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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير النفط أحسان عبد اجلبار 
إسماعيل امس االثنني، عزم الوزارة 
تأسيس شــركة للنفط في أربيل 
تعود ملكيتها للحكومة االحتادية، 
النشــاط  مجمل  بــإدارة  وتُخول 
النفطي مبوجب صالحيات ومعايير 
من  وتقديرها  إعدادها  يتم  واصول 
قبل شركة النفط الوطنية ووزارة 

النفط االحتادية".
مراجعة  أهمية  الى  أشــار  وفيما 
عقــود إقليم كردســتان، افاد بأن 
حســاب  فتح  أيضا  تعتزم  الوزارة 
ضمان مصرفي فــي احد املصارف 
ايرادات  العاملية لغرض إيداع كافة 
بيع وتصدير النفــط اخلام، لتأمني 
مدفوعات لصالح اإلقليم في حال 
تأخير إرســالها مــن وزارة املالية 

االحتادية.
يأتــي هذا في وقت قالت شــركة 
تســويق النفــط "ســومو"، إن" 
اخلطــوات  كل  اتخــذت  الــوزارة 
الالزمــة لتطبيــق قــرار احملكمة 
إدارة  تكون  بــأن  القاضي  االحتادية 
حقول النفط والغاز في كردستان 
خاضعة لســلطة الوزارة االحتادية 

وبالتعاون مع سلطات اإلقليم ".
ونقل املكتب االعالمي لوزير النفط 
قوله خالل مؤمتر صحفي مشترك 
مع رئيس وفد االقليم خالد شواني 
في بيــان تلقته الصباح اجلديد، إن 
باملبادئ االساسية  "وزارته ملتزمة 
التي مت اقتراحها ســابقاً من قبل 
وزارة النفــط بخصوص إدارة امللف 

النفطي إلقليم كردستان".
ولفت إلى أن "املبادىء االساســية 

تضمنــت إرســال كافــة العقود 
حكومة  أبرمتها  التي  واالتفاقيات 
الــدول  إقليــم كردســتان مــع 
والشــركات النفطيــة، لغــرض 
وحتســينها،  وتعديلها  مراجعتها 
فضالً عن حتويل جهة تعاقدها من 
وزارة الثروات الطبيعية الى شركة 
نفطيــة تؤســس لهــذا الغرض 
مبوجب قــرار من مجلــس الوزراء 
ويكــون مقرهــا في أربيــل، مُتَلك 
بإدارة  وتُخول  االحتادية،  للســلطة 

مجمل النشــاط النفطي مبوجب 
صالحيــات ومعاييــر واصول يتم 
قبل شركة  من  وتقديرها  إعدادها 
النفط  ووزارة  الوطنيــة  النفــط 

االحتادية".
االساسيات  "تضمني  إلى  وأشــار 
أيضاً، فتح حساب ضمان مصرفي 
في احد املصــارف العاملية لغرض 
إيــداع كافة ايــرادات بيع وتصدير 
النفــط اخلام، ُيَلك لــوزارة املالية 
ويســتخدم لتأمــني مدفوعــات 

لصالــح اإلقليم في حــال تأخير 
إرسالها من وزارة املالية االحتادية"، 
مؤكدا "حــرص الوزارة على تطوير 
صناعــة النفط والغــاز في كافة 
انحــاء البالد، وفق آليــات ومعايير 
فنية ومهنية عاملية، والعمل على 
ومبا يدعم  املالية  االيرادات  تعظيم 

االقتصاد الوطني".
وأشــار وزير النفط إلــى: "العمل 
املشــترك حلل جميع االشكاليات 
التــي  الفجــوة  وردم  والتقليــل 

الســنوات  مشــاكل  خلفتهــا 
الــى مرحلة  واالنطالق  املاضيــة، 
جديــدة مــن التعاون ومبــا يخدم 
الصالــح العام، وأن وفــد االقليم 
ســيعود للتشــاور مع حكومته، 
أخرى من  انطالق جولــة  من أجل 
مشــيداً  والنقاشــات"،  احلوارات 
بتفهــم أعضــاء وفــد االقليــم 
في  تناولهــا  التــي  للمواضيــع 

االجتماع".
من جانبه قــال رئيس وفد االقليم  

"االجتماعات  إن  شــواني،  خالــد 
اتسمت بالصراحة، حيث مت االتفاق 
على وضع آليات يكن أن تشــكل 
خطــة عمل مســتقبلية ملعاجلة 
إشــكالية النفط بكل مفاصلها 
بشــكل جذري"، مؤكدأ أن "قانون 
النفط والغاز هو احلل االمثل الزالة 
كافة املشــاكل، وأن هذا االجتماع 
وزارة  يثل بداية جيدة للتعاون بني 

النفط وحكومة االقليم".
وحضر االجتماع حســب البيان: " 
وكالء الوزارة وعدد من املســؤولني 
واللجان املعنية في شركة النفط 
الوطنية والدوائر املعنية في مركز 
وزارة النفــط"، فيمــا ضــم وفد 
االقليم" عددا من املســؤولني في 
الطبيعية  الثروات  ووزارة  احلكومة 
بضمنهم ثالثة مســؤولني بدرجة 

وزير".
وكانت احملكمــة االحتادية، اصدرت 
في 15 شــباط املاضي أمــرا يلزم 
إقليم كردستان بتسليم  حكومة 
كامل النفــط املنتج على أراضيه 

للحكومة املركزية.
كمــا تضمــن احلكم الذي نشــر 
على موقع احملكمــة حينها "إلزام 
بتمكني  كردستان  إقليم  حكومة 
وديــوان  اإلحتاديــة  النفــط  وزارة 
الرقابــة املاليــة االحتادية مبراجعة 
كافة العقود النفطية املبرمة مع 
حكومة إقليم كردستان بخصوص 

تصدير النفط والغاز وبيعه".
لكــن رئاســة إقليم كردســتان 
رفضت القرار القضائي وقالت إن" 
حقوقه  ممارسة  سيواصل  اإلقليم 

الدستورية في هذا الصدد".

تمهيدا لوضع اليد على حقول النفط والغاز في إقليم كردستان

* فتح حساب ضمان مصرفي عالمي تودع فيه اإليرادات ويؤمن حقوق الطرفين

تأسيس شركة للنفط في أربيل تدار وفق
معايير الشركة الوطنية والوزارة االتحادية

ترشح النساء في انتخابات لبنان المقبلة
3يزيد بنسبة 37 % عن سابقتها في 2018 العراق يعلن السيطرة على »كورونا «

2بمباركة من منظمة الصحة العالمية

كتب محرر الصفحة االولى
صوت أعضاء البرملان الباكستاني 
على تعيني زعيم املعارضة شهباز 
شريف، رئيًســا جديًدا للوزراء في 
البــالد، خلًفا لعمــران خان الذي 
صوت البرملــان على حجب الثقة 

عنه.
حصل شريف على 174 من أصل 
342 صوتًا في البرملان. وسيشغل 
منصــب رئيــس الــوزراء حتــى 
والتي  املقبلة،  العامة  االنتخابات 
من املتوقع إجراؤها في عام 2023.

أن شغل شــهباز شريف  وسبق 
البالغ من العمر 70 عاما منصب 
رئيــس وزراء إقليم البنجاب، كما 
أنه الشــقيق األصغر نواز شريف 
رئيس وزراء باكستان سابقا لثالث 

مرات.
حزب  زعيــم  شــريف،  شــهباز 
اإلســالمية"  "الرابطــة 
أن  املقرر  من  كان  الباكســتانية، 
السابق شاه  اخلارجية  وزير  يواجه 
محمود قريشي، الذي رشحه حزب 
إنصاف".  "حتريك  السياسي  خان 

لكــن بعد ظهر يــوم االثنني قبل 
نواب  اســتقال جميع  التصويت، 
خان، مبن فيهم قريشــي، بشكل 

جماعي احتجاًجا على اإلجراءات.
وفي وقت سابق، قاد شريف أيًضا 
الوزراء  برئيس  لإلطاحة  املعارضة 
عمران خان فــي تصويت بحجب 

الثقة.

الباكستاني  البرملان  رئيس  .وكان 
منصبيها  من  استقاال  قد  ونائبه 
قبيل التصويت على حجب الثقة 
امــس االول، األمــر الذي يفســر 
صحة ما ذهب اليــه عمران خان 
من ان بالده تتعــرض الى مؤامرة 
خارجيــة مــن اميــركا، ينفذها 

باكستانيون نافذون في البالد.

وتوقع كثيرون خسارة عمران خان 
ملنصبه، سيما بعد لقائه الرئيس 
بوتني مع نشوب  الروسي فالديير 
تلك  األوكرانية،  الروســية  احلرب 
الزيارة التي مثلت تأييدا لروســيا 
فــي حربها، وفــي هــذا الصدد 
أوردت مجلة التــامي األميركية أن 
الباكســتاني  الوزراء  رئيس  تأييد 

عمــران خــان للرئيس الروســي 
فالديير بوتني في "غزوه" ألوكرانيا 
منصب  فقدانه  في  سيتســبب 

رئاسة الوزراء.
وأوضحــت تامي أن اســتهزاء خان 
نسف  املتحدة  بالواليات  املستمر 
عالقتــه باجليــش الباكســتاني 
القوي، الذي ال يــزال مهتما أكثر 
عالقات  على  احلفــاظ  في  بكثير 

جيدة مع واشنطن.
ولعل من بني ما يستدعي التأمل، 
ان احملكمة الباكســتانية العليا، 
كانــت الغت القــرار الذي اتخذه 
الرئيــس الباكســتاني ورئيــس 
احلكومة  بحــل  عمران  احلكومة 
والبرملــان قبــل ايام من جلســة 
ســحب الثقة، علــى الرغم من 
ان قــرار الرئيــس بحــل البرملان 

واحلكومة كان دستوريا.
للواليات  اتهام عمران خــان  وأثار 
املعارضة،  أحــزاب  بدعم  املتحدة 
وإعالنه تلقي تهديدات أو حتذيرات 
من واشنطن، تساؤالت حول ما إذا 
كانت هذه االدعاءات تعّبر عن نهج 

فردي للرجل احملاصر سياسيا، أم أن 
تصريحاته مجرد محاولة للخروج 
السياســية.  حكومته  أزمة  من 
وكان مراقبون فســروا تصريحات 
قائد اجليش الباكســتاني اجلنرال 
قمر جاويــد باجوا قبــل أيام بأن 
تبحث عن  أن  يجــب  باكســتان 
مصادر أخرى عندما يرفض الغرب 
بأن  الدفاعية،  باملعــدات  تزويدها 
الغرب بشــكل عام لم يقف مع 
باكســتان ويدعمهــا خاصة في 
والعسكرية،  األمنية  احتياجاتها 
وفــي املقابــل كان الدعــم كله 

موجها الى الهند.
بني  الثنائية  العالقــات  وكانــت 
باكستان وأميركا، شهدت تراجعا 
األميركي من  االنســحاب  منــذ 
أفغانستان نهاية الصيف املاضي، 
ســيما وان األولى كانت مستاءة 
األميركيــة،  السياســات  مــن 
تعاطيها  طريقــة  فــي  وخاصة 
مع حتركات باكســتان اإلقليمية، 
وخاصة في أفغانســتان، وكذلك 

في صراعها مع الهند.

بعد سحب الثقة من عمران خان.. متهم بالفساد
وتبييض األموال يتولى رئاسة حكومة باكستان

رفض انشاء قاعدة للجيش االميركي في بالده بعد انسحابه من أفغانستان... تقريـر

بغداد - وعد الشمري:
للتصويت  النواب  مجلس  يســتعد 
على قانــون الدعم الطــارئ واألمن 
الغذائــي خــالل الشــهر احلالــي، 
بعــد إجــراء تعديــالت أبرزهــا رفع 
فقــرات تتعلق بالتنمية واملشــاريع 
واخلارجيــة،  الداخليــة  والقــروض 
فيمــا ســيركز القانــون على دعم 
البطاقة التموينية والقطاع الزراعي 
والفالحني ومنظومة الكهرباء. وقال 
النائب أمير املعموري، في حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "اللجنة املالية 
تبذل جهــوداً كبيرة مــن أجل مترير 
قانون الدعم الطارئ واالمن الغذائي 
رغم وجــود رأيــني االول مؤيد واالخر 

معارض".
"اللجنــة  ان  املعمــوري،  وتابــع 
والتجارة  املاليــة  وزراء  اســتضافت 
وغيرهم  والعمل  والزراعة  والكهرباء 

من املعنيني ملناقشة املشروع".
للقانون  اخملالف  "الرأي  أن  إلى  وأشار، 
يتعلــق بتنمية املشــاريع واملطالبة 
بتأجيلها إلى قانون املوازنة االحتادية".
وبني املعموري، ان "اخلالف حصل بعد 
األمير  املالية علــي عبد  وزير  حديث 
عــالوي عندما جاء إلــى اللجنة، بأن 
هنــاك 9 تريليونات دينــار تخصص 
للفقــراء مــن خالل دعم املشــاريع 
والرعايــة االجتماعيــة". أوضح، أن 
"عــالوي حتدث ايضاً عــن فقرات لم 

ترفعهــا وزارته إلــى األمانة العامة 
جمللس الــوزراء قبل وصول املشــروع 
إلــى البرملان". ولفــت املعموري، إلى 
من  أن "اللجنة أكملت جــزء كبيراً 
القانــون ومن املؤمــل أن يعرض إلى 

التصويت خالل الشهر احلالي".
وأكــد، ان "املشــروع عندما مت رفعه 
من األمانة العامــة جمللس الوزراء لم 
يتضمــن نصوصاً عــن حتديده مبدة 
زمنية محددة أو غيرها ملعاجلة حالة 
الفقر، فضالً عن تضمينه اللجوء إلى 
االقتراض الداخلــي واخلارجي إضافة 
 25 إلى مبالغ هذا القانــون البالغة 
تريليــون دينار". ويواصــل املعموري، 
ان "اللجنــة أجــرت تعديالت عديدة 

في  وهي مســتمرة  املشــروع  على 
هذه اجلهود من أجل طرحه بشــكل 
أن  على  للتصويت". وشدد،  مختلف 
"القانــون تضمن بصيغتــه احلالية 
تضمــن الفقرات املهمــة التي متس 
حياة الشــارع العراقي وأبرزها األمن 
الغذائــي ودعم الطبقــات الفقيرة 
بالبطاقة التموينيــة، ودعم الزراعة 
وتسديد مستحقات الفالحني فضالً 
الكهرباء  وقود محطات  عن موضوع 

بتأمني مبالغ الغاز املستورد".
ومضى املعموري، إلــى أن "الصيغة 
بشكل  ســتكون  للقانون  النهائية 
مؤقــت مع رفــع اي فقرة تســمح 

للحكومة اللجوء إلى االقتراض".

هادي  النائــب  ذكــر  جانبــه،  مــن 
الســالمي، في تصريح إلى "الصباح 
اجلديد"، أن "اللجوء إلى ســن قانون 
لألمــن الغذائــي كان باتفاق مبدئي 
بني مجلس النواب واحلكومة بعد أن 
فشــلت األخيرة في تالفي تداعيات 
قرار رفــع ســعر الــدوالر واالرتفاع 

املستمر في األسواق".
وتابــع الســالمي، ان "وزارة املاليــة 
أعدت املســودة االبتدائية وارسلتها 
إلى مجلس الوزراء الذي أضاف عليه 
فقــرات تتعلــق بالتنميــة وقضايا 
أن  إلى  االتفاق". وأشــار،  خارجة عن 
دعم  قانون  لتشريع  داعمون  "النواب 
االمــن الغذائي بالتزامــن مع االزمة 

الغذائية مع  املواد  العاملية ألســعار 
الصعيد  على  واضح  فشل حكومي 
أن  إلى  الســالمي،  وانتهى  نفسه". 
"عالوي أبلغنا في اجتماع مع اللجنة 
املالية بأن املشــروع الــذي وصل إلى 
البرملان ليس ما أعدتــه وزارته، لكن 
قبــل احلكومة  اضافــات من  هناك 
تتعلق بقضايا أخرى يجب أن ال تكون 

حاضرة في املشروع".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي قد دعا أمس األول مجلس 
النــواب إلى تشــريع قانــون الدعم 
الطارئ واألمن الغذائي والتنمية من 
دون إحــداث تغييرات على املشــروع 

احلكومي.

رفع فقرات تنمية المشاريع والقروض الداخلية والخارجية من المشروع

نواب: لجأنا الى قانون األمن الغذائي بعد فشل الحكومة بتالفي تداعيات رفع الدوالر وارتفاع االسعار

بغداد - الصباح الجديد:
هاجــم النائب عن حتالــف تقدم 
عبد الكرمي عبطــان امس االثنني، 
حكومة تصريــف االعمال احلالية 
الكاظمي،  مصطفــى  برئاســة 
مشــيرا الى انها ارتكبت األخطاء 

وتعمل بصالحيات كاملة.
وقال عبطان فــي تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديــد: "ليس من 
املعقول ان تعمل حكومة تصريف 
اعمال بصالحيــات كاملة مما أدى 
الــى خرقهــا للدســتور والقيام 
بتجاوزات كبيــرة دون رادع"، مبينا 
ان "احلكومة احلالية عقدت العديد 
مــن العقــود واملشــاريع وكأنها 

حكومة ذات صالحيات كاملة".
وأضاف ان "األخطاء التي ترتكبها 
احلكومــة احلالية من جتــاوز على 
صالحياتها املقرة بالدستور سوف 

يتحملها اجلميع وبالتالي ســيتم 
السكوت عن تلك األخطاء".

واملواطنون  السياســيون  ويتداول 
على حد ســواء، تعمــد حكومة 
الكاظمي خرق الدستور، مستغلة 
اخلالفــات بني القوى السياســية 
والكتــل الكبيــرة، التــي اعاقت 
وترشيح  اجلمهورية  رئيس  انتخاب 
رئيس جديــد للحكومة، ومن هنا 
يتحرك نواب اللغاء بعض القرارات 
واملمارســات التي قامت بها، مثل 
البصرة  بني  النفــط  أنبوب  إحالة 
بكلفة تســعة مليارات  والعقبة 
الى شركة صينية، ومشروع  دوالر 
الذي  للغذاء  الطارئ  الدعم  قانون 
وصف من بعض النــواب بأنه باب 
للفساد ســوف يستنزف اإليرادات 
ارتفاع أسعار  املتحققة للبالد من 

النفط.

ترتكب األخطاء وتعمل 
بصالحيات كاملة من دون "رادع"!

نائب يهاجم حكومة الكاظمي:

األمم المتحدة: اكثر من 12 مليون عراقي سيعانون الفقر

بغداد - الصباح الجديد:
والتعاون  التخطيــط  وزارة  توقعت 
االمنائي امس االثنني، ارتفاع نســبة 
الفقر فــي البالد الى 25 باملئة، فيما 
أورد تقريــر لــألمم املتحــدة ان هذه 
النسبة ستكون بني سبعة و14 في 
املئــة، بعد قرار احلكومــة العراقية 

خفض قيمة الدينار.
وقال املتحدث باســم الــوزارة عبد 
الزهرة الهنداوي ، إن "الوزارة ستبدأ 
للفقر  بتسجيل مسح جديد  قريباً 
مؤشــرات  على  والوقوف  بالعــراق 
الفقر في ظل الظروف احلالية سواء 
كانت املتعلقة بكوفيد 19 او كانت 

نتاج الظروف الغذاء العاملية".
وأضــاف أن "آخر احصائية لنســب 
الفقر في العراق في عام 2019 قبل 
اجلائحة، سجلت تقريباً 22.5 باملئة"، 
مبينا أن "ما بعد اجلائحة وبســبب 
الظــروف االقتصاديــة والصحيــة 
ارتفعت النسبة وتوقعاتنا ان تتراوح 

هذه النسبة من 22 الى 25 باملئة".
وفي الســياق، رجح تقرير صادر عن 
األمم املتحدة، ارتفاع نسبة الفقر في 

البالد بني ســبعة و14 في املئة، بعد 
قرار احلكومة خفــض قيمة الدينار 
وما رافقه من ارتفاع في أسعار املواد 

الغذائية.
التقرير، الذي اشــتركت في  ويقول 
إعــداده منظمة األغذيــة والزراعة 
"الفــاو" وبرنامج األغذيــة العاملي 
والبنك الدولي، إن قرار خفض قيمة 
العملــة احمللية ســيؤدي على املدى 
الفقراء في  أعداد  زيادة  إلى  القصير 
البالد بــني 2.7 مليــون و5.5 مليون 

عراقي.
وأضــاف التقريــر أن هــذه األعداد 
ستضاف إلى نحو 6.9 مليون عراقي 
أزمة  انــدالع  قبل  أصــال  موجودون 

جائحة كورونا.
وذكر التقرير ان ارتفاع اسعار الدوالر 
وما جاء بعده من ازمة الغذاء العاملي 
نتيجــة احلرب فــي أوكرانيا، رفعت 
اســعار املواد والســلع االساسية، 
خاصــة وان العــراق يعتمــد على 
توفيرها بنسبة شــبه كاملة على 

استيرادها من اخلارج.
تفصيالت أوسع ص 6

التخطيط ترجح ارتفاع نسب 
الفقر في البالد صوب 25 %

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اخــذ التوتــر بــني احلزبــني 
الرئيسني في اقليم كردستان 
) االحتــاد الوطنــي واحلــزب 
خطيراً  منحى  الديقراطي(، 
وبات تبــادل التهم والتخوين 
ســيد املوقف فــي العالقة، 
الصراع  تراجعت جــراء  التي 
رئاســة  منصب  حول  الدائر 

اجلمهورية.
وشن احلزب الديقراطي خالل 
24 ســاعة عبر مؤسســته 
اعالمية  حمــالت  االعالمية 
ضد االحتــاد الوطني، موجها 
فيهــا اتهامــات بالفســاد 
واخليانــة الــى اعضــاء في 
املكتــب السياســي لالحتاد 

الوطني.
بــدوره قــال عضــو املكتب 
السياسي لالحتاد الوطني اريز 
عبد اهلل، ان حزبه رفض طلبا 
للتنازل  الديقراطــي  قدمه 
عن منصب رئيس اجلمهورية، 
على  االحتــاد  حصــول  لقاء 
املناصب االخرى التي ستؤول 
الــى الكــرد فــي احلكومة 

املقبلة.
واضاف عبــد اهلل في حديث 
رئيس  ان  اجلديــد،  للصبــاح 
احلــزب بافــل طالباني رفض 
رئيس  مع  االخير  لقائه  خالل 
مســعود  الديقراطي  احلزب 
بارزانــي طلباً قدمــه االخير 
رئيس  منصب  عــن  للتخلي 
يعوض  ان  علــى  اجلمهورية، 
االحتاد بعدد من الوزارات التي 
ســيحصل عليها الكرد في 

احلكومة املقبلة.
احلــزب  اهلل  عبــد  وانتقــد 
وســعيه  الديقراطــي 
اغلــب  علــى  لالســتحواذ 
االقليــم  فــي  املناصــب 
بانه  واحلكومة االحتادية، قائالً 
جتــاوز بذلك علــى االتفاقات 

الســابقة والتوازن والتوافق، 
مطالبــا االمم املتحدة والقوى 
الصديقة الى التدخل وجتريد 
احلزبيني الرئيسني في االقليم 
من قواتهما املســلحة وبناء 
في  موحدة  بيشمركة  قوات 

االقليم.
في  القيادي  قــال  جانبه  من 
االحتاد الوطنــي طارق جوهر، 
ان املرشح لرئاسة اجلمهورية 
بالدســتور  يؤمن  ان  يجــب 
ووحــدة العــراق الفدرالــي، 
الفتاً الــى ان تلك املواصفات 
مرشــح  علــى  تنطبــق  ال 
لرئاســة  الديقراطي  احلزب 

اجلمهورية.
في غضون ذلــك اعلن رئيس 
شاسوار  اجلديد  اجليل  حركة 
العملية  انتهــاء  عبدالواحد 
السياســية فــي االقليــم 
جراء الصراع السياســي بني 
احلزبيني الرئيسني في االقليم 
داعيــا احلكومــة االحتاديــة 
التدخــل العاجل لوضع  الى 
حــد لالزمات التــي تعصف 

باملواطنني في االقليم.
واضــاف عبــد الواحــد في 
ان  توتر،  موقــع  على  تغريدة 
اقليم  في  املؤسسات  جميع 
مشلولة،  باتت  كوردســتان 
"البرملــان معطــل وال توجد 
نيــة الجــراء االنتخابــات"، 
مطالبــا احلكومــة االحتادية 
بالتدخل  الدولــي  واجملتمــع 
لضمــان اجــراء انتخابــات 
حــرة نزيهة وانقــاذ ما يكن 
املواطنني  ومســاعدة  انقاذه 
كمعارضة  انهــم  الى  الفتا 
وشــعب مجبرون على اتخاذ 
عن  للدفاع  اخــرى،  خطوات 
وحقوق  والديقراطية  احلرية 
احلكومة  داعيــا  املواطنــني، 
الدولي  واجملتمــع  االحتاديــة 

بالتدخل في االقليم.

الجيل الجديد: مؤسسات اإلقليم باتت مشلولة
االتحاد الوطني يطعن

باهلية مرشح الديمقراطي 
لرئاسة الجمهورية

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــد وزيــر الصحة وكالــة هاني 
العقابي ان العراق بذل جهود جبارة 
كورونا  فيــروس  على  للســيطرة 
في البالد، فيمــا اكد ممثل منظمة 
الصحة العاملية أن العراق بات قادراً 
على مواجهة مضاعفات الفيروس.

