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بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال اخلبيــر القانونــي علــي 
التميمــي، امــس األربعــاء، ان 
الغذائية  املــواد  احتكار  عقوبة 
ثالث  احلبس  األســعار،  وزيــادة 
ســنوات وغرامــة مالية تصل 
فيما  دينــار،  ثالثــة ماليني  الى 
وّجــه رئيس الــوزراء مصطفى 
األربعــاء  امــس  الكاظمــي، 
مبالحقــة "كل من تســّول له 
نفســه االنتفــاع ســلباً على 
حســاب املواطــن" واملتاجــرة 
غيــر القانونية، بســّلة غذائه 
القانــون،  وفــق  ومحاســبته 
مراقبة  ضــرورة  على  مشــدداّ 
اخملزونات االستراتيجية وتعويض 
توزيع  انسيابية  وتأمني  النقص، 

السالل الغذائية مبواعيدها.
واكد التميمي، ان هذه العقوبة 
تقع ضمن قانون املنافسة ومنع 
االحتكار رقم ١٤ لســنة ٢٠١٠ 
في املادة ١٣ منه وتفرض عقوبة 
باحلبس ٣ سنوات وغرامة تصل 

إلى ٣ ماليني دينار".
وأضــاف التميمــي أيضــا في 
اجلديد،  الصباح  تابعته  تصريح 
ان " هناك عقوبات فيما يخص 
العقوبات  قانــون  في  االحتكار 
العراقي ضمن املواد ٢٤٠ و٤٦٦و 
٤٦٧ منــه والتي تصل عقوبتها 
إلى احلبس ملدة سنة مع غرامات 
ان  الى  مالية كبيــرة "، الفتــاً 
التعاون مع  الى  "املواطن مدعو 
األجهزة األمنية واإلبالغ لإليقاع 

بهؤالء اخملالفني للقانون".
الوزراء  رئيس  وّجه  السياق،  وفي 
مصطفــى الكاظمي، في وقت 

أيضا مبالحقة  امــس  من  الحق 
"كل مــن تســّول له نفســه 
حســاب  على  ســلباً  االنتفاع 

املواطن".
لرئيس  اإلعالمي  املكتــب  وقال 
الــوزراء فــي بيــان تســلمت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، 
الــوزراء  مجلــس  "رئيــس  ان 
القائد العام للقوات املســلحة 
ترأس،  الكاظمــي  مصطفــى 
اليوم)االربعــاء( ، اجتماع اجمللس 

الــوزاري لألمن الوطنــي، الذي 
األوضاع  جرت خالله مناقشــة 
األمنيــة الراهنة، وقضية األمن 
انه  مبينا  للمواطنني"،  الغذائي 
"مت تــدارس املتغيــرات العاملية 
الدوليــة  األوضــاع  وتأثيــرات 
على  وانعكاســاتها  الراهنــة 
خطوط  وتأمني  النقل،  تكاليف 
على  ووقعها  العامليــة  التجارة 
السوق احمللية ، ونظر في موجة 
والبضائع  السلع  أسعار  ارتفاع 

العاملية اخملتلفــة جّراء التوترات 
الدوليــة وزيادة أســعار النفط 

اخلام".
وأضــاف ان "الكاظمــي وّجــه 
األجهزة األمنية املعنية مبالحقة 
كّل من تسّول له نفسه االنتفاع 
املواطن،  حســاب  على  ســلباً 
واملتاجرة غير القانونية بســّلة 
غذاء املواطنني، ومحاسبته وفق 
القانون"، الفتــا الى ان "اجمللس 
تابــع مقررات جلســة مجلس 

الــوزراء األخيرة الســاعية إلى 
تخفيــف أعباء ارتفاع أســعار 
املواطنني،  الســلع عــن  بعض 
اخملزونات  مراقبــة  وتوجيهــات 
االستراتيجية وتعويض النقص، 
وتأمني انســيابية توزيع السالل 
وكمياتها  مبواعيدها  الغذائيــة 
املضبوطــة، وتأمني املــواد التي 
حتفيز  عبر  سواء  شّحة،  تشهد 
من  االســتيراد  أو  احملّلي،  املنتج 
مختلــف املصــادر واملناشــئ، 

الصوامع،  تهيئــة  عــن  فضالً 
وجتهيز الطاقة اخلزنية استعداداً 

ملواسم احلصاد وتأمينها".
األمني  اإلعــالم  وكانــت خلية 
قبضت أمس األول على اكثر من 
الذين قاموا  مــن  ثالثني متهماً 
في  الغذائية،  املواد  أسعار  برفع 
مختلف احملافظات، فيما حذرت 
كل مــن يحاول العبــث باألمن 

االقتصادي. 
وجتدر اإلشــارة الى ان األســواق 
احملليــة، شــهدت خــالل األيام 
كبيرا  ارتفاعا  املاضيــة  األربعة 
فــي األســعار، اشــر معنيون 
ومتخصصون ان جتارا من ضعاف 
كبيرة  كميات  اشتروا  النفوس، 
من الزيوت والطحني والرز وغيرها 
بغيــة احتكارهــا، األمــر الذي 
تسبب في ذلك االرتفاع احلاد في 
دعا  الذي  األمر  املذكورة،  السلع 
مجلس الوزراء الى اتخاذ قرارات 
استثنائية، ملواجهة هذا االرتفاع 
مالية  منحة  تخصيــص  منها 
للشرائح الهشة وتوزيع حصتني 
من مــواد البطاقــة التموينية 
توزعان فــورا لكل عائلة، إضافة 
الكمركي  الرســم  الى تصفير 
علــى البضائع األساســية من 
مــواد غذائية ومــواد بناء ومواد 
ملــدة  ضروريــة  اســتهالكية 
شــهرين وإعادة النظــر بالقرار 
بعد معاينــة األزمة. كما ألغى 
املواد احملظور استيرادها ألغراض 
حماية املنتج من املواد الغذائية، 
واألدويــة ملدة  واالســتهالكية، 
شــهرين، وإعــادة النظــر بعد 

معاينة تطورات األزمة.

فيما جدد الكاظمي توجيهه بمالحقة المتالعبين.. خبير قانوني: 

الحبس ثالث سنوات وغرامة ثالثة ماليين دينار 
عقوبة احتكار المواد الغذائية

توجهات تسخير الوفرة المالية
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بغداد - وعد الشمري:
يســعى التحالــف الثالثــي إلى 
انتخاب رئيــس اجلمهورية واختيار 
املكلــف بتشــكيل احلكومة في 
أن  جلســة واحدة للبرملان، مؤكداً 
املعطيات تفيد بقدرته على حتقيق 
األغلبيــة املطلوبة، مشــدداً على 
أن الشــارع العراقي يرفض العودة 
اإلطار  فيما شكك  التوافقية،  إلى 
التنســيقي بهذه القدرة، متحدثا 
عن عــن عزمه اإلعــالن عن حتالف 
الثبــات قريباً في جلســة للبرملان 
تضم عضويته أكثر من 133 نائباً، 
وبهذا سيكون قادراً على حتقيق ما 

يعرف بـ "الثلث املعطل".
وقــال عضــو احلــزب الدميقراطي 
الكردستاني مهدي عبد الكرمي، في 
تصريح إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"أي اتفاق داخل البيت الكردي بشأن 
رئاســة اجلمهورية لغايــة الوقت 
احلالي لــم يحصل والســبب في 
متسك االحتاد الوطني الكردستاني 

بترشيح برهم صالح".

وأشار، إلى أن "الكفة ستميل إلى 
التحالف الثالثي الذي ســيتمكن 
للمنصب،  مرشــحه  متريــر  مــن 
وســيتم اختيار املكلف بتشكيل 

احلكومة في اجللسة ذاتها".
وبــني عبــد الكــرمي، ان "حتقيقنا 
نصاب عقد جلســة انتخاب رئيس 

اجلمهورية ســوف يســهل علينا 
واملعطيات  الــوزراء،  رئيس  تكليف 
التي كانت  اجللســة  افرزتها  التي 
بــاب  مخصصــة إلعــادة فتــح 
اجلمهورية  رئيس  الترشيح ملنصب 

تؤيد ذلك".
أن "املراقبــني واملتابعني  وأوضــح، 

كافة ثبت لهم اليوم وبالدليل قوة 
التحالف الثالثــي وقدرته العددية 
بأنه ســينجح في عقد جلســة 
انتخــاب رئيــس اجلمهوريــة وميرر 
مرشــحه ومن ثم يشكل حكومة 

األغلبية".
وشــدد عبد الكرمي، علــى أن "203 

نــواب صوتوا على إعــادة فتح باب 
الترشيح ولم يتبق لنصاب جلسة 
 17 رئيس اجلمهورية سوى  انتخاب 
نائباً، ولدينا اتصــاالت غير معلنة 
االطار  داخل  القوى  وبعض  معهم، 
التنســيقي، وســنحقق أكثر من 

220 نائباً".
من جانبه، ذكــر عضو ائتالف دولة 
في  القدري،  القانون محمد حسن 
حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"، أن 
"حتالف الثبات الوطني الذي يضم 
االطار التنســيقي واالحتاد الوطني 
الكردستاني سوف يعلن تشكيله 
في جلسة برملانية ويضم عضويته 

133 نائباً أو أكثر".
"املفاوضــات  أن  القــدري،  وتابــع 
موجودة مع املزيد من النواب بهدف 
مفتوحة  وأبوابنــا  املزيد،  كســب 
أمام الكافة وليست لدينا خطوط 

حمراء".
ولفت، إلى أن "مساعينا لتشكيل 
هذا التحالــف ال يعني أننا أغلقنا 
باب احلــوار مع التيار الصدري، وهي 

غير متوقفــة لكنهــا تعاني من 
حالة انسداد".

وال يتوقــع القدري، أن "يســتطيع 
الثالثي احلصــول على  التحالــف 
220 نائبــاً لتأمــني عقد جلســة 
انتخــاب رئيس اجلمهوريــة ومترير 

مرشحهم".
ال  احلالــي  "الظــرف  أن  ويجــد، 
يسمح بتشــكيل حكومة أغلبية 
سياســية بالشــكل الذي يبحث 
عنه التحالف الثالثي وهو استبعاد 

طرف واحد فقط منها".
"ضرورة  إلــى  القــدري،  وانتهــى 
أن تســتمر احلــوارات بــني الكتل 
السياســية وأن تصــل إلى نتائج 
نســتطيع من خاللها أن نشــكل 
حكومة قوية وقــادرة ولديها دعم 

يساعدها في تنفيذ برنامجها".
ويستعد مجلس النواب خالل األيام 
املقبلة أن يعقد جلسة تعد الثانية 
التي يتــم تخصيصهــا النتخاب 
رئيس اجلمهورية بعد فشل احملاولة 
األولى نتيجة عدم حتقيق النصاب.

"الثالثي": نعمل على اختيار رئيس الجمهورية
والمكلف بتشكيل الحكومة بجلسة واحدة

االطار التنسيقي شكك بقدرته تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة العمل والشــؤون 
االربعاء،  امــس  االجتماعيــة 
أن رواتب االعانــة االجتماعية 
واملعني املتفرغ تعد خطاً أحمر 
ال ميكن املســاس بها، مشيرة 
الى ان الوزارة طالبت احلكومة 
األشهـــر  فـــي  لتأمينهـــا 

املقبلة.
وقالــت وكيــل الــوزارة عبير 
مهدي اجللبي، في بيان اطلعت 

عليــه الصبــاح اجلديــد، إن 
"اجتماعاً عقــد اليوم – امس 
هيئة  رئيس  برئاسة   - األربعاء 
احلمايــة االجتماعيــة وكالة 
وحضور  ســلمان  كرمي  عدنان 
الهيئة  لرئيس  االول  والنائــب 
علي احللــو ومدير عــام دائرة 
احلماية االجتماعية ذكرى عبد 
الرحيم، بهدف إعداد دراســة 
عن آلية دعم العائالت الفقيرة 
املذكورة  املنحــة  وفــق  على 

آنفاً".
وبينــت، انــه "متــت مطالبة 
رواتب  بتأمني  الــوزراء  مجلس 
االعانــة االجتماعيــة واملعني 
القادمة  االشهر  خالل  املتفرغ 
بغض النظر عن الظروف التي 
ســترافق اقــرار موازنة 2022 
االقتصادية  للظــروف  نظــراً 
الصعبة التي مير بها البلد من 
غالء املعيشــة وارتفاع اسعار 

املواد الغذائية".

ان  الـــى،  اجللبــي  واشــارت 
االجتماعية  االعانة  "رواتـــب 
واملعــني املتفرغ تعد بالنسبة 
للـــوزارة خطاً احمرا ال ميكـن 
املسـاس بهـــا كونها تخص 
الى  التي حتتاج  الفئات  أشــد 
الدعــم من قبــل احلكومة"، 
الفتة الى ان "الوزارة تســعى 
بكل مــا لديها لضمان حقوق 
املشمولـــة  الفئات  جميــع 

بخدماتهـا". 

عدتها خطا احمر ال يمكن المساس به

العمل: طالبنا مجلس الوزراء بتأمين
رواتب االعانة االجتماعية لألشهر المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
عن  اخلارجيــة  وزارة  اعلنـــت 
بينهــم  عراقيــاً   65 إجــالء 
اوكرانيات من مدينة ســومي 

احملاصرة.
باســم  املتحـــدث  وقــال 
أحمــد  اخلارجيَّـــة  وزارة 
االربعـــاء  امــس  الصحــاف 
ــة  ُجمهوريَـّ "سفـــارة  أن 
مـع  وبالتنسيــــق  العـــراق 
األوكرانيـَّة  اخلارجيَّــــة  وزارة 
مدينـة  فـي  احمللّيـــة  واإلدارة 
اجـالء  استطاعـت   ، سومـّي 
أبنـاء  )60( شخصا مـن  نحـو 
اجلالّيـَة العراقيـَّة مـن مدينـة 
بينهـم  احملاصـــرة،  )سومـي( 
أطفـال ونســـاء ورجـال كبار 
عراقيـــني  وزوجــات  الســن 

)أوكرانيـات اجلنسيـة(".
مـــن  السفـــارة  ومتكنـــت 
َــة  عراقّيـ عائلـــة  "اجـــالء 
أخـــرى تتكون مــن )5( أفراد 
وطفـــل  نســـاء  بينهـــم 
يومـــاً،   )20( يبلـــغ عمـــره 
من مدينـــة خاركيـــف التي 
واعمـال  اشتباكـــات  تشهد 
عسكرّيـة لـم تتوقـف حتـى 

اآلن"، وفقـا للصحـاف.
وكـــان الصحـــاف قـد أكد 
أمــس األول، عـــدم تلقـــي 
لعراقييـــن  مؤكدة  طلبــات 
كانوا قد خرجــوا من أوكرانيا 
وهنغاريـــا  بولنــدا  باجتــاه 
من  العودة  ويريــدون  ورومانيا، 
هذه البلدان التي وصلوا إليها 

إلى البالد.

الخارجية تجلي 65 مواطنا
وزوجات بعضهم االوكرانيات

من سومي وخاركيف 

بغداد - الصباح الجديد: 
استبعـــدت النائـــب عـــن 
االحتــاد الوطني الكردستانـي 
امـــس  منصــور  ســوزان 
ملــف  اكمــال  األربعـــاء، 
واختيار  جمهوريــــة  رئاسـة 
الشــخصية املناسبة ملنصب 
الرئاســة في جلسة مجلس 
فيمـــا  املقبلــة،  النــواب 
رجحـت تأخـــر اختيار رئيـس 
اجلمهوريـــة لعــدة أشهـــر 
بسبـب اخلالفـــات بني الكتل 

السياسية.
وقالـت منصـور فـي تصريـح 
إن  اجلديـد،  الصباح  تابعتـــه 
" بــاب احلـــوار مفتـوح بيـن 
االحتـــاد الوطنـــي و احلــزب 
الكردســتاني،  الدميقراطـــي 
توجــد  ال  اآلن  إلــى  لكــن 
بيـــن  أي توافقــات جديــدة 

احلزبيــن".

وأضافت، أن " االحتاد متمسك 
ملنصب  صالح  برهم  مبرشحه 
رئاســة اجلمهورية وســنصر 
الرئاســة  ملنصب  متريره  على 
الرئاســي  االســتحقاق  وفق 
املتفق عليــه من قبل األحزاب 

الكردية ".
وتابعــت أن " قضيــة ملــف 
معقدة  اجلمهوريــة  رئاســة 
متريرها  الصعب  ومــن  للغاية 
في جلســة مجلــس النواب 
“اخلالفات  أن  مؤكدة  القادمة”، 
بني الكتل السياسية وخاصة 
ســتؤزم  الكرديــة  األحــزاب 
عملية مترير شخصية مقبولة 

لدى اجلميع ".
 " أن  منـــصور  وبينــــت 
املوافقـة علـــى متريـر رئيـس 
اجلمهوريــــة حتتـــاج إلـــى 
فتـرة زمنيـة طويلـة وأشهـر 

عـدة".

االتحاد الكردستاني يرجح
تأخر اختيار رئيس للجمهورية 

عدة أشهر!

السليمانية ـ عباس اركوازي:
قام املئات من سائقي سيارات االجرة 
مبحافظة الســليمانية بقطع عدد 
من الشــوارع الرئيسة في احملافظة، 
احتجاجاً على االرتفــاع الكبير في 
اســعار الوقود، الذي بلغ الف و200 

دينار للتر الواحد.
ودعا محمد ازاد وهو ســائق سيارة 
اجرة جتمع مع العشــرات من اقرانه 
في شارع ســالم، حكومة االقليم 
الكف عــن جتاهــل مطالب  الــى 
املواطنــني وااللتفات الى معاناتهم، 
وقال اثناء توجهه الى ســاحة سوق 
للصباح  املدينة،  وســط  الســراي 

اجلديد،"لقد خرجنــا اليوم اعتراضا 
علــى االرتفاع الكبير اذي شــهدته 
اســعار الوقود، الذي بات ال يحتمل 
دون ان يكون حلكومة االقليم اي دور 
في السيطرة على ارتفاع االسعار".

واضاف،"ملاذا ال يخرج الناس مطالبني 
بحقوقهم، املوظفــون الذين تتأخر 
رواتبهــم واملواطنــني الذين يعانون 
مــن ارتفاع اســعار الســلع واملواد 
الغذائيــة، ملــاذا ال ينضمــون الينا 
ويدينون سياســة حكومة االقليم، 
بانها فشــلت في ضمان  الذي قال 
يأنون  الذين  للمواطنني،  حياة كرمية 
حتت وطأة الغالء الفاحش والبطالة 

وقلة اخلدمات. في غضون ذلك اطلق 
فوق  النار  االمنيــة  االجهزة  عناصر 
رؤوس املتظاهرين في مسعى منهم 
لفتح الشوارع التي قطعها سائقو 
سيارات االجرة وحافالت نقل الركاب.

الســليمانية  محافظة  وتشــهد 
شلل شــبه تام بعد اعالن مالكات 
اغلب الدوائر واملؤسسات احلكومية 
واغالق  مفتوحــاً  اضراباً  واملــدارس 
وطلبة  املراجعــني  امــام  ابوابهــا 
املدارس، علــى خلفية تأخر رواتبهم 

منذ اشهر.
وطالــب ســائقو ســيارات االجرة 
بســحب ملف النفط من حكومة 

احلكومة  الــى  وتســليمه  االقليم 
االحتادية، لكي يضمن املواطنون في 
االقليم حصولهــم على حصتهم 
من املشــتقات النفطيــة والبنزين 
باألســعار التي تبيــع بها احلكومة 
االحتاديــة. بدوره حــذر احتاد معلمي 
من  االقليم،  حكومــة  كردســتان، 
اتخــاذ موقــف شــديد فــي حال 
منها  الرواتب  توزيع  تأخر  اســتمرار 
ايقــاف دوام املــدارس، وبينما حمل 
حكومــة االقليم مســؤولية حياة 
ان حجج  اعتبر  املواطنني،  ومعيشة 
تأخر توزيع رواتب املعلمني واملوظفني 

غير مقنعة.

مطالبات في اقليم كردستان بتسليم
ملف النفط الى الحكومة االتحادية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار النفط، امس 
األربعاء، جراء مخاوف من تقلص 
خلفية  على  العاملــي  املعروض 
التوجــه نحو احلظــر األمريكي 
علــى واردات النفط الروســية 
للتخلــص  بريطانيــا  وخطــة 
نهاية  بحلول  منهــا  التدريجي 

العام.
وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت 3.28 دوالرات أو 2.57 باملئة 
إلــى 131.18 دوالراً للبرميل في 
الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش 
بعد أن قفزت 3.9 باملئة في اليوم 

السابق.
وصعــدت العقــود اآلجلة خلام 
الوســيط  تكســاس  غــرب 
األمريكــي 2.60 دوالرات أو 2.10 
باملئة إلى 126.28 دوالراً للبرميل 
باملئة    3.6 أيضــا  صعودها  بعد 

امس االول الثالثاء.
وفــرض الرئيــس األمريكي جو 
بايدن امــس االول الثالثاء حظرا 
النفــط  واردات  علــى  فوريــا 
والطاقة الروسية األخرى وقالت 

واردات  ســتوقف  إنها  بريطانيا 
النفط الروســية تدريجيا حتى 

نهاية عام 2022.
وصعدت أسعار النفط أكثر من 
30 باملئــة منذ أن غزت روســيا، 
ثانــي أكبر مصــدر للنفط في 
قال  فيمــا  أوكرانيــا،  العالــم 
إن اخملاوف من مزيد من  محللون 
االضطرابات في إمدادات النفط 
وســط تصعيد العقوبات على 

موسكو عززت الشراء.
االرتفاع توقعات  وراء  كما كانت 
للخام  الوشــيكة  العــودة  بأن 
اإليرانــي إلى األســواق العاملية 
تباطأت  حيــث  مرجح،  غير  أمر 
احملادثات بشــأن البرنامج النووي 
اإليرانــي بــني طهــران والقوى 

العاملية.
قــال محللــون فــي شــركة 
إنرجي  ريســتاد  االستشــارات 
ومقرهــا أوســلو امــس االول 
الثالثاء إن أسعار النفط العاملية 
قد ترتفع إلى 200 دوالر للبرميل 
والواليــات  أوروبــا  إذا حظــرت 

املتحدة واردات النفط الروسي.

ترجيحات بوصوله الى 200 دوالر للبرميل
النفط يواصل ارتفاعه جراء مخاوف 

من تقلص المعروض العالمي 



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن وزير التجارة الدكتور عالء اجلبوري 
اتخاذ اجمللس الوزاري لالقتصاد اجراءات 
عاجلة لتأمني خزين اســتراتيجي من 
احلنطة ودعم البطاقة التموينية في 

العراق.
وقال الوزيــر في بيان صدر عن مكتبه 
عقد  لالقتصــاد  الــوزاري  ان«اجمللس 
التطورات  ملناقشــة  طارئا،  اجتماعا 
التي شــهدها العالم وارتفاع اسعار 
االزمة  نتيجة  عامليــا،  الغذائية  املواد 
الروســية- االوكرانيــة واتخــذ عدة 
قرارات لتأمني خزين اســتراتيجي من 

احلنطة الى العراق«.
الــوزاري  ان«اجمللس  الوزيــر  واضــاف 
لالقتصاد قرر اجــراءات عاجلة لدعم 
اســعار  وزيادة  التموينية  البطاقــة 
احلنطــة املســوقة مــن املزارعــني 
والفالحني للموسم التسويقي املقبل 
الــى 725 الف دينار للطــن«.، مؤكدا 
ان اجمللس قرر ايضا دفع مســتحقات 
احلنطة  واملزارعــني حملصول  الفالحني 
للعــام 2021 خالل 10 ايام وتســليم 
مســتحقات الفالحــني املســوقني 

حملصول احلنطة خالل العام املقبل في 
فترة اقصاها مطلع حزيران املقبل«.

اجمللس  الى«موافقة  الوزيــر   واشــار 
على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين 
استراتيجي بشــراء 3 ماليني طن من 
 100 وتخصيص  املســتوردة  احلنطة 
مليون دوالر لشــراء احلنطة بشــكل 
ان«الــوزارة  ، وشــدد على  عاجــل«. 
لديها خطــة لتحقيق األمن الغذائي 
للمواطنني ومواجهة االرتفاع العاملي 
للمواد الغذائيــة الذي فرضته االزمة 
االخيرة بــني روســيا واوكرانيا اللتان 
تسيطران على ثلث الصادرات للعالم 

من احلنطة والزيت والذرة«.
الــوزاري لالقتصاد  ان«اجمللس  وأكــد، 
رفع قرارات اجتماع اليوم الى مجلس 
الوزراء للتصويت عليها في اجللســة 
املقبلــة«.، الفتا الى انه«ال يوجد ازمة 
بتوفير املــواد الغذائيــة وماجرى في 
االسواق من ارتفاع باالسعار هو ازمة 
التجار  مصطنعة مــن قبل بعــض 
ضعاف النفوس والذين احتكروا املواد 

خللق ازمة«.
وطمــأن الوزيــر اجلبــوري املواطنني، 
وأكــد، ان«الــوزارة باشــرت بتجهيز 
للســلة  الرمضانية  الوجبة  مفردات 

الغذائية وهناك وجبة اخرى ســيتم 
توزيعها قبــل حلول شــهر رمضان 
املبارك والفرق الرقابية التابعة لدائرة 
الرقابة التجارية واملالية تراقب اسعار 
الســوق بالتعاون مع اجلرمية املنظمة 
واالمــن الوطنــي من خــالل جوالت 
ميدانية مستمرة وستتخذ االجراءات 
القانونيــة بحــق التجــار احملتكرين 

وضعاف النفوس«. 
على صعيد متصل تفقد وزير التجارة 
مطحنة  اجلبوري  احمد  عالء  الدكتور 
الــدورة احلكومية وبرفقــة عدد من 
النــواب لالطالع  على انتــاج وجتهيز 
مادة الطحــني للوجبــة الرمضانية 

التي وجه بها رئيس الوزراء 
االلتزام  اجلبوري  علــى  الوزيــر  واكد 
وتنفيــذ خطة  التجهيــز  مبواعيــد 
الوزارة في توفير مادة الطحني جلميع 
املشمولني بنظام البطاقة التموينية، 
وذلك في ظل الظــروف الراهنة التي 
ارتفاعا  العامليــة  الســوق  تشــهد 
باسعار املواد الغذائية نتيجة الصراع 
الروســي االوكرانــي  ، مؤكدا ان لدى 
الغذائي  االمن  لتحقيق  خطة  الوزارة 
للمواطنني ومواجهة ارتفاع االسعار .

واضــاف ان الوضــع احلالــي يتطلب  

تكاتــف اجلميع من أجــل عدم ارهاق 
املواطن واضافة اســعار جديدة على 
ســعر الرغيف ، مبينا ان لدى الوزارة 
عدة خيــارات لدعم ســوق الطحني 
مبساهمة املطاحن احلكومية واالهلية 
وحتقيق االســتقرار في االسعار وجتاوز 
املرحلــة التي شــهدت ارتفــاع في 
االســعار بســبب بعــض املضاربات 
التجارية، مشيرا الى الدعم  البرملاني 
التجارة  وزارة  مــع  اجلهود  وتنســيق 

ملواجهة  ارتفاع  األسعار .
واضاف الوزير ان جزءا من مســؤولية 
الــوزارة متابعة اســعار الطحني في 
االســواق احملليــة، والتدقيــق بعمل 
أن تقدمه  املطاحن ومــا تســتطيع 
من خــالل انتاج مــادة الطحني اجليد 
للمواطنني ، مشــيرا ان وزارته باشرت 
بتجهيز مفــردات الوجبة الرمضانية 
وجبة  وتلحقهــا  الغذائية  للســلة 
اخــرى ســيتم جتهيزها قبــل حلول 
شهر رمضان املبارك ، مبينا ان الفرق 
الرقابية لدائرة الرقابة التجارية تراقب 
وبالتنســيق  الغذائية  املواد  اســعار 
مع االجهزة االمنيــة وتتخذ اجراءات 
قانونيــة بحق املضاربــني واحملتكرين 

لالسعار . 

