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خاص- الصباح الجديد:
أبدى التحالــف الثالثي، أمس 
لتأمني  اســتعداده  االربعــاء، 
عقد جلسة ســريعة للبرملان 
والتصويــت على إعــادة فتح 
اجلمهورية،  لرئاسة  الترشيح 
وفيما اكــد امتالكه النصاب 
الذي ميكن مرشحه ريبر أحمد 
ومن  الرئيس،  مبنصــب  للفوز 
االغلبية  حكومة  تشكيل  ثم 
الوطنيــة، اســتبعد االحتــاد 
الوطني الكردســتاني، حليف 
إمكانية  التنســيقي،  االطار 
حتقيق أي مرشح الفوز برئاسة 
اجلمهورية دون حصول توافقات 
تضمن النصاب الكامل لعقد 

جلسة االنتخاب.
احلــزب  النائــب عــن  وقــال 
الكردســتاني  الدميقراطــي 
ماجد شــنكالي، في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 
"مجلس النواب ســوف يعقد 
بأسرع وقت جلسة إلصدار قرار 
ملنصب  الترشــيح  باب  بفتح 
رئيس اجلمهورية تنفيذاً حلكم 
احملكمة االحتاديــة العليا الذي 

صدر أمس األول".
وأضاف شنكالي، أن "التحالف 
الثالثــي قادر علــى عقد هذه 
اجللســة ومترير القــرار، كونه 
يضم عددا كبيــرا من النواب 

وقادر على حتقيق النصاب".
ال  "قدرتنــا  ان  إلــى  وأشــار، 
فتح  إعادة  على  فقط  تقتصر 
رئيس  انتخاب  بل  الترشــيح، 
املضي  ثــم  ومن  اجلمهوريــة 

بتشكيل حكومة االغلبية".
وأوضح شنكالي، أن "مرشحنا 
لــن يتغير وهــو ريبــر أحمد 
ونحن واثقون مــن قدراته وأن 
الثالثي سوف يعمل  التحالف 

على متريره".
وتوقــع "انضمــام كتل أخرى 
الثالثي  التحالــف  جانب  إلى 
اجلميع  يســع  ال  الوقــت  ألن 
وضــرورة تنفيذ حكم احملكمة 
االحتادية العليا بانتخاب رئيس 

احلكومة  وتشكيل  اجلمهورية 
بنحو عاجل".

ويرى شــنكالي، أن "املعضلة 
تتمثــل فــي حتقيــق نصاب 
عقد جلســة انتخــاب رئيس 
تتطلب  كونهــا  اجلمهوريــة 
اليوم  ونحــن  الثلثني،  وجــود 
أمام مفترق طرق يتمثل بقدرة 
التحالــف الثالثــي من جهة 
وقــوة الطرف االخر وهو اإلطار 

التنسيقي من جهة أخرى".

وأورد، أن "عــدد الذين ســوف 
يصوتــون علــى فتــح إعادة 
الترشــيح هــو الذي ســوف 
يحسم قدرة التحالف الثالثي 
على مترير مرشحه في جلسة 
أخرى ملنصب رئيس اجلمهورية 
فســنكون  الثلثني  كانوا  فإن 

مطمئنني".
وانتهــى شــنكالي، إلــى أن 
"االطار التنسيقي يدرك جيداً 
بأنه لن يستطيع مترير مرشح 

معني، لكنه يراهن على حتقيق 
مترير  لعرقلة  املعطــل  الثلث 

مرشح التحالف الثالثي".
االحتاد  ذكــر عضو  من جانبه، 
الكردســتاني فتحي  الوطني 
كـــوران فــي تصريــح إلــى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "قرار 
احملكمة االحتادية العليا أعطى 
السياســية  للقــوى  مجاالً 
الكردي  البيــت  داخل  ســواء 
فيما  للتوافــق  الشــيعي  أو 

رئاسـة  مرشـــح  على  بينها 
اجلمهوريـة".

وتابع كوران، أن "الوضع احلالي 
أفضــى إلى عــدم امتالك أي 
كتلة سياسية سواء التحالف 
الثالثي أو االحتاد الوطني ومعه 
االطــار التنســيقي االغلبية 
املطلوبــة للتصويــت علــى 
وهذا  اجلمهورية  رئيس  مرشح 
ســوف يؤثــر على تشــكيل 

احلكومة املقبلة".
ولفت، إلى أن "الكتل حتتاج في 
نهاية املطــاف إلى عقد املزيد 
واللقاءات  االجتماعــات  مــن 
لكــي يتــم التصويــت على 

مرشح رئيس اجلمهورية".
وانتهى كوران، إلى أن "مرشحنا 
هو برهم صالــح، وفي مقابل 
الدميقراطي  احلــزب  لدى  ذلك 
الكردســتاني مرشح هو ريبر 
أحمــد، وجنــاح أي منهما في 
احلصول على املنصب متوقف 
على درجــة التوافق واحلوارات 
التي تؤمــن االغلبية املطلوبة 
رئيس  انتخاب  لعقد جلســة 

اجلمهورية".
االحتاديــة  احملكمــة  وكانــت 
العليا قد ألزمت، بحسب قرار 
حصلت "الصباح اجلديد" على 
نســخة منه، عرض قرار إعادة 
فتح بــاب الترشــيح ملنصب 
رئيس اجلمهورية على مجلس 
النــواب للتصويــت عليه ملرة 
واحــدة غير قابلــة للتجديد، 
على أن تنجز عملية االنتخاب 

بأسرع وقت ممكن.

تنفيذا لقرار القضاء..

البرلمان يبدي استعداده لعقد جلسة عاجلة 
تفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

ترجيحات بمشكالت غذائية ستواجهها
6البالد جراء الحرب الروسية األوكرانية.. االتحاد االفريقي يدين المعاملة القاسية ألفارقه
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بغداد ـ الصباح الجديد:
 قضت احملكمة االحتادية العليا أمس 
األربعــاء، بعدم صحة قــرار اتخذه 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
قبــل نحو عامني، بتشــكيل جلنة 
خاصــة حملاربة الفســاد في البالد، 
مبدأ  "يخالــف  القــرار  معتبــرة 

الفصل بني السلطات".
وقالــت احملكمــة في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، إنها 
قضت "بعدم صحة األمر الديواني 
رقــم )29( لســنة 2020 املتضمن 
تشــكيل جلنة دائمة للتحقيق في 
قضايا الفســاد واجلرائــم املهمة، 
وإلغائــه اعتباراً مــن تاريخ صدور 

احلكم".
وكان الكاظمــي قد أصــدر األمر 
بتشــكيل  إليه  املشــار  الديواني 
اللجنة، بهدف "احلد من الفســاد 
واسع في  املستشــري على نطاق 
البالد" حســب بيــان حكومي في 

حينه.

وزير  وكيــل  الكاظمــي،  وكلــف 
الداخلية لشــؤون االســتخبارات 
برئاســة  رغيف،  أبو  أحمد  الفريق 
اللجنة، كما أوكل إلى قوات جهاز 
اجليش(  )نخبة  اإلرهــاب  مكافحة 
اخلاصة  اللجنــة  قــرارات  بتنفيذ 

بأوامر إلقاء القبض.
وقالت احملكمة االحتادية في بيانها، 
إن "قرار تشــكيل اللجنة مخالف 
ملبــدأ الفصــل بــني الســلطات 
أن  مبينة  القضــاء"،  واســتقالل 
تولي  على  تنص  العراقية  القوانني 
"هيئة النزاهة التحقيق في قضايا 

الفساد املالي واإلداري".
ويشــكل قــرار احملكمــة االحتادية 
حكومة  جلهــود  كبيــرة  ضربــة 
الكاظمــي التي قال إنهــا تأتي لـ 

"احلد من الفساد".
الشفافية  منظمة  مؤشــر  وكان 
الســنوات  مــدى  على  الدوليــة 
املاضية ، يضــع البالد بني أكثر دول 

العالم التي تشهد فسادا.

إلى  رئيسياً،  الفساد ســبباً  ويعد 
جانب التوترات األمنية، في فشــل 
احلكومــات املتعاقبة في حتســني 
أوضاع البــالد، رغم اإليرادات املالية 

الكبيرة املتأتية من بيع النفط.
وفي الســياق، اورد اخلبير القانوني 
علي التميمي، عقب اعالن احملكمة 
االحتاديــة العليــا الغــاء جلنة أبو 
رغيف اخملتصة في قضايا الفســاد 
واجلرائــم املهمــة، أن للمتضررين 

واملطالبة  القضاء  إلى  اللجوء  حق 
بالتعويض املادي واملعنوي عما نشأ 
من مخالفات، مشيراً إلى أن البالد 
معرضــة لعقوبات دولية بســبب 

إجراءات هذه اللجنة.
تابعته  بيــان  في  التميمــي  وقال 
الصبــاح اجلديد أمــس األربعاء ان 
"احملكمة االحتادية قالت إن تشكيل 
هــذه اللجنــة )جلنة أبــو رغيف( 
يخالف املــواد 37 أول و47 و88 و89 

دستور ويخالف قانون هيئة النزاهة 
30 لســنة 2011 وقانــون األصول 

اجلزائية املدني والعسكري".
وأضاف التميمي أنه "وفقاً ملا تقدم 
سيتم إحالة امللفات غير املكتملة 
إلــى اجلهــات اخملتصــة كالنزاهة 
ومحاكم التحقيــق واالدعاء العام 
وحســب  العســكرية  واجلهــات 
االختصــاص"، مبينــا أن "اجلهات 
الرقابية على هــذا املوضوع والتي 
ســتحقق في اخلروقات هي االدعاء 
العام والبرملان ومحاكم التحقيق".

أن  القانونــي  اخلبيــر  وتابــع 
"للمتضرريــن حــق اللجــوء إلى 
القضاء واملطالبة بالتعويض املادي 
واملعنوي عما نشــأ من مخالفات 
باطل  بني علــى  وفق مبــدأ مــا 
هــو باطل في محاكــم التحقيق 
والبداءة وممكن ان تطبق املواد )333( 
و)421( من قانون العقوبات العراقي 
املتعلقــة بحجز األشــخاص دون 
أمر قضائــي إذا حتقق، واخلطف الن 

التوقيف ليس في املكان اخملصص".
"االجــراءات  أن  التميمــي  وتابــع 
املتخــذة تخالــف اتفاقيــة منع 
االختفــاء القســري لعــام 2006 
والتي وقع عليهــا العراق والقانون 
2010 وهــذا يعــرض  17 لســنة 
العراق للعقوبــات الدولية"، مبينا 
أنه "يحــق لذوي املتوفني أو املدعني 
باحلق الشــخصي إقامــة الدعوى 
علــى اجلهة التحقيقية اســتنادا 
على  العليا  االحتادية  احملكمة  لقرار 

بطالن اإلجراءات".
ويذكر ان قرار احملكمــة الذي صدر 
امس، احــدث ضجيجا كبيرا، على 
اسعد  ففيما  املستويات،  مختلف 
املناوئة  السياســية  الكتل  بعض 
للكاظمي، احبط بعض آخر، سيما 
اللجنة،  قانونية  بعــدم  يتعلق  ما 
في حــني رأى بعض ثالث حســب 
االنباء املتداولة، ان اللجنة لم تنجز 
ملفــات كبيرة، ســيما عند تعلق 

األمر بالفاسدين الكبار.

المحكمة االتحادية تلغي لجنة أبو رغيف المختصة
بالتحقيق في قضايا الفساد

شكلها الكاظمي قبل سنتين..
تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اللجنة  اكـــد عضـــو فــي 
محافظـــة  جمللس  األمنيـــة 
امـــس  املنحـــل  بغـــداد 
معلومـــات  توافر  األربعـــاء، 
حصل عليهـــا بهــروب تاجر 
النجف  محافـظ  جنل  اخملدرات 
لــؤي الياســري الى خـــارج 
العفو  قرار  العـراق بعد صدور 
اخلــاص الــذي أصــدره برهم 

صالح , مبينا ان قرار ســحب 
نفعا  اليجـــدي  العفــو  قرار 
للمسائلة  وســيعرض صالح 

القانونية .
في  املطلبــي  ســعد  وقــال 
تصريـــح تابعتــه الصبــاح 
معلومات  "هنــاك  ان  اجلديد، 
تاجر  بهــروب  تفيــد  مؤكدة 
اخملدرات جنــل محافظ النجف 
العراق  الياســري خــارج  لؤي 

بعد صــدور عفو خــاص من 
برهم  اجلمهورية  رئيــس  قبل 

صالح".
الذي أصدره  ان "القرار  وأضاف 
صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس 
بشان  بالعفو  قراره  بســحب 
املتهم تاجر اخملدرات ســوف ال 
يحمــي صالح من املســاءلة 
وفق  ذلك  وســيتم  القانونية 

القانون".

وكانــت رئاســة اجلمهوريــة 
املاضــي  االثنــني  أعلنــت 
اجلمهورية  الرئيــس  ســحب 
برهم صالـــح، املرسوميـــن 
اجلمهوريــني اللذين اصدرهما 
سابقـــا بشأن اإلفـــراج عن 
وأفراد عصابته،  تاجر مخدرات 
فيمــا خاطب وزارتــي العدل 
القبـــض  إللقاء  والداخليــة 

علـى املدانيـن مجددا.

بعد هرب المعني خارج البالد..عضو مجلس محافظة بغداد "المنحل":

سحب امر العفو عن تاجر المخدرات
لن يحمي برهم صالح من المساءلة

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مســؤول حكومي ، 
االربعاء، عن امتالء ســد الوند 
ديالى،  اقصى شــمال شــرق 
مشيرا الى أن ذلك سيحد من 

خطر جفاف صيف 2022.
قائممقامية  اعالم  مدير  وقال 
شمال  خانقني)100كم  قضاء 
شرق بعقوبة( ابراهيم يوسف 
في حديث لـــ/ املعلومة/،انه” 
ميكننا القول بان بحيرة ســد 
الوند شــرقي خانقــني والتي 
تســتوعب اكثر من 38 مليون 
م3 وصلت الى مرحلة االمتالء 
الســيول  موجــات  بســبب 
واالمطار املتكررة خالل موسم 

الشتاء”.
امليــاه  يوســف،ان”  واضــاف 

املتدفقة مــن نهر الوند صوب 
منها  الفائض  يذهب  البحيرة 
أن  مؤكدا  ديالــى”،  نهر  صوب 
جزء  ســيوفر  الســد  “امتالء 
من املياه الالزمة وســيحد من 
الذي   2022 خطــورة صيــف 
بســبب  قاس جدا  ســيكون 
مناطق  فــي  احلــاد  اجلفــاف 

واسعة من ديالى”.
واشــار الى ان” سد الوند يوفر 
امليــاه اخلام حملطات االســالة 
والبساتني الزراعية في خانقني 
ومحيطها وانشــى قبل اكثر 

من 10 سنوات”.
ويقع سد الوند على نهر الوند 
الــذي يعتبر ثالــث اهم النهر 
في ديالى وتقــع منابعه على 

ااحلدود العراقية – االيرانية.

سد الوند يمتليء وتقديرات 
بإسهامه في الحد من جفاف

الصيف المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفــاد نقيب املعلمــني عباس 
بأن  االربعاء،  امس  الســوداني 
ألف   20 الــى  بحاجة  البــالد 
مدرســة للقضاء على الدوام 
الثنائي والثالثي، مشــيرا الى 
على  االعتداء  حاالت  انخفاض 

املعلمني بنسبة 95%.
وقال الســوداني فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد ان 
حال  فــي  يحتــاج  "العــراق 
تطبيق نظام الــدوام األحادي، 
وفــق املنظومــات التعليمية 
الصحيحــة، إلــى 20 ألــف 
مدارس  لدينــا  ألن  مدرســة، 
املدارس  غير محســوبة، مثل 
وأخرى  والطينية  الكرفانيــة 
تنتشر  والتي  للسقوط  قابلة 

جنوب العراق". 
 ولفــت الــى "عــدم وجــود 
إحصائيــات دقيقــة ألعــداد 
املدارس الكرفانية او الطينية، 
الكبير  السكاني  للنمو  نظراً 

اآلخر"،  تلــو  البــالد عاماً  في 
مؤكــداً أن "الدولة غير مهيأة 
لهكذا منو، لعدم توفر تخطيط 

ستراتيجي".
املعلمني  حماية  قانون  وبشأن 
واملرشــدين  واملشــرفني 
التربويني، قال الســوداني ، انه 
انخفضت  مطالبتنــا  "وبعد 
بنسبـــة  االعتــداء  حــاالت 
%95"، موضحا انــه "ال تتوفر 
لدينــا إحصائيــات رســمية 
حاالت  لوجود  نظراً  بالعـــدد، 
معلنــة وأخرى غيــر معلنة، 
كما أنه ليس كـــل اعتـــداء 
للكـادر  التعرض  في  ينحصـر 
حاالت  توجد  إذ  التدريســـي، 
مختلفــة كما حدثت قبـــل 
أيـــام في محافظة ذي قار من 
والتي تصب  للمدارس  حـــرق 
ونفذتها  االعتداءات،  خانة  في 
ويجــب  مجهولــة،  جهــات 
علــى الدولة أن تكشــف عن 

الفاعلني".

البالد بحاجة الى 20 ألف مدرسة 
وحاالت االعتداء انخفضت بنسبة 95 %

نقيب المعلمين: 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
عد رئيس برملان اقليم كردســتان 
االحتادية  احملكمة  سماح  األسبق، 
بفتــح بــاب الترشــيح مجددا 
ملنصب رئاسة اجلمهورية من قبل 
مجلس النواب مخالفة دستورية.
رئيــس برملان كردســتان  وقــال 
االســبق الدكتور يوسف محمد 
ان  اجلديد،  للصبــاح  تصريح  في 
احملكمة  قرا  مــن  الثانية  الفقرة 
االحتادية التــي تتحدث عن اعادة 
فتــح باب الترشــيح بقــرار من 

مجلس النواب ليس له اي ســند 
دستوري.    

احملكمــة  ان  محمــد،  واضــاف 
االحتاديــة وفقا للقــرار رقم 140 
2018، فانهــا رفضت منح  لعام 
النواب حق اصدار قرارات  مجلس 
وان  "حتــى  واردف،  تشــريعية، 
اصدار  النواب حــق  كان جمللــس 
ان ال  ينبغــي  فانهــا  القــرارات 
تتعارض مــع القانون"، الذي حدد 
في الفقرة االولــى من املادة ثالثاً 
منه احــكام الترشــيح ملنصب 

ايام  بثالثة  املدة  رئيس اجلمهورية 
ال اكثر، مشــيرا الى ان اصدار اي 
قرار يخالف ذلك يعــد مادة غير 

قانونية.
انــه فيما  الى  ولفــت محمــد 
يخــص قــرار احملكمــة االحتادية 
بالســماح جمللس النــواب بفتح 
باب الترشــيح مجــددا في مدة 
محــددة دون حتديدهــا، ال حتضى 
باي ســند دستوري او قانوني، وان 
رئيس  ملنصب  الترشــيح  احكام 
اجلمهوريــة نظمــت بقانون، وان 

اي رأي مــن قبل احملكمة االحتادية 
في هذا اخلصوص يعد تدخال في 
اصل القانــون، الذي هو ليس من 

اختصاص احملكمة االحتادية.
واكد محمد، انه ال يوجد اي مبرر 
لفتح باب الترشــيح مجددا، وان 
مسؤولية مجلس النواب تقتصر 
النتخاب  عقــد جلســة  علــى 
الرئيــس، وفي حــال كانت هناك 
رغبة الي ســبب كان بفتح باب 
تعديل  ينبغــي  فانه  الترشــيح 

قانون رقم 8 لعام 2012.   

رئيس برلمان كردستان األسبق:

 قرار االتحادية بإعادة فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية 
يخالف الدستور

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
زاد خام برنت القياسي العاملي 
بأكثــر مــن 8 دوالرات مرتفعا 
%7.5 ليقفز ســعر  في حدود 
إلى مســتويات قرب  البرميل 
فيمــا  للبرميــل،  دوالراً   113
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
في أوروبا، امــس األربعاء، الى 
%7 ومت تــداول عقود  أكثر من 
فوق مســتوى  اآلجلة  الغــاز 
1500 دوالر لــكل ألــف متــر 

مكعب.
وبنهاية تعامــالت أمس االول 
برنت  خــام  ارتفــع  الثالثــاء 
%7.1 عند  بنســبة  القياسي 
104.97 دوالرات للبرميل، فيما 
صعد خــام ناميكس األمريكي 
 103.41 إلــى   8% بنســبة 

دوالرات.
للغاز  اآلجلة  العقود  وصعدت 
TTF فــي هولندا  في مركــز 
 1503.5 إلــى   7.7% بنســبة 
دوالرات لكل ألف متر مكعب، 

وفقا حملطة "روسيا اليوم".

وذكرت وكالــة "تاس" أن زيادة 
أســعار الغــاز الطبيعي في 
أوروبــا جاءت بعــد أن فرضت 
واململكة  املتحــدة  الواليــات 
املتحدة واالحتــاد األوروبي ودول 
أخــرى عقوبات علــى كيانات 

وشخصيات في روسيا.
"غازبروم"  شركة  أكدت  فيما 
الوقود  الروسية استمرار ضخ 
األزرق إلــى أوروبا عبر أوكرانيا، 
في رســالة لطمأنة األسواق 
إمدادات  تأثر  من  تتخوف  التي 

الغاز بالوضع احمليط بأوكرانيا.
باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
الشركة  إن  "غازبروم"  شركة 
الطبيعي  الغــاز  تواصل ضخ 
من روســيا إلــى أوروبــا عبر 
األراضــي األوكرانية بشــكل 

طبيعي.
وأضاف، أن إمدادات الوقود األزرق 
تتم  األوكرانية  األراضــي  عبر 
املستهلكني  بناء على طلبات 
األوروبيني، إذ سيتم اليوم ضخ 

109.4 مليون متر مكعب.

خام برنت يقفز إلى 113 دوالر  
وأسعار الغاز تقفز فوق 1500 

دوالر لكل ألف متر مكعب



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

التجارة عن استكمال  وزارة  اعلنت 
جلنة االشراف واملتابعة في الشركة 
العامــة لتجــارة املــواد الغذائية 
توزيــع الســلة الغذائيــة الى دور 
االيتام واملســنني في بغداد وبعض 

احملافظات .
وقالت الوزارة في بيان نقال عن مدير 
عام الشــركة ملى املوسوي ان وزير 
التجارة الدكتور عالء اجلبوري  وجه 
شركة املواد الغذائية بتوزيع سالت 
غذائية لدور ايواء املســنني وااليتام 
كدعم لهذه الشــريحة واالسهام 
في التخفيف عن معاناتهم وبدافع 

الشعور الشرعي واالنساني
واشــار البيــان ان الــدور التي متت 
اســتكمال جتهيزها من الســالت 
الغذائية في بغداد كانت دار العطاء 
للمســنني ) الرشــاد ( ودار براعم 
(دار براعم الكبار  الصغار) الصليخ 
) الصليخ ( ودار العطاء للمســنني  
) الصليــخ ( وزهــور االعظميــة) 
االعظميــة ( وزهور العلوية ) كرادة 
/ ســاحة الواثق ( وتأهيل االحداث 
للذكــور ) كرادة / نــادي الصيادلة 
( ومستشفى ابن رشــد  ) كرادة / 
ســاحة االندلس ( دار الطفولة    ) 
الصاحلية ( ودار احلنان )العطيفية (.
ولفــت البيان في الوقــت ذاته الى 
االيتام  دور  الى  توزيع سالت غذائية 
واملسنني في بعض احملافظات وهي 
دار براعم واســط لرعايــة االيتام ) 
واســط ( وهيئة رعاية ذوي االعاقة 
واالحتياجات اخلاصة ) ميسان ( ودار 
الدولة لرعاية البراعم ) االيتام ودار 

رعاية كبار السن ) البصرة(.
واشــار البيــان ان تلــك املبــادرة 
االنسانية مســتمرة وبشكل دوري 
فــي جتهيــز دور االيتام واملســنني 
ومستشــفيات االمراض النفسية 
بالسالت  اخلاصة  االحتياجات  وذوي 

الغذائية وفي كافة احملافظات.
على صعيد متصل زار فريق اعالمي 
من قسم االعالم واالتصال احلكومي 
جــوالت اعالميــة فــي محافظة 
النجف األشــرف لتسليط الضوء 
على اســتكمال التجهيز واالنتاج 

ملــادة الطحني للوجبــة االولى من 
اســتطالعات  واجراء  احلالي  العام 
للــرأي حــول جــودة وانســيابية 

التجهيز واسعار الطحني . 
بيــان لها نقال  الوزارة “في  وذكرت 
عــن مكتبها االعالمــي ان الفريق 
محافظة  في  تواجده  هامش  على 
النجــف األشــرف  زار فرع تصنيع 
االهلية  حيث  واملطحنــة  احلبوب 
مت زيارة مطحنة النجف احلكومية 
و مطحنــة االحســان و مطحنة 
خيرات احليدرية و مطحنة النجف 
احملدودة   ، واجرى خاللها عدة لقاءات 
للحديث عن اجراءات الوزارة واليات 
الفعلية  التجهيز  االنتاج ونســب 
واملناطــق  واخلبــازة املوقعية على 

التعامل  والية  املنتجــة  الكميات 
مع الشكاوي واالجراءات الرقابية .

واضــاف البيــان “ان الفريق اجرى 
كذلــك جولة ميدانيــة على عدد 
للحديــث معهم عن  الوكالء  من 
املستلمة  واحلصص  العوائل  اعداد 
العوائل  مع  بالتواصل  واجراءاتهم 
الطحني  وايصال مــادة  الســتالم 
فضــال عــن اجــراء اســتطالعا 
للــرأي للمواطنــني حــول جتهيز 
واالستفســار  وجودته  الطحــني 
وشــكواهم  مالحظاتهــم  عــن 
مادة  “جــودة  “على  اكــدو  والذين 
الطحــني “ومطالبني فــي الوقت 
الرقابي  “الــدور  “بتكثيــف  ذاتــه 
“ومحاسبة اخملالفني “ بزيادة اسعار 

الطحــني التــي تؤثر ســلبا على 
وذلك  خصوصا  الفقيــرة  العوائل 
باجراءات رادعة فضال على التاكيد 
“باســتمرار جتهيز احلصص املقررة 
فــي توقيتاتهــا  “لتفويت الفرص 
على املســتغلني واملتالعبني بقوت 

املواطن  .
واشار بيان الوزارة “ ان نسب جتهيز 
كميــات مــادة الطحــني لوكالء 
جتاوزت  األشرف   النجف  محافظة 
٥  %   حســب اخر موقف جتهيز مع 
االستمرار باستكمال جتهيز كامل 

احلصةزاالولى.
مــن جانبها اعلنــت وزارة التجارة 
عن اجنــاز  مالكات دائرة تســجيل 
الشركات معامالت تاسيس ) 205 

( شركة وطنية وتسجيل )10 ( فرع 
شــركة اجنبية مع منح  )4( اجارة 
ملمارســة اعمال الوكالة التجارية 
وتســجيل )5 ( وكالة جتارية  خالل 

كانون الثاني املاضي .
واكد مديــر عام الدائــرة مجاهد 
محمد شــافي العيفان ان الدائرة 
اصــدرت عدة قــرارات خــالل هذا 
الشــهر  والتــي تتعلــق بتعديل 
عقود الشــركات املساهمة و زيادة 
وتخفيض راس مال و دمج حسابات 
وتصفية حسابات  شركة   شركة 
، مضيفــاً انه مت كذلك توثيق )210 
احملاضر  وتاشير  (شركة مســجلة 
واحالة )105( شركة عراقية ، و)13( 
شــركة اجنبية الى احملقق العدلي 

خملالفتها الضوابط والتعليمات .
واشــار املدير العام الــى ان الدائرة 
اخلتامية  احلسابات  بدراسة  قامت 
للشــركات الوطنية البالغ عددها 
و)388(  وطنيــة  شــركة   )1321(
شــركة اجنبية املركز الرئيســي 
و)13( فــرع الشــركات االجنبيــة 
باالضافة الى دمج حســابات ) 18( 
وقرار وزيادة او تخفيض راس مال )26 
( شركة  وتصفية حسابات ) 288( 
شركة وتاشــير احلجوزات والتاكد 
من االســماء احملجوزة اموالهم لـ 
 )6924( وصــوالت  وتدقيــق   )242(
وتصديــق قرارات الهيئــة العامة 
للشــركات احملدودة   واالشخاص ) 

 .)1092

بغداد ـ الصباح الجديد:
زارت املهندســة بشــرى البرزجنــي 
محافظــة كربالء املقدســة ضمن 
امليدانية  الزيــارات  مــن  سلســلة 
ملشــاريع الدائرة للوقــوف على أبرز 
مراحل العمل في املشــاريع حسب 
من  لالمحدود  والدعــم  التوجيهات 
معالي السيدة وزير االعمار واالسكان 
والبلديات العامة املهندســة نازنني 
محمد وســو ومنها زيارة مشــروع 

املدارس ومشروع دار أستراحة الوزارة 
ومشروع عقارات الدولة في احملافظة.
االطالع بشــكل  الزيارة  وجرى خالل 
اخملصصــة  االراضــي  مباشــرعلى 
لتنفيذ مشــروع املــدارس ولقاء مع 
عدد مــن املهندســني والفنيني من 
ملشروع  املنفذه  الصينية  الشــركة 
ومت مناقشة أبرز االعمال التي سيتم 
تنفيذهــا لبنــاء مــدارس منوذجية 
متطورة وعددها ) 44 ( مدرسة على 

وفق جدول زمني الجناز هذا املشــروع 
لدعم  منا  الستراتيجي مســاهمة 
القطــاع التربوي ، ومت زيارة مشــروع 
واالسكان  االعمار  وزارة  أستراحة  دار 
والبلديات العامــة واالطالع ميدانياً 
علــى مراحــل تنفيذ االعمــال في 
املشــروع بجهود مــن مدير مكتب 
مبانــي كربــالء املهنــدس عبــاس 
للمشــروع  املقيم  واملهندس  كاطع 
مصطفى راشــد أذ يتكون املشروع 

من ثالثة طوابق مبساحة )936(م2 أذ 
حتتوي البناية على غرف منام وقاعة 
مخصصة لالجتماعات واملناســبات 
الى جناح  ومجموعة صحية أضافة 
في كل طابق وغرفــة مراقبة أمنية 
فضالً عن االنهاءات اخلارجية للبناية 
مغلفــة بالواجهــات الزجاجية مع 
تطعيم باحلجرمع وجود اعمال اخرى 
من موقف خاص للســيارات وممرات 

جانبية .