وقال الوزيــر في كلمة له في ختام 
منظمة  نظمتها  التي  االحتفالية 
وزارة  ان مــالكات  العاملية  الصحة 
الصحة قدمــت التضحيات ألجل 
تطوير العمل وإنقاذ حياة املواطنني، 
واستطاعت السيطرة على جائحة 

كورونا نوعاً ما”.
وتابع العقابي أن “العراق اســتطاع 
الصحة  مع منظمــة  وبالتعــاون 
العاملية، تدريب املالكات  البشــرية 
وابــداء النصــح لهم”، الفتــاً إلى 
أن “الــوزارة بذلــت جهــودا جبارة 
فــي فتح مستشــفيات وأســّرة 
اســتيعاب  واســتطاعت  نوعية، 
أعداد املصابــني بالفيروس وتقليل 
اجلائحة”  ذروة  خــالل  الوفيات  عدد 
أن “حتديــات عدة  إلــى  ، مشــيرا 
واجهتها الوزارة في بداية انتشــار 
األوكسجني،  بنقص  متثلت  كورونا، 
خالل  ومــن  اســتطاعت  ولكــن 
التعــاون مــع بعــض الــدول في 
الســيطرة على األمــر”. كما اكد 
الوزير ان العراق على وشك تطبيق 
ســيحدث  ما  الصحي،  الضمــان 
“قفزة” باخلدمات الصحية في البالد 
، في الوقت الذي تعامل العراق مع 
عــدة موجات متغيــرة من جائحة 
كورونــا، وفقــا ملنظمــة الصحة 
العاملية، إذ تعمل وزارة الصحة على 
حتسني اخلدمات الصحية من خالل 
فتح املستشــفيات فــي مختلف 
باملعــدات  وتزويدهــا  احملافظــات 
الطبية احلديثة وزيادة عدد األســرة 
حسب  املستشــفيات،  بعض  في 
الوزارة العراقية.  وأشار وزير الصحة 

الضمان  تطبيــق  وزارته  نيــة  إلى 
وحتويل  اخلدمات  لتحسني  الصحي 
نظام الرعايــة الصحية في العراق 
، وبهذا الشأن قال الوزير ان العالم 
عانــى من جائحــة كورونا وتغيرت 
العراق  ان لدى  األمور متاما، مضيفا 
اآلن “خطط رعاية صحية بالتعاون 
مــع منظمــة الصحــة العاملية 
االســتعداد  اخلطط  هذه  تتضمن 
حلاالت الطــوارئ واألوبئة من خالل 
فــرق متخصصــة مدربــة تدريباً 

“عدد  الصحة  وزارة  ولــدى  كامالً”. 
كبير من األســرة في وحدة العناية 
اخملتبرات  والعديــد مــن  املركــزة، 
املتخصصة في فحص الفيروسات 
الوزير  حســب  االختبارات”،  وإجراء 
الذي لفت الى أنه “مت افتتاح العديد 
من  متزايد  بعدد  املستشفيات  من 
األســرة ومدن طبية فــي النجف 

وكربالء والناصرية”.
واعرب عــن امله فــي  أن “تفتتح 
الوزارة  في شهري متوز واب املقبلني 

وميسان  البصرة  في  مستشفيات 
ومحافظات أخرى” ، مشــيرا الى ان 
بصورة  “اهتمت  العراقية  احلكومة 
كبيــرة في عــام 2022 فــي دعم 
القطاع الصحــي وخاصة الرعاية 
األولية واخلدمــات الثانوية”، معلنا 
“نحن على وشــك تطبيق الضمان 
الصحي في العراق، والذي سيحدث 
قفــزة في اخلدمات ويغيــر النظام 
الصحي في العــراق”. بدوره اوضح 
مدير عام مديريــة الصحة العامة 

في العراق رياض احللفي ان “منظمة 
بيوم  حتتفــل  العامليــة  الصحــة 
الذي  اليوم  وهــو  العاملي،  الصحة 
انعقد فيه املؤمتــر األول للجمعية 
العامة ملنظمة الصحة العاملية في 
عام 1948”. وبــنّي احللفي أن “هناك 
الصحية  للخدمات  واضحا  حتسنا 
التحديات،  رغــم كل  العــراق  في 
من حيث اخلدمــات الصحية، وهذا 
ما اثبتتــه طريقة تعامــل العراق 

واستجابته مع جائحة كورونا”.

من جانبه أكد املتحدث الرســمي 
البدر  سيف  الصحة  وزارة  باســم 
ان العراق في “طريقه الى انحســار 
املوجــة نهائيا واننــا جتاوزنا املوجة 
الرابعة”، محذرا من ان “خطر حدوث 
موجة جديدة قائم” ، وحسب البدر 
ان  منتسبي وزارة الصحة “يقدمون 
افضل ما لديهم فــي ظل الوضع 
“االمكانات  ان  مضيفــا  الراهــن”، 
موجودة ووضعنا جيد جدا قياســا 
باملوجات السابقة الثانية والثالثة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العدل  وزيــر  ًلتوجيهات  تنفيــذا 
القاضي ساالر عبد الستار محمد 
ومبتابعة من قبــل مدير عام دائرة 
احلقوقي عباس  العراقية  االصالح 
جابــر فزيــع باالهتمــام بتأهيل 
النــزالء، مــن جميــع النواحــي 
اإلنســانية وكذلــك اقامة دورات 
تدريبية على وفــق معايير حقوق 
اإلنســان املتبعــة داخــل اماكن 
االحتجاز. اختتم ســجن البصرة 
األولى  التأهيلية  الدورات  املركزي  
للنــزالء املودعني والتي شــملت 
واحلدادة  كالنجــارة  عدة مجاالت 
وبأشراف  واخلياطة  واإللكترونيات 
وتنســيق مباشــر من قبل مدير 
احلقوقي ســليم سالم  السجن 

هادي،
البصرة  جامعة  رئيــس  وبحضور 
قائد  و  الدكتور ســعد شــاهني 
الركن  اللــواء  البصرة  عمليــات 
علي املاجدي و مدير مكتب حقوق 
االنسان االستاذ مهدي التميمي .

وأكــد مديــر الســجن ان الدورة 
النزالء  إكتســاب  إلــى  تهــدف 
مهارات متكنهم من مزاولة أعمال 
مهنيــة بعــد إطالق ســراحهم 
والتي تعــد خطوة مهمة إلصالح 
الذات وصــرف أفكارهم من اجل 
اندماجهــم باجملتمع بعد إنقضاء 
ليصبحوا   مــدة محكوميتهــم 

مواطنني صاحلني .
واشــار مدير الســجن ان الدورة 
اقيمت بإشــراف مدربني يتميزون 

مبهارات عالية وقدرة على التعامل 
مــع النــزالء ضمن برامــج دائرة 
التي  وخدماتها  العراقية  االصالح 

تقدمها للنزالء.
هذا وقدم املشــاركون شــكرهم 
علــى  احملاضريــن  لألســاتذة 

لهم  قدموها  التــي  املعلومــات 
في  منها  االســتفادة  وكيفيــة 
تكرار  آملــني  اليومي،  عملهــم 
وتكثيف هــذه الدورات والورش ملا 
لها من أثــر إيجابي على اخلدمات 

املقدمة للنزالء.
وفي ختام الدورة مت تقدمي شهادات 
للمشاركني  ومشــاركة  تقديرية 
على ما ابدوه مــن تفاعل إيجابي 
والتزام بفقرات الدورة ومشــاركة 
بتبادل املعلومات واألفكار للخروج 
برؤيا مشــتركة تصب في صالح 

املؤسسة اإلصالحية.
علــى صعيــد اخر أعلنــت دائرة 
اإلصالح العراقيــة التابعة لوزارة 
العدل عن إطالق سراح )772( نزيالً 

خالل شهر أذار املاضي .

الــوزارة، إن  وقال بيان صــادر عن 
دائــرة اإلصــالح العراقية اتخذت 
التي  واإلجــراءات  التدابير  جميع 
من شــأنها تســريع وتيرة حركة 
التســفير وتأمــني النــزالء إمام 

احملاكم.
وأضاف البيــان، إن مالكات الدائرة 
كل من التســفير ونقــل النزالء 
واآلليــات  القانونيــة  واللجــان 
تعمــل  والطــوارئ  واحلراســات 
بشــكل يومي ولســاعات تعدت 
الرســمي بغية  الدوام  ســاعات 
متابعــة القضايــا والدعاوى مع 
ذات  واجلهات  القضائيــة  اجلهات 
إطالق  بإجراءات  للتسريع  العالقة 
منها على  النزالء، حرصاَ  ســراح 

إمتام العمل بالشكل األمثل.

صالح الدينـ  الصباح الجديد 
نظمت جامعة تكريت ندوة علمية 
عن تطوير األمن السيبراني برعاية 
وحضور الدكتور وعد محمود رؤوف 
وبإشــراف  تكريت   رئيس جامعة 
مســاعد رئيس اجلامعة للشؤون 
العلمية األســتاذ الدكتور حسن 
حســني ابراهيم  بحضور اعضاء 
مجلس اجلامعــة وأعضاء الهيئة 
التدريســية واإلداريــة والطلبــة 
اســتناداً إلى كتاب وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي/ دائرة 
الدراســات والتخطيط واملتابعة/ 

البشرية  والتنمية  التطوير  قسم 
نــدوات وورش عمل  إقامــة  حول 
حول )مبــادرة برنامج تطوير األمن 
الدولة(  السيبراني في مؤسسات 
التــي اقامهــا مركــز التعليــم 
املســتمر في اجلامعة وذلك على 

قاعة اخلوارزمي 
 هدفت النــدوة الى التعريف بآخر 
في  العلمية  البحوث  مستجدات 
إطار أمن احلاســوب بشــكل عام  
اضافة الــى التعريف بأحد أخطر 
أنــواع التهديــدات االلكترونيــة 
ومعرفة  التصيد  بهجوم  متمثلة 

طرق الوقاية من هكذا هجوم .
ادارتها  التــي  النــدوة  وتناولــت 
حمودي   صالح  اســماء  الدكتورة 
حــول تطويــر األمن الســيبراني 
صعيــد  علــى  وانعكاســته 
األمــن االقتصــادي والسياســي 
الواقعة  واجلرائــم  واالجتماعــي 
عن طريق االنترنــت باعتبارها من 
اســتخدامها  الي شــاع  اجلرائم 
االنترنت  نتيجًة الستخدام  مؤخراً 
في ارتكاب مثل هذه اجلرائم ومنها 
جرائم االحتيال واستخدام اجهزة 
احلاسوب بقصد التضليل أو الغش 

وافشاء اســرار وبيانات املشتركني 
االنترنت  واستخدام شبكة  للغير 
بقصد الغش في العالمة التجارية 
والتي تتم  واجلرائم اإلرهابية أيضاً 
الترويج فــي االنترنت  من خــالل 

لألعمال االرهابية ،
كما تناولت النــدوة تقنية االمان 
تأمني  للمســتخدمني  تتيح  التي 
حســاباتهم عــن طريــق ربــط 
تلك احلســابات بأرقــام الهواتف 
الشــخصية وبذلــك يتم ســد 
الطريق أمام املهاجم من إمكانية 

الوصول الناجح لتلك احلسابات .

بغداد ـ الصباح الجديد:
االثنني،  امــس  التجارة  وزارة  اكــدت 
اســتمرار وصول شــاحنات احلنطة 
ميناء  عبر  للبالد  الوردة  االســترالية 
ام قصر لســايلوات ومخازن الشركة 
العامة لتجارة احلبوب في محافظات 

البالد كافة.
وقــال مدير عــام الشــركة العامة 
كرمي،  احلبوب، محمــد حنون  لتجارة 
في بيان إن “مع بدء حصاد وتســويق 
محصول احلنطة الى مواقع الشركة 
العاملني  الشركة  مجاهدو  يواصل   ،
في اقسام النقل ووحدات فرع ام قصر 
تفريغ وشــحن احلنطة االســترالية 
الواردة عبر الباخرة )krousson  ( ومن 

خالل شاحنات اسطول وزارة التجارة 
واالساطيل الســاندة  املكلفة بنقل 

احلنطة االسترالية حملافظات البالد”.
واضــاف املديــر العــام أن “مالكاتنا 
العاملة في فــروع الديوانية وبابل و 
ديالى وســايلوات  تلعفــر وخان بني 
ســعد وخان ضاري والرصافة واصلت 
استقبال الشاحنات احململة باحلنطة 
االســترالية املســتوده لتعزيز خزين 
الداخلة ضمن  احلنطــة  البالد مــن 

مفردات احلصة التموينية”.
وتابــع حنــون: “توزعت الشــاحنات 
15( شــاحنة محملة  بواقع)  الواردة 
بكمية  590 طنا في الديوانية و ) 13(  
شاحنة محملة بكمية بلغت ) 511 ( 

طنا من احلنطة في بابل”.
وأكمــل بالقــول: “كما واســتقبل 
سايلو تلعفر ثالث شاحنات ومحملة 
بكمية ) 117( طنا، وأن صومعة خان 
بني ســعد اســتلمت 32 شــاحنة 
محملة بكميــة )1258( طنا ، وفيما 
استطاعت مالكات صومعة الرصافة 
استالم )26( شاحنة محملة بكمية 

)1061( طنا من احلنطة”.
ولفــت مديــر عــام الشــركة، إلى 
“مواصلة اجلهد الهندسي والفني في 
سايلو تلعفر تفريع الشاحنات احململة 
kro�  باحلنطة االسترالية من الباخرة
usson اذ مت تفريغ 117760طن وبواقع 
3 شــاحنة ومت تفريع كمية اخرى من 

7 شاحنات”،  280320 وبواقع  الباخرة 
وبــني: “كمــا ومت تفريغ 3 شــاحنات 
محملة باحلنطه االستراليه محملة 

بكمية ) 117.800( طن في ديالى”.
 وأوضــح مدير عام شــركة احلبوب، 
ان “عمل جلنة املتابعة مســتمر في 
اجملــارش االهلية في فــرع الديوانية 
ولساعات متأخرة من الليل وباشراف 
مدير الرقابــة التجاريــة ومدير فرع 
جتارة احلبوب فــي الديوانية، وأن جلنة  
مع  املتعاقدة  اجملارش  بزيارة  مستمرة 
فــرع الديوانية للتأكد مــن تطبيق 
اصحاب اجملارش لبنود العقد وتصنيع 
الرز وفق الضوابط والتعليمات املعدة 

من قبل مقر الشركة”. 

العراق يعلن السيطرة على »كورونا«
 بمباركة من منظمة الصحة العالمية

وزير الصحة: نوشك على تطبيق الضمان الصحي 

بذلت وزارة الصحة 
جهودا جبارة في 

فتح مستشفيات 
وأسرّة نوعية، 

واستطاعت استيعاب 
أعداد المصابين 

بالفيروس وتقليل 
عدد الوفيات خالل 

ذروة الجائحة

 اعالم الشركة 
لتعبئة  العامــة  الشــركة  مــالكات  أجرت 
وخدمــات الغاز / فــرع البصرة كشــفاً أولياً 
على موقع مستشــفى النبأ العظيم - قيد 
اإلنشــاء- التخصصّي االستثماري الواقع في 
حي الُقضاة قــرب املدينة الرياضية مبحافظة 

البصرة.
اللجنة اخملتصــة نفذت هذه االجراءات لغرض 
دراسة وتقدمي االستشــارات الفنية لتضمني 
التحتية  بناها  الســائل في  الغاز  شــبكات 
واطلعت بشــكل تفصيلــي على اخملططات 
اخلاصة باملوقع لغرض إنشاء شبكة منظومة 
الغاز السائل ونصب خزانات غاز عدد 3 سعة 

الواحد منها  10 طن.
اللجنة املكلفة بهذا اخلصوص ضمت كل من 
وحدة شــبكات الغاز وشعبة تنفيذ املشاريع 
HSE وقامــت بهذه اإلجراءات وســيتم  والـ 
الشركة  ملقر  التفصيلية  اخملططات  ارســال 

لغرض دراستها واملضي باإلجراءات.   

بغداد ـ الصباح الجديد:
العامة للنقل  شارَك مدير عام الشــركة 
البــري رئيس مجلــس اإلدارة مرتضى كرمي 
هيئة  مجلس  إجتمــاع  في  الشــحماني 
)2022( الذي  املنافذ احلدودية الثالث للعام 

عقد في مقر الهيئة. 
وقال مدير عام الشركة ، ناقش اجمللس جدول 
األعمال الذي تضمــن العديد من الفقرات 
، إذ مت التصويــت على عــدد من التوصيات 
أهمها : موافقة اجمللس على إنشاء ساحة 
للتبادل التجاري في منفذ الشيب احلدودي 
، والتأكيد علــى تنفيذ قرار مجلس الوزراء 
رقم )65( لســنة )2022( اخلــاص بأحكام 
الســيطرة على ملــف البضائــع املُعفاة 
لضمــان وصولها إلى اجلهة املســتفيدة 
منها وعدم تســريبها إلى األسواق احمللية، 
اضافًة إلى متابعة وحسم موضوع تكدس 
احلاويات والبضائع حســب املادة )262( من 

قانون الكمارك. 
يُشــار إلى إن الشركة العامة للنقل البري 
تُّعد عضــواً ممثالً لوزارة النقــل في هيئة 

املنافذ احلدودية.

جاسم كريم الطائي
أعلــن مدير عــام دائــرة االعمار الهندســي 
وكالــه املهنــدس املعماري الدكتور حســن 
ِمـــّدب مجحم  أحدى تشكيالت وزارة االعمار 
واالســكان والبلديات العامة عن تقدم نسب 
أألجناز مبشروع مجمع مدينة السالم السكني 

في محافظة بابل.
وقال مدير عام الدائرة أن مالكاتنا الهندســية 
والفنيــة تواصل اشــرافها الهندســي على 
مشــروع مجمع مدينة الســالم الســكني 
في محافظة بابل والذي بلغت نســب أجنازه 
نحو ) %58( ، ُمبيناً أن املشــروع ينفذ من قبل 
املستثمر مصطفى جالل محمد وبكلفة أكثر 
من ) 18 ( مليار دينار. وهو من مشــاريع هيئة 

االستثمار في بابل.  
حيث مت ايفاد وفد هندسي كبير برئاسة معاون 
املدير العام الدكتور محمد حيدر الســاكني 
ومــدراء اخملتصــة لالطالع على ســير العمل 
وتقدم نســب اإلجناز في املشروع ، مضيفا أن 
املشروع الذي تشــرف عليه الدائرة يُنفذ على 
مســاحة 20 دومنــا  ويتكون مــن ) 120 ( دارا 
ســكنية وبنموذجــني ) B و A ( وبطابق واحد 
ومبســاحة ) 140 (م2 وطابقني مبساحة )  185 
(م2 مع توفر خدمــات املاء والكهرباء والصرف 

الصحي وغيرها.
وأشــار مدير عام الدائرة حــرص الدائرة على 
تنفيذ املشــروع وفق الضوابــط واملواصفات 
العامليــة وحرصــُه علــى أكمالهــا ضمــن 
التوقيتات احملددة لها ، وأكــد أن الدائرة تقوم 
أيضا باالشراف الهندسي على مشروع مجمع 
ارض بابل السكني ومشروع أبي غرق السكني 
في محافظــة بابل ، ُمبيناً أن هذه املشــاريع 
السكنية الثالثة ســيكون لها الدور الفاعل 
فــي التخفيف عن كاهــل املواطن وحل أزمة 

السكن في محافظة بابل.

تعبئة وخدمات الغاز تجري 
كشفًا أوليًا لمستشفى النَّبأ 

العظيم في البصرة

مدير عام النقل البري 
يشارك اجتماعات مجلس 
هيئة المنافذ الحدودية

االعمار الهندسي يعلن 
تقدم نسب أألنجاز بمجمع 

مدينة السالم في بابل

اإلفراج عن )772( نزياًل خالل شهر أذار الماضي 

سجن البصرة المركزي يختتم الدورات التأهيلية األولى للنزالء المودعين 

ندوة علمية في جامعة تكريت عن تطوير االمن السيبراني 

تزامنا مع بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة

شركة الحبوب تعلن وصول الحنطة االسترالية الى سايلواتها ومخازنها
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3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تســلمت صربيا، حليفة روســيا، منظومة 
صينية متطورة مضادة للطائرات في عملية 
“شبه سرية” نهاية األسبوع، وسط مخاوف 
غربية من أن تكديس األســلحة في البلقان 
وقت احلرب في أوكرانيا ميكن أن يهدد السالم 

الهش في املنطقة.
وقال خبراء إعالميون وعســكريون، إن ست 
طائرات نقل تابعــة للقوات اجلوية الصينية 
مــن طــراز Y-20 هبطت في مطــار بلغراد 
املدني، الســبت، ويقال إنهــا حتمل أنظمة 
صواريــخ أرض-جو من طراز HQ-22 للجيش 
الصربــي. ومت تصويــر طائــرات الشــحن 
الصينية التي حتمل عالمات عســكرية في 
مطــار نيكوال تيســال في بلغــراد. ولم ترد 
وزارة الدفــاع الصربية على الفور على طلب 
اخلبراء  واعتبــر  للتعليق.  برس  أسوشــيتد 
تسليم األسلحة عبر أراضي دولتني عضوين 
في حلف شمال األطلســي، تركيا وبلغاريا، 

دليال على االنتشار العاملي املتنامي للصني.
وقال احمللل العســكري الصربي ألكســندر 
راديك لوكالة أسوشييتد برس إن “الصينيني 
نفذوا استعراضا للقوة”، مضيفا قوله: “أثار 
ظهور Y-20 الدهشــة ألنها عــدة طائرات 
طارت بشكل جماعي بدال من سلسلة من 

الرحالت اجلوية املتتابعة”.
وكتبت مجلة The Warzone على اإلنترنت، 
“إن وجــود Y-20 في أوروبا بأي عــدد ال يزال 
أيضا تطورا جديدا إلى حد ما.” وأكد الرئيس 
تسليم  فوتشــيتش،  ألكســندر  الصربي، 
النظام متوســط املدى الذي مت االتفاق عليه 
في عــام 2019، قائال، الســبت املاضي، إنه 

سيقدم “أحدث فخر” للجيش الصربي.
وكان فوتشيتش قد اشتكى في وقت سابق 
من أن دول حلف شمال األطلسي، التي متثل 
معظم جيران صربيا، ترفض الســماح مبرور 
رحالت تســليم النظام فوق أراضيها وسط 
توترات بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا.

وعلــى الرغم من أن صربيــا صوتت لصالح 
قــرارات األمم املتحدة التي تديــن الهجمات 
الروســية الدموية فــي أوكرانيــا، إال أنها 
رفضت االنضمام إلى العقوبات الدولية ضد 
حلفائها في موسكو أو انتقاد الفظائع التي 

ترتكبها القوات الروسية هناك.
وفي عام 2020، حذر املســؤولون األميركيون 
بلغراد من شــراء أنظمــة HQ-22 املضادة 
للطائرات ، والتي تعرف نسختها التصديرية 

.FK-3 باسم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبرت طهــران أن اتهامات جامعة الدول 
العربية إليران بشأن اجلزر املتنازع عليها “ال 
أســاس لها، وتناقض العالقات اجليدة بني 

بعض دول هذه اجلامعة مع طهران”.
وفي مؤمتــره الصحفي األســبوعي، قال 
املتحدث باســم اخلارجية اإليرانية، سعيد 
خطيــب زادة: “اتهامــات جامعــة الدول 
العربية إليران بشــأن اجلزر اإليرانية - على 
حد وصفه- ال أســاس لهــا، وهي تناقض 
العالقــات اجليــدة بــني بعــض دول هذه 

اجلامعة مع إيران”.
وأضــاف خطيــب زادة: “اجلــزر الثالث في 
اخلليج جزء ال يتجزأ من االراضي االيرانية..
هذه التصريحات تدخل في شأننا الداخلي 
ونرفضها بشدة، وما نفعله هناك ال عالقة 
له بأي شخص أو دولة..ننصح بعض الدول 
الكف عن تكــرار هذه االدعــاءات املكررة 

واململة”.
وعــن املفاوضــات مــع الســعودية، قال 
املتحدث باســم اخلارجية اإليرانية: “ملف 
عالقاتنا مع الســعودية لم يشهد تطورا 
جديدا، وننتظر أن تتجه الرياض نحو بغداد 
الستئناف احلوار بإجابات واضحة وعملية”.
يذكــر أن مجلس جامعة الــدول العربية 
كان قد جدد في وقت سابق تأكيده املطلق 
على “سيادة اإلمارات الكاملة على جزرها 
الثالث”، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو 

موسی.

