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بغداد ـ الصباح الجديد:
السبت،  النفط امس  وزارة  أصدرت 
ردا على التهويل اإلعالمي الذي تلى 
قرارها برفع سعر مادة زيت الوقود – 
النفط األسود – أوردت فيه تأكيدها 
باســتمرار جتهيز معامل ومصانع 
املدعومة  باألسعار  اخلاص  القطاع 

حكوميا.
وفيما اشــارت الــى ان قرارها برفع 
تهريب  منــع  الى  يهدف  الســعر 
هذه املادة الى خــارج البالد، اكدت 
ان اإليــرادات التي حتققت عنها في 
العام املاضــي، بلفت ثالثة مليارات 

دوالر.
الوزارة امس  بيان أصدرته  وجاء في 
السبت وتســلمت الصباح اجلديد 
نسخة منه: "في الوقت الذي تؤكد 
احترامها حلرية  النفــط  وزارة  فيه 
الرأي والرأي االخر، والتعاطي املهني 
مــن قبل وســائل االعــالم، فإنها 
ترفض حــاالت االبتــزاز والتضليل 
التي متارســها بعــض الفضائيات 
احمللي،  االعــالم  علــى  احملســوبة 

حلسابات ومصالح ضيقة".
وأضاف البيــان، "ورداً على ما بثته 
آليات  بخصوص  الفضائيات  احدى 
بيع وتســويق مــادة زيــت الوقود 
الدائرة  تؤكــد  االســود"،  "النفط 
الفنية وشــركتا تســويق النفط 
وزارة  النفطية في  املنتجات  وتوزيع 
النفط حــرص الوزارة وشــركاتها 
الصناعات  دعــم  النفطيــة على 
رغم  اخلــاص  والقطاع  الوطنيــة 
القطاع  تواجــه  التي  التحديــات 
النفطي واالقتصاد العراقي، بسبب 
متغيرات السوق النفطية العاملية 
الذي أدى الى إرتفاع أســعار النفط 

واملشتقات النفطية".

وتابع، أن "الوزارة تؤكد اســتمرارها 
في جتهيز معامل ومصانع القطاع 
املدعوم حكومياً،  بالســعر  اخلاص 
مع مراعاة اعتماد تسعيرة النشرة 
االيرادات  اجل حتقيــق  العاملية من 
وادامة  الدولة  موازنة  لدعم  املالية 
التنميــة االقتصاديــة، فضالً عن 
حماية الثــروة النفطية من الهدر 
وقطع الطريــق على بعض ضعاف 
النفوس من استغالل الفارق الكبير 
في األســعار باملقارنة مع اســعار 
النشرة العاملية ودول اجلوار وتهريب 
املنتــج او بيعــه في غيــر موارده 

اخلاصة بالصناعة احمللية".

وأشــارت الوزارة، إلــى أنها "تقوم 
االســود  النفط  مــادة  بتجهيــز 
للمعامــل واملصانــع املنتجة ملادة 
االسفلت بســعر )350( الف دينار 
للطــن الواحد بينما ســعر الطن 
االسود بحسب  النفط  من  الواحد 
الــف   )900( العامليــة  النشــرة 
دينــار للطن الواحــد اي أن الفارق 
فــي الســعرين )550( الــف دينار 
للطــن الواحــد وميثل هــذا قيمة 
الدعم املقدم لتشــجيع الصناعة 
الوطنيــة، كما تقوم الــوزارة ببيع 
النفط االســود ملعامــل الطابوق 
بســعر )100( الــف دينــار للطن 

الواحد وبهــذه احلالة يكون الفارق 
في السعر مقارنة بالنشر العاملية 

)800( الف دينار للطن الواحد".
وأردفت: "وكما أعلنــت الوزارة في 
وقت ســابق فإنها تتحمل خسائر 
جراء فارق الســعر في حال تصدير 
كامل الكميــات املنتجة يصل إلى 
أكثر من خمســة آالف مليار دينار 

سنوياً".
وأوضحــت، أن "تصديــر النفــط 
واملشــتقات النفطيــة هــي من 
اختصاص شــركة تسويق النفط 
)سومو( بحســب القوانني النافذة 
ومنها قــرار مجلس األمن الوطني 

والذي   2020 )21( لســنة  املرقــم 
جاء ملعاجلة ظاهــرة تهريب النفط 
والغاز ومشتقاتهما وجاء في املادة 
)1( الفقرة )ب( "إلغاء كافة إجازات 
النفطية  للمنتجــات  التصديــر 
الصادرة من وزارة التجارة وحصرها 
بشركة تسويق النفط سومو"، مع 
الى رصد مخالفات عديدة  التنويه 
بشــأن تصدير املشتقات النفطية 
عبر جهات غير مخولة بذلك، وعلى 
إثــر ذلك اتخذت الــوزارة اجراءاتها 
بايقــاف هــذه اخملالفــات اخلاصة 
بتصدير املشــتقات النفطية وفقا 

لقرار مجلس األمن الوطني".

ولفتــت إلى أن "سياســة تصدير 
النفط اخلام واملشــتقات النفطية 
هي من واجبات الوزارة وأنها تعتمد 
في عمليــة التصدير والتســويق 
وابحاث تعدها  تقارير شهرية  على 
باالعتماد  النفط  تســويق  شركة 
العاملية ومن  ابحاث الســوق  على 
خالل هذه السياسة يتم حتقيق بيع 
النفط اخلام واملشتقات  وتســويق 
املالية  االيرادات  لتحقيق  النفطية 
للدولة التــي تعتمد عليها املوازنة 

العامة للبالد".
وأوضحــت، أن "شــركة تســويق 
النفط حققت ايرادات مالية بلغت 
3 مليــارات دوالر عن بيــع النفط 
االســود خالل عام 2021 وهذه تعد 
ايرادات تضاف الى تســويق النفط 

اخلام الذي تقوم به الشركة".
االعالم  النفــط، هيئة  وزارة  ودعت 
االجراءات  "اتخــاذ  الــى  واالتصال 
الفضائيات  بعض  بحق  املناســبة 
التي متارس عملية االبتزاز والتضليل 
من  اجلمهور،  علــى  احلقائق  وتزوير 
خالل التحريض على التظاهر وبث 
واخبار مفبركــة، الهداف  تقاريــر 

ومصالح ضيقة ورخيصة".
الذي  الوقت  البيان، "وفــي  وواصل 
حتتفظ الوزارة وشركاتها النفطية 
باتخاذ االجراءات القانونية املناسبة 
ضــد بعض الفضائيات احملســوبة 
الوزارة  فــإن  العراقي،  االعالم  على 
تناشــد وســائل االعــالم بضرورة 
توخي الدقة في تــداول املعلومات 
وأن  النفطــي،  بالقطاع  اخلاصــة 
العــراق فوق كل  تضع مصلحــة 
اعتبار، وأن تعتمد الشــفافية في 
وأن تستقيها من  املعلومات  تداول 

مصادرها املوثوقة".

اكدت بأنه حقق ثالثة مليارات دوالر في العام الماضي 

وزارة النفط: ما زلنا نبيع النفط األسود للقطاع 
الخاص بسعر مدعوم ونمنع تهريبه للخارج

استراتيجية إطفاء الديون العراقية تخفف
6أعباء فوائد االقتراض وتحمي وفورات اسعار النفط اميركا تستغل أوكرانيا لتحولها

3الى »أفغانستان اوروبية « تستنزف روسيا

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد مستشــار األمــن القومي 
قاســم األعرجي أمس الســبت، 
أن وجــود مخيم الهول في شــرق 
سوريا ميثل تهديداً حقيقياً للبالد، 
وفيما أشــار الى نقــل 450 عائلة 
عراقيــة مــن مخيم الهــول الى 
اجلدعة للتأهيل النفســي، طالب 
لها  التي  والــدول  اخمليم  بتفكيك 
إرهابيني مــن رعاياها فيه بنقلهم 
اليها ومحاسبتهم وفق قوانينها.

وقــال األعرجي خالل مشــاركته 
في جلســة حوارية أقامها "مركز 
مبناقشــة  اليوم  "نقوم  النهرين": 
ملــف مهم وحســاس يشــكل 
أهمية كبيــرة، ومخاطر وحتديات، 
وكان جلنني بالسخارت دور في إقناع 
احلكومــة العراقيــة للتعامل مع 
الرعايا العراقيني في مخيم الهول، 
كما أن دعم رئيــس الوزراء للجنة 
العليا التي شكلها لالهتمام بهذا 

امللف، حققت نتائج مهمة".
وأضاف "اجتمعنــا لنؤكد احلاجة 
في  الدولي  اجملتمــع  تعاون  لوجود 
وضمان  داعش،  تنظيــم  مواجهة 
جتفيــف منابــع اإلرهــاب املالية 

وملناقشة  واإلعالمية،  والبشــرية 
تداعيــات مخيم الهــول القريب 
مــن احلــدود العراقية الســورية، 
والــذي يقطنه أكثر مــن 70 ألف 
والسوريني  العراقيني  من  نســمة 

واألجانب".
وأشــار إلى أن بقاء هذا اخمليم كل 
يوم يعني يوم آخر مــن الكراهية 
ال  لذلك  لإلرهــاب،  ومتويل  واحلقد، 
بد من توفير البيئة املناسبة النقاذ 

األطفال والعائالت ".
وفــي الســياق لفت إلــى ضرورة 
"التكامــل أمنيــاً مــع اجملتمــع 
الدولي حلمايــة االوطان"، مضيفاً 
أن "تنظيم داعش ال يزال يشــكل 
تهديــداً حقيقياً، مع وجود مخيم 
الهول في شرق سوريا، ووجود أكثر 
من 12 ألف إرهابي في الســجون 
لدى قــوات ســوريا الدميقراطية ، 
املستمرة  احملاوالت  سيما في ضوء 
مــن قبــل داعــش لكســر هذه 

السجون".
مستشار األمن القومي طالب كل 
احللفاء الذين وقفوا مع العراق في 
مواجهة تنظيم داعش "اإلرهابي" 
أن يســتمر هذا الدعــم من أجل 

"تفكيك هــذا اخمليــم، ونقل كل 
على  يتوجب  لذلــك  االرهابيــني، 
أن تســحب رعاياها من  كل دولة 
منطقة شــرق ســوريا، وسجون 
قسد، ومحاســبة هؤالء بحسب 
قوانني تلك البلدان، والعمل سوية 
والعوائل  األطفــال  خــالص  على 

الذين هم ضحايا العادة اندماجهم 
مع اجملتمع". 

وتابــع االعرجــي قائــالً إن "وزارة 
الهجــرة بجهــود كبيــرة قامت 
مخيمات   مــن  الكثيــر  بإغــالق 
النازحني، وكذلك القرار اجلديد من 
 450 باستقبال  العراقية  احلكومة 

عائلــة متت بجهــود كبيرة، حيث 
ومعارضة  حتديــات  هنــاك  كانت 
شــديدة وهجمات اعالمية، ولكن 
بــاالرادة واالصرار علــى النجاح مت 
نقل العوائل التي هي عراقية إلى 
مخيم اجلدعة للتأهيل النفســي 
مبشاركة أممية، وبرعاية الكثير من 

الدول وزيارة عدد من السفراء لهذا 
اخمليــم، واجلهود الكبيــرة للوزارت 
والداخلية  والتربيــة  كالصحــة 
الذين  للعراقيني  البطاقات  إلصدار 
ثبت أنهم عراقيني، ليتم منحهم 
فقدوها  ألنهم  املطلوبــة  الوثائق 

أثناء االنتقال من مكان آلخر".
األعرجي أكــد أنه " يوجد 30 الف 
عراقي في مخيــم الهول 20 الف 
منهم احداث دون ســن الرشــد، 
العراقية  احلكومة  من  قرار  وهناك 
في االشــهر القادمة الســتقبال 
عوائل عراقيــة تقطن في مخيم 

الهول" .
ضــرورة  على  األعرجــي  وشــدد 
تفكيــك مخيم الهــول قائالً: "ال 
نريد بقــاء مخيم الهــول طويالً، 
املوجودين   االهاربــني  ونقل  ويجب 

فيه حملاكمتهم في بلدانهم".
مــن جانبه أعلن املتحدث باســم 
وزارة الهجرة واملهجرين علي عباس 
عن دمج 25 عائلة لداعش باجملتمع، 
الفتــا الى ان نقل هذه العوائل دون 

املرور مبخيم باجلدعة خطر.
وقال عباس في تصريح لشــبكة 
 08( اجلمعــة  اإلعالميــة،  رووداو 

عائلــة   450" إن   ،)2022 نيســان 
مت نقلهــا من مخيــم الهول الى 
اجلدعة، ويقدر عــدد املتبقي منها 
الــف   31 حوالــي  عائلــة   8000

شخص".
وبــدأت احلكومــة العراقية "نقل 
هــذه العوائل بعد التدقيق االمني 
الــى مخيم اجلدعة ومــن ثم يتم 
تأهيلهــم ودمجهم مــع اجملتمع 

االصلي"، حسب عباس.
وأشــار عباس لوجــود "جملة من 
اخمليم  ادارة  اتخذتهــا  االجــراءات 
دولية  بالتنســيق مع منظمــات 
لبرامــج تأهيلية تخص النســاء 
واالطفال وكبار الســن بالتنسيق 
مع االمن القومي"، مضيفا أنه "اذا 
وجدنا ان البرامج حققت اهدافها 
يتم بعد ذلك اعداد تقرير بامكانية 
مناطقها  الى  العوائل  هذه  اخراج 

االصلية".
ووفقا للمتحدث الرســمي باسم 
أن عملية  الهجرة واملهجرين  وزارة 
النقل "مســتمرة" لهذه العوائل، 
25 عائلة،  مؤكدا انــه مت "اعــادة 
اي 87 فردا ودمجهــم في اجملتمع، 
يوم امــس". ووضعت وزارة الهجرة 

مع  لـ"التعاون  خطــة  واملهجرين 
نقلها  يتــم  التي  العوائــل  وضع 
من الهــول، وهناك برامج تأهيلية 
صحيــة ونفســية واجتماعيــة، 
وهناك زيارات مســتمرة من قلبل 
النفسي"،  الدعم  وفرق  مختصني 

حسب املتحدث الرسمي.
وتخرج هذه العوائل الى مناطقها 
االصليــة عقب "كفاالت شــيوخ 
واقارب وذوي هؤالء"، حسب عباس 
االمنية  ان "االجهــزة  اكــد  الذي 
لديهــا رصــد يومي لهــم وتتم 

متابعتهم في مناطق العودة".
الهجرة واملهجرين  وزارة  وحســب 
انه "عندما يتــم نقل العائلة من 
التأهيل  يتم  اجلدعــة،  الى  الهول 
فيما  نقلها  ويتم  عليها  النفسي 
بعد الى احملافظات التي كانت حتت 
كركوك،  )االنبار،  داعش  ســيطرة 

صالح الدين، ونينوى(".
املتحدث باسم الوزارة لفت الى أن 
"موضوع النقل بــدون املرور مبركز 
اجلدعة خطر ويحتاج الى قرار، الننا 
ال نعرف سلوك هذه العوائل النها 
خضعت لسيطرة داعش الكثر من 

سبع سنوات".

مستشار االمن القومي يطالب بتفكيك مخيم الهول: يمثل تهديدا حقيقيا ومتواصال للبالد
حث الدول التي لها ارهابيون فيه بنقلهم اليها ومحاسبتهم وفق قوانينها

تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
نفى حتالف انقاذ وطن حصول 
ووصــف  داخلــي،  انشــقاق 
باألمر  اطرافه  أحد  انســحاب 
املســتحيل، مؤكــداً عزمــه 
البدء بجولــة جديدة ومثمرة 
جلســة  لعقد  املباحثات  من 
بعد  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 

العيد.
لكن اإلطار التنســيقي رأى أن 
مصيرها  سيكون  اجلهود  تلك 
الفشــل، مجــدداً دعوته إلى 
التوافــق، مســتبعداً اللجوء 

إلى حل مجلس النواب واجراء 
انتخابات مبكرة.

الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
الكردســتاني وفــاء محمــد 
"الصباح  إلى  كرمي، في حديث 
اجلديــد"، أن "حتالــف انقــاذ 
وطن الــذي يجمعنا مع التيار 
الســيادة  وكتلــة  الصــدري 
مســتمر في جهده بتشكيل 
حكومة األغلبية السياسية".
"اإلطــار  أن  كــرمي،  وتابــع 
التنســيقي يحاول االستفادة 
من مهلة زعيم التيار الصدري 

مقتدى الصدر، من خالل جولة 
من احلــوارات واملباحثات لعله 
يجمع قواه، لكنــه في نهاية 
املطاف لن يستطيع أن ميضي 
احلكومة  تشكيل  نحو  مبفرده 

بعيداً عن التيار الصدري".
وبــني، أن "احلــزب الدميقراطي 
الكردســتاني مــن جانبه لن 
أية جهة  البــاب أمــام  يغلق 
تريــد التفاوض ســواء اإلطار 
التنســيقي أو االحتاد الوطني 
ملتزم  لكنــه  الكردســتاني، 
مــع  الســابقة  باالتفاقــات 

شــركائه فــي حتالــف انقاذ 
وطــن وانســحابه منــه أمر 

مستحيل".
وأوضــح كــرمي، أن "مــا جرى 
مؤخــراً بــني رئيــس مجلس 
النــواب محمــد احللبوســي 
ونائبــه حاكــم الزاملــي من 
خالف بشأن طبيعة املهام في 
رئاســة البرملان أمــر طبيعي، 
يتعلق باجلانب اإلداري وليس له 

عالقة بالتحالف".
رئاسة  يتولى  "الصدر  أن  وبني، 
حني  فــي  الصــدري،  التيــار 

أن حتالــف الســيادة يتزعمه 
أصحاب  وهما  اخلنجر  خميس 
متمســكان  والطرفان  القرار 
وباملشروع  انقاذ وطن  بتحالف 
تشــكيل  نحــو  املشــترك 

األغلبية السياسية".
ورأى كــرمي، أن "املهلة ســوف 
تنتهي مــن دون حصول جديد 
على الساحة السياسية ومن 
بالتحضير  بعدها يبدأ حتالفنا 
إلى جلســة تشــهد حضور 
رئيس  بانتخاب  للمضي  كافياً 

اجلمهورية".

إلــى أن "النواب  ومضى كرمي، 
املستقلني ســوف يدركون بأن 
حضور اجللســة ضــروري من 
مخرجات  تعطيــل  عدم  أجل 
وللمضي  االنتخابية  العملية 
وتشكيل  الرئاســات  بإكمال 
حكومة قوية قادرة على تلبية 

متطلبات الشارع".
من جانبــه، ذكــر النائب عن 
ائتــالف دولــة القانون محمد 
إلى  تصريــح  في  الســالمي 
"الصباح اجلديــد"، أن "اإلطار 
التنســيقي مستمر في طرح 

مبادرته على القوى السياسية 
تشــكيل  بضرورة  املتمثلــة 
كتلة نيابية أكثر عدداً تضمن 

نواب املكون الشيعي".
"فكرة  أن  الســالمي،  وتابــع 
حــل مجلس النواب بســبب 
االنســداد السياســي ومــن 
ثــم الذهــاب إلــى انتخابات 
مبكرة كما يتم الترويج إليها 
حاليــاً، جندها بعيد في الوقت 

احلاضـر".
املبكرة  "االنتخابــات  أن  وبني، 
الســابقة لم تشهد اشتراك 

أكثــر مــن %20 وقــد حصل 
احباط كبير لدى الشــارع في 
فأن  بالتالي  نتائجهــا  ضــوء 
أي  في  أقل  ستكون  املشاركة 

تكرار لهذه العملية".
"هذه  أن  الســالمي،  أوضــح 
وقتاً  تستغرق  سوف  العملية 
العراقيون  يبحــث  في وقــت 
عن اإلســـراع فـــي تشكيل 
لهم  تقــدم  لكي  احلكومــة 
اخلدمات وتخفف عن كاهلهم 
االقتصادية  األوضــاع  اضــرار 

احلالية".

اإلطار التنسيقي يستبعد الذهاب إلى حل البرلمان واالنتخابات المبكرة

انقاذ وطن ينفي حدوث انشقاق داخلي: سنبدأ جولة مباحثات جديدة بعد العيد

بغداد ـ الصباح الجديد: 
استبعد مســؤول امني في ديالى 
داعش  تنظيم  قدرة  السبت،  امس 
على شــن غزوات وهجمات مؤثرة 
فــي ديالى جراء تطــورات إيجابية 

امنية كثيرة فيها.
وقال الناطق الرسمي عن عمليات 
الشــعبي صادق  للحشــد  ديالى 
جعفر احلسيني في تصريح تابعته 
الصبــاح اجلديد، ان "عناصر داعش 
عاجــزة عــن شــن أي تعرضات او 
مســميات  حتت  مؤثرة  هجمــات 
)غزوات رمضان( بفعل احلس األمني 
والتحصني  التطويــق  وعمليــات 
قوات  نفذتهــا  التــي  املســبقة 
االمن واحلشــد الشعبي في عموم 

القواطع الساخنة".
 وعد احلســيني ديالى أفضل امنيا 
بكثيــر عمــا كانت عليــه قبل 6 

أشهر وفشــلت جميع اخملططات 
واملســاعي جلعلها مركز اضطراب 
بغداد  للعاصمــة  أمني  وتهديــد 
وعمــوم احملافظــات، واصفا ديالى 
بانها املركز األمنــي  لقلب العراق 
اضطرابها  او  واســتقرارها  برمته 
األوضــاع  مجمــل  ســينعكس  

األمنية في البالد.
في  االمنية  القيــادات  واطلقــت 
ديالى  في وقت ســابق وبالتنسيق 
انتشــار  الدفاع  خطة  وزارة  مــع 
وحتصــني جديــدة فــي القواطع 
لألفراد  وتعزيزها  الساخنة  واملواقع 
في  واللوجستية  احلربية  واملعدات 
كافــة القواطع املاســكة حلماية 
املدنيــني فــي أيام شــهر رمضان 
وتطبيــق خطط جديــدة جتهض 
مخططات وهجمــات داعش قبل 

وقوعها.

مسؤول أمنى: ديالى أفضل امنيا 
ولم تعد خاصرة رخوة لبغداد

استبعد غزوات رمضان 

بغداد ـ الصباح الجديد:
النائب زهــرة البجاري أمس  زعمت 
الســبت، تســريح أكثر من 2700 
البصرة  محافظة  أبناء  من  موظف 
املشاريع  اســتثمار  ملف  وتسليم 
إلــى شــركة "كار"  الكهربائيــة 
الكردية، في وقــت يعتزم  نواب من 
البصرة اســتضافة مدير عام توزيع 
كهربــاء اجلنــوب اليــوم األحد في 
تفاصيل  علــى  للوقوف  احملافظــة 
العقد الذي ســيبرم مع الشــركة 

الكردية.
تصريــح  فــي  البجــاري  وقالــت 
تابعتــه الصباح اجلديــد، إن " وزارة 
الكهربــاء تناقش املشــروع لغرض 
اســتثمار جديد حملطة شط العرب 
الكهربائية، والذي يعني خروج أكثر 
مــن 2700 موظف مــن محافظة 
البصرة، وتســليمه إلى شركة كار 

الكردية ".
وأضافــت، أن " كار محــال اليهــا 
مشــروع محطــة شــط العــرب 
ومحطة الرميلة في املرحلة األولى 
البســيطة او املرحلة املركبة، واالن 
والسيطرة على  االســتحواذ  حتاول 

أنتاج الطاقة  بقية مراحل مشاريع 
الكهربائية في احملافظة ".

على  النواب  مجلس  عضو  وشددت 
" رفض حتويل مشــروع شط العرب 
إلى شركة كار، ألنه من املفترض أن 
املشــروع يعلن كفرصة استثمارية 
ولن تكون محتكرة لشركة معينة 
"، مبينة أن “هذا االســتثمار يعني 
خروج أكثر من 2700 موظف بصري 
 400 والبقاء فقط على  العمل،  من 

موظف فقط ".
عن  النائب  الســياق، كشــف  في 
الفارس  علــي  البصرة  محافظــة 
امس السبت، إن نواب البصرة بصدد 
اســتضافة مدير عام توزيع كهرباء 
اجلنوب في احملافظــة للوقوف على 

التفاصيل .
وقــال الفارس في تصريــح تابعته 
"نواب محافظة  إن  اجلديد،  الصباح 
البصرة سيستضيفون األحد)اليوم( 
مدير عام شــركة كهربــاء اجلنوب 
داخل  عبيــد  جنم  غيــث  املهندس 
احملافظة للتباحث معه حول شركة 
والوقــوف على جميع  الكردية  كار 

تفاصيلها".

نائب تزعم تسريح 2700 موظفا جراء 
استثمار شركة كردية لمحطة كهربائية

نواب البصرة يستضيفون اليوم مدير عام توزيع الجنوب

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزير الزراعة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي إجتماعاً تداولياً مع 
وفــد إقليم كردســتان الذي ضم 
واملوارد  الزراعــة  وزارة  مستشــار 
املائية العراق ملناقشــة اإلجراءات 
تبادل احملاصيل  املتبعة في عملية 
واملنتجات الزراعية واحليوانية وفقاً 

للروزنامة الزراعية. 
وشــدد الوزير خالل مناقشة ورقة 
تنســيق وتفاهــم وزارة الزراعــة 
اإلحتادية مــع وزارة الزراعة واملوارد 
املائيــة فــي إقليــم كردســتان 
إجناح  على ضــرورة ضمان  العراق 
اإلنتاج  زيادة  بغية  الزراعية  اخلطة 
الزراعية  املنتجات  وتوفير  الوطني 
واحليوانية في األسواق احمللية وفقاً 

للروزنامة الزراعية. 
ونوقشــت خالل اإلجتمــاع املواد 
واحملاصيــل الزراعيــة ) اخلضروات 
والفواكــه واملنتجــات احليوانية( 
الكمركية  للضريبــة  اخلاضعــة 
واملمنوعــة من اإلســتيراد، فضالً 
عن آلية األســتمارة التي ستتبع 
لتنظيــم عملية نقــل املنتجات 
واحملاصيل الزراعية من وإلى إقليم 
معاجلة  موضوع  وبحث  كردستان 
التهريب من خالل اجلهات املعنية.  
مناقشــة  خالل  اخلفاجي  وأكــد 
املوضوعــة  الزراعيــة  اخلطــة 
وتسهيل عملية إستالم محصول 
اخلطة  وخــارج  داخــل  احلنطــة 
املســوقة من الفالحني واملزارعني 
وصرف  احلالي  الزراعي  للموســم 
مســتحقاتهم املالية خالل فترة 
ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسليم 
محصولهم مــن احلنطة ، مؤكداً 
الگمرگي  الرســم  موضوع  على 
والضريبــي لعمليــة اإلســتيراد 
وتشــكيل غرفة عمليــات تضم 
اخملتصني في وزارة الزراعة اإلحتادية 
ووزارة الزراعــة واملــوارد املائية في 
األقليــم واجلهــات ذات العالقــة 
ملتابعة تنفيذ اآلليــة املتبعة من 
خــالل األســتمارة االلكترونيــة 
اخلاصة بالسلع واحملاصيل الزراعية 

واحليوانية وكذلك بحث تأســيس 
للتجهيزات  تســويقية  شــركة 
وزارة  الزراعية وبشــراكة  واملــواد 
الزراعة  الزراعــة اإلحتاديــة ووزارة 
واملوارد املائية في األقليم من خالل 

القطاع اخملتلط. 
فيما أشــاد الوزير بتطور مشاريع 
محاصيل  وإنتــاج  الدواجن  تربية 
مبيناً  األقليم،  في  املزروعة  اخلضر 
املنتج  ودعــم  األهتمام  بضــرورة 
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني .

على صعيــد متصل وبتوجيه من 
وزير الزراعة زار مدير عام شــركة 
املهندس  الزراعيــة  التجهيــزات 
طالب جاســب الكعبــي مديرية 

زراعــة ديالــى والتقــى الدكتور 
وعدد  الزراعة  مدير  حسني خضير 
من مدراء االقسام في املديرية من 
اجل مناقشــة الواقع الزراعي في 
احملافظة وسبل النهوض باخلدمات 
 ، واملزارعني  للفالحــني  املقدمــة 
ونقــل الكعبي توجيهــات الوزير 
املعوقات  تذليل  بشــأن  اخلفاجي 
كاهل  عــن  االعبــاء  وتخفيــف 
الفالحــني و املزارعني في احملافظة 
الى خروقات أمنية  والتي تعرضت 
أذ بان دخــول العصابات األجرامية 
لبعض مناطقها مما اثر سلبا على 
التنموية في  املشاريع  العديد من 
البحث  واجباً  بات  وعليه  احملافظة 

عن االلية التي من شــأنها اعادة 
الزراعي  بريقها  الى  احملافظة  هذه 
وخاصة في مجــال انتاج الفواكه 

واخلضر.
وأكد املدير العام بأن الوزير اخلفاجي 
يولــي أهتماما بالغــا بالفالحني 
واملزارعني وخاصة ما يتعلق بتوفير 
املستلزمات الزراعية و في االوقات 
وخصوصــا  للزراعــة  املناســبة 
للخطــة  اخملصصــة  األســمدة 
الشتوية للعام احلالي ، فضال عن 
مناقشة الية ميسرة ألجل جتهيز 
منظومات الري بالرش وتســهيل 
واختصــار  التجهيــز  عمليــة 
احللقــات الروتينيــة ، أضافة الى 

توفير األليــات واملكائن الزراعية و 
الية أسعارها للمزارعني  مناقشة 
والفالحني والتقليل من الروتني في 
اجناز املعامالت والعمل على سرعة 
واملزارعني  للفالحني  خدمة  اجنازها 
من أجل تشجيعهم على الزراعة 
وزيادة املساحات املزروعة من كافة 
احملاصيــل الزراعيــة ، فضــال عن 
احملاصيل البســتنية كاحلمضيات 
وغيرها كــون احملافظــة تعد من 
احملافظــات التــي تتميــز بأنتاج 

الفواكه واخلضر .
العام اســتعداد  املديــر  وأعــرب 
شــركته بتنفيــذ جميع خطط 
وتوجيهــات الوزارة ألجــل تطوير 

القطــاع الزراعي كما ونوعا ، كما 
قام بزيارة تفقدية الى فرع الشركة 
في محافظة ديالى ملتابعة ســير 
العمــل في الفــرع واالطالع على 
استعدادات مراكز القطع لتجهيز 
االســمدة بنوعيها الداب واليوريا 
 2021_2020 احلالــي  للموســم 
اخلزنية  الطاقــة  علــى  واالطالع 
كما  للشــركة  التابعة  للمخازن 
الفرع  التقى ســيادته مبوظفــي 
التي  العراقيــل  كافة  ملناقشــة 
املوكلة  اجنازهم االعمال  دون  حتول 
لهــم وحثهــم على بــذل املزيد 
خدمة لفالحينا ومزارعينا وخدمة 

لعراقنا احلبيب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وزير التربية علي حميد الدليمي 
محافظة  فــي  الفلوجة  قضــاء 
االنبــار لالطــالع علــى مجريات 
والتعليمية  التربويــة  العمليــة 
اخلدمات  مســتوى  على  والوقوف 
املقدمة للمواطنني حيث كان في 
اســتقباله مدير عام تربية االنبار 
الدكتــور نافــع الدليمــي ومدير 
الدين  ضياء  الفلوجة  تربية  قسم 

ابراهيم.

وقال الدليمــي ان هذه الزيارة تأتي 
في اطــار نهج الوزارة في التواصل 
لالطالع  املدارس  وبخاصة  امليداني 
على الواقع التعليمي فيها وتَلُمس 
خلدمة  ومتطلباتها  احتياجاتهــا 
الدليمي خالل  وتفقــد   ، التعليم 
جولتــه عدد من مــدارس القضاء 
وحتــدث مــع الطلبــة والتالميذ 
إياهم احلفــاظ على الكتب  داعياً 
املدرسية باعتبارها احد املمتلكات 
املهمة خدمــة لألجيال  العامــة 

القادمة ، كما استمع الوزير ألحالم 
املســتقبلية  الطلبة  وطموحات 
وحثهم على مواصلة طريق العلم 

لبناء مستقبل زاهر للعراق .
وأشــاد وزير التربية مبا شاهده من 
تقوم  تعليمية،  وممارسات  مبادرات 
بهــا االدارات املدرســية والهيئات 
والتي من شــأنها   ، التدريســية 
االرتقــاء بالعمليــة التعليميــة 
نواجت  وتعــّزز من  املدارس،  تلك  في 
التعّلم ، معرباً عن سعادته بزيارة 

هــذه احملافظة التــي نهضت من 
حتت ركام ودمار االرهاب وعصاباته 
اجملرمة ، حيث نرى اليوم مدارسها 
على مســتوى عالي من االهتمام 
واملســتوى  الصحيــة  بالبيئــة 
التعليم  كفاءة  وحتسني  الدراسي 
تربوية  وحتقيق عالقــة  ونوعيتــه 

متينه مع التالميذ والطلبة .
ووجــه الدليمي في ختــام زيارته 
شــكره للعاملــني فــي املديرية 
اجناز  فــي  الــدؤوب  ، لســعيهم 

رغم  بهــم  املناطــة  الواجبــات 
وقــال   ، والتحديــات  الصعــاب 
لهــم بكل فخر وثقــة “أنتم قادة 
حتويل  علــى  وقادرون  املســتقبل 

االزمات الى فرص النجاح والبناء”.
علــى صعيــد متصــل وضمــن 
توجيهات وزير التربية الهادفة الى 
اســتيعاب اعداد الطلبة املتزايدة 
وتوفير مناخ تربوي مناســب لهم 
للشــؤون  الوزارة  وكيــل  افتتح   ،
الفنيــة حســني صبــري الالمي 

مدرسة “احلسن املثنى” في ناحية 
املدحتية بحضــور مدير عام تربية 

بابل مهدي صالح العواد.
واكــد الالمي ان الــوزارة انتهجت 
في  وواثقــة  ســريعة  خطــوات 
مضمار بناء ابنية مدرسية جديدة 
إلزالــة ازدواجية الدوام على الرغم 
والتحديات  الصعوبات  من شــدة 
التعليم  ان تطوير قطــاع  مؤكداً 
التنمية  أهــداف  أهــم  أحد  يعد 

املستدامة .

