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السليمانية ـ عباس اركوازي:
كشــف رئيس برملان كردســتان 
االســبق الدكتور يوسف محمد 
عن وجود مســاع لدى السلطات 
في اقليم كردســتان لتســليم 
ملف الغاز الى تركيا، كما فعلت 
مــع ملــف النفط، الــذي خرج 
االقليم  من ســيطرة حكومــة 
ويخضع الــى عقود طويلة االجل 
وقعتها احزاب متنفذة مع بعض 
مصاحلها  لضمــان  الشــركات 
الى  مشيرا  واحلزبية،  الشخصية 
ان عدم التعاطي بإيجابية مع قرار 
النفط  بشــأن  االحتادية  احملكمة 
ســتكون له عواقب وخيمة على 

اإلقليم.
ادلى  فــي حديث  واضاف محمد 
بــه للصبــاح اجلديــد، ان اصدار 
قرار من احملكمــة االحتادية بعدم 
دســتورية قانون النفــط والغاز 
النفط  بتســليم  االقليم  والزام 
والغاز الى احلكومة االحتادية، جاء 
على خلفية وجود صفقة اقليمة 
لتســليم غاز االقليم الى تركيا 

كما حصل في ملف النفط.
واكــد محمد ان علــى حكومة 
بفشل سياستها  االقرار  االقليم 
النفطية، وان ال تعيد الكرة وتهدر 
غاز االقليــم كما فعلت بالنفط، 
سياســتها  فشــل  تــدرك  وان 
لتحقيق االســتقالل االقتصادي، 
بغداد  مــع  احلوار  ابــواب  وتفتح 
االحتادية  احملكمــة  قــرار  لتنفيذ 
النفط  قانــون  بالغاء  القاضــي 
والغاز املقر في االقليم وتســليم 

النفط الى احلكومة االحتادية.
وكان رئيــس االقليــم نيجيرفان 
بارزاني قد زار تركيا بداية الشهر 
التركي  بالرئيس  والتقــى  اجلارى 
رجب طيــب اردوغــان، الذي اكد 
انه بحث مــع بارزاني ملف الغاز 
الطبيعــي والســبل الكفيلــة 

باسثماره.
وجود  محمــد  يوســف  واكــد 
ثالثــة عوامل ادت الــى اضعاف 
االحتادية  احلكومة  امــام  االقليم 

وهــي فشــل سياســة حتقيق 
ومسألة  االقتصادي  االســتقالل 
الدعم  وخسارة  االستفتاء  اجراء 

الدولي.
ودعا محمد الى التعاطي مع قرار 
ايجابي،  بنحو  االحتاديــة  احملكمة 
وان يعمل اقليم كردســتان على 
بيع نفطه عبر شــركة ســومو 
من خالل التوصــل الى اتفاق مع 
النظر  واعادة  العراقية،  احلكومة 
بعقود الشراكة التي وقعتها مع 

العاملية، وتشريع  النفط  شركات 
قانون عــادل للنفــط والغاز في 
العراق باالســتناد الى الدســتور 

العراقي.
وبينما اكــد محمد حق حكومة 
االقليم في تصدير النفط، اشــار 
الى ان مرحلــة ادارة ملف النفط 
فــي اقليم كردســتان بنحو غير 
انتهت  شــفاف وغير مهني، قد 
وبدأت مرحلة جديدة تتطلب من 
االقليم التعاطي معها بايجابية.

وقال،"لقد حذرنا حكومة االقليم 
والســلطات في كردســتان من 
مخاطر التعاطي مع ملف النفط 
دون العودة الى بغداد، وكنا نتوقع 
ان تصدر احملكمة هكذا قرار واكد 
لم  الســلطات في كردستان  ان 
بنحو  والغاز  النفــط  مع  تتعاط 
عادل، واسهم توقيعها للعشرات 
من العقــود غير املدروســة في 
اهدار ثروات شــعب كردســتان، 
وعلــي حكومة االقليــم ان تقر 

بفشــلها وان تعمل على اصالح 
املشاكل التي تواجه ملف النفط 
الذي اصبح نقمة على املواطنني 

في االقليم.
واكد ان عدم تعاطي الســلطات 
في االقليــم بإيجابيــه مع قرار 
له  ســيكون  االحتادية  احملكمــة 
االقليم،  علــى  وخيمة  عواقــب 
وشعبه الذي سيضحي بحصته 
من املوازنة االحتادية اذا ما تنصلت 

السلطات من االلتزام بالقرار.

اكد انه اجهض صفقة لتسليم الغاز الى تركيا..رئيس برلمان كردستان االسبق:

عواقب عدم تعاطي االقليم بإيجابيه
مع قرار "االتحادية" ستكون وخيمة على الكرد

 انتعاش أسعار النفط يحقق فوائض
6 كبيرة للموازنة وينهي االقتراض حدود ونفوذ استراتيجي.. خرائط تشرح

2أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

بغداد - وعد الشمري:
أكــد التحالــف الثالثــي امــس 
الســبت، متاســكه وعــدم تأثره 
مبا يتعــرض له من أعمــال عنف، 
مشدداً على استمراره في تشكيل 
وحتدث  الوطنية،  األغلبية  حكومة 
عن إمكانية انضمام أطراف جديدة 

له في املستقبل القريب.
وتتعرض قوى في التحالف الثالثي 
واحلزب  الســيادة  كتلة  الســيما 
الدميقراطــي الكردســتاني إلــى 
أعمال عنف تســتهدف مقراتهم 
في عــدد من احملافظــات وصفها 
مراقبون بأنها تهدف إلى أبعادهم 

عن التيار الصدري.
الدميقراطي  احلــزب  عضــو  وذكر 
في  صبحي،  صباح  الكردســتاني 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلــى  تصريح 
تثني  لن  األمنيــة  "التهديدات  ان 
التحالف الثالثي بني التيار الصدري 
الكردســتاني  الدميقراطي  واحلزب 
السيادة عن مشروعه في  وحتالف 

حتقيق األغلبية".

"التفاهمات  ان  صبحــي،  وأضاف 
موجودة وتفتــح اجملال أمام أطراف 
التحالف  إلــى  للدخــول  أخــرى 
قويــة خدمية  وتكويــن حكومة 
قائمة على أساس احترام الدستور 

والقانون واملصالح املشتركة".
وأشــار، إلى أن "حتالــف األغلبية 

ريبــر أحمد  متفق على ترشــيح 
اجلمهوريــة  رئيــس  ملنصــب 
الدميقراطي  احلــزب  ميثل  باعتباره 
الكردســتاني وهــو احلاصل على 
أكبر عــدد من املقاعد بالنســبة 
إلقليم كردســتان، ولدينا ثقة بأن 

مرشحنا سوف ينال الثقة".

ومضــى صبحي، إلــى أن "الوضع 
أمام  يقــف  احلالــي  السياســي 
مفترق طرق والعــراق مهدد بعدد 
مــن التحديات اخلطيــرة تتطلب 
منا تكثيف اجلهود نحو تشــكيل 
حكومة قــادرة على مواجهة هذه 

التحديات بالتعاون مع الشركاء".

من جانبه، ذكر اخلبير السياســي 
منــاف املوســوي، إن "اجلميع بات 
يدرك بأن مشــروع التيار الصدري 
قد  السياســية  االغلبيــة  فــي 
الســيما  للتنفيذ،  طريقــه  أخذ 
بعــد النجاح في اجللســة األولى 
البرملان بني  رئاسة  وتشكيل هيئة 

التحالف الثالثي".
"الصباح  إلــى  املوســوي  وتابــع 
اجلديد"، أن "شركاء التيار الصدري 
ضغوط  إلــى  يتعرضــون  بــدأوا 
أعمال  تخللتها  وخارجية،  داخلية 
او  لألحزاب  مقار  استهدفت  عنف 

مكاتب نواب"
وأشــار، إلــى أن "املتورطني بهذه 
تفتيــت  يريــدون  الهجمــات 
على  مشــدداً  الثالثي"،  التحالف 
أن "التهديدات مســتمرة إلفشال 

مشروع االغلبية".
"أطرافــاً  أن  املوســوي،  ويــرى 
االنتخابات،  نتائــج  متضّررة مــن 
خالل  من  مبكــراً  بالضغط  بدأت 
النتائج  هــذه  علــى  االعتــراض 

والتشــكيك بصحتهــا واللجوء 
إلى احملكمــة االحتادية العليا واثارة 
من  عدداً  األكثــر  الكتلة  موضوع 
زعيم  وإجبار  الوقت  أجل كســب 
التيار الصدري مقتدى الصدر على 

التخلي عن مشروعه".
وأوضح، ان "تلك اجلهات عندما رأت 
أن الصدر متمسك مبوقفه القريب 
من الشارع، جلات إلى الضغط على 
األغلبية  مع  واملتفقني  الشــركاء 
السياســية وإعادة هيبــة الدولة 
وفــرض القانــون والقضــاء على 

السالح ومحاسبة الفاسدين".
وانتهى املوســوي، أن "املؤشــرات 
تفيــد بــأن التحالــف الثالثي لن 
يتراجع عن مشروعه، بل أن الصدر 
لــم يغلق األبــواب أمــام الكتل 
الفائــزة األخرى وقال إنه يرحب مبن 

يحسن الظن فيه".
وكان الصدر قد أصدر تغريدة أمس 
االول رفض من خاللها اســتهداف 
شركائه، مشدداً على أنه لن يقف 

مكتوف األيدي ازاء ما يحصل.

التحالف الثالثي يؤّكد تماسكه ويشدد:
التهديدات األمنية لن تثنينا عن تحقيق األغلبية

خصوم الصدر يسعون إلبعاده عن السيادة والديمقراطي الكردستاني
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
لرئيس مجلس  األول  النائب  دعا 
النــواب حالكــم الزاملي امس 
الســبت الــى منع ســفر وزير 
املالية، علي عبــد األمير عالوي، 
حلني اكمــال متطلبات حضوره 

إلى مجلس النواب.
جاء ذلــك في كلمــة للزاملي 
محافظ  حضــره  اجتماع  خالل 

البنك املركزي.
الداخلية  وزارة  الزاملــي  وحمل 
واخملابــرات املتواجدين في املطار 

مســؤولية ســفر عالوي، "حلني 
إلى  حضوره  متطلبــات  إكمال 
مجلــس النــواب اإلجابــة عن 
مــن حقه  ذلك  بعد  االســئلة 

االستقالة أو البقاء".
االســتضافة  "طلب  أن  وأضاف 
لوزيــر املالية ومحافــظ البنك 
تواقيع ألكثر  بعــد  املركزي جاء 
نائباً"، مؤكداً في الوقت   50 من 
نفسه انه "ليس لدينا أي خالف 

مع وزير املالية".
الزاملي أشــار إلى أن وزير املالية 

للشركات  اخلاسرة  جتاربه  "نقل 
العراق،  الى  خارجــاً  أدارها  التي 
ولم يقدم أي شــيء لهذا البلد، 
وساهم بارتفاع ديون العراق الى 
27 تريليون دينــار في عام واحد 

فقط".
ونــوه إلــى أن وزارة املالية "لم 
ترسل حســاباتها املالية لغاية 
اآلن، ولــم تتخــذ أي اجــراءات 
الستحصال الديون لدى شركات 
املهربــة  واألمــوال  االتصــال، 

والفضائيني". 

النائــب األول لرئيــس البرملــان 
هيئة  املركــزي  البنك  أن  أكــد 
السلطة  إشراف  مستقلة حتت 
التشــريعية، ونحن مســؤولني 
املالية،  السياســة  متابعة  عن 
"وواهم كل من يسعى لتعطيل 
دور البرملان التشريعي والرقابي".

وكان رفض وزير املالية عبد األمير 
عــالوي حضور االجتمــاع الذي 
عقد امس الســبت في البرملان، 
معتبــرا ان االســتدعاء خــارج 

صالحيات نائب رئيس البرملان.

الزاملي يطالب بمنع سفر وزير المالية
بعد رفض األخير حضور اجتماع دعي اليه

عالوي اعتبر استدعاءه خارج الصالحيات

بغداد - الصباح الجديد:
أكد النائب عن احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني شريف سليمان ، امس 
اثنني  مبرشحني  الذهاب   ، الســبت 
إلــى مجلس  اجلمهورية  لرئاســة 
النواب نتيجة عدم االتفاق مع االحتاد 
الوطني الكردســتاني، مشيرا إلى 
الوحيد  ريبر احمد مرشح احلزب  أن 
رئيس اجلمهورية.  لشــغل منصب 
وقال شــريف في تصريــح تابعته 
املقبلة  "األيام  إن  اجلديــد،  الصباح 
مع  مكثفة  اجتماعات  ستشــهد 
إلى  السياســية للوصول  القــوى 
نقاط مشــتركة من شأنها تذيب 

اخلالفات"، معتبــرا ان "الدميقراطي 
الكردستاني مؤهل لتسنم منصب 
رئيس اجلمهورية الذي هو استحقاق 

للمكون الكردي".
وأضاف، أن "البارتــي ليس لديه أي 
كتلة سياســي"،  اي  مــع  تقاطع 
مشــيرا الى أنــه "ال اتفــاق حتى 
الوطني وســنذهب  اآلن مع االحتاد 
اثنني إلى جلسة مجلس  مبرشحني 
النواب". ولفت شريف الى أن "األيام 
واســع  حراك  ستشــهد  القادمة 
الذابة اخلالفات بــني جميع األطراف 
نقاط  إلــى  للوصول  السياســية 

مشتركة".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن وزيــر التربية علــي حميد 
السبت، تخصيص  امس  الدليمي 
مدارس  لبناء  ارض  1000 قطعــة 
عليها، فيما اشــار الى ان املالكات 
السنتني  خالل  متكنت  الهندسية 
املاضيتــني من بناء 910 مدرســة 
مبختلف السعات الدراسية واعادة 

العمل لـ2634 بناية.
وذكرت وزارة التربية في بيان أن "وزير 
التربية علــي حميد الدليمي أكد 
ان تطوير قطاع التعليم يعد أحد 

املستدامة"،  التنمية  أهداف  أهم 
التعليمية  البيئة  ان "توفير  مبيناً 
املناســبة للتالميذ والطالب متثل 
إحدى األدوات الرئيســية لتحقيق 

هذا الهدف".
"اســتطاعت  الدليمي:  وأضــاف 
مالكاتنا الهندسية خالل السنتني 
املاضيتــني من بناء 910 مدرســة 
مبختلف السعات الدراسية واعادة 
الــروح لـــ2634 بناية مدرســية 
لتظهرهــا بحلٍة جديــدة بعد ان 

ملستها يد االعمار.

الديمقراطي الكردستاني: سنذهب 
واالتحاد بمرشحين لرئاسة الجمهورية

وزير التربية: تم تخصيص 1000 
قطعة ارض لبناء مدارس جديدة 

بغداد - الصباح الجديد:
رجح عضــو ائتالف حتالــف النصر 
عقيل الرديني امس السبت، تعرض 
أزمــة حقيقيــة جراء  الى  البــالد 
التعاقدات النفطية بعيدة األمد بني 

إقليم كردستان وتركيا وروسيا.
وقــال الرديني في تصريــح تابعته 
أن  ميكــن  ال   " اجلديــد:  الصبــاح 
يبــاع النفــط باســم محافظة او 
اقليم لدول اخلــارج دون اللجوء إلى 
الســياقات القانونية وقرار احملكمة 
جاء في محله  " وهو القرار القاضي 
بعائدية نفط مناطــق اإلقليم الى 
البالد، مشيراً إلى أن " االقليم أجرى 

تعاقدات بعيدة األمد وهي مشكلة 
حتتــاج إلى تدخــل البرملــان ووزارة 

النفط بشكل جاد".
العقــود  مشــكلة   " أن  وأضــاف 
البعيــدة االمــد حتتاج إلــى تدخل 
للوصول  اخملتصة  واجلهــات  البرملان 
ايقاف  تفاهمــات من شــأنها  إلى 
وروسيا  االقليم  بني  التعاقدات  هذه 
وتركيا ألنها ستسبب أزمة حقيقية 

في العراق ".
ولفت إلى أن " قرار احملكمة االحتادية 
بشأن اإلقليم، قرار وطني وجاء وفق 
القانون كون النفط ملك الشــعب 

العراقي وليس حكراً لإلقليم ".

ائتالف النصر يدعو الى إيقاف تعاقدات 
اإلقليم النفطية بعيدة المدى

مرجحا انها تفضي الى ازمة..

سكان جلوالء يطالبون 
بتعويضات عن تجريف 

بساتينهم جراء مالحقة داعش
بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالب سكان ناحية جلوالء 
شمال شرقي ديالى اجلهات 
بتعويضــات  احلكوميــة 
آالف  فقدانهم  جراء  عاجلة 
املثمرة  البساتني  الدوامن من 
األمن  قــوات  جرفتها  التي 
املاضي ملالحقة  العــام  في 

وتدمير اوكار داعش.
أبو احمد احليالي احد سكان 
شــمالي  اإلصالح  حــوض 
تصريح  فــي  اكد  جلــوالء 
اطلعــت عليــه الصبــاح 
املزارعني  "غالبية  ان  اجلديد؛ 
املعيشية  فقدوا مصادرهم 
أعوام مضت بني   4 على مر 
مصائد داعش في البساتني 
عمليــات  خلفتــه  ومــا 
التجريف األمني وفتح ممرات 
لكشــف وتدميــر مخابئ 

داعش العام املاضي".
أن "مطالب  احليالي؛  واعتبر 
األهالــي بتعويضات مالية 
عن اخلسائر املادية اجلسيمة 

ضائعة بسبب اهمال ملف 
التعويضــات فــي الناحية 
منذ أكثر مــن 15 عام ولم  
يتسلم ذوي ضحايا االرهاب 
واجلرحى أي تعويضات سوى 

نسبة قليلة".
وأضاف ان "بســاتني جلوالء 
صحارٍ  الــى  حتولت  املثمرة 
املياه  أزمة  بســبب  قاحلة 
احياءها من جديد  وصعوبة 
خلفها  التــي  األضرار  بعد 
تنظيــم داعــش وحرمــان 
الى  الوصول  مــن  املزارعني 
وحتى   2018 منذ  مزارعهم 

العام املاضي".
بــدوره؛ اعرب مديــر ناحية 
هــادي  ريــاض  جلـــوالء 
احلجيمــي عــن تضامنــه 
وتأييــده ملطالــب املزارعني 
اخلســائر  عن  بالتعويــض 
املادية التي ســببها عناصر 
داعش وعمليــات التجريف 
التي طالــت اكثر من 3000 

دومن من البساتني.

خاص - الصباح الجديد:
يرى مراقبــون صعوبة التوصل إلى 
اتفاق بــني التيار الصــدري واإلطار 
التنسيقي، مشددين على أن تواجد 
انتخاب  جلســة  في  املســتقلني 
رئيس اجلمهورية املقبلة ســيرجح 
بتشــكيل  الثالثي  التحالف  كفة 
احلكومة وعــدم حتقيق خصومهم 

ملا يسمى بالثلث املعطل.
ويقــول األكادميي غالب الدعمي، إن 
قائمة  يقدم  الصدري سوف  "التيار 
جديدة تؤهله ليكون الكتلة االكثر 

شركائه  عضويتها  في  تضم  عدداً 
الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  من 

وحتالف السيادة".
"حالــة  أن  الدعمــي،  وأضــاف 
بني  واضحة  السياســي  االنسداد 
اإلطار  من جهــة  الصــدري  التيار 
التنسيقي الذي أعلن هو بدوره عن 
حتالــف الثبات مع االحتــاد الوطني 

الكردستاني".
ويرى، أن "املشــهد ســيكون أكثر 
أذا جنح االطار التنســيقي  تعقيداً 
مع الشركاء بأن يجمعوا 110 نائباً 

رئيس اجلمهورية  انتخاب  ويعطلون 
الــذي يصــر التحالــف الثالثــي 
علــى منحه للحــزب الدميقراطي 

الكردستاني".
ولفــت الدعمــي، إلــى أن "حتالف 
الوطني يضم من  االطار مع االحتاد 
نائباً،   90 الرســمية بنحو  الناحية 
لكن لدينا نحو 30 نائباً مســتقالً 
سيكونوا بيضة القبان في املرحلة 

املقبلة".
وبــني، أن "املعطيــات األولية تفيد 
سيتواجدون  املستقلني  النواب  بأن 

في اجللسة دون أن يعطوا صوتهم 
ألي مرشــح، لكن تواجدهم سوف 
يســاعد التحالــف الثالثــي على 
سيحققون  فهم  مرشحهم،  مترير 
االغلبيــة املطلوبة لعدد جلســة 

انتخاب رئيس اجلمهورية".
وشــدد الدعمي، علــى أن "عقبة 
رئيس الوزراء ســوف تكون بسيطة 
انتخاب  مــن  االنتهاء  مبجــرد  جداً 
رئيس اجلمهورية، ألن مترير احلكومة 
ال يتطلب إال موافقة 166 نائباً وهو 

متوافر لدى التحالف الثالثي".

التقارب بين الكتلتين الشيعيتين بات صعبا للغاية

مراقبون: النواب المستقلون سيحسمون
التنافس بين التيار الصدري واالطار التنسيقي
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حسن  الدكتور  االســتاذ  ســلط 
فضالة موسى الضوء عن التداخل 
بالنســبة  حصل  الذي  وااللتباس 
ملوظفــي العقــود فــي اجلامعة 
العراقية بني عقود 603 وعقود 315 
فقال بالنسبة ملوظف العقد 603 
تتعاقد  مؤقًت  يعد موظفــاً  فهو 
معــه الدولة على وفــق الية قرار 
مجلس قيــادة الثورة املنحل، فهو 
يختلف عن موظف املالك باعتباره 

موظفاً دائمياً .
وهنالــك نوع آخر مــن التعاقدات 
بشــكل  الدولة  مؤسســات  في 
مدة  محــدداً ضمن  ويكــون  عام 
قصيرة، وهو االجــر اليومي، فيما 
بعــد تضمنــت بنــود املوازنــات 
بالتعاقد  العمل  الغاء  الســابقة 
وفــق القــرار 603 واالقتصار على 
االجر اليومــي فقط، ونظرا حلاجة 
خدمات  الــى  املاســة  اجلامعــة 
التعاقد  اســتمر  العقــود  هؤالء 
2019م،  نهاية سنة  لغاية  معهم 
فأصبــح لدينا عــدد كبير منهم، 
وممــا زاد من تفاقم هذه املســألة 
الوظيفية  الدرجــات  توفــر  عدم 
على  تثبيتهم  امكــن  ما  لتثبيت 
املــالك الدائم، قبل ســنة 2019م 
توقف العمــل بالتعاقد مع االجر 
الدولة  مؤسســات  فــي  اليومي 
بشكل عام رغم احتياج جامعتنا 
نظرا  جديدة،  تعاقدات  الى  املاسة 
إلحتياج اجلامعة الــى الكثير من 
االختصاصات، وال ابالغ عندما اقول 
ان العقــود في جامعتنا بشــكل 
التي  اجلامعة  ماكنــة  ميثلون  عام 
تســتند عليها، ويقدمون خدمات 
استثنائية للجامعة، وهم كفوؤن 

ومثابرون في عملهم.
  أما بالنســبة لقرار 315 فهو قرار 
صدر قبل ســنة 2019م، وهو ميثل 
نقلة نوعية لهم ووضع لهم إطار 
للتثبيت  فرصــة  مينحهم  قانوني 
اكمل  ملــن  الدائم  املــالك  علــى 
خدمة 5 سنوات أخرى، إضافة الى 
امتيازات اخرى، وقد اشــتمل قرار 
315 ؛عقــد 603 واالجيــر اليومي 
معا، وخضع مبوجبه قرار 603 لقرار 
315 ألن قرار 603 قرار تشريعي، أما 

قرار 315 قرار تنفيذي.
  أمــا نــص قــرار 315 فهو ينص 
على أنه )يتمتــع أصحاب العقود 
املشــمولني بهــذا القــرار  بذات 
املالك(،  بها  يتمتع  التي  االمتيازات 

ولكــن عندمــا نلجأ الــى قانون 
اخلدمــة املدنيــة جنــد أن هنالك 
تعارضاً يثير الكثير من التساؤالت 
ومخرجات  املــادة  أحكام هذه  بني 
القراراجلديــد، ولذلــك نرجــو من 
السلطة التشــريعية في البرملان 
اجلديــد أن يعاجلوا هذه املشــكلة 
بصيغة مشــروع قانون، فلو ُشرع  
القانون ومتــت املوافقة عليه  هذا 
الرسمية، حلل  اجلريدة  ونُشــر في 
لنا هــذه االشــكالية ومت تضمني 
مخرجات هذا القانون ومت تطبيقه 
علــى ارض الواقــع عندها يتحول 
قرار 315 الى قانون 315، مينح على 
أثــره موظفو العقــود حقوقهم 
كاملًة كاالجازات الطويلة واجازات 
مؤسسات  بني  والتنقالت  االمومة 

الدولة وغيرها. 
وعــن االلتزامات املاليــة  التي من 
املفتــرض أن تؤخذ بنظــر االعتبار 
فــي تنفيــذ قانــون 315 اجــاب 
الدكتور موســى فــي احلقيقة أن 
جامعتنا واجهت مشــكلة كبيرة 

في موضــوع التخصيصات املالية 
لســنة 2021م، وكانــت اجلامعة 
حقيقية،  ماليــة  ازمــة  تواجــه 
ولكن  فحســب  جامعتنا  ليــس 
العراق  جامعــات  مســتوى  على 
اهلل  بفضل  ولكــن  العموم،  على 
تالفينا جــزءاً من هذه املشــكلة 
تخصيصاتنا  زيــادة  خــالل  مــن 
على  املوافقة  وحصلــت  املاليــة 
اضافة ميزانيــة تكميلية، لم حتل 
املشــكلة بالكامــل ولكن مت حل 
جزء من املشــكلة فيمــا يتعلق 

بالتخصيصات املالية.
التخصيصات  اضافة  موضوع  اما 
 315 العقــود  ملوظفــي  املاليــة 
فيه على قدٍم وســاق  العمل جارٍ 
وفق الســلم اجلديد، يعطي لكل 
شــهادة تصنيفاً مالياً خاصاً بها، 
وحتى هم مشمولون بالترفيع عند 
مضي سنوات خدمة معينة لهم، 
وصــدر بخصوص ذلك امر جامعي 
يتضمن سلم الرواتب اجلديدة لهم 

وبأثر رجعي.

اما عن تقييمه للمنجزات االدارية 
واملالية لســنة 2021م، من ناحية 
واجهتموهــا،  التــي  املعضــالت 
واالجنازات التي حتققت فقال بداية 
ال بد أن أعقب على ســنة 2020م، 
ونوضــح انهــا كانت ســنة متثل 
نكســة حقيقة بســبب جائحة 
)كوفيد19-( لكل مؤسسات الدولة 
بشــكل عام، ليس علــى صعيد 
العراق فحســب، وامنا على صعيد 
دول العالــم اجمع، أثرت بشــكٍل 
كبيــر على الســنوات التي تلتها 
خصوصا ســنة 2021م، ســببت 
ازمات متعددة ليس على الصعيد 
املالي فقــط، وامنا أحدثت أزمة في 
التعليم وغيره بســبب االغالقات 
ومنع التجمعات، ظهرت على اثره 
وكنا  االلكتروني،  التعليم  مسألة 
غير مســتعدين لهكــذا نوع من 
التعليــم، ألنه يحتــاج الى كوادر 
وخبــرات ودورات تدريبية نظرا ألن 
له،  االســاتذة غير مهيئني  بعض 
ورمبا ال يجيدون استعمال األجهزة 

الذكية واحلاسبات بشكل متقن. 
وفي احلقيقية ال بد أن أذكر بأن وزارة 
التعليــم العالي والبحث العلمي 
كان لها دور كبير ومهم في مسألة 
توجيــه اجلامعــات فيمــا يخص 
التعليم االلكتروني، وكذلك جهود 
للشؤون  اجلامعة  رئيس  مســاعد 
خميس  الدكتور  االستاذ  العلمية 
الوقوف  زيدان مشــكورا في  عواد 
على هذا املشروع واالشراف عليه، 
فهو ميثــل انتقالة نوعيــة واجنازاً 
كبيراً يحسب للجامعة العراقية، 
وكذلك ال ننســى جهود الســيد 
وأعضاء  احملتــرم  اجلامعــة  رئيس 
مجلس اجلامعة فــي متابعة هذا 
وتذليل  ودعمــه  املهم  املوضــوع 

العقبات  التي تواجهه.
التطــورات  مســتوى  علــى  أما 
االداريــة فقــد حققــت اجلامعة 
تقدما ملحوظا في مسألة تطوير 
قدرات املوظفني اإلداريني عن طريق 
إدخالهم في دورات مكثفة لتقوية 
مهاراتهم وابــراز ابداعاتهم، نظرا 

الســلطة  ميثل  االداري  اجلانب  ألن 
الدولة  مؤسسات  في  التشريعية 

بشكل عام.
اما عــن خطــة تطويــر مهارات 
وقــدرات املوظفــني ملواكبة عصر 
النهضــة والتطــور التكنولوجي 
الســريع احلاصل فــي دول العالم 
املتقدمــة خصوصــا في ســنة 
2022م فقــال ال شــك ان هنالك 
تطوير  لغــرض  ســنوية  خطــة 
مهــارات وقــدرات املوظفــني في 
جميع مرافق جامعتنا، فاملوظف ال 
ميكنه الترفيع الى درجة أعلى بدون 
أن يدخــل دورات تدريبيــة حتمية 
متخصصة في مجال العمل الذي 
يشــغله كٌل حســب تخصصه، 
ســواء أكان إداريــاً أو قانونيــاً أو 
أخــر،  أي تخصــص  أو  إعالميــاً، 
يقيمه مركز التعليم املستمر في 
انقطاع  وبدون  باستمرار  جامعتنا 
طــول العــام، اضافة الــى دورات 
الكفــاءة وطرائــق التدريس التي 

تخص الدراسات العليا.

