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السليمانية - عباس اركوازي:
يــدرس احلزبان الكرديــان مقترحا 
مرشحيهما  لسحب  ايران  قدمته 
والتوافق حول مرشح تسوية كردي 
اجلمهورية،  رئيــس  لتولي منصب 
وذلك عقب االنسداد الذي شهدته 
السياســية جراء تعمق  العملية 
اخلالفــات داخل البيتني الشــيعي 

والكردي.
وقال قيادي سياسي رفيع املستوى 
رفض اإلفصاح عن اسمه للصباح 
اجلديــد، ان زيــارة األمــني العــام 
القومي  لألمن  األعلــى  للمجلس 
العراق  الى  اإليراني علي شمخاني 
جاءت لرأب الصــدع داخل البيتني 
الشــيعي والكردي، مشيرة الى ان 
شمخاني سيقدم مقترحا الخراج 
العملية السياســية مــن االزمة 

التي تشهدها.
شــمخاني  مقتــرح  ان  واكــدت 
يتمثل بســحب مرشــحي االحتاد 
والدميقراطي  برهم صالح  الوطني 
الطرفــان  وتبنــي  احمــد  ريبــر 
مرشح تســوية كردي، مقبول من 
قبــل مختلــف القــوى واالحزاب 

السياسية.
وتابع ان املكتب السياســي لالحتاد 
الوطني ناقش فــي اجتماع عقده 
امــس االثنني فــي الســليمانية 
اســتبدال مرشــحه برهم صالح 
واعتماد وزير املوارد املائية االســبق 
رئاســة  في  االقــدم  املستشــار 
اجلمهورية الدكتور لطيف رشــيد 
كمرشــح تســوية، واكد القيادي 
ان ترشيح رشــيد قد يكون كفيالً 
الذي  الدميقراطــي  احلــزب  باقناع 
فــرض فيتــو على برهــم صالح، 

واملوافقة على  بسحب مرشــحه 
الدكتور لطيف رشــيد، الذي اشار 
الى ان هناك شــبه اجتماع عليه 
داخل البيتني الشــيعي والســني 

ايضاً.
في غضون ذلك اعتبرت كتلة االحتاد 
الوطني في مجلس النواب، جلسة 
مصير  ســتلقى  املقبل  االربعــاء 

اختها جلسة السبت، فيما لو لم 
تسبقها اجراء حوارات مكثفة بني 

القوى واالحزاب السياسية.
الوطني  االحتــاد  وقال عضو كتلة 
في مجلــس النواب كاروان يارويس 
في تصريــح للصبــاح اجلديد، ان 
ذات  االربعاء ستلقى  جلســة غد 
مصير جلسة السبت وان النصاب 

الى  القانوني لــن يتحقــق، الفتا 
الراهنة يتطلب  انفراج االزمــة  ان 
االطراف  بــني  ومفاوضات  حوارات 
االنســداد  من  للخروج  اخملتلفــة، 

السياسي احلاصل.
النائب عن  اســتنكر  من جانبــه 
االحتاد االســالمي مثنــى امني، ما 
الذي  االرادة  اسماه مبحاوالت فرض 

ميارسه حتالف الدميقراطي والسنة 
العراقية  اجلهات  على  والصدريني، 
االخرى باالكراه، معتبراً ذلك خطرا 
على البالد نظرا لتضارب االجندات 
االقليمــة والدولية التي تتخذ من 
العراق ساحة لتصفية حساباتها.

وفيمــا يخص تشــكيل حكومة 
االغلبيــة في العــراق، التي يدعو 

لها الدميقراطي والصدريون وقسم 
من السنة، اوضح امني ان حكومة 
االغلبية لن تفلــح في العراق ولن 
تتمكــن من االســتمرار وســوف 
تســهم في خلــق ازمــات اعمق 
للبــالد، النه في حال تشــكيلها 
ســيحرك  االخر  والطرف  فاجلانب 

الشارع ويسعى السقاطها.

بعد اقتراح ايران سحب مرشحي الحزبين وتقديم مرشح تسوية 

االتحاد الوطني الكردستاني يتدارس
استبدال برهم صالح بعبد اللطيف رشيد 

أزمة حادة تحيط بالمعروض النفطي
6وتوقعات بركود عالمي وزيادة أعباء السوق حراك متسارع لمواجهة استعادة االتفاق 

3النووي وواشنطن تطمئن الحلفاء بشأن إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمــر رئيس الــوزراء مصطفى 
اإلثنــني،  امــس  الكاظمــي 
في  مقصرين  "ضبــاط  بعزل 
إحراق  خلفية  على  واجبهم"، 
الدميقراطــي  "احلــزب  مقــر 
الكردســتاني" الفرع اخلامس 
والذي يقع فــي بغداد، بدعوى 
املرجع  الى  تصريحات مسيئة 
الديني علي السيســتاني من 

قبل أكادميي كردي
واورد بيــان صدر عــن مكتب 
الكاظمــي، عقــب ترؤســه 
الوزاري  اجتماعــا للمجلــس 
بغداد،  فــي  الوطني،  لألمــن 

تابعته الصباح اجلديد.
وذكر البيــان، أن اجمللس أكد " 
املمارسات  أمام  بحزم  الوقوف 
التي تعمل على ضرب السلم 
اجملتمعــي أو اإلســاءة للرموز 
مقار  أو مهاجمــة  الدينيــة، 

األحزاب واألمالك العامة ".
وأضــاف أن "الكاظمــي وّجه 

املقصرين  الضبــاط  بحجــز 
فــي واجبهــم وعزلهــم عن 
مهامهم، مــن أجل تعزيز روح 

االلتزام بالواجب".
ولــم يذكــر البيان، أســماء 
وال  رتبهـــم،  او  الضبــاط 
تفاصيـــل أكثـــر عنهـــم، 

ومقصرياتهـم.
واقــدم ليــل األحــد املاضي، 
محتجون غاضبون على اضرام 
النــار في مقــر "الدميقراطي 
الكردســتاني" فــي بغــداد، 
لكاتب  تغريدة  على  احتجاجا 
كــردي انتقد فيهــا املرجعية 

الدينية الشيعية.
وتواترت انباء فيما بعد، أوردت ان 
احلزب الدميقراطي الكردستاني 
قرر إغالق مقــر فرعه اخلامس 
في العاصمة بغــداد، وإيقاف 
واملدنية  السياسية  أنشطته 

في العاصمة.  
ذات  إخبارية  مواقــع  وتداولت 
منحازة،  سياســية  توجهات 

"بســبب حرق  فيه:  بيانا جاء 
ونهب مقــره للمــرة الثانية، 
من دون أي حتقيــق، قرر احلزب 

إغالق مقر الفرع ووقف جميع 
واملدنية  السياسية  األنشطة 

في بغداد".  

الدميقراطــي  ان  غيــر 
املتداول  فنــد  الكردســتاني، 
بهذا الشأن، اذ قال عضو احلزب 

هيثــم املياحي، فــي تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، إن "مقر 
احلــزب - الفرع اخلامس تعرض 

على  باألمس  حرق  عملية  إلى 
خلفيــة تصريحات مســيئة 
للمرجعية صدرت من شخص 

ال ينتمي إلى الدميقراطي".
وأكد، أنــه "ال يوجد أي إغالق 
ألي مقــر تابع حلــزب البارتي، 
بل ســيتم العمل على إعادة 
تأهيــل وصيانــة املقــر الذي 
تعــرض يوم أمس إلــى احلرق، 
كما أن االنشــطة السياسية 
للحزب مستمرة داخل بغداد"،

أن  إلــى  املياحــي،  وأشــار 
تتواصل مع  احلزب  "سكرتارية 
بخصوص  الرســمية  اجلهات 

حادث األمس".
تغريدة  تويتر نشر  وكان موقع 
"نايــف  يدعــى  لشــخص 
كردســتاني"، تضمنت اساءة 
أن  قبل  الدينية،  املرجعية  إلى 
يتراجع عنهــا، ويبدي اعتذاره 
للمرجعيــة حــول مــا صدر، 
مؤكــداً أّن "إن حســابه على 
موقــع التواصــل االجتماعي 

لالختراق،  تعــرض  "تويتــر"، 
موضحــاً أنــه غير مســؤول 
املســيئة  التغريــدات  عــن 

للمرجعية".
الدميقراطي  احلــزب  زعيم  دان 
الكردســتاني مسعود بارزاني 
امس االثنني، بشدة ما اعتبرها 
اســاءة للمرجعيــة الدينية، 
التجــاوز عليها  أن  أكد  حيث 
ليس من أخالق أو ســلوكيات 

شعب كردستان.
وقــال بارزاني في بيــان "ندين 
بشدة االســاءة التي حصلت 
اول امــس مــن قبــل أحــد 
وال  املرجعية،  بحق  األشخاص 
من  بأي شــكل  القبول  ميكن 
للمقدسات  اإلساءة  األشكال 
والرمــوز العليا، ويعــّد جتاوزا 
مؤكدين  احلمــراء،  للخطوط 
على أن مثل هذه السلوكيات 
ال مكان لها في ثقافة ومبادئ 
واحلــزب  كردســتان  شــعب 

الدميقراطي الكردستاني".

الكاظمي يأمر بعزل الضباط المقصرين وبارزاني يستنكر اإلساءة الى المرجعية
على خلفية إحراق مقر الديمقراطي الكردستاني في بغداد 

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
يجــري حتالف انقاذ وطــن محاوالت 
اإلطار  مــن خــارج  نــواب  القنــاع 
التنســيقي بدخول جلسة انتخاب 
االربعاء،  غــداً  اجلمهوريــة  رئيــس 
بعــد ان تخلفوا عنها في اجللســة 
الســابقة، متوقعاً جناحه في حتقيق 
النصــاب املطلوب. وقال عضو احلزب 
الدميقراطــي الكردســتاني ريبــوار 
بابكي فــي تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "حتالف انقاذ وطن ميضي 
مبشروع تشــكيل حكومة األغلبية 

السياسية".

وأضاف بابكي، أن "الساعات املقبلة 
سوف تشــهد انضمام نواب أخرين 
إلى الكتــل التي حضرت اجللســة 
اجلمهورية  رئيس  النتخاب  السابقة 

من أجل اكمال النصاب".
وأشــار، إلــى أن "جميع املؤشــرات 
تؤكد أن جلسة األربعاء سوف تكون 
التصويت  ويتم  النصــاب،  مكتملة 

على رئيس اجلمهورية".
وبني بابكي، أن "املشــهد السياسي 
قد شــهد اتصاالت وحوارات بشكل 
مباشــر وغير مباشــر مع الفرقاء؛ 
بهدف تأمني احلضور الالزم للجلسة". 

التنسيقي  "االطار  أن  وشــدد، على 
لوحده ال يستطيع أن يشكل الثلث 
املعطل، وبالتالــي نعمل على إقناع 
األخرين الذيــن اتخذوا نفس اخلطوة 
في املقاطعة بالعدول عن موقفهم 

من أجل املصلحة العامة".
أن "مرشــح حتالف  بابكي،  ويواصل 
اجلمهورية  رئيس  ملنصب  وطن  انقاذ 
لغايــة الوقت هو ريبــر أحمد، وهذا 
للحزب  انتخابيــاً  اســتحقاقاً  يعد 
وأردف،  الكردســتاني".  الدميقراطي 
أن "اخلالفات ما زالت مستمرة داخل 
البيــت الشــيعي، التيــار الصدري 

تكرار  رغــم  التنســيقي،  واالطــار 
الدعــوات إلى حلهــا، لذلك حصل 
موضوع كســر النصاب، الذي ميكن 
جتاوزه في اجللســة املقبلــة". ورأى، 
أن "هناك مســاحة من احلوارات وقد 
تشهد الســاعات املقبلة مباحثات 
مكثفــة واتفاقات يتم اإلعالن عنها 
قبــل اجللســة مباشــرة". وانتهى 
بابكــي، إلــى أن "الوضــع احلالي ال 
يتحمــل املزيد مــن التأخير فهناك 
العديــد من االســتحقاقات تنتظر 
اجنازهــا خدمة  أجل  احلكومة مــن 

للمواطنني".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حذر االحتــاد احمللي للجمعيات 
امس  ديالــى،  في  الفالحيــة 
االثنــني مــن عمليات شــراء 
كثيفة وغير طبيعية حملصولي 
باســعار  والشــعير  احلنطة 
مضاعفة فــي بعض االماكن 
من احملافظة من قبل سماسرة 
وجتــار لصالح اشــخاص في 

كردستان.
وقال رئيس االحتــاد احمللي رعد 
تابعته  حديــث  في  التميمي 

الصباح اجلديد، إن "االســابيع 
القليلــة املاضية برزت ظاهرة 
غير مســبوقة في ديالى وهو 
طبيعية  غير  شــراء  عمليات 
باســعار  احلنطــة  حملصــول 
مضاعفة بل وصــل االمر الى 
قبل  للحقــول  مبكر  شــراء 
االماكن  بعــض  في  حصادها 
من قبل سماسرة وجتار لصالح 

اشخاص في كردستان".
"حمى  أن  التميمــي،  وأضاف 
والشــعير  احلنطــة  شــراء 

قبل  مــن  موقفا  تســتدعي 
اخملتصة  احلكوميــة  اجلهــات 
للـــرأي  مايحـــدث  لبيـــان 

العام".
الشــراء  "عمليات  أن  وأوضح 
الى  رقابة ســتؤدي  دون  مــن 
عواقــب وخيمة علــى االمن 
الغذائــي خاصة وأن هناك من 
يدفع مبالــغ كبيرة للحصول 
علــى اي كمية من احلنطـــة 

والشعيـر".
وأشار الى "ضرورة تدخل بغداد 

مايحـدث  طالسـم  لكشـف 
النه لــم يختصر في بغداد بل 
اخرى  محافظات  الـــى  امتد 
الى  الفتا  معلوماتنـــا"،  وفق 
أن "كل الكميـــات التـــي مت 
شراؤها تنقـــل الى كردستان 
فــورا وهــذا االمر يتطلـــب 
معرفة مجريات مايحدث النه 
بالفعـل هنـاك قلـق حقيقي 
فــي الشــارع خاصــة مـــع 
االوكرانيـة  االزمـــة  تداعيات 

االخيـرة".

تعقد غدا االربعاء 

مساع إلقناع نواب "خارج اإلطار" بحضور
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

تحذيرات من حمى شراء كميات كبيرة
من الحنطة والشعير ونقلها الى إقليم كردستان

بغداد ـ الصباح الجديد:
االنبار  أعلن مستشــار محافظ 
لشــؤون الطاقــة عزيــز خلف 
تدفق  االثنــني،  امس  الطرمــوز، 
أول شــحنة من خام البصرة الى 
 18 دام  قضاء حديثة، بعد توقف 
عامــاً ”، مؤكــدا ان ضخ النفط 
سيســهم فــي القضــاء على 
النفطية في  املشــتقات  شحة 

احملافظة.
وقال الطرموز في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، إن " وزارة النفط 
االنبار  حكومة  مع  وبالتنســيق 
كاملة  وبصــورة  اعــادت  احمللية 
تأهيل انبــوب النفط الناقل من 

حقول البصرة الى مصفى قضاء 
حديثة غربي االنبار ".

حديثة  مصفــى   " أن  وأضــاف، 
شحنات  اولى  استقبل  النفطي 
النفط اخلام من حقول محافظة 
البصرة، بعد توقــف عن العمل 

دام ألكثر من 18عامأ ".
واعتبــر " اعــادة ضــخ النفط 
الــى مصفــى حديثة من  اخلام 
التي  العمالقــة  املشــاريع  اهم 
النفط وعملت على  وزارة  اقرتها 
تنفيذهــا "، مؤكــدا ان " ضــخ 
النفط الى مصفى حديثة سوف 
على شحة  القضاء  في  يساهم 

املشتقات النفطية في االنبار ".

الصابح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت أســعار العقود اآلجلة 
للقمح إلى أدنى معدل لها منذ 
أكثر من أسبوع، وسط مؤشرات 
علــى أن املعــروض العاملي قد ال 
يكون مقيدا كما كان يخشــى 
التي  انــدالع احلرب  البعض بعد 
تشنها روسيا على أوكرانيا منذ 

أكثر من شهر.
لالنباء  "بلومبرغ"  وكالة  وأفادت 
امس االثنني ، أن األسعار تراجعت 
للمرة الرابعة خالل خمسة أيام، 

كما تراجعت بواقع أكثر من 20% 
من الرقم القياسي اليومي الذي 
مت تسجيله في الثامن من مارس.
تراجعت  نفســه،  الوقــت  وفي 
حدة الضيق الوشــيكة، بسبب 
تقلص تكلفة التســليم لشهر 
مايو خالل ديســمبر إلى حوالي 
50 ســنتا للبوشل، باملقارنة مع 
فــي مطلع  دوالر   2.75 حوالــي 

مارس.
والبوشــل وحدة قياس تســاوي 

172 كيلو غرام.

بعد 18 عاما من االنقطاع..
نفط البصرة يعود الى االنبار

أسعار القمح تتراجع بنسبة %20 جراء 
تفاؤل بعدم تقييد المعروض العالمي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعــت أســعار النفــط العاملية 
أربعة دوالرات امس االثنني، مع  بنحو 
الطلب  تباطؤ  اخملاوف بشــأن  تنامي 
على الوقــود في الصني بعد أن قالت 
السلطات في شنغهاي إنها ستغلق 
املركــز املالــي للبالد إلجــراء اختبار 
COVID-19  على مدار تســعة أيام. 
وتراجعت العقــود اآلجلة خلام برنت 
3.39 دوالرات، أو ٪2.81، عند  مبقــدار 
117.26 دوالرًا فــي الســاعة 04:28 
بتوقيت غرينتش. وســجلت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكســاس الوسيط 
دوالرات   110.62 عنــد  األمريكــي 

دوالرات   3.36 وانخفضــت  للبرميل، 
أو 2.95 ٪. وكان ارتفــع كال العقدين 
القياسيني ٪1.4 يوم اجلمعة املاضي، 
األسبوعية  مكاســبهما  محققني 
األولى في ثالثة أســابيع، مع صعود 
برنت أكثــر مــن ٪11.5 وصعد خام 
غرب تكساس الوســيط ٪8.8. وبدأ 
السوق أسبوًعا آخر من عدم اليقني، 
حيث عصفت به احلرب املستمرة بني 
، ثاني أكبر مصدر  أوكرانيا وروســيا 
للنفط اخلام في العالم، والتوسع في 
 COVID عمليــات اإلغالق املرتبطة بـ
في الصني، أكبر مســتورد للخام في 

العالم.

تباطؤ الطلب واغالقات الصين
يخفض أسعار النفط  عبد اللطيف رشيد برهم صالح



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

الدورة اخلامسة  العراق، في  شارك 
للنســاء  الرائــدات”  لـ”اوســكار 
اململكة  فــي  املقــام  العربيــات 
االردنيــة الهاشــمية ، تزامنا مع 
االحتفال باليوم العاملي لعيد املرأة.

ومّثل العراق في املنتدى وكيل وزارة 
حسني  ازهار  الدكتورة  التخطيط 
صالح، التــي اكدت في كلمة لها 
ثمة  “ان  االفتتاحية،  اجللسة  خالل 
بُذلــت ومازالت في  جهودا كبيرة 
اطار سياسات التمكني االقتصادي 

للمرأة في العراق .
وقالت وكيل الوزارة في هذا االطار، 
ُشــكلت جلنة عليا برئاســة وزير 
التخطيــط، تتولى هــذه اللجنة 
السياســات  وضع  علــى  العمل 
التمكــني  لتحقيــق  املمكنــة 
بالتعــاون  للمــرأة،  االقتصــادي 
ذات  اجلهــات  مــع   والتنســيق 
والوكاالت  واملنظمــات  العالقــة، 
الدولية التي تُعنى بشــؤون املرأة، 
مؤكدة اســتمرار العمل  من اجل 
ضمان حقوق املرأة، بنحو يتناسب 
وحجمها الدميوغرافي، اذ تشــكل 
النســاء في العراق نسبة النصف 

من مجموع السكان .
ان  الى  الــوزارة  وكيــل  واشــارت 
املؤشــرات اظهرت  وجود حتســن 
طفيف في اوضاع املرأة، الســيما 
فــي مجــال الصحــة والتعليم، 
وســوق العمل، وحتى فــي اجملال 
السياســي، بعد ان وصلت نسبة 
النســاء البرملانيات الــى اكثر من 

.٪٢٦
اخر عقدت شــعبة  على يصعيد 
دائــرة  فــي  والتطويــر  البحــث 
بــوزارة  املعلومــات  تكنولوجيــا 
دائرة  مــع  ،بالتعاون  التخطيــط 
العالقات واإلعالم / قسم الشرطة 
اجملتمعيــة فــي جانــب الكــرخ 
ندوة توعيــة عن جرائــم  اإلبتزاز 
اإللكترونــي وتأثيره فــي  اجملتمع 
العراقــي  ،والتــي حاضرها مدير 
الشــرطة اجملتمعيــة فــي جانب 
العقيد عمر أفكار بحضور  الكرخ 
والشعب  األقسام  رؤساء  من  عدد 

وعدد من  منتسبي الوزارة . 
وقال افكار  إننا نعمل  على توعية 
مســتخدمي  مســتوى  وحتسني 
اإلجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
مواجهة ظاهرة  مــن  لتمكينهم 
جرائم اإلبتزاز اإللكتروني التي  تعّد 
من اجلرائم السيبرانية وهي عملية 
بنشــر  للضحية،  وترهيب  تهديد 
صــور أو مواد فيلمية أو تســريب 
الضحية،  تخص  سرية  معلومات 
مقابــل دفــع مبالــغ ماليــة أو 
بأعمال  للقيام  الضحية  إستغالل 
املبتزين  لصالــح  مشــروعة  غير 
ســرية  معلومات  عن  كاإلفصاح 
خاصة بجهة العمل أو غيرها من 
األعمال غير القانونية ، موضحا إن 
هناك عدة وسائل لتجنب  الوقوع  

كفريسة  لإلبتزاز اإللكتروني منها  
عدم الكشــف عن كلمة الســر 
نهائيا وإختيار كلمات سر صعبة . 
واوضح انه إضافة إلى جتنب حتميل 
البرامج مجهولــة املصدر ، وعدم 
إرسال الصور اخلاصة بإفراد العائلة 
على برامج اإلتصال ، وفصل إتصال 
جهاز احلاســوب بشبكة اإلنترنت  
في حال عدم اإلســتخدام ، ووضع   
شريط عازل على كاميرات أجهزة 
احلاسوب ملنع إستخدامها من قبل 

القراصنة واملبتزين . 
الى ذلك تضمنــت الندوة  محاور 
اإلبتــزاز  عــدة منهــا، مفهــوم 
عن  فضــال  وأنواعــه،  وأســبابه 
تداعياته مــن الناحيتني القانونية 
طرائــق  كذلــك  واإلجتماعيــة 

الوقايــة، وكيفية تأمــني وحماية 
احلسابات الشــخصية في مواقع 
التواصــل اإلجتماعي. كماعقدت 
مع  وبالتعــاون  التخطيــط  وزارة 
العراقيــني  املهندســني  نقابــة 
ورشــة عمل تخصصية عن مهام 
املتابعة امليدانيــة وبيان دور الوزارة 
فــي متابعــة املشــاريع بحضور 
املديــر العــام لدائــرة البرامــج 
اإلســتثمارية احلكومية املهندس 
ومهندســني من  زيد  عادل عبــد 
واخلاص وعدد من  العام  القطاعني 
منتســبي الدائرة في مقر النقابة 
.  وقــال املدير العام لدائرة البرامج 
اإلســتثمارية احلكوميــة إن وزارة 
التخطيط تقوم على وفق عملها 
تنفيذ  مبتابعــة  القانــون  مبوجب 

ميدانيا  اإلســتثمارية  املشــاريع 
ومكتبيا وتعاقديا وقانونيا ،وللنظر 
للحجــم الكبير لهذه املشــاريع 
وقلة املــالكات الهندســية جرى 
توقيــع مذكرة تفاهــم مع نقابة 
في  للتعاون  العراقيني  املهندسني 
مجاالت عديدة  . وأضاف” إن إحدى 
هــذه اجملــاالت هــي تعاونهم في 
الزيارات امليدانية عند احلاجة لهم 
،أو وجود مشــكالت تتطلب وجود 
مهندســني من ذوي اخلبرة  للبت 
التخطيط  وزارة  إن  ، مبينــا  فيها 
هي وزارة تفاعلية ومتشــاركة مع 
تعّد  لذا  والنقابات،  الوزارات  جميع 
الفني  نقابة املهندســني عمقها 
مهندسني  ولوجود   ، والهندســي 
من ذوي اخلبرة والكفاءة في النقابة 

ســتعمُل الــوزارة علــى التعاون 
معهم وإشــراكهم فــي الزيارات 

امليدانية لإلستفادة منهم.
واشار إلى إن هذه الورشة ستوضح 
سيشاركون  الذين  للمهندســني 
فــي الزيارات امليدانيــًة آلية عمل 
الوزارة،  التــي قد تكون مبهمة أو 
غيــر واضحة لهــم، لتأدية األدوار 
املطلوبة منهم  ، إنه سُيتم شرح 
تفصيلــي ملهامهم فــي متابعة 
امليدانية  الزيارات  خالل  املشــاريع 
على وفق مفهوم  وزارة التخطيط، 
التقرير  أيضــا مفــردات  وشــرح 
امليداني وخالصــة الزيارة امليدانية 
بجميع تفاصيلهــا،  وحتويلها إلى 
مؤشرات بغية اإلستفادة منها في 

عمل الوزارة . 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ترأس وزيــر الزراعة محمد اخلفاجي 
جلسة هيئة رأي الوزارة الرابع امس 
املطالبات  بجانب  للوقــوف  االثنني 
بقرارات فتح استيراد  النظر  بإعادة 
حلماية  ذلــك  الزراعية،  املنتجــات 
املنتج احمللي واحلفاظ على مشاريع 
القطاع الزراعي بشــقيها النباتي 
واحليواني التخاذ عدد من اإلجراءات 

التي تخدم العملية الزراعية”.
واوضــح بيانن صدر عــن الوزارة ان 
الوزير بــنّي خالل اإلجتماع “بأن فتح 
مبشاريع  الضرر  سيلحق  االستيراد 
الزراعــي والثروة احليوانية  القطاع 
بــل ان االمر يتطلــب العمل اجلاد 
تواجه تقدم  التي  املعوقات  لتذليل 
وتطوير القطــاع الزراعي من خالل 
السليمة  واإلجراءات  اخلطط  وضع 

اإلنتاج  وزيادة  بحماية  التي تسهم 
احمللي وتوفير املستلزمات الضرورية 
لدعــم االقتصاد الوطنــي وتوفير 
للعمليــة  الالزمــة  األحتياجــات 
لالقتصــاد  والداعمــة  الزراعيــة 

الوطني”.
وأشــار البيان الــى إن “هيئة الرأي 
صوتــت على عــدة مواضيع منها 
) ضــرورة تخصيــص املبالغ املالية 

احمللي  املنتــج  لدعــم  املطلوبــة 
وأستدامة العملية الزراعية، وعدم 
ممانعــة وزارة الزراعــة دخول املنتج 
احمللــي مــن الدجاج احلــي وبيض 
كردســتان  إقليم  مــن  التفقيس 
بعد توفر الشــروط واحملددات وفقاً 
فحص  وعملية  الزراعية  للروزنامة 

املنتجات الداخلة منه(”.
كما ناقشت وزارة الزراعة “موضوع 

شــمول املســاحات املزروعة خارج 
اخلطة الزراعية  بالتســويق وإعادة 
احلنطة  محصول  بتسعيرة  النظر 
، بحــث كيفيــة دعــم الفالحني 
والبــذور  باألســمدة  واملزارعــني 
ومعاجلــة إضــرار مشــاريع الثروة 

احليوانية في محافظة ديالى”.
يشار إلى أن وزارة الزراعة تواصل عقد 
اإلجتماعات لهيئة الرأي ملناقشــة 

النباتي  الزراعي بشــقيه  النشاط 
واحليوانــي وآلية تذليــل العقبات 
التي تواجه تقــدم وتطوير القطاع 
الزراعي ووضع احللول املناســبة له 
بغية زيادة اإلنتــاج الوطني وتأمني 
األمن الغذائي املستدام خاصة بعد 
تزايــد الطلب العاملــي للمنتجات 
الزراعية والغذائية وضرورة توفيرها 

في األسواق احمللية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قطــاع  ان  البيئــة  وزارة  اكــدت 
البيئة من أكثــر القطاعات املتأثرة 
واالقتصادية  السياســية  باألزمات 
وضرورة  والصحيــة  واالجتماعيــة 
السياسـات  دعمه عن طريق دعـم 
نحو  والتحول  البيئيــة  والبرامــج 

اإلقتصاد األخضر املستدام.

