تواجههم 

في تنفيذ القانون.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النقل امس االربعــاء، نقل 9700 طنا من 
ســماد اليوريا خالل النصف االول من الشــهر احلالي، 

لصالح وزارة الزراعة.
وقالت الوزارة في بيان إن "اســطول الشــركة العامة 
للنقل البري، نقل 9700 طنا من األســمدة من معمل 
خــور الزبير في البصــرة الــى مخــازن وزارة الزراعة 

املنتشــرة في محافظات العراق كافة، بعَد جتديد عقد 
النقل للمرة الثالثة مع الشــركة العامة للتجهيزات 
الزراعية". وأضافــت أن "هذه الكمية نُقـــلت بواقع 
)232( نقلة عبرَ إســطول الشــركة احلكومي إليصال 
هذه املادة احليوية الى املزارعني للمســاهمة في إجناح 
خطة االســتزراع الشــتوي التي تنعكس إيجاباً على 

وفرة املنتوج الوطني وإغراق السوق باملنتج احمللي".

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل رئيس مجلس املفوضني القاضي جليل عدنان 
خلف، امس الثالثاء  في مقر املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات ببغداد، نائبة املمثل األممي اخلاص في العراق 
للشــؤون السياسية واملســاعدة االنتخابية، السيدة 

إنغيبيورغ سولرون ِغيشالدوتير.
رئيس مجلــس املفوضني، وفــي بداية اللقاء شــكر 
الســيدة إنغيبيورغ مبناســبة انتهاء مهام عملها في 
العراق، معربــاً عن تقديره ملا أبدته مــن اهتمام مبلف 
االنتخابات طوال مراحل اإلعــداد للعملية االنتخابية 

وصوالً إلى إمتام حدث 10 تشرين األول 2021.
من جهتها أشــارت السيدة إنغيبيورغ إلى أنها فخورة 
بعملها مع مفوضية االنتخابات وجناح املؤسســة في 

تقيق احلدث االنتخابي. 
وفي نهاية اللقاء، قدم رئيس مجلس املفوضني القاضي 
جليل عدنــان خلف لوحــاً تذكارياً باســم مفوضية 

االنتخابات لنائبة املمثل األممي اخلاص في العراق. 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، امس األربعاء، 
أهمية تفعيل دور البالد في منظمة التعاون اإلسالمي 

وفتح مكتب لها في العاصمة بغداد.
وذكــر املكتب االعالمي لرئاســة الوزراء فــي بيان ورد 
للصباح اجلديد، أن الكاظمي استقبل اليوم في مكتبه 
ببغداد األمني العام املســاعد للشــؤون السياســية 
ملنظمة التعاون اإلسالمي يوسف بن محمد الضبيعي، 
والوفد املرافق له، وبحثا تفعيل دور العراق كدولة عضو 

مؤسس في املنظمة.
واشار إلى أن اللقاء ناقش أيضاً رفع مستويات إسهام 
العراق في نشــاطات املنظمة، ودورها في تقوية عرى 
الصداقة بني الدول األعضاء، فضالً عن متابعة إجراءات 

فتح مكتب لها في العاصمة بغداد.
وشــدد الكاظمي على أهمية مســارات التعاون التي 
تقودهــا املنظمة والســيما في التعامــل مع جملة 
التحديــات والصعوبــات الراهنة التــي تواجهها دول 

املنطقة والعالم االسالمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالي  التعليــم  وزارة  أعلنــت 
اجلامعات  أن  العلمــي،  والبحث 
العراقية تعزز مواقعها ورصيدها 
من البحث العلمي في تصنيف 
سكوبس  ومســتوعبات  التاميز 

العاملي.
واالعالم  العالقات  دائــرة  وذكرت 
فــي وزارة التعليم فــي بيان أن 
البريطانية  التاميــز  “مؤسســة 
 2022 لعام  تصنيفهــا  أصدرت 
اخلاص باجلامعــات التي مر على 

تأسيسها أقل من 50 عاما”.
وأضافت دائرة العالقات ان “موقع 

rank- الرســمي  التصنيــف 
ings/2022/young-universi-
اجلامعة  أظهــر    ))ty-rankings
التكنولوجية في موقع تنافسي 
هام ضمن الفئــة 300-251 من 
املصنفة  اجلامعــات  مجمــوع 
التــي وصلــت الى خمســمئة 
وتسع وثالثني مؤسسة أكادميية 
تنافســت على وفق مؤشــرات 
األداء املعتمــدة فــي تصنيــف 
 THE( اجلامعــات العاملية الرائدة
 )World University Rankings
مع تعديــل األوزان املعطاة لكل 
من مؤشرات السمعة األكادميية 

املعرفة  والبحث ونقل  والتدريس 
والسمعة الدولية”.

وتابعــت: كما عــززت اجلامعات 
واألهلية  احلكوميــة  العراقيــة 
رصيدهــا من البحــث العلمي 
مســتوعبات  فــي  املنشــور 
إجمالي  ارتفع  حيث  ســكوبس 
أعداد البحوث العراقية املنشورة 
فــي املســتوعبات العاملية الى 
ألف  وثمانني  أكثر من خمســة 
التخصصات  مبختلــف  بحــث 

العلمية”.
من جانبه، أشــاد وزيــر التعليم 
نبيل  العلمي  والبحــث  العالي 

مبنجز  الصاحــب  عبــد  كاظم 
اجلامعات والكليــات وطواقمها 
العلميــة اخملتصــة وحثها على 
مزيــد مــن التميــز وتوظيــف 
اإلمكانــات واإلفادة مــن برامج 
التنســيق ومذكــرات التفاهم 
واتفاقات التعــاون مع اجلامعات 
الدولية  واملنظمــات  العامليــة 
سياســة  لتحقيــق  اخملتصــة 
العالي  التعليم  واســتراتيجية 
وأهدافها في مجــاالت التنمية 
احللول  بلــورة  فــي  واإلســهام 
العلميــة والتقنية التي توفرها 
مناخات البحث العلمي الرصني. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بحث مدير عام دائرة شؤون األلغام 
املهنــدس ظافــر محمود خلف 
دائرة  في مكتبه مع مديــر عام 
املتعلقة  املتحدة لالعمــال  االمم 
بااللغــام بيير لود همر تنســيق 
األعمال الفنية املشتركة . وقال 
بيان صادر عن الدائرة ان الطرفني 
زيارات حقلية  تنسيق  في  تداوال 
لكل مــن محافظــات كركوك 
واملثنى ومحافظة البصرة بهدف 
التلوث  اولويــات  االطالع علــى 
املنفذة  االزالة  أعمــال  وطبيعة 
ضمن  البصــرة  محافظة  فــي 
منحــة االتــاد االوروبــي لهذه 
احملافظة فضالً عن استعداد دائرة 
املتعلقة  املتحدة لالعمــال  االمم 

بااللغام UNMAS من دعم بعض 
لدائرة  واالحتياجات  املتطلبــات 
شؤون االلغام على صعيد أعمال 
التوعية وأدارة املعلومات أولويات 
التلــوث في محافظة واســط 
قرية الطعــان على خلفية زيارة  
مشتركة ســابقة لهذه القرية 
امللوثــة بااللغــام وغيرهــا من 

املقذوفات احلربية األخرى 
يذكــر ان دائــرة شــؤون االلغام 
أعمالهــا  بأســتمرار  تنســق 
احمللييون  مع كافــة شــركائها 
دائــرة  وباالخــص  والدولييــون 
املتعلقة  املتحدة لالعمــال  األمم 
أحد  بأعتبارها   UNMAS باأللغام 
أهم الشــركاء االمميون في هذا 

اجملال.

منظمة اليونسكو تكشف وجود 12 مليون أّمي في العراق
بعد ان حّقق مراتب عالمية في القضاء على األمية عام 1979

حّقق العراق نهاية 
عام 1979 مراتب 

عالمية متقدمة 
في القضاء على 

األمية، عبر حمالت 
واسعة شملت 

جميع مدن وقصبات 
البالد، عرفت باسم 

“القضاء على 
األمية”

بغداد ـ الصباح الجديد:
سوقـــت شــركة ديالى العامة التابعة 
إلى وزارة الصناعــة واملعادن دُفعة جديدة 
من ُمحوالت التوزيع إلى الشــركة العامة 
ِضمَن  األوســط  الُفرات  لتوزيع كهربــاء 

العقد املُبرم بني الطرفيـن . 
املُهندس  الشــركة  ُمدير عام  وأفصـــَح 
عبـــد الستـــار مخلـــف اجلنابـي عن 
جتهيز الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء 
الُفرات األوســط بـ ) ١٠٠ ( ُمحولة توزيع 
 ) ١١/٠.٤ KV ( تويل ) ٤٠٠ KVA ( ســعة
كُدفعــة جديدة من العقــد ِضمَن ُخطة 
وسعي الشــركة لرفد تشــكيالت وزارة 
الكهربــاء مبُنتجاتها الوطنيــة الرصينة 
من احمُلوالت بكافة األنواع والسعات والتي 
تُصنع في معامل الشــركة بأيِد عراقية 
الفنية  املُواصفــات  وحســب  خالصــة 
العاملية وبإمتياز من شركة ميتسوبيشي 
اليابانيــة ، الفتاً إلى أَن كافــة احمُلوالت متَّ 
جتهيزها ِضمَن فترات التجهيز املُثبتة في 
بنود العقد وإَن عملية التجهيز ُمستمرة 

للكميات املُتبقيـة . 

واسط – الصباح اجلديد 
الدكتــور محمد  اعلن محافظ واســط 
جميــل املياحي عن وضع حجر االســاس 
ضمن  الكبير  تطويرالصويــرة  مشــروع 

خطط وزارة االسكان واالعمار .
وجرى ذلك خــالل حفل بهيج حضره عدد 
من الســادة نواب واسط وجمع غفير من 

اهالي الصويرة .
وذكر املياحي  ان هذا املشــروع سيسهم  
بإحداث قفزة نوعية على املستوى اخلدمي 
واإلعماري في هذه املدينة ، وهو يشــمل 
جــزء كبير من شــوارع وأحيــاء ومناطق 

املدينة ، بخدمات متكاملة ،بينها
بنى تتيــة متكاملة ، شــبكات مجاري 
ومياه أمطار ، وشــبكات مــاء واتصاالت 
وشــبكات كهرباء باإلضافة إلى األعمال 
البلدية املتكاملة والتي تشــمل األرصفة 
وتأهيل الشــوارع بتصاميم جيدة وأعمال 

اإلنارة واألرصفة وغيرها .
املياحــي بــدوره ثمن جهود وزيــر االعمار 
واالســكان والبلديات واالشــغال العامة 
املهندســة نازنني محمد وســو احملترمة 
جلهودها ودعمها املباشر للمشروع .،فضال 
عن شكره جلهود اجلهات املعنية مبؤسيات 

الوزارة وفي احملافظة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
شـارَك وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز 
اخلبـــاز مع وزير االتصاالت السيد أركـان 
واملعرض  املؤمتــر  إفتتاح  الشيبانـــي في 
الدولي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
) ITEX ( والــذي أنطلقــت فعالياته اول 
امس على أرض معرض بغداد الدولي تت 
شعار ) العراق ينطلق نحو التحول الرقمي 
الذكاء  لتكنولوجيــا  املُتســارع  والتبني 
االصطناعي ( وبحضور رئيس هيئة اإلعالم 
واالتصاالت ووزير اإلقتصاد الرقمي والريادة 
األردني وعدد كبير من املسؤولني احلكوميني 
وممثلي شركات القطاع اخلـــاص. وأطلـَع 
الوزيــر على أجنحــة الشــركات احمللية 
والعربية والدولية املُشــاركة في املعرض 
وامكانياتهــا في مجــال التحول الرقمي 
الصناعي  والــذكاء  االلكتروني  والدفــع 
إقامة  يأتي  اإللكترونية حيــث  واحلكومة 
هذا املعرض في ظل التوجه احلكومي نحو 
الدولة  مؤسسات  جلميع  الرقمي  التحول 
ودول  العــراق  مايشــهده  على  ولالطالع 
العالــم من تطور في مجــال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصـاالت . 

“ديالى” ُتجهز كهرباء 
الُفرات األوسـط ب100 

ُمحولة توزيـع

محافظ واسط يضع حجر 
األساس لمشروع تطوير 

الصويرة الكبير

وزيرا الصناعة واالتصاالت 
يفتتحان معرض آيتكس الدولي 

النقل يعلن وصول طائرة ثانية من طراز أيرباصلتكنولوجيا المعلومات 

العمل تناقش السياسة الوطنية لتمكين 
ذوي االعاقة االندماج بالمجتمع 

االسطول البري ينقل 9700 طنا من األسمدة 
خالل النصف االول من الشهر الحاالي

لمناسبة انتهاء مهام عملها في العراق

رئيس مجلس المفوضين يستقبل نائبة 
الممثل األممي الخاص في العراق 

الكاظمي يؤكد تفعيل دور 
البالد في منظمة التعاون اإلسالمي

في تصنيف التايمز ومستوعبات سكوبس العالمي

التعليم: الجامعات العراقية تعزز
 مواقعها ورصيدها من البحث العلمي 

مدير عام االلغام  والوفد االممي يبحثان تنسيق
األعمال الفنية المشتركة  الزالة االلغام 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بحثت كوريــا اجلنوبية وإيران، فــي لقاءات 
ثنائية، ســبل حل النزاعات املســتمرة منذ 
ســنوات بشــأن أصول طهــران اجملمدة في 

سيئول، مبوجب العقوبات األمريكية.
وقالــت وزارة اخلارجيــة الكوريــة اجلنوبية، 
إن اجلانبني ناقشــا خــال االجتماعات التي 
استمرت يومني، خيارات السداد التفصيلية 
وإمكانية اســتئناف جتارة النفط استعدادا 
لتخفيف الواليات املتحدة احملتمل للعقوبات 

عن إيران.
وشــارك مصرفيون إيرانيون ومسؤولون من 
شــركة النفط احلكومية ووزارة البترول في 
والشركات  االجتماع مع مسؤولي احلكومة 
الكوريــة اجلنوبيــة للحديث عــن القضايا 

االقتصادية املعلقة.
وال تزال العاقات الثنائية متوترة بســبب 7 
مليارات دوالر من األموال اإليرانية مجمدة في 
بنكني كوريني بســبب العقوبات األمريكية، 
التي أعيــد فرضها بعد انســحاب الرئيس 
الســابق دونالد ترامب في 2018 من االتفاق 

التاريخي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعرب وزيــر اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن 
في وقت متأخر امس االول الثاثاء عن “قلقه 
من االتهامات اجلديــدة واملريبة” التي وجهت 
إلى املعارض الروســي املســجون أليكسي 
نافالني، داعيا السلطات الروسية إلى إطاق 

سراحه.
وقال بلينكن في تغريدة على تويتر إن نافالني 
ورفاقه “مســتهدفون بســبب عملهم في 
تســليط الضوء على الفســاد الرســمي”، 
مضيفا “على الســلطات الروســية اإلفراج 
عن نافالني وإنهــاء ماحقاتها ومضايقاتها 

ألنصاره”.
وكان املعارض الروسي قال، امس االول الثاثاء، 
إنه ســيواصل معركته ضــد الكرملني في 
اليوم األول من محاكمــة في قضية جديدة 
يواجه فيها احتمال الســجن لعشر سنوات 

إضافية.
الروسية  والسنة املاضية، قمعت السلطات 
حركة أبرز معارض للكرملني وأمرت بحظرها 
وأطلقــت عــدة ماحقــات قضائيــة بحق 
كوادرهــا. وظهــر نافالني في اتصــال عبر 
الفيديو بلباس الســجن خال اجللســة، من 
ســجنه الواقع على مســافة مئة كلم من 
موسكو، الى جانب محاميه ومحاطا بحراس 

عدة.
الذيــن يعارضون  “أقول هــذا ألولئك  وصّرح 
سرقة روســيا، ألولئك الذين ال يحبون روسيا 
املوحــدة )حزب فادمييــر بوتني(. ســأواصل 
القتال”. وســبق أن حكم علــى نافالني )45 
عاما( بالسجن عامني ونصف عام في فبراير 
2021 في قضية احتيال اعتبرها مسيســة 

ومفبركة.
وميضي املعارض الروســي حاليا عقوبته في 
مجمع ســجون في بوكــروف على بعد مئة 
كلم شــرق موســكو. من هذا السجن تقام 
هذه احملاكمة التي بــدأت امس االول الثاثاء، 

في اجراء استثنائي ندد به داعمو املعارض.
وفي هــذه احملاكمة اجلديــدة، يتهم احملققون 
أليكســي نافالنــي باختاس أكثــر من 4,1 
مايــني دوالر مــن التبرعــات التــي قدمت 
ملنظماته السياسية، ألغراض شخصية. وقد 

تصل عقوبته الى السجن لعشر سنوات.

محادثات كورية إيرانية 
حول أصول طهران 

المجمدة في سيئول

بلينكن »قلق« من
 التهم الجديدة 

الموجهة لنافالني 

تقرير

الصباح الجديد ــ متابعة :

حذر االحتــاد األوروبي تركيا من محاولة 
املســاس بســيادة اليونان علــى اجلزر 
الواقعة في شــرق بحر إيجه وطالبها 
باحتــرام االتفاقيــات الدوليــة وجتنب 
االســتفزازية  واألفعال  التصريحــات 
أجل حتســني  من  بوضــوح  والعمــل 
عاقات اجلوار وإيجاد حل سلمي جلميع 

اخلافات. 
بينما واصل البرملان اليوناني مناقشــة 
طلب احلكومة املوافقــة على اتفاقية 
بقيمــة 3 مليــارات يــورو لشــراء 3 
فرقاطات فرنسية جديدة تعد ضرورية 
ملعاجلة التوتر املســتمر مع تركيا. وقال 
املتحدث باسم االحتاد األوروبي للشؤون 
اخلارجية، بيتر ستانو، إن تصريحات وزير 
اخلارجيــة التركي مولود جاويش أوغلو، 
التــي تناقش الســيادة اليونانية على 
بعض جزرهــا، تأتي بنتائج عكســية 
وتتعارض مع اجلهــود املبذولة لتهدئة 
التوتر في شــرق البحر املتوسط وبحر 

إيجه.
كان جاويــش أوغلو هدد فــي مقابلة 
“إذا  بأنه  املاضي،  األســبوع  تلفزيونية، 
لم تتخل اليونان عن تســليح اجلزر في 
بحر إيجه فإن تركيا ســتبحث مسألة 
السيادة عليها”، مشــيراً إلى أن تركيا 
بعثت رســالتني إلــى األمم املتحدة، ألن 
اليونــان انتهكت وضع اجلــزر منزوعة 

الساح في بحر إيجه وأن باده ستتابع 
هذا األمر.

مــن جانبه، قال املتحدث باســم وزارة 
ألكســندروس  اليونانيــة،  اخلارجيــة 
بابايونــو، إن “االتهامــات التركيــة ال 
األساســية  املبادئ  مع  فقط  تتعارض 
غير  أيضاً  ولكنهــا  الدولــي،  للقانون 
معقولة... مت التعبير عن موقف اليونان 

بشأن هذه القضية مراراً وعلناً”.
في الســياق ذاته، قالت وســائل إعام 
يونانيــة، أمس االول الثاثــاء، إن تركيا 
انزعجــت من اجلولــة التي قــام بها 
نيكوس  اليونانــي،  الدفاع  وزيــر  نائب 
هارداليــاس، جلزر في شــرق بحر إيجه، 
والتي استمرت 4 أيام، وأن تركيا واجهت 
اجلولة باملضايقــات لطائرة نائب الوزير 

اليوناني يوم األحد املاضي.
اليوناني،  وبحســب موقع “كاثمريني” 
كانت مروحية نائب وزير الدفاع اليوناني 
حتلق في شرق بحر إيجه، عندما بعثت 
القوات التركية برســالة إذاعية قالت 
فيهــا إنهــا كانت حتلق فــي منطقة 
تغيير  الســاح وطلبت منها  منزوعة 
اجتاههــا. ونقلــت وكالــة “األناضول” 
التركية، عن مصادر عسكرية أن “جولة 
املروحيات بني 3 أو 5 جزر ال تفيد الشعب 
لاستخبارات  اليوناني وليســت مثاالً 
أو العســكرية”.  وقالت  السياســية 
“ستواجه  التركية:  العسكرية  املصادر 
اليونان نتائج مخيبــة لآلمال باملوقف 
العدائي الذي تظهــره، كما حدث في 

املاضــي، بينمــا أصرت أيضــاً على أن 
النشــاط العســكري في اجلزر التي مت 
نقلها إلى اليونان بشــرط نزع الساح 
يعد انتهاكاً واضحاً للقانون ومعاهدتي 
لــوزان وباريــس”. وذكــرت الصحيفة 
تكتيكات  واصلت  تركيــا  أن  اليونانية 
انتهــاك اجملال اجلــوي، أول مــن أمس، 
بإضافة 3 طائرات مسيرة إلى طائراتها 

املقاتلة. وواصل البرملان اليوناني، أمس، 
على  املوافقة  احلكومة  مناقشة طلب 
اتفاقية بقيمة 3 مليارات يورو لشــراء 
يصفها  جديدة  فرنســية  فرقاطات   3
مســؤولو الدفاع بأنها ضرورية ملعاجلة 
التوتر املســتمر مع تركيــا.  ويناقش 
6 طائرات  البرملــان احتمالية إضافــة 
مقاتلــة جديدة من طــراز “رافال” إلى 

طلب حالي يشــمل 18 طائرة، 6 منها 
مت بناؤها حديثاً، فضاً عن 12 كانت في 
اخلدمة في ساح اجلو الفرنسي. ويسود 
توتر بني اجلارتني تركيــا واليونان، وهما 
عضوان في حلف شــمال األطلســي 
)ناتــو(، بســبب خــاف حــول احلدود 
البحرية وحقوق استغال موارد الطاقة 
في شــرق البحــر األبيض املتوســط 

ووضع جزر بحر إيجه.  وقال وزير الدفاع 
اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، أمام 
البرملان ، إن اجليش اليوناني بحاجة إلى 
املتكررة  التخفيضــات  بعد  التحديث 
في التمويل خــال األزمة املالية احلادة 
فــي الباد فــي الفترة ما بــني عامي 
2010 و2018، الفتــاً إلــى أنه “ال يوجد 
برنامج تسلح ضروري بعض الشيء أو 
ضروري إلى حد ما”. وميثل حكومة ميني 
الوســط 157 نائباً في البرملان، املؤلف 
مــن 300 مقعد، ومن املتوقــع أن تتم 
املوافقة علــى الصفقات املقترحة دون 
معارضة داخــل احلزب احلاكم. ويعارض 
حــزب املعارضة الرئيســي اليســاري 
شراء طائرات مقاتلة فرنسية إضافية. 
وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
الفرنســي  والرئيس  ميتســوتاكيس 
اللمســات  إميانويــل ماكــرون وضعا 
األخيرة على صفقة الفرقاطة في عام 
2020 إلــى جانب اتفاقية تعاون دفاعي 
معززة بني بلديهمــا. ومن املقرر أن يتم 
صنع  من  حربيتني  ســفينتني  تسليم 
شــركة نافال الفرنسية في عام 2025 
والثالثة في العــام الذي يليه، مع خيار 
إضافــة فرقاطة رابعــة لتكون جاهزة 
في عام 2027. في شــأن آخــر، واصل 
الذي يضم  “حتالف األمــة” املعــارض، 
حزبي الشعب اجلمهوري برئاسة كمال 
كليتشــدار أوغلــو، و”اجليد” برئاســة 
ميرال أكشينار، تفوقه في استطاعات 
الرأي على “حتالف الشعب”، املؤلف من 

حزبي العدالة والتنمية احلاكم برئاسة 
الرئيــس رجب طيب إردوغــان، واحلركة 
القومية برئاسة دولت بهشلي. وأظهر 
أحدث اســتطاع للرأي، أجــراه مركز 
“متروبول” ونشــرت نتائجــه ، حصول 
حتالف األمة علــى تأييد 43.7 في املائة 
من املشــاركني في االستطاع، مقابل 

40 في املائة لتحالف الشعب. 
السياســية في  الســاحة  وتشــهد 
لتغيير  للمعارضة  واسعاً  تركيا حراكاً 
النظام الرئاسي، الذي بدأ تطبيقه في 
عــام 2018، ومنح إردوغــان صاحيات 
واســعة، وعقد رؤساء أحزاب “الشعب 
اجلمهــوري”، كمال كليتشــدار أوغلو، 
و”اجليد”، ميرال أكشينار، و”الدميقراطية 
والتقدم”، علي باباجان، و”املســتقبل”، 
أحمــد داود أوغلــو، و”الســعادة” متل 
و”الدميقراطــي”  أوغلــو،  كارامــوال 
جولتكــني أويصــال، أول اجتماع لهم 
ليل الســبت املاضي، لبحث مشــروع 
النظــام البرملاني املعــزز الذي عكفت 
جلــان من األحزاب الســتة على إعداده 
خال األشهر الثاثة املاضية.  ومتخض 
بــني قادة األحزاب  توافق  االجتماع عن 
على ضــرورة عودة الباد إلــى النظام 
البرملاني، بعد تعزيزه، بسبب ما متخض 
عنه النظام الرئاسي من مشاكل على 
واالقتصاد،  اخلارجية  السياسة  صعيد 
وتهميش  بالقرار  إردوغان  انفراد  بسبب 
صنع  في  الدولة  ومؤسســات  البرملان 

القرار.