أيضــاً مت زيــارة مشــروع عقــارات 
الدولــة فــي احملافظــة برفقة عدد 
وبحضور  والفنيني  املهندســني  من 
املهندس املقيم للمشــروع أباء مرزه 
أذ يتكــون املشــروع من ثالثة  عزيز 
طوابق مبســاحة كلية بلغت )2496(
م2 ، الطابــق االرضــي يحتوي على 
وقاعة  واالنتظار  االستعالمات  باحة 
مزايدات  وقاعــة  خارجية  مراجعات 
وشعب الفنية عدد )3( ومخزن وغرف 

املنظومــة الكهربائيــة ومجموعة 
صحيــة ، أما الطابــق االول يحتوي 
علــى غرفة املدير مــع غرفة املعاون 
الفنيــة  والشــعب  والســكرتارية 
وغرفة للخدمــات والصيانة اضافة 
والطابق   ، الى مجموعــة صحيــة 
الثانــي يحتوي على قســم االدارية 
وشــعب فنية باالضافة الى كافتريا 
ومجموعــة صحيــة والعمل جاري 

حالياً الجنازه بالوقت احملدد لة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت املديريــة العامة لشــؤون 
الناجيات األيزيديات عن حتديد موعد 
عودة الناجيات ملقاعد الدراسة، فيما 

طالبت بتخصيص قطع أراض لهن.
وقالت مدير شــؤون الناجيات سراب 
الياس فــي مؤمتر صحفــي عقدته 
مبناسبة مرور عام على تشريع قانون 

القانون  الناجيــات األيزيديات وهــو 
األول الذي يختــص بضحايا العنف 
اجلنســي الــذي ورد فــي نصوصه 
عبــارات وجرائــم ذات طابــع دولي 
أربعة  من  واألطفال  بالنساء  ومعني 
مكونات وهي )أيزيدية ومســيحيني 
والشــبك والتركمــان(، إال أنه يقدم 
املــادي كالرواتــب وقطــع األراضي 

والدعم املعنوي من خالل برامج جبر 
الضرر للضحايا واملتضررين”.

وأضافت اليــاس أن “نصوص القانون 
اعترفت بشكل واضح باجلرائم التي 
تعرضت لهــا املكونات األربعة ،وهي 
جرائم إبادة جماعية ضد االنســانية 
إضافــة الى معاجلــة ملفات مهمة 
كملف املقابر اجلماعية ودعم اجلهود 

الدوليــة واحمللية للتحقق في جرائم 
داعش ومحاكمــة اجلناة وايصالهم 
الى احملاكم”، مشيرة الى أن “القانون 
معني بإحيــاء الذاكرة اجلماعية في 
ما يتعلق باجلرائم التي تعرضت لها 

املكونات العراقية”.
وتابعت أن “مديرية شــؤون الناجيات 
مرتبطــة بــوزارة العمل والشــؤون 

االجتماعية وخالل األشــهر املاضية 
شــكلت جلاناً من عدة وزارات لوضع 
الناجيات”،  تعليمات لتنفيذ قانــون 
الفتــة الى أن “مجلس الــوزراء وافق 
على منح املديرية تخصيصات مالية 
من احتياطي الطوارئ لكون القانون 
شرع بعد قانون املوازنة االحتادية ولم 
يتم تضمني تخصيصات الى املديرية 

“.وأكــدت أن “املديرية شــكلت جلاناً 
خاصــة مــن 7 وزارات تنظر بطلبات 
الناجيات”، موضحة أنه “مت فتح مقر 
املديرية الرئيس فــي مدينة املوصل 
بجميع  نحن بصــدد جتهيزها  ،واآلن 
بتنســيب عدد من  ،وقمنا  اللــوازم 
موظفــي وزارة العمل فيها من أجل 

البدء بأعمالها بالسرعة املمكنة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعــدت شــعبة تقنيــة املعلومات 
التابعــة للمركــز الوطني للصحة 
والســالمة املهنية في وزارة العمل 
مع  بالتنسيق  االجتماعية  والشؤون 

وزارة الصحة  التخطيط في  مديرية 
برنامجــا لرصد وتســجيل إصابات 

العمل في القطاع اخلاص.
وأثمــرت نتائج الرصــد إن اإلصابات 
املسجلة  كافة  العمل  قطاعات  في 

خالل شهر شــباط من العام احلالي 
بلغت )520( إصابة من الذكور واإلناث 
إلى  املســبب  نوع  حســب  صنفت 
ومكائن  اآلالت  بسبب  حتدث  إصابات 
والســقوط  اليدوي  العمــل  وأدوات 

واالنزالق واملواد الكيمائية والصعقات 
الكهربائية واحلرائق وحوادث الســير 
إلى  أيضا  النتائج  وتضمنت  وغيرها. 
إن أعلى نســبة لإلصابات ســجلت 
في اجلروح بواقــع )276( إصابة فيما 

ســجل )98( إصابة برضــوض و)58( 
حروق  و)49(إصابــة  كســور  إصابة 
و)39( إصابات مختلفة حيث صنفت 
مجمــل اإلصابات)14( إنــاث و)506( 
من الذكــور .يذكــر إن معرفة أنواع 

اإلصابات مــا هو إال تنبيه إلى افتقار 
لقطاعات  التابعــة  العمــل  بيئات 
العمل اخملتلفة إلى شروط السالمة 
توافرها  بأهمية  الوعي  وقلة  املهنية 
للحفاظ على صحة وحياة العاملني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واملعادن  الصناعــة  وزيــر  بحث 
منهـل عزيـــز مع املُكلف مبهام 
وزيــر الكهرباء املُهندس عـــادل 
كريـم عدد من امللفات املُشتركة 
التعاون والتنسيق  زيادة  وســُبل 

ومبا يخدم عمل الوزارتيـن .
ُمناقشــة  اللقاء  وجـــرى ِخالل 
ملــف الديــون املُتبادلــة بــني 
تشكيالت ِكال الوزارتني حيث أكَد 
مبالغ  تسديد  على ضرورة  الوزير 
الديون املُستحقة لشركات وزارة 
الصناعة من بينها ديالى والزوراء 
وأور والكهربائية وشركة ُمعدات 
وغيرهــا  والُقــدرة  االتصــاالت 
املُترتبــة بذمة تشــكيالت وزارة 
الكهرباء من أجل توفير السيولة 

املالية الكافية لدميومة العملية 
الشــركات  اإلنتاجيــة في هذِه 
ومتكينهــا مــن اإلســتمرار في 
الكهربــاء  وزارة  ورفــد  دعــم 
من  الرصينة  الوطنية  مبُنتجاتها 
احمُلــوالت واملقاييــس والقابلوات 
واملُنتجات  الكهربائية  واألسالك 

الكهربائية املُتنوعة .
واكد الوزير أهمية حســم ملف 
الديون بني الوزاتني بأســرع وقت 
مُمكـن ، كمـا متَّ ُمناقشة إمكانية 
اخلبــرات  إلســتثمار  التعــاون 
والكفاءات التــي متتلكها وزارتي 
الصناعة والكهربــاء في تطوير 
ودعم هذيــن القطاعني املُهمني 
للدولة  العام  الصالح  يخدم  ومبا 
إلى جانب البحــث في مواضيع 

أخرى تهم اجلانبيـن .
بـــدوره أكــَد وزيــر الكهربــاء 
لــوزارة  والكامل  اجلــاد  دعمــُه 
الصناعــة واملعــادن مــن ِخالل 
الكهرباء  وزارة  تشكيالت  توجيه 
وتلبية  املُشــترك  بالعمل  كافة 
إحتياجاتها من ُمنتجات شركات 
ُمبدياً   ، واملعــادن  الصناعة  وزارة 
إستعدادُه لزيادة وتوسيع التعاون 
مــع وزارة الصناعــة مــن أجل 
دعم العمليــة الصناعية وتعزيز 
املنظومة الكهربائية في الِبـالد .
تُواصـــل شــركة ديالى العامة 
الصناعــة  وزارة  إلــى  التابعــة 
واملعادن جتهيز الشــركة العامة 
لتوزيع كهرباء الفرات األوســط 
مبُحوالت التوزيع على وفق العقد 

املُبرم بني الطرفني وعلى دُفعـات .
وقـاَل ُمدير عام الشركة املُهندس 
عبـد الستـــار مخلـف اجلنابـي 
إَن معامل الشــركة ُمســتمرة 
إحتياجات  لتغطيــة  بالعمــل 
وزارات وقطاعــات الدولــة مــن 
 ، املُتنوعة  الشــركة  ُمنتجــات 
إَن الشركة جهزت  إلى  ُمشــيراً 
الشــركة العامة لتوزيع كهرباء 
بُدفعة جديدة  الفرات األوســط 
من العقد بلغــت ) ٥٦ ( ُمحولة 
توزيع سعة ) KVA ٤٠٠ ( حتويل ) 
KV ١١/٠.٤ ( ، الفتاً إلى إَن جميع 
احمُلوالت متَّ جتهيزها ِضمَن الفترات 
املُثبتة في بنود العقد وحســب 
املُواصفات الفنيــة املعمول بها 

لدى وزارة الكهرباء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تدخــل أربعة مشــاريع عمالقة 
في مجــال الطاقة حيز التنفيذ 
الفني فــي العراق خــالل الربع 
األول من العــام احلالي 2022، ما 
قد يعيد رســم وهيكلة مالمح 
التحالفــات العراقية اإلقليمية 

في مجال الطاقة.
على  املشــاريع  غالبية  وتركــز 
الطاقــة الكهربائيــة، في وقت 
إمدادات  شــح  من  البالد  تعاني 
لتوقيع  دفعهــا  ما  الكهربــاء، 
والســعودية  إيران  مع  اتفاقيات 
للحصول علــى الغاز الطبيعي 
مــع األولى وربــط كهربائي مع 

الثانية.
إلى  الطبيعي  الغاز  كان  ولطاملا 

جانب خــط كهرباء مــن إيران، 
ورقة ضغط بيد األخيرة، وســط 
اتهامات محلية من استخدامها 
لتحقيــق أهــداف سياســية ، 
وعلى وفق وزارة النفط تشــمل 
املشــاريع مد خط أنابيب لنقل 
مياه البحــر لغرض حقن حقول 
النفط، واستثمار الغاز املصاحب 
الســتخراج النفط، وزيادة إنتاج 
 1000 وإنتــاج  نفطــي،  حقــل 
ميغــاوات كهرباء مــن الطاقة 
شركة  وســتتولى  الشمسية. 
“توتــال إينيرجيــز” الفرنســية 
تنفيــذ املشــاريع العمالقة في 
مركز  وهي  البصــرة،  محافظة 
العراق،  النفــط فــي  صناعــة 
بكلفة مالية 27 مليار دوالر، على 

وفق عقود أبرمتها مع بغداد في 
أيلول املاضي.

وقال املتحدث باسم وزارة النفط 
عاصم جهاد إن “املشــروع األول 
يشــمل مد خط أنابيــب ينقل 
بهدف  اخلليج،  مــن  البحر  مياه 
احلقول  مــن  اخلام  إنتــاج  إدامة 
النفطيــة التي حتتــاج إلى املاء 

بكميات كبيرة”.
ويعد املشــروع حيويــاً لتحقيق 
والوصول  املســتقبلية  األهداف 
إلى إنتــاج 6 ماليني برميل يوميا 
)من نحــو 4.6 ماليني برميل في 
 ،2023 عام  بعــد  احلالي(  الوقت 
وصوال إلى 12 مليون برميل يوميا 

على املدى البعيد.
وفي حــال وصول العــراق لهذا 

املســتوى من اإلنتــاج )6 ماليني 
برميــل(، فإنــه ســيدخل نادي 
اخلمســة الكبار عامليا في إنتاج 
النفــط اخلام، ويجعــل كلمته 
مســموعة في صناعة الطاقة 
، ويتضمــن املشــروع ســحب 
مياه البحر مــن اخلليج العربي، 
ونقلــه عبــر أنابيــب للحقول 
النفطيــة ملواصلة ضغط حقن 
املاء لتحســني وتسهيل عملية 

استخراج اخلام.
ويحتاج العراق بشدة لنقل املياه 
لتراجع تدريجي  البحر؛ نظراً  من 
ملستوى املياه في األنهر املتدفقة 
إلى البــالد جراء شــح األمطار 
والتغيــر املناخي الذي طرأ خالل 

العقود القليلة املاضية.

التجارة تستكمل توزيع السالت الغذائية لدور االيتام والمسنين
لالسهام في التخفيف عن معاناتهم 

اكدت وزارة التجارة 
ان تلك المبادرة 

االنسانية مستمرة 
وبشكل دوري 

في تجهيز دور 
االيتام والمسنين 

ومستشفيات 
االمراض النفسية 
وذوي االحتياجات 
الخاصة بالسالت 

الغذائية

بغداد ـ على الكعبي:
اســتقبل مدير عــام املديرية العامــة للماء 
املهندس جنم احليالــي في مقر املديريةالعامة 
للمــاء ببغــداد مدير ماء محافظــة كركوك 

املهندس عباس اسماعيل ومعاونيه.
واكد  املدير العامة خــالل اللقاء على عملية 
املتابعــة للمشــاريع اخلدمية فــي احملافظة 
واالهتمــام بهــا وصيانتها الدوريــة وخاصة 
مشروع ماء كركوك املوحد خدمة للمواطنني 
كذلك تطرق اللقاء  ســير عمــل مديرية ماء 
كركوك والوقوف على اهم املشاكل واملعوقات 
وتذليلها  واالهتمام الشديد بتسهيل اجراءات 
معامالت املواطنني، كذلك ناقش اللقاء ســير 
عمل مشــروع االمتتة االلكترونية في احملافظة 

ومراحل تقدم العمل فنيا وقانونيا واإلداريا .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة النقل رفع أكثــر من مليوني متر 
مكعب من الترســبات واألطيان فــي املمرات 

املالحية للموانئ العراقية.
وقالــت الوزارة في بيان إن “مــالكات وحفارات/ 
العراق  العامــة ملوانئ  الشــركة  النقل/  وزارة 
متكنــت من رفــع 2254400 متــر مكعب من 

األطيان والترسبات في املمرات املالحية”.
وأكد املدير العام للشــركة فرحان الفرطوسي 
بحســب البيان، أن “هذه الكمية تعتبر األكبر 
خالل األشــهر والفترات السابقة”، مشيراً الى 
دعم وزير النقل ناصر الشبلي لكل ما تقوم به 
الشركة من حتســني األعماق وتسهيل مهمة 

دخول وخروج السفن الى املوانئ”.
من جانبه قال مدير قسم احلفر واملسح البحري 
ضياء هاشــم أحمد، إنه “بهــذه األعماق ميكن 
استقبال الســفن بغاطس 10م عند فترة اجلزر 
ومن دون احلاجة النتظار ارتفاع املاء حيث أصبح 
عمــق مدخل النهــر 10,5 م عند أوطــأ جزر”، 
الفتاً إلى الدعم املتواصل من قبل  املدير العام 
واملعــاون اإلداري والفني ملــا يولونه من دعم ال 
محدود ومســاعدة ومساندة األقسام البحرية 

واإلدارية واملالية”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف القضاء العراقي عن إحصائية بحاالت 
الزواج والطالق لشــهر كانون الثاني املاضي، 
حيث جــاءت محافظة بغداد باملركز األول من 

حيث حاالت الزواج والطالق.
 6486 فقــد حصلت  اإلحصائية،  وبحســب 
حالة طالق في احملافظات العراقية، عدا إقليم 
بغداد  كردســتان، حيث تصدرت محافظــة 
حاالت الطالق بـ2390 حالة ، أما حاالت الزواج 
في العــراق خالل كانون الثانــي املاضي فقد 
بلغــت 26000 حالة زواج، وجــاءت محافظة 
بغداد باملرتبة األولى بواقــع 6329 حالة زواج 
، وتأتــي اإلحصائيــة لـ16 رئاســة محكمة 
استئناف، بواقع واحدة لكل محافظة، واثنتني 

في بغداد، في الرصافة والكرخ.
ومنذ نحو عقد تشهد البالد ارتفاعاً كبيراً في 
حاالت الطالق، مما حدى بالكثير من املنظمات 
والفــرق التي تعنى باجملتمع بدق ناقوس اخلطر 
ومطالبة السلطات اخملتصة بإيجاد املعاجلات 

واحللول للتقليل من تلك النسب.
وسجل العراق في تشرين الثاني 2020، أعلى 
معدل حلــاالت الطالق بإجمالــي وصل 8245 
حالة طالق في 15 محافظة عراقية باستثناء 
مدن إقليم كردستان ، ويرجع خبراء ومختصون 
في علــم النفس االجتماعــي، ارتفاع حاالت 
الطــالق إلى أســباب الفقــر والبطالة ودفع 

األبناء إلى الزواج في أعمار مبكرة.
وتفيد آخر اإلحصائيات التي كشــفت عنها 
وزارة التخطيط، بأن نسبة البطالة في العراق 

بلغت نحو 13.8%.

المهندس نجم الحيالي يبحث 
سير عمل مشاريع الماء 

اإلستراتيجية في كركوك

رفع مليوني م3 من 
الترسبات واألطيان في 

الممرات المالحية

احصائية تكشف 6486 
حالة طالق في كانون 

الثاني الماضي

ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية

مديرعام دائرة المباني تطلع ميدانيًا على المشاريع الخدمية في كربالء

تشكيل لجان من سبع وزارات لوضع تعليمات تنفيذ قانون الناجيات

العمل والصحة تعدان برنامجا لرصد وتسجيل إصابات العمل في القطاعات المتعددة

»ديالى« ُتجهز الفرات األوسط بُدفعة جديدة من ُمحوالت التوزيع

وزيرا الصناعة والكهرباء يبحثان آليات
التعاون الُمستقبلي لدعم القطاعين

تنفذها »توتال« الفرنسية بكلفة 27 مليار دوالر

العراق يكشف عن مشاريع مرتقبة 
تعيد هيكلة سوق الطاقة إقليميا
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال أحد كبار مسؤولي األمن في أوكرانيا إن 
القوات األوكرانيــة أحبطت مؤامرة الغتيال 
الرئيس فولودميير زيلينســكي، املتواجد في 
مجمع حكومي يخضع حلراسة مشددة في 

العاصمة كييف.
وفي إفادة صحفية عبر موقع تلغرام، نقلها 
موقع )أكسيوس( قال أوليكسي دانيلوف إن 
وحدة من القوات اخلاصة الشيشانية، كانت 

وراء املؤامرة ومت “القضاء عليها” الحقا.
وأضاف دانيلوف “نحــن ندرك جيدا العملية 
اخلاصــة التــي كان من املقــرر أن يقوم بها 
أتباع قديروف مباشرة من أجل القضاء على 

رئيسنا”.
وكان زعيم منطقة الشيشــان الروســية، 
رمضان قديــروف، حليف الرئيس الروســي 
فالدمييــر بوتني، قال، امــس االول الثالثاء، إن 
جنديــني من الشيشــان قتال فــي أوكرانيا 

وأصيب ستة.
وأوضح دانيلــوف أن أفرادا مــن جهاز األمن 
الفيدرالي الروسي، ال يدعمون احلرب، أبلغوا 

السلطات األوكرانية بشأن املؤامرة.
وقال زيلينســكي امس االول الثالثاء إن على 
روســيا “التوقف أوال عن قصف الناس” قبل 

أن حترز محادثات السالم أي تقدم.
وفي مقابلة مشــتركة مع رويترز و)ســي.
إن.إن(، حث زيلينســكي أيضا أعضاء حلف 
شمال األطلســي على فرض منطقة حظر 
طيران لوقف القوات اجلوية الروســية، وهو 

أمر يستبعده التحالف العسكري.
وقــال زيلينســكي، الذي حتــدث أيضا إلى 
الرئيس األميركي جو بايدن لنصف ســاعة 
عبــر الهاتــف، إن القصــف املدفعي الذي 
تتعرض لــه خاركيف، التي يســكنها 1.5 

مليون نسمة، يصل إلى حد “إرهاب دولة”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال رئيس الــوزراء الليبــي املكلف فتحي 
باشــأغا إنه أجرى ترتيبات مــع ما وصفها 
بالســلطات األمنية والعسكرية كي تتخذ 
حكومتــه اجلديدة طرابلس مقــرا لها بعد 
أن أكد البرملــان تعيينه رئيســا للوزراء في 

تصويت، امس االول الثالثاء.
ورفــض رئيس الــوزراء احلالي عبــد احلميد 
الدبيبة حترك البرملــان لتعيني بديل له، وقد 
تقاوم اجلماعــات املســلحة املتحالفة مع 
الدبيبــة أي محاولة لتنصيب باشــأغا في 

طرابلس.
وفي وقت ســابق، أقر مجلس النواب الليبي 
حكومة فتحي باشــأغا االنتقالية جديدة، 
حيث وافق عليها 92 نائبا من أصل 101 نائبا 
في تصويت مت بثه على الهواء مباشــرة من 
مدينة طبرق. وتضم احلكومة اجلديدة 3 نواب 
لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك 

امرأتان فقط في مجلس الوزراء.
ويأتي تعيني باشــأغا، وزير الداخلية السابق 
القوي من مدينة مصراتة الغربية، الشــهر 
املاضي في إطار خريطة طريق تتضمن أيضا 
تعديالت دســتورية وحتدد موعد االنتخابات 
في غضــون 14 شــهرا. وعمقــت اخلطوة 
االنقســامات بني الفصائــل الليبية وأثارت 
مخاوف من عودة القتــال بعد أكثر من عام 
ونصــف من الهــدوء النســبي. ولم يصدر 
تعليــق فوري من رئيس الــوزراء عبد احلميد 
الدبيبــة، الذي مت تعيينه مــن خالل عملية 
بقيــادة األمم املتحدة في فبرايــر 2021 على 

شرط أن يرعى البالد حتى االنتخابات.
الدبيبــة، الــذي ينحــدر مثل باشــأغا من 
مصراتة، اتخذ موقفا متحديا في األسابيع 
األخيــرة ضد اجلهــود املبذولة الســتبدال 
حكومتــه، وقد تعهد مرارا بأنه لن يســلم 
السلطة إال إلى حكومة منتخبة، ويقول إن 

االنتخابات البرملانية ستجرى في يونيو.
وتنبع جهود اســتبدال الدبيبة من فشــل 
ليبيا في إجراء أول انتخابات رئاســية خالل 

فترة واليته.

أوكرانيا تحبط “مؤامرة” 
الغتيال الرئيس بعد 

“تسريبات روسية”

بعد نيل ثقة البرلمان.. 
أول قرار لحكومة باشأغا 

في ليبيا

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

أكد املتحدث باسم طالبان، الثالثاء، 
أن بإمكان األفغان السفر إلى اخلارج 
إذا كانــت بحوزتهــم وثائق صاحلة 
ودعوة، وذلك بعــد يومني على قوله 
إنهــم بحاجــة إلى “عــذر مقبول” 

ملغادرة أفغانستان.
وقال املتحدث باسم احلكومة، ذبيح 
اهلل مجاهد، خــالل مؤمتر صحفي، 
األحد، إنــه “يجب أن أقول بوضوح إن 
األشــخاص الذين يغادرون البالد مع 
 ... أي عذر  عائالتهم وليس لديهــم 

نحن مننعهم”.
وأثار إعالنه قلق العديد من األفغان، 
حيث كانــت طالبــان تعهدت بعد 
توليها احلكم في أغسطس السماح 
يشاؤون،  والعودة كما  باملغادرة  لهم 
شــرط أن يكون لديهم جواز ســفر 

وتأشيرة لوجهتهم. 
وأوضح املتحدث فــي تغريدة، امس 

إعالنه،  “معنــى”  أن  الثالثــاء،  االول 
األحد. وقال إن األفغان “الذين لديهم 
وثائــق قانونيــة ودعــوات ميكنهم 
العودة  البالد وميكنهم  السفر خارج 

إلى البالد بثقة”.
واعتبــر نائب الوزير املكلف شــؤون 
إلــى الوطن من  الالجئــني والعودة 
جهته، أنــه “من غير املناســب” أن 
يدعو غربيون األفغــان إلى اخلارج أو 

يسهلوا مغادرتهم.
وقال، محمد أرســله خاروتاي، خالل 
مؤمتــر صحفي “على نطاق أوســع، 
يتدخــل اجملتمع الدولي في شــؤون 
أفغانستان ويدعو أشخاص ويعدهم 

باللجوء”.
ذبيــح اهلل مجاهد،  أعلــن،  كذلك 
األحد املاضي ، عدم الســماح بإجالء 
أفغــان راغبني مبغــادرة البالد، حتى 
حتســني وضع الذين مت إجالؤهم إلى 

اخلارج.
ومت إجالء أكثر مــن 120 ألف أفغاني 
وحاملي جنســية مزدوجة لغاية 31 

أغســطس املاضي، تاريخ خروج آخر 
اجلنود األميركيني بعد أسبوعني من 
استيالء املتشددين االسالميني على 
باملغادرة  آخرين  ملئات  كابول. وسمح 
جوا في وقت الحــق، لكن آخر إجالء 
رسمي عن طريق اجلو حدث في األول 
من ديســمبر. وجرت عمليات إجالء 
منظمــة بــرا باجتاه باكســتان في 

األسابيع األخيرة.
كذلك سمحت طالبان آلالف األفغان 
الذين ال يحملون وثائق سفر مبغادرة 
البــالد، خصوصاً عائالت أشــخاص 
العشــرين  الســنوات  خالل  عملوا 
املاضيــة لصالح التحالــف بقيادة 
الواليــات املتحــدة، أو ســفارات أو 

منظمات دولية أخرى.
ويرغب اآلالف من أولئك األشــخاص 
الذيــن ال يزالــون في أفغانســتان، 
باملغــادرة بــأي ثمــن خوفــا من أن 
تســتهدفهم طالبــان بوصفهــم 
“متعاونــني”. وبعد إعــالن املتحدث، 
املوفــد  اعتبــر   املاضــي،  األحــد 

البريطاني ألفغانستان هوغو شورتر 
ومقره في قطر حاليا، أن منع األفغان 
من املغادرة “تقييد غير مقبول حلرية 
احلركة”. وفي واشــنطن أعلنت وزارة 
التزام  لديهــا  أن طالبان  اخلارجيــة 
بالســماح باملرور اآلمــن، مؤكدة أن 
الواليات املتحدة تستمر في السعي 
لتســهيل خروج مواطنني أميركيني 
وحلفاء أفغان ممن يستوفون الشروط 

ويرغبون باملغادرة.
الــوزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
دبلوماسيا  االنخراط  في  “سنتسمر 
حلــل أي مشــاكل وإللــزام طالبان 
بتعهدهــا العلني الســماح جلميع 
الرعايــا األجانب، وأي مواطن أفغاني 
يحمــل تصريحا بالســفر إلى دول 

أخرى، مبغادرة أفغانستان بحرية”.
وتابع “إن قدرتنا على تســهيل نقل 
وفاء  على  تتوقــف  األفغان  حلفائنا 
طالبان بالتزامها” على صعيد ضمان 
حريــة املغادرة، مشــيرا إلى أن بالده 

شددت مرارا على أهمية هذا األمر

طالبان تسمح ألفغان بحوزتهم وثائق ودعوات سفر بمغادرة البالد

الصباح الجديد ـ متابعة:

جنبا إلى جنب مع آالف األوكرانيني، 
أوكرانيا  فر املقيمون األجانــب في 
بعــد بدايــة الغزو الروســي الذي 
رافقه قصف كثيف على املدن راح 

ضحيته مدنيون.
ومن بني هــؤالء األجانب، عدد كبير 
من األفارقة الذين كانوا يعيشــون 
في أوكرانيا، والذين قالوا لصحيفة 
نيويــورك تاميز  إنهــم “علقوا أليام 
عند املعابــر إلى دول االحتاد األوروبي 
اجملاورة، واحتشــدوا فــي البرد من 
دون طعــام أو مــأوى، واحتجزتهم 
السلطات األوكرانية التي دفعتهم 
نهايــات طوابيــر طويلــة،  إلــى 
بــل وضربتهــم، بينما ســمحت 

لألوكرانيني باملرور”.
املتحدة لالجئني  وذكرت وكالة األمم 
أن ما ال يقل عن 660 ألف شــخص 
فروا مــن أوكرانيا في األيام اخلمس 
التاليــة لبــدء الغــزو الروســي، 
ولكن  األوكرانيني،  من  ومعظمهم 
بعضهم طــالب أو عمال مهاجرون 
أخرى  وآســيا ومناطق  أفريقيا  من 

حاولوا أيضا من الفرار.
شــيناي  عن،  الصحيفة  ونقلــت 
مباجوو، وهي طبيبــة من نيجيريا 
تبلــغ من العمــر 24 عاما وتعيش 
غرب  فرانكيفسك  إيفانو  بلدة  في 
أوكرانيــا، إنهــا أمضــت أكثر من 
يومني عالقة عند املعبر احلدودي بني 
بولندا وأوكرانيــا في بلدة ميديكا، 
يســمحون  احلــراس  كان  بينمــا 
منعوا  لكنهم  بالعبور  لألوكرانيني 

األجانب.
وقالــت فــي مقابلــة هاتفية مع 
لنــا  يســمح  “لــم  الصحيفــة 
باملرور،  حرس احلــدود األوكرانيــون 
الناس  يضربــون  “كانوا  وأضافــت 
ســتراتهم،  وميزقــون  بالعصــي، 
كانــوا يصفعونهــم ويضربونهم 
ويدفعونهم إلى نهاية الطابور، لقد 

كان األمر مروعا”.
وأدان االحتــاد األفريقــي والرئيــس 
بخــاري معاملة  النيجيري محمد 
األفارقــة الفارين مــن أوكرانيا في 
أعقاب تقارير على وسائل التواصل 
االجتماعــي حول منع حرس احلدود 

لهم من املغادرة.
كما أفاد أفارقــة بأنهم منعوا من 
ركــوب القطــارات املتجهــة إلى 

احلدود.
“التقارير  إن  األفريقــي  االحتاد  وقال 
التي تفيــد بأن األفارقــة ينفردون 
مقبولة  غيــر  مختلفة  مبعاملــة 
ســتكون عنصرية بشــكل صادم 

وتنتهك القانون الدولي”.

ونفى نائب وزير الداخلية األوكراني، 
تكون  أن  هيراستشــينكو  أنطون 

بالده تعرقل خروج األجانب.
وقــال “نحن نخــرج أوال النســاء 
واألطفــال، ويجــب علــى الرجال 
النســاء  انتظــار تقدم  األجانــب 
واألطفــال” مضيفا “ســنفرج عن 
جميــع األجانــب مــن دون عوائق 
ونفس الشيء ينطبق على السود”.
وقالت الطبيبة مباجوو “سيقولون 
هم  فقط  واألطفــال  النســاء  إن 
لكنهم  املــرور  ميكنهــم  الذيــن 
كانوا يســمحون لبعــض الرجال 
حاولت  وكلما  باملــرور،  األوكرانيني 
سيدة ســوداء املرور، قالوا “نساؤنا 

أوال”.
وأضافت “لــم يكن هناك مأوى من 
البــرد، لقد تســاقطت الثلوج لم 
يكــن هناك طعام أو مــاء أو مكان 
للراحــة. كنت أهلــوس حرفيا من 

احلرمان من النوم”.
وذكــرت منظمات اإلغاثــة احمللية 
علــى األرض أن بعــض األجانــب 
الذين وصلوا إلى بولندا قادمني من 
أوكرانيا خالل األيام القليلة املاضية 
بعضهم  ونقــل  منهكني  كانــوا 

بسبب  املستشفيات  إلى  مباشرة 
إصاباتهم.

أحمد  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
حبوبــي، وهو طالب طب فرنســي 
22 عاما،  العمر  يبلغ من  تونســي 
إنه طلب من جميع الرعايا األجانب، 
مبن فيهم األفارقة واإلســرائيليون 
الذهاب  واألميركيــون،  والكنديون 
إلى بوابة واحدة عند معبر ميديكا 

من أوكرانيا إلى بولندا.
وقــال إن البوابة لم تكن تســمح 
أربعة أشــخاص  بخــروج ســوى 
كل ســاعتني، فــي حني يســمح 
بوابة  باملرور بحرية عبر  لألوكرانيني 

أخرى.
وقال في مقابلــة هاتفية “ضربني 
اجليــش األوكرانــي كثيــرا لدرجة 
أنني لم أمتكن من املشــي بشكل 

صحيح.
من  أخيرا  متكنــت  “عندما  وأضاف 
الســلطات  أخذتني  بولندا،  دخول 
البولندية مباشرة إلى املستشفى”.
عارمة،  فوضى  “كانت  حبوبي  وقال 
لقــد عوملنا كاحليوانــات وال يزال 
الذيــن  األشــخاص  آالف  هنــاك 

تقطعت بهم السبل هناك”.