تسليم أسلحة صينية 
لصربيا في عملية »شبه 
سرية« تثير قلق الخصوم

طهران ترد على “اتهامات” 
الجامعة العربية: الجزر 

الثالث في الخليج ايرانية 

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

تأهل الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
ومنافسته مرشــحة اليمني املتطرف 
مارين لوبان إلى خوض جولة إعادة في 
24 أبريل اجلاري بعــد حصولهما على 
أعلى األصوات فــي اجلولة األولى التي 

أجريت امس االول األحد.
األولية  نتائــج  بعد ظهور  ومباشــرة 
امس  الفرنسية،  الرئاسية  لالنتخابات 
والشيوعيون  اليمني  أعلن  األحد،  االول 
واالشتراكيون واخلضر دعمهم إلميانويل 
لوبان،  ماريــن  مواجهة  فــي  ماكرون، 
اليميني  بدعم مرشــح  التي حظيت 

املتطرف اآلخر إريك زميور.
وحسب استطالعات الرأي، فإن ماكرون 
حصل على %28.6 من أصوات الناخبني 
في االنتخابات الرئاسية، فيما حصلت 

لوبان على %24.4 من األصوات.
وكان مراقبون يتوقعون هذا السيناريو، 

وهــو نفس ســيناريو انتخابات 2017، 
التي شــهدت مواجهة ماكرون ولوبان 
في اجلولة الثانية، وانتهت بفوز الرئيس 

احلالي البالغ من العمر 44 عاما.
متى تكون فرنسيا حقيقيا؟

وتوقــع منظمو اســتطالعات إيفوب 
تقاربا شديدا في نتيجة جولة اإلعادة، 
مع حصول ماكــرون على %51 مقابل 
%49 للوبــان، مع العلــم أنه في العام 
2017، حصــل ماكرون على %66.1 من 

األصوات.
وقال ماكرون إن فرنسا وأوروبا تواجهان 
حلظة حاســمة، مضيفــا أن بإمكان 

الفرنسيني التعويل عليه.
وأضاف “أمد يدي لكل من يريد العمل 
من أجل فرنســا”، بحســب ما ذكرت 

رويترز.
وقالت ألنصارهــا الذين راحوا يهتفون 
لها “ســنفوز”. وأضافت في باريس أن 
جولة اإلعادة “ستكون اختيار حضارة”.

وســتمهد هــذه النتيجــة ملواجهة 
ذي  االقتصادي  الليبرالــي  ماكرون  بني 

النظرة العاملية وبني قومية متشككة 
األوروبي والتي كانت،  بشدة في االحتاد 
حتى حرب أوكرانيــا، تعبر صراحة عن 
الروســي فالدميير  بالرئيس  إعجابهــا 
اإلليزيه  بقصر  الفائز  وسيعتمد  بوتن. 
على الناخبــني الذين أعطوا أصواتهم 

ملنافسي ماكرون ولوبان.
وقال كل من املرشحة احملافظة فاليري 
بيكريــس واالشــتراكية آن إيدالغــو 
ويانيك جادو من حــزب اخلضر وفابيان 
إنهم  الشــيوعي  احلزب  من  روســيل 
لليمني  ســيدعمون ماكرون للتصدي 
املتطرف. وقالــت إيدالغو “حتى ال تقع 
فرنسا في كراهية اجلميع ضد اجلميع، 
أدعوكم رسميا للتصويت في 24 أبريل 
مارين  املتطرف  اليمني  ضد مرشــحة 
“عواقب  بيكريــس من  لوبان”. وحذرت 
وخيمة” إذا لم يفــز ماكرون في جولة 
لوبــان جلماهير هتفت  اإلعادة. وقالت 
توحيد  تريد  إنها  “سنفوز! ســنفوز!”، 
أن جولة  وأضافــت  الفرنســيني.  كل 
اإلعادة “ســتكون اختيار احلضارة” وأن 

ويجعل  الضعفاء  سيحمي  برنامجها 
فرنسا مستقلة.

وقبل شــهر تقريبا، كان ماكرون يتجه 
لتحقيق هذا بشــكل مريــح، إذ كان 
يحتل مرتبة متقدمة في استطالعات 
الرأي بفضل النمــو االقتصادي القوي 
واملعارضــة املنقســمة ودوره كزعيم 
سياسي في محاولة جتنب احلرب على 

اجلناح الشرقي ألوروبا.
احلملة  ثمــن خوضــه  دفــع  لكنــه 
االنتخابيــة متأخــرا وجتنــب خاللها 
التجول في األسواق باملناطق اإلقليمية 
لصالح جتمع انتخابي واحد كبير خارج 

باريس.
كما لم حتظ خطة جلعل الناس يعملون 
لفترة أطول بشعبية مما مّكن لوبان من 
تضييق الفجوة في استطالعات الرأي.

في املقابل، جتولت لوبان لعدة أشهر في 
البلدات والقرى في جميع أنحاء فرنسا 
وركزت على قضايا غالء املعيشة التي 
جتاه  الغضب  واســتغلت  املاليني  تؤرق 

النخبة السياسية.

24 من الشهر الجاري

مواجهة جديدة بين ماكرون ولوبان 

الصباح الجديد ـ متابعة:

أقفل بــاب الترشــيح لالنتخابات 
النيابية في لبنان املزمع إجراؤها في 
15 مايو املقبل، على 1043 مرشحاً 
ومرشحة، أي بزيادة 67 مرشحاً عن 

االنتخابات النيابية في عام 2018.
إلى  الكلي  املرشــحني  ووصل عدد 
1043 مرشحاً بينهم 155 مرشحة، 
باملئة من   15 ما يشــكل نســبة 

مجمل املرشحني.
في  الدولية  املستشــارة  وقالــت 
النساء في  اجلندر وشــؤون  قضايا 
لبنان رنــدى يســير أن “امللفت أن 
ترشــيح النســاء هذا العام يتميز 
بنســبة ارتفاع تعادل 37 باملئة عن 

االنتخابات السابقة عام 2018”.
وأضافــت يســير” فــي اللوائــح 
املرشــحة لهذا العــام بلغت 103 
65 منهــا تضم نســاًء.  الئحــة، 
وقالــت “الفت أيضــاً أن الزيادة في 
التي مت اختيارها في  عدد النســاء 
اللوائــح االنتخابية من قبل جهات 
من خارج السلطة احلالية، علما أن 
بعض األحزاب املوجــودة حاليا في 
الســلطة فيها رشحت عدد نساء 

ال بأس به. “
ورأت يســير أن ذلــك “غيــر كاف 
مرتفعة  بنسبة  النسائي  للتمثيل 
فــي مجلــس النــواب اللبنانــي 
قانون  وبحســب  أنــه  خصوصــاً 
املوجودة  والعقلية  احلالي  االنتخاب 
ينتمي حلزب  الــذي  الناخــب  عند 
النظر عن االسم  سياسي، وبغض 
الــذي تروج له الالئحة ســواء كان 
نســائياً أم ال فهذه األحزاب سوف 

تنتخب الالئحة كاملة”.
وأضافت “في حال حصول خرق في 
اللوائح ميكن أن تكون هناك فرصة 
لوصول النســاء إمنا ال تشكل أكثر 
من 30 باملئة من الالئحة وهذا غير 
مضمــون ال ســيما إذا كان ترتيب 

األســماء التــي تندرج فــي هذه 
أو غير  اللوائح ال تتصدرها نســاء 
منشورة بشــكل متواز بني الرجل 
واملــرأة”. وحددت اخلبيرة يســير أن 
وجود النساء في اللوائح ال يشمل 
كل الدوائــر االنتخابيــة في البالد 
مرتفعة  “النســبة  أن  وأوضحــت 
الثانية  بيــروت  دوائر  لوجودهن في 
والبقــاع الثانية التــي وصلت إلى 
نســبة 27 باملئة بينما وصلت في 

دوائر إلى 24 باملئة مثل دائرة بيروت 
األولى، وبقيــت دوائر البقاع الثالثة 
وجبل لبنان الشمال األولى والثانية 
األقل متثيال للنساء، وهذه جميعها 
تتراوح نسبة النساء فيها ما بني 6 

إلى 7 باملئة..”
وعــن برامــج النســاء االنتخابية 
قالــت “إذا توجهنا نحــو املضمون 
لبرامجهن االنتخابية جنده متقدما 
السياســية  املواقف  وخصوصــاً 

املرتبطــة بالوضع الراهــن واألمل 
وجود  يقابله  نساء  بوجود  بالتغيير 
رجال لديهم إميان مبشــاركة ووجود 

املرأة. “
وختمــت “مــن الضــروري وصول 
النســاء إلى البرملان من أجل كسر 
الصورة النمطيــة التي توحي بأن 
املــرأة ال تعمل بالسياســة، وجند 
املرشحات  النساء  برامج  من خالل 
املتنوعــة بــني األمن والسياســة 

الفســاد  وملفــات  واالقتصــاد 
بصيص أمل، وحبذا لو تكون جميع 
املرشحات على املستوى السياسي 

الذي يحمل اإلطار التغييري”.
يذكر أن لبنان يســتعد النتخابات 
برملانيــة منتصــف مايــو املقبل، 
املتحدة  األمم  برنامج  ويستعد معه 
إلجراء  املتوفرة  التحضيــرات  بكل 
االنتخابــات البرملانية في لبنان من 
تسجيل املرشحني، وتأمني املكاتب 

التســجيل  ونظــام  واملوظفــني 
والقرطاسية.

وقام البرنامج بتأمني 18 ألف عازل 
ألقالم االقتراع، التي سيصل عددها 
في لبنان إلــى 7 آالف قلم في كل 
الدوائر. كما أّمن 25 ألف علبة حبر 
سري تســتخدم يوم االقتراع، هذا 
فضالً عن تأمني كل اللوجســتيات 
التي  واملنشــورات  والقرطاســية 

تستخدم يوم االقتراع.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اتهم اجليــش الروســي الواليات 
املتحدة مبخالفــة التزاماتها أمام 
اجملتمع الدولي في مجال األسلحة 
والكيميائيــة،  البيولوجيــة 
املثيــرة  بأنشــطتها  خصوصــا 

للتساؤالت في أوكرانيا.
وذكر قائد قوات الدفاع اإلشعاعي 
والكيميائــي والبيولوجــي فــي 
اجليش الروســي، إيغور كيريلوف، 
في حوار مع شــبكة RT مبناسبة 
حظر  معاهــدة  إنشــاء  ذكــرى 
 ،1975 عام  البيولوجية  األسلحة 
أن أنشــطة اخملتبرات البيولوجية 
األمريكية في أوكرانيا ودول أخرى 

تســتدعي الكثير من التساؤالت 
واشــنطن  التزام  مــدى  بشــأن 
باملعاهدة املذكــورة وقرار مجلس 
األمــن الدولي رقــم 1540 اخلاص 
الدمار  أســلحة  انتشــار  مبنــع 

الشامل.
وأشار اجلنرال الروسي إلى أن قلق 
موســكو في هذا الصدد مرتبط 
باحتفــاظ الواليــات املتحدة في 
قانونهــا على بنود تســمح لها 
تطوير  في مجال  العمل  مبواصلة 
األسلحة البيولوجية، على الرغم 
من أن ذلك يخالف مســؤولياتها 

الدولية في هذا اجملال.
وأوضح أن الواليــات املتحدة لدى 

إبرامها بروتوكــول جنيف اخلاص 
األســلحة  اســتخدام  بحظــر 
في  والبيولوجيــة  الكيميائيــة 
النزاعات املسلحة الدولية قدمت 
أحدها  يسمح  حتفظات  سلسلة 
لواشنطن باســتخدام هذا النوع 

من السالح بإجراء جوابي.
ولفــت كيريلوف إلــى أن القانون 
الذي يحمل  األمريكــي  الفدرالي 
اســم “وحــدة وتالحــم أمريكا 
فــي مكافحة اإلرهاب” يســمح 
بإجراء بحوث في مجال األسلحة 
البيولوجية بتفويض من احلكومة 
الواليات  أن  األمريكيــة، مؤكــدا 
املتحــدة ضمن إطار هذه البحوث 

تعمــل خصوصــا علــى تطوير 
وسائل  اختراع  براءات  وتســجيل 
خاصة بنقل واســتخدام أسلحة 

بيولوجية.
وذكر اجلنــرال أنه يقصــد بذلك 
شــهادة بــراءة االختــراع رقــم 
8967029 مــن تاريــخ الثالث من 
2015، وهــي تخص طائرة  مارس 
مسيرة مخصصة بنشر حشرات 
مصابة بفيروسات في اجلو، بغية 
“تدمير قوات العدو أو إخراجها من 
اخلدمة دون تعريض العســكريني 

األمريكيني ألي خطر”.
وكشــف كيريلوف أن واشــنطن 
ردا على استفســار  ذلــك،  بررت 

قدمتــه اخلارجية الروســية عام 
إصدار شــهادة  إن  بالقول   ،2018
يعني  ال  الطائــرة  لهذه  االختراع 

تطويرها على أرض الواقع.
وشدد اجلنرال على أن هذا املوقف 
ال يصمد أمام متحيص، خاصة وأن 
املتحدة  الواليات  معايير مكتــب 
والعالمــات  االختــراع  لبــراءات 
التجاريــة )USPTO( تنــص على 
أن شــهادة االختراع تصدر ملنتج 
محدد وليس لفكرة غير مجسدة.
وذّكــر كيريلــوف بالوثائــق التي 
نشــرتها وزارة الدفاع الروســية 
في األســابيع املاضية بشأن إدارة 
بيولوجيا  مختبــرا   30 البنتاغون 

في أوكرانيا أجريــت فيها بحوث 
تخص فيروســات خطيرة للغاية، 
قائال: “بدون أدنى شــك تشــكل 
أنشطة اخملتبرات البيولوجية قرب 
حدود روســيا مخاطر على األمن 

البيولوجي لدولتنا”.
واتهم القيادي العسكري الروسي 
الواليــات املتحــدة بالصمت عن 
أنشطتها البيولوجية العسكرية 
في أوكرانيا ضمن تقارير ســنوية 
تقدمها الــدول األعضاء في األمم 
املتحدة في إطــار “إجراءات تعزيز 
الثقة” الرامية إلــى الرقابة على 
تطبيق معاهدة حظر األســلحة 

البيولوجية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف تقرير أن حملة الضربات 
اجلوية اإلســرائيلية في ســوريا 
العســكرية  الطموحات  أعاقت 
الصراع  دفعت  لكنهــا  اإليرانية، 

إلى ساحات أخرى.
وأكد اجلنرال أميكام نوركني الذي 
تقاعــد األســبوع املاضي كقائد 
لسالح اجلو اإلسرائيلي أن احلملة 
حققــت جناحــا أقل من نســبة 
الوضع كان  أن  إلى  ٪100، مشيراً 
من املمكن أن يكون أكثر سلبية 

من دونها.

400 غارة
أنه  اإلســرائيلي  اجليش  وكشف 
نفــذ أكثر من 400 غارة جوية في 
ســوريا وأجزاء أخرى من الشــرق 
األوسط منذ عام 2017 كجزء من 
تستهدف  النطاق  واسعة  حملة 
إيــران وحلفاءها، بحســب تقرير 

لصحيفة »وول ستريت جورنال«.
وأشــار القادة اإلســرائيليون إلى 
احلروب«  باسم »احلرب بني  احلملة 
التي يقولــون إنها تهدف إلى ردع 
إيران وإضعــاف قدرة طهران على 
اندالع  حالة  في  إســرائيل  ضرب 

حــرب مفتوحــة بــني اخلصمني 
اإلقليميني.

ضربتها  التي  األهــداف  بني  ومن 
دفاع  أنظمة  سوريا،  في  إسرائيل 
طائرات  وقواعــد  روســية  جوي 
بــدون طيار يديرها مستشــارون 
وأنظمة  إيرانيــون،  عســكريون 
صواريخ دقيقــة التوجيه ملقاتلي 

حزب اهلل في لبنان.
كما قتلــت الضربــات أكثر من 
قادة  بينهــم  300 شــخص من 
وجنــود  إيرانيــون  عســكريون 
ســوريون ومســلحون تدعمهم 

األقل،  وثالثة مدنيني على  طهران 
 NorthStar وفقاً لتقرير من شركة
شركة  وهي   Security Analysis

استشارية مقرها إسرائيل.
كارميــت  قالــت  بدورهــا، 
في  الباحثة  الزميلة  فالينســي، 
معهد دراســات األمــن القومي 
اإلســرائيلي، إن احلملــة أدت إلى 
انسحاب القوات اإليرانية إلى حد 
كبير مــن مواقع قريبة من احلدود 
اإلسرائيلية إلى مناطق أكثر أمانًا 

في شرق سوريا.
انسحاب إيراني من احلدود

وأضافــت أنهــا »اســتراتيجية 
فعالــة، لكنهــا غيــر كافيــة 
الكامل  إيران  ترسخ  للتعامل مع 
قربها والتهديدات التي متتلكها«.

يشــار إلى أن إســرائيل شــنت 
أمس السبت، غارات عنيفة على 
»مصانع إيرانيــة« في ريف حماة 
أوسع هجوم  وسط ســوريا، في 
من نوعه منذ بدء احلرب الروسية 

في أوكرانيا.
وقــال املرصــد الســوري حلقوق 
حصلت  »انفجارات  إن  اإلنســان 
في محيط مدينة مصياف بريف 

حمــاة الغربي، نتيجــة صواريخ 
نقاط  عدة  استهدفت  إسرائيلية 
فــي محيــط مدينــة مصياف 
الســويدي  قرية  فــي  ونقطــة 
ومعامــل الدفــاع فــي منطقة 
الزاوي بريــف حماة الغربي، حيث 
لـ)احلرس  تابعة  توجد ميليشيات 
الثــوري( اإليرانــي، و)حــزب اهلل( 

اللبناني«.
وأشــار إلى وجود »مســتودعات 
الصواريخ،  لتطوير  بحوث  ومراكز 
وطائرات مســيرة« فــي األماكن 

املستهدفة.

ترشح النساء في انتخابات لبنان المقبلة
يزيد بنسبة 37 % عن سابقتها في 2018 

جنرال في وزارة الدفاع الروسية:

اميركا اخترعت طائرة مسيرة لنشر حشرات مصابة بفيروسات

ضربات إسرائيل في سوريا أعاقت طموحات إيران
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 204/ج/2022
التاريخ: 2022/4/4

الى/ املتهم الهارب/ 
)عالء كرمي عبيد الصباحي(

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/5/9 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 204/ج/2022 وفق املادة 10 ف5 
رقم  الشــخصية  األحوال  قانــون  من 
188 لســنة 1959 ولكونك هاربا قررت 
النشــر في  احملكمة تبليغك من خالل 
صحيفتني محليتني يوميتني في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما استنادا 
املــادة 143/ج االصوليــة وفي  لنــص 
احملاكمة  حال عدم حضورك ســتجرى 

بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

فقدان هوية
 وكالة طحني

طحني  وكالــة  هوية  فقــدت 
التجــارة/  وزارة  مــن  صــادرة 
الشــركة العامــة لتصنيــع 
احلبوب، باســم )مالــك ناصر 
خزعــل(، فمــن يعثــر عليها 

تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 136/ج/2022
التاريخ: 2022/4/4

الى/ املتهم الهارب
 نور الدين علي طنش دعيم

م/ تبليغ
قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/5/9 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمــة 136/ج/2022 وفــق املادة 248 
من قانــون العقوبــات العراقي املرقم 
111 لســنة 1969 ولكونك هاربا قررت 
النشــر في  احملكمة تبليغك من خالل 
صحيفتني محليتني يوميتني في موعد 
احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما استنادا 
املــادة 143/ج االصوليــة وفي  لنــص 
احملاكمة  حال عدم حضورك ســتجرى 

بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية

محكمة بداءة الناصرية
العدد: 1225/ب/2021

إعالن
ســتبيع محكمة بــداءة الناصرية عن طريق 
املزايدة العلنية العقار تسلســل 3739/110 
جزيرة وخالل خمسة عشــر يوما اعتبارا من 
اليوم التالي للنشــر وإذا صادف اليوم اخلامس 
عشــر عطلة رســمية ففي اليوم الذي يليه 
وفي متام الســاعة الثانية عشــرة ظهرا في 
قاعــة محكمــة البــداءة، فعلــى الراغبني 
املعينني  والزمان  املكان  بالشــراء احلضور في 
مســتصحبني معهم التأمينــات القانونية 
بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل 
العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية إن 
لم يكونوا من الشركاء علما إن الداللية على 

املشتري.
القاضي/ عزيز شنته اجلابري
األوصاف: 1- العقار يقع في مدينة الناصرية/ 
الصاحليــة قرب ديــوان عبادة وهــو عبارة عن 
دار مفــرز منها باتلــو بصورة غير رســمية 
والدار مكونة من اســتقبال وهــول وغرفتي 
نوم ومجموعــة صحية مبني مــن الطابوق 
العقار:  مســاحة   -2- بالشيلمان.  ومسقف 
210 م2. -3- القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناًء 
مائة وخمســة ماليني دينار فقــط -4- الدار 
مشغولة من قبل املدعى عليه الذي لم يبدي 
رأيه بالبقاء مســتأجرا بعــد البيع من عدمه 

رغم تبليغه.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح النعمانية
العدد: 215/ج/2022
التاريخ: /2022/4

الى/ املتهم الهارب
 عز الدين فرحان خلباص ناصر 

البركاوي
م/ تبليغ

قررت هذه احملكمة حتديد يوم 2022/5/9 
الدعوى اجلزائية  موعدا للمحاكمة في 
املرقمة 215/ج/2022 وفق املادة 431 من 
قانون العقوبات العراقي ولكونك هاربا 
النشر  تبليغك من خالل  قررت احملكمة 
يوميتني في  في صحيفتني محليتــني 
موعــد احملاكمة اعاله وخالل ثالثني يوما 
اســتنادا لنص املــادة 143/ج االصولية 
عــدم حضورك ســتجرى  حــال  وفي 

احملاكمة بحقكم غيابا وعلنا.
القاضي
صباح حسن العتابي
قاضي محكمة جنح النعمانية
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وزارة النفط
شركة غاز اجلنوب )شركة عامة(

إعادة إعالن مزايدة علنية إليجار كشك املواد الغذائية في مقر الشركة

تعلن شــركة غاز اجلنوب )شــركة عامة( عن إعادة إجراء مزايدة علنية إليجار الكشــك )حانوت لبيع املواد 
الغذائية( في مقر الشــركة مبساحة )45 م2(+ مخزن مبســاحة )14,56 م3( وحسب قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لســنة 2013 وتعديالته، فعلى الراغبني في االشــتراك احلضور في الســاعة )10:00( من 
صباح األربعاء 2022/4/27 في مقر الشركة )خور الزبير( مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة وفقا 

للشروط التالية:
1- تقدمي التأمينات القانونية البالغة )3000000( ثالثة ماليني دينار عراقي قبل املزايدة العلنية بصك مصدق 

صادر من مصرف معتمد.
2- املستمسكات الثبوتية )البطاقة الوطنية او هوية األحوال وشهادة اجلنسية، وبطاقة السكن(

3- تستوفى من املستأجر أجور خدمة بنسبة 2% من بدل االيجار ويتحمل أجور نشر اإلعالن.
4- يلزم املستأجر بدفع بدل االيجار السنوي مع املصاريف كاملة خالل )30 يوما( من تاريخ اإلحالة القطعية. 
املدير العام
حمزة عبد الباقي ناصر
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محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 8715
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/42/ صحة/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)إنشاء مركز صحي رئيسي في اسكي موصل االمين(

ضمــن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظة نينــوى لعام 2021( 
وبكلفة تخمينية )788,610,000 دينار( سبعمائة وثمانية وثمانون مليون 

وستمائة وعشرة الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )450( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قســم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً من 
تاريخ نشر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2022/4/20( للحصول 
على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 750 الف دينار )سبعمائة 

وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبــل صاحب العطاء او مــن يخوله بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات في ديوان محافظة نينوى

مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة في الصفحة رقم )2( علما 
ان تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/4/21 الساعة الثانية عشر ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 
2022/4/17 لإلجابة على االستفســارات في العنــوان املذكور في وثيقة 

العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى 
قسم العقود

العدد: 8719
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/43/ بلديات/ 
)خطة األرصدة اجملمدة لعام 2021(
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:

)تبليط الشارع احلولي الغربي وشوارع متفرقة في 
ناحية تل عبطة(

ضمن تخصيصات )خطة األرصدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 2021( وبكلفة 
تخمينية )217,350,000 دينار( مائتان وسبعة عشر مليون وثالثمائة وخمسون 

الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )120( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة قسم 
العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي وابتداءاً من تاريخ نشر 
اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم )2022/4/20( للحصول على نسخة 
من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 150 الف دينار فقط )مائة وخمسون الف 

دينار( غير قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء وعنوانه ويودع في صندوق 

العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات في مديرية بلديات نينوى
مرفقا معه الوثائق واملستمســكات املذكورة فــي الصفحة رقم )2( علما ان 
تاريخ الغلق يوم اخلميس املوافق 2022/4/21 الساعة الثانية عشر ظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم االحد املوافق 
2022/4/17 لإلجابة على االستفسارات في العنوان املذكور في وثيقة العطاء.