تقـرير

المجلس الوزاري لالقتصاد يتخذ اجراءات عاجلة
 لتأمين خزين استراتيجي ودعم البطاقة التموينية 

بينها استيراد الحنطة وزيادة اسعار المسوقة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الصحة، إعداد دراسة لتخفيض 
اإلجراءات الوقائية اخلاصة بجائحة كورونا، 
املوقف بشــأن قــرار عودة  فيما أوضحت 
الدوام احلضوري في اجلامعات مطلع العام 

الدراسي املقبل.
وقــال مدير دائــرة الصحــة العامة رياض 
احللفــي إن »الوزارة تــدرس حالياً تخفيض 
اخلاصة بجائحة كورونا  الوقائية  اإلجراءات 
بعد تراجع املنحنى الوبائي ورفع التوصيات 

الى اللجنة العليا بهذا الشأن«.
وفيمــا يتعلق بقــرار وزارة التعليم العالي 
عودة الــدوام احلضوري اعتبــاراً من العام 
الدراســي املقبل، أكد أن »الوزارة لم تتلق 

حتى اآلن طلباً بهذا الشأن من التعليم«.
وأضاف، »كل قرار مير بسلسلة من اللجان 
للصحــة  واالستشــارية  االختصاصيــة 
العامة وخبــراء الوبائيات العداد التوصيات 
العليا لغرض إصدار  اللجنة  الى  وارسالها 

موقف بشأنها«.
ومنذ الثالث والعشرين من الشهر املاضي 
العراق معــدل إصابــات يومية  يســجل 

بكورونا يقل عن األلفي حالة.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، جاهزية 
اجلامعات واســتعدادها للــدوام احلضوري 

الكامل في العام الدراسي املقبل. 

قاسم الجيزاني
بحضور وكيل رئيس ديوان الوقف الشيعي 
للشــؤون االدارية واملالية املهندس حسني 
التميمي نظمت دائرة أوقاف احملافظات مبقر 
الديوان فــي بغداد امللتقى الــدوري الثاني 
ملدراء االوقاف في بغداد واحملافظات ملناقشة 
ســبل تنفيذ اخلطط الثقافيــة والدينية 

واالستثمارية لألموال املوقوفة بالديوان.
افتتح امللتقى بكلمة مدير عام دائرة اوقاف 
احملافظات الدكتور فاضل محمد رضا الشرع 
اوضح فيها أن الهدف من اقامة امللتقى هو 
لتقدمي جميع سبل الدعم ملديريات االوقاف 
الثقافية  واحملافظات وخلططهم  بغداد  في 
والدينية وتوســعية استثمار اموال الوقف 
الشــيعي فضال عن ايجاد احللول للعقبات 
التــي تواجههم فــي تنفيــذ خططهم 
السنوية حللها بشــكل عاجل وجذري من 
خالل استضافة املدراء العامني بالديوان من 
اجل تقدمي افضل اخلدمات خدمة للصالح 

العام .
اعقب ذلــك كلمة الوكيــل االداري واملالي 
بالديوان املهندس حســني التميمي تناول 
فيها توجهات واستراتيجيات ديوان الوقف 
الشــيعي، داعيا الى تضافــر جهود كافة 
العاملني باملديريات الى تطوير العمل االداري 
ورفع مســتوى االداء للعاملني باألوقاف من 
خالل االعتماد على االســاليب االلكترونية 
احلديثــة باالتصــال إلجنــاز املعامالت بني 
املديريــات ومركــز الديــوان وكذلك دعم 
املوقوفــة  االمــوال  اســتثمار  عمليــات 
باملديريات من خالل التنســيق والتعاون مع 
هيئة ادارة استثمار اموال الوقف الشيعي 

بالديوان واحلكومات احمللية باحملافظات. 
وشــدد التميمي في كلمتــه على تنفيذ 
كافة فقرات اخلطط الســنوية للمديريات 
فضــال عــن إجنــاز مشــاريعهم اخلدمية 
والثقافيــة والدينية والتعليمية فضال عن 
الواجبــات اإلدارية وتقــدمي افضل اخلدمات 

للمواطنني خدمة للصالح العام. 

الصحة تعد دراسة لتخفيض 
اإلجراءات الوقائية الخاصة 

بجائحة كورونا

الوقف الشيعي يقيم 
الملتقى الدوري الثاني 

لمدراء األوقاف 

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت وزارة التخطيط أن مشــروع 
االحتادية  العامــة  املوازنة  قانــون 
للســنة املالية 2022 ، سيركز في 
جانبه االســتثماري وأولوياته على 
إكمال أكثر من أربعة آالف مشروع 
واســتئناف  العــراق  عمــوم  في 

املشاريع املتوقفة.
وقال املتحدث باســم الوزارة عبد 
الزهــرة الهنداوي فــي تصريحات 
2022 ستركز  صحفية إن »موازنة 
فــي جانبهــا االســتثماري على 
املشــاريع املوجودة قيــد التنفيذ، 
ولدينا عدد غير قليل من املشاريع 
التــي مازالــت غيــر مكتملــة، 
نســميها املســتمرة التــي هي 
قيــد التنفيذ، والعــدد رمبا يتجاوز 
األربعــة آالف مشــروع في عموم 
العــراق بعضها ضمــن البرنامج 
وبعضها  للــوزارات  االســتثماري 
ضمن برنامــج تنمية األقاليم في 

احملافظات وفي شتى اجملاالت«.
»هــذه  أن  الهنــداوي،  وأضــاف 
املشــاريع ال تقتصــر على مجال 
معني وتشمل خدمات املاء واجملاري 
الزراعة واملوارد  والطرق ومشــاريع 
املائية ومجاالت كثيرة، وهي بنسب 
إجناز مختلفة بعضها متقدمة في 
اإلجناز وبعضها ما يزال في البداية 
وبعضها في املنتصف بنسب إجناز 

مختلفة«.
وتابــع أن »هــذا يرتــب التزامات 
ماليــة على اجلهات املســتفيدة، 
لذا فإن الوزارة أكدت في مشــروع 
املوازنــة على ضــرورة اكمال هذه 
املشــاريع واســتئناف العمل في 
املشــاريع املتوقفــة لدينــا ايضا 
بينها قلة  ألســباب مختلفة من 
املاليــة لبعــض  التخصيصــات 

الفتــرات الزمنيــة ممــا أدى إلــى 
التوقف«.

 2022 وذكر الهنــداوي أن »موازنة 
إدراج مشــاريع جديدة  لن تشهد 
اال في حالــة الضــرورة القصوى 
ومشروطة مبوافقة مجلس الوزراء، 
وهذا األســلوب طبق فــي موازنة 
2021 املاضي، وفعالً كانت له  عام 
2021 شــهد  نتائج طيبة فالعام 
إجناز 2160 مدرســة فــي عموما 
العراق بعد اســتئناف العمل في 
مشــاريعها التي كانــت متوقفة 
ومدرجة في ســنوات ســابقة ومت 
جميع  في  كامل  بشــكل  إجنازها 

كانت  البصرة  وحصــة  احملافظات 
444 مدرسة«.

وقت  التخطيط، في  وزارة  وأعلنت 
سابق، وجود أكثر من 6000 مشروع 
قيد التنفيذ ، وقال املتحدث باسم 
الــوزارة إن »هنــاك أكثر من 6000 
مشــروع قيد التنفيــذ«، مبيناً أن 
»أولوية الوزارة هي اســتمرار هذه 
املشاريع وضمان عدم توقفها أمام 

أي ظرف مالي أو أي ظرف آخر«.
على  تركيــزاً  أن »هناك  وأضــاف، 
املشــاريع ذات الصبغــة اخلدمية 
وذات النســب العالية في التنفيذ 
واملشــاريع التي توفــر فرص عمل 

ومنها مشــاريع الصحة والسكن 
والتعليــم والطــرق والــري واملاء 
واجملــاري«، مشــيراً الــى أن »هذه 
املشاريع أساسية ألنها متثل خدمة 

للمواطن وتوفير فرص عمل«.
وكانــت وزارة التخطيط اكدت أن 
إدراج املشــاريع في املوازنة العامة 
فيما حددت  معايير،  لعدة  يخضع 
الشــروط لقبول شركات القطاع 

اخلاص لتنفيذ املشاريع.
وقال الهنداوي إن »املشــاريع قبل 
إدراجها في املوازنة العامة تخضع 
لعــدة معايير وفــي مقدمتها أن 
يكون لكل مشــروع دراسة جدوى 

تفصيلي  بشــكل  توضــح  التي 
ومدة  وكلفتــه  املشــروع  أهمية 
التنفيذ والنتائج التي سيحققها 
املشروع كخدمة عامة أو كمشروع 
اســتثماري«، مؤكداً أنــه »ال يتم 
إدراج أي مشروع ما لم تتوافر فيه 

الشروط واملعايير املطلوبة«.
وأضاف املتحدث باســم الوزا رة أن 
»الشــراكة بــني القطاعني العام 
واخلاص مرتبطة بقانون وعلى وفق 
معايير، حيث قســم من املشاريع 
يتــم التعاقد علــى تنفيذها مع 
لصالح  اخلاص  القطاع  شــركات 
اجلهات املســتفيدة مــن الوزارات 

واحملافظات«.، مشيرا إلى أن »هناك 
املشــاريع  قليلة من  غيــر  أعداداً 
التي تقوم شركات القطاع اخلاص 
بتنفيذها على وفق املعايير«، مبيناً 
أن  يجب  »هنالــك متطلبــات  أن 
تكون متوفرة بالشركة لكي يحال 
الهنداوي  وأوضح  املشروع«.  إليها 
شــركة  ألي  املشــروع  »إحالة  أن 
ال يتــم إال بعد أن تقــدم األخيرة 
املتطلبات املطلوبة، منها الكفاءة 
املالية واآللية البشــرية ، واألعمال 
التي قامت بتنفيذها سابقاً، حتى 
تُعرف قدرات الشــركات املتقدمة 

للحصول على املقاولة«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنـــت الشــركة العامة لصناعة 
األدويــة واملُســتلزمات الطبيــة في 
ســامراء التابعة إلــى وزارة الصناعة 
واملعادن عن نسب اإلجناز املُتحققة في 
باملُشاركة  اجلديدة  مشاريعها  تنفيذ 
مع القطاع اخلاص أو من تخصيصات 

اخلُطة اإلستثماريـة . 
وأفصـــَح ُمدير عام الشركة خالـــد 
محيـي علـــوان عن حتقيق مانسبتُه 
) ٤٢% ( من مشــروع بنايــة الكرميات 
مــع  بالتعــاون  اجلديــدة  واملراهــم 
وتنفيذ  للتصميم  العامة  الشــركة 
اخلُطة  ومن تخصيصــات  املشــاريع 
اإلســتثمارية ، مؤكداً إَن هذا املشروع 
من املشــاريع املُهمة التي ســُتحقق 
جدوى إقتصادية عالية للشــركة من 

جديدة  ُمســتحضرات  إنتــاج  ِخالل 
تتطلب ُمواصفات وبيئة خاصة فضالً 
املُســتحضرات  وتطوير  حتديــث  عن 
النمطية ، الفتاً إلى إَن العمل ُمستمر 
وبوتيرة ُمتصاعدة بغية إجناز املشروع 

في موعده احمُلـدد . 
كما أكَد املُدير العام إســتمرار أعمال 
املرحلــة األولــى من مشــروع بناية 
البنســلينات اجلديد باملُشــاركة مع 
شــركة النجمة البيضاء وبإشــراف 
ُمباشــر مــن قســم املشــاريع في 
الشركة وبنســبة إجناز بلغت ) ٢٥% 
( تضمنــت صب األساســات اخلاصة 
بالبنايــة واألربطة وقواعــد األعمدة 
إَن  ُموضحــاً   ، الســاندة  واجلُــدران 
ووفقاً  عالية  بإنسيابية  يجري  العمل 
للُمواصفات املُتعاقد عليها واملعمول 

 GMP بها في املصانع الدوائية العاملية
وتعليمات وزارة الصحة .

واشار املدير العام من املؤمل إجناز هذِه 
املرحلة في األســبوع القــادم والبدء 
بأعمال املرحلة الثانية ، ُمشــيراً إلى 
أهمية املشــروع فــي زيــادة اإلنتاج 
واإليــرادات فضــالً عن توفيــر ُفرص 

العمـل . 
فـــي ذات الســياق أعلــَن ُمدير عام 
الشركة عن حتقيق نسبة إجناز بلغت ) 
٧٠% ( في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل 
 ( اجلافة  الفياالت  وتشــغيل قســم 
صنف السيفالسبورينات ( باملُشاركة 
مع شــركة بيت العطــاء ، مؤكداً إَن 
املُواصفات  األعمال تتــم على وفــق 
العاملية للصناعات الدوائية وتعليمات 

وزارة الصحـة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت هيئــة النزاهة االحتاديــة ضبط 17 
الدولة في  بالتجــاوز على عقــارات  متهماً 

نينوى.
وذكر بيــان للهيئــة أن«دائــرة التحقيقات 
في الهيئــة أفادت بــأنَّ فرق عمــل ُمديريَّة 
ذت )5( عمليَّات ضبٍط  حتقيق نينوى التــي نفَّ
ــرات قضائيَّة  إلى ُمذكَّ ُمنفصلٍة؛ اســتناداً 
نت مــن ضبط )17( ُمتهمــاً، من بينهم  متكَّ
بيع  رؤســاء جمعيَّاٍت؛ إلقدامهــم على   )4(
أراٍض مملوكٍة للدولة خالفاً للقانون عن طريق 
تقطيع األراضي الزراعيَّة وبيعها للمواطنني؛ 

لقاء مبالغ ماليَّـٍة«.
وأضــاف بيــان الهيئــة إنَّ »فرقهــا، التــي 
التعاونيَّة  إلــى كلٍّ من اجلمعيَّــات  انتقلت 
إلسكان ُمنتســبي )وزارة البلديَّات واألشغال 
التقني  واملعهد  املوصل  وبلديَّة  واملســاحني 
ال النقــل واملواصالت في  في املوصــل وُعمَّ
نت من ضبط  احملافظة وكهرباء نينــوى( متكَّ
أصل صور قيود األراضي وكشــف حسابات 

املُشــترين  بأســماء  وقوائم  اجلمعيَّات  تلك 
وعقود البيع«. وتابع أنَّ »مجموع مســاحات 
األراضي التي متَّ التجــاوز عليها بلغ أكثر من 
)350( دومنــاً متَّ تقطيعها إلى أكثر من )2300( 
قطعة؛ لغرض بيعهــا للُمواطنني، الفتا إلى 
«القيمــة التقديريَّة لـ )409( قطع أراٍض متَّ  أنَّ
تقطيعها من قبل جمعيَّة إسكان ُمنتسبي 
املعهد التقنيِّ في املوصل البالغة مساحتها 
)48( دومناً تصل إلــى )16( مليار و691 مليون 
دينــار«. وأوضح بيان الهيئئــة أنه«متَّ تنظيم 
خمســة محاضر ضبٍط قضائيَّــٍة، وعرضها 
رفقة املُتَّهمني علــى قاضي محكمة حتقيق 
ــة بقضايا النزاهــة؛ الذي قرَّر  نينوى امُلتصَّ
توقيف املُتَّهمني على وفق أحكام املادَّة )340( 
مــن قانون العقوبــات«. وكانــت الهيئة قد 
أعلنت خالل العام اجلاري عــن تنفيذها أربع 
عمليَّات ضبٍط حلاالت جتـاوزٍ واستـيـالٍء على 
أراٍض عائــدٍة للدولة في نينوى، كما متَّ ضبط 
)32( ُمتهمــاً وقرابة مليــاري دينار خالل تلك 

العمليَّـات. 

بالُمشاركة مع القطاع الخاص 

أدوية سامراء ُتحقق تقُدمًا في إنشاء بناية 
الكريمات والمراهم وبناية البنسلينات 

النزاهة: ضبط 17 متهمًا بالتجاوز 
على عقارات الدولة في نينوى

التخطيط : موازنة 2022 تتركز على 
استكمال 4 آالف مشروع في عموم العراق

تشمل خدمات الماء والمجاري والطرق ومشاريع الزراعة والموارد المائية

 تشمل المشاريع 
خدمات الماء 
والمجاري والطرق 
والزراعة والموارد 
المائية بنسب إنجاز 
مختلفة بعضها 
متقدمة في 
اإلنجاز وبعضها 
ما يزال في البداية 
وبعضها في 
المنتصف
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3 شؤون عربية دولية

الصباح الجديد ـ متابعة:

توّجــه الرئيس اإلســرائيلي إســحق 
هرتسوغ امس األربعاء إلى تركيا حيث 
التقى نظيره رجب طيــب أردوغان في 
زيــارة ترمــي لتحســني العالقات بني 

البلدين بعد سنوات من تصّدعها.
على  الروسي-األوكراني  النزاع  وتطغى 
محادثات الرجلني اللذين نقاشــا أيضاً 

قضايا ثنائية.
وأردوغان  بني هرتســوغ  البحث  وتناول 
ملــف واردات أوروبــا من الغــاز، والذي 
اكتســب أهميــة كبيرة بعــد الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وتأتي زيارة هرتسوغ ألنقرة واسطنبول 
بعد أكثر من عقد على تصّدع العالقات 
الدبلوماسية بني الدولة العبرية وتركيا 
ذات األغلبيــة املســلمة والتي تطرح 
نفسها على الســاحة الدولية مؤّيداً 

قوياً للقضية الفلسطينية.
وتصّدعت العالقات بني تركيا وإسرائيل 
في 2010 إثر مقتل عشرة مدنيني أتراك 
في غارة إسرائيلية على أسطول سفن 
مساعدات كان يحاول الوصول إلى غزة 
يومهات  فرضته  الذي  احلصار  وكســر 

على القطاع الدولة العبرية.
وأبرم البلــدان اتفاق مصاحلة في العام 
2016 شــهد عودة ســفيريهما لكّن 
هذه املصاحلة مــا لبثت أن انهارت بعد 
عامني عندما استدعت تركيا سفيرها 
القوات  اســتخدام  علــى  احتجاجــاً 
اإلســرائيلية العنف لقمع احتجاجات 
فلســطينية أطلــق عليهــا اســم 

»مسيرات العودة«.
واســتمّرت تلــك االحتجاجات ســنة 
ونصف الســنة وكانت جتــري كّل يوم 
جمعة على طول السياج الفاصل بني 
قطاع غــزة والدولة العبرية للمطالبة 
برفع احلصار اإلســرائيلي وتثبيت »حّق 
العودة« للفلســطينيني الذين هّجروا 
من بلداتهم وقراهم لدى إنشــاء دولة 

إسرائيل عام 1948.
تلــك  تخّللــت  مواجهــات  وأّدت 
 310 مقتــل  الــى  االحتجاجــات 

فلسطينيني وثمانية إسرائيليني.
لكّن األشــهر األخيرة شــهدت تقارباً 
واضحــاً بني تركيا وإســرائيل، إذ حتدث 
رئيسا الدولتني مرات عدة منذ تنصيب 

هرتسوغ في متّوز املاضي.
اإلســرائيلي  الرئيس  منصب  أن  ورغم 
يعتبر فخرياً إال أن هرتســوغ الذي كان 

رئيساً حلزب العمل اليساري، لعب دوراً 
دبلوماسياً رفيع املستوى.

غاليــا  السياســية  احملللــة  ورأت 
ليندنشــتراوس مــن معهد دراســات 
األمن القومي فــي جامعة تل أبيب أّن 

الزوجني  عــن  لإلفراج  أردوغــان  تدّخل 
اإلســرائيليني الذين مت القبض عليهما 
في اسطنبول في تشرين الثاني املاضي 
حتول«  »نقطة  مّثل  التجّسس،  بتهمة 

في العالقات.

وأضافت أّن هذه القضية »فتحت حواراً 
بني اجلانبني اإلسرائيلي والتركي وفرصة 

لتحسني العالقات«.
»ليست الطرف احملتاج« 

وبعد أزمة 2010، أّسســت إســرائيل 

لتحالف اســتراتيجي جديــد مع كّل 
مــن اليونــان وقبرص اللتــني لديهما 
عالقات يشوبها التوتر مع تركيا عموماً 

وأردوغان خصوصاً.
وعقدت هــذه األطراف في الســنوات 
األخيرة وبشكل منتظم لقاءات ثالثية 
كما أجرت تدريبات عسكرية مشتركة.
ويعتبر احللفاء الثالثة جزءاً من »منتدى 
غاز الشرق األوســط« الذي تأّسس في 
2019 ويضــم أطرافاً أخــرى من بينها 
مصر واألردن واألراضي الفلســطينية، 

لكنه ال يضّم تركيا.
وفــي 2020 وقعت إســرائيل واليونان 
وقبرص اتفاقاً لبناء خط أنابيب »إيست 
ميــد« لنقل الغــاز من شــرق البحر 
املتوســط إلى أوروبا، في مشــروع أثار 

حفيظة أنقرة.
التقــارب  ليندنشــتراوس  وعــزت 
اإلسرائيلي-التركي الراهن إلى اإلحباط 
الذي شعرت به أنقرة بسبب استبعادها 
من محادثات مشــروع الغاز، إلى جانب 
أزمتهــا االقتصاديــة الداخلية وحالة 
الصــدام بينها وبــني اإلدارة األميركية 

اجلديدة برئاسة جو بايدن.
وقالت احملّللة السياســية واخلبيرة في 
الشــأن التركي لوكالة فرانس برس إّن 

اتفاقيات تطبيع العالقات بني إسرائيل 
وكّل مــن اإلمارات والبحريــن واملغرب 
الدولة العبرية »ليســت  أّن  أظهــرت 

الطرف احملتاج في املعادلة« مع تركيا.
عالقات إقليمية 

أن  إســرائيليون  ويتوّقــع مســؤولون 
يناقش هرتســوغ وأردوغان آفاق تصدير 
الغاز اإلســرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، 
في ظّل تزايد اخملاوف في القاّرة العجوز 
من ضعف اإلمــدادات في أعقاب الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وكان الرئيس التركي سّلط الضوء على 

هذه الفكرة في كانون الثاني.
وفــي نهاية األســبوع املاضــي، حاول 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت 
التوســط بني روسيا وأوكرانيا، إذ سافر 
إلى موســكو حيث اجتمــع بالرئيس 
فالدمييــر بوتني فــي الكرملــني لثالث 
ســاعات، كما هاتف الرئيس األوكراني 
فولودميير زيلينســكي ثالث مرات خالل 

24 ساعة.
بدوره أجــرى أردوغان اتصاالت مع بوتني 
وزيلينســكي ومن املقّرر أن يستضيف 
وزير اخلارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلو نظيريه الروســي واألوكراني في 

جنوب تركيا اخلميس.

تقـرير

الرئيس اإلسرائيلي في تركيا بعد سنوات من تصّدع العالقات بين البلدين

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثالثاء، 
أّن األنظمة التي تتيح إجــراء عمليات مراقبة 
عن بُعد للمواد النووية في تشيرنوبيل، املنشأة 
النوويــة القريبة من كييــف واخلاضعة حالياً 
لســيطرة القوات الروسية، توّقفت عن إرسال 

البيانات إليها.
وفــي اليوم األول لغزوها أوكرانيا في 24 فبراير، 
سيطرت روسيا على تشيرنوبيل حيث وقع في 
عام 1986 أسوأ حادث نووي في تاريخ البشرية.

وقالت الوكالة التابعة لــأمم املّتحدة في بيان 
إّن مديرها العام، رافاييل غروسي، »أشار إلى أّن 
اإلرســال عن بُعد للبيانات من أنظمة مراقبة 
تشــيرنوبيل  محطة  في  املثّبتة  الضمانــات 

للطاقة النووية انقطع«. 
تســتخدمه  مصطلح  هــو  و«الضمانــات« 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لوصف 
اإلجــراءات التقنية التي تطّبقهــا على املواد 
واألنشطة النووية بهدف ردع انتشار األسلحة 
النووية من خالل الكشف املبكر عن أّي إساءة 

استخدام لهذه املواد.
وال يــزال أكثر مــن 200 من الفنيــني واحلراس 
عالقني في املوقع وهــم يعملون منذ 13 يوماً 

متواصالً حتت املراقبة الروسية.
وطلبــت الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية من 
روســيا الســماح لهؤالء املوظفــني بالعمل 
بالتناوب وباخللود للراحة وبالعمل لعدد محدد 
من الســاعات، معتبرة هذه الشروط ضرورية 

لضمان سالمة املوقع.
وحّذر غروســي من الوضع الصعــب واملرهق 
الذي يجد فيه العاملون مبحطة تشــيرنوبيل 
للطاقة النووية أنفسهم واخملاطر احملتملة التي 

يشّكلها ذلك على األمن النووي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جددت الواليات املتحــدة، امس االول الثالثاء، 
دعمها مقترح املغرب مبنح الصحراء الغربية 
حكما ذاتيا حتت ســيادته، حلــل النزاع حول 
املنطقة التي تطالب بها جبهة البوليساريو، 

مدعومة من اجلزائر.
وقالــت نائبة وزير اخلارجيــة األميركي، وندي 
شــيرمان، في تصريح صحفي فــي الرباط 
الذاتي  »نســتمر في اعتبار مخطط احلكم 

جديا وذا مصداقية وواقعيا«.
وجاء كالمها في أعقاب مباحثات أجرتها مع 
وزير اخلارجية املغربــي ناصر بوريطة في إطار 

احلوار االستراتيجي بني البلدين.
بــدوره أوضــح بوريطــة أن هــذه املباحثات 
»كانت مناســبة لإلشــادة باملوقف الواضح 
والثابت للواليات املتحدة من قضية الصحراء 
املغربيــة، ودعم مقترح احلكــم الذاتي حتت 
السيادة املغربية«، بحسب ما نقلت »فرانس 

برس«.
كذلك، أكدت شــيرمان أن »الواليات املتحدة 
واملغــرب يدعمان معا بقوة جهــود املبعوث 
األممــي للصحــراء الغربية، بــروح منفتحة 
إليجاد حل يقود إلى مخرج دائم يرضي كافة 

األطراف«.
ويســعى املبعوث األممي اجلديد، ســتافان دي 
املتوقفة  املفاوضات  استئناف  إلى  ميستورا، 
منذ 2019 بني أطراف النزاع، وقام  بأول جولة 

إلى املنطقة في يناير.
وفي مقابل مقترح احلكم الذاتي، تؤكد جبهة 
بوليســاريو على مطالبتها بإجراء استفتاء 
لتقرير املصير بإشراف األمم املتحدة، كان تقّرر 
عند توقيع اتفاق وقف إطالق النار بني اململكة 

واجلبهة في سبتمبر 1991.
ويدعو مجلس األمــن كاًل من املغرب وجبهة 
البوليساريو واجلزائر وموريتانيا إلى استئناف 
املفاوضات، »دون شــروط مســبقة وبحسن 
نية« في أفق التوصل إلى »حل سياسي عادل 
ودائم ومقبول للطرفني« بهدف »تقرير مصير 

شعب الصحراء الغربية«

الوكالة الذرية: أنظمة 
مراقبة تشيرنوبل توّقفت 

عن إرسال البيانات لنا

اميركا تدعم المغرب 
بمنح الصحراء الغربية 
حكما ذاتيا تحت سيادته

الصباح الجديد ـ متابعة:

منذ خطــاب إعالن احلــرب على 
أوكرانيا واملسؤولون الروس، وعلى 
رأســهم الرئيــس فالدميير بوتني، 
يشيرون مرارا وتكرارا إلى احتمال 
الــرد النــووي في حــال تدخلت 
في  أو شركاؤها  املتحدة  الواليات 
حلف شمال األطلسي في احلرب.