اعالم المباني 
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  برعاية 
الكاظمي وضع االمني العام جمللس 
الوزراء د. حميــد نعيم الغزي حجر 
االساس ملشروع املدارس النموذجي 
االشــرف  النجف  محافظــة  في 
التربيــة ومحافظ  وزير  وبحضــور 
النجف االشــرف ومديرعــام دائرة 
أنعام  بشــرى  املهندســة  املباني 
عبــاس ومديرعــام االستشــارات 

الهندســية وممثلني عن الشــركة 
الصينية .

الوزراء  العام جمللــس  وقال االمــني 
الســتراتيجي  املشــروع  ان هــذا 
يعد من املشــاريع احليوية واملهمة 
التي ستســاهم في دعم القطاع 
التربوي في عموم احملافظات ويعتبر 
حتــوالً نوعياً في االبنية املدرســية 
واالشــراف  التنفيذ  ناحيــة  مــن 

والتصاميم .

البرزجني  املهندســة بشرى  وبينت 
مدير عام دائرة املباني خالل مراسيم 
وضع حجر االساس ملشروع املدارس 
اجتاه  الوطني  واجبنا  ان  النموذجية 
لتحســني  التربوي  القطاع  تطوير 
مســتوى التعليم في بلدنا الغالي 
مما دفعنــا الى مضاعفة اجلهود في 
تهيئة االعمال فــي تنفيذ مدارس 
منوذجيــة البناءنــا الطلبــة وبعد 
املتابعة واالشــراف  تكليفنا مبهام 

اخلدمي  املشــروع  تنفيذ هذا  على 
واحليوي فأننــا عازمون بعد التوكل 
على اهلل ان نحقــق تنائج متميزه 
تليق مبســتوى الطمــوح وبافضل 
مواصفــات البنــاء احلديــث , أذ مت 
تشكيل جلنة  مشتركة من أقسام 
املقيمني في  واملهنســني  املشاريع 
دائرتي املباني واالشــغال والصيانة 
العامــة فــي عقد سلســلة من 
الصينية  الشركة  مع  أالجتماعات 

للتــداول  للمشــروع  املنفــذه 
ومناقشة االعمال التي سوف تنفذ 
بدقه عالية وأيجاد السبل الرصينة 
الصحيحــة  اخلطــوات  لتنفيــذ 
الجتيــاز املعوقات فــي العمل مع 
وضع جــدول زمني الجناز املشــروع 

بأسرع وقت ممكن .
ان حصة  الى  العــام  املدير  وأكدت 
ضمن  االشــرف  النجف  محافظة 
املرحلة االولى من املشــروع      ) 40 

( مدرســة ستشــرف دائرة املباني 
على تنفيــذ االعمال فيها وبتنفيذ 
 ) POWER CHINA ( مــن شــركة
وتســليمها  أجنازها  الصينية حلني 
الى وزارة التربية كجهه مستفيده 
من  الكبيرة  االعــداد  الســتيعاب 
تليق  مدارس  وتوفير  الطلبة  أبناءنا 
مبســتوى الطالب العراقي لضمان 
خدمة  زاهــر  مســتقبل  حتقيــق 

للصالح العام .

عامر عبدالعزيز 
انطالقــا مــن توجيهات وزيــر التجارة 
الدكتور عــالء احمد اجلبــوري مبناقلة 
الــرز احمللي بنوعيه العنبر والياســمني 
وتوزيعه ضمن مفردات السلة الغذائية 
جلميع املوطنني ، واصلت فروع الشركة 
في النجف والديوانيــة واملثنى مناقلة 
الرز احمللي الى محافظات بغداد وذي قار 
والبصرة ضمن خطة مناقلة متكاملة 
تهدف الى ايصال الــرز احمللي الى اكبر 
عدد من املستفيدين منه ضمن مفردات 
. وقــال مدير عام  الســلة الغذائيــة 
العامة لتجارة احلبوب محمد  الشركة 
حنــون واصلــت مواقع الشــركة في 
احملافظات املنتجة للشلب والتي تواصل 
تصنيع الشــلب في مجارشها االهلية 
واحلكومية مبناقلة الرز احمللي املنتح في 
تلك اجملــارش الى محافظات بغداد و ذي 
قار و البصرة . واضاف الى ان كميات الرز 
التي مت مناقلتها الى فرع البصره بلغت 
)3668( طن من اصــل الكمية الكلية 
البالغة ) 5000 ( طــن ، وبني ان مخازن 

الرز في كسرة وعطش استقبلت كمية 
اجماليــة بلغت بحــدود ) 1028 ( طنا 

واردة من فرع النجف االشرف .
كمــا اســتعرض املدير العــام موقف 
ســايلو العطيفيــه ، اذ مت اســتالم 3 
شــاحنات بوزن 75 طن رز محلي محول 
من ســايلو الكوفة والنجــف االفقي 
وبذلك اصبح اجمالــي الرصيد املتوفر 

في اخملازن ) 983.500 ( طن .
 من جانب اخــر واصلت فــروع مواقع 
الشركة كافة عملها خالل عطلة نهاية 
املستوردة  احلنطة  اســتالم  االســبوع 
والواردة عبــر ميناء ام قصر  حلســاب 
دعم مفردات البطاقة التموينية ، فقد 
بني ســعد  اســتقبلت صومعة خان 
شــاحنتان  محملة بكميــة )٨٠.٩٠٠( 
طن مــن حنطــة اســترالية مخرجة 
من مينــاء ام قصــر ، وواصــل اجلهد 
الهندســي والفني في ســايلو تلعفر 
تفريــغ الشــاحنات احململــه باحلنطة 
االســترالية من الباخرة krousson اذ مت 
تفريغ ٢٣٦،٥٨٠ طنا وبواقع ٦ شاحنات 

. هذا ويواصل سايلو تلعفر التابع لفرع 
نينــوى جتهيز املطاحــن احلصة الثانية 
الوجبة االخيرة بلغــت الكمية اجملهزة 
٤٧٤،٠٤٠ طنا وبواقع ١٣ شــاحنة وذلك 
لرفد مفــردات الســلة الغذائية. وفي 
ذي قــار وصلت  )28( شــاحنة محملة 
باحلنطة االســترالية والواردة من ميناء 
  )KYNOURIR( الباخرة  ام قصر حمولة 
على منت اســاطيل النقل املركزي لرفد 

السلة الغذائية ، فيما
و  اســتالم  الطوز  واصلــت صومعــة 
تفريغ حموالت الشــاحنات الواردة من 
مينــاء أم قصر اليوم اجلمعــة املوافق 
تفريغ)٤( شــاحنات  مت  ٨/٤/٢٠٢٢ حيث 
حنطــة  طــن  كمياتهــا)١٥٨.٦٦٠( 
KROUS�  أسترالية من حمولة الباخرة

SON  وبذلك يكــون إجمالى الكميات 
واالنتهاء  )٢٠٦٧.٧٠٠( طن  لغاية  احملولة 
مــن تصفير كامــل الكمية اخملصصة 
للطوز  ، الــى جانب اســتالم احلنطة 

احمللية التي يتم مناقلتها من بابل.
كما باشــرت مــالكات ســايلو الدورة 

باحلنطه  احململــه  الشــاحنات  بتفريغ 
للباخره  ام قصر  املســتورده من ميناء 
KYNOURIR.  ، فيمــا واصلت مالكاتنا 
العاملــة في مســقفات ومخــازن رز 
الرز احمللــي املصنع في  احللة اســتالم 
الى جانب   اجملارش االهليــة واحلكومية 
اجلديد  احللة  صومعة  مالكات  استمرار 
)5( شاحنات محملة باحلنطة  باستالم 
االســترالية الواردة مــن ميناء ام قصر 
وبكميــة ) 198( طنــا مع االســتمرار 

باستالم الشاحنات املتبقية.
واختتــم املديــر العــام قولــه ان فرع  
الشركة في صالح الدين  جهز املطاحن 
االهليــة باحلنطة احمللية ، حيث واصلت 
السايلوات واجملمعات التابعة في للفرع 
جتهيز املطاحن االهلية باخللطة املقررة 
من احلصة الثانيــة  % 25 الرابعة ، ومن 
خالل ســايلوات ) الشــرقاط والطوز ( 
ومجمع حبــوب )بيجي - العلم ( والتي 
جهزت املطاحن االهلية و بلغت الكمية 
اجملهزة )17789( طنا بنســبة ) % 98( من 

احلصة الثانية .

وزير الزراعة يناقش مع وفد اقليم كردستان
 تبادل السلع والمنتجات المتنوعة

بهدف زيادة اإلنتاج الوطني وتوفيره في األسواق المحلية

شدد وزير الزراعة 
خالل مناقشة ورقة 

تنسيق وتفاهم 
مع وزارة الزراعة 

والموارد المائية 
في إقليم كردستان 

على ضرورة 
ضمان إنجاح الخطة 

الزراعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقـــَد وكيل وزارة الصناعة واملعادن لشؤون 
التخطيط املُهندس يوسـف محمـد جاسـم 
الفنية  العامني لدوائر  املُدراء  اِجتماعاً حضرُه 
والقانونيــة واإلســتثمارات في مقــر الوزارة 
وُمعاون ُمدير عام الشــركة العامة لصناعة 
األسمدة الشــمالية وعدد من املسؤولني في 
الدائرة الفنية مبقر الوزارة والشركة املذكـورة 
ومُمثلني من الشركة املُستثمرة وذلك ملُناقشة 
موضوع إعادة تأهيل الُبنى التحتية للشركـة. 
وناقــَش االِجتمــاع الواقع احلالي للشــركة 
واإلجراءات املُتخذة إلعــادة تأهيلها وإعمارها 
بعَد ماحلق فيهــا من دمار وتخريب بســبب 
أحــداث عصابات داعش اإلجراميــة واآلليات 
املُمكنة لإلســراع في إعادة تأهيل الشــركة 
وحتريك عجلــة العمل واإلنتاج فيها من ِخالل 
عقود الشــراكة املُبرمة حيــث وجَه الوكيل 
الشركة بتشــكيل جلنة ُمشتركة من الوزارة 
املواد  لتحديد  املُستثمرة  والشركة  والشركة 
التي ُيكن اإلستفادة منها في تأهيل اخلطوط 
اإلنتاجية وِخالل ُمــدة ) ١٥ ( يوما إضافة إلى 
شــطب املُعدات التي تعرضت للدمار بسبب 
أضــرار احلرب وإرســالها بكتاب رســمي إلى 
الدائــرة الفنية في الوزارة إلتخــاذ اإلجراءات 

املطلوبة بصددها .

اعالم الشركة 
علق اخلبير االستشاري في صناعة السمنت 
املهندس علي زيــدان خلف على القرار األخير 
لهيئــة الرأي في وزارة النفــط القاضي برفع 
ســعر زيت الوقــود )النفط األســود( اجمُلََهز 
للمعامل ليصبح ســعره )٣٥٠( دينار بعد أن 
كان ســعره قبل الزيادات املتوالية )١٠٠( ، وما 
يتمخض عــن هذا القرار من آثــارٍ إقتصادية 
تطــال صناعة الســمنت من حيــث كلفة 
اإلنتاج من جهة، واآلثار التي تترتب على قدرة 
املواطن واملستهلكني عموًما من االقبال على 
شراء منتج الســمنت بعد أن يشهد نتيجة 
هذا القرار زيادٍة مضاعفة في ســعر إنتاجه 

وبيعه من جهة اخرى  .
واضــاف اخلبير انه فضــاًل عن ذلــك أنَّ هذا 
القرار سيعيق تنفيذ قرار )٤٠٩( القاضي مبنع 
استيراد السمنت الصادر عام ٢٠١٦ مما يفتح 

اجملال أمام نافذة االستيراد من جديد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامت دائرة العيادات الطبية الشــعبية ومن 
خالل شــعبة التدريب وتطوير املالكات ورشة 
تدريبية للتعريف بـ ) الئحة السلوك الوظيفي 

(ملوظفي اقسام وشعب الدائرة.
وذكــر مدير عام الدائــرة الدكتور محمد علي 
الفرطوســي انه اســتنادا الى اعمام الدائرة 
االداريــة واملاليــة والقانونية علــى توصيات 
الورشة املشــتركة بني هيئة النزاهة ودائرتنا 
للتعريف بالئحة الســلوك الوظيفي رقم )1( 
لســنة 2016 الصادرة من قبل هئية النزاهة / 
الدائرة القانونية اقامت الدائرة ورشة تدريبية 

لشرح الئحة السلوك الوظيفي.
وتضمنت الورشــة التدريبية شــرح وتوضيح 
بالعمل  اجملال لالرتقاء  املوظفني بهذا  وتثقيف 
ومكافحة الفســاد االداري باالضافة الى توزيع 
اســتمارة التعهد لغرض ملئها من قبل كافة 
املنتســبني والعمــل مبوجبهــا وحفظها في 

االضبارة الشخصية للمنتسبني.
ومت القاء محاظرات الورشة التدريبية من قبل 
املدرب املعتمد رياض وهاب من شعبة التدريب 
وتطوير املالكات وملدة خمسة ايام وعلى قاعة 

الدائرة.

الصناعة تبحث واقع 
“األسمدة الشمالية

وتأهيل ُبناها التحتية

خبير: زيادة سعر
النفط االسود يؤثر سلبًا
على صناعة االسمنت 

العيادات الطبية الشعبية 
تقيم ورشة تدريبية للتعريف 

الئحة السلوك الوظيفي

افتتاح مدرسة »الحسن المثنى« في بابل 

وزير التربية ُيشيد بإنجازات محافظة االنبار وسعيها في تطوير االداء التربوي 

 الغزي يضع حجر االساس لمشروع المدارس النموذجية في النجف 

لتوزيعه ضمن مفردات السلة الغذائية 

تجارة الحبوب تواصل مناقلة الرز المحلي الى بغداد والناصرية والبصرة 
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر تقرير غربي أن روسيا عينت قائدا جديدا 
للحــرب في أوكرانيــا، وهو األمــر الذي لم 

تؤكده أو تنفيه موسكو حتى اآلن.
ونقلت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي” 
عن مسؤول غربي، لم تذكر اسمه، أن روسيا 
أعــادت تنظيم قيــادة احلرب فــي أوكرانيا، 
مشيرا إلى تولي جنرال ميلك خبرة كبيرة في 

معارك سوريا قيادة العمليات.
ولم يصدر حتى اآلن تعليق من روسيا بشأن 
هذا التقرير. وينظر كثيــرون إلى املعلومات 
الغربية بشــأن روســيا على أنهــا جزء من 
أنها في  الدعاية واحلرب النفســية، خاصة 
غالبيتها تعتمد علــى مصادر مجهولة وال 
يدعمها دليل. وقالت “بي بي ســي” إن قائد 
املنطقة العســكرية اجلنوبية في روســيا، 
احلرب  يقود  دفورنيكوف،  ألكســندر  اجلنرال 
اآلن. ونقلت عن املصــدر اجملهول قوله: “هذا 
القائد بالذات لديه خبرة كبيرة في العمليات 
العسكرية الروسية في سوريا، لذلك نتوقع 
أن تتحسن القيادة والسيطرة بشكل عام”.

وأضاف أن تعيني اجلنرال دفورنيكوف يأتي في 
إطار حتسني التنسيق بني الوحدات اخملتلفة، 
حيث كانــت روســيا تعتمد في الســابق 
على مجموعات عســكرية تعمل بشــكل 
منفصل. وكانت تقاريــر غربية تتحدث في 
الســابق أن القوات الروســية في أوكرانيا 
تعمل بشكل منفصل عن بعضها البعض، 

دون وجود قيادة موحدة لها.
ولم تعلن روســيا منــذ انــدالع احلرب في 
أوكرانيــا في أواخر فبرايــر املاضي عن وجود 
قائــد عام بعينه، يشــرف علــى العمليات 
العســكرية، لكن هذا ال يعني أنه ال يوجد 

قائد عام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دخلت العملية العســكرية الروسية في 
أوكرانيا امس السبت يومها الـ45 ليواصل 
اجليش الروســي تدمير البنيــة التحتية 
اجلهود  تركيز  مع  األوكرانية  العســكرية 
األساســية على محــور دونبــاس، فيما 
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية بأن روســيا 
تركــز عملياتها على املناطق الشــرقية 
لدونباس وحتاول إقامة ممر إلى شبه جزيرة 

القرم.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية اليوم عن 
تدمير مستودع ذخائر في منطقة بولتافا 
قاعدة  ذخيــرة في  بأوكرانيا، ومســتودع 
ميرهورود اجلوية بوســط أوكرانيا، وكذلك 
تدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية خالل 
إلى تدمير مســتودع  يوم واحــد، إضافة 
ذخيــرة في منطقــة دنيبروبتروفيســك 

بصواريخ عالية الدقة.
وزارة الدفــاع البريطانيــة، مــن جهتها، 
أعلنت أن “العمليات الروسية تستمر في 
التركيز على منطقــة دونباس وماريوبول 
املســتمر  باإلطالق  مدعومة  وميكواليف 
لصواريخ كروز على أوكرانيا من قبل قوات 
البحرية الروســية”، مضيفة أن مساعي 
روسيا إلقامة ممر بري بني شبه جزيرة القرم 
ومنطقة دونباس ال تزال تصطدم بصخرة 

املقاومة األوكرانية.
وكان املتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية 
إيغــور كونا شــينكوف أعلــن محاصرة 
القوات الروســية ملئات املرتزقة األوروبيني 
فــي مدينــة ماريوبــول، مشــيرا إلى أن 
االستخبارات الروســية تعترض اتصاالت 
املرتزقة التــي يجرونها بـ 6 لغات. وأضاف 
كوناشــينكوف أن قوات إقليم دونيتسك 
ستفرض ســيطرة كاملة على ماريوبول 

بتغطية روسية.
كمــا أعلنــت وزارة الدفاع الروســية أن 
النازيني اجلدد فخخــوا مخازن حتتوي على 
مواد كيميائية ســامة في بلدة أفدييفكا 
شــرق أوكرانيا ويخططون لتفجيرها مع 

اقتراب قوات دونيتسك من املنطقة.

تقرير: روسيا تعّين قائدا 
جديدا للحرب في اوكرانيا

تدمير مستودعات
 ذخيرة أوكرانية بصواريخ

 روسية عالية الدقة

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

القى قرار دول اخلليج إعادة الســفراء 
إلى بيروت ترحيباً واســعاً في لبنان، 
وسط تشــديد على أهمية اخلطوة، 
صفحة  لتشــكل  عليها  وتعويــل 
اللبنانية  العالقــات  فــي  جديــدة 

اخلليجية.
وذكرت “الوكالة الوطنية لإلعالم” أن 
السعودية  العربية  اململكة  سفيري 
وليد البخــاري، والكويت عبد العال 
ســليمان القناعي، وصال إلى بيروت، 
في وقت رّحب فيه مفتي اجلمهورية 
اللبنانيــة الشــيخ عبــد اللطيف 
دريان بالقــرار، مؤكداً، في بيان له، أن 
تؤســس  العربية  اخلليجية  “العودة 
ملرحلــة جديــدة من األمــل والثقة 
الهوية  عربــي  لبنــان،  مبســتقبل 
واالنتماء، واملتعــاون مع دول مجلس 
الدول  وبقيــة  اخلليجــي،  التعــاون 
العربية الشقيقة، والتزامه بتحقيق 
وجتاوباً  استجابة  املطلوبة  اإلجراءات 

مع املبادرة الكويتية اخلليجية”.
اخلليجية  “العــودة  أن  املفتــي  ورأى 
العربية إلى ربوع لبنــان تزامنت مع 

إعالن التوصــل إلى اتفاق مبدئي بني 
لبنان وصندوق النقد الدولي، ما أشاع 
أجواء إيجابية على الساحة اللبنانية 
كان لها صــدى لدى اللبنانيني الذين 
نحو  للتوجه  االنفراج  بوادر  ينتظرون 

اخلطوات األولى”.
وشكر دريان، خادم احلرمني الشريفني 
امللك ســلمان بن عبــد العزيز وولي 
عهده األمني األمير محمد بن سلمان 
وأمير دولــة الكويت الشــيخ نواف 
األحمــد اجلابر الصبــاح وولي عهده 
الشيخ مشعل األحمد الصباح على 
“احتضان لبنان ورعايته ومســاعدته 
في محنته”، وقال: “لنــا ملء الثقة 
باألشــقاء في دول مجلــس التعاون 
اخلليجــي وبحكمتهــم في معاجلة 

األمور في املنطقة ومنها لبنان”.
واعتبر رئيس احلكومة الســابق فؤاد 
تأكيد  العــودة  “هذه  أن  الســنيورة 
والعربي  الوطنــي  الــدور  ألهميــة 
الــذي ينبغــي أن يلعبــه لبنان في 
له  والــذي يؤمن  العربي،  محيطــه 
احليويــة واالنطالقــة الصحيحــة، 
كما أنه مؤشــر كبير على استعادة 
وباقتصاده  بلبنــان  العربية  الثقــة 

ومستقبله”.
من جهتــه، اتصل رئيــس احلكومة 

السابق متام ســالم بسفير اململكة 
العربية الســعودية لدى لبنان وليد 
لبنان،  إلــى  بعودته  بخاري، مهنئــاً 

“الــدور األخــوي املميز الذي  مؤكداً 
قامت ومــا زالت تقوم بــه اململكة 
العربيــة الســعودية جتــاه لبنــان 

واللبنانيني مبحبة ورعاية واهتمام”.
ورأى “تيار املســتقبل”، في بيان، “في 
هــذه اخلطوة فرصة لتأكيــد التزام 

جتاه  بتعهداتها  اللبنانيــة  الدولــة 
األشقاء في اخلليج العربي، والتوقف 
عن استخدام لبنان منصة سياسية 
وأمنيــة وإعالميــة للتطــاول على 
دول اخلليــج وقياداته”، آمــالً في أن 
“يشكل هذا القرار خطوة على طريق 
فتــح صفحة جديدة فــي العالقات 
اللبنانيــة - اخلليجية، وتنقيتها من 
الشــوائب التي اعترتهــا في الفترة 
رّحب مجلس  املاضية”. من جهتــه، 
األعمال اللبناني - الســعودي بعودة 
ســفيري اململكة والكويت، آمالً في 
أن تكون هــذه العودة مقدمة إلعادة 
إلــى حالتها  التجاريــة  العالقــات 
الطبيعيــة، معتبراً أن “فــي املبادرة 
اخلليجيــة دالالت مهمــة تصب في 
مجملها فــي دعم لبنان وعدم تركه 
وحيــداً في الظــروف الصعبة التي 
مير بها، وســتكون لها انعكاســات 
اقتصادية وسياســية إيجابية، ومن 
شأنها إنهاء املقاطعة الدبلوماسية 
لباقــي دول اخلليــج ومتهــد لعودة 
لبنان إلــى حضنه العربــي”. وفيما 
تتجه األنظار إلى ما ســتكون عليه 
اللبنانية في   – اخلليجيــة  العالقات 
ســينعكس  وكيف  املقبلة  املرحلة 
هــذا القرار ال ســيما علــى لبنان، 

يختصر ســفير لبنان الســابق في 
واشــنطن رياض طبارة، عودة سفراء 
بالقول “عندما يتم ســحب  اخلليج 
السفراء يعني خفض االهتمام بدولة 
معينــة وعودتهم تعنــي االهتمام 
بها”، رابطاً القرار حيال بيروت باملناخ 
اإلقليمي، ومبا قام به لبنان في الفترة 
األخيــرة إن جلهة توقيــع االتفاق مع 
صندوق النقد الدولي، أو تأكيد رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي واملســؤولني 
أنهم يقومــون مبا يقدرون عليه فيما 
وأمس،  اخلليج.  دول  يتعلق مبطالــب 
أعلنــت وزارة اخلارجية في اليمن، في 
بيان، عودة سفيرها ملمارسة مهامه 
الدبلوماســية فــي بيــروت، “وذلك 
اللبنانية،  احلكومة  إلعالن  استجابة 
األنشــطة  كل  بوقــف  التزامهــا 
واملمارســات والتدخــالت العدوانية 
املســيئة للدول العربية، ومتاشياً مع 
اجلهــود املبذولة لعودة لبنان لعمقه 
العربي”، وعّبرت عن “تطلعها لتعزيز 
العالقات مع اجلمهورية اللبنانية، ومبا 
ينسجم مع العالقات التاريخية التي 
جتمع البلدين والشعبني الشقيقني”، 
مجددة “تأكيد موقف اليمن الداعم 
لكل ما من شــأنه احلفاظ على أمن 

اجلمهورية اللبنانية واستقرارها”.

ترحيب لبناني واسع بعودة سفراء الخليج

الصباح الجديد ـ متابعة :
ال يتوقــف الغرب عن دعم أوكرانيا 
مبساعدات عســكرية ومالية غير 
مســبوقة، وهو ما قد يفضي إلى 
حتويلهــا الى “أفغانســتان أوروبا”، 

بحسب خبراء.
املســاعدات  أن  هــؤالء  ويعتقــد 
الغربية ســتطيل أمــد العملية 
الروســية ويحولهــا إلــى “حرب 
كما  كييــف  تدفــع  اســتنزاف” 

موسكو ثمنها الباهظ.
وبجانب واشــنطن التــي أعلنت، 
باألســلحة  قائمــة  اخلميــس، 
التــي قدمتها لكييــف، تعهدت 
لندن بإرســال املزيــد، كما قدمت 
ســلوفاكيا منظومة الدفاع اجلوي 

“إس 300” روسية األصل
فما ســر تلــك املســاعدات غير 
أوكرانيا  تدفــع  وهل  املســبوقة؟ 

ثمنها أما أنها مجانية؟
مساعدات واشنطن.. ملاذا؟

منــذ بداية احلرب قدمــت أميركا 
أكثر مــن 1.7 مليار دوالر في صورة 
مســاعدات أمنيــة، و2.4 مليــار 
دوالر منذ تولــي الرئيس جو بايدن 
منصبه بحســب مذكــرة وزعها 

البيت األبيض، اخلميس.
وطبقــا لصحيفة “وول ســتريت 
قائمة  فــإن  األميركية،  جورنــال” 
تضمنت:  األميركيــة  األســلحة 
1400 وحدة من منظومة “ستينغر” 
املضــادة للطيــارات، و5000 وحدة 
مــن منظومة “جافلــني” املضادة 
للــدروع، وســبعة آالف وحدة من 
األخرى،  للــدروع  املضادة  األنظمة 
ومئات الطائرات املســّيرة من طراز 

“سويتش بليد”.
وشملت القائمة أيضا سبعة آالف 
قطعة مــن األســلحة الصغيرة، 
و50 مليون قطعة ذخيرة، و45 ألف 
درع واقية وخوذة، وأنظمة صواريخ 
موجهــة بالليزر، وأنظمــة “بوما” 
رادارات  وأربعة  طيــار،  بدون  اجلوية 
مضادة للمدفعيات، وأربعة رادارات 
مضادة لقذائــف الهاون، ومركبات 
إضافة  األغــراض،  مدرعة متعددة 
لدفاعات صاروخية بعيدة املدى من 

طراز “إس300-” السوفيتية.
وفيما خصصت واشنطن، اخلميس، 

مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 
100 مليــون دوالر، أعلن وزير الدفاع 
األميركــي لويد أوســن، اجلمعة، 
اجلوي  الدفــاع  منظومــة  وضــع 

“باتريوت” في سلوفاكيا.
“ثمن الهدايا وفوائدها”

أندريه  الروســي،  الباحث  ويقــول 
الشــيوخ  مجلــس  إن  بارانــوف، 
على مشــروع  وافــق  األميركــي 
والتأجير”،  “اإلعــارة  بشــأن  قانون 
وتفعيــل برنامج يســمى بـ”ليند 
ليز”، لتبســيط تقدمي املســاعدة 

العسكرية ألوكرانيا.
خصصت  “واشــنطن  أن  ويضيف 
بالفعــل 1.7 مليار دوالر بطلب من 
الرئيس األوكراني، وســيكون على 
كييف دفع ثمن الهدايا األميركية 

مع فوائد، ولــن يفعل ذلك بالطبع 
زيلينســكي  فولودميير(  )الرئيــس 
وفريقــه إمنا األجيــال القادمة من 

األوكرانيني”.
أما كبيــر الباحثني فــي أكادميية 
فالدمييــر  الروســية،  العلــوم 
الواليات  إن  فيقــول  فاســيليف، 
املتحــدة من خالل تطبيــق “ليند 
ليز” “تعمل على حتويل أوكرانيا إلى 
أرض ملواجهة مديدة أو “أفغانستان 

أوروبية”.
ويضيف: “واشــنطن ال تدفع شيئا 
اســتنزاف  تريد  بدون مقابل فهي 
روسيا وحتويل كييف إلى مستنقع 

على غرار كابل”.
دعم بريطاني

وبجانب واشنطن، قدمت بريطانيا 

مســاعدات ضخمــة ألوكرانيــا، 
وأعلــن رئيــس وزرائهــا بوريــس 
جونسون، اجلمعة، تعزيز املساعدة 
إرسال  عبر  ألوكرانيا  العســكرية 
صواريــخ إضافية مضــادة للدروع 

وطائرات مسيرة.
كانت بريطانيا أرسلت بالفعل نحو 
6 آالف صــاروخ إضافــي ألوكرانيا، 
باإلضافة إلى 3615 من األســلحة 
اخلفيفة )NLAW( املضادة للدبابات، 
كما أرسلت متخصصني بريطانيني 

لتدريب القوات األوكرانية.
“الغارديــان”  صحيفــة  وتقــول 
تعهــدت  لنــدن  إن  البريطانيــة 
مبضاعفــة عــدد الصواريــخ إلى 
أوكرانيــا عن طريق إرســال 6000 
إضافية، وإرســال 25 مليون جنيه 

اجليش  إلــى  إضافية  إســترليني 
األوكراني.

أما سلوفاكيا، فأعلنت امس األول 
اجلمعــة، إرســال منظومة “إس ـ 
الصنع  روســية  الصاروخية   ”300
إلــى أوكرانيا، لكن بعد توفير بديل 
الدفاع  أميركي، وهو ما أعلنه وزير 
األميركي، وضع منظومة “باتريوت” 

في سلوفاكيا.
ومن موسكو، يقول املتخصص في 
“إن  الصباغ  أشرف  الروسي  الشأن 
روسيا بحربها في أوكرانيا كشفت 
عن وجه غير مريح، بل وجه مخيف 
ألوروبا، وبالتالي، فكل املســاعدات 
التــي قدمتهــا اآلن والحقــا هي 
إحدى وســائل الدفاع عن نفسها 
أي  مواطنيها وحضارتها ضد  وعن 

هجوم روسي”.
ويضيــف “جنحت الــدول األوروبية 
بدرجات كبيرة في إقناع شــعوبها 
بــأن دعمهــا املالي والعســكري 
هو  ألوكرانيا  واللوجستي  والتقني 
أحد خطوط الدفاع عنهم ضد أي 

هجوم روسي”.
جدوى املساعدات العسكرية

لقدرات  املســاعدات  تعزيــز  وعن 
أوكرانيا ضد روســيا مــن عدمه، 
يقول الصباغ: “املســاعدات املالية 
الضخمــة والدعــم العســكري 
أوكرانيا،  قــدرات  عــززا  األضخم، 
ســواء علــى مســتوى القــوات 
علــى  أو  النظاميــة  املســلحة 
والتراكيب  القطاعــات  مســتوى 
والهياكل العســكرية املســلحة 
التي تقوم بعمليات خاصة ونوعية 

ضد القوات الروسية”.
بــأن  “أعتقــد  وواصــل حديثــه: 
كفــة املقاومة متيــل لصالح هذه 
القطاعات والهيــاكل التي تلعب 
دورا مهمــا للغاية فــي العمليات 
القتاليــة، ورمبــا تكون هــي التي 
أجبــرت القــوات الروســية على 
االنسحاب من ضواحي كييف ومن 
املــدن األخرى التي حاولت روســيا 
احتاللها والتمسك بها في وسط 
وغرب أوكرانيــا، ومن ثم متت إعادة 

قواتها إلى شرق وجنوب أوكرانيا”.
ويشــير إلى أن املساعدات الغربية 
بالفعل  “غّيرت  والعسكرية  املالية 
من موازيــن القوى، وســوف تغير 
الكثير في املســتقبل، سواء على 
مستوى اجليوش النظامية أو على 

القدرات العسكرية األوكرانية”.
أن روسيا غّيرت  وأضاف: “ال شــك 
العســكرية  اســتراتيجيتها  من 
ســقف  َضت  وخفَّ والسياســية، 
التي كانت حتلم بها مع  توقعاتها 

بدء غزوها ألوكرانيا”.
“روسيا اضطرت  أن  الصباغ  ويؤكد 
لتغييــر خططها خالل األســبوع 
اخلامس من الهجوم حتى ال تقع في 
نفس الفخ األفغاني -السوفيتي أو 
الفخ السوري-الروسي احلالي، ومع 
ذلك فال توجــد أي ضمانات لعدم 
استمرار اســتنزاف روسيا وقواتها 

في أوكرانيا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عزز اجليش األميركي خالل الساعات 
في  العســكرية  قواعده  املاضيــة 
منطقة اجلزيرة بسوريا عبر شحنات 
والذخائر  األســلحة  مــن  كبيــرة 
اللوجستية خاصة حلقلي  واملعدات 
العمر النفطي ومعمل غاز كونيكو 
بريــف ديــر الــزور اللذيــن تعرضا 
اخلميس  واالســتهداف  للقصــف 
املاضي. وبحســب ما ذكرته مصادر 

الــزور فإن اجليش  دير  بريف  محلية 
األميركي أدخل في الليلة الفاصلة 
بني اجلمعة والسبت رتالً من املعدات 
العسكرية هو األضخم إلى قاعدته 
في حقل غــاز “كونيكــو” إذ يضم 
شــاحنات كبيرة وعربــات “برادلي” 
معدات  حتمل  وشــاحنات  القتالية 
آلية  ترافقهم عشرون  لوجســتية 
“التحالف  تابعة لقوات  عســكرية 

الدولي” حتت غطاء مروحيات.