وذكــر بيان للــوزارة انه “جــاء ذلك 
خــالل انعقاد ورشــة العمل عالية 
الوكالة  تنظمهــا  التي  املســتوى 
 IRENA املتجددة  الدولية للطاقــة 
أبو ظبي   / املتحدة  العربية  اإلمارات 
بحضور وزير البيئة وكالة، جاســم 
عبد العزيز حمادي مــن اجل تعزيز 
واالعتمـاد  املشترك  الوطني  العمل 

علـــى الطاقات املتجددة واألليـات 
النظيفـــة”. وبــني حمــادي خالل 
لنقـــل  ضرورة  “هناك  ان  كلمتــه 
التكنولوجيا احلديثة لتتناغم مـــع 
مضامني وثيقة املساهمات الوطنية 
التـي  املناخيـة  للتغيرات  العراقية 
قـدمهـــا العـراق العـــام املاضـي 
الـــى سكرتارية االتفاقية اإلطارية 

للتغيــرات املناخيــة لتكــون هذه 
الوثيقــة دســتور العمــل املناخي 
في العراق واالســاس فــي االنتقال 
نحـــو االقتصاد األخضر املستدام”. 
واوضح ان “ورشــة العمل هذه تعد 
أحد أهم البدايات العراق في مجال 
االنتقــال التدريجي الــى الطاقات 
املتجددة ومبشــاركة جميع اجلهات 

ذات العالقة وترســيخ مفهوم هذه 
الطاقات في أفكـار اجملتمع العراقي 
مـــن  املطلوب  اخلفــض  وحتقيــق 
انبعاثات الغارات الدفينئة ولتكـون 
التنميـة  أهداف  لتحقيق  منطلـق 

املستدامة”.
واكــد حمادي أن “تعـــافي القطاع 
البيئـي سـيزيـل الكثيـر مـن العـب 

الصـحـــي العـاملـــي مـن خـالل 
حتســني نوعية الهواء واملاء واإلدارة 
البيئية السليمة للصرف الصـحي 
البيئي مـتالزم مـع  األمـن  وإعتبـار 
اخلطـــط واإلستراتيجيات الوطنية 
التي  البيئية  والعامليــة  واالقليمية 
تزيــد تدابير اإلســتجابة والتعافي 

للمجتمعات األكثر هشاشة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقــدت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
اجتماعا اســتثنائيا لهيئة الرأي بحضور النائب 
األول لرئيــس مجلــس النواب الســيد حاكم 

الزاملي.
وطالــب وزير التعليم العالــي والبحث العلمي 
الدكتــور نبيــل كاظم عبــد الصاحب مجلس 
النواب العراقي في مســتهل كلمته بزيادة عدد 
اجلامعــات احلكومية التخصصية الســتيعاب 
اخملرجــات املتزايــدة وتخصيــص قطــع أراضي 
العالي  التعليم  ومنتســبي  اجلامعات  ألساتذة 
ومعاجلة ملف التعيينات في مؤسسات التعليم 
العالي ومراجعة قانون التقاعد وسيما ما يتعلق 
بأســاتذة اجلامعات ورصد املبالغ املالية الكافية 
لتلبية متطلبات البحث العلمي وإكمال وصيانة 
البنــى التحتيــة اجلامعية وتخصيــص موازنة 

خاصة الستيراد األجهزة اخملتبرية.
وأضاف أن الظرف العــام يتطلب تكامال إيجابيا 
والتنفيذية وصياغة  التشريعية  السلطتني  بني 
محــددات وشــواخص تخــدم مســار وأهداف 
املصلحة العامة مشــيرا في الوقت نفسه الى 
أن اجلامعــات العراقية بحاجة الى دعم توجهها 
األكادميــي القائــم علــى االلتزام بالســياقات 

العلمية والقانونية.
بدوره أعرب النائــب األول لرئيس مجلس النواب 
حاكم الزاملي عن اعتــزازه باجلامعات العراقية 
وإسهامها العلمي في مشاريع التنمية مؤكدا 
أن ممثلي الســلطة التشــريعية جادون في دعم 

مؤسســات التعليم العالــي والبحث العلمي 
ومشيرا في الوقت نفسه الى أن مجلس النواب 
العراقي يسير باجتاه مرحلة جديدة في التشريع 

واملتابعة.
وناقش اجملتمعون املوضوعات املدرجة على جدول 
األعمال وصوتــوا باإليجاب علــى املوافقة على 
توسعة أخيرة بخصوص مقاعد الدراسات العليا 
للعــام الدراســي 2022/2021 بواقــع مقعدين 
للقناة العامة وثالث مقاعد لقناة القبول اخلاص 
ومقعد واحد لقناة الفئات وعودة املرقنة قيودهم 
مــن طلبة العــام املاضي في املراحــل املنتهية 
حصرا واســتئناف دوامهم في العام الدراســي 
املقبل والتأكيد على ضرورة تضمني ملف عقود 
315 في مؤسســات التعليــم العالي والبحث 

العلمي في املوازنة اإلحتادية لعام 2022.
وفي ختــام االجتماع وجه النائب األول الســيد 
حاكم الزاملي شــكره وتقديــره لوزير التعليم 
العالي وأعضاء هيأة الرأي على معاجلة املطالب 
املعروضــة مؤكدا أن مجلس النواب ســيعطي 
زخما ودعما إيجابيا ملؤسسات التربية والتعليم 
العالــي والبحث العلمي ســيما فــي موضوع 
املوازنــة وملــف التقاعد اخلاص بالتدريســيني 
من خالل التشــريعات املهمة التي من شــأنها 
توفير الدعم املطلــوب ، فيما جدد وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي املطالبة بدعم أســاتذة 
اجلامعات وتوفير متطلبــات العيش الكرمي لهم 
من خالل تخصيص قطع األراضي السكنية التي 

تليق بدورهم في اجملتمع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت هيئــة النزاهــة االحتاديَّة امس 
أوامر قبٍض واســتقداٍم  االثنني، عن صدور 
بحق عددٍ من املســؤولني فــي ُمحافظات 
بابــل والديوانيَّة وميســان علــى خلفيَّة 
حاالت ُمخالفاٍت واختالٍس، واإلضرارالعمدي 

مبصالح اجلهات التي يعملون فيها.
وذكرت دائــرة التحقيقات بالهيئة في بيان 
اطلعت الصباح اجلديد على نسخة منه أنَّ 
ة بالنظر في  »محكمة حتقيق الكرخ اخمُلتصَّ
قضايا النزاهة أصدرت أمر قبٍض وحترٍّ بحقِّ 
ُمحافظ بابل األســبق؛ الرتكابه ُمخالفاٍت 

في شراء حاويات نفاياٍت متَّ جتهيزها لديوان 
ُمحافظة بابل بدون طلبات احتياج أو تقدمي 
عروٍض من الشــركات املُتنافســة، فضالً 
عن عــدم تأليف جلان ُمشــترياٍت ولم يتم 

إدخالها مخزنياً«.
وأضافــت الدائــرة أنَّ »مـــحكمة حتقيق 
ة بالنظر فــي قضايا  الديوانيَّــة اخمُلتـــصَّ
النزاهة أصــدرت أمر قبٍض وحترٍّ بحقِّ رئيس 
عن  الســابق  الديوانيَّة  محافظة  مجلس 
ن  موضــوع إصــدار أمٍر من اجمللــس يتضمَّ
تخصيص مبلغ %25 من اإليرادات املُتحققة 
من بيــع احلديد والســكراب فــي معمل 

ة  إطارات الديوانيَّة التابع للشــركة العامَّ
للصناعات املطاطيَّــة واإلطارات ملصلحة 

مجلس احمُلافظة«.
ة  ــدت أنَّ »محكمة التحقيــق اخمُلتصَّ وأكَّ
ميســان  ُمحافظة  في  النزاهــة  بقضايا 
أصدرت أمراً باستقدام املدير العام لشركة 
نفط ميســان؛ لعدم قيامــه باإلخبار عن 
اجلرميــة التي أقرَّ بها املُتَّهــم الهارب مدير 
قســم حســابات األفراد ومسؤول شعبة 
الدفعيات في الشــركة، املُتمثلة باختالس 
مبلغ  مليار و320 مليون دينار وتزوير أختاٍم 
ـل  وتواقيع على ُمستندات الصرف؛ ممَّا سهَّ

ه أمر قبٍض مع  هروب املُتَّـهم الصادر بحقِّ
املبالغ اخمُلتلسة«.

وأوضحــت الدائــرة أنَّ »أوامــر القبــض 
واالستقدام صدرت على وفق أحكام القرار 
)160 لسنة 1983( واملادتني )340 و315( من 
قانون العقوبات العراقي رقم )111 لســنة 

.»)1969
يذكر أنَّ الهيئة كشفت في السابع من آذار 
اجلاري عن اختالس مبلغ  مليار و320 مليون 
دينارٍ عبــر تكرار صرف ُمســتندات رواتب، 
في شــركة نفط ميســان،  وإيفاداٍت ملُوظَّ

على وفق ما جاء في البيان.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل مدير مديرية اتصاالت 
املقدســة  كربالء  ومعلوماتيــة 
عبــد عون حمود  املهندس علي 
شــاكر  الســيد  املديرية  مبقــر 
اخلطيب ممثل األمني العام للعتبة 
احلســينية املقدســة ..وبــدوره 
نقل حتيات األمــني العام للعتبة 
احلســينية إلــى جميــع كوادر 
ومسؤولي املديرية ، متمنياً لهم 

التوفيق والنجاح في جميع مهام 
عملهم. هذا وقــدم ممثل األمني 
العــام خــالل زيارتــه درع الوفاء 
مع كتاب شــكر  وتقديــر نظراً 
للجهود املبذولة من قبل مالكات 
املديرية والعاملني فيها والجنازهم 
االعمال املناطة بهم أثناء تنفيذ 
مشــروع صحــن العقيلة زينب 
عليهــا الســالم،وكافة املهــام 

املوكلة لهم في احملافظة. 

مــن جانبه قــدم املهندس علي 
عبد عون حمود شــكره وتقديره 
وامتنانــه إلــى االمانــة العامة 
هذه  علــى  احلســينية  للعتبة 
الكوادر  التي  تشــجع  املبــادرة 
العاملة فــي مواصلة اعمالهم 
وبذل مزيدا  وإخــالص  تفان  بكل 
من اجلهد والعطاء خدمة ملدينة 
اإلمام احلسني  )ع( واهلها وزوارها 

الكرام .

العراق يشارك في منتدى اوسكار
الرائدات للنساء العربيات في عمان 

ندوة توعية عن اإلبتزاز اإللكتروني وتأثيره االجتماعي

بغداد ـ الصباح الجديد:
اِلتقـــى وزير الصناعة واملعادن منهـل عزيـز 
اخلبـــاز وفد ُكلية العلوم في جامعة املوصل 
للتباُحــث حــول آليــات التعــاون العلمي 

والبحثي املُشتـرك .
وأصطحـــَب الوزير الوفــد الضيف في زيارة 
ميدانية إلى هيئة البحث والتطوير الصناعي 
متَّ فيها اإلطالع على إمكانيات الهيئة وجميع 
املراكز البحثية التابعة لها واخمُلتبرات املُتاحة 
فيها وما حتتويه مــن أجهزة وُقدرات وخبرات 
الصناعية  اإلختصاصــات  مبُختلــف  كبيرة 
والعلميــة والبحثية حيث أكَد معالي الوزير 
على أهميــة التواُصل وإيجــاد آليات وصيغ 
ُمشــتركة للتعاون بني اجلامعة والهيأة في 
مجال إعــداد وتطوير البحــوث وإقامة ورش 
عمــل ُمتبادلة لطلبة اجلامعة ومبا يُســهم 
فــي تعزيز اجلانب البحثــي والعلمي ويخدم 

مصلحة الطرفيـن .
توقيع  الوزير  الزيارة َشــِهَد  وعلـــى هامش 
آليــة للتعــاون بــني اجلامعــة والهيئة من 
الُقدرات وتعزيــز أواصر التعاون  أجل تكاُمل 
العلمي تضمنت بنود ومــواد ِعدة من بينها 
تقــدمي الدعم الفني واإلســناد الهندســي 
الدراسات  وإجراء  الطرفني  بني  واإلستشارات 
والبحــوث العلمية التطبيقية املُشــتركة 
إضافة إلى املُشــاركة في تصنيــع وتطوير 
منــاذج البحوث التطبيقيــة وإقامة الدورات 
وورش العمــل واحمُلاضرات في مجاالت العمل 
املُشــتركة وكذلك اإلســتفادة من األجهزة 
الطرفني  لدى  املُتوفرة  والفحوصات  العلمية 
وتبــادُل البيانــات واملعلومــات واإلحصاءات 
فضالً عن دعم وتشــجيع األعمال اإلبتكارية 
املُشتركة والتنســيق بني اجلامعة وشركات 
وزارة الصناعــة مبــا يخدم العمــل العلمي 

وغيرهـا .

بعداد ـ الصباح الجديد:
بحث رئيس دائرة حقوق اإلنســان، هشام 
العلوي، مع السفيرة األسترالية املعتمدة 
لدى العراق، بوال غانلي، معاجلة العديد من 
امللفات امللحة مثــل املفقودين واالختفاء 
القســرّي، واســتالم عائــالت داعش في 
أهمية  اخمليمات من قبل دولهــم، مؤّكداً 
واملنظمات  الهيئــات  وتعاون  مشــاركة 

الدولية املعنية بهذه امللفات.
وذكر بيان صادر عن اخلارجية ان الســفير 
العلــوي، “أّكــد على إجــراءات احلكومة 
العراقية لتمكني املرأة العراقية وحمايتها 
مــن جميع أشــكال العنــف والتمييز” ، 
مشــيرا خالل لقائه السفيرة األسترالية، 
إلــى أن احلكومة والبرملان العراقّي يعمالن 
على “تشريع قانون العنف األسرّي وحماية 
األطفال واملعاقني وكبار السن وفق أفضل 

املعايير اإلنسانية واالجتماعية”.
ويأتي ذلــك في الوقت الــذي “يؤكد فيه 
العراق التزامه الراسخ بالنهج الدميقراطّي 
اإلنســان،  وحمايــة مكتســبات حقوق 
عبر اللقاءات التي مت عقدها مع رئيســة 
بعثة يونامي في العراق الســّيدة جينني 
اإلنسان  بالسخارت ومديرة مكتب حقوق 

السّيدة دانيل بيل”، وفق البيان. 
بدورها أعربت السفيرة األسترالية غانلي، 
عن “استعداد بالدها لتبادل الدعم واخلبرات 
مع العراق”، في املســاعي احلكومية التي 
تدخــل ضمن مياديــن “النهــوض بواقع 
العنف،  مــن  وحمايتها  العراقيــة،  املرأة 
احلكومة،  في  وتسنمها مناصب مرموقة 
وتقدمي الدعــم للعوائل التــي عانت من 
إرهاب تنظيم داعــش اإلرهابّي”، مضيفًة 
لذلك “إتاحة وتعويض النقص في دراسة 
األطفال في ظل ظروف احلرب على اإلرهاب 

وجائحة كوفيد 19”، حسب البيان.
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شُكلت لجنة 
عليا برئاسة وزير 
التخطيط، تتولى 

العمل على وضع 
السياسات الممكنة 

لتحقيق التمكين 
االقتصادي للمرأة، 
بالتعاون والتنسيق 
مع  الجهات ذات 

العالقة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف إن 
الرئيس فالدميير بوتن ال يرفض أبدا اللقاء مع 
نظيره األوكراني فولودميير زيلينسكي، لكنه 

وضع شرطا واحدا لهذا اللقاء.
وأوضــح الفــروف فــي مؤمتــر صحفي من 
موســكو، امس اإلثنني، أن بوتن ال ميانع لقاء 
زيلينســكي، لكن “يجــب أن يتم التحضير 

لهذه االجتماعات بشكل جيد”.
وكان زيلينسكي طالب في أكثر من مناسبة 
بلقاء بوتن، الذي أمر بشــن هجوم عسكري 

على أوكرانيا في 24 من فبراير املاضي.
وأوكرانيا  املفاوضــات بني روســيا  أن  ورغم 
بشأن إنهاء احلرب بدأت بعد وقت قصير من 
اندالعها، فإنها لم حتقق أي نتيجة ملموسة، 
كما أن اللقاء بني رئيسي البلدين وفق طلب 

زيلينسكي ال يبدو قريبا.
وفي الســياق ذاته، قال الفــروف في املؤمتر 
الصحفي: “ســنجري مفاوضات مباشــرة 
امس اإلثنني  مع الوفــد األوكراني ونأمل أن 
تأتي بنتائج حتقق أهدافنا املبدئية”، في إشارة 

إلى استئناف املفاوضات في إسطنبول.
وتابع وزير اخلارجية الروســي: “احملادثات يجب 
أن تضمن عدم معاناة الشــعب في دونباس 
من النظام في كييف”، حيث تقول موسكو 

إن سكان هذه املنطقة يتعرضون لـ”إبادة”.
وقال الفروف إن “الغــرب يفرض إمالءات عبر 
االبتزاز جلعل دولة معينة معادية لروســيا”، 
لكنه أوضــح أن “حقبــة إمــالءات الغرب 

انتهت”.
وقال مســؤول تركــي  امس االثنــني كبير 
إن مفاوضــني أوكرانيني وروســا ســيبدأون 
محادثــات ســالم في إســطنبول في وقت 
الحق من اليوم ذاته، مــن دون ذكر املزيد من 

التفاصيل.

الصباح الجديد - متابعة:
بدأت الفلبني والواليات املتحدة، امس االثنني، 
أضخم مناورات عســكرية في جزيرة لوزون 
أكبر جزر األرخبيل مبشــاركة 9 آالف جندي، 
حتت اسم “باليكاتان” )كتف في كتف(، على 
خلفية جتدد التوتر فــي بحر الصني اجلنوبي 

املتنازع عليه.
وتشــمل املنــاورات التي تســتمر 12 يوماً 
عمليات برمائية وتدريبــات بالذخيرة احلية، 
وســتركز علــى األمن البحــري، ومكافحة 
اإلرهاب، واملســاعدة اإلنسانية، واإلغاثة في 

حاالت الكوارث.
وركزت التدريبــات األخيرة بني احلليفني على 
صــراع محتمل فــي بحر الصــني اجلنوبي. 
البحرية  املنطقــة  وتعتبر بكــني كل هذه 
أراضيها،  الغنية باملوارد الطبيعية جزءاً من 
فيمــا تؤكد دول مجــاورة أخــرى أحقيتها 
بالســيادة عليها مثــل الفلبــني وماليزيا 

وفيتنام وبروناي.
وقال قائد القوات املسلحة الفلبينية اجلنرال 
املناورات  انطالق هذه  أندريس سينتينو عند 
“باليكاتان”  التدريبات املسامة  إن  في مانيال 

تشهد على “تعزيز التحالف” بني البلدين.
مــن جانبــه، رأى قائــد الفرقــة البحرية 
األميركية اجلنرال جاي بارجيرون أن “الصداقة 
والثقــة” بني القوات املســلحة في البلدين 
ستمكنهما من “أن يحققا معاً النجاح في 

مختلف العمليات العسكرية”.
وينظم البلدان عادًة مناورات مشــتركة كل 
عــام، لكن مت إلغاؤها أو احلد منها خالل فترة 

جائحة فيروس كورونا.
وعشــية بــدء هــذه املنــاورات، اتهم خفر 
نظراءهم  األحــد،  الفلبينــي،  الســواحل 
الصينيني باقتراب إحدى الســفن الصينية 
أمتار قليلة مــن زورق دورية فلبيني في بحر 
الصني اجلنوبي، معتبراً ذلك انتهاك للقواعد 
الدوليــة، ومخاطرة بالتســبب في “حادث 

تصادم”.

روسيا: بوتين مستعد
للقاء زيلينسكي 

انطالق أكبر مناورات 
أميركية فلبينية في بحر 

الصين الجنوبي

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:
دعت تركيا إلى “عدم إحراق اجلســور” 
مع روسيا، وإلى مساعدتها وأوكرانيا 
على اخلروج من األزمة الراهنة بطريقة 
حتفظ مــاء الوجه لكل منهما؛ الفتة 
في الوقت ذاته إلى أن أوكرانيا لم يكن 
بوسعها في الســابق االنضمام إلى 
عضوية حلف شمال األطلسي )ناتو(، 

ثم إن األمر لم يعد ممكناً بعد ذلك.
وقال املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبراهيم كالــني، إن على تركيا والدول 
األخــرى مواصلة احلديث مع روســيا 
احلــرب في  إنهاء  للمســاعدة فــي 
أوكرانيا، مضيفاً أن كييف بحاجة إلى 

مزيد من الدعم للدفاع عن نفسها.
وتســاءل كالني، خالل إحدى جلسات 
منتدى الدوحة، أمس األول األحد: “إذا 
أحرق اجلميع اجلسور مع روسيا، فمن 
سيتحدث معهم في نهاية املطاف؟”، 
إلى  بحاجة  “األوكرانيــون  مضيفــاً: 
الدعم بكل الوســائل املمكنة حتى 
يتمكنــوا من الدفاع عن أنفســهم؛ 
املوقف  إلــى  االســتماع  يجب  لكن 
الروسي بطريقة أو بأخرى، حتى ميكن 
تفهم شكاوى موســكو إن لم تكن 

مبرراتها”.
التركي،  وزير اخلارجية  من جانبه، قال 

مولود جاويش أوغلو، إن تركيا بذلت ما 
في وسعها ملنع احلرب بني البلدين، وإن 
على اجملتمع الدولي أن ميارس ضغوطاً 
علــى روســيا باعتبارهــا “الطــرف 
املعتدي”، مشــدداً علــى أنه ال ميكن 

قبول الهجوم على سيادة أوكرانيا.
وأكد جاويش أوغلو ضرورة مســاعدة 
اخلروج من  املتحاربني علــى  الطرفني 
هذه األزمــة مع حفظ مــاء الوجه”، 
الفتاً إلى أن هنــاك حاجة إلى حتقيق 
تفاهم مشــترك بــني البلدين؛ لكن 
يجب اتخــاذ قرار لوقــف إطالق النار 
التطورات  على وجه السرعة، بسبب 

التي تهدد حياة املدنيني.
وذكر الوزير التركي أن أوكرانيا أدركت 
أنهــا لن تكــون عضواً فــي “الناتو”، 
وأنها لم تكن ســتنضم بأي شــكل 
من األشكال، وعديد من حلفائها في 
عضويتها  أيضاً  يرفضون  كانوا  أوروبا 
فــي “الناتــو”، فقد كانــوا يعارضون 
أوكرانيــا وجورجيا، مضيفاً:  عضوية 
“أوكرانيــا تفهم ذلك بشــكل جيد 
جداً، وال يســعها االختيار بني الغرب 
والشرق، وال بني روســيا وأوروبا، أو بني 
روســيا وتركيا. يجب انتهاج سياسة 
التــوازن مع اجلميــع. تركيا عضو في 
)ناتو( لكنها تتعاون مع روســيا رغم 

تواجهها،  التــي  الصعوبات  جميــع 
فهنــاك ملفــات صعبة جــداً مثل 
سوريا وليبيا، ويجب أن يكون ألوكرانيا 
سياســة خارجيــة متوازنــة أقوى؛ 
خصوصاً مع روسيا والدول األوروبية”.

أن موضوع  أوغلو على  وشدد جاويش 
إرســال تركيا منظومة الدفاع اجلوي 

الصاروخية “إس 400” التي اشــترتها 
من روســيا إلى اجلانب األوكراني، غير 
مطــروح إطالقاً علــى الطاولة، ولم 

ندرسه بأي شكل من األشكال. 
وأكد أن قطــاع الصناعات الدفاعية 
في تركيــا يغطي مبنتجاتــه ما يزيد 
علــى 70 فــي املائة مــن احتياجات 

تركيــا لديها  وأن  البالد لألســلحة، 
الدفاع  أنظمة  بشــأن  حتركات  أيضاً 
اجلوي، وهي تعمل على تقييم البدائل 
لتلبية احتياجاتها في هذا اجملال، وأن 
فرنســا وإيطاليا تفكــران جدياً في 
التصنيع املشــترك ملنظومة الدفاع 

اجلوي “سامب- تي” في تركيا.

وجــدد وزير اخلارجيــة التركي موقف 
بالده من العقوبات على روســيا، على 
الرغم من التهديد األميركي مبعاقبة 
الشركات والكيانات واألفراد من الدول 
األخــرى التــي ال تلتــزم بالعقوبات. 
وأكــد أن بإمكان رجال األعمال الروس 
االســتمرار في ممارســة نشــاطهم 
التجاري في تركيا، ما داموا يحترمون 
وأضاف،  والدولــي.  التركي  القانــون 
خالل جلسة في إطار منتدى الدوحة 
رداً على ســؤال حول وصــول يختني 
رومان  الروســي  امللياردير  ميلكهمــا 
أبراموفيتش إلــى ميناءين في تركيا: 
“نحن ال نشــارك في العقوبات. نحن 
التي تقررها  العقوبــات  نطبق فقط 
الروس  للمواطنني  املتحدة. ميكن  األمم 
زيارة بالدنا”. وتابع: “إذا ُســئلت عما إذا 
)طبقة  األوليغارشــيني  بإمكان  كان 
األغنياء املقربــني من الرئيس فالدميير 
بوتني( القيام بأعمال جتارية في تركيا، 
فيمكننــا تقييم هــذه الطلبات إذا 
التركي  القانون  كانت متوافقة مــع 
والدولــي. فــي بلدنا نســمح بكل 
ما هــو قانوني، وال ميكــن القيام بأي 
شيء مخالف للقانون. جوابي واضح 
للغايــة”. وأعلنت أنقــرة أن االجتياح 
الروسي ألوكرانيا غير مقبول؛ لكنها 

تعارض العقوبات األميركية واألوروبية 
ولم تنضم إليهــا. ويعتمد االقتصاد 
التركــي الــذي يعاني أزمــة خانقة، 
بشــكل كبير على الطاقة والتجارة 
اندالع  ومنذ  الروســية،  والســياحة 
احلــرب فــي أوكرانيا في 24 شــباط 
املاضي، وصل مئات من رجال األعمال 
واملســتثمرين الروس إلى تركيا، على 

اعتبار أنها مالذ آمن من العقوبات.
وقال رئيس مكتب االســتثمار التابع 
للرئاسة التركية، أحمد بوراك داغلي 
أوغلو: “إن بعض الشــركات الروسية 
بــدأت في نقل عملياتهــا إلى تركيا، 
ونحــن ال نســتهدف وال نطــارد وال 
نسعى إلى أي اســتثمار أو رأس مال 

عليه عالمة استفهام” .
في غضون ذلك، هدد مستشار األمن 
ســوليفان،  جيك  األميركي  القومي 
شــركات  يســتهدفون  قد  بأنهــم 
ومؤسســات من دول أخــرى تتعامل 
مــع روســيا. ونقلت وســائل إعالم 
تركيــة تصريحاته خــالل وجوده في 
بولندا رفقة الرئيس جو بايدن، وأنهم 
مستعدون لفرض عقوبات تستهدف 
أطرافاً ثالثة ال تعادي روســيا، وأنهم 
ســيتخذون هذه اخلطوة إذا رأوا ذلك 

ضرورياً.

