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بغداد - وعد الشمري:
إلى  الثالثي  التحالف  يستعد 
عقد لقــاء حاســم لقياداته 
بشأن انتخاب رئيس اجلمهورية 
مستبعداً  احلكومة،  وتشكيل 
التنســيقي على  اإلطار  قدرة 
حتقيق الثلــث املعطل، معوالً 
على حضــور الكتل الصغيرة 
واجلديدة الفائزة في االنتخابات.

الوطني،  الثبــات  حتالف  لكن 
املشــكل حديثــاً بــن االطار 
التنســيقي واالحتــاد الوطني 
الكردســتاني، أكــد أن عــدد 
أكثر  إلى  وصــل  له  املنضوين 
من 130 نائباً، وحتدث عن قدرته 
على إعالن الكتلة األكثر عدداً.

ويستعد قادة التحالف الثالثي 
الصدري  التيــار  زعيــم  وهم 
مقتدى الصــدر ورئيس حتالف 
اخلنجــر  خميــس  الســيادة 
محمد  النواب  مجلس  ورئيس 
احلــزب  وزعيــم  احللبوســي 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
بارزاني إلى عقد لقاء  مسعود 
يتوقع أن يحصل خالل اليومن 

املقبلن.
الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
باجالن،  عمــاد  الكردســتاني 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "قمــة التحالف 
جداً  مهمة  املرتقبــة  الثالثي 
األغلبية  زعمــاء  جتمع  كونها 
واحدة؛  الوطنية علــى طاولة 
العملية  في  االنسداد  ملعاجلة 

السياسية".
"القمــة  أن  باجــالن،  وتابــع 

مهمــة جــداً لوضــع حلول 
متّكن قادة هــذا التحالف من 
إبعــاد العراق عــن الصراعات 
واالحتقان السياسي وتعطيل 
يقلق  ما  وجميع  العام  الوضع 

املواطن".
وأشار، إلى أن "اللقاء، واملرجح 
عقده فــي اربيل، قد يســفر 
عنه اطــالق مبــادرات جديدة 
من أجل الذهــاب الى انتخاب 
رئيس اجلمهوريــة أوالً ومن ثم 

تسمية رئيس الوزراء وتشكيل 
احلكومة".

"االطــار  أن  باجــالن،  وبــن 
التنسيقي ليست لديه القدرة 
البرملان  على تعطيل جلســة 
اخملصصــة النتخــاب رئيــس 
املنضوين  عدد  ألن  اجلمهورية؛ 
لــه مــع املتحالفــن معه ال 

يتجاوزون الـ 90 نائباً".
ورغــم تأكيده، أن بــاب احلوار 
مــا زال مفتوحاً وقــد حاولنا 

الدميقراطــي  احلــزب  فــي 
هناك  تكون  أن  الكردســتاني 
تفاهمات مــع الطرف األخر"، 
رأى "االنقســامات يبــدو أنها 
واضحة يصعب معها الوصول 
إلى حل بن األطراف اخملتلفة".

"احلــركات  أن  ويسترســل، 
والصغيرة  اجلديدة  السياسية 
الفائزة فــي االنتخابات أكدت 
أنها ســوف حتضر جلســات 
البرملان، وبهذا لن يحقق االطار 

التنسيقي هدفه بأن يصل إلى 
الثلث املعطــل كونه يتطلب 

120 نائباً".
ومضى باجالن، إلى أن "احلديث 
عــن إمكانيــة التعطيل مرة 
السياسي،  للضغط  أخرى هو 
وبــكل األحــوال فــأن العراق 
يحتاج إلى حكمة في التعامل 
مــع امللــف السياســي، ألن 
البلــد ال يحتمــل املزيــد من 

الصراعات".

النائب عن  من جانبــه، ذكــر 
ائتالف دولة القانون ثائر مخيف 
فــي تصريــح إلــى "الصباح 
الثبات  أن "حتالــف  اجلديــد"، 
التنسيقي  اإلطار  بن  الوطني 
واالحتاد الوطني الكردســتاني 
رغم إعالنه املتأخر لكنه سوف 
األولى في عدد  املرتبــة  يحتل 

املقاعد النيابية".
"املنضوين  أن  مخيــف،  وتابع 
وصل  اجلديد  التحالــف  لهذا 
عددهــم أكثر مــن 131 نائباً، 
وبهذا ستكون مبادرة االنفراج 
قبلنا  السياســي حاضرة من 

في املرحلة املقبلة".
إلــى ان "األيام املقبلة  ولفت، 
املزيد من  إلينا  ســوف ينضم 
اســتمرار  إلى  إضافة  النواب، 
احلوار مع اجلهــات األخرى ألننا 
نريد أن نشــكل حكومة قوية 
قــادرة على حتمل املســؤولية 

للمرحلة املقبلة".
وانتهى مخيف، إلى أن "الوضع 
السياســي لــن يبقــى بهذا 
احلال وســوف نشــهد حتوالت 
مهمــة قريبــاً بالتزامــن مع 
انعقاد جلســة انتخاب رئيس 

اجلمهورية".
الصــدري  التيــار  ويتنافــس 
اإلطار  جهــة،  من  وحلفائــه 
مــن  وحلفائــه  التنســيقي 
تكوين  علــى  أخــرى  جهــة 
عدداً  األكثر  النيابيــة  الكتلة 
بعد فشل  احلكومة  لتشكيل 
بن  التقريب  محـاوالت  جميع 

الطرفن.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
انصــف القضــاء امــس الثالثاء، 
أقليات البالد من االيزيدين والشبك 
والكرد الفيليــن، مبعاملتهم كما 
يعامــل أبنــاء البــالد، اذ   أصدرت 
احملكمة االحتادية امس، قراراً يقضي 
باملقاعد  تتعلق  بإلغاء ثالث فقرات 
اخملصصــة لألقليــات الدينية في 
قانــون االنتخابــات الذي شــرعه 
البرملان العــام املاضي، باعتبارها ال 
التي  الدستور  مواد  مع  تنســجم 

تنص على املساواة بن املكونات.
بيان تســلمت  وقالت احملكمة في 
منه:  نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
"لغــرض تفعيــل الــدور الوطني 
على  واحلفــاظ  املســاواة  وحتقيق 
للمكونــات  الوطنيــة  الوحــدة 
والكــرد  والشــبكي  االيزيــدي 
االحتادية  احملكمــة  قررت  الفيلين، 
العليا احلكم بعدم دستورية متثيل 
تلك املكونات فــي مجلس النواب 
ووجوب مســاواتهم مــع املكونن 

املسيحي والصابئي".
وقضت احملكمة بإلغاء ثالث فقرات 
تتعلق باملقاعد اخملصصة لألقليات 
الدينيــة فــي قانــون االنتخابات 
الذي شــرعه البرملان العام املاضي، 
باعتبارهــا ال تنســجم مــع مواد 
الدســتور التي تنص على املساواة 

بن املكونات.
إنها  القــرار،  في  احملكمــة  وقالت 
قضت "بعدم دستورية الفقرات )ب 
- د - ه( من البند الثاني من املادة 14 
9 لسنة  من قانون االنتخابات رقم 
2020 وإلغائهــا اعتبــارا من تاريخ 

صدور القرار".

احملكمة  قضــت  التي  والفقــرات 
بإلغائهــا تتعلق مبقاعــد برملانية 
نظام  لألقليــات ضمن  مخصصة 
"الكوتا"، وهي مقعد واحد للمكون 
نينوى  اإليزيــدي فــي محافظــة 
)شــمال(، ومقعد واحــد للمكون 
نينوى،  في محافظــة  الشــبكي 

ومقعد واحد للكــرد الفيلين في 
محافظة واسط )جنوب(.

بينما أبقت احملكمة على الفقرتن 
املكــون  متنحــان  اللتــن  ج(   - )أ 
املسيحي 5 مقاعد في محافظات 
بغداد )وســط( ونينــوى وكركوك 
ودهــوك وأربيل )شــمال(، ومقعد 
واحد للمكون الصابئي املندائي في 

بغداد.
كمــا قضــت احملكمــة االحتادية، 
"إشــعار مجلس النواب لتشــريع 
نصــوص بديلة مبا يكفــل حتقيق 
مبــدأ املســاواة بــن املكونــات 
املذكورة )اإليزيدين والشبك والكرد 
املســيحي  املكونن  مع  الفيلين( 
والصابئــي وفقــا ألحــكام البند 
الثالــث من املادة 13 مــن القانون 

ذاته".
وينــص البنــد ثالثا من املــادة 13 
على أن "تكــون املقاعد اخملصصة 
والصابئة  للمسيحين  الكوتا  من 
انتخابية  دائــرة  املندائيــن ضمن 

واحدة"، أي أنها تكون على مستوى 
احملافظة وليســت على مســتوى 
الدوائر الصغيرة لكي يتسنى ألبناء 
لصالح  التصويت  املكونــات  تلك 
ممثليهم بغــض النظر عن الرقعة 

اجلغرافية داخل احملافظة الواحدة.
وجــاء هــذا احلكم علــى خلفية 
اإليزيدية  النائبــة  رفعتهــا  دعوى 
في البرملان العراقــي خالدة خليل 
رشــو اعترضت فيها علــى قانون 
االنتخابــات لتخصيصــه مقعدا 

واحدا لكوتا اإليزيدين.
العراقي قد شــرع  البرملــان  وكان 
جديــدا  قانونــا  املاضــي  العــام 
لالنتخابات؛ قســمت خالله البالد 
في  صغيرة  انتخابيــة  دوائــر  إلى 
مســعى إلتاحة اجملال أمام الكتل 
الصغير واملستقلن للفوز مبقاعد، 
وهو ما حتقق بالفعل في االنتخابات 
األخيــرة في أكتوبر/تشــرين األول 
املاضي والتي فاز فيها 43 مستقال 

بعضوية البرملان.

المحكمة االتحادية: االيزيديون والشبك والفيليون
يعاملون كما يعامل أبناء البالد

القضاء ينصف أقليات غبنها قانون االنتخابات..
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
مجلس  رئاســة  هيئة  تعتزم 
املالية،  وزير  النواب، استضافة 
األعضاء  توزيع  آلية  ومناقشة 
علــى اللجــان النيابيــة، في 
ان  تقرر  التي  البرملان  جلســة 
تعقد يوم االثنن املقبل، نهاية 

الشهر اجلاري.
املالية  وزير  اســتضافة  وتأتي 
مائة  بناء على طلبــه وطلب 
برملاني، على خلفية مقاطعته 
اجتماعاً عقــده البرملان تداول 
فيــه تداعيات ارتفاع أســعار 

العملة  الــدوالر مقابل  صرف 
احمللية.

مجلـــس  رئيـــس  وعقـــد 
والنائب  األول  والنائب  النـواب 
رؤساء  مع  اجتماعاً  الثـانـــي 
الكتل النيابية، فـــي وقـــت 
سابـق مـــن يوم امس الثالثاء 
لبحــث عــدد مــن املواضيع 
اخلاصــة بعمــل اجمللس خالل 
لبيان  املقبلة، وفقــا  الفتــرة 
تابعته  اجمللــس،  صــادر عــن 

الصبـاح اجلديد.
وذكــر البيان أنه جــرى، خالل 

آليــة  مناقشــة  االجتمــاع، 
توزيــع األعضاء علــى اللجان 
النيابيــة، حيث دعت رئاســة 
اجمللس رؤســاء الكتل النيابية 
إلــى اإلســراع في تقديــــم 
أســماء مرشــحيها، على أن 
واخلبرة  االختصــاص  يُراعــى 
والتأكيد  ذلــك،  في  والكفاءة 
املضي في حسم  على ضرورة 
تشكيل اللجان وانتظام جدول 
الدور  وتفعيل  اجمللــس  أعمال 
التشــريعي والرقابــي، بغض 
النظــر عن موضــوع انتخاب 

أو تشــكيل  رئيس اجلمهورية 
احلكومة املقبلة.

يوم  اجمللــس  رئاســة  وحددت 
االثنــن من األســبوع املقبل 
موعدا لعقد جلســة مجلس 
النــواب، لغــرض التصويــت 
النيابية  اللجان  تشكيل  على 
وتوزيــع النواب علــى اللجان، 
االجتماعات  استمرار  وسيتم 
النيابية  الكتــل  رؤســاء  مع 
خــالل األيام املقبلــة إلكمال 
متطلبــات اللجان قبل املوعد 

املقرر للجلسة.

البرلمان يعتزم استضافة وزير المالية
وتشكيل اللجان النيابية االثنين المقبل

الصباح الجديد - متابعة:
اكــد وزيــر النفط إحســان عبد 
اجلبار إســماعيل، أمس الثالثاء، إن 
اســتراتيجية أوبك+ لزيــادة إنتاج 
لتحقيق  كافية  تدريجيــا  النفط 
التوازن في الســوق، مشيرا إلى أن 
اجملموعة ليســت في حاجة لزيادة 
إنتاج النفط بشــكل أسرع، على 
الرغم من ارتفاع ســعر اخلام نحو 

100 دوالر للبرميل.
مقابلة  فــي  إســماعيل،  وأضاف 
مــع "بلومبيــرج"، علــى هامش 
مؤمتر لصناعة الغــاز في قطر، أن 

دولة،   23 يضــم  الــذي  التحالف 
بقيادة اململكة العربية السعودية 
وروســيا، يجتمع بداية آذار املقبل، 
وهو يأخذ في احلســبان منو اإلنتاج 
من الــدول غير األعضاء في أوبك + 
مثل البرازيل وكندا، وال يريد أن يرى 
النفط حول  زيادة في مخــزون  أي 

العالم.
وتابع: "الســوق ســتمتلك املزيد 
واملزيد من النفط لذلك نعتقد أنه 
ليســت هناك حاجة لالبتعاد عن 
استراتيجية اليوم. لن نخلق أي منو 

للتخزين التجاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قفــزت أســعار النفــط أكثر من 
%3 امــس الثالثــاء، بفعل مخاوف 
اإلمــدادات مع تصاعد  من تعطل 
وأوكرانيا  روســيا  بــن  التوتــرات 
ليقتــرب من ســعر 100 دوالر بعد 
أن أمرت موســكو القوات بدخول 
شــرق  في  انفصاليتن  منطقتن 

أوكرانيا.
وقفــزت العقود اآلجلــة خلام غرب 
 3.14 األمريكي  الوسيط  تكساس 
دوالر   93.36 إلــى   3.48٪ أو  دوالر 

للبرميل.
برنت  اآلجلة خلام  العقود  وارتفعت 
 97.40 إلــى   2.11٪ أو  دوالر   2.01
دوالر للبرميــل بحلــول الســاعة 
لتزيد من  بتوقيت جرينتش،   05:56
مكاســبها ٪2 امس األول االثنن، 
وهو أعلى مســتوى منذ سبتمبر 
2014. وأثارت خطوة موسكو إدانة 
أمريكيون  مســؤولون  وقال  دولية 
احللفاء  بالتنسيق مع  واشنطن  إن 
تخطــط إلعالن عقوبــات جديدة 

على روسيا.

وزير النفط يطالب أوبك+ بعدم زيادة 
اإلنتاج والبقاء على االستراتيجية الحالية

النفط يقترب من 100 دوالر للبرميل 
مع تصاعد األزمة الروسية األوكرانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزير اخلارجية فؤاد حســن،  أكد 
امس الثالثاء، ضرورة دعم الواليات 
املتحــدة للدميقراطية "النامية" 

في العراق.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
أحمد الصحاف، في بيان اطلعت 
إن"  اجلديــد،  الصبــاح  عليــه 
الوزير اســتقبل وفــداً كبيراً من 
والنواب  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
األمريكي مــن احلزبن اجلمهوري 
والدميقراطي يترأســه السيناتور 
إلى  باإلضافة  غراهام  ليندســي 
ياني شاهن، كريس  الســيناتور 
فان هولن، ايليسا سلوتكن، جو 
وذلك  اعضاء  من  واخرين  لبرمان، 

على هامــش مؤمتر ميونخ لألمن 
واخلمســن  الثامنة  دورتــه  في 
ميونخ  مدينــة  فــي  املنعقــد 

األملانية.
وأكد وزيــر اخلارجية خالل اللقاء، 
املتحدة  الواليــات  دعــم  ضرورة 
للدميقراطيــة "الناميــة" فــي 
العراق، وجهود األحزاب والقيادات 
السياسية في تشكيل احلكومة 

اجلديدة.
كمــا أكــد الوزير علــى أهمية 
دور احلكومة في سياستها  دعم 
خلق  إلــى  الراميــة  اخلارجيــة 
تفاهمات فــي املنطقة من خالل 
احلــوارات واملفاوضات وبعيدا عن 

العنف.

الخارجية تؤكد ضرورة الدعم االمريكي 
للديمقراطية "النامية" في البالد

مستشار األمن القومي 
يطالب أوروبا بتسلم عشرة 
آالف إرهابي من قوات سوريا 

الديمقراطية
بغدادـ  الصباح الجديد:

األمــن  مستشــار  دعــا 
األعرجي  قاســم  القومي، 
امس الثالثاء االحتاد األوروبي 
إلى ضرورة تســلم أكثر من 
رعاياها  من  إرهابي  آالف   10
احتجزتهــم قوات ســوريا 
ســجن  في  الدميقراطيــة 
احلســكة، مشــيرا إلى أن 
باتوا يشكلون  النزالء  هؤالء 

خطراً على العراق.
جاء ذلـــك فــي كلمة له 
خـــالل مشاركتـــه فــي 
األول  الوطنـــي  "املؤمتــر 
التطـــرف  مــن  للحـــد 
واإلرهـاب" الـذي أُقيـم فـي 
تابعتهـا  كربـــالء،  مدينـة 

الصبـاح اجلديـد.
وقال االعرجي خالل الكلمة 
على  عملت  "احلكومــة  إن 
جتفيــف منابــع اإلرهــاب، 

املؤسســات  خــالل  مــن 
واألمنيــة  االســتخبارية 
داعش  قيــادات  ومتابعــة 
واســتهدافهم  اإلرهابــي 

وقتلهم أينما كانوا" .
فــي  االعرجــي  وأضــاف 
ومــا  "طالبنــا  كلمتــه: 
دول  ســفراء  نطالب  زلنــا 
األوروبــي ومن هم  االحتــاد 
خــارج االحتــاد األوروبي بأن 
يقومــوا بعملهم األخالقي 
ويتســلموا  والقانونــي، 
لدى  املوجوديــن  رعاياهــم 
الدميقراطية  ســوريا  قوات 
في سجن احلســكة، وهم 
أكثــر مــن 10 آالف إرهابي، 
إلــى  ينقلــوا  أن  ويجــب 
هناك،  ليحاكموا  بلدانهم، 
فبقاؤهــم يشــكل خطرا 
القومي  لألمــن  وتهديــدا 

العراقي".

السليمانية ـ عباس اركوازي:
شــرعت فرق متخصصــة بفتح 
ســت مقابر جماعية فــي قضاء 

سنجار التابع حملافظة املوصل.
الناشط  خانســوري  واكد حسن 
فــي مجال حقــوق االنســان في 
الفرق  ان  اجلديــد،  للصباح  حديث 
اخملتصــة وبرعايــة األمم املتحــدة 
اإلقليم  حكومــة  ممثلي  وبحضور 
جمع  وهيئة  االحتاديــة،  واحلكومة 
اجلرائم  فــي  والتحقيــق  األدلــة 
وفرق  ســنجار،  بقضاء  املرتكبــة 
املديريــة العامة للمقابر اجلماعية 
التابعــة للحكومــة االحتادية، بدأ 

بفتح ســت مقابر جماعية تضم 
رفات الضحايا من الكورد اإليزدين 
في قريــة حــردان التابعة لقضاء 

سنجار.
واضاف خانســوري، انها ثالث مرة 
يتم فيهــا فتح مقابــر جماعية 
املقابر  ان  الى  في املنطقة، مشيراً 
ايزدين  رفات ضحايا  اجلديدة تضم 
من ابناء ســنجار، قتلهم تنظيم 

داعش عام 2014.
بدوره قــال املتحدث باســم وزارة 
شــؤون الشــهداء واملؤنفلن في 
فــؤاد عثمان  االقليــم  حكومــة 
للصبــاح اجلديد، "هــذه هي املرة 

الثالثــة التي يتم فيها فتح مقابر 
جماعية، حيــث كانت البداية في 
العام 2019 بفتــح عدد من املقابر 
تلتها  كوجو،  قريــة  في  اجلماعية 
في عام 2020 فتح مقابر جماعية 

للنساء في قرية صوالخ".
واكد عثمــان، ان الفــرق اخملتصة 
متكنــت لغايــة االن من انتشــال 
رفــات 360 ضحية مــن 21 مقبرة 
جماعية، ونقلت الرفات إلى اجلهات 
الطبية املعنية فــي بغداد إلجراء 
فحــص احلمض النــووي والتعرف 

على هويات الضحايا".
كما اوضح ان فتح املقابر الســت 

في قرية حردان، يتطلب وقتا للعمل 
على انتشال جميع اجلثث املدفونة 
التــي بدأت امس  املقابر،  في هذه 
الثالثاء، اال ان فرقا متخصصة من 
حكومة االقليم واحلكومة االحتادية 
جميع  النتشال  باســتمرار  تعمل 

اجلثث في هذه املقابر.
ونفــذ تنظيــم داعــش االرهابي 
عمليات قتل جماعيــة بحق ابناء 
االيزدي عندما  املكــون  املدينة من 
احتلها عام 2014 بعد ان وقع نحو 
6500 مــن رجال ونســاء وأطفال 
املنطقــة فــي قبضــة التنظيم 

اإلرهابي.

فرق متخصصة تفتح ست مقابر جماعية
لضحايا داعش االرهابي في سنجار 



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الزراعة املهندس محمد 
الثاني  اإلجتمــاع  اخلفاجي  كرمي 
لهذا  للبذور  الوطنــي  للمجلس 
اإلجتماع  محضر  ملناقشة  العام 
واملواضيــع املتعلقــة بنشــاط 
اخلطة الزراعية للموسم الزراعي 
2021 - 2022 مشددا على إتخاذ 
الطرق  وأتباع  الصحيحة  السبل 
العلميــة مبــا يخدم اســتدامة 
املوسم  وإجناح  الزراعية  العملية 
الزراعي ، بحضور السادة الوكيل 
اإلداري للــوزارة الدكتــور مهدي 
ســهر اجلبوري والوكيــل الفني 
الدكتور ميثاق عبد احلسني عبيد 
رائد  الدكتور  الوزارة  ومستشاري 
والدكتور مهــدي ضمد  احلــداد 

القيسي والسادة اعضاء اجمللس.
وشــدد اخلفاجــي علــى أهمّية 
للموســم  الزراعية  اخلطة  جناح 
الشــتوي احلالي من خــال إتباع 
السبل الكفيلة والطرق العلمية 
الناجحة من أجل خدمة القطاع 
واملزارعني  والفاحــني  الزراعــي 

وزيادة اإلنتاج احمللي .
وأضافت الــوزارة إن اجمللس صوت 
املدرجة  املواضيع  على عدد مــن 
االجتماع  أعمــال  جــدول  فــي 
ومنهــا ) املوافقة على الضوابط 
تفريــط  معامــل  ومواصفــات 
وحبوب  عرانيص  وجتهيز  وجتفيف 
الــذرة الصفــراء العلفية، طلب 
عــدم التعاقد مع القطاع اخلاص 
عند تسلم البذور إال بعد تسلم 
كامل الطاقة اخلزينة لشــركات 
إنتاج البذور، واملوافقة على كتاب 
الغابات ومكافحة التصحر  دائرة 
البرنامج  عمــل  خطــة  حــول 
الوطني إلكثار بذور نبات البولونيا 
املالية لتنفيذها،  املبالــغ  وتوفير 
التصويت علــى تطوير مختبرات 
دائــرة فحــص وتصديــق البذور 
وحفــظ وصيانة املــوارد الوراثية 
املبالــغ  وتخصيــص  النباتيــة 
املطلوبــة لتنفيــذ اخلطة لعام 

 .)2022
فيما مت التصويت على تشــكيل 
أجــور  اســتيفاء  حــول  جلنــة 

التفتيــش احلقلي مــن منتجي 
وتقدمي  املوضوع  لدراســة  البذور 
تقرير عن توصياتها، ومت مناقشة 
الطائــرات  تصليــح  موضــوع 
الزراعية وأحالته إلى جلنة برئاسة 
الســادة الوكيل الفنــي للوزارة 
واملــدراء  املستشــار  وعضويــة 
واملالية  اإلدارية  للدوائــر  العامني 
الرقابة  مدير  والسيد  والقانونية 
الداخلية في الوزارة، كما مت إحالة 
موضوع جتهيز بــذور احلنطة إلى 
دائرة التخطيط واملتابعة وشركة 
ما بــني النهرين العامــة للبذور 
والشركة العراقية إلنتاج البذور. 

علــى صعيــد متصــل تــرأس 
الوزير اجتماعــاَ لهيئة الرأي في 
املتقدم  املــاك  الــوزارة بحضور 

فيها ملناقشــة السبل الكفيلة 
الزراعــي  بالقطــاع  للنهــوض 
باالســمدة  الفاحــني  ودعــم 
والبــذور وتوفير امليــاه من خال 
وزارة املــوارد املائيــة، فــي ضوء 
احلاجــة التي يشــهدها العالم 
للمحاصيل االستراتيجية سيما 
اخلفاجي على  أثنى  احلنطة. كما 
خال  من  املتحققــة  النجاحات 
إقامــة املؤمتر اإلقليمي للشــرق 
األدنى وشمال أفريقيا والذي أقيم 
في بغــداد الســام للفترة من 
8-7 شــباط اجلاري ومدى اإلقبال 
املســتوى  الرفيع  واحمللي  الدولي 
والذي مت مــن خال حضور ورعاية 
رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي. كما وجــه اخلفاجي 

باب  بفتح  االجتمــاع  بداية  قبل 
املقابــات جلميــع الفاحني من 
خــال مدراء الدوائر والشــركات 
كافة، وان يتم تقدمي موقف دوري 
بهذه املقابات بغية حل املعوقات 
التــي تواجــه تقــدم وتطويــر 
القطاع الزراعي، فضا عن تقدمي 
اخلدمــات للفاحــني واملزارعني ، 
ملتابعة  الى تشكيل جلنة  اضافة 
مفاقس االسماك في الرضوانية، 
واإلشــراف عليها وازالة معوقات 

تنمية الثروة السمكية فيها.
كما مت التصويــت باملوافقة على 
املقدم  الشتات  تسعيرة  مقترح 
مــن دائرة البســتنة مــع أجور 
َوضع ضوابط الســتيراد  اخلدمة، 
الفســائل مــن خال تشــكيل 

جلنــة متخصصة بذلك ومبحضر 
التصويت  متكامــل، كذلــك مت 
التخطيط  عــام  ملدير  والتوجيه 
توصيــات  بوضــع  واملتابعــة، 
بخصوص اســتيراد سماد الداب 
الفقرة املقدمة من قبل الســيد 
الدكتور  للــوزارة  اإلداري  الوكيل 
والهادفة  اجلبوري،  ســهر  مهدي 
لشــركات  موافقات  منــح  إلى 
الزراعية  واملكاتب  القطاع اخلاص 
الداب  مــادة  الســتيراد  اجملــازة 
وتسهيل إجراءات فحصها لوضع 
آليــة ميكن مــن خالهــا توفير 
كميات كافية من ســماد الداب 

للفاحني.
التوجيــه مبفاحتة مكتب  كذلك 
وزير املوارد املائيــة، حول موضوع 

مساحة 5000 دومن في محافظة 
ذي قــار صاحلة للزراعة وقد عانت 
خــال مواســم اجلفاف،وذلــك 
لغــرض تعضيد اجلهــود إلعادة 
الزراعية  احلياة لهذه املســاحات 
، كذلك مت مناقشــة عدة ملفات 
منهــا اســتحصال املوافقــات 
األصولية علــى تصدير املنتجات 
الزراعيــة الفائضة عــن احلاجة 
والعمل  الوطني  االقتصاد  لدعم 
على تأجيل بدالت اإليجار لألراضي 
الزراعية. فضا عن مناقشة عدة 
باستحصال  تتعلق  أخرى  ملفات 
املوافقات من خال مستشــارية 
األمن القومي حول نقل األسمدة 
ضوابط  وفــق  احملافظــات  بــني 

وشروط محددة.