احمد عبد الصاحب كريم
برعايــة مديــر عام دائــرة صحة 
بغــداد الكــرخ الدكتور ســعد 
كامل الالمي نظم قسم الصحة 
الصحة  تعزيز  - شــعبة  العامة 
بالتعاون مع  التحصني  وشــعبة 
ومديرية  اليونســيف  منظمــة 
متنزه  في  والتشــجير  املتنزهات 
الزوراء مهرجان التوعية و التلقيح 
مبضادات فيروس كورونا مبناســبة 

اليــوم الوطنــي للتحصني على 
حدائق متنزه الزوراء  بحضور  مدير 
قسم التحصني في وزارة الصحة 
ومدراء  جبــار  فــراس  الدكتــور 
وشــعب قســم الصحة العامة 
الصحيــة  الرعايــة  وقطاعــات 
واملراكز الصحية وشعبة االعالم.

القــاء  االحتفاليــة  وتخللــت 
مجموعة من الفعاليات للتعريف 
بضرورة اخذ اللقاحات من قبل دار 

ماما سالي للطفولة .
وقــام مدير عام دائرة صحة بغداد 
الكــرخ الدكتــور ســعد كامل 
رحب  والتي  بالقاء كلمته  الالمي 
فيها بجميع احلضــور ، مبينآ ان 
هــذا التجمــع الســنوي اخلاص 
ومن  للتحصني  الوطنــي  باليوم 
اهم واجباتنــا ان نضع مجموعة 
من النقاط االساسية اهمها دور 
الصحــة في اجملتمــع و باالخص 

النقطة االهم موضوع التحصني 
والتطعيــم من خــالل ان تكون 
لدينا ثقافة اجملتمــع والتي يجب 
علينا ان نقــوم باحلث عليها من 
خالل اخذ القاحات االمنة حلماية 
ومن   ، واجملتمــع  املواطــن  صحة 
هذا املكان يجــب علينا ان نقدم 
شــكرنا ودعمنــا الــى املالكات 
في  العاملة  والصحيــة  الطبية 
منافذ التلقيح العطاء اللقاحات 

املضــادة لفيــروس كورونــا الى 
املواطنني

تعزيز  شــعبة  مديــرة  واضافت 
هيــام صبار  الدكتورة  الصحــة 
االحتفالية  خالل  شاركت  سبتي 
الصحة  تعزيــز  وحــدات  جميع 
فــي جميــع قطاعــات الرعاية 
حيث  الصحية  واملراكز  الصحية 
ان لهــذه االحتفالية هــذا العام 
خصوصية واهميــة كبيرة وذلك 

لتقدمي جميع انواع اللقاحات مثل 
اللقاحات املضادة لفيروس كورونا 
باالطفال  اخلاصــة  واللقاحــات 
 ، التلقيــح مســتمرة  وحملــة 
مؤكدة ان جميــع اللقاحات ذات 
مناشــى عاملية وتكــون مجانية 
جلميــع املواطنــني وهدفنــا هو 
القضاء على الفيروسات وفيروس 
كورونــا وخلق بيئــة امنة وجيل 

سليم من االمراض .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اصــدر محافظ بغــداد املهندس 
توضيحا  العطــا،  جابــر  محمد 
بشأن ازمة شــح املياه في ناحية 

النهروان، بقضاء املدائن.  
وقال العطا خالل لقاء جمعه مع 
اهالي النهــروان بديوان احملافظة، 
في بيان لــه، “إن محافظة بغداد 

املالي  التخصيص  اطالق  بانتظار 
مــن وزارة املاليــة للشــروع في 
تنفيذ مشروع خط الطوارئ الذي 
اقترحتــه للحد مــن ازمة نقص 
ميتد  والذي  الناحيــة،  فــي  املياه 
من نهر دجلة وصــوال الى بحيرة 

النهروان في تقاطع 9 نيسان”.  
“ســيتم  انه  الى  العطا  واشــار 

تنفيذ املشــروع خــالل مدة 120 
يومــا، ومعاجلة االزمــة املوجودة 
وزارة  توقيع  الناحية، في حال  في 
املالية علــى كتاب التخصيصات 

املالية للمشروع”.  
واضاف:” ان تنفيذ مشــروع خط 
الطوارئ، هو احلل االنسب ملعاجلة 
االزمــة فــي املنطقــة، علما ان 

محافظة بغداد اســتكملت كل 
باملشــروع  املتعلقة  االجــراءات 
ورصد املبالغ اخلاصة بتنفيذه، مع 
اضافة جهود اخــرى من مديرتي 
بلديات، ومجاري محافظة بغداد، 
بوقــٍت  اســتكماله  ليتنســى 
قياســي وانهاء مشــكلة نقص 

املياه”. 

 بغداد ـ علي الكعبي:
االعمــار  وزيــرة  مــن  بتوجيــة 
العامة  والبلديــات  واالســكان 
املهندســة نازنني محمد وســو 
باالهتمام في سير عمل املشاريع 
اجل  من  للــوزارة  االســتثمارية 
توفير  فــي مجال  االفضل  تقدمي 
اخلدمــات للمواطنني ، فقد اعلن 
مدير عام املديريــة العامة للماء 
املهنــدس جنم احليالــي عن قرب 
موعــد الضخ التجريبــي للماء 
في مشروع ماء الكوت  بعد رفع 
نسبة االجناز الى ٨٥% مثمنا عمل 
املالكات الفنية والهندسية فيه .
جاء ذلــك خالل زيــارة املهندس 
جنم احليالي ملشــروع ماء الكوت 
فــي محافظــة واســط واطلع 
املشــروع  منشــأت  جميع  على 

املشــاكل  اهم  خاللها  وبحــث 
وإيجــاد افضل احللول  واملعوقات 
املناســبة لها مشيرا  ان مشروع 
ماء الكوت يعتبر  من املشــاريع 

املهمة واالستراتيجية ويعد اكبر 
مؤكدا  احملافظــة،  في  مشــروع 
ارتفاع نســبة االجناز احلالية  الى 

٨٥% مرتفعةعن العام املاضي .

ووجه احليالي مالك دائرة املهندس 
املقيــم وكادر الشــركةالى بذل 
املشروع  اجناز  اجلهود لالسراع في 
خدمتــا الهلنــا فــي محافظة 
واســط ، واســتمع احليالي الى 
عمل  ســير  عن  مفصل  شــرح 
املقيم  املهنــدس  من  املشــروع 
اســعد حســن عن جميع اجزاء 

ومنشأت املشروع.
 يذكر ان املشــروع يعمل بطاقة 
آالف   ١٠٠٠٠ تبلــغ  انتاجيــة 
،والذي يغذي قرابة  م٣بالســاعة 
مالية  وبكلفة  ٧٥٠الف نســمة 
تقدر ١٢٤ مليار دينار عراقي وعلى 
،حيث  ١١٠دومن  تقــدر  مســاحة 
يســهم في زيادة عدد املواطنني 
اخملدومني ضمن مشــاريع اخلطة 

االستثمارية للوزارة.

بغداد - الصباح الجديد:
احلدودية  املنافــذ  رئيــس  بحث 
الوائلي، خالل  عدنان  عمر  اللواء 
احلدودي،  الشــيب  منفذ  زيارته 
الســبل  كافة  الســبت،  امس 
الكفيلة لالرتقاء مبستوى العمل 
والتأكيد على مكافحة الفساد 

ومنع أي هدر باملال العام.
وذكر بيــان للهيئــة، أن “رئيس 
املنافذ احلدودية اللواء عمر عدنان 
الوائلي أجرى زيارة مفاجئة فجر 
اليوم السبت إلى منفذ الشيب 
احلدودي من أجل االطالع ميدانياً 
علــى االســتعدادات األمنيــة 
الرابط  والطريق  املنفــذ  حلماية 
العمارة، مبا  املنفذ ومدينــة  بني 
التجاري  التبادل  انسيابية  يؤمن 
عبر املنفــذ مــن دون أي ثغرات 

أمنية”.
التقــى  “الوائلــي  أن  وأضــاف 
بالقــوة املاســكة والتي كانت 
االلتزام  على مســتوى عال من 
واالنضبــاط، كمــا وتضمنــت 
الزيارة أيضا االطالع على اآلليات 
قبل  من  املتخــذة  واإلجــراءات 
الكوادر العاملــة في املنفذ في 
ما يخص إحكام السيطرة على 
منع دخول وخــروج اخملدرات من 
والى البلد، حيث مت إجراء ممارسة 
عملية ملفــرزة k9 من خالل زرع 
مــادة مخدرة فــي حقيبة أحد 
املسافرين والتي مت ضبطها فوراً 
مــن قبل املفــرزة ومت التأكد من 
الفحص  ودقة   k9 عامل  مهنية 

املنفذة ملنع دخول هذه اآلفة”.
وتابــع البيان: “كمــا ومت االطالع 

علــى عمــل جهــاز الســونار 
ومدى كفاءته في كشــف املواد 
املمنوعة من االســتيراد، إضافة 
إلى االطالع على أعمال التطوير 
التي شــرعت محافظة ميسان 
علــى تنفيذهــا داخــل منفذ 
إنشاء  ومنها  احلدودي  الشــيب 
مختبر لفحص املــواد الغذائية 
وتعبيــد طرق املنفــذ والطريق 
اخلارجي للمنفذ وإنشاء محطة 
ماء ومشاريع تخص اجملاري، حيث 
احملافظة  مع  التنســيق  سيتم 
لتحقيق نهوض ملموس بالبنى 
اإليرادات  مــن  للمنفذ  التحتية 

املتحققة”.
ولفــت إلــى أنــه “مت اللقاء مع 
الدوائر من  العاملني مــن  كافة 
خالل عقد اجتماع موســع متت 

مناقشة كافة السبل الكفيلة 
العمل  في مســتوى  لالرتقــاء 
والتأكيد عن مكافحة الفســاد 

ومنع أي هدر باملال العام”.
الزيارة تأتي  البيان أن “هذه  وذكر 
ضمن برنامــج الزيارات امليدانية 
التي يجريها رئيس هيئة املنافذ 
من  قريبــاً  ليكــون  احلدوديــة 
منســوبيه العاملني في املنافذ 
احلدوديــة كافــة، ألهمية هذه 
وتقييم  مراقبــة  فــي  الزيارات 
السلبيات  وتشخيص  العاملني 
ومعاجلتها ميدانيا ووضع احللول 
السريعة لها مبا يخدم مصلحة 
العمل للمحافظة على املستوى 
الــذي حققتــه هيئــة املنافذ 
احلدودية والدوائــر العاملة حتت 

رعاية ودعم احلكومة املستمر”.

برغم التحديات المالية التي واجهتنا استكملنا اجراءات 
تحويل جميع العقود 603 واأُلجراء اليوميين الى عقود 315 

في حوار مع مساعد رئيس الجامعة العراقية للشؤون االدارية :

في واقعة قل نظيرها، عرضت امرأة إيرلندية 
تعيــش في نيوزيلندا، زوجهــا للبيع  في أحد 
مواقع املزادات بعد أن تركها وحيدة في املنزل 

ملدة يومني مع طفليها.
السيدة  أعلنت   ،”INDIATODAY”ملوقع ووفقا 
اإليرلندية بيع زوجها فــي مزاد على اإلنترنت 
بدأ بـ 25 دوالراً )37 ألف دينار عراقي(، بســبب 
خروجه لرحلة صيــد تركها فيها ملدة يومني” 

وعاد خالي الوفاض .
نقف طويال امام هــذا اخلبر الذي طالبت فيه 
هذه الســيدة ببيع زوجها جملرد انه تركها ملدة 
يومني بعــد ان قام برحلة صيــد .. انظروا ما 
يحدث في بلدنا من مسلســل جرائم القتل 
والعنف املتصاعدة ضــد األطفال التي باتت 
شبه يومية ، آالف احلوادث التي تتعلق بالعنف 
االسري شــهدها العراق خالل العام املاضي ، 
والتي ألقت بظاللها على املشهد االجتماعي 
في البالد، وأفرزت غضباً شــعبياً مما تؤول اليه 

األوضاع داخل األسر العراقية.
روى صديق لي حادثة غريبة وقعت له ولزوجته 
وهما عائدان الى البيت في سيارتهما اخلاصة 
اذ نشــب خالف شــديد بينهما تطور الى انه 
رفع يده ولطمها على وجهها فسالت الدماء 
، فاســتنجدت برجال  من شــفتيها وانفها 
احدى الســيطرات االمنية املوجودة في تلك 
املنطقة فما كان منهم اال ان أوقفوا السيارة 
جانبا وطلبوا من قائد املركبة الترجل وكشف 
هويته التعريفية .. بعد ان ابدوا تعاطفا كبيرا 
مع املرأة وابلغوه انه رهن احلجز ، ولكن السحر 
انقلب على الساحر بعد ان كشف لهم انها 
زوجته وقــد تطاولت عليه بالــكالم جعلته 
يضربها لكي يؤدبهــا .. فما كان منهم اال ان 
اعتذروا منه اسفني ، بعد ان قذفوها بوابل من 
الشتائم والسباب ، واسر احد رجال السيطرة 
باذن الزوج قائال : عليه ان يحسن تاديبها جيدا 
حتى لو تطلب االمــر ) باجلالليق ( هذه ثقافة 
معظم الرجال في مجتمع ذكوري يغمط حق 

املرأة بكل شئ .
ان تطور أي مجتمع بات يقاس بدرجة التطور 
الثقافــي واالجتماعــي واالقتصــادي للمرأة 
واســهاماتها الفعالــة في البنــاء احلضاري 
الذي يحترم حقوقها ويتعامل معها كانسان 
متكامل يؤمن بدورهــا املؤثر في بناء اجملتمع ، 
بعد ان احتلت ركنا اساسيا في جميع املراحل 
التاريخية ولعبت دورا مميزا فيها .. وكانت على 
امتداد كل هذه املراحل ظهرا قويا للرجل ولقد 
ظلت املرأة رقما صعبا فــي معادلة احلياة بل 
ان الكثيريــن عدوها املفصــل االهم والقوى 
في حيــاة الشــعوب القدمي منهــا واحلديث 
الذي اجمعت على انها نصف اجملتمع مبقولة 
للفيلسوف واالديب ) بلزاك ( الذي قال ان املرأة 
كائن بني البشر واملالك فهي اقرب الى الكمال 
وان املرأة هي نصف اجملتمع .. وان الكثيرين من 
احلكماء والباحثني االجتماعني يقولون ان وراء 

كل عظيم امرأة .
املرأة ليســت فقــط نصف اجملتمــع بل هي 
املسؤولة عن التربية في املقام االول من الرجل 
وهي اســاس العطاء ، بالرغم من ان وجهات 
النظــر داخــل اجملتمع العراقي قــد اختلفت 
فهناك من يرى انــه مجتمع ذكوري يقلل من 
شــان املرأة ويفضل الذكور على االناث وهذا 
يرتبط مبدى الثقافة التي يحملها شخص عن 
االخــر او هناك من يذهب الــى ان املرأة اخذت 
اكثر ممــا تســتحق اوينظر اليهــا على انها 

مظلومة .
ان األمــر املتفق عليه داخــل اجملتمع العراقي، 
هو أن الكثيــرات من النســاء واألطفال ممن 
يتعرضون للعنف األسري، لديهم الرغبة في 
اإلبالغ عن العنــف، لكنهم ميتنعون عن ذلك، 
بســبب ضعف القانون، الذي يقف عاجزاً عن 

احلماية، بذريعة أنها “خالفات عائلية”.
فالقانون العراقي يعطي احلق الرتكاب العنف 
حتت حجة “حق التأديــب”، حيث ينص قانون 
العقوبات العراقي في املــادة 41 “ال جرمية إذا 
وقع الفعل اســتعماالً حلٍق مقــرَّر مبقتضى 
القانون، ويعتبر استعماالً للحق، ومنها تأديب 
الزوج لزوجته، وتأديب اآلباء، واملعلمني، ومن في 
حكمهم األوالد القصر في حدود ما هو مقرَّر 
شــرعاً أو قانوناً أو عرفاً”، لذا فمن شأن هكذا 
نصوص االســهام في تنامي وتيــرة العنف 
في البالد، أو عدم اإلبــالغ عنه لغياب القانون 

الصريح الذي يردع املتسبب بالعنف.

ازواج للبيع

بمناسبة اليوم الوطني للتحصين على حدائق متنزه الزوراء 

صحة الكرخ .. تنظيم مهرجان التوعية والتلقيح بمضادات فيروس كورونا 

محافظ بغداد يصدر توضيحًا بشأن شح المياه في منطقة النهروان 

الحيالي: حققنا ضعف االنجاز خالل
 عام فقط في مشروع ماء الكوت

رئيس هيئة المنافذ الحدودية يدعو الى االرتقاء 
بمستوى العمل ومكافحة الفساد 

سامي حسن
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفــاد املكتب الصحفي للبيــت األبيض بأن 
الرئيــس األمريكــي، جو بايدن، مــدد حالة 
الطوارئ في البالد، التي مت فرضها في مارس 

عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.
وجــاء في بيان صدر عن املكتــب أن الرئيس 
األمريكي الســابق، دونالد ترامب، أعلن في 
13 مــارس عام 2020 “فــرض حالة الطوارئ 
في البالد بسبب وباء كورونا، وفي فبراير عام 
2021 قام الرئيس األمريكي احلالي، جو بايدن، 

بتمديد حالة الطوارئ”.
وأضاف البيان: “ال تزال جائحة فيروس كورونا 
متثــل تهديدا كبيــرا لصحــة اجملتمع وأمن 
البــالد، وبهــذا الصدد يجــب احلفاظ على 
سريان مفعول حالة الطوارئ في البالد بعد 

1 مارس عام 2022”.
تدل معلومات جامعة جونز هوبكنس، التي 
تعد اإلحصــاءات اخلاصة بكورونــا اعتمادا 
على املعلومــات التي تقدمها الســلطات 
الفدراليــة واحمللية للبالد، علــى أن إجمالي 
عدد اإلصابات بفيــروس كورونا في الواليات 
املتحدة منذ بداية اجلائحة جتاوز 78,3 مليون 
إصابة مؤكدة، فيما جتاوزت حصيلة ضحايا 
الفيروس 933,7 ألف شخص. وحتتل الواليات 
املتحدة املرتبة األولــى في العالم من حيث 

كال هاذين املؤشرين.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــر تقرير مــن وزارة الدفــاع األميركية أن 
املركز الوطني ملكافحة اإلرهاب لم يستخدم 
جميع بيانــات الوزارة للتدقيــق في األفغان، 
من  األميركية  الســلطات  أجلتهــم  الذين 
أفغانســتان، قبــل وصولهم إلــى الواليات 

املتحدة، وفق صحيفة “ميلتري تاميز”.
العام  إن تقريــر املفتش  وقالت الصحيفــة 
للوزارة ذكر أن عشــرات مــن حوالي 80 ألف 
شخص مت إجالؤهم، وفي ملفاتهم “معلومات 
سلبية” وال ميكن حتديد أماكنهم في الواليات 

املتحدة.
ونقلت الصحيفة أن اتفاقا بني الوزارة واملركز 
أدى حتى ديســمبر املاضي إلــى مراجعة ما 
يقرب من 58455 من أصل 80404 ســجالت، 
على أن يتم اســتكمال الباقي في الشــهر 

املقبل.
وبحســب التقرير فإن “املعلومات السلبية” 
تعني أن ســجل الشخص يتطلب مزيدا من 

التحقيق والتوضيح.
ولم يتمكن املركز من فحص ســجالت هؤالء 
األشخاص بسبب اتفاق دولي بني وزارة الدفاع 
األميركية و”شــركاء أجانب” مينع الوزارة من 
مشــاركة البيانات مع الــوكاالت األميركية 

احلكومية األخرى، بحسب الصحيفة.
وتشــير “ميلتري تاميز” أنه حتى 17 سبتمبر 
2021، حــدد املركــز 31 أفغانيــا تتضمــن 
ملفاتهــم “معلومــات ســلبية”، لكنه لم 
يتمكن إال من حتديد أماكن ثالثة منهم، وذلك 

قبل بدء تبادل املعلومات مع وزارة الدفاع.
ويشــير التقريــر إلى أنه حتى 29 ســبتمبر 
2021، غــادر 1236 أفغانيا قواعد في الواليات 
املتحدة دون استكمال الفحص الصحي، في 
حني غادر 1358 أفغانيا آخرين بعد إكمالهم 
الفحــص الصحي، لكن التقرير ال يشــير إن 
التفتيش األمني،  كان هؤالء أكملوا عمليات 

بحسب ما تنقل الصحيفة.
 ”AfghanEvac“ وقال شون فان دايفر مؤسس
للصحيفة إن “املعلومات الســلبية” ال تعني 
أنهم إرهابيــون، بل فقط أن هناك أســئلة 

حتتاج أجوبة وتوضيحات”.

بايدن يمدد حالة الطوارئ 
المفروضة في اميركا 

بسبب كورونا

أفغان وصلوا أميركا 
دون تحقق من بياناتهم 
بعضهم ال ُيعرف مكانه

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

احلدود  الضغط على طول  يســتمر 
تنفي  بينما  األوكرانيــة،  الروســية 
أن  الغزو، علما  تنوي  أنها  موســكو 
الواســع النطاق في شرق  القصف 
أوكرانيــا أدى إلى زيــادة اخملاوف في 
كييــف والعواصم الغربيــة من أن 

هجوما روسيا قد يكون وشيكا.
روســيا  بني  القائم  التوتر  ويتعلــق 
وأوكرانيــا باحلــدود البريــة والنفوذ 
أن  روسيا  تعتبر  االستراتيجي، حيث 
أوكرانيا  منطقة عازلة مهمة حللف 
شمال األطلســي، بينما ترى كييف 
أن موســكو معتديــة على جزء من 

أراضيها. 
“واشــنطن  تقريــر لصحيفة  وأعد 
بوســت”، 4 خرائط تساعد في شرح 
اجلذور العميقة للصراع بني الدولتني  

وأين تقف األمور اآلن.
خريطة أوكرانيا روسيا

القرن  إلى  التاريخيــة  الروابط  تعود 
من  نقلت مجموعة  عندما  التاسع، 
الروس  يُطلق عليهــم  األشــخاص 
عاصمتهم إلى كييف، وهو إرث طاملا 
استحضره الرئيس الروسي، فالدميير 
بوتــني، عندما جــادل بــأن أوكرانيا 

مرتبطة بروسيا.

االحتاد  مــن  جــزءا  أوكرانيا  كانــت 
الســوفيتي حتى أعلنت استقاللها 

في أغسطس 1991.
وتدخل العالقة التاريخية بني البلدين 
احلالية،  التوترات  في  كبير  بشــكل 
حيــث قال بوتني فــي يوليو املاضي: 
“أنــا واثق من أن الســيادة احلقيقية 
بالشراكة مع  ألوكرانيا ممكنة فقط 
روسيا، معا كنا دائما وسنكون أكثر 

قوة ألننا شعب واحد “.
خريطة أوكرانيا روسيا

تأســس الناتو عــام 1949 للحماية 
وتوســع  الســوفيتي،  العدوان  من 
التحالف منذ ذلك احلني ليشمل 30 
دولة، مبا في ذلــك جمهوريات االحتاد 
السوفيتي السابق ليتوانيا وإستونيا 

والتفيا. 
أنه في حالة  وتنص املعاهدة علــى 
أو مهاجمتها من  غزو دولة واحــدة 
قبل طــرف ثالث، فــإن جميع الدول 
للدفاع  الناتو ستحشد جماعيا  في 

عنها.
ويطالــب الكرملــني بضمانات من 
حلف شــمال األطلسي بأن أوكرانيا 
وجورجيا لن تنضما إلى احللف، بينما 
تتمســك واشــنطن وحلفاء الناتو 
بأن بوتــني ال ميكنه إنــكار هذا احلق 
ألوكرانيــا، لكن ال يوجد شــيء قيد 
العمــل ملنح عضوية البــالد في أي 

وقت قريب.
الدولتني  وقد يؤدي انضمــام أي من 
إلى احللف إلى زيادة تواجد الناتو على 

طول حدود روسيا.
عام 2014، ضمت القوات العسكرية 
القــرم  جزيــرة  شــبه  الروســية 

األســود. كما ســيطر  البحر  على 
االنفصاليون املدعومون من موسكو 
الشــرقية  الصناعية  املناطق  على 
والواقعة  ولوهانسك،  دونيتسك  في 
على احلدود الروســية. وأودى الصراع 
الدائر في شرق أوكرانيا بحياة 14000 

شخص.
ووفقا لتعداد عــام 2001، حدد أكثر 
مــن 50 في املائة من الســكان في 
شبه جزيرة القرم ودونيتسك اللغة 
األم.  لغتهم  باعتبارهــا  الروســية 
أنــه يدافع عن حقوق  ويدعي بوتني 

املتحدثني بالروسية في تلك املناطق.
خريطة أوكرانيا روسيا

ظلــت هــذه “الصراعــات اجملمدة” 
موجودة منذ ما بعد ســقوط االحتاد 
وحتديدا في   ،1991 عام  الســوفيتي 
جمهوريات االحتاد السوفيتي السابق 
مثــل أذربيجان ومولدوفــا وجورجيا 
ويُنظر إليها على نطاق واســع على 
الكرملني  استراتيجية  من  جزء  أنها 
األكبــر ملــد النفــوذ والتهــرب من 

العقوبات.
وعلــى ســبيل املثال، وجــد حتقيق 
أجرته صحيفة واشــنطن بوســت 
عــام 2018 أنــه في شــرق أوكرانيا 
اخلاضــع لســيطرة االنفصاليــني، 
يقوم املســؤولون بتحويــل األموال 
اجلنوبية  أوســيتيا  إلــى منطقــة 
املدعومة من روسيا في  االنفصالية 
جورجــي ، حيث يتــم حتويل األموال 
بعد ذلك إلى روســيا. ثم تستخدم 
البضائع  ثمن  لدفع  األموال  روســيا 
التي يتم شحنها مباشرة إلى شرق 

أوكرانيا.
انشــق  ترانسنيســتريا،  فــي 
االنفصاليــون املوالون لروســيا عن 
مولدوفــا عــام 1991، قائلني إنهم 
أكثر  وروسيا  أوكرانيا  يتشابهون مع 
ارتباطهــم بجمهورية مولدوفا  من 
املشــكلة حديثا والتــي كانت أكثر 

ارتباطا برومانيا.
كما أصبح إقليــم ناغورنو كاراباخ، 
وهــو منطقة عرقيــة أرمنية داخل 
حــدود أذربيجان املعتــرف بها دوليا، 
منطقة متنازع عليها بعد ســقوط 
االحتاد السوفيتي واستقالل البلدين. 
وفي سبتمبر 2020، ُقتل آالف اجلنود 
وشــردت قــرى بأكملها فــي صراع 
دموي استمر ســتة أسابيع، وانتهى 

بوساطة روسية.
هــذا وبلغ التوتر أشــده في شــرق 
اشــتباكات  تســجيل  مع  أوكرانيا 
وطلــب انفصاليني موالني لروســيا 
الروسية  األراضي  إجالء مدنيني نحو 
في حــني نــددت الواليــات املتحدة 
االستفزازات  على  يقوم  بـ”سيناريو” 

لتبرير تدخل عسكري روسي.
البيت  وحــذر مســؤول كبير فــي 
األبيــض، اجلمعة، مــن أن العقوبات 
التي ســتفرضها الواليــات املتحدة 
وشــركاؤها على موسكو، إذا ما قرر 
الرئيس الروســي، فالدميير بوتني، غزو 
دولة  أوكرانيا، ســتجعل من روسيا 

“منبوذة”.
اجلمعة،  األول  امس  روســيا،  وكررت 
أجرت  أنهــا  تصريحاتهــا مجــددا 
انسحابات جديدة لقواتها من احلدود 
تشكك  معلومات  وهي  أوكرانيا  مع 

بها كييف والدول الغربية.

حدود ونفوذ استراتيجي.