وبحســب املصادر ذاتهــا، فإن هذه 
التعزيــزات وصلت عقب ســاعات 
على قصف عنيــف تعرضت له ما 
تســمى “القرية اخلضــراء” احمليطة 
بقاعدة حقــل العمر التي يقطنها 
وأســفر  أميركيون  وجنــود  ضباط 
أربــع إصابــات. وأجــرت قوات  عن 
أميركا  بقيــادة  الدولي  التحالــف 
في  وتدريبات عســكرية  منــاورات 
محيط حقل العمر النفطي شمال 

شرقي ســوريا، بعد تعرض القاعدة 
لهجمــات صاروخية، بريف دير الزور 
املناورات  الشــرقي. وشــاركت في 
عربــات مدرعــة وعشــرات اجلنود 
التحالف  قــوات  ومن  األميركيــني 
ســوريا  “قوات  مقاتلي  مبشــاركة 
واستخدمت  )قسد(،  الدميقراطية” 
خــالل املناورات األســلحة الثقيلة 
والصواريخ ونفــذت ضربات تدريبية 
على أهداف وهمية بواسطة قذائف 

للدبابات.  مضــادة  وقاذفــات  هاون 
كما دّربت القوات البرية في “قسد” 
وقذائف  املدفعية  اســتخدام  على 
املضادة  املوجهة  والصواريخ  الهاون 
للدبابــات، ورافــق املنــاورات حتليق 
التابع  واملروحــي  احلربي  للطيــران 
امليليشــيات  وكانــت  للتحالــف. 
اإليرانية استهدفت اخلميس  املاضي 
قاعدة حقل العمــر النفطي )أكبر 
قاعدة عســكرية للتحالف الدولي 

في ســوريا(، واالســتهداف هذا هو 
األول من نوعه منذ نحو 3 أشهر.

وبحســب املرصد الســوري حلقوق 
اإلنســان، فقــد دوت انفجارات في 
منطقة حقل العمر النفطي بريف 
الفرات،  الشــرقي، شــرق  الزور  دير 
ناجمــة عــن قذائــف صاروخيــة 
مصدرها مناطق نفوذ امليليشــيات 
التابعة إليــران على الضفة األخرى 

للنهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ليبيا  في  األميركي  الســفير  قال 
ريتشــارد نورالند إنه بات من املهم 
أكثــر من أي وقــت مضى تنظيم 
انتخابات ميكــن أن تنقل ليبيا إلى 
ما بعــد احللقــة الالمتناهية من 
اقتراب  احلكومات االنتقاليــة، مع 
نهاية املرحلــة التمهيدية مللتقى 

احلوار السياسي الليبي حلل شامل 
في يونيو.

في  األميركية  الســفارة  ونشرت 
ليبيــا تصريحــات نورالنــد اليوم 
الســبت، بعــد مكاملــة هاتفية 
أجراهــا أمس مــع رئيس مجلس 
الليبــي عقيلــة صالح  النــواب 
ناقشــا خاللها الوضع السياسي 

احلالي وآفاق اســتعادة الزخم نحو 
االنتخابات.

القول  ونقلت السفارة عن نورالند 
إن بالده تعمل مع اجلهات الفاعلة 
الرئيســية مــن جميــع األطراف 
بدءا  االســتقرار  على  “للحفــاظ 
من اجلهود املبذولــة لضمان عدم 
النفطية  ليبيــا  ثروة  اســتخدام 

حزبية،  سياسية  ألغراض  الهائلة 
بــل لتلبيــة االحتياجــات األكثر 

أهمية للشعب”.
وأضــاف “ندعم جهــود القادة مبن 
فيهم رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالــح لالتفاق على آليــة بقيادة 
ليبيــة لتســهيل ومراقبــة هذه 
القضية  أن  وأوضــح  النفقــات”. 

األهم بالنســبة للواليات املتحدة 
في هــذا الوقت هــي “احلاجة إلى 
وقبــول  إجمــاع سياســي كاف 
ومصداقية لــدى كتلة حرجة من 
الشــعب الليبي في جميع أنحاء 
البالد مــن أجل قيــادة البالد إلى 
االنتخابات”، في وقت تتكشف فيه 
آلت  الذي  املأزق  بنهاية  ما وصفها 

إليه السلطة التنفيذية.
وأشار الســفير إلى أنه حث رئيس 
البرملــان الليبــي علــى “مواصلة 
تقــدمي كل الدعم الالزم إلنشــاء 
أساس دســتوري وقانوني لتنظيم 
االنتخابــات في أقــرب وقت ممكن 
بالتزامن مع العملية التي تيسرها 

األمم املتحدة”.

اميركا تستغل أوكرانيا لتحولها
 الى »أفغانستان اوربية« تستنزف روسيا 

ماذا تريد واشنطن والناتو من دعم كييف؟

بعد استهدافه بسوريا.. الجيش األميركي يعزز قواعده بدير الزور

نورالند: االنتخابات ضرورة إلخراج ليبيا من حلقة الحكومات االنتقالية
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الصباح الجديد ـ متابعة:

فتحت الزيارة الرســمية التي قام 
بها رئيس احلكومة اإلسباني بيدرو 
جديدة  صفحة  للمغرب،  سانشيز 
في العالقات املغربية -اإلســبانية، 
وذلك بعد أكثر من سنة من نشوب 
األزمة الدبلوماســية التي خيمت 

على عالقات البلدين.
بيان مشــترك صــدر عقب  ونص 
امللك  املغربي  العاهــل  مباحثــات 
محمد الســادس، ورئيس احلكومة 
اإلســبانية علــى خريطــة طريق 
تتكون من 16 نقطــة. وذكر البيان 
املشترك أن إسبانيا تعترف بأهمية 
قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، 
وبجهــوده اجلــادة وذات املصداقية 
فــي إطار األمم املتحــدة إليجاد حل 
متوافق بشــأنه. وفي هــذا اإلطار 
تعتبــر إســبانيا املبــادرة املغربية 
للحكم الذاتي، التي قدمها املغرب 
ســنة 2007، هي األســاس األكثر 
جدية وواقعية وذات املصداقية حلل 

هذا النزاع.
وأشــار البيان ذاته الى أنه ستجري 
االهتمام  ذات  املواضيــع  معاجلــة 
والتشاور،  الثقة  من  بروح  املشترك 
بعيدا عن األعمال األحادية أو األمر 
أيضا  االتفــاق  جرى  كمــا  الواقع. 
علــى أن يتم االســتئناف الكامل 
للحركة العاديــة لألفراد والبضائع 
بشــكل منظم، مبا فيها الترتيبات 
اجلمركيــة  للمراقبــة  املناســبة 
البري  املســتوى  على  ولألشخاص 
والبحــري. كما جــرى االتفاق على 
للمســافرين  البحري  الربط  إعادة 
بني البلدين، حاال وبشــكل متدرج، 
إلى حــني فتح مجمــوع الرحالت. 
إطالق  سيجري  نفسه،  اإلطار  وفي 
“مرحبا”،  لعمليــة  االســتعدادات 
املغاربة  املهاجريــن  بعودة  اخلاصة 
في أوروبا إلى بلدهم عبر إســبانيا. 

كمــا اتفق الطرفــان على تفعيل 
بتحديد  اخلاصة  العمل،  مجموعة 
اجملــال البحــري علــى الواجهــة 
األطلســية، بهــدف حتقيق تقدم 
ملمــوس، إضافــة الــى إطــالق 
مباحثات حول تدبير اجملاالت اجلوية.

إعادة  على  املشــترك  البيان  ونص 
إطــالق وتعزيز التعــاون في مجال 
الهجرة، وفي هذا اإلطار سيجتمع 
قريبــا الفريــق الدائــم املغربي - 

اإلسباني حول الهجرة.
ونــص البيــان أيضا علــى القيام 

كل  رئاســة  إطار  في  بالتنســيق 
منهما ملسلســل الربــاط للفترة 
يســلط  بشــكل   ،2023  -  2022
الضوء علــى التعــاون املثالي في 
هذا اجملال، لصالح مقاربة شــاملة 
وسيتم  الهجرة.  لظاهرة  ومتوازنة 
إعــادة تفعيل التعــاون القطاعي 
في جميــع اجملــاالت ذات االهتمام 
املشــترك، من بينهــا: االقتصادي 
والصناعي  والطاقــي  والتجــاري 
تســهيل  وســيكون  والثقافــي. 
املبادالت االقتصادية واملواصالت بني 

البلدين موضوع اجتماع ســُيعقد 
قريبــا. كما نص البيان املشــترك 
كذلك على أن يشكل مجال التربية 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
أولوية خالل هــذه املرحلة اجلديدة. 
فريق  إحداث  الغرض، سيتم  ولهذا 

عمل متخصص.
تعزيز  علــى  االتفــاق  جــرى  كما 
التعاون الثقافــي. وفي هذا اإلطار، 
ســيتم إحداث فريق عمل قطاعي 
في مجال الثقافــة والرياضة. كما 
سيجري إعطاء دفعة جديدة جمللس 

إدارة مؤسسة الثقافات الثالث.
وأشار البيان املشترك إلى أن تقارير 
أنشــطة االجتماعات وفرق العمل 
رفعها  سيجري  املُفّعلة،  أو  احملُدثة، 

لالجتماع رفيع املستوى.
في ســياق ذلك، سيبدأ البلدان في 
التواصل حول حتيني معاهدة حسن 
لســنة  والتعاون  والصداقة  اجلوار 
1991، على أساس املبادئ واحملددات 
العالقات  ستوجه  التي  واألولويات، 
الثنائيــة فــي الســنوات املقبلة. 
ولضمــان تنفيذ االتفاق ســيقوم 

امللــك محمــد الســادس ورئيس 
جلنة  بتعيني  اإلســبانية  احلكومة 
مكلفة الســهر علــى تنفيذ هذا 

البيان في أجل 3 أشهر.
في ســياق متصل، جاء في البيان 
املشترك أن الرســالة املوجهة من 
رئيــس احلكومــة اإلســبانية إلى 
العاهل املغربي يوم 14 آذار املاضي، 
يوم  بينهما  الهاتفيــة  واملكاملــة 
31 مارس املاضــي، فتحت صفحة 
جديدة في العالقــات بني اململكة 

املغربية واململكة اإلسبانية.
وأضاف البيان أنه “وعيا من إسبانيا 
واملغــرب بحجم وأهميــة الروابط 
جتمعهما،  التــي  االســتراتيجية، 
لشعبيهما  املشروعة  والتطلعات 
للســالم واألمن والرخــاء، فإنهما 
يدشــنان اليوم بناء مرحلة جديدة 

في عالقاتهما الثنائية”.
وأشــار البيــان إلــى أن الصفحة 
اجلديدة فــي عالقات البلدين “تقوم 
علــى مبــادئ الشــفافية واحلوار 
الدائم، واالحتــرام املتبادل، واحترام 
واالتفاقــات  االلتزامــات  وتنفيــذ 
كمــا  الطرفــني،  بــني  املوقعــة 
تســتجيب لنــداء امللــك محمد 
الســادس بتدشــني مرحلــة غير 
مسبوقة في عالقة البلدين”، ونداء 
الســادس  فيليبي  إســبانيا  ملك 
“للسير معا لتجسيد هذه العالقة 

اجلديدة”.
كما تتوافق هــذه املرحلة مع إرادة 
رئيــس احلكومة اإلســبانية بيدرو 
سانشــيز “لبناء عالقة على أسس 
يعتزم  الروح  وبهــذه  أكثر صالبة”. 
البلدان وضــع خريطة طريق دائمة 

وطموح.
ومــرت عالقــات البلديــن بأزمــة 
املاضي، حني  سياسية منذ نيسان 
اســتقبلت إســبانيا األمني العام 
االنفصالية،  البوليســاريو  جلبهة 
إبراهيم غالي، بطريقة ســرية، ما 
أدى إلى استدعاء املغرب لسفيرته 

في مدريد كرمية بنيعيش.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
خالل جلســة حملاكمة أحد أعضاء 
خلية “البيتلــز” في والية فيرجينيا 
رهينة ســابق  األميركيــة، وصف 
الذي  الوحشــي  التعذيب  لداعش 
تعــرض لــه مــن خاطفيــه بعد 
محاولته الفاشــلة للهروب، وفقا 

لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.
الصحفي  هينــني،  نيكوالس  وقال 
الفرنســي الــذي احتجزته داعش 
ملدة 10 أشــهر في سوريا، إنه نُقل 
إلى عدة غرف تعذيب مختلفة بعد 
محاولــة هروبه في يونيــو 2013، 

عقب أيام قليلة من أسره.
وأوضــح هينني أنه كســر قضبان 
زنزانته املؤقتة والتي كانت هشــة 
قبل أن يتمكن التسلق والهرب من 

نافذة صغيــرة، ليبدأ الركض طول 
الليل في صحــراء محافظة الرقة 
الشاســعة. وخليــة “البيتلز” هو 
اسم اشتهرت به خلية مكونة من 
4 أفراد بتنظيم داعش في ســوريا، 
بسبب لكنة أعضائها البريطانية. 
ســتطير بيثاني هينــز، )24 عاما(، 
إلى  من منزلهــا في اســكتلندا، 
والية فيرجينيا األميركية، ملواجهة 
خاطف والدها املزعوم، شــخصيا، 
ألول مرة في محكمة أميركية، هذا 
األسبوع، بعد ثماني سنوات تقريبا 
من مقتل والدها، ديفيد هينز، على 

يد تنظيم داعش اإلرهابي. 
ونوه إلــى متكن بعد جهد كبير من 
الوصول إلى قرية خارج الرقة، حيث 
منزلية  مالبس  يرتديان  رجلني  وجد 

فطلب منهما مساعدته، لكن تبني 
أنهما من مقاتلي داعش.

وأردف: “لســوء احلــظ ال ميكنــك 
التعرف علــى مقاتلي داعش وهم 

يرتدون البيجامات”.
وبعد إعادتــه إلى معقل داعش في 
الرقة، أكد هينني أن حراس السجن 
أخــذوه إلــى أربــع غــرف تعذيب 
للضرب  تعــرض  وأنه   مختلفــة، 
واللكــم وتقييد يديــه في أوضاع 
مجهدة لساعات بينما كان آسروه 
بأصوات  باألســئلة  عليه  ينهالون 

مرتفعة.
وذات مــرة جثا بعض عناصر داعش 
علــى ظهره وأخبروه أنهم ســوف 
يقتلونه، مضيفا في شهادته أمام 
احملكمة: “قلت لهــم من فضلكم 

افعلوا ذلك فأنا لم أعد أبالي”، الفتا 
إلى أنه قد جــرى تقييده بعد ذلك 
بالسالســل ملدة 11 يوًما في غرفة 

صغيرة.
أقــر أحد أعضــاء فرقــة “البيتلز” 
أمام  التابعــة لتنظيــم داعــش، 
مدينة  فــي  فدراليــة  محكمــة 
والية  فــي  الواقعة  اإلســكندرية 
اخلميــس،  األميركيــة،  فرجينيــا 
رهائن  وقتل  في خطــف  بالتواطؤ 

غربيني، بينهم أربعة أميركيني.
أيًضا عــن معاملته  وحتدث هينني 
علــى أيــدي مــا يســمى بفرقة 
والتي  الداعش،  التابعــة  “البيتلز” 

كانت تتألف من ثالثة بريطانيني.
ويؤكد املدعون أن الشافعي الشيخ 
الذي يحاكم فــي الواليات املتحدة 

كان أحــد هؤالء الثالثة، وهو متهم 
بالتورط فــي عمليات خطف وقتل 
رهائن أجانــب خالل الفتــرة التي 
قضاهــا مع داعــش في ســوريا، 
والتي أدت فــي النهاية إلى مقتل 
الصحفيــني األميركيــني جيمس 
فولي وستيفن ســوتلوف وعاملي 

اإلغاثة كايال مولر وبيتر كاسيج. 
كما حتمل الئحة االتهام، الشافعي 
الشــيخ، مســؤولية وفــاة عمال 
اإلغاثــة البريطانيــني ديفيد هينز 

وآالن هينينغ.
لكــن فريق دفــاع الشــيخ قال إن 
موكلهــم قد نفى أنــه كانعضًوا 
في فرقة البيتلــز، وأنه كان مجرد 

“مقاتل بسيط من داعش”. 
وقد وصف هينني كيف سمع ألول 

مرة عــن فرقة البيتلــز من زمالئه 
الرهينتني ديفيــد هينز وفيديريكو 
موتكا، اللذيــن احتجزتهما اخللية 
اإلرهابيــة قائلني له إنهم ليســوا 

كبقية عناصر داعش. 
وأضــاف: “أخبراني وهما يرجتفان أن 
بيتلز كانوا ســاديني  عناصر خلية 

وأنهم عذباهما بشكل وحشي”.
ونبــه هينني أن إلى خليــة البيتلز 
قد لعبــت دورا مركزيا في عمليات 
خطــف الرهائن، موضحــا أن أحد 
أن  بالفرنســية  أخبــره  احلــراس 
البريطانيني الثالثة مســؤولون عن 

التفاوض بشأن الفدية.
وتابع: “أخبرني ذلك احلارس أنه كلما 
رأيتهم أكثــر، كان ذلك أفضل لي، 

ألنهم مسؤولون عن املفاوضات”.

الصباح الجديد ـ متابعة :
في حني أنه ال يوجد أحد من املرشحني 
للرئاسة الفرنسية  يتحدث عن خروج 
بالده مــن االحتاد األوروبــي، فإن هناك 
اختالفات صارخة في برامج حمالتهم 
ومكانة  وضــع  بشــأن  االنتخابيــة 
باريس في ذلك التحالف السياســي 
واالقتصادي الضخم، وفقا ملوقع “يورو 

نيوز”.
على سبيل املثال يقترح عضو البرملان 
األوروبي، يانيك جادوت، الذي يترشــح 
عن حزب اخلضر، التحــرك نحو املزيد 
مــن التكامل األوروبــي، بينما يقترح 
املرشــح اليميني املتطرف، نيكوالس 
دوبون-آيجنان، استبدال االحتاد مبجتمع 

من الدول احلرة.
وتقول املرشــحة اليسارية املتطرفة، 
ناتالي أرثود، في برنامجها إن أوروبا “بناء 
بالتفصيل ما  هش”، لكنها ال توضح 
يقترحه حزبها “نضال العمال” ألوروبا، 
معلنــة أنها حتلم بـــ “أوروبا موحدة 
وأخوية حًقــا” تكون مثــل “الواليات 
املتحــدة األمريكية االشــتراكية في 

أوروبا” بدون رأسمالية.
وبالنســبة لها، يجب أن تكون أوروبا 
أيضا بال حدود ويجب أن تسمح بحرية 

تنقل املهاجرين.

“الترحيب باملهاجرين”
وبالنســبة لفيليــب بوتو، املرشــح 
عن حــزب يســاري صغيــر مناهض 
للرأسمالية، فهو يعتبر أيضا سياسة 
الهجرة في االحتــاد األوروبي تعبر عن 
“كراهيــة لألجانب” ويدعــو إلى فتح 
حــدود وترحيــب أفضــل باملهاجرين 

واحترام حق اللجوء.
ويعارض بوتو الدفاع األوروبي املشترك 
ويؤيد مغادرة منظمة حلف شــمال 

األطلسي )الناتو(.
وفي نفس السياق يقول املرشح جان 
لوك ميلينشــون، املنتمــي إلى حزب 
“فرنســا غير اخلاضعة”، والذي يدخل 
أيضا ضمن إطار اليســار املتطرف أن 
العديــد من املعاهدات والسياســات 
األوروبيــة ال تتوافق مــع برنامجه مبا 
في ذلك اتفاقيــات التجارة احلرة التي 

تعارض احلمائية البيئية.
ويؤكد أنه ســوف ينفذ برنامج احلزب 
على املســتوى الوطني حتى لو كان 
ذلك يعني خرق قواعد االحتاد األوروبي.

وهو يؤيد اإلجــراءات التي تهدف إلى 
دميقراطية،  أكثر  األوروبي  االحتاد  جعل 
وأكثر صداقة للبيئــة، وأكثر انفتاًحا 

على الترحيب باملهاجرين. 
وتشــمل مواقفه إنهاء اتفاقية دبلن 
اســتفتاء  وإجراء  باللجــوء،  اخلاصة 
على احلد األدنى لألجور على املستوى 

األوروبي.
ويقــول برنامجــه إنه ينبغــي إعادة 
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي إلى 
ســيادتها على امليزانية، مع وضع حد 
للقواعــد التي تقصر عجــز امليزانية 
علــى 3 في املائــة من النــاجت احمللي 

اإلجمالي والديون إلى 60 في املائة.
ويعارض ميالنشون أيضا وجود فرنسا 
في حلــف الناتــو واتفاقيــة الدفاع 

األوروبي املشترك.
فابيان  املرشــح  إلى  الوصــول  وعند 
روسيل املنتمي للحزب الشيوعي، فإن 
برنامج متماســك  األخير ليس لديه 

بشــأن االحتاد األوروبي، ولكن لديه آراء 
قريبة إلى مقترحات  ميالنشون مبا في 
ذلك معارضة بعض اتفاقيات التجارة 

احلرة واتفاقية دبلن.
ويود روسيل أيًضا إنهاء القاعدة التي 
تقصر عجز امليزانية على ٪3 من الناجت 
احمللي اإلجمالي ويريد حًدا أدنى ملعدل 
ضريبة الشركات بنســبة ٪25، كما 
يريــد تخصيص ٪6 مــن الناجت احمللي 
للدول األعضــاء في االحتاد  اإلجمالي 
األوروبي ملشــكالت املناخ واملشكالت 

االجتماعية، واخلروج من حلف الناتو.
“تعزيز االحتاد”

مــن جانبه، يســعى مرشــح حزب 

اخلضر، يانيك جادوت، إلى “تعزيز االحتاد 
األوروبي” من خالل اتخاذ تدابير جلعله 
أكثــر دميقراطيــة مع اتخــاذ قرارات 

أبسط. 
ويقترح اتخاذ قرارات معينة باألغلبية 
وليس  األعضــاء  الدول  مــن  املؤهلة 

باإلجماع فقط.
كما يقتــرح جــادوت أيًضــا أن يتم 
انتخاب املفوضــني األوروبيني من قبل 
أعضاء البرملان األوروبي وتعزيز ميزانية 
االحتاد األوروبــي، عبر تخصيص 1 في 
املائة من النــاجت احمللي اإلجمالي لكل 

دولة عضو في الكتلة.
وفيمــا يتعلق بالبيئــة، يقترح خطة 

استثمار عامة بقيمة 200 مليار يورو 
على مدى 10 سنوات للتحول املناخي 
وتخصيص 50 فــي املائة من ميزانية 
االحتــاد األوروبــي متعددة الســنوات 
وإنشــاء  البيولوجي،  والتنوع  للمناخ 

معاهدة جديدة بشأن البيئة.
وفي حــني أن املرشــحة عــن احلزب 
االشتراكي، آن هيدالغو تعارض بعض 
االحتاد  يتخذها  التي  احلالية  اإلجراءات 
األوروبي مثل ميثاق االستقرار والنمو، 
الذي ينسق السياسات املالية لالحتاد 
األوروبيني  إن  تقــول  فإنها  األوروبــي، 
“يجب أن يتحــدوا ويعملوا مًعا، وأن ال 

يتراجعوا وراء احلدود الوطنية”.

وفــي قلــب برنامج هيدالغــو توجد 
مبــادئ العدالة االجتماعيــة، إذ ترى 
أن األجنــدة األوروبية يجب أن تتضمن 
أدنى مشــتركاً لألجور واملساواة  حداً 
بني اجلنســني وضريبة على املعامالت 
املالية، ومعدل أدنى لضريبة الشركات 
بنســبة ٪15 ، واملزيد من الســيطرة 

على املالذات الضريبية. 
وترى هيدالغــو إن املعاهدات التجارية 
يجب أن تكــون مشــروطة باملعايير 
االجتماعية والبيئيــة، في حني دعت 
إصالح اتفاقية دبلن لصالح التضامن 
بني الــدول األعضــاء أثنــاء محاربة 

الهجرة غير النظامية.
وتقتــرح أيضا جعل االحتــاد األوروبي 
أكثر دميقراطية، مثل السماح للبرملان 
متعددة  امليزانيــة  بتعديل  األوروبــي 

السنوات.

“شفافية ومساواة”
وأما الرئيس الفرنسي احلالي، إميانويل 
ماكــرون، فهــو يخــوض االنتخابات 
الرئاســة  يترأس  بينمــا  الرئاســية 

الدورية جمللس االحتاد األوروبي.
ويؤيــد ماكرون التنميــة االقتصادية 
املصحوبــة بتدابير اجتماعية وبيئية، 
مبا في ذلك ضريبة الكربون على حدود 
املتطابقة  والبنــود  األوروبــي،  االحتاد 
)التــي حتظر الواردات التــي ال تتوافق 
مع املعايير األوروبيــة( في االتفاقيات 
التجاريــة، مع الدفاع أيًضا عن توجيه 
بشــأن احلد األدنى لألجور وشــفافية 

الرواتب واملساواة بني اجلنسني.
ويشــدد ماكرون على أن “قوة” االحتاد 
األوروبــي يجب أن تتحقــق من خالل 

إصالح منطقة شنغن مبا في ذلك آلية 
دعــم الطوارئ على احلــدود اخلارجية 

لالحتاد األوروبي.
وبشــأن الدفــاع األوروبي مشــترك، 
يقترح ماكــرون خدمة مدنية أوروبية 
ملدة ستة أشــهر ملن هم دون سن 25 

عاًما.
ويقول الرئيس املنتهيــة واليته أيًضا 
إنــه يؤيــد تطويــر البنــى التحتية 
وميتافيريس  السحابة  مثل  األوروبية 

ومنظومة األقمار الصناعية.

دعم منظمة فرونتكس
من جانبها دعت املرشــحة اليمينة، 
فاليــري بيكريس، إلى تعزيــز احلدود 
املشــتركة “من خــالل جتنيد 10 آالف 
من حــرس احلدود اإلضافــي” لصالح 
منظمة فرونتكس ملراقبة حدود االحتاد 

األوروبي.
كما أنهــا تؤيد وجود قوة دفاع أوروبية 
باالشتراك مع الناتو، داعية إلى جعل 
وجذورها  بتاريخها  تفتخر  قارة  “أوروبا 
وثقافتها، من خــالل وضع حد إللغاء 

الثقافات األوروبية”.
وتعد بيكريس، أيضا بتقدمي األفضلية 

للشركات األوروبية في فرنسا.
وفي املقابل، يؤيد مرشح ميني الوسط، 
جان السال، أن يكون البرملان الفرنسي 
القوانني  جميع  مناقشــة  على  قادرًا 
ذات األصل األوروبي والتصويت عليها.

ويريد الســال ســحب حق املفوضية 
األوروبيــة فــي متثيــل فرنســا في 
الدولية حلماية  “املعاهدات  مفاوضات 
االستثمار”، كما يؤيد انسحاب فرنسا 

من الناتو.

صفحة جديدة في العالقات المغربية
االسبانية بعد ازمة استمرت أكثر من سنة

خريطة طريق من 16 نقطة 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن قواتها دمرت 
لتجميع  “مركــزا  الدقــة  عالية  بصواريــخ 
وتدريب املرتزقة األجانب” قرب مدينة أوديســا 

األوكرانية.
وصــرح املتحــدث باســم الــوزارة، إيغــور 
كوناشينكوف، في موجز صحفي عقده امس 
األول اجلمعة: “بصواريخ عالية الدقة أطلقت 
مبنظومــة “باســتيون” للدفاع الســاحلي مت 
تدمير مركز لتجميع وتدريب املرتزقة األجانب 
بلدة كراسنوســيلكا شــمالي  في محيط 

شرقي أوديسا”.
كمــا ذكــر املتحــدث أن القوات الروســية 
بصواريــخ عالية الدقة أطلقت من اجلو دمرت 
في محطــات ســكة احلديد بوكروفســك 
ومعدات  أسلحة  وبارفينكوفو  وسالفيانسك 
عســكرية تابعة لقوات االحتياط األوكرانية 

التي وصلت إلى منطقة دونباس.
وأضــاف كوناشــينكوف أن الدفاعات اجلوية 
الروســية أســقطت مروحيتني عسكريتني 
أوكرانيتني من طرازي “مــي8-” و”مي24-” في 
محيط بلدة ســتارايا زبرويفكا، باإلضافة إلى 
إسقاط خمس طائرات مســيرة اثنتان منها 
من طراز “بيرقدار تي بي2-” في محيط مدينة 

كريفوي روغ.
وأعلن املتحدث عن شــن سالح اجلو والقوات 
الروســية ضربات على 81 هدفا  الصاروخية 
عســكريا في أوكرانيــا، منها مركــزا قيادة 
ومنظومة صاروخية من طراز “أوســا” وثالث 
راجمات صواريخ وتســعة مواقــع حصينة، 
باإلضافــة إلــى 59 جتمعا لآلليــات القتالية 

للجيش األوكراني.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قــال احلاكــم العســكري اخلــاص مبنطقة 
لوهانسك شرق أوكرانيا إن ممرات إجالء املدنيني 
“يجري تعديلها” فــي أعقاب هجوم صاروخي 

روسي على محطة قطار كراماتورسك.
وقال ســرهي هايداي في حديــث للتلفزيون 
الوطني: “لســوء احلظ، بعــد كارثة األمس، 
مت تعديل طــرق اإلجــالء. نحن مســتعدون 

وسنواصل إجالء الناس”.
وذكر هايداي أن القصف مســتمر في أنحاء 
املنطقة، بحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” 
األميركية. وتابع: “كل املســتوطنات تتعرض 
للقصف. العدو لم يتوقف على اإلطالق، فقد 
مت إطالق النار بكل أنواع األســلحة والطائرات 
أيضا”. وُقتل ما ال يقل عن 50 شخصا، بينهم 
خمسة أطفال، وأصيب قرابة 100 في هجوم 
صاروخي روسي على محطة قطار تستخدم 
كمركز إجالء في مدينة كراماتورسك شرقي 
البالد امس األول اجلمعة. وتعتبر كراماتورسك 
نقطة إخالء رئيســية عبر السكك احلديدية 
للمدنيــني الذيــن يتطلعون إلــى الفرار من 
أوكرانيا. وطلب  العنيــف في شــرق  القتال 
زيلنســكي،  فولودميير  األوكرانــي،  الرئيــس 
“ردا عامليا شــديدا” بعد القصــف الذي طال 
محطة في كراماتورســك حيث كان يتجمع 
مدنيون هربا من املنطقة خشية وقوع هجوم 
روسي ما أســفر عن سقوط عشرات القتلى 
وأثار موجة تنديــد غربية. وكانت وزارة الدفاع 
بالفعل في وقات ســابق،  أعلنت  الروســية 
امــس األول اجلمعة، أن اجليش الروســي دمر 
وعتادا  “أســلحة  دقيقة  بواســطة صواريخ 
عســكريا آخر فــي محطات بوكروفســك 
تقع  بلدات  وهي  وبارفينكوف”  وسلوفيانسك 
قرب كراماتورســك “عاصمــة” اجلزء اخلاضع 

لسيطرة أوكرانيا في منطقة دونباس.