بغداد : علي شحونه الكعبي 
المكتب االعالمي للمديرية 

العامة للماء 
مدير  احليالــي  املهنــدس جنم  زار 
في  للماء  العامــة  املديريــة  عام 
وزارة االعمار واإلســكان والبلديات 
العامة مشروع ماء النجف كوفه 

اجلديد،
يعتبر مشــروع  احليالــي  وقــال   
مــاء النجف كوفه من املشــاريع 
فــي  واإلســتراتيجية  املهمــة 

العــراق واحملافظة بفعل  ســعته 
التصميمية البالغة ١٦٠٠٠م٣ في 
الســاعة حيث يغطي احتياجات 
احملافظــة ملــدة ٢٥ســنة قادمة 
الذي  الكبير  مؤكدا على االهتمام 
الوزارء  توليه االمانه العامة جمللس 
والســيدة وزيرة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة املهندسة نازنني 
اجل  من  للمشــروع  وسو  محمد 
توفير املاء الصالح للشرب الهالي 

احملافظة ،

  وتفقــد الســيد  احليالي والوفد 
املرافق له مواقع املشــروع بجولة 
على  االطــاع  شــملت  ميدانية 
تنفيذ  اخلط الناقل  الدكتايل قطر 
)400( ملم الــذي مت التوجيه على 
تنفيذه من قبل السيد رئيس الوزراء 
خال زيارتــه األخيرة  للمحافظة, 
بنقل  الشــركتني  باشــرت  حيث 
االنابيب وتنفيذ عمليات احلفر واملد 
والكبس حسب املواصفات الفنية.
كذالــك اطلع احليالي  على اعمال 

موقع التصفيــة  واملتمثلة بصب 
واعمال  الفاتر  بنايــة  في  اجلدران 
معاجلة جدران االحواض بعد ملئها 
باملاء كما زار موقع سحب املشروع 
واالطاع على مستجدات االعمال 
البئــر ومأخذ  في جتفيــف موقع 
النهر الذي يقع علــى نهر الفرات 

في قضاء الكوفة ،
معربا عــن تفائله باالعمال اجلارية 
في املشــروع ونســب االجناز فيه 
مثمنا عمل وجهود املاكات الفنية 

والهندسية واإلدارية في املشروع 
وقــد وجــه احليالي  الشــركتني 
االســتمرار  ضــرورة  املنفذتــني 
املعــدات  بتجهيــز  واالســراع  
الفتــا  للمشــروع  االســتيرادية 
ان املديريــة العامــة للمــاء على 
املشــاكل  جميع  حلل  اســتعداد 
واملعوقــات وإيجــاد افضل احللول 

املناسبة لها،
كذلك شملت زيارة احليالي مديرية 
ماء النجف االشــرف والتقى مدير 

الدائــرة املهنــدس علي حســني 
موظفي  داعيا  ومعاونيــه  محمد 
اخلدمات  افضل  تقدمي  الى  املديرية 

الهالي  احملافظة
يذكر ان املشروع من اشراف املديرية 
العامة للماء وتنفيذ شــركة نبع 
تبلغ   تصميميــة  وبطاقة  املينــا 
16000م3/الســاعة  وبنسبة اجناز 
تبلغ %52 وشيد على مساحة 180 
دومن ويغطــي احتياجات  احملافظة 

ويقضي على شحة املاء .

عامر عبدالعزيز 
بدء  التجــارة عــن  وزارة  اعلنــت 
احلســابية  الوحــدات  اســتام 
فــي فــروع و مواقــع الشــركة 
اشــعارات  احلبوب  لتجارة  العامة 
مسوقي  الفاحني   مســتحقات 
للموســم  احلنطــة  محصــول 
التي وجه  االخيــرة  الدفعة   2021
باطاقهــا الدكتــور عــاء احمد 

اجلبــوري وزير التجــارة ، الى جانب 
باطاق  العاملة  مباشرة ماكاتها 
الدفعه االخيرة من احلنطة املقرره 
للوجبة االولى  . واوضح مدير عام 
الشــركة العامة لتجــارة احلبوب 
العكيلي   نعيم  باســم  املهندس 
لقد باشــر القســم املالي بتوزيع 
فروعنا  االخيرة على  الدفعة  مبلغ 
ومواقعنا و مت حتويل االشعارات الى 

الفروع  بدء  املصارف كافة وسيتم 
واملواقع بتنظيم الصكوك وحسب 

االسبقية في التسويق .
واضــاف الى انــه مت ايــداع املبالغ 
اخملصصــة ملســوقي  محصــول 
احلنطة في املصارف املعتمدة لكل 
فرع وموقع ، حيــث مت ايداع املبالغ 
لفروع شركتنا في كرباء املقدسة 
و ذي قــار و وديالى و ســايلو خان 

بني سعد  وبابل وكركوك و مركز 
تســويق تازه و نينــوى .  وبني الى 
املواقع كافة بانتظــار انتهاء فترة 
املقاصة ليتم بــدء تنظبم وتوزيع 
الصكــوك وحســب االســبقية 
، وباشرت ومنذ  بتاريخ التســويق 
ســاعات الصباح  االولى ماكاتنا 
الفنية واالدارية العاملة في واسط 
و االنبــار و النجــف و الديوانية و 

املوصــل و صــاح الديــن و ديالى 
و الطوز و الشــرقاط مــن جتهيز 
املطاحــن االهليــة و احلكوميــة  
بالدفعه االخيرة من احلنطة املقررة 

للحصة االولى ٢٠٢٢  .  
واشــار الــى ان صومعــة الطوز 
جهزت مطاحن محافظة كركوك 
للحصــة  اخملصصــة  باحلنطــة 
االولى ، الــى جانب جتهبز صومعة 

باحلنطة  نينوى  الشرقاط مطاحن 
املقــررة للوجبة االولــى .، مؤكدا 
الشــركة  مواقع  اســتمرار  على 
في الكــوت مبناقلــة احلنطة الى 
البصرة  الشــركة في  ســايلوات 
واربيــل والشــيخان وجمجمــال 
وتلعفر ، فيما واصل سايلو النجف 
االفقي مناقلة احلنطة الى سايلو 

البصرة .

اعالم الصحة 
يعد مركز الزهراء ) ع ( االستشاري 
املؤسسات  من  والربو  للحساسية 
لدائرة  التابعة  املتميــزة  الصحية 
صحة بغداد / الكــرخ حيث يقدم 
والعاجيــة  الطبيــة  خدماتــه 
املركز  يعــد  إذ  كافة  للمواطنــني 
الوحيــد ضمن الرقعــة اجلغرافية 
الكــرخ في مجــال فحص  جلانب 

إمراض احلساسية .
حيــث يقوم املركــز مبعاجلة حاالت 
مرضية  ومنها : إمراض حساسية 
األنــف واجليوب األنفيــة والبلعوم 
, إمــراض حساســية القصبــات 
وإمــراض  الهوائيــة  والشــعب 

حساسية اجللد .
الصيدالني  املركــز  مديــر  واوضح 
عاء محمود هاشم إن املركز يقدم 
وضمن  املواطنني  جلميــع  خدماته 

الكرخ  اجلغرافية جلانــب  الرقعــة 
حيث يضم قســمني رئيسني هما 
القســم الفنــي واإلداري ويضــم 
وحــدات طبية وإداريــة مثل وحدة 
العــاج املناعــي ووحــدة فحص 
اجللد  إذ تعد مــن الوحدات املهمة 
إمراض  تشــخيص  في  واملساعدة 
املســببات  ملعرفــة  احلساســية 
األساسية سواء في اجللد او األنف 

أوالقصبات .
املركــز  ان  املركــز  مديــر  وقــال 
يســتعمل احدث وسائل الفحص 
اخملتبري فضا عن : وحدة األشــعة 
, وحــدة تخطيط القلــب , وحدة 
اإلدارة آالمنــة للنفايــات الطبية , 
وحــدة اخملتبر , وحــدة زرق املصول 
, وحــدة فحــص وظائــف الرئة , 
وحــدة الطوارئ والتبخيــر, املذخر 
والصيدلــة ووحدة التعليم الطبي 

الطبي  , وحدة اإلحصاء  املســتمر 
والصحــي , احلســابات , الصيانة 
, اخملــزن , الســير ووحــدة املتابعة 

واخلدمات واالستعامات . 
املركز شهد أخر التطورات العلمية 
في هذا اجملال وهــو وصول كميات 
ذات منشأ  من لقاحات احلساسية 
عاملي ) املنشــأ  االســباني ( حيث 
شــملت  فحوصــات حساســية 
اجللد ومتضمنة أنواع مختلفة من 
مسببات احلساسية ) الغبار والعث 
املنزلــي , الفطريات وطلع النباتات 
اللقاحــات  وكذلــك   ) والنخيــل 
اخلاصة بها و)بنظام الســيتات( أي 
التراكيــب اخملففة اجلاهــزة والتي 
للمركز  املريــض  مراجعة  تتطلب 
بصورة دوريــة ) أســبوعيا ( ألخذ 
اللقاح اخملصص له بعد تشخيصه 
وبعد  للحساسية  املســبب  بنوع 

الازم  الطبــي  الفحــص  إجــراء 
لهــم من قبــل مــاكات صحية 
احتياجهم  مدى  وبيان  متخصصة 
للقــاح طبيــا وهــو متواصل في 
يومي  وبشكل  املراجعني  استقبال 
ويقوم  الفحوصــات.  تلــك  إلجراء 
املركز فضا عن : عمله بعقد دورات 
علميــة لكافة املــاكات الطبية 
والصحية في وحدات احلساســية 
لتوسيع املعلومات واخلبرات الفنية 
ولتقدمي أفضــل اخلدمات والطبية 
والعاجية وشــهد املركز في العام 
املنصرم ) عام 2021 ( استقبال عدد 
كبير مــن املراجعــني قدمت لهم 
كافة اخلدمــات الطبية والعاجية 
كما مت افتتاح منفذ تلقيحي طارئ 
باللقاح املضاد  لتلقيح املواطنــني 
لفيروس كورونا وخال أشهر قليلة 

من العام املاضي .

من جانبنا ارتأينا ان نوضح اخلدمات 
الصحيــة التــي تقدمهــا إحدى 
وحداته الطبية ) وحدات اخملتبرات ( 
وهي من الوحدات املهمة واملتميزة 
في عملها وتضم ماكات مختبرية 
كفوءة وذات خبــرة عالية في هذا 
اجملال مسؤولة اخملتبر رئيس كيماوي 
أقدم اخملتبرية ) جنود جعفر إبراهيم 
(  بينــت ان الوحدات متوزعة مابني 
) وحدة ســحب الدم , وحدة املناعة 
, وحدة الكيمياء الســريرية , وحدة 
امــراض الدم و وحــدة الطفيليات 
عدد  وبلغ  اجملهريــة  اإلحياء  ووحدة 
الفحوصات وخــال العام املاضي ) 
15460( فحص مختبري ولعدد من 
املراجعني هــذا يواصل املركز تقدمي 
خدماتــه الطبية وجلميع املواطنني 
جميع  وفــي  الكــرخ  جانــب  في 

فحوصات إمراض احلساسية  . 

كركوك ـ الصباح الجديد:
االنســانية  مام  مؤسســة  اختتمت 
دورة تدريبيــة اعامية لبنــاء وتطوير 
القدرات في مجال الصحافة والتواصل 
االجتماعي حتت عنوان “تطوير مهارات 
االعاميني “مبشاركة عدد من مسؤولي 
اعــام الدوائر احلكوميــة وبتعاون مع 
قســم االعام واالتصال احلكومي في 
محافظة كركوك واســتمرت خمسة 

ايام .
وجرى خــال الدورة تقــدمي محاضرات 
في  تســهم  ودراســات  ومناقشــات 
التطوير وزيادة اخلبرات مبا يعزز العاقه 
بني املواطن وموسسات الدولة ويسهم 
في ايصال الرســائل للمتلقني وتقوية 
وتوثيق  للدوائــر  الرســمي  اخلطــاب 

املشــاريع وابرازها وتعزيــز العاقه بني 
اخلدمية  الدولة  ومؤسســات  املواطن 
واظهــار اجلهود االيجابية املشــتركة 
التي تتميز بها كركــوك بروح الفريق 

الواحد.
واشاد مدير االعام واالتصال احلكومي 
بنجاح الورشــة التي جاءت بدعم من 
على  االدارة  وحــرص  كركوك  محافظ 
دعم جهود االعام وعملهم ، للتواصل 
والتعــاون وتبــادل اخلبــرات االيجابية 
مبا يخدم الرســالة التــي تعتمد ادارة 
احملافظة ودوائرهــا تقدميها في خدمة 

جميع املواطنني . 
الشــهادات  الدورة  ووزعت في ختــام 
التقديريــة للمشــاركني فــي املركز 

الثقافي في كركوك .

وزير الزراعة يناقش نشاطات الخطة
 الزراعية وإتمام ملفات البذور ودعم الفالحين

شدد على تذليل العقبات أمام المزارعين لتنفيذ الخطط الزراعية

شدد وزير الزراعة 
على أهميّة نجاح 

الخطة الزراعية 
للموسم الشتوي 
الحالي من خالل 

إتباع السبل الكفيلة 
والطرق العلمية 
الناجحة من أجل 

خدمة القطاع 
الزراعي والفالحين 

وزيادة اإلنتاج المحلي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـت الشركة العامة للصناعات الفوالذية 
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن عن 
التابع لها  املُرورية  إمكانيات معمل العامات 
في تصميم وتصنيع وجتهيز العامات املُرورية 
واإلرشــادية والعامات الدعائية واملطبوعات 
واملُلصقــات بأنواعها والعاكســات األرضية 
وأرقام األزقة والدور إلى جانب تصنيع العامات 
الكهربائية الدوارة التي تتميز بالدقة واجلودة 

وبحسب املُواصفات العامليـة . 
وقـــاَل ُمدير عام الشركة املُهندس أحمـــد 
عبـد مطلـــك إَن ُمنتسبي معمل العامات 
املُرورية التابع إلى مصنــع الهياكل احلديدية 
فــي الشــركة يُواصلون جهودهــم لتنفيذ 
األعمــال املطلوبــة واخلاصة بإنتــاج وجتهيز 
والُصلب بعامات  العامة للحديد  الشــركة 
داللة ُمختلفة القياسات ، مؤكداً إَن الشركة 
لدعم  الكافية  والُقــدرات  اإلمكانيات  متتلك 
مبُنتجاتها  الدولــة  ووزارات  جميع قطاعــات 
واخلاضعة  العاملية  املُواصفــات  ذات  املُتنوعة 
للتقييس الســيطرة النوعية إلــى جانب إَن 
الشركة حائزة على شــهادة اجلودة العاملية ) 
ISO 9001:2015 ( ، ُمبدياً إمكانية وإستعداد 
معمل العامات املُرورية لتجهيز دوائر الدولة 
مبُختلف العامات وبكافــة األنواع واألحجام 
وحســب الكميات املطلوبة وفــي التوقيتات 

الزمنية احمُلـددة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
والشــؤون  العمــل  وزارة  اســتحصلت 
االجتماعيــة موافقــة وزارة الصحة على 
االجتماعية  باحلمايــة  املشــمولني  اعفاء 
مــن احلاصلني علــى بطاقات )كــي كارد(  
واالشــخاص من ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة ممن لديهــم تقارير طبية صادرة من 
اللجــان الطبية من اجــور املراجعة واجور 
اخلدمات الطبية في املؤسســات الصحية 

احلكومية بعد ابراز مايؤيد ذلك. 
ومتت هــذه اخلطوة املثمرة بعد مفاحتة دائرة 
احلماية االجتماعيــة للمرأة التابعة لهيئة 
احلمايــة في وزارة العمل دائــرة التخطيط 
وتنمية املوارد في وزارة الصحة وتواصلهما 
املســتمر بغية تســهيل اجراءات اخلدمات 
باحلماية  املشــمولة  للفئــات  الصحيــة 
االجتماعيــة وتفعيــل الرعايــة الصحية 

اجملانية لاسر املتعففة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة التخطيط عن تعاون مع هيئة 
املنافــذ احلدوديــة لتدقيق شــهادة فحص 
السلع املســتوردة، فيما أعلنت التعاقد مع 

شركات عاملية لتدقيق شهادة الفحص.
الزهرة  الوزارة عبــد  باســم  املتحدث  وقال 
الهنداوي فــي تصريح صحفــي إن “هناك 
تعاونا مع هيئة املنافذ احلدودية فيما يتعلق 
بدخول السلع والبضائع الى العراق من خال 

عملية الفحص جلميعها”.
وأشــار املتحدث الــى أنــه “مت التعاقد مع 
شــركات عاملية مــن قبل اجلهــاز املركزي 
للتقييــس والســيطرة النوعيــة لفحص 
الســلع والبضائــع في بلد املنشــأ لتقوم 
بإصدار شــهادة فحص ومطابقة الســلع 
املفحوصة ويتم إرســال الشهادة للمنافذ 

احلدودية”.
وبني الهنداوي أن “هناك فريق عمل مشتركا 
من اجلهاز املركزي التابــع لوزارتنا مع هيئة 
املنافذ احلدودية واجلهات االخرى ذات العاقة 
يتولــى عمليــة تدقيق شــهادة الفحص 
الصادرة بحق السلع املستوردة ومطابقتها 
مع الشــاحنات الواردة وبعد ذلك تستكمل 
اإلجراءات بدخول تلك الشاحنات”. ، مضيفا 
أن “الوزارة لديها فــرق عمل ميدانية تعمل 
بالتعــاون والتنســيق مــع هيئــة املنافذ 

احلدودية”.  

“الفوالذية”ُتعلن إمكانيات 
تصميم وتصنيع العالمات 

الُمرورية واإلرشادية 

العمل تسعى الى تفعيل 
الرعاية الصحية المجانية 

لمستفيدي الحماية االجتماعية

التخطيط تتعاقد مع شركات 
عالمية لتدقيق شهادة فحص 

السلع المستوردة

تزامنا مع توجيهات االمانه العامة لمجلس الوزارء 

المهندس نجم الحيالي يتفقد ميدانيا مواقع مشروع ماء النجف كوفة 

دورة تدريبية لبناء وتطوير صحة الكرخ : خدمات طبية وعالجية متواصلة لمراجعي مركز الزهراء 
المهارات االعالمية في كركوك

اعلنت تسلم فروعها االشعار الجديد بمبالغ الدفعة االخيره من مستحقات الفالحين
تجارة الحبوب تعلن بدء سايلوات ومراكز التسويق بتجهيز الدفعة االخيرة من حنطة الحصة االولى 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أقر دبلوماســي بحرينــي رفيع بــأن جهاز 
املوساد اإلســرائيلي موجود في بالده ضمن 
إطار “التعــاون األمني واالســتخباراتي بني 

البلدين”.
ونقلت وسائل إعالم إســرائيلية تصريحات 
الشــيخ  البحرينية،  اخلارجية  وزارة  وكيــل 
عبداهلل بن أحمد آل خليفة، خالل جلســة 
في مؤمتــر ميونخ لألمــن مع وزيــر الدفاع 

اإلسرائيلي، بيني غانتس.
وقــال عبداهلل بــن أحمد إن “هنــاك تعاون 
استخباراتي بني إسرائيل والبحرين.”املوساد 
فــي البحرين وهو موجود باملنطقة، وإذا كان 
هذا التعاون األمني بني البحرين وإســرائيل 
يوفر املزيد من األمن واالســتقرار، فيجب أن 

يحدث”.
واالستخباراتي  األمني  “التعاون  قائال:  وأردف 
مع إســرائيل جزء من شــراكتنا، وســوف 

يستمر ذلك”.
وجاءت هــذه التصريحات بعــد زيارة رئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي، نفتالــي بينيت، إلى 
البحرين خالل األسبوع املاضي، والتي التقى 
فيها مع امللك البحريني وولي العهد رئيس 

الوزراء وكبار مسؤولي الدولة اخلليجية.
في وقت ســابق من هذا الشــهر، وقع وزير 
الدفاع اإلسرائيلي مذكرة تفاهم مع نظيره 

البحريني أثناء زيارته للدولة اخلليجية.
وقــال غانتــس خــالل الزيــارة، إن مذكرة 
التفاهم التي تشــمل التعاون في مجاالت 
االســتخبارات وشــراء املعــدات والتدريب، 

ترتقي بعالقة البلدين إلى “آفاق جديدة”.
وطبعت البحرين عالقاتها مع إســرائيل في 
صيــف 2020 ضمن إطار معاهــدة إبراهيم 
التي جاءت برعاية الواليات املتحدة وأسفرت 
عن إقامة عالقات دبلوماســية بني إسرائيل 

وأربع دول عرب

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ندد الديــوان امللكــي فــي األردن، بالتقارير 
التي نشــرت مؤخرا حول احلسابات البنكية 
أنها غير  الثاني، مؤكــدا  للملك عبــداهلل 

دقيقة ومضللة.
وفــي بيان رســمي، أكــد الديــوان امللكي 
الهاشــمي أن هذه املعلومــات مت توظيفها 
بشــكل مغلوط بقصد التشهير بالعاهل 

األردني وتشويه احلقيقة.
وأكمــل البيــان: “التزاما مببدأ الشــفافية 
واملكاشــفة، فإن الديوان امللكي الهاشمي 
يوضح إن الرصيــد اإلجمالي الــذي ذكرته 
بعــض التقارير هو رصيد غيــر دقيق حيث 
ضاعفــت تلــك التقارير املبالــغ من خالل 

احتساب نفس األرصدة عدة مرات.”.
وأضاف: “اجلزء األكبر من األموال املترصدة في 
احلســابات نتج عن عملية بيع طائرة كبيرة 
من نــوع )Airbus 340( بقيمــة 212 مليون 
Gulfst� بطائرة  عنها  واالســتعاضة  (دوالر، 
ream( صغيرة وأقل كلفة. وكان جاللة امللك 
ورث طائرتني عــن املغفور لــه جاللة امللك 
احلسني، ومت بيعهما، واستخدمت قيمتهما 
في عملية اســتبدال طائرات أكثر من مرة 
خالل العشــرين عاما املاضية، وشمل ذلك 
بيع طائرة الـ Airbus 340 وشــراء طائرة الـ
Gulfstream  التــي يســتخدمها جاللتــه 

حاليا”.
وأكد البيــان أن اســتبدال الطائرة الكبيرة 
بطائرة أصغر نتج عن توفير مبلغ يستخدم 
مع األمــوال واألصول اخلاصة بامللك عبداهلل 
للعائلة،  اخلاصة  النفقــات  لتغطية  الثاني 
إضافة إلى متويل املبــادرات امللكية اخملتلفة 

خالل السنوات املاضية.
وأشــار البيان إلــى أن احلســابات املغلقة 
املذكورة في التقارير تشــمل حسابا أودعت 
فيه بعض املبالغ التي ورثها العاهل األردني 

عن امللك احلسني.

دبلوماسي بحريني:  الموساد 
اإلسرائيلي موجود في البالد 

ضمن شراكة أمنية

األردن يدين التقارير 
“المضللة” عن الحسابات 

البنكية الملكية

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيــة عبــد احلميــد الدبيبــة، 
امس األول االثنــني، خطة لتنظيم 
انتخابات برملانيــة قبل نهاية يونيو 
القادم، وترحيل االنتخابات الرئاسية 
إلى وقت الحق، وذلك بعد أســابيع 
على اختيــار مجلس النواب فتحي 

باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
وأكد الدبيبة في كلمة متلفزة في 
وقت متأخر ليــل االثنني أن خطته 
“إعادة  تســمية  عليها  أطلق  التي 
األمانة إلى أهلها”، تقوم على إجراء 
يونيو   24 برملانية قبــل  انتخابــات 
املقبل، أي قبل موعد انتهاء خريطة 
السياســي  احلوار  ملتقــى  طريق 
الليبــي الذي اختــار حكومته قبل 

عام في جنيف.
وتنص اخلطة على “إجراء االستفتاء 
مــع  بالتزامــن  الدســتور  علــى 

االنتخابات البرملانية”.
وأشار الدبيبة إلى أنه في حال تعذر 

إجراء االنتخابات، نظراً الســتخدام 
القوة ومنعها مــن بعض األطراف، 
فــإن خيار “التصويــت اإللكتروني” 

سيكون “قائما”.
كما أملح إلى اللجوء إلى “االنتخابات 
اجلزئية فــي بعض املناطــق” وفقاً 

لتجارب دولية عدة.
وعنّي مطلع الشــهر اجلاري مجلس 
النواب الذي يتخذ من الشرق مقّرا، 
وزير الداخلية الســابق والسياسي 
النافــذ فتحي باشــأغا )60 عاما( 
عبد  ليحل محل  للحكومة  رئيسا 
احلميد الدبيبة، لكن هذا األخير أكد 
أنه لن يسلم السلطة إال حلكومة 

منتخبة.
للمنصب،  باشــأغا  اختيــار  وجاء 
بعد اعتمــاد مجلس النواب مؤخراً، 
خريطة طريق جديدة، مبوجبها يعاد 
االنتخابات  تشكيل احلكومة وجترى 
14 شهراً كحد أقصى،  في غضون 
ما تسبب في انقسام ورفض لطول 

أمد تأجيل االستحقاق.
وشــدد الدبيبة على أن خطته هي 
“احلــل الوحيد” الــذي يخرج جميع 

الكيانــات السياســية، مبــا فيها 
حكومته من املشهد احلالي.

