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اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتدعت وزارة اخلارجية أمس 
الثالثــاء، الســفير التركي في 
بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج 
شديدة اللهجة، جراء اخلروقات 
للجيش  املُستِمّرة  واالنتهاكات 
التركــّي أراضي البالد، وطالبت 
في الوقت ذاته بانسحاب كامل 
القطعــات التركيــة من هذه 
األراضي، معتبــرة ان ما يحدث 

جتاوزا على حرمة البالد.
وكانــت شــنت قــوات تركية 
عابرا  وجويا جديدا  بريا  هجوما 
للحــدود ضد حــزب "العمال 
الكردستاني" في شمال البالد، 
أســفرت عن مقتل ما ال يقل 
عن 19 من املســلحني األكراد، 
على  أتراك  جنود  أربعة  وإصابة 
األقل، وفــق ما صرح بــه وزير 
آكار،  التركــي خلوصي  الدفاع 

امس األول االثنني.
تلقت  بيان  فــي  الوزارة  وقالت 
نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
منه، أنها "اســتدعت ســفير 
العراق  التركيَّة لدى  اجلُمهوريَّة 
علي رضا كونــاي، على خلفّية 
اخلروقات واالنتهاكات املُستِمّرة 
ومنهــا  التركــّي،  للجيــش 
األخيرة  العســكرّية  العملّية 
طالَت  والتي  النطاق  واســعة 
مناطَق متينا، الزاب، أفاشــني، 

وباسيان في شمال البالد".
وأضافت في البيان: "مت تسليم 
احتجــاج  ُمذّكــرة  الســفير 
إلى  داعيًة  اللهجة"،  شــديدة 

"الكّف عن مثــل هذه األفعال 
واخلروقــــات  االستفزازّيــــة، 

املرفوضة".
وجــددت الســفارة مطالبتها 
القّوات  كامــل  بـ"إنســحاِب 
التركّية مــن األراضي العراقّية 
ُملزَِماً  احترامــاً  يعكُس  بنحٍو 
الوطنّية"، موضحة  للســيادة 
أن "العراَق ميتلُك احلَقَّ القانونّي 
الضرورّية  اإلجــراءات  التخــاذ 
واملناســبة وفقاً ألحكام ميثاِق 
القانون  وقواعد  املُتحــدة،  األمُم 
الدولــّي إزاَء أعمــاٍل عدائّيــة 
والتي  كهــذه،  اجلانب  وأُحادية 
جتري دون التنسيق مع احلكومِة 

العراقّية".
وتابعت أنه "اســتنادا لكلِّ ما 
م، نُشــيُر إلــى أنَّ توظيف  تقدَّ
األمُم  )51( مــن ميثــاق  املــادة 
املتحــدة في حــاالت اإلعتداء 
التي تقوم بها القوات التركّية، 
قانونّية،  أُســٍس  إلى  اليستنُد 
فاملادُة املذكــورة ال جُتيُز إنتهاك 
ســيادة بلٍد مســتقل"، الفتة 
الــى ان "تواجد معظم عناصر 
حزب العمال الكردســتانّي في 
شــمال البالد قد جــاء نتيجًة 
التركّية  احلكومــة  بني  التفاٍق 
واحلــزب املذكــور، بالتزامِن مع 
رفِض واحتجــاِج العراق ملا نراه 
تُركّي  داخليٍّ  لتحدٍّ  تصدير  من 

إلى أراضي العراق".
وأكــدت ان "إنتهــاك ســيادة 
العــراق لــن يكــوَن أرضّيــًة 
مناسبة إليجاد حلوٍل تشاركّيٍة 

األمنّية،  للتحديات  ومستدامة 
التعاون  زيادِة  أولوّية  التي تضُع 
ســبيالً  اجلانبني،  بــني  االمنّي 
ناجعاً لتحقيق املصالح املرجّوة 

ومواجهة التحدّيات".
"العــراق يعد هذا  أن  وأضافت 
العمل خرقاً لســيادته وحرمة 
املواثيق  يخالِف  وعمــاًل  البالد، 
م  والقوانــني الدولّية التي تَنظِّ

كما  الُبلــدان؛  بــني  العالقات 
يخالف أيضاً مبدأ ُحسن اجلوار 
الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في 
احلرص علــى القيــام بالعمل 
األمنــّي خدمــًة  التشــاركّي 

للجانبني".
وكانت شــهدت البالد تصاعد 
علــى  واالســتنكار  اإلدانــات 
املستويني الرسمي والسياسي، 

للعمليــات العســكرية التي 
تشــنها القوات التركية داخل 
اعتبرته  اذ  العراقيــة،  األراضي 
رئاسة اجلمهورية في بيان صدر 
عنها امس تهديدا تهديداً ألمن 
توعد  وفيمــا  القومي،  البــالد 
التيار  زعيــم  الصدر  مقتــدى 
رئيس  اعتبــر  بالرد،  الصــدري 
الوزراء األســبق، حيدر العبادي، 

ما يحدث في شمالي البالد امرا 
خطيرا.