وقــال دينيس نانا أبياه نكانســاه، 
وهو طالب طب غاني، إنه رأى نفس 
التمييــز عند العبور مــن أوكرانيا 
إلى بلدة ســيريت الرومانية حيث 
مت توجيــه آالف األجانب، مبن فيهم 
الزامبيــون والناميبيــون واملغاربة 
بوابة  إلى  والباكستانيون،  والهنود 
مغلقة بشكل جزئي، بينما مت فتح 
لألوكرانيني  مخصصة  أخرى  بوابة 

وتدفق الناس عبرها.
وقال إنــه على مــدى حوالي ثالث 
أو خمسة  ألربعة  ساعات ســمح 
هناك  كان  بينمــا  باملغادرة  أجانب 
“تدفــق هائل” ألوكرانيــني يعبرون 

احلدود.
ونقلت الصحيفة قصصا مشابهة 
إن حــارس احلدود  ملغاربــة قالــوا 
األوكراني فتح نيران مسدســه في 
التراجع عن  إلــى  لدفعهم  الهواء 

البوابة.
ولم يبلغ جميع األجانب عن ســوء 
املعاملــة علــى أيدي الســلطات 

األوكرانية عند املعابر احلدودية.
وقــال طالب باكســتاني ومواطن 
أفغاني عبرا من أوكرانيا الى بولندا 
السبت إن املشــكلة الوحيدة هى 

طوابير طويلة جدا.
كما عبرت مجموعــة من العمال 
إلى مولدوفا  الفيتناميني بسهولة 

االثنني املاضي.
للهجرة  الدولية  املنظمــة  وقدرت 
أن هناك أكثر من 470 ألف مواطن 
أجنبي في أوكرانيا، مبن فيهم عدد 
والعمال  األجانب  الطالب  كبير من 

املهاجرين.
وقد وصل ما ال يقل عن 6000 منهم 
إلى مولدوفا وســلوفاكيا وحدهما 

على مدى األيام اخلمسة املاضية.
الفارين  العديد مــن األجانب  وقال 
من أوكرانيا إنهــم قوبلوا بترحيب 
حار فــى بولنــدا ومولدوفــا واجملر 

ورومانيا اجملاورة.
لكــن موفد إلــى بولندا قــال إن 
لوقف  تدخلت  البولندية  الشرطة 
فيهــا مجموعة  اعتداءات شــرع 
من ناشــطي اليمني املتطرف ضد 
الجئني من جنســيات إفريقية في 

أغلبها.
أن “االعتــداء وقع  وأضاف بولنــدا 
القريبة  بريشميســيل  في مدينة 
من احلدود والتي تســتضيف أكبر 
في  األوكرانيني  الالجئــني  من  عدد 

بولندا ومعهــم اآلالف من الطلبة 
واملهاجرين األفارقة في أوكرانيا”.

وقــال محمــد بخــاري، الرئيــس 
النيجيــري، إن هنــاك تقاريــر عن 
رفــض مســؤولني بولنديني دخول 

النيجيريني.
باســم  املتحدث  مولر  بيوتر  ونفى 
قائال  ذلك  البولنــدي  الوزراء  رئيس 
إن “بولندا تســمح بدخول كل من 
يأتى مــن أوكرانيا بغض النظر عن 

جنسيته”.
وقــال بيوتــر بيســتريانني، رئيس 
مؤسسة أوكاليني، وهي مؤسسة 
خيرية بولنديــة لالجئني، إنه حتى 
اآلن “كانت املشــاكل فــي اجلانب 

األوكراني”.
وقال الســفير البولنــدي لدى االمم 
املتحدة، كرزيستوف شتسيرسكي 
االثنــني املاضــي، إن بــالده ترحب 
الذين  األجانــب  الطــالب  بجميع 
يدرســون فى أوكرانيا، ودعاهم إلى 

مواصلة دراستهم فى بولندا.
وفي الســنوات التي سبقت الغزو 
موقفا  بولنــدا  اتخذت  الروســي، 
الذين  املهاجريــن  متشــددا مــن 

يحاولون دخول البالد.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت صور األقمــار الصناعية 
عن فشــل إيران في إطــالق صاروخ 
آخر يحمل أقماراً صناعية في األيام 
األخيرة، في الوقت الذي تواجه فيه 
األخيرة  اللحظة  مفاوضات  طهران 
مع القوى العامليــة، إلنقاذ اتفاقها 

النووي املثير للجدل في فيينا.
وتُظهر صــور األقمار الصناعية من 
Maxar Tech� مكســار  “شــركة 
وكالة  شــاهدتها  التي   ”nologies
“أسوشــييتد بــرس” عالمات على 
حريــق عنــد منصة اإلطــالق في 
ميناء اإلمــام اخلميني الفضائي في 
مقاطعة ســمنان الريفية اإليرانية 

يوم األحد.
ويبــدو أن منصــة صاروخية مثبتة 
محترقــة ومتضــررة، وحتيــط بها 
الســيارات. ورمبــا جزء من جســر 
الرافعة الذي يستند عليها محترق 
اإلطالق  تــؤدي عمليــات  وال  أيضا. 
الناجحة عــادًة إلى إتالف جســور 
الصواريــخ، ألنه يتــم إنزالها قبل 
أيًضا  إيران  تتباهى  اإلقالع. وعادًة ما 
بعمليــات اإلطالق التــي تصل إلى 
التلفزيونية  الفضاء على قنواتهــا 
لديها  لكــن  الدولة،  تديرهــا  التي 
باحملاوالت  االعتــراف  عدم  من  تاريخ 

الفاشلة.
 Planet“ وتشير الصور املنفصلة من

Labs PBC “إلى أن محاولة اإلطالق 
حدثت على األرجح في وقت ما بعد 

يوم اجلمعة املاضي.
وقــال جيفــري لويــس، اخلبير في 
مركــز جيمــس مارتن لدراســات 
حظر االنتشــار في معهد ميدلبري 
الصاروخ  إن  الدوليــة،  للدراســات 
املعني يبدو أنــه كان مركبة إطالق 
قمر صناعي إيراني ولم يتضح بعد 
سبب االنفجار”. وقال لويس لوكالة 
“أسوشييتد برس”: “يبدو أن األمر قد 

توقف وكأن شيًئا ما قد انفجر”.
موضــوع يهمك?أعلنت إيران األحد 
املاضــي أنها لــن تقبــل أي مهلة 
نهائية يحددها الغرب إلحياء االتفاق 

النووي املبرم عــام 2015 مع القوى 
العاملية،...إيــران: نرفــض أي مهلة 
نهائيــة من الغرب إلحيــاء االتفاق 
النووي إيران: نرفض أي مهلة نهائية 
من الغــرب إلحياء االتفــاق النووي 
احلــدث وعلى مدى العقــد املاضي 
كانت هنــاك خمس عمليات إطالق 
فاشــلة على التوالي لبرنامج إيران 
الفضائــي، وفي احملاولة الفاشــلة 
عام 2019 قالت السلطات في ذلك 
الوقت، إن حريًقا منفصاًل في ميناء 
فبراير  في  الفضائي  اخلميني  اإلمام 
2019 أسفر عن مقتل ثالثة باحثني.

وأثارت اإلخفاقات املتتالية الشكوك 
برنامج  في  اخلارجــي  التدخل  حول 

إيران الصاروخــي وفقاً للتقرير. ومع 
ذلك، لم يتم تقــدمي أي دليل إلثبات 
وجــود تدخل فــي أي مــن حاالت 
الفشل، وال تزال عمليات اإلطالق في 
بالنســبة  الفضاء متثل حتديًا حتى 

إلى أكثر البرامج جناًحا في العالم.
وفي غضــون ذلك، كشــف احلرس 
العسكري في  اإليراني شبه  الثوري 
أبريل 2020 عــن برنامجه الفضائي 
السري من خالل إطالق قمر صناعي 
في املدار بنجــاح. لكن رئيس قيادة 
الفضاء األميركية ســخر في وقت 
الحق من القمــر الصناعي اإليراني، 
ووصفه بأنــه “كاميرا ويب متداعية 
تقــدم معلومات  وال  الفضاء”..  في 

إليــران على  اســتخباراتية حيوية 
الرغم من أنها أظهرت قدرة طهران 

على الوصول بنجاح إلى املدار.
وقالــت الواليات املتحــدة إن إطالق 
مثــل هــذه األقمــار الصناعيــة 
يتحــدى قرار مجلس األمــن التابع 
لألمم املتحدة. ودعــت إيران إلى عدم 
القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ 
الباليســتية القــادرة علــى حمل 
أسلحة نووية. وبينما تراجع الرئيس 
اإليراني السابق، حسن روحاني، عن 
برنامــج الفضاء في البالد خوًفا من 
تنفير الغرب أثنــاء املفاوضات، ركز 
إبراهيم  اجلديــد  املتشــدد  الرئيس 

رئيسي على إطالق البرنامج.

االتحاد االفريقي يدين المعاملة القاسية ألفارقه
 فارين من الهجوم الروسي ويعدها عنصرية

االوكرانيون يمنعون األجانب من عبور الحدود ويفتحون الطريق لمواطنيهم

ما ال يقل عن 660 
ألف شخص فروا 
من أوكرانيا في 

األيام الخمس 
التالية لبدء الغزو 

الروسي

الشرطة األوكرانية دفعت هذه الطفلة إلى خارج القطار في حني سمحت لطفلة بيضاء بالدخول

أالقمار الصناعة تظهر فشل إيران في إطالق صاروخ فضائي
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الصباح الجديد ـ متابعة:
خطتهــا  فــي  واشــنطن  مضــت 
الســتضافة مبعوثي الــدول احلليفة 
في امللف الســوري اليــوم اخلميس ما 
سيشكل فرصة الختبار “احللفاء” مدى 
انعكاس احلــرب األوكرانية والتصعيد 
العســكري الروســي - الغربي هناك، 

على “املسرح السوري”.
ومــن املقرر أن يســتضيف مســؤول 
األميركية  اخلارجية  في  السوري  امللف 
إيثان غولدريش مبعوثي عدد من الدول 
األوروبية والعربية واالحتاد األوروبي، إلى 
اجتماع تنســيقي في واشنطن اليوم 
اخلميس، يبدأ بتقدمي املبعوث األممي غير 
بيدرسن إيجازاً سياسياً، على أن يقوم 
املبعوثون الحقاً بعقد جلسة تشاورية 
لـ”ضبط اإليقاع” وبحث الوضع امليداني 
فــي ســوريا ومواقف الــدول العربية 
“التطبيعية” وتأثيرات احلرب األوكرانية 

على كل ذلك.

غزل مع تركيا
وكان الفتاً، أن واشــنطن حرصت على 
دعــوة أنقرة إلــى االجتمــاع في ثاني 
خطوة مــن نوعها، بعــد حضور ممثل 
تركيا في االجتماع الســابق الذي جرى 
في بروكسل بداية كانون األول املاضي، 
فــي إطار مســاٍع أميركيــة لـ”جلب 
أنقرة من التطابق مع املوقف الروسي، 
وتخفيــف حــدة التوتر بســبب دعم 
الدميقراطية  لقوات ســوريا  واشنطن 
الكرديــة - العربيــة شــرق ســوريا، 
وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران في 

مسار آستانة”.
بيدرســن  فإن  املعلومــات،  وحســب 
ســيقدم عرضــاً سياســياً لألوضاع 

السورية، وســيؤكد نيته املضي قدماً 
في رعاية اجتماع اللجنة الدســتورية 
في جنيف، بدءاً من 21 الشهر احلالي، 
مبشــاركة وفــدي احلكومــة و”هيئة 

التفاوض” املعارضة واجملتمع املدني.
وكان بيدرســن وّجه إلى رؤساء الوفود 
دعوات رســمية تعرض تصــوراً خطياً 
للجــوالت املقبلة من عملــة اللجنة 
الدستورية، وتطلب من وفدي احلكومة 
واملعارضــة تقدمي اقتــراح خطي لكل 
مبدأ مــن مبادئ الدســتوري قبل أيام 
من املغــادرة إلى جنيف، واالســتعداد 
لالنتقال إلــى صياغــات تقريبية بني 
الطرفني، وعقد اجتماعات دورية ثالثية 
تضم بيدرسن ورئيسي “الوفد املدعوم 
من احلكومــة” أحمد الكزبــري، ووفد 

“هيئة التفاوض” هادي البحرة.
كما يُتوقع أن يقدم بيدرســن خالصة 
والدول  اتصاالته مع دمشق واملعارضة 
املعنية، في شــأن اقتراحه بدء العمل 
علــى مقاربة “خطــوة - خطوة” التي 
تضمــن إقدام األطراف علــى إجراءات 
بناء ثقــة متبادلة تخــص وقف النار 
وتبادل األســرى واملساعدات اإلنسانية 
والعقوبــات، ووصــوالً لتنفيــذ القرار 

.2254
على  يعتمد أساســاً  االقتــراح  وكان 
إمكانية حصــول تفاهمات أميركية – 
روســية، واالنطالق من اتفاق الطرفني 
على متديد قرار املســاعدات اإلنسانية 
عبر احلدود للوصــول إلى توفير أرضية 
لتحريك مبادرة “خطوة - خطوة”. وبعد 
احلــرب األوكرانية واالنقســام الغربي 
- الروسي، ُطرحت أســئلة حول مدى 
واقعيــة املضــي قدماً فــي “خطوة - 

خطوة” حالياً.

ثالثة أسئلة
وفــي القســم الثاني مــن اجتماع 
اخلميس، يتنــاول املبعوثون التطورات 
الســورية األخــرى، بينهــا الوضــع 
اإلنســاني والعســكري واالقتصادي. 
وحســب مســؤول غربي، فإن احلرب 
األوكرانية أظهرت مدى اعتماد روسيا 
عســكرياً على قاعــدة حميميم في 
يطرح  ما  بالعالــم،  اســتراتيجيتها 

األســئلة: “فــي حــال حتولــت حرب 
أوكرانيا إلى اســتنزاف، هل تستطيع 
روسيا االســتمرار في انخراطها ذاته 
في ســوريا؟ ما مســتقبل التنسيق 
وإســرائيل  روســيا  بني  العســكري 
اتفاق منع  في سوريا؟ ما مســتقبل 
الصدام بني روســيا وأميركا شــرقي 

سوريا؟”.
وتظهر املؤشــرات األولية، أن موسكو 

اتفــاق “خفض  أبيــب ملتزمتان  وتل 
التصعيد” خالل قيام إســرائيل بشن 
غارات على مواقع إيرانية في ســوريا، 
الغربي في   - الروســي  التصعيد  وأن 
أوكرانيا لــم ينعكس توتــراً ميدانياً 
شرقي سوريا إلى اآلن، حسب املسؤول، 
الذي يطرح املزيد من األســئلة: “هل 
نشــهد في املرحلة املقبلة قيام إيران 
مبلء الفراغ العســكري الذي ميكن أن 

تتركه روســيا في ســوريا؟ هل ميكن 
أن تقــوم طهران بتقدمي مســاعدات 
اقتصادية إضافية إلى ســوريا بسبب 
املكاسب  وإمكانية  روســيا  انشغال 
االقتصاديــة في حال توقيــع االتفاق 
النووي بني طهــران والغرب؟ هل هذا 
أحد أســباب زيارة مدير األمن الوطني 
السوري اللواء على مملوك إلى طهران 

حالياً؟”.
في هذا اجملال، فاقمــت حرب أوكرانيا 
لتراجع  الســورية  االقتصادية  األزمة 
واردات النفط واحلبوب، في وقت تقترب 
مستويات الفقر في سوريا من 90 في 
املائة، ويعاني 12.4 مليون شخص، أي 
60 في املائة من الســكان، من انعدام 
األمــن الغذائي. كما شــهدت الليرة 
الســورية انخفاضاً حاداً في قيمتها 
بالســنوات األخيرة، في وقت ارتفعت 
أسعار املواد الغذائية اآلن 33 مرة عما 
كانت عليــه خالل فترة ما قبل احلرب. 
وهناك ما يقدر بـ14 مليون شــخص 
في حاجة إلى مساعدات داخل البالد، 
وأكثر من خمســة ماليني شــخص 
أو  امليــاه العذبة اآلمنة  يفتقرون إلى 

الكافية في شمال سوريا.

تطبيع وعقوبات
وإلى هذه األمور، يتوقع أن يتناول اللقاء 
بني املبعوثني ملف التطبيع العربي مع 

دمشق والعقوبات الغربية عليها.
وكان االحتاد األوروبي عقد اجتماعاً على 
املستوى الوزاري الشهر املاضي، لبحث 
التأكيد  إلــى  انتهى  امللف الســوري، 
على أن “املبادئ األساســية لسياسة 
االحتاد األوروبي ال تــزال صاحلة وقائمة، 
وهي: ال تطبيــع، وال رفع للعقوبات، وال 

إعادة بناء، إلى أن يشــارك النظام في 
انتقال سياســي داخل البالد في إطار 
قــرار مجلــس األمــن 2254”. ويُظهر 
باقتراح  وينخرط  واقعياً  أنه ســيكون 
القرار  ومضمون  خطــوة”   – بـ”خطوة 
األممــي لدعــم “التعافــي املبكر” في 
حتت  اإلنسانية،  املســاعدات  مشاريع 
و”الالءات  احلمــراء”  اخلطوط  ســقف 

الثالثة” األوروبية.
عربيــة في  وأبلغــت واشــنطن دوالً 
األقنية الدبلوماســية بضــرورة عدم 
التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى 
جامعــة الدول العربية، مع إشــارتها 
إلــى أن خالصة املراجعة السياســية 
األميركية  اإلدارة  مؤسســات  داخــل 
أسفرت عن الوصول إلى حتديد أولويات 
اإلدارة في ســوريا، وهي: املســاعدات 
التعافي  على  التركيز  مع  اإلنســانية 
املبكر، احلفاظ على الوجود العسكري 
شرق الفرات حملاربة “داعش”، دعم وقف 
إطــالق النــار، االلتزام باملســاءلة عن 
جرائم احلرب وامللف الكيميائي، واختبار 
السياســية  العملية  إمكانات حتريك 
وفق القرار الدولي 2254. وال خالف على 
أن احلرب األوكرانية، مناســبة الختبار 
هــذه املواقف ومدى التمســك فيها، 
وســط وجود رأيني: األول، يقول بضرورة 
“الفصل بني امللفــات” وعدم تداخلها، 
بحيــث تفصل واشــنطن مفاوضات 
والوجــود  اإليرانــي  النــووي  امللــف 
العســكري في ســوريا عن التصعيد 
شــرق أوروبا، وبني دعوات للتشابك بني 
إذا  العزل بينها  امللفات وعدم إمكانية 
تبادل  أمد احلرب وتلمس إمكانية  طال 
توجيه الضربات في ســوريا لـ”أسباب 

أوكرانية”.

الصباح الجديد ـ متابعة :
جنحــت أجهــزة األمن الباكســتانية 
في الســيطرة على موجة االعتداءات 
اإلرهابية بشــكل طفيف في املناطق 
احلدودية الباكستانية - األفغانية منذ 
األسبوع األخير من شباط، بعد تصاعد 
مســتمر للعنف في هذه املناطق إثر 
ســيطرة “طالبان” علــى كابل في آب 
2021. وقال مســؤول عســكري كبير 
إن “األوضاع اآلن في حال أفضل بكثير 
بعــد أن نفذنــا عمليــات ومداهمات 

متتالية في املناطق احلدودية”. 
وذكر مســؤولون أنه بعد أن شــهدت 

كبيراً  ارتفاعــاً  اإلرهابية  االعتــداءات 
كثفت  املاضيني،  األسبوعني  منتصف 
قــوات األمن الباكســتانية عملياتها 
في املناطــق القبلية وقتلت واعتقلت 
عدداً كبيراً من اإلرهابيني واملســلحني. 
وخــالل األســابيع الثالثــة األولى من 
فبراير، شنت قوات األمن الباكستانية 
غــارات كبيــرة على مخابــئ حركة 
“طالبــان باكســتان” فــي املناطــق 
احلدوديــة وقتلــت ما ال يقــل عن 20 
اإلرهابي،  التنظيم  مقاتلــي  كبار  من 
غالبيتهــم فــي منطقة وزيرســتان 
الشــمالية. كما اعتقلت قوات األمن 

واستولت  املســلحني  من  كبيراً  عدداً 
على أســلحة وذخائر مــن مخابئهم. 
قد  الباكســتانية  األمن  قوات  وكانت 
بأن  تفيد  استخبارية  معلومات  تلقت 
“طالبان باكســتان” تكدس أســلحة 
وذخائــر في مواقــع انتقائية باملناطق 
الوقت  فــي  الســتخدامها  احلدودية 
املناسب. وقال مسؤول عسكري كبير: 
“لقد أمضينا شــهر فبراير في القيام 
بعمليات استخباراتية على هذه اخملابئ 
وجنحت عملياتنا في القضاء على قدرة 

)طالبان( على تنفيذ الهجما”. 
وكان األسبوع املاضي أكثر هدوءاً نسبياً 

في املناطــق احلدودية مع باكســتان، 
حيث شــهدت أعمــال العنف بقيادة 
حركة “طالبان باكستان” ارتفاعاً حاداً 
املعهد  وبحسب   .2021 منتصف  منذ 
وقعت  السالم،  لدراسات  الباكستاني 
207 اعتداءات إرهابية بباكســتان في 
عام 2021، بزيــادة قدرها 42 في املائة 
مقارنة بعام 2020. ولقي 335 شخصاً 

حتفهم خالل االعتداءات.
 كانت حركة “طالبان” الباكســتانية 
بزيادة  اعتداء،   87 وحدها مسؤولة عن 
84 فــي املائــة مقارنة بعــام 2020، 
بحسب “املعهد الباكستاني لدراسات 

السالم”. 
الباكستانية  “طالبان”  حركة  وأعلنت 
نفسها عن 282 هجوماً في عام 2021 
وقالــت إنها قتلت أكثــر من 500 من 
أفراد إنفــاذ القانــون؛ وأعلنت عن 42 

هجوماً آخر في كانون الثاني 2022. 
جدير بالذكــر أن االعتداءات كانت قد 
تراجعت بشكل حاد بعد أن بدأ اجليش 
الباكســتاني عملية “زرب العزب” ضد 
“طالبان باكستان” في عام 2014. ومع 
ذلك، تصاعدت وتيــرة العنف في عام 
2021 مقارنــة بعام 2020 عندما بدأت 
إعادة  باكســتان« في  حركة »طالبان 

أن “طالبان  جتميع صفوفهــا. ويبــدو 
باكســتان” قــد ركزت إلــى حد كبير 
اعتداءاتها األخيرة على أفراد األمن في 
املناطق احلدودية الغربية لباكســتان، 
على الرغم من أنها اســتهدفت أيضاً 
فريق التطعيم ضد شلل األطفال في 
كانون األول. يتماشى ذلك مع التغيير 
 ،2018 بيــان اجلماعــة في عــام  في 
أنها ســتركز عملياتها  عندما ذكرت 
ضد أهداف عســكرية واستخباراتية 
باكستانية بدالً من املدنيني. وفي يناير، 
أعلنت اجلماعة مسؤوليتها عن اعتداء 
استهدف نقطة تفتيش للشرطة في 

إسالم آباد. 
وكانت احلكومة الباكستانية قد عبرت 
عن قلقها بشــأن اختبــاء قادة حركة 
“طالبان باكســتان” في البلدات واملدن 
انتصار  منــذ  بأفغانســتان  احلدودية 
“طالبان” في كابــل )آب 2021(. ورفض 
املال محمد يعقوب، وزير دفاع “طالبان”، 
في مقابلة أجريــت معه مؤخراً، وجود 
حركة “طالبان باكستان” على األراضي 
غير  املزاعم  “هــذه  وقــال:  األفغانية، 
صحيحــة، وأنا أنفيهــا. نحن نرفض 
استخدام أراضينا قاعدة لالعتداء على 

أي أحد”.

الصباح الجديد ـ متابعة :
صّوت مجلس النــواب الليبي، امس 
الثقة  منــح  علــى  الثالثــاء،  االول 
حلكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا، 
والتــي حازت 92 صوتًــا ِمن مجموع 

101 نائب حضروا اجللسة.
وقال رئيس مجلــس النواب، عقيلة 
صالح، إن اجمللس أقّر بشــكٍل نهائّي 
بعــد عملية التصويــت مبنح الثقة 
للحكومة، وأعلــن أنها تتكون من 3 
نواب لرئيس احلكومــة و29 وزيرًا و6 

وزراء دولة، وأن حلف اليمني سيكون 
اخلميس القادم.

وأضــاف أن احلكومة هي املســؤولة 
توليها  وأن مدة  الشــعب،  أمام  اآلن 
املسؤولية ســتمتد حتى 14 شهرًا، 
على أن متهد خالل هذه الفترة الطريق 
والبرملانية،  الرئاســية  لالنتخابــات 

وهذا على رأس أولوياتها.
مــن جانبه، قــال رئيــس احلكومة 
إن حكومته  باشاغا،  اجلديدة، فتحي 
سوف تستلم مهامها في العاصمة 

طرابلس بشكل سلمي وآمن.
باشــاغا، في كلمــة مصورة  وتابع 
علــى  صفحتــه  عبــر  نشــرها 
“فيسبوك”: “باشــرنا بإجراء التدابير 
القانونيــة واإلدارية، واتصلنا بجميع 
اجلهات األمنية والعســكرية، ولدينا 
ترتيبــات معهم، وســتكون عملية 
التســليم بشــكل ســلس وآمنة 
بدون أي مشــكلة”. وشــّدد على أن 
االنتخابات  بإجراء  ملتزمة  حكومته 
فــي موعدها احملدد حســب خارطة 

الطريق التي أقرها البرملان وسيقرها 
مجلــس الدولة في األيــام القادمة، 
مشــيرًا إلــى أن حكومته ســوف 
تعمل مببدأ املشــاركة والتعاون مع 
مجلســي النواب والدولــة وكذلك 
اجمللــس الرئاســي. وحصلت مصادر 
الكاملة  القائمــة  علــى  صحفية 
للحكومة، وتضمنت ثالث نواب، وهم 
علي فرج إبراهيم القطراني، وسالم 
معتوق محمــد الزادمة، وخالد علي 
قائمة  وضمــت  األســطى.  محمد 

الــوزراء حافظ عبد احلميد قدور وزيرًا 
للخارجية، وأحميد حمد علي حومة 
وزيرًا للدفاع، وخالد مسعود عبد ربه 
وزيرًا للعــدل، وعصام محمد بوزريبة 
وأسامة سعد حماد  للداخلية،  وزيرًا 
صالح وزيرًا للتخطيط، وعثمان عبد 
اجلليل محمد وزيرًا للصحة، وجمعة 
خليفة محمد اجلديــد وزيرًا للتربية 

والتعليم.
قال خبراء، إن احلكومة اجلديدة جاءت 
فــي األســاس للعمل علــى متهيد 

الطريق أمــام االنتخابات وإجناز ملف 
املرتزقة  وإخــراج  الوطنية  املصاحلة 
بشــكٍل كامٍل من البالد، وأنها راعت 

كل التوازنات السياسية.
وأّكد احمللل السياسي الليبي إبراهيم 
الوزارية  التشــكيلة  أن  الفيتــوري، 
التقســيم  راعت  باشــاغا  لفتحي 
بنســبة  وأنها  واإلقليمي،  اجلغرافي 
كبيرة صاحبها تــوازن كبير من قبل 

الشخصيات اخملتارة.
احلكومة  هذه  أن  الفيتــوري  وأضاف 

الوحيدة  ألنها  اســتثنائية  ستكون 
منــذ فترة كبيــرة التي مــرت على 
أجهزة مكافحة الفساد والسجالت 
اجلنائيــة للكشــف عن ســجالت 
املرشحني. وأوضح الفيتوري أن ملف 
وتوحيد  املرتزقة  وخــروج  االنتخابات 
على  سيكون  العسكرية  املؤسسة 
وأن  أولويات احلكومــة اجلديدة،  رأس 
باشاغا قادر على إجناز الكثير في هذه 
أن حكومته جاءت  امللفات، خاّصــة 

نتاج حوار ليبي ليبي دون تدخل.