اخلارجية  وزيــر  أشــار  ومؤخــرا 
إلى هذا  الروسي سيرغي الفروف 
املوضوع قائال إن حربا عاملية ثالثة 
ســتكون حربا نووية وحث القادة 
الغربيــني على النظــر فيما قد 
تنطوي عليه »حرب حقيقية« مع 

روسيا.
صدمة »نووية«

 Foreign Affairs وقال حتليل ملوقع
األميركي إن مجــرد فكرة العودة 
إلــى احلافــة النوويــة التي كان 
عليها العالم في احلرب الباردة هو 

أمر صادم لكثير من املراقبني.
وأجلــت الواليات املتحــدة جتربة 
بداية مارس  باليستي في  صاروخ 
لعــدم الدفع بالتوتــر إلى األمام 

بحسب مسؤولني أميركيني.
ويقول املوقع إن التركيز الشــديد 
علــى التصعيد النــووي يحجب 
مشــكلة ال تقل أهميــة، خطر 
التصعيد التقليدي - أي حرب غير 

نووية بني الناتو وروسيا.
أن  أفيرز  ويضيف تقريــر فوريــن 
أن  املرجح  من  املقبلة  األســابيع 
تكون أكثر خطــورة، مضيفا أنه 
يجــب على الواليــات املتحدة أن 
تكون متناغمة بشكل خاص مع 
مخاطر التصعيد مع بدء املرحلة 
التالية مــن الصــراع، ويجب أن 
تضاعــف من إيجاد طــرق إلنهاء 
الصراع في أوكرانيا عندما تسنح 

لها الفرصة.
وأشــار إلى أنه »قد ينطوي ذلك 
على خيارات صعبة وغير ســارة، 

مثل رفع بعض أســوأ العقوبات 
مقابل  روســيا  على  املفروضــة 
إنهاء األعمال العدائية، ومع ذلك، 
ســيكون أكثر فعالية في جتنب 
كارثة أســوأ من أي مــن اخليارات 

األخرى املتاحة«.
العاملية  التجارب  إن  ويقول املوقع 
بتصعيد  بــدأت  التاريــخ  عبــر 

عسكري بسيط في البداية.
ويضيــف أن الواليــات املتحــدة 
وروســيا اتخذتا بالفعل خطوات 
األمان،  بعدم  شــعورهما  لتعزيز 
مما دفع الطرف اآلخر إلى أن يفعل 

الشيء نفسه.
من  بتاريخ  املوقــع  ويستشــهد 
التصعيد بني واشنطن وموسكو 
يعــود إلى نهاية احلــرب العاملية 

احلالية  احلرب  إلــى  وميتد  الثانية، 
مــع أوكرانيا. ويضيــف أنه على 
الرغم من هذا، كان موسكو أكثر 
استعدادها  عن  بالتعبير  وضوحا 
أكد  الذي  الغــرب  من  للتصعيد 
أنه لن يتدخل بشكل مباشر في 

احلرب على أوكرانيا.
ويقول املوقع إنــه بالنظر إلى أن 
صراعــات باألســلحة التقليدية 
النوويــة  القــوى  بــني  حدثــت 
فــي أماكن أخــرى، مبا فــي ذلك 
واالحتاد  الصني  بني  االشــتباكات 
الســوفيتي في الستينات وحرب 
الهنــد وباكســتان فــي نهاية 
التسعينات، فإن صراعا غير نووي 

ممكن احلدوث اآلن.
صراعات »تقليدية« خطرة

ويحــذر املوقــع مــن أن الضــرر 
االقتصادي في روســيا شديدا إذا 
أصبح مبا فيه الكفاية، فقد يقرر 
بوتني أن األمر يستحق االنتقام من 
خالل وســائل غير عسكرية مثل 
الهجمــات اإللكترونية، وقد يقرر 
أن األمور ســيئة مبا فيه الكفاية 
لدرجة أن األمر يســتحق التخلي 
وإغالق بعض  الطاقة  عن عائدات 
أوروبا،  إلى  الغــاز  أنابيب  خطوط 
األمر الذي من شــأنه أن يؤدي إلى 

ارتفاع أسعار الطاقة.
ويقــول إن من املفتــرض أن تأمل 
روســيا فــي اســتخدام هــذه 
اخلطــوات لكســب نفــوذ على 
السياســة الغربية، لكنها ميكن 
أن تأتي بنتائج عكسية بسهولة 

فالهجمــات اإللكترونية ميكن أن 
تؤدي إلى إجراء مشــاورات مبوجب 
التأسيسية  املعاهدة  من   5 املادة 
حللف شــمال األطلســي، والتي 
تنص علــى أن الهجوم ضد دولة 
عضــو واحدة ســيعتبر هجوما 

ضدهم جميعا.
وقد يــؤدي ذلــك إلــى هجمات 
إلكترونية انتقامية على روســيا 

تتصاعد إلى حرب مباشرة.
املعارك تشتد في أوكرانيا

أيضا خطر  أن هنــاك  ويضيــف 
العمــل املنفرد من قبــل احللفاء 
اإلقليميــني، األمر الــذي قد يجر 
روسيا وبقية أعضاء حلف شمال 

األطلسي إلى صراع مباشر.
ويضيــف أن الــدول األعضاء في 

الناتو األقرب إلى روسيا – وخاصة 
بولنــدا ودول البلطيــق الثــالث 
)إستونيا والتفيا وليتوانيا( –كانت 
من بني أكثر املؤيدين املتحمسني 

والنشطني لتسليح أوكرانيا.
ويتســاءل املوقع ماذا ســتفعل 
الواليات املتحدة إذا قصفت روسيا 
معســكرا أوكرانيا أو بعثة إعادة 
متوين على األراضي البولندية على 

سبيل املثال؟
كبيرة  اخملاطر  إلى  املوقع  ويخلص 
للغاية بحيث ال تســتطيع الدول 
املســلحة نوويا اتخاذ قرار باحلرب 
مع بعضها، ومع ذلك، فإن دوامات 
انعدام األمن لها منطقها اخلاص، 
ويجب على واشــنطن أن تصغي 

إلى دروس التاريخ.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الباكستانية  احلكومة  يســاور  ال 
التفــاؤل بخصــوص اســتئناف 
»حتريك  جماعــة  مــع  احملادثــات 
طالبــان باكســتان«. وحتى حال 
اســتئناف احملادثات، فإن احلكومة 
أن  ليست متفائلة حيال إمكانية 

تؤدي إلى أي نتائج إيجابية. 
في الوقــت احلالي، حتــاول حركة 
أخرى  مــرة  األفغانية  »طالبــان« 
إعــادة احلكومــة الباكســتانية 
إلى  باكســتان«  »طالبان  وحركة 
طاولة املفاوضات إلجراء محادثات. 
إال أن مســؤوالً حكوميــاً رفيــع 

املســتوى أوضح أنــه: »رغم ذلك 
لسنا متأكدين من أن هذه احملادثات 

ستثمر أي نتائج إيجابية«.
وقــال مســؤول عســكري رفيع 
احلكوميون  »املسؤولون  املستوى: 
متأكدين  ليســوا  الباكستانيون 
نيات )طالبان( األفغانية،  حتى من 
نظراً ألن )طالبان( األفغانية وحركة 
)طالبــان باكســتان( حلفاء منذ 
فتــرة طويلة. لقــد قامتا بتنفيذ 
الناتو  هجمات مشــتركة علــى 
والقوات األميركية في أفغانستان 
ولديهما تعاون طويل األمد. لسنا 
متأكديــن إلى أي مــدى تتصرف 

في  بإخالص  األفغانيــة  )طالبان( 
باكســتان(  طالبان  )حركة  جلب 

إلى طاولة املفاوضات«. 
جديــر بالذكر أن حركــة »طالبان 
بصــالت  تتمتــع  ال  باكســتان« 
فعالة مــع »طالبــان« األفغانية 
فحسب، بل لها ارتباط وثيق وقوي 
بـ«داعش«، األمر الذي يوضح نياتها 
بشــأن أي اتفاق ســالم محتمل 
مــع احلكومة الباكســتانية. من 
ناحيتهــا، أبلغت حركة »طالبان« 
األفغانية احلكومة الباكســتانية 
بخططها إلقنــاع حركة »طالبان 
إطالق  وقف  بتجديد  باكســتان« 

محادثــات  واســتئناف  النــار 
الســالم. كمــا طلبــت حركــة 
»طالبــان« األفغانية من احلكومة 
الســالم  منــح  الباكســتانية 
فرصــة أخــرى. كانــت احلكومة 
الباكستانية قد أجرت منذ بضعة 
أشــهر محادثات مع قيادة حركة 
البلدات  في  باكســتان«  »طالبان 
احلدوديــة في أفغانســتان، حيث 
تختبــئ قيادة احلركــة. وفي ذلك 
الوقــت، أعلنت حركــة »طالبان 
باكستان« وقف إطالق النار. إال أن 
أعضاء احلركــة ألغوا وقف إطالق 
على  الهجمات  واســتأنفوا  النار، 

احلكومة الباكســتانية واملنشآت 
العســكرية. وتشــهد املناطــق 
هجمات  الباكســتانية  احلدودية 
حكومية  منشــآت  ضــد  يومية 
وعسكرية نّفذتها حركة »طالبان 

باكستان« وأعضاؤها.
وقــال مســؤول حكومــي كبير: 
»تلقينا طلبــاً من حركة )طالبان( 
محادثات  الســتئناف  األفغانيــة 
السالم ونحن بصدد مراجعة هذا 
الطلب«. من ناحيتــه، كان رئيس 
الــوزراء عمران خان يؤمن بشــدة 
بضرورة إجراء محادثات مع »حركة 
طالبــان الباكســتانية« إلعــادة 

احلياة إلى طبيعتهــا في املناطق 
أمل  بخيبة  أُصيب  لكنه  القبلية، 
كبيــرة عندما اســتأنفت حركة 
»طالبان باكستان« هجماتها ضد 
قــوات األمن الباكســتانية. وقال 
مسؤولون باكســتانيون إن هناك 
فرصة ضئيلــة ألن جُتري احلكومة 
مباشرة  محادثات  الباكســتانية 
مع حركــة »طالبان باكســتان«. 
وأكد أحدهم أنه »كان هناك بعض 
اجللسات من احملادثات غير املباشرة 
التي لعبــت فيها حركة )طالبان( 
األفغانية دور الوساطة، وهذا ميكن 

أن يحدث مرة أخرى«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أفرجت فنزويال عن مواطن أميركي 
كان مسجوناً مع 5 مدراء تنفيذيني 
سابقني آخرين في سيتغو، الفرع 
األميركي لشركة النفط الوطنية 
أفاد  مــا  بحســب  الفنزويليــة، 
تأتي عقب  محاميه، في خطــوة 
الزيارة املفاجئة التي قام بها وفد 
أميركي إلى كــراكاس في نهاية 

األسبوع املاضي.
لوريتو  خيســوس  احملامــي  وقال 

لوكالــة فرانــس بــرس »أؤكــد 
أن املفــرج عنــه هو غوســتافو 
كارديناس. أّما اخلمسة اآلخرون فال 

يزالون رهن االحتجاز«.
5 فنزويليني  والرجال الستة، وهم 
األميركية  اجلنسية  على  حصلوا 
وفنزويلي لدية بطاقة إقامة دائمة 
فــي الواليات املّتحدة، يعيشــون 
منذ توقيفهم في بلدهم األم في 
2017 على وقــع تذبذب العالقات 

بني كراكاس وواشنطن.

وســاهمت هــذه القضيــة في 
زيــادة التوتــر فــي العالقات بني 
فنزويــال والواليــات املتحدة التي 
طالبت مراراً بإطالق ســراح هؤالء 

احملتجزين.
بينال«  »فورو  منظمة  وبحســب 
غيــر احلكوميــة املتخصصة في 
حقوق اإلنســان والســجناء فإّن 
أفراد مجموعة »ســيتغو 6« هم 
من بني 251 »ســجيناً سياسياً« 

في فنزويال.

ويأتي اإلفــراج عن كارديناس غداة 
الرئيس الفنزويلي،نيكوالس  إعالن 
مادورو، بعد لقائه الوفد األميركي 
أّنــه ســيعيد تفعيل احلــوار مع 

املعارضة.
وميكن لإلفراج عن كارديناس، الذي 
لم تّتضح في احلال مالبساته، أن 
ميّثل مؤشراً على بدء عودة الدفء 
إلى العالقات بني الواليات املتحدة 

وفنزويال.
وكان القضاء الفنزويلي أصدر في 

نوفمبر 2020 بحّق الرجال السّتة 
أحكاماً بالســجن لفترات تتراوح 
من 8 إلى 13 ســنة بتهم فساد، 
لكنهــم وضعــوا فــي أبريل في 
اإلقامة اجلبرية فــي إجراء وصف 
بأنه »بادرة« من حكومة نيكوالس 

مادورو جتاه الواليات املّتحدة.
إلى  أعادتهــم  كــراكاس  لكــّن 
16 أكتوبــر بعد  الســجن فــي 
تســليم الــرأس األخضــر إلــى 
الواليات املتحــدة أليكس صعب، 

رجل األعمــال الكولومبي املقّرب 
للقضاء  واملطلــوب  مــادورو  من 

األميركي بتهم تبييض أموال.
التــي أجراها  احملادثات  وشــملت 
الوفــد األميركي في كراكاس مع 
مسؤولني في احلكومة الفنزويلية 
إمــدادات الطاقة، علــى ما أعلن 
البيــت األبيــض اإلثنــني املاضي 
فيما تبحث واشــنطن عن سبل 
لتعويــض النفط الروســي الذي 

قررت التوقف عن استيراده.

الحرب في أوكرانيا واحتماالت السيناريوهات السيئة
جراء التصعيد بالسالح النووي

على الواليات المتحدة 
أن تكون متناغمة 
مع مخاطر التصعيد، 
ويجب أن تضاعف من 
إيجاد طرق إلنهاء 
الصراع في أوكرانيا

إسالم آباد غير متفائلة باستئناف محادثات السالم مع »تحريك طالبان«

انفراجة جديدة.. فنزويال تفرج عن أميركي قبيل لقاء بين وفد واشنطن ومادورو
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوقفت الســلطات األميركية زعيم مجموعة 
»براود بويــز« األميركية اليمينيــة املتطرفة، 
امــس االول الثالثــاء، على خلفية االشــتباه 
بضلوعه في اقتحام مقر الكونغرس األميركي 

العام املاضي، وفق ما أفاد مسؤولون.
وقال املدعــي العام في مقاطعــة كولومبيا، 
ماثيو غريفز، الذي يتولى التحقيق في اقتحام 
مقر الكونغرس في الســادس من يناير 2021، 
إنه مت توجيه تهمة التآمــر وغيرها من التهم 
إلى هنــري »إنريكــي« تاريو البالــغ 38 عاما 

وخمسة أعضاء آخرين في املنظمة.
وتاريو املؤيد بشــدة للرئيس األميركي السابق، 
دونالد ترامب، ليس متهما باملشــاركة ميدانيا 
في اقتحــام الكونغرس مع املئات من مناصري 
ترامب خالل جلســة املصادقــة على فوز، جو 

بايدن بالرئاسة.
لكــن الالئحة االتهامية تنســب إلى تاريو أنه 
»قاد التخطيط املســبق وبقــي على تواصل 
مــع أعضاء آخرين من منظمة براود بويز  خالل 
عملية اقتحام مبنــى الكابيتول« الذي يضم 
مجلســي النواب والشــيوخ اللذيــن يتألف 

منهما الكونغرس األميركي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ووســائل  االجتماعي  التواصل  مواقع  تداولت 
إعالم محلية، أنباء عن فقدان االتصال بإحدى 
العائــالت اللبنانيــة التــي حتمل اجلنســية 
األوكرانية قرب كييف، وسط مطالب بالتحري 
عن موقعهم وظروفهم في ظل احلرب الدائرة 

في البالد
وأُبلغ رســميا عــن فقدان االتصال بالشــاب 
محمــد فاخوري ابن مدينة صيدا جنوب لبنان، 
وهــو مــن أب لبنانــي وأم أوكرانيــة، وحامل 

للجنسية األوكرانية مع والدته وجدته ألمه.
وقال أحد أقارب فاخــوري إنه فقد االتصال مع 
قريبه منذ اجلمعة املاضية، وال يعلم ما إذا كان 
خرج من مدينة إربني قرب العاصمة األوكرانية، 
حيــث كان يعيش، أم بقي مــع والدته وجدته 

بعد اشتداد القصف.
وعممــت العائلة رقم هاتــف للتواصل داخل 
لبنان ونشــرته على صفحات مواقع التواصل، 
مطالبــة من يعرف أي معلومــات عن العائلة 

املفقودة قد تدل على مكانها، بإفادتهم بها.

اتهام زعيم مجموعة 
»براود بويز« في قضية 

اقتحام الكونغرس 

لبنانيون مفقودون
 قرب كييف

الصباح الجديد ـ متابعة:

لتهدئة  إســرائيلي  في مسعى 
والقدس  الغربية  بالضفة  التوتر 
بلــور  رمضــان،  شــهر  قبــل 
حزماً  إســرائيليون  مســؤولون 
من التســهيالت وناقشوها مع 
مسؤولني فلســطينيني في رام 

اهلل.
وقــال موقــع »واي نــت« التابع 
لصحيفة »يديعوت أحرونوت«، إن 
اللقاء السري الذي لم يعلن عنه 
قبل أو بعد، ضم مســؤولني في 
مكتب وزير الدفاع اإلســرائيلي، 
وصلوا إلى رام اهلل للقاء حسني 
الشــيخ، وزير الشــؤون املدنية، 
وحضر االجتماع، أيضاً، منســق 
الضفة  فــي  احلكومة  عمليات 

الغربية اللواء غسان عليان.
بنود  إلــى صياغة  اللقاء  وهدف 
التســهيالت  مــن  حــزم  حول 
للفلسطينيني، قبل حلول شهر 
رمضــان الذي يبدأ خــالل ثالثة 
قررت  إســرائيل  وكانت  أسابيع. 
سلسلة  الفلســطينيني  منح 
تســهيالت في رمضــان، وجتنب 
اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيج 
بعد سلســلة  التوتر، خصوصاً 
من العمليات األخيرة تخشى تل 
أبيب أنها ستشكل بداية موجة 

جديدة.
وأقر وزير األمن اإلسرائيلي عومر 
توجــد مخاوف  بأنــه  بارليــف 
حقيقية مــن تصعيد لألحداث 
في هذه املرحلة، مؤكداً أن القوات 
األمنية تعمل بكل قوة ملنع مزيد 
معقباً  وأضــاف  الهجمات،  من 
على سلســلة مــن الهجمات 
نفذ  املاضيــني،  اليومــني  خالل 
عمليات  الفلسطينيون  خاللها 
وعملية  القــدس  فــي  طعــن 
دهس في جنني شــمال الضفة 
الغربية: »إســرائيل تعمل بكل 
الهجمات  من  موجة  لوقف  قوة 

الفلســطينية، لكن األمر ليس 
بسيطاً«. وأوضح بارليف أنه لم 
يتم حتديد أي عالقة للتنظيمات 
بالعمليــات  الفلســطينية 
األخيرة، لكنها قــد تكون بداية 
لسلسلة هجمات تبدأ مع قرب 
شــهر رمضان وتســتمر خالله 
فلســطيني  وطعن  بعده.  ورمبا 
البلدة  االثنني، في  يوم  شرطيني، 
واحد  يوم  بعد  بالقدس،  القدمية 
مــن عمليــة طعن فــي البلدة 
نفســها، فيما دهس آخر جنوداً 
وقال ضابط  الثالثــاء.  في جنني 
كبير في الشــرطة اإلسرائيلية 
إن هناك مخــاوف حقيقية من 
امتــداد الهجمــات إلــى خارج 
»نشهد  وأضاف:  القدس.  مدينة 

سلســلة مقلقة من الهجمات 
قد تنزلق خارج القدس... يبدو أن 

إرهاب السكاكني قد عاد«.
األخيــرة  العمليــات  وعــززت 
تقييمات إسرائيلية سابقة، حول 
احتمال تصعيد كبير خالل هذه 
الفترة )3 شهور( باعتبار أنها حتل 
روزنامة مناسبات ساخنة. وعقد 
اجتماعاً  كبار  أمنيون  مسؤولون 
وتقرر  الهجمات،  بعــد  تقييمياً 
تعزيز قوات الشــرطة واألمن في 
والقدس  الضفة  املناطق؛  جميع 
املؤسســة  وتقدر  الداخل.  وفي 
األمنية اإلسرائيلية أنه سيكون 
هناك مزيــد من محاوالت تنفيذ 
هجمــات، وبناء عليــه مت إصدار 
أوامر للشــرطة من أجــل زيادة 

االستجابة في مواجهة منفذي 
العمليات.

الضفة  إلــى  التوتــر  وانتقــل 
الغربية ، مع اشتباكات ومحاولة 
دهس في جنني )شمال( وتفجير 
قوات  واقتحمت  أســرى.  منازل 
االحتالل، امس االول الثالثاء، بلدة 
سيلة احلارثية في جنني، وفجرت 
منزل األســيرين غيــث ومحمد 
جرادات. واشــتبك مسلحون مع 
اجليش اإلســرائيلي أثناء اقتحام 
بلســان  الناطق  وقال  املنطقة. 
اجليــش اإلســرائيلي إنه مت هدم 
عملية  ملنفــذي  يعودان  منزلني 
حومش فــي الضفــة الغربية، 
التي أطلق خاللها املتهمان النار 
على حافلة إســرائيلية أسفرت 

عن مقتل شخص وإصابة آخرين 
وفي 16 كانون األول 2021.

وأضاف: »اندلعــت خالل عملية 
الهــدم، أعمال شــغب عنيفة، 
املتظاهرين  شارك فيها عشرات 
الذين ألقــوا احلجارة والزجاجات 
والقنابل  واملتفجــرات  احلارقــة 
اليدويــة على القــوات، ما حدا 
اســتخدام  إلى  اجليش  بقــوات 
املظاهرات،  لتفريــق  الوســائل 
وإطالق النار. كما أقدم مسلحون 
فلســطينيون الليلــة املاضية، 
قوات  باجتــاه  النار  إطــالق  على 
عملية  خالل  اإلسرائيلي  اجليش 
الهــدم، ورد اجليش اإلســرائيلي 
بإطالق النار وســط إمتام املهمة 

بنجاح«، بحسب البيان.

قائد  بأوامــر  املنــازل  ومت هــدم 
القيــادة املركزيــة، بعــد رفض 
التماســات إللغــاء األوامر التي 
قدمها أهالــي منفذي العملية 
إلى احملكمة العليا. وقبل عملية 
الهدم، أصيب جنديان من اجليش 
اإلســرائيلي فــي عملية دهس 

بالبلدة.
وجــاءت عمليــة الدهــس بعد 
شــرطيني  إصابة  من  ســاعات 
عملية  في  بجراح  إســرائيليني 
طعــن فــي البلــدة القدميــة 
بالقدس. وفيما قتلت إســرائيل 
الفلســطيني الذي نفذ عملية 
طعــن فــي القــدس، اعتقلت 
سائق السيارة في جنني وأحالته 

للتحقيق.

وفد إسرائيلي في رام اهلل يناقش تقديم
 تسهيالت للفلسطينيين قبل رمضان

في لقاء سري

وهدف اللقاء إلى 
صياغة بنود حول 
حزم من التسهيالت 
للفلسطينيين، قبل 
حلول شهر رمضان 
الذي يبدأ خالل ثالثة 
أسابيع. وكانت 
إسرائيل قررت 
منح الفلسطينيين 
سلسلة تسهيالت 
في رمضان، وتجنب 
اتخاذ إجراءات من 
شأنها تأجيج التوتر
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5 اعالن

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 181/ب ع/2018
التأريخ: 2022/3/9

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصرية عن 
تسلسل  العقار  العلنية  املزايدة  طريق 
1/452 ســيف وخالل خمســة عشــر 
يوما اعتبــارا من اليوم التالي للنشــر 
وإذا صادف اليوم اخلامس عشــر عطلة 
رســمية ففي اليــوم الــذي يليه وفي 
متام الســاعة الثانية عشرة ظهرا في 
قاعة محكمــة البداءة، فعلى الراغبني 
بالشــراء احلضــور في املــكان والزمان 
املعينني مستصحبني معهم التأمينات 
القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع 
رســم تســجيل العقار بنسبة 3% وال 
نقبل املبالــغ النقدية إن لم يكونوا من 

الشركاء.
القاضي االول 
عزيز شنته اجلابري

األوصاف:
1- العقار جتاري يقع في شــارع احلبوبي 
ركن وهــو عبــارة عن تســعة محال 
الرئيسي  أربعة منها تقع على الشارع 
وخمسة تقع على الشارع الفرعي كانت 
مغلقة حلظة إجراء الكشف مبني من 
ويوجد  بالكونكريت  ومسقف  الطابوق 
خلف هــذه احملال بناء قــدمي مبني من 

الطابوق ومسقف بالشيلمان.

2- مساحة العقار 170،74 م2.
3- القيمــة املقدرة للعقــار ارضا وبناًء 

ثمامنائة مليون دينار فقط
4- العقار مغلق وغير مشغول من أحد 

حلظة إجراء الكشف

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 6216
التاريخ: 2022/3/8

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/1/ بلدية/ استراتيجية 
التخفيف من الفقر لعام 2021

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)إنشاء Mine Mall عدد 4 في جانبي املدينة(

ضمــن تخصيصات )اســتراتيجية التخفيف من الفقــر لعام 2021( 
وبكلفة تخمينيــة )3،222،970،000 دينار( ثالثة مليارات ومائتني واثنني 
وعشرين مليونا وتســعمائة وســبعني الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ 
)300( يــوم. على مقدمي العطــاءات من الشــركات الراغبني بدخول 
املناقصة مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
ليوم 2022/3/17( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 2،000،000 دينار فقط )2 مليون دينار( غير قابل للرد.
تُســّلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
فــي صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطــاءات مرفقة معه الوثائق 
واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم 
االحد املوافق 2022/3/20 الســاعة الثانية عشرة ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2022/3/14 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 6275
التاريخ: 2022/3/8

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/1/ هندسة إدارة محلية/ 
)اخلطة التشغيلية لعام 2021/ )دعم االستقرار((

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)جتهيز سيارة دفع رباعي لديوان محافظة نينوى– معاونية 

التخطيط(

ضمن تخصيصات )اخلطة التشغيلية لعام 2021/ )دعم االستقرار(( 
وبكلفة تخمينية )106،000،000 دينار( مائة وستة ماليني دينار عراقي 
ومبدة تنفيذ )60( يوما. على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني 
بدخول املناقصة مراجعة قســم العقود في ديــوان احملافظة )خالل 
أوقات الدوام الرســمي وابتداًء من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية 
الدوام الرســمي ليوم 2022/3/17( للحصول على نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 500 ألف دينار فقط )خمســمائة ألف دينار( 

غير قابل للرد.
تُسّلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله، بظرف مغلق 
ومختــوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه 
ويــودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتــح العطاءات مرفقة معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم االحد املوافق 2022/3/20 الســاعة الثانية عشــرة ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االثنني 
املوافق 2022/3/14 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في 

وثيقة العطاء.
مع التقدير...

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

واصلــت أســعار النفط مكاســبها 
الواسعة متأثرة بإعالن الواليات املتحدة 
الروســي،  اخلام  واردات  عزمها حظــر 
بالتزامن مع تعثــر املفاوضات النووية 
اإليراني  النفط  الدولية وصعوبة عودة 
إلى األسواق، إضافة إلى تصاعد وتيرة 

احلرب في أوكرانيا.
وجتاوزت أســعار العقود اآلجلة للنفط 
132 دوالرا للبرميل خلام برنت  مستوى 
أمس، في حني ارتفع ســعر خام غرب 

تكساس
الوســيط وهو اخلام القياسي للنفط 
أعلى  إلــى  وصوله  بعــد  األمريكــي 
مســتوى له منــذ 2008، نحو 4.8 في 
املائة إلى 125.16 دوالر للبرميل تسليم 
نيســان املقبل، وارتفع سعر خام برنت 
القياسي للنفط العاملي 5.4 في املائة 

إلى 129.82 دوالر للبرميل.
اإلمدادات  من شــح  اخملاوف  وتتصاعد 
في السوق بعد حتذير ألكسندر نوفاك 
نائب رئيس الــوزراء الروســي، أن قرار 
قد  الروســي  للنفط  األمريكي  احلظر 
يدفع األســعار إلى مستويات جنونية 
فوق 300 دوالر للبرميــل أو أكثر. وقال 
اآلجلة  العقود  إن  نفطيــون:  محللون 
في  ارتفاعها  واصلــت  اخلــام  للنفط 
األمريكية فرض  اإلدارة  أعقــاب قــرار 
حظر على واردات النفط الروسية، على 
الرغم مــن حترك حلفائهــا األوروبيني 

لتخفيف حدة التهديد. 
وأوضح احملللون، أنه من خالل تصريحات 
باركيندو  محمــد  »أوبك«  عــام  أمني 

في مؤمتر ســيراويك بــرأ حتالف »أوبك 
الصاروخي  االرتفــاع  +« ســاحته من 
في أســعار النفــط اخلــام، الفتا إلى 
أن التحالــف ليس له ســيطرة على 
األحداث وكل ما يســتطيع تقدميه أن 
يظل مــوردا موثوقا للطاقة، مشــددا 
علــى أن العوامل اجليوسياســية هي 
التي متلي وتيرة السوق الراهنة. وذكروا 
أن بعــض احللــول املطروحــة لألزمة 
حاليا رمبا تكون التفكير جيدا في رفع 
العقوبات على قطاع الطاقة في بعض 
الدول مثــل فنزويال لتوفيــر مزيد من 
اإلمدادات في األســواق، الفتني إلى أن 
اإلدارة األمريكية تناقش جديا إمكانية 
إبــرام بعض االتفاقات مع كل من إيران 
وفنزويــال التــي ميكــن أن جتلب بعض 
اإلمــدادات التي تشــتد احلاجة إليها 
لألســواق، الفتني إلــى أن عدم حدوث 
انفراجة في محادثــات االتفاق النووي 
حتديدا جتعل أســعار النفط مستمرة 

في االرتفاع.
وقال ســيفني شــيميل مدير شركة 
»في جي آندستري« األملانية: إن السوق 
وتيرة  إلــى عوامل قد تهــدئ  تتطلع 
ولو جزئيا مع حتفظ  انفالت األســعار 
بعض قادة االحتــاد األوروبي على فرض 

حظر على واردات النفط الروسية.
وأشــار إلى أن األسعار واصلت بالفعل 
صعودها إلى مستويات مقلقة، خاصة 
في ضــوء حتذيــر نائب رئيــس الوزراء 
الروسي من أن احلظر األمريكي للنفط 
الروسي قد يضاعف املستويات احلالية 
لألســعار، الفتا إلى أن أســعار النفط 
أعلى مستوياتها في  بالفعل  سجلت 
14 عاما مبجرد انتشــار أنباء عن حظر 

النفط  واردات  أمريكي محتمل علــى 
الروســية، واآلن األســعار مرشــحة 

لالرتفاع أكثر بعد القرار األمريكي.
من ناحيته، ذكر روبني نوبل مدير شركة 
لالستشــارات،  الدولية  »أوكســيرا« 
أن دول االحتاد األوروبــي بدأت في قطع 
خطــوات ســريعة نحو إيجــاد بدائل 
للنفــط والغاز الروســي وأن اإلمارات 
املرشــحة  الدول  مقدمة  فــي  وقطر 
كمــورد بديــل، حيث جــرت اتصاالت 
مكثفــة في هذا الشــأن مــع أملانيا 

والنمسا.