ان"  بيان،  في  الرئاســة  واوردت 
العمليــة العســكرية التــي 
شــنتها تركيــا داخــل احلدود 
العراقية في إقليم كردســتان 
للسيادة  خرقاً  تعد   ، الشمالي 
لألمــن  وتهديــدا  العراقيــة 

القومي العراقي"..

وجاء في البيــان الذي اطلعت 
امس  اجلديــد  الصباح  عليــه 
الثالثــاء: "نتابــع بقلــق بالغ 
التركية  العسكرية  العمليات 
العراقية  احلــدود  داخل  اجلارية 
في إقليم كردســتان. أن تكرار 
هذه العمليات ومن دون تنسيق 
العراقية  االحتادية  احلكومة  مع 
رغم دعوات سابقة إلى وقفها 
وإجــراء محادثــات وتنســيق 

حولها، غير مقبول".
وأضافت الرئاســة: "في الوقت 
الذي نؤكد على تعزيز العالقات 
على  تركيــا  مــع  اإليجابيــة 
املشــتركة،  املصالح  أســاس 
وحــّل امللفــات األمنيــة عبر 
التعاون والتنســيق املشــترك 
األمنية  املمارسات  فأّن  املسبق 
األحاديــة اجلانب فــي معاجلة 
القضايا األمنيــة العالقة أمر 
مرفوض ويجب احترام السيادة 

العراقية".
واشارت الرئاســة إلى إّن "قرار 
الرســمية  العراقية  الدولــة 
وسياســتها اخلارجية املوحدة، 
ترتكــز علــى رفــض العــراق 
املستمر بأّن تكون أرضه ميداناً 
لتصفية  وســاحة  للصراعات 
والتعدي  اآلخريــن  حســابات 
أمنه  وتهديــد  ســيادته  على 
وكذلك  الداخلي،  واســتقراره 
رفض أّن يكون منطلقاً للعدوان 
و التهديد على أي من جيرانه".

ومــن جانبه، ندد رئيــس التيار 
الصــدر،  مقتــدى  الصــدري، 

التركية،  العســكرية  باحلملة 
بالرد إذا لــم تتراجع  متوعــداً 

أنقرة عن تلك العمليات.
له  تغريدة  فــي  الصــدر  وقال 
عبر حســابه الشخصي مبوقع 
تويتر ، إن "اجلارة تركيا قصفت 
األراضي العراقية بغير حق وبال 
حجة، وكان عليها التنسيق مع 
احلكومة العراقية إلنهاء اخلطر 
األراضي  يداهمها مــن  الــذي 
العراقيــة والقــوات األمنيــة 

العراقية قادرة على ذلك".
وأضاف: "لن نسكت، ولن نقبل 
التعــدي وزعزعــة األمــن من 
األراضــي العراقيــة ولن نقبل 

باالعتداء على دول اجلوار".
وفي موقف آخــر، اعتبر رئيس 
الوزراء الســابق، حيدر العبادي، 
ما يحــدث في شــمال العراق 

"أمرا خطيرا".
وقال العبادي فــي تغريدة عبر 
انتهاك  "اســتمرار  إن  تويتــر، 
تركيــا للســيادة العراقية أمر 
البينية  العالقات  ويقود  خطير 

إلى مديات مجهولة".
وأضــاف: "ننصــح تركيا بحق 
اجليــرة والدول األخــرى بإعادة 
النظر بسياساتها جتاه العراق".
ومنذ حزيران 2020، بدأت تركياً 
العمليات  من  سلسلة  بإطالق 
املتواصلة،  شــبه  العسكرية 
اســتهدفت مقار عناصر حزب 
العمــال الكردســتاني عنــد 
إقليم  املناطــق احلدودية مــع 

كردستان.