حذَّرت من »إحراق الجسور« مع موسكو وتجاهل شكاواها

تركيا تدعو لـ «حفظ ماء الوجه« في مخرج من الحرب األوكرانية

الصباح الجديد - متابعة:

دبلوماســية  تطور  قضية  تهيمن 
الواليات املتحدة مــع طهران على 
قمــة النقب التي تســتمر يومني، 
وتضم وزراء خارجية ثالث دول عربية 

تتمتع بعالقات مع إسرائيل.
واجتمع شــركاء إسرائيليون وعرب 
في قمة نادرة في إســرائيل، امس 
األول األحــد، حضرها وزير اخلارجية 
الذي  بلينكــن  أنتوني  األميركــي 
الواليات  حلفــاء  لطمأنة  ســعى 
املتحدة بشــأن ملف إيــران، وفقا 

لرويترز.
وتأتي زيارة بلينكن إلى إسرائيل في 
الوقت الذي تتســارع فيه األحداث 
العاملية، حيث يشــكك فيه بعض 
حلفاء الواليات املتحدة في املنطقة 
في التــزام إدارة الرئيس، جو بايدن، 
ما  ملرحلة  ويســتعدون  جتاههــم، 
إذا مت  النــووي اإليراني،  بعد االتفاق 
التوصل لتوافــق دولي حول امللف،  

واألزمة األوكرانية القائمة حاليا.
وكانــت احملادثات النوويــة بني إيران 
والدول الغربيــة قريبة من الوصول 
إلى اتفاق قبل عدة أسابيع، إلى أن 
قدمت روسيا مطالب في اللحظة 
األخيرة وأصرت علــى أن العقوبات 
املفروضة على موســكو بســبب 
غزوهــا ألوكرانيا يجب أال تؤثر على 

جتارتها مع إيران.
االتفاق  إن اســتعادة  بلينكن  وقال 
النووي املبرم عام 2015 “هي أفضل 
طريقة إلعــادة برنامج إيران النووي 

إلى الصندوق الذي كان فيه”.
وقال بلينكن “لكن سواء حدث ذلك 
أم ال، فإن “التزامنا باملبدأ األساسي 
املتمثل في عــدم حصول إيران أبدا 
على سالح نووي ال يتزعزع”، وأضاف 
“ستواصل الواليات املتحدة الوقوف 
أو  إيــران عندمــا تهددنا  في وجه 

عندما تهدد حلفاءنا وشركائنا”.
مخاوف أمنية

وفــي إســرائيل، تعمقــت اخملاوف 
أطلق  عندمــا  الداخلية  األمنيــة 
مسؤولو  حددهم  عرب،  مهاجمون 
مواطنــون  أنهــم  علــى  األمــن 
مــع  ومتعاطفــون  إســرائيليون 
تنظيم داعــش، النار على اثنني من 
ضباط شــرطة احلدود وقتلهما في 
اخلضيرة، وهي مدينة تقع على بعد 

50 كيلومترا شمال تل أبيب.
على  النــار  الشــرطة  وأطلقــت 

الرجلني فأردتهما قتيلني.
عن  مســؤوليته  داعــش  وأعلــن 

على  نشــر  لبيان  وفقا  الهجــوم، 
حســاب التنظيــم علــى تلغرام، 

نقلته رويترز وفرانس برس.
وكتــب بلينكن علــى تويتر “ندين 
اليوم  الــذي وقع  الهجوم اإلرهابي 
فــي اخلضيرة، إســرائيل. إن أعمال 
العنف والقتل التي ال معنى لها ال 

مكان لها في اجملتمع”.
دعم أوكرانيا

أن يضغط  املتوقــع أيضــا  ومــن 
بلينكن خالل القمــة على احللفاء 
العرب لزيادة الدعم ألوكرانيا لصد 
الغزو الروســي ألن العديد من دول 
اخلليج لــم تصل حتى اآلن إلى حد 

تقدمي مساعدة ذات مغزى.
وبعــد محادثات مــع بلينكن، قال 
نفتالي  اإلســرائيلي،  الوزراء  رئيس 
بينيــت، الذي حذر مــن أن االتفاق 
النووي مــع إيران لن يكــون ملزما 
إلســرائيل، إنــه يأمل أن “تســمع 
من  املعنية  األصــوات  واشــنطن 

املنطقة وإسرائيل وغيرها”.
ويحضر القمة التي تعقد في فندق 

صحراوي في النقــب، دول اإلمارات 
واملغرب،  والبحرين  املتحدة  العربية 
التي كانت جزءا من اتفاقات أبراهام 
التي توســطت فيها إدارة الرئيس 
الســابق، دونالد ترامــب، لتطبيع 

العالقات مع إسرائيل.
املصري،  اخلارجية  وزير  وســينضم 
الذي احتفلت بالده يالســبت مبرور 
43 عاما على السالم مع إسرائيل، 

إلى القمة.
“التطبيع أصبح  إن  بلينكــن  وقال 
الوضــع الطبيعــي اجلديــد فــي 
أن واشــنطن  املنطقــة”، مضيفا 

تأمل في “جلب آخرين”.
إلى إســرائيل حلضور  وقبل سفره 
بلينكــن محادثات  أجــرى  القمة، 
في الضفــة الغربية مــع الرئيس 
الفلســطيني، محمــود عبــاس، 
وأعرب عن اســتمرار التزام الواليات 
املتحدة بحل الدولتني إلنها الصراع 

اإلسرائيلي الفلسطيني.
وتقول صحيفة وول ستريت جورنال 
األميركيــة إن الواليــات املتحــدة 

تعيــد التفكير في دورهــا األمني 
في املنطقة، فيما تســعى روسيا 
والصــني إلى اســتغالل الفتحات 

التي خلفتها واشنطن.
وتقــول الصحيفــة إن الدافع وراء 
الكثير من عملية إعادة االصطفاف 
هو التصدعات اجلديدة بني الواليات 
املفاوضات  حول  وحلفائها  املتحدة 
التــي لم تنته بعد بشــأن االتفاق 
النووي مــع إيــران، واآلن احلرب في 
بايدن  إدارة  أوكرانيا، حيث تكافــح 
إلقناع إســرائيل والسعودية بتبني 
مواقفها بشأن التعامل مع طهران 

وعزل روسيا.
وقال بلينكــن، امس األول األحد، إن 
وتكامال  اســتقرارا  أكثر  “منطقة 
متنحنــا أساســا أقــوى للتصدي 
للتهديدات املشــتركة مثل هذه”، 
واصفا القمة بأنهــا جتمع كان “ال 
ميكن تصــوره قبل بضع ســنوات 

فقط”.
لكن مــن غيــر املتوقــع أن جتيب 
واالثنني  األحــد  يومــي  احملادثــات 

عن ســؤال ما إذا كانــت اتفاقات 
إلى  تتوســع  أن  ميكــن  أبراهيــم 
حتالف دفاعي رســمي والدور الذي 
أي  في  املتحدة  للواليات  ســيكون 
عالقة عســكرية جديــدة، ونقلت 
الصحيفة عن أمير حايك، السفير 
العربية  اإلمارات  لدى  اإلســرائيلي 
إن “القضية األكثر  املتحدة قولــه 
أهمية هي اجللوس معا، إنها تقول 

للعالم إن املنطقة موحدة”.
العرب  وشركاؤها  إسرائيل  وتعمل 
اجلدد علــى تســريع احملادثات التي 
تركــز علــى الصواريــخ وأنظمة 
الدفــاع اجلــوي التي تهــدف إلى 
الكبيرة  إيــران  ترســانة  مواجهة 
املدى  متوســطة  الصواريخ  مــن 

والطائرات املسلحة بدون طيار.
الصحيفة عن مســؤول  ونقلــت 
أميركــي لــم تذكر اســمه قوله 
إن الســعودية، التــي امتنعت عن 
تطبيع العالقات مع إسرائيل، أجرت 
محادثات هادئة معها بشأن تعاون 

عسكري أوثق.

وتقــول الصحيفة إنــه في عالمة 
أخرى على هذا التحول، تظل الدول 
الغنيــة بالنفط في اخلليج العربي 
وإسرائيل على احلياد أو تخفف من 
ألوكرانيا  الروسي  للغزو  انتقاداتها 
على الرغم من دعوة واشنطن لها 

إلى دعم كييف.
الفعليــان  الزعيمــان  وحتــدث 
بن ســلمان،  للســعودية، محمد 
واإلمــارات، محمــد بن زايــد، مع 

الرئيس الروسي، فالدميير بوتني.
كما دعت الرياض الرئيس الصيني، 
شــي جني بينغ، لزيارة الصني هذا 
احملادثات مع بكني  العام وســرعت 
النفط  حــول تســعير مبيعــات 
ذكرت  حســبما  باليــوان،  للصني 

صحيفة وول ستريت جورنال.
وفــي الوقــت نفســه، بحســب 
الســعودية  تســعى  الصحيفة، 
واإلمارات أيضا إلــى إقامة عالقات 
دبلوماســية واقتصاديــة أوثق مع 
إيران في محاولة لرفع خطر الصراع 

اإلقليمي احملتمل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كان مــن املقــرر إجــراء املناورات 
األميركية األولى مــن نوعها هذا 
الشــهر في القطب الشــمالي، 
8000 جندي تقررت  مبشاركة نحو 
فترة طويلة من  قبل  مشاركتهم 

الغزو الروسي ألوكرانيا.
املنــاورات كانت مدفوعــة جزئيا 
بتحــركات روســيا العدوانية في 
لعســكرة  األخيــرة  الســنوات 
القطب الشــمالي، وهو جزء من 
العالــم تشــترك فيــه الواليات 

املتحدة وروســيا في حدود بحرية 
طويلة.

وتنخفض درجات احلرارة إلى ما دون 
ويجعل  املنطقة،  في هذه  الصفر 
التدريــب الذي يــدور أحيانا حول 
البقاء في العراء في الليل “املهمة 
حتديا عقليا وجســديا” بحســب 
النقيب ويستون يانوني، الذي كان 

يتحدث لصحيفة نيويورك تاميز.
البحري  اجلليــد  ذوبان  فتــح  وقد 
جديــدة،  شــحن  مســارات 
وتتطلــع الدول إلــى احتياطيات 

الهيدروكربونــات واملعادن الهائلة 
حتــت قــاع البحــر فــي القطب 

الشمالي.
املعاهدات  فتحت  لذلك،  ونتيجة   
احلدودية  واملناطــق  واملطالبــات 
أمام  املنطقة  التي حتكم  املعقدة 

نزاعات جديدة.
وتتزايــد التوتــرات فــي املنطقة 
منذ ســنوات، حيث تطالب الدول 
بحصــص فــي طــرق الشــحن 
تصبح  التي  الطاقة  واحتياطيات 

متاحة اآلن نتيجة لتغير املناخ.

النظــام  حتــول  مــع  واآلن، 
روســيا  غزو  بعد  اجليوسياســي 
ألوكرانيــا، فــإن املنافســة على 
القطب  واملــوارد فــي  الســيادة 

الشمالي قد تشتد.
على الســاحل الغربي ألالســكا، 
الفيدرالية  احلكومــة  تســتثمر 
مئــات املاليــني مــن الــدوالرات 
لتوســيع امليناء في نومي، والذي 
ميكن أن يتحول إلى مركز في املياه 
الســواحل  خفر  يخدم  العميقة 
وســفن البحرية التــي تبحر في 

الدائرة القطبية الشمالية.
ويتوقع خفر الســواحل نشر ثالث 
كاســحات جليد جديــدة ، على 
الرغم من أن روسيا لديها بالفعل 
أكثر من 50 كاســحة جليد قيد 

التشغيل.
املتحدة  الواليــات  نــددت  وبينما 
العدواني  العســكري  بالتوســع 
الروسي في القطب الشمالي، فإن 
البنتاغون لديــه خططه اخلاصة 
لزيادة وجوده وقدراته، والعمل على 
إعادة بناء مهــارات الطقس البارد 

التــي أهملت خــالل عقدين من 
احلرب في العراق وأفغانستان.

ونقل ســالح اجلو العشــرات من 
 F-35 الطائرات املقاتلــة من طراز
إلــى أالســكا، معلنــا أن الوالية 
أكثر  “مقاتــالت  ستســتضيف 
تقدمــا مــن أي موقــع آخر في 

العالم”.
العام  األميركــي  اجليش  وأصــدر 
له  استراتيجية  أول خطة  املاضي 
القطب  على  الهيمنة  “الستعادة 

الشمالي”.

حراك متسارع لمواجهة استعادة االتفاق النووي
 وواشنطن تطمئن الحلفاء بشأن إيران

القمة العربية اإلسرائيلية..

على وقع غزو أوكرانيا.. 

المنافسة األميركية الروسية تشتد في القطب الشمالي
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الصباح الجديد ـ متابعة :
رغم عدم وجود أي حترك رســمي على األرض، أو 
إعالن صادر عن اإلدارة األميركية برفع العقوبات 
عن النظام الســوري، فإن مشرعني جمهوريني 
في الكونغــرس األميركي حذروا من أي خطوة 
قد تقدم عليهــا إدارة الرئيــس األميركي جو 

بايدن في هذا الشأن.
وبدأت حالة “الشــد واجلذب” بني املؤسســتني 
التشــريعية والتنفيذية في الواليات املتحدة، 
خصوصاً في الشأن السوري، منذ فترة طويلة، 
وتعــود إلى إدارة الرئيس األســبق باراك أوباما، 
وانتهت مبوافقة الكونغرس بأغلبية ســاحقة 
علــى “قانون قيصر”، الذي رســم السياســة 

األميركية في التعامل مع امللف السوري.
بيد أن التسريبات اإلعالمية واخلطابات املتداولة 
في العاصمة واشــنطن، تنبئ بتحرك أميركي 
في هــذا امللف، قد يخالف مــا اتُفق عليه في 
“قانون قيصر”، فقد أخبر البيت األبيض العديد 
مــن العاملني فــي مراكز األبحــاث بإمكانية 
رفع بعض “العقوبــات املفروضة على النظام 
الســوري”، مبناطق الشمال الســوري بكامله، 
بحجة حتسني الظروف اإلنسانية واالقتصادية 

للسكان في هذه املناطق.
3 مشــرعني جمهوريني  هذه اخلطــوة دفعت 
في مجلس النــواب بالكونغــرس، إلى إصدار 
خطاب موجه إلى وزير اخلارجية أنتوني بلينكن، 
يتســاءلون فيه عن ســبب هذه اخلطوة التي 
قد تتخذهــا اإلدارة؛ إذا صحت األنباء املتداولة. 
وفي الرســالة التــي حملت توقيــع كل من: 
النائب جو ويلســون من والية ساوث كارولينا، 
والنائبــة كالوديــا تينــي من واليــة نيويورك، 
والنائب بات فالون من والية تكساس، حتذير من 
خطوة تخفيف العقوبات عن النظام السوري 

واملناطق التابعة له.
“قانون قيصر” يســمح  بأن  الرســالة  وأفادت 
بالتعامل مع املساعدات اإلنسانية واملنظمات 
الدولية، وأن أي خطوة إضافية قد تعرض اإلدارة 

إلــى مخالفة القانــون، مضيفة: “ملــاذا تأتي 
هذه اخلطوات التي تناقلت تســريباتها وسائل 
اإلعالم، في الوقت الذي لم حتل فيه املشــكلة 
الســورية سياسياً؟ وكيف ســتضمن اإلدارة 
عندما تســمح للمناطق الشمالية السورية 
باإلعفاء مــن العقوبات، أال يســتغل النظام 
الســوري هذا األمر، ويصبح لديــه وصول إلى 
العمالت األجنبية ويستفيد من ذلك، لذا يجب 

على اإلدارة األميركية الرد على هذه التساؤالت 
بشكل جدي”.

بدورها؛ نفت وزارة اخلارجية األميركية التساهل 
والتهاون في فرض العقوبات على نظام بشــار 
األسد، وكذلك املناطق التابعة لسيطرته، مع 
التشديد على السير في العملية السياسية 
التــي أقرها مجلس األمن التابع لألمن املتحدة 
وزارة  “2254”. وأوضح متحدث باســم  برقــم 

اخلارجية األميركيــة، أن إدارة الرئيس جو بايدن 
تعارض أي جهود إلعادة اإلعمــار التي يقودها 
النظام الســوري، وأنها لن تتراجع عن موقفها 
“الثابت” حيال هذه القضيــة، حتى يتم إحراز 
تقدم فــي العملية السياســية، مؤكداً عدم 
“رفع أي عقوبات أو حتقيق أي إعفاءات لبشــار 

األسد ونظامه”.
إال إن املتحــدث؛ الــذي رفــض اإلفصــاح عن 

هويته، جتاهــل الرد على التســريبات واخملاوف 
التشــريعية من خطــورة اســتغالل النظام 
الســوري رفع العقوبات عــن املناطق الواقعة 
حتت ســيطرة “قسد” في الشــمال الشرقي، 
واملعارضــة املدعومة من تركيا في الشــمال 
الغربي، مشدداً على أن اإلدارة تدعم “املساعدة 
اإلنسانية لســوريا عبر الوسائل كافة؛ مبا في 
ذلك اآللية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس 

األمن، وسنواصل املناقشات مع جميع أعضاء 
اجمللس حيال هذا األمر، لكننــا نعتقد اعتقاداً 
راســخاً أن اآللية العابرة للحدود ال تزال ال غنى 
عنها لضمان وصول املساعدات املنقذة للحياة 

إلى السوريني احملتاجني لها”.
في تعليق على هذه التطورات، يرى الدبلوماسي 
السوري السابق في واشنطن بسام بربندي، أن 
“خطورة هذه الفكرة، لو صحت التســريبات، 
تكمــن في أن البعــض من مســؤولي اإلدارة 
األميركية ممــن يتعاملون مع قضايا الشــرق 
األوسط، يعتقدون أنه ال حل للحروب في بلدان 
مثل ســوريا واليمن، ســوى االعتراف بسلطة 
األمر الواقــع حتى لو كانــت اإلدارات في تلك 
املناطق تخضع لســلطة إرهابية، أو مرتبطة 

بجماعات إرهابية حسب التصنيف الدولي”. 
ويعتقد بربندي، في تصريح صحفي أن “خطورة 
هذه الفكرة التي يجري الترويج لها هي العمل 
على إيجاد قواســم اقتصادية مشــتركة بني 
األطــراف املتصارعــة في ســوريا، حتى تصل 
في نهاية املطاف إلى حل سياســي يأخذ في 
احلسبان سلطات األمر الواقع، ومصاحلها حتى 
لو كانت غير شــرعية، وهذا يعني تقســيماً 
اقتصاديــاً ثم سياســياً وجغرافيــاً. وهو قرار 
يتســق مع وصول االتفــاق النــووي الغربي - 
اإليراني إلى نقطة النهاية الســعيدة واألثمان 

الواجب دفعها لكل طرف ضمن هذا االتفاق”.
يذكر أن صحيفــة “املونيتور” األميركية، كانت 
أول من نشــر عن اخلطــوة األميركية املقبلة، 
والتي من املتوقــع أن تعلن إدارة بايدن مبوجبها 
عن إعفاء املناطق التي يســيطر عليها األكراد 
واملعارضة في ســوريا من العقوبات املفروضة 
على نظام الرئيس الســوري بشار األسد، وأن 
اإلعفاءات مــن “قانون قيصــر” تهدف حلماية 
املدنيني الســوريني، وأن تنــازل “مكتب مراقبة 
األصــول األجنبيــة” عــن جميــع العقوبات 
للمناطق اخلارجة عن سيطرة النظام السوري، 

لن يشمل النفط والغاز.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعهد الزعيم الكوري الشــمالي 
كيم جونغ أون، بناء قوة عسكرية 
“ســاحقة وال ميكن وقفها، وذلك 
بعد إطالق صاروخ بالستي طويل 
املدى عابر للقــارات في 25 مارس 
آذار، فــي أول جتربة من نوعها منذ 
العام 2017 يجريها البلد املسّلح 

نوويا.
وقالــت وكالــة األنبــاء املركزية 
“أُجريت جتربة  الشمالية:  الكورية 
اجلديد  البالستي  الصاروخ  إطالق 
العابر للقارات هواسونغ17- التابع 
للقوات االســتراتيجية جلمهورية 
الشعبية في  الدميوقراطية  كوريا 
كيم  من  مباشــر  بتوجيه  24أذار 

جونغ أون”.
ونقلــت الوكالة عــن كيم قوله 
للفريــق الذي شــارك في عملية 
اإلطــالق: “فقــط عندمــا يكون 
بقــدرات هجومية  املرء مجهــزاً 
ال ميكن  وبقــوة ســاحقة  هائلة 
“احتواء  للبالد  ميكن  وقفها”  ألحد 
مــن  واالبتــزاز  التهديــدات  كل 

اإلمبرياليني والسيطرة عليها”.
وأضاف: “ســنواصل حتقيق هدف 
تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية”. 
بالستي  صاروخ  وهواســونغ17- 
عليه تســمية  تطلــق  ضخــم 
وُكشــف  الوحشــي”  “الصاروخ 
األول  األولى في تشــرين  للمــرة 
2020، لكن لم يكن قد اخُتبر بعد 

بنجاح. وهبط الصاروخ البالستي 
القادر علــى إصابــة أي جزء من 
األراضــي األميركية، في املنطقة 
اخلالصة  االقتصاديــة  البحريــة 
لليابان. وقال كيم جونغ أون وفقا 
البالســتي  الصاروخ  إن  للوكالة، 
ســيجعل  للقارات  العابر  اجلديد 
“العالــم بأســره ، يــدرك قــوة 
االستراتيجية”،  املســّلحة  قواتنا 
مشــدداً على أن البالد “مستعدة 
اآلن ملواجهــة طويلــة األمد مع 
وتخضع  األميركيني”.  اإلمبرياليني 
بيونغ يانغ لعقوبات دولية بسبب 
والنووي،  الصاروخــي  برنامجيها 
إال أنها تواصل رغــم ذلك حتديث 

قدراتها العسكرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخل إغالق واسع النطاق ملكافحة 
فيروس كورونا حيــز التنفيذ في 
مدينــة شــنغهاي الســاحلية 
الصينية امــس االثنني؛ ما يعني 
أن 26 مليــون شــخص ســوف 
يخضعــون لإلغــالق وللفحوص 
اإللزاميــة في وقت ما األســبوع 

املقبل.
وجاء اإلعــالن املفاجئ، وأثار حالة 
من الشــراء املدفــوع بالذعر في 
وقالت  الســوبرماركت.  محــال 
ضرورية  اإلجــراءات  إن  احلكومة، 

بعد  الفيــروس،  تفشــي  لوقف 
محليــة  حالــة   50 اكتشــاف 
باإلضافة إلى 3450 إصابة من دون 
اإلغالق،  يغطي  وســوف  أعراض. 
وهو األكبر منذ عامني في الصني، 
علــى موجتني: األولــى حتى يوم 
اجلمعة، حيث يُطلب من ســكان 
اجملاورة، مثل  واملناطق  بودونغ  حي 
فنجشــيان وجينشــان وتشونغ 
مينغ، ومناطق من مينهانغ البقاء 
فــي املنزل واخلضــوع للفحوص؛ 
وبعد ذلك سوف يصل اإلغالق إلى 

املناطق القدمية من املدينة غرب 

اســتراتيجية  الصني  وتنتهــج 
طموحة لتسجيل صفر إصابات؛ 
ما يعني عزل أي شخص مصاب. 
ومت إغالق أحيــاء أو مدن بأكملها 
للفحص بعد اكتشــاف إصابات 
بها. ولكن، مع ظهــور املزيد من 
“أوميكرون”  مبتحــور  اإلصابــات 
النهج  هــذا  الصني، يخضع  في 
لالختبار، خاصــة بعد أن متكنت 
البالد من احلياة بشــكل طبيعي 
إلى حد ما على مدار عامني، عبر 
سياسة إبقاء احلدود مغلقة أمام 

معظم الوافدين من اخلارج.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال الســفير اإلســرائيلي في 
بالده  إن  االثنــني،  امــس  املنامة، 
في  عســكرياً  ملحقاً  ســتعني 
للبحرية  اخلامس  األسطول  مقر 

األميركية في البحرين قريباً.
لراديو  نائيه  إيتان  الســفير  وقال 
اجليش اإلسرائيلي “سيحدث هذا 
باألسطول”،  ملحق  تعيني  قريباً.. 
مضيفاً أن املوعد لم يتحدد بعد.

وأضــاف “يتــم هذا فــي خضم 
بيروقراطيــة متعددة.  إجــراءات 
الصيف  بحلــول  أنــه  أعتقــد 
ســيكون لدينا طاقم عمل على 
نحــو أكثــر اكتماالً إلــى جانب 
إلى  مسؤولني آخرين سينضمون 

السفارة”، وفقا لوكالة رويترز.
من جانب آخر، أطلع وزير خارجية 
إسرائيل، يائير البيد، وزراء اخلارجية 
املشاركني في قمة النقب، مساء 

األحــد، على تفاصيــل الهجوم 
الذي وقع فــي منطقة اخلضيرة 

شمال تل أبيب.
وذكرت وســائل إعالم إسرائيلية 
إن الــوزراء نددوا بالهجوم وقدموا 

التعازي لعائالت القتلى.
واعتبر البيد أن “الهجوم محاولة 
لترهيب  قبــل متطرفــني  مــن 
وإحلاق الضرر بنســيج احلياة في 

إسرائيل”.

الصباح  الجديد ـ وكاالت:
التابع  أبدى مجلس األمن الدولي 
إزاء  لألمم املتحدة قلقــه العميق 
قــرار حــكام حركــة "طالبان" 
إغالق  اســتمرار  أفغانستان  في 
املدارس الثانوية للفتيات، ودعاهم 
إلى إعادة فتح املدارس للطالبات 

دون تأخير.

وقال في بيان إن "أعضاء مجلس 
حق  على  مجــدداً  أكدوا  األمن... 
التعليم مبن  األفغان فــي  جميع 

فيهم الفتيات".
تراجعت  املاضي،  األســبوع  وفي 
"طالبان" عن إعــالن بإعادة فتح 
املدارس الثانويــة للفتيات قائلة 
إنها ســتظل مغلقة حلني وضع 

اإلسالمية  للشريعة  وفقاً  خطة 
إلعادة فتحها.