وقــال بهــذا الصــدد: “ســتجرى 
االنتخابــات البرملانيــة وســترحل 
لُتنتــج  الرئاســية،  االنتخابــات 
وفق دســتور دائــم ، بصفتي أحد 
الرئاسية،  لالنتخابات  املترشــحني 
مستعد مقابل البدء في االنتخابات 
البرملانية وخروج جميع األجســام، 
وبالرغم من فرصتي اجليدة إال أنني 
إشارة  املتنازلني”. في  أول  ســأكون 
لالنتخابات  الترشح  من  النسحابه 

الرئاسية.
ولم تتضمــن خطته موعدا محدد 

إلجراء االنتخابات الرئاسية.
وحذر الدبيبة من محاولة “الطبقة 
السياســية املهيمنة” الهروب من 
إجراء االنتخابات، وأكد أن هذا األمر 
“يهدد بعودة االنقســام، وســيؤدي 

حتماً إلى احلرب مرة أخرى”.
وختــم قائــال: “سأســلم األمانة 
باالنتخابــات، ولن أقبل تســليمها 
للفوضــى ، االنتخابــات فقط هي 

احلل”.

بعد سنوات من العنف، أدت عملية 
سياســية برعاية األمم املتحدة إلى 
تعيني عبد احلميد الدبيبة رئيســا 
للــوزراء مطلــع عــام 2021 إلدارة 
املرحلــة االنتقاليــة حتــى إجراء 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
لكــن مت تأجيل االقتــراع الذي كان 
مقررا في ديســمبر 2021 إلى أجل 
غير مســمى بســبب خالفات بني 

الفاعلني.
ويخشى كثير من الليبيني أن يؤدي 
النزاع إلى عودة ســنوات االنقسام 
التي ســبقت تعيــني الدبيبة قبل 
حوالي عــام، عندمــا كانت هناك 
حكومتــان متناحرتان في الشــرق 

والغرب.
السياسية  املشكالت  تصاعد  ومع 
في األســابيع األخيرة، احتشــدت 
قــوات مســلحة متنافســة في 
العاصمة فيما زاد اخملاوف من وقوع 

اشتباكات.
وقوضت الفوضى السياســية في 
ليبيا خطة سالم حتظى بدعم دولي 
وتهدف إلى إنهاء العنف واالنقسام.

الدبيبة يتحدى تعيين باشأغا.. ويعلن خطة “انتخابات ليبيا”

الصباح الجديد ـ متابعة:

“استقالل”  بـ  روســيا  اعتراف  أعاد 
مــا يســمى بـــ “باجلمهوريتــني 
األذهان  أوكرانيا  في  االنفصاليتني” 
ملا فعلته موســكو فــي جورجيا 

بشكل مماثل قبل نحو 14 عاما.
فــي عــام 2008، اعترفت روســيا 
وأوســيتيا  أبخازيا  “اســتقالل”  بـ 
اجلنوبية، وهما منطقتان جورجيتان 
منفصلتــان بعــد أن خاضتا حربا 
قصيرة مع جورجيــا تدخلت فيها 

موسكو.
وجــاء االعتراف الروســي باملناطق 
االنفصالية في جورجيا لتبرير وجود 
عســكري مفتوح فــي اجلمهورية 
السوفيتية الســابقة اجملاورة التي 
تتطلع لالنضمام حللف الناتو، وفق 

وكالة رويترز.
في ذلــك الوقت، وخالل خمســة 
الروسية هزمية  القوات  أيام، أحلقت 
باجليش اجلورجي وهددت بالسيطرة 
والحقا  تبليســي.  العاصمة  على 
لسكان  الروسية  اجلنسية  منحت 

املنطقتني.
املنطقتني حتت  وتعتبــر جورجيــا 
قبل  مــن  العســكري  االحتــالل 
روســيا التي كانت أول من اعترف 
بـ “اســتقاللهما”. كمــا اعترفت 
بـــ “اســتقالل” املنطقتني كل من 

فنزويال، ونيكاراغوا، وناورو، وسوريا.
وردا علــى ذلك، قطعــت جورجيا 
العالقات الدبلوماســية مع الدول 
التي أعربت عن اعترافها باستقالل 

املنطقتني املتنازع عليهما.

اجلغرافيا والسكان
ويقــع جــزء كبيــر من أوســيتيا 
اجلنوبيــة علــى جبــال القوقــاز 
مبســاحة تصل إلى 3900 كيلومتر 
مربع، حيث ترتفع مبقدار 1000 متر 

فوق مستوى سطح البحر.
ويســكن أوســيتيا اجلنوبيــة في 
الغالب األوسيتيون بعد أن مت تهجير 
معظــم الســكان مــن العرقية 
اجلورجيــة بســبب النزاعني، حيث 
كانوا ميثلون حوالي ثلث الســكان 

قبل سقوط االحتاد السوفيتي.
أما أبخازيا، فهي تقع على الساحل 
الشرقي للبحر األسود جنوب جبال 
القوقــاز الكبرى مبســاحة تقدر بـ 

8665 كيلومتر مربع.
حوالي  أبخازيا  ســكان  عدد  ويبلغ 
245000، وتعد سوخومي عاصمتها 

وأكبر مدنها.
كيف بدأت احلركات االنفصالية؟

جورجيــا  إعــالن  أعقــاب  فــي 
اســتقاللها عن االحتاد السوفيتي 
املنهــار عام 1991، فــرض عدد من 
املواليــة  االنفصاليــة  احلــركات 
منطقتي  على  سيطرتها  ملوسكو 
بعد  اجلنوبيتني  وأوســيتيا  أبخازيا 

صراع دموي استمر عامني تقريبا.
وتعــد هاتــان املنطقتــان، اللتان 
تشــكالن معا حوالي 20 باملئة من 
موطنا  اجلورجية،  األراضي  مساحة 
جملموعات عرقية أوسيتية وأبخازية.
االنفصالية  اجملموعــات  وســعت 
املوجــودة فــي هاتــني املنطقتني 
إلــى إعادة إرســاء احلكــم الذاتي 
التــي كانت تتمتع بــه في أعقاب 
الثورة الروســية عام 1917. وتلقت 
تلــك احلــركات االنفصالية دعما 
لتحقيق مســاعي  من موســكو 

االستقالل.
على الرغم من أن أوسيتيا اجلنوبية 

شددت على رغبتها في االستقالل 
في استفتاء غير رسمي أقيم أواخر 
عام 2006، إال أن اجملتمع الدولي لم 
يعترف بذلــك وظلت أراضيها جزءا 

من جورجيا قانونا.
في أغســطس 2008، أرسل رئيس 
جورجيا، ميخائيل ساكاشــفيلي، 
تســخينفالي،  منطقة  إلى  قوات 
عاصمة أوســيتيا اجلنوبية، بهدف 
إعــادة هذه األراضي إلى ســيطرة 

جورجيا.
ردا على ذلك، شنت روسيا سلسلة 
مــن الضربات اجلويــة على أهداف 
جورجيــة فــي كل مــن أبخازيــا 
وأوســيتيا اجلنوبية، قبل االشتباك 

مع القوات البرية.
دخلت روسيا بالدبابات والقوات إلى 
جورجيــا في 8 أغســطس بعد أن 
حاولت القوات اجلورجية اســتعادة 

منطقة أوسيتيا اجلنوبية
وعلى مدار خمســة أيــام، دفعت 
القوات الروسية قوات تبليسي إلى 

الروســي  اجليش  وقف  حتى  الوراء 
علــى بعد 30 ميال مــن العاصمة 
تبليســي. وأدى الصــراع إلى نزوح 
35 ألف جورجي وقتل ما يقرب من 
850 شخصا، وفقا لتقرير مستقل 
لتقصــي احلقائق صــدر عن االحتاد 

األوروبي عام 2009.

التاريخ يعيد نفسه
فالدميير  الروسي،  الرئيس  واعترف 
دونيتسك  مبنطقي  االثنني،  بوتني، 
ولوهانســك الناطقني بالروسية 
فــي شــرق أوكرانيــا كدولتــني 
مستقلتني. ووقع على وثائق تعلن 

أنهما لم يعودا جزًءا من أوكرانيا.
بعد  الروســي  االعتــراف  وجــاء 
االنفصاليــون  القــادة  وجــه  أن 
للمنطقتــني نداء عبــر الفيديو 
إلعــالن االســتقالل، وهــو متاما 
ما حــدث في منطقتــي أبخازيا 
وأوسيتيا اجلنوبية اجلورجيتني عام 

.2008

املوقع والسكان
دونيتســك  منطقتــي  وتقــع 
ولوهانســك - املعروفة مجتمعة 
باسم دونباس ، في شرق أوكرانيا 
روســيا.  مع  احلدود  مــن  بالقرب 
األجزاء  مــن  كال  املنطقة  وتضم 
عليهــا كييف  تســيطر  التــي 
التي يســيطر  املناطق  وكذلــك 

عليها االنفصاليون. 
ويتحدث معظم سكان املنطقتني 
البالغ عددهم 3.6 مليون نســمة 
اللغة الروســية نتيجــة لهجرة 
احلرب  بعد  إليهــا  الروس  العمال 

العاملية الثانية.
السنوات  في  وأصدرت موســكو 
720 ألف جواز  األخيرة أكثر مــن 
سفر روســي ملا يقرب من خمس 
املنطقة، وفقــا لوكالة  ســكان 
أسوشــيتيد برس، وهو ما فعلته 

أيضا مع منطقتي جورجيا.
في 2014، اســتولى االنفصاليون 
املؤيدون لروســيا فــي منطقتي 

علــى  ولوهانســك  دونيتســك 
وأعلنــوا  احلكوميــة  املبانــي 
شــعبيتان  “جمهوريتــان  أنهــا 
اخلطوة  هذه  وجاءت  مستقلتان”. 
في أعقاب ضم روســيا لشــبه 

جزيرة القرم من أوكرانيا.
ومنــذ ذلك الوقــت، ُقتــل أكثر 
من 14000 شــخص فــي معارك 
االنفصاليني  بني  دونباس  مبنطقة 
املوالني لروسيا والقوات األوكرانية. 
وتتهــم أوكرانيا والغرب روســيا 
بدعــم االنفصاليــني عســكريا 

وماليا، وهو ما تنفيه موسكو.
االنفصاليــون  تولــى  أن  بعــد 
السلطة في منطقتي دونيتسك 
أجروا    ،2014 ولوهانســك عــام 
تصويتا إلعالن االســتقالل دون أن 

تعرف أي دولة فيهما.
ومؤخرا،  أعلنت ســوريا اعترافها 
ولوهانسك،  دونيتسك  باستقالل 
مثلما ساندت روسيا من قبل في 

االعتراف بأبخازيا وأوسيتيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
األميركي  الرئاسي  املبعوث  حث 
لشــؤون املناخ، جــون كيري،في 
وقت متأخر امــس األول االثنني، 
العالم علــى االقتداء باملصريني 
املناخ  حمايــة  فــي  القدامــى 
وإال  واحترامه  عليــه  واحلفــاظ 
"سنواجه خطرا داهما" بحسب 

تعبيره.
وقال كيــري الذي يــزور القاهرة 
حاليا، خــالل كلمة ألقاها امس 
األميركية  باجلامعة  االثنني  األول 
"املصريــني  إن  القاهــرة،  فــي 
كوكب  يحترمون  كانوا  القدماء 
املياه  يحترمــون  كانــوا  األرض، 
وبالتالي  والبحــار وكل شــيء، 
علينــا ونحن في مصــر اآلن أن 

نحذو حذوهم".
وتابــع قائال "نيابة عــن الرئيس 
بايدن أقول لكم إننا في الواليات 
املتحدة نعمل على إرساء دعائم 
السالم.. والسالم عليكم باللغة 
العربية..أمــر طيــب أن أقرئكم 
أن  الســالم جميعــا.. وعلينــا 
نلتزم مبا جاء في كافة التعاليم 
الدينية وتلك التي جاء بها النبي 
والهواء  األرض  حلمايــة  إبراهيم 
وكل شيء، فهذا األمر ميثل مبدأ 
علينا االالتزام به وأال نحيد عنه".

العالم  أنه "في  واستطرد كيري 
القدمي كان هناك شروق الشمس 
وكان يوجد اإلله رع عند املصريني.. 
يحترمونه  وكانوا  الشمس..  إله 
جــدا، واليوم علــى العلماء في 

العالم كله أن يقوموا مبا قام به 
املصريون القدماء بشــأن حماية 
املناخ، فهــذه التغيرات املناخية 
والوقت  لنا جميعا،  تهديدا  متثل 

يداهمنا".
واســتطرد"في مستهل حديثي 
بالطبــع أود أن أقول حلضراتكم 
يتكشف  الذي  املوقف  نتابع  إننا 
يوما بعد يوم فــي أوكرانيا، وهو 
ميثــل ميثــل تهديــدا ألوكرانيا، 
ولكني أتوقف اليوم للحديث عن 
تهديد آخــر ليس فقط التهديد 
ولكن  أوكرانيــا  تواجهه  الــذي 

تهديد تغير املناخ".
املؤسســات  أن  كيــري  وأوضح 
تقود  التي  األمريكيــة  العلمية 
اجملتمع و"بالطبــع هناك الكثير 

أن  أظهرت  التــي  األبحــاث  من 
املناخ  لتغير  ســلبية  آثار  هناك 

يجب أن نواجهها جميعا".
وشــدد علــى وجــوب الوفــاء 
بالتعهــداء التــي قطعها قادة 
العالم خالل قمة املناخ املاضية، 
مبدينة  املاضــي،  نوفمبــر  فــي 
والتي  البريطانيــة،  غالســكو 
تتمثــل فــي خفــض انبعاثات 
الكربــون وخفــض االنبعاثــات 
احلراريــة وإال ســنواجه كارثــة 

حقيقية.
وقــال إن الكثيــر مــن الــدول 
الصناعيــة الكبــرى تعهــدت 
بخفض انبعاثات الكربون بحلول 
هذا القرن، ولكن على هذه الدول 
أن ال تنتظر حتــى ينتهي القرن 

خلفــض االنبعاثات بــل يجب أن 
تبدأ فــي ذلك فــورا وإال فهناك 
مدن كبرى في العالم ستختفي.

وأوضح مبعوث الرئيس األمريكي 
للمنــاخ أنه كانــت هناك رغبة 
الذين  العالم  حقيقية لدى قادة 
اجتمعــوا فــي غالســكو، في 
على  للحفاظ  املاضــي،  نومفبر 
هناك  يكون  أن  ويجب  كوكبهم 
شــيء حتقــق مــن التزاماتهم 
بحلول موعد انعقاد مؤمتر املناخ 
املقبل في مدينة شــرم الشيخ 

مبصر في نوفمبر املقبل.
وأكــد أن هــذا يفــرض التحول 
إلــى االقتصــاد األخضر في كل 
ارتفاع درجة  مناحي احليــاة، ألن 
حرارة األرض تنتــج عنه أعاصير 

لن نستطيع مواجهتها "وهو ما 
سيؤدي إلى موجهات هجرة تهدد 
وأضاف:  العالم".  وأمن  استقرار 
العمليات  املدنيني مــن  "حلماية 
العدائية، سنســتمر في تنفيذ 

الضربات اجلوية الواسعة".
مختلفة، من جراء عملية عدائية 
مليليشــيات احلوثــي على مطار 

جازان جنوب غربي السعودية.
وأشــار التحالف إلى أن احلوثيني 
عاودوا إطــالق الهجمات العابرة 
للحدود من مطار صنعاء الدولي.

وكان التحالــف قــد أشــار في 
وقت ســابق إلــى أن الهجمات 
تتطلب عمليات  للحدود  العابرة 
اســتجابة أكثر تأثيراً، وفي إطار 

القانون الدولي اإلنساني.

االعتراف الروسي باستقالل دونيتسك 
ولوهانسك يذكر بما حدث في جورجيا

موسكو تكرر ما فعلته قبل 16 سنة 

اعترفت روسيا بـ 
“استقالل” أبخازيا 
وأوسيتيا الجنوبية، 

وهما منطقتان 
جورجيتان منفصلتان 

بعد أن خاضتا 
حربا قصيرة مع 

جورجيا تدخلت فيها 
موسكو

كيري يحث على االقتداء بـ"الفراعنة" لحماية المناخ
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ترغب شــركة غاز اجلنوب )شــركة عامة( بإجراء مزايدة علنية اخلاصة 
ببيع مواد عامة مختلفة األصناف )مشــطوبة( واملبينة تفاصيلها في 
قرص )CD( املرافق ربطا عدد الفرات )170( فقرة حسب قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم )21( سنة 2013 في متام الساعة 10:00 من صباح يوم 
)االربعاء( 2022/3/9 فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية احلضور 
الى مقر الشــركة الكائن في البصرة/ خور الزبير )ســاحة املشطوبات 

باملعمل القدمي( وفق الشروط املدرجة ادناه:
1-  تقدمي التأمينات القانونية البالغة قيمتها )5205626( خمسة ماليني 

ومئتني وخمسة آالف وستمائة وستة وعشرين دينارا نقداً.
2- جلب املستمســكات الشخصية للمزايد )البطاقة املوحدة وبطاقة 

السكن(
3- جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنونة الى شــركة غاز 

اجلنوب نافذة املفعول.
4- تستوفى من املشتري اجور خدمة 2% من بدل البيع، 

5- يلتزم املشتري بدفع بدل البيع  مع املصاريف كاملة خالل )سبعة ايام( 
من تاريخ اإلحالة القطعية ورفع املواد خالل 15 يوما من تاريخ اإلحالة.

مع التقدير...
املدير العام
حمزه عبد الباقي ناصر

وزارة النفط/ شركة غاز اجلنوب )شركة عامة(
م/ إعادة إعالن مزايدة علنية لبيع مواد متنوعة

117PACKING FOLL BEF.NO. 20 PART NO. 1405012
118ALUMINUM NOXXLE REF NO. 29 PART NO. 7005471
119HOSE W/SPRING REF. NO. 31 PART NO. 7008291
120CROME STEEL EHAFT 1TEM NO. 5E CODE NO. T/1-D2
121IMPELLER ITEM NO. 56 CODE NO. T/12-D MATERIAL2
122SET PACKING ITEM NO. 56 CODE NO. T/1-D MATERIAL6
123IMPELLER Q 130 M/M2
124PACKING BOXING10
125SET OF GASKET10
126MEMBRANE FOR AIR REGULATOR2
127KIT FOR PISTOL2
128ELEMENT FOR FILTER2
129FAN1
130FAN COVER1
131SHAFT1
132RING 25x47x74
133BUSHING L=38 M/M3
134BUSHING L=9 M/M3
135GASKET 3.5*1501
13مطافئ حريق باودر136
137GASKET S.P1
138TYER SIZE 10x6501
139TYER SIZE 12x22.54
140TYER SIZE 14x19512
141TYER SIZE 15x8154
142TYER SIZE 15x8254
143TYER SIZE 16x75x24517
144TYER SIZE 16x75x2253
145TYER SIZE 16x7501
146TYER SIZE 20x100020
147TYER SIZE 22.5x65x3852

العدداملواصفاتت

43سبلت افقي148

3سبلت افقي )قطعة داخلية فقط(149

6سبلت عمودي150

8مكيف هواء151

2جهاز سكنر152

25مطافئ حريق مختلفة االحجام153

12جهاز استنساخ154

6جهاز طابعة155

6اجهزة اتصال السلكي156

3جهاز نقال157

1جهاز هاتف ارضي158

1كامرات مراقبة159

8كامرات تصوير مختلفة االحجام160

3حاسبة منضدية161

2جهاز فاكس162

3طابعة ملونة163

7سدية طبابة164

1دراجة هوائية165

8جهاز قياس سمك166

167X-RAY 2جهاز تصوير شعاعي

1جهاز ناظور لفحص االنابيب168

1مضخة حريق169

1 كرفان متحرك قياس X 63.5متر بدون ارضية   170

العددوصف المادةت
1GASKET7
2BREATHER COMPLETE2
3DRIVE SHAFT2
4GEAR WHEEL4
5COOLER COPLETE2
6AIR FILITER11
7GASKET5
8GASKET4
9COVE2

10OUTER CASING1
11SEAL RING (1202-3884-10)10
12GASKET4
13GASKET8
14WASHER5
15WASHER4
16NOZZEL P.N (21020786) OR (2252433400)4
17WASHER90
18GASKET10
19DIAPHRAGM2
20SERING WAVEEL (2250-8191-00)2
21SEALRING3
22BUSH (2252-1805-001)4
23GEAR WHEEL (2250-8847-00)1
24GEAR WHEEL (2250-8849-00)1
25WASHER24
26GEAR WHEEL (2102-0769-00)1
27DIAPHRAGM (8130,2358)2
28OIL PUMP KIT (2956-008300)2
29SPRING (2250-4489-00)1
30BYPASS VALVE (2205-4419-00)2
31GASKET8
32SPR-WASHER21
33CEECK VALVE P.N (16192756-02)2
34WASHER1
35LOCK WASHER3
36MOISTUER TRAP (2252-0293-00)4
37SAFETY VALVE (0830-1005-78)4
38GASKET7
39WASHER40
40LOCK WASHER6
41GASKET51
42COMPENSATOR (1619-2779-05)5
43COMPENSATOR3
44RING2
45WASHER4
46HOSE CHP P.N (10301005-00)5
47FLANGE (22520245) EX (1614673800)3
48BALT (1443206) EX (0147124803)3
49DILIVERY PIPE (22507864) EX(2254985900)6
50RODL CONEPLUGS P.N (06861078)7
51CORE (1202244800) EX (16147790)8
52NUT P.N (0623111100)3
53KEY P.N (91616541900)3
54FILTER HOSSING P.N (1202819400)2
55BOLT P.N (1443494)68
56BOLT P.N (1443496)2
57BOLT P.N (1443452)22

58CICLONE P.N (22509208)4
59SILNCER P.N (22521941)1
60COMPENSATOR P.N (1619312003)4
61SCREW P.N (1624322)20
62LAMINATER RING P.N (2250306700)1
63BOLT P.N (2250806800)21
64GASKET P.N (6501222)28
65GASKET6
66SET OF GASKET FOR ADJUSTING VALVE1
67SET OF GASKET FOR ROTATING GRANP2
68COMPLETE MONITER LOCKING DEVICE1
69SHOUT OFF VALVE1
70SET OF VALVE GASKET2
71SET OF GASKT FOR TANK1
72SET OF GAS DISTRIBUTING1
73SHVT OFF STOPCOCKFOR DRY CHENICAL HOSES1
74PRESSURE GAUGE1
75SAICTY SPRING VALVE1
76SERROCONTROL CYLINDERE4
77CYLINDER CONNEOTING HOSES2
78PRESSURE REDUCER1
79COMPETE BARREL2
80SHUT OFF VALVE1
81SET OF VALVE GASKETS2
82GUN OHTURATOR2
83HOSE COUPLING2
84SET OF GASKETS FOR VICTUALIC1
85SET OF LAMPS1
86SET OF FUSES2
87SETS OF GASKETS FOR SUENON CONNECTION4
88SETS OF GASKETS FOR SHAFT SEALING1
89SETS OF GASKET FOR CRANKCASE SEALING4
90SET OF WRENEHES FOR IMPLLER2
91SET OF NUTS AND WASHER FOR SHAFT2
92SET OF SCREWS AND SCREW NUTS1
93SET OF SEGHOR RINGS2
94SET OF GASKETS FOR OIL SEALING4
95SHAFT1
96 SET OF WRENEHES2
97SET OF GASKETS FOR PUMP BODY4
98COMPLETE SET OF SCREWS2
99PACKING SLEEVE8

100OIL SEAL10
101GASKET13
102GASKET7
103GLAND PACKING24
104COUPLING BOLT SET1
105OIL SEAL12
106GLAND PACKING25
107ADAPTER FLANGE GASKET8
108SHAFT SEAL4
109DIAPHRAGM FOR CHEMICAL INJECTION PUMP16
110HEADP PACKING CHEMICAL INJECTION PUMPS60
111GASKET6
112GASKET16
113PISTON BISCS REF. NO.3 P. NO. 2005062
114PISTON BISCS REF. NO.8 P. NO. 7005402
115STRAINER REF NO. 12 PART NO. 7105011
116PACKING RING BEF.NO. 19 PART NO. 3005012



5 اعالن

وزارة الكهرباء
إعالن مناقصة

العدد: )2022/2(
التاريخ: 2022/2/22

إلى: السادة أصحاب الشركات واملكاتب العراقية واألجنبية املسجلة رسميا في العراق
م/ إعالن املناقصة املرقمة )2022/2( على حساب اخلطة االستثمارية لعام 2021 واملتضمنة جتهيز قابلو نحاسي وكما يلي:
جتهيز قابلو نحاسي جهد 11 كف حجم )3×150( ملم2 وبكمية )20000( م ومن منشأ )تركي- اردني- سعودي- 

ايراني- لبناني- مصري( او ما يكافؤها.

يسر )وزارة الكهرباء/ الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيز )قابلو نحاسي( مع 
مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ قسم الشؤون التجارية( 
)طيلة أيام الدوام الرســمي من الســاعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر عدا أيام العطل الرســمية( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
2. متطلبات التأهيل املطلوبة: مت ذكرها في استمارة بيانات العطاء في الوثيقة القياسية )القسم الثاني(.

3. بإمكان مقدمي العطاءات املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري إلى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
البالغة )500,000( دينار خمسمائة الف دينار غير قابلة للرد إالَّ في حال إلغاء املناقصة.

4. يتم تســليم العطاءات الى العنوان اآلتي )الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال/ قسم الشؤون التجارية- صندوق العطاءات( في املوعد احملدد وان آخر 
موعد لتســليم العطاءات )الساعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الثالثاء املوافق 2022/3/8( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وفي حال صادف يوم الغلق عطلة 
رســمية سيكون فتح العطاءات في اليوم الذي يليه وال ميكن اســتالم العطاءات بالبريد اإللكتروني وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )مقر الشركة العامة/ قاعة التدريب- الطابق الرابع( في الزمان والتاريخ )الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا 

ليوم الثالثاء املوافق 2022/3/8(.
5. الكلفة التخمينية اإلجمالية تبلغ )2,200,000,000( دينار، فقط مليارين ومائتي مليون دينار عراقي على ان يقدم العطاء بالدينار العراقي.