الصدر يتوعد بالرد

* رئاسة الجمهورية: ما يحدث امر خطير ويهدد االمن القومي

الخارجية تستدعي السفير التركي:
تجاوزتم حرمة البالد وعليكم سحب قواتكم

إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة
وتدعي اضطرارها الى اطالق الرصاص الحي

أسعار النفط تستهل تعامالت األسبوع
بأعلى ارتفاع خالل ثالثة اسابيع 46 التايمز اللندنية: مهمة عناصر »فاغنر«

3لن تكون سهلة في أوكرانيا

بغداد - وعد الشمري:
كشف نواب مستقلون عن مبادرة 
جديدة إلنهاء االنسداد السياسي، 
مؤكديــن تضمينهــا تشــكيل 
حكومة أغلبية سياسية، لكنهم 
أداء  املعارضة من  اشترطوا متكني 
مهامهم مبنحهم رئاسات اللجان 
مشيرين  منها،  املهمة  الســيما 
إلى أنهم أوصلوا هذه املبادرة إلى 
اغلب الكتل وينتظرون الرد عليها.
حســني  املســتقل  النائب  وقال 
الســعبري، فــي تصريــح إلــى 
"أعضاء  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
مجلــس النواب من املســتقلني 
الذين ال ينتمون إلى كتل معينة، 
أكثر من مناســبة  صرحوا فــي 

بأنهم مع حكومة األغلبية".
"حكومة  أن  الســعبري،  وأضاف 
إلى  بالعــراق  لــم تصل  التوافق 
نتائج ايجابية طوال جتربة امتدت 

18 عاماً".
وأشــار، إلــى أن "اللجــوء إلــى 
أن يكون بشرطه  االغلبية ينبغي 
وشــروطه، فعندمــا تتولى هذه 
االغلبية احلكومة ينبغي منها أن 
متكن املعارضة مــن اداء مهامها 

مبنحها رئاسات اللجان".
ولفت الســعبري، إلــى أن "هذه 
الرؤيــة مت طرحهــا على شــكل 
مبادرة وقد مت ايصالها إلى العديد 
من الكتل السياسية لالنتهاء من 
حالة االنســداد الذي تعاني منه 

عملية انتخاب الرئيس".

وأورد، أن "النواب املستقلني شعروا 
بأن هناك مرونة، السيما وأن هناك 
كتل اختارت اللجوء إلى املعارضة 
واشترطت أن يتم متكينها من اداء 

مهامها".
وبــني الســعبري، أن "واحدة من 
بنود املبــادرة وضعت مهلة زمنية 

السياسية على  القوى  بأن جتلس 
طاولة احلوار خالل أسبوع وتبتعد 
والداخلي  اخلارجي  الضغطني  عن 
العامة  املصلحــة  في  والتفكير 
التنازل  نــوع من  إبداء  مع ضرورة 

وااللتزام باملواقيت الدستورية".
وأوضــح، أن "رســائل مت ايصالها 

إلى زعيــم التيار الصدري مقتدى 
الصدر عن طريق نــواب تياره في 
البرملــان، وأكــد مــن خاللها بأن 

مبادرتنا قادرة على حل األزمة".
لم  "اللجان  أن  السعبري،  ومضى 
يتم حسمها لغاية الوقت احلالي 
من حيــث املنضوين وهي تدار من 

رئيس الســن، وبالتالــي ميكن ان 
حتصل مفاوضات بشأنها مبنحها 

إلى قوى املعارضة".
املستقل  النائب  أعرب  من جانبه، 
بان  "تطلعه  عــن  اجلابري،  عدنان 
تلقى مبادرات النواب املســتقلني 

الترحيب من القوى السياسية".
"الصباح  إلــى  اجلابــري،  وتابــع 
اجلديــد"، أن "النواب املســتقلني 
ليســوا مع جهــة بالضــد من 
عن  اليوم  يبحثــون  بــل  األخرى، 
محاولة لتصحيح املســار ومللمة 
اخلالفــات من أجــل االتفاق على 

الشكل األمثل إلدارة الدولة".
وحذر، من "استمرار تأخير تشكيل 
يلقي  بــدأ  ذلك  كــون  احلكومة، 
العراقي  الشــارع  علــى  بظالله 
وتقدمي اخلدمات له، وهناك انزعاج 
واضح لدى املواطــن من اخلالفات 

السياسية".
ومضــى اجلابري، إلــى أن "اجلميع 
يجب  وبالتالي  املسؤولية  يتحمل 
التنازالت  وإبداء  البحث عن حلول 
بالعمليــة  املضــي  أجــل  مــن 
السياســية مبــا يتفق مــع رؤية 

الشارع".