وأوضح أنه فــي املقابــل تتمهل دول 
أكثر  األوروبي في فرض عقوبات  االحتاد 
صرامــة على الطاقــة، حيث تعمدت 
أوروبا إعفاء إمدادات الطاقة من روسيا 
مــن العقوبــات ، بحســب تأكيدات 
احلكومة األملانية ، حيث ال ميكن تأمني 
إمــداد أوروبا بالطاقة بأي طريقة أخرى 
غير الغاز الروسي في املرحلة الراهنة، 
حيث إن نحو نصف واردات أملانيا ، وهي 
أكبر اقتصاد في االحتــاد األوروبي ، من 
الغاز والفحم وأكثــر من ثلث وارداتها 
النفطية تأتي من روســيا وينســحب 

األمر نفسه على املوقف البريطاني.
بدوره، قال ماركوس كروج كبير محللي 
النفط  أيه كنترول ألبحــاث  شــركة 
والغــاز، إن قطاع النفط قد يكون على 
أعتاب الدخــول بقوة في دائرة الصراع، 
األمريكي  الكوجنرس  اعتمد  إذا  خاصة 
حظر النفط الروســي وقــد ميتد هذا 
األمر الحقا إلى االحتاد األوروبي، ما دفع 
نائب رئيس الوزراء الروســي ألكسندر 
نوفــاك إلــى التهديد بأن روســيا قد 
تقطع إمــدادات الغــاز الطبيعي عن 
أوروبــا ردا على أي حظر روســي على 

استيراد النفط.
ولفت إلــى أن الســوق النفطية في 
مرحلــة صعبة ومعقــدة وحتيط بها 
األخطــار من كل جانــب خاصة حيث 
يتزايــد حاليــا خطر تعطــل العرض، 
تؤكد  اإلحصائيــات  أحــدث  أن  مبينا 
تصدير روســيا أكثر من سبعة ماليني 
برميل يوميا من النفط اخلام واملنتجات 
البترولية، وهو ما يعــادل نحو 13 في 
املائة مــن إجمالي جتارة النفط، منوها 
إلى اعتماد أوروبا بشــكل خاص على 
الروســية، حيث  التقليدية  الطاقــة 
تتلقى نحو 2.7 مليون برميل يوميا من 

روسيا.
مــن ناحيتها، قالت مواهي كواســي 
العضــو املنتدب لشــركة أجركرافت 
الدولية، إن تعهد »أوبــك +« بأن تظل 
مــوردا موثوقــا هــو أمر جيــد، لكن 
املســتهلكني يتطلعون إلى مزيد من 
اإلمــدادات النفطيــة العاجلة لكبح 
جماح األســعار، بينمــا تقارير دولية 
تؤكد أن األســعار ليس لها سقف ما 
دامت احلــرب وتداعيــات الصراع على 

قطاع الطاقة قائما.
ولفتت إلــى تأكيد باركينــدو، أن كل 
ما ميكــن للتحالــف القيــام به في 
الراهنة هو االســتمرار في  الظــروف 
وزيادة  السابقة  اجملموعة  قرارات  مسار 
نفســها،  الشــهرية  بالوتيرة  اإلنتاج 
وهي املناسبة ألغلب املنتجني في ظل 
صعوبات االستثمارات اجلديدة القائمة 
حاليا في الســوق، مبينة أن االجتماع 
الوزاري املقبل نهاية الشهر اجلاري رمبا 

يحمل جديدا.
إلى ذلك رفع بنك جولدمان ســاكس 

توقعاتــه لســعر خام برنــت لـ2022 
إلى 135 دوالرا للبرميــل من 98 دوالرا، 
دوالرا   115 إلــى  لـــ2023  وتوقعاتــه 
للبرميــل مــن 105 دوالرات، نظرا ألن 
االقتصــاد العاملــي رمبا يواجــه »أكبر 
الطاقة على  إمــدادات  فــي  صدمات 
اإلطــالق«، بالنظر إلى الــدور الرئيس 

لروسيا.
كما كان من أســباب ارتفاع األســعار 
التباطــؤ الواضح في احملادثات مع إيران 
حول برنامجها النووي، التي ســتنهي 
العقوبــات املفروضة علــى مبيعاتها 
األوروبي  النفطية. وقال مبعوث االحتاد 
األمر متــروك إليران  إن  احملادثــات:  في 
والواليــات املتحــدة التخــاذ قــرارات 

سياسية للتوصل إلى اتفاق.
وعالوة على ذلك، رمبا يســتغرق تدفق 
النفط اإليراني شــهورا بعــد االتفاق 

النووي.
السويسري أمس:  يو.بي.إس  بنك  وقال 
إنــه حتــى إذا خففت إيران من شــح 
باستخدام  النفط  احلالي من  املعروض 
اخملــزون العائــم، فــإن »االنخفــاض 
فــي الطاقــة االحتياطيــة اجملانيــة 
النفط االستراتيجية من  واحتياطيات 
املرجح أن يبقي مستثمري الطاقة في 
حالة من عدم االرتياح واألســعار عند 

مستويات مرتفعة«.
وقال محللون في شركة ريستاد إنرجي 
االستشارية، ومقرها أوسلو،: إن أسعار 
النفــط العاملية رمبا ترتفــع إلى 200 
دوالر للبرميــل إذا انضمــت أوروبا إلى 
الواليات املتحــدة في فرض حظر على 
واردات النفط الروســية بسبب احلرب 

في أوكرانيا.

تقـرير
العوامل الجيوسياسية تسيطر على السوق

أسعار النفط الخام تتجاوز 132 دوالرا للبرميل

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أســعار الدجــاج من البرازيــل، أكبر 
ُمصدر في العالم، ويرجــع ذلك إلى احلرب في 

أوكرانيا.
وتُعد أوكرانيا هي سادس أكبر ُمصدر للدجاج، 
وبينما َعّطل الغزو الروســي الشحنات، يتجه 
مشترو اللحوم إلى دول أمريكا اجلنوبية كبديل.
قال لويس روا، مدير السوق في » أيه بي بي أيه« 
)ABPA(، اجملموعة الصناعية التي متثل شركات 
الدواجــن، إن الطلــب اخلارجي علــى الدجاج 
البرازيلي يتصاعد بسبب احلرب، ونتيجة لذلك، 
ارتفعت أســعار بعض األصناف بنســبة 10% 
على األقل منذ األسبوع املاضي، موضحا »نحن 

نتحدث عن مستوى سعري جديد«.
قــال روا إن أوكرانيا تتنافس مــع البرازيل في 
بيع حلوم الصــدور إلى االحتاد األوروبي واململكة 
املتحدة.  العربية  واإلمارات  السعودية  العربية 
وَصــّدرت الدولة التــي تعرضت للغــزو 450 
ألف طن مــن اللحوم العام املاضي، وُشــحن 
نصفها تقريبــاً إلى تلك الوجهات. وأوضح روا، 
أن البرازيل هي »املوّرد الواضح« الذي ســيحل 

محل أوكرانيا في تلك األسواق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع الذهب امس االربعاء بشــكل حاد نحو 
أعلــى مســتوياته على اإلطــالق، حيث أقبل 
املســتثمرون على شــراء املالذ اآلمن وســط 
مخاوف متزايدة بشــأن أزمــة أوكرانيا وتأثير 
حظر محتمل على النفط الروســي من قبل 

الواليات املتحدة وبريطانيا.
في غضون ذلــك، أبقت اخملاوف بشــأن نقص 
إمدادات البالديوم بســبب العقوبات املفروضة 
على روســيا أكبــر منتــج للمعــدن احملفز 
للسيارات، سعره بالقرب من أعلى مستوياته 

على اإلطالق.
وارتفع ســعر الذهب الفوري بنسبة %2.7 إلى 
2051 دوالرًا لألوقية يوم الثالثاء، وبلغت آخر مرة 
ذروتها عند 2072.50 دوالرًا في أغسطس 2020.

وصعدت العقــود األميركيــة اآلجلة للذهب 
%3.1 إلى 2058 دوالرًا لألوقية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
التقــى رئيــس مجلــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي في العاصمة العراقية بغداد، امس 
األربعاء، وزير الصناعة والتجارة األردني يوسف 

محمود الشمالي والوفد املرافق له.
وذكر بيان صادر عن احلكومــة العراقية اليوم 
أنه جرى خالل اللقــاء بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين وســبل تطويرها، وتعزيز التكامل 
والتنســيق الثنائي واإلقليمي، والسيما فيما 
يتعلق باألمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار 
املــواد الغذائية عاملياً، وغيرهــا من التحديات 

االقتصادية الراهنة في ضوء االزمات الدولية .
ويعاني العراق من ارتفاع أســعار السلع واملواد 
الغذائية فــي ظل احلرب القائمة بني روســيا 
وأوكرانيا وقد اتخذت احلكومة االحتادية حزمة 
من القرارات ملواجهة هذه األزمة التي تعصف 

بالبالد والعالم بأسره.

قفزة باسعار 
الدجاج البرازيلي

الذهب يتجه نحو قمته 
التاريخية مع ارتفاع حدة 
التوترات الجيوسياسية

العراق ينسق مع األردن 
لمواجهة ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية عالميًا

الصباح الجديد ـ متابعة:
 

يتنامى اجلدل في البالد منذ أيام، 
ســتدير  التي  الكيفية  لشــأن 
املالية  الوفــرة  بهــا  احلكومــة 
املتحققــة لديهــا مــن قفزات 

أسعار النفط.
ومــن هنــا يذهب البعــض الى 
مطالبات بإعادة إطالق املشــاريع 
املتعلقــة  وامللغــاة  املتوقفــة 
اجلســور  مثل  التحتية  بالبنــى 
واملدارس، ودعوة  واملستشــفيات 
سيادي،  صندوق  لتأسيس  آخرين 
بينما يؤكد فريق ثالث بأن الوفرة 
احلالية ستتمكن من سد العجز 
املتوقع مبوازنة العام احلالي 2022، 
وتغنــي العــراق عــن االقتراض 

الداخلي أو اخلارجي.
اســتضاف  املاضية  األيام  وخالل 
املالية  وزيــر  بغداد  فــي  البرملان 
علي عالوي، وعددا من املسؤولني 
في الوزارة، لبحــث الوضع املالي 
للبالد، وإمكانية إعادة سعر صرف 
الدينار العراقي إلى ما كان عليه 
ســابقا قبل األزمة املالية 2020، 
بواقع 1200 دينار للدوالر، بدال من 

السعر احلالي )1450 دينارا(.
واجلمعة املاضية، أعلن وزير النفط 
العراقي، إحســان عبد اجلبار، عن 
حتقيق بالده أعلــى إيرادات مالية 
شــهرية عن بيع النفط منذ ما 
يزيــد عن ثماني ســنوات، بلغت 

أكثر من 8.5 مليارات دوالر.
عائدات  أعلى  »حققنــا  وأضاف: 
مالية شهرية من تصدير النفط 
اخلام منذ ثماني ســنوات، وأعلى 

معدل تصدير منذ سنتني«.
فيما قالت شركة تسويق النفط 

»ســومو«،  القابضة  العراقيــة 
إنها حققت معدل  بيان لها،  في 
تصدير مرتفع في شــهر شباط 

املاضي، وعائدات مالية قياسية.
العراقية،  احلكومــة  مستشــار 
وصف  صالــح،  محمد  مظهــر 
ارتفــاع أســعار النفــط، بأنها 
تاريخية«، لالستفادة من  »فرصة 
عنها  الناجتة  اإليجابية  العائدات 
في تطويــر عملية االســتثمار، 

اإلمكانيات  تطويــر  عــن  فضالً 
الذاتيــة للبلد، وإنتــاج ما ميكن 
أســعار  ارتفاع  خالل  من  إنتاجه 
ملصلحة  وتســخيرها  النفــط 

النمو االقتصادي.
تصريحات  فــي  وأضــاف صالح 
للصحافيني ببغــداد، أن املنفعة 
ستكون أكبر في حال متت دراسة 
األمور اإلدارية واملالية االقتصادية 
بصورة صحيحة، مطالباً بالعمل 

على تغيير ســعر برميل النفط 
فــي موازنة 2022، مــن 50 دوالرا 

للبرميل إلى 70«.
وأشــار صالح إلــى أن احلرب بني 
أوكرانيا وروسيا ليست بعيدة عن 
العراق، ولها آثــار إيجابية تصب 
فــي املصلحــة املاليــة للعراق، 
النفط، ألن  إيرادات  ارتفاع  بسبب 
أوبك، قد ترفع القيود عن تصدير 
احلاصل  النقص  بســبب  النفط 

في الطاقة عامليــاً. وفي املقابل، 
قال عضو جلنة الطاقة في البرملان 
العراقي السابق، غالب محمد، إن 
العراق يعتمد بنسبة أكثر من 92 
إيراداتــه على عائدات  باملائة من 
احلالي  األســعار  وارتفاع  النفط، 
سيؤثر بشكل إيجابي على البالد، 
ملوازنة  األموال  تدفق  سيعزز  ألنه 
البلد ويقلل من مستويات العجز 

الذي كانت تواجه املوازنة.

لكن محمد أشــار فــي حديثه 
صحفي إلــى أن العــراق يحتاج 
إلى 4000 متــر مكعب من الغاز 
يومياً، فضالً عن حاجته ألكثر من 
22 مليون لتر من مــادة البنزين، 
ويســتورد املشــتقات النفطية 
بقيمــة 5 مليارات دوالر ســنويا، 
مــن بينهــا نحــو 3.5 مليارات 
والديزل،  البنزين  الســتيراد  دوالر 
مما قــد يزيد من نســبة املوجات 
االقتصــاد  علــى  التضخميــة 

الوطني.
وانتقد محمــد دور احلكومة في 
الرتفاع  السلبي  التأثير  مواجهة 
وجود  وعــدم  النفــط،  أســعار 
البالد  يجنــب  صحيح  تخطيط 
مشكلة استيراد الغاز الطبيعي 
والوقود مــن اخلارج، والذي يكلف 
ينعكس  طائلــة  أمــواالً  الدولة 

تأثيرها على املواطن.
باسم  املتحدث  قلل  جهته،  ومن 
وزارة الكهربــاء العراقيــة أحمد 
ارتفاع أسعار  تأثير  موســى، من 
النفــط والطاقــة عامليــاً على 
أســعار الغاز املســتورد، مؤكداً 
أنها لم تؤثر تأثيرا مباشــرا على 
العراق، بسبب قلة إمدادات الغاز 
املســتورد من إيــران، وأن العقود 
دولية  لرقابة  البلدين تخضع  بني 

ومحددة السعر ثابت.
العــراق كان  أن  وبــني موســى 
يستورد 70 مليون متر مكعب من 
الغاز يوميا في فصل الصيف و50 
مليون متر مكعب في الشتاء، إال 
إلى  انخفضت  الكميــة  أن هذه 
8 ماليني متر مكعــب يوميا في 
األشهر األخيرة، مما يجعل التأثير 
نســبيا وال يدعو للقلق على حد 

وصفه.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حــذر برنامج األغذية العاملي من 
أزمة غذائيــة تلوح في األفق في 
املناطق املتضــررة من احلرب في 
اجملاعة  تفاقم  ومخاطر  أوكرانيا، 
في جميع أنحاء العالم بســبب 
منتجات  وتصديــر  إنتاج  توقف 

مثل احلبوب.
وأعلــن مديــر برنامــج األغذية 
العاملي، ديفيد بيســلي، أنه في 

العالم  فيه  يواجه  »الذي  الوقت 
مستوى غير مسبوق من اجملاعة، 
من املقلق جدا بشــكل خاص أن 
)بلد( لطاملا  نرى اجلوع يظهر في 

كان يعتبر مخزن أوروبا«.
وأضاف بيســلي الذي توجه إلى 
وأوكرانيا حيث  بولندا  احلدود بني 
»قد  األوكرانيني  الالجئــني  آالف 
في  والقنابل  الرصــاص  يدفــع 
أوكرانيا أزمة الغذاء العاملية إلى 

مستويات لم يسبق لها مثيل«.
العاملي،  األغذية  برنامج  وأنشــأ 
الوكالــة التابعة لــألمم املتحدة 
ومقرها رومــا، مراكز في البلدان 
للمســاعدة  ألوكرانيا  املتاخمة 
في تسليم مواد غذائية ألوكرانيا 

ومساعدة الالجئني.
واتفقت موســكو وكييف على 
بعد  إنســانية،  ممــرات  إنشــاء 
ثمانية أيام مــن بدء غزو القوات 

ألوكرانيا.  الروســية  العسكرية 
إن  بيان  األغذية في  برنامج  وقال 
تقارير تشــير إلى “نقص خطير” 
فــي األغذية وامليــاه في كييف 

وخاركيف )شرق أوكرانيا(.
وأضــاف البيــان »مــع وصــول 
الغذائية  املســاعدات  شحنات 
األغذية  برنامــج  فــإن  يومًيــا، 
العاملي يســابق الزمــن لتخزين 
املــواد الغذائية في املناطق التي 

يتوقع اندالع القتال فيها«
وتؤمن روسيا وأوكرانيا 29 باملائة 
العاملية.  القمــح  من صــادرات 
ومن املرجح أن تؤدي االضطرابات 
والصادرات  اإلنتــاج  اخلطيرة في 
املــواد  أســعار  ارتفــاع  إلــى 
الغذائيــة التي وصلت إلى أعلى 
مســتوياتها على اإلطالق، وفًقا 

للوكالة األممية.
وتابع »ســيؤدي هذا إلى تقويض 

األمن الغذائي ملاليني األشخاص« 
الذين هم أصال  أولئــك  وخاصة 
اجملاعة«“بســبب  شــفا  علــى 
املســتويات املرتفعــة لتضخم 
أســعار املــواد الغذائيــة فــي 
ان  البيــان  وأوضــح  بالدهــم«. 
ارتفــاع األســعار قــد يكلــف 
برنامــج األغذية مــا بني 60 إلى 
75 مليون دوالر شــهريا لنفقاته 

التشغيلية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزيــر الطاقــة التركي ألب 
أرسالن بيرقدار إن أنقرة ستواصل 
في  وتأمل  الروسي  النفط  شراء 
رفع العقوبات عن إيران، مما يجلب 
إمــدادات إضافية لتلبية الطلب 

العاملي.
فرض الرئيس األمريكي جو بايدن 

يوم الثالثــاء حظــرا فوريا على 
الروسية  والطاقة  النفط  واردات 
إنها  بريطانيــا  وقالــت  األخرى 
الروسية  النفط  واردات  ستوقف 

تدريجيا حتى نهاية عام 2022. 
وأضــاف فــي تصريحــات على 
هامش مؤمتر ســيراويك للطاقة 
إن تركيا تعتمد على روســيا في 

45 فــي املئة مــن طلبها على 
الغاز الطبيعي و17 في املئة من 

النفط و40 في املئة من البنزين.
ملزيد  »العالــم بحاجــة  وقــال 
يأتي من  أن  النفط... يجــب  من 
مكان ما، مــن الواليات املتحدة.. 
من فنزويال.. مــن إيران.. اململكة 
العربيــة الســعودية، أو من أي 

مــكان نريــده«. ومضــى يقول 
بســهولة  ميكنها  ال  تركيــا  إن 
أن تعــوض إمداداتهــا النفطية 
أخرى،  أماكــن  مــن  الروســية 
مضيفا أنها »مــورد قدمي موثوق 
تركيا  اســتوردت  أن  وسبق  به«. 
نحــو 200 ألــف برميــل يوميا 
من اخلــام اإليراني قبــل أن تقرر 

2018 انسحابها  واشــنطن في 
من االتفــاق النووي اإليراني لعام 
2015 وعاودت فرض عقوبات على 

طهران.
وقــال بيرقدار »فجــأة نزلنا إلى 
اإلمــدادات من  )توقف  الصفــر 
إيــران(... واآلن ال ميكــن أن يكون 
لدينا اضطراب آخر في اإلمدادات، 

هذه املرة في روسيا«.
وتأمل تركيا أن تتوصل واشنطن 
وطهــران إلى اتفــاق قريبا يعيد 
إيران إلى االمتثال لالتفاق النووي 
لعــام 2015. ويجــري البلــدان 
محادثات منــذ ما يقرب من عام 
الســتعادة االتفــاق الــذي رفع 

العقوبات عن إيران.

األغذية العالمي يحذر من أزمة في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا

وزير: تركيا ال تعتزم وقف مشترياتها من النفط الروسي

توجهات تسخير الوفرة المالية 
من قفزات أسعار النفط للنمو االقتصادي

اختلفت بشأنها المواقف
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 171/ج/2022
التاريخ: 2022/3/2

الى/ املتهمة الهاربة/ 
منال عبد احلسني كاظم الكالبي

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/3/31 
موعدا للمحاكمة فــي الدعوى اجلزائية 
املرقمة 171/ج/2022 وفق املادة 1/377من 
قانون العقوبــات العراقي ولكونك هاربة 
قررت احملكمة تبليغك من خالل النشر في 
صحيفتني محليتــني يوميتني في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما اســتنادا 
لنص املــادة 143/ج االصوليــة وفي حال 
عدم حضورك ستجرى احملاكمة بحقكم 

غيابا وعلنا.
القاضي
عمر كاظم كرمي
قاضي محكمة جنح النعمانية

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 4283/ب/2021
التاريخ: 2022/3/7

إعالن
الى املدعى عليها )مديره جليب حنون( 
بناًء على الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
واملقامة من قبل املدعي )عدي قاســم 
عفريت( )بخصــوص مبلغ الدين البالغ 
وجملهولية  عراقي(  دينار  مليون  خمسني 
محل إقامتــك تقرر تبليغكــم إعالنا 
بواســطة صحيفتــني محليتني على 
وفي   2022/3/28 املوافق  املرافعة  موعد 
حال عدم حضورك او إرســال من ينوب 
بحقك  املرافعة  قانونا ســتجرى  عنك 

غيابا وفق األصول.
مع التقدير...

القاضي
حسني عبد حامت

شركة ديالى العامة
إعالن

يســر شــركة ديالى العامة ان تعلن عن فرصة استثمارية بصيغة )عقد مشــاركة( لتنفيذ مشروع تصنيع محطات 
التحويــل الصندوقية ووحــدات الربط احللقيRMU  وبطاقة إنتاجية 1000 محطة/ ســنويا و2000 وحدة ربط حلقي/ 
ســنويا وفق املواصفات الفنية والقياسية العاملية IEC62271-202 ومتطلبات وزارة الكهرباء، فعلى الشركات الراغبة 
في ذلــك تقدمي طلباتها وعروضها الى مقر الشــركة في ديالى لغاية نهاية الدوام الرســمي ليــوم 2022/4/25 وفق 

االلتزامات والشروط ادناه املطلوبة:
املستمسكات املطلوبة:

1- تقدمي العروض والطلبات يكون من الشركات املصنعة واملتخصصة في اجملال الصناعي وكذلك ميكن قبول عروض من 
أي شركات أخرى او مؤسسات مالية او جتارية او مستثمرين او أصحاب رؤوس األموال ترفق معها وثائق تعاقدها وتعاونها 
 )…DHL,TNT,etc( مع شركات مصنعة متخصصة سائدة في اجملال املعلن عنه عن طريق )تخويل او وكالة او مشاركة(

او التقدمي املباشر الى مقر شركتنا.
2- تقدمي وثائق بيان عن الشــركة متضمنة شهادة التأســيس وإرفاق C.V عنها وعن الشركات السائدة )إن وجدت( مع 

تقدمي نشرات تعريفية حول أعمالها.
3- تقدمي كتاب تأييد من املصارف الرصينة املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي تؤيد الكفاءة املالية للشركة وعلى 

ان تكون مصدقة من وزارة اخلارجية العراقية في حال كونها صادرة من مصارف أجنبية.
4- فتح فرع مســجل في العراقي عند التعاقد وتسجيله اصوليا لدى مسجل الشركات خالل مدة )3( أشهر من تاريخ 

توقيع العقد.
االلتزامات املطلوبة من الشركات املقدمة للعطاء:

1- تقــدمي خطاب ضمان بقيمة 150000 )مئة وخمســني الف دوالر( عند توقيع العقد يتــم إطالقه بعد إكمال جتهيز 
اخلطوط اإلنتاجية واملكائن واملعدات.

2- تأهيــل وترميم القاعــات اإلنتاجية للمشــروع القائمة في موقع شــركة ديالى )معمل املــراوح حاليا( وجتهيزها 
باملستلزمات الالزمة )تأهيل االرضيات واجلدران والسقف- االعمال الكهربائية- االعمال امليكانيكية- الكرينات- رافعات 
شوكية- مولدة كهربائية- منظومة تكييف- معدات سالمة مهنية- أي مستلزمات إضافية تخدم العملية اإلنتاجية( 

لتكون مالئمة لتنصيب اخلطوط اإلنتاجية واملكائن فيها ومبا يتناسب مع متطلبات املشروع وحجمه.
3- إنشــاء وجتهيز خط متكامل إلنتاج وفحص احملطات الصندوقية بنســبة حتويل KV 11/0.416 وبنسب أخرى حسب 
طلب اجلهات املستفيدة ومبعدل 1000 محطة/ سنويا وبسعات تصل الى KVA 1600 وكذلك إنشاء وجتهيز خط إلنتاج 
وحدات الربــط احللقي املالئمة لها من حيث املواصفات الفنية والتعشــيق والربط وبطاقة 2000 وحدة/ ســنويا من 

مناشئ معتمدة ومبا يتضمن حتقيق الطاقات املطلوبة
4- جتهيز املواد األولية واألجزاء نصف املصنعة وكافة مستلزمات اإلنتاج ومن مناشئ عاملية معتمدة.