خرائط تشرح أسباب الصراع بين روسيا وأوكرانيا

الصباح الجديد ـ متابعة:

مطلعة  مصرية  مصادر  كشــفت 
عن معلومــات جديدة حول الصراع 
احملتــدم داخل جماعــة اإلخوان بني 
وإسطنبول، في ضوء  لندن  جبهتي 
احملاوالت املســتمّرة مــن جانب كّل 
التنظيمية  الكتل  منهما لتصفية 

لصالح معسكره.
وحسب املصادر الصحفية وفّضلت 
عدم نشر أسمائها، أفرزت انتخابات 
داخليــة جديدة أجرتهــا مجموعة 
إســطنبول فــي النصــف األخير 
من ينايــر املاضي، فــوز مجموعات 
تنظيمية تابعة إلى محمود حسني 
بروابط تنظيميــة تتبع اإلخوان في 
إدارة اجلالية املصرية  أبرزهــا  تركيا؛ 
وإســقاط اجملموعــة التابعــة إلى 

إبراهيم منير.
وفيمــا يُســّمى بانتخابات مجلس 
إدارة الرابطــة املصرية فــي تركيا، 
والتي يسيطر عليها قيادات اإلخوان 
بشــكل شــبه كامل، فاز القيادي 
اإلخواني عادل راشــد احملسوب على 
جبهة محمود حســني والشــاغل 
ملنصب عضو احّتاد العلماء املسلمني 
برئاســتها، فضاًل عــن اختيار عددٍ 
مــن القيــادات اإلخوانيــة األخرى 
عبد  ســيف  أبرزهم  لعضويتهــا؛ 
املصري  الرئيس  مستشــار  الفتاح 
الســابق محمد مرســي، ومحمد 
الغزالني أحــد املتهمني في قضية 
على  واملدرج  كرداسة مبصر  مذبحة 

قوائم اإلرهاب األميركية.
داخــل جماعة  الصــراع  واحتــدم 
اإلخوان على مدار األشــهر املاضية 
بــني جبهتيــه املتناحرتــني، بينما 
وصلــت حــدة التراشــق اإلعالمي 
اتهامات  ضــوء  في  ذروتها،  بينهما 
متبادلة بني طرفيه بالفســاد املالي 

واألخالقي.
ووفق مراقبني، يُعــّزز الصراع الراهن 
اإلخوان  جلماعة  النهاية  مســارات 

غير مســبوقٍة  حالة  بلغــت  التي 
التنظيمي  والتفّســخ  االنهيار  من 
القيادة  مستوى  على  واالنشقاقات 

والقواعد أيًضا.
الباحث  يرى  الصــراع،  مآالت  وحول 
اإلســالم  فــي  اخملتــص  املصــري 
السياســي واإلرهاب، منير أديب، أن 
محمود حســني يبدو وقد حســم 
الصراع، لكن فــي الوقت ذاته تظّل 
حتت أيدي منير مجموعة ال يستهان 
بهــا مــن القواعــد التنظيميــة 
والروابــط اإلخوانيــة، خاّصــة أنه 

جنــح في حشــد قيــادات تاريخية 
بارزة لصالح معســكره، مؤّكًدا أن 
لفترة  الصراع ســيظل مســتمرًّا 
طويلــة وال يتوّقع أن يتنازل أي طرٍف 
عن مطالبــه، خاّصــًة أن القيادات 
اجلبهتني،  إلحدى  انحازت  التاريخية 
وهذا يعني أن حــل األزمة بات أمرًا 

مستحياًل.
ويقــول أديــب إن حالة التشــظي 
قائمة  ستظل  التنظيمي  واالنهيار 
ومحتدمة داخل جماعة اإلخوان، في 
والذي  الراهن  الصراع  ضوء استمرار 

التي  االدعاءات  الكثير من  كشــف 
روجــت لها اجلماعة علــى مدار ٩٠ 
التنظيمية  قواعدها  وأقنعت  عاًما 
بصدقها. ومؤخرًا، مت الترويج ملا أطلق 
عليه الصراع الداخلي في التنظيم 
اإلرهابي بني جبهَتــي إبراهيم منير 
القائم بأعمال املرشــد واملقيم في 
بريطانيا، ومحمود حســني القيادي 
واملقيم  التنظيــم ومجموعته  في 
فــي تركيــا. ومت التصديــر إعالميًّا 
حلالة من الغليان منذ إعالن القائم 
بأعمال املرشد العام جلماعة اإلخوان 

إبراهيــم منير رســميًّا قــرار حل 
املكتب اإلداري لشؤون التنظيم في 
تركيا وكذلك مجلس شورى الُقطر، 
في يونيو املاضي، وتأجيل االنتخابات 
الداخلية التــي كان من املرتقب أن 
جُترى خالل أســابيع الختيار أعضاء 
مجلس الشورى العام ملدة 6 أشهر.

وشــهدت جماعــة اإلخــوان خالل 
األيــام املاضية موجــة جديدة من 
على  صفوفها  داخل  االنشــقاقات 
مدار األســبوع املاضي؛ إثر استمرار 
احملتدم  الداخلــي  الصــراع  أزمــة 

واالتهامات املتبادلة بني طرفيه.
جاء فــي نّص االســتقاالت التي مت 
أن  داخليًّا بشــكل كبير،  تداولهــا 
إخوان  مــن  وجميعهم  القواعــد، 
ثقتهــم كاملة  فقــدوا  قد  مصر، 
فــي القيادة املركزيــة، وباتت صورة 
الثانية مشــّوهة إلى حّد كبير بعد 
االتهامــات املتبادلة مــن الطرفني، 
فــكان ِمن األفضل اعتــزال العمل 
جّراء  بالصدمة  للشعور  التنظيمي 
ما كشــفته اخلالفــات احلديثة من 

زيف لشعارات اجلماعة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كرر وزير اخلارجية اإليراني حسني 
أمير عبد اللهيان التأكيد على أن 
املفاوضات  خالل  التفاق  التوصل 
اجلاريــة في فيينا ممكــن، إال أنه 

ربطه باحترام مطالب بالده.
وقال عقب اجتماعه مع نظيرته 
على  بيربــوك،  أنالينا  األملانيــة، 
لألمن،  ميونيــخ  مؤمتــر  هامش 
“إرنا”،  وكالة  أفادت  ما  بحســب 
امس السبت، إنه “ميكن التوصل 
إلــى اتفــاق نــووي في حــال مت 

االهتمام ملطالب بالده املشروعة”، 
وفق تعبيره.

كما لفــت إلى أن بــالده تتوقع 
من برلــني أن تلعــب دورا فعاال 
في ضمان حقــوق إيران “كطرف 
متضرر” من االنسحاب األميركي 
من االتفاق النــووي الذي أبرمته 
عام  في  عامليــة  وقــوى  طهران 

.2015
فــي حني رأى مصــدر مقرب من 
اجمللــس األعلى لألمــن القومي 
اإليراني، في وقت سابق اليوم، أنه 

ال ميكن التكهــن مبوعد التوصل 
التفــاق نهائــي فــي العاصمة 
تشــهد  التــي  النمســاوية، 
مفاوضات راميــة إلحياء االتفاق 
النووي. كــم اعتبــر أن ما نقل 
حول  أوروبيني  دبلوماســيني  عن 
النهائي  االتفاق  مسودة  اكتمال 

هذا األسبوع “مجرد تكهنات”.
يشار إلى أن عبد اللهيان كان قد 
عّبر أمس اجلمعة عــن أمله بأن 
تصل املفاوضات بــني بالده ودول 
مجموعة )1+4( إلــى اتفاق جيد 

في القريــب العاجل. وأضاف في 
تصريحات لدى دخوله مقر انعقاد 
مؤمتــر ميونيــخ الدولــي لألمن 
إلى  الوصول  “في مرحلة ما بعد 
االتفاق اجليد، نحن بحاجة إلى أن 
تكون لنــا محادثات مع مختلف 
الدول لنكون مســتعدين لعودة 
جميــع األطراف إلــى التزاماتها 
وتنفيــذ التوافقات الــواردة في 

االتفاق النووي”.
وكان دبلوماســيون كشفوا قبل 
يومــني، لوكالة “رويتــرز” أن نص 

اتفــاق نهائي في طــور التكوين 
النــووي لعام  االتفــاق  إلحيــاء 
متبادلة  خطوات  يرســم   2015
بــني اجلانب اإليرانــي واألميركي 
على مراحــل وصوالً إلى االمتثال 

الكامل.
كذلك لفتوا إلى أن قسماً كبيراً 
النهائية متت  املســودة  من نص 
تســويته أو االتفاق عليه، غير أن 
بعض القضايا الشائكة ما زالت 
قائمة، من ضمنها طلب طهران 
ضمانة  املتحدة  الواليــات  تقدمي 

بعدم االنسحاب ثانية من االتفاق 
النــووي، كما حصــل عام 2018 
مع إدارة الرئيس الســابق دونالد 

ترمب.
يذكــر أن احملادثــات اجلاريــة في 
كانت  النمســاوية  العاصمــة 
العام  أبريل مــن  فــي  انطلقت 
املاضي، إال أنها توقفت في يونيو 
مــع انتخــاب الرئيــس اإليراني 
املتشــدد إبراهيم رئيسي، ليعاد 
استئنافها في نوفمبر )2021( وال 

تزال مستمرة حتى اآلن.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
امس  روســية،  محكمة  أصدرت 
األول اجلمعــة، حكمــا غيابيــا 
بســجن، أوليغ نافالني، شــقيق 
للكرملني،  الرئيســي  املعــارض 
فــي قضية  نافالني،  أليكســي 
االضطهاد  يدرجها مؤيدوه ضمن 

السياسي.
وعمليــا، حولــت احملكمة حكما 

سابقا بالســجن عاما واحدا مع 
املاضي  العام  صدر  التنفيذ  وقف 
إلى حكم نافذ في قضية انتهاك 
للقواعــد الصحيــة املرتبطــة 
كوفيد19-،  جائحــة  مبكافحــة 
على مــا قال محاميــه نيكوس 

باراسكيفوف في تغريدة.
املواطنني  بدعــوة  أوليغ  واتُهــم 
تظاهرة  في  للمشــاركة  الروس 

غيــر مرخصــة في ينايــر 2021 
دعما لشــقيقه األكبر والذي عاد 
إلى روسيا بعد تلقيه العالج في 
أملانيا من عملية تســميم كادت 

تودي بحياته.
وقالت وكاالت أنباء نقال عن وثائق 
نافالني ســافر  أوليغ  إن  احملكمة 
املاضي  إلى قبرص في ســبتمبر 

ولم يعد إلى روسيا.

وفي يناير، قدمت سلطة السجون 
حكمه  لتحويل  طلبا  الروســية 
التنفيذ إلى  بالســجن مع وقف 
حكم نافــذ في أعقاب متنعه عن 

احلضور أمام الشرطة.
ووافــق القاضــي علــى الطلب 
التــي  “الظــروف  أن  مضيفــا 
تســتدعي التشــديد قد أثبتت” 
في إشــارة إلى اإلدانات السابقة 

بحقه، وفق وكالة ريا نوفوســتي 
لألنباء.

أمضــى حكما  قد  أوليــغ  وكان 
بالســجن بعد إدانته وشــقيقه 
أليكسي باالحتيال، في محاكمة 
عام 2014 يقول منتقدو الكرملني 

إنها كانت ذات دوافع سياسية.
ثالث ســنوات  أوليــغ  وأمضــى 
ونصف ســنة في السجن فيما 

حكم على شــقيقه أليكســي 
بالسجن ثالث سنوات ونصفا مع 

وقف التنفيذ.
العام  إلى روســيا  وبعد عودتــه 
املاضــي مت حتويل احلكــم الصادر 

بحق أليكسي إلى حكم نافذ.
وفــر معظــم أنصار أليكســي 
نافالني البارزين خارج روسيا بعد 
إيداعه السجن وحظر منظماته.

معركة الكتل تعصف بجماعة اإلخوان
 والصراع يحتدم داخل التنظيم

احتدم الصراع داخل 
جماعة اإلخوان 

على مدار األشهر 
الماضية بين جبهتيه 

المتناحرتين، بينما 
وصلت حدة التراشق 

اإلعالمي بينهما 
ذروتها، في ضوء 

اتهامات متبادلة 
بين طرفيه بالفساد 

المالي واألخالقي

عبد اللهيان: االتفاق في فيينا مربوط باحترام مطالب إيران

محكمة روسية تأمر بسجن شقيق المعارض أليكسي نافالني سنة
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أبلغــت إســرائيل مجلــس حقوق 
التابع لألمم املتحدة، بشكل  اإلنسان 
رســمي، بأنها لن تتعــاون مع جلنة 
التحقيق اخلاصة باحلرب األخيرة على 
اللجنة  قطاع غزة، وستمنع أعضاء 

من الدخول إليها.
جاء ذلك في رســالة نقلتها سفيرة 
إســرائيل ملؤسســات األمم املتحدة 
في جنيف ميراف إيلون شــاحر، إلى 
رئيســة اللجنة نافي بيالي، توضح 
فيها أنها اتخذت هــذا املوقف ألنه 
“ال يوجد سبب لالعتقاد بأن إسرائيل 
ســتحصل علــى معاملــة عادلة، 
متســاوية وغير منحازة من اجمللس 

ومن جلنة التحقيق”.
وجاء في الرســالة اإلســرائيلية أن 
أعضاًء فــي اللجنة “اختيــروا، بناًء 
على تاريخهــم الفعال واتهاماتهم 
املعادية إلســرائيل، من أجل ضمان 
نتيجــة نهائيــة معــدة ســلفاً”. 
واتهمت الرســالة أعضــاء اللجنة 
الثالثة بأنهم “أخذوا مرة تلو األخرى 

مواقف معادية إلسرائيل”.
وكان مجلس حقوق اإلنســان التابع 
لألمم املتحدة قد أقام في شــهر متوز 
املاضي جلنة حتقيق، برئاسة املفوضة 
السامية الســابقة حلقوق اإلنسان، 
نافي بيالي، بشــأن انتهاكات حقوق 
اإلنســان في األراضي الفلسطينية 
وإســرائيل، خالل احلرب األخيرة على 
غزة التي نشبت في أيار املاضي. وأكد 
اجمللــس أن “قوانني احلــرب انتهكت 

ويبدو أنها ترقى إلى جرائم حرب”.
“اجلماعات  أن  إلــى  وأشــارت بذلك 
أدارت  املســلحة  الفلســطينية 
هجمات غير قانونية، عندما أطلقت 
أكثر مــن 4360 صاروخاً غير موجه 
وقذيفة هاون باجتاه مراكز ســكانية 
احلظر  بذلك  منتهكة  إســرائيلية، 
املتعمدة  الهجمــات  على  املفروض 
أو العشــوائية ضد املدنيني. وأسفر 
هــذا القصف عن مقتــل 12 مدنياً 
إســرائيلياً، مــن بينهــم طفــالن 
وجنــدي، وجــرح عدة مئــات. فيما 
نفذت إســرائيل هجمــات في غزة، 

دمرت عائالت بأكملها بدون أي هدف 
 260 وقتلت  منها.  بالقرب  عسكري 
فلســطينياً، من بينهــم ما ال يقل 
عــن 129 مدنيا، منهــم 66 طفال. 
وأصابت 1948 فلســطينيا، بينهم 
610 أطفــال”. وردت إســرائيل على 
القــرار بإطالق حملة تشــويه ضد 
أنها  وأكدت  اإلنسان  حقوق  مجلس 
لن تتعاون مع اللجنــة. ويوم أمس، 

اتخذت قراراً رسمياً بهذا الشأن.
لم يفاجئ القرار اإلسرائيلي اللجنة. 
وبحســب املراقــب الفلســطيني 
وباقي  املتحــدة  األمم  فــي  الدائــم 
الدولية في سويســرا،  املنظمــات 
إبراهيم خريشي، فإن جلنة التحقيق 

تتحــدى املعوقــات الكثيــرة التي 
يضعها االحتالل أمام عملها.

ولفت إلى أن اللجنة تقدمت بطلب 
إلــى مصر لزيارة غزة عــن طريقها، 
وســتعمل على زيــارة األردن للقاء 
املعنيــني من الضحايا، وســتلتقي 
باملؤسســات احلكوميــة،  كذلــك 
كما  املدنــي،  اجملتمع  ومؤسســات 
ستســتقي املعلومات عبر االتصال 
املباشــر عبر الفيديــو، أو من خالل 
مؤسسات األمم املتحدة العاملة في 
فلســطني، إضافة إلى مؤسســات 
اجملتمع املدني سواء الفلسطينية أو 
اإلسرائيلية أو الدولية املوجودة على 
تبدأ  “سوف  وقال خريشــي:  األرض. 

اللجنة عملها بعــد اكتمال تعيني 
السكرتارية، ألنها بحاجة إلى خبراء 
طبيني وفنيني عسكريني وخبراء في 
القانون اإلنســاني الدولــي، إضافة 
ملترجمــني للغة العبرية، وحســب 
اللجنة ســيكون نهاية شــهر آذار 
املوعد املناســب لاللتقاء بالضحايا 
لســماع شــهاداتهم، وقــد بدأت 
اللجنــة في جمــع املعلومات منذ 

شهر كانون األول املاضي”.
االحتالل فرض  أن  وأضاف خريشــي 
معوقات كثيــرة، بدعم من الواليات 
املتحــدة أمام عمــل اللجنة، حيث 
حاول إيقاف متويلها، وفشل في هذا 
األمر. لكنه أشــار إلى أنه مت خفض 

املوازنة السنوية لعمل هذه اللجنة 
الثلث بعــد أن كانت مقدرة  مبقدار 
بـــــ5.5 ماليــني دوالر ســنوياً، ومت 
التي كانت  السكرتارية  خفض عدد 
مقررة أن تعمــل ضمن هذه اللجنة 

إلى 18 من أصل 24.
اللجنة  وأوضح خريشــي أن هــذه 
ســتكون دائمة ولن تنتهي مهامها 
إال بانتهاء االنتهاكات اإلســرائيلية 
واالحتــالل بحد ذاتــه، ولديها والية 

واسعة وشاملة.
يذكر أن وزارة اخلارجية اإلســرائيلية 
أبلغت ســفاراتها في اخلارج بإطالق 
حملة ضد مجلس حقوق اإلنســان، 
يوصمها  قد  متوقع  لتقرير  استباقاً 

بدولة فصــل عنصــري )أبارتهايد(. 
برقية ســرية  الوزارة، في  وأوضحت 
أرســلها رئيــس قســم املنظمات 
اإلســرائيلية،  اخلارجية  في  الدولية 
أمير فايسبرود، أن إسرائيل ال تتعاون 
مع جلنة التحقيق، “بسبب التفويض 
أحــادي اجلانب، ومواقــف أعضائها 

املعلنة املناهضة إلسرائيل”.
وقــال إن التعامل مع جلنة التحقيق 
ســيكون “على رأس ســلم أولويات 
اخلارجية فــي كل مــا يتعلق باألمم 
املتحــدة للعــام 2022”، وتابــع أن 
“الهدف األساسي هو نزع الشرعية 
ونتائجها...  وأعضائهــا  اللجنة  عن 

ومنع أو عرقلة قراراتها الحقاً”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوعــز وزيــر الداخليــة اللبنانــي 
بســام مولوي إلــى النيابة العامة 
مبالحقة  بيــروت  فــي  التمييزيــة 
املنظمني واملتكلمــني في الندوتني 
اللتني عقدتا في الضاحية اجلنوبية 
البحرينية  السلطات  إلى  وتعرضتا 
الرســمية بشــكل خــاص ولدول 

اخلليج  بشكل عام.
قرار مولوي جــاء على خلفية عدم 
اســتحصال الندوتني على املوافقة 
وفق  املســبقة  الرســمية  اإلدارية 
ولعرقلتهما  القانونيــة،  األصــول 
املهمة الرسمية اللبنانية من أجل 
اخلليج،  دول  مــع  العالقــات  تعزيز 
واســتناداً إلــى قانــون العقوبات 
املتعلق باجلرائم التي متس بالقانون 

الدولي.
 11 بتاريخي  الندوتــني  قبل عقــد 
و14 فبرايــر اجلاري، األولــى بعنوان 
“احلق السياســي في ثورة البحرين” 
ظلم  “البحرين  بعنــوان  والثانيــة 

وظالمة” في فندق الساحة - طريق 
املطار، وجه مكتــب مولوي كتابني 
إلى كل من املديريــة العامة لقوى 
األمــن الداخلي واملديريــة العامة 
لألمــن العام، طلب مــن خاللهما 
إبــالغ إدارة القاعــة بعــدم إقامة 
النشــاطني لعدم حصولهما على 
األذونات القانونية، كما واتخاذ كافة 
اإلجــراءات اإلســتقصائية الالزمة 
جلمــع املعلومــات عــن املنّظمني 
والداعــني واملدعوين، وذكر البيان أّن 
القرار جاء بعد التشــاور مع رئيس 

مجلس الوزراء جنيب ميقاتي.
الداخلية  الرغم من حترك وزير  على 
اللبناني اليوم ملالحقة املشــاركني 
الباحــث  أن  إال  الندوتــني  فــي 
رباح  مكــرم  الدكتور  السياســي 
اعتبر أن “قرارات مولوي سياســية، 
على  ترجمتها  باســتطاعته  ليس 
األرض في األمن والقضاء” مشــدداً 
على أن “سالح حزب ال يقتصر على 
اجلانب العســكري بل كذلك على 

الدولة، وما  ما يستخدمه إلخضاع 
نقله نشاطات املعارضة البحرينية 
إلى مؤسسة تابعة له إال حتد واضح 
الصحافي  اعتبــر  كذلك  للدولة”. 
“قرار مولوي تسجيل  قاسم قصير 
موقف مبدئــي فحواه أنه غير راض 
على  لكن  النشــاطات،  هــذه  عن 
املســتوى العملــي مــن الصعب 
تنفيــذه”. وعن تكثيف نشــاطات 
الفترة  في  البحرينيــني  املعارضني 
األخيــرة قــال قصيــر “كان هناك 
مناســبة أال وهي الذكرى السنوية 
لبدء احلراك الشــعبي في البحرين، 
وأعتقد أن ذلــك طبيعي، وهو جزء 
مما كان يحصل في لبنان من دون أن 
يتم تســليط الضوء عليه، فدائماً 
كان يتم عقد ندوات ونشاطات من 
دون التركيز عليها كما يحصل اآلن 

مع كل ندوة ونشاط وكتاب”.
لكن من جهة نظر رباح “يثبت حزب 
اهلل يوميــًا أنه ال يحترم القانون وال 
وليس صحيحاً  لبنــان،  خصوصية 

مــا يروج لــه مــن أن الدولة تقمع 
احلريات، فأي مشروع يضر باملصلحة 
تقييمه  إعــادة  يجــب  الوطنيــة 
خاصــة أن املعارضــني البحرينيني 
غيــر لبنانيني، يســتخدمون لبنان 
كمنصة، في حني ال يســمح حزب 
واإليرانية  السورية  للمعارضة  اهلل 
تنظيــم نــدوات ومهرجانــات في 
الداخلية  وزيــر  رباح  ودعــا  لبنان”. 
إلــى االدعاء على “حــزب اهلل” بدءاً 
مــن األمــني العــام حســن نصر 
اهلل، متســائالً “هل باســتطاعته 
التحقيــق مــع مســؤولي احلزب؟ 
بالتأكيد كال من هنا كل ما يقوم به 
ال يجدي نفعاً”، في حني قال قصير 
“ لدى  لبنان الرســمي حساســية 
فيما يتعلق بالنشــاطات املعارضة 
للدول اخلليجيــة، خاصة أن اإلعالم 
اخلليجــي يركز على هذه املســائل 
مطالبــاً احلكومة اللبنانية مبواقف 
اعتبر  مولوي  بيان مكتب  واضحة.” 
أن من شأن النشــاطني أن “يعرقال 

اجلهود الرســمية املبذولة من قبل 
تعزيز  أجــل  اللبنانية من  الدولــة 
العالقات مع دول اخلليج العربي، في 
ظل املبــادرة الكويتية التي التزمت 
إزاءها القيام بكل االجراءات  الدولة 
املانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي 

للدول العربية الشقيقة”.
“االختــالف  إلــى  ولفــت قصيــر 
اللبناني  الرســمي  املوقــف  بــني 
وبــني موقــف القوى السياســية 
التي تعتبــر أن من حقها  واحلزبية 
أن تتضامــن مع أي دولة وشــعب، 
وهذا يعود إلى تاريخ نشــأة لبنان” 
اللبنانية  “املعارضــة  بــأن  وذّكــر 
املؤيدة للمعارضة الســورية كانت 
ناشــطة في لبنان” مستشهداً مبا 
خالل  األسد  لبشــار  جنبالط  قاله 
احتفال ذكرى 14 شــباط 2007 في 
داعياً  شتمه  حني  الشهداء  ساحة 
بـ”طاغية  إياه  واصفاً  إلى اسقاطه 
دمشــق”. قرار مولــوي ليس األول 
جتــاه املعارضــة البحرينيــة فقد 

ســبق أن أصدر قراراً في ديســمبر 
املاضــي يتعلق بترحيــل معارضني 
بحرينيــني مــن جمعيــة “الوفاق” 
على خلفيــة املؤمتر الصحفي الذي 
عقد في بيروت، وذلــك بعد اصدار 
وزارة خارجيــة البحرين بيان أعربت 
فيه عن “أســفها من اســتضافة 
العاصمــة اللبنانية بيــروت مؤمتراً 
لغرض  معادية،  لعناصــر  صحفياً 
بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة 

ومغرضة ضد مملكة البحرين”.
حينها ســارعت احلكومة اللبنانية 
أعلنت من خالله  بيــان  إلى إصدار 
إدانتهــا ورفضها ملــا وصفته بأنه 
“تطــاول علــى مملكــة البحرين”، 
اللبناني جنيب  الــوزراء  رئيس  وأكد 
ميقاتــي رفضه “اســتخدام لبنان 
منطلقــا لإلســاءة إلــى مملكــة 
مثلما  عليها،  والتطــاول  البحرين 
يرفض اإلســاءة إلى الدول العربية 
دول  منها  وال ســيما  الشــقيقة، 

مجلس التعاون اخلليجي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجــه األمني العام حللف شــمال 
يانــس  “الناتــو”،  األطلســي 
ستولتنبرغ، رسال شديدة اللهجة 
إلى روسيا، قائال إن الناتو “ال يهدد 
لكنه مســتعد التخاذ كل  أحدا 
عن  للدفاع  الضروريــة  التدابيــر 

“خطر  أن  علــى  مؤكدا  حلفائه”، 
املواجهة مع روسيا حقيقي”.

ســتولتنبرغ:  يانــس  وأضــاف 
عقارب  إلعادة  تســعى  “موسكو 
الزمن إلى الــوراء وإحياء املاضي.. 
موســكو ترغب في التعدي على 

سيادة دول”.

كما أشــار إلى أن روسيا “شكلت 
في  األضخم  هو  حشدا عسكريا 
الباردة،  املنطقة منذ نهاية احلرب 
وأن أوروبا متر بفترة خطيرة”، منوها 
إلى أن حلف شــمال األطلســي 
“يواصل مراقبــة الوضع، ويطالب 
روسيا بســحب قواتها من حدود 

أوكرانيا”.
تطال  احلالية  “األزمة  واســتطرد: 
العالقات بني روسيا والناتو وروسيا 
وأوروبــا.. والســلم ليس معطى 
مطلقا ويجب أن نســتعد إلبقاء 

العالقة قوية بني أوروبا وأميركا”.
وأكد أمني عام الناتو كذلك، على 

أنه “ال وجود لــدول من درجة أولى 
أو ثانية في الناتو، كلنا سواسية”.
ملســاعي  وتطــرق ســتولتنبرغ 
التهدئة، قائال: “الناتو ســيواصل 
روسيا  لكن  الدبلوماسي،  العمل 
لم تظهر أي إشارات على تخفيف 

التوتر”.

احلوار،  أهميــة  على  شــدد  كما 
معتبــرا أنه “لم يفــت أوان عودة 
التحضيــر للحرب”،  روســيا من 
االستعداد  يواصل  “الناتو  وأضاف: 
للحــوار مــع روســيا، وقدمنــا 
لتخفيف  لها  مكتوبة  مقترحات 

التوتر”.

الصباح الجديد ـ متابعة:
يبــدو أن نخبــة صناعــة السياســة 
اخلارجية الباكســتانية منقسمة حول 
مســألة الدعــم الكامــل لـ”طالبان” 
األفغانية، مع تأييد أغلبية الرأي بوضوح 
تقدمي الدعم الكامــل لنظام “طالبان” 
في كابول، مع مناشــدة اجملتمع الدولي 
بقضيتهــا، واحتجــاج رأي األقلية بأن 
دعم “طالبــان” األفغانية العلني حلركة 
“طالبان” الباكســتانية ميكن أن يصبح 

مصدر صداع كبير للبالد.
إال أن رأى األقليــة يزداد في ضوء الوضع 
األمنــي غيــر املســتقر علــى احلدود 
الباكســتانية األفغانيــة، حيث نفذت 
جماعات “طالبان” الباكستانية هجمات 
متكررة على قوات األمن الباكســتانية 
في األســابيع األخيــرة. ونتيجة لذلك، 
الباكســتانية  اخلارجية  أوصت مكاتب 
خان،  عمــران  الــوزراء  رئيــس  بوضوح 
بعدم تقدمي اعتراف دبلوماســي بنظام 
“طالبــان”، حتى يقوم اجملتمــع الدولي 
بذلك أيضاً. أو حتى ذلك الوقت، يخفف 

اجملتمــع الدولي من موقفــه جتاه نظام 
“طالبان” في كابول. وكان وفد حكومي 
باكستاني قد زار كابول، الشهر املاضي، 
لتقييــم االحتياجــات العاجلة لنظام 
“طالبان” في كابــول حلل قضايا احلكم. 
يساعدون  رمبا  الباكســتانيني  أن  وعلم 
نظام “طالبان” في إدارة الشــؤون املالية 
للدولــة األفغانيــة كإجــراء مؤقــت. 
وهنــاك اتفاق غير معلــن بني احلكومة 
بأن  األفغانية  و”طالبان”  الباكســتانية 
تقدم اخملابرات الباكســتانية معلومات 
إلى  املناسب  الوقت  اســتخباراتية في 
“طالبان” األفغانية لقتال تنظيم “داعش 

خراسان” داخل أفغانستان.
وتعرب باكســتان عن قلقهــا العميق 
إزاء إمكانية أن تكــون حركة “طالبان” 
األفغانيــة قادرة على الســيطرة على 
العنــف داخل حدودهــا، وأن أي نوع من 
العنف يحدث داخل حدودها ال ينبغي أن 

ميتد إلى البلدان اجملاورة.
وتتنافــس “طالبــان” األفغانيــة مــع 
تنظيم “داعــش” للتغلب على “طالبان” 

الباكســتانية. وعلى هذا النحو، قامت 
والباكســتانية  األفغانيــة  “طالبــان” 
بعمليات مشــتركة ضد قوات “الناتو” 
الرأي  املاضي. هنــاك اختالف فــي  في 
داخل “طالبان” األفغانية حول ما إذا كان 
الدولة  سيتم دعم “جهاد” طالبان ضد 
الباكستانية. ولكن ليس هناك قلة بني 
املتطرفني من صفوفهــم الذين دعموا 
بقــوة الهجمات اإلرهابيــة ضد الدولة 

الباكستانية في املاضي. 
والســؤال املهم بالنســبة لباكستان 
ليس مــا إذا كانت “طالبــان” األفغانية 
تنجــح فــي التغلــب علــى “طالبان” 
الباكســتانية، وترغــم األخيــرة على 
االنفصال عن تنظيم “داعش” تنظيمياً 
وآيديولوجيــاً. والســؤال الــذي يطرح 
نفسه اآلن هو ما إذا كان نظام “طالبان” 
سوف مينع قيادة “طالبان” الباكستانية 
التي ال تــزال تقيم في املــدن احلدودية 
على اجلانب األفغاني من احلدود الدولية 
من اســتخدام األراضي األفغانية لشن 

هجمات إرهابية داخل باكستان.