نواب مستقلون يطرحون مبادرة جديدة بتشكيل حكومة أغلبية سياسية
تتضمن تمكين المعارضة من مهامها بمنحها رئاسات اللجان تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اكد مســؤول كردي توغل القوات 
التركية داخــل االراضي العراقية 
بعمــق 40 كيلومتــر وطول 200 
كيلومتر، ومبــا يضاهي كما اكد، 

مساحة دولة خليجية.
الرئيس الســابق لبرملان  وكشف 
إقليم كردســتان يوسف محمد، 
عن الهدف الذي يقف وراء التوغل 
اقليم  اراضــي  داخــل  التركــي 
أخرى  مرة  الوصول  وهو  كردستان 
والسيطرة  املوصل  محافظة  إلى 
على ما كان ســابقا حتت احلكم 

العثماني.
واوضح محمد في حديث للصباح 

أن شــعب كردســتان ال  اجلديد، 
الدولة  تشــنها  التي  احلرب  يؤيد 
التركيــة ضــد مقاتلــي حــزب 
بالتعاون مع  الكردستاني  العمال 
مشيراً  الكردستاني،  الدميقراطي 
الى ان تورط احلزب الدميقراطي في 

الهجوم التركي كان خطأً فادحاً.
إن هجمات  الــى  واشــار محمد 
الدولة التركية ليســت بجديدة، 
فهــم يريدون ضــم املنطقة إلى 
تركيــا، ويعتقدون أنــه بعد مائة 
لوزان  معاهــدة  توقيع  مــن  عام 
املعاهدة،  هــذه  إلغــاء  ميكنهم 
لذا فان هدفهــم مخطط لوقت 

طويل.

ووجه محمد انتقادات شديدة الى 
زعامة وقيادة احلــزب الدميقراطي 
الــذي قــال بانهم يعتقــدون ان 
بقاءهم في السلطة مرهون بقوة 
خارجية، النهم غير ابهني مبصالح 
شــعب كردســتان الذي سلموا 

ثرواته ومقدراته الى دول اجلوار.
ولفت الى وجود عدة سيناريوهات 
العراق،  فــي  التركيــة  للدولــة 
األول أن االحتــالل قــد يســتمر 
للسيطرة على حقول النفط في 
إقليم كردســتان، من أجل تلبية 
الطاقة.  مــن  تركيا  احتياجــات 
والثانــي هــو أنهــا إذا علمت أن 
إقليم  مع  ســتتعرقل  اتفاقاتها 

كردســتان بشــأن النفط والغاز، 
ستعمد الى ان تتوصل إلى اتفاق 
تتخلى  ثم  االحتادية،  احلكومة  مع 
عــن جميع االتفاقــات مع إقليم 

كردستان.
واشــار الى ان مســاحة االراضي 
التــي حتتلهــا تركيا فــي اقليم 
كردســتان تضاهي مساحة دولة 
خليجــة، دون ان تبــدي حكومة 
االقليــم او احلكومــة االحتاديــة 
التحدي  مع حجم  يتوافق  موقفاً 

الذي يواجهه االقليم.
االحتاد  كتلــة  طالبــت  بدورهــا 
في مجلس  الكردستاني  الوطني 
النــواب الســلطات التركية الى 

ايجاد حلول ســليمة سياســية 
للقضية الكردية في تركيا بنحو 
دميقراطــي وجــذري، مؤكــدة ان 
السابقة  العســكرية  العمليات 
اثبتت ان لغة العنف والســالح ال 
ميكنها حل قضايا تركيا الداخلية 

بل تعمل على تعميقها.
وتتابع الكتلة في بيان تســلمت 
الصبــاح اجلديــد نســخة منه، 
ان الوصــول الــى حــل للقضية 
الكورديــة في تركيــا ال يتم عبر 
وانتهاك  العســكرية  العمليات 
سيادة الدول بل يجب على تركيا 
اللجوء الى احلوار والتفاهمات من 

اجل حل القضية الكردية.

االتحاد الوطني: لغة السالح انتهت وولت

مسؤول كردي: حجم المساحة التي تحتلها تركيا داخل البالد يضاهي دولة خليجية

بغداد - الصباح الجديد:
امس  الــوزراء  وجــه مجلــس 
الثالثاء وزارة املالية بتمويل وزارة 
ترليون  الكهرباء، مبلــغ نصف 
دينار، إلدامــة وصيانة محطات 
في  االختناقات  ومعاجلة  اإلنتاج 
املنظومة الكهربائية استعدادا 
للصيــف املقبل، فيما وجه ذات 
الــوزارة بتمويــل وزارة الصحة 
دينار،  املليار  ونصف  مليار  مبلغ 
ملعاجلة جرحى التظاهرات خارج 

البالد.