المعارضة تواصل تفوقها في مواجهة “تحالف إردوغان”

أوروبا تطالب تركيا بوقف استفزاز اليونان في جزر إيجه

الصباح الجديد ـ متابعة :

منــذ عــام 2015، قتلــت الواليات 
املتحدة عشــرات من قــادة تنظيم 
القاعدة وقــادة املتمردين األصوليني 
داخــل إدلــب، غالبا فــي هجمات 

بطائرات بدون طيار.
كان آخر تلــك الهجمات، وهي غارة 
بريــة، ســببا بقتل زعيــم تنظيم 
داعش أبو أبراهيم القرشــي، وقبله 
قتل زعيم التنظيم و”خليفته” األول 
أبو بكــر البغدادي، بنفس الطريقة، 

وفي إدلب أيضا.
Foreign Poli�  ويقول موقــع مجلة
cy إنه خال السنوات املاضية تأكد 
وجود قادة بارزين في تنظيمي داعش 
والقاعدة فــي إدلب، وهي آخر جيب 
ســوري يســيطر عليه املتشددون 
والذي أصبح “اخملبــأ املفضل لبقايا 
اجلهادية  اجلماعــات  أنــواع  جميع 

السورية”، بحسب املوقع.
ومنذ مت العثور علــى زعيم تنظيم 
القاعدة أســامة بــن الدن مخفيا 
في أبــوت آباد، باكســتان، في عام 
2011 كان يعتقد على نطاق واسع 
أن الدولة الواقعة فى جنوب آســيا 
هي املاذ ملقاتلــي القاعدة وطالبان 
املدارس  فى  معظمهم  تدرب  الذين 

الدينية داخل الباد.
لكن اآلن يبــدو أن إدلب حلت محل 
باكستان كماذ مفضل لإلرهابيني، 

بحسب املوقع.
الواليات  أن تســتمر  املوقع  ويقترح 
املتحــدة في “دعم الوضــع الراهن 
في شــمال ســوريا ، أي ســيطرة 
تركيا األوســع علــى املنطقة إلى 
جانــب حرية أميــركا فــي تنفيذ 
والغارات  اإلرهــاب  مكافحة  غارات 
أن تضع  أو ميكن لواشنطن  اجلوية”، 
إقليمي جديد،  لترتيب  استراتيجية 
جنبا إلى جنب مع روسيا، يضع إدلب 
مــرة أخرى حتت ســيطرة احلكومة 

السورية.
ويضيــف املوقــع “ميكن تصــور أن 
وجود عدد كبير مــن اجلهاديني في 
هذه املنطقة قد يقلب احلســابات 
األميركيــة نحو احلــل األخير وضد 

املتمردين املهيمنني في املنطقة”.
وتقول جماعة “هيئة حترير الشــام” 
التي تســيطر على إدلب إنها تقاتل 
خايــا القاعدة وخايــا داعش في 

الوقت ذاته.
لكن البغدادي والقرشــي وجدا في 
املدينــة، ومع أن من احملتمل أن يكون 
القياديان تســلا إلى إدلب من دون 
علــم الهيئــة، إال أن بعض احملللني، 

بحسب املوقع، يشكك في هذا.
ويقول املوقع إنه “من غير املرجح أن 
املتشــددون على علم مبكان  يكون 

زعيــم تنظيــم داعش الــذي أفيد 
أنه كان يعيش بالقــرب من نقطة 
الشــام  تابعة لهيئة حترير  تفتيش 

وموقع عسكري تركي”.
مع هذا فإن هناك “اعتقادا قويا بأن 
هيئة حترير الشام تدعم املتطرفني”، 
أو علــى األقــل فإن فصائــل منها 
تقــوم بذلك، خاصة بعــد اتهامها 
املؤيديــن  املتمرديــن  باســتهداف 
روتينــي،  بشــكل  للدميقراطيــة 
وقيامها غالبــا ما تختطف وتعذب 
النشــطاء واحلقوقيني والصحفيني 

الذين يتحدثون ضدها.
وتقــول هيئة حتريــر الشــام أنها 
قطعــت عاقاتهــا مــع تنظيــم 
القاعدة، وتقدم نفســها على أنها 
هيئة حاكمة شــرعية تدير شؤون 
ما يقــرب من 3 مايني ســوري في 
محاولة إلظهار أنهــا قادرة على أن 

تكون بديا لنظام بشار األسد.
املرتبطة  اإلنقاذ  حكومة  وتشــرف 
باجملموعــة علــى توفيــر التعليم 
والرعايــة الصحيــة وغيرهــا من 

اخلدمات.
وقــد وضعــت هيئة حترير الشــام 
نفســها على غرار طالبــان كقوة 
للنظام،  مناهضة  وطنية  إسامية 

وهي في أمــس احلاجة إلــى قبول 
اجملتمع الدولي.

وبحســب، جيمس جيفري، املبعوث 
اخلاص لســوريا في عهــد الرئيس 
األميركي الســابق دونالد ترامب، أن 
هيئة حترير الشــام قــد تكون أحد 

األدوات للضغط على األسد.
وقال جيفري في مقابلة مع برنامج 
تلفزيونــي العام املاضــي إنه على 
الرغــم مــن أن اجلماعة ســتظل 
مدرجة كمنظمــة إرهابية، إال أنها 
ليســت على قائمة أهداف الواليات 
املتحــدة. وأضــاف “تركــز الواليات 
املتحدة على سياســتنا في سوريا، 
التي هــي أساســا للضغط على 
نظام األسد، لذا اذهبوا الستخاص 

استنتاجاتكم اخلاصة”.
آرون شــتاين،  وينقــل املوقع عــن 
مديــر األبحاث في معهــد أبحاث 
السياســة اخلارجيــة “ال أعتقــد 
أن هنــاك دعما واســع النطاق في 
املتحدة للتعامل مع هيئة  الواليات 
حترير الشــام”، مضيفــا “أعتقد أن 
التقييــم العام هــو أن هيئة حترير 
الشام تتكون من جهاديني ملطخني 
اخلبراء  ويعتقد  األميركية”.  بالدماء 
أن األحــداث األخيرة مــن املرجح أن 

تسحق آمال اجلماعة في أي تسامح.
وقال دانيال ميلتــون، مدير األبحاث 
في  اإلرهاب  مكافحــة  مركــز  في 
األميركية،  العســكرية  األكادميية 
للموقــع إن حقيقــة أن اثنــني من 
الدولة اإلسامية كانا  تنظيم  قادة 
مختبئني في إدلب “يجب أن تدفعنا 
التي  الطريقة  تقييــم  إعــادة  إلى 
نفكر بهــا في العاقــات بني هذه 

اجلماعات”.
ونقلت عن جوشــوا النديس، رئيس 
مركز دراســات الشرق األوسط في 
جامعة أوكاهوما، إنه في ظل إدارة 
املتحدة  الواليــات  اعتقدت  ترامب، 
أن هيئــة حتريــر الشــام زادت من 
نفوذ الواليات املتحدة على األســد 
وحرمته من األراضــي، لكنه أضاف 
“قد يتغيــر هذا التصــور اآلن بعد 
محاصــرة اخلليفــة الثاني لداعش 
وقتله في محافظة إدلب”. ويبدو أن 
االعتراف الذي تتوق إليه هيئة حترير 
الشــام قد تأخر، رمبا إلــى أجل غير 
مسمى، مع حتول شمال غرب سوريا 
إلى مــاذ ملقاتلي تنظيمي القاعدة 
وداعش. لكن إدارة بايدن ليس لديها 
رؤيــة حتى اآلن حــول كيفية جعل 
األســد يوافق على هيكل السلطة 

الامركــزي فــي الشــمال الغربي 
والسعي إلى إنهاء الصراع املستمر 

منذ أكثر من عقد.
وفــي الشــمال الغربــي، كانــت 
السياســة األميركية هي تسهيل 
تقدمي املســاعدات اإلنسانية إلى 3 
مايني نازح ســوري داخليا من خال 
مجلس األمن الدولي مع الســماح 
لتركيا بــإدارة جميع أنواع اجلماعات 
املتمردة. وقــال آرون لوند، وهو زميل 
في  وباحث  القــرن  مؤسســة  في 
وكالة أبحــاث الدفاع الســويدية، 
للموقع “ســعت الواليــات املتحدة 
إلى التفــاوض على صفقات مقابل 
الوضــع الراهن مع روســيا لتجنب 
اســتخدامها حلق النقض )الفيتو( 
ضد املساعدات اإلنسانية، مع دعم 
سياسة تركيا املوجهة نحو الوضع 
أنقرة  الراهن على أمل حتسني نفوذ 
فــي محادثاتها مع موســكو، في 
املسائل اإلنسانية والعسكرية على 

حد سواء”.
ألن  محــرج،  وضع  “لكنــه  وأضاف 
السياســات األميركيــة والتركية 
متعارضــة متاما فــي أماكن أخرى 
وتتعاون  تركيا  تنســق  من سوريا”. 
مع هيئة حترير الشام، التي هي في 

وضــع ميكنها من الســيطرة على 
األراضي التي تعتبرها تركيا موطئ 
على  العني  إلبقــاء  أساســي  قدم 
القوات الكردية وحتديها. لكن تركيا 

ال تطارد القاعدة وال داعش.
ونقل املوقع عن متمرد ســوري من 
اجليش الســوري احلر، لم تكشــف 
اسمه، قوله إنه “ال يوجد حل إلدلب 
أنواع  القضاء على جميــع  ســوى 
اإلساميني”، مؤكدا “قريبا سيقاتل 
اجلميع كل هــؤالء ألنه ال يوجد حل 
في ســوريا بوجودهــم، انها مجرد 

مسألة وقت”.
وفيما سيكون ذلك سيناريو مثاليا 
املوقع،  بحســب  املتحدة،  للواليات 
فإنه ال أحــد يعتقــد أن املتمردين 
املعتدلني قادرون علــى هزمية جنود 

هيئة حترير الشام املنظمني.
وتدعــو قوات ســوريا الدميقراطية، 
وهي حليف للواليــات املتحدة، إلى 
تفكيــك قوات هيئة حترير الشــام، 

احلليفة لتركيا.
لكن من غير املعروف، بحسب املوقع، 
إذا كانت الواليات املتحدة ســتقوم 
بعمل حاســم أم أنها ستلجأ إلى 
التفــاوض مع التــرك والروس، التي 
متتلك أصا عاقات معقدة معهما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دفاعيــة  تقييمــات  أظهــرت 
حديثــة  أميركيــة  واســتخبارية 
مثــل  اإلرهابيــة،  التنظيمــات  أن 
داعش والقاعدة، ليســت مستعدة 
الســتخدام البلــد كنقطة انطاق 
للهجمات ضد الغرب، على األقل في 

الوقت احلالي.
التقييمــات مخاوف  وتبــدد هــذه 

بعض املســؤولني في واشنطن من 
أن أفغانســتان فــي طريقها إلى أن 

تصبح مرة أخرى ماذا إرهابيا. 
من  تقديــرات  التقييمات  وضمــت 
ووكالة  األميركية  املركزيــة  القيادة 
أخرى،  وأجهزة  الدفاع  اســتخبارات 
وهي جزء من تقريــر أصدره املفتش 
لفحــص  الدفــاع  بــوزارة  العــام 
من  الصــادرة  احملتملة  التهديــدات 

الواليات  انســحاب  بعد  أفغانستان 
املتحدة من الباد قبل ســتة أشهر، 

حسبما ذكر موقع صوت أميركا.
وقــال املوقــع إن التقريــر يتعارض 
مع اخملــاوف التي أعــرب عنها كبار 
مســؤولي البنتاغون، منــذ أكتوبر، 
إذ حــذروا من أن تنظيــم داعش في 
لضرب  جاهــزا  يكون  قد  خراســان 
الغرب والواليات املتحدة في أقل من 

ستة أشهر، مع اســتعادة القاعدة 
نفس القدرة في أقل من عام.

وقال كولــني كال، وكيل وزارة الدفاع 
املسلحة  القوات  للجنة  للسياسة، 
مبجلس الشــيوخ في ذلــك الوقت: 
“لــدى كل مــن القاعــدة وداعش-
عمليات  إلجــراء  النيــة  خراســان 
اجلديدة  التقييمات  وتتفق  خارجية”. 
على أن النية ال تــزال موجودة، لكن 

لديهم  اإلرهابيني  التنظيمــني  قادة 
أولويــات أخــرى. ويبــدو أن داعــش 
على  خاص  بشــكل  “يركز  خراسان 
تعزيز دعمه داخل أفغانستان بدال من 
االستعداد لضرب األعداء في مناطق 
أبعد”، حســبما ينقــل موقع صوت 
أميركا عن التقرير. وجاء في التقرير 
أن “وكالة االســتخبارات العسكرية 
قد قيمت أن تنظيم داعش خراسان 

داخل  للهجمــات  األولوية  يعطــي 
أفغانستان على العمليات اخلارجية”.
وعدد التقرير سلسلة من الهجمات 
ضد نقاط التفتيش األمنية لطالبان، 
فضا عن غــارة مركبــة على أكبر 
مستشفى عسكري في أفغانستان 
خال نوفمبر العام املاضي أســفرت 
عن ســقوط ما ال يقل عن 25 قتيا 

وأكثر من 50 جريحا.

إدلب السورية.. مكان بات مفضال الختباء
 »المتشددين« من ارهابيي العالم

وضعت هيئة تحرير 
الشام نفسها على 
غرار طالبان كقوة 

إسالمية وطنية 
مناهضة للنظام، 

وهي في أمس 
الحاجة إلى قبول 

المجتمع الدولي

تقرير استخباري:
أولويات داعش والقاعدة بأفغانستان تبعدهما عن مهاجمة الغرب
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

دار القضاء في الكرمة
محكمة األحوال الشخصية في 

الكرمة
العدد: 785
التاريخ: 2022/2/16

م / نصب قيمة
حتية طيبة...

املفقود  املقدم من قبل زوجة  للطلب 
)انتصــار محمد خلــف( تطلب فيها 
قيمــة على زوجهــا املفقــود )وليد 
عبداجلبــار محمد حســن اجلميلي( 
اســم والدته )فخرية خلف حســن( 
اســم الزوجة )انتصار محمد خلف( 
والذي فقد في منطقة الرزاوة بتاريخ 
2015/5/6 عليــه قررت احملكمة تبلغه 
إكمال  لغــرض  احملليــة  بالصحــف 
إجراءات إصدار حجة احلجر والقيمومة 

وفقا للقانون مع التقدير...
القاضي
ياسني حسني خلف

فقدان الوصل
فقد الوصــل املرقم 1507013 
فــي 2017/8/1 الصــادر مــن 
مديرية بلدية الشطرة ويحمل 
وثمانون  مائــة   180000 املبلغ 
الف دينار باســم/ محمد عبد 
الكاظم، فعلى من يعثر عليه 

تسليمه الى جهة اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف بغداد/ 
الكرخ االحتادية

محكمة بداءة البياع
رقم الدعوى: 2708/ب/2021
التاريخ: 2022/02/09

املدعي: احمد علي جعفر
مدعى عليه: صفاء كاظم 

محمد
الدعوى املرقمة )اعــاه( لدى هذه 
احملكمة يطالبك فيها )بإعادة احلال 
الى ما كان عليه قبل البيع وإعادة 
بدل البيع( وجملهولية محل اقامتك 
قرر تبليغــك بصحيفتن يوميتن 
مبوعد مرافعة يــوم )2022/02/21( 
الساعة التاســعة وفي حال عدم 
حضورك او من ينــوب عنك قانونا 
املرافعة بحقــك غيابا  ســتجرى 

وعلنا وفق القانون.
القاضي
احمد مثنى احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 65/ج/2022
التاريخ: 2022/2/7
الى/ املتهمني الهاربني / أنور هشام 

حازم محمد اإلمامي
حازم هشام حازم محمد اإلمامي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/3/13 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 65/ج/2022 وفق املادة 477 من 
قانــون العقوبات العراقــي املرقم 111 
لســنة 1969 ولكونكــم هاربن قررت 
احملكمة تبليغكم من خال النشــر في 
صحيفتن محليتن يوميتن في موعد 
احملاكمة اعاه وخال ثاثن يوما استنادا 
لنص املــادة 143/ج االصولية وفي حال 
عــدم حضوركــم ســتجرى احملاكمة 

بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنايات واسط/ الهيأة 

الثانية
رقم الدعوى: 119/ج/2022
التاريخ: 2022/2/14

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية
م/ إعالن

الى املتهم الهارب/ احسان حمزة علوان 
تهلوك/ اســم والدته/ ســنيه حسن 

حاشوش/ تولد/ 1987
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك في 
الوقــت احلاضــر ولكونــك متهما في 
القضية اعاه وفق أحكام املادة 1/406/أ 
من قانــون العقوبات فقد تقرر تبليغك 
باالعان بصحيفتن محليتن للحضور 
أمام هــذه احملكمــة فــي 2021/4/20  
وفي حال عدم حضوركم ســوف جترى 
احملاكمة بحقكم غيابا وحسب االصول.
القاضي
عبد االمير سلمان النعيمي
رئيس محكمة جنايات واسط
الهيأة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 176/ب/2022
التاريخ: 2022/2/16

الى املدعى عليه
 يقضان عبد احلسن ناصر

اعالن
اقــام املدعي ارقــم عبد احلســن ناصر 
الدعــوى املرقمــة أعاه يطلــب دعوتك 
للمرافعــة واحلكم بتســديد مبلغ قدره 
ثاثــة عشــر مليــون دينــار عراقي عن 
اقامتك  محل  وجملهولية  قرضة حســنة 
حسب اشــعار اخملتار )ناظم وهيب حسن 
العابدي( حي اإلمام علــي األولى وكتاب 
مركز شــرطة الكوت بالعــدد 1139 في 
2022/1/30 لــذا تقــرر تبليغك مبضمون 
عريضــة الدعوى املرقمــة 176/ب/2022 
ونشــر بصحيفتن محليتن لذا اقتضى 
حضوركم يوم 2022/2/24 وفي حال عدم 
حضوركم سوف يتم السير في إجراءات 

الدعوى غيابا بحقكم.
القاضي
ناصر عبد محمد الراشدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استنئاف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 169/ش/2022
التاريخ: 2022/2/15

اعالن
الى/ شاكر محسن خيون

اقامت املدعية )ســاره كرمي مهوس( 
الدعــوى املرقمــة أعــاه احلكــم 
انك  وحيث  منــك  للهجر  بالتفريق 
الوقت  في  اإلقامــة  محل  مجهول 
احلاضر حسب شرح القائم بالتبليغ 
ومختار املنطقة عليه تقرر تبليغك 
بالصحف احمللية للحضور امام هذه 
احملكمــة او من ينــوب عنك صباح 
عليــه يــوم 2022/3/6 وبعكســه 
ستجرى املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق األصول.
القاضي
امنار عبد العزيز محمد

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

الكوت
العدد 95/بحث اجتماعي/2022

الى املدعى عليه
 حسني عليوي خريص

اقامــت املدعيــة ندى كاطــع عبيد 
الدعــوى املرقمة أعــاه والتي تطلب 
واحلكم  للمرافعــة  دعوتــك  فيهــا 
بالتفريــق للنشــوز وجملهولية محل 
اقامتك حسب اشــعار مختار محلة 
بكتاب  واملرفــق  الســفحة  منطقة 
مركز شــرطة حــي اجلهــاد بالعدد 
1625 فــي 2022/2/6 تقــرر تبليغك 
اعانا بصحيفتن محليتن رسميتن 
يوميتن للحضــور امام هذه احملكمة 
تاسعة  الســاعة   2022/2/24 بتاريخ 
صباحا وعنــد عدم حضــورك او من 
ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة 

بحقك غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة بداء بيجي

العدد: 68/ب/2022
التاريخ: 2022/2/15

إعالن
الى املدعى عليه/ خلف ياسني وهيب

اقام املدعــي/ علي خلف علــي، الدعوى 
التي يطلب  املرقمة 68/ب/2022  البدائية 
فيهــا احلكم لــه بأجر مثل عــن االرض 
املتجــاوز عليهــا من قبــل املدعى عليه 
واملرقمــة 65/1 مقاطعــة 17 شــويش 
والعجاجــي وجملهوليــة محــل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليغ املفوض 
مولود صالح احمد واشــعار مختار قرية 
املدعو  بيجــي  التابعة لقضاء  شــويش 
ســليمان محمد خلف لذا تقرر تبليغك 
يوميتن  محليتــن  بصحيفتن  اعانــا 
لغــرض حضــورك امام محكمــة بداءة 
بيجي في يوم املرافعة املوافق 2022/2/24 
الســاعة التاسعة صباحا وفي حال عدم 
حضورك او إرســال من ينوب عنك قانونا 
ســوف جترى املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق االصول
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 73/ج/2022
التاريخ: 2022/2/6

الى/ املتهم الهارب 
 احمد عويد منيجر مكطاع

م/ تبليغ
يوم  حتديــد  احملكمــة  هــذه  قــررت 
2022/3/13 موعــدا للمحاكمــة في 
الدعوى اجلزائيــة املرقمة 73/ج/2022 
وفــق املادة 459 من قانــون العقوبات 
العراقــي ولكونك هاربا قررت احملكمة 
تبليغك من خال النشر في صحيفتن 
احملاكمة  يوميتن في موعد  محليتن 
اعاه وخال ثاثن يوما استنادا لنص 
املــادة 143/ج االصولية وفي حال عدم 
حضورك ســتجرى احملاكمة بحقكم 

غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح النعمانية

رقم الدعوى: 678/ج/2021
التاريخ: 2022/1/9

قرار احلكم بالعقوبة
تشــكلت محكمة جنح النعمانية في يوم 2022/1/9 من 
قاضيها الســيد )صباح حســن العتابي( املأذون بالقضاء 

باسم الشعب وأصدرت قرارها اآلتي:
املشــتكي/ كرمي ابراهيم ردام وكيله احملامي محمد صباح 

زعيل
نائب املدعي العام/ القاضي السيد عمار جبار ساجت.