إن هذه املسألة هي بقدر ما هي مسألة 
نيات بقدر ما هي مســألة قدرات، وهذا 
يعني بعبــارة أخرى مــا إذا كانت لدى 
“طالبان” األفغانية القدرة العســكرية 
واالستخباراتية على منع الهجمات ضد 
باكستان انطالقاً من األراضي األفغانية. 
ومن أجل بناء هذه القــدرة، وافق مؤمتر 
رؤســاء االســتخبارات اإلقليمي، الذي 
ُعقد في إســالم آباد فــي آبعام 2021 
على تزويد “طالبان” األفغانية بتقييمات 

استخباراتية لألوضاع على األرض.
ومع ذلك، سيكون من غير احلكمة على 
اإلطــالق من جانب اخملططــني األمنيني 
“طالبان”  االعتماد على  الباكســتانيني 
األفغانية من أجل حتقيق أمن باكستان 
في مواجهة عودة ظهور التهديد النابع 
من “طالبان” الباكســتانية. إن اإلرهاب 
والتشــدد همــا مــن طبيعــة هيكل 
إن  التنظيمية.  وآيديولوجية “طالبــان” 
توقــع أي تغيير في طبيعــة “طالبان” 
الباكستانية ســوف يثبت أنه سذاجة 

على أعلى املستويات.

أسرائيل ترفض رسميًا التعاون مع لجنة التحقيق في حرب غزة
استباقًا للنتائج والمقررات

مجلس حقوق اإلنسان 
التابع لألمم المتحدة 

أقام في شهر تموز 
الماضي لجنة تحقيق، 

برئاسة المفوضة 
السامية السابقة 

لحقوق اإلنسان، نافي 
بيالي، بشأن انتهاكات 

حقوق اإلنسان في 
األراضي الفلسطينية 

وإسرائيل، خالل الحرب 
األخيرة على غزة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع 
الالجئني من دونباس في 7 مناطق في روســيا 
على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق 

املزيد من الالجئني.
وقال ألكسندر تشوبريان، القائم بأعمال وزير 
الطوارئ الروســي،”إن 26 منطقة في روسيا 
أعربــت عن اســتعدادها لقبــول الجئني من 
دونباس.. كما أن الســكك احلديدية الروسية 
على استعداد لتوفير القطارات إلعادة توطني 
الالجئني في مناطق أخرى من روسيا. وأضاف 
أن هــذه اخلدمات اللوجســتية يتــم العمل 

عليها اآلن”.
بدوره قال نائب وزير الطوارئ الروسية فيكتور 
روسيا  ياتسوتســينكو: “ســبع مناطق في 
مســتعدة لقبول الالجئني.إقليم كراسنودار، 
كورســك، فورونيج، بيلغورود، اوريول، بريانس، 
وضواحــي موســكو “. منوها بأنــه ميكن أن 
تستوعب محيط وضواحي موسكو ما يصل 

إلى 10 آالف شخص.
املتاخمة  الروسية  روستوف  وتشهد منطقة 
لدونبــاس، توافــد الالجئني من لوغانســك 
ودونيتســك منــذ ســاعات معظمهم من 
وأعلنت  الســن،  وكبــار  واألطفال  النســاء 
السلطات فيها عن فرض حالة الطوارئ فيها، 
فضال عن توقعات بأن يصل عدد الالجئني من 
دونباسظهر اليوم إلى قرابة 100 ألف شخص.
النائب األول حلاكم منطقة روســتوف،  وقال 
إيغور جوســكوف إن حوالي 400 من ســكان 
دونبــاس موجودون فــي مراكز إيــواء مؤقتة 
في منطقة روســتوف، و”هناك 373 شخصا 
بينهم 177 طفال”، مضيفا أن املنطقة جاهزة 

بالفعل الستيعاب اآلالف من سكان دونباس.
أورينبــورغ وياقوتيا  أبــدت منطقــة  بدورها 
جاهزيتهــا الســتقبال الســكان الذيــن مت 
إجالؤهم من دونباس. ونشــرت وزارة الطوارئ  
الضروريــة ومعســكرات مجهزة  املعــدات 
الســتقبال الالجئني في روســتوف الروسية. 
وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك 
الشــعبية املعلنة ذاتيا أن كثــر من 6.5 ألف 
شــخص مت إجالئهم من دونيتســك بينهم 
2.5 ألــف طفل: “اعتبارا من الســاعة 06:30 
بالتوقيــت احمللي يوم 19 فبراير 2022، بلغ عدد 
6603 أشخاص،  الذين مت إجالؤهم  األشخاص 

من بينهم 2436 طفال”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اندلعت معارك هــي األعنف بني قوات اجليش 
اليمني وميليشيا احلوثي، امس األول اجلمعة، 
في عــدد من جبهات جنــوب محافظة مأرب 

شمال شرقي البالد.
وشــنت القوات احلكومية، بإسناد من القبائل 
وحتالف دعم الشــرعية، عــدة هجمات على 
الشرق  إلى  امليليشــيات  تتمركز فيها  مواقع 
من مديرية اجلوبة جنوب احملافظة، وفق مصادر 

ميدانية.
كمــا أعقبــت الهجمات معــارك ضارية بني 
اجلانبني، تركز أغلبهــا في جبهتي الردهة، وأم 
ريش على احملور الصحراوي، وســط ســقوط 

قتلى وجرحى في صفوف امليليشيات.
إلى ذلك اســتعادت القــوات احلكومية عدداً 
مــن املواقع بعد فرار احلوثيني منها، بحســب 
موقــع صحيفة “الشــارع” اليمنيــة. أما في 
اجلبهات الغربية، فقد شهدت جبهتا الكسارة 
واملشــجح مبديرية صــرواح معــارك عنيفة 
بني القوات احلكوميــة واحلوثيني، وفق مصادر 
ميدانية أخــرى، تكبدت خاللها امليليشــيات 
عددا من القتلى واجلرحى. وتزامنت املعارك مع 
سلسلة غارات جوية شنتها مقاتالت التحالف 
استهدفت عدة مواقع وتعزيزات للميليشيات 
على امتداد جبهات جنوب وغرب مأرب، وكبدت 
احلوثيني خســائر كبيرة في العتــاد واألرواح. 
يذكر أنه منذ فبراير 2021، كثفت امليليشيات 
هجماتها على مأرب الغنيــة بالنفط والغاز، 
علــى الرغم من كافــة التحذيــرات الدولية 
واألممية من اخملاطر احملدقة بحياة آالف النازحني. 
غير أن قــوات اجليش تصدت لها، مطلقة قبل 

أكثر من شهر عمليات نوعية ضد احلوثيني.

وزارة الطوارئ الروسية: 
توزيع الالجئين من 

دونباس في سبع مناطق 

خسائر كبيرة للحوثيين 
في معارك تعد

األعنف في مأرب

وزير الداخلية اللبناني يوعز بمالحقة بحرينيين اقاموا ندوتين من دون موافقة

الناتو: ال نهدد أحدا لكننا مستعدون للدفاع عن حلفائنا

انقسام باكستاني بشأن دعم حركة »طالبان«

شؤون عربية ودولية االحد 20 شباط 2022 العدد )4844(
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5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 152/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

الى/ املتهم الهارب
 عباس عبد األمير رزن السرياوي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/30/20 
موعدا للمحاكمة فــي الدعوى اجلزائية 
1/456-أ- املادة  وفق  152/ج/2022  املرقمة 
ب من قانون العقوبات العراقي ولكونكم 
هاربني قــررت احملكمة تبليغكم من خالل 
النشــر في صحيفتني محليتني يوميتني 
في موعــد احملاكمة اعــاله وخالل ثالثني 
يوما استنادا لنص املادة 143/ج االصولية 
وفي حال عدم حضورك ستجرى احملاكمة 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
النعمانية

العدد: 367
التاريخ: 2022/2/16

الى/ املفقود بشار داود علي
م/ إعالن فقدان وحجر على املفقود

بناًء علــى الطلب املقدم مــن قبل طالب 
احلجر والقيمومة املدعو )داود علي حسون( 
والذي يطلب فيه نصبه قيما عليك بسبب 
فقدانك مــن تاريــخ 2014/7/2 ولم يعرف 
عنــك أي خبر يدل على حياتك او مماتك منذ 
ذلك التاريخ لذا قــررت احملكمة االعالن عن 
فقدنك بواســطة النشــر في صحيفتني 
محليتني يوميتني وفي حال عدم حضورك او 
اعاله هذه احملكمة عن حياتك خالل عشــرة 
ايام من تاريخ النشــر ســيتم احلجر عليك 
ونصب والدك املدعو )داود علي حسون( قيما 

عليك إلدارة شؤونك وفق القانون.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة االحوال الشخصية في 
النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 133/ج/2022
التاريخ: 2022/2/15

الى/ املتهم الهارب
 ادريس شرهان حمزه شكوري الدليمي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/3/20 
موعدا للمحاكمة فــي الدعوى اجلزائية 
املرقمــة 133/ج/2022 وفق املادة 432 من 
قانون العقوبات العراقــي ولكونك هاربا 
قررت احملكمة تبليغك من خالل النشر في 
صحيفتني محليتــني يوميتني في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما اســتنادا 
لنص املــادة 143/ج االصوليــة وفي حال 
عدم حضورك ســتجرى احملاكمة بحقك 

غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 532
التاريخ: 2022/2/16

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن بيــع اآلليات املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية األحرار وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى 
الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية األحرار خالل فترة )30( ثالثني يوما 
تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )100%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم األخير من 
مدة اإلعالن في البلدية أعاله في متام الســاعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام 
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد على ان يتم رفع اآلليات خالل مدة 
)10( عشــرة ايام من تاريخ املصادقة وبعكسه يتحمل املشتري غرامة تأخيرية قدرها )100000( 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 528
التاريخ: 2022/2/16

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في 
أدناه العائدة الى مديرية بلدية االحرار وفق ألحكام بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية االحرار خالل فترة 
)30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم 
التأمينات القانونيــة البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصــك مصدق او نقدا ولكامل 
مدة االيجار وســتجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعــالن في مقر البلدية أعاله في 
متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم 
الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى 
وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

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

وزارة املوارد املائية 
شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري

القسم: القانوني
الشعبة: العقود

تنويه إعالن مناقصة رقم )1/ شركة العراق 
العامة لتنفيذ مشاريع الري/ 2022(

بغية مشاركة أوسع وخلق حالة تنافسية بني مقدمي 
العطاءات تقرر متديد مدة اإلعالن عن املناقصة رقم 
)1/ شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري/2022( 
لغاية يوم )األحد( املوافق 2022/2/27 الساعة )11:00( 
قبل الظهر بدال من يوم )األحد( املوافق 2022/2/20،

لذا اقتضى التنويه...
املدير العام

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير أنابيب «1/2-3 آلبار اإلنتاج 
2ndAnnouncement for Provision of 3-1/2» tubing for Production wells

032/PC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

وإجناز املنشآت السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير انابيب «1/2-3 البار االنتاج 

032/PC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:

تود شــركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية . ميكن جلميع الشــركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة 
أن تشارك في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن .
1. Scope of Work: 
Scope of Work: Provide 32/1-» tubing, 80SS, EUE, 6.45mm, 9.3ppf, 9.510.0-m, API ,30000m. Only the manufactures of Western 
Europe, America, Canada, or Japan have their factories in other countries, and products under the same specifications as the 
above-mentioned original manufactures, it will be acceptable.

2 - سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
3 - خــالل فترة التقدمي للمناقصــة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي30,000  دوالر أميركي. نافذا ملدة عام واحد من تاريخ إغالق 

املناقصة على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
4 - على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قســم املالية قبل 2022/3/30 املوعد النهائي لغلق 

املناقصة وقبل الساعة 11.00 صباحا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB( مباشــرة إلى الدائرة املالية لشركة 
الواحة النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شــركة الواحة النفطية احملــدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية 

االحرار– محافظة واسط/ العراق.
الطريقة الثانية: ميكن للمشاركني دفع رسوم املناقصة 100 دوالر كحوالة مصرفية حلساب شركة الواحة النفطية احملدودة.

5 - توضــع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد 
النهائي لغلق املناقصة 2022/3/30 قبل الساعة 00:11 صباحا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لسنة 2021
8-  لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com; suhaib.saad@petroalwaha.com

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

Extension Announcement for Tender No: 027-SC-21-EBS
Provision of Wireline Logging and Perforating Service for EBS Oilfield

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field 
Southern Part.
Tender Title: Provision of Wireline Logging and Perforating Service for EBS Oilfield
Tender No.: 027-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who have the ability 
and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get 
the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One to Two Contractors who have enough experience and ability to carry out the Provision of Wireline 
Logging and Perforating Service for EBS Oilfield. 
Contractor shall provide advanced expertise and techniques, specialized equipment and instrument, personnel with at least 6 years’ experience 
and certificate to deliver the raw data for geological and reservoir studying in accordance with Company’s requirement and industry standards and 
practices.
The Wireline Logging and Perforating Service including but not limited to:
1( wireline logging measurement, recording and interpretation of petrophysical data, both in open and cased holes, using standard and/or slim hole 
logging tools )all regular tools and special logging tools for FMI, NMR and FMT, etc.(
2( provision of any means of horizontal well logging tools 
3( provision of production logging operation and data interpretation both in open and cased holes using proper tools for production profile logging 
and possible engineering application 
4( provision of perforating service by using wireline conveyed perforating guns or tubing conveyed perforating guns 
5( provision of wireline service to run company or third party instrument and equipment 
6( data recording, processing and interpretation 
7( occasional drilling/workover engineering solutions of auxiliary wireline service as per company work program
Note: For more details, please refer to ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to nidawei@ebspetroleum.com  & cp@
ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email address(.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before the tender submission 
deadline 04:00 PM, 24th February 2022 based on the ITB documents and now Extended to 04:00 PM, 10th March 2022 Iraqi time
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline 
mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled(. Valid NON-OBJECTION 
LETTER to participate into bid from General Commission of Taxation Iraq  GCT-CENTERS and NON-OBJECTION LETTER to participate into bid 
from Ministry of Labor, Iraq )MOL( should be include in Technical Proposal. 
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled(.
C. Bid Bond shall with a value of 1% Commercial proposal value. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the 
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 
the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 7 days before the 
bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

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

إعالن
الى الشريك/ )جناح خيري لعيبي(

اقتضى حضورك الى صندوق اإلسكان العراقي الكائن قرب مجمع النهضة وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة 
على قيام شــريكك السيد/ )صفاء الدين محمد حبيب( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة 
)4193/1( مقاطعة )3 نهروان( لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عشر يوما داخل 
العراق وشــهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكسه ســوف يسقط حقك في االعتراض 

مستقبال...

االحد 20 شباط 2022 العدد )4844(

Sun. 20 Feb. 2022 issue )4844(

مدة االيجاراملوقعمساحتهرقم امللكنوع امللكت

قطعة ارض/ مشتل بدون 1
شيخ 1000 م3662مشيدات

ثالث سنواتسعد

القيمة اللونرقم اآلليةنوع اآلليةت
املوقعالتقديرية

بلدية االحرار3200000اصفر33997هينو سحب مياه1



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

يتســاءل مراقبون عن سبب عدم 
إعــان احلكومــة، الفائــض الذي 
املاضية،  األشــهر  حققته خــال 
سيما  النفط،  أســعار  ارتفاع  من 
وأن موازنة عام 2021 حددت ســعر 
البرميــل الواحد مقابــل 45 دوالراً 
جّراء تفشي جائحة كورونا وخفض 

قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر.
أسعار النفط ألعلى مستوى

وصلت أسعار النفط، خال الفترة 
األخيرة، إلى أعلى ســعر منذ عام 
2014. وكان وزيــر النفط إحســان 
عبد اجلبار، قد توقع في وقت سابق 
من هذا الشــهر أن تصل أســعار 
النفط إلــى 100 دوالر للبرميل في 
الربع األول أو الثاني من العام اجلاري 
إلى  العاملية  اخملزونات  انخفاض  مع 
أدنى مستوى لها، مبيناً أن “ميزانية 
 2022 لعــام  العراقية  احلكومــة 
يجب أن تســتند إلى ســعر نفط 
يتراوح بني 55 و60 دوالراً، ال ســيما 
وأن متوسط الصادرات سيبلغ 3.4 
مايني برميل يومياً مبا في ذلك من 

إقليم كردستان شمال العراق”.
وبحسب أكثر من مسؤول حكومي، 
حققت احلكومــة العراقية عوائد 
مالية إضافيــة تصل إلى أكثر من 
مليار دوالر في الشــهر الواحد عن 
املاضية،  األشهر  النفط، خال  بيع 
مبعــدل تصديــر نحــو 3.5 مايني 

برميل يوميا.

فرصة مهمة
وقــال مســؤول فــي وزارة املالية 
“االرتفاع  إن  طالبا عدم ذكر اسمه 
احلالــي في أســعار النفط فرصة 
مهمة للعــراق، حيث ألغى خطط 
االقتراض اخلارجي بشــكل كامل، 
كمــا رفع مــن احتياطــي البنك 
املركزي العراقي إلى نحو 65 مليار 
دوالر، مقارنة بنحــو 56 مليار دوالر 

قبل أقل من عام من اآلن”.
وأضاف أن “هناك مســاحة مهمة 
للعــراق للتحرك حاليا خاصة بعد 
والتي  الكويتية  الديون  إنهاء ملف 
ســتوفر نحو ملياري دوالر ســنويا 
لتلك  املوازنــة  من  تذهــب  كانت 
النفط  ارتفاع ســعر  ومع  الديون، 
فإن العراق ســيتجه الى مشاريع 

بنى حتتية متوقفة بالتأكيد”.
العراقية  املاليــة  “وزارة  أن  وأكــد 
تستعد إلعان حجم هذا الفائض 
األســابيع  خــال  دقيق  بشــكل 

املقبلة، ال ســيما وأن هذا االرتفاع 
أنهى وجــود العجز فــي امليزانية 
الســابقة إضافــة إلــى ميزانية 
2022، وليــس فقط النفط هو من 
ساعد في ذلك، بل إن خفض قيمة 
الدينار مقابل الدوالر أدى إلى تغذية 
اخلزينة التــي عانت من عجز خال 
فترة تفشي “كورونا” وتراجع أسعار 

النفط”.
وحتدث عن أن “االرتفاع يفرض علينا 
وضع خطط لاســتفادة الفعلية 
من هذه الوفرة املالية، وعدم جتاهل 
خطط تعظيم املوارد غير النفطية 
مثل اجلمــارك والزراعة والصناعة 

وغيرها”.

انتعاش امليزانية
من جهته، أشار عضو البرملان ماجد 
شــنكالي، إلى أن “ارتفاع أســعار 
النفط ســتنعش امليزانية املقبلة، 
ال ســيما وأن ذلك سيساهم بسد 
العجز بشــكل جيــد”، معتبراً أن 
“األشهر املاضية ارتفع سعر النفط 

إلى أكثــر مــن 70 دوالراً للبرميل 
الواحــد، وحاليــاً جتــاوز 90 دوالراً، 
وهذا الفائض محفوظ لدى البنك 
أنه في السابق  العلم  املركزي، مع 
كان يتحول إلى ميزانيات تكميلية، 

لكن حالياً الوضع مختلف”.
وأكمــل أن “من واجــب البرملان أن 
املالية  ووزارة  احلكومــة  يخاطــب 
ملعرفــة األرقام اخلاصــة باإليرادات 
العراقية ومقارنتها بحجم اإلنفاق 
الفعلــي، وهنــاك بعــض النواب 
يسعون بهذا االجتاه رغم أن البرملان 
تسمية  بقضية  حالياً  مشــغول 
رئيسي اجلمهورية والوزراء، من أجل 

مفاحتة اجلهات ذات العاقة”.
وأوضح أن “امليزانية الســابقة كان 
أرقــام محددة،  وفق  لها  مخططا 
لكــن بعد مرور أكثر من شــهرين 
بالكامل  الوضع  تبدل  إقرارها  على 
وارتفع ســعر النفط، ما يعني أن 
هناك زيــادة في اإليــرادات مقارنة 
فإن  احلــال  وبطبيعة  بالنفقــات، 
العراق  إليه  الذي توصــل  الفائض 

من صعود النفط، ســيدخل حالة 
التدوير ملوازنة 2022”.

أمــا اخلبيــرة االقتصادية ســام 
سميسم، فقد لفتت إلى أن “هناك 
صمتا حكوميــا غريبا جتاه إيضاح 
مســألة الفوائــض التــي حصل 
عليهــا العراق من ارتفاع أســعار 
النفط، إذ إنها تواصل االرتفاع منذ 
منتصف الســنة املاضيــة، لكن 
البرملان العراقي، وهو املســؤول عن 
مراقبــة احلكومة، لــم يتابع ولم 
ناهيك  األمــوال،  هذه  عن  يتحدث 
عن صمت ديــوان الرقابــة املالية 
وهو املســؤول عن إصدار احلسابات 
اخلتاميــة”. وأضافت: مع العلم أنه 
كان مــن املفترض أن يقــوم ديوان 
الرقابــة بإصدار البيانــات اخلاصة 
باألمــوال نهاية العــام املاضي، أن 
“هناك إخفاًء متعمداً للحســابات 
اخلتاميــة، من قبل جهــات ال تريد 
أن تعتــرف بآليــة االحتفاظ هذه 
األموال، مع العلم وزارة املالية هي 

املسؤولة عنه”.

ارتفاع اإليرادات املالية
بدوره، رأى الباحث االقتصادي بسام 
رعــد، أن “موازنة عــام 2021 بنيت 
على أســاس متوســط سعر 45 
دوالرا للبرميــل وبعجز تخطيطي 
يبلغ 28 تريليــون دينار وهي موازنة 
مثقلــة باألســاس بنفقــات غير 
منطية، منها خدمة الدين اخلارجي 
واإلعانات، وكما  واملنــح  والداخلي 
هو معروف فــإن هذه النفقات غير 
هيكلية  ســمة  باتت  النمطيــة 
لاقتصــاد العراقــي الريعي حيث 
العامة  إيراداتها  الدولة في  تعتمد 
على مصدر أســاس وهو اإليرادات 

النفطية”.
أن  أظهــرت  “البيانــات  أن  وأردف 
مجمــل اإليــرادات النفطية لعام 
2021 بلــغ 75 مليــار دوالر، أي ما 
يعادل حوالــي 110 تريليونات دينار 
كما بلغ متوســط ســعر برميل 
النفط 68.5 دوالرا لكل برميل، في 
حني كان سعر تعادل املوازنة تقريبا 
70 دوالرا للبرميــل حتى تتســاوى 

اإليرادات مع النفقات، ومبا أن كفاءة 
الصــرف في املوازنــة ال تتجاوز 80 
باملائــة عما هو مخطــط لها من 
نفقــات، فعليــه، إن موازنة العام 
التوازن  إلــى  أقرب  تبــدو  املنتهي 
مع حتقيــق فائض مالي بســيط، 
لكــن يبقى احلســاب اخلتامي هو 
املالي سواء أكان  املركز  ما يعكس 
سالباً )عجز( أو موجباً )فائض(، وأن 
حتقق الفائض يعني أن يُصرف على 
املشاريع االستثمارية املدرة للدخل 
والتي تســاهم في حتقيق التنويع 

االقتصادي”.
واستنادا ألرقام وكالة إدارة الطاقة 
ميتلك  العــراق  فــإن  األميركيــة 
 145 يبلــغ نحو  احتياطــاً نفطياً 
مليار برميل، ما يعادل 17 في املائة 
من احتياطي الشــرق األوسط، و8 
في املائة مــن االحتياطي العاملي، 
وهو خامــس أكبر احتياطي عاملي. 
لكن أرقام احلكومة العراقية تشير 
إلى امتاكها احتياطاً مؤكداً يبلغ 

153 مليار برميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضــت أســعار صــرف الدوالر 
األمريكــي مقابل الدينــار العراقي 
في  الســبت،  امس  كبير،  بشــكل 
البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 
وذلك ُقبيل اجتمــاع مجلس النواب 
العراقي مع وزيــر املالية علي عاوي، 
ومحافــظ البنك املركــزي العراقي 
ملناقشــة  مخيف  غالب  مصطفى 

سعر الصرف.
وقــال مصــدر صحفــي، إن بورصة 
املركزية في بغداد،  الكفاح واحلارثية 
ســجلت صباح اليوم 146500 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما سجلت االسعار ليوم اخلميس 
املاضــي 147900 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع 
والشــراء انخفضــت فــي محــال 
الصيرفة باألسواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ ســعر البيع 147000 دينار 
عراقي لكل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الشــراء 146000 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
اقليم  اربيــل عاصمــة  فــي  أمــا 
كردســتان، فــان بورصة الــدوالر ال 

تتداول ايام العطل الرسمية فيها.
و أعلنــت هيئــة رئاســة البرملــان 
اخلميس، اســتدعاء وزير املالية علي 
عــاوي، ومحافــظ البنــك املركزي 
مصطفــى غالــب، للحضــور إلى 
الرئاسة،  وذكرت هيئة  اجمللس.  مبنى 
فــي بيان مقتضــب، أن اســتدعاء 
املاليني، جاء “استجابة”  املســؤولني 
الصدري  التيــار  زعيم  لتوجيهــات 
مقتدى الصدر. وكان الصدر، قد قدم 
اخلميس، ستة مقترحات بشأن سعر 
صرف الدوالر مقابل الدينار العراقي، 
من بينها اســتدعاء وزير املالية علي 

عــاوي، ومحافــظ البنــك املركزي 
مصطفــى غالــب بشــكل فوري. 
وتضمنــت مقترحات الصدر، “إيقاف 
تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر 
األوسط،  )الشرق  البنوك مثل  بعض 
لبعض  العائدة  واألنصاري(  القابض، 
بالعملة،  املتحكمــني  األشــخاص 
األخرى،  األهلية  املصارف  وغيرها من 
والتعامل بحزم مــع البنوك العائدة 
الباد  املتحكمة في  األحزاب  لبعض 
والعباد”. وإضافة إلى ذلك، حث الصدر 
على “تنظيم سوق العملة العراقية 
صحيح،  وبأســلوب  مركزية  بصورة 

تزيد  التي  القوانني  عبر ســن بعض 
من قيمة سعر صرف الدينار”. وحثت 
سوق العملة في مدينة السليمانية 
امس األول اجلمعة السكان إلى عدم 
بيــع العملة الصعبة الــدوالر التي 

بحوزتهم بثمن بخٍس.
إلى السكان  ووجهت السوق رسالة 
جاء فيها “من األفضل اتخاذ احليطة 
واحلذر وعــدم بيــع دوالراتكم بثمن 
بخس حتــى صبيحة اليــوم التالي 
من اجتمــاع مجلس النواب العراقي 

ملعرفة ما سيجري”.
وفقــا للرســالة فإن “الســوق غير 

مستقرة واألسعار غير معقولة”.
يشــار إلى أن التضخم السنوي في 
العراق ارتفع بشــكل كبير بعد رفع 
ســعر صرف الدوالر أمام الدينار في 
موازنة 2021، ليساوي كل 100 دوالر 
145 ألف دينار، بعد أن كان 121 ألفاً. 
جدير بالذكر أن جميع أســعار املواد 
والسلع في السوق العراقية، شهدت 
بالتزامن مع خفض  كبيــراً،  ارتفاعاً 
قيمة الدينار، ما أثار موجة اســتياء 
شــديدة بني األوســاط الشــعبية، 
فضاً عن اعتراضات بعض املهتمني 

بالشأن االقتصادي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
البغدادي  ناحيــة  بلدية  مديــر  اعلن 
مبحافظة االنبار شــرحبيل العبيدي ، 
امس الســبت، عن زراعة اكثر من 50 

دومن من محصول الفستق احللبي في 
املناطق الغربية فــي جتربة هي االولى 
من نوعها في احملافظة. وقال العبيدي 
في تصريــح صحفي ان “ املســاحة 

املزروعة من محصول الفستق احللبي 
في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي 
االنبــار، بلغت اكثر مــن 50 دومن ومن 
املؤمل اســتغال اراضي زراعية اخرى 