طلبت  الكهرباء،  وزارة  وكانــت 
دعمها باملبلغ املذكور، حســب 
املتحدث الرسمي باسم اجمللس

 واوجب اجمللس في القرارات التي 
اتخذهــا في جلســته املعتادة 
امس الثالثــاء، تولي وزارة املالية 
متويل خمســمائة مليــار دينار 
إلــى وزارة الكهربــاء، لدميومة 
ومعاجلة  اإلنتاج  محطات  عمل 
املنظومــة  فــي  االختناقــات 
 ،2022/ عام  الكهربائية لصيف 
من خالل الصيانات وتوفير املواد 

أعمال  وإجراء  واحلاكمة  الالزمة 
للمحطات  والتأهيل  التوسعة 
ارتباطاتها،  وتنفيذ  والشــبكة 
بحســب التفصيــل املبني في 
اجلــداول املرافقة لكتــاب وزارة 
الكهرباء املرقم بالعدد )20479( 

املؤرخ في 18 نيسان 2022.
كما اوجب تولي الــوزارة ذاتها، 
متويـــل مليـــار وخمســمائة 
مليون دينار إلــى وزارة الصحة، 
ملعاجلة جرحى التظاهرات خارج 

البالد. 

مليار ونصف المليار لعالج جرحى التظاهرات

مجلس الوزراء يخصص نصف ترليون دينار 
لتامين متطلبات الصيف من الكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد: 
هدد وزير املــوارد املائية مهدي 
رشــيد، باللجوء الى احملكمة 
االحتاديــة العليــا، فــي حال 
إقليــم كردســتان  اســتمر 
أشار  فيما  الســدود،  بانشاء 
الى ان موسم الصيف املقبل 
في البالد ســيكون "قاســياً 

جداً".
وقال رشيد في تصريح رسمي 
ســيكون  املقبل  :"الصيــف 
قاســياً جداً وسنواجه جفافا 
اســتثنائيا بســبب ارتفــاع 
درجات احلرارة وشحة االيرادات 
املائية واإلمطار لثالثة مواسم 

متتالية".
اجلهود  "تضافر  على  وشــدد 
الــوزارات  مــن  وتوحدهــا 
واحلكومات احمللية وكل من هو 
البلــد ملواجهة هذه  في هذا 

التي استشــعرنا بها  اخملاطر 
باجراءات  وبدأنا  قبل ســنتني 
نحقق بهــا احلــد األدنى من 

متطلبات املواطن".
وبشأن انشاء اقليم كردستان 
املــوارد  وزير  قــال  للســدود 
االحتادي :"اذا اســتمر االقليم 
الى  فسنلجأ  السدود  بانشاء 

احملكمة االحتادية إليقافها".
املتحــدة  األمم  برنامــج  وكان 
توقعاته  فــي  أشــار  اإلمنائي 
البيئــة ملنطقة غرب  ألحوال 
آســيا، الــى ان العــراق، يعد 
خامس أكثــر دولة في العالم 
هشاشة من حيث شح املياه 
مياهه  تأثر  بســبب  والغذاء، 
بعوامل خارجيــة، ما يخضع 
إدارة املــوارد املائيــة إلى تغير 
املناخ ومشــاريع التخزين في 

البلدان اجملاورة.

هدد االقليم باللجوء الى المحكمة 
االتحادية إليقاف انشاء السدود

وزير الموارد: جفاف الصيف 
المقبل استثنائي وسيكون 

قاسيًا جدًا 



محليات2

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال ممثل منظمة األغذية والزراعة 
في  “الفاو”  املتحــدة  لألمم  التابعة 
العراق صالح احلاج امس الثالثاء، ان 
العراق من الدول التي فيها برامج 
حماية اجتماعية ال توجد في دول 
أخرى، فيما أشــار الــى ان معدل 
اســتهالك املواطن فــي منطقة 
الشرق االوســط من مادة احلبوب 
ســنوياً تقدر بني 180-140 كغم، 
بينما مواطني بقيــة املناطق من 
80 كغم  العالم يستهلكون نحو 

سنوياً. 
تصريحات  فــي  احلــاج  وأوضــح 
صحفيــة: “البد من اعــادة النظر 
الغذائية،  املواد  استهالك  بطريقة 
فمثــالً تصل نســبة اســتهالك 
منطقة  فــي  للمواطن  احلبــوب 
 140-180 بني  االوســط  الشــرق 
كغم في العام الواحد، بينما تصل 
80 كغم في العــام باملناطق  الى 
االخرى، وبالتالــي ال ميكن ان نتابع 
هــذه االمــور بطريقــة تقليدية 
متغيرات  حصول  ظل  في  السيما 