روسيا تدمر مركزا 
لتجميع وتدريب 

المرتزقة قرب أوديسا

تعديل ممرات اإلجالء 
اإلنسانية في لوهانسك

يشكلون خلية تسمى »البيتلز«
رهينة فرنسي يكشف التعذيب الذي يمارسه بريطانيون ينتمون لداعش

مرشحو االنتخابات الفرنسية..مواقف متباينة من االتحاد األوروبي والناتو
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5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1129/ج/2022
التاريخ: 2022/4/4

م/ إعالن
الــى املتهــم الهــارب: حاكم جرو 
بابل–  املعموري/ يســكن  طعيــس 

قضاء احملاويل
بالنظــر جملهوليــة محــل إقامتك 
متهما  ولكونــك  احلاضر  بالوقــت 
بالقضيــة املرقمــة 1129/ج/2022 
وفــق احكام املــادة )240( من قانون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باالعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أامام هذه احملكمة في يوم 
2022/5/8 وفــي حال عــدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 672/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/4/4
املتهم/ احمد كاظم عبد الرضا 

خنجر
م/ إعالن

حتية طيبة...
حكمــت   2022/3/28 بتاريــخ   -1
الشديد ملدة  باحلبس  احملكمة عليك 
)ثالث ســنوات( وفقا ألحــكام املادة 
)456( من قانون العقوبات رقم 111 

لسنة 1969 املعدل النافذ.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3- لــك حق االعتــراض على احلكم 
الصــادر بحقك خالل مدة  الغيابي 
القرار  يعتبر  وبخالفه  أشــهر  ثالثة 

نافذا.
القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 745/ش/2022
إعالن

الى/ سالم جايد سعدون
شخير(  ستار  )ساره  املدعية  أقامت 
الدعوى املرقمة أعــاله تطلب فيها 
احلكــم بتصديــق الطــالق الواقع 
خارج احملكمة وحيــث انك مجهول 
الوقــت احلاضر  اإلقامــة في  محل 
بالتبليغ  القائــم  شــرح  حســب 
ومختار املنطقة عليه تقرر تبليغك 
بالصحف احمللية للحضور أمام هذه 
احملكمــة او من ينــوب عنك صباح 
يوم 2022/4/14 وبعكســه ستجرى 
املرافعــة بحقك غيابــا وعلنا وفق 

األصول.
القاضي

مديرية التنفيذ في الشطرة
العدد:/ 35/خ/2022

إعالن
العقار  الناصرية  تنفيذ  ستبيع مديرية 
العائــد الى املدين اســماعيل ابراهيم 
اســعد امني اوريت اوالد عبد احلســني 
الواقع  الســراي  جوني تسلسل 1152 
فــي الشــطرة اخلالصة احملجــوز لقاء 
طلب الدائنة رجاء حســني جابر البالغ 
الراغــب  فعلــى  مليــون،   25000000
بالشــراء مراجعة هــذه املديرية خالل 
فترة ثالثني يوما تبدأ مــن اليوم التالي 
للنشر في الصحف احمللية مستصحبا 
معــه التأمينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة وشــهادة اجلنسية 
العراقيــة علمــا ان رســم التحصيل 

والداللية على املشتري.
املنفذ العدل: 
محمد باقر عبد الرضا محمد
املواصفات: رقم العقار: 1152 السراي– 
موقعه/ الشــطرة– اخلالصة   – جنسه 
ونوعــه: داران بصــورة غير رســمية-  
املشــتمالت: غرفــة ومطبــخ وصالة 
الشاغل/  نوم-  وغرفتي  وتواليت وحمام 

الدائنة/ رجاء حسني جابر

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: /335ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/3/30

املتهم الهارب
 علي كمال عبد الكرمي

م/ إعالن
حتية طيبة...

حكمــت   2022/3/28 بتاريــخ   -1
الشديد ملدة  باحلبس  احملكمة عليك 
املادة )1/433(  )سنتني( وفقا ألحكام 
من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 

1969 املعدل النافذ.
2- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

3- لــك حق االعتــراض على احلكم 
الصــادر بحقك خالل مدة  الغيابي 
القرار  يعتبر  وبخالفه  أشــهر  ثالثة 

نافذا.
القاضي
خال محمد االعرجي

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1082
التاريخ: 2022/3/31

م/ إعالن
تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية 
العزيزية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة 
مديريــة بلدية العزيزية خالل فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مســتصحبني 
معهم التأمينــات 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 الســاعة )العاشــرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة 
رســمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى 
وعلى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية 

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

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1201
التاريخ: 2022/4/4

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه 
العائدة الــى مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديريــة بلدية العزيزية خالل فترة )30( 
ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات 
القانونيــة البالغة )30%( مــن 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 رســمية 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
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

العدد: 279/ت/2022
التاريخ: 2022/4/3

إعالن بيع سيارة
تبيع مديرية تنفيذ الشــطرة السيارة 
املرقمة )7923/أ نــوع تويوتا هايلوكس 
ذي قــار/ اللون ابيض( العائدة الى املدين 
)علي زاجــي عبداهلل( لقاء طلب الدائن 
كامل  ومحمد  واخوانــه،  كامل  )ضياء 
زاجي- عــالء كامل زاجي وانتصار وازهار 
ودعاء كامل زاجــي البالغ )29,979,000 
مليون(، فعلى الراغب بالشراء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة )عشرة ايام( تبدأ 
من اليوم التالي للنشــر مســتصحبا 
معــه التأمينــات القانونيــة 10% من 
القيمــة املقدرة وشــهادة اجلنســية 
العراقية وان رسم التحصيل والداللية 

على املشتري.
املواصفات/

املنفذ العدل
عمار كامل ياسر

)اعالن(
الى املتهم الغائب/ 

)ر.ع صباح راضي الزم ضاحي املالكي(
املسنوب الى/ مديرية شرطة 
محافظة ميسان واملنشآت

العنوان/ محافظة ميسان/ قلعة 
صالح/ حي العسكري

مبــا انك متهم وفق املــادة /5/ من ق.ع.د 
رقم 14 لســنة 2008 لغيابك عن مقر 
عملــك بتاريــخ 2021/7/8 وجملهوليــة 
اقامتك اقتضــى تبليغك بهذا اإلعالن 
على ان حتضر امام محكمة قوى االمن 
اخلامســة  املنطقة  األولى/  الداخلــي 
البصرة خالل مدة ثالثني يوما من تاريخ 
تعليــق هذا اإلعالن فــي محل اقامتك 
ومقر عملك وجتيب عن التهمة املوجهة 
ضدك وعند عدم حضورك ســوف جترى 
املواد  محاكمتك غيابا استنادا الحكام 
)65 و68 و69( من قانون أصول احملاكمات 
اجلزائية لقوى االمــن الداخلي رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء الدكتور احلقوقي
عمار ماهر عبد احلسن
رئيس احملكمة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

العدد/ 266/ب/2022
التاريخ/ 2022/4/6

م/ اعالن
الى/ املدعى عليه/ كرار عالوي عباس، الساكن 
ســوق الشــيوخ/ منطقة الدجني / 1 سابقا/ 

مجهول محل اإلقامة حاليا
أصدرت هــذه احملكمــة قرارها فــي الدعوى 
البدائية املرقمة 266/ب/2022 في 2022/3/17 
القاضي بفقرته احلكمية املتضمنة )بإلزامك 
سعدون  عباس  للمدعية ســرنديب  بتأديتك 
مبلغا وقــدره مليون وخمســمائة الف دينار 
عن قرض بال فائــدة ولكونك غير معروف لدى 
مختار  إشــعار  وحســب  الدجني/1  منطقة 
منطقة الدجني/1 في ســوق الشيوخ واملرفق 
بكتاب مركز شــرطة سوق الشــيوخ بالعدد 
2112 في 2022/3/31 تقرر تبليغك بواســطة 
صحيفتني محليتني بالقــرار أعاله وفي حال 
عدم حضورك او إرســال من ينوب عنك قانونا 
لالعتراض احلكــم الغيابي أعاله فــإن القرار 
القطعيــة وفقا  الدرجة  ســوف يكتســب 

للقانون واألصول.
القاضي
فهد حسن عبداهلل

االحد 10 نيسان 2022 العدد )4874(

Sun.10 Apr. 2022 issue )4874(

قسم العقود
إعالن ألول مرة 

العدد: 10841 
التاريخ: 2022/4/7 

على حساب مشاريع تنمية األقاليم وفقا للوثائق القياسية )وثيقة عقود التجهيز( 
1.يسر ديوان محافظة واسط/ قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة من الشركات واملكاتب املتخصصة 
واملســجلة في وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الشــركات ممن لديه هوية غرفة التجارة نافذة جتارة عامة صنف )ممتاز( وكذلك 

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

3. على مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال )ديوان محافظة واســط/ قسم 
العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( او عبر البريد اإللكتروني cd@wasit.iq  وكما موضحة ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.
4. يلتــزم مقدم العطاء بجميع ما ورد في وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاؤه على جميع املتطلبات املثبتة في )ورقة بيانات 

العطاء(.
5. يتم تســليم العطاءات إلى )ديوان محافظة واســط/ ســكرتير جلنة فتح العطاءات( في موعد أقصاه الساعة الثانية 
عشــرة ظهرا من يوم )اخلميس( املصادف   2022/4/21 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض 
وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )واسط/ الكوت/ شارع 
احملافظة/ بناية ديوان محافظة واســط/ الطابق األول قاعة االجتماعات( في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا من يوم 

)اخلميس( املصادف 2022/4/21.
6.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمانا للعطاء )خطاب ضمان مصرفي أو سفتجة أو صك مصدق( معنون إلى محافظة 
واســط/ اإلدارة العامة واحمللية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويجب أن يكون صادرا 
من احد املصــارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان البريد اإللكتروني للمصرف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعشــرين يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة على أن تكون التأمينات األولية باســم مقدم العطاء أو )أي من 
املســاهمني في الشركة أو الشركات املشاركة مبوجب عقد مشاركة( وان يكون صادرا وفقا لنموذج البنك املركزي ومحمال 

لدى املنصة اإللكترونية  وبخالفه يستبعد العطاء.
7.يتم شــراء وثائق املناقصة وتســليم العطاء حتريريا من قبل املدير املفوض او بصيغة شهادة تسجيل الشركة )شهادة 

تأسيس الشركة التي تظهر حق التوقيع عنها(.
8.إن مدة نفاذ العطاء )90( تســعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة ويجب ترقيم وختم جميع صفحات مستندات املناقصة 
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي على )الكشف املسعر– كشف 

احلساب– خطاب الضمان(.
9.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.

10.إن جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
11.في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه )وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقســامها فأنه سيتم استبعاد عطائه مما 

يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي.
12.يتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور النشــر واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة ويكون املنشأ واملواصفات وفقا ملا هو 
مثبت في كشــف التجهيز بجميع متطلباته وشــروطه وعلى املناقصني ملء احلقــول املطلوبة في وثائق املناقصة بدقة 
وبتمعن وإرفاق جميع املستمســكات املطلوبة .13.يحــق جلهة التعاقد إلغاء املناقصة فــي أي وقت كان وليس لصاحب 
العطاء املطالبة بأي تعويض. ال يترتب عن االعالن اعاله أي التزام تعاقدي ويلغى في حال عدم استكمال اإلجراءات املطلوبة 

وليس ملقدم العطاء املطالبة بأي تعويض او فوات منفعة جّراء ذلك. 
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لســنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجــار في مديرية بلديــات ذي قار عن وجود مزايدة علنيــة إليجار أمالك مديرية 
بلدية )الشــطرة( البالغ عددها )30( وكما مبينــة مواصفاتها ادناه، فعلى الراغبني 
باالســتئجار مراجعة محاســب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
لنشــر اإلعالن لدفــع التأمينات القانونية بنســبة ال تقل عــن )20%( من القيمة 
التقديرية لكامل مدة االيجار واحلضــور في اليوم التالي من مدة انتهاء االعالن في 
ديوان البلدية حســب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة أجور نشر االعالن والداللية البالغة 2% وأي مصاريف اخرى.
م. ر. مهندسني
حيدر محسن جري
مدير بلديات ذي قار

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

بيجي
العدد: 268/ش/2022
التاريخ: 2022/4/7

إعالن
الى/ املدعو عليه )عبداهلل ناظم زين(

ادليان(  عــارف  )ثريــا  املدعية  أقامــت 
أمــام هذه احملكمــة الدعــوى املرقمة 
احلكم  فيهــا  تطلــب  )268/ش/2022( 
)بتأييد حضانتها للطلفة رحيل ومتديد 
حضانتها على اطفالها محمد وارشد 
وعبــداهلل وعائشــة( وجملهولية محل 
اقامتك حسب شــرح القائم بالتبليغ 
وتأييد اخملتــار لذا قررت احملكمة تبليغك 
 )2022/4/17( املوافــق  املرافعــة  مبوعد 
بالنشــر فــي صحيفتــني محليتــني 
يوميتني وفــي حال عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانونا فســوف جترى بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون.
مع التقدير...

القاضي
مهند علي حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
بيجي

العدد/ 2022/2635
التاريخ/ 2022/4/6

إعالن
الى/ املدعو/ باسم علي حمد

)رنــا  املدعيــة  زوجتــك  أقامــت 
املرقمة  بالدعــوى  احمد(  شــهاب 
211/ش/2022 والتــي تطلــب فيها 
التفريق القضائــي ومت حتديد موعد 
للمرافعــة فيها ليــوم 2022/4/18 
قررت  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغــك بصحيفتني  احملكمة  هذه 
محليتني وفي حال عدم حضورك او 
إرســال من ينوب عنك سوف تصدر 
بحقك  الغيابي  احلكم  قرار  احملكمة 

وفق األصول.
القاضي
مهند علي حسني

املوقعمدة االيجاراملساحةرقم امللكنوع امللكت

حي الشبابسنة واحدة1500 م1512ملعب حي الشباب1

حي فدكسنة واحدة2000 م2902ملعب2

مدة االيجاراملوقعاملساحةرقم امللكنوع امللكت

سنة واحدةالنادي الرياضي18 م2882كشك1

سنة واحدةمجاور جامع اإلمام الرضا11 م2432محل2

سنة واحدةطريق بغداد/ كوت1750 م3392قطعة ارض3

سنة واحدةمجاور جامع اإلمام الرضا8 م2342محل4

سنة واحدةمقابل دائرة اجملاري20 م1002محل5

سنة واحدةمجاور جامع اإلمام الرضا8 م2382محل6

سنة واحدةطريق بغداد/ كوت450 م3432قطعة ارض7

سنة واحدةمجاور جامع اإلمام الرضا14 م2392محل8

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

1،150،000 مليون ومائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 25جزء من 8048/8الشطرة1

650،000 ستمائة وخمسون الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 54جزء من 360/8الشطرة2

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 64جزء من 360/8الشطرة3

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 116جزء من 360/8الشطرة4

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 119جزء من 360/8الشطرة5

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 267جزء من 360/8الشطرة6

600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتحانوت رقم 275جزء من 360/8الشطرة7

2،700،000 مليونان وسبعمائة الف دينارثالث سنواتمقهى رقم 73جزء من 820الشطرة8

850،000 ثمامنائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك رقم 81جزء من 5024/2الشطرة9

1،150،000 مليون ومائة وخمسون الف دينارثالث سنواتكشك رقم 96جزء من 514/2الشطرة10

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 1جزء من 17254/8الشطرة11

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 2جزء من 17254/8الشطرة12

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 3جزء من 17254/8الشطرة13

1،500،000 مليون وخمسمائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 7جزء من 17254/8الشطرة14

1،800،000 مليون وثمامنائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 9جزء من 17254/8الشطرة15

1،400،000 مليون واربعمائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 15جزء من 17254/8الشطرة16

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك رقم 1جزء من 750/2الشطرة17

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك رقم 2جزء من 750/2الشطرة18

2،000،000 مليونان دينارثالث سنواتكشك رقم 3جزء من 750/2الشطرة19

1،100،000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 11جزء من 750/2الشطرة20

1،100،000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 12جزء من 750/2الشطرة21

1،100،000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 13جزء من 750/2الشطرة22

1،100،000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 14جزء من 750/2الشطرة23

1،100،000 مليون ومائة الف دينارثالث سنواتكشك رقم 15جزء من 750/2الشطرة24

 رصيف جلوسجزء من 1643/103الشطرة25
1،150،000 مليون ومائة وخمسون الف دينارثالث سنواترقم 8

 محل موادجزء من 5024/2الشطرة26
600،000 ستمائة الف دينارثالث سنواتاحتياطية 5

 محل تصليحجزء من 5024/2الشطرة27
500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنواترقم 14

 محل تصليحجزء من 5024/2الشطرة28
550،000 خمسمائة وخمسون الف دينارثالث سنواترقم 40

 كراج ومبيتجزء من 1643/103الشطرة29
14،000،000 أربعة عشر مليون دينارثالث سنواتسيارات

 جزء من 7/13/1الشطرة30
الطراح

 كراج غسل
 وتشحيم

رقم 3
500،000 خمسمائة الف دينارثالث سنوات

اسم املناقصةرقم املناقصةت
 الكلفة

التخمينية
)دينار(

مبلغ ضمان العطاءمدة االجناز
)دينار(

 هوية
التصنيف

مبلغ القطع
)دينار

12022-12-24
 جتهيز محوالت

 كهربائية الى مديرية
توزيع كهرباء واسط

250000ممتاز2,597,400,00012077,922,000



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

نبيــل  االقتصــادي  اخلبيــر  أكــد 
املرســومي، امس الســبت، أهمية 
تســديد الدين العراقــي الداخلي، 
فيما أشار إلى أنه “يحمي الفوائض 

النفطية من الطش والعبث”.  
وقال املرســومي في تدوينه تابعها  
إنه “فــي غيــاب مشــروع عراقي 
عائدات  يوظف  نهضوي مســتقل 
اقتصادية  تنمية  النفط في حتقيق 
العراقي  االقتصــاد  تنقل  حقيقية 
مــن األحادية الى التنــوع وحتد من 
التبعية إلى اخلارج وتوفر فرص عمل 
للعاطلني، فــأن القرار الذي اتخذته 
احلكومــة العراقية مؤخراً واملتعلق 
باملوافقة على استراتيجية تسديد 
الدين العراقــي الداخلي الذي يبلغ 
70 ترليــون دينــار اي 48 مليار دوالر 
خــال مدة 3 ســنوات ميثــل قراراً 

واقعياً”. 
الفوائض  “ســتحمي  أنها  وأضاف 
النفطية مــن الطش والعبث الذي 
السياســيني  بعض  إليه  يســعى 
الفوائــد  أعبــاء  مــن  وتخفــف 
الســنوية التي تدفعهــا احلكومة 
العراقي  االقتصــاد  قدرة  وتزيد من 
مجددا  الداخلية  االســتدانة  على 
دون  النفط  أسعار  تنخفض  عندما 
املســتوى الكافي لتمويــل املوازنة 
العامة”.   وفي وقت ســابق، كشف 
املستشــار املالــي لرئيــس الوزراء 
مظهر محمد صالح، حجم الديون 
إليها،  أدت  التي  والظروف  الداخلية 
فيما أوضح استراتيجية إطفائها.  

وذكــر صالح في تصريــح للوكالة 
القصــوى  “احلــدود  أن  الرســمية 

للديــن العــام الداخلــي قرابة 70 
تريليون دينار أو مــا يعادل بالعملة 
48 مليــار دوالر، وهــي  األجنبيــة 
الديــون التــي فرضتهــا ظــروف 
وأوضاع ازمتني مزدوجتني متتاليتني 
مســت االقتصاد الوطني وفي مدد 
متقاربــة”.    وأضــاف، أن “األزمــة 

واالمنية  املالية  املزدوجة  األولى هي 
خال االعوام -2014 2017 بســبب 
احلرب على االرهاب الداعشي وحترير 
املدن، رافقها هبوط اســعار النفط 
وضعف التدفقــات املالية للموازنة 
العامة ازاء اشتداد االنفاق احلكومي 
في ذلك الظرف القاهر”، اما االخرى 

فهــي االزمــة املزدوجــة )املاليــة 
والصحية( التي ضربت الباد طوال 
العــام 2020، وانغــاق االقتصــاد 
العاملــي بســبب جائحــة كورونا 
وهبــوط أســعار النفــط وتدهور 
بنســبة  للباد  النفطية  العائدات 
%40 عن معدالتها في العام 2019، 

ما اضطر مجلس النواب الى اصدار 
قانونني لاقتراض في العام 2020”.    
وتابع، أنه “في ضوء ما تقدم، تذهب 
استراتيجة إطفاء الديون الداخلية 
إلى سداد ما بحوزة اجلهاز املصرفي 
احلكومي مــن أدوات دين حكومية، 
وهــو اجلهاز الــذي بحوزتــه حاليا 

قرابة %98 مــن ذلك الدين واملتمثل 
بحواالت اخلزينة، اســتحقاقها عام 
فائدة ســنوية  وحتمل  فقط،  واحد 
فــي املتوســط تبلــغ %3 وخملتلف 
االصــدارات”.    وأكمــل صالح، أن 
تأجل لسنوات عديدة  الدين  “سداد 
بســبب العجز املالي العالي وقتها 
الســنوية  الفائدة  بدفع  واالكتفاء 
عليها من جانب املالية العامة”، الفتا 
الى أن “اســتراتيجية اطفاء الديون 
الداخلية التي أقرت ســتتمكن من 
إطفــاء الدين الداخلــي خال املدة 
2022 ولغايــة 2044، ما ســيمكن 
املصــارف التجاريــة احلكومية من 
دعم مقومات سيولتها ورفع قيمة 
استثماراتها، فضا عن إطاق اشارة 
بني  العالي  التنســيق  مــن  طيبة 
لكون  واملالية  النقدية  السياستني 
البنــك املركزي العراقــي هو احلائز 
األعلــى الدوات الدين العام )حواالت 
اخلزينة الصادرة عن وزارة املالية( من 
خال قبول خصمها بناًء على رغبة 
املصارف )بتسييلها( ذلك في نطاق 
وكان  املفتوحة”.  الســوق  عمليات 
مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 
التي عقدها الثاثــاء املاضي، على 
الدين  ســداد  استراتيجية  اعتماد 
2022-( للســنوات  الداخلي  العام 
2024(، التــي مت إعدادهــا من قبل 
دائرة الدين العام/وزارة املالية ضمن 
مســودة مشــروع قانــون املوازنة 
العامة االحتاديــة جلمهورية العراق 
للســنة املالية/2022، والســنوات 
املتحدث  أوضح  فيمــا  تليها،  التي 
ناظم،  الوزراء حسن  باسم مجلس 
أن “التصويت على تســديد الديون 
نتيجة  والداخلية جــاء  اخلارجيــة 

ارتفاع أسعار النفط”.  

الصباح الجديد ـ متابعة :
أفادت منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة “الفاو”، بأن األسعار العاملية 
ارتفاعا  ســجلت  الغذائية  للسلع 
ملحوظا فــي آذار لتصل إلى أعلى 
مســتويات لها علــى اإلطاق، في 
ظل تسبب احلرب في منطقة البحر 
األســود فــي صدمات في أســواق 

احلبوب األساسية والزيوت النباتية.
وبلــغ متوســط مؤشــر منظمة 
األغذيــة والزراعة ألســعار األغذية 
159.3 نقطة فــي آذار 2022، بزيادة 
12.6 في املائة عن مستواه املسجل 
في شباط ، حني بلغ أعلى مستوى 

له منذ إرسائه في 1990.
ويتتبــع هــذا املؤشــر التغيــرات 
الشهرية في األسعار الدولية لسلة 
من الســلع الغذائية األكثر تداوال. 
وكان املســتوى األخير الذي سجله 
هذا املؤشــر أعلى 33.6 في املائة مما 

كان عليه في آذار 2021.
األغذيــة  منظمــة  مؤشــر  وكان 
أعلى  احلبــوب  والزراعــة ألســعار 
17.1 في املائة في آذار من مســتواه 
املســجل فــي شــباط، مدفوعــا 
باالرتفاع الكبير في أســعار القمح 
إلى  وذلك  كافة،  اخلشــنة  واحلبوب 

حد كبير نتيجة احلرب في أوكرانيا.

وميثل االحتاد الروســي وأوكرانيا معا 
نحو 30 في املائة من صادرات القمح 
و20 في املائة من صادرات الذرة على 
الصعيد العاملي على التوالي، خال 

األعوام الثاثة املاضية.
وسجلت األســعار العاملية للقمح 
زيادة حــادة 19.7 في املائة، فاقمتها 
الشواغل بشأن أوضاع احملاصيل في 

الواليات املتحدة األمريكية.
وارتفعت في الوقت نفســه أسعار 
الذرة 19.1 في املائة من شــهر إلى 
آخر، لتســجل مســتوى قياســيا 
جديدا، وكذلك بالنسبة إلى أسعار 

الشعير والذرة الرفيعة.
وبفعل االجتاهات املتباينة بحســب 
مصادر األرز ومواصفاته املتنوعة، لم 
يطرأ سوى تغيير طفيف على قيمة 
مؤشــر منظمة األغذيــة والزراعة 
مقارنــة  آذار  األرز خــال  ألســعار 
مبســتواه املسجل في شباط فبقي 
بالتالي أدنى 10 في املائة من قيمته 

قبل عام من اآلن.
أما مؤشر منظمة األغذية والزراعة 
ألسعار الزيوت النباتية، فقد سجل 
ارتفاعــا بنســبة 23.2 فــي املائة، 
مدفوعــا بارتفاع أســعار زيوت دوار 
الشــمس، علما بــأن أوكرانيا هي 
املصــدر الرئيس فــي العالم لهذا 

الزيت.
الدولية  األســعار  أيضا  وارتفعــت 
لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت 
بشكل ملحوظ بفعل ارتفاع أسعار 
أســعار  وتزايد  الشــمس  دوار  زيت 
النفط اخلام، في ظل تواصل ارتفاع 
أسعار زيت الصويا نتيجة اخملاوف إزاء 
للتصدير  املتاحة  اإلمدادات  انحسار 

في أمريكا اجلنوبية.
األغذية  وســجل مؤشــر منظمة 
والزراعة ألسعار السكر ارتفاعا 6.7 
في املائة عن مســتواه في شباط ، 
األمر الــذي عكس مســار التراجع 
املسجل في األشــهر األخيرة، فبلغ 
املائة  في  بـ20  مســتويات تخطت 

تقريبا تلك املسجلة في آذار 2021.
وكانت األســعار الدوليــة املرتفعة 
إلى جانب  للنفط اخلام عاما مؤثرا 
ارتفاع قيمة الريــال البرازيلي، فيما 
حــدت توقعات اإلنتــاج املواتية في 
الهند مــن حدوث زيادات شــهرية 

أكبر.
املنظمة ألسعار  كما سجل مؤشر 
اللحوم ارتفاعا 4.8 في املائة في آذار 
وهو أعلى مستوى له على اإلطاق. 
أما األسعار الدولية للحوم الدواجن، 
فقــد راوحــت مكانهــا، مدعومة 
بتراجع اإلمدادات من الدول املصدرة 

إنفلونزا  تفشــي  عقب  الرئيســة 
الطيور.

وفي أســعار األلبان ســجل املؤشر 
ارتفاعا بنســبة 2.6 فــي املائة، مبا 
يتخطى مســتواه املسجل في آذار 
2021 بنســبة 23.6 فــي املائة، في 
واحلليب  الزبدة  أســعار  ارتفاع  ظل 
اجملفف بشــكل حاد، وسط الطفرة 
فــي الطلــب علــى الــواردات في 
عمليــات التســليم فــي األجلني 
القريب والبعيد، خاصة من األسواق 

اآلسيوية.
التوقعات احملدثة للحبوب

والزراعة  األغذيــة  منظمة  أصدرت 
إمدادات  اجلديــد عن  أيضا موجزها 
احلبوب والطلب عليها الذي يشمل 
العاملي  اإلنتــاج  بشــأن  التوقعات 
للقمح في 2022 البالغ 784 مليون 
طــن، أي بزيــادة 1.1 فــي املائة عن 

مستواه في 2021.
وتراعي هــذه التقديــرات إمكانية 
تعــذر حصاد ما ال يقــل عن 20 في 
املائــة من املســاحة املزروعة خال 
فصل الشتاء في أوكرانيا، وال سيما 
القمح، بســبب الدمار املباشــر، أو 
العوائــق أمــام الوصــول إلى هذه 
األراضــي أو نقــص املــوارد الازمة 
حلصاد احملاصيل، كما وردت تقارير من 

االحتاد الروســي عن استمرار ظروف 
الطقــس املواتيــة، وعــن اجتاهات 
اإلنتاج احملتملة فــي الصني واالحتاد 
األوروبي والهند وأمريكا الشــمالية 

وأماكن أخرى.
إنتاج  توقعــات  إلى  بالنســبة  أما 
احلبوب اخلشنة، فا تزال مواتية في 

األرجنتني والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وبالنظر إلى حصيلة العام احملصولي 
2021، تشــير تقديــرات منظمــة 
األغذية والزراعة إلى أن إنتاج احلبوب 
بلغ  العالــم قد  أنحــاء  في جميع 
2.799 مليون طن، أي بزيادة طفيفة 
عــن محصــول 2020، حيث وصل 
إنتاج األرز إلى أعلى مستوى له على 
اإلطاق قــدره 520.3 مليون طن “مبا 

يعادله من الكميات املطحونة”.
العاملي  وتبلغ توقعات االســتهاك 
الفتــرة 2021/2022  للحبوب خال 
ما مقــداره 2.789 مليون طن، ومن 
املتوقع أن يبلغ االســتهاك العاملي 
لألرز مستوى قياسيا مبوازاة توقعات 
ارتفــاع االســتخدام العاملي للذرة 

والقمح.
العاملية  لألرصــدة  املتوقــع  ومــن 
للحبوب، التي ســتنتهي في 2022، 
املائــة مقارنة  2.4 في  أن تتوســع 
مبستوياتها عند بداية الفترة، ويعزى 

الســبب في ذلك إلى حد كبير إلى 
ارتفاع مخزونــات القمح والذرة في 
وأوكرانيا بســبب  الروســي  االحتاد 

تراجع توقعات التصدير.
كمــا ان املتوقع لنســبة مخزونات 
على  اســتخدامها  إلــى  احلبــوب 
29.7 في  الصعيد العاملــي أن تبلغ 
املائة فــي الفتــرة 2021/2022، أي 
أقــل بقليــل فقط من مســتواها 
خال العام الســابق، لكنها “ال تزال 
تشير إلى مســتوى وافر نسبيا من 
اإلمدادات”، بحســب مــا أفادت به 

املنظمة.
توقعاتهــا  املنظمــة  وخفضــت 
بالنســبة إلى التجارة العاملية في 
احلبوب خال العام التسويقي احلالي 
لتبلغ 469 مليون طن، ما يشير إلى 
تراجع عن املســتوى املســجل في 
الفترة 2020/2021، ويعزى الســبب 
في ذلك إلى حد كبير إلى احلرب في 
أوكرانيا وباالســتناد إلى املعلومات 

املتوافرة حاليا.
وتشــير التوقعات إلى زيادة صادرات 
القمح من االحتــاد األوروبي والهند، 
وزيادة شــحنات الذرة من األرجنتني 
والهند والواليات املتحدة، األمر الذي 
يعوض بشكل جزئي عن اخلسائر في 
الصادرات من منطقة البحر األسود.

الصباح الجديد ـ متابعة:
العقوبات  تضمنت خامس حزمة من 
التي أقرها االحتاد األوروبي على روسيا،  
منع كثير من الســفن والشــاحنات 
الروســية من دخول االحتــاد األوروبي، 
التجارة، وســتحظر  تقويض  يزيد  ما 
جميــع املعامــات مع أربعــة بنوك 

روسية، منها “في.تي.بي”.
وحتى تدخــل العقوبات حيز التنفيذ، 
علــى  الكتابيــة  املوافقــة  تتعــني 
اإلجراءات القانونية الازمة ونشــرها 
للتكتل،  الرســمية  في الصحيفــة 
وتعــد هذه اخلطوات مبنزلــة إجراءات 

شكلية.
وذكــرت مصادر دبلوماســية أنه كان 
هناك خاف بــني الدول األعضاء فيما 
إذا كان ينبغي فرض حظر الفحم في 
غضون ثاثة أو أربعة أشهر، وقد تقرر 
أن تكــون هذه املدة أربعة أشــهر في 
نهاية املطاف بناء على دول مثل أملانيا.
وعرقلت بولندا إنهــاء املفاوضات في 
دبلوماســيون  ذكر  مبكر، حيث  وقت 
أنها لم تكــن موافقة في بداية األمر 
على اســتمرار الفترة االنتقالية قبل 
وقف اســتيراد الفحم الروســي ملدة 
أربعة أشهر، كما طلبت بعض الدول.

كمــا كان هنــاك خاف بــني الدول 
الدول  األعضاء حول مطالبــة بعض 
مثــل اليونان ومالطــا، بعدم صياغة 
قواعــد اإلغاق املزمــع للموانئ أمام 
الســفن الروســية مبثــل الصياغة 
املتشددة التي خططت لها املفوضية 

األوروبية في األساس.

التدابير  تزيد هــذه  أن  املنتظــر  ومن 
الضغوط  مــن  اجلديــدة  العقابيــة 
أنها ستكبدها  روســيا، خاصة  على 
تكاليف اقتصادية باهظة، إذ تشــير 
بيانات املفوضية إلى أن روســيا ميكن 
أن تتكبد خســائر في اإليرادات تقارب 
أربعة مليارات يورو ســنويا جراء حظر 

استيراد الفحم وحده.
وجزء من حزمة العقوبات فرض حظر 
كامــل للتعامات علــى أربعة بنوك 
رئيسة روســية من بينها بنك في تي 

بي، ثاني أكبر بنك في روسيا.
وســيتم أيضا منع السفن الروسية 
التي ترفع العلم الروســي من دخول 
موانــئ االحتــاد األوروبــي رغــم أنه 
تتعلق  اســتثناءات  هناك  ســتكون 
بنقل املساعدات الغذائية واإلنسانية 

والطاقة.
ومت أيضا فرض حظر تصدير مبا قيمته 
عشــرة مليارات دوالر علــى منتجات 
الكمي  الكمبيوتر  بأجهــزة  مرتبطة 

والنقل من بني أشياء أخرى.
وصــرح برونــو لوميــر وزيــر املالية 
بأن باده مستعدة حلظر  الفرنســي، 
استيراد النفط الروسي، لكنها يجب 
أوروبية  بالتنســيق مع دول  أن تعمل 

أخرى، ما قد يستغرق أسابيع.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” لألنباء إلى 
أن الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
كان واضحــا دائما في إعان أن جميع 
اخليارات ممكنة بالنســبة إلى فرنسا، 

وأنها مستعدة حلظر واردات النفط.
وقال الوزير في تصريحات سابقة، “ما 

يجعلنا أقوياء هو التصرف كـ27 دولة، 
متحدين، ألن هذا هــو أكثر ما يوجع 

روسيا”.
أسابيع  أن نســتغرق  “أفضل  وأضاف 
حظر  إلــى  للوصول  أخــرى  قليلــة 
الســتيراد النفط الروسي، حتى ننفذ 

ذلك معا بشكل منسق”.