واشنطن تحشد حلفاءها في الملف السوري لـ«أسباب أوكرانية«
تستضيف اجتماعًا لمبعوثي دول أوروبية وعربية وتركيا اليوم

207 اعتداءات إرهابية بباكستان في عام 2021 بزيادة قدرها 42 %

األمن الباكستاني يسيطر على اإلرهاب في المناطق الحدودية

بعد منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة.. ماذا ينتظر باشاغا؟
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

تنفيذ/ 18
رقم اإلضبارة/ 2021/809
التاريخ/ 2022/3/2
تبيع مديرية تنفيذ سدة الكوت سهام املدينني في 

العقار تسلسل 134/4 م38 اخلاجية
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ ســدة الكوت ســهام املدينني 
في العقار تسلسل 134/4 م38 اخلاجية الواقع في 
الكوت العائد للمدين اسعد خليل عبد علي وهدى 
وزهراء علي خليل احملجــوز لقاء طلب الدائن صباح 
عبد احلســني صبيح، البالــغ 100,000,000 مليون 
دينار، فعلى الراغب بالشــراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر 
مســتصحبا معه التأمينات القانونية عشرة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

املواصفات:
1- موقعه ورقمه: 134/4 م38 اخلاجية

2- جنسه ونوعه: عرصة ملك صرف
3- حدوده واوصافه: كما مثبت في قيد العقار

4- مشتمالته: 
5- مساحته: 298/07 م2

6- درجة العمران: 
7- الشاغل:

8- القيمة املقدرة: 95,040,000 خمســة وتسعون 
مليونا واربعون الف دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ احلي

تنفيذ/ 30
رقم االضبارة: 2022/77
التاريخ: 2022/2/24

الى/ املنفذ عليه
املدين/ جناح نعيم مهدي

لقد حتقــق لهذه املديرية من كتاب شــرطة 
احلي بالعــدد/ 849 في 2022/1/30 وإشــعار 
مختــار املنطقة انك مجهــول محل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، ميكن 
إجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة )27( من 
قانــون التنفيذ تقرر تبليغــك اعالنا باحلضور 
في مديرية تنفيذ احلي خالل خمســة عشــر 
يوما وتبدا من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة 
املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حال عدم 
بإجراءات  املديريــة  هذه  ستباشــر  حضورك 

التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
حوراء عبد احلسني سلمان

اوصاف احملرر: 
قرار محكمة بــداءة احلي املرقم 335/ب/2021 
في 2021/9/14 الدين هو اثنان وأربعون مليونا 
ومائة وثالثون الــف دينار الدين/ )42,130,000( 

دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 737/ش/2021
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
الى/ املدعو )ناصر احمد جديع(

أصــدرت هذه احملكمة حكمــا غيابيا 
بحقــك بالعــدد 737/ش/2021 فــي 
بالتفريق  يقضــي  والذي   2022/1/18
للضــرر بينك وبني املدعيــة )صابرين 
عبــد علي( وجملهولية محــل اقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
صحيفتــني يوميتني رســميتني وفي 
حال عدم حضــورك او من ينوب عنك 
قانونا خالل شــهر من تاريخ النشــر 
بالصحيفة ســوف يكتســب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 357/ش/2022
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
الى املدعى عليه/ إبراهيم شكر 

حمود
أقامــت املدعية )فداء جمعه رشــيد( 
في هذه  املرقمة 357/ش/2022  الدعوى 
بالتفريق  احملكمة تطلب فيهــا احلكم 
للضرر ولعدم وجود محل إقامة معلوم 
لك عليه قــررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/3/12 عــن طريق 
النشــر بالصحف احمللية وفي حال عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جترى 

غيابا وفق األصول القانونية. 
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاض محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت

العدد/ 3209/ب/2021
التأريخ/ 2022/3/2

املوضوع/ إعالن بيع عقار باملزايدة
املدعيتان )الدائن(// 1- هناء إبراهيم عباس

2-رجاء إبراهيم عباس
املدعى عليهما )املدين(// 1- باسم إبراهيم عباس

2- خليل إبراهيم عباس
تنفيذاً لقرار احلكم الصادر من هذه احملكمة بالعدد 
)3209/ب/2021( املتضمن اعالن املزايدة إلزالة شيوع 
العقار املرقــم )622/2 م29 دامــوك( وتوزيع صافي 
الثمن بني الشــركاء كال حسب سهامه. فقد تقرر 
اإلعالن عن بيعه باملزايــدة العلنية خالل )15( يوما 
اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر فــي صحيفتني 
محليتني فعلــى الراغبني بالشــراء مراجعة هذه 
احملكمة مســتصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمــة التقديرية للعقار بصك 
معنــون الى )محكمة بداءة الكوت( وســوف جترى 
املزايدة في اليوم األخير الســاعة الثانية عشــرة 
ظهراً وإذا صادف اليوم األخير عطلة رسمية فيعتبر 
اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي موعدا للمزايدة 
ويتحمل من ترســو عليــه املزايدة أجــور اإلعالن 

واملزايدة.
القاضي االول
محمد حران السراي

مواصفات العقار/
جنســه/ ملــك صــرف مســجل باســم مورث 
الطرفني إبراهيم عباس حســني يتكــون الدار من 
طارمة خارجية وصحيــات خارجية وكليدور وهول 
واســتقبال وغرفتي نوم ومطبخ وصحيات وحمام 
في الطابق األرضي والعلوي يحتوي على غرفتي نوم

املساحة:// 320م2
الشاغل:/ باسم إبراهيم عباس

القيمة التقديرية: 340،000،000 مليون دينار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 718/ش/2021
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
الى/ املدعو )سيف احمد حسن(

أصــدرت هــذه احملكمة حكمــا غيابيا 
فــي  718/ش/2021  بالعــدد  بحقــك 
2022/2/23 والذي يقضي بتأييد حضانة 
املدعية )وفاء خلف عباس( ألطفالها كل 
من )سبأ ونســيبه وحفصه( وجملهولية 
احملكمة  هــذه  قــررت  اقامتك  محــل 
تبليغك عــن طريق صحيفتني يوميتني 
رسميتني وفي حال عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا خالل شــهر من تاريخ 
يكتسب  ســوف  بالصحيفة  النشــر 

القرار الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 328/ش/2022
التاريخ: 2022/3/2

إعالن
الى املدعى عليه/ حامد مهدي صالح

عايد  )جولة  املدعيــة  زوجتــك  أقامت 
علوان( الدعــوى املرقمة 328/ش/2022 
تطلب فيهــا احلكــم بالتفريق للضرر 
وجملهوليــة محل اقامتــك عليه قررت 
احملكمة تبليغك مبوعد املرافعة املصادف 
2022/3/22 عن طريق النشر بالصحف 
احمللية وعند عدم حضورك او من ميثلك 
قانونا فــي املوعد احملدد فــإن املرافعة 
ســوف جترى بحقك غيابــا وعلنا وفق 

القانون...
مع التقدير...

القاضي
خير اهلل خليل كلش
قاض محكمة األحوال الشخصية 
في تكريت

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الزبيدية

رقم االضبارة 2021/863
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ الزبيدية الســيارة املرقمة 
51916 أ واســط حمل، العائدة للمدين صادق 
حســن عكال احملجوزة لقاء طلب الدائن نوال 
جاســم محمد البالغ خمســة عشر مليون 
دينار، فعلــى الراغب بالشــراء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة عشــرة ايام تبدأ من اليوم 
وإذا  والداللية على املشــتري  التالي للنشــر 
صادف اليــوم املقرر إلجــراء املزايــدة عطلة 
رســمية فيعتبر اليوم الذي يليــه من الدوام 
الرســمي موعدا للمزايده ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة
املواصفات:

الســيارة املرقمة 51916 أ واســط حمل نوع 
كيا بنكــو موديل 2018 اللــون ابيض مودعة 
السيارات  الزبيدية احلديث لتجارة  في معرض 
صاحلة لالستعمال في الوقت احلالي وفي حال 
جيدة ذات هيكل خارجي نظيف وإطارات جيدة

القيمة املقــدرة/ 18,500,000 ثمانية عشــر 
مليونا وخمسمائة الف دينار

املنفذ العدل
حمداهلل كاظم حسني
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جمهورية العراق
وزارة النفط

شركة مصافي اجلنوب )شركة عامة(
هيأة املواد/ قسم العقود واملشتريات

العدد: خ6428/184/6
املوافق: 2022/3/2 

م/ املناقصة العامة احمللية 2022/261
جتهيز ونصب كاميرات مراقبة لوحدتي الهدرجة وحتسني بنزين/2 في مصفى البصرة

إعالن اول على املوازنة التشغيلية

1. يسر شركة مصافي اجلنوب/ شركة عامة بدعوة أصحاب الشركات واملكاتب لالشتراك في املناقصة أعاله على أن يكون املراجع املدير 
املفوض أو وكيال له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل.

2. تقدمي طلب حتريري معنون الى قسم العقود واملشتريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسية للمناقصة البالغة )150،000 دينار( مائة 
وخمسني ألف دينار عراقي فقط مع صورة من هوية تصنيف املقاولني نافذة املفعول وشهادة تأسيس الشركة.

3. الكلفة التخمينية تبلغ )182،000،000 دينار( فقط مائة واثنني وثمانني مليون دينار عراقي .
4. التأمينات األولية املطلوبة )3،640،000 دينار( فقط ثالثة ماليني وســتمائة واربعــني الف دينار عراقي  صادرة من مصرف معتمد لدى 

شركة مصافي اجلنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.
.WWW.SRC.GOV.IQ 5. ملقدمي العطاء الراغبني في احلصول على معلومات إضافية زيارة املوقع اإللكتروني للشركة

contracts@src.gov.iq :ولالستفسار عن أي معلومات ميكنكم مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي
6. يتم تسليم العطاءات في مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة جلنة فتح العطاءات احمللية وآخر موعد الستالم العطاءات 
الســاعة الثانية عشــرة ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/4/17 وفي حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن الى ما بعد 

العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة آخر يوم لغلق املناقصة، وسيتم رفض العطاءات املتأخرة.
7. ســيكون انعقاد املؤمتر لإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة الساعة العاشرة صباحاً يوم 2022/4/10 في مقر الشركة 

الكائن في محافظة البصرة/ الشعيبة.
8. إجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق املناقصة.

9. يتم تقدمي القسم الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع 
حصراً( وحســب ما موضح في الوثيقة وتقدمي القسم السادس للتأكيد على املواصفات املطلوبة على أن تكون موقعة ومختومة على 
جميع أوراقها ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم 

واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة، إضافة لظرف ثاٍن يتضمن املستمسكات املطلوبة والتأمينات االولية.
10. في حال عدم التزام مقدمي العطاءات مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها مللء اجلزء الرابع منها فسيتم استبعاد عطاءه 

مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
11 . املستمســكات املطلوبة عند التقدمي: شــهادة تأسيس الشركة، احملضر األول للتأســيس، قرار التأسيس هوية تصنيف املقاولني 
النافذة، الهوية الضريبية واســتخدام الرقم الضريبي، تأييد سكن مصدق خاص بعنوان الشركة، تأييد حجب البطاقة التموينية عن 
املدير املفوض للشــركة او املكتب، كتاب عدم ممانعة من الهيأة العامة للضرائب لالشــتراك في املناقصات معنون الى شركة مصافي 

اجلنوب، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي.
12.  يجب مراعاة تقدمي السيولة النقدية املطلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.

13. حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة )90( يوماً من تاريخ غلق املناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.
14.  سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور الى مقر شركة مصافي اجلنوب- شركة عامة/ غرفة 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهراً او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحاً.
15. ضرورة تقدمي الشــركات شــهادة خاصة باجتياز العاملني لديهم دورات الـ HSE )الســالمة والصحة والبيئة( او إدخالهم بدورات 
السالمة والتي تقام في مقر شــركتنا مقابل كلفة )50.000 خمسون الف دينار عراقي للشخص الواحد( وتزويدهم بباج تعريفي بعد 

اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 16. الشركة غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

17. يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور اخر إعالن باإلضافة الى تســديد رســم عدلي مببلغ )10,000( عشرة آالف دينار ورسم طابع 
بنسبة )0,003( من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة )0،0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد.

18.  سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم )2( لسنة 2014.
19.  جلهــة التعاقد احلق في إلغاء املناقصــة في أي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب اإلحالة بناء على أســباب مبررة دون تعويض 

مقدمي العطاء.
حسام حسني ولي 
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

)مصرف الرافدين/ اإلدارة العامة(
القسم القانوني 

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
الى/ املدين جواد كاظم حداد

عنوانه احلرية م/432/ ز34/ د208
م/ إنذار

بالنظر لعدم قيامك بتسديد مبلغ الدين املترتب بذمتك 
بالتكافــل والتضامن مــع الكفيل أعــاله وعن )قرض( 
املمنوح لك البالغ )747293( دينار )ســبعمائة وسبعة 
واربعني الفا ومائتني وثالثة وتســعني دينارا( عدا الفوائد 
واملصاريف وامللزمني بدفعه الى مصرفنا واســتنادا الى 
املــادة الثالثة من قانون حتصيل الديــون احلكومية رقم 
56 لســنة 1977 وللصالحية املمنوحة لنا مبوجب املادة 
الثانية من القانون أعاله ننذركم بوجوب تســديد مبلغ 
الدين املشــار اليه أعاله مع الفوائد املترتبة عليه خالل 
عشــرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لتبليغكم باإلنذار 
وبعكســه فســوف تتخذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
وفقــا ألحكام املادة اخلامســة الفقرة )1( مــن القانون 
املذكور وذلك بوضع إشارة احلجز التنفيذي على اموالكم 
املنقولة وغير املنقولة اســتحصاال ملبلغ الدين املترتب 

بذمتكم وقد اعذر من انذر.
مع التقدير...



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

مــع تصاعد حــّدة املعــارك في 
القوات  دخــول  بعــد  أوكرانيــا 
الروســية إليها اخلميس املاضي، 
يبدو أن التداعيات االقتصادية لن 
تقف عند حــدود هاتني الدولتني 
األوروبي، بل ســتمتد  االحتــاد  أو 
إلى مختلــف دول العالم ومنها 

العراق.
يعّد العراق مــن أكبر دول العالم 
التي ترعى نظامــا غذائيا وطنيا 
من خــال توزيع املواد الغذائية، ال 
سيما الدقيق، على السكان منذ 
تســعينيات القرن املاضي ضمن 
ما يعــرف بالبطاقــة التموينية 
الشــهرية، إذ يوزع العراق شهريا 
الدقيق علــى املواطنني مبا يعادل 
9 كيلوغرامــات شــهريا لــكل 
مواطــن، وألن العــراق لن يحقق 
االكتفاء الذاتي من زراعة القمح، 
بسبب اجلفاف وقلة األمطار، فإنه 

يستورده من دول عدة.
وزيــر الزراعــة العراقــي محمد 
اخلفاجي توقع الشــهر املاضي أن 
3 مايني  إنتاج القمح احمللي  يبلغ 
طن في املوســم احلالي، وهو أقل 
من املوســم السابق، وفي حديثه 
لوكالــة رويتــرز عــزا ذلــك إلى 
الزراعية الشتوية  تقليص اخلطة 

مبقدار النصف.
رئيســا  مســتوردا  العراق  ويعّد 
للحبوب في الشــرق األوسط، إذ 
يتطلــب االســتهاك احمللي بني 
4.5 إلــى 5 مايــني طن ســنويا 
لاستهاك احمللي وهو ما يضطره 

إلى االستيراد اخلارجي.
ورغم أن العراق ال يستورد القمح 
من أوكرانيا أو روســيا، فإن احلرب 
بــني البلدين ســتؤثر بكل تأكيد 
على أســعاره عامليا مع استحواذ 
وأوكرانيا على  روســيا  كل مــن 
%25 من اإلنتــاج العاملي وفق آخر 

اإلحصائيات.
وإزاء ذلك، يقول أســتاذ االقتصاد 
فــي اجلامعة العراقيــة الدكتور 
عبد الرحمن املشهداني إن الضرر 
االقتصــادي على العــراق نتيجة 
احلرب الروسية األوكرانية سيكون 
غير مباشــر، لكنه ســيؤثر على 
العــراق في ما يتعلق باســتيراد 

القمح واحلبوب بصورة عامة.
أســعار  أن  املشــهداني  وأضاف 
ارتفاعــا كبيرا  احلبوب شــهدت 

اجلفاف  نتيجة  املاضي  العام  منذ 
واحلرائق وقلــة اإلنتاجية العاملية، 
فضا عن املتغير اجلديد في احلرب 
الروسية األوكرانية “الذي سيرفع 

من األسعار بشكل مؤكد”.
وفيمــا يتعلق باســتيراد العراق 
“أنه  املشــهداني  أوضح  للقمح، 
علــى الرغم مــن أن العــراق لم 
أوكرانيا  أو  روســيا  مــع  يتعاقد 
الســتيراد القمــح، وأن الورادات 
العراقية من هــذا احملصول غالبا 
مــا تكون مــن كندا وأســتراليا 
والواليــات املتحــدة، فــإن احلرب 
ستزيد الطلب على القمح عامليا 
نتيجة اجتاه دول أخرى لهذه الدول 
التي يســتورد منها العراق، وذلك 
رفع  إلى  األغلــب  على  ســيؤدي 

أسعار القمح عامليا”.
الغاز الطبيعي والطاقة

الروســية  احلرب  تأثيرات  تقف  ال 
األوكرانية عند القمح، فأســعار 
النفط والغاز الطبيعي شــهدت 
قفزة كبيرة نتيجة احلرب الروسية 

األوكرانيــة واعتمــاد أوروبا على 
الغاز الروسي بنسبة كبيرة.

وفي هذا الصدد، يتابع املشهداني 
أن العراق يســتورد الغاز من إيران، 
العراق  ارتفاع أســعاره فــي  وأن 
ســيعتمد علــى نــوع وطبيعة 
العقود املوقعة بــني بغداد وإيران 
األســعار  قد حددت  كانــت  وإذا 

سابقا وملدة زمنية طويلة أم ال.
عامل آخر ســيتأثر به العراق في 
مجال الطاقة، فاحلرب الروســية 
األوكرانية أدت إلى ارتفاع أســعار 
العراق  ما ســيخدم  وهو  النفط 
كونــه مصــدرا، إال أن الضرر قد 
يكمــن فــي أن العراق يســتورد 
مشــتقات نفطية مبا يقدر بـ12 
مليون لتر يوميا، وهو ما ســيزيد 
مــن التكلفــة املفروضــة على 
العــراق في هذا اجلانب، حســب 

املشهداني.
ويرى أن هناك كثيرا من املتعلقات 
األخرى فــي هذا الشــأن تتمثل 
بوجــود شــركات نفط روســية 

عاملــة فــي العراق، قــد تُفرض 
عقوبــات دولية عليهــا ال تُعلم 
ماهيــة آلية تســديدها أو ما قد 
يترتب عليهــا، وهذا قد يقود إلى 
النقدي،  بالــكاش  الدفــع  نظام 
فضا عن مشــكلة أخرى تتمثل 
فــي احتمــال انســحاب هــذه 
من  الروسية  النفطية  الشركات 

العراق نتيجة الضغط الدولي.
مــن جهته، بنّي املتحدث باســم 
وزارة الكهربــاء العراقيــة أحمد 
موســى أن عقود استيراد العراق 
للغاز اإليراني تتضمن استيراد 70 
مليون متر مكعب من الغاز يوميا 
في فصل الصيف و50 مليون متر 
مكعب في الشــتاء، موضحا أن 
إلى  تراجعت  اإليراني  الغاز  واردات 
يوميا في  8 مايني متر مكعــب 

األشهر األخيرة.
وعن ارتفاع أســعار الغــاز عامليا 
كشــف  العراق،  على  وتأثيرهــا 
موسى أن العقود بني العراق وإيران 
للبروتوكوالت،  وتخضــع  دوليــة 

مبّينا أن األزمة األوكرانية لم تؤثر 
تأثيرا مباشرا بسبب  العراق  على 
قلة اإلمــدادات اإليرانية من الغاز 
وبسبب أن العقود دولية ومحددة 

السعر منذ ما قبل احلرب.

تعادل الضرر واملنفعة
تتعدد اآلراء في ما يتعلق بالضرر 
الذي قــد حتدثه األزمة األوكرانية، 
اخلبير االقتصــادي مظهر محمد 
صالح من جانبه يرى أنه في حال 
اســتمرت احلرب في أوكرانيا، فإن 
أزمة طاقة عاملية قادمة ال محالة، 
إال أن العراق باعتباره بلدا مصدرا 
للنفــط، فــإن ذلك يبــدو عاما 
إيجابيا من خال زيادة إيراداته من 
أعباء  النفط مــع وجود  مبيعات 

اقتصادية أخرى.
وفــي حديثــه الصحفــي ، يرى 
صالــح أن هناك ارتفاعــا كبيرا 
في أســعار املواد الغذائية عامليا 
وهو ما سيؤثر على العراق، مبّينا 
أن الدولــة العراقيــة منتبهــة 

القمح  وأن  املربــك،  الوضع  لهذا 
أزمة  في  األبرز  العامل  ســيكون 
الغذاء العامليــة التي بدأت العام 
املاضي وهو ما سيؤثر سلبيا على 
العراق من خال استيراده %80 من 

احتياجاته الغذائية، وفق تعبيره.
الصعبة،  املعادلــة  هــذه  ورغم 
يعتقد صالح أن العراق ســيكون 
في نقطة تعــادل اقتصادية، من 
خال ارتفاع أســعار النفط الذي 
يصــّدره مع ارتفاع أســعار املواد 
ســيكون  وبهذا  عامليا؛  الغذائية 
الضرر في العــراق أقل من الدول 

األخرى غير املصدرة للنفط.
وعن املوقف العراقي من روســيا 
واحتمال تعــرض العراق لضغط 
دولي في ما يتعلق بتعاماته مع 
يختتم  الروسية،  النفط  شركات 
صالح باإلشــارة إلــى أن املوقف 
ليس واضحــا حتى اآلن وأن احلرب 
ال تزال فــي أيامها األولى ومن ثم 
ال ميكن اســتقراء املشهد بصورة 

كاملة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
شركة  أكبر  مكاســب  اتســعت 
للنفط فــي العالم بقــوة لتقفز 
أســهم شــركة أرامكو إلى أعلى 
ســعر جديــد على اإلطــاق منذ 

اإلدراج في سوق تداول السعودي.
وجــاءت ارتفاعات أســهم عماق 
النفط السعودي تزامنا واالرتفاعات 
القياســية ألســعار النفــط في 
الســوق العاملي والتي بلغت أعلى 
مســتوياتها منذ ما يقــرب من 8 

سنوات.
اجليوسياســة  التوترات  ودفعــت 
واحلــرب فــي أوروبــا النفــط إلى 
كبيــرة خال  ارتفاعات  تســجيل 
بأن  توقعات  وســط  املاضية  األيام 
يتجه النفط إلى مستويات ما بني 

الـ120 دوالراً إلى 150 دوالراً.

وارتفعت أســهم أرامكو إلى اعلى 
مستوى على اإلطاق حيث المست 
مســتويات الـــ43 ريال للســهم 
بارتفــاع تقتــرب نســبته من 4% 
ليرتفع السهم بأكثر من 25 % منذ 

اإلدراج.
أرامكو  أســهم  ارتفاعات  جــاءت 
خال تلك اللحظــات من تعامات 
امــس األربعــاء وســط تــداوالت 
مرتفعة للغاية جتــاوزت املليار ريال 
بعــد التعامل على مــا يقرب من 
24.3 مليون سهم عبر تنفيذ 17.4 

ألف صفقة.
الســعودية  أرامكــو  وعــززت 
للمرتبة  احتالها  )SE:2222( مــن 
الثانيــة بني أكبر شــركات العالم 
من حيث القيمة الســوقية حيث 
 )NASDAQ:AAPL( أبــل  بعد  تأتي 

التــي تبلغ قيمتهــا 2.66 تريليون 
NAS� )دوالر، وتسبق مايكروسوفت 
DAQ:MSFT( التــي تبلــغ قيمتها 

2.21 تريليون دوالر.
وتبلــغ القيمة الســوقية احلالية 
لعماق النفط الســعودي أرامكو 
حوالي 2.9 تريليــون دوالر ما يعادل 

8.6 تريليون ريال.
وارتفع اخلام األمريكي ناميكس خال 
تعامات امس األربعاء في حدود 8% 
وصوال إلى مستويات قرب 112 دوالر 
للبرميل مبكاســب بلغت حوالي 8 

دوالرات في البرميل.
بينمــا زاد خــام برنت القياســي 
العاملي بأكثر من 8 دوالرات مرتفعا 
خال تعامات اليوم في حدود 7.5% 
ليقفز سعر البرميل إلى مستويات 

قرب 113 دوالر للبرميل.

الصباح الجديد ـ متابعة:
تعتــزم احلكومــة األملانيــة حتقيــق 
النفط  إمدادات  استقال أســرع عن 

والغاز والفحم الروسية.
وكيلة  برانتنر  فرانتسيســكا  وقالت 
وزارة االقتصاد األملانية، في تصريحات 
األملانية  فونــك”  “دويتشــاند  حملطة 
اإلذاعية، أمس، إنه إضافة إلى ذلك من 
املقرر املضي قدما في التحول الكامل 
لتوليد الكهرباء مــن مصادر الطاقة 

املتجددة.
وأضافــت برانتنر، “لقــد وضعنا اآلن 
املســودات األولى لقوانني حزمة عيد 
القيامــة في مرحلــة التصويت في 
الوزارات اخملتصة، ونعم، نحن نخطط 
جلهد وطني حقيقي للنهوض مبصادر 
أكبر،  بســرعة  املتجــددة  الطاقــة 
لتصبح على أرض الواقــع”، وذلك ردا 
على ســؤال عما إذا كانت ترغب في 
“فرانكفورتر  تقرير لصحيفــة  تأكيد 

أجلماينه تسايتوجن”.
من جانبها، تواصل روســيا - بحسب 
بياناتهــا - نقل الغــاز الطبيعي إلى 
أوروبا عبر خطوط األنابيب العابرة في 

أوكرانيا.
الروســية  األنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
“إنترفاكــس”، أن ســعة اســتخدام 
خــط األنابيــب ظلت عند مســتوى 

عال، مستشــهدة ببيانات من شركة 
“غازبروم” الروســية اململوكة للدولة. 
ووفقا للبيانات، فإنه مت تسليم 109.3 
مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا، 

بزيادة طفيفة عن اإلثنني.
وتســود مخــاوف في الغــرب من أن 
روسيا قد تقطع إمدادات الغاز بسبب 
عقوبــات الغرب غير املســبوقة ضد 
موســكو بعد مهاجمتهــا أوكرانيا. 
وفــي املقابــل، أكدت روســيا، القوة 
أنها  الطاقــة،  فــي مجال  العظمى 
دائما بشكل  الطاقة  إمدادات  تواصل 

موثوق، حتى في أكبر األزمات.
تواصل شركات  وفي ســياق متصل، 
من  االنســحاب  العامليــة  الطاقــة 
على  روســية  وشــراكات  مشــاريع 

خلفية النزاع الروسي - األوكراني.
إنرجــي”  وأعلنــت شــركة “توتــال 
الفرنســية العماقة للطاقة، أمس، 
أنها “ســتتوقف عن تخصيص رؤوس 
أموال ملشــاريع جديدة في روســيا”، 
على خلفية تدخلها العســكري في 
أوكرانيا، لكن من دون سحب املشاريع 
القائمة أساســا، بحسب بيان تلقته 

“الفرنسية”.
“توافق على  أنهــا  اجملموعة  وأفــادت 
حجم وقوة العقوبــات التي فرضتها 
النظر عن  أوروبا وســتطبقها بغض 

عواقبهــا )التي ما زالت قيد التقييم( 
إدارة أصولها في روسيا”. كذلك  على 
الروسي،  العســكري”  التدخل  “دانت 
أنها “تتحــرك إليصال  إلى  وأشــارت 
الوقــود إلــى الســلطات األوكرانية 
وملســاعدة الاجئــني األوكرانيني في 
أوروبــا”. وحتقق اجملموعــة 3 إلى 5 في 

املائــة مــن إيراداتهــا اإلجمالية في 
روســيا على ما قال رئيــس مجلس 
إدارتها باتريك بويانيه قبل أيام قليلة.

املائة  19.4 في  إنرجــي”  “توتال  ومتلك 
من أسهم شــركة نوفاتيك الروسية 
العماقــة للغاز، وتســهم بـ20 في 
املائة في رأســمال شركة “ميال”، وهو 

مشروع انطلق نهاية 2017 وأنتج أكثر 
من 18 مليون طن من الغاز الطبيعي 
الشــركة  ومتلك   .2020 املســال في 
كذلك مســاهمة 10 فــي املائة في 
مشروع آركتيك إل إن جي2، الذي من 
املقــرر أن تخرج منه أول شــحنة من 

الغاز الطبيعي املسال في 2023.

املائة في مشروع  بـ10 في  وتشــارك 
آخر للغاز الطبيعي املسال في شمال 

الباد سيبدأ إنتاجه في 2023 أيضا.
كما أعلنت شركة النفط الهولندية 
داتش  رويــال  العماقة،  البريطانيــة 
شل، اعتزامها االنسحاب من مشاريع 
مشتركة مع شركة غازبروم الروسية 
العماقة واجلهات التابعة لها، مبا في 
ذلك حصتهــا البالغة 27.5 في املائة 
من مشروع سخالني - 2 إلسالة الغاز 
الطبيعي، و50 في املائة من أســهم 
بتروليوم ديفلومبنت،  شركة ســاليم 
تعتزم  الطاقة جايدن. كما  وشــركة 
“شل” إنهاء مشــاركتها في مشروع 
خط أنابيب الغاز الطبيعي الروســي 
“نــورد ســترمي2” اململوكة لشــركة 

غازبروم.
التنفيذي  الرئيس  وقال بن فان بيوردن 
لشركة شل، “صدمنا بخسارة األرواح 
في أوكرانيا، والتي نشجبها والناجمة 
عن تدخل عسكري روسي ال معنى له 

ويهدد األمن األوروبي”.
2021، كانت شــل متتلك  وفي نهاية 
أصوال ثابتة في مشــاريع مشــتركة 
في روســيا بنحو ثاثة مليارات دوالر. 
وبحسب “األملانية”، تتوقع شركة شل 
أن يؤثــر قرار بدء عملية االنســحاب 
من املشــاريع املشــتركة مع غازبروم 

واملؤسسات التابعة لها على القيمة 
الدفتريــة ألصول “شــل” الروســية 

وخفض قيمة األصول.
يأتي ذلك فــي وقت أعلــن فيه جاي 
السويســري،  االقتصاد  وزير  بارميلني 
فصل جميع موظفي الشــركة التي 
أقامت خط أنابيب الغاز “نورد ســترمي 

2” املثير للجدل.
أوالف  األملانــي  املستشــار  وأوقــف 
شــولتس، مشــروع خــط األنابيب، 
املصمم لنقل الغاز الطبيعي الروسي 
البلطيق،  أملانيا عبر بحر  إلى  مباشرة 
األســبوع املاضي، بعد أن قالت روسيا 

إنها سترسل قوات إلى أوكرانيا.
تصريحــات  فــي  بارميلــني  وقــال 
تليفزيونيــة اإلثنني، إن شــركة “نورد 
ســترمي 2”، ومقرها سويسرا، فصلت 

نحو 140 موظفا.
وكان املشروع، الذي طال اخلاف عليه، 
البارزين  التجاريني  الضحايا  أكثر  أحد 
للنــزاع فــي أوكرانيا. واســتهدفته 
عقوبــات أمريكية جديدة األســبوع 
املاضي، حيث حظرت الواليات املتحدة 
شــركات أخــرى مــن التعامــل مع 

الشركة املشغلة.
وتدفــع األزمة األوكرانيــة، أملانيا إلى 
الطاقة  عــن  بســرعة  االســتقال 

الروسية.

ترجيحات بمشكالت غذائية ستواجهها 
البالد جراء الحرب الروسية األوكرانية.. الصباح الجديد ـ وكاالت:

األمريكي  الــدوالر  صرف  أســعار  انخفضت 
مقابل الدينــار العراقي، امــس االربعاء، في 
فيما  بغداد،  بالعاصمة  الرئيســية  البورصة 

تذبذبت في اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصــة الكفاح 
واحلارثية املركزية في بغداد، ســجلت صباح 
اليوم 147100 دينار عراقــي مقابل 100 دوالر 
أمريكي. فيما سجلت اســعار صرف الدوالر 
امــس االول الثاثاء في بغــداد 147200 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر امريكي. وأشار املصدر 
إلى أن اســعار البيع والشــراء انخفضت في 
محال الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 
146500 دينــار عراقي لكل 100 دوالر امريكي. 
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد 
شهدت اســعار بيع الدوالر اســتقرارا، حيث 
بلغ ســعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دوالر 
امريكي، وارتفعت اسعار الشراء الى 147000 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت أســعار الذهــب فــي التعامات 
اآلســيوية املبكرة امس األربعاء، حيث ارتفع 
الدوالر، متجاوزًا الطلب على املاذ اآلمن الذي 

غذاه الصراع الروسي األوكراني املتصاعد.
انخفض الذهــب الفوري بنســبة ٪0.4 إلى 
1935.38 دوالرًا لألوقية بحلول 04:46 بتوقيت 
جرينتش. كمــا تراجعت العقــود األمريكية 
اآلجلة للذهب ٪0.18 الى 1940 دوالرا لاوقية.