6. على مقدم العطاء تقدمي ضمان العطاء )كفالة مصرفية( تقدم مبوجب )خطاب ضمان، صك مصدق، سفتجة( غير مشروط معنون الى الشركة العامة 
لتوزيع كهرباء الشــمال والتي متثل التأمينات االوليــة البالغة )3%( من الكلفة التخمينية مقدمة من مصرف معتمــد من البنك املركزي العراقي ضمن 

النشرة النافذة وفي حال تقدمي خطاب ضمان يكون مسجال على املنصة اإللكترونية وحسب التعليمات.
7. يلتزم مقدم العطاء عند تقدمي عطائه بضرورة االلتزام بكافة الشــروط املثبتة في الوثائق القياســية واستمارات اجلودة وتقدميها ورقيا مختومة باخلتم 
احلي وموقعة من املدير املفوض للشركة مع كافة الوثائق املطلوبة للعطاء وسيتم استبعاد العطاءات غير املستوفية للشروط العامة واخلاصة في الوثائق 

القياسية واستمارات اجلودة.
8. الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن وتتحمل كافة اجلهات املشاركة مصاريف خطاب الضمان 

وجتديده وكافة املصاريف االخرى وال يتم املطالبة بها.
املدير العام

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 6601
التاريخ: 2022/2/22

إعالن الول مرة 
على حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز( 

1. يســر ديوان محافظة واســط/ قســم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلــني وذوي اخلبرة من الشــركات واملكاتب املتخصصة 
واملسجلة في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشركات أو هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز( وكذلك شركات القطاع العام 

املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم للمناقصات املدرجة في ادناه.
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد، العدالة، املستقبل).

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل 
)أوقات الدوام الرسمي(  او عبر البريد اإللكترونيcd@wasit.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء(.
5.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
يوم )اخلميس( املصادف 2022/3/10 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع احملافظة/ بناية ديوان محافظة واسط/ الطابق 

األول قاعة االجتماعات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/3/10.
6. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو سفتجة أو صك مصدق( معنونا إلى محافظة واسط/ اإلدارة 
العامة واحمللية )نفقات املشــاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة 
لــدى البنك املركزي  ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من 
تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب 

عقد مشاركة ( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة اإللكترونية وبخالفه يستبعد العطاء.
7. يتم شــراء وثائق املناقصة وتســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد 

مدته عن ثالثة اشهر او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها(.
8. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة ويجب ترقيم وختم جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء 
داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر– كشف احلساب– خطاب الضمان( 

9. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
10. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها فأنه ســيتم اســتبعاد  عطائه مما يقتضي 
مراعاة ذلك عند التقدمي.

12. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشــأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في 
كشــف التجهيز بجميع متطلباته وشــروطه وعلى املناقصني ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وإرفاق  جميع 

املستمسكات املطلوبة.
يحــق جلهــة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة بــأي تعويض. ال يترتب عن اإلعالن اعاله أي التزام 

تعاقدي ويلغى في حال عدم استكمال اإلجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة بأي تعويض او فوات منفعة جّراء ذلك. 
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

قسم العقود
العدد: 6602
التاريخ: 2022/2/22

إعالن للمرة االولى 
رقم املناقصة )2022-12-9(

)جتهيز ونصب معمل أوكسجني طبي إلى دائرة صحة واسط(
على حساب مشاريع تنمية األقاليم  

وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز(
مدرج ضمن تبويب )12-16-13-4-1-55-2(

1. يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة واملسجلة 
في وزارة التجارة/ دائرة تســجيل الشــركات أو هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنف املمتاز( جتارة عامة وكذلك شركات القطاع العام 
املتخصصة لتقدمي عطاءاتهم للمشروع اعاله وبكلفة تخمينية )6,238,080,000/ ستة مليارات ومائتني وثمانية وثالثني مليونا وثمانني 

الف دينار عراقي( ومبدة جتهيز )540( يوما تبدأ من تأريخ املصادقة على العقد.
2.  إن املناقصة لهذا املشروع سوف تنشر في الصحف الوطنية )الصباح اجلديد، العدالة، املستقبل).

3.  على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واسط/ قسم العقود( خالل 
)أوقات الدوام الرسمي( او االميل cd@wasit.iq   وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4.  يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات العطاء(
5.   متطلبات او معايير التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة: كماهي محددة في اجلزء الثالث )معايير التقييم والتأهيل(.

6. إن السيولة املالية املطلوبة: 3,119,040,000 ثالثة مليارات ومائة وتسعة عشر مليونا واربعون الف دينار عراقي 
7. معدل اإليراد املطلوب 4,678,560,000 واخلبرة التخصصية املطلوبة 4,366,656,000

8. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نشــر لإلعالن بعد تقدمي طلــب حتريري إلى (ديوان محافظة 
واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( وبعد دفع قيمة ثمن وثائق املناقصة البالغة )300000( ثالثمائة ألف دينار غير قابلة للرد.

9.  يتم تسليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واسط/ سكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
يوم )اخلميس( املصادف 2022/3/10 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واســط/ الكوت/ شارع احملافظة/ بناية ديوان احملافظة/ الطابق األول 

قاعة االجتماعات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف 2022/3/10.
10. كل العطــاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو ســفتجة أو صك مصــدق( ومببلغ )124,761,600/ مائة 
واربعة وعشــرين مليونا وســبعمائة وواحد وستني الفا وســتمائة دينار( معنون إلى محافظة واســط/ اإلدارة العامة واحمللية )نفقات 
املشاريع االســتثمارية( ويتضمن اإلشارة الســم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي 
ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 
على أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وان 

يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال لدى املنصة اإللكترونية وبخالفه يستبعد العطاء.
11. يتم تسليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل ال تزيد مدته عن ثالثة اشهر او 

بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عليها(.
12. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشركة أو احد 
املساهمني أومن يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي العطاء والتوقيع على جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
13. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

14. إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
15. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقسامها وبشروط االعالن فأنه سيتم استبعاد عطائه 

مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
16. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

17. يكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو مثبت في كشف التجهيز بجميع متطلباته وشروطه.
18. على املناقصني ملء احلقول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وإرفاق جميع املستمسكات املطلوبة.

19. يحق جلهة التعاقد إلغاء املناقصة في أي وقت كان وليس لصاحب العطاء املطالبة بأي تعويض.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

االربعاء 23 شباط 2022 العدد )4847(
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الكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز)دينار(

)دينار(
 هوية

التصنيف
مبلغ القطع

)دينار

12022-16-10

 جتهيز ونصب وتشغيل
 منظومات الغازات الطبية
 ملستشفيات دائرة صحة

واسط

250000ممتاز2,076,325,00036062,289,750

22022-16-11

 جتهيز ونصب وتشغيل جهاز
 خلط وثرم وتعقيم النفايات

 الى مستشفى الشهيد فيروز
العام

150000ممتاز550,000,00036016,500,000



اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة :
اســتهلت أســعار النفــط اخلــام 
تعامالت األسبوع على ارتفاع، وسط 
أنباء عــن عقد قمــة عاملية لبحث 
تســوية األزمة األوكرانية التي تهدد 

إمدادات الطاقة حول العالم.
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه السوق 
النفطية الضيــق في املعروض، على 
الرغم من زيادة اإلمدادات نســبيا من 
الطلب  ينمو  حيــث  “أوبك+”،  حتالف 
التعافي من  أســرع جــراء  بوتيــرة 
تداعيــات الوباء وفتــح االقتصادات 
النقل  حركــة  وانتعــاش  الدوليــة 

والسفر.
محللــون  لـ”االقتصاديــة”  وقــال 
نفطيــون “إن وزراء الطاقة في حتالف 
)أوبك+( الذيــن يلتقون مجددا مطلع 
الشــهر املقبل في إطــار اجتماعات 
شــهرية لتقييم مستجدات السوق 
واســتعراض أحدث بيانــات العرض 
والطلــب واخملزونــات مييلــون إلــى 
التمســك باتفاق اإلمــدادات احلالي 
حتى مع اســتمرار تزايــد التوقعات 
ببلوغ وشيك ألسعار النفط مستوى 

مائة دوالر للبرميل”.
وذكر احملللون أن ارتفاع أسعار النفط 
اخلام إلى مستوى مائة دوالر للبرميل 
قد يدفع شــركات التكريــر في دول 
االســتهالك خاصة الهند إلى تنويع 
اخلام، في  النفط  وارداتها من  ســلة 
ظل تزايد اخملاوف مــن أن الصراع بني 
روسيا وأوكرانيا قد يعطل التدفقات 
ويقلص اإلمدادات في الســوق، التي 
تشــعر بالفعل بالضيق الواسع في 

املعروض النفطي.
وأكــد روبرت شــتيهرير مدير معهد 
فيينا الدولي للدراســات االقتصادية 
أن وتيرة مكاسب األسعار قد تتقلص 
مؤقتا بســبب األنباء عن قمة دولية 
قد جتد حال لألزمة األوكرانية احملتدمة، 
عالوة على قناعة كثيرين بأن انفراجة 
قوية على وشــك أن حتدث في ملف 

املفاوضات النووية في فيينا.
وأشــار إلــى قناعة حتالــف “أوبك+” 

بأن املكاسب الســعرية التى حدثت 
منــذ بداية العام اجلــاري ال تعود إلى 
التوترات  إلى  لكن  السوق  أساسيات 
اجليوسياســية جنبا إلــى جنب مع 
ضعــف االســتثمار الصناعي، الفتا 
إلى ســعى “أوبك+” علــى الرغم من 
إلى  الراهنة في الســوق  الصعوبات 
تأمني اإلمــدادات وتفــادي حدوث أي 

أزمة في املعروض.
من جانبه، قــال ردولف هوبر الباحث 
في شؤون الطاقة ومدير أحد املواقع 
تتمســك  )أوبك+(  “إن  املتخصصــة 
بزيادة اإلنتاج تدريجيا وجتنيب السوق 
أي صدمات في العــرض، كما تراعي 
مشــكالت وصعوبات زيــادة اإلنتاج 
بســبب نقص االســتثمار لدي عدد 

كبير مــن املنتجني”، الفتــا إلى قول 
سهيل املزروعي وزير الطاقة اإلماراتي 
“نحــن في رحلــة لتحقيــق التوازن 
في الســوق من خالل زيــادة إنتاجنا 
تدريجيــا”، مبررا اإلفــراط في صعود 
اجليوسياســية  باخملاطــر  األســعار 
الروسي  الصراع  فيها  التي تســبب 
األوكراني الغربــي. وأوضح أن حتالف 
“أوبك+” يتعرض لضغوط متزايدة من 
عمالئه الرئيسني مبا في ذلك الواليات 
اإلنتاج بحجم  لزيادة  املتحدة والهند 
أكبــر، ومع ذلك يتمســك التحالف 
400 ألف  بخطته حتى اآلن ويضيف 
برميــل يوميا كل شــهر ليعود إلى 
مســتويات اإلنتاج ما قبــل اجلائحة 

بنهاية العام اجلاري، بحسب اخلطة.

احمللل  ماثيو جونســون  ذكــر  بدوره، 
الدولية  “أوكســيرا”  شــركة  فــي 
تتحمل  ال  “أوبك+”  أن  لالستشــارات 
تعود  التى  مسؤولية قفزات األسعار 
إلــى اخملــاوف واملعنويات الســلبية 
وتداعيــات التوتــرات الدولية، مبينا 
أن هدف التحالف ســيظل كما كان 
منذ انطالق التعاون قبل أربعة أعوام 
ويقوم على دعم توازن الســوق، حيث 
إن التوازن هو بالتأكيد يخدم مصالح 
املنتجــني واملســتهلكني واالقتصاد 

العاملي على السواء.
وســلط الضــوء على قــول األمير 
عبدالعزيــز بن ســلمان وزير الطاقة 
“إن االجتماعات الشــهرية لتحالف 
التزامهــا  علــى  دليــل  )أوبــك+( 

الديناميكيــات  وإدارة  بالشــفافية 
واألحــداث غيــر املتوقعــة”، معتبرا 
التحالف يزداد دوره أهمية في الفترة 
احلاليــة والفترات املقبلــة، باعتباره 
النفطي  املعــروض  إدارة  على  القادر 
بكفاءة عالية، كما أنه يقيم الطلب 

واخملزونات بشكل دقيق وفعال.
من جهتها، أشــارت نايال هنجستلر 
مديــر إدارة الشــرق األوســط فــي 
إلى  النمســاوية  الفيدرالية  الغرفة 
تفوق الطلب علــى معدل منو اإلنتاج 
الدولية  االقتصــادات  انتعــاش  مع 
من الوباء، وهو ما ترك الســوق حتت 
مخاوف وضغــوط مخزونات تتقلص 
بوتيرة ســريعة، موضحــة أن الغزو 
الروســي احملتمل ألوكرانيــا ميكن أن 

يؤدي إلى قفزات أكثر حدة في أسعار 
النفــط، مــا يطيل أمــد التضخم 

املرتفع في جميع أنحاء العالم.
وفيما يخص األســعار، ارتفع النفط 
علــى نحو طفيــف أمــس بعد أن 
جديدة  دبلوماسية  مســاع  أشاعت 
حلل األزمــة األوكرانية حالــة ارتياح 
املتعلقة  اخملــاوف  من  األســواق  في 
باإلمــدادات التي أبقت على أســعار 

النفط قرب مائة دوالر للبرميل.
العقــود  زادت  “رويتــرز”،  وبحســب 
اآلجلة خلام برنت 25 سنتا أو 0.3 في 
املائة إلــى 93.79 دوالر للبرميل خالل 

التعامالت أمس.
وارتفعــت العقود اآلجلــة خلام غرب 
 35 األمريكي  الوســيط  تكســاس 
سنتا أو 0.4 في املائة إلى 91.42 دوالر 

للبرميل.
واألســواق األمريكيــة مغلقة اليوم 

لعطلة رسمية.
حقق  اجلمعة،  األسعار  تسوية  وعند 
0.4 في املائة،  اخلام األمريكي ارتفاعا 
وصعد خام برنــت 0.8 في املائة، في 
ثاني مكســب يومي علــى التوالي، 
بفعل التوترات اجليوسياســية حول 

أوكرانيا.
وعلى مدار األسبوع املنقضي، فقدت 
أسعار النفط العاملية متوسط 1.75 
في املائة، في أول خســارة أسبوعية 
في غضون األسابيع التسعة األخيرة، 
بفعل مخاوف عودة إمدادات إيران إلى 
السوق، إضافة إلى ارتفاع غير متوقع 

في اخملزونات األمريكية.
مــن جانب آخر، تراجعت ســلة خام 
92.79 دوالر  “أوبك” وسجل ســعرها 
للبرميل اجلمعــة مقابل 94.03 دوالر 

للبرميل في اليوم السابق.
وذكر التقريــر اليومي ملنظمة الدول 
املصدرة للبترول “أوبك” أمس أن سعر 
السلة التي تضم متوسطات أسعار 
13 خاما من إنتاج الدول األعضاء في 
املنظمــة حقق ثانــي تراجع له على 
التوالي، وأن الســلة خسرت بضعة 
ســنتات مقارنة باليوم نفســه من 
األســبوع املاضي، الذي سجلت فيه 

92.85 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شــهد منو النشــاط فــي منطقة 
اليورو تســارعا كبيــرا في القطاع 
اخلاص في شــباط ، مستفيدا من 
تخفيــف القيود الصحية مع فرض 
ارتفاع قياســي في األســعار على 
املستهلكني، بحسب مؤشر “بي إم 
آي” لنشــرة “ماركيت” االستشارية 

نشر أمس.

يقلب هذا النمــو الوضع الذي كان 
ســائدا مع تســجيل تباطــؤ ملدة 
شــهرين متتاليني إذ بلغ مؤشر “بي 
إم آي” الذي يتم احتســابه استنادا 
إلى استبيان الشركات، 55.8 نقطة، 
في أعلى مســتوى له منذ خمسة 
أشــهر، بعدما كان 52.3 نقطة في 
كانون الثاني )يناير( وهو األدنى منذ 

11 شهرا.

وعندما يزيد املؤشــر عن 50 نقطة 
يشــير ذلك إلى منو في النشــاط. 
وبالتالي فإن أي جتــاوز لهذه العتبة 
يشير إلى تســارع في النمو، بينما 
يتراجع النشاط إذا كان رقم املؤشر 

أقل من 50.
وبحسب “الفرنسية”، أوضح احملللون 
فــي مذكرة “أدى تخفيــف التدابير 
الصحية إلــى انتعاش كبير في منو 

النشــاط العام.. بعد شــهرين من 
تباطؤ النمو بســبب ظهور املتحور 
أوميكــرون وإعادة فرض القيود التي 
مت رفعها بشكل جزئي في شباط “.

وشــهد قطاع الســفر والسياحة 
النشــاط، على  زيادة ملحوظة في 
تعزز  فيمــا  اخلدمات،  جميــع  غرار 
منــو اإلنتــاج كذلك فــي الصناعة 
التحويلية، مدعومــا بزيادة الطلب 

وتخفيف الضغط على التوريد.
التوريد  سالسل  في  التحسن  لكن 
األشهر  في  اختناقات  التي شهدت 
األخيــرة، لــم ينعكس بعــد على 
األســعار التي ســجلت أكبر زيادة 
لها منذ بدء اســتطالعات مؤشــر 
“بي إم آي”، مع ارتفاع غير مســبوق 
في أســعار قطاع اخلدمــات وزيادة 
شبه قياسية في أسعار مبيع سلع 

الصناعة التحويلية.
وتكاليف  األجــور  ارتفاع  وملواجهة 
الطاقة تســعى الشركات بشكل 
متزايد إلى حتميل زبائنها عبء زيادة 

تكاليفها، بحسب ماركيت.
وجتلى استئناف النشاط في فرنسا 
مع أكبر زيادة منذ حزيران 2021. في 
أملانيا، تســارع النمــو كذلك ليبلغ 

ذروته منذ آب.

التوترات الجيوسياسية تدفع دول االستهالك
 إلى تنويع سلة وارداتها من الخام

الصابح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
البورصة  الثالثــاء، في  العراقي، امس  الدينار 
الرئيســية بالعاصمــة بغداد، وفــي اقليم 

كوردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليوم 146600 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت اسعار صرف الدوالر أمس األول 
االثنني فــي بغداد 145000 دينار عراقي مقابل 

100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
ارتفعت في محال الصيرفة باألســواق احمللية 
في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار 
عراقي لــكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت 
أسعار الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 

دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شــهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا، حيث 
بلغ ســعر البيع 147500 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ سعر الشراء 146750 دينارا لكل 

100 دوالر امريكي.

الصابح الجديد ـ وكاالت:
سجل الذهب أعلى مستوى في تسعة أشهر 
امس الثالثاء، مع اشــتداد الوضــع في أوروبا 
الشــرقية بعد أن أمرت روسيا قواتها بدخول 
مناطق انفصالية شرق أوكرانيا مما زاد الطلب 

على سبائك املالذ اآلمن.
وارتفع الذهب الفوري 0.2 باملئة إلى 1909.86 
دوالر لألوقية بحلول الســاعة 05:58 بتوقيت 
جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 
األول من حزيران عنــد 1913.89 دوالر لألوقية 
فــي وقت ســابق، وزادت العقــود األمريكية 

اآلجلة للذهب 0.7 باملئة إلى 1912.20 دوالر.
قال جيفري هالي ، كبير محللي الســوق في 
OANDA: “مع تدهور الوضع على ما يبدو يوًما 
بعد يوم في أوروبا الشرقية ، ليس هناك سبب 
قوي ليكون ســلبًيا علــى الذهب في الوقت 
احلالــي”. وأضاف أن “الضغــوط التضخمية 
املتصاعدة فــي جميع أنحــاء العالم تدعم 
أيًضا املعــدن الثمني ، وهو وضع ســيتفاقم 
بسبب العقوبات الغربية الهائلة على روسيا 

إذا ما بدأت”.
وقفز النفط إلى أعلى مســتوى في ســبع 
ســنوات، وارتفعت املالذات اآلمنة وانخفضت 

العقود اآلجلة لألسهم األمريكية.
وبالنســبة للمعادن االخرى ارتفعت أســعار 
الفضة الفورية ٪1.2 إلى 24.23 دوالر لألوقية ، 
وارتفع البالتني ٪1.2 إلى 1087.44 دوالر، وارتفع 

البالديوم ٪0.5 إلى 2399.73 دوالر.

أسعار صرف الدوالر تعاود 
االرتفاع في بغداد وإقليم 

كوردستان

الذهب يسجل أعلى مستوى 
له في تسعة أشهر مع 
تفاقم األزمة األوكرانية

تسارع نمو منطقة اليورو بفضل تخفيف القيود الصحية 
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في هيت
العدد/ 173/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/22

الى/ املدعى عليه )ياسني ذياب جنم(
م/ إعالن

أقامت املدعية )افراح شريف درج( الدعوى 
محكمة  أمــام  173/ش/2022  املرقمــة 
االحوال الشخصية في هيت والذي تطلب 
بالتفريق  واحلكم  للمرافعة  دعوتك  فيها 
استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 
املرقم 1529 فــي 1985/12/31 وقد وردت 
الدعوتية غيــر مبلغه كونــك مجهول 
محــل االقامة وحســب شــرح القائم 
بالتبليغ واملؤيد من قبل اخملتار واخملاطبات 
يــوم 2022/3/6 موعدا  وعّي  الرســمية 
للمرافعة وتبليغك بصحيفتي محليتي 
وعليك احلضــور في املوعد احملــدد او من 
ينوب عنك قانونا وبعكســه سوف جتري 
املرافعة بحقــك غيابيا وعلنا وحســب 

االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان هوية
فقــدت هويــة الطالب في 
اجلميلــة/  الفنــون  كليــة 
جامعة بغــداد )رامي محمد 
فاضــل محمــد(، فعلى من 
الى  تســليمها  عليها  يعثر 

جهة اإلصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في الدور
رقم الدعوى/ 26/ش/2022
التاريخ/ 2022/2/22

الى/ املدعى عليهما
 ذاكر خلف سلمان و رفعه وادي داود

م/ إعالن
للدعــوى املقامة أمام هــذه احملكمة من 
قبــل املدعية )شــيماء محمــود احمد( 
واملتضمنة نفي نســب األطفال كل من 
عثمان ونزهان مــن املدعى عليها الثانية 
رفعــه وادي داود وجملهولية محل اقامتك 
حســب شــرح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار منطقتك تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتــي محليتــي يوميتــي مبوعد 
الساعة  يوم 2022/3/2  املصادف  احملاكمة 
التاسعة صباحا وفي حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانونا فستجرى املرافعة 

بحقك غيابا ووفق االصول.
القاضي
عبد اجمليد حسن لطيف

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )ن.ع قيس 
مساعد عبيد حميد العزاوي(

الساكن/ مجهول االقامة
اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة عن 
اجلرمية املسندة اليك وفق املادة )1/4( من 
قانون مكافحة اإلرهاب رقم 13 لســنة 
اإلجراءات  تتخذ  وبعكسه سوف   2005
احكام  بحقك  وتطبق  القانونية ضدك 

املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفي العموميي صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد: 2598/ب/2021
التاريخ: 2022/2/22

الى املدعى عليهم/ 1- اسماء عبد احلسي عودة 
2- عامر عبد احلسي عودة 3- سامر عبد احلسي 
عوده 4- خمائل عبد احلســي عودة 5- زينب عبد 

احلسي عودة
أقام املدعــون )1- جناة رحيم عبداهلل/ اصالة عن 
القاصرة  ابنتها  نفسها وحســب وصايتها عن 
)ايام عبد احلســي( 2- بارق عبد احلسي عوده 3- 
عيون عبد احلســي عوده 4- مالك عبد احلسي 
البدائيــة املرقمة 2598/ب/2021  عوده( الدعوى 
وقد اصدرت هذه احملكمة حكمــا غيابيا بتاريخ 
2022/1/23 بإزالــة شــيوع العقــار بيعا املرقم 
4025/2 م 29 دامــوك وتوزيــع صافي ثمنه على 
الطرفــي املتداعَيْي وجملهوليــة محل اقامتكم 
حسب كتاب مركز شــرطة اخللود بالعدد 1686 
في 2022/2/16 وإشعار اخملتار داموك/ حي احلريه 
)ثائــر صالح ســعيد( تقرر تبليغكــم باحلكم 
بصحيفتي محليتي ولكم حق االعتراض على 
احلكــم الغيابي خــالل املدة القانونــي البالغة 
عشــرة ايام اعتبارا من اليــوم التالي من تاريخ 
النشر وفي حال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونيا سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القاضي
محمد حران السراي
قاضي استئناف واسط

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد/ الكرخ 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
البياع

العدد: قيمومة/ 1323
التاريخ: 2022/2/6

م/ إعالن
حتية طيبة..

احلجــر  حجــة  إصــدار  ملقتضيــات 
والقيمومة

قدمت املســتدعية )جنان بدري شاكر( 
طلبا الى هذه احملكمة تروم فيه نصبها 
قيمــة على شــقيقها )صــدام بدري 
 2006/10/15 بتاريخ  )املفقود(  شــاكر( 
فمن لديه معلومات عن املفقود املذكور 
أعاله مراجعة هــذه احملكمة خالل مدة 
)15( يوما إذا كان خارج العراق و)30( يوما 
إذا كان داخل العراق(( من تاريخ النشــر 
القانونية  اإلجراءات  ستتخذ  وبعكسه 

وفق األصول.
القاضي
سالم عبد سلمان

فقدان هوية
الصادرة من  الهويــة  فقدت 
الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية- فرع كربالء، باسم/ 
حكمــت عباس محيســن، 
يســلمها  عليها  يعثر  فمن 

الى جهة اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الزبيدية

رقم الدعوى/ 6/ج/2022
التاريخ/ 2022/2/13

قرار احلكم بالعقوبة
تشــكلت محكمة جنح الزبيدية بتاريخ 2022/2/13 من 
قاضيها الســيد احمــد حامد الكالبي املــأذون بالقضاء 

باسم الشعب وأصدرت القرار اآلتي
املشتكية/ اخالص علي محمد

املدعي العام/ القاضي/ فاضل عباس كاظم
املداني الهاربي/ 1- حيدر رمضان خضير 2- سمير محمد 
طالب 3- محمد إســماعيل عبد اهلل/ وكيلتهم احملامية 

املنتدبة/ فاطمة خالد سعود
القرار/

1. حكمت احملكمــة على املدان 1- حيــدر رمضان خضير 
2- ســمير محمد طالب 3- محمد إســماعيل عبد اهلل( 
باحلبس البســيط ملدة ثالث ســنوات لــكل واحد منهم 
اســتنادا الحكام املادة 3/413 من قانون العقوبات وبداللة 

مواد االشتراك 47 و48 و49 منه.
2.  إعطاء احلق للمشــتكي للمطالبــة بالتعويض امام 

احملاكم املدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
3.  إصــدار أمــر قبض وحتري بحــق املدانــي الهاربي 1- 
حيدر رمضان خضير 2- ســمير محمــد طالب 3- محمد 
إســماعيل عبد اهلل وفق املادة 3/413 من قانون العقوبات 

وبداللة مواد االشترااك 47 و48 و49 منه.
4.  قــدرت احملكمة أتعــاب محاماة للمحاميــة املنتدبة 
فاطمة خالد سعود مبلغ قدره خمسة وعشرون الف دينار 
تدفع لها من خزينة الدولة بعد اكتســاب القرار الدرجة 

القطعية.
- وصدر احلكم استنادا ألحكام املادة 182/أ من قانون أصول 
احملاكمات اجلزائية حكما وجاهيا قابال للتمييز وأفهم علناً 

في 2022/2/13
القاضي
احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 764/ج/2022
التاريخ: 2022/2/20

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: بلسم محمد 

صكبان عبد السيد/ يسكن 
كوت- الفالحية

بالنظر جملهوليــة محل اقامتك في 
الوقت احلاضــر ولكونك متهما في 
764/جنح/2022  املرقمــة  القضية 
وفــق احكام املــادة )248( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــي محليتي 
للحضور امــام هذه احملكمة في يوم 
2022/3/20 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

حسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

فقدان هوية
الصــادرة من  الهوية  فقــدت 
الشــركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية- فرع ذي قار باســم/ 
الرضــا مجيد،  عبــد  جليــل 
املوظف في فــرع ذي قار، فمن 
يعثر عليها يسلمها الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد:672/ج/2022
التاريخ: 2022/2/20

املتهم 
 احمد كاظم عبد الرضا خنجر الباوي

م/ اعالن
حتية طيبة...