5- جتهيز حق املعرفة املتضمن الوثائق الفنية واخملططات التصميمية واملسالك التكنولوجية الالزمة لإلنتاج والفحص 
والصيانة واخلدمات وكذلك املواصفات الفنية للمواد األولية ومعدالت الصرف ونســب التلف لكافة املواد الداخلة في 

اإلنتاج ووثائق ومخططات القوالب والعدد وأي مستلزمات أخرى خاصة باإلنتاج.
6- تقدمي دراســة اجلدوى الفنية واالقتصادية اخلاصة باملشــروع متضمنة اجلدول الزمنــي للتنفيذ وخطة العمل التي 
تبني آلية تنفيذ النســب وكذلك حتديد الطاقة اإلنتاجية وعدد العاملني في املشروع واختصاصاتهم والدراسة املالية 

متضمنة )كلف اإلنتاج وأسعار البيع --- الخ( وتثبيت احلصص لكل طرف.
7- تقــدمي برنامج متكامل لتدريب كوادر شــركتنا داخل وخــارج العراق على عمليات التصنيــع والصيانة والفحص 

والتصاميم وحق املعرفة الفنية.
8- تكون مدة عقد املشاركة ال تقل عن 5 سنوات وال تزيد عن 20 سنة

9- التعاون املشترك في تسويق املنتج
مساهمة شركة ديالى في املشروع:

1600/KVA 11 250 الى/KVA 11 1- جتهيز احملولة الكهربائية للمحطة وبسعات تتراوح من
2- يتوفر حاليا لدى شركتنا ورشة حلام قاعدة احملطة ومعدات وأجهزة الفحص الروتيني للمحطة وورشة تقطيع وحني 

وتثقيب القضبان النحاسية اخلاصة باحملطة باإلمكان االستفادة منها.
3- توفير القاعات اإلنتاجية الالزمة إلقامة املشروع عليها والقوى العاملة باملشروع.

4- توفير اخلدمات الصناعية الالزمة وأي متطلبات أخرى تتعذر على الشــركة املســاهمة تقدميها وبإمكان شــركتنا 
توفيرها.

نسب الترجيح:
- شركة مصنعة %20

- مدة تنفيذ ملشروع وبدء اإلنتاج %20
- مدة العقد %30

-  حصة شركتنا %30
- كما ان شركتنا مستعدة لإلجابة عن أي سؤال او استفسار من خالل البريد اإللكتروني info@dialacompany.com او 
من خالل احلضور في مقر شركتنا وتوجد مرفقات باإلمكان االطالع عليها على موقع الشركة )خالصة بدراسة اجلدوى 

الفنية واالقتصادية )استرشادية(.
املهندس
عبدالستار مخلف عليوي
املدير العام )وكالة(
رئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 1702/ش/2022
التاريخ/ 2022/3/8
الى/ املدعى عليه... )حسني ناصر حسني(

م/ تبليغ
اقامــت املدعيــة )زهــراء علــي طالــب( 
الدعوى املرقمــة أعاله التــي تطلب فيها 
ومســتمرة  ماضية  نفقة  بتأديتك  إلزامك 
وبالنظــر جملهولية محل  أعــاله  للمدعية 
اقامتك حســب شــرح القائــم بالتبليغ 
وإشــعار مختار املنطقة لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتــني محليتني يوميتــني باحلضور 
أمام هذه احملكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2022/3/20 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او إرسال من ينوب عنك قانونا 

جترى املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون.
القاضي
جواد حسني نايف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 118/ب/2019
التاريخ: 2022/3/9

إعالن
الى املدعى عليها/ فريده موحان 

جاراهلل
أصــدرت محكمــة بــداءة الناصرية 
بتاريــخ 2022/3/6 قرارهــا الغيابــي 
العقار  بإزالة شيوع  والقاضي  بحقك 
تسلســل 1747/30 شــاميه بيعــا 
الثمن  وتوزيع صافي  العلنية  باملزايدة 
على الشــركاء كال حســب سهامه 
وجملهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
ولك  محليتني  صحيفتني  بواســطة 
والتمييز  حق االعتراض واالســتئناف 

خالل املدة القانونية ووفق األصول.
القاضي
ازهر علي فرج

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 741
التاريخ: 2022/3/7

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الى مديرية بلدية بلدية ناحية واسط وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط خالل 
فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم 
التأمينــات القانونية البالغــة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصــدق او نقدا ولكامل مدة 
االيجار وســتجرى 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 النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية 
االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافــة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

بهذا الصدد.
املهندس/ حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط

مديرية زراعة محافظة واسط
األراضي/ جلنة إيجار األراضي الزراعية

العدد: 4949
التاريخ: 2022/3/9

إعالن  
تعلن مديرية زراعة محافظة واســط عن وجود مزايدة علنية لتأجير املساحة املدرجة تفاصيلها 
ادناه وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 )املعدل( وسيتم التعاقد وفق ضوابط 
القانون 35 لســنة 1983 والقرار 44 لســنة 1997، فعلى الراغبني من غير منتسبي دوائر الدولة 
والقوات املســلحة وقوى األمن الداخلي وأعوان النظام السابق واملستفيدين من قوانني اإلصالح 
الزراعي االخرى االشــتراك باملزايدة التي ستجرى في اليوم التالي بعد انتهاء مدة )30( يوما والتي 
تبدأ من اليوم التالي لنشــر هذا اإلعالن في الصحيفة اليومية واذا صادف املوعد عطلة رسمية 
فيعتبــر اليوم الذي يليه من الدوام الرســمي موعدا إلجرائها ويتحمل من ترســو عليه املزايدة 
تســديد بدل اإليجار كامالً وأجــور جلنتي التثمني واإليجار واملصاريف األخــرى يوم املزايدة وتكون 

املزايدة في مقر )مديرية زراعة محافظة واسط( الساعة العاشرة صباحا
ر. مهندسني زراعيني
أركان مريوش حسني
مدير زراعة محافظة واسط

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 12
التاريخ: 2022/3/8

م/ إعالن أول
عمــالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعــدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار فــي مديرية بلديات ذي قار عن إجــراء املزايدة العلنية إليجــار أمالك مديرية 
بلدية )الدواية( وكمــا مبينة مواصفاتها ادناه عدد )25(، فعلى الراغبني باالســتئجار 
مراجعة محاســب البلدية خالل مــدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل مدة 
اإليجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في ديوان البلدية حسب الوقت 
احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة أجور نشر اإلعالن 

والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م.ر. مهندسني/ حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد 368/ش/2022
التاريخ: 2022/3/7

إعالن
الى املدعى عليه/ صباح احمد خشم

اقامت املدعية )شــيماء محارب خشم( 
املرقمــة 368/ش/2022 في هذه  الدعوى 
احملكمة تطلــب فيها احلكــم بالتفريق 
ولعــدم وجود محل إقامــة معلومة لك 
عليــه قــررت احملكمــة تبليغــك مبوعد 
املرافعــة 2022/3/28 عن طريق النشــر 
بالصحف احمللية وفي حال عدم حضورك 
ســوف جترى املرافعة بحقــك 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
الهيئة االصلية

العدد: 134/س/2022
التاريخ: 2022/3/7

املستأنف عليها/ زينب حسني كمر
م/ إعالن

أقامت املستأنفة )فاطمة ساجت حسني( في 
134/س/2022  املرقمة  االســتئنافية  الدعوى 
دعــوى ضدكم طالبــة فيها فســخ احلكم 
بتاريــخ  3821/ب/2021  املرقــم  البدائــي 
2021/12/22 واملتضمــن رد دعواهــا ضدكم 
وجملهولية محل إقامتكم حسب كتاب مركز 
شرطة حي اجلهاد بالعدد 10 بتاريخ 2022/3/2 
القائم  التبليغ املتضمنة شرح  ومرفقه ورقة 
بالتبليغ بــأن املطلوب تبليغهــا مرحتلة الى 
جهة مجهولة وأيد مختار املنطقة ذلك، عليه 
قررت احملكمة تبليغكم بواســطة صحيفتني 
محليتني رســميتني يوميتــني للحضور أمام 
هــذه احملكمة في موعد املرافعــة القادم في 
2022/3/20 التاســعة صباحا وفي حال عدم 
غيابا  بحقكم  املرافعة  حضوركم ســتجرى 

وعلنا وحسب االصول... مع التقدير.
الرئيس
رحيم صالح اجلوراني
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القيمة التقديرية )اإليجار السنوي(مدة اإليجارنوع امللكرقم امللكاسم الدائرةت

 بلدية1
500,000 خمسمائة الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3197/27/7الدواية

 بلدية2
775,000 سبعمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3197/27/5الدواية

 بلدية3
775,000 سبعمائة وخمسة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3197/27/3الدواية

 بلدية4
560,000 خمسمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3197/27/9الدواية

 بلدية5
560,000 خمسمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3197/27/18الدواية

 بلدية6
560,000 خمسمائة وستون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3436/27الدواية

 بلدية7
1,050,000 مليون وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوتجزء من 3434/27الدواية

 بلدية8
625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/40الدواية

 بلدية9
625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/41الدواية

 بلدية10
625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/42الدواية

 بلدية11
625,000 ستمائة وخمسة وعشرون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/43الدواية

 بلدية12
1,350,000 مليون وثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/45الدواية

 بلدية13
650,000 ستمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/36الدواية

 بلدية14
450,000 اربعمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/35الدواية

 بلدية15
350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/78الدواية

 بلدية16
500,000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/7الدواية

 بلدية17
500,000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/5الدواية

 بلدية18
500,000 خمسمائة الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7745/27/17الدواية

 بلدية19
375,000 ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/17الدواية

 بلدية20
375,000 ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/18الدواية

 بلدية21
375,000 ثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/19الدواية

 بلدية22
350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/13الدواية

 بلدية23
350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/14الدواية

 بلدية24
350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/12الدواية

 بلدية25
350,000 ثالثمائة وخمسون الف دينارسنة واحدةكشكجزء من 7817/27/11الدواية

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالعروبة1500 م712ورشة الغسل والتشحيم1

املساحة/ املقاطعةالقطعة
نوع األرضدومن

خط الشروع 
بالدينار 

للدومن

الشعبة 
طريقة اإلرواء الوحدة اإلداريةالزراعية

واملالحظات

44/ اجلليبية 4
غير  370واحلنظلية

ناحية شيخ شيخ سعد3000مستصلحة
تتوفر لها احلصة املائيةسعد
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قراءة

اصداراصدار

وداد إبراهيم :

التواصــل  ومنتديات  تواصــل مواقــع 
اجتماعية ونفســية االهتمــام بكتاب 
»السماح بالرحيل« للكاتب والفيلسوف 
االمريكــي د. ديفيد هاوكينــز » -1913  
2002« وتناقلــت بعضهــا مقاطع منه،  
فيمــا بدأ الكثيــر من مدربــي التنمية 
البشرية  بأخذ الدروس والطرق الكفيلة 
بتخلص االنســان من الطاقة السلبية 
وعرض  بشرح  واليأس  الكأبة  ومشــاعر 
تفاصيــل كثيرة منه علما انه صنف من 
الكتب التي تعنى بعلم النفس وتطوير 

الذات.
وكان هاوكينز قد الف العديد من الكتب 
التي تهتم بالتنمية البشــرية وترجمت 
الــى العربية  ومنها »عني االنا من املكان 
حيث ال شــيء مخفي، واالنــا الواقعية 
والذات، والنجاح هو لــك، والقوة مقابل 
االكــراه، وانا احب ذاتــي »وهو علم وفن 
حب الــذات«، وجتاوز مســتويات الوعي، 
والعالج والشــفاء، وعلــى طول الطريق 

نحو التنوير«
لكن ملاذا احدث كتابه السماح بالرحيل 

هذه الضجة الكبيرة؟ 
فــي مقدمة الكتــاب يقــول هوبكنز: 
انه  ال توجد مشــكلة في أن تتشــكك 
فيما حولــك، ولكن ضــع باعتبارك أنه 
يجب عليك أن حتفظ مستوى حماسك 
ملســتوى ال يجعلك مندفعــاً، وكل ما 

عليك هو املراقبة في هدوء. 

 ويشــرح هاوكينز في كتابــه كيفية 
الوسائل  وايجاد  السلبية  من  التخلص 
االكثــر فعاليــة في تخفيــف معاناة 
البشــر بجميع اشــكالها اذ ركز على 
حاالت الوعي املتقدمة والتنوير، وكيفية 
التخلــص مــن املعوقــات الداخليــة 
للســعادة والفــرح واحلــب والنجــاح 

والصحة وأخيرا التنوير. 
التخلي  طــرق  الكاتــب  ويســتعرض 
عن املشــاعر الســلبية والفائدة التي 
يحققها الشــخص في تطوير سلوكه 
برحيل مشاعر سلبية، كالقلق، ليصبح 
أكثــر واقعية وال يهرب مــن الواقع بأي 
شكل من األشكال، بحيث يصبح لديه 

قدرة أكبر على االنفتاح الروحي.

آلية التخلي
فيقول: البداية بأن تســمح لنفســك 
بعيش املشــاعر وأستحضرها، بدون أي 
مشــاعر ضد لها، ومــن دون محاوالت 
املقاومــة، أو محاولة تغير اإلحســاس، 
فترة  تستمر  جتعلها  املشاعر  فمقاومة 
أكبر، وفي البداية قد يختلط األمر عليك 
بوجود مشاعر خوف من املواجهة وتركز 
على الشــعور منفصالً عن األحداث أو 
األفــكار املرتبطة به، ضع أمام عينك أن 
املشاعر مجرد برامج بقاء يعتقد العقل 
أنها ضرورية فيبقي عليها، التســليم 
يعني التخلي عن العاطفة القوية جتاه 
األحــداث وتابعيتها، وإذا استســلمت 
لوجود مشــاعر معينة وعادت مرة لك 
هــذا يعني أنــك بحاجــة للمزيد من 

االستسالم والتقبل بوجودها..
وأثنــاء التدرب على الســماح بالرحيل 
تقدمك،  لتقــارن  مخطط  أســتخدم 
وتقــارن حالك قبــل التخلــي وبعده. 
وإذا واجهت نفســك ووجــدت أن هناك 
مشــاعر ما الزلت مستمرة فأستسلم 
لفكرة أنك عالق بتلك املشاعر، فتسهل 

مرورها.

 حتليل العواطف
فــي الفصل الثالث مــن الكتاب يقف 
الكاتب عند العواطف فيقول: وشــعار 
هذا الفصل هو أن البساطة واحدة من 
خصائــص احلقيقة، والبقــاء أحياء هو 

هدف من أهداف اإلنسان الرئيسية، وان 
على الفرد  لكى يجرب املشاعر اخملتلفة 
عليه جتربة مواقف مختلفة، فيشــعر 
الشخص مبشاعر جتاه ما يفعله، ولكل 
تفعله عليك بســؤال نفسك  شــيء 
ســؤال »ملاذا« لتكتشــف ســبب هذا 
الذي يخدمه في  الشــعور وما الهدف 

داخلك دون وعي منك.

من العار الى السالم
الوعي  مســتويات  الكاتــب  ويشــرج 
فيقــول: هناك مســتويات للوعي تبدأ 
باحلد األدنى وبالتوالي تزداد، يبدأ مبستوى 
وعى العار وينتهي مبستوى وعى السالم 
الذي ال يصل له سوى عدد قليل جداً من 
الفرد أحداث  البشــر، وتظهر في حياة 
ســيئة، وأشــخاص يتحّدون معه في 
عزف ســيمفونية األلم، وهذه املشاعر 
لها طاقات وذبذبــات قوية جداً كفيلة 
بــأّن تصنع اجلحيم ملــن يوجد في هذه 

املستويات، وهي كاآلتي:
)20( العــار: انتحــار عقلي وهــو أدنى 

مستوى للوعي
)30( التأنيب: اللوم ولعب دور الضحية

)50( الالمباالة: العجز والفقر لكل شيء
)75( األسى: احلزن واحلداد

)100( اخلوف: القلق والكبت
)125( الرغبة: لها مســاران خير وشر ) 

حدد رغباتك وقّومها(
)سببه  واحلروب  الصراع  الغضب:   )150(
عدم احلصــول على الرغبة والشــعور 

بالفشل(
)175( الكبريــاء: تضخم األنــا والتكبر 

)عائق للتغيير( يُحّمل الغير املسؤولية

بغداد - الصباح الجديد: 
صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب 
)أثــر التراث في الشــعر العراقــي احلديث( 
للدكتــور علي حــداد، وهذه هــي الطبعة 
الثانية للكتاب التي تأتي بعد خمٍس وثالثني 
ســنة من طبعته األولى التــي صدرت عن 
الدار في سنة ١٩٨٦م بعد أن نفدت طبعته 
األولى. يقــع الكتاب فــي ٣٢٠ صفحة من 

القطع الكبير. 
كما صدر أيضا عن الدار كتاب )جنيب الراوي 
دراســة حياته ودوره السياســي في العراق 
)١٩٠١_١٩٥٨( ملؤلفــه الكاتــب عمار مزهر 

ريسان
الراوي  يســلط الكاتب الضوء على حيــاة 
بوصفه شخصية سياســية عراقية ميكن 
تصنيفها بأنَّها من شخصيات اخلط الثاني 
في السياسة العراقية التي عاصرت العهد 
امللكي منذ نشأته حتى سقوطه حيث توزع 
دوره السياســي على ثالثة محــاور مهمة 

وهي: احملور النيابــي، واحملور الوزاري، ثمَّ احملور 
الدبلوماســي، وبلغــة األرقــام فقد دخل 
مجلس النواب العراقــي خمس مرات مثل 
فيها لواء الديوانيــة مرتني، ولواء احللة مرًة 
واحدًة، ولــواء الدليم مرتني، ومما يؤخذ على 
احلياة النيابية في العراق أنَّ عضوية البرملان 

أقرب الى التعيني منه الى االنتخابات.
يرى الكاتب أنَّ الراوي لم يعرف يوما املواقف 

املتطرفة في أي شــأن، فقد كان وســطياً 
ميــاالً للتوفيقية في منهجه السياســي 
وهذه االعتبــارات جعلت منه شــخصية 
تســتحق الدراســة والبحث لتكون على 
الئحة الشخصيات التاريخية املتميزة التي 

حظيت باهتمام الباحثني.
يقــع الكتاب فــي ٤٨٠ صفحة من القطع 

الكبير.

كركوك - الصباح الجديد: 
بالتعاون  العراقية  نظمت جامعة كركوك 
مع جامعــة جه رمو العراقيــة ندوة حول 
كتاب »البالغة العربية اجلديدة: مســارات 

ومقاربات« للدكتور عماد عبد اللطيف.
يناقش الكتاب األستاذ الدكتور عيد بلبع، 
أستاذ البالغة والنقد في جامعة املنوفية، 
واألســتاذ الدكتــور عادل عبــد اللطيف، 
أستاذ البالغة والنقد في جامعة القاضي 

عياض باململكة املغربية.
صدر كتــاب »البالغة العربية اجلديدة« عن 
دار نشر كنوز املعرفة باألردن، ويقع فى 640 
صفحة، ويهدف الكتاب إلى استكشــاف 
حالة البالغة العربية فى مطلع عشرينيات 
القرن احلالي، بهدف تقدمي إجابة تفصيلية 
عن ســؤال: كيف ميكن الوصول إلى بالغة 
عربية جديدة؟ يطوف الكتاب، عبر عشرين 

فصاًل، في أرجاء البالغات القدمية واحلديثة 
البالغة  لواقع  التنظيــر  بهدف  واملعاصرة 
العربية الراهنة واستكشــاف مســارات، 
وابتــكار توجهــات، واقتــراح رؤى وأفكار 

تُسهم في جتديدها.
ينقســم الكتاب إلى ثالثة أقسام ترتبط 
الذي يــدور حوله  كلها بالســؤال احملوري 
الكتاب. تتحرك األقسام زمنًيا من املاضي 
املوضوعات  على مســتوى  املستقبل  إلى 

املدروسة. 
القســم األول يستكشــف مقاربات غير 
تقليدية للنظــر إلى بالغات املاضي القدمي 
والقريب، بهدف تأســيس مسارات جديدة 
للدرس البالغي العربي. ويواصل القســم 
الثانــي املهمة نفســها مقدًمــا فحًصا 
شــاماًل للمقاربات واملنهجيــات البالغية 
املمتدة عبر ســبعة عقــود منذ النصف 

الثانــي للقرن العشــرين؛ بهدف رســم 
خريطة نقدية ملســارات الــدرس البالغي 
الراهن، وتقدمي مقترحات لتطويره، وتطوير 
تدريســه. أما القسم الثالث فقد ُخصص 
لتقدمي توجه بالغي، ال يزيد عمره عن عقد 
ونصــف من الزمــان، مُيثل أحد مســارات 
التجديــد البالغــي املمكنة، هــو »بالغة 

اجلمهور«.

في »السماح بالرحيل« .. ال تندفع وراقب بهدوء

جامعة كركوك العراقية: تناقش كتاب البالغة إصداران جديدان لدار الشؤون الثقافية العامة
العربية الجديدة للدكتور عماد عبد اللطيف

دراسة

انقالب شباط زمالء له في االدب واملوقف.
كان جــواب علي هو انه ميــارس مهنته 
كقاٍض.كيف ميكن ان تنفصل املهنة عن 
الســؤال مثار حيرتي  الضمير.بقي هذا 
وانا احتفي برجل يبكي حني يسمع أوبرا.

LA Travitta.كان علي يدافع عنه بحرقة 
»لقد انقذ حياتي«.فيما -شكا-فيما بعد 
لي بلوعة مــن أن فؤاد طوال فترة وجوده 
معه لم يقل له كلمة واحدة عن رواياته 

مع انه قرأها جميعا.«.
أرى ان زهيــراً في هذا النص املتشــعب 
واالمكنــة  واحليــوات  االســتذكارات 
واملواقــف ،صانع ماهر ملركبه الســردي 
،واسسه الوجودية،وهو هنا ايضاً السائل 
واملناور واملتعاطف واملتقاطع والناقد وهو 
اجمليب ايضا.فالسؤال عن موقف التكرلي 
القاضي ،وليس الروائي السارد ،امنا يشي 
عن تقاطع جلي وواضح وظاهر بقوة من 
خالل اختيار الوقت املناســب للســؤال 
التي  السؤال  ،ومصوغة  التكرلي  بغياب 

مــع موقف  تقاطعيا  تكشــف موقفاً 
التكرلي القاضي ال الكاتب االديب.وأقطع 
ان الشــوك الذي حّطمت روحه،وكّسرت 
البعثية  التعذيب  ذاته وكيانه ســاعات 
الباطشة التي اركعته معترفاً، ادرك ذلك 
فجاءت اجابته مختزلة, عاطفية، واهنة 
،محيلة املتلقي الى الشك في الكيفية 
التي انقــذ فيهــا حياته،فيما هو قاض 
وميارس مهنته حني اصــدر احكاماً على 

بعض اصدقائه من الشيوعيني!!!!!
يوســوس في«عبي«،ما  راح  مــن هنــا 
وســوس في »عب« اجلزائري هناك قوله 
آنئذ :«في هذه الشقة الزاهدة زاره صديق 
نفســيهما  والطبقة  العمــر  من  قدمي 
هــو فؤاد التكرلــي .كانت هــذه الزيارة 
بهيجاً-في حياة علي  بهيج-حدثاً  حدث 
واحلديــث عن الرواية التــي تعذرت على 
االثنني لسنوات-ســنوات-..فقد بدد فؤاد 
التكرلي سنوات طويلة من التردد قبل ان 
علي  البعيد(.وضّيع  )الرجع  روايته  تصدر 
الشوك عشــرين عاماً يبحث عن مدخل 
للرواية،يقــرأ الروايات بنهم فيعلو املثال 
ويزداد ابتعاداً عــن كتابتها .يتعذر عليه 
املوضوع مرة ،ثم تتعذر عليه الشخصية 
او يفلــت منه اجلزء املفقود الذي يشــد 
القارئ.يبحث عن التجربة في خارجه،النه 
يفتقد التجربة في داخله واليريد ان ميس 
الدملة املؤملة فــي جتربته اخلاصة، لذلك 
ينحــي املثقف الروائي ويســتولي عليه 
.ولم  الرواية باستطرادات ثقافية  فيغرق 
تكن الرواية ابنة الثقافة وحدها ،امنا هي 
ابنة احليــاة في املدينة بتنــوع وتعارض 
ضيقة  علي  حياة  شــخصياتها.وكانت 
ومحدودة يصفها«انا لم اذهب أبعد من 
كرادة مرمي،وباب املعظم ،او رمبا االعدادية 
املركزية منذ والدتــي حتى العام 1947«.

وبعد هزميته الروحية عام 1963 حتاشــى 
الكتابة عــن جتربته السياســية..وصار 

يتحدث عنها بحذر«.
بهــذا اخملتزل يصنــف اجلزائــري وبذلك 
االنطبــاع التلقائــي ايضــا، التكرلــي 
اكادميــي  روائيا،والشــوك  القاضــي 
واللغات  التراث  في  ،والباحث  الرياضيات 
هل  ايضاً.لكن  واملوســيقا،روائياً  واالدب 

كانت جتربة التكرلــي احلياتية اكثر ثراء 
وتنوعاً من حياة الشــوك خاصة وانهما 
ابنا الطبقة ذاتها؟؟؟ .ال اظن ذلك باملطلق 

،سوى ان التكرلي لم تنل منه هزمية مثل 
هزمية الشــوك الذي آثر ان يعبر بهزميته 
حدود البــالد املهزومة وهي بالده من دون 

ظن او اعتقاد.وفي النهاية مات التكرلي 
قاضياً وظل شاخصه السردي القصصي 
والروائي اوسع قراءة وانتشاراً ،فيما مات 
التنوعي  وظل شاخصه  الشوك مدرساً 
في الكتابــة والبحــث والثقافة راجحاً 
على شــاخصه الســردي الروائي االقل 
بالتكرلي محدود  مقارنة  وانتشاراً  قراءة 

االنتاج الروائي.
ليس هذا كل منطبعي ورأيي.لكنني في 
اخملتتم اشــعر انه ال ميكن لي أن أتردد من 
اضافة ان اجلزائري لم يكن في نصه سارداً 
فحسب،  مستذكراً  ،ومستعيداً  تلقائياً 
بل كان رائياً وشاهداً وحاكياً،وناقداً ،وضع 
االثنني في قبانه،وقال كلمته بحق االثنني 

ولم ميض.
منجــز  بعــض  نســتعرض  ان  بقــي 
الراحلني،كيما نستجلي سبب الرجحان 
بينهما في قبان الســرد والقص واحلكي 
عــن تلــك احليــاة وذلــك املنقضى من 
االحــداث واحلروب والنكبــات واحملن التي 

مشى عليها ولفها مر الزمان. 

من بني مــا كتب الراحل علي الشــوك 
)بغداد -1930 لندن 2018(:

في املباحث :االطروحة الفنطازية،تأمالت 
احلديثة،الثــورة  الفيزيــاء  فــي 
العلميــة احلديثــة وما بعدها، أســرار 
الشــرق  بــني  املوسيقى،املوســيقى 
والغرب،كيميــاء الكلمات،جولــة فــي 
اقاليم اللغة واالسطورة،الكتابة واحلياة.

وفي الرواية: االوبرا والكلب ،رســالة من 
امرأة ليســت مجهولة،موعد مع املوت 
،فرس البراري )اعترافــات امراة(،فتاة من 

طراز خاص،متارا،أحاديث يوم االحد.
من بني مــا كتب فــؤاد التكرلي )بغداد 

-1927عمان 2008(:
فــي الرواية : الرجع البعيــد ،خامت الرمل 

،املسرات واالوجاع ،الالسؤال والالجواب.
م.قصصيــة. ،الوجــه االخر،موعد النار، 

خزين الالمرئيات.
»الصخرة،حواريات  حواريات  ايضا  وكتب 

»الكف«،وكتاب »حديث االشجار«.