املقابــل، أكدت شــركة غازبروم  في 
الروســية أنها تواصل ضخ الغاز إلى 
أوروبا عبر األراضي األوكرانية كاملعتاد، 

ووفقا لطلبات العماء األوروبيني.
وقال ســيرجي كوبريانــوف املتحدث 
باسم الشــركة “تقوم غازبروم بضخ 
األوكرانية  األراضي  الغاز لنقله عبــر 

للكميات  ووفقــا  اعتيادي،  بشــكل 
املطلوبة من املســتهلكني األوروبيني، 
108.3 مليون متر  التي بلغت أمــس، 

مكعب”.
وتواصل روســيا ضخ الغاز إلى أوروبا 
رغــم الرفض الغربي لقرار موســكو 
بتحويــل املدفوعات عن إمدادات الغاز 

للدول “غير الصديقة” إلى الروبل.
بدروهــا قالــت اليابان أمــس، “إنها 
ســتحظر واردات الفحم من روسيا”، 
فــي تصعيد كبير للعقوبات شــمل 
دبلوماسيني، وذلك ضمن  طرد ثمانية 
أقــوى حتركاتها حتــى اآلن احتجاجا 
“املشينة”  باإلجراءات  على ما وصفته 

بحق املدنيني في أوكرانيا.
وصرح كويشي هاجيودا وزير الصناعة 
اليابانــي أمــس، بأن باده ســتحاول 
التخلي عــن اعتمادها علــى واردات 

الفحم الروسي على مراحل.
وبذلــك تنضــم طوكيو إلــى باقي 
الدول  فــي مجموعة  األعضاء  الدول 
الصناعية السبع الكبرى فيما يتعلق 

بتشديد العقوبات على موسكو.
وقــال هاجيــودا في مؤمتــر صحافي 
دوري “سنبذل مزيدا من اجلهد خلفض 
اعتمادنا على روسيا من خال املضي 
قدما فــي تنويع مصــادر الطاقة مبا 
في ذلك الطاقة املتجــددة والنووية”، 
أنبــاء كيودو  وكالة  ذكرت  حســبما 
اليابانية. وأضــاف هاجيودا أن “اليابان 
ستبحث عن دول بديلة لتوريد الفحم، 
مع الســعي إلى وقف اإلمدادات في 

النهاية”.
وميثل الفحم الروسي 13 في املائة من 
توليد  في  املستخدم  الفحم  إجمالي 

الطاقة في اليابان.
وكانت اليابان، وهــي دولة فقيرة في 
املــوارد الطبيعية، تبنــت نهجا حذرا 
بشأن فرض عقوبات تستهدف مصادر 
الطاقة الروسية، لكنها انضمت إلى 

الدول الغربية في تشــديد الضغوط 
دولى  على موســكو وســط غضب 
تسببت فيه صور املدنيني القتلى في 

شوارع أوكرانيا جراء احلرب الروسية.
وميثل هذا تغييرا فــي موقف اليابان، 
التــي قالت فــي وقت ســابق “إنها 
بينما  تدريجيا”  الواردات  ســتخفض 
تبحث عن مورديــن آخرين في أعقاب 
العقوبات املفروضة على روســيا بعد 
تدخلها العسكري في أوكرانيا في 24 

شباط.
وتســتورد اليابان تقريبــا كل الفحم 
الذي تســتهلكه، مــا يجعلها ثالث 
أكبر مســتورد بعد الهنــد والصني، 
وفقا لبيانــات إدارة معلومات الطاقة 

األمريكية.
وستنســق اليابــان حتركاتهــا مــع 
الواليات املتحدة والدول األوروبية بعد 
أن أصدر احللفاء في مجموعة السبع 
بيانــا تعهــدوا فيه بفــرض عقوبات 
إضافية على روسيا، ردا على احلرب في 

أوكرانيا.
وفي أعقاب احلرب في 24 شباط ، الذي 
تطلق عليه موسكو “عملية خاصة”، 
صعدت اليابــان العقوبات التي تراوح 
بني إبعاد موســكو عن نظام سويفت 
للتحويات املالية العاملية بني البنوك 
وجتميد أصــول البنــك املركزي. كما 
جمدت أصول مســؤولني روس ورجال 
أعمال ذوي نفوذ وبنوك ومؤسســات 
أخرى، مبا يتمشــى مــع خطوات دول 
صادرات  وحظرت  الســبع،  مجموعة 

التكنولوجيا املتطورة إلى روسيا.

استراتيجية إطفاء الديون العراقية تخفف
الصباح الجديد ـ وكاالت: أعباء فوائد االقتراض وتحمي وفورات اسعار النفط

استقرت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل 
الدينار العراقي، امس الســبت، في البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وقال مصــدر صحفــي ، إن بورصتي الكفاح 
واحلارثية املركزيتني في بغداد، ســجلتا صباح 
اليوم، ســعر صرف بلغ 147500 دينار عراقي 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
وهي نفس االســعار التي سجلت صباح يوم 
اخلميس املاضي. وأشــار املصدر  إلى أن اسعار 
البيع والشراء اســتقرت في محال الصيرفة 
باألســواق احمللية في بغداد، حيث بلغ ســعر 
البيــع  148000 دينار لــكل 100 دوالر، بينما 
بلغت أســعار الشراء 147000 دينار لكل 100 
دوالر. أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، 
فــان بورصة الــدوالر ال تتداول ايــام العطل 

الرسمية فيها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس 
السبت، انخفاض الصادرات العراقية النفطية 
ألمريكا لألسبوع الثاني على التوالي لتصل الى 

معدل 71 الف برميل باليوم.
وقالــت اإلدارة في تقريــر اطلعــت عليه ، إن 
النفط  االمريكية من  “متوسط االســتيرادات 
اخلام خال االسبوع املاضي من سبع دول بلغت 
5549 مايني برميل يوميــًا مرتفعة مبقدار 16 
الف برميل باليوم عن االســبوع الذي ســبقه 
والذي بلغ 5533 مايني برميل يوميا”.واضافت ان 
“صادرات العراق النفطية ألمريكا بلغت معدل 
71 ألــف برميل يومياً خال االســبوع املاضي، 
منخفضــاً عن األســبوع الذي ســبقه والذي 
بلغت متوســط الصادرات فيه 82 الف برميل 
يوميا”. وأشارت إلى أن “اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خال األســبوع املاضي جاءت من كندا 
ومبعدل بلغ 3.923 مايــني برميل يومياً،  تلتها 
املكسيك مبعدل 619 الف برميل يوميا، ومن ثم 

السعودية مبعدل 573 الف برميل يوميا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع مؤشر داو جونز وهبط ستاندرد اند بورز 
500 عند اإلغاق فــي تعامات متقلبة اليوم 
في الوقت الذي ارتفعت فيه أســهم البنوك 
املتراجعــة وحاول املســتثمرون إيجاد أفضل 
الســبل للتعامل مع اقتصــاد ميكن أن ينزلق 
مع حترك مجلــس االحتياطي االحتادي ملعاجلة 

التضخم بشكل فعال.
ووفقا لرويترز ارتفع العائد على سندات اخلزانة 
األمريكية القياســية ألجل 10 ســنوات إلى 
أعلى مســتوى له منذ ثاث سنوات 2.73 في 
املائة مما ســاعد على ارتفاع مؤشــر ستاندرد 
أند بورز لقطاع املصــارف والذي انخفض يوم 

اخلميس إلى أدنى مستوياته منذ 13 شهرا.
وارتفعت أســهم بنــوك جيه بــي مورجان 
تشــيس وبنــك أوف أمريكا وســيتي جروب 
وجولدمان ســاكس جروب. وارتفع مؤشر داو 
جونز الصناعي 137.55 نقطة أو 0.4 في املائة 
إلى 34721.12 نقطة وهبط ستاندرد آند بورز 
500 بواقع 11.93 نقطة أو 0.27 في املائة إلى 
4488.28 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك اجملمع 
186.30 نقطة أو 1.34 في املائة إلى 13711.00.

استقرار أسعار صرف 
الدوالر في بغداد

لألسبوع الثاني.. انخفاض 
واردات امريكا النفطية 

من العراق

ارتفاع داو جونز
 وهبوط ستاندر أند

 بورز 500 عند اإلغالق

قفزت 12.6 % في شهر
صدمات غير مسبوقة في أسعار الغذاء 

االتحاد األوروبي يقوض التجارة الروسية بمنع دخول السفن والشاحنات وحظر أربعة بنوك
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مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 164/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/4/4
اجملرمان كل من/ شيماء قاسم عبد زاكور ورضا عبد 

احملسن مطرود كاظم
م/ إعالن

حتية طيبة..
1- بتاريخ 2022/3/23 حكمت احملكمة عليكما باحلبس 
البسيط ملدة )ســنة واحدة( وفقا ألحكام املادة )453/ 
الشق األول( من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل النافذ وبداللة مواد االشــتراك 47 و48 و49 منه 

عن شكوى املشتكية عدوية كاطع حيار جابر.
2- حكمت احملكمــة عليكما باحلبس البســيط ملدة 
سنة واحدة لكل واحد منكما وفقا ألحكام املادة 453 
الشق األول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل النافذ وبداللة مواد االشــتراك 47 و48 و49 منه 

عن شكوى املشتكي مالك كاطع حيار جابر.
3- حكمت احملكمــة عليكما باحلبس البســيط ملدة 
سنة واحدة لكل واحد منكما وفقا ألحكام املادة 453 
الشق األول من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 
املعدل النافذ وبداللة مواد االشــتراك 47 و48 و49 منه 

عن شكوى املشتكية علي ثجيل ديحري جابر.
4- إصدار أمر قبض وحتري بحقكما. 

5- لكم حــق االعتراض على احلكــم الغيابي الصادر 
بحقكم خالل مدة ثالثة أشــهر وبخالفه يعتبر القرار 

نافذا.
القاضي
خالد محمد االعرجي

فقدان وثيقة مدرسية
املدرســية  الوثيقــة  فقــدت 
الصــادرة مــن وزارة التربيــة/ 
للتقــومي  العامــة  املديريــة 
مديريــة  واالمتحانــات/ 
الشهادات، باسم السيد/ معتز 
اياد ســامي، فمن يعثر عليها 

يسلمها الى جهة اإلصدار...

إعالن
إلى الشريكة 

)سحر سامي عبد احلسني(
اقتضــى حضــورك إلــى صندوق 
اإلسكان العراقي في ميسان وذلك 
لقيام الشــريكة )رنا عدنان جواد( 
بالبناء على حصتها املشــاعة في 
الهادي،  املرقمة 2071/18  القطعة 
لغرض تســليفها قرض اإلسكان 
العراقــي في ميســان وذلك خالل 
مدة أقصاها خمســة عشر يوما 
العراق  العراق وشــهر خارج  داخل 
في  حقكم  يســقط  وبعكســه 

االعتراض مستقبال..

إعالن
إلى الشريك 

)وليد عبد احلسني جبار(
اقتضــى حضــورك إلــى صندوق 
اإلسكان العراقي في ميسان ذلك 
قيام الشــريكة )ســهام رمضان 
نفل( بالبناء على حصتها املشاعة 
املرقمــة 2743/12  القطعــة  في 
مغربــة، لغرض تســليفها قرض 
اإلسكان العراقي في ميسان وذلك 
خالل مدة أقصاها خمســة عشر 
يوما داخــل العراق وشــهر خارج 
العراق وبعكســه يسقط حقكم 

في االعتراض مستقبال..

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 21778
التاريخ: 2022/3/22

))إعالن ثاٍن((
تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني 
باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى 
ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم 
الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة %2 

من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني
محمد عكاب جاسم
ع. مدير بلدية الناصرية
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الناصرية

الشعبة: الواردات
العدد: 18178
التاريخ: 2022/3/3

))إعادة إعالن((

تعلــن جلنة البيع وااليجار عن إجراء املزايدة العلنية لتأجير العقارات العائدة الى )مديرية بلدية 
الناصرية( املدرجة اوصافها ادناه وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
املعدل، وملدة )15( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية، فعلى الراغبني 
باملشاركة مراجعة سكرتير اللجنة ومحاســب البلدية اعاله خالل مدة االعالن مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية وقدرها 20% من القيمة التقديرية مبوجب صك مصدق للمستأجر 
وســتجرى املزايدة باليوم االخير من مدة االعالن في متام الساعة الثانية عشرة ظهرا في مبنى 
ديوان بلدية الناصرية شــعبة الواردات وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية فتمدد الى اليوم 
الذي يليه من أيام العمل الرســمي على ان يجلب املزايد ما يؤيد براءة ذمته من الضريبة لعام 
2022 مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور خدمة بنســبة %2 

من مبلغ اإليجار.
م. ر. مهندسني/ علي عدنان زويري
ع. مدير بلدية الناصرية

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة/ 2018/3000
2018/3059
2018/3060
تاريخ/ 2022/4/7

إعالن
تبيــع مديريــة تنفيذ الكــوت حصــة املدين فــي العقارات 
املتسلسلة )49/2 و71/2 و70/2 م37 ام هليل( الواقع في )كوت 
ام هليــل( العائد للمدين )محمد طالــب محمد( احملجوز لقاء 
طلــب الدائن )محمد نــوري كيفان( البالــغ )1,200,000,000( 
مليــار ومائتي مليــون دينار عراقــي، فعلى الراغب بالشــراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي 
للنشر مستصحبا معه التأمينات القانونية عشرة باملائة من 
القيمة املقدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التحصيل 

والداللية على املشتري.
املواصفات:

1- موقعه ورقمه:
)49/2 م37 ام هليــل( ملــك صرف أراضي زراعيــة غير صاحلة 
للزراعــة و)71/2 م 37 ام هليــل( و)70/2 م37 ام هليــل( أراضي 
زراعية تسقى بالواسطة مملوكة للدولة وحق التصرف جملموعة 

من الشركاء
2- جنسه ونوعه: أراضي زراعية

3- حدوده واوصافه: /
4- مشتمالته: )49/2 م37 ام هليل( و)70/2 م37 ام هليل( مشيد 

عليها عدة دور وهياكل
5- مساحته:

)70/2 م37 ام هليل( 58,20 دومن
)71/2 م37 ام هليل( 64 دومن
)49/2 م37 ام هليل( 30 دومن

8- القيمة املقدرة: حلصة املدين في العقار )70/2 م37 ام هليل( 
)66,240,000( جملموع سهامه البالغة )1,618,000( سهم أي ما 

يعادل 3,312 دومن
وحصة املديــن في العقار )71/2 م37 ام هليــل( )68,840,000( 
جملموع ســهامه البالغة )1,660,833( سهم أي ما يعادل 3,442 

دومن
وحصة املدين في العقــار )49/2 م37 ام هليل( )822,000,000( 
جملموع سهامه البالغة )51,400( سهم أي ما يعادل )20,56( دومن
املنفذ العدل
عقيل خليل اخلرسان

فقدان وصل
فقد الوصــل املرقم 398411 في 
2019/9/30 الــذي يحمــل مبلغ 
قدره 12500000 اثنا عشر مليونا 
وخمســمائة ألف دينار، صادر من 
العائد للســيد/  الناصرية  بلدية 
سعد شاهر ســلمان، فمن يعثر 
عليه تسليمه الى جهة اإلصدار...

الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
م/ إعالن كابينات الـFTTH  الوجبة السابعة

يسر إدارة املشروع الوطني لالنترنت– الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وشركتي )ايرثلنك– سمفوني( 
اإلعالن عن طرح مشروع FTTH للمناطق املوضحة في املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( واملتمثل مبد وإنشاء 
شبكات ضوئية )هوائية وارضية مبســافة ال تقل عن املسافات املذكورة في املوقع اإللكتروني لكل منطقة 
كابينة )زون( وإجراء الصيانة واحلماية عليها وتسويق خدمات االنترنت وتنصيب األجهزة اخلاصة باملشتركني 
ضمن الزونات ووفق املواصفات والتصاميم واخلرائط والشــروط ونطاق العمل والصور اجلوية وكافة تفاصيل 
املشــروع املشــار اليها في املوقع اإللكتروني أعاله وبواقع 500 الى 768 مشتركا للمنطقة الواحدة )الزون- 
منطقة الكابينة( والعمل كمقاول ثانوي لدى إدارة املشــروع الوطني لالنترنت لتنفيذ املشروع أعاله وسوف 
يحصل املقاول الفائز على 10% من اإليرادات املتحققة عن تسويق خدمات االنترنت على الشبكة املنفذة من 
قبله ضمن الزونات )الكابينة( احملالة عليه بعد طرح األمانات الضريبية وحصة الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتية وفقاً لنظام التحاســب اإللكتروني علماً بأن أســعار باقات اخلدمة املباعة في الزونات ســوف 
تخضع الى السياســة التسعيرية إلدارة املشروع الوطني ملنع املضاربة باألسعار من قبل املقاولني وأن كافة 
الشبكات واألجهزة ســوف تؤول ملكيتها الى الشركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية فور إنشائها وتكون 
مدة العقد بني املقاول الثانوي وإدارة املشروع الوطني هي 30 شهرا قابلة للتجديد ملرة واحدة وملدة مماثلة بعد 
التزامه بتنفيذ شروط العقد، فعلى من يجد في نفسه القدرة والرغبة باالشتراك في هذا املشروع تسجيل 
بياناته في املوقع اإللكتروني )Ftth-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 الدراســي، مدة تنفيذ املشروع، إنشاء ومد الشــبكة الهوائية واالرضية والتي يتعهد 
بتنفيذها )جدول تقدم االعمال(، عدد األبراج التي ميتلكها وعدد املشتركني الذين سوف يلتزم املتقدم بإيصال 
الشبكة وتســويق اخلدمة اليهم كل ربع سنة موزعة على مدة )ثمانية أرباع اخلطة التسويقية( فضال عن 
تقدمي تعهد موقع من قبله بصحة املعلومات والبيانات املذكورة في عطائه(، وبإمكان املقاول الثانوي احلصول 
علــى 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 سوف 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 واالســتبعاد على املوقع اإللكتروني أعاله والذي يعتبر موقعا خاصا للتبليغات 
القانونيــة املعتمدة للمتقدمني ولكافة االغراض، وأنه مبجرد تقدمي املقاول عطائه إلكترونيا عبر املوقع أعاله 
يعتبر قبوالً منه بشروط املشروع وآلية التقدمي اإللكتروني وآلية فتح العطاءات وإرسائها وآلية االعتراض على 
اإلحالة )خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام من تاريخ صدور قرار اإلحالة ونشــره 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 استالم كتاب اإلحالة او توقيع العقد وحتمله كافة األضرار التي تلحق 
باملشروع الوطني ومنها فوات املنفعة او تأخير اإلجراءات فضالً عن إدراجه في القائمة السوداء وتعتبر اإلحالة 
مفســوخة تلقائيا مع املقاول املمتنع عن توقيع العقد بعد مرور املدد القانونية املنصوص عليها في كتاب 
اإلحالة من دون احلاجة الى توجيه إنذار او استحصال قرار قضائي، وإلدارة املشروع الوطني حق إلغاء املشروع 
قبل اإلحالة مــن دون تعويض املتقدم وملزيد من التفاصيل عن آلية التقدمي واالعتراضات على قرارات اإلحالة 
يرجى مراجعة املوقع اإللكتروني )Ftth-submit.iq( او مراســلة إدارة املشروع الوطني على البريد اإللكتروني 
)Subcontractors@ftth.iq( او  االتصال عبر األرقام  )Zain  07822222352   - Asia  07722222352(  لإلجابة 
عن كافة االستفســارات، علماً أن باب التقدمي على املشــروع الوطني مفتوح للفترة من 2022/4/5 ولغاية 

الساعة 12 من ظهر يوم 2022/4/14.   
شاكرين تعاونكم معنا، خدمة للصالح العام

املهندس
أسامة جهاد قاسم

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية للمنشات االساسية في حقل االحدب النفطي
 2ndAnnouncement for Provision of Major Maintenance Package for Main Facilities for Ahdeb Oilfield

084/SC/21 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

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

السطحية اجلارية في العراق.
اسم املشروع: إعالن للمرة الثانية/ ملناقصة توفير خدمة الصيانة الرئيسية للمنشآت األساسية في حقل األحدب النفطي

084/SC/21 :رقم املناقصة
Tender Information:
تود شركة الواحة النفطية احملدودة اإلعالن عن املناقصة اعاله للمرة الثانية. ميكن جلميع الشركات املتخصصة التي لديها القدرة واخلبرة أن تشارك 

في هذه املناقصة من خالل دفع رسوم املناقصة )100 دوالر( للحصول على وثائق املناقصة ) ITB( بداية من تاريخ نشر هذا االعالن.
1. Scope of Work: 
 Scope of Work: 2.2.1 Major maintenance for Oil Treatment Train F of OPS, Open Drain Drums )T-04810&04880( ,Crude Oil Storage 
Tank )T-02110B( , emergency tank )T-02120( , LPG Spherical Tank )T-93320( ,Slop Oil Pool A/B,Test Separator of OGM0/OGM11/
OGM13/OGM14 

-2 سيتم استقطاع رسوم االعالن من الشركة الفائزة.
-3 خالل فترة التقدمي للمناقصة، يجب ان تكون قيمة خطاب الضمان املقدم هي 40,000 دوالر أميركي. نافذ ملدة عام واحد من تاريخ إغالق املناقصة 

على شكل خطاب ضمان صادر من بنك مسجل في منصة البنك املركزي العراقي اإللكترونية او صك مصدق
-4 على من يرغب االشــتراك في هذه املناقصة دفع اجور املناقصة مائة دوالر فقط الى قسم املالية قبل 2220/5/10 املوعد النهائي لغلق املناقصة 

وقبل الساعة 4.00 عصرا حسب طرق الدفع اآلتية:
الطريقة األولى: ميكن للمشــاركني دفع رســوم املناقصة 100 دوالر للحصول على وثائق املناقصة )ITB(  مباشرة إلى الدائرة املالية لشركة الواحة 
النفطية احملدودة، العنوان املفصل: الغرفة رقم 309 قســم املالية، شركة الواحة النفطية احملدودة/ حقل االحدب النفطي ناحية االحرار– محافظة 

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

-5 توضع العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة قبل املوعد النهائي 
لغلق املناقصة 2220/5/10 قبل الساعة 4:00 عصرا عدا ذلك سوف يهمل أي عطاء غير مطابق للشروط.

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
7- يجب على الشركة احمللية العراقية تقدمي:

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

ب- تقدمي عدم املمانعة من الضريبة نافذة لغاية تاريخ تقدمي العطاء.
haneen.monam@petroalwaha.com; mayan@petroalwaha.com    8- لالستفسار االتصال باالمييالت التالية

suhaib.saad@petroalwaha.com ;

    AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

مدة االيجارااليجار السنوي القيمة التقديريةاملساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م3772كشك في حي الرافدين1

 كشك مشيد في اإلسكان2
 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون6,25 م4232الصناعي

سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3952كشك في الصاحلية3

سنة واحدة900,000 تسعمائة الف دينار6,25 م3792كشك مشيد في حي الشهداء4

 1,250,000 مليون ومائتان وخمسون6,25 م9592كشك مشيد في اإلدارة احمللية5
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م9792كشك مشيد في حي اريدو6

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م3892كشك في حي الشهداء7

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3802كشك في شارع النيل8

سنة واحدة1,600,000 مليون وستمائة الف دينار6,25 م12كشك في اإلسكان الصناعي9

 1,850,000 مليون وثمامنائة وخمسون6,25 م252كشك مشيد قرب فندق اور10
سنة واحدةالف دينار

سنة واحدة1,500,000 مليون وخمسمائة الف دينار6,25 م1912كشك مشيد قرب جسر املشاة11

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م292كشك مشيد في املنصورية12

سنة واحدة800,000 ثمامنائة الف دينار6,25 م8852كشك في حي الفداء13

مدة االيجار ))االيجار السنوي((املساحة م2رقم العقارنوع امللك وموقعهت

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م12302كشك في سومر الثانية1

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8002كشك مشيد في حي الشهداء2

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م1022كشك مشيد قرب مركز الرازي3

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3452كشك مشيد شارع الذرى4

سنة واحدة2,000,000 مليونا دينار6,25 م462كشك مشيد في الكراج القدمي5

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م5852كشك في الزاوية قرب مركز التموينية6

سنة واحدة8,750,000 ثمانية ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينار6,25 م162كشك في املنصورية7

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م4012كشك شيد في الشموخ8

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3672كشك مشيد في الشموخ9

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م3102كشك في حي املتنزه10

سنة واحدة1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25 م10852كشك مشيد في حي اور11

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م10012كشك مشيد في حي اور12

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م8312كشك مشيد في حي سومر13

سنة واحدة1,000,000 مليون دينار6,25 م1012كشك مشيد قرب مركز الرازي14

سنة واحدة1,250,000 مليون ومائتان وخمسون الف دينار6,25 م3632كشك مشيد في حي اور15

سنة واحدة1,100,000 مليون ومائة الف دينار6,25 م3682كشك مشيد في مدينة الصدر16

سنة واحدة1,200,000 مليون ومائتان الف دينار6,25 م1662كشك قرب مركز الرازي17

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م4362كشك مشيد في مدينة الصدر18

سنة واحدة850,000 ثمامنائة وخمسون الف دينار6,25 م3402كشك مشيد في حي اريدو19
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قراءة

قصيدة

جمال كريم
اكثر ما يلفــت النظر في روايــة )ما عدت .. 
أنا( للروائية الســورية فاديا سعد )دار حوران، 
دمشــق 2003( هو تنقلها املدهش عبر أزمنة 
وأمكنة متمايــزة ومتباعدة مبهــارة تعتمد 
على نســيج ســردي جميل يحفــز املتلقي 
علــى ان يكون جــزءاً من هذا النســيج، ال 
كياناً خارجاً عنه، فهي رواية )ذات( انســانية 
فاعلة وواعية أكثر منها ســكونية جامدة، 
ذات خائفــة وقلقة في الوقت نفســه، ذات 
يهيمن عليها املنطق العقالني الصارم على 
حســاب االنفعاالت الغرائزية الطبيعية، ذات 
تعيــش منفاهــا الوجودي داخــل محيطها 
االجتماعــي املتمايز، في هــذه الرواية تضع 
سعد متلقيها إزاء شــخصية )جمال( املرأة 
التي تستطيع ان تشخصن فرديتها وريبتها 
من االخر على املســتوى الروائي )الفني( وان 
تدرك في الوقت نفسه كينونتها االجتماعية 
من  فبالرغم  السوسيولوجي،  الصعيد  على 
مالمح االحباط أو الضعف في بعض املواقف 
احلياتية اال اننا نستشــف أنها تسعى وبقوة 
الى تأكيد وجودها االنساني واملديني احلضاري 
فــي آن معاً، وهي بذلك تعبــر من خالل هذا 
التأكيد على قدرتهــا الرؤيوية العميقة في 
ادراك الواقــع االجتماعي بتكويناته املتنوعة 
واخملتلفة، بــل املتصارعة والتــي تفضي بنا 
الــى قضاياه واشــكالياته الكبرى ولكن من 
دون حتديــد موقف فكــري أو عقائدي بعينه. 
إن )جمال( الشــخصية الرئيسية في الرواية 
متثل نوعاً من الوعــي الوجودي وليس الوجود 
ذاته ‘فهي ال تعيش على أوهام أو رؤى خيالية 
أو أمــاٍن متخيلــة في الرأس فحســب ، بل 
هي شــخصية تؤنسن املشــهد احلياتي ثم 
تعبر عــن وعيها باعتبارها كائنــاً اجتماعياً 

ينتمي الى نســقه االنساني اجلمعي، لكنه 
في الوقت ذاته، وهــذا ما نالحظه من خالل 
بعض احلوارات الذاتية تخشى، او بتعبير أدق 
تصطدم بجــدار الفصل احلضاري واملعرفي، 
بل الوهمــي في حقيقتــه، فيما يصطلح 
عليه بعالم الشرق والغرب.. وبالتالي يكون 
املال شعوراً قوياً جامعاً باالنتماء الى السماء 
االولى، وشــعوراً باخليبــة إزاء االخر املتمثل 
مبيشــيل املرموز له بالرجل االنهزامي الذي 
يحيله الغرب الى تاجر آللة القتل والتدمير، 
واملتمثل ايضــا، بالغرب ذاتــه، ذلك العالم 
املادي الذي يدافع بكل الوســائل عن ماديته 
على حساب املثل والقيم الروحية املستلبة 
في عالــم ميكانيكي انحطاطــي، »كانت 
جمال سعيدة، فمن النادر ان يعيش شخص 
ما في العالم املشبع بامللذات ويقول )ما زلت 

اذكر ماضي احبائي(« )ص11(.
تسرد فادية سعد في روايتها حكاية جمال، 
املرأة احلاملة، والناقــدة بل احملبطة في بعض 
مطامحها، وميشيل الرجل االنهزامي الذي 
ال وطــن له ســوى مطامحه الشــخصية 
املاديــة، يهاجر ميشــيل الى بــالد االحالم 
ويغيب  ينقطع  والدميقراطيــات،  واحلريــات 
عن بيت طفولته وشمســه االولى ليحيله 
بيت االخــر »الغــرب« الى تاجر الســلحة 
املوت والقتــل والدمار، يلجأ ميشــيل الى 
بريطانيا، هاربا مــع الهاربني من دول القمع 
والقتــل واخلوف واالســتبداد وحتديداً يكون 
ضمن ســفينة التهريب اخلاصة بالعراقيني 
الذين مــأوا البحار واالراضــي هرباً من بالد 
تقتل أبناءها ، تتشــغل الرواية على عنصر 
الوصــف اكثر منــه في الســرد، خاصة اذا 
الوصــف حاضنة لالشــياء  ان  أدركنــا  ما 
والشــخصيات، في حني يكون الســرد رؤية 
لالفعال واالحداث لذلك فان الرواية تتعامل 
مع املشــهد الواقعي احلياتي املعيشي مثل 

هجرة ميشــيل الى بريطانيا والتي تشكل 
بالنســبة اليه نفي للمــكان االولـ  الوطن 
ـ لكــن االول بالتأكيد ليس نفيــا للثاني ـ 
أعني بريطانيا ـ أي بتعبير أدق هو ينتقل عبر 
زمكانية من منفى الى ال منفى، ومثل لقاء 
جمال بتشــارلز في بريطانيا بعد ان يحثها 
ميشــيل على ان تتخــذ قراراً في الســفر 
من خالل رســالته االخيرة لها »في رســالة 
ميشيل االخيرة قرأت: )اكتشفت اليوم كم 
هي واســعة حقول البؤس! وكم هو خصب 

ترابها اجملبــول بالدمع! كم هي شــحيحة 
مياه حلمنا.. لم يعد يتشــكل منه شــالل 
لالمــل، اول للرقــص الصاخــب.. ان نعيش 
حلظات الفرح املســروقة صار اكثر من حلم، 
واكبر من قــدرة متواضعــة للعيش.. بعد 
الشهر املوعود وخياالت الشجرة السامقة( 
،أو )هناك أمر خطير ال اســتطيع أن اخبرك 
عنه شيئاً.. يجب ان تأتي مهما كان ظرفك( 
)ص30( تســافر جمال الى االخر ميشيل ابن 
عمتها، واالخر بريطانيا وكادت تشــطح في 

لقاءاتها مع تشــارلز لوال انهــا كانت اكثر 
ميال للعقالنية منه الى احلياة القائمة على 

املغامرة اجملهولة النتائج.
تتمحور رواية »ما عدت« حول شــخصياتها 
الثالث الرئيســة جمال، ميشــيل، تشارلز، 
وحتــرص الكاتبة على أنســنتها، ومبا يؤكد 
وبالتالي  وصراعاتها  واختالالتهــا  مواقفها 
حضورها الروائي اخلاص مقارنة بشخصيات 
الرواية الثانوية أمثال هاني االعالمي الناجح، 
وهيام املــرأة املرموقة، وبســام الــذي تبرز 
خصوصيته في نهاية الرواية حيث يستقبل 
جمال في املطار عنــد عودتها، وهناك ايضا 
سلمى، وأم سمير وتوفيق وصفاء وال ننسى 
من ذكر جمــال لوالديها باســلوب تركيزي 

مكثف.
 وكمــا حتــاول بعــض الفنون فــي تقليد 
ومشــابهة الواقع حتاول رواية »ما عدت انا« 
ان تقارب الهدف نفســه عبــر رصد الوعي 
السايكولوجي للشــخصيات والتعبير عن 
وتســجيل  والروحية  االجتماعية  معاناتها 
حاالت اغترابها االنساني واحلضاري معتمدة 
في ســردها أو وصفها على حد سواء على 
انتقــاالت جميلــة ومحبكة داخــل النص 
بــني ضمير الـ«انــا« و الـ«هــو« و الـ«انت« 
والـ«نحن«، لكن يبقى حضور الضمير »هي« 
املرموز له باملرأة قويــا وفاعال بل يحيلنا الى 
لغــة عاطفيــة انحيازية جتاه املــرأة االنثى 
املستلبة على حساب الرجل السلطة صانع 
احلروب واملآسي »ومهما كانت وجهات النظر 
حول الدكتــورة هيام: هي تدرك أن العبقرية 
غيــر.. لكنهــا ذكيــة مبا يكفــي لتحقيق 
أهدافها في مجتمع تســّيره الغرائز واملال، 
والسلطة وهذا هو سر قوتها، بينما يعتقد 
الرجل إنه عبقري مبا يكفي لكي يحطمها، 

ويتحطم في سريرها« )14(.
إن الوعي باالســتالب الذي تواجه به الذات/ 

االنثى، نفســها والعالم املوضوعي يهيمن، 
الروايــة، »صوتهن  متاماً، على شــخصيات 
لن يســمع حتى لو اجتمعت نســاء االرض 

ليوقفن احلروب وقتل أبنائهن« )ص29(. 
»لــم تفكــر صفاء يومــا أن هناك اشــياء 
أخرى تشــد الرجال في سريرتهم العميقة 
غير »حوض املــرأة« كان هــذا تعبير خاص 
بها. وتعتقد انهــم جميعاً مدعوون جتاه ما 

يحصل خارج السرير« )ص 59(.
لقد ســعت فاديا ســعد بتــأن ومهارة الى 
توظيف الكنايات ـ الضمائر ـ على مستوى 
الســرد أو الوصف في الروايــة وتوفقت الى 
حد كبير فــي ازالة احلدود بني أزمنة وأمكنة 
الرواية  الشــخصيات على مدى ســرديات 
لتؤكــد على احلضور مبعناه االنســاني، وما 
تعني املعانــاة والصدمــة احلضارية املادية 
االســلحة  االخر:«وصلت صفقات  االنا  جتاه 
الــى بقاع قصية مــن العالم ضمن خطط 
دقيقة. ووفق قواعد لعبة ال تتغير، لم يتوقع 
ميشيل ان تكون االمور خارج سيطرته حيث 
كان ينتقم من كل حياته وذكرياته )ص124( 
»يعلق الذين يعرفون بخفايا االمور: »اشعلوا 
العنصرية«،  الــروح  حروباً مفتعلة«، »غذوا 
»حقوق االنسان منتهكة« يشارك كل على 

طريقته في تدمير االرض )ص125(.
 ال يخفــى على القارىء احلاذق أن االســلوب 
اجلميل واملمتــع الذي وظفته فاديا ســعد 
في روايتها ال يضعنــا فقط مبواجهة الذات 
القلقــة داخل محيطهــا الوجــودي، وامنا 
يجعلنا أمام اشــكاليات انســانية كونية 
وقيمنا  أحكامنا  تستفز مسلمات  تدميرية 
ومثلنا االخالقية السائدة، أال يكفي كل ذلك 
الن تصرخ فاديا ســعد لتقول: »ما عدت أنا« 

والعالم لم يعد هو هو...