ارتفع مؤشر الدوالر بالقرب من أعلى مستوى 
له في 20 شــهرًا امس االول الثاثاء ، مما جعل 

الذهب أقل جاذبية حلاملي العمات األخرى.
ينتظر املستثمرون اآلن شهادة رئيس مجلس 
االحتياطــي الفيدرالــي جيــروم بــاول أمام 
الواليات املتحدة. الكونغرس ملزيد من الوضوح 
بشأن رفع أســعار الفائدة. وتراجعت الفضة 
الفورية 0.9 باملئة إلــى 25.15 دوالرًا لألوقية ، 

بينما استقر الباتني عند 1053.43 دوالرًا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
بلغت صــادرات النفط العراقية في شــباط 
3.314 مليون برميل فــي اليوم مقابل 3.202 
مليون برميــل في اليوم في كانون الثاني بعد 

ان ارتفعت حصص اوبك+.
وكانت حصة انتاج العــراق من قبل منظمة 
اوبك+ في شهر شــباط 4.325 مليون برميل 
في اليوم مقابل 4.281 مليون برميل في اليوم 

في كانون الثاني.
فيما ستبلغ حصة العراق الذي يعد ثاني أكبر 
منتج في أوبك 4.370 مليون برميل في اليوم 

لشهر اذار.
إن  النفط” ســومو”  وقالت شركة تســويق 
صادرات اخلام العراقية، باســتثناء التدفقات 
من إقليم كردســتان، ارتفعت 3.38 باملئة في 
شباط مقارنة بالشــهر السابق، وسط زيادة 

حصة أوبك +.
وزادت صادرات نفط الوســط واجلنوب بنسبة 
٪5 لتصل إلى 3.261 مليون برميل في اليوم ، 
فيما تراجعت صادرات خام كركوك عبر ميناء 
جيهان التركي بنسبة ٪36 إلى 52،691 برميل 

يوميا.
وحقق العراق 8.54 مليار دوالر في شــباط من 
خال بيع نفطه مبتوسط سعر 92.083 دوالرا 
للبرميل، مقارنة بإيرادات 8.32 مليار دوالر ببيع 

نفطه بسعر 83.825 دوالرا في كانون االول.

انخفاض اسعار صرف الدوالر في 
بغداد وتذبذبه في كردستان

الذهب يتراجع مع تركيز 
شركات الدوالر والمستثمرين 

على الصراع في أوكرانيا

صادرات النفط العراقية 
ترتفع بنسبة 3.38٪ 

في شباط

أرامكو تقفز ألعلى سعر في التاريخ مع اشتعال النفط

تدفق الغاز مستمر عبر أوكرانيا

ألمانيا تعتزم تحقيق استقالل أسرع عن الطاقة الروسية 
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إلى السيد قيس عبود 
حميد/ العنوان السابق/ 

صالح الدين/ سامراء/ حي 
القلعة
م/ إنذار

مالية  مبالغ  لترتــب  بالنظر 
بذمتكم لصالــح فرعنا عن 
قيمة اســطوانات غاز  بعدد 
وثمانــن  تســعمائة   )٩٨٠(
بضرورة  ننذركم  أســطوانة، 
وبخالفه  بذمتكم  ما  تسديد 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  سيتم 
القانونية اخملولــة لنا مبوجب 
القوانــن النافذة الســترداد 
املبالــغ املترتبــة بذمتكــم 
ســكنكم  عنوان  وجملهولية 
عن  إعالمكم  اقتضى  احلالي، 

طريق الصحف...

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري في صالح الدين

العدد: ٩61
التاريخ: 2٠22/2/27

إعالن
الى الذوات املدرجة أســماؤهم فــي أدناه مراجعة 
مصرف املوصل/ فرع تكريت، لتســوية تعامالتهم 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يقوم املصرف 

ببيع مرتهناتهم
1. ابراهيم طارق ابراهيم رقــم العقار 173٩6/2 م7 

مطاردة
2. حســن محمد عمر الطوقان رقم العقار ٩372/2 

م7 مطاردة
3. محمد وخالد اوالد سعود ذنون رقم العقار 2/11٩ 

م7 مطاردة
4. محمد ســعود ذنون رقــم العقــار ٨633/2 م7 

مطاردة
5. علي قدوري حبيب رقم العقار 7٠4/2 م7 مطاردة

6. نصرت شــهاب احمد رقم العقار 3157/17 م21 
ديوم تكريت

7. كميلة عســاف حميد رقم العقار 5264/1٠ م5 
وادي شيشن

٨. بســام مجيد شــالش رقم العقار 113/٩7 م27 
اخلرجة والعالي

٩. بســام مجيد شــالش رقم العقار 115/٩7 م27 
اخلرجة والعالي

1٠. ناظم هيجل فرحان رقم العقار 5٨/6 م1 عوينات
11. رياض اســماعيل رقم العقار 1٠2٠/1٠ م5 وادي 

شيشن
أفراح عبدالرضا الشمري
ع. مدير التسجيل العقاري في صالح الدين

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 6٩2
التاريخ: 2٠22/2/24

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها 
في أدنــاه العائدة الى مديرية بلدية بلدية احلي وفق قانــون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 
)21( لسنة 2٠13، فعلى الراغبن باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية 
احلي خــالل فترة )3٠( ثالثن يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها فــي الصحف اليومية 
مســتصحبن معهم التأمينات القانونية البالغة )3٠%( مــن القيمة التقديرية بصك 
مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في 
مقر البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم 

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

مديرية زراعة ذي قار
))إعالن محلي 366 لسنة 2022((

تعلن مديرية زراعة ذي قار عن تأجير املساحات املبينة تفاصيلها ادناه وفق القانون 
21 لســنة 2٠13 املعدل وهي أراٍض أميرية مملوكة للدولة غير مستصلحة وغير 
مضمونة األمطار وبعيدة عن احملافظة طريق ترابي ال تتوفر لها الطاقة الكهربائية 
ومصدر اإلرواء ميــاه جوفية يتوفر لها الوقود، فعلــى الراغبن بالتأجير مراجعة 
مركز املديرية اعاله للحصول على الضوابط وتقدمي املستمسكات املطلوبة ودفع 
التأمينات البالغة 2٠% من قيمة بدل االيجار وســوف جترى املزايدة بعد مرور ثالثن 
يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور اإلعالن عليه فقد تقرر ان جترى املزايدة يوم )االحد( 
املصادف 2٠22/4/3 في شــعبة زراعة )اإلصالح( في متام الساعة التاسعة صباحا، 
وإذا صادف ذلك يوم عطلة رسمية فيكون في اليوم الذي يليه ويجوز الضم )كسر 
قرار( على البدل االخير خالل فترة خمسة ايام من تاريخ اإلحالة ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة اجور النشر والداللية كما يتعهد باستكمال إجراءات التعاقد خالل 

فترة أقصاها أسبوعان..
صالح هادي فرهود
مدير زراعة محافظة ذي قار

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 باملشتركن 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطــاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع من 5٠٠ الى 76٨ مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى املشروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف يحصل 
املقاول الفائز على 1٠% 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 املقاولن وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بن املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 3٠ 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 )12٠( 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 املشــتركن 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 املقاولن 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 للمتقدمن 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  ٠7٨22222352   -   ٠7722222352 Asia (  او االتصال عبر األرقام )Subcontractors@ftth.iq( اإللكتروني
لإلجابة عن كافة االستفســارات علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 22 /2٠22/2 

ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2٠22/3/6.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس 
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

أعالن للمرة األولى/ مناقصة تبليط طريق قرية االستزراع بطول 2.6 كم في قضاء األحرار في محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)008/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة االجتماعیة حلقل 

األحدب النفطي

تعلن شركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار عن مناقصة تبليط طريق قرية االستزراع بطول 
2.6 كم في قضاء األحرار في محافظة واسط، فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة )حقل األحدب النفطي/ هيئة 
نفط واســط/ قســم حقل األحدب النفطي أو االتصال على ارقام هواتف جلنة املســاهمة االجتماعية املذكورة أدناه( اعتباراً من تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق 

الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير، بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة، وتكون وثائق املناقصة جزءا ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادرة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2022.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن ال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 120 يوما.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )%1 من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة 174,400 $ فقط( بالدوالر األميركي فقط تقدم على 
شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمده من قبل البنك املركزي العراقي ومسجل على 
املنصة اإللكترونية اخلاصة به، ويتضمن اإلشــارة السم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية 
باســم مقدم العطاء أو )أي من املساهمن في الشــركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق 

املناقصة.
5 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

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

7 في حال اشــتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مســؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة مصادق 
عليه أصوليا مع العطاء.

8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات. ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري  وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم املناقصة واضحا على الظرف.
9 موعد استالم العطاءات من الساعة 9:30 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/3/20 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجرى عملية فتح العطاءات 
في نفس اليوم في مقر شــركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رســمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح وان جهة 

التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشــاركن في املناقصة ســيكون في يوم األحد املوافق 2022/3/13 في حقل األحدب النفطي )قاعة 

اجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07901810864\   07801764614

محافظة واسط/ قضاء االحرار
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود 

إعالن للمرة األولى/ مناقصة تبليط طرق متفرقة في قرى قاطع املزاك في قضاء األحرار في محافظة واسط
نوع املناقصة: )مناقصة عامة(

)007/SC/22( :رقم املناقصة
التعاقد مع شركة نفط الواحة احملدودة على حساب شركة نفط الوسط من مبالغ املساهمة االجتماعیة حلقل األحدب النفطي

تعلن شــركة نفط الواحة احملدودة العاملة على مشــروع تطوير حقل األحدب النفطي في محافظة واسط/ قضاء االحرار عن مناقصة تبليط طرق متفرقة 
فى قرى قاطع املزاك في قضاء األحرار في محافظة واســط، فعلى من يجد لديه القدرة والكفاءة من الشــركات احمللية املتخصصة في هذا اجملال مراجعة 
)حقل األحدب النفطي/ هيئة نفط واســط/ قسم حقل األحدب النفطي أو االتصال على أرقام هواتف جلنة املساهمة االجتماعية املذكورة أدناه( اعتباراً من 
تاريخ نشر اإلعالن للحصول على وثائق الدعوة والشروط املطلوبة مقابل مبلغ قيمته 100 دوالر أميركي ال غير، بعد ملء استمارة طلب شراء وثائق املناقصة، 

وتكون وثائق املناقصة جزءا ال يتجزأ من املشروع.
على جميع املتقدمن االلتزام بالشروط التالية عند تقدمي عطاءاتهم:

1 جلب الوثائق التالية مصورة )صورة طبق االصل ملونة(:
• هوية الشركة النافذة الصادرة من وزارة التخطيط.

• شهادة التأسيس )نسخة ملونة(.
• جلب عدم ممانعة )نسخة اصلية او نسخة مصدقة( من هيئة الضرائب العامة نافذة لنهاية سنة 2022.

على أن تلتزم الشركة الفائزة بجلب الوثائق األصلية اخلاصة بالشركة عند اإلحالة.
2 تقدمي نسخة من االعمال املماثلة املؤيدة واملصدقة من اجلهة املستفيدة.

3 تقدمي جدول تقدم عمل لتنفيذ املشروع على أن ال تتجاوز الفترة الكلية لتنفيذ املشروع 365 يوما.
4 على الشركات تقدمي تأمينات أولية بقيمة )1 %( من قيمة الكلفة التخمينية املرصدة واخملصصة للمشروع البالغة 1,082,990 $ فقط( بالدوالر األميركي 
فقط تقدم على شــكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو ســفتجة معنون إلى )شــركة نفط الواحة احملدودة( صادر من احد البنوك املعتمدة من قبل البنك 
املركزي العراقي ومسجل على املنصة اإللكترونية اخلاصة به، ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة نافذة ملدة ال تقل عن )ستة أشهر( اعتبارا من تاريخ غلق 
املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من املســاهمن في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( علما إن مدة 

نفاذ العطاء )120( مائة وعشرون يومأ من تاريخ غلق املناقصة.
5 على جميع الشركات املتقدمة االلتزام بالتعليمات والشروط واملعايير الترجيحة املرفقة في اوراق املناقصة.

6 تقدمي العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للشــركة أو احد املساهمن أو من يخوله مبوجب وكالة صادرة من كاتب العدل كشرط أساسي لتقدمي 
العطاء والتوقيع على طلب شراء وثائق املناقصة.

7 في حال اشتراك أكثر من مناقص في تقدمي عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم )تضامنية تكافلية( في ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد مشاركة 
مصادق عليه أصوليا مع العطاء.

8 على مقدمي العروض تقدمي العروض قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاءات ويتكون العرض من:
العرض الفني، العرض التجاري وخطاب ضمان.

تُقدم املتطلبات املذكورة أعاله في ظرف مغلق ومختوم، ويجب تقدميها وفقا لوثائق الدعوة، ويجب أن يكون اسم املشروع ورقم ال واضحا على الظرف.
9 موعد اســتالم العطاءات من الســاعة 9:30 الى الساعة 12:00 ظهرا من يوم األحد املوافق 2022/3/20 وبعد هذا املوعد ال يقبل أي عطاء، وستجرى عملية 
فتح العطاءات في نفس اليوم في مقر شركة الواحة في حقل األحدب، وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً 

للغلق والفتح وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
10 علماً بأن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركن في املناقصة سيكون في يوم األحد املوافق 2022/3/13 في حقل األحدب النفطي 

)قاعة اجتماعات قسم حقل األحدب(
11  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النشر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

12 لالستفسار عن املناقصة واستالم الوثائق االتصال على األرقام التالية اخلاصة بلجنة املساهمة االجتماعية: 
07901810864 /07801764614

الوحدة اإلداريةبدل االيجاراملساحةاملقاطعةالقطعةت
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قصة قصيرةمسرح

د.عالء كريم

يتجه املســرح منذ بداياتــه نحو األمكنة 
البديلة، كاملســرحيات التــي تقدم ضمن 
الساحات املفتوحة أو في األمكنة التراثية 
أو حتــى في املالعب أو فــي أمكنة مغايرة 
لها خصوصيــة تالمس واقــع اجملتمع عبر 
مدركــه العقلي أو اجلانب النفســي. كما 
في عــروض »البيرفورمانــس« التي غيرت 
النظرة التقليدية ملسرح العلبة اإليطالية، 

ومستوى حدوده الضيقة،
إذ تعــد هــذه العروض مــن فنــون األداء 
التي تقــدم للجمهور وبنحــو يتداخل مع 
تخصصــات الفنون اجلميلــة، والتي يكون 
فيهــا األداء أما مكتوباً أو غير مكتوب، وأما 
عشوائياً أو مدبراً بعناية، وأحياناً تلقائياً أو 
مخططاً له بعناية، مع مشــاركة اجلمهور 

أو من دونها.
في هذه العروض قد يكون األداء مباشــراً أو 
عبر اإلعــالم، فضال عن املمثل أو املؤدي كما 
يطلقون عليــه، والذي ميكن لــه أن يكون 
حاضراً أو غائباً، أيضا يتضمن األداء في هذا 
العرض أربعة عناصر أساسية هي: “الوقت، 
املساحة، جسد املؤدي أو وجوده في الوسط، 
العالقة بني املؤدي واجلمهور”. ومن ثم ميكن 
تقدمي هذا الفــن أو األداء في أي مكان، وفي 
أي نوع من املسارح أو البيئات، وعبر أي مدة 
زمنية، يتشــكل خاللها العرض وبوساطة 

رؤى وأفكار الفرد أو اجملموعة.
إن األمكنة البديلة تشكل فضاًء مكانياً قد 
تغطي مســاحته مجموعة العروض التي 
أدواراً مختلفة مبستوياتها املالمسة،  تقدم 
أهمهــا الشــكل الســينوغرافي املقترح 
ملســرحة املكان وفق رؤية محــددة، ومما ال 
شــك فيه أن هذ املكان البديل يعد أمنوذجاً 
متخيالً لدى املشاهد في كل العالم، وعبر 
آليات العروض املتنوعة مبوضوعتها ورؤيتها 

اإلخراجية.
مــن املمكن أن يتم تقدمي عرض مســرحي 
على مساحة لها حيز محدد، ويعرف ذلك بـ 
“املورفولوجيــا” والتي من خاللها يتم توزيع 
أو تقســيم املكان، وحتويلــه مبجرد أن يقام 
عليه العرض، يختلف هذا املكان بتكويناته 
وتقســيماته عن العلبــة اإليطالية، كما 
يختلف بطبيعته التي يذهب إليها العرض، 
وبطبيعة النص املوجه جلمهور هذا املكان، 
لذا ميكننا أن نقول إن هذا مســرحة املكان 
هي في حقيقتها اخلروج من فضاء مسرح 
العلبــة اإليطالية، واالشــتغال في أمكنة 

غير مخصصة للمســرح أصــالً، وإمنا لها 
وظائــف أخرى وجدت من أجلها، لســبب 
أو آلخر، ليتم اســتعارة هذا املكان لبعض 
الوقت حتــى يتم تقدمي عرض مســرحي 
عليه، وطوال فترة إقامة العرض املسرحي 
داخل هذا املــكان تتجاوز مع صفته األولى 
صفة كونه مســرحاً، ثــم ال تلبث أن تزال 

هذه الصفة مبجرد زوال العرض املسرحي.
وهنــاك أعمــال محلية وعربيــة وعاملية 
جسدت فكرة مســرحة األمكنة البديلة، 
منهــا: مســرحية “Yes Godo” تأليــف 
وإخراج الفنان “أنس عبــد الصمد” والتي 
أعدها عن مســرحية “فــي انتظار غودو”، 
تأليــف صاموئيل بيكيت )1948(. جســد 
العرض لعبة احليــاة الصاخبة ومبا حتمله 
من قلــق وموت وعبر أفعــال مكررة حتمل 
الكثير، مقابل مضامني  الوجع واألمل  من 
متباينة قابلة للقراءة والتأويل، فنراه يختار 
القراءة العكســية لفكــرة االنتظار التي 

طرحها “بيكيت”. 
وهنا جســد املكان البديل بوساطة الرؤية 
اإلخراجية التــي عمل عليها اخملرج، ووضع 
املمثل داخل فضاء يــرى من خالله احلدث 
فرضية  وليؤســس على  مغاير،  بشــكل 
االنتظار التي قدمت برؤية معاصرة تالمس 
ما بنــي عليه النص فــي منتصف القرن 
املاضــي. فضالً عن أهمية هــذه العروض 
التي تعمل على ربط الفكر املســرحي مبا 
نتج عن اخلــراب التكنولوجــي في بعض 

اجملاالت.
وأمنوذج آخر مســرحية “حلم ليلة صيف” 
لشكسبير، قدمت من قبل املمثل واخملرج 
السوري “فايز قزق” عام )2006( في حديقة 
العرض  اخملرج مع  تعامل  عامة بدمشــق، 

على ضــوء عناصره األربعة: املــاء والتراب 
والنــار والهواء، لتقدمي عــرض يبتعد عما 
يطلــق عليــه آرتــو: “االلتصــاق األحمق 

بالنص”. 
وهنــاك فــن األداء لطقــوس “التجليات 
العالم  املســرح في  إذ شهد  التوليفية”، 
حتوالت ســريعة أدت الى تغيرات حقيقية 
كـ “ردود” أفعال متطورة رمبا تكون إيجابية 
وهذا نتــاج للظروف احمليطــة بالتحوالت 
احلياتية من سياسية واجتماعية وفكرية 
والقدرة على التعبير عنها عبر وسيط فني، 
وهذه الطقوس تعتمد األداء بشــكل أهم 
من اعتماده على احلدث العابر املشــهدي، 
وعلى تطابق الفنون التوليفية، من مؤثرات 
صوتيــة، وضوئيــة، إلى الســينوغرافيا، 
والكوليغرافيا، والرقص، واحلركات اإلميائية، 
والديكورات املســرحية، والتصوير اجلداري 

وإسقاطات الفيديو إلخ… 
فهــذا نتــاج التعبير الدادائي املشــهدي 
)االحتفائي(، الذي كان يجرب في مســارح 
)العبــث( من أمثــال ملهــى )فولتير( في 
)زيوريخ( مــا قبل احلرب، وال شــك أنه قد 
خضع لتأثيرات املسرح التوليفي، ومسرح 
بريخت الــذي كان يعتمد على املبادلة بني 

املمثلني واملشاهدين.
مر املكان املســرحي بالعديــد من مراحل 
التطور عبر التاريخ، فضال عن أن كل مرحلة 
من تلك املراحل لها بُعد جديد، تتغير فيه 
العمارة والظــروف االجتماعية والثقافية. 
وهــذا التحول هو دعوة إلى مســرح بديل 
عن طريق االنفتاح على فضاءات مسرحية 
مغايرة تتســم بالتنــوع ومحاولة حتقيق 
التواصــل احلقيقي بني املمثــل واجلمهور 

تنظيراً وبناًء وتشكيالً وداللًة.

د. فالح الحسن
ال نفارُق الشارَع رغَم حرارِة اجلِو وتأنيِب 
األِب الــذي يصُل أحيانــاً إلى صفعنا 
بيــدِه القويــِة التي زادَ مــن صالبِتها 
العمــُل باألرِض، وقد ال تنتظر أمي حلنِي 
بنفسها.  العمِل فتتعاقبنا  عودتِه من 
كان ميلؤنا اخلوُف ونحُن ننســحُب على 
أطــراِف اقدامنا في املمــر املؤدي الى 
باِب البيِت، خشــيَة أن يشعرَ بنا أحد 
ومينعنا من اخلروج. نقطُع انفاســنا وال 
يُكلُم أحدنا اآلخــر، نخرُج تباعاً نَحُس 
بالنشــوِة متأل صدورَنا بَعَد أن نتخطى 
عتبَة البيت. نبدأُ باجلري إلى املدرســةِ 
القدميِة التي تقُع على مســافٍة قريبٍة 
وتتوســط حينــا الســكني وتتحوُل 
املســافُة الفاصلُة إلى ميداِن ســباٍق 
الختبــارِ قدراتنا في اجلري. كُل شــيٍء 
أمام أقدامنا التي تنتعُل التراَب يتحوُل 
إلــى كــراٍت نتقاذفها بيننــا، العلب 
الفارغــة املرمية على قارعــِة الطريِق 
املستخدمة.  البالستك  أكياس  وحتى 
في كثيٍر من األحياِن تُدمى أقدامنا بَعَد 
أن نُخطئ في إصابــِة العلبِة الفارغِة 
فنضرُب األرَض بدالً عنها لكننا نستمر 

بالركض! 
    املدرســُة القدميُة كانــت تعني لنا 
الشــيء الكثير فبعــد أن نكوَن داخَل 
نرجُع  املعرفِة  لطلــِب  صباحاً  قاعِتها 
إليهــا بعــد أن تُصافح كتُبنــا أقرب 
منضدة إلكماِل اللعِب في ســاحاتِها 
شبه الواسعة وقد نستغني عن وجبِة 
طعام الغداء. وما يفســُد استمتاعنا 
يحمُل  وهــو  احلارِس  مجــيِء  باللعِب 
عصاه التي متثُل لنا اســتمرارَ احلرماِن 
فنحــُن ال منلك شــيئاً نلعــب به في 
البيت. واملدرسة كانت امللعب واللعبة 
واألصدقاء. يهروُل احلارُس نحونا شاهراً 
عصاه لكننا أســرُع منه وأكثر مهارة 
في القفزِ على ســور املدرسِة كاجلرادِ، 
فيسرُع مندفعاً نحونا ممسكاً بها وقد 
يرميها من مسافٍة بعيدٍة لعدِم قدرته 
على مجاراتِنا بالركض، لتترَك اثراً على 
جسِم أحِدنا ليبقى ســراً ال يعرُف به 

أحد إال حني ُتبره أمُه على االغتسال.
     كانــت ســاحُة املدرســِة ملتقى 
أغلب شــباِب احمللــة وبالــذات أوقات 
العصــر. كلما اتهْت الشــمُس نحو 

املغيِب تنمو في داخلِنــا الرغبة برؤية 
»جاسم« ذلك الشاب الذي يأتي حامالً 
حقيبته الصغيرة التي تُخفي مالبسه 
الذي اعتاد  ابن احمللة  الرياضية. جاسم 
أن يلعَب كرَة القدم في الساحة، ميتلُك 
قامًة فارعــًة وصدراً واســعاً وكتفني 
عريضتــني وســاقني قويتــني. عندما 
يصُل نبــدأ مبراقبته عن كثــب، وتدورُ 
فــي رأِس ُكٍل منا امنية معينة يجدها 
فــي هذا الشــاب. بعضنــا يتمنى أن 
تكوَن ساقاه كساقي جاسم القويتني 
اللتني يستخدمهما بذكاء أثناء اللعب 
والبعض االخر يود أن ميتلك براعته في 
مداعبِة الكرة. تتســُع احداُقنا ونطيُل 
النظرَ إليــه، وعندما ينتهي من متارينه 
نذهُب نحوه حاملنَي الكرَة ونطلُب منه 
كاملعتاد أن يرُكلها نحو األعلى بأقصى 
قــوٍة ونتطلــُع إليها وهــي تتجُه إلى 
األعلى لتنقَل أِلســراِب الطيورِ احمللقِة 
بحريٍة في سماِء احمللة حتيات أطفالِها 
التي  الصغيرة  وأحالمهم  وبسماتهم 
ال تتجاوزَ إمتالكهم كرة جديدة أو حذاء 
غيرَ ذلك الوحيد الذي متزَق بعد الشهرِ 
األوِل من اقتنائه ولن يحصلوا على آخر 
إال بدايِة العاٍم الدراســي اجلديٍد أو في 
العيِد بأحسِن األحوال. تلتصُق عيونُنا 
بالكــرة... تُصبــُح صغيــرًة، صغيرًة، 
صغيرة... ثم تهبط. كُل منا يتفاخُر بأن 
كرته وصلْت إلى مسافٍة اعلى من كرة 

اآلخرين وأنها األجمل بينهن. 
      وعندمــا يهبــط الظــالُم ويعانُق 
األرَض تكوُن الســاحُة قــد خلْت من 
كِل شــيٍء ويســودُ الهدوُء في زواياها 
ونحن  وتغادرها ضحكاتُنــا وصيحاتنا 
نتبادل الكرات ليكوَن الصمُت هو سيد 

الساحة.  
     وفــي أحــِد األيــام انتظرنا مجيء 
جاســم... انتظرنــا طويالً ولــم يأْت. 
صرنا نترقُب طريقــه بعيوٍن قلقٍة غير 
مســتقرة، فقد تأخرَ وهــذا ليَس من 
عادته. ُكلنا متشوق لرؤيته وهو يضرُب 
الكرَة عاليــاً مصطحبة معها انظارنا 

وضحكاتنا وفرحنا.
 لكنه لم يأت!

كذلك احلال في اليوم التالي. 
     اســتمرَ غيابــه أســبوعاً، وأخيراً 
التحق  انقطاعه فقد  اكتشفنا ســرَ 
إلداء اخلدمة العســكرية. كنا نشــعُر 
حنــنَي الكراِت إلــى قدمه فلــم تَُعد 
تستنشــُق الهــواَء النقــَي وال تُلقي 

تشــاهُد  وال  الطيور  إلــى  بتحياتِنــا 
محلَتنا من األعلى لقد كانت تتدحرُج 
على األرِض وال ترتفُع عنها إال قليالً وبدا 
ســورُ املدرســِة حزيناً كئيباً، وظهرْت 
الشــقوق  وازدادت  التصدعــات  عليه 
بني احجاره في اآلونــة األخيرة. كذلك 
ساحُة املدرسِة تسأُل عن األقداِم التي 
القامة  كانت تطؤها بقوٍة وعــن تلك 

الفارعة!!! 
    أتْت العطلُة الصيفيُة فازدادَ تواجدنا 
في الســاحِة فهي املتنفــُس الوحيُد 
أمامنــا. وعندمــا ال نلعــب فيها الن 
الفتيان األكبر ســناً هم من يَشغلها، 
جنلــُس على ســورِها نتفــرُج عليهم 
وهم يتنافســون في لعبِة كرة القدم. 
وفي أحِد األيام شــاهدنا جاســم وهو 
يجلُس على كرســي متحرك، فهرعنا 
إليه راكضني، قبلنــا الواحَد بعَد اآلخر 
واستفسرَ عن نتائجنا في االمتحانات. 
فجاءًة طلَب منه حســني أن يركَل له 
كرته اجلديدة التي اشــتراها له والده 

مبناسبِة جناحه في املدرسة... 
ســكَت جاســم ولم ينهض كعادته 
ولــم يأخذ الكرَة من يدي حســني، لم 
يبتسم، تألألت عيناه وزادَ بريُقهما، لم 
يكــن ذلك دمعاً بل مزيجــاً من اخلجِل 
واأللَِم القاسي، وكأنه فقَد القدرَة على 
الكالم. حتوَل وجهُه إلى قطعٍة صفراء 
باهتٍة كأوراِق اخلريِف وارتفت يداُه على 
مساند الكرسي بَعَد أن قبَض عليهم 
بقوٍة وكأنه يَهــُم بالنهوِض. لكنه لم 

ينهض ولم يتفوه بأي كلمة!!!
تقلصْت مالمُح وجهــِه وازدادَ انقباُض 
يديه على املســاند وكأنها احلبل الذي 
يشــده للحياة. يحاوُل لكن متنعه قوٌة 
هائلٌة تبقيه في مكانه، تســيُل حباُت 
العرِق من جبينه! يســتمُر الصراُع بني 
التي  اخلفيِة  والقــوِة  بالنهوِض  رغبته 

تبقيه متسمراً مبقعده. 
      متُر اللحظات كأنها ســنني يبحُث 
القويتني  القدمــني  تلك  خاللها عــن 
وصديقــه الذي صمَت إلــى األبد بعِد 
االنفجار الذي نشرَ رائحَة املوِت وفقداِن 
احساسِه بوجودِ قدميه في تلك الليلة 
الظلمــاء إال من بريــِق القذائِف التي 
دروباً  وترســُم  تُلقي بحمِمها عليهم 
حمراء قانية، تخطــُف األرواَح واالقدام 
وااليدي أو ايــة طرف يقُف في طريِقها 

نحو النهاية...

ة التلقي في الفضاء الُممسرح الكرُة وتحياِت الطيورفاعليَّ

استذكار

إلى أن رســائل ميخائيل نعيمة كانت 
في أغلبها ردوداً على مراسالت ثريا حداد 
القارئــة واملعجبة باألديب اللبناني نصاً 
وشــخصاً، واســتمر هذا التواصل عبر 
الرسائل ملدة 14 عاماً، وكان نعيمة خالل 
تلك الفترة يقيم في معتزله الشــهير 

في قريته بسكنتا.
وقال الناقــد املغربي فــي مقدمته إن 
بداية العالقة بــني نعيمة وحداد كانت 
كلماته التي أســرتها باعتباره أبرز رموز 
العالقة  وتعمقت  العربية،  الرومانسية 
حني وصلته هدية ثمينة منها قال عنها 
في إحدى رســائله: »ســتحتل هديتك 
مكاناً يليــق بها في بيتي، وســتبعث 
في نفســي، كلما نظرُت إليها، أجمل 
التقديــر لعواطفك النبيلــة«، ويطرح 
الوراري ذلك السؤال الذي قد يتبادر إلى 
كثير مــن القراء، »هل ميكــن القول إن 
هذا اإلعجاب حتــول إلى حب؟ قد يكون 
كذلــك، إذا فهمنا هذا احلــب باعتباره 
شــعوراً نبيالً يغذيه تقدير اآلخر وامليل 
إليه، وليس قصة لهــا مقدمة ونتائج 

وجردة حساب«.

الرسالة األولى.. كالم عام
 22 تبدو الرســالة األولى املؤرخــة في 
ســبتمبر 1961، رداً على رسالة سابقة 
من ثريا حــداد التي تبدي فيها إعجابها 
بأســلوب الكاتب وأدبه، لذلك خاطبها 
بلغة عامة عادًة ما يستعملها الكّتاب 
وهم يتحدثون إلــى معجبيهم، بل إنه 
على الرغم مــن لباقته في اخلطاب مع 
قارئته، يحشــرها مع اجلميع، ويوجهها 
إلى قراءة أعماله كافة، من دون التوقف 
عند كتب بعينها: »يســرني أن تكوني 
في جملة أولئك القراء، وأن تعرفيني، إذا 
تيسر لك ذلك، في جميع مؤلفاتي ال في 

بعضها فقط«.