وقــال مســؤولون أميركيون يوم 
اجلمعــة املاضية إنه نتيجة لهذا 
املتحدة  الواليــات  ألغت  القــرار 
فجأة اجتماعــات مع احلركة في 
الدوحة كان مــن املقرر أن تتناول 

قضايا اقتصادية رئيسية.

مشرعون يحذرون من استثناء شمال سوريا من »عقوبات قيصر«
على الرغم من ان اإلدارة األميركية لم تتخذ إجراءات بهذا الشأن

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بناء قوة 
عسكرية »ساحقة« لمواجهة »اإلمبرياليين«

الصين: إغالق واسع في شنغهاي
 أسبوعًا بسبب كورونا

إسرائيل تعتزم تعيين 
ملحق عسكري في البحرين

مجلس األمن يطلب من "طالبان" 
السماح للفتيات بالعودة إلى المدارس
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جمهورية العراق
ديوان محافظة البصرة

القسم: جلنة البيع واإليجار األولى
العدد/ 7315/14
التأريخ/ 2022/3/14

إعالن ثالث
تعلــن جلنة البيع واإليجار األولى في ديوان محافظة البصرة عن إجــراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة أرقامها 
ومواقعها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية البصرة وملدة إيجار )15 ســنة( خمس عشــرة سنة وفق قانون بيع وإيجار 
أموال الدولة )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة سكرتير اللجنة في ديوان 
محافظة البصرة خالل )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في إحدى الصحف احمللية مســتصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مضروبا بعدد ســنوات املساطحة مبوجب صك مصدق وستجرى 
املزايدة في الساعة الثانية عشــرة ظهرا في )قاعة محافظة البصرة/ املعقل( لليوم األخير من مدة نشر اإلعالن وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رســمية يؤجل الى اليوم التالي ويتحمل املســتأجر أجور نشــر اإلعالن واملصاريف األخرى 

ويشترط االشتراك باملزايد
- تضمني الناكل الفرق بني البدلني ملدة اإليجار املعلنة كاملة.

- يتحمل من ترسو عليه املزايدة إعادة ترميم أو بناء املأجورات وبإشراف مديرية بلدية البصرة.
- ال يحق لألشخاص املدينني لبلدية البصرة االشتراك باملزايدة إال إذا كان هذا الدين مقسطا ولم يحن موعد السداد.

- جلب هوية األحوال املدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن )أصل وصورة(.
مالحظة/ يكون مبلغ التأمينات القانونية حســب التعليمات احلسابية املعمول بها في مؤسسات البلدية ويكون آخر 

موعد الستالم التأمينات هو اليوم االخير ملوعد املزايدة الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- الشــروط الفنية والقانونية إلنشاء عمارة جتارية على القطعة املرقمة )1776/10( مقام علي البالغة مساحتها )248 

م2( بعد حصول موافقة التخطيط العمراني بكتابكم ذي العدد )1816( في 2011/8/25
1- إنشاء بناية جتارية مبوجب اخملططات املعدة من قبل البلدية

2- يقوم املستأجر باستخراج إجازة بناء أصولية وفق الضوابط بعد )شهر( من تاريخ اإلحالة.
3- يلتزم املســتأجر بإقامة املشــيدات خالل املدة احملددة في عقد املساطحة مع تقدمي مبلغ ضمان للتشييد يعادل بدل 
املســاطحة لتلك املدة وفي حال عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمان ويعتبر عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو 

قائم من املشيدات الى البلدية من دون مقابل استنادا الى الفقرة )16 ج( من قانون )21( لسنة 2013.
4- يلتــزم من حتال عليه املســاطحة بعد توقيع العقد بتقــدمي اخملططات التفصيلية األولية )اإلنشــائية والصحية 
والكهربائيــة( وخالل مدة )30( يوما من تاريخ توقيع العقد لغرض دارســتها من قبل املشــاريع فــي البلدية وإعطاء 
املالحظات إن وجدت خالل )15( يوما من تاريخ اســتالمها وبعد إعطاء املوافقة على اخملططات األولية املشار اليها أعاله 
ويلتزم املساطح بتزودينا باخملططات النهائية خالل مدة )45( يوما وتعتبر املدة البالغة )90( يوما إلعداد اخملططات خارج 
مدة التشــييد وضمن مدة التأجير مدفوعة البدل وتقدم اخملططات بنسختني مع قرص )CD( ومن ضمنها الكشوفات 

املتكاملة.
5- يلتزم املســاطح باســتمارة اإلشــراف على مراحل البناء ويكون ملزما بإبالغ املهندس املشرف على كل مرحلة قبل 
تنفيذها مع مصادقة كل مرحلة من قبل املهندس املشرف واملساطح معا وتعتبر االعمال غير املؤيدة من قبل اإلشراف 

أعماال مرفوضة.
6- اســتيفاء بدل املساطحة ســنويا على ان يتم مراجعة البدل كل )خمس سنوات( من تاريخ إبرام العقد استنادا الى 

املادة )16 ب( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
7- يلتزم املســاطح بتسديد بدل االيجار السنوي مبوعده وبعكسه يلغى عقد املســاطحة وتؤول كافة املشيدات الى 

البلدية من دون عوض استنادا الى املادة )16/د( من قانون 21 لسنة 2013.
8- مدة املساطحة غير قابلة للتجديد استنادا الى املادة )16/ أ( من قانون 21 لسنة 2013 وتؤول بعدها كافة املشيدات 

الى البلدية.
9- على املشــترك باملزايدة دفع أمانات قدرها )50%( من القيمة التقديرية مضروبا بعدد سنوات املساطحة لكامل مدة 

العقد استنادا الى املادة )12/ خامسا( من قانون 21 لسنة 2013.
10- اســتخدام املواد ذات املواصفات اجليدة فــي تنفيذ العمل وااللتزام بإجراء الفحوصــات اخملتبرية من قبل املهندس 

املشرف لتنفيذ كافة االعمال وفق الشروط الهندسية املدنية املعتمدة.
11- يتحمل املســتأجر كلفة تغيير او رفع أي عوارض عائدة الى الدوائر اخلدمية واملؤشــرة من قبل تلك الدوائر في حال 
عدم إمكانية رفع تلك العوارض كونها مثبتة ألغراض املنفعة العامة وبتأييد من الدوائر املعنية ويتم تســوية املوضوع 

مع املستأجر ومن دون أي تعويض.
ــب مهندس مشرف من قبل البلدية باإلشــراف على البناء وعلى املســتأجر عدم تنفيذ أي فقرة من فقرات  12- ينسَّ
الكشف الفني إالَّ بعد اســتحصال موافقة املهندس املشرف وتأييده مع توفير واسطة نقل خالل مدة العمل على ان 

يقدم تقريرا شهريا مبراحل العمل.
13- ينســب مهندس من قبل املساطح لغرض تنفيذ االعمال احملالة على املســتأجر ويكون ممثال للمستأجر في موقع 

العمل.
14- يتم تنفيذ العمل واالنتهاء منه خالل )ســنة ونصف( )18( شــهرا من تاريخ اإلحالــة وتعتبر هذه املدة ضمن مدة 

االيجار مدفوعة البدل.
15- مدة التأجير )15 ســنة( تؤول بعدها كافة املنشآت الى البلدية وذلك بعد انتهاء مدة العقد من دون عوض وبصورة 

جيدة وفق ما حتدده جلنة االستالم.
16- يتم املصادقة على العقد بعد )30( يوما من تاريخ اإلحالة وبعكسه يعتبر احملال بعهدته ناكال حسب القانون.

17- ال يجوز التغيير في اخملططات او التحوير او إضافة أي أبنية أخرى خالف التصاميم املعدة.
18- يتم التأجير وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة قانون 21 لسنة 2013.

19- يلتزم املساطح بتسجيل حق املساطحة لدى التسجيل العقاري بعد توقيع العقد مع حتمل املستأجر كافة املبالغ 
والضرائب اخملتبرية والرسوم املترتبة على تسجيل حق املساطحة.

20- يتم اســتحصال موافقة البلدية على التغييرات البســيطة التي متس العمل والتي ال تؤثر على جوهر التصميم 
األساسي.

21- ال يجوز استخدام األرض لغير الغرض اخملصص من أجله.
22- يلتزم املستأجر بإيصال كافة اخلدمات من كهرباء وماء ومجاري.

23- يلتزم املساطح باستخدام نظام جمع النفايات داخل البناية ووضعها خارج البناية وفي األماكن اخملصصة لها على 
ان تقوم البلدية بزيارات تفتيشية لضمان نظافة البناية.

24- وفي حال مخالفة املستأجر ألي فقرة من الشروط أعاله يفسخ العقد من دون احلاجة الى إنذار رسمي او اللجوء الى 
احملاكم وتؤول كافة املشيدات الى البلدية من دون عوض مع حتميله كافة التبعات املالية والقانونية املترتبة على ذلك.

25- تعتبر كافة التعليمات والتوجيهات التي تصدر من املراجع العليا )الوزارة( او غيرها الحقة لشــروط العقد وجزءا ال 
يتجزأ منه وواجبة التنفيذ للطرفني.

26- ال يحق للمساطح مطالبة البلدية بأي تعويض في حال فسخ العقد وألي مرحلة من مراحل البناء.
27-  في نهاية العقد تؤول كافة املشيدات الى البلدية من دون عوض.

28- يتعهد من ترســو عليه املزايدة بتقــدمي كفالة عقارية لضمان االلتزام بتعهداته او كرهن مقابل ضمان تســديد 
األقســاط وفي حال املوافقة على تقســيط بدل اإليجار أصوليا علما بأن هذه الكفالة تقدم من قبل من ترســو عليه 
املزايدة بعد اإلحالة وقبل توقيع العقد استنادا الى كتاب مديرية بلدية البصرة/ األمالك العدد )21531( في 2019/7/11.
احلقوقي
حسن ظاهر خلف النجار
معاون محافظ البصرة
رئيس اللجنة

دائرة التسجيل العقاري
 في قلعة سكر

تنويه
نشــرت جريــدة الصبــاح اجلديد 
 2022/3/22 فــي   4861 بالعــدد 
الدعوى الصادرة من دائرة التسجيل 
العقاري في قلعة ســكر، إذ ذكرت 
صاحب الطلب مديده فنجان سبع، 
خطأ والصحيح مديره فنجان سبع،

لذا اقتضى التنويه...

إعالن
الى الشريكة/ نداء جبار ضمد

اقتضى حضورك الى صندوق االسكان العراقي فرع ذي قار 
الكائن فــي الناصرية وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على 
قيام السيد/ )حســني محمد نعمه( بالبناء على حصته 
املشــاعة في القطعة املرقمــة )20548/110( مقاطعة 
اجلزيرة لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان خارج 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط 

اعادة اعالنحقك في االعتراض مستقبال...
مناقصة عامة
رقم 2021/18

تنظيف بناية مجمع وزارة النفط

باسم محمد خضير 
املدير العام 

رئيس مجلس االدارة موقعهمدة اإليجارمساحتهجنس العقارت

1

)10/1776( مقام علي
قطعة أرض يراد تأجيرها إلنشاء عليها 

عمارة جتارية بخمسة طوابق ملدة )15( سنة 
وحسب املادة )16( من قانون 21 لسنة 2013 

املعدل

)15( خمس عشرة 248 م2
مقام عليسنة

الشروط واملستمسكات

الثالثاء 29 آذار 2022 العدد )4866(
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اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

فيمــا األنظار تتجه صــوب اخلميس 
نفطيون  توقــع محللــون  املقبــل، 
النفط اخلام خالل  استمرار مكاسب 
ارتفاعا  األسبوع اجلاري بعدما سجل 
املاضــي بعد أســبوعني  األســبوع 
متتاليــني من اخلســائر، حيث صعد 
خــام برنــت 11.5 في املائــة واخلام 

األمريكي 8.8 في املائة.
االقتصادية  العقوبــات  أن  وأوضحوا 
الغربيــة على روســيا تلقي بظالل 
قوية علــى قطاع الطاقــة الدولي، 
وتسهم في قفزات سعرية متالحقة، 
بينما يواصــل اإلنتاج األمريكي زيادة 
اإلمــدادات بالتزامــن مع الســحب 
األمريكية  النفطيــة  اخملزونــات  من 
االستراتيجية لتهدئة وتيرة األسعار.

وذكر محللون أن الســوق تتابع نتائج 
االجتماع الوزاري الشــهري لتحالف 
لتدارس  املقبــل  اخلميس   ”+ “أوبــك 
مستجدات الســوق وحتديد مستوى 
الزيادة في اإلنتاج لشــهر أيار املقبل 
في ظل توقعات باإلبقاء على اخلطة 
الشهرية املمنهجة إلضافة 400 ألف 

برميل يوميا على أساس شهري.
ولفتــوا إلــى أن احلــرب الروســية 
أوكرانيا  املســتمرة منذ شــهر في 
أدت إلــى انقالب واســع في توقعات 
وقد  العــام،  العاملي هذا  االقتصــاد 
عاملي  اقتصــادي  ركــود  إلــى  تقود 
واسع إذا اســتمرت فترة طويلة وإذا 
فشلت جهود املفاوضات معتبرين أن 
بالفعل  مثقال  كان  العاملي  االقتصاد 
قبل احلرب بســبب تداعيات اجلائحة 
وكان في طريقه إلى االنتعاش قبل أن 
تتســبب العوامل اجليوسياسية في 
قفزة هائلة وفي ارتفاع حاد في أسعار 
الطاقــة، وتعطل سالســل التوريد 

وشح إمدادات النفط العاملية.
وفي هذا اإلطــار، يقول روس كيندي، 
املنتدب لشــركة “كيو إتش  العضو 
إيه” خلدمات الطاقة إن أسعار النفط 
اخلام أقرب ملواصلة قفزاتها السعرية 
وســط مخاوف من زيادة األعباء في 
الســوق، التي تعاني بالفعل شــح 
على  العقوبــات  نتيجة  اإلمــدادات 

روسيا.
وأشــار إلى أن احتماالت حدوث ركود 
آخذة في االرتفاع في ضوء التضخم 
اجلامح، الذي يسود اقتصادات عاملية 
كبــرى وهو ما دفع بنــك االحتياطي 
األخرى  املركزية  والبنــوك  الفيدرالي 
إلى رفع أســعار الفائدة بهدف كبح 

جماح التضخم.
من جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير 
تنمية األعمال في شــركة “تكنيك 
جــروب” الدوليــة إن أزمة حــادة قد 
العاملي  النفطــي  باملعــروض  حتيط 
في الشــهور املقبلة، وهو ما يؤجج 
إذا خرج مزيد  ارتفاع األسعار، خاصة 

من صــادرات الطاقة الروســية من 
السوق في األسابيع واألشهر املقبلة، 
وذلك في ضــوء العقوبات األمريكية 
واألوروبية احملتملة على قطاع النفط 

والغاز الروسي.
وذكر أن إنهــاء االعتماد على النفط 
والغاز الروســيني في أوروبا ليســت 
مهمة ســهلة، كما أن تدبير البديل 
للغاية،  شــاقة  مهمة  هــو  املوثوق 
خاصة أن برامج حتول الطاقة ال متضي 
بالوتيــرة، التــي تعــوض احتياجات 
القارة األوروبية عن الوقود الروســي، 
موضحا أن االحتــاد األوروبي – خاصة 
أملانيا وهي أكبر اقتصاد فيه – تعيش 
حالــة من التــردد في حظــر واردات 
الطاقة الروســية أو فــرض عقوبات 
على صادرات النفط والغاز الروسية، 
كما أن أوروبا تعتمد على روســيا في 
أكثر من ربع إمداداتها النفطية وثلث 

إمداداتها من الغاز الطبيعي.
ويرى، بيتــر باخر، احمللــل االقتصادي 
للطاقة  القانونية  الشؤون  ومختص 
أن االحتــاد األوروبي يواجــه معضلة 
كبيرة في اســتبدال النفــط والغاز 
منذ  عليهما  يعتمد  الذي  الروسيني، 
عقــود طويلــة، وقد بــدأت حتركات 

واتصاالت مــع دول منتجــة لتوفير 
البديل عن اإلمدادات الروسية، ولكن 
اجلميع يدرك جيــدا أن االنفصال بني 
عشية وضحاها عن الطاقة الروسية 
ســيعني ركودا عميقا فــي جميع 
أنحــاء أوروبــا، ما يعــرض صناعات 
بأكملها للخطر ويسمح ملئات اآلالف 

بفقدان الوظائف.
ولفــت إلى أنه ميكن القول إن القمم 
الدولية الثالث في بروكسل األسبوع 
املاضي فشلت في التوصل إلى اتفاق 
موحد بشــأن آلية تنفيــذ عقوبات 
حظر النفط والغاز الروسيني، مشيرا 
إلى توقعات صادرة عن شــركة “وود 
ماكيــزي” ترجح وصول ســعر خام 
150 دوالرا للبرميل في  برنــت إلــى 
حالة توقف صادرات النفط والغاز من 

روسيا إلى أوروبا.
بدورها، تقول نايال هنجســتلر، مدير 
الغرفة  في  األوســط  الشــرق  إدارة 
الفيدراليــة النمســاوية إن اجتماع 
وزراء الطاقــة فــي “أوبــك +” هــذا 
األســبوع يأتي في توقيت حرج تزداد 
التوترات في السوق، وتقفز فيه  فيه 
بشــكل  وهبوطا  صعودا  األســعار 
احلرب في  تداعيات  متالحق بســبب 

أوكرانيــا واخملاطر احمليطــة بإمدادات 
النفــط والغــاز بســبب العقوبات 
الغربية ونقص االستثمار والتضخم، 
حيث يؤدي اســتمرار ارتفاع أســعار 
النفط إلى خفــض اإلنفاق من قبل 

املستهلكني.
ولفتت إلى أنــه في حالة بقاء جزء 
الروسية  الطاقة  كبير من صادرات 
خارج الســوق طــوال هــذا العام 
االقتصادي  االنكمــاش  ســيكون 
العاملــي ال مفر منه، مشــيرة إلى 
تأكيد وكالة “موديــز” أن كل ركود 
ســبقه  املاضية  عاما  الـــ50  في 
ارتفاع واســع في أســعار النفط، 
وقــد عادت األجواء نفســها حاليا 
مرة أخرى، كمــا أن ارتفاع معدالت 
التضخم واتساع حالة عدم اليقني 
في ضوء  العاملي  االقتصاد  بشــأن 
احلرب الروسية في أوكرانيا سيهدد 
دون شك معدالت النمو االقتصادي 

في الفترة املقبلة.
مــن ناحية أخــرى، وفيمــا يخص 
األسعار في ختام األسبوع املاضي، 
ارتفعت أســعار النفط اخلام أكثر 
من 1 في املائة، إلــى أكثر من 120 
وســجلت  اجلمعة،  للبرميل  دوالرا 

اخلامــات أول ارتفاع لهــا في ثالثة 
أسابيع بتســوية آخر تداوالت هذا 

األسبوع.
 1.62 وارتفع خام برنت عند اإلغالق 
دوالر أو 1.4 فــي املائة، إلى 120.65 
دوالر للبرميل، كما ارتفع خام غرب 
تكســاس الوسيط األمريكي 1.56 
دوالر أو 1.4 فــي املائة، إلى 113.90 
وغــرب  برنــت  خامــا  وكان  دوالر، 
تكساس قد انخفضا أكثر من ثالثة 

دوالرات في وقت سابق.
وحقق اخلامان القياسيان أول ارتفاع 
أسبوعي لهما منذ ثالثة أسابيع، إذ 
ارتفع خام برنت بأكثر من 11.5 في 
املائة، وغرب تكســاس الوسيط بـ 

8.8 في املائة.
من جانب آخــر، ارتفع إجمالي عدد 
الواليات  فــي  النشــطة  احلفارات 
املتحدة مبقدار سبعة هذا األسبوع، 
حيث تــداول خام غرب تكســاس 
الوســيط بأكثــر مــن 113 دوالرا 

للبرميل.
وأشــار التقرير األسبوعي لشركة 
“بيكر هيــوز” األمريكية إلى ارتفاع 
إجمالي عدد احلفارات إلى 670 هذا 
األســبوع - 253 منصــة أعلى من 

عدد احلفارات هذه املرة في 2021.
ولفت التقرير إلــى ارتفاع احلفارات 
النفطيــة فــي الواليــات املتحدة 
مبقدار ســبعة حفــارات إلى 531، 
في حني ظلــت منصات الغاز على 
حالها عند 137، كما ظلت احلفارات 

املتنوعة على حالها.
وذكر التقرير أنه في حني أن نشاط 
احلفر قــد انتعــش فــي الواليات 
القليلة  املتحدة على مدى األشهر 
املاضية، فإن إنتاج الواليات املتحدة 
احلفر،  ملنصات  نتيجة طبيعيــة   -
ولكن مع شــهور من التأخير - لم 

يحدث.
وأضاف التقرير أنه بينما يتحســر 
األمريكيــون علــى ارتفاع ســعر 
البنزيــن في املضخة ظــل اإلنتاج 
األســبوعي للواليــات املتحدة من 
اخلام على حاله لألســبوع  النفط 
 11.6 الســابع على التوالــي عند 
مليون برميــل يوميا ، وفقا ألحدث 
لألســبوع  الطاقة  معلومات  إدارة 
املنتهي في 18 مــارس - الفتا إلى 
احلفــارات في حوض  ارتفاع عــدد 
بيرميان مبقدار ثالثة هذا األســبوع 

إلى 319.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
يتدافع املســتثمرون للبحث عن مالذ 
آمن، وسط تزايد اخملاطر، بسبب احلرب 
الفائدة،  أســعار  وارتفاع  أوكرانيا،  في 
والركود العاملــي، وقد وجدوا ضالتهم 
وخاصة  األمريكية،  األسهم  في سوق 

الشركات الكبرى.
وارتفــع مؤشــر “ســتاندرد آنــد بورز 
500” بأكثر من %8، خالل األســبوعني 

املاضيــني، ليعــّوض بذلــك جميــع 
خســائره، منذ الغزو الروســي في 24 
فبراير، في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر 
“ناســداك 100” الذي يضّم شــركات 
التقنية بنسبة %11 تقريباً خالل نفس 
الفترة. وتواصل الشــركات تســجيل 
أرباح قوية، كما تتحسن توقعات األداء، 
وســط توقعات باســتمرار املكاسب، 
رغم اخملاطر التي ال تُعّد وال حُتصى التي 

تتعرض لها األسهم العاملية.
وتســّببت احلرب في ارتفــاع حاد في 
أسعار الســلع األساسية، ما أدى إلى 
مرتفعاً  كان  الــذي  التضخم  تصاعد 
بالفعل، ليسجل أعلى مستوى له في 
أربعة عقود، يأتي ذلك وسط تداعيات 
املفروضة على موســكو  العقوبــات 
على منو االقتصــاد العاملي، كما تتزايد 
املتحدة  الواليات  فــي  الركود  مخاطر 

أيضــاً، حيث انعكســت أجــزاء من 
منحنى عائد ســندات اخلزانة مع بدء 
دورة  الفيدرالي”  “االحتياطــي  مجلس 

التشديد النقدي اجلديدة.
ويبقى األمــر املثير للحيــرة، أن أكبر 
أسواق األســهم في العالم لم تنهرْ، 
حيث ظل مؤشر “ستوكس أوروبا 600” 
)STOXX Europe 600( ثابتــاً، منــذ 
الغزو الروسي ألوكرانيا. فيما انخفض 

مؤشر “إم إس سي أي آسيا باسيفيك” 
MSCI AC Asia Pacific بأكثــر قليالً 
من %3 خالل تلك الفترة، بينما خســر 
مؤشر “ناسداك غولدن دراغون تشاينا” 
 )Nasdaq Golden Dragon China(
نحو %7.5، ويرجع ذلــك إلى حد كبير 
وخطر  النمو،  تباطؤ  بســبب مخاوف 
إلغــاء إدراج الشــركات الصينية من 

البورصات األمريكية.

ويبدو أن األســهم األمريكية أصبحت 
متثــل اخليــار املفضل للمســتثمرين 
العامليــني في الوقــت احلالي، وخاصة 
في حالة مقارنتها مع السندات، حيث 
يقترب العائد علــى الديون احلكومية 
العامليــة املرجحة بأوزان إجمالي الناجت 
احمللي العاملي، من تســجيل أسوأ أداء 
خالل عام له منــذ 1949 وفقاً لـ “بنك 

أوف أمريكا”.

المستثمرون يتدافعون على األسهم األمريكية باعتبارها المالذ األفضل عالميًا

أزمة حادة تحيط بالمعروض النفطي
 وتوقعات بركود عالمي وزيادة أعباء السوق

الحرب تقلب التخمينات االقتصادية

بغداد - الصباح الجديد: 
والعراقي”  “االجنبي  الذهب  انخفضت أسعار 

في األسواق احمللية، امس االثنني 
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغــداد ســجلت امــس االثنني ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي 396 الف دينار، وسعر الشراء 
392 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس 

االحد 400 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضاً عند 356 الف دينار، في حني بلغ ســعر 

الشراء 352 ألفا.
وفيمــا يخــص أســعار الذهب فــي محال 
الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب اخلليجي 
عيار 21 يتراوح بــني 395 ألف دينار و405 آالف 
فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي 

بني 355 الفاً و365 ألف دينار. 

بغداد - الصباح الجديد: 
عزت وزارة الزراعة امس االثنني، تذبذب أســعار 
بيــض املائدة إلى ضخ كميــات كبيرة من قبل 
املنتجني الى جانب استمرار تهريب البيض الى 
البالد، مشــيرة الى ان احلكومة لم تســتجب 

لغاية االن ملطلب دعم املنتجني باألعالف.
وقال املتحدث باســم الوزارة حميد النايف، ان 
“انخفاض أســعار البيض في االســواق احمللية 
يرجــع الى ضخ املنتجني احملليني لكميات كبيرة 
منــه في األســواق، اضافة الى دخــول البيض 
املهرب من اخلارج مما إثر على اســتقرار اسعاره، 
علــى الرغم من وجود اكتفــاء ذاتي من االنتاج 

احمللي”.
واشــار الى ان “املنافذ احلدودية غير مســيطر 
عليها وبالتالي فان كميــات من البيض تدخل 
تهريبا”، مبينا ان “الوزارة دعت املنتجني لضبط 
ايقاع االســعار حتى ال تكون هناك حجة لفتح 

االستيراد”.
يذكر ان اســعار البيض انخفضت لتصل الى 4 
االف دينار للطبقة الواحدة بعدما تخطت سعر 
7 االف دينار خالل الثالثة االشهر املاضية، مما ادى 
الــى مطالبة منتجي البيــض احمللي بدعمهم 
باالعــالف نتيجــة انخفــاض اســعار البيض 

وتكبدهم خسائر مالية حسب ادعائهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
انخفضت أســعار صرف الــدوالر األمريكي 
مقابل الدينــار العراقي، امــس االثنني، في 
بالعاصمة بغداد وفي  الرئيســية  البورصة 

اقليم كوردستان.
وقال املصــدر ، إن بورصتي الكفاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، ســجلتا صبــاح اليوم 
147100 دينــار عراقــي مقابــل 100 دوالر 

أمريكي.
وســجلت أســعار صرف الدوالر ليوم امس 
األول االحد 147250 ديناراً عراقياً مقابل 100 

دوالر امريكي.
وأشار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء 
انخفضت فــي محال الصيرفة باألســواق 
احملليــة في بغــداد، حيث بلغ ســعر البيع 
147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أســعار الشــراء 146500 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث 
بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي، وبلغ ســعر الشــراء 147100 دينار 

لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض أسعار الذهب
 في االسواق المحلية

الزراعة تعزو سبب انخفاض 
أسعار البيض الى التهريب

انخفاض بأسعار صرف الدوالر 
في بغداد واقليم كردستان

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

في حقول علــى مد البصر في منطقة 
باهاتي األوكرانية تزرع بذور دوار الشمس، 
التي تشكل البالد نصف حجم جتارتها 
العاملية، لكن النقص في احملروقات يهدد 
الغذائي  وبالتالي األمن  الزراعي  املوسم 

لعشرات املاليني حول العالم.
وتختزن املنطقة الواقعة في جنوب غرب 
أوكرانيا والقريبة مــن احلدود الرومانية، 
ومن ضمنها مســاحات زراعية ميلكها 
ألكســندر بيتكــوف، جــزءا كبيرا من 
احملاصيل املؤمل حصادها في املستقبل.