سالم مكي
كانت.. وردًة بلهاء

تكشف للمارة عن أوراقها الداخلية 
قبل أن تقطفها الريح

تنام مبكرا
كي ال تستيقظ أبدا

حتمل بيديها املقطوعتني
حقائب فارغة 

إال من جنمة، قررت الهرب من عشيقها
نحو سماء بال ليل

لن ينام اجلسد، مادام األلم، يصرخ بأعلى 
صوته..

لتكف اجلراح الوردية عن التصفيق! 
لتكف طيورك عن التحليق، في سماء

بال مصابيح..
*******

تقول الوردُة للحديقة: 
عندما جئِت

كنت أجمع قطرات الوقت املتســاقطة 
مني

ألرميها مجددا
على األرصفة

والساحات
واألزقة اخلالية مني

وعندما رحِت
كانت يداي بعيدتان

وأنا كذلك
بعيد ...

ألقترب من مدفأة
رسمها مجنون

على جدران مصّحة 
فأنا أشعر بالبرد

وهو يتنفس في رأسي
كطائر عاد من الذبح

بعد أن دعا له نبي
****

تقول الوردة للحديقة:
ها أنا..

أزهو
كثدي أبيض

كمئذنة، مبللة بالضجيج
كضفيرة جنت من املنازلة األولى 

غدا، سأدفن في كتاب، بعد أن تقطفني 
امرأة كئيبة 

وعندما حتني الســاعة، سأتذكر الصبي 
الذي مر بقربي 

والعاشق الذي بكى حبيبته األخيرة 
ســأتذكر كل الليالي البــاردة، والكتب 

التي منت حروفها فوقي 
لكن: لن أتذكر املطر، وال الريح.. وال اليوم 

الذي ولدت فيه عارية 
أوراقي  لتنمو  الصبــاح،  وانتظرت حتى 

اجلميلة
ثم تأتي املرأة، لتقطفها، قبل أن أشــعر 

بالدفء 
وقبل أن ينمو اجلناحان، ألحلق فيِك 

آه، لــو أن الصبي انتظــر قليال، لكنت 
جنمة تضيء الطريق 

حلبيبته الواقفة قرب النافذة
تنتظر ضوءا يفتض ظلمتها املسنة 

لو أن املــرأة فتحت الكتاب قبل أن تبذل 
الروح، وجتف األغصان 

لكنت نهرا لضفة خاوية 
طفال حلضن صدئ 

لو أنها أطلقت ضفيرتها في الهواء
 وكشفت عن ساقيها املهجورتني

 لكانت رفيقة دائمة لليل والسرير..
 آٍه، كم ستحلم باألمس الذي لن يعود..

 ستحلم برفيق، وقف قربها ولم تره..
 إال حني رحل.. 

سؤال »االنا« في مواجهة االخر
»ما عدت .. أنا«

وردٌة في السماء السابعة

دراسة

الضليع عبد املســيح وزير، ألذي كان له 
فضل وضع )املعجم العسكري( ومن ثم 
تعريب كل مصطلحات اجليش العراقي 
املعجم  هــذا  ومراتبه؛  ورتب ضباطــه 
ألذي سيضحى مدماكا ولبنة أولى في 
تعريــب مصطلحات اجليــوش العربية 
رائعا  كلها، ولقــد اجنب العراق رعيــالً 
في ميدان الترجمة، ســواء من اللغات 
اإلنكليزية أم الفرنسية أم اإلسبانية أم 
الروسية، فضالً عن لغات العراق القدمية 
التي يقف على رأسها العالمة طه باقر، 
ألذي يســجل له فضل ترجمة ملحمة 
أو  رأى( ملحمــة كلكامش  ألــذي  )هو 

جلجامش أو قلقميش على لغة األديب 
الدبلوماسي واملترجم الدكتور عبد احلق 
فاضــل،  وإذ ترجم طه باقر امللحمة نثراً 

فإن عبد احلق فاضل نظمها شعراً. 
ومن أفــذاذ املترجمني في العراق: جعفر 
اخلياط، وجبرا إبراهيم جبرا، وجنيب املانع، 
وصالح نيــازي، فضالً عن عبــد الواحد 
محمد، وعبــد الواحد لؤلــؤة، الذي له 
)املصطلح  موســوعة  ترجمــة  فضل 
وســعيد  العديدة،  بأجزائها  النقــدي( 
الغامني، ومحمد درويش، ويوئيل يوسف 
الدليمي وابتســام عبد  عزيز، ولطفية 
اهلل، وعن الروســية جليل كمال الدين، 
وغائب طعمــة فرمان، وضياء نافع، وعن 
اإلســبانية بسام ياسني رشــيد البزاز، 
وعبد اللطيف املوسوي عن الفرنسية. 

ثمة مقولــة نقدية إيطاليــة مفادها: 
إن الترجمــة خيانة، وأرى أن هذا ينطبق 
على الشــعر، ملا تكتنفه مــن كنايات 
واســتعارات ومرموزات، فضالً عن الوزن 
القرآني  األســلوب  وكذلك  والقافيــة، 
عالــي املســتوى، حتى أن املستشــرق 
بالشيير(  )رجييس  الشــهير  الفرنسي 
الذي علــى الرغم مــن ترجمته القرآن 
الكرمي للفرنســية، فإنه يبوح مبكنونات 
الســامرائي،  إبراهيم  لتلميــذه  صدره 
إذ هو ال يدرك الوجــه البالغي في قوله 
تعالى: »واشــتعل الرأس شيباً«. سورة 
مرمي 11، فضالً عن قوله تعالى:« أال بذكر 
الرعد ٢٨، لقد  القلــوب«.  اهلل تطمئن 
فهم منها أنها استفهام إنكاري؛ وهذا 
ال يؤدي مــا أريد باآلية من معنى إيجابي 
وهــو إن بذكر اهلل تطمئن القلوب، كما 
لــم يفهم مترجمــون إنكليــز معنى 
)انشــق القمــر( اجملازي في قــول اهلل: 

اقتربت الساعة وانشق القمر«.
ومن هذا الرعيل الترجمي الرائع، املترجم 
الضليع األســتاذ كاظم ســعد الدين، 
الذي فقدته ثقافة العراق واألمة العربية 
يوم اإلثنني الرابع عشر من شهر شباط/ 
فبرايــر ٢٠٢٢، الذي رفد املكتبة العربية 
بعديد الكتب املهمة مثل رواية )األقرباء 
األبعدون( للروائي املكســيكي الشهير 

كارلــوس فوينتــس، نقلها عــن لغة 
اإلنكليزية، فضالً  اللغة  وســيطة هي 
عن كتاب )بحــوث في الثقافة العاملية. 
األلســنية واألدب والفن(، وله كتاب آخر 

فيلشتنسكي،  الروســي  للمستشرق 
أيضا عــن لغة وســيطة، وهذه  نقله 
معضلة أخرى في عوالــم الترجمة، إذ 
من األفضل نقلها مــن لغة األصل من 

غير لغة وسيطة، كي ال يبتعد املترجم 
عن لغــة األصل، والدخــول إلى متاهة 
تعدد الوســطاء في الرحلــة نحو لغة 
الهدف، كما ترجــم لنا قصائد مختارة 
القتيل غارسيا  من الشاعر اإلســباني 
لوركا، فضال عن كتابه األهم )مشاهير 
أدباء العالم. ذكريات وحوارات( ويقع في 
أزيد من ستمائة صفحة،  وقد أدرت عن 
هذا الكتاب حديثا نقديا، نشرته جريدة 
)املدى( في ملحقهــا )عراقيون من زمن 
التوهج( األســبوعي واخلــاص بالراحل 
العزيز، ألذي صدر يــوم اخلميس ١٧ من 

شباط ٢٠٢٢.
الذي بذله  الرائــع  الترجمي  هذا اجلهد 
شــيخ املترجمــني العراقيني األســتاذ 
كاظم سعد الدين، الذي ناف على ستة 
عقود زمنا، هو الذي سيبقيه في ذاكرة 
الزمان، وذاكرة القراء اجلادين، على الرغم 
مــن عمليات اإلنســاء واإلمحــاء التي 
الال  متارسها األيام في ســيرورتها نحو 

اين. 
وأما الزبد فيذهب جفــاء وأما ما ينفع 
الناس فيمكث فــي األرض، وال ريب وال 
مشــاحة أن جهود كاظم سعد الدين 
ســتظل ماكثة ال في األرض حســب، 
بل في عقول الدارســني والقراء اجلادين 
وأذهانهم، وما هذا بالهني وال اليســير 

وفي ذلك حسبه. 

حاشية                         
الكلمة التي قرأتها في جلسة التأبني 
لشيخ مترجمي العراق األستاذ كاظم 
ســعد الدين، التي أقامها )بيت املدى 
للثقافــة والفنون( في مقره بشــارع 
املتنبــي من رصافــة بغــداد، ضحى 
اجلمعــة ١٧ مــن رجب املرجــب ١٤٤٣ 
ه - ١٨ من شــباط ٢٠٢٢، وحتدث فيها 
تباعا كل مــن: الدكتورة نادية هناوي، 
والدكتور علي حــداد، والدكتور قيس 
كاظم اجلنابي، وعلي الفواز، وشكيب 

كاظم.

شكيب كاظم 
لعــل الترجمــة رافــد من أهــم روافد 
شــعوب  بني  واملعرفي  الثقافي  التالقح 
األرض، لذا أهتم العرب املســلمون بهذا 
الرافــد املعرفــي وهم يبنــون دولتهم، 
فأنشــأ العباســيون )بيت احلكمة( في 
عاصمتهم بغداد، فيما أنشأ الفاطميون 
)دار احلكمــة( فــي عاصمتهم؛ عاصمة 
املعز؛ القاهــرة، لكن هذه الدار أجهضها 
صالح الدين األيوبي بتعصبه وســخفه، 
حــني أدال الدولة الفاطميــة، وكان البد 
ألهل األندلس من )مدرسة املترجمني( في 

مدينة طليطلة. 
لقد اهتــم اخلليفــة املأمــون بقضية 
الترجمة، والسيما عن الهندية واليونانية، 
على الرغم من وثنيــة األفكار املترجمة 
التــي ال تتفق مع مفاهيم اإلســالم في 
التوحيــد، ولعــل أول كتــاب ترجم إلى 
العربية هو كتاب )كليلــة ودمنة( ألذي 
نقلــه )روزبة بن داذويــه( املعروف بـ)عبد 
اهلل بن املقفع(، الذي اختلف الدارســون 
فــي مقتلــه، وأرى أن مقتلته الفظيعة 
جاءت بســبب كتابته )وثيقة األمان( لـ 
)عبــد اهلل بن علي( عم اخلليفة املنصور، 
ألــذي خرج علــى ابن أخيــه في جهات 
البصــرة، فلم يعثر املنصــور على ثغرة 
كي ينفذ منها لقتل عمه الذي ثار ضده، 

فقتل ابن املقفع.
هــذا الكتــاب نقلــه ابــن املقفع عن 
الفهلوية؛ وهي الفارسية القدمية، وفيه 
قصص موحية، ألفه الفيلسوف الهندي 
)بيدبا( على لســان احليوان والطير، لعله 
كي يســتطيع الكتابة بعمق والوصول 
إلى املســكوت عنه، الــذي قد ال يرضي 
احلاكم )دبشــليم( والتخلص من تبعات 
مجهول؛  ضد  وتسجيلها  وأوزارها  قصه 

ضد احليوانات والطيور!
وإذ تأسســت الدولــة العراقية احلديثة 
سنة ١٩٢١، فإن القائمني عليها اهتموا 
بأمور الترجمة، حتى أن امللك فيصل األول 
بذل جهداً مكثفا كــي يجتلب املترجم 

ستظل جهود كاظم سعد الدين ماكثة في أذهان الدارسين

هذا الكتاب نقله ابن 
المقفع عن الفهلوية؛ 

وهي الفارسية القديمة، 
وفيه قصص موحية، 

ألفه الفيلسوف الهندي 
)بيدبا( على لسان الحيوان 

والطير، لعله كي يستطيع 
الكتابة بعمق والوصول إلى 

المسكوت عنه، الذي قد ال 
يرضي الحاكم )دبشليم( 

والتخلص من تبعات قصه 
وأوزارها وتسجيلها ضد 
مجهول؛ ضد الحيوانات 

والطيور!

كاظم سعد الدين

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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األنواء الجوية:
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 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه
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ملونشريط
ماعز أسود بال شعر يتحّول

إلى عامل جذب سياحي لقرية تركية
حتول ماعز في قرية تركية إلى عامل جذب ســياحي للقرية 
بعد والدته بال شــعر، ليطلق الســكان احملليون على والدته 

»املعجزة«.
أصيب حسني وأيسل طوســون، اللذان يعمالن في الزراعة 
وتربيــة احليوانات، بالذهول عند والدة املاعز باللون األســود 
القامت مع جلد مجعد. حتى إنهما ألبســوه مالبس األطفال 

في املزرعة التي يعيشان فيها في مرسني بتركيا.
انتشــرت أخبار املاعز ببطء، وعندما كان عمره خمسة أيام 
فقط، بدأ في اســتقبال زوار فضوليــني بكاميراتهم، وقال 
قريب الزوجني ســليمان دمير: »عمري 67 ســنة، وهذه هي 
املرة األولى التي أواجه فيها شــيًئا كهذا. أرسل اهلل تعالى 
هذه املعجزة هنا. لقد رأينا حيوانًا برأسني، لكننا لم نر شيًئا 

مثله«.
قالت األم بالتبني أيسل، إنها ما تزال تدلل »املولود الصغير«، 
قائلــة: »آخذه إلى والدته ليرضع. ألبســه مالبس أحفادي. 
أحضــره إلى املنزل وأطعمه إذا لزم األمر. ليس لديه شــعر، 
وهذه هي املرة األولى التي أرى فيها شــيئا كهذا. أنا أعتني 

به كما لو كان طفاًل«.
وتابعت: »أحيانًا يصاب الصغير باحلمى، ثم أعطيه شــرابًا 
وحقنة أحفــادي. عندما ولد أحدهما ميتــا واتضح أن هذا 
املولود )املعجزة( غير طبيعي اعتقدت أنه ســيموت أيًضا، 

لكن ذلك لم يحدث«، بحسب ما نقلت صحيفة »ميرور«.

هندي يعود إلى عائلته بعد 24 ساعة من دفن »جثمانه«
شهدت والية تاميل نادو الهندية مؤخرا حادثة غريبة، حيث 

عاد رجل إلى منزله بعد مرور 24 ساعة على دفنه.
وفاجــأ مورثي البالغ من العمر 55 عامــا عائلته بعدما عاد 
ملنزله بعد مرور يــوم كامل على دفنه، األمر الذي تســبب 

بصدمة ألسرته.
وكان مورثي قد غادر إلــى مدينة مجاورة ليعمل في حصاد 
قصب الســكر، لكن عائلتــه تلقت اتصاال من شــخص 

مجهول أعلمهم بالعثور عليه ميتا في محطة حافالت.
وعلى وفق الشــرطة فإن ابن مورثي هرع إلى املوقع، وأكد أن 

اجلثة تعود لوالده.
وسلمت الشرطة اجلثة لعائلته التي استكملت اإلجراءات 

الضرورية في مثل هذه احلالة، وقامت بدفنه.
وتفاجأت عائلة مورثي به وهو يدخل املنزل بعد 24 ســاعة 
على دفنه، حيث قال االبن، لصحيفة »تاميز أوف إنديا«: »لم 
نصدق أعيننا عندما دخل املنزل. صدمت لســماع نبأ وفاة 

والدي بذات القدر الذي شعرت به عندما دخل إلى املنزل«.

شوكوالتة كيندر تواجه أزمة جديدة
ســحبت شــركة فيريرو اإليطاليــة للحلويات عــدداً من 
منتجات الشوكوالتة في أستراليا، بعدما سحبت منتجات 

من عدة دول أوروبية مطلع هذا األسبوع.
وأعلنت هيئة معايير الغذاء في أستراليا، أن املنتجات التي 
متّ ســحبها ميكن أن تكــون ملوثة بالســاملونيال. ويتم بيع 
املنتجات، وتشمل كيندر سربرايز، في سالسل محال كبيرة 

مثل كولز ووولورث.
وأضاف بيان الهيئة أنه »ال يتعني أن يأكل الزبائن هذا املنتج، 
ويجب إعادته إلى مكان الشــراء واحلصــول على أموالهم 

كاملة«.

البصرة ـ سعدي السند:

التالميــذ  يتوجــه  أن  قبــل 
املكفوفون الى منصة االحتفال 
الذي أقيم لهم امس مبناســبة 
على  وحصولهــم  تخرجهــم 
التفــوق بامتيــاز فــي مرحلة 
الدراسة االبتدائية، كانوا يقفون 
في صفني جميلني الســتقبال 
ضيــوف احتفالهم وكرنفالهم 
الكلمات  يتبادلون  وهم  البهيج 
احللوة وبأحلى ابتساماتهم التي 
يؤكــدون بهــا ان بصرهم الذي 
ال يــرون به أي شــيء عّوضهم 
اهلل جلــت قدرته ببصيرة ثاقبة 
لطلب  وحــب  وجٍد  وباجتهــاد 
بكل  فاجتهدوا  واملعرفة  العلم 
هذا ونالوا أرقــى مراتب التفوق 

مبرحلة الدراسة االبتدائية.

جهد ميتد لسنوات
بدأ االحتفال بقراءة مباركة في 
كتاب اهلل العزيــز تالها القارئ 
املميــز ناصــر اخلليــل وهو من 
املكفوفــني املعروفــني بحبهم 
واألبداع ومواصلة طلب  للتفوق 
العلم ثم اســتعرض اخلريجون 
مكانهم  واتخــذوا  املتفوقــون 
ليرددوا مــع احلضور ومع الفرقة 
النشــيد  كلمات  املوســيقية 

الوطني. 
الســيدة  قالت  وفــي كلمتها 

بتول كامل مديــرة معهد النور 
اليــوم، عصارة جهد  ان حفلنا 
ميتد لســنوات من اصرار كادرنا 
التدريســي ببــذل كل مــا هو 
مجد ومفيد مســجلة شكرها 
وامتنانهــا للدكتــور ضرغــام 
حملافظ  االداري  النائــب  االجودي 
البصرة الذي زود املعهد بعصب 
التعليم املتمثل بطابعات برايل 
نعاني كثيراً  والتي كنا قبلهــا 

مناهجنا كما نسجل  في طبع 
شــكرنا لكل من أسهم معنا 

بدعم معهدنا معهد النور.
مدير  كامــل  مصطفى  وقــال 
ان  االجتماعيــة  الرعايــة 
احتفالنــا اليــوم هــو احتفال 
للفخــر واالبتهاج بهذه النخبة 
املميزة مــن تالميذ معهد النور 
كافحــوا  فقــد  للمكفوفــني 
عند  وكانوا  وســهروا  وجاهدوا 

حســن ظن الكادر التدريســي 
متمنني لهــم املزيد من التفوق 

في حياتهم الدراسية املقبلة.

جتاوز العقبات 
وفي كلمته قــال النائب الثاني 
ضرغام  الدكتور  البصرة  حملافظ 
األجودي نحن سعداء هذا اليوم 
بتخرج عدد مــن تالميذ معهد 
النور ذوي الهمم وبتفوق بعد أن 

جتاوزوا كل العقبات والصعوبات 
ليكونوا نبراسا للجميع ليحذوا 
املشاكل  متنعهم  فلم  حذوهم 
الصحيــة من أن يكونــوا بهذا 
املســتوى من التفوق وهم حقا 
قدوة ... وأنا شخصيا أقتدي بهم 
وهم يتحدون الصعاب ليتفوقوا 

بشكل نفخر به جميعا. 
أما احلقوقي حسن النجار معاون 
محافظ البصرة فقد أشــاد في 

والتربوي  العلمي  بالدور  كلمته 
اســاتذة  عليه  اشــتغل  الذي 
طلبتهم  ليعــدوا  النور  معهد 
الرائع  املستوى  بهذا  املكفوفني 
من التفــوق فقد امتلك طلبتنا 
في معهــد النــور كل االصرار 
مخلصــون  ألنهــم  والعزميــة 
للدراســة والتفــوق بهــا ولم 
فشــكرا  ابداً  باألحباط  يفكروا 
لهــم ولكل من فتــح أمامهم 

هذه اآلفاق الرحبة للتفوق..
مــن جهته قــال عصمت عبد 
اآلن  مدرساً  يعمل  الذي  احلافظ 
في اعدادية أبي اخلصيب وهو من 
خريجي معهد النور للمكفوفني 
ان فقدي للبصر لم مينعني من 
مواصلة دراستي وبتفوق وأحيي 
اآلن كل اجلهــود التــي تتواصل 
لتكون هذه الشــريحة مبستوى 
واالجتهاد  اجلد  في  املســؤولية 

والرعاية املميزة.

فعاليات تثلج الصدر
النور  معهــد  تالميــذ  وقــدم 
رسالة  مســرحية  للمكفوفني 
الــى اجملتمع وهــي تتحدث عن 
الطلبة  وقــدم  الدراســة  حب 
الصــم والبكم مســرحية في 

حب الوطن 
واســتمرت الفعاليــات بتقدمي 
فقــرات مبهجــة في الشــعر 
واخلطابة ثم وزعت الهدايا على 
التالميذ املتفوقني احملتفى بهم.

متابعةـ  الصباح الجديد:
كشــف مصــدر مقــرب من 
الثنائــي ويل ســميث وزوجته 
 Us Weekly جادا بينكيت ملوقع
األمريكي، أن جادا تتمنى لو لم 
يصفع ويل سميث، كريس روك.
كمــا أنها تعتبــر أن الصفعة 
كانت ردة فعل مبالغاً بها على 
ويل ســميث  وأيضاً  املوقــف، 
يعتبر ذلك، فهما متفقان على 

هذا املوقف.
وقد القى هذا اخلبر انتقاداً كبيراً 
بني رواد اإلنترنت، خاصة محبي 
ســميث  ويل  العاملي  املمثــل 
تتخلى  بذلك  اعتبروهــا  الذين 
عنه، وتقف مــع اآلخرين ضده، 

هذا  علــى  أقدم  وأنــه  خاصة 
املوقف؛ انتقاماً بعد أن ســخر 

كريس روك من شعرها احلليق.
 24 وكانــت جــادا بعد مــرور 

ســاعة علــى احلادثة نشــرت 
على صفحتها في إنســتغرام 
منشــوراً اعتبر مبثابــة تعليق 
عما حدث. فقد نشــرت صورة 

استعانت فيها بعبارة مكتوبة 
جاء فيها: “هذا موسم للتعافي 

وأنا هنا من أجله”.
وحصد منشــور جادا بينكيت 
من  كبيــراً  تفاعــالً  ســميث 
املتابعــني، الذين اعتبــروا أنها 
تلمح إلى التسامح مع اجلميع 
خالل الفتــرة احلالية، بعد أزمة 
الذي صفع  ويل سميث  زوجها 
كريــس روك، بعدمــا ســخر 
جادا،  من حالقة شــعر  األخير 
نتيجة مرضهـــا خـالل حفـل 

األوسكار.
وفي ســياق متصل، ذكر موقع 
املمثــل  أن   ،showbiz411″“
العاملــي ويل ســميث يتواجد 

فــي دبي، فــي محاولة  حالياً 
لالبتعاد عن األضواء، بعد األزمة 
التي حصلت علــى إثر صفعه 
لزميلــه املمثــل الكوميــدي 

كريس روك.
ويعيــش املمثل ويل ســميث 
فــي الوقت الراهن أســوأ أيام 
تاريخــه املهنــي، فعلى الرغم 
من النجاح الكبير الذي حققه 
بفوزه بجائزة األوســكار، إال أن 
لزميله كريس  حادثة صفعــه 

روك قلبت كل املوازين.
فقــد اضطــر املمثــل لتقدمي 
اســتقالته من األكادميية بعد 
احلادثة، استباقاً ألي قرار تأديبي 
من األكادميية في حقه، إضافة 

العديد من شــركات  أن  إلــى 
اإلنتاج تخّلت عنه.

فقــد ذكرت صحيفــة ذا صن 
البريطانيــة أن نتفليكس وأبل 
للحصول  عروضهما  ســحبتا 
على حقوق إنتاج فيلم ســيرة 
ذاتيــة عن ويل ســميث؛ حيث 
اعتبرتــا أن العمــل مــع ويل 
سميث أصبح محفوفاً باخملاطر.

وكانــت الشــركات تتنافــس 
إنتاج  حقــوق  لتأمني  بشــدة 
حياة  حول  يــدور  الذي  الفيلم 
ويل ســميث بناًء على سيرته 
الذاتيــة التــي صــدرت العام 
املاضي، وتصدرت قائمة الكتب 

األكثر مبيعاً منذ ذلك احلني.

كرنفال بهيج بتخرج تالميذ معهد النور في البصرة

زوجة ويل سميث غير راضية عن صفعة األوسكار.. ردة فعل مبالغ فيها

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت دراســة جديدة أن دروس العزف على 
البيانو في ســن الستني ميكن أن تقاوم اخلرف، 
من خالل تقوية أنسجة املخ التي تتدهور عند 

حدوث مشكالت في الذاكرة.
ووجد علماء أن تعلم األشخاص في الستينيات 
والسبعينيات من عمرهم للموسيقى، يقوي 
املادة البيضاء أي أنسجة املخ التي تتحلل عند 

حدوث مشكالت في الذاكرة والتركيز.
وعمل العلماء في الدراسة اجلديدة على حتليل 
فيما إذا كان تعلــم العزف على البيانو الحقا 
في احلياة يســاعد الدماغ، وشارك بالدراسة 
121 رجالً وامرأة في الستينيات والسبعينيات 
من العمر لم يعزفوا أبدا على آلة موسيقية، 
خضع كل منهم لفحــص الدماغ قبل وبعد 
فــي منطقة  التغييرات  لقيــاس  التجربــة 
تســمى fornix، وتتكــون هــذه املنطقة من 
املادة البيضاء التي تلعب دورا هاما في اإلدراك 
والذاكرة ولكنها تتراجع بشــكل طبيعي مع 

تقدم العمر.
ومت تكليف نصف املشاركني بدروس أسبوعية 
في العزف على البيانو ملدة ســاعة واحدة ملدة 
ستة أشــهر، مع تعليمات للتدرب في املنزل 

ملدة نصف ســاعة على األقل كل يوم، وحضر 
الباقون عروض تقدميية أســبوعية حول أنواع 
مختلفة من املوســيقى ومنعــت من العزف 
أو الغناء أو حتــى التصفيق في البحث الذي 
أجرته كلية هانوفر الطبيــة بأملانيا وجامعة 

جنيف بسويسرا.
وكشــفت عمليات املســح أن الطالب الذين 
خضعوا لدروس تعليميــة على البيانو فقدوا 
القليل من كثافــة املادة البيضاء أو لم فقدوا 

أي شيء منها، مما يشير إلى عدم وجود تراجع 
في وظائف املخ.

فيما انخفضت كثافة املادة البيضاء بشــكل 
كبير للذين حرموا من تعلم املوســيقى مما زاد 

من فرص اإلصابة باخلرف ومشاكل الذاكرة.
 Frontiers in Aging وقال تقريــر في مجلــة
Neuroscience إن تعلم املوسيقى الحقا في 
احلياة ميكن أن يصنع العجائب ولكن فقط إذا 

كان الطالب ملتزمني متاما.

تعلم الموسيقى في سن متقدمة يقاوم الخرف

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

هنالك الكثيــر من األعمال تنتظــرك منذ الصباح، 
لكنك مع هذا ســعيد ومبتســم إلى أبعد احلدود، 
مناقشــة كالمية في فترة ما بعد الظهر بينك وبني 
زمالئك في العمل، لكنها لن تؤثر عليك بل ســتزيد 

من تقدمك.

إحساســك بالقوة ما يزال مســيطراً عليك، 
فحاول اســتغالل هذا اليوم لتســيير أمورك 
اليوم،  ممتــازاً  التي تشــهد تطــوراً  العملية 
وبخاصة أنــك تدخل في جدال مع رئيســك 

بالعمل تكون أنت الرابح في النهاية.

احذر فأنت متشــي على طريق محفرة، فاألوهام 
حتجب عنك الرؤية الصحيحة، خفف مزاجيتك 
وحــاول التركيز على ما تفعلــه اليوم، وال تكن 
مهمــالً وعجوالً في كل عمــل تفعله، في فترة 

املساء احذر على صحتك.

ما تــزال الضغوطــات وأعباء احليــاة تلقي 
بظاللها عليك، وبخاصــة في فترة الظهيرة 
التــي تتضمــن الكثيــر مــن املشــكالت 
والشجارات مع زمالئك في العمل أو مشاكل 

ال يوجد لها حل.

تبدأ بعزمية هابطة في هذا الصباح، وتبدأ نهارك 
ببطء شــديد مما قد يجلب لك بعض االنتقادات 
من احمليطني بك. تشــعر بالقوة والشجاعة في 
فترة الظهيرة ومــا بعدها، ما يجلب لك التقدم 

على الصعيد العملي.

تلتــزم  أن  حــاول  الصحيــة  الناحيــة  مــن 
بالفيتامينــات لكن أمــورك الصحية جيدة ال 
تقلق، أما من الناحية املهنية كن أكثر سالسة 
فــي التعامل مع غيرك اليــوم، ألنك تصر على 

رأيك بشكل منفر وعنادك ال مثيل له.

من الناحيــة املهنية إن األعمال كثيرة اليوم، وقد 
ال جتد الوقت حلك رأســك والقيام بخصوصياتك 
وبخاصة علــى صعيد العمــل، فلذلك ال ترتبط 
مبواعيد شخصية هذا اليوم حتى في فترة املساء، 

ألنك تكون مثقالً باألعمال وحتى ساعة متأخرة.

أنت منــذ الصباح عصبي، ومنــذ أن تفتح 
عينيك تكون في حالة اســتنفار عليا، لكن 
ال تقلق فلن يطول نهــارك على هذا املنوال 
بل تتحسن األمور تدريجياً خالل النهار لكي 

تصبح في مزاج وال أروع.

يا عزيزي برج األســد األمور املالية هي األكثر 
ســيطرة على تفكيــرك، فأنــت تعاني من 
ضائقة مالية خانقة، وذلك لإلســراف خالل 
األيام املاضية، في فترة ما بعد الظهر قد يؤثر 

بك خالف مع من حتب، انتبه لصحتك.

اليوم فيه العديــد من األلوان والتغييرات، ففي 
الصباح تبدأ يومك بهدوء وجو خال من األحداث 
إلى فتــرة الظهيرة التي بهــا مفاجآت عديدة 
وبخاصة على املســتوى الشــخصي، التي قد 

جتعلك تعيد حساباتك باألشخاص حولك.

إنــه يوم رائع يــا عزيزي برج اجلــدي، فالكل ينفذ 
ما تقــول واحلظ يدعمك بكل خطــوة تقوم بها. 
يوم جيد لتمشــية أعمالك الصعبة وأيضاً جيد 
للمبــادرات ولتوقيــع العقود. في فتــرة ما بعد 

الظهر قد تزداد رغبتك باالنتقام.

الجديالدلو

عليك أن تدرك يا عزيزي برج احلمل أهمية أن تكون 
قادراً على فتح قلبك وعقلــك من أجل التعامل 
بنجاح مع الصعوبات احلالية، فال تتعامل بصالبة 
مــع األمور، واحرص علــى أن تكــون أكثر مرونة 

لتتخطى الصعاب مبنتهى اليسر.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

حتتضن قطر النسخة رقم 22 من 
كأس العالم، والذي ســيقام في 
الفترة ما بني 21 تشــرين الثانى 
املقبــل وحتى 18 كانــون األول ، 
مبشــاركة أبــرز املنتخبات وعلى 
رأســهم حامل اللقب فرنســا.