املــدان/ هادي صالح محمد وكيله احملامي املنتدب ســام 
علي حسن

القرار:
1- حكمــت احملكمة على املــدان )هادي صالــح محمد( 
باحلبس الشديد ملدة ثاث ســنوات استنادا الحكام املادة 
1/456/أ/ب مــن قانــون العقوبات رقم 111 لســنة 1969 

املعدل.
2- إعطــاء احلــق للمشــتكي مبراجعة احملاكــم املدنية 
للمطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى بعد اكتســاب 

القرار الدرجة القطعية.
3- يبلغ احملكوم )هادي صالح محمد( باحلكم الصادر بحقه 

اعاه من خال النشر في صحيفتن محليتن يوميتن.
4- إصدار أمر القبض بحق احملكــوم )هادي صالح محمد( 
وفق املادة 1/456/أ/ب من قانون العقوبات رقم 111 لســنة 

1969 املعدل.
5- تقديــر أتعاب محاماة للمحامي املنتدب )ســام علي 
حسن( مبلغ مقداره خمسة وعشرون الف دينار تدفع لها 

من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
حكمــا غيابيا قابا لاعتــراض والتمييز وصدر اســتنادا 
الحكام املواد 149 و182/أ و243/أ االصولية وأفهم علنا في 

.2022/1/9
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية
القرار طبع بإشرافي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة الكوت
العدد: 11/ب/2022
التاريخ: 2022/2/16

الى املدعى عليه/ عالء ضياء جابر
اعالن

اقــام املدعــى محمد حمزة جاســم 
الدعــوى املرقمة أعــاه يطلب دعوتك 
للمرافعة واحلكم بتســديد مبلغ قدره 
أربعة وخمسون مليون دينار عراقي عن 
وصل امانــة وجملهولية محــل اقامتك 
حسب اشــعار مختار احلي العسكري 
محلــة 222 قضــاء الفلوجــة وكتاب 
بالعدد 643  الفلوجــة  مركز شــرطة 
في2022/2/3 لذا تقرر تبليغك مبضمون 
عريضــة الدعوى املرقمــة 11/ب/2022 
ونشر بصحيفتن محليتن لذا اقتضى 
حضوركــم يــوم 2022/2/24 وفي حال 
عدم حضوركم ســوف يتم السير في 

إجراءات الدعوى غيابا بحقكم.
القاضي
ناصر عبد محمد الراشدي

مديرية تنفيذ الناصرية
رقم االضبارة: 2018/2920

التاريخ: 2022/2/13 
الى/ املنفذ عليه

 نهضه شيشخان محيسن
لقد حتقق لهذه املديرية حسب كتاب 
 2022/1/12/262 اريدو  مركز شــرطة 
ومختار منطقة سومر/2 انك مجهول 
محل االقامة وليــس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ 
عليه واســتناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيــذ تقرر تبليغك اعاناً النشــر 
في الصحف خال خمسة عشر يوماً 
تبدأ من اليوم التالي للنشر وفي حال 
عدم حضورك ستباشــر هذه املديرية 
بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

اوصاف احملرر:
حسب قرار محكمة استئناف ذي قار 
ذي العدد 259/ش/2018 في 2018/7/12 
املتضمن تســديد مبلغ قدره ثمانية 

وتسعون مليون دينار عراقي
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5 اعالن

محافظة البصرة/ قسم العقود احلكومية
القسم: العقود احلكومية/ شعبة إعالن املشاريع

)مناقصة عامة- إعالن أول(
مناقصة )1/ مطار/ 2022( 

)جتهيز ونصب وتشغيل منظومة نقل احلقائب واألمتعة في مطار 
البصرة الدولي(

   اســتنادا الى كتب قســم التخطيط واملتابعة ذوات األعــداد ت/4367 فــي 2021/11/30 وت/4492 في 
2021/12/7 وت/511 في 2022/2/10.

  يســر )محافظة البصرة/ قســم العقود احلكومية( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي 
عطاءاتهم )املغلقة( مشــروع  ))جتهيز ونصب وتشغيل منظومة نقل احلقائب واألمتعة في مطار البصرة 

الدولي(
- وبكلفة تخمينية قدرها )7,543,000,000( سبعة مليارات وخمسمائة وثالثة وأربعون مليون دينار عراقي

 - ضمن برنامج املنافذ احلدودية لعام 2021    
- تبويب املشروع )2,2,3,5(    

- مدة التنفيذ )365 يوما(. 
- وبعرض فني                
 - موقع املشروع )املركز(

  - الدرجة والصنف املطلوبة: الدرجة/ الرابعة والصنف/ إنشــائية- كهرباء- ميكانيك- كيمياوي/ شركات 
متخصصة في هذا اجملال– وأن تكون الهوية نافذة.

  أوالً- سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ 
العقود احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط، ومفتوح جلميع املتناقصني.

  ثانياً- ميكــن للمناقصني ذوي األهلية الراغبــني أن يحصلوا على معلومات إضافية من )قســم العقود 
احلكومية/ شــعبة إعالن املشاريع( في العنوان أدناه وذلك من الساعة 8:00 صباحا الى 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت احمللي حملافظة البصرة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات صاحب العمل( ما يلي:

• القدرة املالية: على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية تقدمي امليزانية العامة املدققة من قبل احملاسبني القانونيني تعرض الوضع املالي آلخر 
ســنتني ويجب أن تكون معدالتها رابحة ويجوز تقدمي احلسابات اخلتامية آلخر سنتني تسبق األزمة املالية 

لعام 2014
2- معدل اإليراد السنوي على مدى آخر سبع سنوات يجب أن ال يقل عن )5.280.100.000( خمسة مليارات 
ومائتني وثمانني  مليونا ومائة ألف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن األعمال املنفذة 
للعقود املنجزة أو تلك املستمرة وملدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن عشر سنوات من تاريخ غلق املناقصة 
ويتم احتساب معدل اإليراد السنوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم العطاء مع مراعاة عدم ضرورة 

أن تكون سنوات العمل متسلسلة.
3- متطلبــات الســيولة النقدية: على مقــدم العطاء ان يقدم ســيولة نقدية مببلــغ ال يقل قدره عن 
)3,771,500,000( ثالثة مليارات وسبعمائة وواحد وسبعني مليونا وخمسمائة ألف دينار عراقي على شكل 
كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت 

املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة. 
4- اخلبــرة والقدرة الفنية: على مقدم العطاء أن يقــدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات 

اخلبرة الفنية املدرجة أدناه:
املشاركة بصفة مقاول، أو إدارة عقود، او كمقاول ثانوي في )1( عقد وللسنوات )10( العشر السابقة ومببلغ 
ال يقل عن )4,525,800,000( اربعة مليارات وخمسمائة وخمسة وعشرين مليونا وثمامنائة الف دينار عراقي. 
لتنفيذ عقود مماثلة ألعمال هذا العقد ومت إجنازها بنجاح بالكامل. ويعنى باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها في الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
 رابعاً- ميكن شراء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني في العنوان 
أدناه * ودفع رسم غير مسترد قـــــدره )200,000( مائتا ألف دينــــار عراقـــي اعتبــــارا مــــن يــــوم 

االربعاء املصـــادف 2022/2/16 
• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد قانوني مصدق من قبل كاتب العدل بصحــة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الشــركات بتقدمي تعهد باملباشرة بالعمل وعدم املطالبة باملســتحقات املالية إالَّ بعد إقرار قانون 
املوازنة العامة لسنة 2022 او توفر السيولة املالية.

• يلتزم مقــدم العطاء بتقدمي فواتير اجلباية للكهرباء والهاتف واملاء واجملاري وجميع الرســوم األخرى قبل 
استالم قرار اإلحالة استنادا الى أحكام املادة )16/اوال ( من قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2021 وكتاب 

وزارة املالية ذي العدد 5589 في 2021/4/13
خامســاً- ســيتم عقد مؤمتر في قاعة جلان الفتح واإلحالة في يوم االحد املصادف 2022/2/27 الســاعة 

العاشرة صباحاً.
سادســاً- يجب تســليم العطاءات في أو قبل يوم االحد املصادف 2022/3/6 الســاعة 2:00 ظهرا حسب 
التوقيت احمللي ملدينة البصرة العطاءات اإللكترونية )ال يســمح بها(. العطاءات املتأخرة ســيتم رفضها. 
سيتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين اختاروا احلضور شخصيا في العنوان التالي:

 الوقت: الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت احمللي ملدينة البصرة.
التاريخ: يوم االحد املصادف 2022/3/6 

 العنوان: ديوان محافظة البصرة/ قاعة جلنة فتح العطاءات.
ســابعاً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )75,430,000( خمســة وســبعني مليونا 
واربعمائة وثالثني الف دينار عراقي على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذا ملدة 28 يوما 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات. 
ثامناً- مدة نفاذية العطاء )120( يوما.

تاسعا– على مقدم العطاء التزام مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بـ
)1- رســالة العطاء وملحق العطاء 2- اجلداول الكاملة املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعرة ومبوجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات.
 3- تفويــض حتريري ملمثل مقدم العطاء اخملول بالتوقيع على العطاء. 4- الوثائق املصادق عليها من اجلهات 
احملددة في ورقة بيانات العطاء التي تؤكد اســتمرارية أهلية مقدم العطاء او وثائق التأهيل الالحق مبوجب 
االســتمارات املدرجة في القســم الرابع للتحقق من أهلية مقدم العطاء الذي مت قبول عطائه وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء.
عاشرا- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن.

أحد عشــر- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رســمية يكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي 
يلي يوم العطلة.

اثنا عشــر- للدائرة احلق في إلغاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة وعدم إجراء املفاضلة 
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشاركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك. 

 ثالثة عشــر- االلتزام بتفضيل شــراء املنتج احمللي من القطاعني العام او اخلاص اســتنادا الى كتاب وزارة 
التخطيط/ دائرة العقود احلكومية العامة/ قســم االستشارات والتدريب املرقم 2118/7/4 في 2021/1/27 

ومرفقه قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
 basra.gov.iq اربعة عشر– املوقع الرسمي لديوان محافظة البصرة 

اخلامســة عشر- تتم اإلحالة وفق أقل األسعار للعروض املســتجيبة املقدمة مع إعطاء أفضلية سعرية 
بنســبة 10% للمنتج احمللي وفي حال تســاوي املبالغ يصار الى تفضيل املنتــج الوطني )العام ثم اخلاص( 
أي اإلحالة على الشركات املنتجة للمنتوج الوطني اســتنادا الى وزارة التخطيط دائرة العقود احلكومية 
العامة/ قســم االستشــارات والتدريب ذي العدد 32923/7/4 في 2021/12/19 املعطوف على قرار مجلس 

الوزراء رقم 20 لسنة 2021.
املهندس

اسعد عبد االمير العيداني 
محافظ البصرة 

اخلميس 17 شباط 2022 العدد )4843(

Thu. 17 Feb. 2022 issue )4843(



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

تبــدأ احلكومــة مرحلــة جديدة 
من احلــرب ضد الفســاد وتعقب 
األمــوال العابرة للحدود، عن طريق 
الغسيل، وسط حديث عن حتقيق 
تقدم في اســتعادة أموال النظام 
السابق، اخملزنة في بنوك سويسرا، 

مبساندة دول العالم.
هذا التطور الكبير، مرده إلى إعالن 
هيئة النزاهــة، أمس االول الثالثاء، 
جناح العراق، فيما أســمته “اختراق 
قانونيا،  الدولية  املصرفية  السرية 
حيث متكــن العــراق ألول مرة من 
الدولية،  املصرفية  السرية  اختراق 
عبر جهــود هيئة النزاهة وصندوق 

استرداد أموال العراق”.
وأضافت أن “االختــراق مت من خالل 
إجــراءات قانونيــة متكــن العراق 
مبوجبها من االطالع على ُمحتويات 

اخلزينة في سويسرا”.
حمالت متعاقبة

احلالية  احلكومــة  رئيــس  وأطلق 
مصطفى الكاظمي، العام املاضي، 
حملــة واســعة، بالتعــاون مــع 
اجملتمع الدولــي واملنظمات املعنية 
واجلهــات ذات الصلــة، فضال عن 
دول اجلــوار واحمليــط العربي، فيما 
اخلارج،  إلى  املهربة  باألموال  يتعلق 
واملساندة في وقف استنزاف أموال 
وشخصيات  شــركات  عبر  البالد، 

لديها ارتباطات متشعبة.
إلى  العراقية  وتنقســم األمــوال 
زمــن صدام  منــذ  األول  جزأيــن؛ 
حســن، ويعود ملســؤولي النظام 
البعث،  حــزب  وأعضاء  الســابق، 
للدولة  التابعة  الرسمية  واألموال 
العراقيــة علــى مدار الســنوات 
املاضيــة، واجلزء اآلخر، ملســؤولن 
عراقين، فــي مرحلة ما بعد نظام 
صدام حســن والذيــن هربوا إلى 

اخلارج، بعد كشف ملفات الفساد 
ضدهــم، ولم تتمكــن احلكومات 

املتعاقبة من إعادتهم إلى البالد.
املستشــار املالي لرئيــس الوزراء، 
مظهر محمــد، قال إن “التحركات 
السترداد األموال العراقية املوظفة 
في اســتثمارات مخفية أو مالذات 
آمنــة كما تســمى خــارج البالد 
والتي سبق االستيالء عليها، بدأت 
تســجل جناحــا، وأن املتورطن في 

هذا األمــر يصنفــون ضمن خانة 
اجلرائــم املاليــة ويواجهون تهمة 

االعتداء على املال العام”.
وأضاف صالح، في تصريح صحفي، 
أن هذه “اجلهود تؤكــد جناح هيئة 
النزاهة في اجملال اخلارجي السترداد 
األموال، منــذ أن عهد إليها مهام 
صنــدوق اســترداد أمــوال العراق 
لســنة   )9( رقم  القانــون  مبوجب 
أكثر  الذي جرى تعديله قبل   2012

من عامن”.
أن تسفر  العراقية  وتأمل احلكومة 
احلملة التي أطلقتها العام ملاضي، 
عن شــيء، فــي تعقــب مليارات 

الدوالرات املهربة إلى خارج البالد.
املاضي،  العراق في سبتمبر  ونظم 
مؤمترا دوليا فــي العاصمة بغداد، 
لتوســيع  الكاظمي  خطة  ضمن 
أدوات محاربة الفســاد، لتشــمل 
التقدم   بعد  وذلك  خارجية،  جهات 

املاضية،  الفتــرة  الذي حتقق خالل 
اعتقــال زعامات سياســية  مثل 
متورطة مبلفات فساد، وتفعيل دور 
األجهزة الرقابــة اخملتصة، في هذا 

الشأن.
وخــالل افتتاح املؤمتــر الدولي في 
أن  الكاظمــي، حينها  أكد  بغداد، 
لعملة  وجهان  واإلرهاب  الفســاد 
واحدة، بينما شــدد على استعادة 

أموال العراق املنهوبة.

ُعقدة سويسرا
ومــع الغــزو األميركــي للعــراق 
احلكومــة  جمــدت   ،2003 عــام 
مســؤوال   55 ودائع  السويســرية 
عراقيا ســابقا مبا فــي ذلك أموال 
الرئيــس الراحــل صدام حســن 
وأبنائه، علــى أن حُتول تلك األموال 

إلى صندوق إلعادة إعمار العراق.
االقتصادي  الشــأن  فــي  اخلبيــر 
العراقي، ســرمد الشمري، قال إن 
النزاهــة، حتقيق هذا  “إعالن هيئة 
التقدم، ســيجعل مسار استعادة 
أموال العراق على الطريق السليم، 
إذ كانــت العقــدة هــي جتــاوب 
السلطات السويسرية، حيال تلك 
التعامل معها،  األموال، وطريقــة 
في ظل الوضــع اجلديد، فضالً عما 
شــهده العــراق خالل الســنوات 
املاضية، من حروب وكوارث، جعلت 
دول العالــم حُتجم عــن التعاطي 
اإليجابي بشــأن مثل تلك امللفات، 
واالطمئنان  األوضاع،  استقرار  حلن 
علــى املكتســبات املتحققة من 
تلك األموال”. وأضاف الشــمري، أن 
“مــا حصل ميثل تطــورا اقتصاديا 
كبيرا، وعلى املســؤولن في هيئة 
النزاهة، واملعنين باســترداد أموال 
العــراق، اســتثمار هــذا التطور، 
وتعزيزه، لفتح آفاق أخرى، واالطالع 
علــى جميع البيانات واحلســابات 
الكثير  التي ضّمت  السويســرية، 
من األموال العراقية، سواًء ألعضاء 
نظام صدام حسن، أو ما بعد عام 

.”2003
أعلنت  املاضيــة،  األشــهر  وخالل 
اعتقــال  العراقيــة،  الســلطات 
العشرات من املسؤولن التنفيذين 
ونواب البرملان، بعد تشكيل اللجنة 
اخلاصة مبكافحة الفساد، من قبل 
دعوات الستمرار  الكاظمي، وسط 
احلكومة  على  وفرضه  النهج،  هذا 

املقبلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالــت آيــات ســليمان املديــرة 
التنميــة  إلدارة  اإلقليميــة 
الشــرق  ملنطقــة  املســتدامة 
األوسط وشمال إفريقيا في البنك 
الدولي، إن 70 في املائة من سكان 
في  يعيشــون  األوسط  الشــرق 

مناطق حضرية.
وأضافــت خالل مشــاركتها في 
جلســة “األمن املائي احلضري من 
أجل التنمية املســتدامة”، ضمن 
فعاليات األسبوع العربي للتنمية 

املستدامة في نســخته الرابعة، 
إن  القاهــرة،  في  حاليــا  املنعقد 
هــذا األمر ميثــل ضغطــا كبيرا 
والصرف  الشرب  مياه  قطاع  على 
الصحي، وما يســتلزمه ذلك من 
زيادة الوعي اجملتمعي، واحلاجة إلى 
في  واالســتثمارات  التمويل  زيادة 

مجال املياه.
وأشــارت إلــى أن خريطة الطريق 
املناخ  تغير  بشــأن  االسترشادية 
فــي منطقة الشــرق األوســط 
وضعها  التــي  إفريقيا  وشــمال 

البنك الدولي لتقدمي الدعم لدول 
املنطقــة، تتضمــن العمل على 
زيادة االســتثمارات في مشــاريع 
نهج  وتبنــي  للمنــاخ  مراعيــة 
التنميــة اخلضــراء والعمل على 

خفض االنبعاثات الكربونية.
بدورهــا، أكدت كارول شوشــاني 
املناخ  تغيــر  مديــرة مجموعــة 
في  الطبيعية  املوارد  واســتدامة 
االقتصادية  املتحــدة  األمم  جلنــة 
واالجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، 
الالزم  التمويــل  توفيــر  أهميــة 

لقطاع املياه، خاصة مع الضغوط 
التي يتعرض لها هذا القطاع وما 
يستلزمه ذلك من توفير مزيد من 
التعاون  التمويل وحتقيق مزيد من 
بــن الــدول واالهتمــام بالبحث 
العلمــي وتطويــر التشــريعات، 
وحتقيــق الترابط بن املياه والغذاء 

والطاقة.
من ناحيته، أكــد الدكتور محمد 
عبدالعاطي وزير املوارد املائية والري 
املصري، أن الدول العربية تشــهد 
حتديات كبيرة في ســبيل حتقيق 

خطة التنمية املســتدامة 2030، 
خاصة أن املنطقة العربية تعد من 
أكثر دول العالم جفافا، داعيا إلى 
حتقيق مزيد من التنسيق والتعاون 
بــن مختلف الــدول العربية في 
اجملــاالت كافة، خاصــة في مجال 
املياه، الذي يعد أحد ركائز التنمية 

املستدامة.
إن قضية  الوزير عبدالعاطي  وقال 
التغيــرات املناخيــة مــن أهــم 
القضايــا التي يواجههــا العالم 
في الوقت احلالــي، نظرا إلى اآلثار 

للتغيرات  واملتزايــدة  الواضحــة 
املناخية على جميع مناحي احلياة، 
خاصــة التأثيرات الســلبية على 

املوارد املائية.
ولفت إلى أن زيــادة الضغط على 
املوارد املائية احملدودة ســيؤدي إلى 
تراجع اإلنتاج الغذائي حول العالم، 
والتأثير  املعيشة،  وتراجع مستوى 
األمطار  املتوقع في كميــات  غير 
مبنابع األنهــار، األمــر الذي يضع 
قطاع امليــاه على رأس القطاعات 

املتأثرة سلبا بالتغيرات املناخية.