ويقــول بيتكوف )47 عاما( وهو من كبار 
املزارعني في املنطقة “املوســم ينطلق 
هنا، في مناطــق لم تطلها احلرب، على 
العكــس من ميكوالييف أو خيرســون 
اللتني لن يكون مبقدورهما املســاهمة 

كاملعتاد”.
وميكوالييف وخيرسون مدينتان تقعان 
في شرق البالد، األولى تتعرض للقصف 
األخــرى فيؤكد  أمــا  يوميا،  الروســي 
األوكرانيون أنهم شــنوا هجوما مضادا 

الستعادتها من القوات الروسية.
ويقول بيتكوف إنــه أنتج العام املاضي 
30 ألف طن من الشــعير و27 ألف طن 
من القمح و5500 طن من دوار الشمس، 

وفقا لـ”الفرنسية” أمس.
ودوار  القمح  إلى بذور  ويشــير بأســى 
الشمس السوداء املكدسة في مخازنه 
الكبيرة. وحالت قلة املنافذ املتاحة دون 

أن  األخيــرة، كما  تصريــف محاصيله 
كميات الوقود الالزمة ملوســم الزرع قد 

تنفد سريعا.
ويقول بيتكوف “املوانئ مغلقة جميعها 
بسبب انتشار السفن احلربية الروسية 
في البحر األســود”. وأشــارت احلكومة 
عبر  التصدير  إمــكان  إلــى  األوكرانية 
لكن  الروماني،  كونستانتســا  مينــاء 
لم يســجل أي تقدم ملموس على هذا 

الصعيد، بحسب بيتكوف.
ويضيف “نستخدم حاليا ما تبقى لدينا 
من كميات وقود قبل احلرب، نواجه خطر 
نفاد املادة خالل ثالثة إلى خمســة أيام 

بسبب عدم وجود إمدادات جديدة”.
لألغذية  املتحدة  األمم  وأكدت منظمــة 
والزراعة “فاو” في تقرير أصدرته اجلمعة 
املاضي أن أوكرانيا “تعتمد بشكل كبير 
الوقود، وهي تستورد نحو  على استيراد 
70 في املائة من احتياجاتها من البنزين 
ووقــود الديزل مــن روســيا وبيالروس”، 

حليفة موسكو.
وحتدثــت “فاو” عن “عنــق زجاجة” فيما 
يخص زرع البذور في الربيع “حيث أمكن 
بسبب احلرب” جراء شح الوقود، مشيرة 
إلــى أن إحصاء حكوميا شــمل 1300 
شركة كبرى عاملة في قطاع الزراعات 
الغذائية أظهــر أن لــدى 20 في املائة 
منهــا فقط اخملزون الكافــي من الوقود 

لزرع البذور.
وحــذرت املنظمــة أيضا مــن نقص 
في املبيدات واألســمدة. لكــن وزارة 
الزراعة أعلنت في بيان اجلمعة املاضي 

إجناز زراعة أكثر مــن 150 ألف هكتار 
بحبوب الذرة والصويا ودوار الشــمس 

والشمندر واحلنطة وغيرها.
أوكرانيا  احتياطيات  وفي حني تضمن 
أمنهــا الغذائــي ملدة عــام، قد تؤدي 
األزمــة الروســية - األوكرانيــة إلى 
في   30 املزروعة  املســاحات  “تقليص 
التي  الزراعة  وزارة  املائــة”، بحســب 
تشــير تقديراتها إلى تأثر 100 مليون 

شخص حول العالم.
وقــال الرئيــس األوكرانــي فولودميير 
زيلينســكي في كلمة وجهها أمس 
األول عبر الفيديو خالل منتدى الدوحة 
إن “القوات الروســية تزرع ألغاما في 
حقول أوكرانيا، وتفجر اآلليات الزراعية 
وتدمر مخزونات الوقــود الالزمة لزرع 

البذور”.
لديها  أوكرانيا  أن  زيلينسكي  وأوضح 

“مــا يكفي من املــواد الغذائية. لكن 
النقص فــي الصادرات مــن أوكرانيا 
العالم،  في  سيطول شــعوبا كثيرة 
في أمريــكا الالتينية وفي أنحاء أخرى 

من الكوكب”.
رابع  وقبل احلرب كانــت أوكرانيا تعد 
للــذرة وكانت في  أكبر مصدر عاملي 
طريقهــا لتصبح ثالــث أكبر مصدر 
للقمح بعد روسيا والواليات املتحدة. 

وتشكل صادرات القمح العاملية اآلتية 
من روسيا وأوكرانيا نحو 30 في املائة.

وحــذر الرئيس األمريكي جو بايدن من 
“النقــص في األغذية ســيصبح  أن 
واقعا، بعد احلرب الروسية، فيما أعلن 
االحتاد األوروبــي اجلمعة املاضي إطالق 
تداعيات  من  للتخفيف  “فارم”  مبادرة 
األزمــات الغذائية التي تســببت بها 
احلرب في أوكرانيــا على الدول األكثر 

تضررا.
وتختلف اخملاطر التي تهدد أنشــطة 
بيتكــوف حاليا عن تلك التي واجهها 
قبل احلرب، بينما بات عماله وموظفوه 
يحملون بنادق خــالل تنقالتهم لردع 
أي مطامــع قد تدفــع البعض حملاولة 
اســتغالل الثــروات الزراعية في هذه 

املنطقة.
ويقــول بيتكــوف “ســبق أن أحرقت 
حقول وآليات زراعيــة تابعة لنا، األمر 
ابتزاز متارســها جهات  بأنه محاوالت 

إجرامية أو مافياوية”.
عند  حاجز  إلقامة  “اضطررنا  ويضيف 
احلراســة  يتناوب على  القرية  مدخل 
فيه ليليا خمسة أو ستة من أعضاء 
الشركة ومسلحون من أبناء القرية”.

ويقول شــريكه فياتشيســالف )45 
عامــا( طالبا عــدم كشــف هويته 
بالكامــل “نشــكر اهلل أن الروس لم 
يصلوا إلى هنا بعد، سنستعمل هذه 
األســلحة ضدهم إذا اقتضى األمر”، 
أن األســلحة “تستخدم  لكنه يؤكد 
حاليا بشكل حصري حلماية العائالت 

واألراضــي ومنع دخول أي شــخص” 
غريب.

وحذر خبراء دوليون في السوق الزراعية 
من تأثير األزمة الروســية - األوكرانية 
في نقطة حساســة فــي اإلمدادات 

الغذائية العاملية، أال وهي األسمدة.
وأشــاروا إلى أن األجــزاء الفقيرة من 
العالم ســتكون األكثر تضررا، حيث 
مــن املتوقــع أن تصبــح األســمدة 
شــحيحة ومكلفة للغاية بالنسبة 

إلى املزارعني هذا العام.
ستســهم  الصناعية،  الــدول  وفي 
األســعار املرتفعة بشــدة لألسمدة 
في ارتفاع أسعار املواد الغذائية، كما 
ليس من املســتبعد في أملانيا وأوروبا 
أن تنخفــض احملاصيل هذا العام إذا مت 

استخدام كمية أقل من األسمدة.
وبحســب حتليــل أجرتــه مجموعة 
“ســي آر يو” لذكاء األعمال في لندن، 
وهي مؤسسة أبحاث متخصصة في 
ارتفعت  العاملية،  اخلام  املواد  أســواق 
إلى مستوى قياسي  أسعار األسمدة 
علــى خلفيــة احلــرب فــي أوكرانيا 
وتأثيراتها في تدفقات التجارة الدولية.
وقد بدأ االرتفاع الســريع في األسعار 
قبل فترة طويلة من احلرب. فبحسب 
التحليل، تضاعفت أســعار األسمدة 
النيتروجينيــة مبقــدار أربعة أضعاف 
والفوســفات والبوتــاس بأكثــر من 
ثالثة أضعاف منذ بداية 2020. ويرجع 
السريع  االرتفاع  إلى  السبب في ذلك 

الذي سبقه في أسعار الطاقة.

نقص المحروقات يهدد الموسم الزراعي األوكراني 
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7 اعالن

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السادسة

تسُر إدارة املشروع الوطني لالنترنت – الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك – سمفوني( 
االعالن عن طرح مشــروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شــبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املســافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتســويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشــتركني 
ضمــن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصــور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشروع املشار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- منطقة 
الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشــروع أعاله وســوف يحصل 
املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من قبله ضمن 
الزونات )الكابينــة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
وفقاً لنظام التحاسب اإللكتروني علماً بأن أسعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات سوف تخضع الى السياسة 
التســعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة الشبكات واألجهزة سوف 
تؤول ملكيتها الى الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون مدة العقد بني املقاول الثانوي 
وإدارة املشــروع الوطني هي 30 شــهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد التزامه بتنفيذ شروط العقد 
Ftth-(  فعلى من يجد نفســه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل بياناته في املوقع اإللكتروني

submit.iq( وتقدمي عطاءه إلكترونياً على املوقع الرسمي للمشروع املذكور أعاله ويكون العطاء نافذاً ملدة ال تقل 
عن )120( يوما على ان يقدم البيانات واملعلومات اآلتية: )املستمسكات الثبوتية، التحصيل الدراسي، مدة تنفيذ 
املشــروع، إنشاء ومد الشبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي 
ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال الشبكة وتسويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة 
على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التســويقية( فضال عن تقدمي تعهد موقع مــن قبله بصحة املعلومات والبيانات 
املذكــورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانــوي احلصول على 7 مناطق )كابينات( كحد أعلى وفي حال جتاوز هذا 
العدد يتم إهماله واســتبعاد عطائه وذلك إلتاحة الفرصة جلميع املقاولني واملســتثمرين من االشتراك في هذا 
املشــروع، وان عملية فتح العروض ســوف تتم إلكترونياً من قبل البرنامج أعاله وبإشراف كوادر متخصصة من 
إدارة الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وسوف يتم استبعاد العروض غير املستوفية ملتطلبات التقدمي وان 
اللجنة اخملتصة بدراسة وحتليل العطاءات سوف تستند في أعمالها على معايير الترجيح واإلحالة املشار اليها 

في املوقع اإللكتروني. 
 وسيتم نشر قرارات اإلحالة واالستبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله الذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات القانونية 
املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله يعتبر قبوالً منه 
بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرساءها وآلية االعتراض على اإلحالة )خالل مدة 
ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشره على املوقع اإللكتروني(، علماً بأن وزارة االتصاالت الشركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية سوف تتخذ كافة اإلجراءات القانونية بحق كل من يقوم بتقدمي عطاءاً وهمياً او 
ميتنع عن اســتالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق باملشروع الوطني ومنها فوات 
املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة الســوداء وتعتبر اإلحالة مفســوخة تلقائيا مع املقاول 
املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب اإلحالة دون احلاجة الى توجيه إنذار 
او اســتحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشــروع قبل اإلحالة دون تعويض املتقدم وملزيد 
Ftth-submit.( مــن التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة يرجى مراجعة املوقع االلكتروني

iq( او مراسلة إدارة املشــروع الوطني على البريد اإللكتروني )Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  
)Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابــة عــن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على 

املشروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/3/24 ولغاية الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/3.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس             
أسامة جهاد قاسم   
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

الشركة العامة ملوانئ العراق

إعالن

الى شركة فيتول دبي

 واملبرمة عقد تشغيل مشترك مع الشركة العامة 
ملوانئ العراق إلنشاء وإدارة وتشغيل أرصفة بحرية 

نفطية ومبوجب العقد 20/2284 في 2017/5/4.
ندعو الشــركة املبني اســمها في أعاله بتحديد 
مــكان تواجد مقرهــا بالســرعة املمكنة كون 

املوضوع في غاية األهمية،
لذا اقتضى التنويه ...

الشركة العامة ملوانئ العراق 
23  آذار 2022

الشركة العامة لتسويق األدوية
 واملستلزمات الطبية

تنويه
تعلــن الشــركة العامــة لتســويق األدويــة 
واملســتلزمات الطبية عن إعالن ملحق إضافة 
 )MED 3-2022( العامــة  للمناقصة  مالحظات 

والذي مت اإلعالن عنها على موقعنا
www.Kimadia.iq 

إعالن
الى الشريكة/ ابتسام جابر عناد

اقتضى حضــورك الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قــار الكائن في 
الناصرية وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام شريكتك السيدة/ )ناديه 
كاظم جابر( بالبناء على حصتها املشــاعة في القطعــة املرقمة )89/44( 
مقاطعة شاميه لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عشر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 

وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

فقدان هوية وكالة
وكالة  هويــة  فقــدت 
الشــركة  من  صــادرة 
املواد  العامــة لتجــارة 
الغذائية باســم/ غنية 
خشــن دهــش، فمــن 
يعثر عليها تســليمها 

ملصدرها...

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 103
التاريخ: 2022/3/22

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية املوفقية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية 
خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وســتجري 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 ترسو عليه املزايدة 
أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف 
صالح الدين

محكمة األحوال الشخصية 
في الصينية

العدد/ 2022/207
التاريخ/ 2022/3/23

م/ إعالن
الى/ املدعوة

 )طليعة علي جميل(
قّدم طالب احلجة السيد )عدنان 
نواف ســلمان( طلبا يــروم فيه 
إصدار حجــة الوفاة لــك عليه 
تقرر تبليغــك باحلضور أمام هذه 
احملكمة خــالل عشــرة أيام من 
تاريخ النشر وعند عدم حضورك 
وفق  بحقك  وفاة  ستنظم حجة 

القانون.
القاضي
رائد حسن خلف

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1032
التاريخ: 2022/3/24

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط )للمرة الثالثة( عن بيع األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون بيع 
وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من 
اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجرى املزايدة في اليوم 
األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة )العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 
والضوابــط الصادرة من البلدية بهذا الصدد. وفق املادة )15( من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 والتي تنص )يجرى اإلعالن عن بيع الدور او 
الشــقق او األراضي الســكنية العائدة الى الدولة مبا فيها أموال الدولة العائدة لدواوين األوقاف الى منتسبي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال ميلكون 
هم او ازواجهم او أوالدهم القاصرين دارا او شــقة او ارضا ســكنية على وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من 

الدولة او اجلمعية التعاونية.
الشروط:

1- يجرى البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع إعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او األراضي السكنية لها أوال.
2- فإذا لم يتقدم لها أحد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.

3- وفي حال عدم حصول راغب بالشراء منهم او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع الى املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك.
املستمسكات املطلوبة:

• تعهد خطي وفق قرار 120 لسنة 1982 وحسب التعليمات اخلاصة بتوزيع قطع األراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
• مستمسكات للزوج والزوجة او حجة إعالة إذا كان أعزبا.

• بيان عدم استفادة.
• تأمينات 5% من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واإلسكان واألشغال العامة.

• تأمينات 5% بالنسبة ملوظفي الوزارات األخرى.
• تأمينات 50% بالنسبة لبقية املواطنني غير املوظفني.

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

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةقرب مركز الشرطة10 م62محل1

سنة واحدةحي املوظفني6 م712كشك2

سنة واحدةمجاور شعبة الزراعة6 م1012كشك3

سنة واحدةقرب كراج اآلليات6 م1132كشك4

سنة واحدةخلف مدرسة بنت الهدى100 م1392ساحة مكشوفة مخزن5

سنة واحدةشارع مركز الشرطة10 م92محل6

سنة واحدةمجاور دائرة البيطرة299,25 م3442ساحة مكشوفة7

سنة واحدةمقابل البطاقة الوطنية175 م1622دار سكن8

سنة واحدةشارع الكورنيش309 م122بناية متخذة مخزن9

املوقعمساحتهرقم امللكنوع امللكت

معمل االسفلت219,66 م106/132 م12 الطويل الغربيقطعة ارض سكنية1

معمل االسفلت258,66 م107/132 م12 الطويل الغربيقطعة ارض سكنية2
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قراءة

جمال كريم

بيانات أولية لـ«عاثر« البرج اجملهول: 

ســني ---- 
بيانات أولية 

إنِّي مــن مواليد برج مجهــول ، ال أعرف 
على وجــه الدقة والتحديــد ، أيَّ حلظة 
بكيت أو أطلقت صرختي االولى في وجه 
العالم ، هابطاً الى هاوية احلياة ،مبتلعاً 
الطعــم ألعي الفجيعة الحقــاً  ، على 
الرغم من وجود ارقام تشــير الى تولدي 
املثبت رسمياً في هويتي اخلاصة ، شأني،  
مثل اي عراقي من املاليني الذين لم يعثر 
على تاريــخ وجودهم احلقيقــي ، فبقي 
ضائعاً ومتروكاً لتقديرات كتبة وموظفي 
، دفتر أحوالي الشخصية  النفوس  دائرة 
،بحســب احصائيات العام 1957، مليء 
أولية ،شــبه فارغــة وحقول  ببيانــات 
الحقة خالية متاماً ، بعد أن ينفتح غالفه 
املائل للصفرة على صورة طفل شــاحب 
ومرتبك من ضوء الكاميرا ، أو يبدو مغتماً 
بعض الشيء ، وكمن يتهيأ ملالقاة شيء 
يخشــاه ، ضئيالً ، مقــروراً ، يتدثر بثوب 
فضفاض من النســيج القطني املقلم 
،مخلوق شقي من ســكان سدة بغداد 

الشرقية »1« .

إن مخلوقات«الهابــط الى هاوية احلياة« 
الراحل ســهيل ياســني في مجموعته 
الفصصيــة »خطاب عاثر« تنســل من 
بيئة اجتماعية، مغمورة بالفقر والتمزق 
والصراعــات، ولهــا مشــاعر وتصورات 
إنســانية، جتــاه احلياة، ولهذا، ســنجد 
أنفسنا منذ البداية في قصة »الفراقات 
أمــام وصفية مكثفة تشــي  األخيرة« 
بالكثير من الرموز واملفهومات اإلنسانية، 
وهي وصفية، احتفت باملكان والشخوص 
والتصورات في  والــرؤى  وتداخل األجيال 
احليز املكانــي / احلافلة، وهو حيز يتحرك 
مبحموالته من املسافرين، إذن، هي حركة 
الطبيعة  حركة  وسط  واألشياء  للحياة 
املنظور إليها تتخللها، مفترقات مكانية 

ولقاءات غير مرتقبــة، تنفجر بفعلها، 
تداعيات، هــي األخرى، انضغطت بفعل 
يتقاســم  والتباعد،  واألحــداث  الزمن 
محوريــة القصــة، الصبــي وطائــره 
العجيــب، ويقابلهمــا األم / صاحبــة 
الغائب، وسيشكل  وابنها،  الســقيفة 
الغياب السمة املشتركة بني هذه الرموز 
املتالزمــة واملفترقة في آن معاً، فالطائر 
سيغيب، مثلما غاب االبن عن أمه، لكن 
ثمة مفارقة بني الغيابني، »كان الصبي، 
ممسكاً بطرف خيط، ينتهي بأرجل أبرية 
لطائــر غريب، مأل فراغ احلافلة بضجيج 
متعــال، علق أحد الــركاب بعد أن خلع 

نظارته الطبية:
إن مثل هــذه الطيور. شــأنها عجيب، 
ســرعان ما تفر.. إنها تهرب دائماً.. من 
وهكذا،  تدجينهــا« ص74.  الصعوبــة 
فنحن أمام ســيطرة الصــورة الرمزية 
لهذا اخمللوق. فهو طائر ممســوك ويرفض 
التدجني حتى املوت، بــكل تأكيد، بحثاً 
يتوافق  ولكــي  املســتلبة..  عن حريته 
الترميز إلــى الغياب واحلريــة على حد 
سواء، بني الرموز والشخصيات احملورية، 
يلجــأ الســارد إلى منطــوق احلوار بني 
األم وهــي تخاطب الصبــي من جهة 
والراوي من جهــة أخرى. »قالت صاحبة 

السقيفة:
- خذ بقايا اخلبز يــا صغيري، والقم بها 
طائــرك العجيــب، عله يصمــت، إنه 
كأي غريــب، يغيب عن أهلــه، أجل إنه 
ينوح عليهم، كبكائــي املر على غائبي 
الثلجية  الليلــة  مذ غادرني فــي تلك 

البغيضة..
- قلت: ما الذي تصنعينه لو يعود الحقاً؟
- آه.. لو عاد حقاً، ســأمأل األرض التي لن 

تسعني زغاريد وأغاني« ص16.
وتســتمر الرحلة، ماضية في طريقها، 
عبر القــرى املبعثــرة الفقيــرة، فيما 
تتشــتت أفكار املســافرين الناعسني، 
لكن أبرز تلك اللحظــات، عندما أطلق 
األب الطائر إلى اخلارج. إلى فضاء حريته. 
»الطائر ما زال يزعق، يفرد جناحيه بقوة 
ينفلت من بني يدي الصبي، يسقط في 
األب،  يتململ  بامتعــاض  أبيه،  أحضان 
يزيج زجاج النافذة جانباً ويلقي بالطائر 
خارجاً، يالحقه الصبي بنظرات كسيرة« 

ص77، وهكذا حلق الطائر الذي لم يبق 
منه في احليز املنطلق، سوى ريشة تدور 
فوق رؤوس النيام من املســافرين، وبضع 
حســرات مؤملة تنطلق من فم الصبي 

الصغير.
أمــا قصة »ذاكــرة النار« فهــي ذاكرة 
الراوي  نار احلرب بامتياز، قصــة، يبدأها 
بالوصف مباشــرة، معتمــداً في ذلك 
علــى ضمير الـ)نحــن( ، واملــكان، هو 
جبهــة قتال، وينتقل مــن وصف األنا / 
اآلخر، إلى وصف املــكان، الذي تدور في 

فضائــه رحى احلــرب التي تتقــد نارها 
قسراً.  ماكنتها  إلى  املســاقني  باجلنود 
»نحن املستنفرين، هنا، نتحسس آالتنا 
أسمائنا،  أقراص  بنادقنا،  اعتدة  احلربية، 
التماعات  مخبئــني  امليــدان،  ضمادات 
حرابنا، بصيص ســكائرنا، وأنني أغانينا 
حتت اشــتداد القصف والبرد والظالم« 
ص74، هنــا، يتناوب الســارد مع صوت 
املكان  ســوداوية  عن  بالكشف  الراوي، 
ووحشــيته، بل قتامة احلياة وانعدامها 
في حيزه، إذ ثمة بشــر مرميون، هكذا، 

وهم يحملون شــاهدات موتهم املدالة 
من على صدورهم الواجفة، في املقطع 
الوصف مــن ضمير  يتغيــر منطــوق 
الـ)نحــن(، إلى ضمير الـ)هــو(، الغائب، 
ثم ليلتقــي، مرة أخرى، صوت الراوي مع 
الغائب في حوارية، استذكارية  الـ)هو(، 
تنتهــي بإخبارية موت اجلــد الذي كان 
باالمكان أن يكشــف لآلخرين عما تأخر 
من حياتهم وما تقدم!!، ثم تبدأ رشقات 
الرصاص مدوية في املكان، وال شيء غير 
صديات رجعها القريبة، كان الهجوم قد 

بدأ، جالباً معه املوت الزؤام.
»في األفق الداكن بفعل الغبار، تالشت 
العربة احململــة بالقتلى، لم نهتد ألحد 
منهــم، رغم كثــرة الدالئــل اخملتلفة، 
بعــد أن دار بنا العريــف املأمور حولهم 
إلى صندوق عتاد قــدمي وقال: »تلك هي 

أشياؤهم اخلاصة«.
كانــت خطابــات ودية، ورســائل حب، 
بطاقــات صور ضاحكــة، اختلطت مع 

رسوم قديسني متورعني..« ص83-82.
إذاً، يذهب كل أولئك األحياء من األحبة 
واألصدقــاء، تهرس أجســادهم ماكنة 
النار، وتشــظي أحالمهــم رصاصاتها، 
ولم يبق، منهم، ســوى أشيائهم، وثمة 
اشــباحهم تالحــق من بقــي حياً في 

املكان.
وجتدها في كل قصص اجملموعة تتحدث 
بلغة عامرة بالسردية الواقعية للمعيش 
املنظور والوصفية الالذعة ملشهد املكان 
وخلفياته االستثائية واملعقدة. وكائنات 
اجملموعة مبختزل التحليل واألســتقراء، 
هي كيانات اجتماعيــة مأخوذة باحلياة 
والبراءة، غير أن احلرمان واالغتراب والفقر 
واحلروب، كل ذلــك مينعها من التواصل 
بقوة، ثم لتبقى تتطلــع إلى يوتوبياها 
املســتحيلة، ولو استثنينا قصة »وجه 
السيد« الذي يرسم مالمحه، رسام بارع، 
في بضع دقائق، دون احلاجة إلى استذكار 
أو تأمل خطوط وجه، السيد / الطاغية، 
إذ يعيد تشكيله في كل مناسبة ميالد 
في مشــغل إجباري، يعده رجال السيد 
الرسام  يراه  الوجه املمســوخ، كما  ذي 
فحســب، أقول عدا هــذه القصة، فإن 
الطرائد،  مملكة  الطيور،  قصص، عاشق 
خطاب عاثر، العشــاء السري، ترميمات 

ممكنــة، احلصــن العتيــق، مخبــأ في 
األعالي، ظــالل أخرى، حيوات مؤجلة، ذو 
القبعة اللبادية، أشياء صعبة االفتراض، 
الكواكــب الزرق البعيــدة، ال تخرج عن 
اإلطار العام الذي أشرُت إليه في قراءتي 

للقصص األخرى.

خالصة السيرة بقلم العاثر: 
-------------------------------------

و«سني« »العاثر« في احلياة هو:

*سهيل ياسني  ..قاص وكاتب
*العاثر في بغداد / 1956 

*ســاهم في العديــد مــن الكتابات 
مختلــف  فــي  والثقافيــة  االدبيــة 

الصحف واجملالت العراقية والعربية .
ومن آثاره السردية:

*)خطاب عاثــر( قصص قصيرة عن دار 
الشؤون الثقافية / بغداد 2006

*)ارنــوب واجلــزرات الثــالث( قصــص 
لالطفال عن دار ثقافة االطفال / بغداد 

2007
*)بغداد 10 كم شرقا ( قصص قصيرة / 

عن دار الشؤون الثقافية / بغداد 
*) أرنوبــة وثعلوب ( قصة لالطفال / دار 

اصالة / بيروت 2015
*)قوس قزح ( احجيــات لالطفال / دار 

ثقافة االطفال 2011
*) شكرا ياعم ( قصص لالطفال / عن 

دار ثقافة االطفال / بغداد / 2012
*) وفاء االصدقاء ( مسرحية لالطفال 

*) خطــة ناجحة ( قصة لالطفال / دار 
اصالة /  بيروت 2018

*كتب قصصاً وسيناريوهات لالطفال 
في مجالت عراقية وعربية .