ويبقى الغياب األبرز عن النسخة 
املقبلة مــن املونديال من نصيب 
إيطاليا، والتي فشــلت في حجز 
مقعدهــا في قطــر، وذلك بعد 
ســقوطها في امللحــق األوروبي 
أمــام مقدونيا الشــمالية.وتعد 
املنتخبات  أكثــر  ثانــي  إيطاليا 
تتويجًيــا بلقــب كأس العالــم 
4 ألقــاب مناصفة مع  برصيــد 
أملانيــا، وحققت ألقابهــا أعوام 
1934 و1938 و1982 و2006.وعلى 
الرغم من غياب إيطاليا عن قطر، 
إال أنها ســتحضر فــي املونديال 
بواحد من أطول األرقام القياسية 
صمودًا عبر تاريــخ كأس العالم.
القياســي  الرقم  إيطاليا  ومتلك 
بــني حتقيق  زمنية  ألطول مــدة 
لقبني فــي كأس العالــم بواقع 
44 عاًمــا، وهي الفتــرة الزمنية 
ولقبها   )1938( الثاني  لقبها  بني 
يتحطم  أن  )1982(.وميكن  الثالث 
هذا الرقم القياســي في نسخة 
قطر هذا العام، مــن قبل واحدة 
مــن أبــرز املنتخبات املرشــحة 

للتتويج باللقب وهي إجنلترا.
وحققــت إجنلتــرا لقــب وحيد 
طوال تاريخ مشاركتها في كأس 
العالــم، وأتى ذلــك اللقب على 
أرضهــا في نســخة 1966، وفي 
حال حقق األســود الثالثة اللقب 
هــذا العــام، فســتكون الفترة 
الزمنية بني اللقبني هي 56 عاًما.

وميكن أيًضــا ألوروجواي أن حتطم 
هــذا الرقــم، في حــال حققت 
مفاجــأة مدويــة ومتكنــت من 
الثالــث في  التتويــج باللقــب 
توجــت  وأن  تاريخها.وســبق 
مرتني  املونديال  بلقــب  أوروجواي 
مــن قبــل، وذلك في النســخة 
 1930 األولى علــى أرضها عــام 
1950.وفي حال  البرازيل عام  وفي 
حققت أوروجواي اللقب في قطر، 
الزمنية بني  الفتــرة  فســتكون 

لقبها الثاني والثالث 72 عاًما.وإذا 
جنحت أي من إجنلترا وأورجواي في 
حتطيم ذلك الرقم، فســيحطما 
معــه أيًضــا رقم قياســي آخر 
وهــو يتعلق بأطول فتــرة زمنية 
بني الوصــول مرتني إلــى املباراة 
األرجنتني  حتمله  والذي  النهائية، 
بواقع 48 عاًما، بني الوصول للمرة 
األولــى للنهائي في عــام 1930 
والوصول للمرة الثانية في 1978.
للنهائي منذ  إجنلتــرا  ولم تصل 
عــام 1966، وفي حــال وصولها 
فســتكون الفتــرة الزمنية بني 
الوصــول لنهائيــني لإلجنليز هي 
56 عاًما، ولم تصل أوروجواي إلى 
النهائي منذ عام 1950، وبالتالي 
ستكون الفترة الزمنية 72 عاًما.

من جانب اخر، وقبل 4 ســنوات، 
اخلطير  اإلجنليزي  املهاجــم  حفر 
هاري كني، اســمه بحــروف من 
ذهب فــي تاريخ بطــوالت كأس 
العالم لكــرة القدم، بعدما توج 

هدافــا للنســخة املاضيــة من 
اســتضافتها  والتي  املونديــال، 
روســيا فــي 2018.وفــرض كني 
فعاليات  علــى  بقــوة  نفســه 
ببراعة  فريقــه  وقــاد  البطولة، 
للمربع الذهبي في تلك النسخة، 
ملنتخــب  أداء  أفضــل  ليكــون 
البطوالت  في  الثالثة«  »األســود 
الكبيرة منــذ فترة طويلة.وبرغم 
مشــاركة هدافني بارزين في هذه 
بروسيا؛  املونديال  من  النســخة 
ومــن بينهم الفرنســي كيليان 
ليونيــل  واألرجنتينــي  مبابــي 
كريستيانو  والبرتغالي  ميســي 
رونالدو، كان اإلجنليزي كني هو من 
خطف جائزة احلذاء الذهبي التي 

متنح لهداف البطولة.
وســجل كــني 6 أهــداف فــي 
اســمه  ليدون   ،2018 مونديــال 
في ســجل هدافي املونديال على 
غــرار البرازيلي رونالــدو واألملاني 
جيــرد مولر والبرتغالــي إيزيبيو.

كما رشحه املراهنون لتكرار هذا 
في بطولــة كأس العالم املقبلة 
االحتاد  موقع  أفاد  حسبما  بقطر، 

الدولي للعبة )فيفا(.
عاما( ســيكون   28( كــني  لكن 
التحديات  مــن  العديــد  أمــام 
فــي املونديال القطــري في ظل 
تتزامن مع هذه  التــي  الضغوط 
الترشيحات والتوقعات.ويضاعف 
من هذه الضغــوط أن كني حجز 
مكانه بالفعل بني أســاطير كرة 
القدم اإلجنليزيــة وبالتحديد بني 
أساطير منتخب »األسود الثالثة« 
من خالل ما قدمــه من أرقام مع 

الفريق حتى اآلن.
ومن بني 49 هدفا سجلها الالعب 
حتى اآلن في 69 مباراة دولية مع 
املنتخب اإلجنليــزي، أحرز كني 43 
وهو  الرسمية  املباريات  في  هدفا 
ما لم يحققــه أي العب من قبل 
على مدار تاريخ املنتخب اإلجنليزي.
كمــا يضع هذا الســجل اخلاص 

املهاجم كني  التهديف  بنســبة 
الهدافني  في مكانة مرموقة بني 
التاريــخ احلديث لكرة  على مدار 
القدم.ويقتسم كني رقما قياسيا 
إجنليزيا مهما مع األسطورة جاري 
تهديفا  األكثر  كونهمــا  لينيكر 
للمنتخب اإلجنليزي في البطوالت 
الكبيرة برصيــد 10 أهداف لكل 

منهما.
كما يقتســم كني رقما قياسيا 
هيلســدون  جــورج  مــع  آخــر 
وديكســي دان كونهــم األكثــر 
تهديفا للمنتخــب اإلجنليزي في 
غضون عــام ميالدي واحد برصيد 
لــكل منهم.ومع هذا،  12 هدفا 
فإن مســتواه املذهــل حالًيا مع 
توتنهــام اإلجنليــزي يدعــو إلى 
املناقشــة بشــأن هذه اإلجنازات، 
التي قد تصبح باهتــة باملقارنة 
مع ما ميكن أن يقدمه الالعب في 
الســنوات املقبلة.ويرى املراهنون 
أن كــني قادر على الفــوز باحلذاء 

الذهبي مجددا في مونديال 2022 
ليصبــح أول العب فــي التاريخ 
يتوج هدافا لنسختني مختلفتني 
من املونديال.وما يعزز وجهة نظر 
املراهنني أن كني ســجل 12 هدفا 
في 8 مباريات خاضها مع املنتخب 
األوروبية  بالتصفيــات  اإلجنليزي 
املؤهلة للمونديال مبتوسط هدف 

واحد كل 49 دقيقة.
ولكن كني يســتطيع حتقيق إجناز 
آخر حتى قبل بداية املونديال وهو 
خطف لقــب »الهداف التاريخي« 
للمنتخــب اإلجنليزي حيث يحتاج 
فقط إلى تسجيل 5 أهداف فقط 
التاريخي  الجتياز رصيد الهــداف 
الذي سجل  روني  واين  احلالي وهو 
للفريــق 53 هدفا.وكان كني اجتاز 
لينيكر  األســطورة  رصيد  مؤخرا 
(48 هدفــا( وعــادل رصيــد بوبي 
روني  .ويدرك  )49 هدفا(  تشارلتون 
أن حتطيم رقمه القياســي أصبح 
قريبا، وأشــاد مبواطنه كني قائال: 
»هاري العب وهداف رائع.. إذا كنت 
أقــوم ببناء فريق، فســيكون هو 
هاري  به.  الذي ســأبدأ  الشخص 
كني هو الالعب رقم 9، ثم سأبني 
باقي الفريق مــن حوله«.ويخوض 
املنتخب اإلجنليزي خالل الشــهور 
القليلة املقبلة عدة مواجهات من 
بينها 6 مباريات في دور اجملموعات 
أمــام  أوروبــا  أمم  دوري  ببطولــة 
منتخبــات أملانيا واجملــر وإيطاليا.
وإذا شــارك كني في هذه املباريات، 
ســتكون الفرصة سانحة أمامه 

لتحطيم رقم روني.
ومن املقــرر أن يخــوض املنتخب 
اإلجنليــزي مباراتيه أمــام اجملر في 
باستاد  إيطاليا  وأمام  بودابســت 
بدون جماهيره  لندن  »وميبلي« في 
من  املفروضة  للعقوبــات  تنفيذا 
)يويفا(. للعبــة  األوروبي  االحتــاد 
وبغض النظر عن هذا، فإن أهداف 
كني حتظى بأهميــة كبيرة أخرى 
ألنها قد تساعد املنتخب اإلجنليزي 
على التتويــج بلقب املونديال في 
قطر ليكون اللقــب األول للفريق 
فــي البطولة العامليــة منذ فوزه 
بلقبــه الوحيــد الســابق خالل 
حتقق  بإجنلترا.وإذا   1966 نســخة 
هذا، ســينتقل كني مــن مقعد 
»القديس«  مكانة  إلى  األسطورة 

حسبما أفاد موقع الفيفا.

كين يستعد لتصدر قائمة األساطير 

إنجلترا تحلم بفك العقدة وإنهاء رقم إيطاليا المونديالي العواصم ـ وكاالت:
حّدد االحتــاد اإلفريقي لكــرة القدم »كاف« 
تاريخ الـ19 من نيسان اجلاري موعدا لسحب 
قرعــة تصفيــات كأس أمم إفريقيــا املقبلة 
بكوت ديفوار.وقال »الــكاف« في بيان له إن 
سحب قرعة دور اجملموعات سيتّم يوم الثالثاء 
التاسع عشر من الشهر اجلاري على الساعة 
غرينيتش.ومن  بتوقيت  والنصف  اخلامســة 
املقّرر أن تدور نهائيات البطولة القارية املزمع 
تنظيمها في كوت ديفــوار في املدة بني 23 

حزيران و23 متوز 2023. 

لندن ـ وكاالت:
التنس  بإدانة العب  بريطانية  أقرت محكمة 
األملاني السابق، بوريس بيكر، احلائز على ست 
جوائز في بطوالت اجلراند ســالم الكبرى، أول 
أمس، في 4 جرائم مالية مرتبطة بإفالســه 

في عام 2017.
وكشفت وسائل إعالم بريطانية، أن املصنف 
األول عامليا ســابقا، الذي كان متهما بإخفاء 
ماليني اجلنيهــات في أصول لتفادي ســداد 
ديونه، يواجه عقوبة الســجن حتى سبعة 
أعوام، وســيعلن احلكم يوم 29 من الشــهر 
فــي محكمة  احمللفني  هيئة  اجلاري.وأقــرت 
ســاوث وورك في لندن، بإدانتــه لنقل مئات 
اآلالف مــن اجلنيهــات من أعمالــه، عقب 
إعــالن تعثره في عــام 2017.وأخفــى احلائز 
على 3 ألقــاب فــي وميبلدون أيضــا عقارا 
فــي أملانيا، وقرضــا بقيمة 825 ألــف يورو، 
وأسهما في شركة تكنولوجيا.وكرس العب 
التنس الســابق جهوده في األعوام األخيرة 
للعمل كمدرب، وســاعد العبني مثل نوفاك 

ديوكوفيتش.

19 الجاري قرعة تصفيات 
أمم إفريقيا 2023

إدانة بوريس بيكر 
في 4 جرائم

كني ورفاقه العبي املنتخب اإلجنليزي في احتفالية يسابقة

تقرير 

العواصم ـ وكاالت:

توقع مراقبــون مواجهة بني الصربي 
واإلســباني  ديوكوفيتــش  نوفــاك 
كارلوس ألكاراز، للمرة األولى، بعدما 
أوقعــت قرعة بطولــة مونت كارلو 
لألســاتذة للتنــس املصنــف األول 
والالعــب الصاعد فــي طريق واحد، 
حيث ميكن أن يلتقيا في دور الثمانية.
وعززت قرعة البطولة، التي ســتبدأ 
اليوم األحد، احتمالية وقوع مواجهة 
بني بطــل فرنســا املفتوحة، والعب 
يُتوقع له أن يحقــق جناحا كبيرا في 

بطولة روالن جاروس.
وأصبــح ألــكاراز )18 عامــا( أصغر 
العب يفوز ببطولة ميامي املفتوحة، 
املصنف  املاضي.كما صار  األســبوع 
رقم 11 علــى العالــم، بعدما كان 
بعيدا عن أول 100 مصنف، في الـ12 
شــهرا املاضية.ولن يشــارك ألكاراز 
وديوكوفيتش في الدور األول ببطولة 
يتعني  ذلــك  وبعد  كارلــو،  مونــت 
عليهما الفوز فــي مباراتني، ليلتقيا 
ســويا فــي دور الثمانية.وقد يتعني 
على ألكاراز التغلب على تايلور فريتز، 
بطــل بطولة إنديان ويلــز، في الدور 
الثانــي، كما ميكــن أن يواجه مارين 

سيليتش أو سيباستيان كوردا.
ولن يكون وصــول ديوكوفيتش لدور 
الثمانية أمرا مســلما به أيضا، فإذا 
فاز مبباراتــه األولى، قد يواجه الالعب 
الصربي في الدور الثالث اإلســباني 
روبرتو باوتيســتا أجــوت، أو الالعب 
الذي خســر أمامــه فــي دور الـ16 
البريطانــي دان إيفانز.ويغيب النجم 
البطولة،  نادال عن  رافاييل  اإلسباني 
بعدمــا تعــرض إلصابــة فــي أحد 
فريتز  أمام  األضالع، خالل خســارته 
في نهائــي بطولة إنديــان ويلز.ولم 
يلعب ديوكوفيتش في بطولة إنديان 
ويلز األخيرة، وميامي لألســاتذة، ألن 
أمريكا تسمح فقط للحاصلني على 
تطعيم فيروس كورونا بدخول البالد.

من جانــب اخر، أنهت جنــم التنس 
األميركيــة ســيرينا ويليامــز، كل 
الشائعات بخصوص إنهاء مسيرتها، 
بعدما أعربت عــن آمالها في العودة 
من اإلصابــة لتكــون جاهزة خلوض 
بطولة وميبلدون.ولم تخض ســيرينا 
أي بطولة منذ خسارتها  »40 عاما« 
من  ساسنوفيتش  أليكساندرا  أمام 
بيالروس في الــدور األول من بطولة 
اآلن  وهي  املاضــي،  العــام  وميبلدون 
عامليا.كان   246 رقــم  التصنيف  في 
الرياضة  عالم  مستقبل سيرينا في 

حينما   ، عديــدة،  تســاؤالت  محط 
أعلن مدربها الفرنسي لفترة طويلة 
باتريك موراتوجلو أنه ســيعمل مع 
الرومانية  املصنفــة األولى ســابقا 
فإن  ذلــك  ســيمونا هاليب.ورغــم 
الالعبة الفائــزة بـ23 لقبا، التي كان 
يدربهــا موراتوجلو منــذ عام 2012، 
حتركــت لتؤكد اهتمامهــا بالعودة 
للمنافسات الكبيرة في التنس خالل 

األشهر املقبلة.
إلى  تواجدت  التــي  ويليامز  وقالــت 
آرون روجرز العــب فريق جرين  جانب 
باي باكيرز لكرة القدم األميركية في 
حدث في ميامــي »لقد كنا نتحدث 
عن عودتي وكان يحمسني«.وأضافت 
»لقــد جعلنــي جاهزة ملنافســات 
وميبلدون، ال أطيــق االنتظار«.وتبتعد 
ويليامز بفارق لقب واحد من معادلة 
كورت  مارجريــت  األســترالية  رقم 
والتي فازت بـ 24 لقبا، لكن النجمة 
األميركية خسرت في 4 نهائيات منذ 
آخــر لقب لها في بطولة أســتراليا 
عام 2017.وغابت سيرينا عن نسخة 
أميركا  بطولــة  من  املاضــي  العام 
أستراليا  منافسات  وكذلك  للتنس، 

املفتوحة في كانون الثاني املاضي.
إلــى ذلك، ودعــت اإلســبانية باوال 
الثالثة عامليا بني  بادوســا، املصنفة 

العبــات التنــس احملترفــات، بطولة 
تشارلســتون األميركية ذات الـ500 
نقطة من الدور ربع النهائي على يد 

السويسرية بليندا بنتشيتش.
وتأهلت بنتشــيتش، املصنفة الـ21 
للقب،  العاشــرة  واملرشــحة  عامليا 
لنصــف النهائي بعــد تغلبها على 
بادوسا ، املرشحة الثانية للقب، بواقع 
6-2 و6-7 (2-7( و6-4 فــي ســاعتني 
و47 دقيقة.ويعــد هــذا أول انتصار 
لبنتشــيتش علــى بادوســا بعدما 
كانت قد خســرت املباريــات الثالثة 
الســابقة التــي جمعتهما.وتواجه 
بينتشــيتش فــي نصــف النهائي 
الروســية إكاترينــا ألكســندروفا، 
املصنفة الـــ54 عامليا، التي أطاحت 
بالبولندية ماجدا لينيت بنتيجة 0-6 
و6-2 فــي 62 دقيقة.وجتمع مواجهة 
نصف النهائي األخرى بني التونسية 
أمانــدا  واألمريكيــة  جابــر  أنــس 
أنيســيموفا.وتغلبت جابر، املرشحة 
الثالثة للقب، فــي ربع النهائي على 
بنتيجة  كالينينا  أجنيلينا  األوكرانية 
6-3 و6-2 في ســاعة وثــالث دقائق، 
فيما أطاحت أنيســيموفا، املصنفة 
الـ47 عامليا واملرشــحة الـ15 للقب ، 
مبواطنتهــا كوكو فاندواي بواقع 1-6 

و6-2 في ساعة وأربع دقائق.

مواجهة نارية محتملة بين ديوكوفيتش وألكاراز في مونت كارلو ألساتذة 
سيرينا تخطط للعودة عبر بطولة ويمبلدون

ديوكوفيتش

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني
مان يونايتد ـ ليفربول

ليفانتي ـ برشلونة

 6:30 مساًء

 10:00 مساًء

العواصم ـ وكاالت:
يترقب عشــاق الساحرة املستديرة 
العالم  انطــالق منافســات كأس 
2022، التــي تســتضيفها قطــر 
وكانون  الثاني  تشرين  خالل شهري 
أول املقبلني.ويســرد التقرير التالي 
مالمــح التطــور في نســخ كأس 
بينهــا نقطة احلضور  ومن  العالم 
النســخ  مدار  علــى  اجلماهيــري 

املاضية:
بــدأ احلضور اجلماهير  بداية جيدة: 
بشــكل  العالم  كأس  نســخ  في 
جيد، فنسخة 1930 شهدت حضور 
يتجــاوز 590 ألف مشــجع، برغم 
أن عــدد املباريــات كان 18 مبــاراة 
فقط.وكان أكبــر حضور جماهيري 
في النســخة األولى خــالل مباراة 
أوروجواي ويوغســالفيا على ملعب 
بالعاصمة  ســينتيناريو(  )ستاديو 
مونتيفيديــو، ووصــل احلضور إلى 
ما يزيد عن 93 ألف مشــجع.ولكن 
أعداد احلضــور اجلماهيري بدأت في 
التراجــع بعد حصــول أوروبا على 

استضافة نسختي 1934 و1938.

أســطورة ماراكانا: نســخة 1950 
كانــت نقطة انطالقــة كبيرة في 
مبباريات  اجلماهيــري  احلضور  تاريخ 
املونديال.أقيمت تلك النســخة في 
البرازيل وتخطــى مجموع احلضور 
مشــجع  املليون  حاجز  اجلماهيري، 
في 22 مباراة، مبــا يقارب 3 أضعاف 
1938.وشهدت  نسخة  في  احلضور 
تلك النســخة احلضــور األكبر في 
تاريــخ أي مباراة باملونديال وهو لقاء 
أوروجواي مع البرازيل، يوم 16 يوليو/

متوز 1950 على ملعب ماراكانا وبلغ 
احلضور اجلماهيــري 173 ألف و850 

مشجعا.
حاجز املليوني مشجع: لرغم تراجع 
احلضــور اجلماهيــري في النســخ 
وحتــى   1950 لنســخة  التاليــة 
والتي وصل احلضور   1966 نســخة 
بها إلى ما يزيــد عن مليون ونصف 
املليون مشــجع، إال أن املونديال ظل 
منحصرا بني حاجز املليون إلى مليون 
ألف مشجع.وكسرت نسخة  و800 
1982 حاجز املليوني مشــجع ألول 
مرة في تاريخ املونديال، بعدما ارتفع 

عدد مباريــات كأس العالم إلى 52 
اجلماهيري  احلضور  عدد  مباراة.وظل 
ارتفاع مستمر على مدار نسخ  في 

الثمانينات من القرن املاضي.
النسخة األكثر حضوراً للمشجعني: 
وتبقى نســخة كأس العالم 1994 
التــي أقيمت في الواليــات املتحدة 
األمريكية خالــدة في األذهان، ألنها 

األكثر حضورا فــي تاريخ املونديال.
نسخة  في  اجلماهيري  احلضور  وبلغ 
1994، 3 ماليني و587 ألف مشــجع، 
رغم أن عدد املباريات كان 52 مباراة، 
وارتفــع العدد بعد ذلك في نســخ 
تالية إلى 64 مباراة، إال أن نســخة 
أمريكا احتفظــت بهذا الرقم الذي 

صمد 28 عاما كاملة.

البرازيل،  2014 في  وكانت نســخة 
األقــرب ملعادلة هــذا الرقم، بعدما 
بلغت 3 ماليني و429 ألف مشــجع، 
إال أن رقم نسخة أمريكا كان األكبر.
وتواجه نســخة مونديال قطر حتديا 
كبيرا لكســر هذا الرقم، خصوصا 
مع اقتراب املساحات بني االستادات 
وإمكانية حضور املشجع ألكثر من 

مباراة.
مباريات ال تنســى: هناك مباريات ال 
تنسى في نقطة احلضور اجلماهيري، 
والبرازيل على  أوروجــواي  فمبــاراة 
ملعــب ماراكانا في نســخة 1950 
هــي األكثر حضــوراً عبــر التاريخ.
وشهدت مباراة األرجنتني وأملانيا في 
املكسيك،  في   1986 نسخة  نهائي 
حضوراً جتاوز 114 ألف مشجع، كما 
وبلجيكا في  املكسيك  مواجهة  أن 
نســخة 1970 تخطــت 108 آالف.
أكثر  وأملانيــا،  إجنلترا  لقــاء  ويبقى 
مواجهة عبر تاريخ نســخ املونديال 
التــي أقيمت فــي أوروبــا حضورا 
 98 للجماهير، بعدما تخطى العدد 

ألفا.

ميزة استثنائية تؤهل قطر لتحطيم رقم المونديال الصامد منذ 28 عامًا
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بغداد ـ فالح الناصر:

يعد فريــق »BIGDAD« للدراجات 
الهوائية اكبــر فريق في منطقة 
الشرف األوســط بعد جتاوز اعداد 
افراده نحو 1600 فــي بغداد، من 
بني العدد 80 من العنصر النسوي، 
إلى جانــب فروعه في محافظات 
ومدن عدة ميســان وبابل وديالى 
والفلوجة، على جانب قرب افتتاح 

في إقليم كردستان.
الفريق تأســس شــهر آيار 2020 
مســجل ضمن كشــوفات وزارة 
فريق  بصفة  والرياضة  الشــباب 
تطوعي تنموي، يرأســه حســان 
فالح، وهو خريج علوم حاســبات 
، حاصــل على 4 اعتمــادات في 
التدريــب الدولــي فــي التنمية 
البشرية وموظف في وزارة املالية.

فكرة التأسيس
يقول الكابنت حسان: تولدت لدينا 
20 من األصدقاء  فكرة إلى جانب 
ان نؤسس  في اختصاصات شتى 
قررنا  الهوائية  بالدرجــات  لفريق 
فيهــا اعتماد 3 نقاط أساســية 
التنميــة  دمــج  أوالً:  للنجــاح 
البشــرية فــي قطــاع الرياضة، 
الهدف من ذلك حتسني شخصية 
الذات والرأي فــي تطبيق ميداني 
مباشــر، وثانيا: منع تداول اجلانب 
السياســي داخل الفريــق، ثالثا: 
منع األمــور الدينية، مع االحترام 

الكامل للطقوس والعبادة.

نحتاج الدعم احلكومي
يضيــف: أمتنى ان يلقــى الفريق 
رعايــة من اجلهــات احلكومية، اذ 
يعد فريقنــا األكبر في الشــرق 
األوســط من حيث العــدد، نحن 

نعتمــد علــى التمويــل الذاتي 
نشــتري الدراجــات والتجهيزات 
اخلاصة بالسباقات ولدينا منهاج 
صارم فــي الوقت نحــدد نقطة 
اللقاء بحســب الكــروب اخلاص 
بالفريق، لن نتأخر ثواني عن وقت 
االنطــاق املقرر، لدينا تنســيقاً 
على مستويات متقدمة مع وزارة 
الداخلية وشــرطة املرور واجلهات 
الســاندة، فريقنــا لديــه قيادة 
ضمــن صفوفه، حيث نعمل ان ال 
يؤثر مســيرة الفريق على الشارع 
العام، في املقدمة لدينا مجموعة 
الرحلة اسمها الكشافة  لترتيب 

واملــوارد البشــرية في الوســط 
وفــي النهائية يأتي دور ســيارات 
اإلسعاف األولية وامليكانيك، كما 
نرسل شخص للتنسيق مع رجال 
املرور في امكان عبورنا في الوقت 
املناسب، أمور عدة نقوم بها اثناء 

مسير الفريق.

تدريبات أسبوعية 
فنحن  للتدريــب،  لدينا منهــاج 
منتظمون في أداء وحدات تدريبية 
ملدة ثاثة أيام أسبوعيا، لكي نعزز 
عملنــا ونكون منظمــني بصورة 
عاليــة الدقة، واحلقيقة اشــيد 

برفاقي فــي الفريق الذين هم من 
واالعمار  االختصاصــات  شــتى 
االنضباط  في  العاليــة  لروحهم 
واحترام الوقت والذات وهذه نقاط 
لنشر  برحلتنا  املضي  تسهم في 
والتعاون  واحملبة  الســام  رسائل 
احلاالت  دعــم  فــي  واملشــاركة 
اإلنســانية واألمــور اجملتمعيــة 

األخرى.

زيارات ميدانية 
الفريــق زار مناطــق منكوبة في 
في  واملــدن،  احملافظــات  شــتى 
بغــداد او ميســان او بابل وديالى 

والفلوجــة، هنــاك توجــه كبير 
لانضمام إلــى الفريق ويوميا ما 
يلتحقون  متســابقني   10 يقارب 
بالفريــق ســواء فــي بغــداد او 
احملافظات، وكذلــك فقد توجهنا 
إلى الفرقة التاســعة في اجليش 
التاجي  العراقــي في معســكر 
ووجدنا تعاونا في املشاركة ضمن 
الفريــق ورحاته، وهنــا يأتي دور 
احتضان الشباب الذي يحتاج إلى 
النهوض واملشــاركة في بث روح 
في  واالندماج  والتعاون  الســام 
اجلانب الرياضي أفضل من البقاء 
من دون هدف وهذا يشكل خطرا 

على الشــاب وبالتالي باحلصيلة 
على اجملتمع.

مهرجانات واحتفاليات
ملواقع  ميدانيــة  زيــارات  حققنا 
واالدب  والفــن  باآلثــار  تعنــى 
والثقافــة ورمــوز احلضــارة في 
واألعطية  الكاظمية  بغداد منها 
واقمنا  واملنصور  املتنبي  وشــارع 
جــوالت متواصلــة أيضــا فــي 
اجلامعــات والكلية، كما توجهنا 
وبابل  إلــى محافظتي ميســان 
وديالى ومدينــة الفلوجة وقضاء 
السلمان باك، وكذلك قمنا بزيارة 
ترفيهيــة إلقليم كردســتان من 
اجل التنسيق وافتتاح فرع هناك.. 
والفريق اشــترك في العديد من 
اإلنسانية  والفعاليات  املهرجانات 
والفنيــة واألدبية، جوالتنا وصلت 
94 جولة اخرهــا كانت جولة  لـ 
رمضانيــة حتى أوقات الســحور 
ونســتعد حاليا إلقامة مهرجان 
اســتعراضي للدراجات ولأللعاب 
الشــباب  وجتمــع  البهلوانيــة 
العراقــي بالتنســيق مع موالت، 
ونأمــل ان ينظم في فتــرة قبل 
عيــد األضحى املبــارك، كما اننا 
نسعى إلى إقامة احتفالية كبيرة 

بالوصول إلى اجلولة رقم 100.

يونس محمود وتشيلسي
وبشــأن اهتماماته األخــرى، قال 
الكابنت حســان فالح وهو بدرجة 
البشــرية  التنمية  فــي  خبيــر 
السباحة  مارست  الذات:  وتطوير 
واملاكمة، انا من محبي نادي القوة 
اجلويــة منذ الصغــر، ومن العبي 
املنتخب الوطني، يشدني الهداف 
يونس محمود مبــا ميلكه من ثقة 
ومقدرة تهديفية، اما عامليا فاتابع 

فريق تشيلسي اإلجنليزي.

»BIGDAD« أكبر فريق للدراجات الهوائية في الشرق األوسط 
حسان فالح: نهدف إلى دمج التنمية البشرية بالرياضة 
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جولة لفريق بايك داد بالدرجات الهوائية حسان فالح

مؤجلة كربالء 
والناصرية تقام 

الثالثاء من دون جمهور

االنضباط تفرض عقوبات 
على نادي الشرطة 

العراق يحتضن بطولة 
آسيا للمبارزة 2024

بغداد ـ الصباح الجديد:
عقَد االحتاد املركزي لكرِة القدم، اجتماعاً برئاسِة 
وزير الَشــباب والرياضــة رئيس االحّتــاد العراقّي 
لكرِة القدم، عدنان درجــال، والنائب األول لرئيِس 
االحتاد علي جبار، وأعضاء املكتب الَتنفيذي وجلنة 
املُســابقات، وذلك مبقــره في العاصمــِة بغداد، 

بحضور ممثلي ناديي الناصرية وكرباء.
وبالَتشــاور مع جلنِة  وبعد االجتمــاِع معهمــا، 
املُســابقات، قــررَ االحتاد إقامــَة املُبــاراة املُؤجلة 
واحلاسمة بني فريقي كرباء والناصرية ضمن دوري 
الدرجِة األولى واملؤهلة للدوري املمتازِ للموســمِ 
املُقبــل في يــوم الثاثاء املوافــق ١٢/٤/٢٠٢٢ في 
الساعِة الثالثة والنصف مبلعِب اإلدارة احمللّيِة في 

كرباء، ومن دون جمهور.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اجتمعت جلنُة االنضباط فــي االحتاد املركزي 
لكرِة القدم ملناقشــِة تقريري مشرف وحكم 
مباراة فريقي نفط الوســط والشرطة ضمن 
الدوري املمتاز للموســم احلالي 2021/ 2022، 
وكذلــك تقرير املُنســق األمني ومشــاهدة 
الفيديو اخلاص باملباراة، واطلعت اللجنة على 
ما وردَ فــي أعاه والحظت وجودَ جتاوز من قبل 

جمهور نادي الشرطة.
وكذلك من قبل عضــو الهيئة اإلدارية لنادي 
الشــرطة )عــدي الربيعي(.. وعليــه تقرر ما 
يلــي: أوالً: حرمان جمهور نادي الشــرطة من 
دخوِل امللعــب على أرضــه املُفترضة خمس 
مباريات اســتناداً الى املــادة 5 / ب من الئحة 
االنضباط.. ثانيا: حرمان عضو الهيئة اإلدارية 
لنادي الشــرطة )عــدي الربيعــي( من دخول 
املاعــب خمس مباريــات، مع فــرض غرامٍة 
ماليــٍة قدرها )3000000( ثاثــة مايني دينار 
عراقي اســتناداً الى املــادة 9 انضباط... ثالثا: 
منح احلق إلدارة ملعِب النجف الدولي بحصرِ 
األضرار  واملطالبة بها من اجلهِة املتســببة.. 
علماً أن القرارات قابلٌة لاستئناف ضمن املدِة 

القانونّية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وافق االحتاد اآلسيوي للمبارزة، وباإلجماع على 
تنظيم بطولة آســيا في العراق عام 2024.. 
وقال رئيس االحتاد العراقي اللعبة زياد حســن 
إن »االحتاد االســيوي للمبارزة صوت باإلجماع 
على تنظيم العراق ملنافســات بطولة آسيا 
للمنتخبــات االوملبية دون ســن 23 في عام 

.»2024
وأضاف حســن أن »القرار يعتبر إجنــازاً كبيراً 
للعــراق، ســيما وان بلدنا ســيحتضن أكبر 
بطولة آســيوية تشــكل أغلــب منتخبات 

آسيا«... 
وأوضح حســن أن »االحتاد ســيبدأ خطواته 
التنظيميــة منذ اآلن ليكــون التنظيم على 
مستوى عاٍل«، مشدداً على أن »نكون جاهزين 

الكبر استحقاق آسيوي«.
وكان رئيس االحتاد العراقــي املركزي للمبارزة 
زياد حسن فاز برئاسة احتاد غربي آسيا للعبة 
في املؤمتر االنتخابي الحتاد غربي آســيا ، والذي 
جرى على هامش البطولة العربية التي جرت 

مؤخراً في مدينة السليمانية.