بعد جناح جتربة زراعة الفستق احللبي 
في املناطق الغربيــة من دون وجود اي 
دعم من اجلهات احلكومية”. واضاف ان” 
اول وجبة  ببيع  الناحية قاموا  مزارعي 

في االســواق احمللية وتعد هذه اخلطوة 
هي االولى في تشجيع بقية املزارعني 
وزراعتها  اراضيهــم  اســتغال  على 
وأوضح  احللبــي”.  الفســتق  بنباتات 

العبيدي، أن “مزارعــي الناحية جنحوا 
للمرة االولى في زراعة هذا احملصول في 
مؤشر على مائمة اجواءها فضا عن 

احتواءها على املياه اجلوفية

الصباح الجديد ـ متابعة:
جتتمع أكثر من مائة من الدول األعضاء 
فــي األمم املتحدة هذا الشــهر لوضع 
مخطــط ألول اتفاقيــة عامليــة على 
اإلطاق ملواجهة التلوث بالباســتيك، 
تعدها األمم املتحدة األهــم منذ اتفاق 

باريس للمناخ في 2015.
ووفقا لـ”رويترز”، يغرق كوكب األرض في 
التي يصعب  الباســتيكية،  النفايات 
إعادة تدويرهــا، وتتحلل ببطء، في حني 
إن تكلفة دفنها وإحراقها مرتفعة جدا.
وتلحق هــذه النفايات الضــرر باحلياة 
البريــة ويترتــب على وجودهــا تلويث 
سلســلة الغذاء، ويذهــب 11 مليون 
طــن متــري منها إلــى قــاع احمليط 
ســنويا، وهو رقم مــن املتوقع أن يقفز 
إلــى ثاثة أمثاله بحلــول 2040 ما لم 
توضــع قيود علــى إنتاج واســتخدام 
التخلص  يتم  التي  الباستيكية  املواد 
منهــا بعد االســتخدام مثل زجاجات 

املشــروبات وعبوات التوصيل وأكياس 
لعديــد من  وفقــا  وذلــك  البقالــة، 

الدراسات العلمية.
العاملي  للصنــدوق  دراســة  وخلصت 
للحياة البرية هذا الشــهر إلى أنه في 
حال عدم توصل الدول األعضاء في األمم 
املتحــدة إلى اتفاق يضــع حدا للتلوث 
بالباستيك، فســتتولد من رحم هذا 
بيئية جســيمة خال  أضــرار  العجز 
العقــود املقبلة، حيــث تتعرض بعض 
أنواع الكائنات البحرية خلطر االنقراض، 
إضافة إلــي تدمير األنظمــة البيئية 
املرجانية  الشــعاب  مثل  احلساســة 

وأشجار املنجروف.
إلنتــاج  الســريع  النمــو  ويشــكل 
الباســتيك، الذي يتوقــع أن يزيد إلى 
املثلني خال 20 عامــا، تهديدا خطيرا 

فيما يتعلق بالتغير املناخي.
وســتعقد جمعية األمم املتحدة للبيئة 
الشــخصي  باحلضــور  اجتماعهــا، 

واالفتراضــي، فــي مقــر برنامج األمم 
العاصمــة  فــي  للبيئــة  املتحــدة 
الكينيــة نيروبي خــال الفترة من 28 
شــباط حتى الثاني مــن آذار. والهدف 
الرئيس لاجتماع هو صياغة شــروط 
عامــة التفاقية عاملية بشــأن التلوث 
بالباستيك وتشــكيل جلنة للتفاوض 
بني احلكومات، للمساعدة على التوصل 
إلى اتفاقيــة نهائية. وإذا متكنت الدول 
األعضاء من االتفاق على إطار أساسي 
فإن جلنــة التفــاوض بــني احلكومات 
ســتجري نقاشــات على مدار عامني 
علــى األقل من للتوصل إلــى اتفاقية 
نهائيــة للتوقيــع عليها. وتشــتمل 
عناصــر االتفاقية على وضع قيود على 
إنتاج الباســتيك، وتعهدات من الدول 
التدريجي  بالتخلص  بااللتزام  األعضاء 
تستخدم  التي  الباستيكية  املواد  من 
ملــرة واحــدة ويصعب إعــادة تدويرها، 
وحتديد أهــداف لزيادة جمــع النفايات 

وتسريع معدالت إعادة التدوير.
وهناك مجموعة واســعة من النتائج 
الرئيســة هي  القضية  لكن  احملتملة، 
إذا ما كانت البنود التي سيتم التوصل 
إليها في أي اتفاقية ستكون اختيارية 

أو ملزمة قانونا في نهاية املطاف.
واملعاهــدة الطموحة التــي ترمي إلى 
احلــد من إنتــاج الباســتيك أو تنص 
على التخلــص التدريجي من العبوات 
الباســتيكية التــي تســتخدم ملرة 
واحدة، ســتكون مبنزلة شــبح يكبد 
حول  كبيرة  خســائر  الشركات  بعض 
الشركات  أيضا  العالم. كما ســتتأثر 
االستهاكية الكبرى صاحبة العامات 
التجاريــة املعروفة، التــي تبيع أعدادا 
ال حصر لها من املنتجــات في عبوات 
إذا  واحدة،  ملرة  باستيكية تســتخدم 
قيــودا على تصنيع  االتفاقية  وضعت 
هذه العبوات الباســتيكية أو طريقة 

تصميمها.

 انتعاش أسعار النفط يحقق فوائض
 كبيرة للموازنة وينهي االقتراض

اقتصاديون يستغربون إخفاء الحكومة قيمة اإليرادات

الصباح الجديد ـ وكاالت:
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  أســعار  ارتفعت 
بشــكل طفيف في األســواق احمللية، امس 

السبت .
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب اخلليجي والتركي واألوربي ســعر بيع 
386 الف دينار، و سعر الشراء 382 الفاً، فيما 
سجلت اسعار البيع يوم اخلميس املاضي 385 

الف دينار للمثقال الواحد.
واشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيــار 21 من الذهب العراقي ســجل ارتفاعا 
ايضا عند 356 الف دينار، في حني بلغ ســعر 

الشراء 352 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتراوح بــني 385 الف دينار و395 ألفاً، 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 355 الفاً و365 الف دينار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال مســؤول غــاز أوكرانــي إن إمدادات 
الغاز الروســية إلى أوكرانيا لم تتأثر بعد 
اشــتعال النار في قطاع مــن خط أنابيب 
قرب لوهانســك في شــرق أوكرانيا امس 

األول اجلمعة.
وذكــرت وكالــة إنترفاكس لألنبــاء نقا 
عن مورد محلي للغــاز الطبيعي أن خط 
األنابيب تعرض “النفجار قوي” تســبب في 
انقطاع إمدادات الغاز عن قرابة مئة منزل، 

بحسب “رويترز”.
الشركة  رئيس  ماكوجون  وقال ســيرجي 
املشــغلة خلطوط أنابيب نقــل الغاز في 
أوكرانيــا على صفحته مبوقع فيســبوك 
امس الســبت إنــه ال توجــد أي خطوط 
لتصدير الغاز في املنطقة التي تنقل الغاز 
الروســي إلى أوروبا عبــر أوكرانيا. وأضاف 
أن إمدادات الغاز إلى أوروبا مســتمرة على 

النحو املعتاد.

الصباح الجديد ـ وكاالت 
أعلنت هيئة اإلحصاء التركية ان العراقيني 
جاءوا باملرتبة الثانية كأكثر الشعوب شراء 
للعقــارات فــي تركيا خال شــهر كانون 

الثاني املاضي.
وقالت الهيئة في تقريــر لها، ان “مبيعات 
املنازل في تركيا لألجانب ارتفعت بنســبة 
٪56.5 فــي كانــون الثانــي املاضي 2022 
مقارنة بالشــهر نفسه من العام السابق 
وأصبحــت 4 آالف و186 منــزاًل، حصلــت 
اســطنبول على أعلى حصــة بواقع الف 
و771 من مبيعــات املنازل لاجانب، وجاءت 
انطاليــا في املرتبة الثانيــة مببيعات  914 

منزاًل، ثم انقرة بواقع  269 منزال”. 
واضافت ان “مبيعات املنازل لألجانب لشهر 
كانــون الثاني من عام 2022 انخفضت عن 
شــهر كانون األول من عام 2021 بنســبة 

46.61 باملئة”. 
واشــارت إلى ان “االيرانيني تصــدروا باقي 
الدول في األكثر شــراء للعقارات في تركيا 
خــال كانــون الثاني وبعــدد 761 منزال “، 
وجاء العراق باملرتبة الثانية حيث اشــتروا 
513 منزالً، وروســيا جاءت ثالثــا وبعدد بـ 
479 منــزال، واملانيا رابعا بعــدد 204 منزال، 

وكازخستان خامسا وبعدد 132 منزال”.
ويتصدر العراقيون في قائمة شــراء املنازل 
فــي تركيا منذ العــام 2015، إال أنه تراجع 
للمركــز الثاني بعد إيران مــع بداية العام 
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جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
املشاريع

العدد 696
التاريخ امليالدي 2022/2/17

إعالن مناقصة رقم )2022/8(
تدعو دائرة الشــؤون الهندســية في ديوان الوقف السني/ منطقة السبع أبكار املقاولني والشــركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في 
مناقصة )إنشــاء مجلس علماء العراق في جامع الشواف/ بغداد( وبكلفة تخمينية قدرها )527,986,000( )خمسمائة وسبعة وعشرون مليونا 
وتسعمائة وستة وثمانون الف دينار( فقط محسوبة على املوازنة )االستثمارية(. راجني مراجعة قسم املشاريع في الدائرة املذكورة اعاله لغرض 
شراء العطاءات مقابل مبلغ )400,000( )اربعمائة الف دينار( غير قابل للرد مع استالم استمارة معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي 
العطاءات هو يوم االربعاء املصادف )2022/3/9( على أن يســتصحب طالب العطاء املستمسكات املبينة أدناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نشر اإلعالن، علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شرء 
وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها 

اسم الشركة ورقم املناقصة واسم العمل وتاريخ الغلق(
www.handaseya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

info@handaseya.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنسبة )3%( من مبلغ العطاء البالغ )15,839,580( )خمسة عشر مليونا وثمامنائة وتسعة وثالثني الفا وخمسمائة وثمانني دينارا( 
يقدم على شكل صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسني للشركة املشاركة في املناقصة حصرا 

على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.
2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.

3. هوية تســجيل املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تســجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 2015 وبدرجة 
وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتــزم املقاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وســيكون جلدول تقدم العمــل املقدم أهمية بالغة في املفاضلة بني 
العطاءات(.

7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار العطاء باملداد او بشكل 
مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزاءه.

8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني الخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة
9. على مقدم العطاء تقدمي شــهادة تأسيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز 3 اشهر( 

وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها الداخلي
10. وجوب تقدمي كتاب يبني الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.

11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعد من قبل دائرتنا.
12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.

13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل العشــرة ســنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وبقيمة )263,993,000( )مائتني 
وثالثة وستني مليونا وتسعمائة وثالثة وتسعني الف دينار( والتي متثل )50%( من مبلغ املناقصة.

14. على مقدم العطاء توفير الســيولة النقدية البالغة )211,194,400( )مائتني وأحد عشــر مليونا ومائة واربعة وتسعني الفا واربعمائة دينار( 
والتي متثل )40%( من مبلغ املناقصة عند تقدمي العطاء

15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل حيث تقدم 
ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.

16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشــؤون الهندســية في الديــوان )مدرج عليها رقم 
املناقصة واسم العمل(.

17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.
18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم يوم )االربعاء( املصادف )2022/3/2(.

مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم
ر. مهندسني أقدم
رحيم كرمي محمد
معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية وكالة

جمهورية العراق
محافظة النجف األشرف

دائرة صحة النجف
القسم: مكتب املدير العام

الشعبة: شعبة العقود
العدد: 3359
التاريخ: 2022/2/16

إعادة إعالن
رقم املناقصة )1( لسنة 2022 جتهيز غاز األوكسجني الطبي

تعلن دائرة صحة النجف عن مناقصة عامة لتجهيز املؤسســات التابعة لدائرتنا باألوكســجني الطبي )االسطوانات والسائل( 
فعلى الراغبني من أصحاب معامل األوكســجني احلكومية واألهلية لالشتراك في هذه املناقصة احلضور الى مركز الدائرة/ شعبة 
العقود لغرض احلصول على الشــروط اخلاصة بالتجهيز اعتباراً من تاريخ النشر مقابل مبلغ )مائة وخمسون الف دينار( غير قابل 
للرد على ان يكون يوم االربعاء املصادف 2022/3/9 الســاعة الثانية عشــرة بعد الظهر آخر يوم لتقدمي عطاءاتكم مستصحبني 
معكم املستسمكات املدرجة ادناه علماً ان الدائرة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وان سعر ملء االسطوانة الواحدة بـ)6750( 
 )75000( )CO2( وثمامنائة دينار سعر لتر األوكسجني السائل وسعر اســطوانة )ســتة آالف وســبعمائة وخمســني دينارا و)800
خمســة وسبعون الفا وسعر لتر النتروجني السائل )3000( ثالثة آالف دينار شامالً ألجور النقل ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 
أجور نشــر اإلعالن علماً إن البريد اإللكتروني لدائرة الصحة هو )yahoo.com@3_najafhealth( واملوقع اإللكتروني لدائرة الصحة 

 )www.alnajafhealth.com( هو
املستمسكات املطلوبة للمعامل األهلية

1. هوية احتاد الصناعات العراقية نافذة وقت تقدمي العطاء.
2. شهادة التأسيس.

3. إجازة ممارسة املهنة.
4. كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للضرائب لعام 2021 معنونة أو نسخة منه الى دائرتنا )النسخة االصلية(.

5. تأمينات قانونية بقيمة )3%( أي ما يعادل )67,000,000( ســبعة وســتون مليون دينار عراقي على شكل خطاب ضمان أو صك 
مصدق نافذ ملدة ثالثة أشهر.

6. قائمة باالعمال املماثلة مع ذكر اجلهة التي قام بالعمل حلسابها.
7. كفاءة مالية لصاحب املعمل صادرة من مصرف حكومي أو أهلي مجاز.

8. وصل شراء الشروط اخلاصة باملناقصة.
9. حسابات ختامية مصادقة من محاسب قانوني مصدق للسنتني 2020– 2021.

الشروط العامة
1. يهمل العطاء غير املستوفي للشروط واملستمسكات أعاله.

2. أن يقدم العطاء بظرف مغلق ومختوم من مقدم العطاء.
3. يكون العطاء بالدينار العراقي وال يجوز احلك أو الشــطب على سعر العطاء وان وجد احلك والشطب فيوقع أو يختم عليه من 

قبل املتقدم.
4. ال يجوز إضافة أي شرط أو حتفظات مع العطاء وإمنا توضع بكتاب مستقل يرفق مع العطاء مع بيان أسباب التحفظ.

5. يكون العرض نافذاً وملدة ثالثة أشهر من تاريخ غلق الصندوق.
6. يكون انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركني باملناقصة يوم االربعاء املصادف 2022/3/2 الساعة العاشرة 

صباحاً في قاعة دائرة صحة النجف.
7. األولوية تكون للمعامل املســتوفية للشــروط أعاله والتي تقع ضمن حدود البلدية حملافظة النجف األشرف حفاظاً على حياة 

املرضى واحتياج جتهيز املؤسسات الصحية ملدة 24 ساعة طيلة مدة العقد.
8. إذا صادف عطلة رسمية أو محلية للتواريخ احملددة باإلعالن فيرحل لليوم الذي يليه.

9. تكون مدة العقد اعتباراً من تاريخ التوقيع على العقد ولغاية 2022/12/31.
الدكتور
احمد عباس طاهر االسدي
املدير العام وكالة

فقدان هوية وكيل 
الوكيل  هويــة  فقــدت 
من  صادرة   )11( املرقمــة 
الشــركة العامة لتجارة 
املــواد الغذائية باســم/ 
عبــد  صالــح  فاضــل 
اللطيف، فمن يعثر عليها 

يسلمها ملصدرها...
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حوار

اصدار

شكيب كاظم

هذا حوار غير محظوظ، واحلظ يؤدي دوره في 
أمــور احلياة الدنيا كلها، هــذا احلوار املعرفي 
الثقافي املهم، الذي أجراه الشاعر واإلعالمي 
املغربي ياســن عدنان، مع الشــاعر والناثر 
)1945-2019(، عانى  فــوزي كــرمي  واملفكــر 
إحباطات كادت تودي به، لــوال إصرار ُمْجريه 
ياســن، على انتشــاله من وهــدة الصمت 
وإذاعته مكتوبا، فلقد شاءت مصادفات احلياة 
الدنيا، أن يتعرف ياســن الــذي كان وزمالؤه 
من شــباب أدباء املغرب، ينشرون في جريدة ) 
القــدس العربي(نتاجاتهم، أن يقرأ إعالنا عن 
قرب صــدور مجلة ثقافية فــي لندن، يتولى 
إصدارها الشاعر العراقي املغترب فوزي كرمي، 
فيوطد ياسن العزم على الكتابة إلى مجلة 

) اللحظة الشعرية(.
أرســل قصيدة تفعيلة هو الذي كان يعاني 
أزمــة روحيــة وفكرية، جعلتــه يفقد ثقته 
بالشعر املوزون والقافية وما جاد به اخلليل بن 
أحمد الفراهيــدي، وما عتمت هذه القصيدة 
أن نشــرت، بعد حذف كلمة واحدة )قنطرة( 
هــذا احلذف كان مدعاة ألســى، ثــم اتصال 
معاتِب للناشــر فوزي كرمي، الــذي أوضح له 
وجهة نظره في حذف هذه الكلمة، التي رأى 
ان القصيدة صارت أجمل وأبهى بعد حذفها، 
هذه املهاتفة أضحت ســببا في انعقاد آصرة 
صداقــة امتدت إلى عقدين مــن الزمن، ومن 
ثم أثمرت هذا احلوار اجلميل الذي تولت نشره 
مجلة ) األقالم( العراقية الرائدة، التي تواصل 
الصدور منذ ســنة ١٩٦٤؛نشــرته في ضمن 
الكتــاب؛ الهدية مع كل عدد مــن أعدادها؛ 
نشــرته حتت عنوان ) رياح هادئة. في ضيافة 

فوزي كرمي(  )متوز 2021(.

ألصحفي املشاكس
يعود هذا احلوار إلى سنة ٢٠٠٠، يوم االحتفال 
مبئوية اجلواهــري الكبير، دعي إلى هذا احلفل 

الذي أقيم في كردستان العراق، عديد األدباء 
العراقين منهم- كما يذكر ياســن عدنان- 
فوزي كرمي، وفاضل العزاوي، ومحمد ســعيد 
الصكار، وزهيــر اجلزائري، وشــاكر األنباري، 

والفنان التشكيلي جبر علوان.
كان الروح الصحفي يلح على ياسن عدنان، 
كي يســتغل هذه الفرصــة، حن انطلقت 
احلافلة من دمشــق تقل هذا اجلمع الغفير، 
مــن األدباء العراقين والعــرب، مروراً مبدينة 
القامشــلي وحتى اخلابــور العراقية، كانت 
املسافة طويلة والرحلة البرية مرهقة، لكن 
ياســن عدنان ما فرط بهذه املناسبة التي 
قلما حتصل؛ اســتثمرها بإدارة حوار ثقافي 
شــامل، هو الذي حذق هــذه املهنة، إذ كان 
يواصل تقــدمي برنامجه التلفزيوني الثقافي 
املغربي حتت  التلفزيــون  من على شاشــة 
الكأس  بالرأس  عنوان )مشارف(، وقد ضربت 

والشمول، مما أطلق للقريحة عنانها.
ما اكتفى ياســن مبحاورة فــوزي فقط، بل 
تلبســته مشاكســة الصحفي اإلعالمي، 
فــكان ينقل بعــض آراء فوزي إلــى فاضل 
العــزاوي، حتــى إذا وصلــت احلافلــة إلى 
غايتها، كان احلوار قد بلغ شأوه وغايته، وقد 
استأمنه ياسن في شريط تسجيل صوتي، 
لكن املصادفات تــؤدي أدوارها الطيبة مرات، 
وأحيانا تــؤدي أدوارا فاجعة، لقــد ُفِقد هذا 
الشــريط، الذي ترك في نفسه أسوأ اآلثار، 
لكن ثاب ياسن إلى نفسه واستطاع تالفي 
هذا اإلحبــاط، من خالل مواصلــة محادثة 

فوزي عبر وسائل التواصل األخرى.

حوار فكري عميق
في هذا احلوار الذي نــاف على املئة صفحة، 
زانته مقدمة رشيقة أنيقة كتبها الدكتور 
حســن ناظم؛ الذي وصف فوزيا بالشــاعر 
والناثر اآلسر، كما كتب عنه أكثر من كتاب، 
منها )أنسنة الشعر. نحو حداثة أخرى: فوزي 
العربي ٢٠٠٦،  الثقافــي  املركز  كرمي منوذجا( 
فضال عن )إضاءة التوت وعتمة الدفلى. حوار 

مع فوزي كرمي( دار املدى ٢٠١٣، في هذا احلوار 
الذي هو إضاءات كاشفة عن آرائه التي بثها 
عبر كتبه )ثياب اإلمبراطور: الشــعر ومرايا 
احلداثــة اخلادعة( املــدى ٢٠٠٠ و)العودة إلى 
كاردينيا، سيرة ذاتية( املدى ٢٠٠٤ فضال عن 
)تهافت الســتينين، أهواء املثقف ومخاطر 
الفعل السياسي( املدى ٢٠٠٦كذلك )مراعي 

الصبــار( املــدى ٢٠١٥، وفيهــا الكثير من 
اجلــرأة والصدق، حتى أنه ال يجيب عن بعض 
األســئلة التي يرى فيها خدشــا خلصيصة 
الصدق، ألن جوابه قد ال يكون صادقا خالصا 
ألســباب شــتى، كما عرف عنــه نأيه عن 
األفكار التي استحوذت على توجهات األدباء، 
وجعلتهم ينشغلون بالهم العام، بعيدا عن 

الهم الذاتي واخلاص، والذي يسميه، املعترك 
الداخلي ومن مناذجه املعري والســياب، في 
مواجهة شعراء املعترك اخلارجي، ويقف في 

الصدارة منهم املتنبي.
إنه يــرى أن املناهج النقديــة مثل البنيوية 
والتفكيكية، قد أماتت املؤلف ونفت النص 
املكتــوب عن اإلنســان، وجعلــت الكلمة 
متواليــة الداللة متســائال: أال ترى أن إنتاج 
نص شعري جيد يلذ للقارىء، ويسبغ متعه 

عليه ضروري في جذب القارىء إليه؟
كما يرى أن املؤسســة السياسية في دول 
النصف  بدايــة  منذ  العســكري،  االنقالب 
الثاني مــن القرن العشــرين، قــد صادرت 
حرية الرأي والتعبير، هــذه املصادرة أنتجت 
كل هــذا التصحر الفكري، إن كان ثمة فكر 
للتصحر؟!حتــى عجــزت األجيــال التالية 
كلها أن توجد مفكرا يضاهي طه حســن، 
إنها تناغمت مــع أفكار املثقف الثوري الذي 
يعاني عشوا فكريا، جعلته ينظر إلى األمور 
مبنظار أحادي ال يكاد يحيــد عنه، وإال اتهم 
بالتحريفيــة واألفكار البرجوازيــة أو البتي 

برجواز؟! 
وأشــبعت الناس شعارات بعيدة عن الواقع، 
وهتافات ومســيرات تأييد، فهي تعلي كذبا 
من مهمة ما تســميه )اجلماهيــر( لكنها 
تغّيب اإلنســان وتســحقه، وتفكــر بدله، 
وتنوب عنه في كل حقوقــه، وال تتذكره إال 
في الواجبات، هذه املوجة الثورية اإلنقالبية، 
كانت عاملية في ســتينات القرن العشرين 
ومــا تالها، حتى أن الشــباب فــي الواليات 
املتحــدة، كانــوا يرفعون )الكتــاب األحمر( 
للزعيم الصيني ماو تســي تونك )ت١٩٧٦( 
في تظاهراتهم، فضال عن ظاهرة ســلفادور 
اللندي، ومــن قبلها انتفاضــة الطلبة في 
ربيع ١٩٦٨، ودفع الرئيس الفرنســي شــارل 
ديكول إلــى التنحي ومن ثــم املوت خريف 
١٩٧٠ ، ولك أن تطابق- كما يقول فوزي- كل 
هذه العناصر وغيرها بعناصر اإلعالم الثوري 
الرسمي، ستعجب من دقة تطابقهما، فكل 

الذي أراده الشاعر الثوري، والناثر الثوري، إمنا 
تردد في لغة اإلعــالم، فإعالم النظام الثوري 
طويــل الَنَفس، ألنه يعــرف أن مهمة إلغاء 

اإلنسان ليست باملهمة السهلة.
ظل فوزي كرمي طول عمره متطابقا مع ذاته، 
عامال على جتذير مشروعه الثقافي، الهادف 
إلى خدمة اإلنســان، الــذي جعله اهلل في 

أحسن تقومي.
فوزي، شأنه شأن الدكتور طه حسن، الذي 
صرح إنه ال يحب املتنبي، لدى كتابته كتابه 
عن املتنبي، فوزي يرى أن املتنبي اهتم بالشأن 
العــام والطموح الواســع، الذي يســميه 
)املعتــرك اخلارجي( وترك صوتــه اخلاص، أي 
خلجاتــه ونوازعه وذاتيته، التي أفصح عنها 

املعري وأعال من َقْدرِها.
املتنبي الــذي أعاد القصيدة إلــى جذورها 
العربيــة البدوية الصحراويــة، يقول فوزي، 
سيصل به احلال أن يشتم احلضارة في قوله:
حسن احلضارة مجلوب بتطرية- وفي البداوة 

حسن غير مجلوب
وأرى أن أبا الطيــب املتنبي في قوله هذا ما 
شتم احلضارة، فذلك يعني خروجه عن سنن 
احلياة الطبيعية، بل مــدح اجلمال الفطري، 
وفضله على احلسن اجمللوب؛ مجلوب بتطرية 

وتعّمل وتصنع.
ومن دالئــل عدم تواؤمــه مع املتنبــي، أنه 
يســتعير قولــة الباحث الســعودي غازي 
القصيبــي، في أن )العرب ظاهــرة صوتية( 
وجعلهــا القصيبي عنوانا ألحد كتبه، وهي 
األخرى تصادف هوى في نفس فوزي، ليقول: 
إن املتنبي ال يصلح إال للعرب ولألذن العربية، 
ألن ثمة تطابقا بينهما، فالكرامة واحلماسة 
عند العرب ظلت إلى اليوم، أهم من احلقائق 

البديهية وما تكشفه البصيرة!
وإذا كان القصيبي مبالغــا في قولته هذه، 
التي صادفت هوى في نفس فوزي، فما الضير 
يــا ترى في ذلك، ان يحترم اإلنســان كرامته 

ويعتز بها ويدافع عنها؟ فالكرامة وطن.

الصباح الجديد - وكاالت:
صدر مطلع هذا العام 2022 عن نادي األدب 
احلديث في الكوفة كتاب األســتاذ صباح 
راهي املوســوم: )من جســر الكوفة إلى 
أصقاِع العالِم، محطات في جتربة الشاعر 
عدنــان الصائغ(. ويقع فــي 377 صفحة. 
صمم غالفه الفنان رضا طالل. التصميم 

الداخلي: الفنان أحمد احلداد.

ومحطات  ومقدمًة،  اهداًء،  الكتاب:  ضم 
للشــاعر  الشــعرية  والتجربة  احليــاة 
تخللتها حــوارات معه، وقصائد مختارة 
منها “مطــٌر بلندن”، و”نرد النص”، وفصالً 
عن سالم يووي في قصيدة “نشيد أوروك، 
الترجمات،  اإلصدارات،  الشاعر،  وبطاقات 
الدراسات، توظيف األعمال الشعرية في 
آداب أخرى وفنون، ثم حديث األلبوم الذي 

احتــوى على صور ووثائق عديدة ترســم 
مالمح جتربته، وبعضها يُنشر ألول مرة.

جاء في الغالف األخير من مقدمة املؤلف: 
بعد كتابي “احلنن ألول منزل” وجدُت لزاماً 
عليَّ أن أتوقَف عند جسر الكوفة، ومن ثمَّ 
أتوقَف عند الشــاعر الذي كتَب أغنياته 
فوق ذلك اجلســر، فُعرَف أحُدهما باآلخر. 
فالقاصدون الى الكوفَة ال بدَّ أْن يتذّكروا 

والعابرون جسر  املتنبي،  القدمي:  شاعرها 
الكوفة ال بدَّ أْن يتذّكروا شاعرها املعاصر: 
عدنان الصائغ،  نصُف قرن مرَّ من صورته 
أمامي طالباً خجوالً واقفاً أماَم السّبورة، 
إلى صورته اآلن شاعراً جريئاً واثقاً خلَف 
منّصــِة قصيدته املبهــرة التي أوصلته 

ووصَل بها إلى عواصم العالم.
عاش احلبَّ واحلرَب، الوطَن واملنفى، احلصارَ 

واحلريَة، الشعرَ واجلمرَ، لينتج لنا كّل هذا 
الفيَض اإلنســاني اإلبداعي املــّوار الذي 
ظلَّ عصّياً على مقّصات كّل السلطات: 
واالجتماعيــة،  والدينيــة  السياســية 

وغيرها .
ولد في  راهــي  واملؤلف األســتاذ صباح 
الكوفــة 1945، ويقيم اآلن في ســدني 

باستراليا.