مهمة على مستوى العالم”. 
أما بخصوص تأثير ارتفاع االسعار 
الغذائية عاملياً علــى العراق، ذكر 
باقي  “العراق حاله كحال  ان  احلاج 
الدول، تأثر، لكن البد من ان نشــير 
الى ان هنالك اجراءات اتخذت على 
مســتوى تأمني املواد االساســية 
والتخفيف مــن حدة التأثير جلهة 
عملية  منها  احلكومية،  االجراءات 
والدعم  الســلع  دخول  انسيابية 
املباشر على بعض املواد االساسية 
التي  التموينية  البطاقة  ومفردات 
تــوزع على املواطنــني، واالجراءات 
محدودي  لصالــح  اتخــذت  التي 
الدخل ممن يقل دخلهم الشــهري 
واالجراءات  دينــار،  الــف   500 عن 
ان تخفف  التي من شأنها  االخرى 

من حدة االزمة”.
ولفــت الى ان “هنالــك نقصاً في 
منتوج احلنطة للموســم الزراعي 
احلالي، نتيجــة قلة االمطار، وهذا 
سينعكس على هذه املادة املنتجة 
محلياً التي وصل العراق الى انتاج 
5.5 مليــون طن فــي العام 2019، 
وبالتالي ســيعوض ذلك من خالل 
اســتيراد ما يحتاج اليه من خالل 

مصادر اخرى، حيث بدأ العمل على 
العام املاضي  انه “في  ذلك”، مردفا 
كان هنالــك 1.4 مليــون طن من 
االنتاج، لكــن اعتقد انه في العام 
احلالي لن تكون هنالــك زيادة في 
هذا الرقم، لذلك يفترض ان يكون 
هنالك اجتاه اكبر جتاه اســتثمارات 
وعمل اكثر ملا هــو مطلوب جلهة 
زيــادة االنتاجية ووحدة املســاحة 
عن  املائية  االحتياجــات  وتأمــني 
طريق املشــاريع املائية، التي ميكن 
التي  ان تستعمل في ري احملاصيل 
بشــكل  االمطار  على  اعتمــدت 
اساســي، ومن املهم جدا ان يكون 
هنالك اعتبار خاص لهذا املوضوع 
في  الســتثمارات  ضرورة  وهنالك 

املياه”. 
“العراق من الدول التي فيها برامج 
حماية اجتماعية ال توجد في دول 

اخرى، وهنالك برنامج حكومي في 
العراق يتضمن توزيع سلة غذائية 
شهريا او كل شهرين وهي ليست 
موجــودة في العديد مــن الدول”، 

وفقاً للحاج.
العراق  فــي  الفاو  منظمــة  ممثل 
“القمح سيبقى محصوالً  ان  أكد 
مهماً جداً، ألنه يدخل ضمن املواد 
االساســية في االستهالك، ولكن 
هنالك جهود تبذل على مســتوى 
املزارعني  وتشجيع  املساحات  زيادة 
لتســليم كميات اكثر وبأســعار 
أعلــى، وبالتالــي هنالــك فرصة 
لتعويــض ذلــك من خــالل زيادة 
االنتاجية ووحدة املساحة والتوسع 
باالســتعماالت  يتعلق  فيما  اكثر 

الكفوءة ملصادر املياه”.
واضاف ان “روسيا تعتبر من املصدر 
االول ألســمدة االزوت التي حتتوي 

الى كونها  االمونيا، اضافــة  على 
على مستوى  الثانية  باملرتبة  تأتي 
البوتاســية  االســمدة  تصديــر 
والفوســفاتية، هنالــك ارتبــاط 
اساســي ومهــم جدا بــني املواد 
االساسية التي تعتبر مهمة على 
مستوى االغذية كاحلنطة والزيوت 
يرتبط  مــا  الى  اضافة  النباتيــة، 
منهــا باالنتاج الزراعي، كون هاتني 
 30% نحو  الــى  الدولتــني تصالن 
من التصدير في الســوق العاملية، 
وبالتالي ما جنم عن هذه املشكلة 
هنالك ارتفاع في االســعار، قّدرته 
منظمــة االغذية والزراعة في االمم 

املتحدة الفاو بني 8-22%”. 
احلاج اشــار الى ان “هــذا االرتفاع 
وينعكس على  عاملي،  االسعار  في 
الدخل،  الشــرائية حملدودي  القدرة 
وبالتالــي يؤثــر على وجــود املواد 

االساسية”، مردفاً: “بدأت محاوالت 
من العديــد من الدول في احلصول 
على هذه املواد من دول أخرى، مثل 
االرجنتــني والواليات املتحدة، لكن 
تكلفتها اعلى وهنالك مشــاكل 
لوجســتية لهــا عالقــة بكلفة 