مع التقدير
جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

توقعت وزارة التخطيط والتعاون 
االمنائي امس االثنني، ارتفاع نسبة 
باملئة،   25 الــى  البالد  الفقر في 
فيما أورد تقريــر لألمم املتحدة ان 
هذه النسبة ستكون بني سبعة 
املئة، بعد قرار احلكومة  و14 في 

العراقية خفض قيمة الدينار.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد 
“الوزارة  إن   ، الهنــداوي  الزهــرة 
مسح  بتسجيل  قريباً  ســتبدأ 
والوقوف  بالعــراق  للفقر  جديد 
على مؤشــرات الفقــر في ظل 
كانت  ســواء  احلالية  الظــروف 
املتعلقــة بكوفيــد 19 او كانت 

نتاج الظروف الغذاء العاملية”.
وأضاف أن “آخر احصائية لنسب 
الفقر في العــراق في عام 2019 
قبــل اجلائحة، ســجلت تقريباً 
22.5 باملئــة”، مبينــا أن “ما بعد 
الظــروف  وبســبب  اجلائحــة 
االقتصاديــة والصحية ارتفعت 
النسبة وتوقعاتنا ان تتراوح هذه 

النسبة من 22 الى 25 باملئة”.
وأشار الهنداوي إلى أن “احلكومة 
اتخذت اجراءات ملعاجلة مشكلة 
نقص بعــض املواد االساســية 
اموال  بتخصيص  ســواء  عاملياً 
باألمن  ترتبــط  قضيــة  وهــي 
الغذائي وهو االكثر تأثراً باألسعار 
للسيطرة  العالم  مستوى  على 
علــى الوضع وعمليــة تعويض 
االرتفــاع مقابل توفيــر االموال 

لتغطية هذا االرتفاع” .
ولفــت إلــى أن “الفقــر يتأثــر 
والتداعيات  الظــروف  هذه  مبثل 
باملقابل  ايضاً  ولكن  الســلبية، 
هناك اجراءات من قبل احلكومة 
لغــرض دعم الفقــراء اما خالل 
متثل  وهي  التموينيــة  البطاقة 
االساس عبر دعمها مالياً وتامني 
اكثر من حصة في وقت متقارب 
للمواطن، وايضا بدعم شــبكة 
احلمايــة االجتماعيــة من خالل 

منح الرواتب بشــكل مســتمر 
للمشمولني بالشبكة”.

االمن  قانــون  “اقرار  ان  واوضــح 
كان  الــذي  والتنمية  الغذائــي 
دور في وضع  التخطيــط  لوزارة 
هذا  القانــون ســيعالج  هــذا 
ســيخصص  النــه  املشــكلة 
امواالً ال بأس بها لألمن الغذائي 

واملشاريع أيضاً”.
يذكــر ان ارتفاع اســعار الدوالر 
ومــا جاء بعده مــن ازمة الغذاء 
العاملي نتيجة احلرب في اوكرانيا 
قد رفعت اســعار املواد والسلع 
االساســية، وخاصــة ان العراق 

يعتمد علــى توفيرها بنســبة 
شــبه كامل على استيرادها من 

اخلارج.
ورجح تقرير صادر عن األمم املتحدة، 
ارتفاع نســبة الفقر في العراق 
بني سبعة و14 في املئة، بعد قرار 
قيمة  خفض  العراقية  احلكومة 
الدينــار وما رافقه من ارتفاع في 

أسعار املواد الغذائية.
يقول التقرير، الذي اشتركت في 
إعداده منظمة األغذية والزراعة 
“الفــاو” وبرنامج األغذية العاملي 
قرار خفض  إن  الدولــي،  والبنك 
قيمــة العملة احمللية ســيؤدي 

زيادة  إلــى  املــدى القصير  على 
أعداد الفقــراء في البالد بني 2.7 

مليون و5.5 مليون عراقي.
األعداد  أن هذه  التقريــر  وأضاف 
ســتضاف إلى نحــو 6.9 مليون 
عراقي موجودون أصال قبل اندالع 

أزمة جائحة كورونا.
التقريــر الذي حمل عنــوان “أثر 
فيــروس كورونا املســتجد على 
األمن الغذائي في العراق” أشــار 
إلى أن احلكومـة العراقية تواجه 
فـــي محاولـة  “مهـام صعبـة 
إعـــادة تشـــغيل االقتصـــاد 

املتداعـي”.

وقال التقرير إن الفئـــات األكثر 
ضعفـا وهشاشـة، مبـن فيهـم 
والالجئني  داخليـــا  النازحيـــن 
والعائديـــن مـــن اخمليمات، هم 
األنــاس األكثر تضــررا من جراء 
واإلجــراءات  كورونــا  جائحــة 

احلكومية التي ترافقت معها.
وتضاعف معدل الفقر في العراق 
في العام 2020، حيث بات 40 في 
البالغ عددهم  املئة من السكان 
40 مليونا، يعتبــرون فقراء وفق 

البنك الدولي. 
في   25 العراقي  الدينار  وخســر 
املئة مــن قيمتــه، فيما تصرف 

موظفيهــا  رواتــب  احلكومــة 
الذين يشــكلون 20 في املئة من 
الســكان، بتأخير ألسبوع واثنني 

أحيانا شهريا. 
وحــدد البنــك املركــزي، نهاية 
العام املاضي، سعر صرف جديدا 
الدوالر  ليرتفع  الوطنية  للعملة 
إلــى 1450 دينــارا مقابل 1190 
دينارا قبــل القرار، وهو األول منذ 

نصف عقد. 
املواد  جتــار  رفع  لذلــك  ونتيجة 
اجلملة  وجتار  الزراعيــة  الغذائية 
20 في املئة  أسعارهم بنســبة 
واكثر من ذلك في بعض األحيان.

الصباح الجديد ـ متابعة:
مؤخراً  اجلمــارك  هيئــة  بــدأت 
العمــل بالتصريحــة اجلمركية 
منها  محاولة  فــي  اإللكترونية، 
ورفع  التهريب  للحد من عمليات 

واردات الدولة املالية.
وقال مديــر عام الهيئة شــاكر 
الزبيــدي إن “الهيئة بــدأت منذ 
الشهر املاضي بالعمل باجلمركة 
اإللكترونيــة، وهــي آلية جديدة 
وحديثة ُيكنهــا أن متنع عمليات 
بالوصوالت،  والتالعــب  التهريب 
فضــالً عــن تســريع العمل بني 

املنافذ اجلمركية واملقر العام”.
ســتحد  اآللية  “هذه  أن  وأضاف، 
مــن املتهربني من دفــع التعرفة 
اجلمركيــة، فضالً عن تســهيل 
اإلجراءات ألصحاب العالقة وإنهاء 

أي تأخر في إكمال معامالتهم”.
احلدودية  واملنافــذ  للجمارك  وملا 
من أهمية، ركــز رئيس احلكومة 

الكاظمي  مصطفــى  العراقية 
 2020 عندما تسنم منصبه عام 
على هذا امللف، وســعى بحملة 
ومالحقة  فيه  “الفســاد”  حملاربة 

املتورطني بعمليات التهريب.
على  الروســية  احلرب  وبســبب 
أوكرانيا وارتفاع األســعار، أعلنت 
األربعاء  يــوم  العراقية  احلكومة 
املاضي عن فتح باب استيراد املواد 

الغذائية كافة ملدة 3 أشهر.
ففي ظل اتخــاذ بعض املتنفذين 
أداة  العراقية نفوذهم  الدولة  في 
خالل  الهيئة  اتخــذت  للتهريب، 
اجتماع عقدتــه اخلميس )-10-4
2022( برئاســة شــاكر الزبيدي 
مجموعة قــرارات، منها: أهمية 
تنشيط عمل التحريات في كافة 
املديريــات و مكافحــة التهريب 
ومشــددة،  دقيقــة  بإجــراءات 
اجلمركية،  التصاريــح  وفحــص 
ودوره  اجلاف  امليناء  إلى  والتسويق 

في معاجلــة التهريب، فضالً عن 
متابعة التصاريح املزورة”.

وتزامنــاً مع ارتفاع أســعار املواد 
الغذائيــة وإغالق بعــض املنافذ 
 ، الســلطات  بأمــر  احلدوديــة 
إجراءات  اجلمــارك  هيئة  اتخذت 

البضائع  دخول  لتسهيل  جديدة 
الزراعية، بعد أن أصدرت تعليمات 
فورية إلى املراكز اجلمركية كافة 
بتسهيل إجراءات دخول البضائع 
الزراعيــة لتأمني حاجة الســوق 
احمللية ورفدها مبا حتتاج ملنع الزيادة 

في أســعار تلك املنتجات متاشيا 
مع الظروف الراهنة التي تتطلب 
املزيد مــن اجلهود ومنع املتالعبني 
لبيان  وفقــا  الشــعب،  بقــوت 

الهيئة.
أهــم  أحــد  الهيئــة  وتعتبــر 
املؤسســات في الدولة العراقية 
التي ترفد موازنة الدولة بالواردات 
املالية من خالل اســتعادة املبالغ 
من  املتهربــة  الشــركات  مــن 
فضالً  بذمتها،  التي  املستحقات 
عن اتباع آليات جديدة في مراقبة 

منافذها.
من جهتهــا، قالــت النائبة في 
نصيف  عالية  العراقــي  البرملان 
“وزارة  إن  صحفــي،  بيــان  فــي 
باالشتراك  اجلمارك  وهيئة  املالية 
مــع هيئــة النزاهــة جنحت في 
استحصال جزء مهم من الديون 
التخليص  بذمة شركات  املترتبة 
2013 وهو  اجلمركــي منذ عــام 

)2,230,765,000( دينــار عراقــي 
خالل املُــدة من )1/كانــون االول 
/2021 ولغاية 28/شــباط/2022( 
الهيئة  أصــدرت  أن  بعــد  وذلك 
تعميمــا  للجمــارك  العامــة 
بإيقاف  كافــة  مديرياتها  علــى 
بذمتها  التــي  الشــركات  عمل 
ُمستحقات مالية ُمتأخرة ما لم 
تأِت ببراءة ذمة من الهيئة العامة 
للضرائــب والشــركة العامــة 

للمعارض واخلدمات العراقية “.
كمــا أصــدرت الهيئــة العامة 
للجمارك الشهر املاضي، تعميما 
لتنفيــذ قــرار 72 لســنة 2022 
الرســوم  “تصفيــر  واملتضمــن 
الغذائيــة  للمــواد  اجلمركيــة 
واالســتهالكية األساسية ومواد 
لدعم شــريحة  وذلــك  البنــاء 
والتي  الشــعب  وقوت  املواطنني 
اليومية ملواجهة  متس حياتهــم 

حتديات غالء األسعار”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العربي  اخلليــج  برنامــج  بحث 
رابطة  مــع  “اجفند”،  للتنميــة 
املصارف اخلاصة العراقية والبنك 
كبير  بحضور  العراقــي  املركزي 
متخصصة  شــركة  تأســيس 
للتمويــل االصغر  فــي العراق، 
احملرومة  الشــرائح  الى  للوصول 

من التمويل في اجملتمع.

بدر  البرنامج  مستشــار  وقــال 
“برنامج  إن  الرحمــن  عبد  الدين 
ناقش  للتنمية  العربيــة  اخلليج 
في اجتمــاع مع املصارف اخلاصة 
والبنك  العراقيــة  واحلكوميــة 
اطالق  اتفاقية  تفعيــل  املركزي 
مبادرة لشــركة التمويل االصغر 
والصغير، التــي تختص بايصال 
محدودة  للطبقــات  التمويــل  

الصغــرى  واملشــاريع  الدخــل 
فــي اجملتمع، واقراضهــا لتمويل 
مشــاريعها او انشــاء مشاريع 
جديــدة، وتعــزز مــن مفهــوم 

الشمول املالي”.
تشــمل  “االتفاقية  أن  وأوضــح 
للتمويل  االســتراتيجيات  اعداد 
االصغر والصغير خالل 5 القادمة 
عبــر البنــك املركــزي العراقي 

الفاعلة ملعاجلة  املالية  واملؤسات 
الشــأن،  بهذا  العالقة  القضايا 
التثقيف  برنامج  وتقدمي  وكذلك 
املالي واعــداد مدربني لتصحيح 
بالتمويــل  اخلاصــة  املفاهيــم 

االصغر في العراق”.
ولفت الــى أن “برنامــج اخلليج 
العربــي للتنمية يطمح الفتتاح 
شركة التمويل االصغر والصغير 

بالعراق برأس مــال يصل الى 10 
املصارف  دوالر، مبشــاركة  ماليني 
اخلاصــة واحلكوميــة العربيــة 

والعراقية”.
ونبــه الــى أن “متويل الشــركة 
البنوك  متويــالت  عبر  ســيكون 
العربي  اخلليج  برنامــج  ومبادرة 
للتنمية”، مبينا أن “االرباح سيعاد 
التحتية  البنى  في  اســتثمارها 

استثماره  يكن  الذي  بالشــكل 
في حتقيق التنمية املستدامة”.

وأشــار الــى  أن “برنامج اخلليج 
العربي لــه جتارب فــي التمويل 
فــي كثير من  والصغير  االصغر 
دول أفريقيــا والــدول العربيــة 
وســخر كثير من املوارد للتمويل 
االصغر في هذه الدول عبر بنوك 

االبداع”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلــن هوبرتــوس هايل وزيــر العمل 
األملاني أنه يرى أن احلرب الروسية ضد 
أوكرانيا وعواقبها ســيكون لها تأثير 
ملموس فــي النمــو االقتصادي في 

أملانيا.
صحافية  تصريحــات  في  هايل  وقال 
أمس، “نتوقع في املتوسط هذا العام 
590 ألف شــخص يعملون لساعات 
مختصرة، وســيبلغ النمو االقتصادي 
هذا العام، وفقا لتوقعات باحثينا، 1.4 

إلى 1.5 في املائة”.
ووفقا لـ”األملانية” أوضح هايل أن األمر 
برمته يخضع لشرط أال تنتشر احلرب، 

وأن تستمر إمدادات الطاقة.
وخفضت احلكومة االحتادية بشــكل 
واضح توقعاتها االقتصادية في نهاية 
كانون الثاني املاضي ،أي قبل بدء احلرب 

الروسية في أوكرانيا بستة أسابيع - 
وتوقعت احلكومة آنذاك منوا اقتصاديا 
3.6 فــي املائة فقط، بســبب عواقب 

تفشي وباء كورونا.
وكانــت احلكومة األملانية الســابقة 
توقعــت في خريــف 2021 منــوا 4.1 
في املائة، لكن احلرب الروســية على 
أوكرانيا والعقوبات التي ترتبت عليها 
ضد روسيا تســببت في تغير الوضع 
متاما حاليا، حيث توقع خبراء االقتصاد 
في نهايــة آذار )مارس( املاضي منوا 1.8 
في املائة فقط هذا العام. وأشاروا إلى 
إمكانيــة تردي الوضع بشــكل أكبر، 
حال زيادة حدة النزاع األوكراني ووقف 

ورادات الطاقة الروسية.
وتعهد وزير العمل األملاني بأن احلكومة 
اقتصادية  مساعدات  ستوفر  األملانية 
هادفة وفرص عمل، حيثما يكون ذلك 

ممكنا، في حال تردي الوضع.
وتصاعدت اخملاوف في قطاع البناء في 
أملانيا فيما يتعلق بارتفاع األسعار في 

أسواق املواد اخلام، بسبب احلرب.
العام  املدير  باكليبــا،  فيليكس  وقال 
لالحتاد األملانــي املركزي لقطاع البناء، 
في تصريحــات صحافية أمس األول، 
“التدخــل العســكري الروســي في 
أوكرانيــا له تأثيــر أكبــر بكثير في 
قطاع البناء األملاني مما كان مفترضا”، 
موضحا على ســبيل املثال، أن أسعار 
احلديــد واخلرســانة لرصــف الطرق، 
وكذلك أســعار األخشــاب، قد زادت 

بشكل كبير.
وأضــاف باكليبا “على غــرار إمدادات 
الطاقة، نرى أنه يتعني علينا أن نصبح 
أقل اعتمادا على املنتجات من روسيا”.
وذكر أن هذا يشمل، على سبيل املثال، 

التفكير أكثر في استخدام املواد اخلام 
احملليــة، لدينا كثير في بالدنا، لكننا ال 
نرغب في اســتخراجه، “من مسؤول 
املنطقة الذي يود أن يأذن بحفر اجلبس 
أو الرمــل واحلصــى فــي منطقته؟ 
عن  أكثر  التحــدث  علينا  ســيتعني 

ذلك”.
وأشــار باكليبا إلــى أن هناك حاجة 
ماسة إلى إجراء مناقشة جديدة حول 
إنشــاء مناطق جتارة حــرة في الدول 
الديقراطية، وقــال “نحن بحاجة إلى 
مناطق جتارة حرة كبيــرة حتى نكون 
أقل عرضة للخطر وعرضة للصراعات 
مع روســيا والصني في املســتقبل”، 
مضيفــا أن “إعــادة اســتخدام مواد 
البناء ليس فقط موضوعا رئيسا من 
منظور حماية املناخ، بل أيضا لتوفير 

التكاليف”.

وزارة التخطيط تتوقع زيادة نسب الفقر في البالد لتصل 25 %
األمم المتحدة: خفض الدينار العراقي سبب مباشر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت مبيعات البنــك املركزي العراقي من 
 85% الدوالر للحــواالت اخلارجية بأكثــر من 
في مزاد امس  االثنني على حســاب املبيعات 

النقدية.
وذكر مصدر صحفــي ، أن “مبيعــات البنك 
املركزي خالل مزاده، امس االثنني ، لبيع وشراء 
الدوالر االمريكــي، بلغت 187 مليوناً و73 الفاً 
و462 دوالراً غطاها البنك بسعر صرف اساس 

بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وأضاف املصــدر، أن “أكثر مــن %85 من هذه 
املبيعات ذهبــت لتعزيز االرصــدة في اخلارج 
على شــكل حواالت واعتمادات، حيث بلغت 
162 مليونــاً و123 الفــاً و462 دوالراً، مقارنة 
باملبيعات النقدية التي بلغت 24 مليوناً و950 

الف دوالر”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط مع افتتاح الســوق 
النفطية امس االثنني، بعد التراجع األسبوعي 
الثاني على التوالي بعد أن أعلن املستهلكون 
في العالم عــن خطط لإلفــراج عن النفط 
اخلام من اخملزونات االستراتيجية ومع استمرار 

عمليات اإلغالق الصينية.
وفي الساعة 04:39 بتوقيت جرينتش انخفض 
خام برنت 2.32 دوالرا إلى 100.64 دوالر للبرميل 
بينما فقد اخلــام األمريكــي 2.42 دوالرا إلى 
95.84 دوالرا، ونزل برنت األســبوع املاضي 1.5 
باملئــة بينما نزل غرب تكســاس الوســيط 

األمريكي 1 باملئة.
كان السوق يراقب التطورات في الصني، حيث 
أبقت الســلطات شنغهاي، املدينة التي يبلغ 
عدد ســكانها 26 مليون شخص، حتت “عدم 
COVID-19 وتعتبر  التســامح املطلق” مــع 

الصني هي أكبر مستورد للنفط في العالم.
ســتفرج الدول األعضاء فــي وكالة الطاقة 
الدوليــة )IEA( عــن 60 مليــون برميل خالل 
الواليات  املقبلة، مع مطابقة  الستة  األشهر 
املتحدة لهــذه الكمية كجزء مــن إصدارها 
البالغ 180 مليــون برميل الذي مت اإلعالن عنه 

في  آذار.
ســيصل إصدار وكالة الطاقة الدولية إلى ما 
يقرب من مليوني برميل من اإلمدادات اليومية 
للشــهرين املقبلــني ، باإلضافة إلــى مليون 
برميل أخرى من الواليــات املتحدة ملدة أربعة 
أشــهر بعد ذلك، ومن غير الواضح ما إذا كان 
ذلك سيعوض النقص في اخلام الروسي بعد 
أن تعرضت تلك الدولة لعقوبات شــديدة في 

أعقاب غزوها ألوكرانيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أسعار الذهب، امس االثنني، حيث عزز 
ارتفاع عوائد ســندات اخلزانة الدوالر وتصدى 

للمخاوف اجلديدة بشأن احلرب في أوكرانيا.
وانخفــض ســعر الذهــب الفوري بنســبة 
٪0.2 إلــى 1941.95 دوالرًا لألوقية، اعتبارًا من 
الســاعة 04:52 بتوقيــت جرينتــش، بعد أن 
سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 

1949.32 دوالرًا
وكانــت العقود اآلجلة للذهــب في الواليات 

املتحدة ثابتة عند 1945.70 دوالرًا أمريكًيا.
ارتفع مؤشر الدوالر األمريكي، بدعم احتماالت 
ارتفاع أســعار الفائدة من قبــل االحتياطي 
الفيدرالــي األمريكــي الحتــواء التضخــم 
أقل  الذهب  القــوي يجعل  الدوالر  املتصاعد، 

جاذبية لآلخرين حاملي العملة.
يســتعد بنك االحتياطــي الفيدرالي خلفض 
حيازاتــه من األصول وحتريك أســعار الفائدة 
أعلــى بشــكل حاد. تــؤدي أســعار الفائدة 
والعوائــد املرتفعة في الواليــات املتحدة إلى 
زيادة تكلفة الفرصة البديلة حليازة السبائك، 
والتي تســتخدم أيًضا كملــف التحوط ضد 
االخرى  للمعادن  بالنســبة  التضخم.  ارتفاع 
زاد البالديــوم 2.6 باملئة إلــى 2487.83 دوالرا، 
وتراجعت الفضة الفورية بنسبة ٪0.2 لتصل 
إلى 24.69 دوالرًا لألونصة، وارتفع البالتني 0.5 

باملئة إلى 979.97 دوالرا.

ارتفاع كبير في مبيعات 
المركزي من الدوالر للحواالت 

الخارجية بنسبة 85 %

مع افتتاح السوق..
أسعار النفط تنخفض

تراجع الذهب مع
ارتفاع الدوالر

منافذ البالد تحت المراقبة.. إجراءات جديدة لمنع التهريب

“»اجفند« يبحث انشاء شركة كبيرة للتمويل »األصغر« في العراق

الحرب تخفض توقعات النمو االقتصادي في ألمانيا إلى 1.5 %
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جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي في ذي قار
شعبة األمالك املوقوفة

العدد: 572
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن
تعلن مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار عن إجراء املزايدة العلنية لســنة واحدة للعقارات ادناه، فعلى 
الراغبني باالشــتراك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الشــيعي في ذي قار خالل مدة سبعة 
أيام من تاريخ نشــر اإلعالن في اجلريدة الرسمية مســتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة %20 
من القيمة املقدرة )قبل موعد املزايدة( مع صورة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الســكن وتأييد مختار 
مصدق وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رســمية في اليوم الذي يليه على ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة 
أجور النشر واالعالن والداللية ويدفع بدل إيجار سنوي دفعة واحدة بعد مرور سبعة أيام من تاريخ اإلحالة 

القطعية على ان جترى املزايدة الساعة )العاشرة( صباحا في مقر مديرية الوقف الشيعي في ذي قار.
م. ر. مهندسني/ احمد كرمي عبد اجلبار
مدير الوقف الشيعي في ذي قار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1278
التاريخ: 2022/4/10

م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة 
الى مديريــة بلدية النعمانية وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني 
باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ 
من اليوم التالي لنشــرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( 
من القيمة التقديرية بصك مصدق أو نقدا وســتجري املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن وإذا صادف 
يــوم املزايدة عطلة رســمية تكون املزايدة في اليــوم الذي يليه في مقر البلدية أعاله في متام الســاعة 
)العاشــرة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشــر واإلعالن وكافة املصاريف األخرى وعلى 
املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد على ان يتحمل الناكل فرق البدلني.
املهندس
حيدر جسام حمود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع وااليجار

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1279
التاريخ: 2022/4/9

م/ إعالن
بالنظر لعدم حصول راغب

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واسط عن تأجير االمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية النعمانية وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013، فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية النعمانية  
خالل فترة )15( خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية 
أعاله في متام الســاعة العاشرة صباحا وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في يوم العمل 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

محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد: 21/ب/2022

م/ إعالن
الــى/ املدعى عليه/ فــالح بخيت علي، 
منطقة  بغــداد/  محافظة  الســاكن 
الصدرين الشــعلة/ اجلوادين ســابقا/ 

مجهول محل اإلقامة حاليا
بنــاًء على الدعــوى املقامــة من قبل 
املدعي ســعد عباس جعــاز، أمام هذه 
احملكمــة بالعــدد 21/ب/2022 والــذي 
يطلب فيه إلزامك بتأديتك مبلغ وقدره 
خمســة عشــر مليون دينار عن قيمة 
دين قرض بــال فائدة ولكونك مرحتال الى 
جهة مجهولة وحســب إشعار مختار 
محلــة 450 فــي 2022/3/24 واملرفــق 
بكتاب محكمة بداءة ذات السالســل 
بالعدد 111 في 2022/3/24 وعليه قررت 
احملكمة  تبليغكم بواسطة صحيفتني 
املرافعة  فــي موعد  يوميتني  محليتني 
2020/4/17 الســاعة التاسعة صباحا، 
وفي حال عدم حضوركم او إرســال من 
ينوب عنكم قانونا فإن املرافعة ستجرى 

بحقكم غيابا ووفقا للقانون واالصول.
القاضي/ فهد حسن عبداهلل

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
مديرية االحوال املدنية واجلوازات 

واالقامة
صالح الدين

قسم شؤون االحوال املدنية
العدد: 2559
التاريخ: 2022/2/28

قدم املواطن )علــي عبد اجلبار علي( 
طلبــاً يــروم فيه تســجيل اللقب 
لقيده وجعله )الكرمي( بدال من )فراغ( 
فمن لديــه اعتــراض مراجعة هذه 
املديريــة خالل )15( يومــاً من تاريخ 
نشر االعالن وبعكسه سيتم النظر 
في الدعوى وفق احــكام املادة )22( 
من قانــون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016.
اللواء
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية واجلوازات 
واالقامة العام

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

وزارة النقل
الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: األمالك والعقارات
العدد: 4458
التأريخ: 2022/4/7

إعالن رقم )4458(

تعلن الشــركة العامــة إلدارة النقل اخلاص عن إجــراء مزايدة علنية لتأجير املشــيدات أدناه في 
محافظة )الديوانية( في اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشر اإلعالن وفقا لقانون بيع 
وإيجار أموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013 املعدل، والشروط التي ميكن احلصول عليها من قسم 

الشركة أعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غير قابل للرد.
 فعلى الراغبني احلضور في الســاعة احلادية عشرة في قسم الشــركة في محافظة )الديوانية( 
علــى ان يقدم املزايد كتابا يؤيد براءة ذمته من الضريبة معنونا الى )الشــركة العامة إلدارة النقل 
اخلاص( وهوية االحوال املدنية وشــهادة اجلنســية أو البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الســكن 
)النســخ االصلية( ودفع التأمينــات القانونية البالغة 20% مضروبا في عدد ســنني العقد بصك 
مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني 
في عدد ستني العقد وفي حال مصادفة  موعد املزايدة عطلة رسمية جترى املزايدة في اليوم التالي.