فوزي كريم في حوار فكري رصين

صباح راهي في كتابه الجديد »من جسر الكوفة إلى أصقاِع العالِم«

الُمْعَجب بالمعري والسياب والداعي إلى الهم الخاص

حوار

العمــل،  ولكن  أثناء  املزعجة  واألســاليب 
بالنتيجة فأنا املســتفيد من جتــارب الذين 
تعاملت معهم، ومن خالل دراستي وقراءاتي 
للعمل السينمائي والتلفزيوني والنني ومنذ 
صغري شــغوف بالقــراءة واالطالع وصقل 
العمل لقراءاتي مكنني من الفهم العلمي 
والعملي للمفاهيم واألفكار التي مرت علي 
التي كثيرا ما  والروايات  القصص  الســيما 
ارقتني وانا اتخيل الشــخصيات وحركاتها 
وانفعاالتها وتلك االماكن التي عاشت بها«.

ويتابــع: »هذا ما دفعني لتســقط بعضها 
على الورق في أول متثيلية تلفزيونية كتبتها 
عــام ١٩٧٨ وقد رفضــت،  وكان الرفض هذا 
عامال آخــر دفعني الحاول مــرة ثانية واعبر 
سور التحدي وانتصرت على أعضاء اللجنة 
وكان ذلــك عبر ١٠ حلقــات إذاعية بعنوان 
»احبه بصمــت« اخرجها اخملرج الكبير زهير 
عباس وجســد أدوارها كبار الفنانن وهوما 
أثبت لي بأننــي قادر على الفعــل الدرامي 

حيث  مطلوبة  وصــارت  كتاباتي  فتواصلت 
كنت  اكلف احيانا للكتابة فسارت الكتابة 
مع مســار االخراج التلفزيوني الذي قدمت 
فيه اعماال أقل ما يقال عنها انها مقبولة« 
، ويختــم »وكم كنت احلــم ان اطبع كتابا 
وخصوصا كرواية متمثال مبن قرأت لهم من 
كتاب عرب وأجانب، حاولت أيضا وجنحت في 
طبع روايتي األولى »جســر اخلر« التي كتب 
عنها الكثير ومن ثــم توالت الكتابة فكان 
كتابي اآلخر »الدراما التلفزيونية من الفكرة 
املتلقي« ومجموعــة قصصية بعنوان  إلى 
»موعد بال هوية« وهذا من طموحي ان  اكون 
واحدا مــن رواد القصة فــي العالم العربي 
واكون واحدا من احملكمن العرب في القصة 
وان احصد  والومضــة  والقصة  القصيــرة 

اجلوائز املتقدمة فيها« .

* كيف هو حال الســينما العراقية اليوم؟ 
هل تتوسم بها خيرا؟

» ليســت هنالك ســينما عراقية باملعنى 
الصحيح ، مالمح خاصة لســينما عراقية 
بقدر ماهي افــالم عراقية أنتجت في فترات 
شــد وجذب لم تتجــاوز املئة قبــل ٢٠٠٣ 
وبعدها شــهدنا افالما أيضا منها تعبوية 
مثلما كانت وهي من انتاج خاص ومحاوالت 
شابة كردة فعل ليس إال لوضع مترد محتكر 
للســينما من قبل مؤسســة ومــن قبل 
أشخاص محددين فيها أو موظفن،  فجاءت 
محاولة محمد الدراجي فــي فلم »احالم« 
وعدي رشــيد في فلم »غيرصالح للعرض« 
أنتج بدون  الذي  والزنزانــة«  وفيلمي »احللم 
ميزانية والجهة راعية،  ومن ثم توالت بعض 
احملاوالت اجلادة خللق ســينما عراقية ولكنها 
ضلــت محدودة وغير قــادرة على االنطالق« 
حتى جاءت مبادرة الســينما واملســرح في 
بغــداد عاصمــة الثقافة العربيــة لتغدق 
املليــارات على إنتاج أفــالم روائية ووثائقية 
ولكنها وئدت من قبل العاملن أنفســهم 
وأتاحت افالما ال تستحق اال الندم واخليبة«. 
ويضيــف« ولهذا أخذ بعض الشــباب على 
عاتقهم حمل املســؤولية فــي صنع افالم 
واطئة الكلفة انتشرت مثلما هي اليوم في 
العالــم واقيمت لهــا املهرجانات في أغلب 
احملافظات العراقية لتقدم لنا اسماء رفعت 
الدولية وقدمت  العراق في احملافــل  اســم 
افالما نفخر بها السيما وأن ادوات صنع هذه 
األفالم متوفرة ومتاحة للجميع عبر جتمعات 
شــبابية وتعاونية أو بانتاجية وتكاليف غير 
مرهقة وهي اليوم تبشــر بخير حتى اشعار 
اخر،  ميكــن أن يناط بهــذه الطاقات صنع 

اعمال سينمائية كبيرة وباختيار جدي ونزيه 
ال يخضع للمزاجية والعالقات«.

* مازالت السينما العراقية اسيرة الفيلم 
القصير، ماذا حل باالفــام الطويلة؟ ملاذا 

اختفت؟
» االفــالم القصيرة تتيــح الفرصة ملن يقدر 
على صنعها ومن يريد أن يطرح اســمه في 
الســاحة وإتاحــة الفرصة ملــن يعتقد في 
نفســه أنه قادر على الفعل السينمائي أن 

يدلو بدلوه،  وملن لم تســعفه االيام لتقدمي 
عمل وهنا ســيثبت من يثبت ويذهب الزبد 
جفاءا،  كثيرا ما اختفت اسماء وبرزت اسماء 
وثبتت وهي موجة عاملية مثلها مثل القصة 
فحصدت  والسندويتج  والومضة  القصيرة 
الكثير مــن االفالم اجلوائز فــي العديد من 
الدولية الفالم عراقية ســواء  املهرجانــات 
أنتجت داخــل العراق أو خارجــه للعراقين 
االفالم  املغتربن، وهكذا فإن عهد ســينما 
القصيرة بــدأ يتصاعد أمام إنتــاج األفالم 

الطويلة وان الزالت النظرة لألفالم الطويلة 
هي السائدة،  وإن كانت االفالم القصيرة في 
كفة يســتهن البعض بها ولكنها اخذت 
احليز األكبر والدور املؤثر عبر مواقع التواصل 

مثال«.

* هــل هنــاك توافــق بــن الفــن عموما 
والســينما خصوصــا وبــن النقــد؟ هل 

يختلفان ام يكمل احدهما اآلخر؟
»لكل نوع من انواع الفن حيزه الذي يتحرك 
فيــه،  وله التأثير الذي ممكــن أن يتركه عند 
املتلقي، ويبقى النوع هو الذي يقول كلمته 
ويؤدي دوره في الســلبي أو اإليجابي،  ولهذا 
فالنقد يلعب دوره املهم في تقييم املســار 
ولــو أن النقد العلمي واجلــاد قليل في عدد 
العاملــن فيه ونوع الطــرح الذي مييل أكثر 
األحيان إلــى اجملاملة أو االنحيــاز أو اخلجل 
أحيانــا،  وال يرتقي إلــى املواجهة الصريحة 
بحجــة أو أخرى،  وهذا ما يؤول إلى انتشــار 
الطارئــن والفاشــلن واألدعيــاء وبالتالي 
يفضــي إلى انتشــار البضاعة الفاســدة 
واألعمــال الرديئــة بالتأكيــد ويعمل على 
استســهال العمل واعتباره مجاال للشهرة 
أو النزهه، وهذا ما نالحظه في تدني األعمال 
التلفزيونية على ســبيل املثال وال ننســى 
االغاني الهابطة وما يطرح من سكيتشات 

عبر اليوتيوب«.

* انــت كاتــب وروائــي بجانب مســيرتك 
الفنية، هل يلقي اهتمامك بالسينما ظا 

على كتاباتك ؟
 »بالتأكيد،  إن أي كاتب جتد ظالل شخصيته 
في كتاباته هنا اوهناك وهي جتربة إنسانية 
ال ميكــن أن ينفصل عنهــا أي كاتب،  فهو 
يتنــاول الفكــرة التي مرت عليــه بتجربة 
حياتيــة من خالل مصادر األفــكار املعروفة 
ويعيد قراءتها ومن ثم طرحها وفق ما يراها 
في نوع من انــواع الفنون فتكون من الواقع 
ومــن ثم إعادة صياغة ذلــك الواقع وطرحه 
برؤيا جديدة لتكون واقعا يقدم فيه الكاتب 
ما يريد تقدميه من أفكار واهداف،  الســيما 
في السينما فهي القريبة على تقدمي الرؤيا 
ألنهــا تقدم بيئــة وشــخصيات متحركة 
ومشاعر تلتقطها الكاميرا لتتجسد أمامنا 

حياة نتأثر بها وتتفاعل معها«.

حاوره سمير خليل

رغم اشــتغاالته االبداعيــة املتنوعة والتي 
منحته وحســب قولــه الكثير مــن املتعة 
وارهقتــه واخذت منــه الكثير مــن الوقت 
واجلهد وااللم ، اال انه ظل امينا على موهبته 

وافكاره ورؤاه.
 يعمــل بجد وهــدوء، يقابل مــن ينتقده او 
ينال من دأبه املتنوع بالصمت والعمل، طاف 
فضاءات االبــداع مســرحيا وكاتبا ومخرجا 
تلفازيا وســينمائيا وناقدا وروائيا، اخرج ومثل 
في عدد من املسرحيات، شكل حضورا فاعال 
وحيويــا في املهرجانات الســينمائية احمللية 
والعربية واخلارجية، حصد العديد من اجلوائز 

وشهادات ودروع التميز.
 عبر صباح رحيمه فوق«جسر اخلر« ب«موعد 
بال هويــة« ليصل الى »الدرامــا التلفزيونية 
من الفكــرة إلى املتلقــي« ، لكنه ظل كما 
كان يحلم فــي خطواته االولى، يحلم بعالم 
ابداعي، بسينما عراقية تترجم بامانة واقعنا 
واحوال اهله، تكحل زوايا الواقع بالق مبدعيه، 
يحلم مبناخ ثقافي وفني خال من الشــوائب 

والدخالء.
في حــواره مــع الصبــاح اجلديــد، يتحدث 
رحيمه، عن مسيرته واشتغاالته بن املسرح 

والتلفزيون والكتابة والتأليف فيقول:
» تنــوع اهتماماتي واشــتغاالتي تبلورت من 
حبي للفن وما مينحني من متعة ، دراســتنا 
للمســرح جاءت بعد ان كنت مســؤوال عن 
فرقة فنية مدرســية قدمنا من خاللها ثالث 
مســرحيات في موسمن متتالن على قاعة 
مسرح احلرية في الكاظمية،  و كون الدراسة 
في كلية الفنون اجلميلة لم يكن فيها قسم 
للســينما أو التلفزيون ، لكن الفرصة جاءت 
في دخول دورة االخراج التلفزيوني في معهد 
التدريــب االذاعــي والتلفزيونــي والتي كان 
البد مــن اغتنامها وهي ضمــان التعين في 
والتلفزيون وهذا مااعتبرته  اإلذاعة  مؤسسة 
حلما بعيد املنال،  عملت مســاعدا لالخراج 
مع العديد من اخملرجن وكنت مطلوبا للعمل 

من قبلهم لنشاطي وحبي للعمل«.
ويضيــف: »وفي نفس الوقــت كنت منتميا 
لفرقة الرســالة املســرحية وقمت ببطولة 
مســرحية »بيت ابو ســعاد« التــي كتبها 
وأخرجهــا املرحوم ســعدون العبيدي والتي 
العمل  آنذاك،  القومي  قدمت على املســرح 
الفنــي رغم انه أعطاني الكثيــر اال أنه أخذ 
مني اجلهد والوقــت وكثيرا ما تأملت وارهقت 
نفســيا مــن خــالل التعامل مــع األخطاء 

صباح رحيمة.. التنوع واالبداع والعبور فوق »جسر الخر«

 ليست هنالك سينما 
عراقية بالمعنى الصحيح 

، مالمح خاصة لسينما 
عراقية بقدر ماهي افالم 

عراقية أنتجت في فترات 
شد وجذب لم تتجاوز المئة 

قبل ٢٠٠٣ وبعدها شهدنا 
افالما أيضا منها تعبوية 

مثلما كانت وهي من 
انتاج خاص ومحاوالت شابة 

كردة فعل ليس إال لوضع 
مترد محتكر للسينما من 

قبل مؤسسة ومن قبل 
أشخاص محددين فيها أو 

موظفين

صباح رحيمة

فوزي كرمي
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
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ملونشريط
مشكالت صحّية يسببها

وضع المحفظة بالجيب الخلفي
دراسة علمية حتذر من خطر وضع محفظة اجليب في 
اجليب اخللفي، حيث اعتاد معظــم الرجال االحتفاظ 
بها، وذلك إلى جانب ســهولة تعرضها للســرقة،فما 
هي املشــكالت  الصحية التي قد يتسبب بها موقع 

محفظة 
احملفظة هــي املرافــق الدائم للجميع منــذ الصغر. 
وبالنســبة للرجال غالبــاً ما يكون املــكان اخملصص 
للمحفظة في اجليب اخللفي، ســواء أثناء املشــي أو 
قيادة الســيارة أو اجللوس في القطــار أو في املكتب، 

تبقى في املكان ذاته.
ونظراً ألن معظم الرجــال يتعاملون مع احملفظة مثل 
خزانة ملفــات وبطاقــات بالســتيكية وبنك صغير 
قد يضــم العديد من القطع النقديــة احلديدية، فإن 
حجمها يصبح أكبر من املعتاد، األمر الذي من شــأنه 
أن يتسبب مبشكلة صحية فضالً عن سهولة تعرضها 

للسرقة.
وفقاً للعلماء، ميكن أن يتســبب موقع محفظة اجليب 
اخللفي في حدوث مشــكالت صحية. إذ إن التوزيع غير 
املتكافئ للضغــط عند اجللوس على احملفظة ميكن أن 
يؤدي إلــى اختالل في الظهر، األمر الذي قد يتســبب 

بحدوث مشاكل طويلة األمد في العمود الفقري.
وخلصت دراســة علمية، نشــرت نتائجها في موقع 
)تــي أونالين(، إلى أن محفظة النقود تغير بنية احلوض 

والعمود الفقري القطني بشكل كامل.
ومــن جهة أخــرى، يكمن اخلطر األكبــر خلف عجلة 
القيادة، فعندما جتلس، تتســبب محفظتك بضغط 
كبير على عضالت األرداف، ما قد يقطع الدورة الدموية 

ويسبب خدر في الساقني والقدمني.
وهذا األمر قد يصبح خطيراً بشــكل خاص إذا كانت 
محفظتــك في جيبك اخللفي األميــن. مما قد يؤدي إلى 
عواقب وخيمة عند قيادة الســيارة، ألنك عادة تضغط 

على دواسة الفرامل ودواسة الوقود برجلك اليمنى.
لذلك ينصح األطباء بأخذ اآلالم الناجمة عن ذلك على 
محمل اجلد واستشارة الطبيب، ألن وجود ضغط على 
جانب واحد مــن العمود الفقري قد يــؤدي في بعض 
احلاالت احلرجة إلــى أمراض ظهر مزمنــة مثل مرض 

االنزالق الغضروفي.

احتجاج بجاكوزي في الهواء الطلق
في درجــات حرارة شــديدة البرودة، ووســط عدد من 
الشــاحنات والفتــات حتمل شــعارات احتجاج، نظم 
كنديــان احتجاجاً داخل حوض جاكوزي بأحد شــوارع 
أوتــاوا، أول من أمس، للمطالبة بإلغــاء اإللزام بتلقي 
اللقاحات املضــادة لـ»كوفيــد 19« ووضع الكمامات 

للوقاية منه.
فقد جلــس احملتجــان جان-فيليب وجابرييــل، اللذان 
رفضا الكشــف عن اســميهما بالكامل، في حوض 
ماء ســاخن قابل للنقل في وسط أوتاوا، حيث حذرت 
الشــرطة متظاهرين من اتخاذ إجراء »وشيك« لفض 
احتجاجهم بالعاصمة، وبدأت عمليات احتجاز إلنهاء 
أزمة قال رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو إنها تهدد 
السالمة العامة. وقال جان-فيليب »نحن في جاكوزي 

نصنع السالم..
ســالم لنظهر للعالم كله كيف سيحتج الكنديون.. 
بســالم«. وأضاف »نحــن متظاهرون ســلميون هنا.. 
بشــكل قانوني هنا. استعنا بالشاحنات لدعم احلرية 

وإنقاذ األطفال من التطعيم ومن وضع الكمامات«.

بغداد - وداد ابراهيم:

الى  والتراث  االثار  تســعى هيئة 
إدراج ملــف »درب زبيــدة« على 
قائمة التراث العاملي باليونسكو 
وثمن رئيسها د.ليث مجيد حسني 
من  املبذولة  العلميــة  اجلهــود 
قبل دائــرة التحريات والتنقيبات 
والدوائــر املعنية االخرى وأشــاد 
بدورهم في رفــد اجلانب العراقي 
والســعودي باملعلومات العلمية 
وامليدانيــة املطلوبــة فــي اجناز 

القائمة التمهيدية للملف.
املواقع واالماكن  ادراج  ان  واكــد: 
االثريــة والتراثيــة علــى الئحة 
التراث العاملي تكســبها اهمية 
دولية وتكون اداة جلذب الســياح 
والزائريــن.  ودرب زبيدة تســمية 
تطلق على طريق أمرت بتشييده 
ابو  العباسي  اخلليفة  بنت  زبيدة 
جعفر زوجة هارون الرشيد خلدمة 
حجــاج بيــت اهلل القادمني من 

البالد وإيران قبل نحو 1300 عام.

ملف مشترك
وكانت وزارة الثقافة والســياحة 
واالثار قــد اعلنت فــي بيان لها 
ان امللف مشــترك مــع اململكة 
سجلت  إذ  الســعودية،  العربية 
كلُّ دولــة أربعــة مواقــع أثرية 
على خط ســير الدرب التاريخي 

الكوفة مبكة  ربط مدينــة  الذي 
هي:  العراقية  واملواقع  املكرمة«، 
والطلحات،  القــرون،  أم  محطة 
ويبلغ  والعقبة احلدودية.  وشراف، 
طولــه في األراضي الســعودية 
1400 كــم، حيث مير  أكثر مــن 
احلدود  هــي  مناطــق  بخمــس 
الشــمالية، وحائــل، والقصيم، 

واملدينة املنورة، ومكة املكرمة.

علــى الصعيــد ذاتــه انطلقت 
فــي مدينة فيــد مبنطقة حائل 
في الســعودية، حملة تطوعية 
تزامنا مع  ذاتــه  لترميم الطريق 
انطــالق »مهرجــان درب زبيدة« 
وتضمــن عــددًا مــن البرامــج 
والثقافية  العلميــة  وامللتقيات 
كتاب  صــدر  كما  والتاريخيــة. 
بذات العنوان تأليف ســعد عبد 

املتخصص  الراشد  سعد  العزيز 
اجلزيرة  اآلثار اإلســالمية في  في 
دراســة  وتضمــن  العربيــة، 
للمعالم  ــعة  موسَّ تفصيليــة 
األثريــة ومعلومــات جغرافيــة 

شاملة عن الطريق.

حسابات هندسية
انه  التاريخية  املصــادر  وتذكــر 

أشــهر التي سلكها حجاج بيت 
اهلل احلرام على اإلطالق، نظراً ما 
يحــوي من معالم أثريــة ال تزال 
باقية حتــى اآلن، وجرى حصر 27 
محطة رئيســية ومــن أهمها: 
وفيد،  واجلميمة،  »الشــيحيات، 
والربذة، وذات عــرق وخرابة«، وإن 
مســاره خطط بطريقة علمية 
وهندســية متقنة، حيث حددت 

امتداده  وأقيمــت على  اجتاهاته، 
احملطــات واملنازل واالســتراحات، 
باحلجارة  الطريق  أرضية  ورصفت 
فــي املناطق الرمليــة واملوحلة، 
الصخرية  اجلالميــد  من  ونظف 
الوعرة  املناطــق  فــي  والعوائق 
واملرتفعــات اجلبليــة، كمــا زود 
دقيق  ونظام  هندســي  بأسلوب 
بتوزيــع املنشــآت املائيــة مــن 
ســدود وآبار وبرك وعيون وقنوات، 
بطريقة  مســاره  على  ووضعت 
حسابية موزونة األعالم واملنارات، 
العثور على عــدد من أحجار  ومت 
التي  املكتوبة«  »األميال  املسافة 
حتدد املســافات بقيــاس وحدات 
»البريد« و »امليل« و »الفرســخ«، 
واملواقد،  املشــاعل  وضعت  كما 
ليهتدي بها املسافرون لياًل ونهارًا

تعطل على يد املغول
املؤرخني  مــن  العديــد  وكتــب 
عنــه،  والرحالــة  واجلغرافيــني 
منهم: ابن جبيــر، وابن بطوطة، 
والفنلندي »جورج فالني« وذكرته 
»آن بلنــت« في كتابهــا »رحلة 
إلــى بالد جند« ويقــول املؤرخ ابن 
من  احلجاز  طريــق  »كانت  كثير: 
أرفق الطرقات وآمنها  العراق من 

وأطيبها«.
وقد تعطل الطريق بشكل كبير 
بعــد ســـقوط بغــداد على يد 

الـمغول سنة 656هـ/1258م .

متابعة ـ الصباح الجديد:
عقولهم  يدربــون  الباليه  راقصو 

على جتاهل إشارات الدوار
يتســاءل كثيــرون عن ســر عدم 
واملتزجلني  الباليه  راقصــي  إصابة 
على اجلليــد بالدوار، رغم قيامهم 
بالــدوران بســرعة كبيــرة تصل 

لست دورات في الثانية.
وقالت املتزجلــة األمريكية، ميراي 
ناجاســو، التــي فــازت مبيدالية 
برونزية فــي دورة األلعاب األوملبية 
الشــتوية في كوريا اجلنوبية عام 
2018، إنها كانت تشــعر بالدوخة 
خالل الدوران في بداية ممارســتها 

للعبة.
وأضافت لشــبكة »ســي إن إن« 
األمريكيــة اإلخبارية أنها تعلمت 

كيفيــة التركيز وجتاهــل الدوخة 
على مر السنني.

الطبية  الهندســة  أســتاذة  أما 
احليويــة بجامعة جونــز هوبكنز، 
كاثلــني كولــني، فلديهــا إجابة 
علمية أكثر بحسب موقع »احلرة« 
املتزجلني  إن  تقــول  إذ  األمريكــي، 
الرياضيني يشــعرون  وغيرهم من 
بالدوار فــي بداية حياتهم املهنية 
وااللتفــاف  بالــدوران  قامــوا  إن 
بســرعة كبيرة، مشيرة إلى أنهم 
ينجحون في نهاية األمر في تدريب 
أدمغتهم لتفســير ذلك الشعور 

بشكل أفضل.
أساســي  تغير  »هناك  وتابعــت: 
أدمغــة  فــي  يحــدث  وعميــق 
األشــخاص مثــل الراقصــني أو 

املتزجلني من خالل كثرة التدريبات، 
مما يؤدي إلى تغيير الدماغ ألسلوبه 

في معاجلة املعلومات«.

تدور  »عندما  موضحــة:  وتضيف 
حول نفسك، فإنك تقوم بتنشيط 
وأجهزة  الدائرية  نصــف  القنوات 

استشعار الدوران باجلهاز الدهليزي 
تبقى  التوقف  وعنــد  األذن،  داخل 
تلك الســوائل املوجــودة في تلك 
ثابتة مما يجعلنا  الدوائر تدور وغير 
إحساســنا  جراء  بالــدوار  نصاب 

الزائف باستمرار احلركة«.
وزادت: »علــى مدى ســنوات من 
املتزجلني  أدمغة  التدريب تتكيــف 
لتتعلــم كيفيــة جتاهــل ذلــك 
اإلحســاس الزائــف وبالتالــي ال 
املعلومات  الدماغ تلك  يســتقبل 

اخلاطئة«، على حد قولها.
وعادة مــا يتعلم الرياضيون بعض 
الطرق واألساليب لتقليل دوارهم، 
جدار  على  معينة  نقطة  كاختيار 
بصريا  مرجعــا  وجعلها  احللبــة 
ثابتة؛ بحيث يبدأ الدوران والتوقف 

عند تلــك النقطــة البصرية مما 
يقلل من الشعور بالدوخة.

املساعد  األستاذ  يقول  من جانبه، 
في علم األعصاب في كلية الطب 
دواير،  بريجيد  بوســطن  بجامعة 
إن الدمــاغ واألذن الداخليــة على 
اتصال دائم باجلسم ومع بعضهما 

البعض لتحقيق التوازن.
ويضيف: »بالنسبة ملعظم الناس، 
الدوخة ليســت ســوى مشكلة 
محتملــة خــالل ممارســة بعض 
بالقوة  تتصــف  التي  األنشــطة 
والســرعة، ولكن وبشــكل مثير 
حث  املمكن  من  فإنه  للدهشــة، 
أدمغتنا مبرور الوقت على التعامل 
بشــكل أفضل مع املهام املذهلة 

التي نواجهها«.

»درب زبيدة« من الكوفة الى مكة المكرمة
تنتظره قائمة التراث العالمي باليونسكو

علماء يكشفون سر عدم إصابة راقصي الباليه بالدوار
لغز حير كثيرين...
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العواصم ـ وكاالت:

أقيمت 4 مباريات األسبوع املاضي 
من أصل 8 مواجهات في الدور ثمن 
النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تسجيل  املباريات  تلك  وشــهدت 
مباراة  فــي  أهــداف، نصفها   10
سبورتنج لشبونة ضد مانشستر 
األخير  بفوز  انتهت  التي  ســيتي، 

.)0-5)
»أوبتــا«  شــبكة  وأشــارت 
لإلحصائيــات إلى جنــاح الالعبني 
القارية  البطولة  فــي  البرازيليني 

خالل املوسم اجلاري.
وذكرت أن العبي البرازيل ســجلوا 
24 هدفا في تشــامبيونزليج هذا 
املوســم، أمتهــا روبرتــو فيرمينو 
مهاجم ليفربول بهدفه في شباك 
البرازيليني  بــأن  إنتر ميالن.وأفادت 
يتصدرون قائمة األجانب )من خارج 
أوروبا( األكثر تسجيال لألهداف في 

دوري األبطال، في املوسم اجلاري.
أكبر  الفرنسيون  الالعبون  وسجل 
عدد من األهداف هذا املوســم في 
)27( هدفا،  برصيــد  األبطال  دوري 
يليهم األملــان )26( ثم البرتغاليني 
البرازيليون  الالعبــون  وحل   ...)25)
في املركز الرابــع، واألول من خارج 
الالعبون  وتراجع  العجــوز.  القارة 
اإلسبان للمركز اخلامس بتسجيل 

19 هدفا فقط.
إلى ذلــك، حقق مــدرب ليفربول 
يورجــن كلــوب، إجنــازا فريدا في 
فوز فريقه على إنتــر ميالن )0-2( 
في ذهــاب ثمن نهائي مســابقة 
دوري أبطال أوروبــا. ومتكن الفريق 
احتــواء خطورة  اإلجنليــزي مــن 
مضيفــه اإليطالــي فــي ملعب 
»ســان ســيرو«، ليتمكــن مــن 
تســجيل هدفني عن طريق روبرتو 
فيرمينــو ومحمد صــالح، ويضع 
قدًما في الدور ربع النهائي.وأشارت 

هيئة اإلذاعــة البريطانية )بي بي 
سي(، إلى أن كلوب بات أول مدرب 
أملاني يحقق 50 انتصارا في العهد 
احلديث من مســابقة دوري أبطال 

أوروبا )أي منذ العام 1992(.
 ويحتــل كلــوب املركــز الثامن 
علــى ســلم ترتيــب املدربني من 
كافــة اجلنســيات، وراء كل مــن 

األســكتلندي أليكس فيرجسون 
أنشيلوتي  كارلو  واإليطالي   )102)
بيــب جوارديوال  واإلســباني   )94)
(91( والفرنسي أرسني فينجر )86( 
والبرتغالــي جوزيــه مورينيو )81( 
والهولنــدي لويس فــان جال )57( 

واإلسباني رفاييل بينيتيز )53(.
فــي حني، كشــف تقرير صحفي 

قاله ســيموني  إيطالــي، عمــا 
ميالن،  إلنتر  الفنــي  املدير  إنزاجي 
أمام  اخلســارة  عقــب  لالعبيــه 
ليفربول اإلجنليزي )2-0(، في ذهاب 
دور الـ16 بدوري أبطــال أوروبا.إنتر 
استحوذ على مجريات اللقاء متاًما، 
وكان األفضــل في املبــاراة، لكن 
في  ليفربــول جنحت  خبرة العبي 

بثنائية  املباراة لصاحلهم  حســم 
الصحيح  الطريــق  في  تضعهم 
صحيفة  النهائي.وذكرت  ربع  نحو 
»الجازيتا ديللو سبورت«، أن إنزاجي 
حرص على طمأنة العبي إنتر، أثناء 
املالبس  داخل غرفة خلع  وجودهم 
مبلعب سان سيرو الذي استضاف 
اللقاء.وأضافت أن ســيموني أخبر 

العبيــه أن أداء مثل الــذي قدموا 
ضد ليفربول، سيســاعدهم على 
الفــوز بالعديد مــن املباريات في 
الدوري اإليطالي بقادم املواعيد.من 
جهة أخرى، يســتعد إنتر ملواجهة 
، ضمن  األحــد  اليوم  ساســولو، 

اجلولة 26 من الدوري اإليطالي.