خزائن سويسرا ُتفتح أمام العراق الستعادة الكنز

البنك الدولي: هناك حاجة إلى زيادة التمويل واالستثمارات في مجال المياه

تقرير دولي:

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتقر الذهب امس األربعاء، بعد أن سجل 
أعلى مســتوى في ثمانية أشهر في تعامالت 
متقلبة اجللســة املاضية، حيث أدى انحسار 
التوترات بن روســيا وأوكرانيــا إلى مواجهة 

الدعم من ضعف عائدات السندات.
واستقرت اســعار الذهب عند 1852.62 دوالرًا 
لألوقية، اعتبارًا من الســاعة 04:15 بتوقيت 

جرينتش.
وارتفعــت العقود األمريكيــة اآلجلة للذهب 

0.01 باملئة إلى 1856.10 دوالرا.
المست أسعار الذهب أعلى مستوى لها منذ 
حزيران من العام املاضي امــس اوالل الثالثاء 
، قبل أن تنعكس مســارها لتغلــق هبوطًيا 

بنسبة ٪1 تقريًبا.
تعزز الدوالر بشــكل طفيف، مما أضر بالطلب 
على الذهب من املشــترين فــي اخلارج ، لكن 
تراجع عوائد ســندات اخلزانة األمريكية قلل 
من تكلفة الفرصة البديلة حليازة الســبائك 

التي ال تدفع فائدة وتوج خسائر املعدن.
ومن بن املعادن النفيســة األخرى ، تراجعت 
الفضة الفورية ٪0.1 إلى 23.33 دوالرًا لألونصة 
وزاد البالتن ٪0.2 إلــى 1027.47 دوالرًا ، بينما 

قفز البالديوم ٪2.7 إلى 2309.18 دوالرات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن عضو مجلــس إدارة الغرفــة التجارية 
االيرانية العراقية املشــتركة، امــس األربعاء، 
استيراد سلع أساسية بقيمة 920 مليون دوالر 
من العــراق عبر أرصدة ايــران اجملمدة في البلد 

اجلار.
وقال حميد حســيني، أن صادرات ايران سجلت 
7.280 مليــار دوالر الــى العراق في الشــهور 
العشرة االولى من الســنة املالية اجلارية فترة 
21 آذار 2021 حتى 20 كانون الثاني 2022، وألول 
مرة مت استيراد سلع بقيمة 920 مليون دوالر من 

العراق خالل هذه الفترة.
وأوضــح، أن صــادرات العراق الى ايران ســنويا 
تالمس 100 مليون دوالر، وعبــر تصديرها 920 
مليون دوالر في الشــهور العشرة االولى صعد 
العراق الــى املرتبة 6 من 26 فــي ترتيب الدول 
املصدرة الى ايران. وأشار أن “الواردات من العراق 
متــت عبر االرصدة االيرانية اجملمــدة”، مبينا أنه 
“مت توريد بعض الســلع االساسية مثل القمح 

والسويا ازاء جزء من هذه االرصدة”.
حســيني إعتبر أن التوريد من العراق يؤدي الى 
عدم التبادل التجاري األحادي ويســاعد بتنمية 
العالقــات التجارية البينية، معربــا عن أمله 

باستمرار وتيرة الواردات في الشهور القادمة.
وبــن، أن 320 الف طن من الســلع املوردة من 
العراق تتعلــق مبنتج القمح واجلزء االخر يخص 

السويا وبقية السلع االساسية.

استقرار أسعار الذهب
 مع تهدئة التوترات

 في أوكرانيا

بـ920 مليون دوالر..

ايران تعلن استيراد سلع من 
العراق عبر أرصدتها المجمدة
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 1773
التاريخ: 2022/2/15

إعالن مناقصة رقم )30( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )إنشــاء أرصفة وتبليط حي هنيدي في قضاء اجملر الكبير( 
واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لســنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )558,331,250( خمســمائة وثمانية وخمسون 

مليونا وثالثمائة وواحد وثالثون الفا ومائتان وخمسون دينارا عراقيا ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )200( يوم.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي 
الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول على معلومات اضافية 

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة 

مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )5,584,000( )خمســة ماليني وخمســمائة واربعة وثمانني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر 
مــن احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة.
2. بــراءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ قســم العقود 

احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على 

عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع من قبل 
اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد الشراكة بينهما 
مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة 

املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود احلكومية 
لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )150,000( )مائة وخمسني الف دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.

علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة سيكون يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/2( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/3( 
الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية 
فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق 

املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )اخلميس( املصادف )2022/2/28( 

ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط القانونية واملالية املطلوبة في شــروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه 

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 1813
التاريخ: 2022/2/16

إعالن مناقصة رقم )34( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )تنفيذ شبكة مجاري منطقة أبو العالء مع إنشاء 
محطة قضاء اجملر الكبير( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لسنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )3،553،242،500( 
ثالثة مليارات وخمسمائة وثالثة وخمسون مليونا ومائتان واثنان واربعون الفا وخمسمائة دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )180( يوما.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم 

املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )35،533،000( )خمســة وثالثني مليونا وخمســمائة وثالثة وثالثني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة ملدة )120( 

يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم العقود 

احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النســبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على ان يكــون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد 
الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب 

احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود 
احلكومية لغرض شــراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتي الف دينار عراقي ال غيرها( غير 

قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )اخلميس( املصادف )2022/3/3( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االحد( املصادف 
)2022/3/6( الساعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم 
الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة 
ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االحد( املصادف )2022/2/27( 
ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.

مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند 
تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 1816
التاريخ: 2022/2/16

إعالن مناقصة رقم )37( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

تعلن محافظة ميســان/ قسم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )إنشاء قاعات ومختبرات في قسم الهندسة املدنية 
في جامعة ميســان( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة البترودوالر التكميلية لســنة 2021( وبكلفة تخمينيــة مقدارها )899،994،000( 

ثمامنائة وتسعة وتسعون مليونا وتسعمائة وأربعة وتسعون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )365( يوما.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشبانة/ قسم العقود احلكومية املوقع البديل( بناية مجلس قضاء العمارة سابقا، وللحصول على 

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم 

املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )9،000،000( )تسعة ماليني دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر 

املنصة االلكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم العقود 

احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نســبة الشــراكة بني الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النســبة في عقد الشراكة فيتم القسمة 

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشــراكة املبرم بينهما على ان يكــون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشــراكة موقع 
من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي عقد 
الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع العقد وفي حال انســحاب 

احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود 
احلكومية لغرض شــراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتي الف دينار عراقي ال غيرها( غير 

قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االحــد( املصادف )2022/3/6( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف 
)2022/3/7( الساعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي العطاءات، وإذا صادف يوم 
الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة 
ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )االثنني( املصادف )2022/2/28( 
ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.

مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند 
تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء 

مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

اخلميس 17 شباط 2022 العدد )4843(

Thu. 17 Feb. 2022 issue )4843(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس 
)مدني( 

1. سيولة نقدية مببلغ )66،574،899( دينار 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. مهندس كهرباء/ عدد )1(.

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد النهائي 

لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل
عن )269،998،200( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني فني مدني/ عدد )1(. 	
الدرجة )التاسعة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. سيولة نقدية مببلغ )355،324،250( دينار 1. مدير املشروع/ مهندس )مدني( 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 2. فني)مساحة(/ عدد )2(.
ال تتجاوز )10(

 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل

عن )1،065،972،750( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني 
الدرجة )اخلامسة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس 
)مدني( 

1. سيولة نقدية مببلغ )55,833,125( 
دينار عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )مساح(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل 
مدة ال تتجاوز )10(  سنوات قبل املوعد 
النهائي لتقدمي العطاء ومببلغ ال يقل 

عن )167,499,375( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات 
واملقاولني الدرجة )العاشرة( وإجازة 

ممارسة مهنة. 



ثقافة 8

د. علي حسن هذيلي

االعمال الفاشــلة ال حتتاج إلــى ضربات 
النقد ألنها ستموت وحدها

بلنسكي

بدءاً، وقبل الشــروع في قراءة رواية »سبت 
يا ثالثاء«، ال بدَّ من اإلشارة إلى أنْنا ال نعني 
باملقاربة التفكيكيــة هنا، الطريقة التي 
يقارب بها »دريدا« النص- طبعا إذا صحَّ أّنه 
قارب نّصاً، أو فّكَك مركزاً، أو قّوَض بناًء- ألنَّ 
)طريقة( دريدا، هــذه، غير قابلة للتطبيق، 
إذ كيــف نفّكَك نّصاً عبــر )رؤية( ال تؤمن 
بالعالقة بني الدال واملدلول؟! بل إّنها تنفي 
تلك العالقة حتى قبل الشــروع في قراءة 
النص! بتعبير آخر: هي تنفي العالقة أوال، 
لتثبْت أنَّ العالقة منفيــة أخيراً! ومن ثم 
فهي )قراءة( عدمية سابقة على النص؛ ألن 
التفكيك، من وجهة نظرها: »أصل سابق 
على ُكلِّ أصل ممكن، شــيئاً كان أم فكرة. 
إّنه البدُء املطلق، والشرط املتعالي السابق 
احلتمي لُكلِّ بداية ممكنة، فهو بهذا املعنى 
خارج عــن إرادة البداية، ما يعني أنه ليس 
ســابقاً على بداية األشــياء، حسب، بل 
هو علُتها أيضا )ينظــر: التفكيكية إرادة 
االختالف وسلطة العقل: 129(. واملفروض 
أنَّ النقــد أو التفكيــك ال يكون ســابقاً؛ 
ألنه، ببساطة، يشــتغل على نصٍّ سبقه 
في الوجود، أما إذا قلبنــا الثنائيات- على 
طريقــة دريــدا- فاعتبرنا النــص النقدي 
سابقا على النص اإلبداعي، فهذا موضوع 

آخر ال يدركه إال دريدا وذريته.  
دريــدا-  بحســب  التفكيــك-  إنَّ        
تقويــض  إلــى  تهــدف  »اســتراتيجيا« 
املركزيــات: مركزيــة الســلطة، مركزية 
العقــل، مركزية الديــن، مركزية األخالق، 
مركزية املؤسســة، مركزيــة العلم... أما 
وسيلته لتحقيق ذلك، فِعْبرَ نفي العالقة 
بني الّدال واملدلول، ولكْن ال على مســتوى 
الوضع، فحســب، فتلك قضية حسمها 
دوسوســير، بل على مستوى االستعمال، 
وعندمــا تنتفي العالقة بني الدال واملدلول 
على هذا املستوى- االســتعمال- فإنه ال 
ميكن احلديث عن قراءة، أو نقٍد، أو تفكيٍك، 
أو حتليٍل، أو تفســيٍر، أو تأويل، ذلك أنَّ هذه 
العمليات، كلها، قائمــة على وجود تلك 
العالقة التي ستكون سبباً في احلديث عن 

النص: قيمته وجدواه. 
      لذا فنحن نتحدث عن تفكيك ســابق 
على جاك دريدا، وبول دي مان، وعلي حرب، 
ذلــك أنَّ التفكيك ليس مفهومــاً طارئاً، 
بل هو مفهوم قارٌّ في الدراســات النقدية 
التقليديــة، ُكّل ما هناك إّنــه كان يؤمن 
بالعالقة بــني الدال واملدلــول، وبناًء على 
وجودها، هــو يقوم بعملــه، عبر تفكيك 
تلك العالقــة، إذا لم يتفــق ومخرجاتها، 
وهكــذا فهو يقوُِّض النصــوَص، منطلقاً 
من تلــك »اللغة الّدالة« التي تشــير إلى 
أشــيائها بوضوح وشــفافية، أما عندما 
تتعمــُد الغموَض، أحيانــاً، فهذا ال يعني 
انتفــاء العالقة، بل اتســاعها، مبعنى أّننا 
ســنكون إزاء ّنصٍّ ثري، ينفتح على تعددٍ 
قرائي تأويلــي، تُْخَتَبُر فيه قابليــُة الُقّراء 
في التعامــل مع نصٍّ غامــٍض، ما ينتُج، 
بالضــرورة، نصوصاً نقديــًة متفاوتَة في 
الدرجــِة والُعمِق والقيمة، لــذا فإنَّ غاية 
أيكو، »دراســة  أمبرتو  يرى  التحليل، كما 
كيف يبرمج النص شكل تلقيه، وما يقوم 
به القارئ الفطن كي يستجيب على نحو 
حسن للنداء الكامن في البنية النصية« 
)ينظر: نظريات القراءة والتأويل االدبي: 10(.

      لــذا فنحن نّدعــي أنَّ النص اإلبداعي 
هو الذي يقتــرح طريقة تلقيه، لذا ينبغي 
احلذر مــن املناهج الســابقة على النص، 
مبعنى أنَّ ثمة شــيء ما في النص، شــيء 

باملؤلف،  يتعلق  وبارز، ومهيمن، قد  واضح، 
أو باجملتمــع، أو بالتاريــخ، أو بالثقافــة، أو 
بالسياســة، أو باللغة، أو بالشخصية، أو 
بالزمان، أو باملكان... واملوضوعات التي ميكن 
أن تتفرع من هذه السرديات الكبرى، وعلى 
القارئ أن يبدأ من هذا الشيء املهيمن، أما 
الهوامش، فيمكن أن يوظفها، ألن املهيمن 
إمنــا يتجلــى فيها، رمبــا أكثر مــن جتلية 
بنفســه، وألن اللغة في »سبت يا ثالثاء« 
هي املهيمن، فقد انصبت دراستنا عليها، 
عبر مقاربة تسعى ألن تكون تفكيكية:         
      بــدءاً ال بــد لنا أْن نستشــهد مبقطع 
من )الرواية(، يســتطيع القارئ أْن يعممه 
عليهــا ُكلِّهــا: »وظّلت اخلصلة ســائبة 
متهدلــة على أهــداب عينها اليســرى، 
تتشبث مبن ميسكها، ال مزاج طّيع يجعلها 
متارس حركة رفع الكف وانحناءة السبابة، 
في عمليــة إزالة ذيل الشــعر، لهذا ُكلُّ 
ما فعلته هو رفع الرأس، ملطالعة ســياج 
منفلتة؛  النهايــة  ذلك جعل  الســطح. 
تنحرف فيقبض عليها النديف املشــعث 
املتكئة شراذمه على مصاطب الكتفني« 

)الرواية: 19(. 
      »النديف املشــعث املتكئة شــراذمه 
علــى مصاطــب الكتفني« هــي اجلملة 
املفتاح لهــذه الرواية، وهي جملة مبهمة 
مدججة باملفــردات الفارغة التي ال تقول 
شــيئا. جملة مســتبدة هيمنــت على 
لغة )الروايــة(، في محاولــة من »املؤلف 
احلقيقــي«، خلرق جمالية اللغــة الروائية 

املعاصرة بلغــة أخرى، هي فــي تقديرنا، 
ال تنتمي إلــى التراث، وال إلــى املعاصرة. 
ما يعنــي أنَّ خيَط التواصــل بني املؤلف 
والقــارئ، ال بدَّ أْن ينقطــع، وهذا ما حدث 
فعــالً، والنتيجة أنَّ الروائي، بهذه اللغة، ال 
يســتطيع أْن يتحدث مع أحد، بل إنَّ األدب 
يفقد وظيفته التي ُوِجَد من اجلها:، فإذا ما 
علمنا أنَّ اللغَة هي آلُة الروائي، ووســيلُته 
إلعادة صياغة احلكاية الغفل، والباســها 
ثوباً تتجنُس فيه، وتكتسُب عبره هويتها، 
أدركنا أهمية هذين القاسمني املشتركني- 
اللغة واحلكايــة- اللذين لــو خال منهما 
الّنصُّ الروائي، فلن يبقى شــيٌء يستحُق 

الذكر والقراءة. 
      واحلق إنَّ بعَض الروايات فاقدٌة لشــروط 
اجلنــس األدبي، ولعلَّ )ســبت يــا ثالثاء( 
ستكون مثاالً ممتازاً لهذا النوع من الروايات، 
ذلك أنَّ ما مييُز الروايَة عن أشــكال السرد 
األدبية »هو أّنها متتلــكُ محوراً، أو تقنعنا 
بأنَّ هناك محوراً، يجــب البحث عنه أثناء 
القراءة« )الروائي الســاذج واحلساس: 28(. 
وألنــه ليس ثمَة محورٌ، وال حكايٌة، وال لغٌة 
جميلة، فإنَّ القارئ سيســتخدم أسلوب 
القفــز. القفز علــى الكلمــات، واجلمل، 
والفقرات، والعبارات، والصفحات، وبعد أْن 
ينتهَي من قفزاته سُيدرُك بأّنُه لم يخسر 
شــيئاً، ما يعني أّنها روايــٌة واهيُة البنية، 
أما أسلوبها فدائري، يعود  العظام،  هّشُة 
إلى الكلمات نفســها، من دون أْن يتقدم 

خطوة إلى أمام.     

      نحن، هنــا، نتحدث عن روائي ال ميتلك 
تصوراً عن أبجديات العمــل الروائي- قدر 
تعلق األمر بهــذه الرواية طبعا- واحلكاية 
هــي أول تلك االبجديات، ورمبــا آخرها، أّما 
الروايُة نفســها، فهي ليست احلكاية، بل 
ما يُضــاف إليها، ومن ثم، فإنَّ »ســبت يا 
ثالثاء« ليســْت رواية باملعنى االصطالحي، 
إذ ال يحكمها قانون الضرورة الذي ال تقوم 
الروايُة إال به، فكلُّ رواية إمنا تبدأ من نقطة، 
ثم تتطور، لتبلــغ نهاية تختلف كلياً عن 
نقطــة البداية)ينظر: رعشــة املأســاة: 
41(، لســبب بســيط جداً، هو أنَّ حديث 
النهايات ال يشبه حديث البدايات، أّما ألنَّ 
الشخصيات تتمرد على املؤلف، وتخرج عن 
ســطوته، وأّما ألنَّ أحداث الرواية تتشكل 
في االثناء، اثنــاء كتابة الرواية، وليس ثمة 
رواية حقيقية ســابقة على زمن كتابتها 
)ينظر: هو الذي أضــاع احلكاية: 139(، أّما 
تلك النظرية التي تتحــدث عن أنَّ املعنى 
ســابٌق على اللغة، فُرمَبــا هي تتحدث عن 
الكتابــة العلمية ال اإلبداعية، وهذا يعني 
أنَّ الرواية ليس عمــاًل ذهنياً، بل هي عمٌل 
يتكّون على الورق، أما »طريقة الروائي في 
اختيار مفردات اللغة، وصياغتها، وترتيبها، 
فهي عامل حاســم في جعــل قصصه 
متتلك قوة االقناع، أو تفتقر إليها«. )ينظر: 

رسائل إلى روائي شاب: 33(. 
- بحســب فورســتر- هي        إنَّ احلكايــةَ
الرواية تروي  الرئيس للروايــة، »ألن  الوجه 
العامل املشترك األعظم  حكاية، هذا هو 
بني الروايات كلها، وكــم كْنُت أمتنى أْن ال 
يكون ذلك صحيحاً، وأْن يكوَن شــيئاً آخر، 
ال هــذا الشــكل البدائي« )ينظــر: أركان 
الروايــة: 23(. إذن فنحن إزاء شــكل بدائي 
قدمي وراسخ وموغل في التاريخ، فهو اجلذر 
الــذي تَبني عليه الروايــة إضافاتها، ومن 
ثم، فالبدَّ من حضورِه فــي الّنصِّ الروائي، 
ولكْن ال على طريقته البدائية الغفل التي 
ال حتفــل بالزمن، وال باجلمــال، بل بطريقة 
إبداعية تتضمن ذلــك ُكلِِّه، بعَد أْن متتلك 
ناصية اللغــة الروائية، وهي لغــٌة نثريٌة 
بســيطٌة وغايٌة في الســهولة، وليست 
بحاجــة إلى ُكلِّ هذا التعقيــد، والتقعر، 
واالبهام، والتشــاعر، »ذلك أنَّ هيمنة هذا 
األخير تنتج، فيما تنتــج، أحادية الصوت 
الروائي، أما اللغة النثرية، دقيقة الدالالت، 
الرؤية  القــادرة علــى االتفاق مــع  فهي 
الروائيــة وطابعهــا احلــواري« )ينظر: في 
مشكالت الســرد الروائي: 319( انظر إلى 
لغة تشيخوف، موباسان، تولستوي، جنيب 
ادريس، وحنــا مينه...  محفوظ، يوســف 
وســتدرك أّنها السهل املمتنع الذي يقول 
أشياءه بصدق وعفوية، أّما إذا اخترَْت لغة 
»زيد الشهيد« املقعرة، فلك ذلك، بشرط أْن 
ال تكتَب بها الروايات. حسنا، لنقرأ املقطع 
الذي افتتح به »زيد الشــهيد« روايته من 
دون أْن نعلق عليه، تأكيدا لرؤيتنا السابقة، 

وإميانا مّنا بقدرة القارئ على الكشف: 
      »ال تنــي أقــواُس الغبــار تطبق على 
أبواِب الغرِف، وما يســتكنُي خلفها بغتَة 
وميِض عــرِس املغيِب حتى الشــبابيك.. 
صمُت الزماِن بهيمنِة صرخِة مخلوٍق جلوٍج 
يكرُِّس غبطَة دبيــٍب يختُم نكوَص املكاِن 
)املكاُن َحوش، حســبوه أربعَة أمتارٍ طبقاً 
لتعاقــَب أجزاء النهار بامتداد متاّســه مع 
الغرف الثالث(.. وجناة ترَقُب بحدس نهارِها 
الضائــع تهالَك كرة البرتقال مســحوبًة 
بأصابع الرماد املنهمر من أكمام الغمامات 
بينما يُدها- يَُد جناة طبعا، ال كرة البرتقال 
راً ال وهمياً يتهّدُل ما بني  حتما- تالحق تكوِّ
النهدين نزوالً. غيُر آبهــٍة، جموُع الصغار 
تالحق أُنســها املنثور تبعُثراً على تعرجات 
اســفلت الشــارع كتعبيٍر عن ردِّ نداءات 
األمهات يعرْضَن بثقــوٍب حتيطها هالالت 
حلمية تسمى شفاه؛ والثقوب كتعبير عن 

كلمة أفواه« )الرواية: 11(!!! 

رواية سبت يا ثالثاء لزيد الشهيد 
مقاربة تفكيكية

دراسة

وداد ابراهيم 
صدر للناقــد والفنان على الدليمي كتاب 
بعنوان« التشــكيلي الرائد صديق احمد 
املسيرة والعطاء« ب 335 صفحة وشغلت 
الصفحــات من 69 حتــى نهاية الكتاب 
وثائق  اعتبرت  والتــي  للفنان  تخطيطات 
اســتلهم  التي  واحلياة  لالماكن  تاريخية 
منهــا كل ابداعاته، امــا بورتريه الغالف 
فهو للفنان بالل بشــير، وتضمن الكتاب 
ما نشر عنه في الصحافة وما كتبه نقاد 
الفن التشكيلي، وسيرة حياته التي بدأت 
حيث والدته في مدينة املوصل عام 1915 
وتخــرج من دار املعلمني عــام 1934 ومن 

الكلية العسكرية عام 1939.