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام/ وكالة
رئيس مجلس اإلدارة
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املالحظاتالتأميناتاسم العقارت

202.860 الف دينارمحل رقم )5( في مرأب قضاء عفك1

مدة اإليجار سنتان .... يدفع بدل االيجار قسطا واحدا لكل سنة

بدل االيجار السنوياملساحةموقعهرقم ونوع امللكت

121200,000 م2املنصورية2/268/23 العكر/احملل رقم )2(1

122620,000 م2شارع النيل2/5879/110 اجلزيرة احملل رقم )2(2

92270,000 م2شارع النيل3/5879/110 اجلزيرة احملل رقم )3(3

1001600,000 م2الرفاعي21 كرد/ شقة سكنية4

املوقعمدة االيجارمساحتهرقم امللكنوع امللكت

الكراج املوحدسنة واحدة12 م1092محل1

سوق القصابنيسنة واحدة6 م432محل2

امام املستشفى العامسنة واحدة40 م3752محل3

مجاور الكراج العامسنة واحدة12 م2342محل4

خلف دائرة اإلطفاءسنة واحدة10 دومن236بستان5

قرب مدرسة الفراهيديسنة واحدة9 م7802كشك6

ركن علوه الفواكهسنة واحدة20 م7812كشك7

قرب جامع الزهراءسنة واحدة20 م2222محل8

قرب جامع الزهراءسنة واحدة20 م2212محل9

الكراج املوحدسنة واحدة20 م1522محل10

شارع الشومليسنة واحدة28507 م952قاعة جتارية11

سوق احلدادينسنة واحدة20 م692محل12

اسم الناكلمدة االيجارمساحة امللكرقم امللكنوع امللكت

علي سعد سلطانسنة واحدة988 م4902ساحة البيع املباشر للسيارات1

علي سعد سلطانسنة واحدة1130 م4912ساحة البيع املباشر للسيارات2
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سينما

قصيدةمتابعة

 Delicious
يعــود بنــا الفيلــم الفرنســي الروائي 
Delicious »لذيــذ«، من إخراج  الطويــل 
إيريك بيســنارد ومشــاركته كتابة نصه 
والسيناريو اخلاص به، عبر إسلوب مبهج، 
ظريف، خفيف الظل، كوميدي بدون أدنى 
تكلــف ومحبوك مبهارة، إلــى عام 1789، 
حيث إرهاصات الثورة الفرنســية، ووصول 
األرســتقراطية الفرنســية احلاكمة إلى 
مرحلــة الالعــودة، فيما يتعلــق بفوقية 

تعاملها مع عامة الشعب.
شحنة عاطفية يصعب االختالف حولها. 
دروس حّيــة وحيويــة حول طرائــق إعداد 
الطعام، وعالقــة األكل بالثقافة والذائقة 
األهم اســتعراض نضوج  ولكن  والهوية. 
أســباب الثورة من خالل فيلم حول طاٍه، 
ومن خــالل حدوتة حول مراتــب الطعام 
ومنازله الطبقية. فيلم عن حتّول املطاعم 
ونــزل الدروب من أماكن لألرســتقراطيني 
فقط، إلى مساحات خدمة مفعمة بالروح 

ومتاحة للناس كل الناس.
ورغم مأســاوية املقولــة اجلوهرية داخل 
»عندما  باآلتي:  املتلخصة  الفيلم،  أحداث 
كان الناس بالــكاد يجدون خبزهم كفاف 
يومهم، كان املطبخ فخر األرســتقراطية 
الفرنســية وعنوان زهوها«، إال أن الفيلم 
عالج قضيته الكبرى بإنســانية مفعمة، 

وتسلسلية رفيعة املقام. 

الفيلم )112 دقيقة( من بطولة: غريغوري 
بــدور   Grégory Gadebois كاديبويــز 
إيزابيل  كبير الطهــاة بيير مانســيرون، 
كيــر Isabelle Carré بدور الدوقة لويس، 
 Benjamin Lavernhe بنجامني ليفرنهي 

بدور الدوق تشامفورت.
الفيلم مرشــح جلائزتني من جوائز سيزار 
الفرنســية: أفضل تصميم أزياء، وأفضل 
إنتاج، وجلائزة أفضل موســيقى تصويرية 
لفيلــم كوميدي بحســب جلنــة »نقاد 

املوسيقى السينمائية الدولية«.
من إنتاج )2021(، وقــد أصبح متاًحا مع 

نهايات آذار/ مارس 2022.

Granizo أو All Hail فيلم
مــن زاويــة ذكية ملّاحــة، يلــج الفيلم 
األرجنتينــي الروائي الطويــل All Hail أو 
Granizo، من إخراج ماركوس كورنيفيل، 
عالم الســينما. فهو يجعل من يوميات 
تروى  الطقس قصــة  بأحــوال  متنبــئ 
وتضحك وتبكي ويجري االختالف حولها.

اإلســبانية  للمفردة  العربية  الترجمــة 
Granizo، هي وابل الَبرَد، القطعة الكبيرة 
من )حب العزيز( التي قد يزيد قطرها على 

ستة سنتميترات.
كل يوم يحتفــل الراصد ميغويل فلورس 
غوليرمــو  املمثــل  ببراعــة  دوره  )أدى 
فرانســيلو(، بطقوس اســتعداده إللقاء 
النشرة اجلّوية في ساعة الذروة. وكل يوم 
تصــدق توقعاته، فهــو ال يكتفي بكونه 
مذيًعــا، بل يعد ويطالــع نظريات املناخ، 
حتــى أنه يضــع خارج بيته فــي بوينس 
آيــرس، جهاز رصد ســرعة الرياح. هكذا 
جرى األمــر على مــدى 25 عاًما ماضية، 
لكنه العمل الذي ال يقبل اجلمهور وقوع 
خطــأ واحد فيــه. إن ذاكرتهم مع راصد 

أحــوال الطقــس، هي ذاكرة ســمكية، 
التي يحظى بها  الشــهرة  وكل مظاهر 
وهو في طريقه للقناة التلفزيونية حيث 
يعمــل، والصــور الســيلفي، واالحتفاء 
غير املســبوق، خصوًصا ممــن هم بعمره 
الســتيني، تنقلب جميعها بلمحة عني 
إلى لعن وشتم وردود فعل عنيفة في حال 

داهمتهم عاصفة لم يخبرهم عنها.
فيلم عن قوة املعتقدات الشــعبية، عن 
نقاء الريــف، عن قيمة العائلة، عن تلوين 
الندم بأذرع من جتاهل، وعن ال نهائية أبواب 

التسلية السينمائية.
مدة الفيلــم )118 دقيقة(، وهو من إنتاج 
)2022( وأصبح متاًحا مع نهاية شهر آذار/ 

مارس 2022.

A Hero فيلم
الروائي  اإليرانــي  الفيلم  يغــوص  بعيًدا 
الطويل A Hero »بطل«، من إخراج أصغر 
فرهــادي، وبطولة أمير جديــدي واملمثلة 
أوجاع  داخل  الهندية سحر جولدســت، 
الطبقة املنسية املتروكة للفقر واألحزان، 
رغم بعــض امللل بســبب اإلطالة )مدة 
الفيلــم 128 دقيقــة(، وتكــرار متوالية 
اإلخفاق بإيجاد حل للمعضلة التي وجد 
رحيم ســلطاني )أمير جديدي( نفســه 
دين تعثر  فيها. رحيم مسجون بســبب 
بســداده، متنحه إدارة الســجن فسحة 
إفراج ملدة يومني عّله يجد طريقة يســد 
بها دينه، أو يصل لتســوية ما مع الدائن. 

تعثر حبيبته فورخنده )سحر جولدست( 
على حقيبة بها قطــع ذهبية ميكن من 
بيعها تســديد نصف دينــه على األقل. 
مع شكوك شقيقته حول حصوله على 
املال فجأة، وبعد مراجعة للذات وصحوة 
للضميــر، يقــرر البحــث عــن صاحبة 
احلقيبــة وإعادتها إليهــا. بطولة فردية 
تصعد وســط الفاقة واحلاجة املاسة ملا 
عثرا عليه، لكنها البطولة التي يتشعب 
احلديث حولها، ويدخــل في متاهات لها 

أول وليس لها آخر.
تظهــر فــي الفيلــم عنايــة فرهــادي 
بالتفاصيل، وإصــراره على تقدمي صورة ال 
مكياج فيها لقفر مناطق البؤس، وصحراء 
األمكنة التي ينبت الفقر فيها مثل فطر 
السموم. كما يكشف الفيلم، إلى ذلك، 
قدرية القيم مثل األمانة والنزاهة وغيرها 
عند بســطاء اخللق، وضرورة األخالق عند 

عباد اهلل املساكني.
البطولــة احلقيقيــة بالفيلــم، كمــا 
تخلص إلى ذلك ســرديته وأحد مشاهده 
األخيرة، هي رفض رحيم اســتغالل تأتأة 
ابنه الصغير من زوجته الســابقة جللب 
التعاطف مع قضيته، رغم كل ما تعرض 
له مــن تشــكيك حول قصــة احلقيبة 
املُعادة، وقبوله العودة للســجن على أن 

يفعل ذلك.
الفيلم من إنتاج إيراني فرنسي مشترك، 
مرشــح للغولدن غلــوب، وأصبح متاًحا 

نهاية شهر آذار/ مارس 2022.    

سالم مكي*

وانا أوّجه قوسي املسن نحو السماء
 عّلني اصطاد غيمة بال عينني

 حتــى ال تراني وانا اتســول املطر من 
غيمة أخرى .. فتتوقف عن التصفيق

أتذكــر .. أنها بال يديــن وقدمني .. بال 
قلب حتى 

عيناها موجهتان نحــو اهلل، واهلل ال 
يقطف اال الورد، وقد يشمها أو يترك 
أوراقها ترقص مع الريــح أما أنا.. فال 
زلت وحيدا على التل ال انتظر أحدا وال 

أحد ينتظرني
 حتى صديقي الوحيد حّطم أسنانه 
حتى ال يتلفظ اسمي رغم أن اسمي 
الســماوية  احلديقة  مــن  قطفتــه 

وغرسته في قلبي الذي احتوى اهلل
 احّلق فــي قفصي الهوائــي عاليا، 
حتى تتوقف جناحاي ويبدأ ريشــهما 

بالرحيل
 لكني لن أسقط، سأبقى في األعالي، 
أكتب ســيرة آبائي الذين رأيتهم ذات 

حلم 
التي تركت  النجمة  سأكتب ســيرة 

حبيبها واقفا، حتى تيّبس 

وحني احتضنته بعد ســنني، تالشى 
كحكاية ال معنى لها 

أيها الرّب البعيد: لم أيقظتني؟ كنت 
وحيدا هناك، ال أحد معي سواك 

وقلبي الكهل هناك أيضا، لكنه كان 
يتركني ويرحل إلى حيث ال أدري

فكالنا نشعر بالوحدة، حتى زارني ذات 
يوم في املنام

قلب امــرأة ال أعرفها، لكنها تعرفني 
جيدا، وتعرف أسمائي التي أحلقت بي 

على عجل 
وتعرف أن جســدي املمد هناك على 

الدكة، لن يقترب منه أحد 
مادامت السماء تتذكر أنني كنت لها 

باملرصاد 
كنــت أحمــل الظالل علــى ظهري 

ملسافات بعيدة
ثم ألقيها فوق البيوت، واألزقة املتعبة 

كنت أنثر الفجر كحبات قمح 
وخلفي تســتيقظ احلمامــات لتبدأ 

رحلة جديدة 
تتساقط  الندى  وقطرات  أسير،  كنت 

مني على الطرقات 
وأنهار  وخلفــي صبيــة عطاشــى، 

كسيحة، وضفاف هاربة 
ثم توقفت، ألجد الريح وحدها تنتظر! 

أين رحلتهــم؟ أيها الغائبون! أعدكم 
أنني سأصمت هنا

سأقدم القرابني املّرة، آللهتكم احللوة، 
ألكون بينكم 

سأزرع جسدي في حديقتكم الزاهرة 
ألطعمكم نشــوة الصباح وســكرة 

املساء 
وبعد حني، سأحرق خشبي، وأنثره فوق 

رؤوسكم املتعبة 
لعل فكــرة تنمو، فتعودون للســير 

خلفي مجددا..

الصباح الجديد - متابعة:

يفترض أن تعــود 200 لوحة إلى بلدانها، 
خــالل هــذه األيــام، مصدرها بشــكل 
رئيسي، بطرســبرغ وموسكو ومينسك 
ودنيبروبتروفســك فــي أوكرانيــا والتي 
اســتضافتها منذ أيلول مؤسسة لويس 

فويتون في باريس.
 ويجــب أن تعــود مجموعة مــوروزوف، 
املوجودة منذ أيلول في مؤسســة لويس 
فويتون في باريس، إلى روســيا وأوكرانيا، 
لكن قــد عودتها قــد تتعرقل بســبب 

الصراع بني موسكو وكييف.
 وعرض حوالــي 200 عمل فني لفان غوغ 
وغوغان ورينوار وســيزان وماتيس وبونارد 
ومونيــه منــذ 22 أيلول في املؤسســة 
اخلاصة، إلــى جانب رســامني روس مثل 
وكوروفــني  وغونتشــاروفا  جولوفــني، 
وماليفيتش  وميلنيكــوف  وماشــكوف 

وريبني وسيروف .
 وجمع هــذه التحف األخــوان ميخائيل 
وإيفان موروزوف، الصناعيان املتحمســان 
للفن احلديث في مطلع القرنني التاســع 
عشــر والعشــرين. وهذه هي املرة األولى 
التي يتم فيها خروج هــذه اجملموعة من 

روســيا بهذا احلجم ليتــم عرضها في 
اخلارج.

ويجــب جمع هــذه األعمال فــي نهاية 
املعــرض، الذي مدد من 22 شــباط الى 
الثالث من نيســان للعودة إلى روســيا 

وأوكرانيا، البلدين التي أتت منهما.
 وكانت مقتنيات موروزوف أممت بعد الثورة 
األخوان  وعرضها   1917 عام  البولشفية 
الفنادق اخلاصة بهما. وعند  على جدران 
اندالع احلرب مــع أملانيا، ُحفظت التحف 
40 حتت الصفر  لســنوات بدرجة حرارة 
قبــل أن يتمكــن اجلمهور الســوفياتي 
من مشــاهدتها في أكبر 3 متاحف في 

روسيا في نهاية اخلمسينيات.
 وسافرت اجملموعة إلى باريس من متحف 
هيرميتــاج فــي  بطرســبرغ، ومتحف 
بوشــكني احلكومــي للفنــون اجلميلة 
ومعرض ترتياكوف الوطني في موسكو، 
فضالً عن متحف مينيك في بيالروســيا 

ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.
ومن بني أشــهر األعمال األيقونة لوحة 
أمبرواز فوالرد  للفنان فان غوغ، وصــورة 
للرسام اإلســباني بابلو بيكاسو ولوحة 

الثالثي املغربي للفنان هنري ماتيس.
  ورداً على الغزو الروسي ألوكرانيا، اتخذت 
الدول الغربية سلسلة من العقوبات ضد 

املسؤولني واملصالح الروسية. وتستفيد 
األعمال الفنية املعروضة في باريس من 
مرســوم عدم قابلية االستحواذ، والذي 
يشــكل تأميناً ألي اقتراض من متحف 
إلى متحــف بني فرنســا ومختلف دول 

العالم.
 ال ينطبــق هذا املرســوم على أصحاب 
املمكن نظريًا  لذا مــن  امللكية اخلاصة. 
مصادرة لوحة بيتر أفني. وردا على سؤال 
لوكالة فرانس برس حــول هذا املوضوع 
، لم ترد وزارتــا االقتصاد والثقافة صباح 
السبت. وأكدت مؤسسة لويس فويتون 
نهايــة األســبوع أن »كل شــيء يأخذ 
مجراه«، مشــيرة إلى أن عــودة األعمال 

»من متحف إلى متحف«.
 فــي 15 آذار، حتدث الســفير الروســي 
لدى فرنسا أليكســي ميتشكوف  عن 
»مشــاكل لوجســتية« تتعلق بالنقل 
الصارمة  »اإلجراءات  ضوء  في  خصوصاً، 
التــي مت اتخاذها« ضد روســيا. وأكدت 
املؤسســة من جهتها على القيام بكل 
شــيء »حتى تعود األعمال إلى املتاحف 
الروســية في أســرع وقت بعــد انتهاء 
املعرض«  دون أن تتمكن من حتديد وسيلة 
النقــل التي ال تزال غير معروفة في هذه 

املرحلة ألسباب أمنية.

جديد السينما العالمية

هل تتعثر عودة مجموعة موروزوف
بسبب الحرب في أوكرانيا؟

أحّلق في قفصي الهوائي عاليًا

قراءة

واحلب العميق إذ يناجي روحه..) ياإلهي، 
لينهمر  أبوابها،  الســماوات فتحت  أي 
علي هذا املطر الدافق الغزير؟! وأي حافز 

أثارته لوحتهــا النبري لكتابة مقال عن 
نسبة اخليال في فنها؟(..

وبهــذا املشــهد املشــحون بعواطفه 
اجلياشــة يذكرنا الروائــي حنون مجيد 
مبعانــاة همبرت همبرت مــع من أحب 
في رواية لوليتــا للكاتب االميركي من 
اصل روســي فالدميير نابوكــوف والتي 
أبرزت الكثير من مواضيع مثيرة للجدل 
الرواية  الذاتي..وتتحدث  السرد  باسلوب 
عــن تعلق بطلها همبــرت همبرت مع 
معشــوقته الفاتنة التي سلبت عقله 
وروحه ،وكيف كان يكتب عنها ويصفها 
الكالم..وقد)  وأحلــى  الوصــف  بأجمل 
حققــت الروايــة مكانة كالســيكية 
واصبحت إحدى افضل وأشــهر األمثلة 
املثيرة للجدل في أدب القرن العشــرين 
(...كذلــك رواية ) نهايــة حب ( لنجيب 
محفــوظ و)فــي بيتنا رجل (الحســان 
عبد القــدوس و)اني راحلة ( ليوســف 

السباعي وغيرها.... 
ونحــن إذ نتأمل ماكتــب الروائي حنون 
مجيد في روايته ) املدونة الرقمية ( نرى 
أنه جاء مبا هو جديد على مستوى كتابة 
الرواية املسجلة ألحداث ظلت شاخصة 
في ذاكرته حتى ســاعة كتابتها، فهو 
مايــزال يعيــد كلماتهــا الرقيقة من 
خالل قراءة نص رســالتها اليه بعد أن 
احيل علــى التقاعد وانقطع عن الدوام 
ومشــاهدتها يوميا...) أيها العزيز لشد 
ما شعرت باحلزن والفراغ كلما مررت من 
باب غرفتك وانــت بعيد، لقد مررت بها 
صباح هذا اليوم وانا مســكونة بحلم 
جميل، صحيح أنني لــم ترك إال.. االعز 
واالغلى..كان لرســالتك أبلغ األثر على 
نفســي، وانها ملنة منك علــي، وإنني 
لسعيد حقا إذ تأتيني رسالة منك بهذا 
احلــرف البليغ، حقا أنني العد نفســي 
حاضرا مادام حضورك قائما في نفسي 

وسيبقى خالدا (..
لقد عبر الكاتب ومن خالل مدوناته التي 
جاءت على شــكل فصول حتت عناوين 
تبدأ بقدر ومفاجأة وســريان للنار وأمر 
رباني وعودة للروح والرغبة املســتحيلة 
وصــوال إلى مدونته األخيرة » الســفر« 
وانفعاالته  هواجســه  من  جردته  الذي 
وتردده فــي جتاوز حزن عينيها لترى احلزن 
في عينيه وفي »الســفر » اعترف حنون 
مجيد بأن جميع ما تبادله من رسائل مع 
معشوقته فهو لم يبح بجميع الكالم 
بينهما...وهو في خضم تلك االنفعاالت 
واالحاســيس اجلياشــة تدعوه هي بأن 
يكون سفره هذه املرة للمجهول ملوسم 
آخر فاملواسم األنسب قادمة وهي تؤكد 
له حقيقة األمر بأنــك أنت األقرب إلى 
روحي والميكن أن تكون بعيدا عنها زمنا 

طويال...
أقول لقــد متكن الروائــي حنون مجيد 
من ســفح اعترافاته علــى الورق ومن 
وبإســلوب سردي سلسل  تكليف  دون 
ومبســط أراد فيه أن يجتر كل خواجله 
ومشاعره ومافات من الزمان عليه بكل 
عواصفه ورياحه العاتية...وكما وصفها 
زميله) سليم ناصر ( بأنها هي صفحات 
كتبت بدم حــار مالديك فيها بعض ما 
لدي فأن قبلها عقلك وحســبها واقعا 
حيا كما لــو أنه واقعك، فلك احلرية في 
أن تتقدم فيهــا وكما يحلو لك....اما إذا 
لم حتسها كذلك فما هي سوى سطور 

سود دبجها خيال جامح...
ونحن نقول انها مجرد اعترافات متأخرة 
لرجل عشــق احلياة من خالل امرأة هزت 
كيانه وانســته كل متاعبهــا وويالتها 
وهاهو يجترها برغم مرارة األشــياء من 

حوله وواقعه الذي يعيشه رغم إرادته.

محمود خيون 

روايته  الروائي حنون مجيد في  يستعيد 
) املدونة الرقمية( حب هذا العصر صورا 
كثيرة ومواقــف أكثر غرابة وخشــونة 
ألحــداث مضت بني عالم غريب شــهد 
متغيــرات متنوعة فــي مفاجآتها التي 
تتوزع بني احلب والعشق واملوت والضياع 
واالختطــاف واجنــرار البالد إلــى دهاليز 
مظلمــة مقفــرة صنعهــا االحتــالل 
البغيض وما رافقه من دمار شمل جميع 
مفاصل احلياة، إذ عمــت الفوضى وصار 
املوت على الهويــة مجانا ودومنا قصاص 
التي يعاجلها مبا  رســمي يؤشــر احلالة 
أو ثقلهــا وبعد أن  يتناســب وحجمها 
أمســت اجلثث اجملهولة واملعلومة تطفو 
على ســطح دجلة ...وســط هذا الكم 
الهائــل مــن املتناقضات ظــل الكاتب 
حنــون مجيد أســيرا لذكرياته اجلميلة 
مع من أحبها أو لنقل من عشــق وتلذذ 
يتذكر جيدا  النساء...ومازال  بهواهن من 
قــدره الذي قاده ذات يــوم إلى موعد من 
اول نظرة على مدرســة الرسم اجلديدة 
» بلقيس احمد سليمان اليماني« والتي 
كانت اطاللتها عليه ألول مرة تشبه إلى 
حد بعيد وبصورتها اجلميلة، إطاللة على 
بستان فريد أو على منبع نهر أو إشراقة 
نور..وهكذا كان املشهد قد متلكه بروحه 

وعقله...
ويتبني للقارىء والدارس أن جميع مدونات 
الروائي حنون مجيد جــاءت مبثابة وثائق 
ســرية اصبحت فيما بعــد علنية عن 
جياشة  ومشــاعر  أحاسيس  مجموعة 
كانــت متور داخــل روحه وتهــز وجدانه 
بصورها اخلالبة  فشعوره بأنها املرأة التي 
ليست بشيء هني، إمنا هي شيء خاص، 
الفت، جميل  يثير احللم والرغبة والتملك 

اعترافات متأخرة لرجل عاشق في »المدونة الرقمية« لـ »حنون مجيد« 

نحن إذ نتأمل ماكتب 
الروائي حنون مجيد في 

روايته )المدونة الرقمية( 
نرى أنه جاء بما هو جديد 

على مستوى كتابة الرواية 
المسجلة ألحداث ظلت 

شاخصة في ذاكرته حتى 
ساعة كتابتها، فهو مايزال 

يعيد كلماتها الرقيقة من 
خالل قراءة نص رسالتها 

اليه بعد أن احيل على 
التقاعد وانقطع عن الدوام 

ومشاهدتها يوميا

غالف الرواية
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ملونشريط
بسبب األعمال املنزلية..