جمال كريم :
املدى  اجلزائــري بصحيفــة  زهيــر  كتب 
البغدادية مقاالً استذكارياً ملناسبة رحيل 
الكاتب علي الشوك.واجلزائري الذي يتسارد 
والشــخصيات  واالمكنة  االحــداث  مع 
بتلقائية فذة والتقاطــات حياتية جاذبة 
قلمــا يحاذيه أحد من اقرانــه ومجايليه 
في مهارة االلتقاط واالسترسال السردي 
املنســاب الذي يجعل من  املتلقي يشعر 
كأنه يتمشى معه على تلك االحداث وبني 
تلك االمكنة، ويشــاركه مجالسة وحوار 
االسطر  الشخصيات،واملقال حديث هذه 
يجعلك بأمتياز تعيد الى ذهنك ومخيلتك 
وذاكرتــك بغــداد وليالي مســامراتها،و 
ومقاهيه وشخصياته  الرشــيد  شــارع 
الثقافية والفكرية املهيبة ســنواتئذ،بل 
وتالقي جيلني  مفارقة  تتحسس  يجعلك 
من االســماء االدبية والفنية على مفترق 
مصارع السياســة وهبوب تيارات الغرب 
تالق  والفلســفية.  واالدبيــة  الفكريــة 
في وقــت كان الذات علــى هاوية متزقها 
جنباً الــى جنب مع متزق نســيج اجملتمع 
عامة،فالصراعــات السياســية الدامية 
والتمثيل  املــوت  تفننــت بصناعة  التي 
باجلثث فــي النهار كما فــي الليل وفي 
البيوت كما في الشوارع والطرقات،أنتجت 
تلك الــذوات املنكفئــة والهاربة اخلائفة 
حتى صار تغليف الــذات واحلفاظ عليها 
هدفا وجوديــاً جوهرياً،مثلما انتجت جيالً 
يرتاب من ســابقه ،وجيالً آخر يستنكف  

بتعاٍل من الحقه.
رمبا لــم يكن يتوقع الســارد احملترف زهير 
اجلزائري ان مقاله عن الراحل علي الشوك 
ســيثير جــدالً بني عــدد مــن االصدقاء 
وبخاصة بشأن وحدة سردية ذات محمول 
أدبي وعاطفي نفســي في احلني ذاته،فقد 
جاء من بني ماجاء من ملتقطات اجلزائري 
السردية احلاذقة البناء واحلدث والتذكر ما 
نصه« بغياب فؤاد سألت علي الشوك عن 
التناقض في مواقف فؤاد التكرلي كيف 
قبل عام 1963 وهو قاض ،ان يصدر احكاماً 
على اصدقاء شيوعيني ،كانوا الى ماقبل 

الشوك والتكرلي في قبان الجزائري

المقال حديث هذه االسطر 
يجعلك بأمتياز تعيد الى ذهنك 

ومخيلتك وذاكرتك بغداد وليالي 
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ملونشريط
شرب 8 أكواب ماء يوميًا خرافة قديمة

على الرغم من التوصيات الكثيرة االنتشــار بضرورة شرب 
مــا ال يقل عن ثمانية أكواب من املــاء يومياً من أجل تلبية 
احتياجات اجلسم وضمان صحة جيدة، فإن البحث املكثف 
خلبــراء التغذية املتخصصني في مجال العطش وســوائل 

الشرب لم يُفض إلى نتائج تدعم هذا املبدأ أو تنفيه.
وبــدالً من ذلك، تشــير الدراســات االســتقصائية - وفق 
صحيفة الغارديان - التي نُشرت حتليالتها في اجملالت الطبية 
إلى أن مثل هذه الكميات الكبيرة من املاء ليســت ضرورية 

بالفعل، خصوصاً لألصحاء.
وتدعم ذلك االســتنتاج الدراســات املنشــورة التي تظهر 
أن املشــروبات التي حتتــوي على الكافيني ميكــن بالفعل 
احتســابها ضمن اإلجمالي اليومي للمشــروبات، وكذلك 
جتارب كثيرة منشــورة تشــهد على دقــة وفعالية نظام 

التنظيم األسموزي للمحافظة على توازن املاء.
اجلديــر بالذكر أن مبدأ 8 × 8 )8 أكواب ماء يومياً بســعة 8 
أونصــات( يوصى به للعالج أو الوقايــة من بعض األمراض، 
وهو مطلــوب في ظل ظروف خاصة، مثل العمل الشــاق، 

والتمارين الرياضية، خصوصاً في املناخات احلارة.

طفلة أوكرانية تغني في ملجأ تحت األرض
حصد مقطع مصــور مؤثر لطفلة أوكرانية وهي تغني في 
أحد املالجــئ بالعاصمة، كييف، على ماليني املشــاهدات 
في مواقــع التواصل االجتماعي، وفقا ملــا ذكرت صحيفة 

»إندبندنت« البريطانية.
وحازت الطفلة األوكرانية، أميليا، على استحســان ماليني 
املتابعني عبر اإلنترنت بعد أن انتشــر مقطع فيديو لغنائها 
»دعها تذهب« Let it Go من فيلم ديزني الشــهير »فروزن« 
Frozen، بينما كانت عالقة في ملجأ حتت األرض في كييف.
وشــاركت امرأة زارت امللجأ للمساعدة في تزيينه األسبوع 
املاضي مقطع الفيديو على فيســبوك، بعــد أن أخبرتها 

أميليا أنها تريد الغناء »على مسرح كبير« وأمام اجلمهور.
وقالت مارتا ســميكوفا إن عائلتهــا وأولئك املوجودين في 
امللجأ بالعاصمة شــجعوا أميليا على الغناء، حيث شوهد 
خلف الطفلة العلم األوكراني باللونني األزرق واألصفر وهي 

تؤدي األغنية التي أعقبها تصفيق حار.
وغردت املمثلة إيدينا مينزل )التي لعبت دور إلسا التي تؤدي 
األغنيــة في فيلم فــروزن( بعد أن شــاهدت املقطع املؤثر: 

»نراكم. نحن حًقا نراكم«.

أصيب زوجها فاقتحمت الملعب بحجر
شــهدت مباراة جورماهيا وألينزي ســتار، األسبوع املاضي، 
ضمن مباريات اجلولة الـ 25 من الدوري الكيني لكرة القدم، 

واقعة غريبة على مالعب كرة القدم.
وتداول رواد السوشيال ميديا، صورا لزوجة صامويل أونياجنو، 
العب جورماهيا الكيني، التي كانت تتواجد باملدرجات، قبل 
أن تقرر اقتحام أرض امللعب حاملــة في يدها حجرا كبيرا، 

لالنتقام من الالعب الذي تسبب في إصابة زوجها.
وحاولت زوجة أونياجنو، االعتداء على الالعب الذي تسبب في 
إصابة زوجها، إال أن مســؤولي حفظ أمن امللعب جنحوا في 

اللحاق بها وإيقافها.
وقالــت نيار كاســاغام لصحيفــة standardmedia: »أنا 
شخص هادئ. والتي رأيتها حتمل حجرا في امللعب لم تكن 

أنا التي يعرفها اجلميع«.

اعداد ـ زينب الحسني:

الرياضيات  مــدرس  أخبرك  رمبا 
يوًما مــا من أيام املدرســة أن 
الرياضيــات مهمة جًدا حلياتك 
في  األغلب  وعلى  املستقبلية، 
ذلك الوقت لم تصدق أنت ذلك. 
ولكن وفًقا للكثير من األبحاث 

يبدو أن معلمك كان على حق.
في دراسة نشــرت في تشرين 
املاضــي،  نوفمبــر  الثانــي/ 
اتخاذ  يدرســان  باحثــان  وجد 
القــرار ومدى ارتباطــه بالثروة 
والســعادة، أنه وبشــكل عام، 
فإن األشــخاص الذين يجيدون 
الرياضيات يجنــون أموااًل أكثر 
عن  أكبــر  برضــا  ويشــعرون 
حياتهــم من األشــخاص غير 

املوهوبني في الرياضيات.
جتيــد  فكونــك  ذلــك  ومــع 
الرياضيات فهذا يعني أنك متلك 
سالحا ذو حدين. ألن األشخاص 
على  الرياضيات  في  املتمرسني 
الرغم مــن كونهــم ميتلكون 
أكثر  أنهم  إال  مرتفعــة  دخوالً 
اســتياًء، مقارنة مبن ال يجيدون 
الكثير  يجنــون  وال  الرياضيات 

من املال.
وأشــار العديد من الباحثني أن 
املزيد من املــال يزيد الرضا عن 
احلياة والســعادة إلــى نقطة 

معينة فقط.
البحــث اجلديــد يعــدل هذه 
أن  إظهار  الفكرة مــن خــالل 
الدخل  مــن  املســتمد  الرضا 
يرتبط ارتباًطا وثيًقا مبدى كفاءة 

الشخص في الرياضيات.
درس الباحثــان بار بيالكيبرينغ 

وإلني بيترس العالقة بني قدرات 
الشخص في الرياضيات والدخل 
باســتخدام  احلياة  عن  والرضا 
اســتطالعات مت إرســالها إلى 
5748 أمريكًيا كجزء من دراسة 

.Understanding America
ســؤالني  الدراســة  تضمنت 
واختبارًا واحًدا، مت طرح ســؤال 
على املشــاركني حــول الدخل 
وطلب  ألســرتهم،  الســنوي 
منهم تقييم مدى رضاهم عن 
حياتهم على مقياس من صفر 
إلى 10. كما أجابوا على ثمانية 
تختلف  الرياضيات  في  أسئلة 
في الصعوبــة ملعرفة مهارات 

الرياضيات لديهم.

كانــت النتائج في املتوســط 
تشــير إلــى أنــه كلمــا كان 
الشخص أفضل في الرياضيات، 
كلما زاد ربحه. حيث أنه مقابل 
إضافية  صحيحــة  إجابة  كل 
كان  الرياضيــات،  اختبــار  في 
األشخاص يبلغون عن متوسط 

دخل سنوي قدره 4062 دوالرًا.
تخيل أن لديك شــخصني من 
نفــس املســتوى التعليمــي، 
أحدهما لم يجب عن أي سؤال 
من أســئلة الرياضيات بشكل 
صحيــح واآلخر أجــاب عليها 
يتوقع  صحيح.  بشكل  جميًعا 
البحث أن الشخص الذي أجاب 
بشكل  األســئلة  جميع  على 

صحيح سيكســب حوالي 30 
ألف دوالر إضافية كل عام.

االستطالع  نتائج  أظهرت  كما 
يجيدون  الذين  األشــخاص  أن 
املتوسط  في  كانوا،  الرياضيات 
أكثــر رضــا عــن حياتهم من 
أولئك الذيــن يتمتعون بقدرات 
أقل فــي الرياضيات. تتفق هذه 
النتيجة مع الكثير من األبحاث 
الدخل  أن  إلى  وتشــير  األخرى 

يؤثر على الرضا عن احلياة.
لكن األبحاث السابقة أظهرت 
أن العالقة بــني الدخل والرضا 
ليســت مباشــرة مثل »املزيد 
من املال يعني ســعادة أكبر«. 
اتضح أن مدى رضا الشــخص 

عن دخله غالًبا ما يعتمد على 
شعوره مقارنة بدخل اآلخرين.

أيضا  أخــرى  أبحاث  أظهــرت 
يجيدون  الذين  األشــخاص  أن 
الرياضيــات مييلون إلــى إجراء 
بشــكل  أكثر  عددية  مقارنات 
أولئــك الذيــن هم  عام مــن 

سيئون في الرياضيات.
ببســاطة كلما كان الشخص 
جيد في الرياضيات زاد اهتمامه 
يكسبها.  التي  األموال  بكمية 
أن األشــخاص  وبالتالي وجدنا 
الذيــن يجيــدون الرياضيــات 
مســتويات  أعلى  لديهم  كان 
الرضــا عن احليــاة عندما كان 
دخلهم مرتفــع. لكنهم أيضا 

كان لديهم أدنى مســتوى من 
الرضا عن احليــاة عندما كانت 
دخولهم أقل. بينما األشخاص 
الذين ال يجيدون الرياضيات، لم 
مرتبًطا مبستويات  الدخل  يكن 

الرضا لديهم بنفس القدر.
هناك حقيقة يتم اقتباســها 
- مدعومة بالبحــث - مفادها 
أنه مبجرد أن يكسب الشخص 
95000 دوالر فــي الســنة، فإن 
كســب املزيد من املال ال يؤدي 
الرضا بشــكل كبير  زيادة  إلى 
إشباع  يســمى  املفهوم  وهذا 

الدخل.
أن  لالهتمــام  املثيــر  لكــن 
األشــخاص الذيــن يجيــدون 
مفهوم  يظهروا  لم  الرياضيات 
كان  لقــد  الدخــل.  إشــباع 
رضاهم يــزداد بازدياد دخولهم، 
ولم يكــن لديهم أي حد أعلى. 
على عكس األشــخاص الذين 
أكبر  الرياضيات فإن  ال يجيدون 
رضا حققوه عندما كان دخلهم 
يصل إلــى حوالي 50 ألف دوالر 
سنويًا، ولم يكن لكسب املزيد 

من املال أي فرق يذكر.
ومع أنــه يجب القيــام باملزيد 
مــن األبحاث لفهم الســبب 
احلقيقي وراء ذلك، إال أنه يعتقد 
الباحثون أنه قد يكون بســبب 
مبقارنة  األشــخاص  اهتمــام 
مســتويات  في  حتى  األرقــام 
باجليد.  ليس  شيء  وهو  الدخل 
باملقابل أولئك الذين ال يجيدون 
الرياضيــات يســتمدون الرضا 
عن احلياة من مصادر أخرى غير 
الدخل. لذلك إذا كنت تشــعر 
بعدم الرضا عن دخلك، فعليك 

أن تنظر إلى ما وراء األرقام.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يبدو أن األيــام القليلة املتبقية على 
حفل األوسكار لعام 2022 ستشهد 
الكثير من التطــورات التي قد تؤدي 
إلى فشــل احلفــل رمبا مــن ناحية 

التنظيم.
فقد كشف موقع “ديدالين” عن وجود 
بعــض اخلالفات بني هيئــة أكادميية 
فنون وعلوم الصــور املتحركة حول 
تنظيم حفل توزيع جوائز األوســكار 
املقبل املقرر إقامته في 27 مارس/ آذار 

املقبل، حيث استقال توم فليشمان، 
احلائــز على جائزة  الصوت  مهندس 
والذي اشــتهر بتعاونه  األوســكار، 
على مدى عقــود مع اخملــرج مارتن 
سكورسيزي، من أكادميية األوسكار.

ســببه  اخلالف  أن  التقارير  وذكــرت 
البث  لتجنــب  األكادمييــة  خطــة 
التلفزيوني املباشــر لـــ 8 فئات في 
حفــل توزيع جوائز األوســكار لهذا 
العام، ما أحدث بلبلة أدت في نهاية 

األمر إلى استقالة توم فليشمان.

وقد صــرح بعض أعضــاء أكادميية 
فنون وعلــوم الصــور املتحركة بأن 
الفئات بشــكل  ببعض  االحتفــال 
مختلف عن البعــض اآلخر يعكس 
التحيــز وعــدم الواقعيــة للفنون 
اإلبداعية، ومن احملتمل أن يكون سبباً 

لالنقسام واخلالفات.
ترشــحها إلحدى  الرغم مــن عدم 
جوائز حفل األوســكار املنتظر، إال أن 
النجمة العاملية ليدي غاغا ستكون 

مفاجأة هذا العام.

املعني   people فقد كشــف موقع 
بأخبار املشاهير العامليني، أن املغنية 
ضمن  مــن  ســتكون  غاغا  ليــدي 
مقدمــي حفل أوســكار 2022، إلى 
جانب كيفن كوســتنر، زوي كرافيتز، 
كريــس روك، يون يوه جونــغ، وروزي 

بيريز.
وقد أفرح هــذا اخلبر محبي النجمة 
ليدي غاغــا بعد أن ُصدمــوا لعدم 
ترشــحها ألي جائزة أوســكار هذا 
العام، بالرغم من النجاح الســاحق 

األخير  الذي حققتــه في فيلمهــا 
.House of Gucci

غيــاب ليــدي غاغا هــذا العام عن 
حفــل أكادمييــة الصــور املتحركة 
والفنون والعلــوم أحدث صدمة في 
النجمة  إن  عالم هوليــوود، حيــث 
قد رُشــحت لعدة جوائــز مرموقة 
House of Gucci منها:  عن فيلــم 
 Golden Globes، Screen Actors
 . .BAFTA Awards و ،Guild Awards
وهنا، ال بد من اإلشارة إلى أن الفيلم 

املذكور مت ترشــيحه لألوســكار عن 
فئة أفضل مكياج وشعر.

وفي وقت ســابق، كشفت أكادميية 
والعلوم،  والفنــون  املتحركة  الصور 
أنه وبعد أن ظل حفل األوسكار بدون 
3 ســنوات، ســيكون  مضيف ملدة 
هنــاك 3 مقدمي برامــج متنوعني 
لتقدمي الــدورة الـ 94 من حفل توزيع 
األوســكار، ألول مــرة منذ  جوائــز 
ثالث ســنوات، وهم: واندا سايكس، 

وريجينا هول، وإميي شومر.

كلما كنت ماهرا في الرياضيات كلما كنت أكثر سعادة

استقاالت وخالفات قبل حفل األوسكار 2022

متابعة ـ الصباح الجديد:
العمر مجرد رقم، وميكنك أن تكون ما تريد أن 
تكون في أي عمر، بحسب رأي الدكتورة جيتا 
براكاش التي تبلغ مــن العمر 67 عاماً، وهي 
حالًيــا واحدة من أكثر الوجــوه املرغوبة في 

عالم عرض األزياء مع كبار املصممني.
كســرت براكاش الصورة النمطية املتعلقة 
بالعمــر، ومهــدت الطريــق لنمــوذج املرأة 
الناضجة التي حققــت حلمها رغم التقدم 
في السن، وبدأت بعرض األزياء لصالح الكثير 
من شــركات األزياء املعروفة في الهند وعلى 

مستوى العالم.
وقالت بــراكاش متحدثة عــن جتربتها: »لم 
أفكر في عرض األزيــاء عندما كنت صغيرة. 
اعتقدت دائًما أنه ليس لــدي ما يلزم ألكون 
عارضة أزياء وكنت سعيدة بعملي كطبيبة. 
ولم أكــن أعرف أبًدا أنني يوماً ما ســأصبح 

عارضة أزياء.”
وأضافــت: “صــادف وأن زار مصــور إيطالي 
عيادتــي لتلقــي العالج، وســألني إن كنت 
أرغب في أن أكون عارضة أزياء. بعد شــهرين 
راســلني وطلب صوري. ونظرًا ألنني لم يكن 
لدي لقطات مناسبة كعارضة، فقد أرسلت 

له صوري التي اختارها أبنائي”

وبدأت رحلة الدكتورة براكاش، عبر ارتداء أزياء 
لصالح شركة جاي بور، ومن ثم ماركة “تارون 
الرغم من تخصيص وقت  تاهيلياني”. وعلى 
كبير لعرض األزيــاء، إال أن الدكتورة براكاش 
حرصــت على تقــدمي االستشــارة ملرضاها 

بشكل منتظم.
وأكــدت بــراكاش على أن أبناءها يشــعرون 
باحلماس عندمــا يرون صورها فــي إعالنات 

األزياء أو على مواقع األزياء اإللكترونية، وقالت 
إن هذا يجعلها أكثر سعادة ويزيد من عزميتها 

على االستمرار في مجال عرض األزياء.
ووجهت براكاش رسالة لقريناتها من النساء، 
تنصحهــن فيها بعدم التوقــف عن حتقيق 
أحالمهــن مهما كانت الصعوبــات ومهما 
تقدمن في السن، وفق ما أوردت صحيفة تاميز 

أوف إنديا.

ستينية تكسر حاجز العمر وتتحول إلى عارضة شهيرة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

بعض املفاهيم املتيافيزيقية والروحانية قد تكون 
غامضة جدا بالنســبة لك هذا اليوم. عندما جتد 
بعض األصدقاء يتقبلــون بعض أفكارك الغريبة 
قد تشــعر أنك شــخص مختلف. ال تتدخل في 

مجادالت أو مناظرات ال جدوى منها.

حالتك النفسية ال تســمح لك مبعاونة أو مساعدة 
أي شخص اليوم. تريد أن تعمل مبفردك دون مساعدة 
مــن اآلخرين. يجــب أن تخرج اليوم مــن هذه احلالة 
السيئة وتعيش بشكل طبيعي. عليك أن تتفاعل مع 
محيطك وتأكد أنك ستكون بحاجة إلى نصائحهم.

انتظر اليوم ســماع بعض األخبار السارة التي 
تتعلق بوضعك املالي. قد تفكر في كيفية إنفاق 
مبلغ املال ستحصل عليه اليوم، ولكن عليك أن 
تنتظر قليال. إن لم تكن حريصا، ستنفق أموالك 

دفعة واحدة دون التفكير في أي شيء.

رمبا تستيقظ اليوم من نومك في حالة غريبة وغامضة 
بسبب شــيء ما. ستسمع أخبارا ســارة على مدار 
اليوم. بعد فترة الظهيرة، عليك أن تســتعد للذهاب 
حلفلة أو اجتماع رســمي. تبدو مستعدا ملواجهة أي 

كلمة أو فعل قد تصدر من البعض في هذا املكان.

هل تؤمن بوجود أشــباح؟ رمبــا تصلك اليوم 
بعــض الرســائل الغريبــة أو املكاملــات أو 
اخلطابات التي ال تعــرف مصدرها. رمبا يكون 
شــخص ما أرســلها إليك وهو ال يعرفك أو 

يظنك شخصا آخر.

انفصلــت عن احلبيب بشــكل مؤقت خالل 
الفترة املاضية. هذا االنفصال يؤثر نفســيا 
عليك اليوم. تسترجع اليوم ذكرياتك مع هذا 
الشخص، وتتخيل لو التقى حبيبك بشخص 

آخر واجنذب له. ال تفكر بهذه الطريقة. 

رمبا تتلقى بعــض االتصاالت الهاتفية الغريبة 
من بعض األشــخاص اليوم. قد تكون معظم 
هذه املكاملــات من أرقام خاطئة أو من أصدقاء 
لم يتصلــوا بك منذ فتــرة والغريب انهم لم 

يعرفوا سبب اتصالهم بك!

قد تواجه صعوبة في مقابلة أصدقائك اليوم 
بسبب انشــغالك باألعمال. رمبا يطلب منك 
أحــد األصدقاء اليــوم مبلغا مــن املال. فكر 
بحرص وبتأن. ال تتخذ قرارا سريعا وتوافق على 

إعطائه هذا املبلغ. 

ال تســتمع إلى القيــل والقال والشــائعات التي 
يروجهــا البعض اليوم. أي خبر قد تســمعه اليوم 
قد يكون مبنيا على افتراضات خاطئة ومزيفة وعار 
متاما من الصحة. شخص ما يحب أن يتحدث معك 

يحاول االتصال بك اليوم فاهتم بكالمه وحديثه.

هل تفكر خالل هذه الفترة في القيام برحلة مع 
األصدقاء أو األســرة؟ هل تخطط لزيارة مكان 
كنت حتلم بزيارته منذ وقت طويل؟ إذا كنت غير 
واثق في قدرتــك على القيام بهذه الرحلة، ضع 

خطة اآلن وفقا مليزانيتك واستعن بأصدقائك.

رمبا يتصل بك شــخص ما اليــوم من بلد آخر 
ليعــرض عليك زيارته في منزلــه! هذا الوقت 
ليس مناســبا لك لتقرر فجأة الســفر لهذا 
البلد لزيارته. ال ترفض ولكن أعط نفسك وقتا 

للتفكير.

الجديالدلو

لديك ذاكرة قوية جدا ولذلك ســتتذكر اليوم 
بعض املعلومات املهمة في عملك. حتاول اليوم 
االبتعاد عن األعمــال املألوفة والبحث عن كل 
ما هــو جديد. وفر وقتك وجهــدك وابحث عن 

املعلومات التي حتتاجها على اإلنترنت.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

حقق اإلنتــر ميالن فــوزًا معنويًا 
على ليفربــول، بهدف  من دون رد، 
مســاء أمس، على ملعب آنفيلد، 
في إياب الدور ثمن النهائي لدوري 
البطولة،  اإلنتر  وودع  أوروبا.  أبطال 
بعد خســارته ذهابًا على ملعبه 

بهدفني من دون رد. 
وبحســب شــبكة »ســكواكا« 
لإلحصائيــات، فــإن إنتــر ميالن، 
بات أول فريق هذا املوســم يهزم 
ليفربــول علــى ملعــب آنفيلد، 
كما يعتبر أول فريــق يهزم الريدز 
األبطال.وسجل  دوري  صعيد  على 
هدف إنتر الوحيد في تلك املباراة، 

األرجنتيني الوتارو مارتينيز.
وفي مباراة أخرى، فشــل ريد بول 
تعطيل  في  النمساوي  سالزبورج 
روبرت  البولندي  أهــداف  ماكينة 
ليفاندوفســكي، مهاجــم بايرن 
ميونخ، الدولي البولندي استطاع 
مباغتة الضيوف بثالثية »هاتريك« 
بــني الدقيقتني 12 و23، حيث جاء 

أول هدفني من عالمة اجلزاء.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
ليفاندوفسكي  فإن  لإلحصائيات، 
بات أول العب يسجل هاتريك في 
أول 23 دقيقة من مباراة على مدار 
تاريخ دوري األبطال.. وجتاوز صاحب 
القياســي  الرقم  عامــا  الـــ33 
السابق ملاركو سيموني مع ميالن 
ضــد روزينبــورج النرويجــي عام 
1996، والذي حققه في غضون 24 

دقيقة.
»سكواكا«  شــبكة  أشارت  كما 

إلــى أن هاتريك ليفاندوفســكي 
ثالث أســرع ثالثية يسجلها  هو 
الدقائق  احتســاب  عنــد  العب، 

األول  الهدفني  بــني  التي تطلبها 
دقائق  لـــ10  احتاج  إذ  والثالــث، 
فقط.. ويعد الفرنسي بافيتيمبي 

جوميــز، صاحب أســرع هاتريك 
على اإلطالق، والذي ســجله أمام 
دينامــو زغــرب الكرواتــي في 8 

دقائق.. وأشارت الشبكة أيضا إلى 
أن ليفاندوفســكي أصبــح ثالث 
العب يسجل 5 هاتريك على األقل 

في دوري األبطــال، بعد البرتغالي 
واألرجنتيني  رونالدو  كريســتيانو 
ثالثيات   8 بواقع  ليونيل ميســي، 

لكل منهما.
»ســكواكا«  لشــبكة  ووفقــا 
ليفاندوفسكي  فإن  لإلحصائيات، 
أصبــح أول العب يصــل إلى 40 
هذا  البطــوالت  بكافــة  هدفــا 
املوســم، بني كافة جنوم الدوريات 
ليفاندوفســكي  األوروبية.وبــات 
ثالث العب يســجل 10 أهداف أو 
أكثر في 3 مواسم بدوري األبطال 
بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ميســي  ليونيل  واألرجنتيني   )7)
(5( مــرات.. واســتطاع صاحــب 
40 هدفا  عامــا تســجيل  الـ33 
أو أكثر للموســم الســابع على 
التوالي مبختلف املسابقات، وذلك 
42 هدفا  بوصوله حتــى اآلن إلى 
أفضل  الهاتريك.كمــا وصل  بعد 
العب في العالم إلى 12 هدفا في 
التشــامبيونز ليج هذا املوســم، 
متجــاوزا اإليفواري سيباســتيان 
أياكس أمستردام،  هيلير، مهاجم 

بفارق هدف وحيد.
وأفادت شبكة »أوبتا« لإلحصائيات 
بأن بايرن حقق الفوز بـ7 أهداف أو 
أكثــر للمرة الســابعة على مدار 
األبطال، ضعف  بدوري  مشاركاته 
ما حققه أي فريق آخر باملسابقة.
تأهل  إلى  ذاته  الوقت  وأشارت في 
الفريــق األملاني إلى ربــع النهائي 
للمرة الـ20، وهــو ما لم يحققه 
أي فريــق آخر علــى اإلطالق.ويعد 
برشلونة أقرب الفرق من رقم بايرن 
ميونخ القياسي، بوصوله إلى ربع 

النهائي 18 مرة من قبل.

ليفاندوفسكي يدخل تاريخ دوري األبطال بهاتريك خاطف

إنتر ميالن ينهي سلسلة ليفربول في آنفيلد لندن - وكاالت:
عاد الثنائي سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو 
إلى تدريبات تشيلســي، بعــد غيابهما عن آخر 
مباراتني للفريق.. وأصيب أزبيليكويتا قائد الفريق 
خالل مبــاراة نهائي كأس رابطــة احملترفني، التي 
خســرها البلوز أمام ليفربول، وغــاب عن مباراة 
تشيلســي أمام لوتون تــاون فــي كأس االحتاد 
اإلنكليــزي، وكذلــك الفوز على بيرنلــي بأربعة 
أهداف نظيفة في الــدوري اإلنكليزي املمتاز. من 
جانبه غاب مواطنه ماركوس ألونسو عن املباراتني 

املذكورتني، بعد ثبوت إصابته بفايروس كورونا.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتــاد األفريقي لكرة القــدم، اليوم الثالثاء، 
عن اختيار طاقم حتكيم مــن بوروندي، إلدارة املباراة 
املرتقبة بني الزمالك املصــري والوداد املغربي، املقرر 
لها يوم غد اجلمعة ، بســتاد القاهــرة الدولي، في 
اجلولة الرابعــة لدور اجملموعات، ببطولة دوري أبطال 

أفريقيا.
ويتكــون طاقــم التحكيم من: باســيفيك نيمانا 
حكما للســاحة، وإمييري نيوجنابو املســاعد األول، 
وباســكال ندمينزيجو املســاعد الثانــي، وجورجيه 
جاتوجاتو احلكم الرابع.. ويراقب املباراة جمال سالم 
من ليبيا، واملنســق العام أمــني محمد ديجاما من 
جيبوتي، واملنســق األمني هشام محمد أحمد من 
الســودان، واملنسق اإلعالمي محمد ثابت من مصر، 

ومنسق )كوفيد 19( هاني الشهيدي من مصر.
 يذكــر أن بيترو أتلتيكو األجنولــي يتصدر اجملموعة 
الرابعة برصيد 7 نقاط، وخلفه الوداد برصيد 6 نقاط، 
وأخيرا ســاجرادا األجنولي  الزمالك بنقطتــني،  ثم 
بنقطة واحدة.وفاز الــوداد على ضيفه الزمالك في 

اجلولة السابقة بنتيجة 3 ـ1.