التصدير والشحن والتأمني”. 
صــالح احلاج اشــار ايضــا الى ان 
باألســعار،  عاملياً  ارتفاعاً  “هنالك 
االساســية هي ضمن  املواد  لكن 
االســعار املوجودة على مســتوى 
املنطقــة والعالــم، واالهــم من 
ذلك هــو مدى تأثيرها على الفئات 
تكون قدرتها  والتــي  االكثر فقراً، 
أقــل وأضعف، وبالتالي ســيكون 
تأثيــر االســعار أكثر علــى هذه 
الفئات مــن اجملتمع”، مبيناً أنه “اذا 
اخذنا معدالت اســتهالك احلبوب 
في منطقة الشــرق االوسط يعد 

املواد،  لهــذه  اســتهالكاً  األعلى 
ولذلك ال ميكن االســتمرار بنمط 
اســتهالكي عالي جدا وهدر عالي 

جلهة املواد الغذائية”. 
احلاج، أكــد على ضرورة “التحضير 
وخطة  تنفيذيــة،  خطــة  لوضع 
الزراعــي،  للقطــاع  اســتثمار 
وستراتيجية لالمن الغذائي، والذي 
يفتــرض ان تكون لها تشــعبات 
مرتبطــة ببرامج من شــأنها أن 
تأخذ  وأن  الزراعــي،  القطاع  تطور 
املتوسطة  التأثيرات  االعتبار  بعني 
وهذا  الغذائي  لألمن  االمد  وبعيدة 
مهم جداً”، الفتا الى ان “التأثيرات 
السلبية للتغيرات املناخية تظهر 
بشــكل أكبر في املناطق اجلنوبية 
من العــراق، وهذا نــاجت من نقص 
فــي االمطــار وزيادة فــي اجلفاف 

وامللوحة”. 

كركوك ـ الصباح الجديد 
قامت شــركة املنتجــات النفطية 
– فــرع كركوك بتشــكيل 13 جلنة 
إضافية من أجل تســهيل حصول 

املواطنني على القسائم. 
وأعلنت الشــركة انه “سيتم حتويل 
قســائم البنزين الى بطاقات ذكية 
وستوزع حصص البنزين األسبوعية 
مــن خاللها فيما بعــد” ، ولن تقوم 

شــركة املنتجات النفطية بتنفيذ 
القرار، حلني التاكد من تفعيل جميع 

السائقني لبطاقاتهم.
ويتوجــه بعــض الســائقني فــي 
محافظة كركوك منذ ثالثة أيام الى 
قسائم  الســتالم  الوقود  محطات 
البنزين، لكنهــم لم يحصلوا على 
القســائم بعد ، السائقون يقولون 
ان حتديد أربع محطات فقط لتوزيع 

قسائم البنزين ســّبب ازدحاماً في 
تلك احملطات ، عزيز اسماعيل، سائق 
يتوجه منذ أيام الى احملطة اخملصصة 
لتسّلم قسائم البنزين، قال “أحمل 
املعامالت منذ ثالثة أيام، ال أحد يأتي 

إلينا، ال يوجد ال نظام وال تنظيم”. 
بعــد احتجــاج املواطنــني، قامت 
شــركة املنتجــات النفطية – فرع 
كركوك بتشــكيل 13 جلنة إضافية 

من أجل تســهيل حصول املواطنني 
على القسائم. 

وأعلنت الشــركة انه “سيتم حتويل 
قســائم البنزين الى بطاقات ذكية 
وستوزع حصص البنزين األسبوعية 
مــن خاللها فيما بعــد” ، ولن تقوم 
شــركة املنتجات النفطية بتنفيذ 
القرار، حلني التاكد من تفعيل جميع 

السائقني لبطاقاتهم. 

عمر حمه صالح، مدير فرع كركوك 
لشــركة توزيع املنتجات النفطية، 
اإلعالميــة:  رووداو  قــال لشــبكة 
“إحذروا التعامل بهذه البطاقات، ال 
تتاجروا بها وال تبيعوها، ألن البطاقة 
فيها حقوق املواطنني الكركوكيني”، 
مضيفاً أنه “مت إرسال أغلفة خاصة 
ســيتم توزيعها لتغليــف وحماية 

البطاقات كوثيقة”. 