 أنهت حياتها قفزاً من شرفة شقتها
في واقعة انتحار مأساوية أنهت طالبة في املرحلة الثانوية 
حياتها. بســبب توبيــخ والدها لها املســتمر على عدم 

مساعدة والدتها في األعمال املنزلية.
في تفاصيل الواقعــة، تلقت مديرية اإلدارة العامة ملباحث 
اجليزة، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مركز الصف. يفيد 
بوفاة طالبة عقب سقوطها من الطابق اخلامس من أعلى 

شرفة شقتها داخل دائرة القسم.
وبعمــل التحريات األولية، تبني أن الفتاة طالبة في املرحلة 
الثانويــة، وتبلغ من العمر 16 عاماً. وأنهت حياتها قفزاً من 
شرفة شقة أســرتها. عقب مرورها بأزمة نفسية، بسبب 
توبيخ والدها املستمر لها ملســاعدة والدتها في األعمال 

املنزلية.
أخطرت األجهزة األمنية النيابة العامة ملباشــرة التحقيق 
في الواقعة، والتي أمرت بانتداب الطب الشــرعي لتشريح 

جثة املتوفية لتحديد سبب الوفاة.
وبيان عما إذا كان هناك شــبهة جنائيــة من عدمه، كما 
أمرت النيابة العامة باســتدعاء أســرة املتوفية لســماع 

أقوالهم حول احلادث.

العالم يسجل نحو نصف مليار إصابة بكورونا ..
والعراق في املركز الــ40 عامليا

ســجل العالم حتى صباح أمس االثنــني نحو 500 مليون 
إصابة بكوفيد 19.

وقالــت جامعة جونــز هوكنز االمريكية ان عــدد الوفيات 
جراء اجلائحة التي ظهرت نهاية عام 2019 قد جتاوز الستة 

ماليني وربع املليون حالة.
وأوضحــت النشــرة اليوميــة التي تصدرهــا اجلامعة ان 
الواليات املتحدة ما زالت أكثر الدول تأثرا باجلائحة حيث بلغ 
عدد اإلصابات فيها أكثر مــن 83 مليون إصابة، فيما جتاوز 

عدد الوفيات املليون ومئة ألف وفاة.
وأضافت اجلامعة التي تعنى بتطورات اجلائحة في مختلف 
انحاء العالم ان الهند والبرازيل وفرنســا وأملانيا وبريطانيا 
تتصدر أيضا اجلدول العاملــي للدول األكثر تضررا من الوباء 
حيث ســجلت كال من هذه الدول أكثر من عشرين مليون 

اصابة.
وأشــارت اجلامعة الى ان العراق ما زال يحتل املركز األربعني 
في اجلدول حيث ســجل أكثر من مليونــني وثالثمئة ألف 

إصابة، وأكثر من 25 ألف حالة وفاة.

حتدث مرة لكل 200 مليون والدة...
سيدة بريطانية تضع 3 توائم متطابقني متاماً

أفادت هيئة اإلذاعة البريطانية، أن ســيدة بريطانية ولدت 
ثالثــة توائم متطابقني متاماً في حدث نــادر للغاية يحدث 

فقط »مرة واحدة كل 200 مليون« حالة والدة.
وذكــرت الهيئة أن جينا وكريغ ديودنــي، هما أبوان للتوائم 
الثالثة الذين ولدوا في مستشــفى ليفربول للنســاء، في 
السادس من نيسان/ أبريل 2021، وأمضى األطفال الثالثة، 
جيمي وجنسن وجاكسون، ستة أسابيع في وحدة العناية 
املركزة حلديثي الوالدة قبل السماح لهم بالعودة إلى املنزل.
وتذكرت جينا )34 عاماً( شعورها بأنها ستلد توأماً في وقت 
مبكر من احلمل وهو ما تأكد خالل أول فحص باملوجات فوق 

الصوتية.

متابعة ـ الصباح الجديد:

شــابة عراقية ماتزال في عقدها 
الثالث من العمــر، دفعها اليأس 
من احلصــول على فرصة توظيف 
وتنمية  ذاتها  إيجاد  إلى  حكومية 
بعد  العمل،  مجاالت  في  قدراتها 
أن وجدت شــهادتها املعطلة في 
خارج ســوق  املدنية  الهندســة 

العمل العراقي.
ســاقتها احليــاة صدفــة خالل 
العيش  إلى  اجلامعية،  دراســتها 
ما بني رفــوف املكتبــات ومراكز 
بعد عرض قدمته ألحد  النشــر، 
اصحاب تلك الدور بالعمل مجانا 
للمطبوعات  االلكتروني  للترويج 

واملؤلفني.
املتنبي  البداية في شــارع  كانت 
وســط بغداد، الــذي يعد املعقل 
الثقافة  وشاطئ  للكتب  الرئيس 
حيث  العــراق،  فــي  واملثقفــني 
من  البياتي  براء  الشابة  انطلقت 
ذلك املكان، الذي قادها فيما بعد 
للشــباب  إلهام  تكون مصدر  أن 
وأيقونة إرادة وجناح يحتذى بها من 

ِقَبل اآلخرين.
نشــر  علــى  »بــراء«  عملــت 
»االقتباسات« للكتب الصادرة عن 
املركز عبــر صفحات متعددة عبر 
مواقع التواصل االجتماعي، وذلك 
من خــالل تســليط الضوء على 
مضامــني تلك املؤلفات، وســير 
املؤلفني بإطار مشوق يشد القارئ 

القتناء الكتاب.
اســتطاعت »براء« من خالل ذلك 
ومهاراتها  قدرتهــا  إثبات  العمل 

النجاح، واكتســاب  في حتقيــق 
الثقة مــن قبل احمليطني بها وكل 
من تعامل معها، ولكن طموحها 
كان يأبى أن يكون حبيًســا ما بني 
الســطور، أو االكتفــاء عند ذلك 

الدور واملكان.
رغبتهــا فــي مواصلة املشــاور، 
أخرجتها من دار النشر إلى رصيف 
املتنبي هنالك، حيث تقف وسط 
زخم جموع احلاضرين عند بسطة 
لبيــع الكتــب في مشــهد غير 
معتاد، بعد أن ظل ذلك الســوق 

حكرًا على الرجال ألمد بعيد.
لكن ذلك لــم يكن نهاية املطاف 

إن لم تكن بدايــات متدرجة نحو 
الصعود، إذ أقدمت الشــابة فيما 
بعــد على اســتئجار محل لبيع 
الكتــب حتى تطــور األمر الحًقا 
بإنشــاء دار نشــر حمل اسمها 

»براء«.
تقــول البياتي، عن تلــك الرحلة 
املمتــدة خلمــس ســنوات، إنها 
»خالل الدراســة اإلعدادية كانت 
ترغب بدخول كلية اإلعالم، ولكن 
والدها الــذي يعمل قاضًيا عارض 
رغبتها، خوًفا عليها جراء الظروف 
السياســية التي تعيشها البالد 
عــام 2006، وخطــورة الكلمــة 

والصحافة«.
اختارت بــراء الهندســة املدنية 
الدراســي  مشــوراها  إلكمــال 
أن  قبل  الوالد  إلرادة  استســالًما 
ينتهي بها املطــاف بعد التخرج 

برقم ما بني صفوف العاطلني.
تقــف بــراء البياتي اليــوم على 
ناصيــة املتنبي عند دار النشــر 
وهي تنشغل في متابعة املؤلفات 
والكتــب ومجــاراة الزبائــن ممن 
يبحثــون عــن املراجــع العلمية 

واالدبية واخر اإلصدارات.
وتلفــت البياتي إلــى أن دار »براء 
كثمرة  جاء  والنشــر«،  للطباعة 

األهل  فيها  أسهم  طويلة  جهود 
بتقدمي الدعم املعنوي واملادي حتى 

تكللت بالنجاح.
استطاع دار »براء« منذ تأسيسه 
عــام 2016، من إصــدار أكثر من 
35 كتابًــا توزعت ما بــني الرواية 
والقصة ونصوص وخواطر وكتب 
بعض  عن  فضاًل  ونقدية،  قانونية 

اإلصدارات املترجمة.
ذلك العمل الدؤوب واإلصرار على 
تقدمي األفضل مــن خالل التمييز 
والتفرد ما بني دور النشــر، أسهم 
في نيل براء البياتي جائزة »ماكس 
هيرمــان«، األملانية التي متنح ألول 

امرأة عراقية وعربية.
عن ذلــك التكرمي تقول »البياتي«: 
»تليقت حينها رسالة على بريدي 
اإللكتروني، لكني توقعتها مزحة 
أو قضيــة ال تخلــو مــن التندر 

ساقها البعض«.
ولكن بعد ذلك جرت اإلجراءات من 
خالل احلصول على الفيزا وتأشيرة 
الســفر إلــى أملانيا، ممــا ال يترك 
مجال ألدنى شــك بأن ما يحصل 
حقيقة واقعة وأمر بالغ األهمية، 

بحسب البياتي.
»ماكس هيرمــان«   مؤرخ، وعالم 
اجتمــاع أملانــي، ُولد فــي برلني، 
وتوفي في معســكر تريزنشتات، 
عن عمر يناهز 77 عاًما، واستطاع 
في  اإلسهام  العاملية  احلرب  خالل 
إنقــاذ آالف الكتــب والوثائق من 

الدمار والسرقة.
وعــادة مــا مُتنــح هــذه اجلائزة 
لشــخصيات المعــة ومتقدمة 
في العمــر ممن يعملون في مجال 
الكتاب والنشــر ولهم ممارســة 
»البياتي«:  تقــول  وطويلة.  ممتدة 
»عنــد منصة التكرمي فــي أملانيا 
فوجــئ اجلميع بحصــدي جائزة 

هيرمان وأنا في هذا السن«.
والكتبية،  املهندســة  وتختــم 
بــراء البياتي حديثهــا في كلمة 
الذات  »تطوير  للشباب:  توجهها 
وعدم تعليــق األماني على فرص 
فيها  احلياة  حكوميــة..  توظيف 
تســتحق  وكبيرة  كثيــرة  فرص 
البحث وبذل اجلهــد وكذلك هي 
فرصة لتقدمي شيء يعود بالفائدة 
الطيبة  والســمعة  الشخصية 

للبلد«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشفت دراسة علمية حديثة عن 
السبب الذي أدى إلى ِقصر قامات 

البشر تدريجياً مع مرور الزمن.
وأوضحــت الدراســة، نقــالً عن 
التحول  أن  ميل«،  »ديلي  صحيفة 
من أمنــاط احليــاة املعتمدة على 
الصيد واجلمــع إلى احملاصيل قبل 
12000 عام اقتطع في املتوســط 

1.5 بوصة من طول أسالفنا.

وأكد الباحثون أن أسالفنا أصبحوا 
أقصر عندما حتولوا من البحث عن 
الطعام إلــى الزراعة قبل 12000 

عام.
الباحثني  مــن  دولي  فريــق  وكان 
قد تولــى حتليل احلمــض النووي 
وأخذ قياســات من بقايا الهياكل 
العظميــة لـ 167 فــرداً من فترة 
قدميــة عثــر عليهم فــي أرجاء 

مختلفة من أوروبا.

وجــرى تأريخ العظــام إما قبل أو 
بعد أو حول الوقــت الذي ظهرت 
فيه الزراعة في أوروبا قبل 12 ألف 

عام.
ووجد اخلبــراء أن التحول من أمناط 
احليــاة التي تعتمــد على الصيد 
وااللتقاط إلــى احملاصيل الزراعية 
استقطع في املتوسط 1.5 بوصة 

من أطوال أسالفنا.
وأشاروا إلى أن قصر الطول مؤشر 

على ضعف الصحة، ألنه يشــير 
إلــى أنهم لم يحصلــوا على ما 
يكفي من التغذيــة لدعم النمو 

السليم.
وأعــرب القائمون بالدراســة عن 
أن  احملتمل  مــن  بأنه  اعتقادهــم 
األوروبيون  املزارعــون  هؤالء  يكون 
األوائل قد عانوا من »سوء التغذية 
التي عاقت  األمراض«  أعباء  وزيادة 

منوهم.

األخرى  »الضغــوط«  وتتضمــن 
التي  العظمي  بالهيكل  املرتبطة 
قــد يتعرض لهــا املزارعون »فرط 
التعظــم اللوري«، الذي يتســم 
بالظهــور مبناطق من األنســجة 
أو  اإلســفنجية  العظميــة 

املسامية في اجلمجمة.
مارســينياك،  ســتيفاني  وتولت 
أســتاذة البحوث املســاعدة في 
بجامعة  األنثروبولوجيــا  قســم 

واليــة بنســلفانيا في ســتيت 
قيــادة  ببنســلفانيا،  كوليــدج 

الدراسة اجلديدة.
وقالت البروفيسورة مارسينياك إن 
معرفة  حاولت  احلديثة  الدراسات 
الطول،  على  النووي  احلمض  تأثير 
تضمنت  اجلديدة  دراســتها  لكن 
كذلــك قيــاس عظــام األفــراد 
عن املســاهمات  القدامى، فضالً 

اجلينية.

 أول عراقية تنال جائزة »ماكس هيرمان«

دراسة تكشف سبب ِقصر قامات البشر بمرور الزمن

متابعة – الصباح الجديد:
وجدت »ســونام كابور« - ابنــة النجم “أنيل 
كابــور- و”أناند أهوجا” أنفســهما في موقف 
صعب، حيــث تعرض منزلهما فــي نيودلهي 
للسرقة. وبحسب ما ورد سرق اللصوص نقوداً 
ومجوهرات تصل قيمتها إلى 2.41 كرور روبية.

وقد أصدرت شرطة دلهي بياناً قالت فيه إنها 
تلقت شــكوى من منزل “هاريش أهوجا” والد 
“أناند” بخصوص عملية ســطو فــي فبراير. 
هرعت والدة “أناند أهوجا” لتقدمي شــكوى في 
مركز الشرطة وبدأت التحقيقات على الفور، 
بينما كانت “ســونام” مع زوجهــا “أناند” في 

لندن.
وعلــى الرغم مــن أن والــدة “أنانــد أهوجا” 
علمت بالســرقة في 11 فبراير، إال أنها قدمت 
الشــكوى في 23 فبراير، حســبما كشــف 
مسؤولو الشرطة. وظلت القضية سرية حتى 
اآلن ألنها كانت قضية بارزة. وتشــير التقارير 
إلى وجود مســؤولني كبار في الشــرطة من 
نيودلهي في القضية ومت تشكيل فرق خاصة 

للتحقيق في احلادث.
وأضافت الشــرطة أنه مت نقــل القضية إلى 
املوظفــني اخلاصــني مبنطقــة نيودلهي وهم 
يحققون في األمر، كمــا يتم فحص لقطات 

كاميرات املراقبة. ولم يتم أي اعتقال إلى اآلن. 
وإلى جانب شــرطة نيو دلهي، يشارك مختبر 

علوم الطب الشرعي أيضاً في القضية.
يضــم منزل “ســونام كابور” و”أنانــد أهوجا” 
25 موظفاً، مع تســعة مــن مقدمي الرعاية 
والســائقني وغيرهم. وال تــزال القضية قيد 
التحقيق وال يوجــد حتديد لهويــة املتهم أو 

املتهمني.

في الشهر املاضي، أعلنت سونام حملها على 
وســائل التواصل االجتماعي. فــي 21 مارس، 
شاركت سونام سلسلة من الصور مع زوجها 
أناند أهوجا من خالل حساب إنستغرام اخلاص 
بها. وكانت جنمة بوليود الشهيرة قد كشفت 
عن حملهــا بطفلها األول تزامناً مع االحتفال 
بيــوم األم، ومن املتوقع أن تنجــب في خريف 

.2022

سونام كابور تتعرض للسرقة

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

أنت اليوم فى حاجة إلــى الراحة التامة حيث 
تســاعدك على اســتعادة الطاقة والنشاط 
الالزمــني إلمتــام أعمالك بشــكل جيد خالل 
الفتــرة القادمة. ثق في نفســك وفي قدراتك 

وكن متفائال حتى ال تصاب بامللل.

اليوم مناســب للبدء فى إجنــاز املهام التى 
تتعلــق باملــال والبورصة حيــث حتتاج إلى 
التركيــز. ال تدع أصحاب النفــوس املريضة 
التى تنتج عن  يثيرون غضبك، فالعصبيــة 

هؤالء تسهم فى تدهور حالتك الصحية.

التي  التجارية  تعطي االتصاالت والصفقات 
تقــوم بها اليوم نتائج مرضيــة جدا، فتبدو 
ســعيدا وفرحا، وحتصد ثمار ما زرعته. تبدو 
متحمسا ومتسرعا، وقد حتتفل مع الشريك. 

يبتسم لك احلظ وتأتيك األخبار السارة.

ال ميكنــك التودد إلــى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيــق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن مــن االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام. 

رمبا يكون اليــوم لديك أكثر من فكرة تؤهلك 
للحصول على مكانة أفضل في العمل، ورمبا 
تكون سببا في زيادة دخلك قريبا. رمبا تتعثر في 
تنفيذ هذه األفكار في البداية، ولكن ستنجح 

بالتأكيد. قد يكون بعضها قابالللتنفيذ.

يجب أن تبحث عن طرق جديدة للتعبير عن 
حبك للشريك هذه الفترة. رمبا تسمع بعض 
اإلشاعات اليوم التي جتعل تعود إلى نقطة 
الصفر إذا صدقتها بالفعل. ال جتعل أي شيء 

يؤثر عليك.

إذا الحظت أن األمور بدأت تسوء وتتغير خاصة على 
الصعيــد العاطفي، يجــب أن تتغلب عليها بقدر 
اإلمكان. عليــك توخي احلذر ألن تصرفاتك املتهورة 
قد جتعلك ســببا في تفاقم األوضــاع. واجه كل 

شيء من أجل احلفاظ على العالقة.

رمبا تفتقر إلــى الصبر أو التروي اليوم. كن مرنا 
في معاجلة األمور. ضع مشــاعرك الشخصية 
جانبا، وتصرف بكل مسؤولية ورصانة. إنه يوم 
متقلب ميتحن قدرتك على اســتالم مسؤولية 

كبيرة فال تخب اآلمال.

قم بحزم أمتعتــك واذهب فى رحلة ترفيهية 
بعيدا عــن أجــواء العمل والضغــوط التى 
يسببها، حتى تتمكن من احلفاظ على حالتك 
الصحيــة من التدهور. حــاول اليوم أن تكون 

معتدالً في تناول وجباتك.

العمــل اليوم بالقــرب من شــخص معني قد 
يجعلك أقوى وأفضل بكثير من املعتاد. اقترابك 
وتعاملك مع هذا الشخص اليوم قد يكون أهم 
أسباب جناحك على املستوى الشخصي واملهني. 
قد يكون اجنذابك لهذا الشخص اجنذابا عاطفيا.

لديك العديد مــن األعمال تريــد أن تنجزها 
اليــوم، ولذلك تبدو منفعــال ومضغوطا. رمبا 
تواجهك بعض العقبات ولكن أنت أقوى منها. 
ال تيأس وال تستسلم. ال تضح بسعادتك من 

أجل اآلخرين.

الجديالدلو

عليك أن تستعد لتغيير واقعك احلالي. حاول 
أال تختار األمور التي قد تسبب لك مشاكل 
وتعقد الوضع أكثر من دون أن تدرك. استمتع 
مع حبيبك واعلم أنه ســيكون مسرورا بك 

بشكل أو بآخر. حاول أن تلتزم الصمت.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

من رصيف الكتاب إلى دار نشر..
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العواصم ـ وكاالت:

يســتضيف ريــال مدريد، مســاء 
اليــوم الثالثــاء ، فريق تشيلســي 
اإلجنليزي، في إيــاب ربع نهائي دوري 
أبطــال أوروبا، في معقــل امليرجني 
»ســانتياجو برنابيــو«.وكان ريــال 
مدريــد قــد حقــق االنتصــار في 
)3-1(، في  بنتيجــة  الذهــاب  لقاء 
بريدج«.  »ســتامفورد  اإلجنليز  أرض 
وسيســعى ريــال مدريــد لتأكيد 
تفوقه، وحسم بطاقة التأهل للدور 
املشــوار  ومواصلة  النهائي،  نصف 
فــي بطولتــه املفضلة.ويُســلط 
نتائج  الضــوء على  التالي،  التقرير 
األنديــة اإلجنليزية، على ملعب ريال 

مدريد بالتشامبيونزليج.
مدريد  ريال  استضاف  ملكي:  تفوق 
على ملعبه فــي دوري أبطال أوروبا 
أندية ليفربول، مانشســتر سيتي، 
مانشســتر  يونايتد،  ليدز  توتنهام، 
يونايتد، تشيلســي وآرسنال.وأقيم 
في مدريد 15 مباراة ضد هذه الفرق 
اإلجنليزية، وحقــق امليرجني االنتصار 
في 8 مباريات وتعادل في 4 وخســر 
في 3 لقاءات.وحقق ريال مدريد أكبر 
عدد من االنتصارات على أرضه، ضد 

فريق ليفربول برصيد 3 مباريات.
ريال مدريد  ذكرى وحيدة: استضاف 
فريق تشيلسي اإلجنليزي، مرة واحدة 
فقــط في تاريخ لقــاءات الفريقني 
بدوري أبطــال أوروبا، وأقيمت املباراة 
على ملعب »ألفريدو دي ستيفانو« 
وقت جائحــة كورونا.املباراة أقيمت 
في شهر نيســان عام 2021، خلف 
بالتعادل  وانتهت  املغلقــة،  األبواب 
اإليجابــي )1-1(، وكانــت في ذهاب 
الــدور نصــف النهائي.وفــي تلك 

النســخة، أطاح تشيلســي بريال 
الفوز  بعــد  البطولة،  مــن  مدريد 
في لقاء اإليــاب بهدفني من دون رد، 
وواصل البلوز رحلتهم في البطولة، 
حســاب  على  باللقب  توجوا  حتى 

مانشستر سيتي في النهائي.
ويعانــي اإلســباني الدومينيكاني 

ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، من 
مشــكلة الدوار التي تســببت في 
استبعاده في اللحظات األخيرة من 
قائمة مباراة خيتافي وسط شكوك 
حول حلاقه مبواجهة تشيلســي في 
إياب ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا، 
رفقــة هــازارد ويوفيتــش وكذلك 

أطبــاء  املوقوف.وأجــرى  ميليتــاو 
ريــال مدريد عدة اختبــارات ملاريانو 
للكشــف عن أســباب مشكالته 
بدقــة، حســبما صرحــت مصادر 
مــن النادي.ومــا زال املهاجم يأخذ 
الراحة في منزله، وكان  قسطا من 
أنشــيلوتي  كارلو  اإليطالي  املدرب 

قد استدعى ماريانو ملباراة خيتافي، 
ولكنه فــي النهاية لم يرتد قميص 
امللكي ألنه لم يكن علــى ما يرام.
وقال أنشــيلوتي عقب املباراة: »في 
ماريانو  شــعر  األخيرة  اللحظــات 
مبتاعب« مــن دون أن يذكر تفاصيل 

حول مشكلته الصحية.

مــن جانب اخر، أعلــن بايرن ميونخ 
رسمًيا، عودة مهاجمه الكاميروني، 
موتينــج،  تشــوبو  ماكســيم 
للمشاركة في التدريبات.. ويستعد 
بايرن ميونــخ ملالقاة ضيفه فياريال، 
اليــوم الثالثاء، على ملعــب أليانز 
آرينا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا. وأشــار احلســاب الرســمي 
لبايرن على »تويتر« إلى عودة تشوبو 
موتينج، للمشــاركة فــي تدريبات 
الفريق، بعدما مترن فرديًا إثر تعافيه 
تشــوبو  كورونا.وخاض  فيروس  من 
بايرن ميونخ،  20 مباراة مع  موتينج 
في مختلف املسابقات هذا املوسم، 

وسجل 9 أهداف وصنع 4.
روبــرت  البولنــدي  ويعتقــد 
ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن 
ميونخ، أن الفوز الصعب الذي حتقق 
حتضير  أفضل  هو  أوجسبورج،  على 
ملواجهة فياريال، بدوري أبطال أوروبا.
وتغلــب بايرن ميونــخ على ضيفه 
أوجســبورج، بهــدف نظيف، على 
ملعــب أليانز آرينــا، ضمن مباريات 
اجلولة 32 من الدوري األملاني.وسجل 
ليفاندوفسكي هدف املباراة الوحيد 

في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.
في  ليفاندوفســكي  روبــرت  وقال 
تصريحاتــه لشــبكة دازن »لقــد 
كان فوزًا مهًما، وبشــكل عام كان 
اســتعدادًا جيًدا ملبــاراة اإلياب ضد 
فياريال«.وأضــاف »نريــد التحضير 
بشــكل جيد قبل الشــوط الثاني 
)لقــاء العــودة( فــي دوري األبطال 
وتابع »الشــعور يختلف  اليــوم«.. 
متاًما عندمــا يكون امللعــب ممتلًئا 
باجلماهير، أنا سعيد حًقا بعودتهم 
إلى املدرجــات«.وأمت »آمل أن نحظى 
بدعــم جماهيري كبير فــي مباراة 

اليوم ضد فياريال«.