الهوامش: 

1 - مقتطف من مخطوطة مجموعة 
قصصيــة بعنــوان »محاولــة تدوين 
فاشلة« للراحل ســهيل ياسني وهي 

بخزانة أمانتي.
2 ـ قصص اجملموعة.

حياة عاثرة لسارد الـ«خطاب عاثر«...  2 - 2

حفل

اللغــة التي تضــاف إليها اإلشــارات 
واإليحاءات والعالمــات واألدوات املتاحة 

في جتسيد الصورة املسرحية جمالياً«.
والفنانون املكرمــون  بهذه  األســاتذة 
املناسبة اإلبداعية الكبيرة هم: د. صالح 
القصــب، د. جنم عبد حيــدر، د. عقيل 
مهدي، د. رياض شهيد، د. قاسم مؤنس، 
د. شذى سالم، د. ســها سالم، د. جبار 
خماط، د. حســني علي هارف، د. فرحان 
العمــران، د. كاظم العمــران، د. عماد 
هادي، د. عبلة عباس، د. مظفر الطيب، د. 
محمود جباري، د. خالد أحمد مصطفى، 
د. عقيل عبد علي، د. ياسني اسماعيل، 
د. زهير كاظــم، إضافة الــى الفنانني: 
مقداد عبد الرضــا، د. عواطف نعيم، د. 

إقبال نعيم ، د. هيثم عبد الرزاق.
الفنــون اجلميلة  وقــال عميد كليــة 
الدكتــور مضاد عجيل  بجامعة بغداد 
األســدي عن هذا املهرجان أيام املسرح 
االستعادي: »جاءتني الفكرة من وحي ما 
يســمى بالثقافة التشكيلية باملعرض 
االســتعادي، لذلك قررت أن أوظف هذا 

املوضوع باملسرح« .

وأكد الدكتور مضاد عجيل األسدي : »أنا 
ذات  الفكرة  األول لهذه  اإلمتياز  صاحب 
األبعاد التربويــة واألكادميية واالتصالية 
بني األمس واليوم.. بني املاضي واحلاضر.. 
بني جيلــني أو بني  أجيال عدة عبر تقدمي 
سلسلة مشاهد استعادية من عروض  
مسرحية  من أساتذة املسرح الكبار في 

الكلية«.
وأوضــح الدكتور األســدي: »مت تكليف 
مجموعة من األســاتذة باإلشراف على 
تقدمي هذه املشــاهد والعــروض مبعية 
مجاميع من الطلبة ومت اختيار العروض 
املسرحية ألبرز الرواد الذين أغنوا احلركة 

املسرحية بتجارب متميزة ومختلفة«.
ومــن املقرر أن تشــهد أيــام مهرجان 
املســرح االســتعادي املقبلــة تقــدمي 
نخبة  ألعمــال  اســتعادية  مشــاهد 
من اســاتذة املســرح في كلية الفنون 
اجلميلة، من بينهم: سامي عبد احلميد، 
وعقيــل مهدي،  فريد،  وبدري حســون 
وفاضــل خليل، وعونــي كرومي، وعادل 
كــرمي، وأســاتذة آخرين أثروا املشــهد 
وجمالياً..مع  علمياً  األكادميي  املسرحي 
تســليط الضوء واالحتفاء بتجربة كل 
واحد منهم تساهم فيها نخبة من أبرز 

نقاد املسرح.
مــن جانبه قال الدكتور رياض موســى 
ســكران عضــو اللجنــة التحضيرية 
للمهرجــان :«تســعى كليــة الفنون 
ثقافة  اجلميلة بجامعة بغداد لتكريس 
الوفاء واالنتماء عبر مختلف املشــاريع 
الفنيــة والعلمية التي أقامتها الكلية 
مؤخراً.. ومن بني هذه األنشطة والبرامج 
يأتــي االحتفاء بأســاتذة الكلية الرواد 
تقدمي  وذلك عبر  وتكرميهم،  واملؤسسني 
مشــاهد ملســرحياتهم التي شكلت 
عالمــات مضيئــة في ذاكرة املســرح 
أيام  مســمى  ضمن  العراقي  األكادميي 
املسرح االستعادي، حيث تقدم مشاهد 
من عروض راســخة ومؤثــرة في حركة 
وذاكرة املشــهد املسرحي األكادميي من 
خالل أعمال اخملرجني من أســاتذة كلية 
الفنون اجلميلة، الذين قدمت أعمالهم 

ضمن مسيرتها اإلبداعية«.
وأضــاف الدكتور ســكران »وتقام هذه 
األيــام حتــت شــعار نســتعيد احللم 
احلياة.. وهو شــعار  الضوئي..لنضــيء 
يختزل هدف وفلســفة املهرجان، فضالً 
عن دالالته العميقة التي حتيل الى ذلك 
األكادميي،  للمســرح  الوجداني  العمق 
من خالل العرض املسرحي اخلالد »احللم 
الضوئي« للمخرج الرائد الدكتور صالح 

القصب، فضالً عن أعمال: ســامي عبد 
احلميد، وبدري حســون فريــد، وعقيل 
مهدي، وفاضل خليــل، وعوني كرومي، 
وعادل كرمي، وأساتذة آخرين أثروا املشهد 

املسرحي األكادميي علمياً وجمالياً..«
بعــض   »وسيشــرف  ايضــا  أوضــح 
تدريسيي الكلية على استعادة مشهد 
العروض لكبار مخرجينا  من مشــاهد 
املسرحيني من أســاتذة املسرح إضافة 
الــى ›حفلة املــاس‹ لصــالح القصب/ 
هناك  سيكون  عمران،  د.فرحان  املشرف 
›كلكامش‹ لسامي عبد احلميد/ املشرف 
د.حسني علي هارف، ›إنسوا هيروسترات‹ 
لفاضل خليل/ املشــرف د.جبار خماط، 

›علي الــوردي وغرميه‹ لعقيــل مهدي/ 
›ردهة  احمد مصطفى،  د.خالد  املشرف 
رقم ٦‹ لبدري حســون فريد/ املشــرف 
د.ياسني اسماعيل،  ›ميديا لعادل‹ كرمي/ 
ويقوم  الكرمي..  عبد  د.ســعد  املشــرف 
كل من الدكتور رياض موســى سكران، 
والدكتورة ســافرة ناجي، والدكتور ثائر 
التي  الدراماتورج للمشاهد  بهاء، مبهام 

يتم تقدميها ضمن هذه األيام«.
وأكــد »إن هذه التجربــة اجلديدة على 
جتربة  املســرحية،  املهرجانات  مستوى 
)املسرح االستعادي(، تعد تأكيداً لرسالة 
الوفاء جليل من األســاتذة الذين تفانوا 
وقدموا جهودهم لســنوات طويلة، في 

صياغة الوعــي الفني واجلمالي لطلبة 
الفنــون اجلميلة  املســرح في كليــة 

العريقة«.
وعبر الدكتور جبار خماط عن انطباعه 
حول املهرجان قائالً »مهرجان املســرح 
االســتعادي أجده فكرة مدهشــة، في  
التواصــل النبيل مع عروض أســاتذتنا 
الذيــن علمونا املســرح وفنونه، وكانت 
باكــورة نتاجاته، مشــهد اســتعادي 
ملســرحية )حفلة املاس( التي سبق أن 
أخرجهــا د. صالح القصــب، من متثيل 
الفنانني مقداد عبد الرضا ، وهيثم عبد 
الرزاق وآزادوهــي صاموئيل وإقبال نعيم 
وخالد علي، بإدارة د. فرحان عمران ومتثيل 
مجموعة رائعة من طلبة قسم الفنون 
املسرحية وقد ذكرني بالعرض املسرحي 

األصل في تسعينيات القرن املاضي«.
وتســاءل الكتور جبار خماط : »أشاهد 
وأقــول في نفســي، ماذا ســتكون ردة 
فعــل د. صالح القصب، حني يشــاهد، 
عرض مسرحيته )حفلة املاس ( بطاقات 
شبابية من طلبتنا أبدعوا في استعادة 
؟! مؤكد ســيخالطه شعور  تفاصيله 
بالســعادة والفخر، ألن طلبته تواصلوا 
وأعــادوا له احلياة  اإلبداعي،  مع منجزه 
تارة أخرى، قطعاً األمر ليس هيناً، لكنه 
ليس مســتحيالً بوجود طاقات إبداعية 
واعدة وإرادة عاليــة على التنفيذ، أقول 
لكم لقــد جنحتم  باســتعادة  عرض 

مسرحي  بكل تفاصيله«.
اجلدير بالذكر أن اليوم العاملي للمسرح 
املبــادرة  متــت    )World Theatre Day(
به من قبــل املعهد الدولي للمســرح 
عام 1961 أثنــاء املؤمتر العاملي للمعهد 
الدولي للمسرح في فيينا، ويحتفل به 
العالــم يوم 27 آذار مــن كل عام، حيث 
تقام جملة من األنشطة واالحتفاليات 
اخلاصة بهذه املناسبة التي جرى العرف 
أن يتم فيها اختيار شــخصية إبداعية 
ومســرحية لكتابة كلمة خاصة بهذه 
املناســبة تترجم إلى أكثر من 20 لغة 
ذاتــه، ويتم تعميمها  اليوم  وتلقى في 
على جميع املؤسســات املسرحية في 

العالم.
والســبب الوحيد الختيار اليوم العاملي 
للمســرح هو تعزيز املسرح في العالم 
ودوره في اجملتمع، كما أن هذا اليوم يعد 
وتقديراً لفن املسرح بشكل عام  تكرمياً 
في كل أنحاء العالم، مما يســاعد على 
زيــادة الوعي واملعرفة بقيمة املســرح، 

تقوية االستمتاع به.

الصباح الجديد - متابعة:

مبناســبة اليوم العاملي للمســرح الذي 
يحتفل به املسرحيون جميعا  في أرجاء 
املعمورة في الســابع والعشرين من آذار 
من كل عام، أقام قسم الفنون املسرحية 
فــي  كلية الفنون اجلميلــة في جامعة 
بغداد مهرجان أيام املســرح االستعادي 
الذي يستمر عدة أيام، بعد ان بدأت أولى 
فعالياته، األحد  في رحاب مســرح الرواد 
الكائن في مبنى قسم الفنون املسرحية 
في الكليــة ذاتها وســط حضور غفير 
بفن  واملعنيني  الكلية  وطلبة  الســاتذة 
املسرح، وتضمن فعاليات عدة متاهت مع 
فرحــة هذا اليوم بكل مــا ينطوي عليه 
مــن وفاء وعرفان بجهود صناع املســرح 
من أســاتذة ومخرجي املسرح في قسم 
الفنــون املســرحية في كليــة الفنون 

اجلميلة.
وابتدأ حفل افتتــاح املهرجان الذي أداره 
بنجاح اخملرج املســرحي ســنان العزاوي، 
بكلمــة عميــد كلية الفنــون اجلميلة 
للمهرجان  التنظيمية  اللجنــة  ورئيس 
الدكتور مضاد عجيل األســدي وأعقبته 
الدكتور  الكبير  املســرحي  اخملرج  كلمة 
صــالح القصب، ومــن ثــم مت تكرمي 25 
جلهودهم  تقديراً  وفناناً مسرحياً  أستاذا 
وعطاءاتهــم ومنجزاتهــم املســرحية 

املتنوعة. 
 شــهد حفــل االفتتاح تقدمي مشــهد 
اســتعادي بإدارة د. فرحان عمران ومتثيل 
مجموعة رائعة من طلبة قسم الفنون 
املســرحية، من مسرحية »حفلة املاس« 
التي ســبق أن أخرجها »عراب مســرح 
الصــورة، الدكتور صــالح القصب عام 
1990، عن نص الكاتــب الدكتور خزعل 
املاجــدي، وســينوغرافيا : الفنــان كرمي 
رشــيد، ولعب أدوارها الفنانــون: مقداد 
عبد الرضــا، وهيثم عبد الرزاق، وآزادوهي 
صاموئيل، وعواطف نعيم، وإقبال نعيم، 
وخالد علي، ورضا ذياب، وتناقش موضوع 
وأحابيل  والتعســف  اخلالص من احلروب 
السياسة، واخلالص من املنفى الذي ميثل 
بتقدمي  وأختتم  والروتــني،  للملل  عالمة 
احتفــاء وإضاءة شــاملة لتجربة اخملرج 
املســرحي  الدكتور صالح القصب، الذي 
اعتمد في رؤاه اإلخراجية املغايرة واملثيرة 
للجدل »الصورة اجملســدة بالتشــكيل 
والفضــاء  والســينوغرافيا  احلركــي 
املســرحي والتعبير اجلسدي في توصيل 
الفعل املســرحي لتصبــح احلركة هي 

»الفنون الجميلة« تسترجع اعماال خالدة
لكبار مسرحيي البالد في تجربة تضيء خشبة اليوم

لمناسبة يوم المسرح العالمي وتحت عنوان أيام المسرح االستعادي..

ابتدأ حفل افتتاح المهرجان 
الذي أداره بنجاح المخرج 

المسرحي سنان العزاوي، 
بكلمة عميد كلية الفنون 

الجميلة ورئيس اللجنة 
التنظيمية للمهرجان 

الدكتور مضاد عجيل األسدي 
وأعقبته كلمة المخرج 

المسرحي الكبير الدكتور 
صالح القصب، ومن ثم تم 

تكريم 25 أستاذا وفنانًا 
مسرحيًا تقديرًا لجهودهم 

وعطاءاتهم ومنجزاتهم 
المسرحية المتنوعة
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ملونشريط
رسائل واتساب وتغريدات تويتر

تثقل كوكب األرض
 أظهرت حســابات فيزيائية أن البيانات الرقمية كتحميل ماليني 
الصور إلى جانب التغريدات والنصوص ومليارات الرســائل على 
»واتساب« جتعل الكوكب أثقل، وفق عالم فيزيائي، ووفق البحث 
الذي نشــر على موقع »AIP  Advances«  توصل عالم الفيزياء 
في جامعة بورتســموث، ملفني فوبسون، إلى أن الكتلة احلرفية 
ملليــارات التغريدات وعدد ال يحصى مــن النصوص وكل جزء من 

املعلومات التي ننشئها تثقل الكوكب.
وخالل الـ 24 ســاعة املاضية مثال حّمل األشخاص لقطات تزيد 
كتلتها عن 720 ألف ساعة على موقع يوتيوب، ورغم أن خالصة 
البحث قد ال تلقى القبول من اجملتمع العلمي دون املزيد من األدلة، 

إال أن جتربة فوبسون بناها على أساس انفجارات املادة املضادة.
وفي أوائل 1960، تنبأ الفيزيائــي األملاني األميركي، رولف النداور، 
باحلد األدنــى من التغيير الــالزم حملو املعلومات مــن أي نوع من 

األنظمة.
وينقل موقع »ساينس ألرت« أنه إذا أُخذت أيضا حسابات العالم 
ألبرت أينشــتاين في االعتبار، كما يفعل فوبســون، فإن التغيير 
األساسي في الطاقة يجب أن يعادل تغييرا في الكتلة، مما يعني 
أن جميع املعلومات التي نخلقها كل يوم تساهم بكمية صغيرة 

في كتلة الكوكب.
ويشــير املوقع إلى أن التراكم الهائل ملقاطــع فيديو، ونصوص 
ويكيبيديا ومقاطع تيك توك وغيرها سيؤدي إلى بعض العواقب 

الصادمة في املستقبل البعيد.

لن تصدق.. بقايا من البالستيك
تسبح في دمائنا 

يبــدو أال مكان على وجــه األرض خال من بقايا البالســتيك، إال 
أن التأكيــد على وجودها في دماءنا أمر ال يصدق، ال بل يكشــف 
مشــكلة بيئية هائلــة وخطيرة آخذة في االتســاع فقد أجرى 
باحثــون مــن Vrije Universiteit  Amsterdam  واملركز الطبي 
بجامعة أمســتردام، عينات دم مأخوذة مــن 22 متبرعاً مجهوالً 
يتمتعــون بصحة جيدة بحثاً عن آثــار البوليمرات االصطناعية 
الشــائعة التي يزيد قطرها عن 700 نانومتر، وعثر العلماء على 
بقايا صغيرة من البالستيك في دم اإلنسان مما أثار قلقاً ومخاوف 
بشــأن مضارها الصحية علــى املدى الطويل، بحســب موقع 

. .cience Alert
وبعد أن بذل الفريق جهوداً كبيرة للحفاظ على معداتهم خالية 
من امللوثات واختبار املســتويات اخللفية للبالســتيك، كشفت 
طريقتان مختلفتان لتحديد التركيب الكيميائي وكتل اجلزيئات 

أدلة على عدة أنواع بالستيكية عبر 17 عينة.
في األثنــاء، وعلى الرغم مــن اختالف التركيبــات الدقيقة بني 
العينــات، تضمنت املواد البالســتيكية الدقيقة البولي إيثيلني 
تيريفثاليت )PET(، الذي يشــيع استخدامه في زجاجات املالبس 
واملشروبات، وبوليمرات الســتايرين، التي غالباً ما تستخدم في 

قطع غيار السيارات والسجاد وحاويات الطعام.
وفي املتوســط، مت قياس 1.6 ميكروغرام من املواد البالستيكية 
لــكل مليلتر مــن الــدم، وكان أعلى تركيــز يزيد قليــالً عن 7 
ميكروغرام. لكن الباحثني لم يتمكنوا من إعطاء تفصيل دقيق 
ألحجام اجلسيمات بسبب قيود طرق االختبار. مع ذلك، من اآلمن 
افتراض أن اجلســيمات األصغر التي تقترب من حد 700 نانومتر 
من التحليل سيكون من األســهل على اجلسم استيعابها من 

اجلسيمات األكبر حجماً التي تتجاوز 100 ميكرومتر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تتطلــع الســياحة العراقيــة 
إلى  القطــاع  بهذا  واملعنيــون 
عودتــه إلى مــا كان عليه في 
املاضــي  القــرن  ثمانينيــات 
ومــا قبلها، وتشــكل اجملاميع 
الســياحية األجنبية، رغم قلة 
أعدادها، التي أخذت تتوافد على 
البالد، بارقة أمل قد ينعش رافداً 

اقتصادياً مهماً.
وتناول تقرير لوكالة فرانس برس، 
الســياحة في العراق والسواح 
األجانب أفراداً ومجاميع، مشيرا 
الــى انه بعــد عزلــة مطبقة 
احلروب  بسبب  لعقود  استمرت 
وما أعقبها من موجات العنف، 
بــدأ بعــض الســياح األجانب 
مبدنه  العراق  الكتشاف  بالعودة 
وآثاره، لكن القطاع الســياحي 
هناك ما زال يعاني من مشاكل 
عــدة، وفي يوم ربيعــي من آذار 
األمريكية  الســائحة  وقفــت 
إليانــا أوفاييه اللتقــاط صورة 
أمام مجســم لبوابة عشــتار 
في موقع بابل األثري العريق في 
وسط العراق، برفقة 14 سائحاً 
أجنبيــاً من بني كثيريــن بدأوا 
بالتوافد إلى بلد فتح للتّو أبوابه 

أمام العالم.
قبل عام، باتت تأشــيرة الدخول 
ُتنــح عند الوصــول الى بغداد 

للعديد من اجلنسيات األجنبية، 
بعد عزلة عقود فرضتها احلروب 
وسياسات نظام البعث السابق، 
ما أنســى العالم مواقع العراق 
بعضها  املــدرج  الهامة  األثرية 
على قائمة اليونســكو للتراث 
تنافس  أن  ميكنها  التي  العاملي، 

دوالً مثل مصر وسوريا واألردن.

بشــكل  الســياح  بعض  يأتي 
فــردي بينهم صانعــو محتوى 
وينشرون  البالد  يستكشــفون 
علــى »يوتيــوب« فيديوهــات 
والســكان  الطعــام  عــن 
واآلثــار لعشــرات اآلالف مــن 
متابعيهــم، فيمــا يأتي آخرون 
ضمن مجموعات ســياحية مع 

شــركات محلية خاصة تنظم 
البصرة  إلى  بغــداد  جوالت من 

جنوباً ثم املوصل شماالً.
التي  الدينيــة  الســياحة  عدا 
تعاني من املشــاكل نفســها، 
القطــاع جديــد نســبياً على 
للتنظيم  يفتقر  يزال  وما  البالد 
التحتيــة  والبنــى  والتمويــل 

كما  احلكومة،  واهتمام  الالزمة 
يقول أصحاب شــركات خاصة 
يجهــدون بشــكل ذاتي جلذب 
الســياح، تروي إليانــا املقيمة 
في كاليفورنيا وهي تتجول في 
مدن العراق مع شركة لتنظيم 
حتلم  أنهــا  ســياحية،  جوالت 
بزيارة العراق منذ أن تلّقت عنه 

دروساً في تاريخ الفنون قبل 20 
عامــا، وتضيف بالقــول: »حني 
علمــت أنه بإمكاننــا احلصول 
علــى تأشــيرة الدخــول عند 
استطعت  حاملا  جئت  الوصول، 
أنا متحمسة ألرى كل ما يرتبط 
وتســتطرد  احلضــارات«.  مبهد 
قائلة: »أول ما الحظته هو دفء 
العراقي،  الشعب  وطيبة  وكرم 
وهم  بابتســامة  بك  يرّحبــون 
وفخــورون جداً  مهذبون جــداً 

ببلدهم«.
وشــغفها  حماســها  رغــم 
بتاريــخ العراق، الحظــت إليانا 
البالغــة 50 عامــاً وهي تعمل 
البنى  تهالك  »غوغل«،  بشركة 
التحتية، وما تــزال مدينة بابل 
األثرية التي حتولــت إلى قاعدة 
الدولي  للتحالــف  عســكرية 
إبــان الغــزو األمريكــي للبالد، 
حتمل نــدوب املاضي، وكأنها لم 
تعتــد على الزوار، يبــدو املوقع 
مهجوراً، األعشاب تتصاعد من 
األرض  في  التفســخات  بعض 
اخملصصة  املتهالكة  واملقاعــد 
األخرى  اجلهة  في  الزوار،  جللوس 
من املوقــع، أعمال بناء وصيانة، 
عمــال بخوذ صفراء وســترات 
فوســفورية، يحّضــرون قطعاً 
النفايات  وإســمنتية،  حديدية 
األعشــاب  األرجاء،  في  تتراكم 
البرية واألشــواك عّرشت على 

بعض جدران املدينة األثرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
وزعت جوائز األوســكار لهذا العام 
في مدينــة لوس أجنليــس، حيث 
اختيرت أفضل األعمال في األشهر 
الـ12 املاضية فــي مجال صناعة 

السينما.
وجميع  بالفائزيــن  قائمــة  وهذه 
جوائز  توزيع  حفل  في  املرشــحني 

األوسكار الـ94.
جائزة افضل فيلم كانت من نصيب  
فيلم )كودا(  وهــو فيلم كوميديا 
درامــا مــن تأليف وإخراج ســيان 
هيدر وبطولة إميليا جونز، اوخينيو 

أفضل  جائزة  ماتلن،  ومارلي  ديربيز 
لدورها  شاستني،  جليسيكا  ممثلة  
في فيلم )عيون تامي فاي (، وكانت 
جائــزة أفضل ممثل من نصيب  ويل 
ســميث، لدوره في فيلــم »امللك 
ريتشارد«، واملمثلة أريانا ديبوز تفوز 
بجائزة أفضل ممثلة مســاعدة عن 
دورها في فيلم قصة احلي الغربي، 
وجائزة أفضل ممثل مساعد ذهبت 
لتروي كوتســور لــدوره في فيلم  
كــودا، بينما كانــت جائزة أفضل 
مخرج مــن نصيــب اخملرجة جني 
كامبيون عــن فيلمها قوة الكلب، 

وجائــزة أفضــل ســيناريو أصلي 
ذهبت لفيلم )بلفاســت(  لســير 
كينيــث برانا، بينمــا كانت جائزة 
أفضل ســيناريو مقتبس لفيلم ) 
كودا( لســيان هيدر، وجائزة أفضل 
فيلــم صور متحركــة من نصيب 
فيلم رســوم  وهو  )انكانتو(  فيلم 
متحركة أمريكي من إنتاج شركة 
اســتديوهات والت ديزني للرسوم 
املتحركة، الفيلم من إخراج بيرون 
هــوارد وتأديــة صوت ســتيفاني 
بياتريس،يلمر فالديراما،ديان غيريرو 

وأجني سيبيدا. 

جائزة أفضــل فيلم وثائقي ذهبت 
لفيلم )صيــف الروح(  أو)عندما ال 
ميكــن بث الثورة علــى التلفزيون( 
وثائقــي طويل عن  وهــو فيلــم 
مهرجان هارلم الثقافي األسطوري 
لعام 1969 الذي احتفل باملوسيقى 
والثقافة األمريكية األفريقية ، وعزز 
الفخر والوحدة الســوداء، وهو أول 
جتربة إخراجية للمؤرخ املوســيقي 
املعروف  أمير طومسون،  األميركي 

باسم »كويستلوف«.
جائــزة أفضل فيلــم أجنبيكانت 
لفيلم )قودي ســيارتي(  وهو فيلم 

دراما ياباني إنتاج 2021 من بطولة 
وهيدتوشــي  اوكادا  ماســاكي 
ريوســوكي  اخراج  نيشــيجيما، 
، املؤلــف هاروكي  هاماجوتشــي 
موراكامي، واملوســيقى من تأليف 

إيكو إيشيباشي.
جائزة أفضــل أغنية أصلية كانت 
من نصيــب اغنية فيلــم )الوقت 
وفينياس  إيليــش  لبيلي   ) للموت 
أفضــل  جائــزة  امــا  أوكونيــل، 
موســيقى أصليــة فكانــت من 
نصيب هانز زميــر في فيلم )كثيب 
( وهو فيلم خيــال علمي أمريكي 

من إخــراج دينيس فيلنوف وكتابة 
إريك روث، الفيلم مقتبس من رواية 
حتمل نفس األسم لفرانك هربرت، 
وحصد نفس الفيلم جوائز،  أفضل 
تصوير ســينمائي للمصور كريج 
فريزروأفضــل تأثيرات بصرية لبول 
المبــرت ، تريســتان مايلــز، بريان 
مونتاج  وافضل  نيفزر  غيرد  كونور، 
جلو ووكر، وجائزة أفضل صوت ملاك 
روث و مارك ماجنينــي وثيوغرين و 
دوغ هيمفيــل ورون بارتلت،  وجائزة 
لباتريس  إنتــاج  تصميــم  أفضل 

فيرميت وزسوزانا سيبوس.