بيرت ـ وكاالت:
أعلن نادي األنصار عودة الالعب الفلسطيني محمد 
حبوس إلــى صفوفه، بعد نحو عام مــن مغادرته.. 
وكان مصدر قد كشــف عن عــودة حبوس لألنصار 
أمس اإلول، وهو ما أعلنه النادي بشــكل رســمي 

اليوم، عبر صفحته على »فيسبوك«.
وقال حبوس،: »سعيد بالعودة إلى صفوف األخضر، 
واجتماعــي مؤخرا مع رئيس النــادي نبيل بدر كان 
مثمرا«.وأضــاف: »تواجد املدرب عبــد اهلل أبو زمع، 
ســاهم كثيرا في عودتي لألنصار«.وعن موقفه من 
املنافسة مع حمزة حسني، علق: »املنافسة شريفة، 
وستكون مهمة من أجل التواجد بشكل أساسي«.

أزبيليكويتا وألونسو 
يعودان لتدريبات تشيلسي

طاقم بوروندي يدير 
مباراة الزمالك والوداد

حبوس ينضم لألنصار رسميا

جانب من لقاء ليفربول وإنتر ميالن

مفكرة اليوم
الدوري األوروبي

برشلونة ـ جالطة سراي
أتالنتا ـ ليفركوزن

سبورتنيغ براغا ـ موناكو
11:00 مساًء
11:00 مساًء

11:00 مساًء

فيينا ـ وكاالت:
ثيم،  دومينيك  النمســاوي  أرجأ 
للتنس  املفتوحة  أميــركا  بطل 
للمالعب،  عودته  موعد  السابق، 
بسبب  طويلة  لفترة  غيابه  بعد 
إصابــة في املعصــم، حتى بدء 

موسم املالعب الرملية.
عبر"إنســتجرام"  ثيــم  وذكــر 
أنه سينســحب مــن بطولتني 
لألســاتذة على املالعب الصلبة 
املتحدة.وقــال:  الواليــات  فــي 
"يدي تتحســن ولكننــي قررت 
إنديان  بطولتي  من  االنســحاب 
أن أعود للعب  ويلز وميامي على 
الرملية".وأضاف  املالعــب  على 
الذي لم يلعب منذ حزيران  ثيم، 
، أن العودة على املالعب الرملية 
ألنه  املناســب"  "التوقيت  هــو 
يشــعر بأريحية كبيرة على هذه 

األرضية.ولــم يحــدد بعد متى 
يخطط للعودة للعب مرة أخرى.
ويبدأ موســم املالعــب الرملية 
الشــهر املقبل، حيث ســتكون 

أول بطولــة كبرى هــي بطولة 
مونت كارلو لألساتذة التي تقام 
في املدة من 10 إلى 17 نيســان 

املقبل.

جدة ـ وكاالت:
أيــام قليلة تفصلنــا عن لقاء 
ريال  املرتقب بني  الكالســيكو 
مدريد وبرشلونة، الذي سيقام 
برنابيو،  سانتياجو  ملعب  على 
يوم 20 أذار اجلاري، ضمن اجلولة 
وبرغم  الليجا..   20 ملســابقة 
ريــال مدريد فــي لقاءات  فوز 
الكالســيكو الـ5 األخيرة بكل 
البطــوالت، إال أن عشــان كرة 
القــدم على مســتوى العالم 
ينتظرون اللقاء املقبل على أحر 
من اجلمر، في ظل املســتويات 
التـــي  املميـــزة  والنتائــج 
يقدمهـا البارسـا فـي الفتـرة 

األخيـرة.
لكن جمهــور ريال مدريد لديه 
وفي  فريقه  فــي  ثقة كبيــرة 
قدرته على مواصلة االنتصارات 

حتــى النهايــة، وحتقيق لقب 
امليرجني  وأن  الليجــا، خاصــة 
يسير بشكل مميز منذ انطالقة 

املوسم.
 وتــوج ريال مدريــد في كانون 
الســوبر  بلقب  املاضي  الثاني 
اإلســباني، فــي الســعودية، 
وهو األمر الذي يعــد فأل خير 
مدريد  ريــال  وحقق  للملكي.. 
اإلســباني في  الســوبر  لقب 
الســعودية أيضا فــي كانون 
2020، وبعدها فاز في  الثانــي 
أول كالســيكو أمام برشلونة 
بالــدوري احمللــي، بنتيجة 0/2، 
وكانــت املواجهــة فــي  أذار 
له  وســجل  البرنابيو،  ومبلعب 
وماريانو  جونيور  فينيســيوس 
ديــاز، ومتكن مــن حصد لقب 
النهايــة. وبالتالي،  الليجا في 

مُيّني جمهور ريال مدريد نفسه، 
خاصة  السيناريو،  ذلك  بتكرار 
وأن اللقاء املقبل ســيقام على 
ملعــب ســانتياجو برنابيــو، 
وفي شــهر أذار، وبعد التتويج 
بلقب الســوبر اإلســباني في 

السعودية.
 وبالتأكيـــد، سيكـون الفـوز 
علـى  السـادس  بالكالسيكـو 
التوالـــي، وفـــرض الهيمنـة 
القمة  في  برشــلونة  علـــى 
اإلسبانيـــة، خطـــوة كبيـرة 
نحـــو حصد لقـــب الليجـا 
ستكون  فيما  املوسم،  هـــذا 
موجعــة  ضربــة  اخلســارة 
لبرشــلونة، الذي ميني النفس 
بالفوز وكسر تفوق امللكي في 
السنوات األخيرة في مواجهات 

الكالسيكو.

ثيم ينسحب من بطولتين 
ويختار موعد عودته

السعودية ُتبشر ريال مدريد
 في الكالسيكو اإلسباني

ثيم

نيويورك ـ وكاالت:
قاد العب االرتكاز الكاميروني جويل 
إمبيــد فريقه فيالدلفيا ســفنتي 
القوية  سيكسرز حلسم مواجهته 
مع ضيفه شيكاغو بولز 106-121، 
وذلك بتســجيله 43 نقطة اإلثنني 
األميركي  الســلة  كــرة  دوري  في 

للمحترفني.
وبانتصاره الســادس في آخر سبع 
مباريــات مــن دون أن يتلقــى أي 
اجلديد جيمس  الوافد  بوجود  هزمية 
عزز سفنتي  التشكيلة،  في  هاردن 
سيكســرز مركــزه الثانــي فــي 
املنطقة الشرقية بـ40 فوزاً مقابل 
24 هزميــة، خلف ميامــي املتصدر 
الذي حقق بدوره فوزه الـ44 مقابل 
22 هزميــة علــى حســاب ضيفه 
123-106.. وحقق  هيوسنت روكتس 
سيكســرز فوزه اخلامس من أصل 
خمس مباريــات خاضها مع هاردن 
القادم إليه مؤخراً من بروكلني نتس 
بن  التخلي عن األســترالي  مقابل 

سيمونز.
ولعب جنم أوكالهوما ســيتي ثاندر 
دوراً  الســابق  روكتس  وهيوســنت 
أساسياً في الفوز على بولز اإلثنني 
بتســجيله 16 نقطة مع 14 متريرة 
 24.6 معدلــه  ليصبح  حاســمة، 
نقطة مع 12.4 متريرة حاسمة و7.4 
متابعــات في املبــاراة الواحدة مع 
برز في صفوفه  الذي  فريقه اجلديد 
نقطة(،   17( تايريس ماكسي  أيضاً 
إضافة بالطبــع إلمبيد الذي حقق 
14 متابعة الى جانب نقاطه الـ43.

وبهذا الفوز، اســتعاد سيكســرز 
توازنه بعد اخلســارة التــي تلقاها 
الســبت علــى يد ميامــي بغياب 
هاردن الذي يجعل املباريات "ممتعة" 
بحسب إمبيد، مضيفاً "إنه يجعل 
اجلميع". علــى  ســهلة  املبــاراة 

وبدوره، أشــاد هاردن بالعب االرتكاز 
15 من  الكاميروني الذي جنــح في 
محاوالته الـــ27 وفي 12 رمية حرة 
من أصــل 16، قائالً "كان جويل في 

قمة عطائه طيلة األمســية وهذا 
األمور  احلال، يسهل  األمر، بطبيعة 

على اجلميع".
ووصل إمبيد الى األربعني نقطة أو 
أكثر للمباراة العاشرة هذا املوسم، 
لترتيــب أفضل  معــززاً صدارتــه 
 29.7 املسجلني هذا املوسم مبعدل 

نقطة في املباراة الواحدة.
24 نقطة مــن زاك الفني  وبرغــم 
و23 مع 11 متابعة من دميار ديروزن، 
اســتمرت معاناة بولز فــي الفترة 
األخيــرة وتلقى الهزمية اخلامســة 
تواليــاً، ليبتعــد أكثــر فأكثر عن 
معركة زعامة املنطقة الشــرقية 

بعدما كان متصدراً ألسابيع عدة.
وفي ميامــي، احتفل هيت بأفضل 
طريقة بعــودة فيكتور أوالديبو الى 
املالعب للمرة األولى منذ 8 نيسان/
الكبير  املاضي، وذلــك بفوزه  أبريل 

على ضيفه روكتس 106-123.
وكانت عــودة أوالديبو من عمليتني 
جراحيتني في وتر العضلة الرباعية 
لســاقه اليمنى موفقة، إذ سجل 
11 نقطــة فــي 15 دقيقة له على 
أرض امللعب مانحــاً فريقه "الدفع 
إيريك  مدربــه  بحســب  املعنوي" 

سبويلسترا.

ولعــب االحتياطي تايلــر هيرو دوراً 
أساســياً في هذا الفوز بتسجيله 
21 مــن نقاطــه الـ31 فــي الربع 
الثانــي، فيما ســاهم جيمي باتلر 

بـ21 نقطة.
مزدوجة  أرقــام  ثالثة  وبتحقيقه 
)تريبــل دابل( للمــرة الثانية في 
في  واحلادية عشرة  يومني  غضون 
آخر 23 مباراة، قاد الصربي نيكوال 
ناغتس  دنفــر  فريقه  يوكيتــش 
للفوز على ضيفه غولدن ستايت 
ووريــرز 131-124 بتســجيله 32 
نقطة مــع 15 متابعة و13 متريرة 

حاسمة.
واستفاد يوكيتش وزمياله مونتي 
موريس وجيــف غرين )18 نقطة 
لــكل منهما( علــى أكمل وجه 
من قرار مدرب ووريرز ستيف كير 
بإراحة جنوم الفريق ستيفن كوري 
أندرو  والكندي  تومســون  وكالي 
أنــدري أيغووداال  ويغينــز وغياب 
وغــاري بايتــون جونيور بســبب 
فوزه  الى  ناغتس  لقيادة  اإلصابة، 
الثالث على ضيفه من أصل ثالث 
مواجهــات جمعت الفريقني هذا 

املوسم.
وحقق ناغتس فوزه احلادي عشــر 

والتاســع  مبــاراة   13 آخــر  في 
والثالثني في 65 مباراة، فيما مني 
اخلامســة  بهزميتهم  الضيــوف 
تواليــاً والســابعة فــي آخــر 8 
مباريات والـ22 في 65 رغم جهود 
جــوردن بول )32 نقطــة( وموزس 

مودي )30(.
جيمس  ليبرون  "امللــك"  وبغياب 
أجنليس  لــوس  انتكس  لإلصابة، 
أمام  بخســارته  مجــدداً  ليكرز 
ســبيرز  أنتونيو  ســان  مضيفه 
ملــدرب  ســمح  مــا   ،117-110
مبعادلة  بوبوفيتش  غريــغ  األخير 
الرقم القياســي مــن حيث عدد 
االنتصــارات في الــدوري )1335( 

واملسجل باسم دون نيلسون.
رقم  الى  الوصــول  تأجل  وبعدما 
ملبارياته  سبيرز  بخسارة  نيلسون 
األربع املاضيــة، يأمل بوبوفيتش، 
الفائــز بلقب الدوري خمس مرات 
خالل أعوامه الـ26 مع الفريق، أن 
القياســي  الرقم  يصبح صاحب 
اعتبــاراً من مبــاراة األربعاء التي 
جتمع سبيرز بتورونتو رابتورز على 

أرضه.
وفــي مواجهــة بــني فريقني قد 
يتجدد املوعــد بينهما منذ الدور 
األول للـ"بــالي أوف"، خرج داالس 
املنطقــة  خامــس  مافريكــس 
الغربيــة منتصــراً مــن مباراته 
وضيفه يوتــا جاز الرابع 103-111 
بفضل جهود النجم السلوفيني 
لوكا دونتشــيتش )35 نقطة مع 
16 متابعة و7 متريرات حاســمة( 
ودوريان   )23( دينويدي  وسبنســر 

فيني-سميث )21(.
وفي املباريات األخرى، فاز نيويورك 
نيكس على ســاكرامنتو كينغز 
131-115 بفضل 46 نقطة مع 10 
متابعات جلوليوس راندل، وديترويت 
بيستونز على أتالنتا هوكس 113-
اكتسح  فيما  التمديد،  بعد   110
مينيســوتا متبروولفــز ضيفــه 
بورتالند ترايل باليزرز 81-124.                                    

سفنتي سيكسرز يحسم مواجهته 
مع شيكاغو بولز بفضل إمبيد

في دوري السلة للمحترفين

دوري احملترفني لكرة السلة
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بغداد ـ فالح الناصر:

شهد املؤمتر الصحفي الذي عقده 
احتاد الكرة أمس، الذي كان مقرراً 
العالن تشكيلة منتخبنا الوطني 
ملباراتــي اإلمــارات وســوريا في 
التصفيات املؤهلــة إلى مونديال 
قطر، شــهد جدالً بــن احلضور، 
فغاب املدرب عبد الغني شــهد، 
وحضر عضو احتــاد الكرة الناطق 
الرسمي بأسمه، أحمد املوسوي، 
ملنتخبنــا  اإلعالمــي  واملنســق 
الوطنــي محمــد عمــاد، ومدير 
الدائرة اإلعالمية لالحتاد يوســف 

فعل.
الصحفين  الزمــالء  تســاؤالت 
كانــت تتحدث عن عــدم حضور 
املــدرب عبد الغني شــهد وكان 
املفتــرض ان يحضــر لكــي يتم 
توجيه األســئلة إليه بشأن آلية 
من  الكبير  الكــم  هــذا  دعــوة 
الالعبــن في وقــت ان املباراة لم 
يتبقى لها اال فسحة قصيرة من 

الوقت.
بداية املؤمتر حتدث املوسوي، مؤكد 
ان املبــاراة وتنظيمهــا تشــهد 
تعاونا في اعلــى درجاته بن احتاد 
الكرة املركزي وبن وزارة الشــباب 
والرياضــة، منوها إلــى ان مباراة 
اإلمارات ستشهد دخول اجلماهير 
النافذة  بحســب  لتذاكر  وفقــا 
األلكترونية ســيتم توزيعها في 
مناطق وباشراف أحدى الشركات 
تطوع  جانب  علــى  املتخصصة، 

نحو 100 شــخص ليكونوا دليل 
إلــى  وايصالهــم  للمتفرجــن 
بحســب  اخملصصة  مقاعدهــم 
ســيتم  التي  األرقام  او  احلــروف 
ترتيبــات  ان  وذكــر  اعتمادهــا، 
إقامة الوفد اإلماراتي واملشــرفن 
واآلسيوين  الدولين  واملنســقن 

للمباراة مت تامينها بالكامل.
وواصل ان املدرب عبد الغني شهد 
قدم قائمة أولية بـ 46 العباً على 
ان تلحق بأسماء أخرى حلن أكمال 
اإلجــراءات القانونية وتأشــيرات 
الدخــول إلــى العــراق، وذكر ان 
التشكيلة ســيتم تقليصها 28 

العبــاً ملباراتي اإلمارات وســوريا، 
التجريبية  زامبيا  ان مباراة  معلنا 
 18 يوم  الدولي  املدينة  في ملعب 
احملترفن  غياب  ستشــهد  اجلاري 
العشــرة الن املباراة لم تدرج في 
اعتماد  تشــهد  ولن  الفيفا،  أيام 

تقنية )الفار( أيضا.

كما ان املباراة ستشــهد اعتماد 
دخــول اجلمهــور عبــر النافــذة 
ملباراة  بروفة  لتكــون  األلكترونية 
العراق الرسمية امام اإلمارات يوم 
24 آذار اجلاري، وسيتم توفير تقنية 

الفار في املباراة الرسمية.
اإلعالمي  املنســق  أعلن  في حن 

للمنتخب الوطنــي محمد عماد 
 ( الالعبــن وضمــت  تشــكيلة 
وجالل  فهد طالب  املرمى  حلراسة 
حسن ومحمد حميد وعلي ياسن 
ودولفان مهــدي ومحمد صالح(، 
وخلط الدفاع) احمد إبراهيم وعلي 
ومصطفى  يونــس  ومنــاف  فائز 
ناظم وســعد ناطق وميثم جبار 
وكرار عامر وعباس قاسم ورسالن 
حنون وضرغام إســماعيل وحيدر 
أحمــد ومصطفــى محمد جبر 
ومهند جعاز وحسن رائد وحسن 
عمار(، وفي خط الوسط ) محمد 
علي عبود وأمجد عطوان وســعد 
عبد األمير واميــر العماري وزيدان 
إقبال وحســن علي وبشار رسن 
ومحمد قاســم ويوســف فوزي 
ومحمــد مزهــر وحســن داخل 
جبار  كــرمي وحســن  وشــيركو 
وحســن عبد الكرمي ومرد محمد 
وأمير صبــاح وأحمد فرحان وعلي 
حصني وجســن ميرام وإبراهيم 
بايش(، وخلط الهجوم ) أمين حسن 
وعالء عباس ووكاع رمضان ومهند 

عبد الرحيم وعلي احلمادي(.
ومن املقرر ان يبدأ املنتخب الوطني 
غــداً معســكرا تدريبيــا مغلق 
فــي بغداد حلــن موعــد مباراته 
 18 زامبيــا يوم  التجريبيــة امام 
اجلاري ثم اإلمارات 24 هذا الشهر 
في ملعب املدينة الدولي، على ان 
يالقي ســوريا في 29 هذا الشهر 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ليختتم رحلته في تصفيات آسيا 

املؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

شهد يقدم قائمته األولية بـ 46 العبًا 
والمنتخب الوطني يبدأ تحضيراته المغلقة غدًا

بطاقات الدخول ألكترونيًا.. والمحترفون يغيبون عن ودية زامبيا
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متابعة ـ الصباح الجديد:
ردت وزارة الشــباب والرياضة، أول أمــس، على تفقد وفد 
25.وقال  الكويت كمرشح الســتضافة خليجي  ملالعب 
مدير اعالم الوزارة، علــي العطواني انه :«ال يوجد اي قرار 

رسمي بالغاء بطولة خليجي ٢٥ من البصرة«.
واوضح »مســالة وجود وفود من االحتــاد اخلليجي تتفقد 
مالعب الكويــت اطلعنا عليها من االعــالم وهذا اجراء 
طبيعــي وروتيني باعتبارهــا الدولة االحتيــاط وتفقد 
منشاتها مسالة طبيعية اذا ما تقرر الفاء البطولة يجب 
ان تنقل الى دولة اخر«.واكــد العطواني »جاهزية العراق 

اليوم وبصورة تامة الستضافة البطولة«.
وأعلن االحتاد الكويتي لكرة القدم، أول أمس، عن زيارة وفد 
من االحتاد اخلليجي للكويت، حيث تستمر هذه الزيارة ملدة 
يومن.. وتأتي زيارة الوفد اخلليجي، لتفقد عدد من مالعب 
الكويت التي تســتضيف بطولــة كأس اخلليج املقبلة 
»خليجــي 25«، بعد أن مت اعتماد الكويــت كدولة بديلة 
لالســتضافة. ووصل الوفد أول أمــس، ويتفقد عددا من 
املالعب، ثم يعاين بعض الفنادق واملستشفيات املساندة 
ومالعب التدريب.وكانت بطولة »خليجي 25« قد تأجلت 
إلى كانون الثاني 2023، بعدما كان مقررا لها أن تلعب في 

كانون أول املقبل في مدينة البصرة العراقية.

الشباب ترد على تفقد وفد 
لمالعب الكويت كمرشح 

الستضافة خليجي 25

لقطة من مباراة سابقة بني منتخبنا الوطني واإلمارات

تقرير 

اللجنة االعالمية للبطولة

تنطلــق اليوم اخلميس منافســات 
والناشئن  للشــباب  العرب  بطولة 
قاعة  تضيفهــا  والتي  بالشــطرجن 
قرطبة فــي فندق املنصــور ميليا ، 
وبحضور وزاري واوملبي رفيع املستوى 
وتســتمر حتــى الثامن عشــر من 
من   اكثر  ومبشــاركة  اجلاري،  الشهر 
95 العب والعبة ميثلون 14 دولة وهي: 
مصر واجلزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 
والصومال وجيبوتي وســوريا ولبنان 
وفلســطن واليمن وعمان والبحرين 
والعــراق البلــد املنظــم للبطولة، 
وستكون الســاعة اخلامسة عصراً 
موعداً النطــالق اجلولة االولى منها، 
تســبقها فــي الســاعة الرابعــة 
احتفالية الترحيب بالوفود املشاركة.

تعزيز الثقة
وحتدث االمن العام الحتاد الشــطرجن 
امجد عالء قائالً: بعد غياب دام الكثر 
من 20 عاماً عــن تنظيم البطوالت 
في بغــداد احلبيبة، عاد العراق وبقوة 

لتنظيــم بطولــة العــرب للفئات 
العمرية للشــباب والناشــئن بعد 
ان عزز ثقة االحتاد الدولي واالســيوي 
البطوالت  تنظيم  والعربي من خالل 
اوربيــة  دول  ومبشــاركة  الدوليــة 

واسيوية وافريقية. 

دعم وزاري واوملبي
والدعم  الكبيــر  بالــدور  مشــيداً 
الالمحــدود مــن قبل الســيد وزير 
الشــباب والرياضــة الكابن عدنان 
االوملبية  اللجنــة  ورئيــس  درجــال 
الوطنيــة العراقيــة الكابــن رعد 
حمودي اللذان قدما دعماً كبيراً الحتاد 
العراق  باجناح مهمة  وتعهدا  اللعبة 
العاصمة  في  البطوالت  تنظيم  في 
بغداد، والذي من خاللها ســتتوضح 
احلبيبة  لعاصمتنا  البهيــة  الصورة 
بغداد ، واستعدادها الستقبال الوفود 
املشاركة في جميع البطوالت، ونقل 
رســالة صريحة للعالــم اجمع بان 

بلدنا العراق ينعم باالمن واألمان.

بغداد قلعة العرب
مضيفــاً ان االحتــاد العراقي للعبة 

جنح في تنظيم هذه البطوالت ونقل 
صورة ايجابية عن امكانية العراق في 
تنظيم البطــوالت العربية والقارية، 
كما ان االحتاد حرص على اقامة هذه 

البطولة فــي العاصمة بغداد قلعة 
العــرب لنقــل رســالة واضحة بان 
االحتادات  وبامكان جميع  امناً  العراق 
ان حتذو حــذوه في تنظيم البطوالت 

العربيــة والقاريــة فــي العاصمة 
بغداد حصراً، بعد ان نظمت عدد من 
البطــوالت العربية فــي محافظات 
كردســتان ومنهــا بطولــة العرب 

باملبارزة ورفع االثقــال وغيرها والتي 
جميعاً،  املشاركن  استحسان  نالت 
البطولة في بغداد  اقامة هــذه  وان 
جاء متزامناً مع رفع احلضر عن الكرة 
العراقية وهذا ما يؤكد للعالم اجمع 
باننا قادرين على اســتضافة جميع 
البطــوالت في بلدنا بعــد ان حرمنا 

منها قرابة العقدين من الزمن.

مناقشة واقع اللعبة
اجتماعات  بــان هنــاك  اكــد  عالء 
ولقاءات ستقام على هامش البطولة 
مع رؤوســاء االحتادات العربية الذين 
سيحضرون ومن املقرر حضور رئيس 
االحتاد العربي للعبة االماراتي سعود 
عبد العزيز املعلة، حيث ســتناقش 
واخر  اللعبة  واقــع  االجتماعات  في 
املســتجدات وســبل تطويرها بعد 
ان شهدت الســنوات املاضية تطوراً 
املدارس  اقامــة  خــالل  مــن  كبيراً 
التخصصية التي ساهمت بطريقة 
او اخرى بتطور اللعبة ، باالضافة الى 
دراسة االنشطة املتبقية والبطوالت 
املعتمدة والتــي وضعت في منهاج 

العام احلالي 2022.

استعدادات جيدة
اســتعدادات العبينا  ان  الى  مشيراً 
وبوجــود كوكبة من  جيــدة جــداً 
الالعبن والالعبات الذين ســبق وان 
نالوا اوســمة التفوق في البطوالت 
العربية والقارية، وستشهد البطولة 
منافســات شرســة جداً من خالل 
واملغرب  مصر  منتخب  العبي  تواجد 
العربــي واالمــارات العربيــة الذين 
ميتلكــون العبن مبســتويات عالية 
على  اشداء  منافســن  وسيكونون 
التتويــج بلقبها، كمــا ان البطولة 
معتمدة دولياً من قبل االحتاد الدولي 
للعبة وان جوالتها ستقام في قاعة 
، وستلعب وفق  فندق املنصور ميليا 
النظام السويسري وبواقع 7 جوالت، 
حيث سيشــارك اكثر من 95 العب 
والعبة وسيتنافســون فــي الفئات 
(، علمــاً   20-18-16-14  ( العمريــة 
ان جــوالت البطولة ســتنقل والول 
اون الين علــى االنترنت وجلميع  مرة 
دول العالم، ومن خاللها ســيتمكن 
جميع العبي العالم من مشــاهدة 

منافسات البطولة.

بغداد تحتضن العرس العربي للشباب والناشئين بالشطرنج
المنافسات تبدأ اليوم بدعم وزاري وأولمبي 

بطولة سابقة بالشطرجن

نرفع القبعة
 التحاد كرة اليد

نعم، هل كان باألمكان احســن مما كان ملنتخبنا 
العراقي بكرة اليد الذي عكس صورة مشرفة وهو 
ينافس في مشاركته في البطولة اآلسيوية التي 
اختتمت مؤخراً في اململكة العربية الســعودية، 
حيث اكد منتخبنا صورته املشرقة والرائعة وهي 
األولى له في بطولة شهدت تنافساً وتألقا ألبناء 
الرافدين الذين حتدوا الظروف التي واجهتهم في 

جميع النواحي.
حيث أكــد العبونا أن يــد العــراق ال زالت قوية 
برغم الظــروف التي وقفت امامها خصوصاً قبل 
املشــاركة هذه حيــث نالوا االعجــاب والتقدير 
والثناء من قبل جميع من تابع هذه البطولة التي 
كان فيها اســود الرافدين شجعاناً وهم يقدمون 
اروع املستويات امام منتخبات شقيقة وصديقة 
اعدت لهذه املشــاركة بشكل كامل، فما حققه 
اســرة كرة اليد على ارض ومالعب الدمام يدعوا 

للفخر وبشهادة اإلعالم الرياضي هنا وهناك.
نعــم العبونــا كانوا ســفراء لوطنهــم مبعنى 
الكلمة، فلقد كان ابنــاء محمد االعرجي رئيس 
احتاد كــرة اليــد العراقي اوفياء وشــجعان فما 
حققوه فــي البطولة وهــو األول ليدنا العراقية 

القوية الشجاعة كان مثار االعجاب.
نعم، كان باالمــكان ان يتجــاوز الفريق الكوري 
اجلنوبي لــوال املؤامرة التي حيكــت ضد فريقنا 
الوطني الذي مر بظروف عديدة وهذا ما صرح به 
رئيــس االحتاد في أكثر مــن برنامج رياضي، حيث 
وضع النقاط على احلــروف ابتداء من فترة اعداده 
وحلن تواجده في البطولة، انب ما صرح به رئيس 
االحتاد يدعو لألسف نتيجة عدم االهتمام بالفريق 

الذي كان بامكانه التأهل لكأس العالم.
مع هذا نقول انــب كرة اليد العراقية تبقى قوية 
وهنا اشــيد بجهود الزميل كرمي قحطان املرافق 
الصحفي للوفد على أمانته ونقل كل ما حصل 
ملنتخبنــا الوطني الذي بحق عــال العال وعلينا 
ان نرفع القبعــة لوفدنا الذي اكــد حضوره في 
البطولة وندعوا قــادة الرياضة إلى توفير االجواء 
االيجابيــة لالعبينا من جميــع اجلوانب حتضيرا 

لالستحقاقات املقبلة.