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

ينتظم الاعب حســني علي حســني 
ضمــن تشــكيلة منتخبنــا الوطني 
للمتقدمني باجلودو فــي تدريبات تقام 
باشراف املدرب التونسي احملترف »أنيس 
لونيفــي« وذلــك حتضيراً ملشــاركات 
مهمة مرتقبة البطــال الفن القتالي 
إلــى تأكيد  الذيــن يتطلعــون فيها 
جدارتهم بعد عودتهم مؤخراً مكللني 
في  املشــاركة  من  التفوق  بأوســمة 
بطولة املنتخبات العربية التي اقيمت 
في األردن وشهدت حصول العراق على 

برونز فرقي بني 13 دولة.

بطوالت مقبلة 
لها منتخبنا  التي يستعد  والبطوالت 
الوطنــي في املدة املقبلــة، هي بغداد 
والفئات  املتقدمــة  لألندية  الســام 
العمرية التي سينظمها العراق للمرة 
االولى باشــراف االحتاد العربي والدعم 
والرياضة  الشــباب  لــوزارة  املباشــر 
بالتعاون  االوملبية  واللجنــة  العراقية 
مع احتاد اجلودو املركــزي ومقررا لها ان 
تقام في املدة 19 ـ 25 آيار املقبل، وايضا 

في بطولة التضامن اإلســامي التي 
تضيفها مدينة قونيــا التركية من 9 
ولغاية 18 آب املقبل، والدورة اآلسيوية 
التي ســتقام في هانغتشو الصينية 

من 10 حتى 25 أيلول هذا العام.

ألعاب الشرطة الدولية 
ينتمي  الذي  لنادي الشرطة  وبالنسبة 
إليه الاعب، حسني علي حسني، فانه 
يترقــب ايضا املشــاركة فــي بطولة 
العــاب الشــرطة الدوليــة املقررة ان 
تقام في هولندا شــهر تشرين الثاني 
املقبل بقيــادة املــدرب األوملبي أحمد 
والفريق يضــم كوكبة من  جاســم، 
جنوم املنتخبات الوطنية برياضة اجلودو 
وهو مسيطر على األلقاب احمللية منذ 
سنوات، على جانب تفوقه الواضح في 
البطوالت احلارجية التي يشترك فيها.

االعداد وأنيس لونيفي 
للحديــث عــن البطــوالت املقبلــة، 
املنتخب  بطل  ضيفنــا  والتحضيرات، 
البرونزي  الوســام  على  احلائز  الوطني 
األخيرة،  العربية  املنتخبات  في بطولة 
حســني علي حســني، أحد جنوم فريق 
الشرطة الذي انضم منذ العام 2004، 

فقال: مــن املقرر ان يبــدأ اليوم االحد 
انتظامنا في معسكرا تدريبيا مكثفا 

استعداداً للمشاركات املقبلة باشراف 
احتــاد اللعبة بقيادة املدرب التونســي 

شهدت  املاضية  وااليام  لونيفي،  أنيس 
تأديــة تدريبات صباحية ملدة ســاعة 

للياقة البدنية ومسائية للمنافسة.

دافع ملضاعفة األوسمة 
وتابــع ان الاعبــني يعيشــون فتــرة 
مثالية لتعزيز اإلجنــازات بعد احلصول 
على برونز بطولــة املنتخبات العربية 
وفيها حقق العراق الفوز بوسام ذهبي 
البرونز،  اوســمة  وفضيان وخمس من 
وفي البطولة حققت الفوز على العب 
امــام منافس من  أردني ثم خســرت 
املغرب، بعدهــا عدت للفوز على العب 
من األردن ايضا العتلي منصة التتويج 
يضاعف  وهو  البرونزي،  بالوسام  واقلد 
افضل  إلى تسجيل حضور  طموحاتي 

في احملافل املقبلة.

التدريبات في شهر رمضان 
عن التدريب في شــهر رمضــان، قال 
الاعب حســني علي حســني: شهر 
والعبادة  الرحمــة  رمضان هو شــهر 
والســام، امتنى فيه ان نتمم الطاعات 
وان يعود الشــهر الفضيل على عراقنا 
وهــو يزخر باالمــن والعيــش الرغيد، 
بالتأكيد فأن الشهر له طقوس خاصة 
في الندريبات، فهي تكون مقننة، لكن 
الذي يتضمــن بطوالت قريبة  املنهاج 

يحتــم علينــا التكيف مــع التدريب 
بحسب رؤية املاك التدريبي.

صوم بوقت مبكر 
واضــاف: اكثر من مرة في مشــاركات 
ســابقة يكون افطارنا إجباريا بسبب 
البطــوالت والتهيؤ لها، كما حدث في 
 ،2016 ريو  ألوملبياد  التحضيرية  رحلتي 
لكنني اقوم بقضاء الصوم في ما بعد.. 
وعاقتي في الصوم بدأت منذ كنت في 
سن السابعة، واحلمد هلل واظبت على 
الرمضاني  اليــوم  في  واحرص  امتامها 
على اداء الفراض وقراءة القرآن واختمه 
فــي كل شــهر رمضاني كــرمي، كما 
يشهد اليوم الرمضاني ايضا التواصل 
على  واالطاع  واالصدقــاء  االقارب  مع 

مواقع التواصل االجتماعي.

اطباق وعصائر مفضلة 
يؤكد حسني علي حســني، ان عاقته 
شــهر  في  ضعيفة  جــدا  باملطبــخ 
رمضان، بل ولن يشــارك في اعداد أي 
طبق، ويعترف انــه مبتعد عن الطبخ 
وفنونــه، مبينا ان طبقــه املفضل هو 
»تبســي الدجــاج« و«الدوملــة« ومن 

العصائر يفضل »الزبيب«.

حسين علي حسين: نستعد يثقة لبطوالت »بغداد السالم« والدورة اآلسيوية والتضامن اإلسالمي
بطل الجودو أكد ان عالقته بالمطبخ ضعيفة جدًا في شهر رمضان

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز فريــق اجلوية على فريــق اجلزيرة 
اإلماراتي بهدفني لهدف على اســتاد 
امللك فهد الدولي في الرياض، ضمن 
اجلولة األولى للمجموعة الثانية من 
دوري أبطــال آســيا أول أمس، وجنح 
التسجيل  افتتاح  في  جبار  حســني 
برأسية قوية، في الدقيقة 11، ليضع 
القوة اجلوية في املقدمة. ومتكن زايد 
العامري من تســجيل هدف التعادل 
وخطف   ،43 الدقيقــة  في  للجزيرة، 
علي كاظم هدف الفوز للقوة اجلوية، 
فــي الدقيقة 82، برأســية قابل بها 
كرة عرضية من ركلة ركنية.. وبذلك، 
احتل القوة اجلويــة املركز الثاني في 
اجملموعــة، برصيــد 3 نقــاط، بفارق 
األهــداف عن الشــباب الســعودي، 
املتصدر بفوزه على مومباي ســيتي 
ويلعب  املقابــل،  )3-0(.في  الهنــدي 
اجلوية فــي الســاعة الثامنة والربع 
مســاء غٍد االثنني في ملعب استاد 
امللك فهد الدولي مباراته الثانية امام 

فريق مومباي الهندي.
مــن جهتــه، بــارَك وزير الَشــباب 
املركزي  االحتــاد  رئيــس  والرياضــة، 
لكرِة القدم، عدنــان درجال، وأعضاء 
مُمثل  ، فوزَ  التنفيذي لاحتــاد  املكتب 
العراق فــي دوري أبطاِل آســيا فريق 
القوة اجلوية لكرِة القدم على نظيره 
اجلزيرِة اإلماراتي بهدفني مقابل هدٍف 
ضمن دوري أبطاِل آســيا.وقاَل درجال: 

يجــب أن يكون هــذا االنتصار فاحتَة 
خيــٍر للصقورِ في بدايِة مشــوارهم 
اآلســيوي ملُواصلــِة التقدم.وأضاَف: 
إن طموح الكــرة العراقّية واجلماهير 
املُســاندة هو اســتمرارُ األزرق بهذه 
الوتيــرِة من أجل حتقيقــه املزيد من 
االنتصــاراِت والنتائــج االيجابية في 
البطولِة التي تعدُّ األقوى لألنديِة في 

القارِة اآلسيوّية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنظــم وزارة الشــباب والرياضــة، 
والرياضةـ  البدنيــة  التربية  دائــرة 
قسم االنشطة والبرامج، البطولة 
القدم  كرة  بخماســي  الرمضانية 
لــرواد انديــة الــدوري املمتاز،التي 
تنطلق منافســاتها اليــوم االحد ، 

على قاعة االنشــطة الرياضية في 
مقر الوزارة، مبشــاركة ستة اندية.. 
وقسمت الفرف املشاركة  بحسب 
القرعــة الــى مجموعتــني, حيث 
)الزوراء  أندية  االولى  اجملموعة  تضم 
– اإلعــام – النفــط( فيما ضمت 
اجملموعة الثانية اندية )القوة اجلوية 

– الكهربــاء – بغــداد(, وســتلعب 
البطولة بنظام دوري اجملموعة على 
ان يتأهل فريق من كل مجموعة الى 
املباراة النهائية..  وســتقام في يوم 
االفتتاح مباراتني االولى جتمع الزوراء 
واإلعام والثانية جتمع فريقي القوة 

اجلوية والكهرباء.

وزارة الشباب تطلق اليوم بطولة رمضانية بالخماسي 

بغداد ـ الصباح الجديد:
الطاولة  لكرة  املركــزي  االحتاد  اهدى 
املوهبة  ملركــز  متكاملة  جتهيــزات 
الرياضية لكرة الطاولة بحســب ما 
اعلنــه مدير مركز املوهبــة باللعبة 
حكمت جواد، مبينا ان في اطار تعاون 
وزارة الشــباب والرياضة/ دائرة شؤون 
املوهبة  قســم  واحملافظات  االقاليم 
املركزي  الطاولة  الرياضية مع احتــاد 
قــدم االخير جتهيــزات ضمن خطته 
في دعم الاعبني الصغار وقدم االحتاد 
520 متر  أرضية خاصة للعبة بطول 
و8 طاوالت حديثة من منشــأ هندي 
لشركة ســتاك املعروفة و48 حاجز 
للطــاوالت و8 شــبكات و8 طاوالت 
حتكيــم. واشــار الــى ان مخرجات 
مركز املوهبــة الرياضية من املواهب 
بصورة مباشرة تلتحق ضمن صفوف 
للفئات  الوطنية  العــراق  منتخبات 

العمرية. 
وذكر ان رئيس احتاد الطاولة د. هردة  
رؤوف واعضاء االحتاد يحرصون على 

بصورة  املوهوبني  مركز  مع  التعاون 
دائمــة من اجــل املســاهمة في 
االوملبي.  والبطل  املواهــب  صناعة 
كما ذكر حكمت جواد انه اشــترك 
بصفته مديرا للمنتخبات الوطنية 
في بطولــة العــراق الدولية التي 
الســليمانية  في  مؤخرا  اختتمت 
مبشــاركة 17 دولــة ومثــل مركز 
املوهبــة الرياضيــة املدربان كفاح 

محسن ومؤيد حميد و4 العبني هم 
» انور مؤيد ومنتظر فاضل ونسمة 
انور  مؤيد ورند رامي« حيــث وصل 
النهائي وهو  ربع  دور  الى  ونســمة 
اجناز مهم لكون املشــاركني كانوا 
ميلكون خبرات كبيرة في لعبة كرة 
الطاولة مثلوا دول عربية وآسيوية 
والبرتغال  وإيــران  كمصر  وأوروبية 

وكرواتيا وبلجيكا وغيرها.

متابعة ـ الصباح الجديد:
لكرة  الوطنــي  منتخبنــا  تأهــل 
الصاالت الى نهائيات كأس آســيا، 
بطاً للمجموعة الثانية )B( متفوقاً 
على منتخبي البحرين واالمارات في 
ختام التصفيات التي اقيمت مبدينة 
الفجيــرة االماراتية، مســجاً فوزاً 
بهدفني من  االماراتــي  نظيره  على 

دون رد ثــم بتعادٍل بهدف واحد امام 
نظيره البحريني.. وستقام نهائيات 
كأس آســيا في دولة الكويت شهر 

ايلول املقبل.
رَئيــس جلَنة كرِة  من جانبه، أكــَد 
الصــاالت والشــاطئّية، علي عبد 
احلســني، أن تأُهل ُمنتخبنا الوطني 
نهائياِت كأس  إلــى  الصاالت  لكرِة 

آســيا التي تضيفهــا الكويت جاَء 
وقاَل    . واســتحقاق.  َجــدارٍة  عــن 
عبد احلســني: إن العبــي ُمنتخبنا 
الوطنــي وجهازهم الفني واملاكني 
اإلداري والطبــي أثبتــوا أنهم على 
َقدرِ الَتحــّدي، وحققوا املُرادَ وَظفروا 
ببطاقــِة التأُهــل إلــى النهائياِت 

ُمتصدرين للمجموعِة الثانية. 

الجوية يهزم الجزيرة ويالقي مومباي 
الهندي غدًا بدوري أبطال آسيا

حكمت جواد يثمن مبادرة اتحاد الطاولة المركزي

منتخبنا الوطني بالصاالت 
يتأهل إلى نهائيات آسيا 

اجلوية يتفوق على اجلزيرة اإلماراتي

حكمت جواد

حسني علي حسني



--1 
اجنذاب املرء الى َمْن يشابهه 

ويشاكله ظاهرة محسوسة ليست 
 قابلة للنكران ..

--2 
ومن أقدم احلكايات في هذا الباب 

حكاية )تيمورلنك( مع احد الفقراء 
الذين حاورهم وأعجب بهم وضّمهم 

 الى حاشيته .
 قالوا :

راى )تيمورلنك( فقيراً مشغوالً 
 باحلرث للزراعة فوقف عليه وسأله :

 ما اسمك ؟
 قال :

 تيمور 
 قال :

 وكم ُعمرك ؟
 قال :

كذا ،وكان موافقا لعمره، حيث كانا 
 قد ُولَِدا في ليلة واحدة ..!!

وحني حتّرك هذا الفقير تبني 
 لتيمورلنك أنه أعرج ِمْثلُُه ،

 وهكذا متت املشابهة بني الرجلني .
 وهنا قال تيمورلنك للفقير :

املشابهة بيننا تامة فكيف تكون 
 فقيراً وأنا سلطان ؟

 فقال :
 نعم كان طالعنا الدلو 

االّ أنَّ والدتك كانت ملا خرج الدلو من 
 البئر مملوًء ،

 وأنا والدتي ملا دخل البئر فارغاً ،
 فاستحسن تيمورلنك كالمه وقال :

ينبغي أْن نشركك في امللك، كما 
كنَت شريكاً لنا في امليالد، واتخذه 

 ندميا.
--2 

 ومن املتداول على األلسن قولهم :
 " شبيه الشيء منجذٌب إليِه " 

ومن هنا جتد صاحب املنصب املهم 
يختار شبيها له ليعّينه مديراً 

ملكتبه، فاذا كان مّحباً للمراوغة 
واصطناع احليل واألكاذيب اختار َمْن 
 يُحسن ذلك وسّلطه على الرقاب ..!!

 وهنا تكمن املصيبة .
 – -3 

وجتري الترشيحات من قبل اجلهات 
السياسية للمناصب على هذا 

 األساس أيضا .
 وهذه أحدى املعضالت .

انهم يختارون َمْن مياثلهم 
ويشاكلهم ويكون مطيعاً لهم وال 

يختارون في الغالب اجلامع للشرائط 
 من ذوي املهارة واخلبرة واالخالص ...

--4 
وما يجري في أروقة السلطويني 

 يجري في غيرها أيضا .
فالتاجر التقّي ال يعمد الى اختيار 

اللعوب الكذوب ألدارة أعماله .. وامنا 
 يعمد الى اختيار العنصر الصالح .

وهكذا .

--5 
وما دامت االختيارات للمواقع 
واملناصب محكومًة مبعادالت 

تتقاطع مع املعايير املوضوعية 
والعقالنية، فاننا أمام مسلسل ِمَن 
املشكالت وِمَن الصعب جتاوزها في 

ظرف زمني قصير ..!!

--6 
لقد آن األوان لنبذ كل املعادالت 

القائمة على الفئوية والطائفية 
والقومية وما لم ينزل به سلطانا، 

ِمْن أجل تصحيح املسار ،واملضي 
في الدرب السليم بعيداً عن كل 

املطّبات واملزالق املعروفة  .

 االنجذاب نحو الشِبيه 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن كيفية حفاظها 
على بشرتها ورشــاقتها، خالل حوارها مع اإلعالمية 
»ياســمني عز« في برنامــج »كالم الناس في رمضان« 

الذي يذاع على قناة »ام بي سي مصر".
وأضافت أنها حريصة على املتابعة مع أطباء التجميل 
والتغذية للحفاظ على رشــاقتها، وأنها حتافظ على 
رشاقتها بالرياضة واملدرب اخلاص بها ميرنها 4 أيام في 

األسبوع.
وتابعت أن محافظتها على رشــاقتها تكلفها مبالغ 

كبيرة وجهد ووقت وحرمان من أصناف أكل حتبها.
وأشــارت عبد الرازق إلى خلطة ســرية تستخدمها 
للحفــاظ على جمالهــا وهي »مــاء األرز« وأفصحت 
عــن طريقة اخللطــة وهي أن يتم نقع االرز ســاعتني 
ثــم تأخذ املياه وتضــع عليها زيت زيتــون وتدلك بها 
البشرة والشعر، حيث يعمل على منع سقوط الشعر 

وتغذيته وينقى البشرة من الشوائب ويشدها.

طرح النجم اإلماراتي حسني اجلسمي، بالتعاون مع وزارة 
الصحة ووقاية اجملتمع في اإلمارات، أغنية جديدة بعنوان 

“تعافينا” وذلك مبناسبة يوم الصحة العاملي.
أغنية “تعافينا” من كلمات وأحلان ســيف فاضل، وتوزيع 
موســيقي أحمد الرضوان، ومكســاج وماستر محمد 
عصمــت، وأرفقها “اجلســمي” بهاشــتاغ “#متعافني_

وملتزمني  #عبر صفحاته مبواقع التواصل االجتماعي.
ودائماً ما يكون للفنان حســني اجلسمي تعاونات هادفة 
وبنــاءة مع مختلف اجلهات احلكوميــة والوطنية، والتي 
تســتثمر دائماً في الصالح العام للوطن وأبنائه، وتكون 

ركيزة مهمة في التعاونات بني الفنان والوطن.
تهــدف أغنية “تعافينا” إلى إظهار قــوة اإلرادة ونتائجها 
املثمرة، أمام التحديات التــي واجهها العالم في الفترة 
املاضية. ويقول فيهــا: “بديناها على قوة توّحدنا تباعدنا 
وواجهنا وتعافينا ونحن أقوى تعّلمنا بأْن ال شيء يعجزنا 
ووقت الشــدة تبني معادنا صفوفنا بوقفة جبل كلٍّ مع 
الثاني ِكـــَمل إجناز يُضرب به املثل حتّدي نهواه إمياننا علم 
وعمل وإصرار ما يعــرف ملل بعنيد تعريف األمل ونصيغ 

معناه وباحلب نحياه مّتحدين ومتحّدين”.

غادة عبد الرازق 

حسين الجسمي 

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد - سمير خليل:
قــال اهلل جــل وعال من ســورة 
االعراف في كتابــه العزيز "وَُكلُوا 
َُّه اَل يُِحبُّ  إِن وَاْشرَبُوا واََل تُْســرُِفوا 
امْلُْســرِِفنَي "، ومن سورة البقرة " 
لَُكُم   َ يََتَبنيَّ َحتَّى  وَاْشــرَبُوا  وَُكلُوا 
دِ  اخْلَْيُط األَبَْيُض ِمَن اخْلَْيِط األَْســوَ
العلي  اهلل  الَْفْجرِ" صــدق  ِمــَن 

العظيم
رمضان،  فــي  والصيام  الطعــام 
ثنائيــة تشــغل الصائــم خالل 
يومه الرمضاني بجانب الطقوس 
ووشائج االميان االخرى التي يتحلى 

بها املسلم.
تعــد مائــدة االفطــار الفعالية 
يوم من  الصحيــة االهم خــالل 
الصيام في شهر رمضان الفضيل، 
لذلك حتــرص العائلة بشــخص 
ربة البيت علــى االهتمام وتهيئة 
وحتضير هــذه املائدة التي يختتم 
امتناعه عن  الصائم ساعات  بها 

الطعام والشراب.
 هنا يبــدأ ماراثون حتضير الطعام 
منــذ الصبــاح او الظهيرة حيث 
تتســابق االســر فــي طــرح ما 
تشتهي االنفس من انواع الطعام 

والشراب.
بالعمــوم فــان أبــرز االطعمــة 
واملأكوالت في مائدة االفطار تتألف 
من: التمر، احلســاء، الســلطات 
الصحية، اللــن الرائب اوالزبادي، 
اخلضــروات،  الســمك،  اللحوم، 
لكن  واملــاء،  الفواكه  العصائــر، 
انواعا من االطعمــة بعينها هي 
من تتصــدر قائمــة الطعام في 
رمضان، وهذه االطعمة هي التمر 

واللن واحلساء.
 صحيا، يعــد التمر من االطعمة 
بقدرته  االنســان  جلسم  املفيدة 

على اســتعادة ضبط مستويات 
الدم بعد ســاعات  الســكر في 
الصيام الطويلة، كما يقدم التمر 
العناصر  مجموعًة متنوعــًة من 
الصائم، منها،  الغذائية جلســم 
والســكريات  الغذائية.  األليــاف 
والفيتامينــات واملعــادن، يخفف 
يعزز  الهضمية،  االضطرابات  من 
من وظائف الدماغ، يقي من خطر 
الدم الحتوائِه على  بفقر  اإلصابة 
العديــد من املغذيــات، واخلالصة 
الالزمة  انه ميد اجلســم بالطاقة 
ملمارسة النشاطات أثناء الصيام. 
اما احلســاء فهو يسهم في منع 
اإلصابــة باضطرابات املعدة ومنع 
عسر الهضم والتقليل من حدوث 
االضطرابات الهضمية، التي تنتج 

تناول الطعام بســرعة  بســبب 
وبعد ساعات طويلة من الصيام، 
اذ يســهم احلســاء فــي حتضير 
املعدة لتلقي الطعام، إضافة الى 
امداد اجلســم بالسوائل املفقودة 

خالل تلك الساعات.
اللــن الرائــب والزبادي يســاعد 
في ابطاء اســتجابة االنســولني 
في اجلســم، وهذا يفيد في ابقاء 
مفعولــه ملدة أطول عنــد تناول 
األطعمــة الغنية بالســكريات، 
اجلسم،  ترطيًبا على  كما يضفي 
الحتوائه علــى كميات وفيرة من 
السوائل، ويقّدم اللن ايضا أنواعا 
مختلفة مــن املغذيات الضرورية 
لصحة اجلســم، ويعتبــر الزبادي 
التي ميكن  الصحية  اخليارات  احد 

تقدميهــا فــي مائدتــي االفطار 
والسحور.

الالئــي  البيــوت  ربــات  بعــض 
ســألناهن مــا اذا كان اختيارهن 
املوحد لهــذه االطعمة موروثا ام 
متعمدا بســبب فائدته، اكدن ان 
هذا االختيــار متوارث في العائلة، 
لكن احداهــن قالت انها تقرأ عن 
فوائد الطعام وانواعه في رمضان 
من خــالل االنترنيت وهذا ما يعزز 

االختيار.
واروع ما في مائدة الفطور كما تقول 
احدى ربــات البيوت، انهــا ال تعني 
الصائمني فقط، ألن املفطرين أيضا 
يجلسون اليها، فحولها يلتم شمل 
العائلة، ومن هنا يحرص الكل على 

موعد اإلفطار.

بغداد - الصباح الجديد:
والســياحة  الثقافة  وزارة  أعلنــت 
واآلثار، تفاصيل إعمار وإصالح نصب 

احلرية وسط العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باســم وزارة الثقافة 
املرتقب  "العمل  إن  العلياوي،  أحمد 
إلعمار وإصالح نصب احلرية جاء من 
بعد ما قامت به الــوزارة من إعمار 
وإصــالح مجموعة من القاعات في 

القاعات  إذ مت إعمار  داخل مبناهــا، 
وفــق مواصفات دوليــة، وافتتحت 
مؤخــراً قاعــة فائق حســن التي 
ضمت مهرجان الواسطي واألعمال 

الكبيرة للفنانني العراقيني الرواد".
وأضاف العلياوي، أنه "بعد زيارة رئيس 
وجه  الكاظمي،  مصطفــى  الوزراء 
بتشــكيل جلنة من اخلبراء الفنيني 
واملعماريــني بإدارة دائرة الفنون التي 

القاعة  تأهيل هــذه  عملت علــى 
االستشــاريني  من  مجموعــة  مع 
الهندسيني، ووجه بالنظر إلى نصب 
احلرية وإعــادة تأهيله بالتواصل مع 
مدير دائرة الفنون العامة في الوزارة 
الفنانني  أحــد  فاخر محمــد، وهو 

العراقيني املعروفني".
ولفــت إلى أن "مديــر الدائرة فاخر 
محمد، ذكر أن نصــب احلرية ليس 

فيــه إال بعــض احلاجــة للتأهيل 
املوجود فيه  البرونــز  واإلعمــار ألن 
لم يتضــرر، وهناك بعض الضرر في 
أنه "سيتم  اجلدارية فقط"، مؤكداً 
إصالح اجلدارية وجليها والعمل على 
تأهيلهــا تأهيالً كامالً باستشــارة 
اخلبــراء مــن الفنانــني واملعماريني 
وإعــادة اجلمال والبهــاء إلى نصب 

احلرية وفق املعايير املطلوبة".

إعادة تأهيل نصب الحرية بمشاركة خبراء معماريين

لماذا التمر واللبن والحساء
 في مقدمة اكالت فطور رمضان؟

 هل سألتم يوما:

واسط - الصباح الجديد: 
نظــم عدد مــن متطوعــي مدينة الكــوت معرضا 

الستعارة الكتب بشكل مجاني.
وقال أحد منســقي املعرض، أن هذه الفعالية نظمت 
بجهود ذاتية، وتأتي لتشــجيع الشباب على القراءة، 

وكخطوة إلبعادهم عن طرق التطرف واخملدرات.
ولفت إلى أن فعاليات املعرض ســتكون مســاء يوم 

اجلمعة من كل اسبوع، خالل وبعد شهر رمضان.

ديالى - الصباح الجديد: 
شــكل االســتقرار االمني في املقداديــة ثاني أكبر 
مدن ديالى اشــارة العودة إلقامة مهرجانات اللعبة 
الشعبية العراقية املعروفة احمليبس والتي تعد ايقونة 

شهر رمضان كونها جتذب اليها شتى الشرائح.
وقال عبود التميمي أحــد العبي احمليبس، ان” اللعبة 
اختفت عن اجواء رمضان الكثر من ســبعة سنوات 
بســبب االحداث االمنية وتكرار مسلسل اخلروقات 
لكن االســتقرار االمني وجناح احلشد الشعبي وبقية 
التشــكيالت في تامني املناطق اسهمت في اعطاء 

اشارة العودة اليها من جديد”.
واضــاف التميمي، ان” تضحيات احلشــد الشــعبي 
وبقية التشكيالت االمنية هي التي اعادت احلياة الى 
مدنية دفعت ثمنا باهضا بســبب رفضها للتطرف 

وافكاره الهدامة”.
فيما اشــار رئيس مجلس قضاء املقدادية الســابق 
عدنــان التميمــي الــى ان” املقدادية مــرت بظروف 
عصيبة بعد 2014 لكن تضحيات احلشــد الشعبي 
وبقية التشكيالت اسهمت في كسر شوكة االرهاب 

واستعادة االستقرار واالمان”.
واضاف التميمي،ان” عودة لعبة احمليس الشعبية الى 
املقدادية مع شــهر رمضان الكرمي رســالة استقرار 
مهمة لم يكــن باإلمكان حتقيقها لــوال تضحيات 
احلشد الشعبي واجليش والشرطة وبقية التشكيالت 

االمنية االخرى”.

معرض الستعارة 
الكتب بشكل مجاني

عودة” مهرجان المحيبس” 
بعد توقف دام سبع 

سنوات في ديالى 

متابعة - الصباح الجديد 
ما تزال ميغان مــا ركل تبتعد يوماً بعد 
يوٍم عن كل ما قد يربطها باحلياة امللكية 
وتقطع جميع الروابط مع القصر امللكي.

إنهاء  الّتفاصيل، أعلنت ماركل عن  وفي 
جلمعية  تقّدمها  التــي  امللكية  الّرعاية 
لرعايــة   )Mayhew( اخليريــة  مايهيــو 
احليوانــات بعدما احتفظــت بهذا الّدور 
حّتــى بعد تخّليها مــع األمير هاري عن 
املهام امللكية ومغــادرة البالد في العام 

.2020

ومن جهتها، كتبت ماركل رسالة أعلنت 
فيها إنهاء رعايتها بعد ثالثة أعوام على 
دعمها اجلمعية اخليرية معربًة عن حزنها 
بعد وفاة صديقتها املقربة أولي جوست، 
التي عرفت من خاللها جمعية مايهيو. 
وأضافت أنه سيتم تسمية اجلناح اجلديد 
ملأوى احليوانات باســمها تكرمياً لعملها 
اخليري في اجلمعية. كما أشــادت ميغان 
بعمل اجلمعيــة اخليرية خــالل جائحة 

كورونا والظروف الصعبة األخيرة.
وعقــب هــذا القــرار، لم تبقى ســوى 

مؤسسة واحدة حتت رعاية ماركل 
وهي مؤسســة “سمارت ووركس 
اخليرية”، ومن غيــر الواضح ما إذا 

كانت ستستمّر في دعمها.
وفي هذا اإلطار، يتســاءل العديد 
من املطلعــني امللكيني عن مدى 
طول غيــاب ماركل وطفليها عن 
بريطانيا، إذ إن ابنتها ليليبيت )10 
أشــهر( لم تقابل بعد أي فرد من 
العائلة امللكية وابنها أرشــي لم 

يزر اململكة منذ العام 2019.

ميغان ماركل تتخذ خطوة جديدة 
لقطع الروابط مع القصر الملكي

بغداد - وداد ابراهيم:
يظهر الفنان ســعد ابو علي التميمي 
في العديد من املسلسالت الرمضانية 
والتــي تبث حاليــا مــن الفضائيات 
العراقية مثل “املاس مكسور، والكادود، 

ووطن".
 التميمي قال للصباح اجلديد عن ادواره: 
أجسد في هذه االعمال ادوارا مختلفة 
بعيدة عن التكرار والروتني بعضها يعبر 
عن الشخصية السيئة والتي يجب ان 
يتجنبها االخرون فحاولت ان أصل بها 
الى ذهن املشــاهد وبذلت جهود كبيرة 

لتكون منبوذة<
وتابع: ففي مسلســل "وطــن" أقدم 
بالنقص  الذي يشعر  الرجل  شخصية 
وتنتابه مشــاعر  االتزان  والتوتر، وعدم 
غير ســوية بعــد ان حرم مــن االجناب 
فيلجأ الى تبني طفلــة لتعيش معه 

صراعات مريرة. 
أعدها  الرمضانيــة  االعمال  وأكمــل: 
ليكون  للفنــان  احلقيقــي  املقيــاس 
يجلس  واســع ومشاهد  امام جمهور 

البيضاء  الشاشــة  امام  لســاعات 
فيكون العمل جواز مرور الى ذائقة 

املشاهد.
التميمــي  ان  بالذكــر  جديــر 
االعمال  الكثير من  شارك في 
النخلة   " منهــا  الدراميــة 
واحــالم  دور  ودار  واجليــران 
البســاتني" مع اخملرج جمال 
عبد جاســم و"الهروب" مع 
زنكنة و"هوى  أمجــد  اخملرج 
بغداد" مع اخملــرج مهند ابو 

خمرة واعمال اخرى. 
ويعــد التميمي مــن الوجوه 

مكانة  لها  وجدت  التي  الفنية 
جيدة في ساحة الدراما العراقية 

التي بــدأت تقدم اعماال قريبة 
الســنوات  في  الواقع  مــن 

االخيرة.   

ذي قار - الصباح الجديد:
ينظم عدد من شــباب مدينة الناصرية 
أمسيات رمضانية حتت عنوان "أماسي 
املواضيع  الشــارع" ملناقشــة شــتى 
التي تهم الشــارع العراقي واحمللي من 
خالل اســتضافة شخصيات سياسية 

وخدمية ورياضية وثقافية وفنية.
وقال أحد منظمي هذه األماسي كاظم 
شاكر إن استحداث إقامة هذه األماسي 
يأتــي الختيــار واختبار الشــخصيات 
القادرة على احلديث من خالل الشــارع 
املواطن  تهــم  التي  األمور  ومناقشــة 

والقراءات  املعاجلــات  وطــرح 
والرؤيــة اخلاصــة بهــا من 
أجل إعطــاء صورة واضحة 
للشارع الناصري وبلورة رأي 
التي  املواضيع  جتاه  محلي 

تتم مناقشتها.

"أماسي الشارع" .. أمسيات رمضانية في مدينة الناصرية"أماسي الشارع" .. أمسيات رمضانية في مدينة الناصرية

الفنان سعد ابو علي التميمي في دراما رمضان
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