تسهيل سمة الدخول يعيد الروح الى السياحة 

جوائز األوسكار 2022:

حصة االسد لفيلم »كثيب« وويل سميث افضل ممثل

بعد ان كاد العالم ينسى مواقع البالد األثرية

الصباح الجديد - وكاالت:  
 بينما يود البعض االعتقاد بأن جائحة فيروس 
كورونا املســتجد انتهت، فإن شــكال جديدا 
من متغير أوميكرون ينتشــر بســرعة، ولكن 
دراسة جديدة أظهرت »خبرا مطمئنا« متعلقا 

باملتحور اجلديد.
ويشكل املتحور الذي يعرف باسم »بي أيه 2«، 
وهو ساللة فرعية من أوميكرون، اآلن ما يقرب 
من ربع اإلصابات اجلديدة بكورونا على مستوى 

الواليات املتحدة، وفقا حملطة »سي بي إس«.
ووجدت دراســة جديدة أجريــت على مليوني 
شــخص في الدمنارك بني نوفمبر وفبراير، 187 
حالة »إصابة متكررة« بفيــروس كورونا، ومن 
بني تلك احلاالت الـ 187 كان هناك 47 شخصا 
فقط لديهــم متحورأوميكرون األول واملتحور 

»بي أيه 2«..
ووفقا لـــموقع »هيلــث الين«، فــإن غالبية 
األشــخاص في الدراســة الذين أصيبوا بكال 
املتحوريــن الفرعيني لألوميكرون، كانوا صغارا 
بالسن وغير مطعمني ولم يكن لديهم حاالت 
بأن  الكثيرين،  الدراسة طمأنت  خطيرة، وهذه 
من أصيب مبتحــور أوميكرون، املتحور الطاغي 
في األشــهر املاضية، من الصعب جدا إصابته 

باملتحور الفرعي اجلديد.

ونظرا لوجود الكثير من التشابه بني املتحورين 
العديــد من  الفرعيــني لألوميكــرون، فــإن 
األشــخاص الذين أصيبــوا بكورونا في موجة 
الشــتاء األخيرة، ســيكونون »محميني« من 

اإلصابة مر أخرى على املدى القصير.
وتأتي التقديرات اجلديدة في الوقت الذي أثارت 
فيه النســب الفرعية مخاوف فــي باقي دول 

ارتفعت حــاالت املتحور اجلديد  العالم، حيث 
لتهيمــن على احلاالت املبلــغ عنها في جميع 
أنحــاء العالم - مبا في ذلك فــي البلدان التي 

تواجه اآلن موجة متجددة من اإلصابات.
وتشــير التقديرات إلــى أن املتحور »بي أيه 2« 
قابل لالنتقال بنسبة تصل إلى 40 باملئة أكثر 

من نسخة أوميكرون السابقة.

دراسة »تطمئن« المصابين بكورونا خالل الشتاء الماضي

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

يتوقع علماء الفلك أن حتقق تفوق بالعمل خالل 
الفتــرات القادمة ومن املمكــن حصولك على 
منصب جديــد يغير مجرى حياتك لألفضل كما 
أن االهتمام بسلوكك سيجعل منك شخصاً ذو 

ثقل واحترام من اجلميع.

يجب على مولود برج العذراء خالل الفترة القادمة، 
أن يفكر جيًدا قبل أن يتحدث مع أى شخص حتى 
ال تتســبب عفويته فى إثارة املشاكل بينه وبني 
اآلخريــن، ويجب أن يهتم بعمله أكثر وينتبه حلل 

املشاكل التي تواجهه في عمله.

يتوقع علماء الفلــك ملولود برج اجلوزاء بأنه خالل 
الفترة املقبلة ســوف يحصل على مكانة جيدة 
بعمله ألنه دائم الســعى، وســوف يصبح أكثر 
حساسية عند التعامل مع اآلخرين، لذلك حافظ 

على عالقتك باآلخرين حتى ال تخسرهم .

يتوقــع علماء الفلك ملولود بــرج امليزان خالل 
الفترة املقبلة، حصوله على ترقية أو مكافأة 
فى العمــل، نتيجة للمجهــود الكبير الذى 
يبذله، وحرصه على مساعدة زمالئه فى إجناز 

املهام فى الوقت املطلوب .

لديــك الكثير مــن األصدقاء ولكنــك ابتعدت 
عنهم طــوال الفترة املاضية، بســبب حالتك 
النفسية، حاول أن تتواصل معهم هذه الفترة، 
فســتجد واحًدا منهم ميد لك يــد العون، ورمبا 

يكون لديه بعض احللول لقضاياك املعلقة.

يجب على مولود بــرج احلوت خالل الفترة املقبلة، 
أن يحافــظ على مواعيد عملــه حتى ال يتعرض 
التفكير  يتكاســل عــن  وأال  املالية،  للجــزاءات 
في مشــروعات جديدة. يتميز مولــود برج احلوت 

بالرومانسية والقدرة على احتواء شريك حياته.

يجب علــى مولود بــرج الدلو، خــالل الفترة 
القادمة، أن يحافظ علــى عالقته بزمالئه، وال 
يتعمد أن يثير املشاكل واخلالفات معهم، حتى 
تتحســن صورته أمام زمالئه، ويعمل في بيئة 

هادئة .

يتوقع علمــاء الفلك أن يحقق مولــود برج الثور 
تفوقــا بالعمل خالل الفتــرة املقبلة، كما يتوقع 
أن يســمع أخبار جديدة وإيجابية جتعله يشــعر 
بالســعادة.مبادرتك باخلير لن تعود عليك ســوى 
باخلير، وكن مستعدا هناك ارتباط جديد بطريقك.

التفاؤل والنظــرة اإليجابية لبعض األمور 
ســيجعل منك شــخصاً براقــاً مبهجاً 
طوال الوقت، كن على استعداد للحصول 
على الكثير من املفاجآت السارة املبهجة 

مثلك.

يجب على مولود بــرج العقرب خالل الفترة 
القادمة، أن يهتم بصحته ويعمل على إجراء 
الفحوصات الطبيــة الدورية، ويهتم بتناول 
األطعمة واملشروبات الصحية التي تساعده 

في احلفاظ على صحته.

حاول أن تنتهى من مهامك املعلقة، واستعن مبن 
حولك ملســاعدتك، وال تصر علــى تنفيذ وجهات 
نظرك فقط، اســتمع ملن حولك، رمبا تفيدك اآلراء 
التى تســمعها، واحرص علــى وضع خطط إلجناز 

قضاياك املعلقة .

الجديالدلو

هناك هدايــا ومفاجآت ســارة في طريقها 
إليك، منها أشــياء كنت تريد حدوثها بفارغ 
الصبــر، اســتثمر األحداث الســعيدة قدر 
املســتطاع في احلصول علــى أكبر قدر من 

االستفادة بالسعادة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

القدم  لكرة  الكندي  املنتخب  تأهل 
 FIFA إلــى نهائيــات كأس العالم
قطــر 2022™ بفــوزه على ضيفه 
منتخب جامايــكا برباعية نطيفة 
ليبلغ النهائيــات للمرة األولى منذ 
الكندي  املنتخــب  عاماً.ورفــع   36
رصيده إلــى 28 نقطة في الصدارة 
وضمــن تأهله قبــل اجلولة األخيرة 
التــي يواجــه فيهــا بنمــا إذ بات 
يتقدم بفــارق 6 نقاط عن منتخبي 
الواليات املتحدة واملكسيك واللذين 
يتواجهان فــي وقت الحق من اليوم 

مع كل من بنما وهندوراس توالياً.
وكان بإمكان كندا أن حتسم تأهلها 
فــي اجلولة املاضية لو لم تخســر 
صفر- كوستاريكا  مضيفتها  أمام 

1 فــي منتصف األســبوع احلالي، 
اللحاق  لكنها جنحــت األحد فــي 
املتأهلني بفوزهــا في مباراة  بركب 
كانــت بحاجــة إلى نقطــة منها 
لضمــان نيلهــا إحــدى البطاقات 
الثالث املؤهلة مباشرة عن منطقة 
الكونكاكاف.افتتــح ســايل الرين 
التســجيل في الدقيقة 13 وأضاف 
تاجــون بوكانان الهــدف الثاني في 
44 قبل أن يضيف جونيور  الدقيقة 
هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 
83 ثم أدريان ماريابا الرابع باخلطأ في 
89 من  مرمى فريقه فــي الدقيقة 
عمر املباراة التــي جرت في تورونتو.

وكان الظهــور الوحيــد للمنتخب 
الكندي الذي يحتل املركز 33 حالياً 

مونديال  الفيفــا، في  في تصنيف 
املكسيك 1986 حيث خرج من الدور 

األول.
من جانب اخــر، وبكثير من التفاؤل 
املشــوب باحلذر، يتطلــع املنتخب 
البرتغالــي إلى حجــز مقعده في 
نهائيات كأس العالم 2022، عندما 
اليوم  الشــمالية،  مقدونيا  يلتقي 

الثالثــاء، في نهائي املســار الثالث 
للتصفيات.كما  األوروبــي  بامللحق 
البولندي  املنتخــب  اليــوم  يلتقي 
نظيره الســويدي في نهائي املسار 
الثانــي بامللحــق نفســه ليتأهل 
التي  النهائيات  إلــى  الفائز منهما 

تستضيفها قطر هذا العام.
فيما تأجل نهائي املســار األول إلى 

حزيران املقبل، بسبب تأجيل مباراة 
أوكرانيا مع إســكتلندا في نصف 
الروســية  احلرب  نتيجة  النهائــي، 
األوكرانيــة الدائرة حاليــا، ويلتقي 
الفائز من هذه املبــاراة املؤجلة مع 
املنتخب الويلزي في نهائي املســار 
األول.وكان املنتخب البرتغالي وصل 
عن جدارة إلــى النهائي بالفوز على 

نظيــره التركــي 3 / 1 فــي نصف 
النهائي يوم اجلمعــة املاضي، لكن 
مهمة الفريق في النهائي لن تكون 
سهلة رغم الفارق الهائل بني تاريخ 
مقدونيا  منتخب  املنتخبني.وفجــر 
الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل 
بعدما تغلب على مضيفه اإليطالي 
بطل أوروبا 1 / صفــر في املواجهة 

األخرى بالدور نصف النهائي ليحرم 
الفائز  )األزوري(  اإليطالــي  املنتخب 
بلقــب كأس العالــم أربــع مرات 

سابقة من بلوغ النهائيات.
ولهذا، يــدرك املنتخــب البرتغالي 
بقيــادة مديــره الفنــي فرنانــدو 
ســانتوس وقائد الهجــوم اخملضرم 
كريســتيانو رونالدو، أن مباراة الغد 
لــن تكون نزهة على ملعب ســتاد 
»الدراجاو« في بورتو، وإمنا ســتكون 
اختبــارا خادعا فــي مواجهة فريق 
لديــه الطموح واحلمــاس، وازدادت 
ثقته بنفسه بعد الفوز على األزوري.
البرتغالي ميتلك  املنتخــب  ولكــن 
أيضا من األســلحة ما يســتطيع 
بها عبور مثل هذا االختبار الصعب 
املقدونية.ويأتي  املغامــرة  وإنهــاء 
في مقدمة هذه األســلحة حماس 
الفريــق ورغبــة العبيه فــي قيادة 
النهائيات للنســخة  إلــى  الفريق 
السادسة على التوالي والثامنة في 

التاريخ.
ويتمتــع الفريق بوجــود مجموعة 
الذين فرضوا  املتميزين  من الالعبني 
نفســهم بقوة على قائمة أفضل 
السنوات  العالم خالل  الالعبني في 
إلى جانب  بينهم  ويبرز من  األخيرة؛ 
رونالدو )مانشستر يونايتد اإلجنليزي( 
)ليفربول  كل مــن ديوجــو جوتــا 
)أتلتيكو  فيليكس  وجواو  اإلجنليزي( 
فيرنانديز  وبرونو  اإلســباني(  مدريد 
اإلجنليــزي(  يونايتــد  )مانشســتر 
سيتي  )مانشستر  كانسيلو  وجواو 
اإلجنليــزي( وغيرهم من النجوم في 

مختلف املراكز.

منتخب البرتغال في مواجهة حذرة أمام قاهر إيطاليا

كندا تتأهل إلى المونديال للمرة األولى منذ 36 عامًا عمان ـ وكاالت:
حســم املنتخب األردني للناشــئني، بطاقة 
التأهــل إلى مونديال كرة اليد الشــاطئية، 
املقرر إقامته في اليونان خالل حزيران املقبل، 
وذلــك بعد فوزه 2-0 علــى الهند، في ختام 
طهران.ومتكن  اســتضافتها  التي  املسابقة 
املنتخب األردني من حتقيــق انتصاره الثالث 
في البطولة، مقابــل هزميتني، ليحتل املركز 
الثاني.وشارك في البطولة 6 منتخبات وهي 
إيران وباكســتان وقطر والهند وأفغانستان 

إلى جانب األردن.
وكان املنتخب األردني قد افتتح مشــاركته 
في البطولة بالفــوز على قطر بنتيجة 1-2، 
2-0، قبل اخلسارة  وعلى أفغانستان بنتيجة 
األردني  املنتخب  وباكستان.ويضم  إيران  أمام 
للناشئني املشــارك في هذه البطولة، هاني 
معتصــم وأحمــد عنانزة ويوســف حمور 
وأحمد العطابي وخالــد احلمود وعبد الودود 
عنانزة وأحمد حمامرة ومحمد أبو رمان وعبد 

اإلله أبو رمان وعلي جعارة.

ناشئو األردن إلى مونديال 
كرة اليد الشاطئية

العبو منتخب كندا

مفكرة اليوم
تصفيات كأس العالم

بطولة دبي تحت 23 

العراق ـ سوريا 
البرتغال ـ مقدونيا

بولندا ـ السويد

العراق ـ تايالند

4:45 مساًء
9:45 مساًء
9:45 مساًء

4:00 مساًء
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متابعة ـ الصباح الجديد:

أكــَد ُمدرب املُنتخــب الوطني، عبد 
الصحفي  املُؤمترِ  في  الغني شــهد، 
الــذي عقــَد أمس في نادي شــباب 
األهلي: إن ُمواجهة املنتخب السوري 
ألننا  نهائّية  مباراة  مبنزلِة  ســتكون 
نعلم أن الفوزَ فيها لن يكون كافياً، 
حيث ال تزال الفرصُة قائمًة ملنتخب 

اإلمارات.
وعن رؤيته ملباراِة اليوم وقراءته ألوراِق 
املُنتخــب املنافــس، أوضَح شــهد: 
إن املبــاراة ال تخلــو مــن الصعوبِة، 
وبالرغم مــن أن املُنتخب الســوري 
ليس لديه أمٌل في التأهل لكن بكل 
تأكيٍد سيكون حريصاً على الظهور 
مبستوى طيٍب لكن يبقى سالحنا هم 
العبونا لعكِس تطلعاتنا وتطبيق ما 
مطلوٌب منهم.وعن اجلانِب النفسي، 
أكَد شــهد: إنــه أحد أهم ُســبل 
النجاح، وهذا ما عملنا عليه، إضافًة 
الــى اجلانِب الفني، فمتــى ما طبق 
العبونا الواجبات سنكون بوضٍع جيٍد 
األمور اخلططيــة، وهذا ما  وتطبيق 
حصَل في مواجهــة اإلمارات، حيث 
احلصوِل  مــن  املنافس  يتمكــن  لم 
على فرٍص كثيرٍة كون العبينا كانوا 

ملتزمني بواجباتهم. 
وشّددَ شهد على: إن كرة القدم في 
الوقــت احلالي ال تبحث عــن املتعِة 
بقدر ما تبحُث عــن حتقيِق النتائج، 
املنتخب  مســار  تصحيُح  وعلينــا 
الوطني، وســبق أن جمعني حديٌث 

مع رئيِس االحتاد العراقّي لكرِة القدم، 
عدنان درجــال، حول هــذا املوضوع، 
ويبقى هدفنا غــداً هو نقاط املباراة، 
وأنا على متاِم الثقــِة حتى باملنافس 
الســوري، فهم بعيــدون كل البعد 
عما يقــال من أمورٍ خارجٍة عن نطاق 

الرياضة.

املُنتخب  العــب  أوضَح  جانبه،  من 
الوطني، أمجد عطــوان، في املؤمترِ 
الصحفي إن املُنتخب العراقي على 
أمت اجلاهزّية، وإن ُمباراة ســوريا تعد 
مصيريًة بالنسبِة لنا، وهدفنا الفوز 
فيها ال غير بغض النظر عن نتيجِة 
مباراة اإلمــارات وكوريا، وأن نحقق 

آمــال وتطلعات جمهورنــا الكرمي 
.وأضــاَف: حظوظنا انتعشــت في 
خطِف تَذكرة امللحق، خصوصاً بعد 
الفوزِ على اإلمــارات الذي وضعتنا 
للمضي  الصحيــح  الطريــِق  في 
قدماً نحــو خوض مواجهة املُلحق، 
وإن تواجد املدرب عبد الغني شهد 

قد رفَع من اجلانب املعنوي لالعبينا، 
وهــذا ما ملســناه فــي التدريباِت، 
وانعكــَس ايجابيــاً فــي مواجهة 
أن  الســابقة، علــى أمل  اإلمارات 
نواصل الفوزَ في التصفياِت املؤهلة 
2022.وأكَد عطوان  ملونديال قطــر 
على ضرورِة التركيــز، وحَث زمالءه 

على: إن مثل هكذا مباريات فاخلطأُ 
فيها ال يغتفر، لذا علينا تقدمي أداٍء 
طيٍب مع االلتزاِم بتوجيهات اجلهازِ 

الفني لكي نحقق املراد.
وعقَد أمــس املؤمتُر الفنــي ملباراِة 
منتخبنا  الوطني ونظيره السوري، 
وذلك عبر تطبيــِق غوغل ميتينك 
)اونالين(، وحضرَ عن اجلانِب العراقي 
املديــُر اإلداري غيــث مهنا وطبيب 
الكرمي  عبــد  الوطنــّي  املُنتخــب 
الصفار واملنســق اإلعالمي محمد 
عمــاد. وتقــّررَ أن يرتــدي املنتخُب 
الكامل  الطقــَم األخضر  العراقي 
الطقم  املرمــى  ويرتــدي حــراس 
الســماوي، وســيلعب املنتخــُب 
الكامل  األحمر  بالطقم  الســوري 
باللون  زي حراســه  في حني يكون 
األسود.وســيقود املبــاراة طاقــم 
وڤار(  )ســاحة  يابانــي  حتكيمــي 
املباراُة  وبالطقم األصفر. وستجري 
بتوقيت  دقيقة   )٤،٤٥( الساعِة  في 
بغــداد. على صعيــٍد متصٍل، فقد 
أجرى وفــد املنتخِب الوطني صباح 

. PCR أمس إجراءاَت فحوصات الـ

األوملبي ولقاء التعويض
إلى  األوملبــي  منتخبنــا  يتطلــع 
التعويض وحتقيق نتيجة الفوز في 
مباراته اليوم الثالثــاء امام تايالند 
الودية  الدولية  دبي  بطولة  حلساب 
التي ستجرى في الساعة 4 مساء، 
امام  تعادل ســلبا  األوملبــي  وكان 
فيتنام في مباراته األولى ثم خسر 

بهدفني لهدف امام السعودية.

المنتخب الوطني يالعب سوريا اليوم بطموح الفوز 
والعبور إلى ملحق القارة المؤهل إلى كأس العالم

األولمبي في مباراة التعويض امام تايالند
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القوس والسهم ينافس على 
ذهبي العرب للناشئين

إجراء قرعة بطولة 
الكأس للسيدات 

وطني الصاالت يستعد في 
الفجيرة للتصفيات اآلسيوية 

الجوية يستعيد خدمات 
ويلسون في أبطال آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
تأهــل الفريق العراقي للقوس والســهم  للعب على 
امليداليــة الذهبية مع فريق االمارات اليوم الثالثاء بعد 
تغلب الفريــق العراقي  على فريــق اململكة العربية 
الســعودية صباح أمس في البطولة العربية الثانية 

للناشئني في موريتانيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقيمــت على قاعِة ُمديرية شــباب ورياضة بابل قرعُة 
بطولــة كأس العراق لكرِة الصاالت النســوّية، وجرت 
القرعُة مبشــاركة 6 فــرق هي القوة اجلويــة والبلدي 
والدفاع اجلوي والزوراء وفتاة بابل وشباب الوطن. وحضرَ 
القرعة رئيس االحتاد الفرعّي في محافظِة بابل، صالح 
عبيس وأعضاء اللجنة النســوية .وتعذرت مشــاركُة 
فريقــي راوندوز وبالدي بعد انســحابهما من البطولِة 
وقبل بدء القرعة.ومتّ وضع فريقي القوة اجلوية والزوراء 
كل فريق علــى رأِس مجموعة، وجاَء ذلك على خلفيِة 
نتائج دوري املوسم املاضي. وأسفرت القرعُة عن وقوِع 
فرق القوة اجلوية والدفاع اجلــوي والبلدي في اجملموعِة 
األولى، فيما ضمت اجملموعــةُ الثانية فرَق الزوراء وفتاة 
بابل وشــباب الوطن.وفي ختاِم القرعة اســتعرضت 
الفرق املشــاركة أطقم املالبس التي ســتخوُض بها 

ُمنافسات البطولة.

سيف المالكي*
وصلــت بعثة املُنتخــب الوطنّي لكــرِة الصاالت إلى 
مدينــِة الفجيرة اإلماراتية، واتخذت من فندق نوفوتيل 
مقــراً لها، وأجرت وحدتها التدريبّيــة األولى في قاعِة 
نادي احتــاد كلباء في إطار معســكرها التدريبي الذي 
يستمر ســتة أياٍم حتضيراً للمشاركِة في التصفياِت 
املؤهلة لبطولِة كأس آســيا الشهر املقبل..ويتضمُن 
معســكر املنتخب تدريبــاٍت ُمكثفًة وخــوض مباراة 
ودّيــة، وذلك للتحضيــر األمثل الذي يســبق الدخول 
في التصفياِت اآلســيوية التي ستلعب بداية الشهر 
املقبل. ويعدُّ اجلهاز اإلداري، املُكون من اإلداري النشيط 
سيف حســن ومدير التجهيزات املميز طالب حسني، 
شعلًة من النشــاط والتميز، إذ إنهما يقومان بجهودٍ 
كبيرٍة لتســخير اإلمكانات التي من شأنها أن تدعم 
العبــي وطني الصاالت وتوفير األجواء املناســبة لهم 
وجلهازهم الفني. أما املــالُك الطبي الذي ميثله حبيب 
جبار ومحمد ولي، فهــو يقوم مبتابعِة احلالة الصحية 
والعالجّية لالعبي للمنتخب ومتابعة التغذّية املقدمة 
في الفنــادق التي يســكنها املنتخــب، والتأكد من 
جودتها وسالمتها، وهو ما القى ترحيباً من قبل البعثة 

بأكملها.

* املنسق اإلعالمي ملنتخب الصاالت الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتعاد فريق القوة اجلوية، خدمــات مدافعه الغاني 
ويلســون أكاكبو، في دوري أبطال آســيا، بعد وصوله 
مســاء أول أمس إلى بغداد، إثر إكمال جميع اإلجراءات 
اإلدارية، التي حالت دون التحاقه في الفترة املاضية مع 

الفريق في لدوري املمتاز.
وقال عالء محمد، مديــر الدائرة اإلعالمية لنادي القوة 
اجلوية: »املدافع الغاني ويلســون وصل بغداد لاللتحاق 
بصفوف فريق القوة اجلوية بدوري أبطال آســيا وكأس 
العراق واملباريات املتبقية مــن الدوري املمتاز«.وأضاف: 
»إدارة النادي أكملت كافة اإلجــراءات اإلدارية حملترفها 
الغاني ويلســون، بعد غيابه لفترة طويلة عن الفريق 

وعودته إلى بالده«.

تقرير 

وداد ابراهيم 

االيقاعي  اجلمناســتك  مع  بدأت حياتها 
وهي طالبة في كليــة التربية الرياضية 
للبنات وشغفها به منحها فرصة لتكون 
ضمــن فريق اجلامعة لتلــك الرياضة، ما 
فجر طاقاتها وعشــقها لتكون في عمل 
مسرحي يحاكي اجلسد قدم على خشبة 
مســرح كلية الفنون اجلميلة عام 2007.

واأليروبيك  االيقاعي  ان اجلمناستك  علما 
يحاكي االسس الكالسيكية املبتكرة في 
البالية، وهذا ما وقف حائال دون تواصلها 
بعــد ان واجهت رفضــا مجتمعيا كبيرا 

وانتقادا من قبل كل من حولها.
انها وســن حسني ســلمان العبة نادي 
التي حتدثت  والبريد للمبــارزة  االتصاالت 
عن مشوارها الرياضي وقالت: تأملت كثيرا 
حني تركت فريق اجلمناســتك ألســباب 
اجتماعية ولكن بعدها دعتني »د. اشراق 
غالب علي« من كليــة التربية الرياضية 
ألنتمــي الى فريــق مبارزة ضمــن »نادي 
التحضيرات  مع  للجامعة  التابع  الفتاة« 
لبطولــة الرافديــن عــام 2008 وقبل ان 
اللعبة وشــروطها  اتعرف علــى قوانني 
وحتى تفاصيل الســيف املــرن كانت قد 
بــدأت املباراة فلبســت التجهيزات التي 

كنت اجدها غريبة وتثير الدهشة.

نادي الفتاة
واكملــت: فتأهلت لــدوري 16 وال 8 ولم 
اكن اعرف تلك كانــت البداية مع املبارزة 
وتواصلــت مع التدريبــات لصالح النادي 
املذكور، ألنها لعبة التنســيق بني العني 
والقدم والــذراع وطول اللعبة نســتمع 
الى صوت الســيوف واخلصم ينتظر نفاذ 
صبرك، وانا العبة يســارية وهذا مفضل 
في اكثر املباراة الن اليســار يسيطر على 
اخلصم وهي ميزة خاصة، وهذا ما جعلني 
املســتوى  الثالث على  املركــز  احصــد 
الفرقــي« فريق مــن 4 العبــات« واملركز 
الثاني لعام 2010 في الفردي، وشــاركت 
في بطولة االنديــة العربية في الكويت 
وحصلنا على 2 ذهبيــة وفضية وبرونزية 
على املســتوى الفردي وذهبية وفضية و2 

برونزية على املستوى الفرقي.
وتابعــت: وتدربت لثالث ســنوات ضمن 
املنتخــب الوطنــي العراقــي فتعلمت 
الكثير من املدربني صالح حســن وحبيب 
حســن والصينــي »بنجامــني« اذ زادت 
لياقتــي وحماســي ألكــون بطلــة في 
لعبة امللوك والنبالء كما كان يســميها 
املدربون، وبدايــة عام 2011 انتميت لنادي 
االتصاالت للمبارزة ويتكون من »شــيماء 

قيس ونور ستار ونوكول ومرمي ثامر وباخان 
عدنان« وهن من افضل الالعبات يحصدن 
املراكز االولى في البطوالت العربية لكن 
ولم  الفريق  وتركن  مشاركاتهن  تراجعت 
يبق اال انا وشــيماء قيس، ألسباب كثيرة 
منها التدريبات التي تبدأ الســاعة 9 الى 
الواحد ليال  باإلضافة الى معوقات السفر 

واستحصال الفيزا.
 واكملــت: فبذلــت محــاوالت إلعادته 
فاتصلت مبدرســات وطالبــات في كلية 
التربية الرياضيــة فأصبح الفريق يتكون 
من 4 العبات وكنا نتواصل مع التدريبات 
ملدة سنتني من دون اي مشاركة داخلية او 
خارجية، الن فريــق البصرة تراجع، وانحل 
استمر  عام2013  وفي  السليمانية،  فريق 
النادي بالتطور بدانا في البطوالت احمللية 
نحصد املركز االول بســالحني اما الفردي 
كنا نحصل على مركزين او 3 وشــاركنا 
في بطولة االنديــة العربية في االمارات 
2021 حصلنا على ذهبيتني وبرونزية  عام 
الفــردي والفرقي، وقد يكــون لدينا  في 

مشاركة خالل هذا العام. 