اهتمام خاص
يكتســي  الثانية  الرســالة  منذ  لكن 
اخلطاب طابعاً حميمياً، فينقل الكاتب 
قارئته مــن خانة العامــة إلى اخلاصة، 
وجنــده يقول في مســتهل الرســالة 
القصيــرة: »مــن كان فــي قلمها من 
العذوبــة والتقدير واإلخــالص مثل ما 
في قلمــك كان من اإلثــم أن تظن بأن 
رسائلها ميكن أن حتمل شيئاً من الضجر 

إلى نفسي«.
ورمبا يشــفع له في اجلنــوح إلى الرقة 
واحلنّو اعتذارُه لها عن مقابلة صحافية 
كانت ترغب فــي إجرائها معه لصالح 

مجلة »دنيا املرأة«.
وفــي الرســالة الثالثــة املؤرخة في 5 
العالقة تتعمق،  1961، بدأت  ديســمبر 
خصوصــاً بعد تلقيه هديــة منها، بل 
الرســالة القصيرة  ميكن اعتبــار هذه 
يُظهــر فيه نعيمة  أدبيــاً جميالً  نصاً 
اجلماليــات اللغوية املعتــادة في نثره: 
»تبارك ذوقِك، وتباركت اليد التي صقلت 
ِكَســراً من أصداف خليج العقبة ومن 
ونضدتها في شكل  زيتون فلســطني، 
مغــارة احتوت اجملوس والطفَل يســوع 
وأمه، والنجم الذي اهتدى به يسوع إلى 
الطفل العجيب، ولم يفتها أن تنســق 
األلــوان الطبيعية في الصدف بطريقة 
تضفي على املغارة شيئاً من روعة الظل 

والنور«.

دعوة للزيارة
وفي رسالته الرابعة، التي أرفقها برسم 
له، يدعوها إلى زيارته في بسكنتا، ويبدو 
أنها هي مــن متنت ذلك في رســالتها 
الســابقة، وقال لها نعيمة إن »الكلمة 
التي يلقيها الصوت احلي في األذن احلية 
غير الكلمة التــي يخطها القلم على 
القرطــاس«، بالتالي فقــد كانت رغبة 

اللقاء املباشر مشتركة بني الطرفني.

رسمة وطابع بريدي وتوقيع ميخائيل 
نعيمة في الرسالة الرابعة

في هذه الرســالة بالذات، شرع نعيمة 
في إزالــة لقــب قارئتــه املعجبة من 
ديباجة الرسائل، إذ بدأ يخاطبها بعبارة 
»عزيزتي اآلنسة ثريا«، فيما كان يناديها 
في الرســائل السابقة »عزيزتي اآلنسة 
ثريا حداد«، وفي رسالتني متتاليتني منه 
توجه لها بالشــكر علــى هداياها إثر 
زيارتها له في بسكنتا، تلك الزيارة التي 
تركــت أثراً طيباً لديهمــا معاً، إلى حد 
أن نعيمة دعاها إلى أن تزوره باســتمرار، 

وقــد أخبرها أيضاً أنه علــى الرغم من 
أولى  أن  إال  الثقافية،  كثرة انشــغاالته 
الرسائل التي يفتحها من بني الرسائل 
تكون  علــى مكتبه  املتراكمة  الكثيرة 

تلك املوقعة باسمها.
وكتب لها في 17 سبتمبر 1964 يخبرها 
أن اليوم الــذي تزوره فيه يكــون »يوماً 
تاريخيــاً«، خصوصــاً أن زياراتها الثالث 
إلى حد هذا التاريــخ تزامنت كلها مع 
10 أغسطس، وقال في الرسالة: »بقيُت 
أياماً، بعد زيارتك األخيرة، أترقب مكاملة 
تلفونية منك عن اليــوم الذين تعودين 

فيه مع الراهبات«.
وفي الرســالة الالحقة خاطبها بعبارة: 

»عزيزتي ثريا« من دون صفة »اآلنســة«، 
وإن كانت تستشــيره في أمــر زواجها، 
فقد أبدى لها مشاعر احليرة طالباً منها 

أن تستشير قلبها.
كانــت الرســائل بــني نعيمــة وحداد 
مناســبة إلثارة بعض النقط التي تهم 
األدب، فحني ســألته مثــالً عن رأيه في 
املتنبــي أخبرهــا أنه »شــاعر ضخم« 
وأســبغ عليه صفة »البدوي املتحضر«، 
وقال عنــه، »إنه شــاعر عظيم، لكنه 

ليس إنساناً عظيماً«،

اعتذار عن االستمرار
وفي 8 نوفمبر 1965، كتب لها رســالة 
هي األطول في سلســلة رسائله، ورمبا 
التي جعلتها  هــي  طبيعة موضوعها 
كذلك، إذ ناقش معها وضعها النفسي، 
هي التي عبرت له في رسالة سابقة عن 
عدم انسجامها مع بيئتها، وما تعانيه 
من تفاوت فكري مع احمليط، لذلك انبرى 
نعيمة يذلل هذه املشــاق النفســية، 
ويعتبرها ضريبة اختالف، وينتقد معها 
ما ســاد اجملتمع من نفاق وانفصام في 

السلوك.
تعاقبت الرســائل بني ميخائيل نعيمة 
وثريا حداد، على مدار 14 سنة، وإن كانت 
موضوعاتها  وكانت  متقطع،  بشــكل 
فــي الغالب مكاشــفات وتبــادل أدوار 
اإلصغــاء، ويبدو أن الكاتــب اعتاد على 
أن تصله رســائل قارئته املعجبة تباعاً: 
»التحدث إليك أمر تطمئن إليه النفس 
في كل حني«، لذلــك كان يعبر لها عن 
قلقه حــني تتأخر في الكتابة إليه، وفي 
رسائله الالحقة بات يشكو من صعوبة 
في الكتابة بســبب مشــكلة صحية 
في أعصاب اليد اليمنى، وفي رســالته 
األخيرة إشــارة غير مباشرة إلى عجزه 
عن االســتمرار في التراســل مع ثريا: 
»يتبــني لك من خطــي مبلغ الصعوبة 
التــي أصبحــت أعانيها فــي الكتابة، 
فاعذريني وتقبلي أصفى شعائر احملبة«.

رحل ميخائيــل نعيمة فــي 27 فبراير 
1988، ورحلــت بعــده ثريا حــداد عام 
1996، وقد أضاءت هذه الرسائل جوانب 
من حياة وفلســفة الكاتــب اللبناني 
الشــهير، غير أن القارئ قد يتساءل عن 
السبب وراء عدم إدراج رسائل ثريا ضمن 
الكتــاب، ألم يكن حرياً بها أن تســلط 
مزيداً من الضــوء على طبيعة العالقة 

التي جمعتهما؟

* عن »اندبندنت عربية«

عبد الرحيم الخصار 

يظل أدب الرســائل جنســاً فريــداً في 
الكتابــة، فهو يجعل كاتبــه قريباً أكثر 
من القــارئ، وينزل به مــن علياء اخليال 
إلــى الواقع، إنه بالتالي أدب مكاشــفة 
وتعريــة، وباألخــص حني يتعلــق األمر 
برسائل الكّتاب إلى حبيباتهم، إذ يطغى 
االعتراف ويتجلى الضعف، وقد أثير كثير 
من النقاش حول أخالقية نشــر رسائل 
الكّتاب إلى معشوقاتهم، وبالضبط بعد 
رحيلهم، إذ ينتقل إلى العام ما كان يريده 
كاتبه حميمياً وخاصاً، وما أخفاه الكاتب 

في حياته يصير مشاعاً بعد موته.
في العصر احلديث ظهــرت مناذج كثيرة 
للرســائل التي بعث بهــا الكّتاب، ولم 
يكونوا يرغبــون بالضرورة في نشــرها، 
وكان الصنف الطاغي فيها هو رســائل 
احلب، منها رســائل كافــكا إلى ميلينا، 
إلى األميرة  إلى فيرا، وديكارت  ونابوكوف 
إليزابيــث، ونابليون إلــى جوزفني، وألبير 
كامو إلى ماريا كازاريس، وفرناندو بيسوا 
إلى أوفيليــا كيروش، وهنــري ميلر إلى 
أناييس نن، ورومان جاري إلى كريســتيل، 
وبول إيلوار إلى جاال، وجيوم أبولينير إلى 

ليوم.
وإذا كانت أشــهر الرســائل في العالم 
العربــي هي ما كتبه جبران خليل جبران 
إلى مي زيادة، وغســان كنفاني إلى غادة 
الســمان، فإننا أمام منــوذج آخر يختلف 
عنهما في طبيعة العالقة بني املرِســل 
واملرَســل إليه، فعلى خالف احلب املعلن 
من جبران وغسان جند أنفسنا إزاء عالقة 
أخرى قد يكــون احلب خلفية بعيدة لها، 
وقد ال يكون علــى اإلطالق، أما اإلعجاب 
فهــو واضح بالضــرورة، هذا الشــعور 
القــارئ وهو يطالع  بااللتباس يحس به 
رســائل املفكر والشاعر اللبناني الراحل 
ميخائيل نعيمة، إلى ثريا حداد، الصادرة 
حديثاً عن دار »بتانة« في القاهرة، وأعدها 
وراجعها  أخوها ســمير حداد،  للنشــر 
وقدم لها الناقد والشــاعر املغربي عبد 

اللطيف الوراري.

رسائل وهدايا 
كان ميخائيل في عامه احلادي والسبعني 
حني بدأ يكتب رسائل إلى األديبة األردنية 
الشــابة ثريا حداد، أستاذة األدب العربي 
فــي جامعة جونــز هوبكنز فــي والية 
ماريالند األميركية، وكانت حينها رئيسة 

رابطة راهبات الوردية في عّمان.
وأشار الناقد املغربي في تقدميه للكتاب 

الكشف عن رسائل ميخائيل نعيمة إلى ثريا حداد *
في الذكرى 34 لرحيله..

إذا كانت أشهر الرسائل 
في العالم العربي هي ما 

كتبه جبران خليل جبران 
إلى مي زيادة، وغسان 

كنفاني إلى غادة السمان، 
فإننا أمام نموذج آخر 

يختلف عنهما في طبيعة 
العالقة بين المرسِل 

والمرسَل إليه، فعلى 
خالف الحب المعلن من 

جبران وغسان نجد أنفسنا 
إزاء عالقة أخرى قد يكون 

الحب خلفية بعيدة لها

نعيمة
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األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

ملونشريط
توفي قبل اكتشافه الفوز
بجائزة يانصيب كبيرة

توفي أســكتلندي يبلغ من العمر 59 عاما، قبــل أن يعرف بفوزه 
بجائــزة يانصيب كبيــرة، إجمالــي قيمتها املاليــة 7.9 مليون 

إسترليني، أي ما يعادل تقريبا 10 ماليني دوالر.
ولقي أندرو جيل، مصرعه بعدما ســقط من على درج مبنزل أحد 

أصدقائه، ليتسبب ذلك بكسر رقبته ووفاته بعد ذلك بأيام.
وبينمــا كانت ليزا توماس، ابنة الراحــل، حزينة على موت والدها 
املفاجــئ، تفاجأت بوصــول مغلــف ملنزلها الواقع في شــمال 

الناركشاير.
وكانت الصدمة بالنســبة لليزا أنها اكتشــفت فوز والدها إلى 
جانب شــخص آخر باجلائزة الكبرى ليانصيــب البريد، والتي تبلغ 

قيمتها 10 ماليني دوالر.
واعتبــرت ليزا اجلائزة مبثابــة الهدية األخيرة مــن والدها، وقالت 
لصحيفة »ديلي ريكورد« األســكتلندية: »أشعر باحلزن ألن والدي 

ليس هنا لالستمتاع بهذا املبلغ الكبير من املال«.
وأضافت: »لم نقرر بعد ماذا سنفعل بهذا املبلغ، لكن من املرجح 
أننا ســنقضي عطلة في فلوريدا«، حســبما نقلت صحيفة »ذا 

صن« البريطانية.

خاليا الجمع والطرح في الدماغ مختلفة
أظهرت دراسة أملانية أن الدماغ يحتوي على خاليا عصبية تنشط 
أثناء العمليات احلسابية حتديداً. ووجدت أن هذه اخلاليا املكتشفة 
حديثاً تنشــط حصرياً أثناء اإلضافة واجلمع، بينما تنشط أخرى 
أثناء عمليات الطرح. وال يتأثر هذا النشــاط سواء أكانت املسألة 

احلسابية مكتوبة بالكلمات أم بالرموز الرياضية.
وألقت دراســة أجريت مؤخراً في جامعة توبنغن وبون ونشــرتها 
»جورنال كورينت بيولوجي« الضــوء على ما يحدث داخل الدماغ 
أثنــاء التعامل مع احلســابات، وهــو من األنشــطة التي التزال 

مجهولة إلى حد كبير.
واستفاد الباحثون من ميزة خاصة لقسم الصرع في مستشفى 
بــون اجلامعي، وهو متخصــص في العمليــات اجلراحية ألدمغة 
املصابني بالصرع، حيث تنشأ النوبات دائماً في نفس املنطقة من 
الدمــاغ لدى بعض املرضى. ومن أجل حتديــد موقع هذه املنطقة 
املصابة بدقة، قام األطباء بــزرع عدة أقطاب كهربائية في أدمغة 

املرضى.
وتُســتخَدم هذه اجملّســات الكهربائية لتحديد اخلاليا املتسببة 
في التشــنج، إضافة إلى إمكانية قياس نشاط اخلاليا العصبية 
الفرديــة بواســطتها، وعلى الرغــم من أن ذلك لــم يكن هدف 
الدراســة في البدايــة، لكن املعلومات عن نشــاط هذا اجلزء من 

الدماغ نتجت أثناء التجربة.
وُطلب من املشاركني في الدراسة وعددهم 5 نساء و4 رجال إجراء 

بعض احلسابات، مثل جمع 5 و3، وطرح 4 من 7.
وبحسب البروفيسور فلوريان مورمان من مستشفى بون اجلامعي: 
»تبني أن خاليا معينة في الدماغ تنشــط أثناء عملية اجلمع، وهي 
غير تلك التي تنشــط أثناء عملية الطرح. وعند اســتبدال رموز 
املســألة احلســابية وإحالل كلمات مكانها، تكّرر نفس التأثير«. 
ويشــير الباحثون إلى هذا التغير في األنشطة بني اجلمع والطرح 
باســم »الترميز الديناميكي«، ومت تشبيهه بتغيير الضغط على 

أزرار اآللة احلاسبة.
ومتثل هذه الدراســة خطوة هامة نحو فهــم أفضل لواحدة من 
أهم القدرات البشــرية الرمزية، وهي احلســاب باألرقــام. ويريد 
فريق البحــث في خطوته التالية حتديد الدور الذي تقوم به اخلاليا 

العصبية في هذا األمر.

بغداد ـ الصباح الجديد :

الفنانــني  نقابــة  اســتذكرت 
عازف  الراحل،  الفنــان  العراقيني 
الكمــان فالح حســن، بإقامتها 
حفال تأبينياً مبناســبة أربعينيته، 
وأقيم حفــل التأبني مبقر النقابة، 
وقدمــت لــه الفنانــة بشــرى 
سميسم، مســتعيدة بعضاً من 
الراحــل، الذي  الفنان  محطــات 
يعــد واحداً من رموز املوســيقى 
الغناء  فــي  العراقية، ال ســيما 
الريفي اجلنوبي الذي أســهم في 
تطوير أمناطــه الغنائية من خالل 
عزفه ألغلــب الفنانني العراقيني، 
بــدءاً من داخــل حســن وناصر 
حكيم وحضيري أبو عزيز وسلمان 
املنكوب، ومــروراً بعبادي العماري 
وحســني ســعيدة وفــرج وهاب 
وســعدي  الالمي  وعبداحلســني 
يونس  إلى جيــل  وصــوالً  احللي، 

العبودي ورعد الناصري.
  فضــالً عــن مطربــي أغنيــة 
املدينة مــن جنوم الســبعينيات 
خضر  ياس  أمثــال  والثمانينيات، 
وحسني نعمة وفاضل عواد ورياض 
أحمد وســعدون جابر، الذي ترأس 
في الثمانينيات فرقته املوسيقية، 

وغيرهم الكثير من املطربني.
وحضــرت حفــل التأبني أســرة 

الراحل، التي عّبرت عن شــكرها 
وامتنانهــا للقائمني على احلفل، 
الســتذكار الفنــان الراحل الذي 
عانــى كثيراً في الســنوات التي 
تلــت فقدانه بصره، منــذ العام 

.1984
وقالت زوجة الفنان فالح حســن، 

للفن  الكثيــر  قّدم  »الراحــل  إن 
العراقي، لكنه لــم يلَق اإلنصاف 
من قبل املســؤولني، وكان يعاني 
كثيــراً فــي أيامه األخيــرة، وقد 
ناشــد ألجــل التدخــل وإنقاذه، 
لكن من دون جــدوى«، الفتة إلى 
أن »جلســة التأبني هــذه توّضح 

مدى حب الناس له، وهو انعكاس 
حلياته فقد كان قريباً من متذوقي 
يتصلون  وكان محبوه  املوسيقى، 
به على الــدوام، ويرحب بهم في 

املنزل، ويقوم بالعزف لهم«.
مــن جهته قال امللحن محســن 
فرحــان، إن »الراحــل ميثــل أحد 

العراقيــة،  املوســيقى  أعمــدة 
ورحيله ميثل خسارة فادحة للفن 
إلى أنه  العراقي األصيل«، مشيراً 
كان ميتلك اإلصرار والدافع الكبير 
في تقــدمي املزيد من العطاء، رغم 

تدهور وضعه الصحي.
بدوره، حتّدث الفنان عبد احلســني 

الالمي عــن عالقته بالفنان فالح 
حســن، مســتعيداً بعضــاً من 
معاً،  التــي جمعتهما  الذكريات 
وأشــار الالمي إلى حادثة جمعته 
بالراحل، في منزل الفنان سعدون 
املصري  املوسيقار  وبحضور  جابر، 
إلى أن »حمدي  بليغ حمدي، الفتاً 
عّبر عــن إعجابــه الكبير بفالح 
بعض  أســمعه  حســن، حينما 
املقطوعات املوســيقية على آلة 

الكمان.
املنكوب،  الفنان عباس  قال  بينما 
املهمــة  التحــّول  »نقطــة  إن 
فــي حياة فالــح حســن متّثلت 
بلقائه مع والدي الراحل ســلمان 
املنكوب، وبعدها قدما الكثير من 
التي ال  املهمة  الغنائية  اجللسات 
الغناء  ذاكرة  في  تزال شــاخصة 

العراقي األصيل«.
مبيناً أنه لــم ينقطع عن الراحل 
لغايــة رحيله، وهي ملســة وفاء 
لهذا الفنــان الذي قــّدم الكثير 

للفن العراقي.
وعلى هامش اجللسة، ُعرض على 
شاشة »الداتا شو« فيلم بعنوان 
»أســطورة الكمان«، اســتعرض 
بالفن  احلافلــة  الراحل  مســيرة 
واجلمــال واإلبداع، قبــل أن يُفتح 
باب املداخالت الذي قّدم من خالله 
عن  شــهادات  احلاضرين  بعــض 

الفنان الراحل فالح.

زينب الحسني
بعد ان انتشــر املستوى الهابط 
بعض  فــي  ملحــوظ  بشــكل 
احلوارات الفنيــة في العراق وبات 
الهــدف من إقامة احلــوارات هو 
إشــعال نسبة املشــاهدات في 
مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بشــتى الطرق والوســائل حتى 
لــو كان حتقيق ذلــك االمر على 
حساب الضيف نفسه في بعض 
الى  بالتالي  تسبب  الذي  االحيان 
هبــوط املســتوى الثقافي على 
ايضا  البرنامج  يقدم  من  حساب 
الذي باتت مهنة متاحة بشــكل 

واسع دون شرط او قيد!   
يظهــر برنامج » دردش مع انس » 

الذي يعده ويقدمه النجم مقدم 
البرامــج واحملــاور انــس الطائي 
إذاعياً عبــر راديو العراقية ومرئياً 
التواصل  عبر منصــات مواقــع 
االجتماعي مباشــرة على الهواء 

الى  ليعيد  كاملة  ســاعة  وملدة 
األذهــان منــط احلــوارات الفنية 
التي تليق  الهادفــة والرصينــة 
باجلمهــور العراقــي مــن خالل 
التخصصية  األســئلة  نوعيــة 

التي تطــرح والتي نفتقدها منذ 
سنوات عديدة   

هذا وقد اكد الطائي في تصريح 
 « خاص للصبــاح اجلديــد قائالً 
ان فكــرة البرنامــج جــاءت في 

محاولة جــادة للفت االنتباه الى 
ضــرورة اعادة االســلوب املهني 
إلدارة احلــوارات الفنية مبا يتالئم 
مع الروح والشــخصية العراقية 
األصيلــة بعيــداً عــن االبتذال 
واســتخدام املفــردات الهابطة 
الدخيلــة التي ال تليــق باملتابع 

العراقي 
) دردش مع انــس ( كبرنامج فني 
اختار ان يسير في طريق معاكس 
تقريبا ملا يدور اليوم في الساحة 
احملليــة  مــن برامــج تلفزيونية 
يتوفر فيها كل شي من  وإذاعية 
وأفراد باســتثناء  وأموال  معدات 

احملتوى اجليد »  
التاسعة  الساعة  يبث  البرنامج 

مساءا يوم االثنني من كل اسبوع 
الفن  وقد استضاف عمالقة في 
فيصل  االستاذ   ( منهم  العراقي 
واملوســيقار  وامللحن  الياســري 
فاروق هــالل واخملرج الرائد محمد 
شــكري جميل واملؤلــف القدير 
صباح عطــوان و د. عبــد اجمليد 
الســامرائي ود. ميمــون اخلالدي 
شهيد  ود.رياض  مهدي  ود.عقيل 
ود.عبد احلميد الصائح ود.حسني 
نعيم  ود.عواطــف  هــارف  علي 
ود.هيثــم عبــد الــرزاق ونقيب 
د. جبار جودي  العراقيني  الفنانني 
والفنانــني محمود ابــو العباس 
هادي  وحســن  الربيعي  وزهــرة 

وعادل عثمان.

فالح حسن.. حاضر بين محبيه برغم الرحيل

بعد انتشار المستوى الهابط واللهاث وراء المشاهدات 

الطائي يعيد الى االذهان الرصانة للبرامج الحوارية .. 

ذي قار ـ الصباح الجديد:
يجوب الشاب محسن شريف مناطق البالد 
طــوالً وعرضاً بحثــاً عن حرفيــني يجيدون 
صناعة وتصميم مقتنيــات وأدوات منزلية 
لها عالقة بتراث مجتمعاتهم حتى يضمهم 

إلى فريق عمله في ذي قار.
يعيش شــريف 28 عاماً ولعــاً كبيراً بإحياء 
التراث الذي كان حاضراً حتى األمس القريب 
في بيوت العراقيني من حاضنات اخلبز وِقرب 
املاء الطينية وسعف النخيل، بعد أن يضيف 
إليها ملسة حداثية تتناسب مع مزاج احلاضر.
بدأ شــريف منذ أكثر من عقد السعي وراء 
تلك الصناعة اليدويــة كهاوِ ومهتم بتراث 
مدينته حيــث الناصرية التــي متثِّل واحدة 
من أهم معاقل الريــف وأقدم املناطق التي 

شهدت العديد من احلضارات القدمية.
عند منطقته التي تعــرف بـ«عكد الهوى« 
بـ«احلبوبي«، وسط مدينة  وســميت الحقاً 
األولّية  املواد  الناصرية، يتحّرك شريف جلمع 

اخلام التي تدخل في صناعة أغلب بضائعه.
يقــول شــريف إّنــه »يعتمد علــى مواقع 

التواصل االجتماعــي في الترويج لبضاعته 
التي غالباً ما تنال رضا وقبول الزبائن«.

ويقّدم الشــاب خدمة توصيل املنتجات إلى 
املنازل بعد تلبيــة متطلبات كل عميل في 

القطعة التي يريدها.
في الســنوات الثالث األخيرة، القت بضاعة 
شــريف رواجاً كبيراً على مواقــع التواصل 

حيث  مــن االجتماعــي،  الكثيــر  تصلــه 
الطلبــات من محافظات عدة مما يجعله في 

حالة من السفر شبه الدائم.
يلفت الشاب احلاصل على شهادة جامعية 
في علوم احلاســبات إلى أنــه قبل أيام جّهز 
»طلبية إلى خارج البالد مت إرسالها عن طريق 

أحد املسافرين«.
لم يعــد األمر مقتصراً علــى أدوات منزلية 
حتمل قيمة تراثية خاصة مبدينته فقط، وإمنا 
بدأ عمله بالتوسع أكثر لتصنيع مواد مماثلة 
تتعلق بأماكن متفرقة من البالد مما اضطره 

للبحث عن حرفيني من أبناء تلك املناطق.
وبعــد رحلة بحث طويلة، اســتطاع تكوين 
فريق من احلرفيني من شتى احملافظات يصل 

عدده إلــى نحو 20 شــخصاً، يتم التواصل 
التي  بينهم عبر صفحته الشخصية  فيما 

أطلق عليها »عكد الهوى«.
وطيلة الســنوات املاضيــة، كانت عمليات 
تصنيع تلك املــواد تتم داخل منازل احلرفيني 
ســواء في الناصرية أو بقية املناطق األخرى، 
لكن ذلك لم يعد مسلماً به وطموحاً نهائياً 

كما يقول.
يستعد شريف خالل الشهور الثالثة املقبلة 
الستكمال مشــروعه بافتتاح واجهة عرض 
كبيــرة عند إحدى البنايات وســط مدينته، 

تكون مبا يشبه املتحف املصغر.
وليس الطني ومــواد النخيل وحدها، فهناك 
الزجاج املزخرف وامللّون الذي يســتخدم في 
عمل أدوات أخرى من بينها الفوانيس وأباريق 

الشاي.
ويلفــت إلى أنــه أقام العديد مــن املعارض 
اخلاصة التي تعنى بهذا التراث والتي حظيت 
بحضــور وتفاعل كبير بينها ورشــة ضمت 
العديــد مــن األدوات التراثية دشــنت في 

منطقة الزقورة األثرية مبحافظة ذي قار.

مواطن يعيد التراث إلى بيوت بالد الرافدين
بلمسة عصرية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

يــوم جيد بشــكل عام، تفتح لــك الكثير 
من األبواب والفرص في هذه الفترة، تشــعر 
بالراحة بشــكل عام فيما يخص مسارك 
املهني، تخطط مع عــدد من األصدقاء من 

أجل قضاء مشوار واخلروج في نزهة.

 متر مبشكلة قانونية انت بحاجة الى استشارة، 
مزاجك متقلب بشكل كبير هذه الفترة، ال تثق 
بكل من حولك، عليك االنتباه من أن تفشــي 
أســرارك ألي شــخص، عليك اقناع الشريك 

بفكرة تروادك منذ مدة طويلة.

 ال جديد على صعيد العمل، ما زلت تقدم أفضل 
ما لديك وتثبت نفسك يوًما بعد يوم، مير صديق 
لــك بوعكة صحيــة خطيرة نوًعا مــا تدخله 
املستشــفى، حتاول الوقوف إلــى جانبه ودعمه 

بشكل كبير.

حتصــل في هــذه الفترة على دعــم كبير من 
النجاح املســتمر،  العمــل، حتقق  مديرك في 
بالرغم من ان االمور جيــدة في العمل إال أنك 
قد تصادف بعض املشاكل مع شريك حياتك مما 
يؤثر على حياتك اخلاصة، قد تتعرض خليبة امل.

تتعرف على أشخاص جدد يحدثون تغيير كبير 
في حياتك، أحدهم يقدم لك فرصة جيدة في 
العمل، قد يكون من أحد شروط هذه الفرصة 
السفر، وهو أمر ترغب به بشدة، في حال كنت 

اعزبًا قد تلتقي بالشريك في هذه الفترة.

سوف تتطور مهاراتك في العمل بشكل كبير، 
يلحظ رؤسائك هذا األمر، ويشعرون بالسعادة 
الكبيــرة، قد حتصــل على ترقيــة أو زيادة في 
الراتب، حاول ان ال تفتح مواضيع حساسة مع 

شريك حياتك في هذه الفترة.

يتعكر مزاجك اليوم بســبب بعض األخبار السيئة 
التي تصلك، انــت قادر على تخطي هــذه املرحلة 
واالزمة، فقــط ال تبالغ بالتفكير، امامك مشــروع 
جديــد مهم وكبير جًدا، اذا متكنــت من الدخول به  
ستحقق جناح كبير يؤثر بشكل إيجابي مبستقبلك.

هناك الكثير من املهام وجدولك مليء باملهام 
واالتصــاالت باالضافة إلى بعض املناســبات 
االجتماعية التي يجب أن تنجزها هذه الفترة 
دون تأخير، اعطي العمــل أولوية، فاالصدقاء 

والعائلة سيتفهمون األمر.

الطمــوح واالحالم أمر جيــد، لكن يجب عليك 
البقــاء علــى أرض الواقع وعــدم املبالغة في 
اجملازفة، عليك منح اصدقائك بعض الوقت، فهم 
يحاولون رؤيتك منذ مدة وأنت دائم االنشــغال، 

يجب أن تعطي حياتك االجتماعية فرصة.

تفكر بالســفر ولديك رغبة كبيرة للقيام بهذا 
األمر، قبل اتخــاذ هذه اخلطوة عليك ترتيب كل 
االمور املهمة في العمــل والعائلة حتى ال يؤثر 
غيابك على سيرها، كما يجب عليك توفير كل 

ما حتتاجه عائلتك قبل السفر.

أنت بحاجة في هذه الفترة إلى من يســمعك، 
فالكثير من الغضب والكالم في داخلك وإذا لم 
تخرجه ستشعر بالضيق الشديد، كل ما تريده 
أن يســمعك اآلخرون دون أي تعليق، انت بحاجة 

الخراج غضبك ليس اكثر.

الجديالدلو

يــا عزيزي احلمل أنت تبــذل جهد كبير جداً 
في العمل هذه الفتــرة، لكنك في النهاية 
تتغلــب على املشــاكل والتحديــات التي 
تواجهك، أنت تعمل على تطوير نفسك في 

العمل وجتنب الروتني وامللل.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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السلة يمنع روسيا من بطوالته
والطائرة يجردها من تنظيم المونديال

العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتاد الدولي لكرة الســلة 
املشاركة  روسيا من  »فيبا«، منع 
في أي بطولة تابعــة له، نتيجة 
لغزو قواتها العسكرية ألوكرانيا.