املتهم/ احمد كاظم عبــد الرضا خنجر 
البــاوي تولــد 1988 يســكن محافظة 
واسط/ حي احلكيم اسم االم زينب داخل 
بالنظر الى مجهوليــة اقامتك ولكونك 
متهما بالقضيــة املرقمة )672/ج/2022( 
وفق احــكام املــادة )1/456( مــن قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن عن 
طريق صحيفتي محليتي للحضور امام 
هذه احملكمة في الساعة الثامنة صباحا 
يــوم 2022/3/28 وفي حــال عدم احلضور 
سوف جترى احملاكمة غيابا بحقك وحسب 

األصول.
القاضي 
خالد محمد االعرجي

)إخطار(
من/ محكمة قوى االمن الداخلي/ 

املنطقة الثانية
الى/ املتهم الهارب )العريف نظير 

توما كرومي بهنان بتق(
الساكن/ مجهول االقامة

اقتضى حضــورك أمام هــذه احملكمة 
خالل مدة )30( يوما من تاريخ نشــره إذا 
كنــت داخل العــراق او خارجه لإلجابة 
عن اجلرمية املســندة اليك وفــق املادة 
)5 و32( ق.ع.د املعدل وبعكســه سوف 
تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 
بحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة 

ما يلي:
1- احلكــم عليــك بالعقوبــة املقررة 

جلرميتك
2- إعطاء املوظفي العموميي صالحية 

إلقاء القبض عليك أينما وجدت
3- إلــزام املواطني باإلخبــار عن محل 

اختفائك
4- حجز أموالك املنقولة وغير املنقولة.
لواء الشرطة احلقوقي
حسن حسني احمد
رئيس محكمة قوى االمن الداخلي
املنطقة الثانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 2022/899
التاريخ: 2022/2/21

اعالن
للطلب املقدم من قبل طالبة حجة احلجر 
والقيمومــة خيرية كاظــم زعيج والتي 
تطلب نصبهــا قيمة علــى ولدها علي 
 2014/6/10 بتاريخ  املفقود  كاظم عطية 
اثناء اقتحام عصابــات داعش االجرامية 
ملدينة املوصل/ ســجن بادوش عليه تقرر 
نشر فقدانه في الصحف احمللية فإذا كان 
املفقــود حيا او من له حق االعتراض حول 
املوضوع مراجعة هذه احملكمة بنفسه او 
من ينوب عنه خالل مدة عشــرة أيام من 
تاريخ النشر في الصحف احمللية وبعكسه 
ســوف تقوم احملكمة بإصدار حجة احلجر 
والقيمومة وجعــل والدته خيريه كاظم 
زعيج قيمة علــى املفقود أعاله لقيامها 

بإدارة شؤونه حسب القانون.
القاضي
امنار عبدالعزيز محمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الصويرة
العدد: 1157/ج/2021
التاريخ: 2022/2/17

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: 

)عالوي سرحان فاضل عباس 
الزبيدي(

بالنظــر جملهولية محــل اقامتك في 
الوقــت احلاضر ولكونــك متهما في 
القضية املرقمة اعاله وفق احكام املادة 
)453/ الشق االول( من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
وبداللة مواد االشــتراك 47 و 48 و 49 
منه فقد تقرر تبليغــك باالعالن عن 
طريق صحيفتــي محليتي للحضور 
امام هذه احملكمة في يوم 2022/3/24 
وفي حال عدم حضورك ســوف جترى 
احملاكمة بحقك غيابا وحسب االصول.
القاضي
حتسني علي ذيبان

مديرية تنفيذ الكوت
رقم اإلضبارة/ 2019/2807
التأريخ/ 2022/2/22

إعالن
تبيــع مديرية تنفيــذ الكوت الســيارة 
املرقمــة )30716 أ واســط خصوصــي( 
الواقعــة في واســط العائــدة للمدين 
)محمد لطيف حمزة( احملجوزة لقاء طلب 
الدائن )سليمة عبد احلسي جنابي( البالغ 
الراغب  فعلى  عراقي،  دينار   )10،800،000(
بالشــراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
)10( أيام تبــدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينــات القانونية 
عشرة باملائة من القيمة املقدرة وشهادة 
اجلنســية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية على املشتري.
املواصفات:

1- رقمها: 30716 أ واسط خصوصي
2- جنســها ونوعهــا: خصوصي نوعها 

شيري ستيشن تيكو
3- لونهــا وموديلها: ابيــض غير محدد 

موديل 2014
4- القيمــة املقدرة: 9،000،000 تســعة 

ماليي دينار عراقي
املنفذ العدل: عقيل خليل اخلرساني

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـ FTTH  الوجبة الرابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبسافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركي 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطــاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً بنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولي وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بي املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد. 
فعلى من يجد في نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته على املوقع اإللكتروني 
)Ftth-submit.iq( وتقدمي عطائه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة 
ال تقل عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمســكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، 
مدة تنفيذ املشــروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، 
عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشــتركي الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم 
كل ربع ســنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة 
املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى 
وفي حال جتاوز هذا العدد يتم إهماله واستبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولي واملستثمرين من 
االشتراك في هذا املشروع، وان عملية فتح العروض سوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر 
متخصصة من إدارة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وســوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية 
ملتطلبات التقدمي وان اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح 
واإلحالة املشــار اليها في املوقع اإللكتروني. وسيتم نشــر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني 
أعــاله والذي يعتبر موقعا للتبليغات القانونية املعتمدة للمتقدمي وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا 
عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية 
االعتراض على اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني( 
علماً بأن وزارة االتصاالت الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق 
كل من يقــوم بتقدمي عطاًء وهمياً او ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقــد وحتمله كافة األضرار 
التي تلحق باملشــروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء 
وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقــاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املــدد القانونية املنصوص 
عليها في كتاب اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشــروع الوطني 
حق إلغاء املشروع قبل اإلحالة من دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على 
قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد 
  )Zain  07822222352   -   07722222352 Asia (  او االتصال عبر األرقام )Subcontractors@ftth.iq( اإللكتروني
لإلجابة عن كافة االستفســارات علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 22 /2022/2 

ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/3/6.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس 
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة
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تشكيل

اصداراتغياب

ترجمة

في السلســلة الوثائقيــة »ألفباء جيل 
دولــوز«، يقول الفيلســوف الفرنســي، 
أمــام ُمحادثتــه كلير بارنيــه، إن بعض 
الرّســامني، مثل فان غوخ، لــم يتجّرؤوا 
على مقاربة الّلون إّل بعد سنواٍت طويلة 
من العمل علــى بورتريهاٍت ومواضيع قد 
تبدو هامشــية، مرسومًة بألوان قد تبدو 
كانت  الســنوات  هذه  لكّن  هامشــية، 
تشــّكل بالنســبة إليهم ممارســًة من 
شأنها أن تؤّهلهم لولوج عالَم اللون في 

معناه األكثر ُعمقاً.
ثّمة شــيٌء من فكــرة دولوز فــي جتربة 
اللبنانيــة عايدة ســّلوم  التشــكيلية 
)1954(، التــي ُعرفــت، خــال عقودٍ من 
بأعمال تصويرية في  الفّني،  الشــتغال 
األغلــب ــ مناظر طبيعيــة، بورتريهات، 
إلخ، أظهرت فيها حساســيًة عالية في 
استخدام اللون وفي تصوير، بل بناء، عالَم 
غنائي تشّيده على هامش الواقع اللبناني 
البائس واملفتِقد لــكّل غنائية. ورغم أن 

الســابقة تشّكلت من  بعض أعمالها 
ضربات مــن اللون، وبدت متخّليًة عن أّي 
متثيل أو واقعّية، إّل أّننا لم نعرف الفنانة 
كتشــكيليِة لون، أو كرّسامة متيل متاماً 

إلى التجريد، إّل في أعمالها األخيرة.
هذه األعمال باتــت معروضًة اليوم في 
»غاليري جانني ربيز« ببيروت، في معرٍض 
لعايدة سّلوم يحمل عنوان »وشوشات«، 
افُتتح يوم األربعاء املاضي ويستمّر حتى 

الثامن عشر من آذار/ مارس املقبل.
الفنانة  في تقدميها ألعمالها، ل تخفي 
اللبنانية أن لوحاتها تعّبر عن شــيٍء ما: 
ليس مــا تفعله جتريــداً أوتوماتيكياً، أو 
اســتجابًة ل واعية، بل ماحقًة باللون، 
والتكوين، ملشاعر تسعى  الضوء  بعَمل 
عايــدة ســّلوم إلــى الكشــف عنها، 
لنفســها أّولً، ورمبــا أيضاً ملُشــاهدي 
لوحاتها. تكتب الفنانة في تقدميٍ إلحدى 
لوحاتهــا: »أُنِصــُت إلى صــوت الذات، 
كمــا لو كنُت مرآًة، كما لــو كنُت امرأًة 
أخرى هي التي تنصــُت إلى صوت ذاتها 

العميق. تبدأ هي بضربة فرشاة تنتهي 
إليها، وفيهــا. نقطًة تلو نقطة، وضربًة 
إثر ضربة، ترتفع حياة احلواس، ويتكّون ما 

يرّم ذلك النكسار الدفني«.
عبارة البحث قــد تبدو األكثر قدرًة على 
قول هذا املســعى الــذي تّتخذه عايدة 
سّلوم في أعمالها املعروضة، حيث حتاول 
ضربات الفرشــاة ــــ متناهية الصغر 
أحيانــاً، والتــي تقطعها فــي الغالب 
خطوط لونية أُحادية ــ إيجاد شكٍل لم 
يصْل بعُد إلى عتبــة اللغة واجلملة ــ 
املعنى، مسّودٌة  بهذا  اللوحة،  والشكل. 
لونية واسعة، واستكشاف في تكويناٍت 
تأتي  جديــدة لغنائيــٍة كانت ســابقاً 
مضّمنًة في أشــكال خارجية. اللوحات 
املعروضة حُتاول، مبعنًى ما، البحث عن أثر 
ـ  ـ من مشــاهد وأشياء وأفعالـ  اخلارجـ 
في الداخل، أي في انعكاســه الذاتي أو 
الروحي، الذي يجيء خافتاً كالوشوشات.

* عن العربي اجلديد

 
رحل السبت املاضي املؤرخ والباحث العراقي 
األب ســهيل قاشــا )1942-2022( في أحد 
مستشــفيات بيــروت، وقد ترك عشــرات 
املؤّلفــات حــول تاريخ املســيحيني العرب 
وأساطير  والســومرية  البابلية  واحلضارات 

وأديان املنطقة العربية.
ُولد الراحــل في بلدة بخديــدا بالقرب من 
مدينــة املوصــل لعائلة ســريانية، وتلقى 
دروســه البتدائية في مدرســة احلمدانية 
الثانيــة في بلدته، ثّم انتقــل بعد ذلك مع 
أســرته إلى املوصل، وأكمــل تعليمه حتى 
نال شــهادة الدورة التربوية إلعداد املعلمني 
سنة 1961، حيث عمل بعد تخرجه معلماً 
في عــدد من مــدارس العراق حتــى بداية 

الثمانينيات.
والتحق قاشــا بـ«جامعــة املوصل« حيث 
درس التاريــخ وتخــرج عــام 1978، قبل أن 
يلتحق بأكليريكية مار أنطون البادواني في 
لبنان ليدرس الاهوت ســنة 1993، وأصبح 

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

العامة/ الثقافية  الشــؤون  دار  صدر عن 
وزارة الثقافــة والســياحة واآلثار كتاب) 
ماكان بني الفتــى غضبان واألميرة حذام 
الكتاب حكايات  ( للكاتب حازم خليــل. 
شعبية تناقلها األبناء عن اآلباء واألمهات 
للذاكرة  مؤرخة  شــفاهياً  إلينا  ووصلت 
لتقاليد  املوصليــة وســجاً  اجلمعيــة 
وعــادات موروثــة كانت وماتــزال نقطة 
اتصال مهمة بني املاضي واحلاضر تناولها 
البعــض باللهجــة العاميــة املوصلية 
وتناولهــا البعض الخر باللغة الفصحى 
مســجاً احداثها محافظاً عليها مبنى 
ومعنى وارتأى الكاتــب ان يقدمها بثوب 
جديد وبتصرف بسيط دون أن ميس روحها 
ونكهتها التاريخية مترجما فكرة وخيال 

مؤلفيها اجملهولني.
يقع الكتاب في ٢٦٤ صفحة من القطع 

املتوسطة.
كما صدر أيضا كتاب ) قراءات في التجربة 
املسرحية املعاصرة ( للكاتب سعد عزيز 

عبد الصاحب.
يقدم هذا اجلهد النقدي مســاراً توثيقياً 

مهما للعروض والظاهر املســرحية عبر 
حرص الناقد على تدوين حيثيات العرض 
الببلوغرافيــة زمانا ومكانــا وإنتاجا من 
اجل كتابة حلظة تاريخية وجتميدها نقديا 
لتذويبها فــي أي ممارســة نقدية قادمة 
سواًء للناقد نفسه او جلهود نقدية اخرى 
ميكن ان تعتمد هذا اجلهد في مســتواه 
التوثيقــي إلعــادة قراءة تلــك العروض 
والظواهر من جديد عبــر زوايا نقدية رمبا 
لم يلتفت لها هذا اخلطاب النقدي الذي 
بني ايدينــا مايعني ان الناقــد ليكتفي 
باللحظة النية فقط في تدوينه النقدي 
امنا ينفتح لنا األفق خطط مســتقبلية 
ميكن لها ان ترســم لنا واقعا جديدا عبر 

ماستنجزه من خطابات نقدية اخرى.

بغداد - الصباح الجديد:
صدر عــن دار الشــؤون الثقافية العامة 
/ وزارة الثقافــة والســياحة واآلثار كتاب 
) املائيات في الشــعر األندلســي دراسة 
موضوعية فنية ( بقلم الكاتبة شــيماء 
هاتو فعــل البهادلي. تناولت في الفصل 
األول من الكتاب )دور املائيات في تشكيل 
البنية املوضوعيــة( ثم جاء املبحث األول 
عن) املائيات في املديح ( أما املبحث الثاني 
حتدث عــن ) املائيات في الرثــاء ( املبحث 
الثالث جاء بعنــوان ) املائيات في وصف 
الطبيعة ( و) املائيات في الغزل ( كان من 
حصة املبحث الرابع. يقع الكتاب في ٢٤٨ 

صفحة من القطع الكبير. 
كما صدر أيضا كتاب ) الرهان على سؤال 
الثقافة (حوارات مــع مثقفني عراقيني ( 

للكاتب الستاذ جبار البهادلي وهو مادة 
جمعــت لتوثق مرحلــة انتقالية مهمة 
للثقافة العراقية فــي حلظة حرجة مع 

مثقفني ممن هم في احلياة او غابوا عنها.
الثقافي  الراهــن  احلــوارات  تناولت  لقد 
بعد الهزة الكبيــرة التي عصفت بالباد 
والشــكاليات والتحــولت التي اصابت 
جســد اجملتمع العراقي بعــد عام ٣٠٠٣، 
وصدمــة املثقفني العراقيــني الذين لم 

يتنبؤا بالكارثة إل بعد فوات الوان.

لحقاً رئيس اإلكليريكية الكبرى للسريان، 
وعمل أستاذاً ملادة اإلساميات ومادة احلوار 
اإلسامي املســيحي في »معهد القديس 

و«جامعة  والاهــوت«  للفلســفة  بولس 
احلكمــة« و«جامعة احلضارة اإلســامية 

املفتوحة« في بيروت.
اهتّم الراحل بدراسات الاهوت والفلسفة 

اإلسامية واألديان
فــي أول مؤّلفاته الذي صــدرت عام 1963 
بعنوان »أنت من أنت«، طرح مجموعة من 
األســئلة التي شــّكلت عتبة لبحثه في 
قضايا لهوتية من خال جتاربه الشخصية 
وتأماته في الفلســفة واألديــان، مضيئاً 
تاريخ العاقة بني اإلنســان واإلله على مّر 

العصور.
قّدم قاشا دراســات متخّصصة بعد ذلك 
في تاريخ األديان، ومــن أبرزها كتابه »بابل 
والتــوراة« )2011( الذي يســتعرض كيف 
تأّثرت التوراة باملدونــات العراقية القدمية، 
موضحاً أن موضــوع اخللق يتخطى التراث 
الكتابي إلى التراث اإلنساني، على اختاف 
فروعــه الدينية وغير الدينية، وبالتالي فإن 
اخلطاب الذي يحويه يتعدى أيضاً دائرة دين 

العهد القدمي إلى األديــان الخرى بل وإلى 
الثقافات غير الدينية.

اهتــّم الراحل بتراث مدينتــه املوصل في 
عدد مــن كتبه حيث أصــدر »املوصل في 
القرن التاسع عشر«، و«املوصل في العهد 
اجلليلي«، و«املوصــل في مذكرات الرحالني 
املوصل  أبرشية  و«تاريخ  واألجانب«،  العرب 
الكاثوليك«، و«من أعام املوصل:  للسريان 
الدكتــور محمــد صديق بــك اجلليلي«، 

وغيرها.
كما كتب حول تاريخ املسيحيني في العراق 
والعالم العربي في كتــب مثل »حملات من 
تاريخ نصــارى العراق«، و«كنائس بخديدا«، 
و«الســريان تاريخ وحضارة«، و«املسيحيون 
العهد األمــوي«، و«تكريــت.. حاضرة  في 
عدد  جانب  إلى  الســريانية«،  الكنيســة 
من املســرحيات الدينية ومنهــا »املياد«، 
و«اجللجلــة«، و«مــار بهنام«، و«يوســف 
»الكاهن  همــا  روايتــان  وله  الصديــق«، 

اجملهول« و«كشف القناع عن الفضائح«.

 
بغداد ـ الصباح الجديد:

باتــت الترجمة جزءاً ل يتجــّزأ من تلّقي 
األســماء  فالطلب على  لــأدب،  القراء 
الكبرى لأدب العاملي تتجاوز في الغالب 
املؤلفــني احملليني، ألســباب عديدة منها 
الضمانــات التــي تقّدمهــا األســماء 

الشهيرة والستثمار النقدي فيها. 
لكــن العاقة بــني الترجمــة والروايات 
موضوع شبه غائب على مستوى البحث 
العلمي، وهو مــا يتصّدى له كتاب صدر 
مؤخراً للباحث العراقي عبد اهلل إبراهيم 
بعنوان »السرد والترجمة« عن منشورات 

»دار أبجد«.
يقول املؤلف في تقدمي كتابه: »لم يُشح 
الســردُ بوجهه عن الترجمــة، بل جعل 
منها جزءاً من عمليــة التأليف في نوع 

من املواربة التي جتّنبت اإلقرار بنســبة 
النص إلى مؤلفه احلقيقي؛ جعلها مرة 
البنية الســردية، حيث  أركان  ركناً من 

يقــوم املترجمون بأدوارهــم في العالم 
رؤى  عن  معّبريــن  للســرد،  الفتراضي 
أفصحت عن مواقفهم الثقافية، وحتى 

عــن هوياتهم الســردية، ثــم جعلها، 
مرة أخرى، حية في قضية ســوء تأويل 

النصوص بني األم«.
يضيــف إبراهيم: »بذلك أدخل الســرد 
الســردية  العوالم  صلب  في  الترجمة 
املتخيلة، فظهرت بلبوس اخلدع الكتابية 
التي تنكر بها املؤلفــون، وانخرطوا في 
ممارســة جملة من األكاذيب البيض، أي 
األكاذيب التي ل يترتب عليها حكم، ول 
ســوء قصد، بادعائهم أنهم مترجمون 
اقتصــر دورهم على ترحيــل النصوص 
من لغة إلى لغة، ومن ثقافة إلى أخرى، 
ولم يبخلــوا في اختــاق الذرائع التي 
ســوغت لهم تلك األفعال املثيرة، وما 
ُمثرين  الشــائقة  احليل  يتبادلون  برحوا 
الظاهرة السردية بأفكار لم تخطر على 
بال، وذلك إنعاش للسرد فيه من البتكار 

مبقدار ما فيه من الطرافة«.

عايدة سّلوم.. لوحاٌت كمسّودات واسعة*

كتاب ماكان بينغياب سهيل قاشا: تجوال في تاريخ بالد الرافدين
الفتى غضبان واألميرة حذام

كتاب المائيات في الشعر األندلسي
»السرد والترجمة«: تأويل النصوص بين األمم

متابعة

ال مــن عاش مرحلة التفســير والنقل 
والتــي متر فــي طريق فيــه الكثير من 
املعوقــات واملصاعب التي تواجه الناقل 
مــن لغة الــى اخرى وهو يصــور عالم 
بكل تفاصيله ويحولــه الى عالم اخر، 
وعرفت اهميــة  البحث عن املفردة، وما 
خلفها مثا كلمة »بنــك« لها الكثير 
من التوضيحات  وتكّون معنى يختلف 
عن كونهــا تعني املكان الذي نضع فيه 
النقود مثــا تأتي مبعنــى ضفة النهر 

ومخزن الثلج وتفسيرات اخرى.

رحلة بالباخرة
 وتابع : الذي يتعامــل مع اللغة يحتاج 
الــى ان يتعــرف على املدن واســمائها 
القدمية واحلديثة، ولهذا  يجب العتماد 
على اطالس بكل الزمنة، وحني عملت 
فــي املتحــف اســتعنت بالكثير من 
الطالــس القدمية، وكتب الرحات فيها 
عوالم اخرى جديدة لــم نتعرف عليها 
اثناء دراســتنا اجلامعيــة ول حتى في 
املاجســتير، مثــا العــادات والتقاليد 
والطقوس الدينية واملناسبات واسمائها 
الشعبية، واثناء ترجمتي لكتاب »رحلة 
بالباخرة الى شــمالي بغــداد« للكاتب 
النكليزي جيمــس فلكس جونس وهو 

ضابط اســتخبارات انكليزي كتب عن 
رحلته بشكل دقيق مؤشرا كل الماكن 
التي مــرَ بها من منطقــة الكاظمية 
والطارمية حتى تكريت اذ كتب عن خان 
وضع له اسم وجدته غريب وغير مطروق 
فبحثت عن الســم فــي دائــرة الثار 
ولم اجد له تســمية  حتى اســتعنت 
مبوســوعة الماكن في  العراق وعرفت 
ان بعض الرحالة يســتعني بالناس على 
كتابة اســماء بعض املناطق والماكن 
فيكون الســم اما غير واضــح او غير 

صحيح.
وأكمــل: يجــب ان يكــون املترجم ذات 
ثقافة عاليــة ووعــي لن ادب الرحات 
مســؤولية كبيرة يجب ان نتناوله بكل 

صدق وعمق ودقة في التعبير. 
 وفنجان موســوعي وأكادميي وشــاعر 
وناقــد حاصل على الدكتــوراه في ادب 
الرســائل الســتخباراتية عــام 2016 
وعضو الحتاد العام لأدباء ورئيس قسم 
الثقافي،  الهالي  ملتقى  في  الدراسات 
ولــه 40 مؤلفا فــي الترجمــة والنقد 
الدبي وعشــرات املقالت في الصحف 
ومشــاركات في ندوات ومؤمترات عربية 

ومحلية. 

 

بغداد - وداد ابراهيم:

اقامت دار املأمون للترجمة والنشــر في 
وزارة الثقافــة والســياحة والثــار ندوة 
بعنــوان »الترجمة وادب الرحات« الثنني 
علــى قاعة طــارق العبيدي فــي مبنى 
الدار حتدث فيها د. عبــد الهادي فنجان 
الســاعدي عــن جتربته خــال أكثر من 
نصف قرن مع ادب الرحــات والترجمة، 
وبحضــور كبير مــن مــدراء الدوائر في 
الوزارة والعاميــني واملترجمني والكتاب 
استعرض فنجان رحلته الثرية بالتجارب 

والدروس.

املفردة تغيير
وقــدم محاور عن اثــر الكلمة في تغيير 
الحــداث ومشــكات الترجمــة مــن 
النكليزية الى العربية قائا: بدأت رحلتي 
عام 1975 اي منذ ما يصل الى نصف قرن 
حني كنت طالبا في اجلامعة املستنصرية 
وكلفت بترجمة كتاب »رحات في اجلزيرة 
العربية« للكاتب ترام توماس ومن خاله 
كان الدخول الى عالم الرحات، واخلوص 
في ما يكتبه الرحالة في عالم ل يعرفه 

الترجمة وادب الرحالت في دار المأمون للترجمة والنشر

جانب من الندوة
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ملونشريط
نساء في فرنسا يقعن ضحية
االحتيال بالتنومي املغناطيسي

كشفت الســلطات الفرنسية، عن تزايد ملحوظ في عدد 
الشكاوى املقدمة من قبل نساء تعرضن للنصب واالحتيال 

عن طريق التنومي املغناطيسي.
وذكر موقع مونتي كارلو الفرنســي، في نسخته العربية، 
ان نســاء في منطقــة Hauts-de-France، وقعن ضحايا 
للتالعب العقلي، وهي عملية غريبة يستخدم فيها حجر 

أسود غامض لالستيالء على أموال ومجوهرات الضحايا.
ونقل عن عضو هيئة دفاع مدينة ليل، نورا ميساوي لوفيفر، 
قولها، ، مت حتديد حوالي 30 حالة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 
2021، ال ســيما في توركوينــج، وروبيكس، مطالبة بفتح 
حتقيق من قبل احملاكم اخملتصة لكشف تفاصيل القضية.