بقلمه
  وحتــت عنــوان »مذكرات بقلــم الفنان 
صديق احمد« جاء في الصفحة 8: ولدت 
في الدار الواقعة في محلة »راس الكور« 

القحطانية  املدرسة  1925 كنت في  عام 
ولم يكن للرسم اي اهتمام فيها  ففكرت 
باالنتقال الى مدرســة »دار النجاح« وقد 
عرفت ان مديرها يشجع القابليات الفنية 
كالرسم واملوســيقى، وكان فيها مدرس 
للرسم من اصل ارمني اذكر انه اصطحبنا 
الى مرســمه الكائن فــي محلة اخلضر 
وقد اعجبنا بأعمالــه والتي كانت بقلم 
الرصاص، في تلك الفترة  تشــكلت لدي 
موهبة الرســم ونتيجة للدعم املتواصل 
من املدير صارت لــي اعمال فنية وحينها 
طلب منا  ان نقيم معرضا تشــكيليا في 

املدرسة.
ويكمل الفنان سيرته قائال: حتى انتقلت 
من املوصل الى بغــداد بعد قبولي في دار 
املعلمــني وتعرفت على بعــض التالميذ 
الهواة منهم »عطا صبري ونوري فيضي« 
وكنا ندرس الرسم واالعمال اليدوية على 
يــد الفنانني »شــوكت اخلفــاف وفتحي 

صفوة« 
في الصفحة 31 كتب شــاكر حسن ال 
ســعيد يقول: يعتبر صديــق احمد من 

جيل فترة ما قبل احلــرب العاملية الثانية 
الذي اخلص لرؤيته  العراقي  مثاال للفنان 
الفنيــة فــي ضــوء املتغيــرات اجلديدة 
والتي يســتطيع صهرها في تلك الرؤية، 
فأســلوبه الذي بدأ كانطباعي، ســرعان 
ما تطــور الى ما هو ابعد مــن التعبيرية 
والوحشــية اذ قدم جهــود مضنية في 
وهو  املتباينة،  االخرى  املمارســات  خضم 
رائد من رواد الفــن االنطباعي في العراق 
ومســتلهما للطبيعة بروح جتمع ما بني 
الفطرة عند املبدع والتمرس عند املتعلم، 
وذلك قبــل ظهور جماعــة االنطباعيني 
العراقيني عام 1954، فهــو ايضا من رواد 
الدفــاع عن اصالة الفنــان في فنه لكي 

يظل حياً ومتطوراً على السواء.

60 عام من الرسم
اما الناقد والفنان الراحل عادل كامل فقد 
كتب في الصفحة32 وحتت عنوان »صديق 
احمد موهبة مبكرة وعطاء غزير« يقول: 
هناك عــدد من املبدعني ارتبطت حياتهم 
وجتاربهم الفنية بالريادة التشكيلية، وما 

بعدها، ومــن اكثرهم اثارة لالنتباه الفنان 
صديق احمد الذي انشــغل بالرسم اكثر 
من ستني سنة، عاشقا له بالدرجة التي 
حتول فيه العشق الى خبرة ومهارة جعلته 
احد هؤالء الذين يذكــرون كلما عدنا الى 
الرسامني االوائل في العراق، وكلما تذكرنا 
مفاهيــم الرســم احلديثة ايضــا، ومتتاز 
جتربته بالثــراء والتنوع وحتيلنــا الى تلك 
الرســم  فن  لبدايات  املبكرة  االهتمامات 
في العراق خاصة في البيئات البعيدة عن 

املركز الفني للعاصمة بغداد.

القريب البعيد
يواصل كامل الكتابــة عن احمد فيقول: 
وفــي املوصل تعــرف على اســتاذه االول 
عاصم حافــظ، وفي كركوك قــدر له ان 
يؤســس جماعة فناني كركوك ويسهم 
في معارضهــا اجلماعية حتى عام 1961، 
وهو ذلك الفنــان القريب والبعيد في ذات 
الوقت عن إنهماكات احلركة التشكيلية 
في بغداد، وقد كان حريصا على مد اجلسور 
مع رموز الفن العراقي في اخلمســينيات 

فائق  معهم،  االبداعيــة  الصالت  واقامة 
حسن، عطا صبري، اسماعيل الشيخلي، 
انشــغاالته  من  الرغم  وعلــى  وغيرهم، 
بحكم  املســتمرة  وتنقالته  الوظيفيــة 
عمله كضابــط في اجليــش العراقي اال 
للبيئة  البصرية ومشــاهداته  ان خبراته 
والتحامه باحلياة االجتماعية ساهمت في 
واعانته  الذهني واجلمالي  تشكيل خزينه 
على تشــكيل موضوعاته في الرسم ما 
بني احلس التســجيلي والواقعي واملعاجلة 
بانتمائه  رؤيتــه  االبداعيــة، وكان يعمق 
الــى االرض فقــد كان الى جانــب الرواد، 
واالنسان،  والبيئة  الطبيعة  خطاب  يبلور 
ففي هذا االجتاه لــم تنفصل املرئيات عن 
محركاتهــا وال جماليــات الطبيعة عن 
واقع االنســان واحالمه، وفي هذا الفضاء 
بلور توحده مــع فنه فقد كانت نصوصه 
توحد ذاته باملوضوعات العراقية، وفي هذا 
الفضاء ايضا جتاوز مفهــوم احملاكاة نحو 
الرسم، فكانت  واحلداثة في  الشــفافية 
حداثته تلبي نداء توحــد القلب بالعقل 

وتوحد التعبير بحساسية الرسم.  

»التشكيلي الرائد صديق احمد المسيرة والعطاء« لعلي الدليمي
اصدارات

ثالث قصائد إلميلي 
ديكنسون*

شعر

الثورة
-----------

الثورة هي اجلِراب
الــذي منــه ينطلــق منــه صليل 

األنظمة
فحني تعصف رياح اإلرادة

يكون األزدهار عظيماً
لكّن كلَّ صيف

يحفر قبره بيديه،
فال يبقى منه سوى قاعدته البنية

وهكذا احلرية –
فحني تُترك خاملًة على ساقها

ويتالشى لونها األرجواني
تهزها الثورة حتى

ترى هل فارقت احلياة.

2
زهرة قطبية ضئيلة

-------------------
لكأمنا زهرة قطبية ضئيلة

على حافة القطب الشمالي،
راحت تتجول عبر خطوط العرض،

حتى أتت وقد اعتراها الذهول
إلى قارات الصيف،

إلى سماوات من الشمس،
إلى حشود غريبة من الزهور املشرقة،

وطيور تتحدث بلغة غريبة!
أقول، لكأمنا تلك الزهرة الضئيلة

قد جتولت في جنة عدن –
ماذا بعد؟ ال شيء، إال

ما تفهمونه من كل ذلك!
التالل ترفع رؤوسها األرجوانية
التالل ترفع رؤوسها األرجوانية

األنهار تنحني لترى
لكن األنسان من بني كل هذا احلشد 

ليس عنده
أي فضول.

3
 نهري إليك يجري
------------------

نهري إليك يجري
أيها البحر األزرق، فهل سترحب بي؟

نهري ينتظر جواباً.
أه!  أيهــا البحــر، أنظر إلــّي بعني 

العطف.
إليك سوف أسوق اجلداول

من الزوايا املرّقطة
ما قولك أيها البحر،

خذني!

*شــاعرة أمريكية لم تلق التقدير 
األدبي في حياتهــا، لكن اعتبارها 
أُعيــد فيما بعــد. تُعد مــع والت 
وايتمان أهم الشــعراء األمريكيني 
في القرن التاســع عشر. كتبت ما 
يزيــد عن 1700 قصيدة لم ينشــر 
منهــا خالل فتــرة حياتهــا إال 11 
قصيدة في بعض الصحف احمللية 
الناقد  صنفها  مستعارة.  بأسماء 
اإلنســانيات  وأســتاذ علم  األدبي 
بجامعــة يال هارولــد بلووم ضمن 
أهم 26 كاتبــاً وكاتبًة غربيني عبر 
التاريخ، وتعتبر إميلي ديكنســون 
واحدًة من أكثر شــعراء وشاعرات 
التي  الشاعرة  تأثيراً. فهذه  أميركا 
اكتنــف حياتَها الغمــوض حتّدت 
للشــعر،  الســائدة  التعريفــات 
تعبيرات جديدة  وجربت استعمال 
لتحرر اللغة من قيودها التقليدية. 
كمــا أنهــا نحتت منوذجــاً جديداً 
فاملتكلمون  املتكلم.  لشــخصية 
في قصائدهــا يتمتعون بنظر حاد 
يجعلهم قادريــن على رؤية احلدود 
التي ميكن جتاوزها في مجتمعاتهم 
والســبل اخلياليــة لعبــور تلــك 
احلدود. فقد كانت شــاعرة متقدة 
األحاســيس. ولعل ذلك قد برز في 
شــعرها كما في حياتهــا. كتبت 
ذات مرة: »أجد نشــوًة  في العيش، 
فمجرد اإلحساس بالعيش فيه ما 

يكفي من الفرح.«

صورة كتاب صديق احمد

غالف الرواية
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أسرة مديرة تصوير فيلم » راست« تقاضي 
أليك بالدوين

رفعت أســرة مديرة تصويــر فيلم »راســت Rust« التي 
ُقتلــت أثناء التصويــر دعوى قضائية علــى جنم هوليوود 
املمثــل أليك بالدويــن وآخرين، واتهمتهــم بتجاهل عدد 
من معايير الســامة اخلاصة بالعمل فــي مواقع تصوير 
األفام،  ومت رفع الدعوى املدنية في مقاطعة )ســانتا في( 
بوالية نيو مكسيكو، نيابة عن ماثيو هتشينز زوج املصورة 
السينمائية الراحلة هالينا هتشــينز وابنهما البالغ من 
العمر تســع ســنوات، وقال احملامي براين بانيش في مؤمتر 
صحفي في لوس أجنلوس »الدعوى تتضمن أســماء أليك 
بالدوين وآخرين مسؤولني عن السامة في موقع التصوير 
والذين أدى سلوكهم املستهتر وخفض التكاليف إلى وفاة 

هالينا هتشينز املأساوية«.
وُقتلت هالينا هتشــينز وأصيب اخملرج جويل سوزا بجروح 
جراء إطاق عيار ناري من مسدس كان يستخدمه بالدوين 
خال التدريب على مشــهد قبل تصويــره، وكان بالدوين 
مشــاركا في إنتاج هذا الفيلم، وقــال آرون داير، محامي 
بالدوين ومنتجــني آخرين لفيلم »راســت«، »أي ادعاء بأن 
أليك كان مســتهترا هو ادعاء كاذب متاما«، ويقول النجم 

السينمائي إنه أُبلغ بأن املسدس آمن لاستخدام.

تذكارات لفرقة »بيتلز« ُتباع بأكثر من 
158 ألف دوالر في مزاد علني

حقق مزاد ُعرضت فيه تذكارات لفرقة »بيتلز« على شكل 
رموز غيــر قابلة لاســتبدال« NFT« ، وهــي تكنولوجيا 
للتوثيــق الرقمي، نّظمه جوليان لينــون في لوس أجنليس 
االثنني أكثر من 158 ألف دوالر، على ما أعلنت دار »جوليانز 
أوكشــنز« للمزادات ، وشــملت أبرز القطع التي طرحها 
 »NFT« للبيع ابن جون لينون في مزاد نّظمته الدار نسخة
من ماحظات مكتوبة بخط اليد ألغنية »هاي جود« بيعت 
بـــ76800 دوالر، وأّلف أغنية الـ«بيتلز« التي كانت معنونة 
باألصل »هاي جول« بول ماكارتني في العام 1968 ملواساة 
جوليان لينــون الذي كان ميّر بأوقــات صعبة بعد انفصال 

والده جون عن والدته سينتيا.
وتظهر املاحظات بنســخة »NFT« على شــكل رســوم 
متحركــة إذ تُكَتب الكلمــات تدريجياً علــى الصفحة 
يرافقهــا تعليق بصوت جوليان لينون وهو يشــرحها في 
ســياقها التاريخي والعاطفي، وقال جوليان لينون لوكالة 
فرانس برس »إذا كنت مشــترياً ال يهّمنــي أن أرى الصورة 
فقط. لذلك أردت إضافة ملسة خاصة من خال رواية قصة 

صغيرة تتعّلق بالصورة«.
وبيعــت أيضا نســخة »NFT« من معطــف أفغاني كان 
يرتديه والده أثناء تصوير ألبوم »ماجيكال ميســتري تور« 
في مقابل 22 ألفا و400 دوالر، كذلك األمر بالنســبة إلى 
غيتار أهداه جون لينون إلى ابنه في عيد املياد، وهو ســعر 

أعلى بأربع مرات من التقديرات األولية.
وســيعود جزء من عائدات املزاد الذي نظمته دار »جوليانز 
أوكشــنز« ومؤسســة »ييلــو هــارت« املتخصصة في 
املنتجات املوســيقية بتكنولوجيا »NFT«، إلى املؤسسة 
التي أنشــأها جوليان لينون وسُتخصص المتصاص ثاني 
أكسيد الكربون في الغاف اجلوي واحلّد بالتالي من ظاهرة 
 »NFT« االحترار العاملي. وخطط جوليــان لينون لبيع رموز
أخرى من مجموعته عبر دار »جوليانز أوكشــنز« للمزادات، 
لكّنه ال يعتزم االنفصال حســياً عن تذكاراته، وقال الفنان 
بتأثــر : إّنه أمضى ثاثني عاماً وهــو يجمع هذه التذكارات 
الشــخصية، مضيفاً »لم أحصل من أبي على الكثير من 

األشياء، لذلك أقّدر ما أملك من تذكارات« .

ملونشريط

الصباح الجديدـ  متابعة:

على الرغم من مرور أســبوعني 
على وفاتــه، اال ان األيــام تبدو 
وكأنهــا تأبى ان تنســى طارق 
حرب، ســيما وان احداثها باتت 
السياسية  باملناكفات  متخمة 
والدعــاوى القضائية والقضايا 
علينا  يفرض  ومبا  الدســتورية، 
وعلى االخريــن ان نتذكر كيف 
كان ينبري لكل قضية، فيعطي 
فيهــا رأيــا ســديدا او نتيجة 

مسبقة.
هــل نحتاج مناســبة لنتذكر 
حرب؟ ال..فكما قلنا األيام ال تريد 
ان تنسى القامة القانونية التي 
الثاني من الشــهر  غادرتنا في 
اجلاري اثر نوبة قلبية، تاركة 77 

سنة من العطاء الثر.
لتحرير  رئيســا  عمــل حــرب 
جلمعية  ورئيسا  البرملان،  جريدة 
الثقافــة القانونيــة العراقية، 
في  القانون  ملادة  مدرسا  وعمل 
وله  واملعاهد،  الكليات  عدد من 

العديد من املؤلفات.
وعرف بآرائه وحتلياته القانونية 
والسياسية، وكان كثير الظهور 
في القنوات التلفزيونية واملواقع 

اإلعامية.

تفاعل واسع
هذيــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
آالف  زالــت  مــا  األســبوعني، 
طروحاته  مع  تتفاعل  املواطنني 
على مواقع التواصل االجتماعي 
ح،  رحيلــه  تداعيــات  ومــع 
مســتذكرين نشاطه وحتلياته 
السياســة وتطبيقــات  فــي 
عبر  اليومية  وأحاديثه  القانون، 

وسائل اإلعام.
من أبرز الذيــن تفاعلوا مع خبر 
رحيله،  رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، الــذي نعاه بتغريدة 
على تويتر قائا: »برحيل األستاذ 
طارق  القانوني  اخلبير  والصديق 
العراق قامة قانونية  حرب فقد 
عالية، وصوتــا جريئا في احلق، 
محبوبة  اجتماعية  وشخصية 
وصادقــة، وبصمــة بغداديــة 
ألسرة  احلارة  تعازينا  راســخة. 
الفقيد الكبير وزمائه ومحبيه 
ولكل أبناء شعبنا. وال حول وال 

قوة إال باهلل«.
ووّجــه الرئيــس العراقي برهم 
صالح رســالة تعزية إلى عائلة 

»إن هــذه  فيهــا  ورد  الراحــل 
الشــخصية الوطنية تعد من 
قامات مهنة احملامــاة والقانون 
على  األشــهر  فهو  العراق  في 
والوطني،  املهنــي  الصعيدين 
واملرجع املهم في خبايا القانون 
وتفسيره، وبفقده خسر العراق 
جنماً ســاطعاً في سماء علوم 

القانون«.
وأضــاف: »حســبنا فــي هذا 
املصاب هو اإلرث املضيء للراحل 
في اهتمامه بالوقائع التاريخية، 
التي وثقها خال مســيرته في 

اجملال القانوني«.
وفــي تغريدة له علــى »تويتر« 
قــال رئيــس البرملــان العراقي 
رحيل  »ميثل  احللبوسي:  محمد 
حرب  طــارق  القانوني  اخلبيــر 
خســارة كبيرة للعراق واألسرة 
احلقوقية، ملــا ميتلكه من خبرة 
معرفية وقانونية وتراثية زاخرة، 
تعازينــا لعائلة الفقيد وزمائه 

ومحبيه«.
طارق حرب كاتــب ومحام، ولد 
وحصل   ،1945 عــام  بغداد  في 
علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي القانــون مــن اجلامعــة 

 ،1975 عــام  املســتنصرية 
القانون  املاجستير في  وشهادة 
 ،1980 عام  بغــداد  من جامعة 
ودبلوم القانون العام من جامعة 

اإلسكندرية في مصر.
جتدر اإلشــارة إلى أن طارق حرب 
كانت اســتضافته قناة اجلزيرة 
وموقــع اجلزيرة نــت مرات عدة 
القضايا  من  العديد  في  محلا 
العراق  في  التي جرت  واألحداث 

خال األعوام األخيرة. 
وكان حــرب مــن أبــرز اخلبراء 
احلضــور  وذوي  القانونيــني 
العربية  الفضائيات  في  الدائم 
في  احمللية، وخصوصاً  والقنوات 
االستحقاقات االنتخابية كالتي 
يشــهدها العراق حالياً. وخاض 
ســجاالت  األخيرة  األيــام  في 
عــدة في شــأن التفســيرات 
الدستورية والقانونية للجلسة 

األولى للبرملان العراقي اجلديد.
لديــه العديــد مــن املؤلفات، 

أبرزها:
سلسلة »شروحات التشريعية 
العسكرية والعقوبات واألصول 
العسكرية«  والتقاعد  واخلدمة 

.1988-1983

»الدليل القانوني« 1983
 2005 الدســتور«  »مقاالت في 

طبع 2007
»تشــريعات عــام 2007« طبع 

2008
»قوانني 2006« طبع 2008

الدســتور  فــي  »مباحــث 
االنتقالي« 2008

»التطورات الدستورية« 2009
»النظام الدســتوري القانوني« 

2009
االنتخابــي  »الدليــل 

للمحافظات« 2009
»املرشــد في انتخابات مجلس 

النواب« 2010
»اإلعام العراقي بني التشــريع 

والقضاء« 2011
العراقية«  الــوزارة  »الوجيز في 

2011
»احلياة االدارية العراقية« 2011

»التطــور الوزاري فــي العراق« 
2011

»وزراء العراق« 2013
»نشوار« 2013

»لطائف« 2013
»تصوف أهل بغداد« 2014

»بغداديات تراثية« 2015

»بغداد تراث وتاريخ« 2017
»التراث البغدادي« - دار الشؤون 

الثقافية 2019
»بغداد في تراثها من البناء الى 

1985« طبع 2019
»موسوعة التراث البغدادي«، ج 

1 منمنات بغدادية 2019
البغدادي«،  التراث  »موســوعة 

ج 2
»حكايات بغدادية« 2020

»موسوعة التراث البغدادي«، ج 
3، حوادث بغدادية 2020

»موسوعة التراث البغدادي«، ج 
4، وقائع بغدادية 2020

»موسوعة التراث البغدادي«، ج 
5، ليالي بغدادية 2020

والقانونية  الثقافية  األوســاط 
تعزي برحيل طارق حرب

من  حــرب  طارق  احملامــي  يعد 
القانون  وجهابذة  املهنة  قامات 
على  االشــهر  فهو  العراق  في 
الصعيــد املهنــي والوطنــي، 
واملرجــع املهــم فــي خبايــا 
وبفقــده  وعلومــه،  القانــون 
خســرت مهنتنا والعراق أشهر 
محاميها، الصادح الدائم باآلراء 
السديدة والعناوين القانونية«.

االقتصــادي والكاتب عماد عبد 
اللطيف قال »كنَت تسخُر من 

كّل شيء .
يقبُل  ال  الــذي  »القانون«  حّتى 
الَهزَل.. كنَت تعرُِف ُكنهَه أكثرَ 

مّنا جميعاً.. وتسخُر منه.
حّتى »السياســة« حتّولَت على 
يديــَك في اآلونِة األخيــرِة، إلى 
كذلَك  ألّنها  كبيرة،  مســَخرٍة 
العــراق غريِب  فعاً، فــي هذا 

األطوار.
أن يأتي..  أّما املــوت.. فــإذا أرادَ 

فليأِت..
ويعتلينــا..  ســنعتليِه.. 

و«يَرَْكَبنا«، و«نَرَْكَبُه«..
ويســخُر مّنا، ومنكم، ومنهم.. 

ومنك«.
امــا االعامي عمــاد اخلفاجي 
في  علــى صفحتــه  فكتــب 
الفيســبوك: ستفتقدك احلياة 
كثيــراً، فقد كنت مقباً عليها 
االديب  مبهرة«.  وحيوية  بطاقة 
شــوقي كرمي قال: »وداعاً طارق 
حــرب.. بعد اليوم امــازح من؟ 
صديقي وأخــي النقي الطيب.. 
واملتحدث  االصيــل،  العراقــي 
القانوني الذي اليشق له عنان.. 
العارف اخللــوق«، املدون وعضو 
التيار الدميقراطي فوزي البريسم 
حتدث عــن حرب ذاكــرا »وداعا 
االصيل  البغــدادي  حرب  طارق 
والواسع  امللم  القانوني  واخلبير 
وبالثقافــة  ببغــداد  املعرفــة 
والسياســة  والشــعر  واالدب 
وحضوره  القانوني  واختصاصه 
املتميــز فــي كل مــكان من 
بغداد وخصوصا شــارع املتنبي 
وكرســيه  الثقافية  ومنتدياته 
الثابــت فــي قيصريــة حنش 
وآخر لقــاء لي صدفة معه كان 
قبل اســبوع في قاعة معرض 
الباسم  الدولي بحَضوره  بغداد 
وصوتــه االجش املعــروف عنه 
وحضوره  الواسعة  وابتسامته 
العراقية  للفضائيــات  الدائم 
وارائــه املتميزة التي يشــوبها 
والبســمة  الطرافــة  بعــض 
باالمثــال البغداديــة او احلكم 
او الشــعر وخصوصا مع بعض 
االجندات  تاميذ  السياســيني 
يســمون  ممن  الثقاء  وبعــض 
انفســهم خبراء او باحثني في 
كثير من اخلافات بالرأي معهم 
وهــو دائما يغلبهم باســلوبه 
املتميز وصوته وبحته البغدادية 

االصيلة«.