تعزيز هجومي لبايرن قبل مباراة الحسم امام فياريال

اإلنجليز فريسة ُمفضلة للريال في حصنه المنيع أبو ظبي ـ وكاالت:
تأهل دبا الفجيرة مساء اليوم األحد، إلى دوري أدنوك 
للمحترفني، بعد فوزه على فريق ســيتي )5-1(، في 
اجلولــة 27 من دوري الدرجة األولــى اإلماراتي لكرة 
القدم.وعزز دبا الفجيرة، بفوزه اليوم، صدارته لدوري 
الدرجة األولــى اإلماراتي، بوصولــه إلى 68 نقطة.

ويعود دبا الفجيرة املوســم املقبــل )2023-2022(، 
للمشــاركة في دوري احملترفني، للمــرة الثالثة في 

تاريخه.
وجنح دبا الفجيرة، في حســم بطاقة التأهل لدوري 
احملترفني، قبل 3 جوالت من ختام دوري الدرجة األولى.

وتتصــارع حالًيا، 3 أندية على بطاقة التأهل الثانية 
لدوري احملترفني، وهي العربي والبطائح ودبا احلصن.

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نــادي الريان، إصابة العبــه نايف احلضرمي 
بقطع جزئــي في الربــاط الصليبــي األمامي، 
ويحتاج إلى عالج طبيعــي لفترة ما بني 3 إلى 4 
أشهر.وبذلك يفتقد التشيلي نيكوالس كوردوفا 
مدرب الريان، جهود الالعب الشاب خالل مباريات 

الفريق في دور اجملموعات بدوري أبطال آسيا.
وكان احلضرمي قد غادر معسكر الريان عائدا إلى 
الدوحة، من أجل إجــراء عملية جراحية ويتواجد 
حاليا في مستشــفى »ســبيتار«.ويعتبر نايف 
احلضرمي ســادس الالعبني املصابني في صفوف  

الريان.

دبا الفجيرة يعود إلى 
دوري المحترفين اإلماراتي

الصليبي يبعد الحضرمي 
عن الريان 4 أشهر

ريال مدريد وتشيلسي في مواجهة سابقة مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ـ تشيلسي
بايرن ميونيخ ـ فياريال

 10:00 مساًء
 10:00 مساًء

روما ـ وكاالت:
كشــف تقرير صحفــي إيطالي، 
حددها  التي  الالعبــني  قائمة  عن 
رحيــل  لتعويــض  يوفنتــوس، 
مهاجم  ديبــاال،  باولو  األرجنتيني 
الفريق، والذي ينتهي تعاقده بنهاية 
املوســم اجلاري. وأعلــن يوفنتوس 
رحيل ديباال، بنهاية املوسم اجلاري، 
بعدما فشــال في التوصل التفاق 
بشــأن التجديد. وبحسب شبكة 
اإليطالية،  سيت"  ميديا  "سبورت 
فــإن يوفنتــوس بــدأ التخطيط 
يستهدف  والذي  املقبل،  للموسم 
الفريق من خاللــه حتقيق الثالثية 
التقرير الضوء  التاريخية. وألقــى 
املرشــحة خلالفة  األســماء  على 
ديبــاال في يوفنتــوس، والتي يأمل 
النادي في التعاقد مع أحدها خالل 
الصيف املقبــل. وضمت القائمة 

املوضوعة على طاولة إدارة اليوفي 
محمــد صالح )ليفربــول(، ماركو 
أسينســيو )ريال مدريــد(، أنخيل 
دي ماريــا )باريس ســان جيرمان(، 
نيكوالس  )ساســولو(،  راسبادوري 

الشــبكة  وختمت  )روما(.  زانيولو 
بأن راتب محمــد صالح، يعد أزمة 
كبيرة ليوفنتــوس، كما أن النجم 
لتجديد عقده  املصري في طريقه 

مع ليفربول.

مدريد ـ وكاالت:
أوبامياجن،  أدرك اجلابوني بيير إميريك 
للفريق  التعادل  برشلونة،  مهاجم 
الكتالوني في شباك ليفاني، على 
ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن 
لليجا.وجاء   31 اجلولــة  مباريــات 
هدف أوبامياجن في الدقيقة 59، من 
دميبلي،  الفرنســي عثمان  صناعة 
وذلك بعد 7 دقائق فقط من تقدم 
ليفانتي عن طريق خوســيه لويس 
جزاء.وبحسب  ركلة  من  موراليس، 
شبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، 
أكثر العب صناعة  بات  فإن دميبلي 
هذا  اإلسباني  الدوري  في  لألهداف 
الفرنسي  بالتســاوي مع  املوسم، 
كــرمي بنزميا، مهاجم ريــال مدريد، 
بـ11 متريرة حاســمة لكل منهما.
برشلونة،  مع  دميبلي  عقد  وينتهي 
بنهاية املوســم اجلــاري، ولم يتم 
التوصــل التفاق بشــأن التجديد 

حتى اآلن.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن برشــلونة حصد 

6 نقــاط في الليجا هذا املوســم، 
املهاجم  أهداف سجلها   3 بفضل 
الهولندي في الدقيقة 90 أو الوقت 
بــدل الضائع.بهــذا االنتصار، رفع 
برشلونة رصيده إلى 60 نقطة، في 
املركز الثاني، بينما يتواجد ليفانتي 
فــي املركز قبل األخيــر برصيد 22 
نقطة.وفشــل ليفانتي في اخلروج 
بنقطة واحــدة من املبــاراة، التي 

حصل خاللهــا على 3 ركالت جزاء 
)أضــاع واحــدة وســجل اثنتني(، 
لتتعقد حســابات الفريق بشــأن 
البقاء في الليجا.في املقابل، حقق 
الفريــق الكتالوني الفوز الســابع 
علــى التوالي بالليجــا، ليعزز من 
اللقب،  على  املنافســة  في  آماله 
وضمان احتالل أحد املقاعد املؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.

نيويورك ـ وكاالت:
الكاميروني جويل  العمــالق  أبقى 
إمبيد على آمــال فريقه فيالدلفيا 
املوسم  بإنهاء  سيكسرز  سفنتي 
املنتظــم مــن دوري كرة الســلة 
األميركــي للمحترفــني في املركز 
الشرقية،  املنطقة  لترتيب  الثالث 
وذلــك بتســجيله 41 نقطة و20 
متابعة قاده بها للفوز على ضيفه 
إنديانا بايسرز 133-120 أول أمس.. 
إلى  الوصافة محســومة  وتبــدو 
حد كبير لصالــح باكس )51 فوزاً 
ميلك  فيما  30 خســارة(،  مقابــل 
نفــس  وسيكســرز  ســلتيكس 
الرصيــد )50-31( مــع أفضيلــة 
الفريق  املباشرة لصالح  املواجهات 
األخضر األسطوري.وكل ما بإمكان 
سيكسرز حتقيقه هو انتزاع املركز 
الثالث من ســلتيكس، شرط فوزه 
بيســتونز  ديترويت  ضيفــه  على 
فــي مباراته األخيرة في املوســم 
أمام  منافسه  وخســارة  املنتظم، 
ممفيس غريزليز. وأبقى سيكســرز 
علــى آمالــه بإزاحة ســلتيكس 

بفضل إمبيد الذي جنح في 14 من 
السبت  مباراة  في  الـ17  محاوالته 
ضد بايســرز، لينهــي اللقاء بـ41 

نقطة مع 20 متابعة.
وضمن إمبيد منطقياً لقب هداف 
الــدوري مبعــدل 30.4 نقطــة في 
اليوناني  باكــس  أمام جنم  املباراة، 
ما   ،)29.9( أنتيتوكومنبــو  يانيــس 
مينحه فرصــة أكبر ملزاحمة األخير 
وجنم دنفــر ناغتس الصربي نيكوال 

يوكيتش على لقــب أفضل العب 
فــي الدوري )أم في بــي( الذي ناله 

األخير املوسم املاضي.
وبعد غيابه عن تسع مباريات وثالثة 
أســابيع لعالج ركبته اليمنى، قاد 
جا مورانــت ممفيــس غريزليز إلى 
بيليكانز  نيوأورليانز  فوز كبير على 
141-114.أنهي املبــاراة برصيد 21 
نقطة و9 متريرات حاســمة، في 27 

دقيقة أمضاها على أرض امللعب.

صالح ضمن قائمة أحالم يوفنتوس الصيفية

ديمبلي يعادل رقم بنزيما

إمبيد يقود سيكسرز للفوز على بايسرز

صالح

دميبلي

دوري السلة للمحترفني



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

حددت جلنة املسابقات في االحتاد 
املركــزي لكرة القــدم، مباريات 
اجلولة الســابعة والعشرين من 
اللجنة  وبينت  املمتــاز..  الدوري 
ان موعد انطالق اجلولة سيكون 
يــوم غــد االربعاء 13 نيســان 
ثــالث مواجهات،  بإقامة  اجلاري، 
اثنتان منها في الساعة الثالثة 
والنصف عصــراً، إحداهما على 
ملعب نــادي الصناعة بني فريق 
الصناعة وضيفــه امانة بغداد، 
واألخــرى بــني فريقي ســامراء 
والكرخ على ملعب االول، وتقام 
مباراة ديربي النجف في الساعة 
العاشرة مساًء بني ناديي النجف 
ونفــط الوســط علــى ملعب 

النجف الدولي.
تقام  التالي اخلميس،  اليوم  وفي 
اثنتان منها في  ثالث مواجهات، 
الساعة الثالثة والنصف عصراً، 
القاســم وضيفه  إحداهما بني 
املينــاء علــى ملعــب الكفل، 
والنفط  الديوانية  والثانية جتمع 
على ملعــب االول، وتقام مباراة 
العاشرة مساء جتمع  واحدة في 
زاخو  الطلبة وضيفه  نادي  فريق 

على ملعب الشعب الدولي.
املنافســات في يوم  وتتواصــل 
حيث  مباراتني  بإقامــة  اجلمعة 
يلتقي فريقــا الكهرباء وضيفه 
نفــط البصــرة فــي الثالثــة 
والنصــف عصرا علــى ملعب 
نفط  فريقا  ويلتقــي  التاجــي، 

ميســان وضيفــه نــوروز فــي 
ملعب  على  العاشــرة  الساعة 
فريقا  ويختتم  الدولي..  ميسان 
اربيل وضيفه الزوراء منافســات 
اجلولة في الســاعة العاشــرة 
على ملعــب فرانســو حريري.. 
اجلوية  القوة  فريقا  وســيتغيب 
والشــرطة عن اجلولــة لاللتزام 
الصقــور ببطولــة دوري أبطال 

آسيا.
إلى ذلك، أعلنت إدارة نادي الزوراء، 
األســباب احلقيقيــة التي غادر 
ألجلها احملتــرف اللبناني محمد 
قدوح فريق النادي بعد تصفيات 
كأس العالم، مفضال العودة الى 
لبنــان، مطالبة الالعــب وناديه 
التي  األمــوال  بإعادة  الســابق 

تلقوها من الزوراء.

وقال عضو ادارة النادي، مشــرف 
الرزاق  عبد  الكــرمي  عبد  الفريق 
إنه »بعــد مباراة الفريق بامللحق 
االســيوي مــع نادي الشــارقة 
املنتخبــات  العبــو  التحــق   ،
لبلدانهم ومن بينهم قدوح الذي 
ســافر الى بيــروت كونه يلعب 
ضمن منتخــب بلده«.وأضاف أن 
لكاس  املؤهلة  التصفيات  »بعد 

العالم اتصل وكيل اعماله واكد 
لنادينا ان نفســية قدوح صعبة 
بسبب عدم تقدميه شيء لفريق 
الســابقة  اجلوالت  خالل  الزوراء 

من الدوري العراقي املمتاز«.
وتابع مشــرف الفريق أن »مدير 
اعمالــه أكد بان قــدوح يرغب 
بفسخ عقده مع الزوراء كاشًفا 
االسباب احلقيقية والتي خصت 

عــدم رغبتــه باالســتمرار الن 
املدرب اوديشو يغيره في مباريات 
الــدوري ويجعله بديال في اغلب 
اللقاءات، وليست اإلصابات التي 

ادعاها الالعب«.
أن  النــادي  إدارة  عضــو  وبــنّي 
ولم يكن عذراً«،  »السبب غريب 
الــى »اننا وجهنا ســؤاالً  الفتاً 
للمدرب ايوب اوديشــو وهل انه 
بأن قدوح  يتعمد استبداله، فرد 
يزعل عندما اقوم بتبديله بالعب 
آخر خالل اي مبــاراة، ونصيحته 
مبراجعة نفسه، كما انه لم يكن 
باملستوى الذي يؤهله إلى اللعب 
داخل  ادائــه  تراجع  بعــد  وذلك 

امللعب«.
ودعا عبد الرزاق قدوح الى »إرجاع 
املبلغ إلى الــزوراء والذي قبضه 
من النــادي مقابــل متثيله كرة 
الزوراء الى نهاية املوسم ، وذلك 
بسبب تركه النادي من دون عذر 
مقنع ، كما على ناديه الســابق 
اعادة املبلغ الذي سلم من نادينا 
مقابل شــراء بطاقة االستغناء 

لالعب قدوح«.
وكان املهاجــم اللبناني محمد 
قــدوح ابلغ ادارة الــزوراء انه قد 
تعرض الى اصابــة مع املنتخب 
اللبنانــي في املباريــات االخيرة 
لكأس  املؤهلة  التصفيــات  في 
العالــم وعــدم قدرتــه علــى 
االلتحاق مع الفريق مجدداً ، كما 
ابلــغ االدارة مبوافقته على ارجاع 
املبالغ املالية التي استملها من 
االدارة مقابل فســـخ العقـــد 

بالتراضـي.

ثالث مواجهات في افتتاح الجولة 27 لدوري الركة الممتاز غدًا
الزوراء يوضح أسباب ابتعاد اللبناني قدوح 
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لقطة من مباراة الزوراء ونفط ميسان في الدوري املمتاز لكرة القدم

بطل عراقي يفوز بنزال 
أحترافي بالمواي تاي

النجار مدربًا للمنتخب 
الوطني بالسلة

الحشد الشعبي بطاًل 
لصاالت أندية بغداد 

كرة الهدف للمكفوفين 
يستعد للدورة اآلسيوية

بغداد ـ الصباح الجديد:
فاز الالعــب العراقي مصطفى التكريتــي، على البطل 
العاملي التايلندي بيتشغرابي سيتفان مانغول، أول أمس، 
في لعبة املواي تاي.وجاء فوز العراقي مصطفى، بالضربة 
القاضية في نزاله االحترافي الذي أقيم أثناء معســكره 
التدريبي في تايلند اســتعداداً لبطولــة العالم للمواي 
تاي في أبو ظبي.وكان االحتاد الدولي للمواي تاي، قد أعلن 
استضافة دولة اإلمارات بطولة العالم للمواي تاي لعام 
2022. يذكر أن البطــل الدولي مصطفى رعد التكريتي، 
خطــف فضية بطولــة العالــم للمواي تــاي، األخيرة 
التــي اختتمت  في 27 من متوز عــام 2019 في العاصمة 
التايالندية بانكوك,، مبشــاركة )102) العب من مختلف 
قارات العالم بعد خسارته املباراة النهائية أمام منافسه 

التايالندي بفارق النقاط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتاد املركزي لكرة الســلة الكادر التدريبي اجلديد 
اخلارجية  لالســتحقاقات  استعدادا  الوطني  للمنتخب 
املقبلــة. وقال حســني العميدي رئيس احتاد الســلة ان 
»االحتــاد املركزي للعبة ســمى املــالك التدريبي اجلديد 
ملنتخبنا الوطني«.واضــاف ان »املالك التدريبي تالف من 
املدرب محمد النجار مدربا أول للمنتخب يساعده املدرب 
عقيل جنم«.واشــار الى ان »تسمية املدرب محمد النجار 
جــاءت في ضوء اخلبرة الطويلة التــي يتمتع بها النجار 
بلعبة السلة«.وبني أن »االحتاد سيوفر كل االحتياجات له 

بغية اجناح مهمته للمرحلة املقبلة«.
وكان االحتــاد العراقي تعاقد في وقت ســابق مع املدرب 
البوسني عزيز بكير، لقيادة املنتخب األول، وقاد املنتخب 
العراقي لكرة الســلة فــي اخر التصفيات اآلســيوية 
املؤهلة لكأس العالم.ومحمد النجار من الشــخصيات 
التدريبية الســلوية التي زاولت التدريب في بلدان عربية 
عدة ومنها األردن وكذلك دول خليج العرب، وقد استحوذ 
علــى بطولة الدوري ســت مــرات وكذلــك مثلها في 

الوصيف وثالث في املركز الثالث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تّوَج فريق احلشــد الشــعبي بطالً لدوري الدرجِة األولى 
لكرِة الصــاالت في بغداد، وجــاَء تتويجه إثــر فوزه في 
املباراِة اخلتامية على فريِق آليات الشــرطة بأربعِة أهداٍف 
مقابل هدفني، في املُباراِة التي أقيمت أول أمس في قاعِة 
الشباب، ليتأهل إلى مرحلِة النهائيات التي سيتم حتديد 

موعدها في وقٍت الحق

هشام السلمان *
زار االمــني العام للجنة الباراملبيــة الوطنية العراقية 
وكالة الدكتور أحمــد العاني صباح أول أمس تدريبات 
املنتخــب الوطني لكــرة الهــدف للمكفوفني وذلك 
في نادي وســام اجملد  بحضور رئيس االحتاد سعد عبد 
اجمليد .. وقــال العاني تباحثنا  مع احتــاد اللعبة  حول 
استعدادات املنتخب الوطني لكرة الهدف للمشاركة 
في الدورة االســيوية التي ستقام في ) هانزو ) الصني  
خالل تشــرين االول املقبل و أشــار االمني العام وكالة 
الى مناقشــة جميع املعوقات التــي تواجة املنتخب، 
اضافة الى النقاشات بشأن التدريبات واملتابعات حول 
مســتلزمات التدريب حيث مت التباحــث بها بحضور 
رئيس االحتاد سعد عبد اجمليد و العبي ومدربي  املنتخب 
العراقي للعبة وفي نهاية الزيــارة متنى االمني العام ) 
وكالة ) د. أحمد العاني التوفيــق والنجاح للمنتخب 
العراقي لكــرة الهدف واالحتاد املعني في مشــاركته 

املقبلة في الدورة االسيوية.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

تقرير 

بغداد ـ فالح الناصر:

اكد مدرب فعاليــات القفز في املركز 
الرياضية  املوهبــة  لرعايــة  الوطني 
بألعــاب القوى، فائز نصــر عبد اهلل،  
الوطنــي حققوا  املركــز  ابطــال  ان 
جناحــا كبيرا عندما اشــتركوا ضمن 
الناشــئني في  تشــكيلة منتخــب 
البطولة العربية بنســختها الثامنة 
التي أقيمت شهر تشرين الثاني 2021 
في تونس واثبتــوا جدارة واضحة بعد 
احراز نحو 20 وســاما بينها 8 ذهبيات 
وحل فــي الترتيب الرابــع فرقيا بعد 
تونس ومصر واملغرب بعد منافسة مع 

متسابقي 13 دولة.
وأشار إلى ان العب القفز العالي مؤمن 
عاشور الذي يدربه حقق في البطولة 
رقما قياســيا قدره مترين وسنتمترا 
العالي بني  واحدا في فعالية القفــز 
11 متنافساً ليأتي في الترتيب الثاني 
بعد متسابق من مصر حقق مترين و4 

سنتمترات.

التفوق على اجملنسني 
وقال ان جنوم عروس األلعاب الواعدين 
حققــوا نتائج مهمة فــي البطولة 

وحققــوا التفوق بعــد تغلبهم على 
العبي دول استعانت بالعبني مجنسني 
كما في تشــكيلة املنتخب القطري، 
حتــى ان رئيــس احتاد ألعــاب القوى 
الفني  باملســتوى  انبهر  الســعودية 
لالعبينا وبينهــم بطل القفز العالي 
مؤمن عاشور، مؤكدا في حديثه مع د. 
طالب فيضل رئيس احتاد ألعاب القوى 
املركزي ان الالعب مشروع بطل ميكن 

ان يتأهل إلى أوملبياد باريس 2024.

االعداد ومنصات التتويج
وبني املدرب فائز ان التحضير متواصل 
للمشــاركة فــي البطولــة العربية 
املقبلة لفئة الشــباب التي تضيفها 
جمهوريــة مصر العربيــة ابتداء من 
يوم 22 آيــار املقبــل، وهنالك العبني 
مــن املركــز الوطني ســيكون لهم 
املتقدمة  النتائــج  شــأن في حتقيق 
واعتالء منصات التتويج، مشــيرا إلى 
ان فعالية القفز فيها مؤمن عاشــور 
وكذلك العــب رمي املطرقة علي رزاق 
بينهم  أيضا  وهناك العبني مؤهلــني 
فعالية  وفي  حزام  مصطفى محسن 
الثالثية حيدر محمد وحسني  القفزة 
باســم وفي رمي الرمح علي منصور 
وفي رمي املطرقة الالعبة بنت الهدى 

سعد والعبني اخرين.
وذكر انه يشــرف على اعداد الالعبتان 
الهدى ســعد وســارة صباح  بنــت 

واألخيرة مواليد 2006 ، وســبق لبنت 
الهــدى ان أحــرزت املركــز األول في 
بطولة األندية األخيرة، وسارة مشروع 

العبة واعدة أيضا.

ألعاب القوى مظلومة 

وأوضــح ان العبــي عــروس األلعاب 
يتطلعــون إلــى حتقيــق املزيــد من 
النجاحــات في املشــاركات املقبلة، 
ذاته  الوقت  لكنهــم يحتاجون فــي 
تدريبية  معســكرات  من  الدعم  إلى 
ومتابعة ميدانية وتشــجيع معنوي، 
فنــرى العاب القــوى مغيبــة اذا ما 
قورنت بكرة القدم التي تستحوذ على 
بصورة  ودعمهم  املســؤولني  اهتمام 

واضحة.
وأوضــح ان العبــي املركــز الوطني 
في  يتألقــون  الرياضيــة  للموهبــة 
بطولة األندية بشكل واضح فاالندية 
تســتعني مبخرجات املركز من طاقات 
بفضل  وتكســب  اجلنســني  لــكل 
افضل  املتميــز  الفنــي  حضورهــم 

األلقاب واملراكز وحتصد الكؤوس.

الدراسة والتدريب
وأضاف انه يعمل فــي املركز الوطني 
منذ العام 2016 بــإدارة د. صريح عبد 
الدكتور نفسه  دربه  أن  الكرمي، وسبق 
فــي فريــق كليــة التربيــة البدنية 
التي  بغداد  الرياضة/ جامعــة  وعلوم 
الدراســي  املوســم  في  تخرج منها 

.2005/2004
التدريب  انه حصل على شهادة  وذكر 

القفز  األول بفعاليــة  في املســتوى 
العالي باشــراف الدكتور علي صادق 
واملصــري محمــد عاطــف، وينتظر 
املشاركة في دورة املستوى الثاني التي 
تسهم في تعزيز خبراته واطالعه على 
اجلديد في علم تدريــب ألعاب القوى 
اذ  انواعه،  القفــز بجميــع  تخصص 
تشكل الشــهادات التدريبية عنصرا 
مهما في إضافــة املعلومات احلديثة 

للمدربني.

الليبرو والزوراء 
وعن رحلته في الرياضة والبدايات، قال 
انه لعب لفريق نادي الشعلة للفئات 
العمرية بكرة القــدم العباً في مركز 
الليبرو واشــرف على تدريبه هاشــم 
شــهيد املدرب الذي يعد مكتشــف 
النجــوم في مدينة الشــعلة، لكنه 
اختار ممارسة العاب القوى في اجلامعة 
تدريبهــا الميانه  فــي  ثم تخصــص 

بالنجاح وحتقيق التفوق فيها.
املدرب فائــز اكد انه من مشــجعي 
فريق الزوراء لكرة القدم على الصعيد 
احمللي، اذ يشده الفريق األبيض بفضل 
ومن  التــي حصدها،  واأللقاب  جنومه 
الفــرق العاملية يتابع فريق برشــلونة 

اإلسباني.