وأورد املوقــع قصة إحــدى الضحايا، تدعــى مينا، انه في 
غضون دقائق، وجدت نفســها حتــت التأثير، وقالت »طلب 
مني تســليمه كل ما لــدي من مجوهــرات، وكل ما في 
حقيبتــي، امتثلت دون وعي وأعطيته كل شــيء. لم أعد 
أحتكم في نفســي. لم أكن أعرف حتى ما أفعله. ما أذكره 
هو أني رأيت ثقًبا أسود اللون. كانت قدمي متجمدة متاًما، 
ولم أستيقظ إال بعد فوات األوان، واستغرقت كل القصة 

ربع ساعة«.

حتديث جديد لواتساب.. ينهي كابوس الصور
لطاملا شــكا كثيرون من مســتخدمي “واتســاب” من أن 
معاينة الصور والفيديو صغيرة، مقارنة باملعانية املطروحة 
للمســتندات. وانتبه تطبيق التواصل الفوري “واتســاب” 
لهذه املشــكلة ســريعاً، وتقول تقارير إخبارية إنه يعمل 

على حلها.
وبحســب املوقع اإلخبــاري التقنــي )WABetaInfo( ، فإن 
“واتساب” ســيطلق حتديثا خالل املستقبل القريب يتمثل 
في معاينة )Preview(،أكبر مما ســبق، بحيث تصبح مثل 

معاينة الوثائق الكبيرة نسبيا.
وأضاف أن هذه امليزة موجودة اآلن في النســخة التجريبية 

.(WhatsApp beta(
وقــال إنه من املتوقــع أن يجري طرح اخلدمــة اجلديدة في 

األسابيع املقبلة.

نيوزيلندا تفتتح آخر مبنى أصيل
في العالم للفنان فريدريش هندرتفاسر

ُفتحت أبواب آخر مبنى أصيل في العالم للفنان النمساوي 
فريدريش هندرتفاسر، في نيوزيلندا.

ويضــم املبنى، الذي صممــه الفنان النمســاوي الراحل، 
قبل نحــو30 عاماً، معرضاً ألعماله الفنية، إضافة إلى أول 
معرض عام للفن املاوري املعاصر »معرض وايراو ماوري« في 

نيوزيلندا.
وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إن هذا املركز 
»مبنى ال يصدق وحتية جميلــة« للفنان الراحل. وأضافت: 
»ليس لدي شك في أن ذلك ســيكون مصدر جذب مهماً 
لألشــخاص من جزر نيوزيلنــدا. وفي الوقــت الذي نفتح 

بعناية حدودنا للزوار الدوليني أيضاً«.
وقالت الرئيســة التنفيذية ملركز »هندرتفاســر« للفنون، 
كاثلني دروم، إن هــذا املعرض، الذي تبلغ تكلفته 30 مليون 
دوالر نيوزيلندي )20 مليون دوالر أميركي(، وجهة ســياحية 

ثقافية عاملية املستوى.

البصرة ـ سعدي السند:

احيــت فرقــة تــراث البصــرة 
املوســيقية ألتابعــة لرابطــة 
املبدعــني العراقيــني للفنــون 
اجلميلــة فرع البصرة امســية 
تراثية وبحضــور نخبوي جميل 
ضم العديــد من مبدعي مدينة 
والعشــرات من محبي  البصرة 

املوروث الشعبي.
الفنــان طارق  الرابطة  رئيــس   
شــعبان اشــار وقبــل بدايــة 
الرابطــة  ان  الــى  األمســية 
تأسســت في السابع من شهر 
شــباط 2016 وهــي فــرع من 
الرابطــة املركزيــة فــي بغداد 
اجملتمع  منظمات  من  كمنظمة 
املدني وقد اكتسبت شخصيتها 
املعنويــة ملمارســة نشــاطها 
الفنــي والثقافي وهــو تخويل 
الوزراء  العامة جمللس  االمانة  من 
وقد قدمت املنظمة الكثير وكل 
انشطتها موثقة ومعروفة منذ 
تأسيســها وتعاونت مع العديد 
مــن املؤسســات واملنظمــات 
بأقامــة فعاليات مميــزة واثمرت 
جهودها عن تأسيس فرقة تراث 
وتســعى  املوســيقية  البصرة 
من  مســرحية  فرقة  لتأليــف 

روادها خالل االيام املقبلة .
وقتا مع  اليوم  وقال ســنمضي 
مبدعــي فرقــة تــراث البصرة 
املوســيقية وهــي الفرقة التي 
جتســدت اعمالها بإحياء التراث 

احلركة  وتنشــيط  املوســيقي 
املوسيقية في احملافظة 

 كما ان الفرقة تســعى لنشــر 
الوعي املوسيقي في اجملتمع عبر 

التأكيد على أهمية املوسيقى.
انطلقت في االمسية  بعد ذلك 
أغاني التراث حيث أنشد الفنان 
رائعــة املطرب  ليــث ســوادي 
الكبيــر ياس خضر ) تعال احلبك 
انة اشتاق ( ثم قدم الفنان جبار 
الســعد أغنية الفنــان الكبير 

عبداجلبــار الدراجــي ) علمتني 
اشــلون أحبك ( أعقبــه الفنان 
رائد السهر بتقدمي اغنية الفنانة 
أحاول   ( امل خضيــر  الكبيــرة 
أنســى حبك ( ومن ثــم رائعة 
املطربة زهور حسني ) جيت لهل 
الهوى أشــتكي من الهوى( وقد 
انشــدها الفنان عبــاس ناظم  
وقدم الفنان احمد الزيدي اغنية 
من كلمات الشاعر مهدي عبود 
طارق  الفنان  واحلان  الســوداني 

شعبان تاله الفنان نعيم العطار 
منشــدا اغنية الفنــان الكبير 
حسني نعمة ) مابية اعوفن هلي 
والبية اعوف هواي ( وقدم الفنان 
احمد الصيدلــي اغنية للفنان 
حســني نعمة بعنوان ) جاوبني 
تــدري الوكت ( ثم قــدم الفنان 
حميــد خلــف اغنيــة املطرب 
العربي كارم محمــود ) عّنابي ( 
وقدم الفنــان صباح نوري اغنية 
املطرب الكبير حضيري ابو عزيز ) 

سّلم علية بطرف عينة وحاجبة 
 (

وعلــى هامش األمســية أجمع 
التراثية  عدد من مؤرخي الفنون 
في البصرة ممن حضروا األمسية 
موســيقية  آالت  هنــاك  بــأن 
والسنطور  الصرناي  مثل  تراثية 
والطمبــوره لم يعــد هناك من 
يجيــد العــزف عليهــا لتكون 
موجودة في مثل هذه األمسيات 
الفنية وهذا مــا يعني ان تراثنا 

املوسيقي مهدد باالندثار، وايضا 
احلديث ســاهم  األورغ  ان جهاز 
في إنحســار االهتمــام باآلالت 
املوســيقية التراثية النه يصدر 

أصواتاً مشابهة ألصواتها.
وبينــوا: إن احملافظة كانت توجد 
فيها العشرات من فرق اخلشابة 
التراثية إال أنها تكاد تخلو حالياً 

من هذه الفرق املوسيقية 
إلى عازفني  تفتقــر  البصرة  وان 
والقانون،  النــاي  على آالت مثل 
القرن  انها أجنبــت فــي  رغــم 
املاضي خيرة العازفني في العراق، 
وأننا بحاجة الــى انصاف تراثنا 

املوسيقي والغنائي
والبصرة كانت تشــتهر بتراثها 
الغنائــي واملوســيقي الزاخــر 
اإليقاعية،  الفنون  من  وبالعديد 
ولذلــك تعد األغنيــة البصرية 
العراقية،  األغنية  أنواع  أهم  من 
بحيث ان إيقاعات )الهيوا ( كان 
ينحصر تداولها في البصرة منذ 
انتقلت  أنها  إال  الســنني  مئات 
منها في القرن املاضي إلى عموم 
العراق، وباتت من سمات األغنية 
العراقية، اما إيقاعات )اخلشابة( 
أســهمت في  فإنها  و)النكازي( 

تغيير شكل األغنية العراقية.
وال يقتصــر تأثيــر اإليقاعــات 
املوسيقية وأطوار الغناء البصري 
على األغنية العراقية فحســب 
وإمنا حتى على األغنية اخلليجية، 
إذ أنها تتداخل وتتمازج مع بعض 
ألوان الغناء واملوسيقى السائدة 

في دول اخلليج.

متابعة ـ الصباح الجديد:
البريطاني فريدريك  حّذر اخلبير 
ميرفــي مــن إخفــاء وتزييف 
والتظاهر  احلقيقية  املشــاعر 
بالشجاعة دائماً، ألثره السلبي 

على الصحة. 
وقال: »تزوير املشاعر أمر مرهق 
والتصرف  ـا، وإخفاؤها  عاطفيًـّ
وكأّن كل شــيء علــى ما يرام 
حتى لو لم يكن كذلك، ميكن أن 
يتسبب في اإلضرار بالصحة«.

أوضــح فريدريــك أن التظاهر 
بــأن كل شــيء على مــا يرام 
املزيد  يأخــذ  إذ  ليس كذلــك، 

تزييف  ويتطلب  الطاقــة.  من 
االســتجابة مزيًدا من الطاقة، 
يشــارك  أن  العقل  علــى  ألن 
يعمل  جلعلــه  أكبر  بشــكل 
بطريقــة غير معتــادة. وقال: 
»هــذا يعني أنه مــن الناحية 
املعرفية، هناك حاجة إلى مزيد 
من اجلهد، وهذا ضغط عاطفي 

كبير«.
وتابع: »عند الكذب على الذات، 
مهام  أداء  العقــل  علــى  فإن 
متعــددة عــن املعلومات التي 
وصلته، ما يعني أن كل طاقته 
واحدة  مهمــة  على  تركــز  ال 

فقــط، ويضطر إلى تقســيم 
التركيــز«. إضافة إلــى إرهاق 
ميكن  التظاهر  فــإن  العقــل، 
ينتج  ألنــه  التوتر  أن يســبب 
التوتر  أي هرمون  الكورتيــزول، 
الذي يؤثر على اليدين والركبتني 
ومعدل  واخلديــن  والعضــالت 
ضربــات القلــب والتنفس، ما 
يعني أن تزييف املشاعر ال يؤثر 
فقط علــى العقل ولكن على 

كامل اجلسم أيضاً.
 3 أوضــح فريدريــك أن هناك 
ـا لزيادة  طــرق مثبتــة علميًـّ
التوتر  لتقليل  الذاتــي  الوعي 

والسيطرة على املواقف، بهذه 
اخلطوات: 

احلل األول هو تدوين املشــاعر، 
أو »التأثيــر علــى امللصقات«. 
وتســاعد كتابة املذكرات على 
فهــم احلــوار الداخلــي ورفع 
الوعــي، وبالتالــي جتعله أكثر 
قابلية لإلدارة للعمل من خالله.
الثانية إلدارة املشاعر  الطريقة 
هــي »التنفــس الواعي« كما 
على  يســاعد  إذ  اخلبير،  نصح 
العصبــي  اجلهــاز  تنظيــم 
التحكم  الالإرادي. ومــن خالل 
فيــه ميكــن ضبــط اختالالت 

الــالإرادي  العصبــي  اجلهــاز 
إلـى  والرفاهيـة  الهدوء  وجلب 

اجلسم.
عن  للتوقف  األخيــرة  اخلطوة 
التزييــف هــي التحكــم في 
على  تنطوي  التــي  العواطف 
إطــالق مــواد كيميائيــة في 
جميع أنحاء الدماغ واجلســم، 
في حني أن املشاعر هي اإلدراك.
هــذه  ممارســة  زادت  وكلمــا 
على  القــدرة  زادت  اخلطــوات 
إعادة توصيل لعقلك والتوقف 
عن إخفاء املشــاعر، على وفق 

»ديلي ميل« البريطانية.

أمسية لفرقة تراث البصرة الموسيقية

إخفاء المشاعر ُيضعف المناعة والتركيز

متابعة ـ الصباح الجديد:
تفصلنــا شــهور قليلــة عن طــرح فيلم 
Lightyear »اليت يير« املنتظر، للنجم كريس 
إيفانز والذي يتناول حياة اللعبة »بظ يطير«

وبينمــا تنتظــر ديزنــي وبيكســار فرصة 
االحتفــال بطرح فيلم األنيميشــن، دعونا 
نذكرهم بأهمية االحتفاظ بنسخ احتياطية 
للفيلم، ألن ذلك كاد أن يكلفهم السلسلة 

في يوم من األيام.
ووفًقا ملوقع »رومبر« األمريكي، مرت سلسلة 
بأزمة غير متوقعة، عندما  »توي ســتوري« 
ٌحذف اجلــزء الثاني من السلســلة باخلطأ، 
وكان السبيل الوحيد إلنقاذه هو سيدة في 
إجازة وضع متتلك نســخة من الفيلم على 

جهاز الكمبيوتر اخلاص بها في املنزل.
وذكر املوقع، أن ديزني وعشاق سلسلة »توي 
ســتوري« يدينون بالفضل لهذه الســيدة؛ 
فهــي اجلندي اجملهول الــذي بدونه ما كانت 
سلســلة توي ستوري ستســتمر، وما كان 

فيلم »اليت يير« سيرى النور.
وأضاف، فــي عــام 1998 كانت بيكســار 

تستعد لطرح جزء ثاني من فيلمها الناجح 
»توي ســتوري«، مــن بطولة تــوم هانكس 
)وودي( وتيــم آلن )بــاظ(، وبينما يشــاهد 
أورين جاكوب، الرئيس التقني في بيكســار، 
الفيلم، الحظ أن شخصياته بدأت تختفي، 
ويبدو أن أحدهم ضغط زر خطأ وتسبب في 

مسح الفيلم.
واستعاد »جاكوب« هذه القصة، مع اقتراب 
موعد طرح فيلم »اليت يير«، قوله: »السبب 
الوحيد فــي متكننــا من مشــاهدة »توي 
ستوري 2«، هو امتالك سيدة في إجازة وضع 
نســخة من الفيلم على جهاز الكومبيوتر 
املنزلي اخلاص بها، هذه السيدة تدعى جلني 
ساســمان وهي اآلن منتجة في فيلم اليت 

يير«.
وأوضح املوقع، أن كل النســخ االحتياطية 
التــي احتفظــت بها »بيكســار« في ذلك 
الوقــت لم تعمــل، وبدا أن حظ الشــركة 
قد نفذ، ولكن »ساســمان« املدير املشــرف 
التقني في ذلك الوقت كان لديها نســخة 
احتياطيــة في املنزل، حيث كانت تعمل في 

ذلك الوقت بسبب إجازة األمومة.
وأشــاد »جاكوب« بدور »ساســمان« برغم 
مــرور كل هذه األعوام، قولــه: »لقد متكنت 
من إنقاذ فيلم مباليــني الدوالرات وفي نفس 
الوقت ترعى طفل حديث الوالدة، لقد فازت 

في احلياة«.

كيف أنقذت سيدة في إجازة وضع مصير سلسلة 
»توي ستوري«؟

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

مهنياً: اطلب نصيحة االختصاصيني، وكن عملياً 
في مقاربتك األمور، حذار حتدي القدر، وانتبه إلى 
واعتمد الشفافية أسلوباً.  تعاملك مع اآلخرين 
عاطفياً: إذا شــعرت بالرغبة في الســفر، وهي 

رغبة تتجدد كل مّرة في شهر أيلول.

أن تأخــذك االتصاالت  مهنياً: مــن املمكــن 
إلى بلــدان غريبة والعمل فيهــا أو البدء من 
جديد، ما هو أكيــد هو العمل الكثير واجلهود 
املضاعفة التــي تبذلها بدون التفكير بالراحة 

واالستجمام.

مهنيــاً: يكــون النجــاح عنوانك، فتقلــب األمور 
ملصلحتــك وتلمس التراب فيتحول ذهباً، كما يقال، 
إنه يــوم مهم مــن املفاوضات والعمليــات املالية 
واالستثمارات. عاطفياً: تالحظ بعض التشويش في 
األجواء العاطفية ما يؤدي الى االبتعاد عن الشريك.

مهنياً: تؤدي الشراكة دوراً في توجهات هذا اليوم، 
فتناقش أمراً وتقــدم فكرة جديدة وتهتم بعالقة 
مع بعض النافذين أواالطــراف الفاعلة. عاطفياً: 
يتحــدث هــذا اليوم عــن مكاســب عبر بعض 

الشراكات حتى العاطفية منها.

مهنيــاً: تكون هــذا اليوم واثقا بنفســك 
ومنفتحــاً على كل اآلفاق، وقــادراً على إدارة 
اآلخرين بحكمــة، وتفرح النفــراج مالي أو 
جناح صفقة جتارية. عاطفياً: تبدو االنفعاالت 

العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائياً.

مهنياً: تتحســن نظرتك إلى احليــاة، وقد تفرح 
مبمارســة مهنة تعجبك، حــاول ترتيب األجواء 
أمامك  عاطفيــاً:  النفســية.  دفاعاتك  وحّصن 
فرصــة ثانية لكي تعود عن قرار أخطأت باتخاذه، 

أو لكي تبني السالم مع الزوج أو احلبيب.

مهنياً: تســعى إلى التقدم والترقــي في العمل، 
وتقــوم بكل اخلطــوات الالزمة لبلــوغ األفضل ما 
يجعل مســتقبلك خالياً من اخملاطر. عاطفياً: يبدو 
هذا اليــوم مصيرياً في حياة بعــض مواليد الدلو، 

الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة.

مهنياً: تتــرك أثراً جيداً فــي األذهان لقدراتك 
املمتازة على التواصل، ويســمح لك هذا اليوم 
باقتحام مجال جديد رمبــا من خالل رغبة أحد 
األشــخاص. عاطفياً: تكون الرومانســية في 

أوجها، وميكن أن تؤدي امرأة دوراً في خياراتك.

إدارية وملفــات قانونية تطلب  مهنياً: معامالت 
وعياً وجهوزية تامة ألي حدث طارئ، كن دبلوماسياً 
ملواجهــة أصحاب النفــوذ والكلمــة الفاصلة 
واطلب االستشارة القانونية. عاطفياً: تفرح بلقاء 

جماعي أو مبناسبة أو ببعض األصدقاء.

مهنياً: ال تلم أحداً وال تتذمر، إحذر االرتباك بســبب 
ظروف طارئة، قد تنقلب بعض األوضاع، أو تضطر إلى 
مواجهة حالة جديدة، وحتاش التصّرفات االنفعالية. 
عاطفيــاً: تــراوح مكانك على الصعيــد العاطفي 

وتسيطر عليك األفكار السود ويخيم التشاؤم.

مهنياً: كن مســتبقاً لبعض األمور التي ميكن أن 
تؤذيك جسدياً ومعنوياً، الوقاية أفضل من العالج، 
هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم. عاطفياً: 
تتحسن حياتك العاطفية وتفرح الجتماع قريب، 

باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية.

الجديالدلو

مــن  تتهــرب  وال  تتقاعــس  ال  مهنيــاً: 
املسؤوليات، بل اسع إلى االنسجام والتوافق 
متجنباً التقلبات في املصالح والسمعة، إن 
الدرب صعبة ومعّقــدة جداً. عاطفياً: تكثر 

الفضائح وتنتشر اإلشاعات املغرضة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

تستكمل مباريات ثمن نهائي دوري 
بإقامة  األربعاء  اليوم  أوروبا،  أبطال 
أتلتيكو  مبــاراة  وتأتي  مباراتــن، 
مدريــد ضــد ضيفه مانشســتر 
األربعاء، على  اليوم  يونايتد، مساء 
رأس املواجهتــن برغــم ان املباراة 
األخــرى جتمع بنفيــكا البرتغالي 
وفريق إياكس أمستردام الهولندي 

وهي لها أهمية مرتقبة أيضا.
وتعد هذه املواجهــة مألوفة على 
رونالدو،  كريســتيانو  األســطورة 
الذي سبق له االصطدام بأتلتيكو 
لكنه  املناســبات،  من  الكثير  في 
ســيلعب ألول مــرة ضــد الفريق 
اإلســباني بقميص املــان يونايتد.

أحــد ضحايا  أتلتيكــو  وأصبــح 
املفضلن، سواء على مدار  رونالدو 
مسيرته بشــكل عام، أو في دوري 
األبطال، حيث يأتي بعد إشــبيلية 
فــي قائمة أكثر الفرق اســتقبااًل 

ألهداف الالعب البرتغالي. 
خــاض صاحب الـــ 37 عاًما، أكبر 
عدد من املباريات في مســيرته مع 
بالنكوس،  الروخــي  أمــام  األندية 
بكافــة  مواجهــة   35 بواقــع 
البطوالت.جــاء ذلــك بعدما لعب 
الدون ملدة 9 ســنوات فــي الدوري 
اإلســباني بقميص ريال مدريد، مما 
مع  مواجهات مستمرة  في  جعله 

جار العاصمة.
ســاهم  املواجهات،  تلــك  وخالل 
كريستيانو رونالدو في تسجيل 34 
هدًفا، حيث أحرز 25 منها بنفسه، 
وصنع 9 آخرين.وعلى مستوى دوري 
رونالدو  اصطــدم  فقــد  األبطال، 
باألتلتي 10 مرات مبراحل مختلفة، 
ساهم خاللها بـ 10 أهداف، سجل 

منها 7 وصنع 3 آخرين.

األتلتي  الدون شــباك  كما مــزق 
في  مرتــن  »هاتريــك«  بثالثيــة 
اســتقبلها  التشــامبيونزليج، 
احلارس الســلوفيني يــان أوبالك.

وفي الدوري اإلســباني، دون أفضل 
5 مرات، ثالثيتن  العالم  العب في 
األولى  أتلتيكو،  أيًضا في شــباك 
والثانية  كورتوا،  تيبو  اســتقبلها 

كان ضحيتها أوبالك أيًضا.

هل تنتهي العقدة؟ 
أصعب  مدريــد،  أتلتيكو  يعيــش 
أوقاته هذا املوســم، نظرًا لتراجع 
نتائجه في الفتــرة األخيرة بكثرة 
لكنه  األصعدة،  كافة  على  التعثر 
يطمح ألول مرة في جتاوز عقبة فريق 

ميتلــك رونالدو فــي دوري األبطال.
وأصبح األسطورة البرتغالي مبثابة 
عقدة للمــدرب األرجنتيني دييجو 
سيميوني وكتيبته، بعدما تسبب 
في حرمانهم مــن اللقب 5 مرات.
اإلسبانية  العاصمة  فريق  وتعرض 
لإلقصاء 3 مرات علــى يد رونالدو، 
فيما خســر أمامــه فــي املباراة 

النهائية عامي 2014 و2016.
إلنهاء  طريقه  فــي  أتلتيكو  وكان 
واجــه  عندمــا  العقــدة  هــذه 
يوفنتــوس، الــذي كان يلعــب له 
الدولــي البرتغالي، في ثمن نهائي 
 ،2019-2018 مبوســم  البطولــة 
وذلك بعدمــا حقق الفوز ذهابًا )2-

0(.برغم ذلك، جنح رونالدو في حمل 

النهائي بعدما عاقب  لربع  اليوفي 
قادت  »هاتريك«،  بثالثيــة  أتلتيكو 
فريقه السابق حينها للفوز )0-3(، 
معوًضا خسارته في جولة الذهاب.
ومن املمكــن أن يحقــق أتلتيكو 
هدفه هذه املــرة، خاصة مع تقدم 
رونالدو في العمر ببلوغه 37 عاًما، 
فضاًل عن تراجع معدله التهديفي، 

مقارنة بالسنوات املاضية.
ومــع ذلك، فــإن ســجل رونالدو 
التهديفــي فــي البطولــة هذا 
املوســم، يثير الرعــب في نفوس 
جماهيــر الروخي بالنكوس، حيث 
لم تغب أهدافه عن كافة املباريات 
اجملموعات،  دور  فــي  التي خاضها 

مسجاًل 6 أهداف في 5 لقاءات.
هذا وتعرض أتلتيكو مدريد لضربة 
قويــة قبل مواجهة مانشســتر 
يونايتد، مســاء اليوم على ملعب 
وانــدا متروبوليتانــو، فــي ذهاب 
دور الـــ16 لبطولــة دوري أبطال 
أوروبا.وكانــت تقارير قد أشــارت 
إلى أن الفرنســي تومــاس ليمار 
جناح أتلتيكو مدريد، لن يشــارك 
فــي موقعة مانشســتر يونايتد.
»مــاركا«  صحيفــة  وبحســب 
أتلتيكو  تدريبات  اإلســبانية، فإن 
مدريــد التي أقيمــت اأول أمس، 
شــهدت غيــاب القائــد كوكي، 
وســط شــكوك كبيــرة حــول 
اليونايتد.وأضافت  أمام  مشاركته 
أنه في حالة تأكد غياب كوكي عن 
لقاء اليوم األربعاء، سينضم لعدد 
كبير من الغيابــات أهمها دانييل 
فــاس ويانيك كاراســكو وكونيه 
وتومــاس ليمــار وليكومت.ويعد 
كوكي أحد أفراد القوام األساسي 
للروخيبالنكــوس، حيــث يعتمد 
عليه املدرب دييجو سيميوني في 
وســط ملعب الفريــق على مدار 

السنوات املاضية.

لندن ـ وكاالت:
روميلو  البلجيكــي  الدولــي  قــدم 
لوكاكو، أســوأ أداء له على اإلطالق، 
في مبــاراة فريقــه األخيــرة والتي 
باالس،  بكريســتال  »البلوز«  جمعت 

السبت املاضي، بالدوري اإلجنليزي.

 ففي الشوط األول لم يلمس املهاجم 
الكرة إال مرتن، في حن كان الشوط 
الثاني أفضل نســبيا بخمس ملسات 
النهائية  احلصيلة  لتســتقر  للكرة، 
عند سبع متريرات فقط طيلة الدقائق 
الـ90 من عمر املباراة. وهذا هو أسوأ 

رقم يســجله العب في تشيلســي 
مستوى   .2004-2003 موســم  منذ 
املهاجــم كان حديث الســاعة في 
ختام املرحلة 26 مــن الدوري املمتاز، 
وتعرض النتقاد مــن أحد كبار الرموز 
بآالن شــيرار،  األمر  ويتعلق  الكروية، 

نيوكاســل  لنادي  التاريخي  الهّداف 
والــدوري املمتاز، الذي قــال بوضوح: 
»عندما كنت ألعب وال تصلني الكرة 
وال يتم متريرها لي، كنت أصرخ بأعلى 
صوتي في وجــه الالعبن لكي ميرروا 
لي الكرة«، وذلك في إشــارة صريحة 

إلى سلبية لوكاكو على أرض امللعب.
في املقابل، جــاء دعم املدرب، األملاني 
توماس توخيل، سريعا ونفى أن يكون 
تراجع مســتوى لوكاكــو على صلة 
بأســلوب اللعب. وأوضــح توخيل أن 
مشاكل لوكاكو متعلقة بـ »أسباب 

أخــرى«، دون أن يفصــح عنها. ومع 
ذلك فاز تشيلســي في هذه املباراة، 
بفضــل هدف املغربــي حكيم زياش 
املباراة،  الدقيقة قبل األخيرة من  في 
فارتفع رصيــد الفريق إلى 50 نقطة 

في املركز الثالث.