 * صحفي عراقي/ أميركا

إعالم اللجنة األولمبية
األوملبية  اللجنة  رئيس  إستقبل 
الوطنيــة العراقية رعد حمودي 
مدير الرياضة باقليم كردســتان 
أحمد  الدكتور شــاكر  العــراق 
ســمو.وبحث اجلانبان املشــهد 
البالد  مجمــل  فــي  الرياضــي 
حيــث تدارســا أبــرز املعطيات 
املطروحة.وإســتمع  الرياضيــة 
الدكتور  قدمه  لشــرح  حمودي 
ســمو بصدد مفــردات التعاون 
املستمر الذي تقدمه املؤسسات 
الرياضيــة فــي االقليــم جململ 

رياضة العراق.
اللجنة  رئيس  أشــاد  جانبه  من 
األوملبيــة باملواقــف الرياضيــة 
الدائمة التي يقدمها االقليم من 
اخلارجية  البطوالت  إســتضافة 
واملعســكرات  املهمة  واملباريات 
العراق  رياضيي  جلميع  التدريبية 

في مختلف االحتادات الوطنية.
وأكد أيضا ان أفــق التعاون هذا 
يصب حتماً في الصالح الرياضي 

العراقي العام ويستثمر ألحاطة 
الشــباب، في كردستان وعموم 
العراق، باالهتمام الذي يستحقه 
األوملبية  للمنافســات  ويحّضره 
أثنى ســمو  اخلارجية.من جانبه 
على حسن االستقبال واألهتمام 
اللجنــة  رئيــس  أواله  الــذي 
األوملبي  باحلراك  مشيداً  األوملبية 
احلالية،  املرحلــة  العراقــي، في 

على املســتوى الدولــي وتهيئة 
الرياضيــن العراقيــن للدورات 
التي ستنطلق  املركزية  األوملبية 
فعالياتهــا في النصــف الثاني 
من العــام اجلاري.هذا وقد حضر 
للجنة  العام  األمن  أيضاً  اللقاء 
األوملبية الوطنية العراقية هيثم 
للجنة  املالي  واألمن  عبداحلميد 

األوملبية أحمد صبري.

محمد صادق السامرائي
اخملتار   ثانوية عمــر   توج فريــق 
لبطولة املــالكات التربوية  التي 
اقامها قسم تربية سامراء بعد 
النهائية على  املبــاراة  فوزه في 
بهدفن  الرياضي  النشاط  فريق 
مقابــل هدف واحد فــي مباراة 
مثيرة وقد اضاع فريق النشــاط 
الزياضــي فرصاً كثيرة .. وحصل 
على املركز الثالث  فريق قســم 
تريية ســامراء واملركز الرابع من 
نصيــب ثانوية ســامراء االولى 

للبنن. وفي نهايــة املباراة َكرم، 
قســم  مدير  حســن  احمــد 
الفائزة  الفــرق  ســامراء  تربية 

فــي البطولــة ومتنــى للكوادر 
التعليميــة مزيداً مــن العطاء 

والتقدم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
متكن املتصدر فريق نادي غاز اجلنوب 
من حتقيق االنتصار على فريق نادي 
احلبانيــة بثالثــة أشــواط من دون 
مقابل بواقع ) 18-25( )21-25( )25-

14(، وذلك في أولــى مواجهات أول 
املمتاز،  أمس، ضمــن دوري الطائرة 
وضمن املنافســات ذاتها وفي ثاني 
املباريات. وحقق فريق النادي البحري 
الفــوز علــى فريق نادي الشــرطة 

بثالثة أشواط من دون مقابل بواقع 
وكان   ..)20-25(  )23-25(  )19-25(
فريق شــباب غاز اجلنوب حقق فوزاً 
صعباً على منافســه فريق شباب 

الشرطة بثالثة أشواط لشوطن.

»عمر المختار« بطاًل لمنافسات سامراء التربوية

فوز غاز الجنوب والبحري في دوري الطائرة 

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــزز فريــق الطلبــة تفوقــه في 
مباريــات دوري الكــرة املمتاز رافعا 
رصيده إلى 52 نقطة باملركز الثاني 
بعد فوزه أمس على فريق أربيل في 
ملعب الشــعب الدولي بهدف من 
دون مقابل ســجله الالعب محمد 
زامل في الدقيقة 64 وذلك حلساب 

اجلولة 25 لدوري الكرة املمتاز.
كما فاز نفط الوســط بهدف على 
الهدف  أمانــة بغــداد،  مضيفــه 
الثمــن ســجله الالعــب احملترف 
التونســي أحمــد بــن عمــار في 
الدقيقة 64.. كما فاز نفط البصرة 
دون  الديوانية بهدفــن من  علــى 
الكاميروني  احملترف  ســجلهما  رد 
عواد  وصباح   49 مبينجوي  جنومبي 
87.. وانتهت مباراة النجف وضيفه 
زاخو بالتعادل بهدف ملثله، ســجل 
زاخو أوالً عن طريق احملترف البرازيلي 
كايك أوليفيرا 60 ثم تعادل للنجف 
زاخو  الكرمي مدافــع  محمد عبــد 

باخلطأ في الدقيقة 69.
كما تدعو جلنُة شؤون الالعبن ممثَل 
نادي الطلبة الرياضي للحضورِ إلى 
العاشرة  الســاعِة  االحتاد في  مقّر 
مــن صباح اليوم اخلميــس املوافق 

الدعــاوى  بشــأِن   )2023/3/10(
واملدربن  الالعبن  قبِل  من  املُقدمة 
املُدرجة أســماؤهم في أدناه، على 
بحيثيات  ُملمــاً  املُمثل  يكــون  أن 
الصالحيــاُت  ولديــه  الدعــاوى، 
بالدعوى،  األمــر  تعلق  قــدر  كافة 
مستصحباً معه كتاَب تخويل من 
قبــل إدارة نادي الطلبــة الرياضي.

املدربون:  حامد صالح مهدي - فرید 
مجيد غضبان.. والالعبون:  )غسان 
جاســم جالب، منير حمود لطيف، 
أحمد جاسب  علي،  سعد محسن 
طــارش، علي عبد ذیــاب، ثامر فؤاد 
شهاب، ومحمد كاصد کاظم، داره 
محمد حبیب، ســيف جليل فليح، 

خلدون إبراهيم(.

الطلبة يتمسك بوصافة الدوري الممتاز حمودي وسمو يبحثان تعزيز التعاون المشترك 
وفوزان ثمينان للعندليب ونفط البصرة 

حمودي وسمو

من لقاء الطلبة وأربيل



شــاركت الفنانة زينة متابعيها بفيديو عبر حســابها 
اخلــاص مبوقع التواصل االجتماعي “إنســتغرام”، ظهرت 
فيه وهي توّجه نصيحة ملتابعيها، وتســمع في خلفيته 

أغنية الفنانة اللبنانية إليسا "هنغني كمان وكمان".
وكتبــت زينة قائلًة: "قــد تأتيك النعمــة ألنك متنيتها 
لغيرك". وهو ما عّلق عليــه الكثير من جمهورها الذين 
أكدوا أن متني اخلير لآلخرين والبعد عن احلســد من أهم 

الصفات اجليدة التي يجب أن يتحّلى بها اإلنسان.
ونشــرت زينة مؤخراً صورة جتمعها باثنتني من صديقات 
الطفولــة في إحــدى الرحالت. وعّلقــت عليها بقولها 
“أحبكن كلكن”، وتلقت تعليقات من عدد من صديقاتها 
اللواتي أكدن أنهن يحببنها أيضاً. وفقاً ملا جاء في مجلة 

لها.
يشــار إلى أن آخر أعمال زينة هو مسلسل “كله باحلب”، 
الــذي ُعرض في رمضــان 2021. وشــاركها في بطولته 
النجوم أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى 
درويش ومحســن منصور ورمي البارودي وســامر املصري 
وغيرهم. وهو من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج 

عصام عبد احلميد.

تبــرع املمثل األميركي ليوناردو دي كابريو مببلغ 10 ماليني 
دوالر ألوكرانيــا، ألن جدته هيلينا ولدت فيها، وبالذات في 
مدينــة Odessa باجلنوب األوكرانــي، ومنها انتقلت في 
1917 إلى أملانيا. أما التبرع، فقدمه دي كابريو إلى صندوق 
دولي معروف باســم Visegrad الناشط بتعزيز التنمية 
 Polish News في أوروبا الشــرقية، وفقاً ملا ذكر موقــع
اإلجنليزي اللغة ببولندا. ذكر املوقع أيضاً، أن املمثل نشــأ 
وترعرع على يد والدته Irmelin كما على يد جدته، اللتني 
ظهرتا معه فــي عدد من العروض األولية لبعض أفالمه، 
ومنها "الرجل ذو القناع احلديدي" كما "تايتنك" الشهير.
أما التبرع، فهو للمســاهمة بصندوق إليــواء الالجئني 
األوكرانيني، تنشــط فيه ممثلة أوكرانية أبصرت النور في 
1983 مبدينــة Chernivtsi في اجلنوب األوكراني أيضاً، هي 
Mila Kunis التي انتقلت في 1991 إلى الواليات املتحدة، 
ويتعاون معهــا زوجهــا Ashton Kutcher جلمع تبرعات 

تصل إلى 30 مليوناً من الدوالرات.

زينة

دي كابريو 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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البصرة - سعدي السند:
الغنام اسم كبير في  داود  الشاعر 
ويعد من  العراقية  األغنيــة  عالم 
أهم الشــعراء الغنائيني اجملتهدين 
احملترفني منذ بداياته في سبعينيات 

القرن واملاضي والى اآلن.
 عــن بداياته قال انه قــدم اغنيته 
يلومني(  خلــي  )يلوموني  األولــى 
للمطــرب فاضل عــواد، فحققت 
جناحا كبيرا، وفــي احلاضر، يجد ان 
اغنيــة )تايبني( الســبب في جناح 
املتســابقة دموع فــي برنامج )ذا 
ويدرون  )حلويــن  واغنية  فويــس(، 
نحبهــم( ملائدة نزهــت يعدها من 

أجمل ما كتب. 
وعن مســيرته مــع االغنية والتي 
استمرت أكثر من أربعني عاما قال: 
ومهنية  بحرفيــة،  االغنية  كتبت 
عالية الن النص الغنائي ال يتحمل 
مفــردات غارقــة بالعامية، ويجب 
ان يكتــب بلغة بيضــاء، يفهمها 
كل الناس، لــذا أحدثت النصوص 
الغنائية ضجة وانقالبا وتغييرا في 
السبعينيات  في  العراقية  االغنية 
مثــل أغاني زهيــر الدجيلي وزامل 
ســعيد فتاح وغيرهم، ألننا نكتب 
بحرفية النــص الغنائي، بعيدا عن 

القصيدة الغنائية
وعــن حــال االغنية اليــوم يقول: 
االغنية في الوقت احلاضر متر مبحنة، 
وظرف صعــب، وحرج، لكن بجهود 
الكثير من الفنانني اجملتهدين بدأت 
مسارها  وتأخذ  عافيتها،  تستعيد 
الصحيــح، ولكنها لــم تصل الى 
مســتوى االغنيــة الســبعينية، 
لكنها أفضــل من األغانــي التي 
في  وانتشــرت  مدة  قبــل  ظهرت 
االغاني  الشارع مثل مجموعة من 

التي يعرفها اجلمهور.
امــا عن تعامله مــع املطربني االن 
فقــال: هناك اصــوات جميلة من 
الشــباب، والشــابات قدمت لهم 

نصوصا غنائية
 وهناك الكثير من االصوات اجليدة 
من الشباب اال انهم يقعون ضحية 
امللحن او املنتــج، فيقدمون أغنية 
غيــر مناســبة، لــذا أعدهم من 
مطربــي املصادفة، ومــع هذا جند 
انتشــارا كبيرا ألغانيهــم الرديئة 
جدا، وسبب انتشارها انها تعبر عن 
لغة الشارع، لكن انتشارها سرعان 

ما يتالشى.
وعــن تعاونــه اجلديد مــع كاظم 
لكاظم  قدمــت  قــال:  الســاهر 

الســاهر نصوصا غنائيــة جديدة 
سترى النور قريبا، علما أني قدمت 
له نصوصا غنائية في بداية حياته 
الفنية منها )انتهيتي من حياتي(، 
و)خالص اليوم(، و)أخير اكتشــفت 
احلب لعبة(، و)عالمك يا بعد روحي 
عالمــك( واغنية )ليــش ما كلتي 
مــن االول( التــي اعطيتها حملمود 
انور، وظلت معه لســنتني ومن ثم 

اعطيتها لكاظم.
 هــذه االغاني لم حتقق االنتشــار 
الكبيــر اال انهــا خالــدة. وقدمت 
للراحــل )فــؤاد ســالم( أجمل ما 
غنى، وبحــدود ثالثني أغنية، ومنها 
آخر زمن يا زمن وحبينا ضي الكمر 
وتعودت كل يوم اشــوفك وغيرها 
الكثيــر وقدمت نصوصــا غنائية 
للكثيريــن مثــل )ريــاض احمد(، 
هاكوبيان(،  و)سيتا  نعمة(،  و)احمد 
و)مائدة نزهت( وقدمت لها رائعتها 
)حلويــن ويدرون انحبهــم( و)ياس 
خضر( قدمت له اغاني خالدة مثل 
االن  وحتى  و)تايبــني(  تزعــل(  )ولو 
بعض املطربني يطلبون مني اغنية 

تشبه تايبني
الغنام هناك أســماء كبيرة  وأكد 
رافقتني والتي اســتذكرها مبحبة 

وهــي أســماء من الزمــن اجلميل 
ايضا ومنها أمل خضير وأنوار عبد 
ورياض  العطار  وقحطــان  الوهاب 
احمد وســيتا هاكوبيــان وحميد 
منصــور واحمــد نعمــة ومهند 
محســن وفينوس وايضا حســام 
واحد  الكثير وكل  الرسام وغيرهم 
من هذه األسماء كان له تعاونا في 

مجال األغنية واألوبريت 
وعلى الرغم من أنــي تعاملت مع 
وديانــا حداد، وهدى  احلناوي،  ميادة 
حداد، وقائمــة طويلة من املطربني 
العــرب اال أنــي اود التعامــل مع 
شيرين وهاني شاكر هذه االصوات 

لها حضورها الفني
)يلوموني  الغنام عــن أغنية  وحتدث 
خلي يلوموني( وقال: كنت في الرابع 
اإلعدادي، وعمري ال يتجاوز السابعة 
عراقي  ألكبر مطرب  وقدمتها  عشر 
في وقتــه، وهو فاضل عــواد، والتي 
حلنهــا الفنان الكبيــر املرحوم ذياب 
خليل وكانت أغنيته )ال خبر ال جفية 
ال حامض حلو وال شربت( والتي أداها 
الفنان فاضل عواد نهاية الستينيات 
تتصدر الســاحة الفنية، وتبث على 
مدار ســاعات البث من إذاعة صوت 

اجلماهير أو إذاعة بغداد

أغنية  )يلوموني( كتبت  أغنية  وبعد 
)اللي اللي( لسيتا هاكوبيان، واغنية 
)اهلل عالينســه حبيبــه( و)الفوته 
توالت  ثــم  احمد،  لريــاض  فوتــه( 
األعمال، ولكــن كان عملي مبعثرا، 

فلم يكن هناك من يلتزمني.
وقدمت للسيدة مائدة نزهت أغنية 
)محتارين بــني نحب وبــني انتوب ( 
وغنى لي احمد نعمة )على العنوان( 
ومحمود أنور )لــو أي لو ال( وقحطان 
العطار )ســهلة عنــدك وموغريبة 
وليش الندم( ومهند محســن )اهلل 
عليــك( واملطربــة فينــوس ) بيك 
الشباك(  )من  وأمل خضير  أسولف( 
واعتبــر هــذا النص الشــعري من 

النصوص اجلميلة جدل في حياتي
وعن األوبريت ومشاركاته في املسرح 
الغنائي، قــال بدأت بــه مبكرا من 
مرحلة اإلعدادية عندما كنت طالبا 
فــي ثانويــة اجلاحظ وعنــدي بهذا 

االجتاه الكثير من األعمال 
وعــن تعاونــه مع القيصــر كاظم 
الســاهر قال الشــاعر داود الغنام: 
تعرفت عليه ووجدته يحب فنه جدا 
وقد عرفني عليه الشــاعر اســعد 
له عــدة قصائد  وقدمت  الغريــري 

غناها وأبدع بها.

الشاعر الغنائي داود الغنام يتحدث 
عن أجمل كتاباته لمطربي الزمن الجميل

لـ الصباح الجديد 

متابعة - الصباح الجديد:
مبناســبة عيد املرأة، طلب رجل من وسط مدينة دا نانغ 
الفيتناميــة، باقة زهور مصنوعة مــن "قطع ذهبية"، 
تزيد قيمتها عن 7 مليارات دوجن فيتنامي )307 آالف دوالر 

أمريكي(، من أجل "قريبته".
وقالت لوجن ثي جياو، صاحبة محل لبيع الزهور في مدينة 
كان ثو اجلنوبية، إن الرجل أحضر 100 قطعة من الذهب 
إلى متجرها يوم األحد املاضــي لصنع الباقة، ودفع لها 

20 مليون دوجن فيتنامي )نحو 900 دوالر( لتحقيق ذلك.
كمــا نقلت عن الزبون قوله إن هذه الباقة "هدية المرأة 
في مدينة كان ثو مبناســبة يوم املــرأة العاملي )8 مارس، 

اليوم(".
وبحســب موقع "VN EXPRESS" احمللــي، فإن الباقات 

الفاخــرة  ليست شائعة والهدايــا 
املناســبات  فــي 

االحتفاليــة في 
فيتنام.

بمناسبة عيد المرأة.. 
رجل يهدي باقة زهور 

من الذهب لقريبته

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن رئيس ملتقى الســياحة في البــالد وليد الزبيدي، ان 
في البالد 12 ألف موقع أثــري ونحن نعاني من قلة املرافق 

السياحية.
وقال الزبيدي في لقاء متلفز، ان " محافظات جنوب العراق 
تعاني من قلة الفنادق والبنى التحتية السياحية “، مشددا 

" على احلكومة تنشيط االستثمار السياحي في البلد ".
واضاف ان " عيون العالم أصبحت منصبة الى العراق بعد 

زيارة البابا فرنسيس.
من جانبه.. قال مدير اثار نينوى ســابق فالح الشــمري ان 
اثار نينــوى عانت كثيرا من التدمير خالل ســيطرة داعش 

اإلرهابي “.
وتابع ان " ما مت اكتشــافه من اثار ميثل %10 فقط، موضحا 
ان " العراق " بحاجة الى جهود حكومية وشــعبية إلعادة 

تنشيط السياحة ".
واشار الى ان " متحف املوصل حتى االن لم يكتمل تأهيله 
"، الفتــا الى ان " احلكومة لم تــول أهمية لتعيني خريجي 

االثار في املواقع املناسبة ".

ملتقى السياحة: في 
البالد 12 ألف موقع أثري

متابعة - الصباح الجديد: 
دياز  األمريكية كاميرون  املمثلة  كشفت 
)49 عاما( أنها أصبحت نادرا ما تفكر في 
مظهرها، وال تغسل وجهها مطلقا على 
الرغم من امتالكها “مليار” من منتجات 

عناية بالبشرة.
وحتدثــت دياز عــن مدى االنطــالق الذي 

تشعر به في حياتها منذ أن ابتعدت عن 
االضواء، وذلك فــي حوار مع برنامج “رول 

بريكرز”.
ونقلت صحيفة " ديلي ميل “البريطانية 
عن دياز القول إن إغراءات هوليوود مبثابة” 
مصيدة” هربت منهــا عقب زواجها من 

املغني بنجي مادين عام .2015

وتــردد أن دياز رفضت عــروض أفالم تقدر 
بـ 100 مليــون دوالر منــذ ابتعادها عن 
االضواء، ويبدو أنها ال تشعر بالندم على 

االطالق.
وقالت دياز” إنني ضحية متاما لكل حاالت 
االعتراض االجتماعية واالســتغالل التي 

تتعرض له املرأة”.

أال تنظر لنفسك  وأضافت” من الصعب 
وحتكــم عليهــا على أســاس مقاييس 
اجلمال األخــرى، وخــالل الثمانية أعوام 

املاضية، أصبحت مثل احليوان البري”.
وأشارت دياز إلى أنها أصبحت أقل تركيزا 

على مظهرها هذه االيام
وتابعــت” ال أهتم، أخر شــيء أفكر فيه 

يوميا هو كيف أبدو”.
وأضافــت” ال أغســل وجهــي مطلقا” 
مشــيرا إلى أنها متلك منتجــات عناية 
بالبشرة مكدسة على األرفف يكسوها 

الغبار.
وأشارت دياز إلى أن أولويتها مع اقترابها 
من عامها اخلمسني هي أن” تبقى قوية”.

كاميرون دياز: ال أغسل وجهي مطلقا

 ) رحلــة احلضارات (، 
اقيم  معرض مشترك 
قاعة جمعية  رحاب  في 
التشــكيليني  الفنانني 

فرع البصرة .
كانت في املعــرض املميز 
هذا مشــاركات لعدد من 
مبدعينــا التشــكيليني 
الدهر  عبدالعزيــز  وهــم 
ومحمد علــي اجحالي ويقني 
عبدالشهيد  وحسن  الغالبي 
وحســن الكيــف وحســني 
اجلاسم وحسني النجار وبنني 
عدنان ... وأول انطباع يتكون 
في رؤيا املشاهد او املتلقي 
هو موضوعــة ) الطبيعة 
التــي  و   ) تشــكيليا 
انســجم في مضمونها 
رحلــة   ( مبدعــي  كل 
احلضارات ( مجســدين 
في  ملموســا  واقعــا 
نعيشــه  يومياتنــا 
ويعيــش فينا وصنعوا 
منه جماال تشــكيليا 
حقــق أحلى مضامني 
لهذا  األبداعي  التفرد 
الرســم  من  النــوع 
وروحية  بتقنياته  احلر 
وتفاعل  فيــه  األبداع 

جمهــور واســع مع هــذا النوع 
الواقعي  اجلميل مــن األســلوب 
من  انتباه  تلفــت  بطريقة  ولكن 
يتابــع حركة الفرشــاة بطريقة 
فريــدة صنــع منهــا مبدعونــا 
جماال طبيعيــا هو مثار األعجاب 
ان للمدارس  بالرغم مــن  دائمــا 

التشكيلية األخرى أحّبتها.
تشكيليو معرض رحلة احلضارات 
برهنــوا ان اخلروج الــى الطبيعة 
يصنع  تشكيليا  معها  والتعامل 
انعكاســاته على  جماال مميزا له 
الذائقــة العامــة انطالقا من ان 
الطبيعة  البســاطة في جمــع 

على شــكل لوحات تشــكيلية 
العالقة  وتعــزز  الكثيــر  تعنــي 
اجملتمعية أكثر بهذا اللون القريب 
الــى روحية املواطــن الذي يحب 
ارتياحة دائما  الطبيعة ويعّبر عن 
اللوحة مبضمونها  يعايش  عندما 
الذي يراه األقرب الى نفسه ولهذا 
اقباال واسعا من  املعرض  شــهد 
مبدعني ومن شــرائح من اجملتمع 
أبــواب جمعية  اذ ظّلت  البصري 
العراقيني  التشــكيلني  الفنانني 
فــرع البصرة خالل ايــام املعرض 
مفتوحــة من العاشــرة صباحا 

ولغاية منتصف الليل.

ميسان - الصباح الجديد: 
متثــل حوراء ظاهرة غيــر مألوفة في 
اجملتمع امليســاني احملافظ، فهي تدير 
زوجها  مبســاعدة  افتتحته  مطعما 
علــي، لتكون أول امــرأة في العمارة 

تدير مطعمها اخلاص.
وبدأت فكرة املطعم قبل أربع سنوات 
عندما كانت حوراء تبيع املأكوالت من 
أرباحا ساعدتها في  البيت، محققة 

افتتاح مشروعها.
وتقول حوراء إن "بعض اخملاوف ساورتنا 
أنا وزوجــي إزاء تنفيذ الفكرة، لكننا 
صممنــا عليها ونفذناهــا ونأمل أن 

يستمر املطعم في جناحه ويتطور".
وانقســم اجملتمع امليساني بني مؤيد 
ورافض لفكرة حوراء، سيما أن عملها 
اإلدارة فحسب، فهي  ال يقتصر على 
تعد الفحم اخلاص بالشــي وتشوي 

السمك بنفسها.
وتقــول حــوراء إن "كثيريــن يدلون 
بتعليقات ســلبية، فمثــال يلومون 
زوجي ألنه ال يأخذ على عاتقه شــي 

األســماك وإعفائي من هذه املهمة، 
لكنهم ال يعلمــون ماذا يجري خلف 
الكواليــس، فزوجي يســاعدني في 
الشي وفي كثير من األعمال الصعبة 

في املطعم".
وفضلــت حــوراء أن يكــون املطعم 
ذا طابع ميســاني، وزودتــه بقواطع 
من  مســتمدة  بتصاميم  قصبيــة 
بيــوت القصب األهواريــة، للحفاظ 
على خصوصية الزبائن من العائالت.

ويقــول علي زوج حــوراء إن "مطعم 
احلوراء صار اســما رائجا بني مطاعم 
الســمك  تقــدم  التــي  العمــارة 
املسكوف، ونحن نعمل على توسعته 

وتطويره".
وتبدأ األســعار فــي املطعم من 15 
ألــف دينار لكل كيلــو ونصف كيلو 
من السمك املسكوف الذي يقدم مع 
الرز واملرق واخلبز امليساني اخملبوز داخل 

املطعم أيضا.

متابعة - الصباح الجديد:
توصلت دراســة حديثة، أن األشخاص 
املتفائلون الذين يرون األمور من منظور 
جيد ويتمتعون بنظــرة وردية للعالم، 
يعيشــون حياة أطــول وأكثر صحة، 
ألن لديهــم عــدداً أقل مــن األحداث 

اجملهدة للتعامل معها. حيث كشــف 
العلماء إلى أنه فــي حال كان رد فعل 
من  وتعافيهم  املتفائلني  األشــخاص 
املواقــف العصيبــة بنفــس طريقة 
املتشــائمني، كان أداء املتفائلني أفضل 
عاطفياً ألنهــم تعرضوا لعدد أقل من 

األحداث اجملهدة أثناء حياتهم اليومية. 
وعلى الرغم من أنــه من غير الواضح 
كيف يقلــل املتفائلون من توترهم، إال 
أن الباحثني يعتقــدون أنهم يتجنبون 
مثل  املزعجة  واألشــياء  املضايقــات 

فقدان املفاتيح واالختناقات املرورية.

المتفائلون يعيشون حياة أطول وأكثر صحة

تشكيليون تواصلوا مع جمال الطبيعة 
في البصرة بمعرض مشترك

ظاهرة غير مألوفة.. أول سيدة تفتتح 
مطعمًا للسمك في العمارة

رحلة الحضارات في جمعية الفنانين التشكيليين فرع البصرة

البصرة - الصباح الجديد:البصرة - الصباح الجديد:
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