نتيجــة  النيراتــزوري  وينتظــر 
إيقاف  قــرار  اســتئنافهم ضــد 
باستوني مباراتني، بعد  أليساندرو 
طرده في ديربي ميالنو، حيث غاب 
عن لقاء نابولي ويبقى أن نعرف ما 
إذا كان سيغيب عن لقاء ساسولو 

من عدمه.
من جانب اخــر، أبدى رئيس رابطة 
الــدوري اإلســباني لكــرة القدم 
خافيير تيباس »ثقتــه التامة في 
عودة ريــال مدريد« في مباراة إياب 
دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا أمام 
باريس ســان جيرمان على ملعب 
برنابيو.وكان ريال مدريد قد خســر 
األمراء  حديقة  مبلعب  الذهاب  في 
في باريــس 1-0 بهــدف قاتل في 
الدقيقة 94 سجله كيليان مبابي.
وأشــار تيباس إلــى أن كل األمور 
تشــير إلــى أن كيليــان مبابــي 
في  املقبــل«  العــام  »ســيكون 
تصريحات  في  امللكي.وقال  النادي 
تلفزيونيــة »مبابي من بني أفضل 
العبــني أو ثالثة فــي العالم. كل 
شيء يشير إلى أنه سيكون العام 
ريال مدريــد والدوري  املقبل فــي 
إلى  اإلسباني ونتمنى ذلك«.وأشار 
أن برشــلونة »وصل إلــى الوضع 
احلالــي ألنه كان جتاوز الســقف« 
املالــي اخلــاص به، واســتبعد أن 
النرويجي  مع  التعاقد  من  يتمكن 
هذا  ظــل  في  هاالنــد  إيرلينــج 
الوضع.وبسؤاله عن الوضع احلالي 
أن حقبة  اعتبر  ألتلتيكو مدريــد، 
املــدرب احلالي دييحو ســيميوني 

»لم تنتِه«.

أبو ظبي ـ وكاالت:
احتفل البرازيلي دياجو دا ســيلفا، 
مهاجم دبا الفجيرة، بخوض مباراته 
80، عندما حــل فريقه ضيفا  رقم 
على احلمرية، ضمــن اجلولة 19 من 
دوري الدرجة األولى اإلماراتي.ويواصل 
دا سيلفا، رحلته مع الكرة اإلماراتية 
اخلامس، كالعب  من خالل موسمه 

محترف في أندية احملترفني والهواة.
وظهر دا ســيلفا للمــرة األولى في 

املالعب اإلماراتية، مع فريقه احلالي 
في دوري احملترفني موســمي )2017-

بعدها  و)2018-2019(.ولعب   )2018
الدرجة األولى،  مع اإلمارات بــدوري 
و)2020-  )2020-2019( موســمي 

.)2021
وعاد املهاجم، املولود في 31 حزيران 
عام 1990، في املوسم احلالي )2021-
2020(، إلى صفوف دبا الفجيرة من 
البرازيلي  املهاجــم  جديد.وحقــق 

جناحــا كبيرا مــع الفريقني، بعدما 
أدنوك  لــدوري  اإلمــارات  مع  صعد 

للمحترفني، وتوج بلقب الهداف.
مع  الصعود  إلى  حاليا  ويســعى 
دبا الفجيرة، والفوز بلقب الهداف 
أيضا فــي املوســم احلالي، حيث 
يتصدر هدافي دوري األولى برصيد 
15 هدفا.وخاض دياجو دا ســيلفا 
البطوالت،  مباراة في مختلف   80
واإلمارات. الفجيرة  دبا  بشــعاري 

وبلغــت مجمل دقائــق لعبه في 
 7050 نحو  احمللية،  املسابقات  كل 
دقيقة، وســجل خاللها 70 هدفا، 
13 بطاقة صفــراء، وبطاقة  ونال 

حمراء واحدة.
وخاض دياجو في موســم )2017-
2018( مع دبا الفجيرة، 15 مباراة، 
بعدد دقائق لعب 1290، وســجل 
6 أهــداف، وحصل على 3 إنذارات.
ظهــر   ،)2019-2018( وموســم 

في 13 مباراة مع الفريق نفســه، 
بعدد دقائق لعب 1170، وســجل 
واحدا.وفي  إنذارا  وتلقى  أهداف،   7
موســم )2019-2020(، لعب 720 
دقيقة مع اإلمارات في 8 مباريات، 
وســجل 6 أهــداف، وحصل على 
إنــذار وحيد، وهذ املوســم ألغي 

بسبب فيروس كورونا.
وشارك البرازيلي دياجو، في موسم 
 25 في  اإلمارات  مع   )2021-2020)

مباراة بــدوري األولــى وتصفيات 
اإلمارات. رئيس  لكأس  التمهيدية 
ولعــب املوســم املاضــي 2239 
دقيقــة، وســجل 27 هدفــا في 
5 مناسبات. وأُنذر في  البطولتني، 
وهذا املوسم، شارك في 19 مباراة 
مع دبــا الفجيرة، في دوري الدرجة 
رئيس  وتصفيــات كأس  األولــى، 
دقيقة،   1631 مبجمــوع  اإلمارات، 

وسجل 24 هدفا ونال 3 بطاقات.

دياجو يسجل 70 هدفا في 7050 دقيقة

تيباس يثق في انتفاضة الريال أمام سان جيرمان

رقم برازيلي مميز في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
أبو ظبي ـ وكاالت:

تّوج املنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية 
الرابعة والعشرين لكرة السلة للمرة األولى 
في تاريخه ، بفــوزه في املباراة النهائية على 
نظيره التونسي 72-69 في قاعة نادي النصر 
اإلماراتــي في دبي.. وهذا هــو اللقب العربي 
األول للبنان، بعدمــا حل وصيفاً ملصر بطلة 

نسخة 2010 في بيروت.
وجــاءت املبــاراة متقاربة بــني املنتخبني، إذ 
لم حتســم النتيجة إال في الثواني األخيرة، 
حيث تقدم »نســور قرطــاج« بفارق 9 نقاط 
في الدقائق األربع األخيرة 66-57، فاســتبدل 
مــدرب منتخب لبنان جــاد احلاج خطته من 
دفاع املنطقة إلــى رجل لرجل.وجنح منتخب 
»األرز« فــي تــدارك املوقف وقلــب النتيجة 
ملصلحته بفضل الرميــات احلرة، إذ احتكم 
العبو تونس الرتكاب األخطاء إليقاف اندفاع 

اللبنانيني.

بكين ـ وكاالت:
إيرين شــخاوته مس،  الهولنديــة  توجــت 
الســريع  التزلج  فــي  الذهبية  بامليداليــة 
»انطالق جماعي« للسيدات، ضمن منافسات 
دورة األلعاب األوملبية الشتوية املقامة حاليا 
في العاصمة الصينية بكني.وجنت شخاوته 
ثمار تألقها في منافســات التزلج الســريع 
في األوملبياد احلالي،بحصد امليدالية الذهبية 

الثالثة لها في املنافسات.
كانت شخاوته قد توجت بذهبيتي ثالثة أالف 
متر وخمســة أالف متر ،كما أحرزت برونزية 
ســباق املطــاردة للفرق في الــدورة احلالية.
واحتلــت الكنديــة ايفاني بلونديــن املركز 
اإليطالية  وتلتهــا  الفضية،  لتحــرز  الثاني 
فرانشيســكا لولوبريجيدا في املركز الثالث 

لتنتزع البرونزية.
وتتصــدر هولنــدا قائمــة األكثــر حصدا 
التزلج السريع برصيد ست  للميداليات في 
ذهبيات، وذلك مع ختام السباق الـ 14 األخير 

في اللعبة خالل الدورة األوملبية احلالية.

لبنان بطاًل لسلة العرب 
للمرة األولى في تاريخه

الهولندية شخاوته تتوج 
بذهبية التزلج السريع 

جانب من لقاء ليفربول وإنتر ميالن

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني
ليدز يونايتد ـ مان يونايتد

6:25 مساًءفالنسيا ـ برشلونة

5:00 مساًء

بوينس آيرس ـ وكاالت:
األرجنتينــي  املهاجــم  يســتعد 
الســابق ســيرجيو أجويرو، ملهمة 
ملشــكالت  اعتزل  بعدما  جديــدة، 
قلبية أواخر عام 2021. وأكد أجويرو 

ميكــن أن ينضم إلــى اجلهاز الفني 
ليونيل  إمرة  األرجنتني حتت  ملنتخب 
في  كفني  للمشــاركة  سكالوني 
مونديــال قطــر 2022.وذكر أجويرو 
(33 عاما( في لقاء مــع )إذاعة 10( 

احمللية: "حتدثت مع ســكالوني. هو 
اتصل بــي. الالعبون أيضــا. نفكر 
اجلاري.  األســبوع  اجتماع  عقد  في 
هناك احتمال النضمامي إلى اجلهاز 

الفني".

وتابــع: "نفكــر في عقــد اجتماع 
خالل األســبوع اجلاري. أود املشاركة 
في املونديال. الواقــع أنني في حال 
فإنني  املونديــال،  في  مشــاركتي 
في  سأشارك  الالعبني.  مع  سأكون 

 2021 املران".وكان أجويــرو في عام 
ضمــن املنتخــب األرجنتيني الذي 
توج في البرازيل بكأس كوبا أميركا 
وقطع مســيرة امتدت 28 عاما دون 

حصد ألقاب.

العواصم ـ وكاالت:
وصــل اإلســباني رافائيــل نــادال 
احلائز علــى أكبر عدد مــن األلقاب 
فــي بطوالت جراند ســالم الكبرى، 
اخلميــس إلى املكســيك.. ويتطلع 
نادال حلصد لقب بطولة املكســيك 
الرابعة التي تقام بني  للتنس للمرة 
21 و26 من الشهر اجلاري في منتجع 
أكابولكو.وقال نادال في فيديو نشره 
منظمو البطولة ذات الـ500 نقطة 
»مرحبا باجلميع. أنا ســعيد للغاية 
بالعــودة إلى املكســيك وأود حتية 
جميع أصدقائي هنا. عناق للجميع«.

وحصد الالعب اإلســباني، املصنف 
اخلامس فــي ترتيب العبــي التنس 
املاضي  الثاني  احملترفني، في كانــون 
لقبــه الـ21 مــن بطــوالت جراند 
ســالم الكبرى بالتتويج في بطولة 
أستراليا وجتاوز في القائمة الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش والسويســري 
روجيه فيدرير اللذين حصدا 20 لقبا 
لكل منهما.وتوج نادال في أكابولكو 
في نســخ 2005 و2013 و2020.وفي 
حال التتويج للمرة الرابعة، سيعادل 
تتويجا  الالعبــني  أكثر  رقــم  نادال 
بهذه البطولة: مواطنه ديفيد فيرير 

والنمساوي توماس موستر.
ديوكوفيتش،  نوفــاك  الصربي  أكد 
بأنــه يفتقــد إلى ممارســة التنس، 
لكنه يتطلع ملعاودة اللعب من خالل 
األســبوع  تنطلق  التي  دبي  بطولة 
اجلاري، وذلك للمرة األولى منذ اجلدل 
الذي رافق تواجده في أســتراليا ثم 
ترحيلــه على خلفية عــدم تلقيه 

لقاح فيروس كورونا.
ديوكوفيتــش  نوفــاك  ترحيــل  ومت 
من أســتراليا الشــهر املاضي، بعد 
خســارته معركة قانونية، وُمِنَع من 
املشــاركة في أولى البطوالت األربع 
تلقيه  لعــدم  العام،  هــذا  الكبرى 
تعزيز رقمه  اللقاح.. ما حرمه مــن 
العاشر  باللقب  والتتويج  القياسي 

في ملبــورن الــذي كان من نصيب 
غرميه اإلســباني رافايل نــادال الذي 
انفــرد بالرقم القياســي لبطوالت 
اجلرانــد ســالم )21( على حســاب 

الصربي والسويسري روجيه فيدرر.
وأشــار نوفاك ديوكوفيتش املصنف 
أول عامليا، على هامش مشاركته في 
معرض إكســبو دبي 2022: »أشعر 
باإلثارة للعــودة واللعب.. أفتقد إلى 

كرة املضرب بعد كل ما حصل«.
بالصمت  التزم  ديوكوفيتــش  وكان 
ألسابيع عدة قبل أن جتري معه هيئة 
اإلذاعــة البريطانية »بي بي ســي« 
حديثاً قبل يومــني، أكد فيه بأنه ال 
ميانع الغيــاب عن بطــوالت اجلراند 
سالم في املســتقبل في حال أُجبر 

على تلقي اللقاح من أجل ذلك.
وقال في هــذا الصــدد »نعم، هذا 

الثمن الذي أنا مستعد لدفعه«، في 
إشارة إلى تخليه عن فرصة االنفراد 
في الرقم القياســي في البطوالت 
الكبــرى.. وأكد »نولي« أنه ال يريد أن 
للقاح،  املناهضة  باحلــركات  يرتبط 
لكنه يدعم حــق الفرد في االختيار 
اللقاح«.وأشــار  يوًما ضد  أكن  »لم 
إلى أنــه تلقى اللقاحات عندما كان 
أن  طفال »ولكن لطاملا دعمت حرية 
تختار ما تضع في جســمك«.وتابع 
ديوكوفيتش »مبادئ  نوفاك  الصربي 
اتخاذ القرار مبا يخص جســدي أهم 
من أي لقب أو أي شيء آخر«.وال جتبر 
القوانني فــي دولة اإلمارات الوافدين 

إليها أن يكونوا قد تلقوا اللقاح.
من جانب اخــر، حدد احتــاد التنس 
إســماعيل  برئاســة  املصــري 
الشافعي، أسعار تذاكر مباراة مصر 

أمام قبرص، الفاصلة في التأهل إلى 
اجملموعــة الثانية مــن كأس ديفيز، 
واملقــرر لها يومــى 4 و5 آذار املقبل 
بنادي اجلزيرة مبلعب الســنتر كورت 

التاريخي.
التذاكر  التنس املصري  ويطرح احتاد 
مــن 3 فئات فــى متنــاول اجلميع، 
و50   100 بســعر  للكبــار  وهــى 
جنيهــا جنيها للتذكــرة الواحدة، 
وللناشئني حتى 14 عاما بسعر 10 
وذلك  الواحدة،  للتذكــرة  جنيهات 
من أجل ضمان حضور أكبر عدد من 
اجلماهير لدعم ومــؤازرة الفراعنة.. 
وجترى االستعدادات على قدم وساق 
داخل احتاد التنس املصري فى جميع 
االجتاهــات، متهيــدا لتلــك املباراة 
نادي  مع  التنسيق  بجانب  احلاسمة 

اجلزيرة مستضيف اللقاء.

ويواصل املنتخب املصري االستعداد 
للمبــاراة، مــن خــالل التدريبــات 
الدولية  البطوالت  في  واملشــاركة 
داخــل وخــارج مصر حتــت مظلة 
رئيس  نائب  الدورية مــن  املتابعــة 
احتاد التنس واملدير الفني للمنتخب 
حســن العروســي.ويقدم حســن 
العروســي تقريرا وافيا إلى مجلس 
إدارة احتاد التنــس املصري، عن تلك 
االستعدادات من أجل اختيار أفضل 
5 العبني خالل الفترة احلالية لتمثيل 

الفراعنة في املباراة.
إلــى ذلك، تأهــل األمريكــي ريلي 
أوبيلــكا، املرشــح الثانــي للقب، 
واألســترالي جون ميلمان إلى الدور 
ربع النهائي في بطولة بطولة دلراي 
بالواليات  للتنــس  الدولية  بيتــش 
املتحــدة، عقــب فوزهمــا علــى 
وماركوس  األميركيني جاك ســوك 

جيرون، على الترتيب.
وفاز أوبيلكا، املتــوج بديلراي بيتش 
مواطنه ســوك،  على   ،2020 فــي 
الفائز بنفــس البطولة ذات الـ250 
نقطة في 2017، بنتيجة 6-7 (6-8( 
و6-7 (4-7( و6-1 فــي مباراة طويلة 
امتدت علــى مدار ســاعتني و19.. 
وســيخوض أوبيلــكا مواجهة ربع 
النهائي أمام الفائز من املباراة التي 
جتمع بني الفرنســي أدريان مانارينو، 
املرشح الســابع للقب، واألمريكي 
براندون ناكاشــيما.. وواجه ميلمان 
صعوبات أقل من أجل التغلب على 
جيرون بنتيجــة 6-3 و7-6 (8-6( في 

لقاء استغرق ساعة ونصف.
ربع  الــدور  في  ميلمــان  ويلتقــي 
املقامة  البطولــة  مــن  النهائــي 
مبدينة دلراي بيتــش بوالية فلوريدا 
األميركية بالفائز مــن املباراة التي 
جتمع بني األمريكي ميتشل كروجر، 
التمهيديــة،  األدوار  مــن  القــادم 
املرشح  دميتروف،  جريجور  والبلغاري 

الثالث للقب.

أجويرو يتأهب للمشاركة في مونديال قطر بدور جديد

نادال يستهدف رقم فيرير وموستر في بطولة المكسيك
تحديد أسعار تذاكر مباراة مصر وقبرص في كأس ديفيز

نادال
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بغداد ـ فالح الناصر:

ابدى عضو املالك التدريبي 
ملنتخبنــا  املســاعد 

األوملبي لكرة القدم، 
عباس عبيد، إمكان 
املنتخــب  جنــاح 
فــي  األوملبــي 
آســيا  نهائيات 
ستنطلق  التي 
 1 من  للمــدة 
19 حزيران  إلى 
في  املقبــل 
ن  بكستا ز و أ
قعــت  و أ و
القرعة التي 

اخلميس  اقيمت 
ماليزيــا  فــي 
ضمن  منتخبنا 
عــة  جملمو ا
نيــة  لثا ا
جانب  إلــى 
ليا  ا ســتر أ
ن  د ر أل ا و

والكويت.
ضــح  و أ و
ان  عبيــد، 
عــة  لقر ا

تعــد 
نســبياً 

فضــل  ا
مــن 

األخرى،  اجملموعــات 
برغــم انهــا 
تضم 

ملنتخب  ا
القــوي  األســترالي 
وكذلــك بطــل غربــي 
األردني  املنتخــب  القارة 
ميلك  الــذي  والكويــت 
عاليــة،  فنيــة  مؤهــال 
مشــيرا إلــى ان هنالك 
بسيطة  نســبية  فوارق 
اجملموعة،  منتخبــات  بني 
االولى  وتألفــت اجملموعة 
أوزبكســتان وإيران وقطر 
والثالثة  وتركمانســتان، 
كوريــا  مــن  تكونــت 
وفيتنام  وتايلند  اجلنوبية 
ضمت  والرابعة  وماليزيا 
الســعودية واإلمــارات 
واليابان وطاجيكستان.

ميلك  الذي  عبيد  وإشار 
كالعب  حافلة  مسيرة 
وسط وصانع ألعاب مميز 
جداً مــع االندية احمللية 
الصناعة  فــي،  بــدأت 
والــزوراء  الطلبة  ثــم 
واالحترافيــة  واجلويــة 
ستيلرز  وبوهانغ  )جيتاي 
اجلنوبيــة  كوريــا  فــي 
البحرينــي(  والبحريــن 
ولعب للمنتخبني األوملبي 
والوطني واشترك معهما 
فــي حتقيق نتائــج كبيرة 

والفــوز بأكثر من لقب، أشــار إلى ان 
املنتخــب األوملبــي مــن الصعوبة ان 
ينتظم في معســكر تدريبــي حالياً 
يشــهدها  التي  املنافســة  بســبب 
دوري الكــرة املمتاز، لكــن من املمكن 
ان يتجمع فــي ايام فيفــا دي 20 آذار 
املقبــل ملدة 5 ايام في بغــداد على ان 
يغادر بعدها إلى اإلمارات للمشــاركة 
في بطولة دبــي الدولية الودية املقررة 
ان تبدأ في 23 آذار مبشــاركة اإلمارات 
وكرواتيا  وأوزبكســتان  والســعودية 
وفيتنــام وتايلند والصــني، التي يعول 
عليها منتخبنا الكثير لتكون محطة 
تنافس مهمة ودافعاً قوياً قبيل التوجه 
إلى أوزبكســتان للدخول في نهائيات 

آسيا املؤهلة إلى أوملبياد باريس 2024.
وبني انــه ورفيقه املــدرب عضو املالك 
التدريبــي للمنتخب األوملبي، ســعد 
حافــظ، يواصــالن متابعــة الالعبني 
ويحضــران في املباريــات او التدريبات 
ويتابعان اجلميع، سيما الالعبني الذين 
تضمهم تشــكيلة األوملبي ليت تقومي 
أدائهم الفني وما يقدمونه مع فرقهم 
في مباريــات دوري الكــرة املمتاز، الن 
ليس من املعقول ان يبقى العباً يحجز 
موقعه في املنتخــب األوملبي وهو لم 

يقدم شيئا مع فريقه!!.
وهنالــك توجــه لتدعيــم صفــوف 
التشــكيلة األوملبية بالعبني محليني 
املالك  اذ يتطلع  وكذلــك محترفــني، 

التشيكي ميروسالف  التدريبي بقيادة 
سوكوب إلى جعل املنافسة متواصلة 
اختيار  إلــى  الالعبــني وصــوالً  بــني 
في  األفضــل  األوملبيــة  التشــكيلة 
ان  إلى  املقبلة، منوها  نهائيات آســيا 
املنتخب حقق فائــدة فنية جيدة في 
املعســكر التدريبي االخير في انطاليا 
مباريات جتريبية  فيــه  واجرى  التركية 

عالية املستوى.
 وبشــأن مهمــة املدرب عبــد الغني 
شهد في قيادة املنتخب الوطني األول 
ملباراتي اإلمارات وسوريا في التصفيات 
املؤهلة إلى مونديال قطر 2022، أوضح 
ان يتمنى التوفيــق للمنتخب واملدرب 
شــهد، وان املهمة لن تكون ســهلة، 

برغم ان املنتخــب الوطني لم يحقق 
الفــوز فــي 8 مباريات ومــا زال ميلك 
فرصة املنافســة، اذاً كم توفرت فرص 
التصفيات  فــي  الوطني  للمنتخــب 
ولم يودع املنافســة برغم كل التراجع 
في نتائــج املباريات الســابقة ضمن 

اجملموعة.
وفي جانب رؤيته ملباريات الدوري املمتاز، 
قال: في حســابات األرقام فــان فارق 
النقــاط الكبير بني الشــرطة واقرب 
منافسيه الذي يصل لنحو 17 نقطة، 
فهو يحســم اللقب لألخضر، بيد ان 
كرة القدم فيها كل شيء وارد، وبرأيي 
ان املنافسة ستكون على درجات عالية 
في املدة املقبلة بسبب حتديد هبوط 4 
أندية إلــى درجة أدنى، لذلك فأن الفرق 
صاحبة الترتيب باملنتصف إلى املواقع 
األخيــرة كلها مهــددة، وهذا يضيف 
إثارة ملباريات اجلوالت املقبلة في الدوري 

املمتاز.
أما عــن افتتاح ملعب الــزوراء بحلته 
اجلديــدة، قــال عبيد، أنا ســعيد جداً 
بخطوة افتتاح ملعب الزوراء الذي يعد 
نقطة مهمة في اطــار دعم النوارس 
في املباريات وان جمهــور الفريق الذي 
ميكــن ان أصفه بـ »املرعب« ســيكون 
رقمــا صعبا في كل مبــاراة يضيفها 
األبيض فــي أرضه، مؤكدا ان ســعة 
امللعــب الـــ 16 ألف متفــرج ال ميكن 
ان حتتضــن جماهير الفرق املنافســة 
اجلماهيريــة، كما في لقــاءات الزوراء 
باجلويــة او الشــرطة او الطلبة، لكن 
الكبرى  االســتفادة  له  ميكــن  الزوراء 
من ملعبه فــي مواجهات أندية أخرى 
ال متلك قاعدة جماهيريــة نظراً لقلة 

الطاقة االستيعابية لعدد املتفرجني.
يذكــر ان عبــاس عبيد ميلك شــهادة 
البروفشينال في التدريب وله محطات 
مدربــا مســاعدا مع الكابــن جمال 
علي في دهوك والطلبــة وكذلك مع 
املدرب عبد الغني شــهد في املنتخب 
االوملبي والشــرطة ومدربا أول في نادي 

الصناعات الكهربائية.

عباس عبيد: نعول على بطولة دبي 
والطموح كبير في بلوغ أولمبياد باريس 

يواجه أستراليا واألردن والكويت في نهائيات آسيا بأوزبكستاناألولمبي 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى اليوم االحد املوافق 20 شــباط 
اجلولة  حلساب  مباريات  خمس  اجلاري 
22 لــدوري الكــرة املمتــاز، فيلعب 
القاســم والزوراء في ملعب الكفل 
في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، 
كما قررت جلنُة املسابقات في االحتادِ 
املركــزي لكــرِة القدم إجــراَء مباراة 
فريقــي نوروز ونفط الوســط املمتاز 
  )٢٠٢٢/٢/٢٠( املوافــق  األحــد  اليوم 
فــي ملعــب اجلامعــة/ محافظــة 
الســليمانية، فــي متــام الســاعِة 
الواحدة والنصف من بعد الظهر بدالً 
الثانية من بعد  السابق  من موعدها 

الظهر.
ويلتقي نفــط ميســان واجلوية في 
ملعب ميســان األوملبي في الساعة 
الثالثــة و45 مســاء، ويتواجه اربيل 
والشرطة في ملعب فرانسوا حريري 
مســاء،  السادســة  الســاعة  في 
ويضيف ملعب الفيحاء مباراة امليناء 
وأمانــة بغداد في الســاعة الثامنة 
والربع مســاء.وفي مباريات أمس، فاز 
أهداف  بثالثة  الديوانية  على  الطلبة 
نظيفة  في ملعب الشــعب الدولي 

وســجل وكاع رمضــان الهدف األول 
الدقيقة  الدقيقة اخلامسة، وفي  في 
17 ســجل احملترف السنغالي أدريسا 
نيانغ، وفي الدقيقة 39 سجل محمد 

زامل الهدف الثالث.
كما حقــق الكهرباء فوزا مهما على 
فريــق النجــف في ملعــب التاجي 
بهدفني لالشــيء، حمال امضاء عبد 
اهلل عبد االميــر )50(واحملترف الغاني 
مامونــي شــافيو  )32(.. وانتزع فريق 
النفط فــوزا قاتال من مســتضيفه 
الكرخ، بعــد تغلبه )2-1(، في ملعب 
الراحــل أحمد راضــي .. وافتتح عمر 
عبــد الرحمن التســجيل ألصحاب 
األرض في الدقيقــة 37، إال أن العب 
النفط علي رحيــم أدرك التعادل في 
الدقيقة 40.وأضاف أحمد عبد الرزاق 
هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 88 
من عمر اللقاء، وحقق املدرب باســم 
تواليا، في  الثانــي  انتصاره  قاســم 
الدوري احمللي، بهذا  اإلياب من  مرحلة 
االنتصار، رفــع النفط رصيده إلى 33 
نقطة فــي املركز الســابع، في حني 
بقي الكرخ في الترتيب الـ17 برصيد 
18 نقطة..وتعادل زاخو وامليناء سلبا، 
كما تعادل سامراء وضيفه الصناعة 
بهدف لكل منهما، الضيوف افتتحوا 

التسجيل عن طريق علي جمعة في 
الدقيقة 65، وعادل الكفة للمضيف 

سيف جبير مطوي في الدقيقة 79.
إلى ذلك، عاد اجلزائري أسامة بولتواك 

إلى التدريبات اجلماعية لفريق الزوراء 
التي أقيمت أول أمس، بعد تعافيه من 
أسامة  اجلزائري  اإلصابة.وســينضم 
الفريق استعدادا  إلى قائمة  بولتواك 

اليوم  القاسم،  ملواجهة مستضيفه 
األحــد، ضمن اجلولــة 22 من الدوري 
اليوم  تدريباته  الــزوراء  املمتاز.وأجرى 
الالعبني،  جميع  مشــاركة  وســط 

وحتت قيادة املدرب أيوب أوديشو الذي 
يســعى للبقاء في وصافة الترتيب.
وعلى صعيــد متصل، يواصل املدافع 
تدريباته  حويبيب  احلســن  املوريتاني 
االنفرادية، بسبب اإلصابة التي تعرض 
لها أثناء مشاركته مع منتخب بالده.
وقال حويبيب »غيابــي عن مواجهة 
الديوانيــة بســبب عــدم جاهزيتي 
البدنية، وأواصل مراحل التأهيل على 
أمل العودة للتشــكيل في املباريات 
الزوراء  بأن  جدا  »سعيد  املقبلة«.وأمت: 
افتتح ملعبه اجلديــد، وبصورة تليق 
مبكانة وتاريخ أكبر األندية اجلماهيرية 
فــي العراق، وســأحاول مــع زمالئي 

حتقيق البطوالت وإسعاد اجلماهير«.
مــن جانب اخــر، نظمــت جماهير 
الشــرطة ، صبــاح أمــس، وقفــة 
وزارة  فيهــا  طالبــت  احتجاجيــة 
الشــباب والرياضــة بالضغط على 
تنفيذ  في  لإلســراع  الداخلية،  وزارة 
للنادي،  الرياضيــة  املدينة  مشــروع 
الذي يتضمن عدة مرافق ومنشــآت 
الســتضافة  القيثارة،  ملعب  أبرزها 
الــدوري املمتاز بدال  مباريات متصدر 
من االســتعانة مبالعب أخرى.ورفعت 
جماهيــر الشــرطة الفتــات، تدعو 
فيها إدارة النادي والوزارات املســؤولة 

إلى الســير على خطى الزوراء، الذي 
افتتح ملعبه قبــل أيام قليلة.ورددت 
اجلماهير هتافــات، أبرزها »يا وزير.. يا 
و«انقذوا  نريد ملعبنا يصيــر«،  وزير.. 
نادي وجماهير الشــرطة من اإليجار.. 