تأبى األيام ان تنسى طارق حرب
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تقرير 

نيويورك ـ وكاالت:

تعملــق النجــم اليونانــي يانيس 
ميلووكي  صفوف  في  أنتيتوكومنبو 
باكس حامل اللقب املوسم املاضي 
وأمطر ســلة إنديانا بايســرز بـ50 
نقطــة ليقــود فريقه إلــى الفوز 
الســلة  كرة  دوري  ضمن   119-128
األميركي للمحترفني، في حني حقق 
التاسع  فوزه  ســلتيكس  بوسطن 
تواليا وكان ســاحقا على فيالدلفيا 

سفنتي سيكسرز 87-135.
في املبــاراة األولى، ســجل يانيس 
50 نقطــة أو أكثر للمــرة الرابعة 
خالل مسيرته. وســبق له أن حقق 
هذا االجناز ضد فيالدلفيا ســفنتي 
سيكسرز في آذار/مارس 2019 وضد 
يوتا جاز في تشــرين الثاني/نوفمبر 
من العام ذاته، وضد فينيكس صنز 
فــي متوز/يوليو املاضي فــي املباراة 
السادسة من الدور النهائي. وأضاف 
كريس ميدلتــون وجرو هوليداي 19 
و14 نقطــة تواليــا ليحقق باكس 

فوزه الرابع على بايسرز هذا املوسم. 
أمــا أفضل مســجل فــي صفوف 
اخلاســر فــكان بادي هيلــد مع 36 
نقطة بينها 8 رميات ثالثية من أصل 
12.تقّدم ميلووكي بفارق 7 نقاط في 
الربع األول بفضل 12 نقطة ليانيس 
علما بأن األخير سجل 19 نقطة في 
الربع األخير الذي حسم فيه الفريق 

النتيجة نهائيا لصاحله.
وشــارك يانيس في املبــاراة بعد أن 
غــاب عــن املواجهة األخيــرة ضد 
-107 والتي خسرها فريقه  بورتالند 

122 إلصابة في كاحلــه وقال بعد 
املباراة »كنت أشــعر بأنــي بحالة 
أفضل، لقد خلــدت إلى الراحة في 

اليومني األخيرين«.
وأضاف »بطبيعة احلال إنه شــعور 
رائــع أن تســجل 50 نقطــة لكن 
األهم بالنســبة لي هو الفوز. ثمة 
مباراة أخرى لنا اخلميس نريد أن نفوز 
بها أيضا قبــل مباراة كل النجوم«.  
انتصاره  سلتيكس  بوسطن  وحقق 
التاسع تواليا باكتساحه فيالدلفيا 
-135 بنتيجة  سيكســرز  سفنتي 

87. وساهم جايلني براون وجايسون 
تاتوم في فوز فريقهما فسجل األول 
29 نقطة و8 متابعات، وأضاف الثاني 
براون  متابعة.وقال  و12  نقطــة   28
على سلســلة  نحافظ  أن  »نحاول 
الليلة«. ممتعا  األمر  كان  انتصاراتنا، 

وخاض سيكســرز املباراة في غياب 
جيمس هاردن الــذي يعاني من متزق 
عضلي والذي انتقل إليه األســبوع 
املاضي قادما مــن بروكلني نتس.أما 
فقال  ريفرز  دوك  سيكســرز  مدرب 
»كان الفريق املنافس أفضل منا في 
اللعب وفي اخلطة  كل شــيء، في 
التدريبية، وإذا كان هناك جانب آخر 

لكانوا تفوقوا فيه أيضا«.
مطلع  منذ  بقوة  سلتيكس  وضرب 
املباراة فتقــدم بفارق 10 نقاط بعد 
مرور خمس دقائق )14-4(، ثم وّســع 
الفارق إلــى 49-28 في الربع الثاني، 
و31 نقطــة في الربــع الثالث )75-

44(، وواصــل وتيرته في الربع األخير 
لينهي املباراة بفارق 48 نقطة.

أمــا النقطــة الســوداء الوحيدة 
بالنسبة إلى بوسطن فكانت إصابة 

صانــع ألعابــه ماركوس ســمارت 
بالتواء فــي كاحله قد يبعده لفترة 
فينيكس صنز  املالعب.وعــّزز  عــن 
بفوزه  الغربية  للمنطقــة  صدارته 
على لوس أجنليــس كليبرز 96-103 
بفضــل جنمه اخملضــرم كريس بول 
(36 عاما( وديفن بوكر. وســجل بول 
السلة التي منحت التقدم لفريقه 
93-90 آواخــر املبــاراة ثم ســاهم 
بســلة إضافية ومتريرتني حاسمتني 
17 نقطة.  لينهي املباراة مســجال 
أما بوكــر فســجل 26 نقطة.وقاد 
السلوفيني املتألق لوكا دونتشيتش 
إلــى فوز مفاجئ  داالس مافريكس 
املنطقة  متصدر  هيت  ميامي  على 
الشــرقية 107-99 بتســجيله 21 
نقطــة و10 متابعــات و6 متريــرات 

حاسمة.
أتالنتا  فــاز  األخرى،  املباريــات  وفي 
كافالييرز  كليفالنــد  على  هوكس 
متبروولفــز  ومينيســوتا   ،116-124
 120-126 على تشــارلوت هورنتس 
التمديد، وممفيس غريزليز على  بعد 

نيو أورليانز بيليكانز 109-121.

»يانيس« يتعملق ويقود باكس لفوز كاسح على بايسرز
في دوري المحترفين لكرة السلة

دوري السلة للمحترفني

العواصم ـ وكاالت:

قــاد كيليان مبابــي فريقه باريس 
ســان جيرمان القتنــاص فوز هام 
ومثيــر من ضيفــه ريــال مدريد 
أول  رد مســاء  دون  بهــدف مــن 
أمس فــي إطار ذهاب الــدور ثمن 
أبطال  دوري  بطولــة  من  النهائي 
املباراة  أوروبا لكــرة القدم.خرجت 
قوية وحماســية وتسيدها باريس 
ســان جيرمان بشكل واضح إال أن 
العبيه أهــدروا العديد من الفرص 
للتسجيل كما أهدر جنمه ميسي 
ركلة جزاء، وفي الدقيقة 94 متكن 
مبابي من إحراز هدف الفوز للفريق 
الباريسي.وســيقام لقــاء العودة 
على أرض ريــال مدريد يوم األربعاء 

التاسع من آذار املقبل.
من جانبه، اكتسح نادي مانشستر 
ســيتي اإلجنليــزي مســتضيفه 
البرتغالي  لشــبونة  ســبورتينغ 
بخماسية نظيفة في معقله في 
اجلزائري  الدولي  افتتح  ذاته..  الدور 
رياض محرز باب التسجيل لسيتي 
وأضاف  الســابعة  الدقيقة  فــي 
الهدف  برناردو ســيلفا  البرتغالي 
الثانــي فــي الدقيقــة 17 وفيل 
فوديــن الثالث فــي الدقيقة 32، 
قبل أن يحرز سيلفا الهدف الرابع 
في الدقيقة 44 من عمر الشــوط 
سيتي  مانشســتر  ليصبح  األول 
أول فريــق يتقدم بفــارق 4 أهداف 
في نهاية الشوط األول من مباراة 
خارج أرضه فــي األدوار اإلقصائية 
الشــوط  أوروبا.وفي  أبطال  لدوري 
ســتيرلينغ  رحيم  عــزز  الثانــي 
بالهدف  للـ«سيتيزنس«  النتيجة 
جميلــة  بتســديدة  اخلامــس 
مهمة  58.وباتــت  الدقيقــة  في 
سبورتينغ لشــبونة معقدة جداً 
في لقاء العودة الذي ســيقام في 
من  التاسع  في  مانشستر  مدينة 

شهر آذار املقبل.
إلــى ذلك، ســيكون اجلابوني بيير 
والنيجيــري  أوباميــاجن،  إميريــك 

موعد  علــى  أوســيمني  فيكتور 
برشــلونة  يلتقي  عندما  مرتقب 
وضيفه نابولي فــي ذهاب امللحق 
املؤهل إلى الدور ثمن النهائي من 
ليج« على  »يوروبا  األوروبي  الدوري 
اليوم  مســاء  نو«  »كامب  ملعب 
اخلميس.وغــاب كالهما عن كأس 
أمم أفريقيــا األخيرة في الكاميرون 
الشــهر املاضي، لــذا يأمالن في 
العودة بقوة إلى الساحة األوروبية.

وســيحاول الثنائــي خــالل هذه 

املواجهة؛ إثبات قدراته، فأوسيمني 
عليه أن يثبــت أنه قادر على قيادة 
خط هجوم النادي اإليطالي، فيما 
يأمل أوباميــاجن أن يبرهن على أنه 
قــادر على أن يكــون النجم األول 
فــي الفريق الذي انضــم إليه في 
كانون الثاني/يناير الفائت، وقيادته 
الى لقب بطولة يعود إليها النادي 
الكتالوني بعد ســنوات.ولكن في 
»كامب نــو«، الكثير مــن العمل 
ينتظر »أوبا«.ويعاني اجلابوني حالًيا 

اجلديدين  الوافدين  املقارنة مع  من 
أيًضا من الــدوري اإلجنليزي املمتاز 
من  توريس  فيــران  الشــتاء:  هذا 
مانشســتر ســيتي وأداما تراوري 
من وولفرهامبتون. وســجل األول 
هدًفــا وصنع آخرين في أول خمس 
مباريات له بقميص البالوجرانا، أما 
تراوري، الصاروخ املنطلق، فيمتلك 
متريرتني حاسمتني في مباراتني مع 

الفريق الذي تخرج منه.
ومّر أوباميــاجن بفترة محبطة بعد 

مشــاكله مع مدربه السابق في 
أرتيتا  ميكيل  اإلســباني  آرسنال، 
الذي أبعده عن املباريات ألســباب 
كورونا  بفيروس  وأصيــب  تأديبية، 
وغادر  القاريــة  البطولــة  قبــل 
تشكيلة اجلابون من دون خوض أي 
القلب  في  مباراة بسبب مشاكل 

جراء كوفيد.
ومنذ وصوله إلى كتالونيا، اكتفى 
بخوض 30 دقيقة في أول مباراتني 
له فــي الدوري ضد أتلتيكو مدريد 

ذلك،  من  الرغم  وإســبانيول.على 
الكبير إلسبانيا  العاشق  هذا  فإن 
بشــكل  ومدريد  عــام  بشــكل 
خاص فاز بســرعة مبحبــة أنصار 
تقدميه  خــالل  وقال  البالوجرانــا. 
إثر وصوله مــن لندن »عائلتي من 
أفيال«، وهي مدينة في شمال غرب 
الشكر من  أوبامياجن  مدريد.وتلقى 
رئيس برشــلونة خوان البورتا الذي 
رحب بـ«اجلهــود املالية« التي قام 
القدوم  و«رغبتــه في  الالعب  بها 
برشــلونة«.ويتبقى  فــي  واللعب 
ألوبامياجن ترجمة هذه الرغبة على 
أرض امللعب.مــن جهتــه، اضطر 
أوســيمني أيًضا للغياب عن كأس 
متعددة  كسور  بسبب  أفريقيا  أمم 
في وجهه تعرض لها في تشــرين 
الثاني املاضي بعد صدام قوي في 
الرأس مع مدافع إنتر ميالن الدولي 
ســكرينيار،  ميالن  الســلوفاكي 
تطلبت إجراء جراحة وإلزامه حالًيا 

بارتداء قناع واق.
لكن بعد قرابة شــهرين من دون 
منافسات، وجد املهاجم النيجيري 
الشــاب البالــغ 23 عاًمــا والذي 
يعد أحد العناصر األساســية في 
الفريق اجلنوبــي، إيقاعه في أوائل 
شباط/فبراير احلالي، مسجال هدًفا 
في أول مشــاركة له كأساســي 

برأسية أمام فينيزيا في الدوري.
وكان النيجيــري الــذي عانى في 
موســمه األول فــي إيطاليــا إثر 
في  الفرنســي  ليل  مــن  وصوله 
صيــف 2020 بســبب خلــع في 
الكتــف أبعده فتــرة طويلة عن 
ا مرة أخرى نهاية  املالعب، حاســمً
إنتر  مواجهة  في  املاضي  األسبوع 
)1-1( حيث حصل  اللقــب  حامل 
علــى ركلــة اجلزاء.وقــال مدربه 
سباليتي »لديه قدرات ال متناهية. 
الفريق  عن  قليــالً  ينفصل  أحيانًا 
ألنه يذهب مبفــرده ملهاجمة ثالثة 
أو أربعــة العبني، لكنــه يتعلم«.
وتابع »إنه مهاجــم رائع، عليه أن 
يقوم باخليــارات الصحيحة ولكن 
سيتحقق ذلك مع الوقت واخلبرة«.

في الدوري األوروبي: مهمة خاصة ألوباميانج وأوسيمين في قمة برشلونة ونابولي

مبابي يقود سان جيرمان القتناص فوز مثير على الريال 
ومان سيتي يقسو على سبورتينغ لشبونة بدوري األبطال

لندن ـ وكاالت:
تغّلب مانشستر يونايتد على ضيفه برايتون 
الرابع على  بهدفني نظيفني ليرتقي للمركز 
الــدوري اإلجنليــزي املمتاز في  ترتيب  جدول 
كرة القدم.على ملعب »أولــد ترافورد« وفي 
مباراة مؤجلة مــن املرحلة 18، أنهى النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالــدو صياماً عن 
التسجيل دام ملدة 588 دقيقة مسجالً هدفه 
األول في عام 2022 من تســديدة رائعة في 
الدقيقة 51، قبل أن يضيف البرتغالي برونو 
فيرنانديز الثاني في الدقيقة الســابعة من 
الوقت احملتســب بديالً عــن الضائع ليرتقي 
»الشــياطني احلمر« إلى املركز الرابع برصيد 

43 نقطة.
وأنهــى برايتون الذي جتمد رصيــده عند 33 
نقطــة في املركز التاســع املباراة بعشــرة 
العبني بعــد طــرد املدافع لويــس دنك في 

الدقيقة 54.  

أبو ظبي ـ وكاالت:
تعاقــد احتاد اإلمــارات للرجبي، مــع املدربة 
الكينية فيالدلفيا أوالنــدو، صاحبة اخلبرات 
العاملية، لتولى تدريبات فريق املها للسيدات، 
لـ  للسيدات.وســبق  اإلمــارات  ومنتخــب 
»أوالندو«، والتي حتمل ســيرة ذاتية قوية أن 
األوملبية  األلعاب  دورة  شــاركت كالعبة في 
مرتني في ريــو 2016 وطوكيــو 2020.ويأتي 
التعاقــد معها تفعيال لالهتمــام بالرياضة 
النســائية، في إطــار خطة االحتــاد لدعم 
الالعبــات، ووضــع إســتراتيجية جديــدة 

مختلفة لتدريبهن.
وكذلك تطوير أدائهن بشــكل أفضل خالل 
الفترة املقبلة، من أجل جتهيز وإعداد منتخب 
قوي من اإلماراتيــات لتمثيل الدولة وحتقيق 
للســيدات،  اإلمارات  اإلجنازات.وكان منتخب 
قد حقق لقب بطولة غرب آسيا لسباعيات 
الرجبي في نســختها األخيــرة بالعاصمة 

القطرية الدوحة في تشرين األول 2021.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نــادي العربي القطــري معاقبة جنمه 
حامد إسماعيل بسبب سلوكه عقب نهاية 
مباراة الفريق ضد الســيلية أمس االول، في 
ثمن نهائي كأس األمير.وقــررت إدارة العربي 
إيقاف الالعب حامد إســماعيل بعدما أشار 
بطريقة غير مقبولــة جلماهير الفريق التي 

كانت غاضبة بعد اخلسارة.
وقال نادي العربي عبر موقعه الرسمي »قررت 
إدارة النادي العربــي الرياضي إيقاف الالعب 
حامد إسماعيل حتى إشعار آخر ملا بدر منه 
من تصرف جتاه جماهيرنا في املباراة األخيرة«.
السيلية بهدفني  أمام  العربي خســر  وكان 
نظيفــني، وودع بطولــة كأس األمير مبكرا، 
في واحدة من أكبــر مفاجآت البطولة حتى 
اآلن، خاصة أن الســيلية يحتل املركز األخير 
في جدول ترتيب الدوري القطري.وكان حامد 
إســماعيل قد انضم لفريــق العربي في آب 
مــن العام املاضــي بعد جتاربــه املميزة في 

املسابقات احمللية، مع فريقي السد والريان.

مانشستر يونايتد 
يرتقي للمركز الرابع

أوالندو مدربة لمنتخب 
اإلمارات لرجبي السيدات

العربي القطري يعاقب 
حامد إسماعيل

مبابي يسجل هدفا ثميناً في مرمى ريال مدريد

العواصم ـ وكااللت:
قــال النجــم الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش إنه يفضل تفويت 
التنس املســتقبلية،  بطــوالت 
تلقي لقاح  إجباره على  من  بدالً 
فيروس كورونا.وقال ديوكوفيتش، 
اإلذاعة  في حوار أجراه مع هيئة 
البريطانيــة »بي بي ســي«: »ال 
ينبغي أن أكــون جزًءا من حركة 
لكــن  للتطعيــم،  مناهضــة 
األمر يتعلق بحق الفـــرد فـــي 

االختيـار«.
ســتضحي  »هــل  وأضــاف: 
مســابقات  فــي  باملشــاركة 
مثــل وميبلدون وبطولة فرنســا 
نعم..  اللقاح؟  بسبب  املفتوحة 
هذا الثمن الذي أرغب في دفعه«.
وكان ديوكوفيتش مت ترحيله من 
أن  أستراليا الشهر املاضي، بعد 
بسبب  تأشيرته  احلكومة  ألغت 

عدم حصوله على اللقاح.
أبــًدا ضد  وتابــع: »لــم أكــن 
حصلت  إنني  حيــث  التطعيم، 
علــى لقاحــات عندمــا كنت 
أؤيد حرية  دائًمــا  لكنني  طفالً، 
اختيار ما تضعه في جســدك«.

الشروط  تتغير  أن  »آمل  وواصل: 
اخلاصــة بالتطعيم في بطوالت 
معينــة، كي أمتكن مــن اللعب 
لكنني  أخرى،  عديدة  لســنوات 
مســتعد للتضحية بفرصة أن 
أصبــح أعظم العــب تنس في 
كل العصور رقمًيــا«.وأردف: »إن 
مبدأ ما الذي أضعه في جسدي 

أهم مــن أي لقب أو أي شــيء 
آخر. أحــاول أن أكــون متناغًما 
مع جســدي بقدر ما أستطيع«.

واختتم: »عقلي سيظل منفتًحا 
بشــأن إمكانيــة التطعيم في 
املســتقبل، ألننا نحاول جميًعا 
إيجاد أفضــل حل ممكن للقضاء 

على كورونا«.

العواصم ـ وكاالت:
الدولي للســيارات  أعلــن االحتــاد 
قاعدة  غّيــر  أنــه  اإلثنــني،  )فيــا( 
تســاقط  عند  باإلجراءات  متعلقة 
األمطار ســاعدت الهولندي ماكس 
املوسم  انتزاع لقب  فيرستابن على 
املاضي في بطولة العالم للفورموال 
1، كمــا لم ميض بخطــة رفع عدد 
»ســبرينت«  الســرعة  ســباقات 
التأهيلية إلى ســتة. وأعلن فيا عن 
القرارات بعد اجتماع جلنته ورئيسه 
املنتخب حديًثا، اإلماراتي محمد بن 
سلّيم مع فرق الفورموال 1 في لندن.

وقالت الهيئــة القارية في بيان، إنه 
كانت هناك »مناقشــات مفصلة«، 
حول اجلدل الذي حصل في السباق 
أبوظبي.كان  في  للموســم  األخير 
البريطاني لويس هاميلتون، ســائق 
لقب  الى  في طريقه  مرســيديس، 
ثامن قياســي في بطولــة العالم 
فــي كانون األول الفائــت، قبل قرار 
جدلي بانســحاب سيارة األمان في 
اللفة األخيرة، ما سمح لفيرستابن 
بتجــاوزه وحتقيــق لقبــه األول في 
البيان:  مجنون.وأضــاف  ســيناريو 
»مالحظات اللجنة بشــأن املسائل 

املطروحة سيتم دمجها مع تقييم 
الرئيس، الذي سيعلن عن التغييرات 
الهيكلية وخطــة العمل في األيام 
الدولي  االحتاد  املقبلة«. كما طــرح 
حادثة أخرى أثــارت اجلدل في جائزة 
الفائت،  آب  فــي  الكبرى  بلجيــكا 
حيث أُعلــن فوز فيرســتابن وُمنح 
نصف عــدد النقــاط التي يحصل 
عليهــا الفائــز عــادة )12.5(، على 
الرغم من إلغاء الســباق بســبب 
األمطــار الغزيرة.وجاء فــي البيان: 

»لن يتم منح أي نقاط ما لم يكمل 
املتصدر ما ال يقل عن لفتني من دون 
تدخل سيارة األمان و/أو سيارة األمان 
االفتراضية«. كما أدرج نظاًما جديًدا 
املئوية  النســبة  على  بناًء  للنقاط 
للمســافة املقطوعــة. إذا كانــت 
السيارات قد تسابقت ألقل من 25% 
من املســافة املقررة، فســيحصل 
املتصدر على ســت نقــاط، مقابل 
توالًيا  ونقطــة  اثنتني  ثــالث،  أربع، 

للسيارات األربع التالية.