واألوروبي  الدولــي  االحتادان  وكان 
لكرة القدم قــد أعلنا عن إيقاف 
الكروي في روسيا لذاك  النشاط 
السبب، ما ترتب عليه فقدانهم 
العالم  لــكأس  التأهل  فرصــة 

2022 بقطر.
السلة  الدولي لكرة  ونشر االحتاد 
اإللكتروني،  موقعــه  عبــر  بيانًا 
جــاء فيه:«ال يزال االحتــاد الدولي 
لكرة الســلة )فيبا( قلًقا للغاية 
من األحــداث األخيرة في أوكرانيا 
ويعــرب عن أعمــق تعاطفه مع 
قرار  مع  »متاشياً  الضحايا«.وتابع: 
األوملبية  للجنة  التنفيذي  اجمللس 
الدولية وأســبابه، أعلــن االحتاد 
الدولــي لكرة الســلة )فيبا( أنه 
للفرق واملســؤولني  يُســمح  لن 
الروس باملشــاركة في مسابقات 
كرة السلة وكرة السلة 3x3 في 
الدولي لكرة السلة )فيبا(  االحتاد 

حتى إشعار آخر«.
وأضــاف: »ســوف يقــوم االحتاد 
الدولي لكرة السلة )فيبا( باإلبالغ 
عــن أي قــرارات أخــرى يتخذها 
اجمللس املركــزي في اجتماعه في 
25 أذار، وكذلك مــن قبل هيئات 
لالحتاد  التابعة  األوروبية  املنطقة 
الدولــي لكرة الســلة )فيبا( في 
قائاًل:  املقبلة«.واختتــم  األيــام 
»االحتاد الدولي لكرة السلة يدين 
العنف بشــدة ويأمل أن يســود 

السالم على وجه السرعة«.
كما أعلن االحتاد الدولي للبياثلون، 
روسيا  رياضيي  مشــاركة  حظر 

وبيالروســيا، في منافسات كأس 
العالم، وذلك بســبب أزمة الغزو 
االحتاد  الروســي ألوكرانيا.وذكــر 
أنه اتبــع نصائح اللجنة األوملبية 
الدولية فــي اتخاذ هــذا القرار، 
وسيدرس تعليق عضويتي احتادي 
روســيا وبيالروســيا، في 17 آذار 

اجلاري.
قد  للبياثلون  الدولي  االحتاد  وكان 
أعلن في وقت سابق أن الرياضيني 
كرياضيني  املشــاركة  ميكنهــم 
مســتقلني دون رفع رموز وطنية، 
مثــل العلــم أو ترديد النشــيد 
الوطني.وقــال متزجلــو روســيا 

وبيالروســيا، إنهم ال يرغبون في 
املشاركة في املنافسات املتبقية 
من املوســم، في فنلنــدا اعتبارا 
مــن الغد اخلميــس، وكذلك في 
إســتونيا والنرويج، في ظل هذه 
الذي  القرار  الظروف، لذلك فــإن 
أعلنــه االحتــاد اليــوم ال يحدث 
في  العملية  الناحيــة  من  فارقا 
منافســات كأس العالــم هــذا 

املوسم.
عزال  وبيالروسيا  روســيا  وتواجه 
متزايدا فــي عالم الرياضة، حيث 
اتبعــت العديــد مــن االحتادات 
نصائــح اللجنة األوملبية الدولية 

مبنــع مشــاركة رياضييهما في 
املنافســات الدوليــة، فــي حني 
قررت احتادات رياضات أخرى، منها 
التنــس والســباحة، الســماح 
لكــن  باملشــاركة  للرياضيــني 
مســتقلني.وكان  كرياضيــني 
االحتادان الدولــي )فيفا( واألوروبي 
)يويفا( لكــرة القدم قد قررا منع 
مشاركة جميع املنتخبات والفرق 
الدولية،  املنافسات  في  الروسية 
وهــو ما يعنــي غيــاب املنتخب 
الروســي عــن امللحــق األوروبي 
املؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
للســيارات  الدولي  االحتاد  وأعلن 

)فيا( أن نيكيتا مازبني، سائق فريق 
بالتواجد  هاس، سيســمح لــه 
في ســباقات املوسم اجلديد من 
سباقات سيارات فورموال1- ولكن 
ليس حتت اســم وعلم روســيا.
وذكر فيا عقب اجتماع للمجلس 
أن  الســيارات  لرياضة  العاملــي 
وبيالروسيا،  روسيا  من  السائقني 
لن يتــم حظرهم مــن األحداث 
روســيا  غزو  أعقاب  في  الدولية، 
ألوكرانيا.ميكنهم التســابق »في 
مســاحة محايــدة حتــت علم 
)فيا( واخلضوع إلــى التزام محدد 
الدولي  االحتــاد  مببــادئ  والتقيد 

بالســالم  اخلاصــة  للســيارات 
إشعار  السياســي، حتى  واحلياد 
آخر«.يذكر أن مازبني هو الســائق 
الروســي الوحيد فــي فورموال-
1ـ التــي تبدأ ســباقاتها يوم 20 
البحرين. اجلاري في  الشــهر  من 
للســيارات  الدولي  االحتاد  وألغى 
األســبوع املاضي ســباق اجلائزة 
الذي كان مقررا  الروسي،  الكبرى 
إقامته فــي أيلول املقبــل، وقام 
فريق هاس األسبوع املاضي بإزالة 
األلوان احلمــراء والبيضاء والزرقاء 
الراعي  الروسي من شعار  للعلم 
الرئيســي »أورالكالــي«، وهــى 

شركة كيماويات، من السيارة.
مــن جانبه، أعلن االحتــاد الدولي 
للكرة الطائرة برئاســة البرازيلي 
آري جراســا سحب تنظيم كأس 
العالــم للكــرة الطائــرة 2022 
بيان  في  االحتاد  روســيا.وقال  من 
عبر موقعه الرســمي، إنه اليزال 
قلًقا للغايــة من تصاعد املوقف 
وســالمة الشــعب األوكرانــي.

إدارة  »توصــل مجلــس  وأكــد: 
إلى  الطائرة  للكرة  الدولي  االحتاد 
نتيجة مفادها بأنه ســيكون من 
املســتحيل التحضيــر لبطولة 
العالــم وإقامتهــا في روســيا 

بسبب احلرب في أوكرانيا«.
البيــان: »وفًقــا لذلك قرر  وتابع 
تنظيــم بطولة  االحتاد ســحب 
العالم للكرة الطائرة للرجال من 
إقامتها  والذي كان مقررا  روسيا، 
وبناء   ،»2022 وأيلول  آب  شــهري 
عليه مت إبالغ االحتاد الروسي للكرة 
للكرة  املنظمة  واللجنة  الطائرة 
االحتاد  2022.ويبحــث  الطائــرة 
الدولي للعبة فــي الوقت احلالي 
عن دولة مضيفة بديلة للبطولة 
التي تشارك بها 3 دول عربية هي 

»تونس - مصر - قطر«.

العبو روسيا بالكرة الطائرة

مدريد ـ وكاالت:
يســتعد برشــلونة لتوقيع اتفاقية جديدة بشأن 
خوض مباراتــني وديتني في أســتراليا، عقب نهاية 
املوسم اجلاري، وذلك بحسب تقرير صحفي إسباني.

وأكدت صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلســبانية، أن 
برشــلونة وافق بالفعل على خوض مباراتني وديتني 
في أســتراليا بعد نهاية املوسم، دون أن يكون لهما 
أي عالقة بفترة التحضير للموسم اجلديد.وأضافت 
الصحيفــة، أن موافقة برشــلونة على خوض تلك 
املباراتــني، جاءت من أجل حتســني األوضــاع املالية 
لدى النــادي الذي يعاني اقتصاديًا منذ بداية جائحة 
كورونا.ومع ذلك، فإن برشــلونة سيواجه مشكلة 
في خــوض املباراتني الوديتني بكامــل جنومه، نظرًا 
الحتمالية تعــارض مواعيدهما مع مواعيد مباريات 

دوري األمم األوروبية، في املدة من 2 إلى 14 حزيران.
ويلتقي منتخب إسبانيا خالل تلك املدة مع البرتغال 
)2 حزيــران( والتشــيك )5 حزيران(، وسويســرا )9 
حزيران(، ثم التشــيك مرة أخــرى )12 حزيران(.وبناًء 
عليه، ســيضطر برشــلونة للســفر إلى أستراليا 
في املدة من 23 إلى 29 أيــار، أي عقب مباراة اجلولة 
األخيرة في الليجا أمــام فياريال بيوم واحد، وخوض 
اللقائــني بالعناصــر الدوليــة قبــل انضمامهما 

ملنتخبات بالدهم.

بروكسل ـ وكاالت:
أحرز اإليطالي ماتيو ترينتــني، دراج فريق اإلمارات، 
فــوزه الشــخصي األول، والعاشــر للفريق هذا 
املوسم.وجاء ذلك بعد فوزه باملركز األول في سباق 
لوســامني في بلجيكا، والذي أقيم على مســار 
بطول 209 كم، انطالقاً من كوارينيون وصوالً إلى 
دور.ومتكــن اإليطالي البالغ من العمر 32 عاماً، من 
االنضمام إلى اجملموعــة املتقدمة التي تألفت من 
8 دراجني.ثم انطلق مع الوصول إلى اجلزء املرصوف 
باحلصى في آخر 20 كم لينتزع الفوز باملركز األول.

وقال ترينتني: »كان الســباق جيداً، رغم صعوبته 
ومستوى املنافسة الشديد منذ حلظاته األولى«.

وأضاف: »هدفنا في الفريق تركز على جتنب سباق 
سرعة نهائي بني مجموعة كبيرة من الدراجني«.

وكان ترينتني، قد اســتفاد من مستوى لياقته في 
الكيلومترات األخيرة من السباق.

ومتكن من مواجهة منافســه فيكتور كامبنارت، 
من فريق لوتو-ســودال، والذي بذل قصارى جهده 

للحاق بالنجم اإليطالي.

عمان ـ وكاالت:
وصــل املدافع البرازيلــي كارلــوس ألبرتو، إلى 
العاصمة عمــان، من أجل االنخراط في تدريبات 
فريق شباب األردن.وجاءت رغبة شباب األردن في 
التعاقد مع مدافع أجنبي، بعد رحيل الكاميروني 

بانانا للعب في الهند.
وسيخضع كارلوس ألبرتو، للتجربة والفحوصات 
الطبية، قبل أن يقرر اجلهاز الفني بقيادة وسيم 
ألبرتو،  معه.ويعتبــر  التعاقد  إمكانيــة  البزور، 
احملترف البرازيلي الثاني في صفوف شباب األردن، 
حيث يتواجــد مواطنه املهاجــم دوجالس منذ 
املوســم املاضي مع الفريق.وكان فريق شــباب 
األردن قد افتتح موســمه بشــكل مثالي، عن 
طريق حتقيق الفوز على سحاب بنتيجة 2-1 في 

افتتاح مشواره ببطولة الدرع.

برشلونة يخوض
وديتين في أستراليا

اإلمارات للدراجات بطاًل 
لسباق لوسامين البلجيكي

شباب األردن يضم 
البرازيلي ألبرتو 
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ريال بيتس ـ فاليكانو
كأس إسبانيا/ نصف نهائي 
11:00 مساًء

مدريد ـ وكاالت:
نادال،  رافائيــل  اإلســباني  أكد 
املصنــف الرابــع عامليــا، اليوم 
مشــاركته في النسخة املقبلة 
املفتوحة  برشــلونة  بطولة  من 
للتنــس، املقامة علــى املالعب 
الترابية والتي ســتقام في املدة 

بني 16 وحتى 24 نيسان.
ويعد نادال الــذي توج هذا العام 
بلقبي أستراليا املفتوحة الكبرى 
من  املكســيكية،  وأكابولكــو 
بني أقــوى املرشــحني للفوز في 
برشــلونة، حيث يواصل عروضه 
استهله  الذي  العام  هذا  املبهرة 
التوالي، في  بـ15 انتصارا علــى 
رقم قياســي لم يحققه طوال 

مشواره.
ويخوض نادال بطولة برشــلونة 
تتويجا  األكثــر  الالعب  بصفته 
بألقاب اجلراند ســالم )21 لقبا(، 
متفوقــا على الثنائــي الصربي 
والسويسري  ديوكوفيتش  نوفاك 
 20 روجر فيــدرر ولــكل منهما 
لقبا، وذلــك بعد فوزه في نهائي 
أســتراليا على الروســي دانييل 

ميدفيديــف، والذي أقصاه أيضا 
من نصف نهائي أكابولكو، رغم 
التصنيف  لقمة  الروسي  صعود 
على  اجلــاري  األســبوع  العاملي 
ديوكوفيتش.وسيشارك  حساب 
ذات  برشــلونة  بطولة  نادال في 
في  الـ17  للمــرة  نقطة  الـ500 
مشــواره، بعدما أكــد حضوره 
لينضم إلى أسماء مثل اليوناني 
تسيتســيباس،  ســتيفانوس 
وصيــف البطل العــام املاضي، 

والذي أكد أيضا مشاركته.
باللقب  للفــوز  نــادال  ويتطلع 

للمرة الـ13 في مشواره وكذلك 
للحفاظ علــى لقبه الذي أحرزه 
حســاب  على  املاضــي  العــام 

تسيتسيباس.
وأبدى املديــر الرياضي للبطولة، 
دافيد فيرير، ســعادته مبشاركة 
نادال مشــيرا إلــى أن ما يفعله 
فريد".وقال  "أمــر  املالعــب  في 
برشــلونة  في  برافا  نحظى  "أن 
فســيكون إضافة مهمة للغاية 
بشــأن  والتطلعات  للبطولــة 
معرفة إلى أين سيصل ستكون 

على أشدها".

جدة ـ وكاالت:
أكد األرجنتيني إيفــر بانيجا جنم 
املميز  وســط الشــباب، حضوره 
والالفت وصناعتــه للفارق الكبير 
مــع الليــوث بــدوري كأس األمير 
محمد بــن ســلمان للمحترفني 
هذا املوسم. ويحتل فريق الشباب 
املركــز الثالث على جــدول ترتيب 
الدوري برصيــد 43 نقطة، وبفارق 
النصر،  الوصيــف  عــن  نقطــة 
وثمانية نقــاط عن املتصدر االحتاد 
الــذي ميتلك مبــاراة مؤجلة أمام 

الهالل.
 ويعــد بانيجا واحــدا من أفضل 
في  واملؤثرين  األجانــب  الالعبــني 
22 جولة من  الدوري بعــد مــرور 
املســابقة، بفضــل متيــزه رفقة 
الشــباب، وأرقامه خير دليل على 
ذلك. ويتصــدر الدولي األرجنتيني 
الســابق، قائمة صّناع الفرص في 
الدوري حتــى اآلن، بصناعته ) 61 
فرصة(، يليه التونسي سعد بقير 
جنم أبهــا ) 51(، واملقدونــي إزيان 
أهلي جدة  أيسر  أليوسكي ظهير 
) 46(. ثــم عبدالرحمن غريب جنم 

أهلي جدة والبيروفي كريســتيان 
كويفا محترف الفتــح ) 44 لكل 
منهما(، وتالهما الهولندي يوسف 
اجلبلي جنم الباطن ) 43(، والبرازيلي 
إيجور كورونــادو صانع ألعاب احتاد 

جدة )40(.
 وخــاض صاحب الـــ33 عاما مع 
الفريق الشبابي، 20 مباراة بالدوري 
حتى اآلن هذا املوســم، وسجل 5 
أهــداف ومرر 4 متريرات حاســمة. 
هــذا باإلضافــة إلى كــون )29%( 
من متريرات الشــباب هذا املوسم 

ســاهم بها الثنائي إيفــر بانيجا 
) 1555 متريــرة( وزميلــه حســني 
القحطانــي ) 1176 متريرة(. ويحل 
بانيجا سادســا برصيــد 3 ركالت 
جــزاء، في قائمــة الالعبني األكثر 
تســجيالً لركالت اجلزاء في الدوري 

خالل اجلوالت الـ22 املاضية.
 وفي الــدوري بنســخته املاضية 
2020_2021، شــارك بانيجــا مع 
بدقائق  مبــاراة   27 في  الشــباب 
لعب 2332 دقيقة، وسجل سبعة 
أهــداف، وتصــدر قائمــة أفضل 
صانعي األهــداف برصيد 11 متريرة 
يوســف  مع  مناصفة  حاســمة 
الشــباب  وكان  الباطن(.   ( اجلبلي 
قد تعاقــد مع بانيجــا قادما من 
إشبيلية اإلسباني بداية من صيف 
عام 2020، بعد منافسة قوية من 
عدة أندية عاملية آنذاك، علما بأنه 
سبق له متثيل أندية بوكا جونيورز 
األرجنتني،  بويز فــي  أولــد  ونيولز 
مدريــد  وأتلتيكــو  وفالنســيا 
ميالن  وإنتر  بإســبانيا،  وإشبيلية 
اإليطالــي، ولعب رفقــة املنتخب 

األرجنتيني منذ عام 2008.

نـادال يعلن مشاركته
في بطولـة برشلونـة

بانيجـا.. عالمة فارقـة
مـع الشبـاب السعـودي



رياضة
ريسان خريبط مجيد*

ظاهرة غريبة !!
وأنا اتابع بعض املباريات في الدوري العراقي لكرة القدم 
الحظت ظاهــرة غريبة جداً حتدث فــي الدوري العراقي 
فقــط، والظاهرة هي تغيير املدربن بــن مباراة وأخرى، 
بحيث وصل في النصف األول من املوســم اجلاري تغيير 
ما يقارب 24 مدرباً، وقد اطلعت بان احد االندية العراقية 
قام بتغيير أربع مدربن في نصف املوســم اجلاري، وهذه 
الظاهرة يجب التوقف عندها ونقترح األسباب والعالج 
لها، والظاهــرة األكثر تداوالً هو أن املــدرب عندما يتم 
تغييرة مباشرة ينتقل إلى نادي أخر ويتم التعاقد معه، 
وهذا خطأ كبير يســاهم املدرب فــي ارتكابه، وكذلك 

رابطة املدربن ، وجلنة احملترفن في احتاد الكرة.
لو كان هناك شــرط جزائي في عقــد العمل بن النادي 
واملدرب ملا حصل هذا التساهل في تغيير املدربن، لذلك 
على املدرب أن يحفظ حقوقه في شــرط جزائي وكلما 
كان الشرط اجلزائي عالي وكما يراه املدرب فأنه ليس من 

السهل تغيير املدرب بن ليلة وضحاها.
ثم انا شــخصياً أحّمل رابطة املدربــن في كرة القدم 
العراقية بأن تضع شــرطاً في الالئحة الداخلية اخلاصة 
بها بأن املدرب يجب أن يّضمن العقد شرطاً جزائياً تطلع 
عليه الرابطة ويكون مســتوفي جــداً لضمان حقوق 
املــدرب، بحيث ال جتعل اجلهات املعنية، ســوى النادي أو 
بعض الشــخصيات املتنفذة في النــادي تغيير املدرب 
بســهولة وتكون قراراتها صارمة في هذا اجلانب وتكون 
لها هيبــة واحترام بن األندية واملدربــن، بحيث إذا أراد 
النادي تغيير املدرب في هذه احلالة يحســب له احلساب 
وليس كما يحصل اآلن في كرة القدم العراقية يرسلون 
رســالة إلى املدرب وهو يقود املباراة بإعفاءه من التدريب 
وقد حصل هذا من خالل بعض الشــخصيات املتنفذة 
مادياً أو معنوياً لقيادة أحد األندية في إعفاء أحد املدربن 

وهو في خضم املباراة.
والشــيء اخملجل جداً هو عند تغيير املــدرب يقوم هذا 
املدرب باإلنتقال إلى نادي أخر ويتعاقد معه من دون شرط 
جزائي، وأي تقصير يتم تغيير املــدرب وينتقل إلى نادي 
أخر وهكذا، فإن هذا العمل يقلل من احترام املدرب لدى 
اجلميع بفعله وهذا املدرب الذي يســلك هذا الســلوك 
يكــون عمرة قصير في العمل فــي مجال التدريب ألنه 
قلل من احترامه واســتهان بشخصيته وبعد مدة نرى 
أن هذا املدرب ال يعمل قط ألنه عمل في كل األندية وأي 
نادي يعمل به يتم تغييره ولذلك فأن مثل هؤالء املدربن 

يفقدون مستقبلهم لألسباب التي مت ذكرها.
وضــوح األهداف للفرق املشــاركة في الــدوري، بحيث 
الفريــق يعرف جيــداً ما هو الهدف من املشــاركة في 
الدوري، هل يبقى مثالً ضمن الفرق العشــرة األوائل في 
الدوري هل يتقــدم خطوة أخرى وهكذا ألن وضوح الرؤيا 
واألهداف تســاعد كثيراً علي أســتقرار املــدرب، لكن 
لألسف إن بعض األندية العراقية ان الرؤيا واألهداف غير 
واضحة املعالم ال للنادي وال للمدرب وال للجنة الفنية، 
ولذلك نرى التغيير مستمر.. وتوجد نقطة جوهرية في 

هذا املوضوع وهي من الذي يقوم بتقييم املدرب؟
في اجلانــب النظري في كل نادي توجــد جلنة فنية هي 
التي تقّيم املدرب مع مشاركة بعض االدارين املتنفذين 
في النادي لكن لألسف الشديد ان األشخاص املتنفذين 
في النادي هم الذين لهم الرأي الفاصل في بقاء أو تغيير 
املدرب، أما اللجنة الفنية فهي مجرد شكل ليس لها أي 
كلمة في هذا اجلانب وأغلبهم يتفقون مع األشــخاص 
املتنفذيــن وصاحبي القــرار في النــادي وال يتقاطعون 
معهــم ألن إذا مت التقاطع معهم يعرفــون ماذا يكون 

مصيرهم؟
بعــض الدوريات في العالم متنع املدرب أن يدرب في أكثر 
من نادي في نفس الدوري وفي نفس املوسم إذا مت تغييرة، 
وذلك للمحافظة على ســمعة وأســم املــدرب وهذه 
النقطــة تتضمنها اللوائح الداخليــة لرابطة املدربن 
احملترفن في أغلــب الدول املتقدمة في كرة القدم وهذا 
العمل من فوائده أيضاً هو فتح اجملال أمام املدربن اجلدد 
املؤهلن لالحتراف ألخذ دورهم القيــادي في قيادة فرق 
األندية احملترفة وذلــك ألخذ فرصتهم في التدريب وهذا 
يساعد في توسيع قاعدة املدربن احملترفن لقيادة الفرق 

احملترفة.
* أكادميي عراقي

11

التاريخ يتحدث عن نادي الكرخ الرياضي تقرير 

عدنان الجبوري

الكرخ  نــادي  نتحــدث عن  عندما 
الرياضــي فاننا نتحــدث عن نادي 
عريق وكبيــر بتأريخه، حيث لنا مع 
هذا النــادي ذكريات منــذ ان كان 
الرياضي  املنصور  نادي  يحمل اسم 
ومــن ثم اصبح نــادي الكرخ حيث 
تولى إدارته شخصيات رياضية ومن 
بعده حمل اســم نادي الرشيد ثم 
عاد اسمه المعا نادي الكرخ، حيث 
تولى قيادته اخللوق شرار حيدر الذي 
جعل النادي ومرافقه بأجمل صورة 
الشــارع  مدار حديث  اصبح  حيث 
الرياضــي واإلعالمي والضيوف وها 
هو نادي الكرخ الرياضي الذي ارتبط 
اســمه بوزارة التربيــة وال زال منذ 
ســنوات حيث عانى هذا النادي من 
اجلانب املالي بشــكل كبير.. ولكن 
النادي حتت  إلدارة  اجلماعيــة  الروح 
قيادة اخللوق شرار حيدر ونائبه كرمي 
حمادي وامني الســر واالمني املالي 
واالعضــاء واصل النادي مســيرته 
متحديــا كل الظــروف وخصوصا 
امامه  التــي وقفت حائــال  املالية 

وامــام اإلدارة التي علينــا ان نرفع 
القبعة لهــذه اإلدارة املثابرة .. نعم 
الكرخ  نــادي  نتحــدث عن  عندما 
فأننا نتحــدث عن نادي عريق وكبير 
بتأريخه وفرقه الرياضية فهو واحدا 
من اقطاب الكرة العراقية احدهم 
شــرار حيدر إلى جانب زميله كرمي 
حمادي احد ابنــاء النادي لكرة اليد 
رئيس  لنا حوار مــع  ســابقا، كان 
النــادي ونائبه كرمي حمــادي الذي 
الهيئة  رئيس  نائب  يشغل منصب 

اإلدارية.

الرئيس ونائبه
واهتمام وزارة التربية

بدايــة احلديث واحلوار ابدى شــرار 
حيــدر رئيــس النــادي ونائبه كرمي 
حمــادي االهتمــام واملتابعــة من 
قبل الســيد وزير التربية الذي أوعز 
خصوصا  الصعوبات  كل  بتذليــل 
اجلانب املادي، واكــد ان نادي الكرخ 
هو منوذج حيث عملنا ونعمل على 
ان يكــون ذلك النــادي الذي يحمل 
ســجال رياضيا حافالً، مشيرين إلى 
ان فرقنا الرياضية كانت لها صوالت 
األلعاب  فــي مختلــف  وجــوالت 

رياضي كبير ونحن  وصاحب سجل 
كإدارة نعمل على مواصلة املسيرة، 
ســيما وأن العبي الكرة كان وال زال 
النادي  مفخرة لنــا كإدارة ومحبي 
بدوري  الفريق  بنتائج  اإلشــادة  مع 
الكــرة املمتاز ونتطلــع إلى حتقيق 

املزيد حتت قيادة مالك تدريبي مثابر 
يقوده الشاب أحمد عبد اجلبار الذي 
ســمي بديال للكابنت حسن أحمد، 
الفريق مســيرته  يواصل  ان  املني 
برغم ما حلق به من تعثر في بعض 

املباريات.

اخطاء وظلم 
حقيقــة أقولهــا ان نــادي الكرخ 
كان ضحيــة االخطاء التحكيمية 
وتعرض لظلــم واضح في معظم 
مبارياته فالفريق الذي قاده املرحوم 

املدرب كرمي سلمان الذي كان له دور 
كبير في مواصلة مسيرته محققا 
جناحات كبيرة في عهد هذا املدرب 
الــذي اصيب بكورونــا كان وال زال 
صاحب السمعة الطيبة فاالدارة ال 

زالت تواكب مسيرته.

استذكار ابناء النادي
وال بد ان نثمــن دور واهتمام الندي 
واســتذكارها البناء النــادي الذين 
رحلوا عنا حيــث كانت االحتفالية 
التــي اقامهــا النــادي بالذكــرى 
الســنوية للراحل كرمي سلمان قد 
الرياضي  الشــارع  اهتمــام  القت 
إلى جانب املرحــوم صباح الكرخي 
االداري املثابــر الذي كان بحق لولب 
وبشــهادة شرار حيدر  ادارياً  الندي 
ونائب الهيئة االداريــة للنادي وهو 
واحدا من رجــال األعالم واحد ابناء 
شــبكة األعالم العراقي املعروفني 
جانب  إلى  االعالمية  الساحة  على 
الدولي  الكــروي  النجــم  زميلــه 
األســبق شــرار حيدر رئيس النادي 
الذي قد كل شيء للنادي إلى جانب 
دعم واهتمــام وزير التربية وكذلك 
عدنان درجال وزير الشباب والرياضة 

مؤكـدا نحـن كـإدارة نعمـل بـروح 
النهـوض  وهدفنا  الواحـد  الفريـق 
املعروفـة  الرياضية  وفرقـه  بالنادي 
بتاريخها الكبيـــر، مشيـــرا إلـى 
بطوالت  فــي  املنضوية  فرقنــا  ان 
عـــدة التي كان لها مشاركـــات 
عـــدة تواصــل مسيرتهـــا حيث 
التربية اوعز  الوزارة والسيـــد وزير 
للنادي وفرقه  الدعم  على توفيـــر 
الرياضية حيــث لدينا فريق الكرخ 
الطريق  يشق  بعناصره  الشــبابي 
مثابر  تدريبــي  طاقم  قيــادة  حتت 
ونحن جادون في مواصلة مسيرته 

للتألق.

اإلعالم واسم النادي
واكد انــه جرى العمــل على نقل 
مباريات الدوري تلفزيونيا، مشــيدا 
في الوقت نفسه باإلعالم الرياضي 
منوها إلى ان نادي الكرخ ســيبقى 
البطوالت  كل  فــي  حاضرا  ويكون 
خدمة  إلى  مشــيرا  والســباقات، 
النــادي ذو التأريخ الكبير بجود كل 
من يســعى إلى خدمة هذا النادي 
ونأمل تواصل رحلــة العطاء لرفع 

اسم النادي عاليا بأذنه تعالى.

شرار حيدر يثمن دور وزير التربية ويعد بتعزيز النجاحات 
كريم حمادي مسيرة متواصلة في العمل اإلداري والجانب اإلعالمي 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ضيفه  زاخو  نــادي  فريق  أحرج 
عندما  الشرطة  فريق  املتصدر 
اجبــره على نــزف نقطتني في 
املباراة التي أقيمت أمس ضمن 
اجلولة 24 لــدوري الكرة املمتاز، 
اذ انتهــت املبــاراة بالتعــادل 
الشــرطة  افتتح  ملثله،  بهدف 
الالعب  التســجيل، عن طريق 
الدقيقــة  فــي  داود  محمــد 
األرض  الصحــاب  وعــادل   ،56
الكاميروني فرانكو سيدرك في 
رفع  التعادل،  79.بهذا  الدقيقة 
الشرطة رصيده الى 64 نقطة 
بصــدارة الترتيــب، فيما بقي 

زاخو سابعا برصيد 36 نقطة.
وحصل فريق اجلوية على نقطة 
ثمينة من تعادله أمام مضيفه 
الكرخ بهدف ملثله، وكان الكرخ 
هــو البــادئ بالتســجيل في 
الدقيقة 54 عن طريق السوري 
باســم،  الهادي  عبــد  احملترف 
وادرك ضرغام إســماعيل هدف 
التعادل للجويــة في الدقيقة 
بدل  الوقــت  مــن  اخلامســة 

الضائع.
في حني حقق نــورز فوزا كبيرا 
علــى ضيفه فريــق الصناعة 
أهــداف مقابل هدف  بأربعــة 
واحد، ســجل للفائز حســني 
إبراهيــم 39 واحملترف النيجيري 
بنجامــني أكور 33 و87 وآســو 
رســتم 89، وللصناعــة ماجد 
49.وتختتم  الدقيقة  في  لفتة 
مباريــات اجلولة غــٍد اخلميس 
ونفط  املينــاء  مبــاراة  بإقامة 
الوسط في ملعب الفيحاء في 

الساعة الرابعة عصرا.