وسارعوا بإكمال الدار«.
الشــباب  وزير  درجال،  عدنان  والتقى 
والرياضــة، باملتظاهرين من جماهير 
الشرطة، ووعدهم ببحث أمر املدينة 
خالل  القيثــارة،  وملعب  الرياضيــة 
األســبوع اجلاري، من أجل مباشــرة 

املشروع خالل الفترة املقبلة.
اجلماهيرية  بغــداد  أنديــة  أن  يذكــر 
»الشــرطة والطلبة والقــوة اجلوية« 
وتكتفي  حديثــة،  مالعــب  متلــك  ال 
باللعــب في ملعب الشــعب الدولي 
أو االســتعانة مبالعب أخــرى، في حني 
أصبح الزوراء النادي الوحيد الذي ميتلك 

ملعبا يتسع لـ16 ألف متفرج.
وعلى صعيد متصــل، طالب عدد من 
اخملتصني بالشــأن احمللي وزارة الشباب 
البغدادية  لألندية  بالسماح  والرياضة، 
بإقامة مبارياتها علــى ملعب املدينة 
الدولي، الــذي مت افتتاحه على هامش 
نهائي بطولة غربي آســيا للشــباب، 
التي جــرت أواخر العــام املاضي، ولم 
يستضف أية مباراة محلية حتى اآلن.

اليوم.. إقامة خمس مباريات في اختتام الجولة 22 لممتاز الكرة 
فوز ثالثي للطلبة وثنائي للكهرباء والنفط ينتزع النقاط الثالث من الكرخ

لقطة من مباراة أمس بني الكرخ والنفط بدوري الكرة املمتاز

جانب من مبباراة سابقة للمنتخب االوملبي

هشام السلمان*
غــادرت  البعثة العراقية يوم  امس 
البحرينية  الى العاصمة  الســبت 
املنامة للمشاركة في بطولة غربي 
للجنة  العــام  االمني  وقال  آســيا 
وكالــة د. أحمد العانــي ان البعثة 
العراقيــة تضم ســتة منتخبات 
متثل احتـــادات اللجنـة الباراملبيـة 
بالعـاب القوى ورفع االثقال وتنـس 
الطاولـــة والبوتشيــــا  وكـــرة 
الهـــدف للمكفوفييـــن. وتنـس 

الريشـة.
املنتخبات  ان جميع  العاني  وأضاف 
العراقيــة املشــاركة فــي الدورة 
اعلنت عن استعدادها في الظهور  
الالئق خالل مباريات فعاليات الدورة 
التي تســتمر من العشرين وحتى 
والعشــرين من شباط  الســادس 
اجلاري.. وأوضح ان العراق  ســبق له 
ان  حمل لقب الدورة السابقة التي 
جمــع فيها ابطالنا ) ٧٤ ( وســاما 

ملونا.
وقــال  البــد ان حتقــق املنتخبات 
العراقيــة نتائــج ايجابيــة ألجل 
احلفــاظ  على لقب الدورة او  نتائج 

قريبة منه. يذكر ان البعثة العراقية 
يرئيســها  االمــني املالــي للجنة 
السيد عبيد عنيد الغزي الذي غادر 
الى البحريــن قبل البعثة العراقية 

ألجل  االشــراف على ترتيب أوضاع 
البعثة العراقية.

* مدير اعالم اللجنة الباراملبية

بعثة البارالمبية تغادر إلى المنامة 
للمشاركة بدورة غربي آسيا 

سمير خليل
برياضة  العراقية  بطلتنــا  حصدت 
اجليوجيتســو عشــتار العزاوي أول 
الذهبية  امليداليــة  اجلمعــة،  امس 
في بطولة أوروبــا 2022 املقامة في 
روما بإيطاليــا، ومتكنت العزاوي من 
انتزاع ذهب البطولــة من بني عديد 

املشاركات من دول عاملية عديدة.
وعشــتار العزاوي املقيمــة في دبي 
لها  املتحــدة  العربيــة  باإلمــارات 
مشــاركات عديدة وهي متثل بلدها 
العــراق وترفــع علمــه الغالي في 
التي تشارك بها،  البطوالت اخملتلفة 
وحصدت خالل مسيرتها على عديد 
األوسمة واجلوائز وبجهود شخصية 
فردية ودون دعم من احد، ومتكنت من 
حتقيق هذا االجنــاز الكبير اول امس 
رغم ابتعادها عن النزاالت منذ عامني 
لياقتها  لكنها متكنت من استعادة 

بعد شهور من التدريبات املكثفة .
اوربا  بطولة  لقــب  العزاوي  واحرزت 

للمــرة الثانية بعــد احرازها لقبها 
االول في البطولــة التي اقيمت في 
اســبانيا عــام 2019 عندما احرزت 
اللقب بعد تغلبها على منافستها 

من التفيا لوزن فوق الـ76 كيلو غراماً، 
لتطيح بها أرضاً وتتوج باللقب .

العــزاوي كانت قد  يذكر أن بطلتنا 
العراق عاليــاً عندما   رفعت اســم 

توجــت ببطولــة العالــم حملترفي 
في  اقيمــت  والتــي  اجلوجيتســو 
في  املتحدة  العربيــة  االمارات  دولة 
نفس العام، ومبشــاركة أكثر من 70 
تتفوق  ان  دولة،عندما  اســتطاعت 
على منافستها من كازاخستان في 
الــدور نصف النهائــي قبل ان تتوج 
بالذهب فــي النــزال النهائي على 

حساب العبة من كولومبيا.
كذلــك اشــرفت العــزاوي علــى 
تدريــب بطلتنا االخرى تريفا ياســر 
الذهبية  امليداليــة  احــرزت  التــي 
للجيوجيتســو  العالم  بطولة  في 
والتــي اقيمت فــي دولــة االمارات 
عــام 2021 ، وتوجت العبة منتخبنا 
الوطني باجليوجيســتو »تريفا رضا« 
بالوســام الذهبــي لبطولة العالم 
بعد فوزها في النــزال النهائي على 
الالعبــة اليونانية »دميتــرا ثيودورو« 
العالم  لتحصل على ذهبية بطولة 

باجلوجيتسو لوزن 63 كغم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن االحتــاد املركزي لرفع االثقال، عن 
اتفاقــه مع مدرب بيالروســي لقيادة 
املنتخب الوطني لرفــع االثقال .وقال 
محمد كاظــم مزعل رئيــس االحتاد 

إن االحتــاد اتفق رســميا مــع املدرب 
البيالروســي هنجــر اينــكا لتدريب 
على  واالشــراف  الوطني  منتخبنــا 
باقــي الفئات، مبينــاً أن االحتاد انهى 
اجراءات تأشــيرة دخول املدرب للعراق 

وســيصل الى بغداد االسبوع املقبل 
المتام اجراءات التعاقد معه رســمياً.
واشــار الــى ان املنتخــب العراقــي 
للرجال والنســاء لرفــع االثقال دخال 
معســكرهما التدريبــي فــي بغداد 

باشــراف املدربني عبــد الكرمي كاظم 
ومحمــد جــواد وعمار يســر وحيدر 
زيدان للرجــال، في حني يقود املنتخب 
بانتظار  أحمد،  عباس  املدرب  النسوي 

وصول املدرب البيالروسي .

البطلة العراقية عشتار العزاوي تحصد ذهب أوروبا للجيوجيتسو 

مدرب بيالروسي لقيادة منتخب االثقال 

6 منتخبات في رحلة التحدي

بعثة الباراملبية

عشتار العزاوي على منصة التتويج



--1
قال أمير املؤمنني على ) عليه السالم ( :

} قيمُة ُكّل امرٍئ ما يُحسن { 
وقد صاغُه ابن الوردي شعراً فقال :

قيمُة االنسان ما يُْحِسُنُه  
أَْكَثرَ االنساُن ِمْنُه أو أّقْل 

ال تَُقْل أصلي وفصلي أبداً 
امنا أصُل الفتى ما قد َفّعْل

--2
وكما تعظم قيمُة العلماء واملفكرين 
واألدباء واملبدعني وذوي املهارات األفذاذ 

والفضالء، الذين أتعبوا أنفسهم وسهروا 
الليالي الطوال وهم يتزودون من مناهل 

العلم ...، تظهر للعيان الصورة البائسة 
الولئك الذين ال يُحسنون االّ الكسل، الذي 

حجب عنهم املُضيَّ ُقُدما في درب اكتناز 
العلوم واملعارف، وأبعدهم عن البراعة، 
فأضحى أحدهم وهو يعاني من كونه 

األجوف احلافي اخلالي من كل ما ميكن أْن 
ينفع الناس ..!!

 – -3
ومن أهم ما ميكن أْن يُْحِسَنُه االنسان هو 

القدرة على التمييز بني الغث والسمني 
، واجليد والردئ ، واألصيل والدخيل، 

والصحيح والسقيم ...
السيما وانَّ األوراق مختلطة واألمور 

متشابكة الى َحدٍّ بعيد .

--4
ومن املفيد هنا ان نذكر قصة املتملق الذي 

أَْقَبَل على أميرِ املؤمنني مادحاً فباغته 
االمام )ع( بقوله :

" أنا دُوَن ما تقوُل ،
وفوَق ما في نفسك "

لقد كان االمام دقيقاً في تشخيص هوية 
الرجل، حيث لم يكن يصدر عن َصْدٍق 

وحقيقة َفأَلَْقَمُه حجراً وَتَرََكُه يلوك 
خيبته وخسرانه .

وهكذا تكون الشخصية الرصينة بعيدًة 
عن الوقوع في أفخاخ الدجالني واحملتالني 

ممن يحسنون َفنَّ امللق يتوصلون به الى ما 
يريدون  .

اّن اخللل مكنه في انخداع املنخدعني 
باؤلئك احملتالني الدجالني .

وشتان بنَْيَ رجال التمحيص الذين ال 
يقعون فرائس بيد الكذابني احملتالني وبنَْيَ 

من يسارع مبجرد استماعه الى حديث 
اخلداعني الى تصديقهم وتقريبهم 

واالعتماد عليهم .

--5
إّن من مشكالت ) العراق اجلديد ( أنَّ بعض 
أصحاب املراكز العليا فيه انطلت عليهم 

أحابيل املتمرسن بالدجل، فقّربوهم 
واعتمدوا عليهم وزرعوهم في أماكن 

حساسة للغاية مبجرد اطالقهم شعارات 
الوالء واالخالص لهم ..!!

نعم 
لقد دََفْعنا جميعا ثمن النرجسية 

التي متتع بها السلطويون ، وجعلتهم 
يعتمدون على من ال يجوز االعتماد 

عليهم خللفياتهم املوبوءة ولصحائفهم 
املليئة بالشوائب واألدران ألنهم صنائع 

الدكتاتورية الظاملة البائدة .

--6
اّن مصلحة البالد والعباد هي احملور الذي 

ال يصح جتاوزه على االطالق وبالتالي 
فان تقدمي الذات ومصاحلها اخلاصة على 

مصالح البالد والعباد هي اخلطيئة الكبرى 
التي لن ينساها التاريخ ولن متحى من 

األذهان .
وبها حكم النرجسيون على انفسهم 

بالبوار .

ما اعظم القدرة على التمييز 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تضامنــت بيال حديــد، عارضة األزيــاء األمريكية من أصل 
فلســطيني مع النساء املسلمات بعد قرار نزع احلجاب في 

عدد من الدول أخيراً، على غرار فرنسا والهند.
ونشــرت بيال عبر حســاباتها علــى شــبكات التواصل 
واملقاالت  التعبيريــة  الصــور  االجتماعــي مجموعة من 
الصحافيــة التي تدعم املرأة احملّجبــة. وقالت تعليقاً على 
صورة جملموعة من النساء يرتدين احلجاب: “لباس املرأة ليس 

من شأنكم".
وجاء منشــور حديد بعــد أيام معدودة على تــداول فيديو 
يوّثق نزع حجاب الطالبات املسلمات من أجل السماح لهن 

بدخول املدارس في الهند.
وقــال وزير التعليــم في واليــة ماديا براديــش إن احلجاب 
ر في مدارس الوالية، وطالب بعض أساتذة اجلامعات  سُيحظَّ
الطلبة املســلمني بالتخّلي عن حتية بعضهم بالســالم 
)حتية اإلسالم(، وباالمتناع عن التحّدث باللغة األوردية )لغة 
املسلمني الهنود(، وهو ما أصاب الطلبة املسلمني بالذهول 

من ازدياد الهجمات على هويتهم الدينية.

عبر النجم جوني ديب، عن ســعادته باحلصول على وسام 
“املزايا البارزة”، معتبراً نفســه في بداية حياة جديدة، حيث 
نال امليدالية الذهبية في صربيا، من جانب الرئيس الصربي 

اجلديد للبالد.
وقال ممثل هوليــوود جوني ديب، إنه على وشــك بدء حياة 
جديدة، وفق ما أفاد الرولينغ ستون، حيث تلقى “ديب” اجلائزة 
من ألكسندر فوسيتش، الذي أشعلت رئاسته احتجاجات 
عديدة في البالد بسبب احلكم االســتبدادي والفساد، في 

احتفال خاص بيوم الدولة الصربية في بلغراد.
وفي خطاب القبول، شكر جوني ديب، فوسيتش، على هذا 
الشــرف الذي ناله باحلصول على ذلك الوســام وامليدالية 

وشبهه بـ”إعادة البداية” في حياته.
وتابع جوني ديب، في تعليقه قائالً: “أشكركم على لطفكم 
ومــا منحتموني إيــاه”، واقتبس “ديب” كلمــات من رواية 
“البلقان” فقال: “أنا اآلن على وشــك حياة جديدة وأنا أحب 
ذلك.. أحب إعادة البداية.. وأنا أحب أن تبدأ هذه البداية هنا”.

وجاء حصول ديب، على وســام “املزايا البارزة في األنشطة 
العامــة والثقافية”، وخاصًة في مجال الفن الســينمائي 

بيال حديد 

جوني ديب

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - سمير خليل:
على خشــبة مســرح الرشــيد قدمت 
الفرقــة الوطنيــة للتمثيل فــي دائرة 
السينما واملسرح مسرحية "خالف" نص 
واخــراج مهند هادي ومتثيــل هيثم عبد 
الرزاق وســهى ســالم ومرتضى حبيب، 
واملســرحية تناولــت موضوعــا مألوفا 
ومهما حتدث عن فقدان ام لوليها الوحيد 
وجلوسها نادبة بانتظار امل ان يعود حيا 
لكنها تفاجأ وحســب احملقق الذي دخل 
بيتهــا وجثم على امنياتهــا واملها بان 
ولدها قد انخرط في اجملموعات الظالمية 

وقتل خالل احدى عملياتها.
حرفية املؤلــف اخملرج بتناول هذا العرض، 
جعلت من مهند هادي ذكيا في امساكه 
خليوطه وطــرح اخلالفات وتناقض االفكار 
وسط الذكريات والم الفقد لالم، وجسد 
االداء الدافــيء محترفان كبيران كهيثم 
عبد الــرزاق وســهى ســالم، والطاقة 

املضيئة للفنان الواعد مرتضى حبيب.
 كســر هــادي جمــود احلوار وســرديته 
خاللها  حتركــت  رصينة  بســينوغرافيا 
مجســمات الديكور مع االضــاءة التي 
خلقت جــوا كئيبا موحشــا متاهى مع 
احلــدث الرئيــس للمســرحية لتضفي 

جمالية على مساحة العرض.
املؤلــف اخملــرج مهنــد هادي قــال عن 
املســرحية: االصدقاء يعرفون انني دائما 
يتشكل عندي شــكل العرض والديكور 
والسينوغرافيا اوال وبعدها اكتب النص، 
بالنســبة لي مــا حلمت بــه حتقق في 
العــرض واعتقد انه بفضــل اصدقائي 
اللذيــن معــي وبفضل ادارة الســينما 
واملســرح صديقي الفنان الدكتور احمد 
وفروا  الذين  ومســاعديه  موسى  حسن 
لنا كل االشياء، انا ســعيد جدا ان اقدم 
هذا العرض بعد غياب ســبع سنوات عن 
املسرح العراقي"، وعن والدة هذا العرض 
يضيف" هــذا العمل وألســباب كثيرة 
ولكوني اعيش في اوربا، قرأت في فترة ان 
عناصر  بخصوص  تتعلق  هناك مشكلة 
تنظيم داعــش االرهابي الذيــن ينتمون 
الى اوربا، تولدت عنــدي الفكرة من تلك 
عديدة!!كيف  تســاؤالت  مــع  اللحظة 

القتلــة لبلدانهم وكيف  لو رجع هؤالء 
ستكون احلياة".

وعن رسالته في العرض يتابع" مايهمني 
هو االنسان، ليس لدي استعداد ان اغفر 
الحد واتضامن مع أحد او أدين أحد، الكل 
قتلــة، كل من يؤمن بفكــر متطرف، اي 
فكر بالعالم يحمل السالح، مهما تكن 
افــكاره مختلفة بالنظريــة والتطبيق، 
عندما يلتقي اليمني واليسار بردة الفعل 

الواحدة وهي القتل".
عن شــخصيته في املســرحية)احملقق( 
يتحدث الفنــان الرائد هيثم عبد الرزاق : 
شخصية احملقق هي ايحاء لنظام عاملي، 
ليس هذا احملقق مع املرأة بطلة املسرحية 
الوقــت، هو مراقــب للعالم،  في نفس 
هم يحركون الشــباب وهــم في نفس 
الوقت من يحرقهم، هذا هو االســلوب 
احلديث للعالم، هــي ايديولوجيا العالم 

احلديــث، جرائم ترتكب بحق البشــرية 
عندما يتــم توظيف مشــاعر وحماس 
شــريرة  قوة  الى  وحتويلهــم  الشــباب 
لتفكيــك االنظمة واجملتمعات، اشــرت 
لهذا عندما حتدثت في حواراتي، كان هو 
تعبير عاملي بان نســتغل هؤالء الشباب 
ونحولهم الى ثروة ونفتت بهم االنظمة، 
اجملتمعات، وكل شــيء من هذا القبيل". 
ويضيــف" نحن بحاجــة لهكذا عروض 
حتى نستطيع ان نناقش امورنا ولهذا انا 
قلت في أحد حواراتي ايضا: وماذا نفعل؟ 
هم ضحايا خمليلتهــم القاصرة، جهلهم 

باللعبة". 
اما الفنان مرتضى حبيب والذي جســد 
فقال:شخصيتي  االبن  شخصية  باتقان 
بالعمل متثل منوذجا لكثير من الشــباب، 
ليــس في العراق حتديدا امنــا في العالم، 
قــد يتاثر بهــذه املتغيــرات التي حتدث 

في الواقع ونتيجة الظــروف واملعطيات 
التي يعيشــها فــي بيتــه او محيطه 
املقــرب وبالتالــي ينعكس مــا في هذا 
احمليــط او العالم لتولد منه شــخصية 
اخــرى، والنتيجة ان شــابا قــد ينخرط 
بســبب االفكار التي رمبا يشعر انها غير 
متطابقة او متوافقة مع ما يدور بفكره 
او الــى اين يتجه العالــم وبالتالي ينتج 
لنا هكذا فكــر،  والعالم يعاني حلد هذه 
اللحظة ومنذ زمن طويل من هذا الفكر 
الذي دمر العالم"، ويضيف" انا اتعاطف 
فــي القضيتني مع ضحايــا الدين الذي 
يفســر ومينح الفهم لآلخر بطريقة غير 
حقيقية، وضحايا االفكار التي احيانا ما 
يروج لها بشــكل خاطيء وبالتالي تولد 
هذه املشاكل واالجتاهات التي قد تشكل 
خطرا على اجملتمعات، انا ادين كل  االفكار 

التي تصنع قاتال، تصنع ضحية".

سامراء - الصباح الجديد:
عثرت الشــركة املســؤولة عن مشــروع 
تطوير الصرف الصحي في مدينة سامراء 
على قطعة أثرية ضخمــة خالل عمليات 

احلفر إلنشاء "اجملاري اجلديدة".

وقال املهندس املقيم للمشــروع، ســرمد 
رزاق، إن مالكات الشــركة عثرت أثناء حفر 
شــارع في منطقــة البوباز في ســامراء 
على القطعة األُثريــة، وقد أبلغت اجلهات 

الرسمية املعنية بها. 

وأضاف: "بعد مــا مت إبالغنا بوجود قطعة 
آثــار كبيرة جدا واضحة للعيان، مت االتصال 
بكافــة القوات األمنية فــي داخل مدينة 
على  واحملافظة  مسؤوليتنا  إلخالء  سامراء 

تلك القطعة التي متثل أثرا ثمينا".

وأوضح أنه متت إحاطة املوقع باألشرطة 
التحذيريــة، ومت تشــكيل جلنــة وزارية 
للكشــف عن هــذا املوضــوع، متوقعا 
صدور قرار باســتئناف العمل من عدمه 

في املوقع.  

العثور على قطعة أثرية ضخمة في "مجاري" سامراء

الذكريات وصراع االفكار والم 
الفقد على مائدة االنتظار 

في مسرحية "خالف"..

بابل - الصباح الجديد: 
بحث مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، مع مدير 
دار بابل للثقافة والفنون واالعالم علي الشــاله، االســتعدادات 
اجلارية النطالق مهرجان بابــل للثقافات والفنون العاملية بدورته 
التاســعة واملقرر اقامته للمدة من الســابع عشر الى السادس 
والعشــرين من شــهر آذار املقبل والذي تنظمه دار بابل للثقافة 

والفنون واالعالم على خشبة املسرح البابلي.
وقال شلغم في بيان ورد للصباح اجلديد انه "مت مناقشه عددً من 
املقترحات املتعلقة بدعوة املهرجان لعدد من اهم أسماء الثقافة 
العربيــة والعاملية، ليكــون حضورهم للعــراق عامال مهما من 
عوامل اعادة املكانة الثقافية للعراق اجلديد عامليا وعلى اســس 

صحيحة وغير دعائية".
ومن جانبه أكد الشــاله ان "وزير الثقافة متعاون مع اجلميع على 
اقامة املهرجانات الثقافية ومبشــاركة دوائر الوزارة في املهرجان 
ومنهــا الهيئة العامة لالثار والتراث ودائرة الســينما واملســرح 
والفرقة السمفونية العراقية وغيرها من دوائر الوزارة واستحداث 
جائزة البرز فعاليات املهرجان التي يشــترك فيها مثقفو العراق 

والعرب والعالم.

17 من الشهر المقبل مهرجان 
بابل للثقافات والفنون العالمية 

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت جائزة الطيب صالــح العاملية لإلبــداع الكتابي في 
الســودان، عن فوز الروائي العراقي"ياس جيــاد زويد" باجلائزة 

األولى عن روايته "معجم األوجاع".
وقال علي شــمو، رئيس مجلس أمناء اجلائــزة، إن الروائي زويد 

سيحصل على جائزة مالية قدرها )15( ألف دوالر.
وأضــاف أن التونســي املولدي ضو حصل علــى املركز الثاني 
عن روايته "ثرثرة علــى ضفة املانش"، ومع جائزة مالية قدرها 
عشــرة آالف دوالر وجاءت في املركــز الثالث إيناس عادل مهنا 
من مصر عن رواية "حطام" وحصلت على جائزة مالية قدرها 

ثمانية آالف دوالر.
وأوضح أن إجمالي عدد املشــاركات في هــذه الدورة بلغ 343 
مشاركة مبجال الرواية و328 مشاركة مبجال القصة القصيرة 

و82 مشاركة في احملور املتغير وهو أدب األطفال.
وتأسســت اجلائزة التي حتمل اسم الكاتب السوداني الطيب 
صالح )-1929 2009( في شــباط 2010، بالتزامن مع الذكرى 
األولى لرحليه، وتشــمل مجالي الروايــة والقصة القصيرة، 
ومجــاال ثالثاً من مجــاالت اإلبداع الكتابــي يختاره مجلس 

األمناء سنوياً.

عراقي يفوز بجائزة "الطيب 
صالح" لإلبداع الكتابي

متابعة - الصباح الجديد: 
قرر املمثل الشــهير براد بيت مقاضاة 
النجمة أجنلينا جولي  زوجته السابقة 
بعد بيعها حصتها في مزرعة اشتراها 
سويا في فرنسا.واشترى االثنان احلصة 
األكبر في مزرعة "شــاتو ميرافال" في 
عام 2008، وبعد ســت ســنوات تزوجا 
فيها.ويقول بيت إنــه اتفق مع زوجته 
بيع طرف أسهمه  السابقة على عدم 

دون موافقة الطرف اآلخر.
لكن جولي باعت حصتها لرجل أعمال 
روســي، بحســب وثائق القضية. ولم 
تعلق املمثلة على األمر حتى اآلن.وقال 
محامو براد بيت، احلاصل على أوسكار، 
املزرعة كانت "مصــدر ولع لبيت"،  إن 
ازدهرت وأصبحت "قصة  إدراته  فتحت 

جناح عاملي تعادل ماليني الدوالرات".
وذكرت الوثائــق القانونية، التي ُقدمت 

في لــوس أجنليس أمــس اخلميس، أن 
بيت ســاعد في حتقيق املزرعة ألرباح، 
وينظر لها باعتبارها "أحد أبرز منتجي 
نبيذ الورد فــي العالم".وقال براد بيت 
إن جولي باعت حصتها دون علمه إلى 
شركة مقرها لوكســمبورج ميتلكها 

رجل األعمال الروسي يوري شيفلر.
وبحســب الدعــوى القضائيــة، فقد 
"باعت حصتها مبعرفة وعزم شــيفلر 
والشــركات التابعــة له للســيطرة 
على األعمال التي كرس بيت نفســه 
لها وتقويض اســتثمار بــراد بيت في 

ميرافال".
وقــال محاموه إن هــذه اخلطوة كانت 
تهدف إلى التســبب في "ضرر ال مبرر 
له" لبيت، الذي "اســتثمر املال واجلهد 
في جتــارة النبيذ".وبحســب مــا ورد، 
اشــترى الزوجان املزرعــة، الواقعة في 

قريــة كورينز في جنوب شــرق 
فرنسا، بحوالي 25 مليون يورو.
وجولي  بيــت  براد  وتواعــدت 
لعشر سنوات قبل الزواج في 
بطلب  وتقدمت   ،2014 عام 

للطالق في عام 2016.
جولي  أن  الدعوى  وزعمت 
"أبلغــت بيــت كتابًيا" 
حصتها  بيــع  بقرارها 

يناير/ فــي  لشــيفلر 
كانــون الثاني 2021، 
إنها توصلت  قائلــة 
مؤلم  "قــرار  إلــى 
مثقــل".  بقلــب 
وطلب محامو بيت 
محاكمة  إجــراء 
هيئــة  أمــام 

محلفني.

براد بيت يقاضي أنجلينا جولي 
بسبب المزرعة التي تزوجا فيها

بغداد - وداد ابراهيم:
بدعوة من قائم مقام مدينة ســامراء 
قدمت الــدار العراقية لألزيــاء التابعة 
لوزارة الثقافة والســياحة واالثار عرضا 
تاريخيا وفنيا لألزياء للمصممة شــروق 

اخلزعلي اجلمعة.
وتنقلت العارضــات بني امللوية ومعالم 
ايجابية  لنقل صورة  التاريخية  سامراء 
للعالــم بان املدينة صاحلة الســتقبال 
الســياح، ومن اجل التركيز على تنمية 
تعد  التي  األثريــة،  واملعالــم  املواقــع 
مــن أثمن مقدرات العــراق بعد الركود 

الثقافي والسياحي الذي اصابها.
مصممة االزياء شــروق اخلزعلي حتدثت 
اجللســات  وقالت: جــرت  ذلــك  عــن 
التصويريــة لعرض االزياء فــي امللوية 
واملأذنة ومعالم تاريخية اخرى اذ قدمت 
تصميمــات متيزت بالطابع اإلســالمي 
وبرؤيه  وهندســيه  نباتيــه  وبزخــارف 
ابداعيه حتاكي الفترة الزمنية وبأسلوب 
فنطازي من خالل خمســه ازياء رجالية 

متكونــه مــن زي امللك 
والوزيــر واملنــادي واخلادم 

ومهرج امللك. 
ايضا  وتضمنت  وتابعت: 

13 بدلــه نســائية تضم 
ازيــاء "امللكــة، واجلاريــة 
باخلــط  مزينــة  "واخــرى 
الكوفي وقدمت بدلة املئذنة 
بلوحات  زينــت  بدالت  وثالث 
والتزهير  الواســطي،  يحيى 

او  الطغراء  وخــط  والبيضاء 
الطغراء لتكون لوحات  توقيع 
علما  احلضــارة  تلــك  حتاكي 
بكامرتــي  كان  التصويــر  ان 
"سامان اجلاف، وحيدر فرحان".

 ويذكر ان اخر جلسات تصويرية 
كانــت عــام 2018 فــي مناطق 

االهـــوار جســدت احلياة فيها من 
خالل ازيـاء حتاكـي احلضـارة والتاريـخ 

املوغل فـــي القـــدم ملناطـــق اهـوار 
العـراق.  

أزياء شروق الخزعلي في ضيافة سامراء
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