لوكاكو يلطخ سجله برقم كارثي

مواجهة مرتقبة بين بنفيكا وإياكس أمستردام

اليوم.. عقدة رونالدو ُترعب أتلتيكو قبل صراع األبطال
الدوحة ـ وكاالت:

 حسم السد لقب الدوري القطري مبكرا، بعد 
فــوزه أول أمس على األهلــي، بنتيجة 2/8، في 
اجلولة التاسعة عشر، خالل املباراة التي أقيمت 
على ســتاد حمد بن خليفة بنادي األهلي، وهو 

اللقب رقم 16 للفريق في تاريخ بالدوري.
 وســجل أهداف الســد كل من أكــرم عفيف 
)ق10(، حســن الهيدوس )ق29(، بوعالم خوخي 
)ق 33(، ســانتي كازورال )ق 36(، بغداد بوجناح )ق 
43(، اندريه أيو هدفن ) ق62، ق 90+4(، يوســف 
عبدالــرزاق )ق 76(. فيما ســجل هدفي االهلي 
عبدالرشــيد اومارو بالدقيقة 51، والدوكالي )ق 
61(. وبهــذا الفوز يكون الســد قد حافظ على 
لقبه، قبل ختام الدوري بـ3 جوالت بعد أن وصل 
للنقطة 52، فيما جتمــد رصيد األهلي عند 23 
نقطة باملركز السابع. وســارت املباراة في اجتاه 
واحد، بعد أن هاجم السد بقوة منذ اللحظات 
األولــى حيث شــكل ضغطــا متواصال على 
دفاعات ومرمى املنافــس، األمر الذي فرض على 
العبــي األخير الكثير مــن التراجع واالنكماش 
والتركيز فقط على اجلهد الدفاعي السيما أمام 
منطقة العمليات، وهذا ما أهل السد لتحقيق 

فوز عريض على األهلي.

روما ـ وكاالت:
أعلــن نــادي يوفنتــوس اإليطالي امــس إصابة 
مدافعه وقائده الدولي جورجيو كييليني في ربلة 
ساقه اليســرى، ما ميكن أن يحول دون مشاركته 
مع فريقه في ذهاب دور الـ16 من مســابقة دوري 
أبطال أوروبا أمام فياريال اإلسباني.وأفاد يوفنتوس 
في بيان على موقعه الرســمي أن كييليني الذي 
خرج قبل ربع ســاعة مــن نهايــة مباراته أمام 
هيالس فيرونا األحد »خضع لفحوصات إشعاعية 
كشــفت عن إصابة في ربلة ســاقه اليسرى«.
وفي وقت لــم يحدد النادي فترة لتعافي مدافعه 
اخملضــرم البالغ 37 عاماً، فمــن املرجح أن يبتعد 
الالعب الدولي عن املالعب لقرابة 20 يوماً، حسب 

العديد من وسائل إعالم محلية.

السد بطال للدوري 
القطري

يوفنتوس يعلن
 إصابة كييليني

رونالدو يسجل هدفا في شباك أتليتكو مدريد بلقاء سابق

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

اتليتكو مدريد ـ مان يونايتد
11:00 مساًءبنفيكا ـ إياكس أمستردام 

11:00 مساًء

أبو ظبي ـ  وكاالت:
نوفــاك  الصربــي  اســتهل 
ديوكوفيتش املصنف أول عامليا 
عودته إلــى املالعب بقوة، وذلك 
بحســمه أول مبــاراة له منذ 
لرفضه  ترحيلــه من ملبــورن 
كورونا،  فيــروس  ضد  التلقيح 
وبالتالي منعــه من الدفاع عن 
لقبــه فــي بطولة أســتراليا 
مــن  نوفــاك  املفتوحة.وفــاز 
دون عنــاء يذكر على حســاب 
لورنتســو  الشــاب  اإليطالي 
و3-6    3-6 بنتيجة  موســيتي، 
أول أمــس، في الدور األول لدورة 

دبي.
في  موعدا  ديوكوفيتش  وضرب 
الدور الثاني مع الفائز من مباراة 
خاتشــانوف  كارن  الروســين 
مينور.وبــدأ  دي  وأليكــس 

ديوكوفيتش اللقاء بقوة وتقدم 
3-1 بعد انتزاعه الشوط الرابع 
على إرســال منافسه، ما مهد 

األولى  اجملموعة  حلسم  الطريق 
من دون مقاومة تذكر.

ثــم كــرر األمر في مســتهل 

الشــوط  انتزع  حن  الثانيــة، 
اإليطالي  إرســال  على  الثالث 
ليتقدم 2-1 ثــم كان قريبا من 
خســارة الشــوط السادس 3 
مرات على إرســاله، لكنه أنقذ 
املوقف وتقــدم 4-2 في طريقه 
و14  اللقاء في ساعة  حلســم 

دقيقة.
عن  الباحث  ديوكوفيتش،  وكان 
لقب سادس في دبي بعد أعوام 
و2013  و2011  و2010   2009
و2020، يخــوض مباراته األولى 
منذ 3 كانون األول ، حن خســر 
في مدريد مع منتخب بالده ضد 
كأس  نهائي  نصف  في  كرواتيا 
ديفيــس، وذلك ألنــه ُحرم من 
املشــاركة في بطولة أستراليا 
بســبب قضية رفضــه تلقي 

اللقاح املضاد لفيروس كورونا.

جدة ـ وكاالت:
البرازيلي  بات محتــرف النصــر 
أندرسون تاليسكا، خامس العب 
متتالية  ديربيات   3 في  يســّجل 
والنصــر، في عهد  الهــالل  بن 
أن ســجل  دوري احملترفــن، بعد 
مواجهة  خــالل  اليــوم  هدفــا 
الفريقن بربع نهائي كأس امللك.

وهز تاليســكا شباك الهالل في 
اخلسارة )2ـ1( بنصف نهائي دوري 
أبطال آســيا، خالل تشرين األول 
املاضــي، وكذلــك عندما انتصر 
أول  (2ـ0( فــي ديســمبر/كانون 

املاضي بالدوري. 
4 العبن  أرقام  البرازيلــي  وعادل 
ديربيات   3 سابقن ســجلوا في 

متتالية، هم: »محمد السهالوي، 
اهلل،  الــرزاق حمد  عبد  واملغربي 
وناصر الشــمراني، والفرنســي 
بافيتمبي جوميز«.وبات تاليسكا 
الالعب الوحيــد من النصر الذي 
سجل في كل املســابقات، بعد 
أن هز شــباك اخلصــوم في دوري 
أبطال آسيا والدوري بجانب كأس 
امللك.ويعتبر أندرسون أكثر العب 
باألهداف هذا  نصراوي مساهمة 
املوسم، إذ سجل 16 هدفا وصنع 
4 فــي كل املســابقات.ويتصدر 
دوري  تاليســكا قائمة هدافــي 
بتسجيله  الســعودي،  احملترفن 
14 هدفا، متســاويا مع مهاجم 

الهالل النيجيري أوديون إيجالو.

القاهرة ـ وكاالت:
ضمن املنتخب املصري لشابات 
كرة اليد )مواليد 2002( التأهل 
تغلبه  بعــد  العالم،  لــكأس 
على بوركينا فاســو )25-51(، 
اإلفريقية  البطولــة  ضمــن 
التي تســتضيفها غينيا.ومن 

املنتخب  يلتقــي  أن  املنتظــر 
األجنولــي،  نظيــره  املصــري 
اجلولة  منافســات  إطــار  في 
اجملموعات. دور  مــن  الثالثــة 
مشــوارهم  الفراعنة  وافتتح 
علـى  بالفـــوز  بالبطولـــة، 

زامبيـا )18-47(.

وبذلك يضمن املنتخب املصري 
التأهل رسميا لبطولة العالم 
للشــابات، التــي مــن املقرر 
سلوفينيا.وتضم  في  إقامتها 
قائمــة منتخب شــابات اليد 
16 العبة،  البطولــة  في هذه 
أسامة  ومرمي  طلعت  هن:ملك 

ورحمــة محمــد ونهــى أمين 
يحيى  وســارة  هشام  وأمينة 
وروان ســعيد وشــهد حسام 
طارق  وفرحة  وليد  وياســمن 
ومنة اهلل ســيد ويــارا هاني 
ومايا وائل ومــرمي عمر ولوجن 

أسامة وكنزي حامت.

لندن ـ وكاالت:
أعلن إيفرتون، إعارة العب وسطه 
اإليفــواري جن فيليــب جبامن 
إلى صفوف سيســكا موسكو 
الروســي حتى نهاية املوســم.

وانضم جبامن إلى إيفرتون قادما 
من ماينز األملاني في 2019، لكنه 
شــارك في 3 مباريات فقط منذ 
البداية مــع الفريق، بعد تعرضه 
منذ  اإلصابــات  من  لسلســلة 

انتقاله إلى جوديسون بارك.ورغم 
انتهاء فترة االنتقاالت الشــتوية 
فــي أغلــب الدوريــات األوروبية 
نهاية الشهر املاضي، فإن الدوري 
الروســي املمتاز يسمح ألنديته 

بالتعاقد مع العبــن جدد حتى 
22 شباط اجلاري.ويحتل سيسكا 
املركز الرابع بجدول ترتيب الدوري 
الروســي، بفــارق 8 نقاط خلف 

املتصدر زينيت سان بطرسبرج.

ديوكوفيتش يعود بقوة في أول ظهور بعد أزمة أستراليا

تاليسكا يقتحم قائمة هدافي ديربي الرياض

شابات مصر لكرة اليد يتأهلن لكأس العالم

إيفرتون يعير جبامين إلى سيسكا موسكو

ديوكوفيتش

تاليسكا
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تفتتح يوم غد اخلميس املوافق 24 
 23 اجلولة  مباريات  اجلاري  شــباط 
لدوري الكــرة املمتاز بإجراء خمس 
مباريــات، فيلعب النفــط وامليناء 
فــي ملعــب األول في الســاعة 
الواحدة والنصــف ظهرا، ويلتقي 
سامراء في ملعبه بفريق القاسم 
ويتواجه  2 ظهــرا،  الســاعة  في 
الديوانيــة والكهرباء في التوقيت 
الديوانيــة، ويضيف  ذاته مبلعــب 
الصناعة فريق نفط ميســان في 
الســاعة الثالثة والنصف عصرا، 
وفي ملعب الشــعب الدولي تقام 
مباراة القمة اجلماهيرية بني الزوراء 
السادسة  الســاعة  في  والطلبة 

والنصف مساء.
وتســتكمل مباريــات اجلولة يوم 
اجلمعــة 25 شــباط، ففي ملعب 
النجف الدولي جترى مباراتني، األولى 
والنصف  الواحــدة  الســاعة  في 
وأربيل،  النجف  ظهرا بني فريقــي 
تعقبها في الســاعة السادســة 
مساء مباراة نفط الوسط والكرخ، 
وفي ملعب الشــعب الدولي تقام 
مباراتني، األولى بني الشرطة ونفط 
الثالثة و45  البصرة في الســاعة 
دقيقة عصرا، تعقبها في الساعة 
الثامنة والرابع مساء مباراة اجلوية 
يلتقي  بغداد  ملعــب  وفي  ونوروز، 
أمانة بغداد وزاخو في ملعب األول.

ترتيب  الشــرطة  فريــق  ويتصدر 
60 نقطــة، يليه  الــدوري برصيد 
43 نقطة متفوقا على  بـ  الطلبة 
اجلوية  ثم  األهــداف،  بفارق  الزوراء 
رابعا ولــه 41 نقطة، وفي مقدمة 
الهدافــني يأتــي محمــود املواس 
الســوري العب الشــرطة وله 14 
هدفــا ثم اجلزائري لهــواري طويل 
العب الزراء برصيد 10 اهداف وفي 
املركز الثالث يأتي مهيمن ســليم 

مالخ العــب الكهرباء ومهند عبد 
ولكل  الوســط  نفط  من  الرحيم 

منهما 8 اهداف.
إلى ذلك، اجتمعت جلنُة االنضباط 
في االحتــادِ املركزي لكــرِة القدم، 
أول أمــس، في مقّر االحتاد، بحضور 
رئيِس اللجنة وأعضائها، واطلعت 
على بعِض احلاالِت املُؤســفة التي 
حصلت في عدة مبارياٍت، واتخذت 
فيها قــراراٍت قابلة لالســتئناف، 
وكما يلي: -اطلعــت اللجنُة على 
في  انتشــرَ  الذي  الفيديو  مقطع 
وســائل اإلعالم امُلتلفة بخصوص 

الرياضي  نادي الشرطِة  جتاوزِ العب 
الذي يحمل الرقم )٢٥( )عبد الرزاق 
قاســم(، على مساعِد مدرب نادي 
أربيــل الرياضي، في املبــاراِة التي 
أقيمت على ملعب فرانسو حريري 
ضمن منافســات الــدوري املمتاز 
وعليه  والعشرين،  الثانية  للجولة 
إيقاف العب  يلي:  اللجنة ما  قررت 
نادي الشــرطة الذي يحمل الرقم 
)٢٥( )عبد الرزاق قاسم( مباراتني مع 
 )٣٠٠٠٠٠٠( مقدارها  ماليٍة  غرامٍة 
ثالثة ماليني دينار عراقي، اســتنادًا 
إلى أحكام املادة ٥٠/ثالًثا انضباط، 

قرارًا قابالً لالســتئناف ضمن املدة 
القانونية.

واطلعت، أيضا، على التقريرِ املُقدم 
فريقي  مبــاراة  قبل مشــرِف  من 
أمانة بغــداد ونفط البصرة ضمن 
اجلولة )١٥( من دوري كرة الصاالت 
 ٢٠٢٢/٢٠٢١ للموسم  والشاطئية 
، والحظــت وجودَ جتــاوز من قبل 
يحمل  الذي  البصــرة  نفط  العِب 
الرقــم )١١( )يحيى أســعد( على 
اللجنة  قررت  وعليه  املباراة،  حكم 
ما يلي: إيقــاف العب نادي البصرة 
)يحيى أســعد( مباراتني اســتناداً 

إلى املــادة ٤٧/ صاالت، قــرارًا قابالً 
لالستئناف ضمن املدة القانونية.

من جانب اخر، وافَق احتاد غربي آسيا 
على إقامِة بطولِة احتاد غربي آسيا 
الثالثة لكرِة الصاالت للســيدات 
للمدة من ١٥ إلى ٢٢ حزيران ٢٠٢٢، 
وباستضافة االحتادِ السعودي لكرِة 
القدم.. ويشــارُك في البطولة إلى 
جانب االحتاد السعودي املُستضيف 
البحرين، الكويت،  كٌل من احتادات: 

فلسطني، اإلمارات، العراق.
وشــهدت األجنــدُة املُوافقة على 
اخلماسي  القدم  كرة  بطولة  إدراج 

ألندية الســيدات على أجندة احتاد 
غربي آسيا لعام ٢٠٢٢، مع تكليِف 
املُستضيف  حتديد  العامة  األمانة 
يتناســب مع  وتثبيت موعدها مبا 
أجندِة االحتادات األعضاِء وفتح باب 
الحق.ويسعى  بشــكٍل  املشاركة 
االحتــادُ إلى إقامِة هــذه البطولة 
متاشــياً مع اســتراتيجية تطوير 
الكرة النســوية في املنطقِة التي 
تهــدُف إلــى تنظيِم أكبــر عدد 
مع  تتناســُب  التي  البطوالت  من 
أجنــدات االحتــاداِت األعضاء التي 
بــدأت مؤخراً بتطوير كــرِة القدم 
النسوّية من خالل تنظيم بطوالت 
الصــاالت، ما مينح أكَبــر عدد من 
للتنافس على  الفرصــَة  الالعبات 
املستوى اإلقليمي وحتفيز االحتاداِت 
على االســتمرار بعملية التطوير.
وســتتم دعوُة بطل الدوري ملوسم 
٢٠٢٠/ ٢٠٢١، أي آخــر موســم مت 
لعبه بشكٍل رسمي تابٍع لالحتادات 
األعضاء للُمشــاركة في البطولة 
بإجــراءات  باملضــي  والتوصيــة 
الطلِب من االحتادِ اآلسيوي العتماد 
بطل بطــوالت احتاد غربي آســيا 
للمشــاركِة تلقائياً في النهائيات 

القارية للسيدات .
وإلى جانِب ذلك، متت املوافقُة على 
آســيا  احتاد غربي  إقامــِة بطولة 
الثالثة للشــابات مواليد )٢٠٠٤ – 
٢٠٠٨( خالل املدة مــن ١٥ إلى ٢٥ 
تشــرين األول ٢٠٢٢، باســتضافِة 
االحتــاد اللبنانــي، مــع اعتمــاد 
اســتراتيجية دعوِة فرٍق من خارج 
وتتضمُن  آســيا.  غربــي  منطقة 
األجندة، أيضــاً، إقامَة بطولة احتاد 
غربــي آســيا الثالثة للناشــئات 
 )٢٠٠٩  –  ٢٠٠٨  -  ٢٠٠٧( مواليــد 
خالل الفترة من ١ إلى ١٠ تشــرين 
الثاني ٢٠٢٢، مــع تكليِف األمانة 
العامــة الحتاد غربي آســيا حتديد 
وفتح  الحق  بشــكٍل  املُستضيف 

باب املشاركة.

غدا.. إجراء خمس مباريات في الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز 
المنتخب النسوي لكرة الصاالت يشارك في بطولة غربي آسيا
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تقرير 

محمد نجم الزبيدي 

عندما نتحدث عن النجوم الســابقني 
الذين اجنبتهم الكــره العراقية ونالوا 
االعجاب والتقدير مــن املتابعني لهم 
واســتطاعوا من متثيل الكره العراقية 
واآلســيوي  العربي  الصعيدين  علــى 
ورفعوا رايى العــراق عالية خفاقة في 
ســوح املالعب املتلفة أمثال عمو بابا 
وهشام عطا عجاج وقاسم زوية ونوري 
ذياب وجمولي )جميــل عباس ( وجبار 
رشك ورحومي جاسم وحسني هاشم 
وشــامل فليح وحســن بله وصاحب 
خزعل وكوركيس اســماعيل ومحمد 
جنم )شعيطه ( وشــامل طبرة وفالح 
حســن  ورعد حمودي وكاظم شبيب 
وعماد هاشم ومجبل فرطوس ودكلص 
عزيز وعبد كاظم علي كاظم حســني 
ســعيد جليل حنون عالء احمد وعبد 
الرزاق احمد وهادي احمد واحمد راضي 
وراضي  هادي وســمير كاظــم  وعلي 
شنيشــل وعدنان درجال وعلي كاظم 
وابراهيم علي وعادل خضير ونزار اشرف 
وجمــال علي ومهدي عبــد الصاحب 

وجمــال صالح وعالء كاظــم وحبيب 
عقله  وماهر  أوديشــو  وايــوب  جعفر 
ومحمد جاســم وعماد جاسم وهادي 
والالعب  واخرين  اجلنابي ومحمد طبرة 
املتألــق في خــط الدفــاع للمنتخب 
الوطني والعســكري شــرار حيدر هو 
احــد اولئك االبطال االفــذاذ حيث انه 
يعد من االعبني الذين ميتلكون عضالت 
جســمانية قوية وبرز كنجم من جنوم 

الكره العراقية 

البداية لشرار حيدر 
كانــت والدة الالعب شــرار حيدر عام 
1968 وبعدهــا مارس كــره القدم في 
االزقــة الشــعبية ومثــل املنتخبات 
املدرسية ومن ثم برز بعدها اسم المع 
من خالل مسيرته كالعب مثل العديد 
من الفــرق وخاصة االنديــة الرياضية 
حيث العب لفريق نادي الرشيد الكرخ 
حاليا ومثل فريق الطلبة والقوه اجلوية 
ولعب في منتخب الشــباب واملنتخب 

االوملبي و الوطني  

املشاركات 
اذا رجعنا الى املاضي جند ان شرار حيدر 

كانــت له العديد من املشــاركات مع 
واملنتخب  العراقي  الوطنــي  املنتخب 

العســكري لكرة القدم في عام 1998 
وهو يحمل بكالوريوس في اإلعالم من 

كلية اآلداب جامعة بغداد لدورة 1989 
1990- وبعد عام 2003 اجته الى العمل 

اإلداري وعمل في الهيئة املؤقتة لإلدارة 
شؤون الرياضة العراقية .

رئيسا لنادي الكرخ 
نادي  رئيس  تولى شــرار حيدر منصب 
الكرخ الرياضي ورئيســا جمللس االندية 
الرياضيــة وعمل كنائــب اول لرئيس 
االحتاد العراقي لكرة القدم وكان عمله 
من خــالل هذا املنصــب رائعا وجميال 
باعتبــاره هو ابــن الرياضــة العراقية 
وحامل راية العــراق كرياضي بارع في 

مجال كرة القدم.
العمــل اإلعالمي: كان لشــرار حيدر 
معترك  فــي  الدخول  إلــى  انتقالــة 
الصحافــة واإلعالم خاصــة عمل في 
جريدة الزمان الدولية و التي تصدر في 
لندن فتولى شرار حيدر رئاسة القسم 
الرياضــي فيها من عــام 2003-2000 
بعدهــا انتقل الى العمــل في جريدة 
املؤمتر كرئيس لقسمها من عام 2003 

و لغاية 2004.

اعتزازه بشخصيات رياضية 
يعتــز شــرار حيــدر بالعديــد مــن 
الشــخصيات الرياضيــة التي عملت 

في اجلانب الرياضي امثال املرحوم اكرم 
فهمــي و املرحوم اســماعيل محمد 
السلمان  ماهر  نشــأت  اللواء  املرحوم 
املرحوم  و  القيمقجي  واملرحوم فهكي 
اللواء فوزي عســكر و العميد الدكتور 
عبد اقادر زينل و اللواء خالد توفيق الزم 
و العميد عبد الصمد اسماعيل خليل 
و االســتاذ مؤيد البدري واالستاذ معن 

البدري واخرين. 

اعتزازه باملدربني 
من املدربني الذين قادوا الكره العراقية 
وان شرار حيدر يعتز كثيرا بهم أمثال« 
عبدااللــه محمد حســن وعمــو بابا 
واكرم ســلمان وأنور جسام وجرجيس 
اليــاس وناجح حمــود وعبداالله عبد 
احلميد« واخرين، نعم هكذا كانت حياة 
هذا الالعب الفذ و املتألق شــرار حيدر 
الذي يتصف باألخالق احلميدة وصاحب 
النخوة لعربيــة االصيلة ويطبق فعال 
واحترام  الرياضة )حب وطاعة  شــعار 
( ونتمنــى لــه كل التوفيــق و احلب و 
التقديــر و االحتــرام ملا يســتطيع ان 
يقدمه للرياضــة العراقية و للحركة 

الرياضي في نادي الكرخ.

شرار حيدر .. المدافع الصلب في تشكيالت األندية والمنتخبات الوطنية 
ذكريات من الماضي

شرار حيدر ثالث الواقفني يسار الصورة ضمن مشاركة سابقة مع املنتخب الوطني

لقطة من مباريات الدوري املمتاز

العاب القوى يبدأ 
سباقات غربي آسيا

مؤجلة كربالء والخليج 
العربي باليد.. الجمعة

شبول وعبد الجبار 
يقودان الديوانية والكرخ

صفاء عدنان مدربا 
للصناعات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل إلى العاصمة البحرينية املنامة وفد االحتاد املركزي 
أللعاب القوى املشــارك في بطولة غربي آســيا الختراق 
الضاحية والتي أنطلقت أمس الثالثاء الثاني والعشرين 

من الشهر احلالي.
ويــرأس وفدنا عضو مجلــس إدارة االحتاد صباح حســن 
ويضم في عضويته كل مــن مزهر مالك عبد اهلل مديرا 
فنيا والدكتور محمد حسني حميدي إداري لفريق الرجال 
وإســماعيل عبد اهلل إداري لفريق الناشئني ونادية جهاز 
إدارية لفريق النساء وأربعة مدربني هم علي ماجد بالسم 
وحســني عالوي ومحســن حزام وعبــود محمد حفش، 
.وضم الوفد الالعبني ليث حاكم ومحمد عبد اهلل محل 
وحمزة جواد وحسني كرمي وحامت سيد بدر وحسني عصام 
بفئة الرجال ولفئة الشــباب كل من عبــد علي عباس 
وعقيل جبار ومرتضى فالح وأكرم ياسر، فيما تألف فريق 
الناشئني كل من مصطفى محسن حزام ويحيى إبراهيم 
وزين العابدين مخلص واحمد صالح ومحمد حسني وولي 
رســول وديانا كرمي ونرجس حســني عبود.وتعد البطولة 
باكورة مشاركات منتخباتنا الوطنية حيث سبق وأن اقام 
االحتاد معسكرا تدريبيا للفريق في مدينة البصرة حتضيرا 

للبطولة.

حسام عبد الرضا*
قرر االحتاد املركزي لكرة اليد ) جلنة املســابقات ( إجراء 
مبــاراة فريقي كربالء واخلليج العربــي ) املؤجلة( على 
قاعة احلكيم في كربالء يوم بعد غد اجلمعة املوافق 25 
شباط اجلاري الســاعة الثانية ظهرا .ويعد هذا تبليغاً 

رسمياً للناديني.
من جانبــه، أكد رئيس االحتاد املركزي لكرة اليد محمد 
هاشم االعرجي بأن فترة االنتقاالت الشتوية بني العبي 
أنديــة الدرجة املمتاز ستســتمر خالل املــدة من 20 
شباط اجلاري لغاية 1 آذار املقبل.. على أن يجلب الالعب 
الراغب باالنتقال كتاب اســتغناء من النادي الذي كان 

ميثله في املرحلة األولى.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن نادي الديوانية الرياضي، مســاء أول أمس، تعيني 
األردني هيثم شــبول مدربا للفريق، خلفا للمستقيل 
حمــزة هادي.وقال الديوانية في بيانه: »مت تعيني األردني 
هيثم أحمد شــبول مدربا للفريق، وسيساعده حيدر 
حســني وحيدر كرمي، فــي حني ســيتولى األردني عبد 
الرؤوف عبد اهلل مهمة تدريب احلراس«.يذكر أن األردني 
هيثم شبول سبق له أن عمل في الدوري العراقي قبل 
موســمني وحتديدا مع فريق الشرطة.ويحتل الديوانية 
الترتيــب 18 برصيد 16 نقطة، وتنتظــره مباراة أمام 
الكهرباء، يوم غد اخلميس ، ضمن اجلولة 23 من الدوري.