ديوكوفيتش: سأضحي بكل تاريخي 
إذا أجبرت على اللقاح

فيا يغّير »قاعدة فيرستابن« في فورموال1.. 
ويرفض زيادة سباقات »سبرينت«

ديوكوفيتش

سباقات الفورمال 1

مفكرة اليوم
الدوري األوروبي 

برشلونة ـ نابولي 
11:00 مساًءبورتو ـ التسيو

9:45 مساًء
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بغداد ـ فالح الناصر:

الوطني  منتخبنــا  مــدرب  اكد 
لكرة القدم، عبد الغني شــهد، 
في املؤمتــر الصحفي الذي عقده 
يعترف  انــه  أمس،  الكــرة  احتاد 
باإلحصائيات ويؤكد انها واقعية، 
كاشــفاً عن عقده الذي يستمر 
ملباراتــن فقــط امــام اإلمارات 
وسوريا تاركا احلديث للبقاء فترة 
أطــول إلى ما بعــد االنتهاء من 
بالصعبة  التــي وصفها  املهمة 
وهي مهمة وطــن النجاح فيها 
والتركيز  اجلميــع  بتعــاون  يأتي 

فيها، الن الهدف هو الفوز.
وجــرى تقــدمي املــدرب اجلديــد 
ملنتخبنــا الوطنــي على هامش 
املؤمتر اإلســبوعي الحتاد الكرة، اذ 
اعلن عضو احتاد اللعبة املتحدث 
الرسمي باسمه ، أحمد املوسوي 
، ان احتــاده يبــارك افتتاح ملعب 
الــزوراء اجلديــد الذي ســيكون 
إضافــة مهمــة وكذلــك وضع 
خطة عمل ملنتخبنا للناشــئن 
قبل التصفيات اآلسيوية، وجولة 
الوفــد العراقــي فــي اإلمارات 
واللقاء باملسؤولن هناك واإلتفاق 
على ترشــيح منســقن أمنين 
ومنســقن  للمباريات  ومراقبن 
إعالميــن مــن العراق لــدورات 
تقام باشــراف االحتاديــن الدولي 
واآلسيوية في دول شتى بالفترة 

املقبلة.
انه يشكر احتاد  إلى  وأشار شهد 
الكرة على منحه الثقة مبينا ان 
واقع احلال يشير إلى اننا استقبلنا 
11 هدفا مقابل تسجيل 4 كرات 
وهو ما يشــكل عقما تهديفيا، 

وقال ان اختــزال الوقت وكيفية 
املقبلتن  للمباراتــن  التحضير 
الذي  التدريبي  مفهمومه  يشدد 
وبحسب رؤيته يبنى على 3 نقاط 
الالعبن  اختيار  أولها   ( أساسية 
إدارة  وثالثها  توظيفهم  وثانياها 

املباراة(.
املنتخب  مباريات  ان  قال  شــهد 
الوطني فــي التصفيات املؤهلة 
2022 شهدت  إلى مونديال قطر 
50 العباً  40 ـ  مشــاركة نحــو 
بينهم 8 العبن إلى 9 باملواصفات 

مبدأ  ســيكون  وهنا  نفســها، 
لألفضــل،  والبقــاء  املفاضلــة 
ان يتم  املعقــول  الن ليس مــن 
استقدام هذه العدد من الالعبن 
وتكديســهم، وقال سأركز على 

االنتقاء الختيار األفضل.
املدرب اجلديــد ملنتخبنا الوطني 
قال ان املنتخب سيتجمع يوم 10 
املقبل وســيلعب مباراة جتريبية 
في 17 منه من أجــل التحضير 
اإلمــارات  ملواجهتــي  األمثــل 
وســوريا، وســيعمل على خلق 

أجــواء إيجابية لــزرع الثقة في 
الالعبن وصوالً على حتضير جيد 

جدا ملباراتي اإلمارات وسوريا.
شهد نفى محاربته للمحترفن، 
وقال ان التشكيك مبعاداته لهم 
بني على أسس خاطئة، كاشفا 
انه اول مــدرب فتح باب املنتخب 
علي  الثالثة  لالعبــن  األوملبــي 
ومهند  العمــاري  وأمير  احلمادي 
املصلحة  ان  إلى  جعاز، مشــيرا 
العليا هي التي تسهم في إبقاء 
او محترف بحسب  العب محلي 

وما ميلكه  التدريبي  املالك  حاجة 
من مؤهالت فنية.

وذكــر انه منــح احمللــل الفني 
متابعة  مهمة  ادريان،  الهولندي، 
الالعبن احملترفــن في هذه املدة، 
من أجل الوقوف على املستويات 
الفنية لكل العب، وبشأن الالعب 
ســتيفن يعقوب، اكــد انه على 
واألخير طلب  الالعب  مع  تواصل 
فترة لكي يتخــذ القرار النهائي 
في امكان اللعب ملنتخب العراق.

 املؤمتــر الصحفي الــذي حضره 

النائــب الثاني لرئيس احتاد الكرة 
املركزي مشرف املنتخب الوطني، 
يونس محمود، وعضو احتاد الكرة 
املتحدث الرسمي باسمه، أحمد 
املوســوي، وإدارة الزميــل رئيس 
الدائــرة اإلعالميــة فــي االحتاد، 
يوســف فعل، شــهد مداخالت 
مــن الصحفين وأجــاب عليها  

محمود واملوسوي وشهد.
وبشــأن إقامة مبــاراة املنتخب 
اإلمارات في ملعب  امام  الوطني 
البصــرة، أوضح النائــب الثاني 
لرئيس االحتاد املركزي لكرة القدم 
ان جهــد كبير  يونس محمــود 
يبذل في ذلك، وهذا حق مشروع 
للعــراق في اللعــب على ارضه، 
في حن اعلن عضــو احتاد الكرة 
املتحدث الرسمي بأسمه، أحمد 
املوســوي، ان لبغــداد األولويــة 
فــي ضيافــة املبــاراة، والبصرة 
بالدرجة الثانيــة، وفي حال عدم 
العراق ســيختار  فــأن  املوافقة 
األردن القامتها ملا فيها من أجواء 
إيجابيــة وجمهــور عراقي ميكن 
لالعبي  اإليجابية  املظلة  يوفر  ان 

منتخبنا الوطني.
الكرة،  الثاني لرئيس احتاد  النائب 
اكــد ان احتــاده ال يقــف بالضد 
من املدربن احملليــن وهذه مجرد 
أوهام انســجها خيال بعض من 
يعمل  االحتاد  ان  واكد  اإلعالمين، 
على منح الثقة ملــن يراه مؤهال 
للمهمة، وان اختيار الكابنت عبد 
الغني شــهد للمهمة الوطنية 
اميانا بقدراتــه التدريبية، وبن ان 
االحتــاد أيضا منــح الفرصة في 
الوطنية  املنتخبــات  مع  العمل 
فأين  وطنيــة،  ملــالكات  األخرى 

محاربة االحتاد ملدربينا احمللين؟!.

عبد الغني شهد: ارتكز على 3 نقاط
 في التدريب وال احارب المحترفين 

مدربا لمنتخبنا الوطني في مباراتي اإلمارات وسوريا ، بعدها لكل حادث حديث
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كبيان رئيسا شرعيًا 
التحاد السباحة

االستئناف تحرم العبًا  
وتعاقب جمهور الناصرية 

غدا .. بدء الجولة 11 
لدوري اليد الممتاز 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت محكمة التمييز االحتاديــة نقض قرار محكمة 
املنازعات الرياضية، املرفوعة من قبل الرئيس الســابق 
الحتاد السباحة ســرمد عبد االله ضد الرئيس احلالي 
خالد كبيان.وقــال خالد كبيــان ان محكمة التمييز 
االحتادية وأكدت شــرعيتي لرئاســة االحتــاد العراقي 
النافذة والقوانن  العراقية  للقوانن  للســباحة وفقاً 
واالنظمة الدولية و قرار محكمــة التحكيم الدولية 
»كاس«. واشــار الى ان االحتاد الدولي للسباحة كان قد 
اعترف بانتخابات االحتاد العراقي االخيرة وصادق عليها 
رســميا بعد ان اشرفت عليها عبر املنصة اإللكترونية 
.وبــن ان القرار انهى اجلدل القائم وحســم شــرعية 

االنتخابات لالحتاد احلالي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت جلنــُة االســتئناف اجتماعهــا بتاريــخ 
)15/2/2022( فــي مقّر االحتاد املركــزي لكرِة القدم، 
واطلعت علــى التظلِم املُقدم من نــادي الناصرية 
الرياضي على قرار جلنِة االســتئناف املرقم )17( في 
)2/2/ 2022(، وبعــد االطالِع علــى محتوى القرص 
املدمــج ) CD ( ظهر للجنــة أن الالعب اخملالف هو 
)حسن نعيم( الذي يحمُل الرقَم )15( وفقاً الستمارة 
املباراِة املُرافقة، واســتناداً ألحــكام املادة )133( من 
الئحِة االنضباط اخلاصة مبراجعِة القرارات في حالِة 
ظهور أدلٍة جديدٍة في القضية، وبعد التدقيق، قررت 
اللجنُة مراجعة قرارها املرقــم أعاله وتعديله كما 
يلــي : أوالً: مراجعة قرار هــذه اللجنة املرقم 7 في 
)2/2/2022( وإلغــاء مضمونــه.. ثانيا : حرمان العب 
نــادي البحري )حســن نعيم ( أربع مباريــاٍت وفقاً 
للمادة 50/6 من الئحة االنضباط.. ثالثا: اإلبقاء على 
عقوبِة نــادي الناصرية بحرماِن جمهوره من احلضور 
ملباراتــن ابتداًء من الدور الرابع مــن املرحلِة الثانية 

استناداً للمادة )5/ب( انضباط.

حسام عبد الرضا*  
تقام يوم غــٍد اجلمعة وبعد غد الســبت مباريات الدور 
احلادي عشــر من املرحلة األولى ) باستثناء مباراة فريقي 
الشــرطة واجليش ( التي ســتقام يوم اجلمعــة املوافق 
225 شــباط اجلاري.. فيلتقي فريق اجليش صاحب املركز 
الثانــي  مع فريق بلدية البصرة وتبدو الفرصة ســانحة 
أمام اجليش للتســاوي برصيد النقاط ومزاحمة املتصدر 
الشــرطة الذي ميتلك مباراة أكثر مع فارق اهداف مريح 
لفريق الشــرطة .. وميتلــك البلدية 16 نقطــة باملركز 

اخلامس واملهدد بالتنازل عنه في حال خسارته. 
الكوت املنتشــي بفوزه األول في الدور السابق سيحاول 
أن يكررها للعبور إلى مركز أفضل من احلادي عشر  وهذه 
املرة ستكون أمام ضيفة فريق الكوفة وهو أيضا يطمح 
للفوز والصعود ملركز اعلى من املركز التاســع .. وينتظر 
أن يقدم فريق احلشــد الشــعبي الفرصــة له من خالل 
الفوز على كربالء ، وســتقام املبــاراة على قاعة احلكيم 
في كربالء،  فريق كربــالء باملركز الثامن بـ 10 نقاط وهو 
مركــز اليلبي طموح الــكادر التدريبــي واإلداري بعد أن 
كان في املواســم السابقة يزاحم فرق املقدمة، في حن 
يسعى احلشــد لتشديد اخلناق على فرق الصدارة وتعزيز 
مركــزه الثالث الذي انفرد به بعد تغلبه بالدور الســابق 
على فريق ديالــى.  قاعة نادي ديالى ستســتضيف يوم 
الســبت مباراة اصحاب الدار ديالى الساعي العوده الى 
ســكه االنتصارات بعد أن فقد في الدور الســابق املركز 
الثالث مع فريق التعاون الذي يعيش اســوء ايامه بسبب 
الضائقة املالية التي يعاني منها الفريق والتي أثرت علية 

مما جعلته يهبط للمركز السابع بـ 12 نقطة. 
آخر مباريات يوم السبت ستكون بن فريق املسيب والذي 
هو ايضــا يعاني من الضائقة املاليــة مما جعلت الفريق 
يتخلــف عن احلضور في الدور الســابق حملافظة البصرة 
.. يقف املســيب باملركز العاشــر بـ 4 نقاط ، ضيفه هو 
فريق الســليمانية صاحب املركز السادس بـ 16 نقطة  
والطامح الصعود إلى املركز السادس .. مالحظة ) جميع 

املباريات تقام الساعة الثانية ظهرا (.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقاُم في العاصمــِة املاليزية كواالملبور، 
اليوم، قرعُة كأس آســيا حتت )23 عاما( 
التي ســتقاُم في أوزبكستان في شهر 
حزيران املقبل، مبشاركة 16 منتخباً من 
الذي  العراقّي  األوملبــي  املنتخُب  بينها 

وضَع في املستوى الثالث.
نهائيــاَت  أوزبكســتان  وتســتضيُف 
النســخة اجلديدة لعام 2022 لبطولة 
آسيا التي انطلقت للمرة األولى مطلع 
عــام 2014 فــي العاصمــِة الُعمانية 
مسقط، وأحرز لقبها املنتخب العراقي، 
حيــث ســتقاُم املباريات الـــ )32( في 
الفترِة  وقرشي خالل  مدينتي طشقند 

من 1 إلى 19 حزيران املقبل.
وتشــارُك في النهائيــات )16( منتخباً 
سيتم تقسيمها على أربع مجموعاٍت، 
املشــاركة  املنتخبــات  تصنيــُف  ومت 
املاضية  النسخِة  في  نتائجها  بحسب 
عــام 2020 فــي تايلند، والتــي توجت 
بلقبهــا كوريا اجلنوبية، فــي حن جاَء 
في  املُضيــف  أوزبكســتان  منتخــب 
املســتوى األول.ويضُم املســتوى األول، 
إلى جانب أوزبكســتان وكوريا اجلنوبية، 
كالً من الســعودية وأســتراليا اللتن 

حصلتا على املركزين الثاني والثالث في 
النســخِة املاضية، بينما ضم املستوى 
الثاني منتخباَت األردن وتايلند واإلمارات 
وإيــران، وضم املســتوى الثالث كالً من 
منتخباِت العراق وقطر وفيتنام واليابان. 
أما املســتوى الرابع فيشمُل منتخباَت 
والكويــت  وماليزيــا  طاجيكســتان 
منتخب  وضع  وتركمانستان.وســيتُم 
أوزبكســتان في املوقع  A 1، وتضُم كل 
مجموعة فريقاً من كل مستوى، ويبدأ 
سحب القرعة مبنتخباِت املستوى الرابع 

أوالً.
واجتــازَ املنتخــب األوملبــي العراقــّي 
التصفيات اآلسيوّية، حيث أحرزَ بطاقَة 
التأهل عــن اجملموعة الثالثــة ُمتفوقاً 
على منتخبي البحريــن واملالديف، في 
حن انســحَب منتخب أفغانستان من 
التصفياِت قبل انطالقها في العاصمة 

البحرينية املنامة.
من جهة أخرى أعلنت جلنة املســابقات 
فــي االحتاد املركزي لكــرة القدم جدول 
مباريات اجلولــة 22 لدوري الكرة املمتاز، 
اذ تفتتح يوم السبت املقبل املوافق 19 
مباريات،  خمس  بإقامة  اجلاري  شــباط 
فتقام مبــاراة الكهربــاء والنجف في 
ملعــب التاجي، ويضيف ســامراء في 
ملعبه فريق الصناعة، وجترى في ملعب 

زاخو مباراة اهــل الدار وضيوفهم فريق 
امليناء، في حــن يتقابل الكرخ والنفط 
فــي ملعــب الســاحر أحمــد راضي 
املباريات  وتقام جميــع  الكــرخ،  بنادي 

في الســاعة 2 ظهــرا، ويلعب الطلبة 
والديوانية في ملعب الشــعب الدولي 

في الساعة الرابعة والنصف مساء.
االحد  يوم  اجلولة  مباريات  وتســتكمل 

20 الشهر اجلاري بإجراء خمس مباريات، 
فيلعب القاســم والــزوراء في ملعب 
الكفل في الســاعة الواحدة والنصف 
ظهرا، ويلعب نوروز امام نفط الوســط 

في ملعب الســليمانية في الساعة 2 
ظهرا، وتقام مباراة نفط ميسان واجلوية 
في ملعب ميسان األوملبي في الساعة 
الثالثة و45 دقيقة مســاء ويلعب أربيل 
والشــرطة في ملعب فرانسوا حريري 
في الســاعة 6 مســاء، ويلتقي نفط 
البصرة وأمانة بغداد في ملعب الفيحاء 

في الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء.
بالفوز  الزوراء ملعبه اجلديد  دشن فريق 
على ضيفه الديوانية )2-0(، مساء اليوم 
الثالثــاء، ضمن اجلولة 21 مــن الدوري 
املمتاز.وحضــر حفل التدشــن عدنان 
درجال وزير الشــباب والرياضة العراقي، 
الذي نفذ ركلة البدايــة إيذانا بافتتاح 
امللعب بشــكل رســمي، كمــا حضر 
البداية،  أثناء تنفيذ ركلة  بشكل رمزي 
كل من حســنن جنــل العب الــزوراء 
الســابق املرحوم علي هــادي، وفيصل 
جنل العب الزوراء السابق املرحوم احمد 

راضي.
أول أهداف فريقه  وسجل عالء مهاوي 
في الدقيقــة 22، بعــد تالعبه بأكثر 
من العب من فريــق الديوانية، ليدخل 
ســجالت النادي، كصاحــب البصمة 
األولــى فــي امللعــب اجلديد.وضاعف 
اللبناني محمد قدوح النتيجة للزوراء، 
وأضــاف الهــدف الثانــي لفريقه في 

الدقيقة 49، ليضع أول بصمة له منذ 
انضمامه للكتيبة البيضاء، في مرحلة 
اإليــاب من الــدوري احمللي..وســبقت 
املبــاراة احتفالية افتتاح ملعب الزوراء 
وسط حضور العديد من الشخصيات 
العراقية. وبهذا  الكرة  الرياضية وجنوم 
االنتصار استعاد الزوراء وصافة الترتيب 
42 نقطة، فيما بقي الديوانية  برصيد 
فــي املركــز الثامن عشــر برصيد 16 

نقطة.
وفاز القوة اجلوية على ضيفه سامراء، 
بهدفن من دون رد،في ملعب الشــعب 
الدولي ضمن ختام اجلولة 21 ســجل 
صفاء هادي، الهدف األول في الدقيقة 
55، وأضاف اجلزائري بوكاســي، الهدف 
املباراة  58.وأقيمت  الدقيقة  الثاني في 
على ملعب الشــعب الدولي، وســط 
أنصار  من  حضور جماهيري ضعيــف 
الصقور.وتعــرض ضرغام إســماعيل 
العب القوة اجلوية، للطرد في الشوط 
الثاني، بعد ضرب العب ســامراء.ويعد 
هذا االنتصــار األول للمــدرب حكيم 
شــاكر مع القوة اجلوية، بعد تســلم 
املهمة مع انطــالق مرحلة اإلياب.ورفع 
القوة اجلوية رصيده إلى 38 نقطة في 
املركــز اخلامس.وجتمد رصيد ســامراء 

عند 5 نقاط في ذيل الترتيب.

منتخبنا األولمبي في المستوى الثالث بقرعة كأس آسيا
الجولة 22 لممتاز الكرة تفتتح السبت بإقامة خمس مباريات

املنتخب االوملبي

جانب من املؤمتر الصحفي أمس لتقدمي مدرب منتخبنا الوطني عبد الغني شهد

نعمت عباس:
جنم نــادي اجلامعة واالســتاذ في 
كليــة التربيــة الرياضية جامعة 
بغداد مطلع الثمانينات من القرن 
املاضــي واملــدرب االنيــق اجملتهد 
العلمــي األكادميــي خبيــر فني 
ومدرب لياقة بدنية بإمتياز حدثني 
منتخب  جنم  صدام  نعيم  الكابنت 
العراق الســابق عن الكابنت سعد 
جميل ، حيث قال في بطولة كأس 
الثمانينات  نهاية  العالم للشباب 
جتهيز  ســعد  الكابنت  اســتطاع 
املنتخب العراقي بدنياً واستطعنا 
واألرجنتن  اســبانيا  علــى  الفوز 
وحققنــا نتائج طيبة ومشــرفة 
وأشــاد الكابنت نعيم صدام عضو 
األحتاد الســابق بكفــاءة الكابنت 
ســعد جميل والذى حقق جناحات 
وعربياً  وخليجيــاً  كثيرة محليــاً 
ويشــرفني كنت أحــد طالبه في 
وعملت  الرياضية  التربيــة  كلية 
معــه فــي منتخــب أميركيــة 
الشــارقة حيــث حقــق بطوالت 
واســتطاع  وخارجيــة  داخليــة 
منتخــب اميركية الشــارقة من 
الفوز على األندية اإلماراتية رسم 
صورة الفريق بطريقة جميلة جداً 
ولطاملــا اختار احتــاد القدم املالك 
احمللي الذيــن نتمنى لهم التوفيق 

والنجاح في املهمتن املقبلتن.
ومساعديه  شــهد  غني  الكابنت 

رزاق فرحان وحيدر جنم هؤالء جنوم 
الكرة فــي الفترة املاضية وعندما 
قرر االحتــاد االعتمــاد على املالك 
الوطني عليه أن يفســح الطريق 
للكفــاءات الوطنيــة املهاجــرة 
لإلشراف الفني خاصة وأن الكابنت 
غني مجتهد ويحب أن يستشــير 
من هم أكثر خبرة والدكتور سعد 
جميل األنسب واألفضل في إعداد 
املنتخبــات الوطنية ورئيس االحتاد 
عدنــان درجال كان أحــد الالعبن 
الذين أشرف على إعدادهم املدرب 
تصفيات  في  جميل  سعد  املثالي 

كاس العالم عام 1990 م .

علينــا أن نضــع منهاجــاً علمياً 
هيبة  يعيــد  الوطني  للمنتخــب 
الكــره العراقيــة فــي الــدورات 
اآلسيوية يستعن بخبرات الدكتور 
في  اإلماراتي  اإلحتاد  جميل  ســعد 
القاء احملاضرات للمدربن املشاركن 

في دورة بروفشينال .
همســة وطــن : املهمــة املقبلة 
اجلميع  مــن  وقفة  حتتــاج  وطنية 
الفني  واإلشــراف  البدني  واإلعداد 
شــيئان ال ميكن االستغناء عنهما 
بأي شــكل من األشكال ، والكابنت 
سعد جميل يحمل هاتن الصفتن 

بكل ما حتمل من تفصيالت. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن نــادي القوة اجلوية تعاقد العبه 
الدولي إبراهيم بايش مع فريق فوالذ 
اإليراني، وان مبــاراة أمس امام فريق 
سامراء هي األخيرة لالعب قبل سفره 
إلى متثيل الفريــق اإليراني الذي يعد 

من أبرز األندية هناك، وله مشاركات 
عدة على صعيد دوري أبطال آســيا.
فنية  مؤهالت  ميلــك  بايش  والالعب 
جيدة جدا في مواقع الهجوم، وقدم 
نفســه العباً مؤثــراً بنحو كبير في 
مشــاركاته في صفوف األندية التي 

دافع عن ألونها وابرزها اجلوية والزوراء. 
يشار إلى ان فريق اجلوية يقوده املدرب 
حكيم شــاكر خلفا للمدرب راضي 
شنيشل، برغم انه بدأ بتعادل فريقه 
إيجابيا امام فريق القاسم في ملعب 

الكفل بأول أختبار.