حققنا التفوق مع الناشئين بتونس ونسعى إلى تعزيزه شبابيًا في مصر 
فائز نصر عبد اهلل.. مدرب ألعاب القوى في مركز الموهبة الرياضية:

فائز نصر عبد اهلل

بغداد ـ الصباح الجديد:
بني  التعــاون  بروتكــوالت  ضمن 
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية 
ونظيرتهــا اإليرانيــة، وحتضيرات 
اجلودو  وشــباب  ناشئة  منتخبي 
فــي  للمشــاركة  اســتعداداً 
بطولة آســيا املقررة في منغوليا 
شــهر أيلول املقبل، فقد انتظم 
املنتخب الوطني لفئتي الناشئني 
والشــباب بالتايكواندو أمس في 
معسكر تدريبي تضيفها طهران.
وضم وفدنا في املعسكر التدريبي 
رئيسا وحسن جواد  احمد قاسم 
مشــرفا وفاضــل عبــاس مديرا 
للمنتخبــات واإليرانــي محمــد 
رضا ياري مديــرا فنيا وثائر خضير 
هادي  واحمــد  للناشــئني  مدربا 
مدربا للشــباب والالعبون " لفئة 
الناشــئني مجتبى سعد كاظم 
سالم  وحيدر  خضير  ثائر  وموسى 

حامد ويوسف بسيم وعلي قاسم 
ومصطفى حيدر وحســني جالل 
عامر  وكامل  علي  ورضا حســني 
كامل" ولفئة الشباب إميان ناظم 
محمد  وســنيرو  وشهد ســعد 
ومقتدى  احمــد  ومؤمل  رشــيد 

وليد وسيامند هاشم ومصطفى 
حسن كرمي ورافياز محمد لطيف 
ومحمد جمال ويوسف علي ناصر 
القادر  ومحمد الصدر خالد وعبد 
كــوران وحســن امت ومصطفــى 

أحمد جاسم".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نادي  أبدى عمــر معتصم، العــب 
تروجــان نورشــوبينج الســويدي 
لصفوف  بدعوته  سعادته  للرجبي، 
املنتخب العراقي، مــن أجل متثيله 
فــي بطولة غربي آســيا لفئة 15، 
التي ستقام في إيران خالل الشهر 

املقبل.
وقال معتصم، »كنــت أنتظر هذه 
اللحظــة منذ زمن طويــل الرتداء 
قميــص املنتخــب العراقي، حيث 

رفضت دعوة من االحتاد الســويدي 
للرجبي مــن أجل متثيــل منتخب 
السويد، بســبب رغبتي في اللعب 
الدولية«. احملافــل  العــراق في  مع 

اللعب  »بــدأت  وواصــل معتصم: 
في عــام 2010، ومثلت العديد من 
األنديــة الســويدية مثــل نومندز 
وباربيرينز، فضال عن مشاركتي في 
الدوري األردني، ثم انتقلت للعب في 

صفوف تورجان السويدي«.
: »أنا ســعيد جدا بالدعوة  وتابع 

التــي ُقدمت لي مــن قبل االحتاد 
األول  املنتخب  لتمثيــل  العراقي، 
فــي بطولة غرب آســيا، وأمتلك 
الرغبة واحلماس خلدمة بلدي، من 
خــالل رياضــة الرجبي«.يذكر أن 
العب ريثيــروس اإليطالي، عثمان 
إلى  عبد السالم، انضم هو اآلخر 
قائمــة املنتخب العراقــي، الذي 
بطولة  في  للمشــاركة  يستعد 
غربــي آســيا، التي ســتقام في 

طهران خالل أيار املقبل.

حسام عبد الرضا*
عقد االحتــاد املركزي لكرة اليد 
برئاسة محمد هاشم األعرجي 
وحضــور جميع األعضاء عصر 
يوم أمــس األول اجتماعا وذلك 
القضايا  مــن  عدد  ملناقشــة 
القرارات  ومت اتخــاذ عدد مــن 
وهي : مناقشــة ما تبقى من 
املقبلة  للمــدة  االحتاد  منهاج 
انطالق  على  االتفــاق  مت  حيث 
الوطنية  املنتخبــات  تدريبات 
بعد عطله عيد الفطر املبارك 
والشباب  والناشئني  الوطني   (

والنسـاء)..
ومناقشــة املنهــاج املعد من 
الوطني  املنتخب  مــدرب  قبل 
املقبلــة،  لالســتحقاقات 
مشــاركة  علــى  واملوافقــة 
للناشــئني  الوطني  منتخبنا 
لكرة  اآلســيوية  البطولة  في 
والتي ستقام خالل شهر  اليد 
متوز املقبــل واملؤهلة الى كأس 
املوافقة  متــت  كذلك  العالم، 
منتخبنــا  مشــاركة  علــى 
البطولة  في  للشباب  الوطني 
والتي  اليــد  لكرة  االســيوية 
ســتقام خـــالل شـــهر اب 
املقبـــل واملؤهـلة إلـى كـأس 

العالـم.
وشهد االجتماع املصادقة على 
االحتاديني  بني  املوقع  البروتكول 
العراقي واالســباني لكرة اليد 
معســكرات  أقامه  املتضمن 
الوطنية  ملنتخباتنــا  تدريبية 
وإرســال املدربني للمشــاركة 
في دورات تدريبية على حساب 
واملصادقة  االســباني،  اجلانب 
بني  املوقع  البروتكــول  علــى 

واالملاني  العراقــي  االحتاديــني 
أقامه  املتضمــن  اليــد  لكرة 
معســكرات ودورات تدريبيــة 

ملنتخباتنا الوطنية واملدربني.
واختتم احتاد اليد، منافســات 
دوري اليــد املمتاز بحضور وزير 
الكابنت  والرياضــة  الشــباب 
عدنان درجال و اياد جنف النائب 
العراقية  األوملبية  للجنة  األول 
ورؤســاء األندية املشاركة في 
الدوري بلقاء فريقي الشــرطة 
وسام  نادي  قاعة  على  واجليش 
اجملد حيــث انتهت املباراة بفوز 
فريــق الشــرطة بنتيجة 30-

32، وفي ختــام املباراة مت توزيع 
اجلوائــز الفرقية والفردية على 

األندية والالعبني ..
كاآلتــي  الترتيــب  وأصبــح 

.الشــرطة اوال واجليــش ثانيا 
واحلشد الشــعبي ثالثا، حيث 
حصل على جائزة أفضل العب 
الكابــنت جاســم غصاب من 
نــادي اجليش، وأفضــل حارس 
مرمى الكابنت منتظر قاســم 
لقب  وعلى  الشرطة،  نادي  من 
هداف الدوري مناصفه الالعبني 
سهند أشرف من السليمانية 
وحســن الســهالني من نادي 
مدرب  أفضل  وجائــزه  كربالء، 
شــاب حتصل عليهــا الكابنت 
كمــال عبد الواحــد، وجاهزة 
عليها  حتصل  املثالــي  الفريق 

فريق اخلليج العربي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة 
اليد

ناشئة وشباب التايكواندو يستعدون 
لمنافسات آسيا بمعسكر في إيران 

عمر معتصم يستعد مع الرجبي 
لمنافسات غربي آسيا

اتحاد اليد يشارك في بطولتي 
آسيا للناشئين والشباب 

وفد منتخبي الناشئني والشباب بالتايكواندو

اجتماع احتاد كرة اليد



عادت املمثلة السورية رغدة بشكل مفاجئ إلى القاهرة 
مؤخــراً علمــاً أنها مقيمــة دائمة فــي منطقة العني 

السخنة هرباً من الزحمة.
ويذكر أنها اضطرت للعودة بعــد خضوع ابنتها حلراجة 
سريعة بسبب أزمة صحية طارئة أملّت بها، وكان طبيبها 
أكد على ضرورة إجرائها من دون تأخير، وتعاني ابنة رغدة 
حالياً من اآلم شديدة في حركتها، وقامت رغدة بحجزها 
في أحد املستشــفيات بالقاهرة، وقد خضعت أيضا إلى 

جلسات لعالج الطبيعي هناك.
وبعد أن بدأت صحتها في التحســن خالل األيام األخيرة، 
بدأت رغدة في التفكير بالعروض املقترحة عليها حللولها 
ضيفة فــي عدد من البرامج احلواريــة التي تعرض خالل 
شــهر رمضان، حيث كانت قد قررت تأجيل أي ارتباطات 
حتى تطمئن على صحــة ابنتها، ومن املقرر أن حتل رغدة 
ضيفــة على أحد البرامج عبر شاشــة قنــاة "القاهرة 

والناس".

واصل النجــم الكبير عمــرو دياب صــدارة تريند موقع 
يوتيوب لليــوم اخلامس علــى التوالي بأغنية "الســر" 

اخلاصة بحملة البريد املصري.
وكان الفنان عمرو دياب قد طرح نسخة جديدة من أغنية 
"السر" اخلاصة بحملة البريد املصري بعد جناح النسخة 

األولى مع انطالق شهر رمضان.
وظهر عمــرو دياب خالل الكليب اجلديد في منزل ويتلقى 

طرداً من البريد.
األغنيــة من كلمات أمين بهجت قمر وأحلان محمد يحيى 
وتوزيع أحمد ابراهيم ومكســاج وديجيتال ماســتر أمير 

محروس، وإخراج طارق العريان.
ومن ناحية أخــرى، ُطرحت األغنية عبر تطبيق "أنغامي" 

لتكون متاحة للجمهور مجاناً.
وكانت صــورة عمرو دياب اخلاصة بأغنية “الســر" والتي 
التقطتها عدسة املصور كرمي نور قد تصدرت تريند موقع 
التواصل االجتماعي تويتر بعد ســاعة واحدة فقط من 
طرحها. يُذكر أن عمرو ديــاب أنهى تصوير األغنية خالل 
األيام املاضية مع اخملرج طارق العريان، حيث جرى التصوير 

بالكامل في مناطق متفرقة من القاهرة.

رغدة

عمرو دياب

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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سمير خليل:
علمت الصبــاح اجلديد من مصادر 
فنيــة، ان مدينــة فــاس املغربية 
ســوف حتتضــن فعاليــات الدورة 
للفيلم،  الدولي  للمهرجان  الثانية 
بعد تأجيــل دام أكثر من ســنتني 
وتنظم  كورونــا.  جائحــة  فرضته 
هذه الفعاليــات، جمعية مهرجان 
صالة  علــى  الســينمائي  فــاس 
ســينما ميكراما واملركب الثقافي 
احلرية وفضاء ســاحة أبــي اجلنود، 
الشــباب  وزارة  مــع  بالشــراكة 
والثقافة والتواصــل، وبالتعاون مع 
وجهة  لفــاس  احلضرية  اجلماعــة 
فاس مكناس، واملركز الســينمائي 
املغربي، للفترة من الرابع والعشرين 
من حزيــران لغاية الثانــي من متوز 

املقبلني.
وجاء في رســالة تلقتهــا الصباح 
اجلديــد من اخملرج الســينمائي نزار 
شــهيد الفدعم، ان إدارة املهرجان 
 ،)FIFF( الدولــي للفيلــم بفــاس 
باب املشاركة في املسابقة  فتحت 
الطويلة  الروائية  لألفالم  الرسمية 
والقصيرة، والتي اشترطت أن تكون 
هذه األفالم قــد أنتجت عام 2021، 
االفالم  الســتالم  موعــدا  وحددت 
الراغبة باملشاركة في موعد اقصاه 

الثامن عشر من نيسان اجلاري. 
اخملرجني  علــى  االدارة  واشــترطت 
واملنتجني املشاركني أصحاب األفالم 
الروائية الطويلة والقصيرة الراغبة 
فــي املشــاركة ، أال يفــوق تاريخ 
وأن ترسل طلبات   ، إنتاجها السنة 
املسابقتني من طرف  املشاركة في 
املنتجــني قبــل تاريخ 18 نيســان 
اجلاري، وان يتكون ملف املشــاركة، 
باإلضافة إلى الطلب املكتوب الذي 
املرشح  املنتج الســينمائي  يبعثه 
للفيلم من رابط مؤمن للفيلم برمز 
وملخص  التقنية  وبطاقته  ســري 
ملوضوعه )بالعربية والفرنســية أو 

اإلجنليزية ( مــع صورة خملرجه ونبذة 
بيوفيلموغرافيته،  مــن  مختصرة 
اضافــة ملوافقــة املنتــج أو اخملرج 
املســابقتني  ضمن  الفيلم  بعرض 
الرسميتني لألفالم الروائية الطويلة 
جلنة  وأن  للمهرجــان،  والقصيــرة 
بتبرير  األولي، غيــر ملزمة  االنتقاء 
عدم اختيــار أي فيلم مــن األفالم 
املرشــحة للمشــاركة فــي هذه 

املسابقتني.
الدولي  املهرجــان  ادارة  وخصصت 
للفيلم بفاس لهاتني املســابقتني 
عدة جوائز أهمهــا: اجلائزة الكبرى 
ملدينة فــاس وجائزة جلنة التحكيم 
الســيناريو  وجائزة  اإلخراج  وجائزة 
وجائزة التمثيل الرجالي والنسائي.

ادارة املهرجان الى أن  كما اشــارت 
وحدها  للمهرجان  الكبــرى  اجلائزة 
املهرجان  إدارة  ستكون مادية وحتدد 
قيمتها حسب املوارد املالية للدورة 

وتعلن عن هــذه اجلائزة قبل انطالق 
املهرجان، أما باقي اجلوائز فستكون 

رمزية.
ان عــددا من  الفدعم  وبدره اكــد 
سينمائيي البالد، من بينهم شباب 
ســوف يشــاركون فــي املهرجان، 
متوقعا ان املشــاركة العراقية لن 
تقل عن ستة الى ثمانية أفالم، عند 

اجتيازها مرحلة االخنيار.
 في الســياق، حددت ادارة املهرجان 
)40( فيلمــا طويــال وقصيرا كعدد 
مقــرر للمشــاركة، اضافة لعرض 
أكثــر من عشــرة في إطــار فقرة 
)الســينما الهندية ضيفة شرف(، 
كذلك ســيتم تنظيم لقاءات مع 
املشــاركة  االفالم  وممثلي  مخرجي 
وتكرمي خمســة  املســابقتني،  في 
وعاملية،  مغربية  ســينمائية  جنوم 
واقامة ورشــات تكوينية في كتابة 
الســيناريو واالخراج الســينمائي 

لطلبــة جامعــات ومعاهد مدينة 
مخرجــني  اشــراف  حتــت  فــاس 
ســينمائيني عامليني، اضافة لعقد 

جلسات وندوات خاصة باملهرجان.
ومن املؤمل ان يتــم خالل املهرجان 
تكــرمي أربع شــخصيات هم: اخملرج 
املعروف  الفرنســي  الســينمائي 
الســينما  وجنما  ليلــوش،  كلــود 
ورافي  مينــون  شــوبتا  الهنديــة 
كيشان، والكاتب واالعالمي والناقد 
نور  الراحل  املغربــي  الســينمائي 

الدين الصايل.
الدولي  املهرجان   وكانت جمعيــة 
للفيلم بفاس قد كرمت في الدورة 
الســينمائي  اخملرج  االولى كل من: 
عبــد الرحمن التــازي والفنان عبد 
الوهاب الدوكالي واخملرج املســرحي 
املرحوم محمــد الكغاط، واملرحوم 
وجميعهم  الصقلي  حسن  املمثل 

من املغرب.

الموصل - الصباح الجديد:
احتفــل املســيحيون فــي مدينة 
القوش شــمالي املوصل، اول أمس 

األحد، بعيد السعانني.
ويقــول ريفــان حكيــم ناشــط 
بعيــد  االحتفــال  إن  مســيحي 

الســعانني يجري في األحد السابع 
من الصــوم الكبير وهو األحد الذي 

يسبق عيد القيامة.
او  الســعانني  عيــد  ان  وأضــاف 
الشــعانني مســتنبط من حكاية 
انتصار السيد املسيح ودخوله الى 

مدينة اورشــليم واســتقباله من 
قبل أهالــي املدينة حاملني أغصان 

الزيتون وسعف النخيل.
وأضاف اهالي بلدة القوش احتفلوا 
اليــوم بتنظيم مســيرة من قبل 
في  الكلدانية  القــوش  كنيســة 

مركز املدينة مع إلقاء تراتيل خاصة 
ورفــع ســعف النخيــل وأغصان 
الســنوات  ان  مضيفــا  الزيتــون، 
االخيرة شــهدت مسيرة السعانني 
في البلـــدة ارتـداء االهالـي بالـزي 

التراثـي االلقوشـي.

القوش تحيي عيد السعانين

 سينمائيون من البالد بينهم شباب يعتزمون 
المشاركة في المهرجان الدولي للفيلم بفاس 

المخرج السينمائي نزار الفدعم:

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزير الثقافة والســياحة واآلثار الدكتور حســن ناظم أنَّ 
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار تعمل على فتح كافة األماكن 
التاريخية واحلضارية التي متثل إرثاً للعراقيني، مبيناً أنَّ الوزارة 
تســعى من خالل عملها املتواصل يداً بيد مع رابطة املصارف 
وصنــدوق التمكني والبنك املركزي إلظهــار الثقافة العراقية 
والوجه اجلميل للعراق. جاء ذلك خالل زيارته أمِس األحد حدائق 

القشلة بشارع املتنبي. 
وقدم الوزير شــكره للجهــود الرائعة واحلثيثــة التي بذلتها 
رابطة املصارف وصندوق التمكــني والبنك املركزي في تأهيل 
مثل اجلوهرة التراثية، القشلة، مشــيراً إلى أنَّها ليست املرة 
األولى، وهذا ديدنهم وهم على صلة مباشرة مع وزارة الثقافة 

وبقية مؤسسات الدولة إلظهار الوجه اجلميل للعراق. 
واطلع وزيــر الثقافة خالل جتواله بالقشــلة علــى املعارض 
الصورية والفنية والبازارات والبرامج املوســيقية التي تقدم، 
وتصب في تنشــيط الثقافة ودورها املهــم باجملتمع، مؤكداً 

ضرورة استضافة الشعراء واملثقفني ضمن أروقة القشلة. 

دهوك - الصباح الجديد:
جدد ممثل الغجر في محافظة دهوك بإقليم كوردســتان، يوم 
االثنني، مطالبته للحكومة االحتادية بضرورة فتح دوائر إلصدار 
املستمســكات الرســمية لهم في مناطق سكناهم، مبيناً 
أنهم يضطرون إلى الســفر إلى العاصمة بغداد الســتصدار 

هذه املتمسكات.
وقــال ممثل الغجر فــي دهوك، يونــس ظاهر، إن "املشــكلة 
االزليــة التي يعاني منهــا الغجر في دهوك هــي ان املواطن 
الغجري يضطر للســفر الى بغداد إلصدار الهويات الرسمية 

واجلنسية".
وبني أن "اجلنســية العراقية مُتنح للغجر اســتثناًء من قانون 
احكام اجلنســية العراقية"، مطالبا احلكومة بتسهيل االمر 

على الغجر واصدار مستمسكاتهم في مناطقهم.
مــن جانب آخر، لفت ظاهر إلى أن معيشــة الغجر في اقليم 
كوردستان وخاصة في محافظة دهوك، حيث يقطن االغلبية 
منهم هناك، تعتمد على االعمــال اليدوية التي توارثوها من 
ابائهــم واجدادهم كصناعة املهــود والغرابيل وغيرها، ورغم 
تغيير طبيعة احلياة وتطورها إال أنــه ما زال هناك إقبال على 

هذه املقتنيات.

الثقافة: نعمل على فتح 
األماكن التاريخية والحضارية 

التي تمثل إرثًا للعراقيين

43 ألف غجري يعيشون في 
اقليم كوردستان يطالبون 
بالمستمسكات الرسمية 

الفنان مصطفى قمر على  حرص 
دعم بائع بطيخ يقف في الشــارع 
طــوال اليوم، بينما درجــة احلرارة 
عالية فــي القاهرة. وطلب منه أن 
يــرّوج لبضاعته التي يبيعها وهي 

البطيخ.
ونشــر مقطع فيديو في حسابه 

“إنســتغرام”  عبــر 
بجوار  يقــف  وهــو 
قبل  البطيــخ  بائعــي 
أذان املغــرب، وأخذ يعــدد بطريقة 
فكاهية مزايا البطيخ الذي يعرضه 
البائع، قائالً على ســبيل املزاح إنه 
لم يتقاَض أي أجــر من تلك احلملة 

الترويجية.
ولــم تكن هــذه املرة األولــى التي 

يدعم فيها هــذا البائع، إذ ظهر في 
وقت ســابق من خــالل فيديو عبر 
البطيخ  يــأكل  وهو  “إنســتغرام”، 
وخلفه الرجل نفســه، وعلق قائالً: 
“البطيخ عســل واهلل الرجل واقف 
على أول طريــق ميدان جهينة أمام 

كومبوند النسامي”. 
ونال املوقف إعجــاب عدد كبير من 
متابعيه وتفاعلوا معه بالعديد من 

التعليقات التي أشادت به.
وكان مــن املقرر أن يخــوض الفنان 
املصري الســباق الرمضان مبسلسل 
“منحنــى خطــر” لكنه خــرج من 
الســباق نظراً لضيــق الوقت، وهو 
من بطولة منذر ريحانة وإخراج وائل 
إسالم  وسيناريو  احلميد  عبد  فهمي 

يوسف.
وشارك في موســم رمضان املاضي 

بال جواز”،  “فارس  2021، مبسلســله 
من خالل حلقات متصلة منفصلة. 
تدور أحداث املسلسل عندما يتعرض 
فارس إلى بعض الظروف اخلارجة عن 
إرادته، والتي جتبره للبحث عن عروس.
املسلسل كان من بطولة طارق عبدا 
لعزيز، طارق اإلبياري، ســليمان عيد، 
مصطفى حمزة، وهو من كتابة فداء 

الشندويلي وإخراج معتز حسام.

لفتة إنسانية.. مصطفى قمر
 يدعم بائع بطيخ ويرّوج بضاعته

متابعة - الصباح الجديد:

البصرة - سعدي السند:
في بيت مــن البيوت التراثية الواقعة 
في شارع الشناشيل مبنطقة البصرة 
القدمية حقّق الشــيخ صادق احلسون 
أمنيته بشراء هذا البيت 
التراثــي وحّوله الى 
ملقتنياته  متحف 
التحــف  مــن 
ت  نتيــكا ال ا و
يهوى  التــي 

جمعهــا 
منــذ 

ت  نينا ثما
ن  لقــر ا

املاضي بعــد أن أجــرى عليــه عمليات 
الصيانة والتأهيل ليفتحه أمام البصريني 
بألوان  ليســتمتعوا  مجانا  وضيوفهــم 
من األشــياء التي تناقلتهــا األجيال في 
منــازل البصرة منذ أكثر من 100 ســنة 
ومشــاهدتها ليعود بهم احلســون الى 
التي كانــت تتــداول بها تلك  األزمنــة 

األشياء الثمينة.
فتح احلسون متحفه املميز أمام الزائرين 
ليشــهد  املبارك  رمضــان  ليالــي  في 
املتحف أنشــطة ثقافية أيضا اضافة 
الى التجوال بني أروقة البيت التراثي 
التي  األنشــطة  وآخر  املتحــف، 
شــهدها هذا املتحــف افتتاح 
أول معرض للعمالت النقدية 
وبعض  القدمية  والطوابع 

القطــع النــادرة، والتي حتاكــي جزءا من 
تاريخ العالم عامة، والعراق بصورة خاصة، 
وأشــرف على تنظيم املعــرض هواة من 
محبي جمع العمالت والطوابع، ملا لها من 
أهمية تكمن فــي ندرتها واحتوائها على 
املعلومات، ومن هذا املنطلق أطلق عليها 
هواية امللوك.  ويهدف املعرض إلى تعريف 
اجليل احلالي بأنواع بعــض العمالت التي 
كانت متداولة وال فكرة لديه عنها وضم 
املعرض بعض العمالت النادرة في الدولة 
العراقية من العهــد امللكي حتى العهد 
اجلمهوري، وأبرزهــا أول وثاني وثالث دينار 
عراقي مطبوع فــي ثالثينيات وأربعينيات 
القرن املاضي كما عرض بعض املشاركني 
مجموعــة من الصــور التراثيــة النادرة 

لتاريخ البصرة.

اول معرض للطوابع والعمالت القديمة 
في متحف الحسون بالبصرة

متابعة - الصباح الجديد:
حياة رومانسية يعيشها الثنائي رحمة 
رياض وألكسندر علوم، حتمل تفاصيل 

كوميدية نتيجة غيرة متبادلة.
وظهــر الثنائي رحمة ريــاض وزوجها 
ألكســندر علــوم، الفنــان وموديــل 
اإلعالنات، في برنامج "ليالي رمضان"، 
الذي يقدمه خالد صقــر وإلهام علي 

."MBC" على شاشة
وفي ســياق حديثه عن غيــرة زوجته، 
قال ألكســندر إنها تسببت في كثير 
مــن "الورطات"، علــى خلفية بعض 
املشــاهد الرومانســية فــي أعماله 

الفنية.
وبحسب الزوج، فإن رحمة تشعر بغيرة 
كبيرة مع هذه املشــاهد، وحني تراها، 
تخبره أن هذه املشاعر حقيقية وتشد 

شعره أو تضربه على يده.
للزوج  بالنســبة  األمــور  لكن هــذه 
روحا خاصة  وتخلق  رومانســية،  بدت 
للعالقــة، من شــأنها احلفــاظ على 

توهجها.
وحتــدث الثنائــي عن شــهر رمضان، 
ويتفاعل معه كل  وكيف يســتقبله 
واحد منهما، ففي حني أن ألكســندر 
يحب الشهر، ويشعر برحيله أنه فقد 
أفراد أسرته، ويذهب قبل اإلفطار  أحد 

بســاعة ألحد صاالت اجليم أو صعود 
اجلبــال، فإن زوجته تؤكد أنها تشــعر 
باإلغماء قبل اإلفطار وال يوقظونها من 

نومها إال مع األذان.
وعن األكثر رومانســية بينهما، قالت 
رحمة إنهما متماثالن، قبل أن تضيف 
إن ألكســندر أكثر قدرة على التعبير 
شأنه شأن كل الرجال، ليرد األخير بأنه 

بالفعل أيضا ال التعبير فحسب. 
وحتدث ألكســندر عن أفضــل أغاني 
زوجتــه، وهي أغنية كوكب، ملا لها من 

قصة خاصة في توقيت الزفاف.

رحمة رياض وألكسندر علوم.. غيرة 
كبيرة ومواقف كوميدية تجمعهما
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