وزارة الشباب واإلعالم بعيدين عنا
اما عن مستقبل املبارزة في العراق فقالت: 
وزار الشباب بعيدة عن الالعبات اتصاالتها 
وتعاملهــا مع فــرق كرة القــدم فقط، 

واالعالم كذلك  فتقام املباراة دون ان يعلم 
اي احــد بها وبقائي في النــادي التزامات 
اخالقيــة بعيدة عــن املادة، ولــو كانت 
هناك فرصــة للتدريب في معســكرات 
عربيــة او أندية عاملية ســأغتنمها من 
دون تردد، ألكون العبة عاملية احمل اســم 
بلدي عاليا الن جتهيزاتنا قليلة والســالح 
الصيني قد يكسر خالل املباراة، وال يوجد 
منهاج سنوي وال اعرف املستويات االخرى 
والبطولة تقام بال معسكرات او مبعسكر 

داخل القاعة وليس في اي مكان اخر. 

 اتعرض لالنتقاد ب«سازوكي اين 
سالحك« 

 انهــت حديثهــا: في البطولة اشــعر 
انــي احتدى االحتــاد والنــاس وكل الذين 
يقولون لي: ملاذا انت مبارزة؟ ويســخرون 
منــي، ولكن دعم اهلي لــي له الفضل 
في اســتمراري باملبــارزة كان والدي في 
ايــام اجلمعة يأخذنــي للتمرين ويحضر 
البطولة وهذا دعم كبير في مســيرتي 
الرياضــة، اتذكر عندما كنــت اعود من 
التدريبات واحمل الســالح والعدة كانوا 
يقولون لي: سازوكي اين سالحك؟ وهذا  
لم يزعجني حتــى باجلامعة حيث ادرس 
االن في كلية القانون والسياسة يقولون 

جاءت » ام الشيش« وهذا ميتعني.   

التحدي شعاري في الرياضة وهذه ابرز المعاناة 
بطلة المبارزة لعام 2021.. وسن حسين: 

وسن حسني

إعالم اللجنة األولمبية
بارك رئيس اللجنة األوملبية الوطنية  
العراقيــة  رعد حمودي فــوز رئيس 
شــعالن  للمصارعة  العراقي  االحتاد 
رئيس  نائــب  مبنصب  عبدالكاظــم 
االحتــاد العربــي للعبــة وذلــك في 
املؤمتــر االنتخابي الــذي أقيم صباح 
العرب  بطولــة  اليوم علــى هامش 
باملصارعة للشباب والناشئني مبدينة 
العربية  اململكة  فــي  املكرمة  مكة 
الســعودية. كما بارك حمودي أيضاً 
فوز رئيس االحتاد العراقي لالسكواش 
الدكتــور علي جهــاد مبنصب نائب 
وذلك  للعبة  العربــي  االحتــاد  رئيس 
فــي مؤمتــر اجلمعية العامــة الذي 
أقيم مســاء أمس مبدينــة القاهرة 

بجمهورية مصر العربية.
وأشاد حمودي بثقة االحتادين العربيني 
بقدرات  واالســكواش  للمصارعــة 

الوطنية  العراقية  االداريــة  املالكات 
داعياً عبدالكاظــم وجهاد لتعضيد 
الرياضــي العربــي وتوثيق  العمــل 
التواصل األوملبي العراقي مع االشقاء 
مبا يخدم اللعبتني، وممارســيهما من 
الشــباب العربــي والعراقــي. وكان 
للمصارعة  العراقــي  االحتــاد  رئيس 

شــعالن عبد الكاظم قد فــاز نائباً 
لرئيس االحتاد العربي للعبة الذي فاز 
أبو عزيزة  التونســي كمال  برئاسته 
مبنصــب الرئيس، فيما فــاز الدكتور 
علــي جهاد مبنصــب النائــب األول 
فاز  والذي  لالسكواش  العربي  لالحتاد 

برئاسته الكويتي وليد الصميعي.

تتقــدم اســرة صحيفــة »الصباح 
اجلديــد« بالتهانــي والتبريكات إلى 
والتعاون  العالقات  دائرة  في  املوظفة 
الدولي في وزارة الشــباب والرياضة، 
أســماء غازي، ملناسبة نيلها شهادة 
التربوية  العلوم  الدكتوراه في قسم 
والنفسية من كلية التربية النوعية 
في جامعة اإلســكندرية بجمهورية 
مصر العربية الطروحتها املوسومة » 
املتعددة  الوسائط  فاعلية استخدام 
في تنمية املستوى املعرفي والتفكير 
اإلبداعي في مادة طرق تدريس التربية 
قاعة  في  املناقشة  وأقيمت  الفنية« 
كلية التربية النوعية اجلديد بجامعة 
االشراف  وتكونت جلنة  اإلسكندرية.. 
من أ.د سناء عبد اجلليل الشريف وأ.د 
حنان سمير السيد وأ. د غادة محمود 
الشريف، في حني تألفت جلنة احلكم 
واملناقشة من أ.د ســناء عبد اجلليل 

الشريف وأ.د محمود حامد صالح وأ.د 
زيزي حســن عمر .  وقالت الدكتورة 
أسماء غازي: د.أسماء غازي: احصلت 
على املرتبة األولــى على دفعتي من 
/امتياز  العربيــة كافة   الدول  طالب 
وأعربت عن سعادتها  الشرف،  مبرتبة 
في حصولها على شهادة الدكتوراه، 

مؤكدة ان جهود كبيــرة بذلتها في 
ســبيل إمتام الدراسة واحلصول على 
الدرجة التي حصلت عليها، مقدمة 
والرياضة  الشــباب  وزارة  إلى  شكره 
والعاملــني فيها وإلى جميع من قدم 
لها املســاندة في إمتام رحلة السفر 

والدراسة.

عبدالكاظم وجهاد نائبين لرئيسي 
إتحادي المصارعة واالسكواش العربيين

بغداد ـ الصباح الجديد:
املركز  العبــة  بالل  شــاهيناز 
املوهبــة  لرعايــة  الوطنــي 
الرياضية بكرة الطاولة مواليد 
2005 وشــقيقها أبو احلســن 
مواليــد 2008، يطمحــان إلى 
التفــوق والوصول إلــى متثيل 
املنتخبــات الوطنيــة للفئات 
العمريــة.. تقــول شــاهيناز: 
منذ العــام 2014 التحقت في 
صفوف مركز املوهبة الرياضية 

دعما  ووجدت  الطاولــة،  بكرة 
حكمت  الكابــن  مديــره  من 
واشــرف  املدربني  وجميع  جواد 
الدكتور  زال  ومــا  تدريبي  على 
الفوز  وهدفــي  مهــوس،  رائد 
فــي التصفيــات املقبلة بعد 
اشــتراكي في تصفيات اختيار 
منتخب الناشئات األخيرة، لكن 
لم أوفق في احلصول على مركز 
املنتخب  تشكيلة  في  يؤهلني 
نيل  إلى  بثقــة  واتطلع  وقتها 

التصفيات  فــي  والفوز  الثقة 
املقبلة، تضيفــك هوايتي إلى 
جانب كرة الطاولة االســتماع 

إلى الشعر.
اما أبو احلســن فقــال ان كرة 
الطاولــة تســتهويه ووجــود 
كبيرا  دافعا  شــقيقته منحه 
فــي االنضمــام إلــى مركــز 
 ،2017 املوهوبني فالتحــق عام 
يهوى اللعبــة ويتابع أيضا كرة 
القدم والعبــه املفضل محليا 

ومن  مهــاوي  عــالء  الدولــي 
العامليــني النجــم االرجنتيني 

ليونيل ميسي.
يقــول املــدرب الدكتــور رائد 
مهوس: احلقيقة ان شــاهيناز 
وأبو احلســن ميلــكان مؤهالت 
فنية عالية سيكون لهم شأن 
في رياضة كرة الطاولة، سيما 
انهما ملتزمان في أداء الوحدات 
التدريبية وينفــذان واجباتهما 

بدقة متناهية.

شاهيناز وأبو الحسن.. شقيقان يتفوقان في كرة الطاولة

أسماء غازي تحصل على شهادة 
الدكتوراه / امتياز بمرتبة الشرف

شاهيناز وأبو احلسن

أسماء غازيانتخابات االسكواد العربي
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ذكر ) ابن عبد ربه ( في العقد الفريد 
حواراً جرى بني رجل من طيء وزوجته 

في ما ذكره من كالم العرب .
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وقد جاء هذا احلوار على ِقَصرِه 
مشتمالً على حقائق قد ال يلتفت 
اليها معظم الفقراء على الرغم 

من كونها خطيرة للغاية .
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واحلوار بني الزوجني اشتمل على 
املقارنة بني َعْيِشهما اخلالي من 

كل ألوان الترف والسعة وبني َعْيِش 
األمراء السلطويني الذين استحوذوا 

على خيرات البالد والعباد .
والغريب أنَّ املقارنة لم تكن بني 

الزوجني وبني أمثالهما ، بل كانت 
بينهما وبني احلّكام ..!!

وهذا ما أردنا تسليط الضوء عليه .
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قال صاحب العقد الفريد :
) قدم أعرابيٌّ من طيء فاحتلب لََبَناً 
ثم قعد مع زوجته ينتجعان فقالت 

له :
َمْن أَنَْعُم َعْيَشاً أنحُن أم بنو مروان ؟

فقال لها :
بنو مروان أطيُب مّنا طعاماً ، إالّ أّنا 

أردأُ منهم ُكسوًة ، 
وهم أظهر مّنا نهاراً ، إالّ أّنا أظهُر 

منهم ليالً ( 

يلخص احلوار الفوارق بني احلّكام 
واحملكومني فاحلّكام – وبحكم 
قدراتهم الكبيرة - تُنقُل لهم 

اجلِفان املآلى مبا لَّذ وطاب من الطعام 
بينما الفقراء ال يحصلون االّ على 

سد الرمق وبأّي طريق اتفق .
واذا كان احلّكام آمنني على أنفسهم 

في النهار فانهم ليسوا بآمنني 
عليها حني يشتد الظالم وال يُدرى 

ماذا تسفر عنه الليالي ؟
فهم ال ينامون – في الغالب – االّ 

على قلق وخوف من احتماالت 
االطاحة بهم ..!!

أما الفقراء فهم ينامون آمنني ال 
يخشون انقالبا وال اضطرابا .

أما الكسوة الفاخرة فهي 
نصيب ذوي القدرة املالية ومنهم 

السلطويون الذين بالغوا في شراء 
أغلى الثياب املصنوعة في أرقى 

املصانع العاملية، والفقراء من هذا 
كله محرومون، ولكّنهم راضون 

قانعون مبا متكنوا من توفيره .
والسؤال اآلن :

ايهما أهم وأثمن :
الطعام الطّيب والكسوة الفاخرة 

أم البساطة في املأكل وامللبس 
مع االطمئنان والبعد الكامل عن 

الهواجس املُرعبة ؟
اّن نعمة األمان هي غاية االنسان، 

ولن يذوق هذه النعمة االّ البعيدون 
عن الشبق السلطوي .
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هذا كله في احلسابات الدنيوية ، أم 
في احلسابات األخروية فان وقوفهم 

سيطول بني يدي امللك اجلبار ملا 
اجترحوه من قبيح األفعال واألقوال .

النعمة المنسية 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

تفاعل عــدد كبير من جنوم ومشــاهير العالم والعرب، مع 
احلدث األهم فــي حفل توزيع جوائز األوســكار الذي أقيم 
أمس،  وهو صفع النجم العاملي ويل سميث، ملقدم البرامج 
الشهير كريس روك، بعدما سخر كريس من زوجة سميث 
علي خشبة مسرح االوســكار. من جانبها، علقت الفنانة 
عبيــر صبرى، علي احلــدث من خالل حســابها علي موقع 
"انستجرام"، "صفعه ويل ســميث ملقدم حفل االوسكار 
كريــس روك علي الســخريه من شــعر زوجتــه املريضة 
بالثعلبــه، صفعه لكل املتنمرين، رمبا كانت رد فعل عنيفه 
من ويل ســميث، لكنــي اثق ان هذا القلم ســيجعل كل 
متنمر يفكر كثيرا قبل ان يلقي ســمومه وسخافاته وقله 
انسانيته في وجه االخرين،  لم احب املوقف جلميع االطراف، 
لكن هــذا املوقف عالمه عدم تقبل االهانه علنا وردها علنا 
ايضا". يأتى هذا فيما ترك النجم العاملي ويل ســميث وهو 
صفع كريس روك في حفل توزيع جوائز األوســكار، اجلمهور 
واملشــاهدين في حالة من الصدمة، لكنها ليســت املرة 
األولى التي يثير فيها املمثل الكوميدي اســتعداء سميث 

لعمل رد فعل صادم.

حترص النجمة اللبنانية نوال الزغبى، كل فترة على توجيه 
رســالة أو حكمة أو نصيحة جلمهورها عبر حسابها على 
تويتر وكتبت امس عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لألسف 
لم تُعد تغرينا كلمة أحبك ولم نعد نصّدق مقولة اشتقت 

لك فهي لم تعد تُسَتخدم إال في أوقات الفراغ" .
و حتيى نوال الزغبى، حفالً غنائًيا، في أمريكا في شــهر ايار 
املقبــل، ومن املقــرر أن تقدم نوال الزغبــى باقة من أجمل 

أغانيها القدمية واحلديثة التي يتفاعل معها اجلمهور.
وكشفت النجمة اللبنانية مؤخرًا موقفها من خوض جتربة 
التمثيل قائلة فــى تصريحات خاصة لـ"اليوم الســابع" 
إنه عرض عليها الكثير من الســيناريوهات الفنية ســواء 
ســينمائية أو دراميــة، ولكن حــال إقناعهــا بأحد منها 
ســتوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنــى أن تكون جتربة 

الدراما القصيرة التى ال تتعدى عن 8 حلقات.
عن رأيها في أغانى املهرجانات كشفت عن أنها ال تسمعها، 
وليست ذوقها، ولكن فى بعض األحيان ممكن تسمع أغنية 
من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن املزيكا أذواق ولم 

تقلل من شأن أحد.

عبير صبرى 

نوال الزغبى

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد ابراهيم
رئيس  الكاظمي  برعاية مصطفــى   
الوزراء افتتــح د. حســن ناظم وزير 
مهرجان  واالثار  والســياحة  الثقافة 
الواسطي بنســخته الرابعة عشرة، 
امس االثنني، على قاعات دائرة الفنون 
الــوزارة، والذي  العامــة في مبنــى 
حضــره عالء معن امــني بغداد وعدد 
الذين  والســفراء  الدبلوماسيني  من 
االعمال  عبروا عن اعجابهم مبستوى 
املشــاركة في املهرجان، والتي ضمت 
٧٥ لوحة تشكيلية و٣٦ عمالً نحتيا، 
وســتة أعمال خزفية، اضافة الى 36 

لوحة خط.
وكانت دائرة الفنون تلقت ما يقرب من 
مائتي عمل فني، غير انها استبعدت 
اغلبها، ومن هنــا يقول فاخر محمد 
حســن مدير عام دائــرة الفنون: لقد 
اســتبعدنا من 80 الى 90 عمل فني 
عن املشــاركة في هذا املهرجان الذي 
يهدف تقدمي رؤية فنية جيدة عن الفن 
بإمكانياته  املعروف  املعاصر،  العراقي 
اجليــدة، واكدنــا على النــوع وليس 
العدد ولــذا اختصرنا املعرض بأعمال 
ال تتجاوز ال75 لوحــة واعمال اخرى، 
واجده اقوى املعارض التي اقيمت من 
قبل مبشاركة كبار الفنانني العراقيني 
مجد  خالله  مــن  لنعيد  املغتربــني، 
اعماله  الذي قدم  الواســطي  يحيى 
قبل قــرون ومنمنماته موجودة حتى 

االن في متحف باريس.
وشهد ســاعة املهرجان األولى حدثا 
آخر رائعــا، يعد تخليدا لقامة وطنية 
كبيــرة، وفي هذا الشــأن تقول زينب 
الفنية:  االعمال  مدير مخزن  الركابي 
افتتاح قاعة فائق حســن، املشــهد 
الفنــي اجلديد في هــذا الكرنفال، اذ 
جرى احياء هذه القاعــة التي كانت 
حتمل ذات االسم قبل عمليات السرق 

واحلــرق والتخريب التــي تعرض لها 
متحف االعمــال الفنية خالل احداث 
ان هذا االســم يعد  واملعروف   .2003
بحد ذاته مدرســة في الفن العراقي 
واجليــل احلالي مــن الفنانني هم من 
طالبه، وتضمنــت مجموعة  اعمال 
فنية اختيرت من قبل جلنة من الفنانني 
في دائرة الفنون العامة  جليلي الرواد 
وما بعده تصل الــى 90 عمال  بواقع 
عملــني لكل فنان مبن فيهم حســن 
فســه، وهم "اســماعيل الشيخلي 
وليلى العطار وغازي السعود وعيسى 
حنا وفرج عبو وكاظم حيدر ومحمد 
صالح زكــي، ومديحة عمــر وراكان 

دبدوب واخرين ". 
 شــارك في املعرض 11 فنانا مغتربا 
منهم "عبد االمير اخلطيب ومحمود 
رشــيد  ووليد  النجــار  وعلى  شــبر 
القيسي وحسن عبود وكرمي سعدون 

وحيــدر علي وحســني الطائي وعلي 
جبار

ماذا قال املغتربون؟ 
الفنان حســن عبود الذي غادر البالد 
عام 1996 الى هولندا، وكان مدرســاً 
ملــادة اجلرافيــك في معهــد الفنون 
اجلميلة  قال: انا ســعيد  ان اشــارك 
في مهرجان الواسطي الكبير واملهم، 
وكنت قد حصلت على اجلائزة االولى 
في نسخته السادسة، واجد اهتماما 
قبل  من  العراقي  بالتشــكيل  كبيرا 
وزارة الثقافة ودائــرة الفنون، وعملي 
بالدائرة كونها  يتحدث عن عالقتــي 
متثل احليــاة والكون واملرأة والرجل وما 

حتتويه من عوالم.   
علي جبار رســام ونحات غادر مطلع 
التســعينيات عــن مشــاركته في 
املهرجــان قــال: اعتبر هــذه املبادرة 
مهمة واعادة اعتبــار للفن العراقي، 

ومسح الغبار عن كل ما تعلق بالفن 
من شــوائب، وسبق وان حصلت على 
الواسطي  في مهرجان  االولى  اجلائزة 
خالل الثمانينيــات من القرن املاضي، 
واشــارك بعمل يعد امتداد ألعمالي 
السابقة ويعبر عن حلظة اخلالص من 
التراكمات التي حتيط االنسان، والتي 
فينتظر  وتوتــره  تعبه  مصــدر  متثل 

حلظة احلرية واخلالص.
كرمي ســعدون قال: مشاركتي مصدر 
سعادة كبيرة لي، وانا اعمل منذ فترة 
على االنسان وثيمة اجلسد وما يتعلق 
به من هموم ومتاعب واعتمدت على 
تكنيك معني يعطي احلرية للمتلقي 
لتفســير العمــل وفــق منظــوره 
وتفســيراته، واجد ان مــن الضروري 
تواجد االعمــال العراقية في كرنفال 
كبيرة ليكون املشهد الفني العراقي 

واضح امام العالم. 

بغداد - الصباح الجديد:
اخلاصة  التدريبية  الورشة  اعمال  انطلقت 
بسالمة األغذية وسلسة التوريد في فندق 
الرشيد في بغداد بدعم من برنامج األغذية 
العاملي مكتــب العراق.  افتتح الورشــة 
السيد حسني صبري الالمي الوكيل الفني 
في وزارة التربية الذي أكد في كلمته على 
أهميــة برنامج التغذية املدرســية كونه 
حــق من حقــوق التالميذ ويجــب أن يتم 
األغذية  ومراقبــة جودة  ومراعاة  االهتمام 

وال يسمح بأي شكل من األشكال التهاون 
في موضوع ســالمة وجودة التغذية ، كما 
أكد ســيادته أن هذا البرنامج هو رســالة 
إيجابية الــى تالمذتنا تدل علــى اهتمام 
الوزارة بهم  ومتابعتها لظروفهم  وخاصة  
في االقضية املنفذ فيها حاليا، كما اقترح 
علــى البرنامج األخذ بعــني االعتبار عند 
التخطيــط للتنفيذ في العام الدراســي 
القادم، الظــروف البيئية اخملتلفة للتالميذ 

عند اختيار وحتديد نوع السلة الغذائية.

التغذية المدرسية في ورشة تدريبية خاصة

اكثر من 150 عمال فنيا يشارك في مهرجان 
الواسطي بنسخته الرابعة عشرة

 بدأت فعالياته أمس

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدر فيلم املغامــرات والكوميديا اجلديــد "املدينة 
املفقودة" إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية في 
مطلع األســبوع، محققــا31ً مليــون دوالر، والفيلم 
بطولة ساندرا بولوك وتشانينج تيتوم ودانيال رادكليف 
ومــن إخــراج آدم ني.وتراجــع فيلم احلركــة واجلرمية 
)بامتــان( "الرجل الوطواط" من املركــز األول إلى املركز 
الثاني، مســجالً 20 مليون دوالر.والفيلم بطولة روبرت 
باتينسون وزوي كرافيتز ومن إخراج مات ريفز، وجاء ثالثاً 
الفيلم الهندي "آر آر آر" بإيرادات بلغت عشــرة ماليني 
دوالر وهومن بطولة إن. تي. راما راو جونيور ورام شــاران 
وعاليا بهات ومــن إخراج كودوري راجامولي، وحل رابعاً 
فيلــم احلركة "مجهول"  متراجعاً عــن املركز الثالث 
4.9 مليون دوالر،  الذي احتله األسبوع املاضي، مسجالً 
من بطولة توم هوالند ومارك والبرج وأنطونيو بانديراس 
ومن إخراج روبن فاليشــر، كما تراجع فيلم الرســوم 
املتحركة الياباني "جوجوتســو كايسن 0"  من املركز 
الثاني إلى املركز اخلامس، مســجالً إيرادات بلغت 4.5 

مليون دوالر.

" المدينة المفقودة" 
يتصدر اإليرادات في 

أمريكا الشمالية

بغداد - الصباح الجديد:
اعلــن رئيس املكتــب التنفيذي جمللــس وزراء االعالم 
العــرب، مجاهــد ابوالهيل، قرب انعقــاد اجتماعات 
الــدورة )14( للمكتب التنفيــذي للمجلس واللجنة 
الدائمة لالعالم العربي فــي العاصمة بغداد للفترة 

من 29 / 31 آذار اجلاري.
وقال ابوالهيل في بيــان إن "هيئة االعالم واالتصاالت 
اكملت التحضيرات الالزمة الستقبال الوفود العربية 
ووزراء االعــالم العرب أو من ميثلهــم من االعضاء في 
املكتب التنفيذي الذين ســيمثلون بلدانهم في تلك 

االجتماعات".
وســتقيم هيئة االعالم واالتصاالت بعد انتهاء جدول 
االعمال، حفــاًل ختامياً بحضــور وزراء االعالم العرب 
وممثلي الدول االعضاء وشــخصيات رسمية واعالمية 

عراقية

البالد تحتضن اجتماعات 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي

الصباح الجديد - وكاالت:
انتقادات  كــرمي  نيللي  الفنانة  واجهت 
واســعة من اجلمهــور، صاحبت طرح 
الشــركة املُنتجــة ملسلســل "فاتن 
أمل حربي"، املقــرر عرضه في املاراثون 
الرمضاني املقبل اإلعالن الرســمي له، 
ثوب  البرومو في  بعدما ظهرت خــالل 
سيدة تعاني أزمة كبيرة بسبب زوجها 
البلطجــي الــذي يلعــب دوره الفنان 
شــريف ســالمة، وتضطر للجوء الى 

القضاء لتطالب بحقوق ابنتيها.
وظهــرت نيللي وأســرتها وزوجها في 
البرومــو داخل منزل يؤكد أن األســرة 
فقيرة، األمر الذي دفع اجلمهور النتقادها 
بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي 
املسلسل  في "فيســبوك" صورة من 
بدت فيها وهي تبكي في منزلها وحتمل 

ر  في يديهــا هاتفاً محمــوالً يقدَّ
ســعره بأكثر من 30 ألف جنيه، 
وهو ما يتعارض مع واقع الصورة 
التي قّدمها اخمُلرج حلال األســرة 

في البرومو.
أحــداث مسلســل  وتتنــاول 
"فاتن أمــل حربي" العديد من 
الصعوبــات واملشــاكل التي 
حتى  العمل  بطلة  تواجهها 
تتخلــص من زوجهــا وترفع 
البنتيها،  نفقة  دعوى  عليه 
املسلســل مــن بطولــة: 
شــريف ســالمة، محمد 
الشــرنوبي، هالة صدقي، 
وعــدد آخر مــن الفنانني، 
عيســى  إبراهيم  تأليف 

وإخراج محمد العدل.

انتقادات واسعة لنيللي كريم انتقادات واسعة لنيللي كريم 
بعد طرح برومو "فاتن أمل حربي"بعد طرح برومو "فاتن أمل حربي"

بغداد - الصباح الجديد: 
نظمــت االمانة العامة جمللس الوزراء امس 
االثنــني، رحلة علمية لعــدد من الطالب 
املوهوبني من محافظتــي بغداد والنجف 
االشرف وذلك استنادًا الى توجيهات دولة 
رئيس الوزراء االستاذ مصطفى الكاظمي 

بيوم افتتــاح املُتحف العراقي الذي صادف 
يوم الســادس من الشــهر اجلــاري، وذلك 
بترتيب رحالت علميــة منتظمة بالتعاون 
مع وزارة التربية ووزارة الثقافة والسياحة 

واآلثار.
ومــن جهته اكد الســيد رئيــس الهيئة 

العامة لآلثار والتراث الدكتور 
ليــث مجيد حســني ان هذا 

التعاون اثمــر بعد فترة وجيزة 
وذلك مــن خــالل تنظيم مثل 

هكــذا رحــالت الــى درة املتاحف 
احلضاريــة، املُتحــف العراقي ملا له 
من اهمية وعمــق تاريخي وهو الذي 
يسلط الضوء على اهم كنوز حضارة 

بالد الرافدين وعملت ادارة املُتحف على 
تخصيص دليل ومرشــد يرافق املوهبني 

من خــالل تقدمي املعلومات والشــروحات 
العربيــة واالنكليزية وفي ختام  باللغتني 
اجلولة قدمــت االمانة العامــة بالتعاون 
مع املُتحف العراقــي ووزارة التربية هدية 

املُتحف  لزيارة  تذكار  بطاقة  كانت 
اســم  حتمل  العراقي 

باللغتني  الطالب 
ية  ر ملســما ا

العربية.

رحلة علمية للموهوبين 
الى المتحف العراقي
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