من جانــب اخر، أعلنت إدارة نــادي الكرخ الرياضي عن 
تكليف املدرب املساعد احمد عبد اجلبار لقيادة الفريق 
كمدرب أول خلفا للمستقيل حسن احمد، »عبد اجلبار 
من املدربني الشــباب البارزين وسبق ان قاد الفريق في 
وقت بعــد اســتقالة رزاق فرحان«.ويحتل فريق الكرخ 

بعد انتهاء اجلولة 22 املركز 17 برصيد 18 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الكهربائية  الصناعــات  لنادي  اإلداريــة  الهيئة  قررت 
تســمية الســيد صفاء عدنان مدرباً لفريقه الكروي 
يســاعده مصطفى كرمي و حيدر صباح و حسني علي 
مدربــاً حلراس املرمــى، و جاءت هذه التســمية عقب 

استقالة املدرب السابق احمد عبد اجلبار.
ووقع أمس على كشــوفات النادي املدرب صفاء عدنان 
بحضــور رئيــس الهيئة اإلداريــة لنــادي الصناعات 

الكهربائية علي خلف.

هشام السلمان *
الوطنــي  املنتخــب  حقــق 
العراقــي لكــرة الهدف عصر 
أمس الثالثاء فوزه الثالث على 
التوالي فــي دورة العاب غربي 
آسيا في البحرين بعد ان متكن 
املنتخب  منافســه  هزمية  من 
القطري  بنتيجــة  ) 13 - 5 (.. 
يُذكر املنتخب العراقي فاز على 
البحرين بنتيجــة ) ١٠ - صفر 
(.ثم فاز ظهر على الســعودية 
بنتيجــة ) ١١ - ١ (، وفاز أمس 
على املنتخــب القطري.. كما 
حقق العراق أول فوز مبنافسات 
كرة الريشــة عــن طريق فوز  
الالعبــان  علي عدنــان وكرار 
حيــدر.. يُذكر لهذه اول بطولة 
خارجية يشــارك بها احتاد كرة 

الريشة الذي تأسس مؤخراً.
ويُشــارك العــراق حاليــا في  
غربي  العــاب  دورة  فعاليــات 
اسيا التي  تقام في العاصمة 
املنامــة للمدة من  البحرينية 
الســادس  ولغاية  العشــرين 
شباط  شــهر  من  والعشرين 
اجلــاري وتضم الدورة ســبعة 
القوى  العــاب  هــي  العــاب 
والبوتشــيا وكــرة  واالثقــال 
الهدف وتنــس الطاولة وتنس 
على  الســلة  وكرة  الريشــة 
الكراســي ويشارك العراق في 

كرة  باســتثناء  العاب  ســت 
السلة.

ايجابي  حضور  العراق  وسجل 
للدورة  االولى  النســخة  منذ 
التي انطلقــت عام  ٢٠١٧ في 
اإلمارات والتي متكن العراق من 
الفوز بنسختها االولى  بعد ان 
جمع ٤٧ وســاما ملونا جاءت 
عن طريق املشــاركة بخمسة 
العاب وهي بحســب اجنازاتها 
 : يلي  آنــذاك وكما  الدورة  في 
القوى فقد حصل على  العاب 
١١ وســاما ذهبيا و١٧ وساما 
فضيا و٣ أوســمة برونزية ، ثم 
رفــع االثقال حقق فــي الدورة 

األولــى ٥ اوســمة ذهبية و٢  
ثم  برونزية  ومثلهمــا   فضية 
على  حصــل  الطاولة  تنــس 
٢ ذهــب  و ١ فضــة و٢ برونــز 
وكــرة الســلة ١ ذهــب وهو 
الوســام الذي توج بــه العراق 
بطــال ألول دورة لغربي آســيا 
الهدف  وحصل منتخب كــرة 
للمكفوفــني علــى الوســام 
الذهبي لتكــون حصيلتنا في 
أول دورة ٤٧ وساما ملونا منها 
٢٠ وســاما ذهبيا ٢٠ وســاما 

فضيا و٧ اوسمة برونزية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

إعالم اللجنة األولمبية
أوعــز رئيس اللجنــة األوملبية 
رعد حمودي  العراقية  الوطنية 
بانعقاد اجلمعية العامة للجنة 
االعتيادي  باجتماعها  األوملبية 
املقبل.أعلن  الشــهر  السنوي 
ذلك مدير إعالم اللجنة األوملبية 
حسني علي حســني مبيناً »ان 
حمودي أوعــز بانعقاد اجلمعية 
العامــة عند الســاعة احلادية 
عشــرة من صباح يوم األربعاء 
املوافــق للثالــث والعشــرين 
مــن شــهر آذار املقبــل وذلك 
الكائن  األوملبيــة  اللجنة  مبقر 
بشارع فلسطني في العاصمة 

بغـداد«.
ودعــا مديــر االعــالم أعضاء 
اجلمعيــة العامة للحضور الى 
مقر اللجنة األوملبية الســتالم 
باليد. الرسمي  احلضور  إشعار 

وختم مدير االعالم حديثه قائالً 
السادة أعضاء  تزويد  »ســيتم 
بالوثائــق  العامــة  اجلمعيــة 
واملتعلقات وجدول األعمال قبل 
ثمانية أيــام من االجتماع على 
وفــق املادة )26/3( مــن النظام 

الداخلي للجنة األوملبية.
من جانب اخــر، كرمت اللجنة 
العراقية  الوطنيــة  االوملبيــة 
أبطال منتخب العراق باملالكمة 
دون 23 عاماً والذي حقق املركز 
اخلامس في بطولة آسيا باللعبة 
في  فعالياتها  أقيمــت  التــي 

العاصمة األوزبكية طشــقند 
أوســمة  خمســة  بنيلهــم 
اللجنة  رئيــس  ملونة.وأثنــى 
العراقية  الوطنيــة  األوملبيــة 
رعد حمودي علــى املنجز الذي 
حتقق فــي البطولة القارية من 
خــالل حصــول املنتخب على 
بواقع  أوســمة ملونة  خمسة 
وســام فضي وأربعة نحاسية 
عن طريق االبطال علي قاســم 
هاشم  ويحيى  جعفر  وموسى 
ورضا  احلكيــم  عبد  ومحمــد 
ظهورهم  عــن  فضــالً  طالب 
تبشر  واعدة  فنية  مبســتويات 
باخلير فــي  البطوالت اخلارجية 

املقبلــة. وأوعز حمــودي الحتاد 
اللعبة، وبالتنسيق مع اللجنة 
مبعاجلة  باالهتمــام  االوملبيــة، 
البطل علي قاســم  املالكــم 
الفضي  الوســام  أحــرز  الذي 
في بطولة آســيا باملالكمة، إذ 
يعاني من إصابة بكتفه منعته 
أمالً  النهائي،  اللقاء  من خوض 
بتأهيله للبطوالت التي تنتظره 

في املستقبل القريب.
هــذا وحضــر تكــرمي أبطــال 
منتخــب املالكمة دون 23 عاماً 
األوملبية  للجنــة  املالي  األمني 
االعالم  ومديــر  صبــري  أحمد 

حسني علي حسني.

أبطال كرة الهدف يحققون فوزهم 
الثالث في دورة غربي آسيا 

األولمبية تعقد اجتماع الجمعية العامة العبان عراقيان يحققان التفوق بفعالية كرة الريشة 
23 آذار وُتكرم أصحاب أوسمة المالكمة قاريًا 

حمودي يتوسط كوكبة من املتفوقني باملالكمةمنتخب العراق بكرة الهدف



ال احد فوق القانون 
في العراق

يقولون في االمثال، الغاية تبرر الوسيلة، هذا التبرير 
نســمعه اذا كان الســلوك يتارجح فــي املنطقة 
الرمادية بني الصواب واخلطا، على ان تصب النتيجة 

لصالح طرف ما على حساب االخر،
لكن سحب االزمة السياسة بنهاياتها السائبه، الى 
ارض محافظة ميســان ليس لــه مبررعلى االطالق، 
واجلميع يعلم ان ميســان واحدة من معاقل التنوع 

السياسي الشيعي مبختلف اطيافه،
وبدل البحث عن حلول ملشــاكل الناس واالســتماع 
ملطالبهم، حتولــت احملافظة باقضيتها ونواحيها الى 
ساحة نزال الستعراض القوة، لتخرج االمورعن دائرة 

السيطرة الى اراقه الدماء وازهاق االرواح،
االنتماء الى هذه التيارات السياســيه أمرشخصي 
يعود لصاحبه، شــريطه ان ال تتعــارض هذه احلرية 
الشــخصية مع االعراف والتقاليد التي جبلنا على 

االلتزام بها،
امــا جتاوزها عمدا مع التباهي بخــرق القانون، فهذا 
يعني اننا فــي غابه، القوي فيها يأكل الضعيف وما 

اكثر الضعفاء في هذا الوطن !
اشعال فتيل البارود ال يعني امكانية السيطرة عليه، 
يقول الباري عز وجل) والت حني مناص( ، حينها يسبق 
الســيف العذل، باعصار تســونامي كبير يعصف 
بالعــراق، من جنوبه الى الفرات االوســط ، وما اكثر 
املتربصني داخل احلدود وخارجها، من يلعب على هذا 

الوتر،
حرمة الدم واحدة ، في العمارة والكحالء واجملر وقلعة 
ســكر وامليمونة واملشرح وعلي الشــرقي والغربي 

وكميت وغيرها،
واالزمة االخيرة، تســتدعي تدخل من يهمهم مصير 
العمــارة والعراق ، من عقالء القوم وفعاليات اجملتمع، 
لتكون ســاندة النفاذ القانون، هذا القانون الذي البد 
ان يحتكم اليه اجلميع حتــى )اولئك( الذين لديهم 
غطاء سياسي وعشائري وديني ، الن القانون ال يطبق 
على الضعيف فقط، وبدون القانون ينشا عالم اخر 
حتكمه االرادات املتعارضه، ويتسيد فيه اخلوف بغياب 
العدالــه، املهم انفــاذ القانون، وليــس خلق ذريعة 

لتصفية حسابات أنيه، قد حترق االخضر واليابس.

جواد البوالني

نفت الفنانة املصرية أنغــام صحة اإلعالن املتداول حول 
مشاركتها في احتفاالت فبراير الكويت، وتواجدها هناك 
حاليا برفقة فرقتها املوسيقية لتقدمي حفل غنائي كبير، 
مؤكدة إنها اعتذرت مسبقا عن عدم املشاركة هذا العام.
أنغام ردت على مقطع فيديو متداول لإلعالن عن حفلها 
فــي احتفــاالت فبراير الكويــت متضمنــا مقاطع من 
حفالتها السابقة بنفس املناســبة، مع تأكيد تواجدها 
حاليــا في الكويت برفقــة فرقتها املوســيقية، وقالت 
املطربة املصرية عبر حســابها مبوقع تويتــر: مت اعتذاري 
عن مهرجان فبراير الكويت هــذا العام منذ أيام، االعالن 

املنتشر ال صحة له احترامي للجميع.
يذكر أن جدول حفالت أنغام في الفترة املتبقية من شهر 
فبراير وشهر مارس، يتضمن حفلني فقط األول في قصر 
عابديــن يــوم 25 فبراير” لتنضم لقائمــة جنمات الغناء 
العربي اللواتي أقمن حفالت داخــل القصر ومبقدمتهن 
ماجدة الرومي، وبعدها تعود أنغام إلى مســقط راسها 
مدينة اإلســكندرية لتقدم حفل غنائي هــو األول لها 

باملدينة الساحلية في العام 2022.

كشــف املمثل عمرو يوسف عن أســباب غيابه عن 
الدراما الرمضانية ملد ة 3 مواسم متتالية، حيث كان 
آخر أعماله مسلســل “طايع”، الذي قدمه عام 2018، 
وكان مــن املقــرر أن يقدم في موســم رمضان 2020 
مسلسل “ســيف اهلل- خالد بن الوليد”، الذي توقف 
بعد بدء تصويره بأســابيع قليلة، وكان مقرراً أن يقدم 
في موســم رمضان املاضي مسلسل “امللك أحمس”، 

ولكن توقف تصويره وخرج من السباق.
وبخصوص غيابه عن املشاركة في املوسم الرمضاني، 
أشار إلى 3 أسباب البتعاده عن املوسم الرمضاني املقبل 
أولها انشــغاله بتصوير مسلســل “وعد الشيطان”، 
الذي انتهى مؤخراً، مبشاركة رزان مغربي، وفتحي عبد 
الوهاب، وعائشــة بن أحمد، وأحمد الرافعي، وهو من 
إخراج اإلجنليزي كولن تيج، واملسلسل بذل فيه جهداً 

كبيراً على مستوى اجلرافيكس والتمثيل.
وأوضح أن السبب الثاني انشغاله بالعرض املسرحي 
»عائلــة كازانوفا«، الــذي عرض في موســم الرياض 

مؤخراً، وحقق جناحاً كبيراً..

أنغام 
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بغداد - سمير خليل:
والتلفزيون  الســينما  رابطة  تقيم 
في العراق بالتعاون مع نقابة فناني 
البصرة ودائرة الســينما واملســرح 
في  العشــرون  الســينما  مهرجان 
االديب عبد  )دورة  البصــرة  مدينــة 
الكرمي العامري( يومي الثالث والرابع 
من آذار املقبل، وحســب الفنان علي 
الرابطة  ومدير  املالكي مؤسس  الزم 
فان املهرجان الذي سيقام على قاعة 
نقابة الفنانني في البصرة سيشهد 
عــرض )28( فيلمــا عراقيــا وعربيا 
ســتعرض على مدى يومني بحضور 
قامــات فنية بارزة، كما ســيتخلل 

املهرجان حفل غنائي".
 يضيف املالكي:املهرجان ســيكون 
الفنان  البصــرة  ايقونة  ادارة  حتــت 
الكبيــر محمود ابــو العباس وجلنة 
حتكيمية تألفت من الفنان الدكتور 
حميــد صابــر والدكتــورة ميــادة 
الباجالن والدكتور علي عبد احلسني 
احلمدانــي واخملرج القدير عزام صالح 
واالشراف  العضب،  تضامن  واملصور 

العام للفنان املالكي نفسه".

االفالم املشاركة هي:
واخراج  دقيقة( سيناريو  في  )رسالة 
 )the soul( ســالم حتحوت، وفيلم 
الياس،  واخــراج قصــي  ســيناريو 
و)نزيف( سيناريو واخراج حازم جالل، 
واخراج  و)ذكريات مفيدة( ســيناريو 
اتنفس(  دعونــي  و)  الســنيد،  رافد 
قاســم غمكني،  واخراج  ســيناريو 
و)البلــد تعبــان( ســيناريو واخراج 
مرتضــى اجلنابي، و)آخــر ايام احللم( 
ســيناريو واخراج محمد عالء الدين، 
واخــراج قصي  )العوز( ســيناريو  و 
املوصلي، و)نقطة مواجهة( سيناريو 
و)املظلة(  زهــراوي،  حليــم  واخراج 
ســيناريو واخراج عبد القادر احللبي، 
و)الصــد االول( ســيناريو واخــراج 
ســيناريو  احمر(  و)باب  جناح،  عباس 

واخراج محمد شــامية )من سوريا(، 
و)قيد( ســيناريو واخــراج بالل توني 
)مــن املغــرب( و)االمانة( ســيناريو 
واخــراج محمد داير كتــر، و) لوحة( 
سيناريو واخراج محمد عبد العباس 
، و) كمامــات بعد احلياة( ســيناريو 
 time (واخراج ابراهيــم التميمي ، و
is over( سيناريو واخراج عبد اخلالق 
و)حتمية( ســيناريو صباح  جــودة، 
رحيمــة واخراج فراس برتــو، و)امل( 
واخراج  البيضانــي  مازن  ســيناريو 
صالح العيساوي، و)حمامة( سيناريو 
ســجاد ناصر واخراج احمد هاشم، 
و)شعر بنات( سيناريو حسني مهدي 
واخراج عمر الســاعدي، و) شــاش( 

ســيناريو احمد طالب واخراج علي 
الكعبي، و) ضوء اصفر( سيناريو عامر 
سلطان واخراج عبد القادر احللبي، و) 
مرايا مشــوه( سيناريو كرار الركابي 
واخراج علي عبد احلســني كاظنم، 
و)نبض حياة( ســيناريو تبارك رحيم 
واخراج ابو زينب الوائلي، و)قتلني ابي 
( سيناريو وئام خالد واخراج ابو عمار 
و)فساد مسؤول( سيناريو  احلجامي، 
علي الزيــدي واخراج رائد عيســى، 
امليالي  و)موطني( ســيناريو محمد 

واخراج لواء اخلفاجي.
ويحسب رابطة السينما والتلفزيون 
في العراق  انها اول من أقام مهرجان 
للســينما فــي العراق بعــد العام  

وال  مســتقلة  الرابطــة  و   ،  ٢٠٠٣
تنتمي ألي جهة أو كيان سياســي 
رغــم صعوبة  بحرية  تعمــل  وهي 
املادي معتمــدة على جهود  الوضع 
اعضاءها ودعم بعــض األصدقاء أو 
االعالنات والعالقات، وسبق ان اقامت 
في  والتلفزيون  للسينما  مهرجانات 
محافظاتنا العزيزة  ضمن انشطتها 
السينمي  الوعي  لنشــر  املتواصلة 
والتعريف بالسينما العراقية ، حيث 
التاسع  بنسخته  مهرجانها  اقامت 
عشر في مدينة ام الربيعني املوصل 
عبد  املوصلي  الفنــان  كــرم  والذي 
القادر احللبي باطالق اسمه على دورة 

املهرجان.

أربيل - الصباح الجديد:
أقامــت دائرة الفنون التشــكيلية في 
إقليم كوردستان، أمس الثالثاء، معرضاً 
هيرش  التشــكيلي  للفنان  تشكيلياً 
مغديد باشه، وفيما لفتت الى تنظيم 
معارض أخرى جديدة بالتزامن مع فصل 
الربيع واعياد نوروز، أكد الفنان الكوردي 

أن لوحاته تعبر عن جمال الطبيعة.
وقــال الفنان هيــرش إن "هذا املعرض 
التشــكيلي هو الرابع على مســتوى 
املعــارض الشــخصية التــي أقيمها 
ويقام اليوم على قاعة ميديا في مدينة 
أربيــل"، مبينــا أن "جميــع اللوحات 
رسمت باأللوان املائية وتعبر عن جمال 

الطبيعة وبقياس 50 في 70سم"
بــدوره قال ازاد لشــكري مديــر دائرة 
الفنون التشــكيلية اجلهــة املنظمة 
للمعرض إن "تنظيم هذا املعرض يأتي 
الى  الفتاً  الدائــرة"،  نشــاطات  ضمن 
"ســعي الدائرة لتنظيم معارض فنية 
بالتزامن  وفوتوغرافية  تشكيلية  اخرى 

مــع قدوم حلــول فصــل الربيع حيث 
تكثر فيها املناسبات القومية للشعب 
واالنتفاضة  نــوروز  واعيــاد  الكــوردي 

الكوردستانية".
ايام وشهد  املعرض ملدة ثالثة  ويستمر 
اليــوم االول حضورا ملفتــا للفنانني 

ومحبي فن التشكيل في اربيل.

معرض تشكيلي لجمال الطبيعة في أربيل

بداية الشهر المقبل..مهرجان
 السينما العشرون في البصرة

تقيمه رابطة السينما والتلفزيون في العراق..

متابعة - الصباح الجديد:
 Le Violon d'Ingres "يرجح دخــول صورة "آلة كمــان آنغريــه
الشــهيرة للفنان الســريالي األميركي مــان راي )-1890 1976( 

التاريخ كأغلى صورة تباع في مزاد على اإلطالق.
الصورة باألبيض واألســود، التقطها راي عام 1924، حتول جسد 
املرأة العاري إلى آلة كمان. وكان راي عضواً رئيســياً في حركتي 

دادا )الدادائية( والسريالية.
ونقلت "ســي أن أن" عن دار "كريســتيز" أن من املتوقع أن جتلب 
النســخة األصلية من التحفة الفنية، التــي تُعتبر على نطاق 
واسع أشــهر أعمال مان راي، ما بني 5 و7 ماليني دوالر في مزادها 
املقبل في مايو/ أيار، وهو أعلى تقدير لصورة واحدة في تاريخ املزاد.

وامتلك الصورة عام 1962 روزاليند جيرســن جاكوبس وزوجها 
ميلفن جاكوبس، وهما مشهوران بني مقتني الفنون بارتباطهما 

بعالقة صداقة مع السرياليني أواسط القرن املاضي.

"آلة كمان آنغريه" قد تصبح 
أغلى صورة في التاريخ

متابعة - الصباح الجديد: 
لطيفــة  النجمــة  كشــفت 
إنسانية  لفتة  عن  التونســية، 
زيارتهــا  خــالل  بهــا  قامــت 
الرياض،  الســعودية  للعاصمة 
الهمم"  "ذوي  مــن  طفلة  جتاه 
وذلــك في زيــارة إلــى جمعية 
األطفال، حيــث غنت للطفلة 

ملبية رغبتها في ذلك.

وفــي تفاصيل الفيديو الذي نشــرته لطيفة 
التونســية عبر حســابها في “تويتر”، ظهرت 
وهي مقبلة على الطفلة التي كانت متســك 
بهاتفهــا اخلاص وطلبــت منهــا أغنية “إن 
شــاهلل”، وهو مــا جعل لطيفة تســتجيب 

ملطلبها.
وأكدت لطيفة، أن تلك الزيارة من أحلى األيام 
التي قضتها في حياتهــا معتبرة مثل هؤالء 
األطفال جيل املستقبل متمنية أن يحميهم 

اهلل، وأشــارت إلى أن الطفلــة التي قابلتها 
تدعى “بدرية” وهي مــن األطفال الذين تركوا 

أثرا في حياتها.
وكتبــت لطيفــة قائلــة: “ من أحلــى األيام 
اللي أنا قضيتها في الريــاض زيارتي جلمعية 
األطفــال ذوي اإلعاقة وهم جيل املســتقبل 
واهلل يحميهم واحنا منهم وليهم وبدرية من 
الناس اللي علموا في حياتي ويا رب اشــوفك 

قريب تاني يا بدرية”.

وعبر عــدد كبير من املغردين عن ســعادتهم 
الطفلة وســط إشــادة  مبوقف لطيفة، مع 
“     انت عظيمة  أحدهــم:  بتواضعهــا، فكتب 
وجمال العظمة في بساطتك احلقيقية، اهلل 

يحفظ بدرية وميتعها بالصحة”.
وأضافــت أخــرى: “      ياربــي واهلل دمعت عيني 
ياناس يا جمال اإلنسانية واإلحساس باآلخرين 
ومشــاعرهم اهلل يســعدك يا جميلة مثل 

ماجبرتي بخاطر هاجلميلة”.

لطيفة التونسية تزور جمعية األطفال في الرياض

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــارك فرقة هوار املســرحية مبدینة 
كركوك في املهرجان الدولي للمونودراما 
النســائي بدورتــه الثانيــة )دورة 
املرحومة عائشة عجوري( باجلزائر، 

وذكــر الفنان جنــاة جنم 
رئیــس الفرقــة ان 

كة  ر ملشــا ا
ســتكون 

حية  مبسر
)احتــرق 

 ) ء لعنقــا كا
گزیــزە  تأليــف 
وســینوغرافیا  عمر 
جنم  جنــاة  واخــراج 
ستجســد  والتــي 
شخصيتها الرئيسية 

في املسرحية  الفنانة هوار فارس.
وتقــام الــدورة الثانية من املهرجــان الدولي 
للمونودراما النســائي، خالل الفترة من األول 
إلى اخلامس من آذار املقبل، بوالية الوادي جنوب 
اجلزائر، وحســب اجلهة املنظمة وهي جمعية 
الســتار لإلبداع املسرحي سيشهد 
املهرجــان 13 عمــال في هذه 
الــدورة املهــداة للفنانة 
املســرحية اجلزائريــة 
عائشــة  الراحلــة 

عجوري.
نبيــل  وحســب 
مساعي  أحمد 
مديــر املهرجان 
فــإّن األعمــال 
مُتّثُل  املشاركة 
مسرحية  فرقا 
فلســطني،  من 
ومصر،  وتونــس، 
واليمــن،  وليبيــا، 
وموريتانيا،  والعــراق، 
وإســبانيا،  وفرنســا، 
والكويت )ضيف شرف هذا 

الدورة(. 
واختيــرت العــروض، التي توّفــرت فيها 
شــروط املونودراما، من بــني 41 عمال تلّقتها 
جلنة القراءة واالختيار، بناًء على معايير تتعّلق 
بهــذا النوع الفني، مبا فــي ذلك االحتراف في 
واملسرح  املسرحي،  النّص  ومحتوى  التفسير، 

املناسب للدراما.

بغداد - الصباح الجديد:
من قال إن حــّب املوضة حكر على النســاء، 
فحّب الــزي اإليطالي الكالســيكي واملوضة 
اإليطالية   جمــع نحو١٢ شــابًّا عراقيًّا عام 
2017. واآلن ارتفــع عددهم إلــى الـ 150 من 

احملافظات العراقّية كاّفة.
جتّمــع كبيــر، غالبيــة اعضائه مــن حملة 
الشــهادات وأصحاب محالت لألزياء. والهدف 
األساســي منه يتمّثل بإعادة صياغة مفهوم 
املوضة الكالســيكي وإظهار أناقة الشــاب 

العراقي إلى العالم.
وبحسب أسامة، أحد أعضاء هذا التجمع يعد 
جتّمع “Petti Uomo Iraq” احلدث الدولي األكثر 
للتعريف  الرجاليــة  لألزياء  للترويــج  أهمية 
بأحدث اجتاهات املوضة املعاصرة في هذا اجملال. 
ويجتمع أعضاء التجمع مرتني في السنة، في 

الصيف وفي الشــتاء ويقدمون أحدث وأجمل 
املوديالت 

وجتدر اإلشــارة إلى أن هذا احلدث هو النسخة 
العراقيــة مللتقــى األزيــاء الرجاليــة "بيتي 
أومو" الذي مرت 55 عاًما على تأسيســه في 
فلورنسا. وهو ما يزال واحدا من أهم ملتقيات 
املوضة في أوروبا ويشكل أحد ركائز السياسة 

االقتصادية اإليطالية.
وميتــد هذا امللتقى، الذي يقام مرتني ســنويًا، 
على أربعة أيام. وهو محّطة مهمة للمهتمني 
بصناعة األزياء الرجالية حتّول شــوارع مدينة 
فلورنســا إلى عروض أزياء حّيــة يقّدمها زّوار 

امللتقى واملشاركون فيه.
وعليه، يقوم الشباب العراقيون بهذه التجربة 
على مســتوى بالدهم، واضعني شبابها على 

خارطة املوضة واألناقة العامليني.

فرقة هوار المسرحية في مهرجان 
للمونودراما بالجزائر

على الطريقة اإليطالية.. عراقيون 
يتألقون في الموضة
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