حسين الشمري:
ينتظــم اربعــة ســباحن برفقة 
مدربهم في وحدانهــم التدريبية 
املنتظمة استعداد للمشاركة في 
بطولة املانيا العاملية التي ستقام 
في مدينة برلن للمدة من اخلامس 
والعشــرين مــن الشــهر املقبل 
الرابع من شــهر نيســان  ولغاية 

املقبل.
وقال رئيس احتاد  السباحة الباراملبي 
هاشم فرز إلعالم اللجنة الباراملبية 
ان  منتخبنا يســتعد  للمشاركة 
في بطولــة املانيــا العاملية التي 
تعد من البطوالت املهمة واملؤهلة 
الى موندبــال  العالم في البرتغال 
خالل شهر حزيران املقبل من العام 
احلالي  ولذلك ســتكون املشاركة 
واســعة من منتخبات العالم من 

آسيا وافريقيا وأوروبا .
واضاف فــرز ســيتالف وفدنا من 
عضو احتاد اللعبة زيد ناجح رئيسا 
وســمير صبحي مدربا اضافة الى 
اربعة سباحن وهم قاسم محمد 

ومصطفى هاشم وحسن صاحب 
اكمل   وقــد  عمــاد  ومصطفــى 
سباحونا رحلة االعداد واالستعداد 
في معســكر داخلــي على الرغم 
برودة اجلو الذي اثــر على برودة املاء 
اال ان ســباحينا واصلوا وحداتهم 
التدريبيــة بــكل همة ونشــاط 

ايجابية  نتائــج  حتقيــق  اجل  من 
واملعنوي  املادي  الدعم  ننســى  وال 
التنفيذي  املكتــب  االخوة في  من 
الدكتور عقيل حميد  االخ  برئاسة 
الذي جددنا له الثقة بتولي منصب 
رئيس اللجنــة الباراملبية الوطنية 
العراقية وهو اســتحقاق طبيعي 
له  السيما وقد كانت لنا مشاركة 
في البطولة نفسه في عام 2016 
وحصلنا على ثالثة اوســمة حيث 
نال ســباحنا فالح ناهض وسامن 
االول فضــي واخــر برونــزي وكان 
الوســام االخر من نصيب سباحنا 
الى  جواد كاظــم ونحن نســعى 
تكــون حصيلتنا افضــل من عدد 
واختتم  املميزة..  والوانها  االوسمة 
فــرز حديثه بالقول كلنــا امنيات 
بسباحبنا  كبيرة  وثقة  وطموحات 
ارقاما  يكونــوا  ان  فــي  ومدربهم 
بغية  العاملية  البطولة  صعبة في 
حصد اوســمة الفوز التي ستطرز 
صدورهــم العامرة بحــب بلدهم 

العراق.

الدكتور سعد جميل.. خبرات يمكن 
االستعانة بها لدعم مدربي المنتخب الوطني 

إبراهيم بايش ينتقل إلى فوالذ اإليراني

سباحو البارالمبية في بطولة المانيا العالمية

الدكتور سعد جميل مع نعمت عباس في لقطة سابقة

هاشم فرز



حكومة االختيار ام 
حكومة االمر الواقع؟

ليس املهم ان تصل في السياســة الى 
القمة، بــل املهم ان حتافظ على موقعك 
فيها، يعتمــد هذا علــى كيفية تقدمي 
وتباشر عمليا، بتحويل  خدمات للشعب 
الوعود اجملانية الى مشــاريع واقعية تعود 
على اجملتمع باالستقرار امنيا واقتصاديا .

احلكومــة التــي يتحدث عنهــا اجلميع، 
وحتــى ال نغرق في االغلبية، ســواء زادت 
االعداد فيهــا او تقلصت، البد من مراعاة 
اعضاء  فــي  وبالذات  االختيارالصائــب، 
التي تتالف من رئيس  احلكومة املصغرة، 
املالية،  والداخلية،  الدفــاع  ووزراء  الوزراء 
اخلارجية، مستشار االمن الوطني، النفط 
والطاقة، التخطيط، واالمني العام جمللس 

الوزراء،
هوالء ميثلون احلكومة املصغرة، اذا متكنت 
االحزاب السياسية هذه املره بكل طيفها 
واختالفاتها، من اختيارشخصيات حتضى 
والنزاهة،  العملية  واخلبــرة  باالختصاص 
حينهــا ميكننا ان نتفــاءل.. هذا ال يعني 
التقليل من شــان بقية الــوزارات، لكن 
التجانس وقوة نــواة احلكومة هو معيار 

حسن االختيار .
في كل العهود واالزمنة كان الدوراالساس 
الصحــاب احلــل والعقــد، وهــوالء من 
نسميهم احلكومة املصغره، التي تتالف 
او ســيادية  من ثمانية عناوين رئيســة 
سمها ما شئت، لكن هوالء دون غيرهم، 
يتحملون املســؤولية داخليــا وخارجيا، 
النهم من يتخذ القرار، وبناء على قدرتهم، 
ترجح احدى الكفتني، النجاح او االخفاق 
الذي نخشــى تكراره، وحينها نكون قد 

خسرنا في التوافق واالغلبية معا .

جواد البوالني

وضعــت النجمة التونســية هند صبري خطــا أحمر في 
عالقتها مع اجلميع مبا فيهــم زوجها، وهو الكذب، مؤكدة 
إنها ال تســامح فيه وال تقبله مهما كان املبرر، وستنفصل 
عن زوجها فورا إذا كذب عليها، وبنفس الوقت أكدت احتمال 
تقدمي أجزاء جديدة من مسلســل “البحــث عن عال” بعد 
جناحه. مقدم برنامج ABtalks أنس بوخش اختار تصريحات 
صادمة وحازمة لهند صبــري ضيفة حلقته اجلديدة املقرر 
عرضها مســاء اليوم الثالثاء، وفــي صدارتها رفضها التام 
للكذب، وردت على سؤال: ما هو الشيء الذي ال تقبلينه أو 
تسامحني فيه؟ قائلة: ال أحب الكذب وسأنفصل عن زوجي 

إذا كذب علّي.
وأكدت هنــد صبري أن حياتها فــي الطفولة كانت هادئة 
للغاية ولهــذا تعرضت للصدمة عقــب انفصال والديها، 

موضحة بأنها أصبحت تائهة وشعرت بالوجع.
أشــارت هند إلى أن الفتاة تظل توافــق على أوامر ورغبات 
العائلة أثنــاء طفولتها حتى تكتشــف أن صوتها اخلاص 
يضيع ويتالشــى، وهنا تبدأ التمرد بحثا عن استعادة ذاتها، 

وهذه مرحلة طبيعية متر على أي فتاة.

في يــوم احلب، أعطى املمثل األمريكي الشــهير أوين 
ويلسون مثاالً أقرب للخيال عن احلب، حيث قال النجم 
في برنامج “The Ellen DeGeneres Show” إن والدته 

وجدت احلب في عمر الـ 80 وتزوجت.
وفي التفاصيل، وأثناء مناقشــة فيلمــه الكوميدي 
الرومانسي اجلديد “Marry Me”، الذي تشاركه البطولة 
فيه جينيفر لوبيز، قال أوين ويلســون: إن والدته، التي 
تبلــغ اآلن من العمر 82 عاماً، كانت تبلغ من العمر 80 
عامــاً، عندما تزوجت من رجل لطيــف للغاية، وقال:” 
أعتقد أن هذه قصة رومانســية جداً، وتؤكد فكرة أنه 

ميكنك أن جتد احلب في أي ُعمر”.
وأشــار النجم إلى أنه هو أيضاً رومانسي إلى حد ما، 
وأنه يُقدر القصص الرومانســية، كالتي حصلت مع 

والدته.
ويلعب أويــن دوراً رومانســياً في فيلمــه الكوميدي 
الرومانسي اجلديد “Marry Me” الذي يتناول حياة جنمي 
املوسيقى كات فالديز التي جتسد دورها جينيفر لوبيز، 

وباستيان الذي يؤدي دوره مالوما.

هند صبري 

أوين ويلسون

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد إبراهيم - بغداد: 
يبقى اخمللص لوطنه، مخلصا لكل من 
حوله وحني يكــون املواطن في مهنة 
حتتم عليه ان يلقي بنفسه في اخملاطر 
من اجل االخرين فهــو اجلندي اجملهول 

البطل الذي يتوارى خلف عمله.
 رجل االطفاء كاظم رحمة الالمي كان 
في غرفة الطــوارئ في مديرية الدفاع 
املدني في منطقة الشعب، في انتظار 
نــداء لبــدء العمل في مهنتــه التي 
احبها وصــارت له خبرة وكفاءة عالية 
فيها،  يستذكر أحيانا ابنه الذي فقده 
قبل سنوات وهو في  الشهر السادس 
من عمره، فيتمنى ان ينقذ كل االطفال 
حتى جاء نداء ســريع بوجود حريق في 
منطقة الشعب وليكون هذا العراقي 
البطل سببا بإنقاذ طفلة عمرها ثالث 

سنوات. 
يقــول: كنت  مع زمالئي حني دق جرس 
االنذار والنداء بــان حريقا في بيت في 
منطقة الشــعب مع وجود شــخص 
محاصــر، وفــي كل مــرة نتلقى نداء 
يشــعر الكل باملسؤولية وتبدأ احلركة 
ســريعة، ونعتبر احلالة حرجة وخطرة 
ونتعامل على انهــا غاية في اخلطورة 
ليكون اســتعدادنا عاليا، وخالل ثواني 
يكون الكل داخل عجلة االطفاء، وفي 
الطريق كنا نتناقش في كيفية اطفاء 
احلريق وهذا احلــوار دائما يدور بننا حني 
ان كان احلادث  نكون متوجهني لإلنقاذ 
في بيــت او مؤسســة او محل او قد 
يكــون املــكان مفتوحــا او مغلقا او 
داخله اشخاص، واالستعداد اشد النه 
ســيكون اطفاء واقتحام املكان، ومن 
غير املعقول ان نفكر بأنهم قد فارقوا 
احليــاة، وعلينا ان نضــع نصب اعيننا 
اننا امام واجب مهــم وهو انقاذ حياة 
واملسؤولية  املوت  انسان على وشــك 
كبيرة جدا وهــي بحق حتاكي الضمير 

والوجدان. 
واكمــل: املعــروف ان احلريــق يخلف 
غازات ودخانا يكون ســببا في اختناق 
من  خروجهم  ويعرقــل   االشــخاص 
البيــت او حالة اخلــوف واالرتباك من 

منظر احلريق قد يؤدي بالشــخص الى 
احلركة من مكانه،   اســتطاعته  عدم 
باألخص اذا كانــت احلرائق حتيطه من 

كل جانب.
وتابــع: وصلنا بســرعة قياســية الى 
املكان وكانت جتمع الناس يثير الفوضى 
واثنــاء ما كنــا نخــرج ادوات االطفاء 
بسرعة هرعت الي امرأة تصرخ ووقفت 
امامــي مســتنجدة بي وهــي تقول 
لــي "ابو الغيــرة اريد ابنتــي منك" ال 
اعرف كيف اصــف ما حدث لي اهتزت 
مشــاعري، وبكل ما امتلــك من قوة 
والنار  البيت  اقتحمــت  وعزمية  واصرار 
مستعرة والرؤية معدومة  واخذت على 
عاتقي ايجاد الفتاة، فتحسست املكان 
وفق ما تعلمناه في ايجاد االشــخاص 
في االماكن التي تنعــدم فيها الرؤية، 
وبحثت في البيت حتى وجدت الطفلة 

مغميا عليها علــى االرض من الدخان 
واحلرائق وعلى الفــور قمت بنزع جهاز 
االوكســجني اخلاص بي ووضعته على 
انفها  حتى عادت الى وعيها وضممتها 
داخل معطفي الواقي من النار وخرجت 
بها مسرعا، وحينها ال اعرف كيف اعبر 
عــن فرحتي حني خرجت بها وهي على 
قيد احلياة وان كانت في حالة يرثى لها،   
لكن ما شــعرت به هو راحة نفسية ال 
توصف،  الن انقاذ  شــخص من السنة 
النار او تقدمي املســاعدة واغاثة الناس 
يعني الكثير، او حني تتسابق مع الوقت 
والدخــان واملوت يلوح  وتتحدى اخملاطر 
له، وحتمله الى بر االمان هذا االحساس 
الميكن وصفه بل هو السعادة احلقيقية
واضاف: ولم تكن هــذه احلادثة االولى 
فقد ســبق وان انقــذت طفلة كانت 
محاصرة داخل بيت تعرض حلادث حريق 

وكان قد ســقط عليها غــالف اجلدار 
البالستيكي ومغمى عليها من شدة 
اخلــوف والدخان فتحسســت االرض 

حتى عثرت عليها وانقذتها. 
رحمة أراد ان نحمل منه رسالة فقال: 
من خالل هذا املنبــر احلر اقول ان رجل 
االطفــاء حني يخرج مســرعا بعجلة 
االطفــاء هــذا يعني ان هنــاك حادثا 
وعليه  للموت،  يتعرضون  واشــخاصا 
يجب ان يفســح له الطريق وما جنده 
ان البعــض يرمــي علينــا الكلمات 
اجلارحة والشــتائم واللوم باننا نحدث 
فوضى في الشــارع وحــني نصل الى 
احلادث احيانا جتمــع الناس ال يعطينا 
مجاال للقيام بعملنا والبعض يريد ان 
يقتحم املكان معنا، وهذا غير صحيح 
ألننا نحرص علــى الناس داخل احلادث 

وخارجه.

بغداد - الصباح الجديد : 
أقيم فــي دائــرة الفنون العامــة بقاعة 
املعارض معــرٌض فنيٌّ عنوانه )األســاتذة 
املعــرض  وقــد حضــر  التشــكيليون(.  
املُستشار الثقافي الدكتور سعد إسكندر، 

واملدير العام لدار املأمون إشراق عبد العادل 
وبلغ عدد األعمال الفنيــة املعروضة )٣٠) 
عمــالً موزعة بــني لوحات فنيــة، وخط، 
الوزارة، وتدريســيي  ونحت، وخزف لفناني 

معهد الفنون وأكادميية كلية الفنون. 

وأثنت املدير العام لدار املأمون إشــراق عبد 
العادل على جهود دائرة الفنون واِستعادتها 
روحها التشــكيلية، بإقامة معارضها بني 
فترة وأُخرى، إذ تُعد هذه النشاطات خطوة 
ُمهمة، لتفعيــل املعارض داخــل الدوائر، 

أو املتاحــف، أو القاعات العائــدة للفنون 
التشكيليَّة، والتي أعادت الثقة بينها وبني 
الفنان واملبدع العراقي، إذ لم تشــهد دائرة 
الفنون العامة، مثل هكذا أنشطة ُمكثفة 

ومتواصلة سابقاً.

معرٌض فنيٌّ للتشكيليين في دائرة الفنون العامة

رجل اإلطفاء كاظم رحمة: انقاذ
 الناس سعادة ال يمكن وصفها

انقذ طفلتين من الموت.. 

متابعة - الصباح الجديد: 
في واقعة غريبة، فوجأت مكتبة مبدينة مونشنجالدباخ األملانية، 
بطرد أُرســل إليها من جنوب فرنسا، يحتوي على كتاب كان قد 
اســتعاره رجل أملاني قبل نحو 60 عاًما، وتأخر في إعادته بنفس 
املدة التي غاب الكتاب فيها عن املكتبــة. وأعلنت املكتبة، أنها 
تلقــت الطرد القادم من جنوب فرنســا، ويحتــوي على الكتاب 
الغائب عنهــا منذ عقود، وعلى رســالة مكتوبة بخط اليد من 
صفحتني، حتتوي على اعتذار من الرجل البالغ من العمر 81 عاًما، 
ويطلب منها السماح عن التأخير طوال هذه املدة. وقررت املكتبة 
األملانية التنازل عن الغرامات املقررة على الرجل بسبب التأخر عن 
موعد إعادة الكتاب الذي استعاره، والذي كان لالشتراكي والثوري 
فريدريــش إجنلز "-1820 1895". وكانت املكتبة قد وضعت عنوان 
الكتاب ضمن قائمة الكتب املفقودة لديها، ومت شــطب عنوانه 
بعد اســترداده، حيــث كتبت املكتبة "مكتبة املدينة ســعيدة 
بعودة ممتلكاتها. وميكنها اآلن شطب عنوان الكتاب من القائمة 
الطويلة للكتب املفقودة"، وال يزال هناك أكثر من 850 كتابا آخر 

مفقودا منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.

أعاد كتابا إلى مكتبة ألمانية 
بعد 60 عاما من استعارته

متابعة - الصباح الجديد:
نال اســم املطربة أصيل هميــم، تفاعالً 
كبيراً بــني اجلمهور في مواقــع التواصل 
االجتماعي على مدار الســاعات املاضية، 
جديدها  طرحهــا  خلفيــة  علــى  وذلك 
الغنائي بعنوان “إي أنــت”، والتي حظيت 
كلماتها علــى إعجاب اجلمهور فضالً عن 
صوت أصيل، الذي متيــز بالهدوء لتوصيل 

معنى األغنية.
وأضافت أصيل هميم، األغنية عبر مقاطع 

فيديو على حسابها في “إنستغرام”، كما 
الفيديوهات”يوتيوب”،  موقع  عبر  طرحتها 
تاركــة تعليقاً عبرت فيه عن ســعادتها 
بالتعاون مع صناع تلك األغنية ووصفتهم 

بأنهم من املبدعني.
وكتبت هميم، قائلة: “ )اي انت( جديدي مع 
املبدعني، كلمات رامي العبودي، أحلان علي 
صابــر وتوزيع محب الــراوي وتريات أحمد 
فرحــات”، وترك اجلمهــور تعليقات عبروا 
فيها عن ســعادتهم بتلك األغنية، حيث 

كتب البعض: “مبدعة ما شــاء اهلل على 
إحساســك”، و”األغنية  فيها عرب حلوة 
صراحة”، و”واو جتــن”، و”دائماً مبدعة ألف 

مبروك”.
ولم يتوقف التفاعل عند حســاب أصيل 
هميــم، في إنســتغرام فقــط، بل كان 
لألغنية على موقــع يوتيوب، تفاعل كبير 
من خــالل التعليقات، حيث قال الكثيرون 
إن األغنيــة مكتملــة العناصر من خالل 
وتناقلوا  الراقي،  واللحــن  الهادئ  الصوت 

كلمــات األغنية عبر التعليقات وســط 
إشادة واسعة.

هــذا ويبــدو أن أصيل هميــم، تخطو 
بشــكل ثابت نحو النجومية وحتقيق 
اجلمهور، خاصًة  بني  لنفسها  مكانة 

وأنها من بني النجمات الالتي يحيني 
العديد من احلفــالت الغنائية في 
الفترة األخيرة، فضالً عن طرحها 
جماهيري  بقبول  حتظى  أغنيات 

ضخم.

أصيل هميم حديث الجمهور بعد طرح أغنيتها "اي انت"

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيم في منشورات زيوس للطباعة والنشر األملانية 
في املتنبي حفل توقيــع عقود كتب لغوية للكاتب 
واملوظــف في اإلعــالم التربوي في تربيــة الرصافة 
الثالثــة )علي زويد( وهي " اإلمالء اجملاب في ســؤال 

وجواب "و"املصباح في النحو واإليضاح".
يأتي هذا بعد أن انتهت منشــورات زيوس للطباعة 
والنشر األملانية من وضع اللمسات األخيرة لطباعة 
هذيــن املؤلفني في مبجــال اللغــة العربية ليكونا 
سلســلة لغوية بطريقة الســؤال واجلواب، يهدف 
الكتاب األول" اإلمالء اجملاب في ســؤال وجواب" إلى 
تيســير الكتابة وقواعد اإلمالء وعالج ما يعاني منه 

الكثيرون بطريقة السؤال واجلواب.
في حني يتضمن الكتاب الثاني "املصباح في النحو 
النحو  واإليضاح" محاولة منهجية لعرض مسائل 
العربي في أسلوب ميســر يجمع )شرح ألفية ابن 
مالك( بطريقة الســؤال واجلواب، علماً أن الكتابني 
يصدران قريباً عن منشورات زيوس للطباعة والنشر 

األملانية.

يذكر أن الدار ســبق لها أن طبعت كتابني للكاتب 
علي زويــد وهما "النحو اجملاب في ســؤال وجواب" 
و"الصرف اجملاب في سؤال وجواب"، لتكون سلسلة 
لغوية متكاملة بطريقة ميسرة وواضحة ملتذوقي 

لغة الضاد ولغة القرآن الكرمي.

متابعة - الصباح الجديد:
التركي  الفنان محمود  اســتطاعت أغنية 
أغنياته  أولى  “قتلني الشوق”، وهي  اجلديدة 
لعــام 2022، أن حتقــق أكثر مــن مليوني 
مشاهدة بعد 5 أيام فقط من صدورها على 

قناته في موقع “يوتيوب”.

أغنية “قتلني الشوق” من أحلان وغناء وإنتاج 
باســل،  قصي  وكلمات  التركــي،  محمود 
وتوزيع زيد ندمي، ومكس وماســترينغ طيف 
عــادل، وجيتار روكت، وإخــراج جيمس عبد 
األحد. وكان قــد أعلن عن طرح األغنية عبر 

حسابه الرسمي على انستغرام.

وتتصــّدر أغنيــة 
الشــوق”  “قتلنــي 

الفيديوهــات  قائمــة 
العراق  فــي  تــداواًل  األكثــر 

واإلمارات والسعودية منذ صدورها 
على موقع “يوتيوب”.

محمود التركي يتصّدر يوتيوب بجديده.."محمود التركي يتصّدر يوتيوب بجديده.." قتلني الشوق قتلني الشوق""

 بغداد - الصباح الجديد:
أفتتحت وزارة الثقافة والسياحة واالثار، معرضا 
للرســم لفنان عراقي مغترب على قاعة حوار 

ببغداد.
وقــال وكيل الــوزارة عماد جاســم، أنه افتتح 
العراقي  للفنــان  بغدادية"  "ذكريــات  معرض 
املغترب في كندا إياد املوســوي، مبديا سعادته 
بعــودة املغتربني الــى املعــارض النوعية التي 

حتتضنها قاعة حوار.
وأضاف: أن "الفنان اياد املوســوي أتقن رســم 
ذكريــات الطفولــة في بغداد التــي لم تفارق 

مخيلته."
من جهته، قال الفنان طه وهيب: ان "تكوينات 
املوسوي  املعرض مرتبطة بشغف  اللوحة، في 
الذي يشــده الى املــكان، حيث قبــاب ومآذن 
وبيوت عتيقة ودرابــني إحتضنت مترد الطفولة 

وشقاوتها"، مؤكدا: "تأثر الفنان املوسوي 
لذلك حملت  العراقــي  الفــن  مبدارس 

لوحاته بوحا لونياً ساحر اإليحاءات".

من جانبه ذكر مدير قاعة حوار قاسم سبتي، 
ان "لوحات املعرض تشاكس احلاضر وتنتفض 
على الفن املعتاد، لصالح املستقبل واجمليء 
بفن إســتثنائي غير معتاد"، الفتــاً الى ان 

"تضاده مع املألــوف، دليل مترد الطفولة على 
بترافــة مرهفــة؛  مزجت كل شــيء،  لذلك 

اخليــال  بــني  اللوحــات 
الراهنــة،  واللحظــة 

الغربــة  بشــقيها 
واحلنــني الى الوطن 
واحلضور في العراق، 

ميدانياً".

زيوس للطباعة والنشر األلمانية توقع 
عقود مؤلفين للتربوي علي زويد

الثقافة تفتتح معرضا للفنان 
المغترب اياد الموسوي 
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