املركزي  االحتــاد  ذلك، حدد  إلى 
لكرة القــدم، مواعيد مباريات 
الدور ربع النهائي من مسابقة 
الكأس، وأبرزها مواجهة الزوراء 
والقوة اجلوية، التي ستقام في 
اجلاري.وســتفتتح  أذار   11 يوم 
النهائي،  ربــع  الــدور  مباريات 
ملعب  في  وأربيل  الكرخ  بلقاء 
الراحل أحمد راضي، بالعاصمة 
في  املبــاراة  وســتقام  بغداد، 
العاشر من الشهر اجلاري.وتقام 
مواجهة  التالــي،  اليــوم  في 
على  بغداد،  وأمانــة  الكهرباء 
ملعب التاجي، ثم تليها مباراة 

القمة بني الزوراء والقوة اجلوية 
ويســتضيفها ملعب الشعب 
الدولي.وتختتــم مباريات الدور 
النهائــي، بإقامة مواجهة  ربع 
زاخــو ومصافــي اجلنــوب في 
ملعب األول وجتــري يوم 12 من 

الشهر ذاته.
وحددت جلنة املسابقات مباريات 
اجلولة 25، التي ستفتتح األحد 
املقبــل املوافــق 6 آذار اجلــاري 
القاســم  5 مباريات،  بإقامــة 
يضيف نوروز في ملعب الكفل 
ميسان  نفط  يالقي  وســامراء 
والصناعة  األول  ملعــب  فــي 

يضيف الكرخ والكهرباء يالقي 
الزوراء في ملعب التاجي وجترى 
الثانية  الســاعة  في  املباريات 
والنصف ظهرا، ويلتقي الطلبة 
وأربيــل فــي ملعب الشــعب 
الدولي في الســاعة اخلامسة 
مساء، وجترى في اليوم التالي 4 
يضيف  بغداد  أمانة  مواجهات، 
 2 الساعة  في  الوســط  نفط 
ظهرا، والديوانيــة يالقي نفط 
البصــرة في الســاعة الثانية 
والنصف ظهرا، والنجف يقابل 
زاخو في ملعب النجف الدولي 
في الساعة الرابعة و15 دقيقة 

عصراً، ويضيف ملعب الشعب 
الدولي مباراة اجلوية وامليناء في 
والنصف  السادســة  الساعة 
اجلولة  وتختتم مباريات  مساء، 
مباراة  بإجــراء  آذار   8 الثالثــاء 
ملعب  في  والنفط  الشــرطة 
 4 الســاعة  الدولي  الشــعب 

عصرا.
يذكــر أن جلنة املســابقات في 
إيقاف  إلى  ستلجأ  الكرة،  احتاد 
في  املمتاز،  الدوري  منافســات 
يوم 10 من هذا الشهر، إلتاحة 
الفرصــة للمنتخــب الوطني 
للتحضير املبكر للقاء اإلمارات 

األخيرة من  قبــل  اجلولــة  في 
التصفيات املونديالية.

قــررت جلنة  اخر،  وفي ســياق 
فريق  مدرب  معاقبة  االنضباط 
الشــرطة مؤمــن ســليمان.

املصري  املدرب  اللجنة  وأوقفت 
ســيغيب  وبالتالي  ملباراتــني، 
ســليمان عن مباراة فريقه في 
اجلولــة 25 من الــدوري املمتاز، 
التي  األحــداث  خلفيــة  على 
وأربيل. الشرطة  مباراة  رافقت 

اليوم  االنضبــاط  جلنة  وذكرت 
في بيــان أنه ســيتم »حرمان 
مــدرب فريق الشــرطة مؤمن 
ســليمان من مرافقــة فريقه 
مباراتني بسبب قيامه بحركات 
اســتفزازية بعيدة عــن الروح 
»تنفــذ  الرياضية«.وتابعــت 
العقوبــة اإلدارّية بالتعاقب مع 
ابتداًء  )الطرد)  الفنية  العقوبة 

من اجلولة 25«.
كمــا عوقــب العــب فريــق 
الشرطة محمد مزهر باإليقاف 
مباراتــني، »وتنفــذ العقوبــة 
اإلداريــة بالتعاقب مع العقوبة 
الفنيــة )الطــرد) ابتــداًء من 
العقوبات  25«.وطالــت  اجلولة 
أيضــا إداري فريــق الشــرطة 
عامر ثابــت الذي حرم أيضا من 
مرافقة الفريق ملباراتني »بسبب 
دخوله ميدان امللعب والتهّجم 
على طاقــم التحكيم. وتنفذ 
العقوبــة اإلدارية بالتعاقب مع 
ابتداًء  )الطرد)  الفنية  العقوبة 
من اجلولــة 25«.يذكر أن مباراة 
في  جرت  التي  والشرطة  أربيل 
اجلولة 21، شــهدت طرد مدرب 
الشرطة بعد دخوله إلى ملعب 
قرارات  على  احتجاجــا  املباراة 

احلكم مهند قاسم.

كالسيكو ربع نهائي الكأس بين النوارس والصقور يقام 11 الجاري 

زاخو يحرج الشرطة وتعادل ثمين للجوية
وفوز رباعي لنوروز  في دوري الكرة الممتاز 

جانب من لقاء اجلوية والكرخ أمس في دوري الكرة املمتاز

إســتقبل رئيس اللجنــة األوملبية 
رعــد حمودي  العراقية  الوطنيــة 
رئيس االحتاد االيراني املركزي للجودو 
السيد آرس مير إسماعيلي واألمن 
العــام لالحتــاد الســيدة صديقة 
كعبي زاده ومدير االعالم فيه السيد 
اللجنة  وذلك مبقر  حســن صفوي 
في  العراقية  الوطنيــة  األوملبيــة 
إسماعليلي  بغداد.وقدم  العاصمة 
عرضاً موجــزاً عن رياضة اجلودو في 
إيران، وطبيعة املعســكر التدريبي 
املشــترك الذي يجمــع املنتخبن 

العراقي وااليراني حالياً في العراق.
اللجنــة  إســماعيلي  وشــكر 
العراقي  ونظيره  العراقية  األوملبية 
لتأمن  املوســوي  ســمير  السيد 
هــذه الفرصة للمنتخــب االيراني 
حيث تعاني لعبــة اجلودو في إيران 
إسقاطات العقوبة الدولية بأيقاف 

االنشطة ملدة عامن.
ولفــت حمودي الى ضــرورة تعاون 
االيراني  اجلــودو  مع نظيــره  إحتاد 
واالفــادة مــن خبــرات املنتخــب 
كبير  بشــكل  واالهتمام  الضيف، 
في خلق قاعدة مميــزة من املواهب 

واخلامات الفتية.وأعرب حمودي عن 
ســعادته في ان يرى مالكات إدارية 
نســوية في ميــدان العمل االداري 
اللجنة  توّجهات  ينســحم مع  مبا 
إشــراك  بصدد  الدولية  األوملبيــة 
العنصر النسوي بنسبة التقل عن 
%30 في مجالس إدارات املؤسسات 

الرياضية.
من جانبه قدم رئيس االحتاد االيراني 
لشخص  والتقدير  الشكر  للجودو 
األســتاذ رعد حمــودي مبينــاً إن 
تواجده مؤخــراً في إيــران وتوقيع 
به  مرحباً  كان  التعــاون  بروتوكول 
من اجلميع ملا يتمتــع به من تأريخ 

رياضــي كبير كونه قائداً ســابقاً 
للمنتخب الوطنــي العراقي بكرة 

القدم.
وفــي ختــام اللقــاء قــدم رئيس 
آرس مير  الســيد  اإليراني  االحتــاد 
إســماعيلي هدايا تذكارية لرئيس 
الذي  حمودي  رعد  األوملبية  اللجنة 
الشباب  لوزير  حمله حتياته وسالم 
الدكتور حميد  االيرانــي  والرياضة 
األوملبية  اللجنة  ورئيس  ســجادي 
الوطنيــة االيرانية الدكتور ســيد 

رضا علي أميري.

* إعالم اللجنة األوملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
يترقــب املدرب الشــاب عمر عادل 
مواليد 1986 بكالوريوس من كلية 
التربيــة البدنية وعلــوم الرياضة/ 
جامعة بغداد، احلصول على فرصة 
فــي ميدان التدريب، ال ســيما في 
الفئات العمرية، او فئة الرديف، بعد 
حصوله على شــهادة C اآلسيوية 
بأشــراف احملاضر اآلسيوي الدكتور 
أسعد الزم ومساعد احملاضر الكابنت 
القصاب  وعادل  عالوي  كرمي محمد 
مشرفاً وحضرها املدير الفني الحتاد 
الكــرة املركــزي، اإلجنليــزي فيتل،  
التي أقيمت عام 2021 ، إلى جانب 
حصوله على شــهادة تدريبية من 
الدورة  GIZ  األملانيــة في  منظمة 

واســتمرت  أربيل  في  أقيمت  التي 
ملدة 10 أيام في العام 2021 أيضا.

لعب عمــر في منطقة الوســط 
كصانــع ألعاب، في فريق أشــبال 
 99/89 الشــرطة موســمن  نادي 

املدرب سعد  باشــراف   2000 و99/ 
 /2000 الزوراء  جعفر، وفي ناشــئة 
املدرب  و2002/2001 بقيــادة   2001
الراحــل جميل حنــون ، وفي فئة 
نفسه  اجلماهيري  بالنادي  الشباب 
لعب عمر باشــراف الراحل جميل 
حنون وشــاهن عباس ورائد خليل 
ملوسمن 2003/2002 و2004/2003.

اما في دوري الدرجــة األولى فكان 
العبــاً في صفوف فريــق اخلطوط 
الذي دربه الكابنت أحمد جمعة، في 
بغداد  ملنتخــب جامعة  لعب  حن 
باشــراف الدكتور كاظم الربيعي، 
وهو حاليا موظف في وزارة الشباب 
بدرجة معاون قســم  والرياضــة/ 

املوهبة الرياضية.

هشام السلمان* 
العراقــي  املنتخــب  يُشــارك 
الباراملبي لتنس  الطاولـة للمـدة 
من الثامــن والعشــرين من اذار 
اجلــاري ولغاية الثالث من شــهر 
نيسان املقبل في بطولة مصـــر 
)االســماعيلية( املــؤ هلــة الى 

باراملبيـاد باريس ٢٠٢٤.
ويتألف الوفــد العراقي من ) ١٢ 
( شــخصا حيث ســيرأس الوفد 
السيد سمير علي  لطيف  النائب 
الباراملبية  اللجنــة  لرئيس  االول 
رئيس احتاد تنس الطاولة واملدربن 
جالل  وجمال  احلميد  عبد  محمد 

الالعبن ســعيد  الــى  اضافــة 
وعلي  قحطان  ومحمد  موســى 
عبد االمير ومنتظر  فاروق وحسن 
حمزة وجنلة   عماد وزينب حســن 

وهديل علي ورسل فاضل.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

حمودي يبحث مع إتحاد الجودو االيراني 
تعزيز العمل الرياضي المشترك 

عمر عادل.. طموح أول رحلة تدريبية بالكرة 

تنس الطاولة ُيشارك في بطولة مصر الدولية 

كرمي حمادي شرار حيدر
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جواد البوالني

حكومة االثرياء 
ام حكومة الفقراء

لطاملــا كان اخلبز غذاء أساســيا في 
العراق، مثل كل الشعوب التى تعتمد 
على اخلبــز مللء بطونهــا، وعلى وجه 
اخلصــوص ذوي الدخل احملــدود، الذين 
مييليون إلى االعتماد على اخلبز، باعتباره 
أرخص املواد الغذائية وأكثرها إشباعا،

لكن اســعار الطحــن ازداد الى ثالثة 
اضعاف، مباشــرة بعــد قراراحلكومة 
غيراملــدروس بتخفيض ســعر صرف 
الدينارالعراقــي امام الدوالر االميركي، 

دون ان يحرك احد ساكنا،
الن ساسة العراق انشــغلوا بالصراع 
الســلطه،  على مكاســب ومناصب 
متناســن فئات كثيرة من الشــعب 
تصــارع على رغيــف اخلبــز، وعجزت 
احلكومــة عــن ايصال الطحــن الى 
املواطن باسعار مدعومه او مقبولة مع 

دخله اليومي او راتبه الشهري،
علــى اجلانب االخــر ادى تراجع الدعم 
الزراعية محليا،  للمحاصيل  احلكومي 
وتقليــص حصــة البالد املائيــة، الى 
خســارة العراق نصف رقعته الزراعية 

ونصف غلته،
وفي الوقت نفســه دفــع املالين إلى 
الفقر، ما جعلهــم أكثر اعتمادا على 

اخلبز في نظامهم الغذائي.
واثناء ازمة كورونا جلات اغلب حكومات 
الــدول الى دعــم االســعار وتقليص 
االعباء علــى املواطن، اال فــي العراق، 
كبلت احلكومة املواطن باعباء اضافية 
جراء سياســاتها االقتصادية املتعثره 
وتغيير ســعر صرف الدينــار، ليصبح 
اكثــر من 40 باملئة من الشــعب حتت 

خط الفقر.
املفارقــة ان مســؤولي وزارتي التجارة 
والزراعة يقولون انهما وزرتان خاسرتان، 
وهو على النقيض مــن كل حكومات 

العالم !!
وهيمنة   ، املتعاقبــة  احلكومات  عمى 
املناصب  االحزاب، وتسليم  محاصصة 
وابعاد  التخطيط  وغيــاب  للضعفاء، 

الكفاءات، اوصلنا حلوار الطرشان،
فحكومتنــا العتيــده فيمــا تواصل 
رغم  االقتــراض  بسياســة  العمــل 
الفائض املالي من زيادة اسعار النفط، 
لكنهــا ال تفكــر باعــادة النظر فى 
أولويات اإلنفاق، مبــا يتعلق بالتزاماتها 

امام حاجات الشعب.
ويبدو ان الساســة لــم يتعضوا من 
درس االنتخابات االخيره ، عندما فضل 
ثلثا الناخبــن املقاطعة والعزوف على 

املشاركة

- 1 - 
يوصف بعض االساتذة األجالء بأنهم مّربون.

ومعنى ذلك 
انهم أصحاب إحســاٌس عاٍل باملسؤولية ازاء 
تالميذهــم ، فهم ال يكتفــون بزّقهم العلوم 
فقط وامنا ميزجون ذلك باحلرص الشــديد على 
تنشــئتهم التنشــئة الصاحلة البعيدة عن 

الشوائب .
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وال نســتطيع اجملازفة في القول ونســارع الى 
منــح املعلمن جميعا هذا الوســام الرفيع – 
وسام التهذيب العلمي واألخالقي – وامنا نقف 
وَْقَفَة إجالل واكبار الولئك املعلمن الرّواد الذين 
مارســوا دورهم التربوي العالي، ولورثتهم من 
مبهماتهم  الناهضــن  املعاصرين  املعلمــن 
التربوية خير قيام ، واْن كانوا – لالسف الشديد 

– قليلن ...
ورمبا يقول لك القائل :

فاقد الشيء ال يعطيه ..!!
 - 3 -

اّن تأثر التالميذ بأســاتذتهم حقيقة ال مُيِْكُن 
نكرانُها .

كاتب الســطور مثــال كان قد اختــار الفرع 
العلمي ولكنه تأثر بنصيحة استاذه في اللغة 
العربيــة املرحوم الدكتور نعمة رحيم العزاوي 
حينما اقترح عليــه دخول كلية احلقوق والتي 
ال يتجه اليهــا في الغالــب االّ خريجو الفرع 

األدبي .
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ومــن روائع قصص تأثير االســاتذة املربن في 
طالبهم ) قصة عمر بن عبد العزيز( مع استاذه 

والتي تناقلتها كتب التاريخ واألدب .
قال عمر بن عبد العزيز بعد أْن بُويَع باخلالفة:

) كنُت غالماً أقرأ القرآن على بعض أوالد ُعتبة 
بن مسعود َفْمرَ بي يوماً وانا ألعُب مع الصبيان 

ونحن نلعن علّيا ، َفَكرِه ذلك ودخل املسجد ، 
فتركُت الصبيان وجئُت ألدرس عليه ، 

فلما رآني قــام الى الصالة وأطال فيها، وكأنه 
ُمْعرٌض عني ، فلما انفتل ِمْن صالته َكلَح في 

وجهي ، 
فقلُت له :

ما باُل الشيخ ُمْعرضاً عني ؟
فقال لي :

أنت الالِعُن علّياً ؟!
قلُت :
نعم 
قال :

فمتى علمَت أّن اهلَل سخط على أهِل بَْدرٍ بعد 
أْن رضَي عنهم ؟

فقلُت له :
وهل كان عليٌّ ِمْن أَْهِل بدر ؟

فقال :

ويحك وهل كانت بدر ُكلُّها إالّ له .
فقلُت :

ال أعود ملثلها .
وكما جاء في التاريخ ايضا :

اّن عمر بن عبد العزيز قال ألبيه يوما :
" يا أبتي 

أنت أَْفَصُح الناس ، 
وَبِلعن هذا الرجل – يعنــي علّياً – صرَت ألكَن 

َعييا ؟!
فقال : 

يا بنّي لو علم َمْن حتت منبرنا ِمْن أهل الشــام 
وغيرهم ِمْن فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك 
لــم يتبعنا منهــم أحد، فوقــرت كلمته في 

صدري ، 
مع ما قال معلمي أيام صغري ، وأعطيت اهلل 
عهداً لئن كان لي في هذا األمر شيٌء الُغيرّنه "
وبالفعل فقد أوقف عمر بن عبد العزيز َســب 

عليٍّ امير املؤمنن في أيام خالفته .
وهذا ما دفع الشــريف الرضي الى القول في 

رثائه :
يا ابَن عبِد العزيز لو بَكْت العُن 

فتًى ِمْن أُميِِّة لبكيُتْك 
أنت نّزْهَتنا َعِن السّب والشتم 

فلو أمكَن اجلزاُء جزيُتْك 
إّن النزعــة املادية قد طغــت وظهرت بدعة ) 
الــدروس اخلصوصية ( التي تعني ان كثيراً من 
املعلمن ال يسألون االّ عن املنافع الشخصية 

أما رســالتهم الكبرى في التربية والتهذيب 
وتقومي السلوك فأصبحت نسيا منسيا .

انهم ال ميلكون ما يستطيعون معه تصحيح 
املسار باعتبار تلك النزعة املقيتة 

وهنا تكمن الطامة 

تحية لالساتذة الُمربّين 

Husseinalsadr2011@yahoo.com
حسين الصدر 

متابعة ـ الصباح الجديد:
يستعد النجم كاظم الساهر لطرح 
ألبومه الغنائي اجلديد في عيد الفطر 
املبارك، ليعود من خالله إلى ســاحة 
اإلصــدارات الفنية بعد غيــاب عّدة 

سنوات.
املفاوضات  أن  املصــادر  بعض  وأفادت 
بن الســاهر وشركة روتانا قد وصلت 
ملرحلة متقدمــة، من أجل اجناز اتفاق 
حــول إنتــاج وتوزيع ألبــوم القيصر 

اجلديد.
وكان الســاهر قد صرح على هامش 
حفله الغنائــي األخير الذي أقيم في 
أنــه أجنز أغنيات  مدينة دبي لإلعالم، 
ألبومه املقبل والــذي يضم 14 عمالً 
غنائياً، لكنه ما زال يبحث عن شركة 

تنتج وتوزع األلبوم.
وكان حفــل Joy Awards الذي أقيم 
على هامش “موســم الرياض” نهاية 
شــهر ينايــر املاضــي، شــرارة لبدء 

املفاوضــات، بعد أن منح املستشــار 
تركــي آل الشــيخ الضــوء األخضر 
لســالم الهندي، إلمتــام االتفاق مع 
على  الغنائي،  ألبومه  الســاهر حول 
أن يصدر في عيــد الفطر في حال مت 

االتفاق النهائي.
ويتعاون الساهر في ألبومه الذي قام 
بنفســه تلحن جميع أغانيه ووزعها 
فاضل،  ميشل  املايســترو  موسيقياً 
مع عدد من الشعراء، فباإلضافة إلى 

قصائد نزار قباني، هناك كرمي العراقي، 
الغنام، خليل  داوود  الغريري،  أســعد 
عيلبوني، دارين شــبير، ياسر البيلي، 
من  أغنيتن  إلــى  باإلضافة  جومانة، 
كلمات الساهر نفسه. ويقول مطلع 
التــي كتبها  إليــك”  “أعود  أغنيــة 
الشــاعر خليل عيلبوني “أعود إليك 
أخيراً/ فهاتي صليباً وسجادة للصالة/ 

لعل من العمر ظلت بقايا/ أكفر 
فيه عن السيئات”.

في عيد الفطر المبارك ... الساهر يطرح ألبومه الغنائي الجديد 

بغداد - الصباح الجديد:
بعد غياب دام نحو ربع قرن يقدم السيرك القادم من مصر 
عروضــه على مدى أكثر من شــهر في العراق، بحســب 
»رويترز«. وبحركات خطيرة تتحدى اجلاذبية وأســود تقفز 
عبر حلقات تشــتعل فيها النيران وعروض ملهرجن، يعود 

سيرك جمال احللو إلى بغداد وسط ضجة كبيرة.
وبانبهار يشاهد اجلمهور العروض، حيث يحضر الكثير من 
الشباب واألطفال في البالد عروض السيرك بشكل مباشر 
ألول مرة في حياتهم.  وأوضحت كاميليا جمال احللو، مديرة 
إدارة السيرك، أن سيرك جمال احللو قدم عروضاً في بغداد 
عام 1997 لكنه لم يعد لها منذ ذلك الوقت بسبب احلروب 
والصراعات التي شــهدها العراق. وقالت: »كنا موجودين 
في العراق منذ 25 سنة، في نادي الكرخ سنة 1997. جئت 

وأنا طفلة واليوم جئت بســيرك والدي 
في مدينة )سندباد الند( نقدم التجربة. 
الفرق طبعاً نفس احلفــاوة اللي كانت 
موجودة منذ 25 سنة هي نفس احلفاوة، 
طبعاً الشعب العراقي واستقبالهم لنا 

كان كأننا في أهلنا، كأننا في بلدنا«.
ويشــارك في العرض الذي يستمر ساعة 

وإثيوبيا ومصر،  أوكرانيا وروسيا  فنانون من 
ميتعون اجلمهور باحلــركات البهلوانية املثيرة. 

كما يتميــز العــرض ببراعة الســحرة وعروض 
املهرجــن. وتتراوح قيمــة تذاكر حضــور عرض 
السيرك بن ثمانية و15 دوالراً. وتنفد تذاكر كثير 

من العروض قبل بدئها.

بعد غياب ربع قرن .. 
السيرك يعود الى بغداد

صبا شفاء العمري رئيس القسم

متابعة ـ الصباح الجديد:
بعد غياب اســتمر 3 ســنوات عن موســم املسلسالت 
املصرية لرمضان منذ قدمت مسلســل “البرنسيســة 

بيســة” عــام 2019، تعــود النجمــة مي عــز الدين 
للمشاركة مبوســم رمضان 2022، ببطولة “جزيرة 

غمام” وجتســد شــخصية فتاة غجرية، وتدور 
األحداث في العقد الثاني من القرن املاضي.

ولم تعلن مي رســميا عبر حساباتها مبواقع 
التواصــل االجتماعــي مشــاركتها ببطولة 

العمل، بعد اجلدل الذي أثير حول اعتذار النجمة 
روبي املرشــحة األولى لبطولة املسلسل، ولكنها 

متواجدة حاليا في احلى الريفي مبدينة اإلنتاج اإلعالمي، 
لتصوير مشاهدها وســط تكتم كبير على تفاصيل 

العمل.
مسلسل جزيرة غمام” بطولة كل من طارق لطفي 
ومي عز الديــن وفتحى عبد الوهــاب، أحمد أمن 
والفنان رياض اخلولى وعبــد العزيز مخيون وآخرون 
مــن النجــوم، والعمل من إخراج حســن املنباوى 

وتأليف عبد الرحيم كمال.
وســبق أن أعلنت مي عــز الدين عــدم اهتمامها 

الرمضاني، وعرضت  املنافسة في املوســم  بخوض 
مسلســلها األخير “خيط حرير” في املوسم الشتوي 

للعام 2020، وأكدت أن املشــاركة في املوسم األشهر 
دراميا لم تعد هدفا لها.

مي عز الدين "غجرية" 
في "جزيرة غمام" 

خالل رمضان

صحيفة يومية سياسية مستقلة
المؤسس:

اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر

أعلنت وكالة أنباء “جوان” احمللية الرســمية انتحار املمثلة 
اإليرانية والنجمة الســينمائية زهرة فكور صبور، عن عمر 

ناهز 45 عاماً، في منزلها بالعاصمة طهران.
وذكرت الوكالة أن “صبور توفيت في وقت متأخر من الثالثاء 
انتحاراً بتناول احلبوب، من دون أن يتمكن األطباء من انقاذها 
في املستشــفى حيث مت نقلها بشــكل طــارئ في وقت 
متأخر من الليلة املاضية”. وبدأت الراحلة مشوارها الفني 
من خالل الشاشــة الصغيرة في التلفزيون االيراني، حن 
شاركت عام 1998 في مسلسل “أيام الشباب”، واشتهرت 
وتألقت بعد مشاركتها في مسلســل “القلوب الوالهة” 
فــي عــام 2009. تُعرف بــن زميالتها بحســن اختيارها 
واســتخدامها للعطور، انقطعت لفترة عن العمل الفني 
وعادت بشــكل جيد من خالل مشــاركتها في املسلسل 

التلفزيوني “املتاعب العظيمة”.

أعلن الثنائي الشــهير رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي 
عن التبرع بدوالر عن كل دوالر جتنيه مبادرة جمع التبرعات 
التي أطلقتها مفوضية شــؤون الالجئــن التابعة لألمم 
املتحدة لدعم املتضررين جراء احلرب في أوكرانيا، مبا يصل 

إلى مليون دوالر.
وعن مبادرته اخليريــة، كتب رينولدز علــى “تويتر”: “في 
غضون 48 ساعة أُجبر العديد من األوكرانين على الفرار 
من منازلهم إلى دول مجاورة، وهم بحاجة إلى احلماية”. 
ومن جانبها نشرت ليفلي في تطبيق “إنستغرام” صورة 
من حساب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن تُظهر 
طفالً يتلقى مســاعدة من ذراعي شخص آخر للصعود 
إلى مركبة وللفرار من أوكرانيا إلى إحدى املناطق اجملاورة.
وكتبت املمثلة: “أنا ورينولدز ســنضاعف كل دوالر يتم 
التبرع به لصالح حماية املدنين في أوكرانيا”، وأضافت: 
“مفوضية شؤون الالجئن تعمل على تقدمي الدعم ألكثر 
من 50 ألــف أوكراني ممن اضطرتهم ظــروف احلرب إلى 

الفرار من مناطقهم خالل الساعات املاضية”.

زهرة فكور صبور

رايان رينولدز و بليك ليفلي

أخبــارهــــــــــم

بغداد - وداد ابراهيم:
عاشت على ارض الرافدين العديد من 
احلضارات دونت تاريخها في املسالت 
والقوانــن االجتماعية واالقتصادية 
والنظريــات العلمية، وامبراطوريات 
قبلة  لتكون  بتقدمها  وصلت  ومدن 
للعالم في العلــم والثقافة واالدب 
والشعر واملالحم، ومبا يرجح ان يكون 
العراق من قلعــة كركوك الى منرود 

على الئحة التراث العاملي.
 من هنا يضطلع قســم املنظمات 
الدوليــة في الهيئــة العامة لألثار 
والتراث بالكثيــر من املهام من اجل 
ان تأخذ املواقــع االثارية مكانة على 
الئحة التراث العاملي "اليونسكو"، مبا 
ميتلكون من ادراك وثقافة ومعلومات 
عــن املواقــع املهمة وســط بغداد 
وحولها واملدن االخرى الستكمال  ما 
يسمى "امللف التمهيدي"  اذ يكون 
خالصة جهد ومثابــرة في الترجمة 
والتحضير للخطــوة االولى واالهم 
من اجل الوصول  باملواقع الى اخلطوة 

االخيرة.
حلقة وصل

 عــن هــذا حتدثت للصبــاح اجلديد 
صبا شــفاء العمري رئيس القسم 
وقالــت: املنظمــات الدوليــة تعد 
حلقة وصل بن "مدراء مواقع التراث 
وبن  التمهيدية"  واملواقــع   العاملي 
ملفات  وتعــد  الدولية  املنظمــات 
املواقع االثريــة ذات القيمة العالية 
واالســتثنائية وتقــوم بترجمتها ال 
العاملي  التــراث  الئحة  على  دراجها 
ملنظمة اليونسكو، ولدينا مترجمون 
بعــدة لغــات لإلجابة عــن الكتب 
املتعلقة  اجلداول  وعمل  الرســمية 
باملساهمات اخلارجية التابعة للعراق 
الى املنظمــات الدولية بالتعاون مع 
قسم التخطيط، ونعمل على جتديد 

ملفــات املواقــع التــي مضى على 
ادراجهــا على الالئحــة التمهيدية 

اكثر من عشر سنوات.
اجتماعات افتراضية وحقيقية

اســماء  ونقترح  العمري:  وتابعــت 
لتحديد  للتعامــل معها  منظمات 
مــدى الفائدة منهــا ونتابع ملفات 
بالتراث  املتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
العاملــي وتفعيلهــا مثــل "الهاي 
والبروتوكول  االول1954   البروتوكول 
الثانــي 1999" ونعمل عنها جداول 
حضــور  الــى  باإلضافــة  بيانيــة 
االفتراضية  اليونســكو  اجتماعات 

واحلقيقيــة علما ان القســم يقوم 
مبراقبــة كل االعمال التي جتري على 
موقع التراث العاملي من اجل عرضها 

على اليونسكو.
مســؤولية  علينا  وتقع  واكملــت: 
ترشــيح مواقع جديــدة  وقد اجنزنا 
عددا كبيرا من امللفات على القائمة 
ونينوى  منــرود  التمهيديــة مثــل" 
واالخيضــر وواســط وذي الكفــل 
"مقبــرة وادي الســالم"  ومدينــة 
العمادية والوســط التاريخي ملدينة 
بغداد ويبدأ من املدرسة املستنصرية 
وجامــع الوزير واملبنــى القدمي لقبة 

الســراي  مع برج الســاعة واملبنى 
الواقع مدخل  الــوزراء  القدمي جمللس 
ودار  القدمي  الشرطة  ومبنى  السراي 
الوالــي وينتهي الى بيــت احلكمة 
والقصر العباســي  ومدينة املوصل 
القدميــة ومعبــد اللــش وقلعــة 
كركــوك" علما ان دائــرة املنظمات 
كانت قــد تقدمت بهذه امللفات من 
عام 2000 وكان موقع منرود على رأس 
القائمة  حتى عام 2021 قدمنا ملف 

قلعة كركوك.
احلضر عام1985

واضافت: اما املواقع التي استكملت 
ملفاتها وحصلت على الئحة التراث 
العاملــي فهــي احلضر عــام 1985 
واشور عام 2003 وسامراء عام 2007 
واالهوار عــام 2016 واخرها بابل عام 

 .2019
 واشــارت الــى ان: القســم  يوجه 
بصيانة املواقع وفق الشروط اخلاصة 
بصيانة االثار  للحفاظ على شروط 
"االصالة والسالمة"  ويعمل بجهد 
على شــرط "املقارنة" مــع اماكن 
اخرى وهذا الشرط يحتاج الى الكثير 
من اجلهود وحن ينتهي العمل  بها 
ويكون املوقع قد جنح في الوصول الى 
الئحة التــراث العاملي  ويصبح ملك 
للعالم كله اي ان احلفاظ عليه تكون 
مسؤولية عاملية، وال ميكن االستثمار 
او اجراء اي تنقيبات فيه اذ يجب اخذ 
اليونسكو بذلك،  واالن بن  موافقة 
ايدينــا ملف درب زبيدة اذ قدمنا اربع 
مواقــع وهي "ام الكــرون  وطلحات 
احليرة  والعقبة وميتد مــن  وشــرف 
الى االراضــي الســعودية، ووجهنا 
بعمل مسح للمكان من خالل دائرة 
الدائرة  في  العاملون  وقام  التحريات 
باملسح بشــكل دقيق وناجح، وهذا 

شرط مهم إلجناح امللف.  

"االثار" تمهد لوضع مواقع مهمة 
على الئحة التراث العالمي "اليونسكو"
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