ذهب السائقون لتفعيل بطاقاتهم، 
حيث يتم مطابقة دفاتر قسائمهم 
وســنويات ســياراتهم مع النظام 
اإللكتروني ويتــم حتويلها لبطاقات 
آراء  وللســائقني  لهــم،  دائميــة 
مختلفة حول هــذا النظام ، صابر 
يقول:  محمد، سائق سيارة خاصة، 
“أرى أن القــرار جيد ألنه ســينهي 

األزدحام والتهريب”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أنعــام  بشــرى  املهندســة  زارت 
عباس مديرعام دائــرة املباني أحدى 
واالسكان  االعمار  وزارة  تشــكيالت 
والبلديات العامة مشاريع محافظة 
االنبار ضمن الزيارات الدورية ملشاريع 
الدائرة في احملافظة ومنها مشــروع 
الدولة بنســبة أجناز بلغت  عقارات 
) %35 ( والــذي يبعــد مســافة )2(
كم عــن مركز مدينــة الرمادي في 
الســيدة  وبينت    . االنبار  محافظة 
املدير العام خالل زيارتها للمحافظة 
واالطــالع ميدانياً على ســير عمل 
املشاريع في احملافظة ومنها مشروع 

عقارات الدولة التابع الى وزارة املالية 
كجهه مســتفيدة واللقاء مع كادر 
للمشــروع  املقيم  املهنــدس  دائرة 
املهندس أحمد حجالن ســاير وعدد 
في  والعاملــني  املهندســني  مــن 
املشــروع لتذليل املعوقات ان وجدت 
وتقــدمي الدعــم املعنــوي للجميع 
ضرورة  علــى  العاملــني  وتوجيــه 
االلتزام بتنفيذ املشــروع مبواصفات 
فنيــة عالية اجلــودة والــذي يعتبر 
العراقية  املدونــات  لتطبيق  منوذجاً 
واملواصفات الفنية وحسب الشروط 
القياسية في تنفيذ فقرات االعمال 
في املشــروع والذي تبلغ املســاحة 

الكلية فيه )6000(م2 ومساحة بناء 
)1303(م2 أذ يتكون من ثالثة طوابق 
موزعة على شكل غرف للموظفني 
بنايتني  الى  أضافة  وخدمات صحية 
صغيــرة لالســتعالمات واحلــرس ، 
أما اعمــال املوقــع فتتضمن كراج 
والعمل  خارجية  وممرات  للســيارات 
جاري حالياً الكمال هيكل البناية أذ 
مت صب الطابق االرضي والطابق االول 
أضافة الى انه ســيتم صب الطابق 
الثاني خالل الفتــرة القادمة فضالً 
عن أكمــال بناء اجلــدران بالطابوق 
للطابق االرضــي مع تهيئة االعمال 
اكمال  حلــني  للطابق  الكهربائيــة 

بنــاء جــدران للبنايــة  . وتضمنت 
الزيارة أيضاً مشــروع تنفيذ املدارس 
النموذجيــة والبالــغ عددهــا )51( 
مدرسة التي تشــرف عليها الدائرة 
في احملافظــة وان العمل جاري حالياً 
في املشــروع بتنفيذ من الشــركة 
هندســية  مبواصفــات  الصينيــة 
رصينة بالتعاون مع احلكومة احمللية 
في احملافظة املتمثلة بالدكتور علي 
فرحان الدليمي الجناز جميع املشاريع 
بأسرع وقت ممكن مساهمة منا في 
عودة احلياة الى هــذه احملافظة بعد 
تعرضها الى التخريــب والدمار من 

قبل عصابات داعش االجرامية

حامد عبد النبي 
تواصل دائرة اإلعمار الهندسي التابعة لوزارة 
االعمار واالسكان والبلديات العامة باالشراف 
الهندســي على تنفيذ مستشــفى تلعفر 
العام فــي محافظة نينوى وهي ضمن خطة 

تنمية االقاليم .
وقال مديــر عام دائــرة االعمار الهندســي 
مدب  الدكتورحســن  املعمــاري  املهنــدس 
مجحــم أن املــالكات الهندســية والفنية  
تتواصل بالعمل على االشــراف الهندســي 
من خالل دائرة مهنــدس مقييم على تنفيذ 
مستشفى تلعفر العام لصالح وزارة الصحة 

دائرة صحة نينوى.
وأضاف الدكتور حسن مّدب أن الدائرة أخذت 
على عاتقها االشــراف علــى تنفيذ عدد من 

املشاريع لصالح وزارات الدولة كون ان الدائرة 
الفنية  الهندســية واخلبرات  متتلك املالكات 
التي جتعلها مؤهلة باالشــراف على العديد 
من املشــاريع لصالــح مؤسســات الدولة 
بالواقع  النهوض  وزارة الصحة لغرض  ومنها 
الصحــي.  وأشــار املدير العــام أن املالكات 
الهندسية تقوم حاليا باالشراف على تنفيذ 
مستشفى عام في قضاء تلعفر والذي يسع 
ل100 ســرير والتي بلغت نسب أألجناز فيها 

أكثر من 11% .
وبني مدير عام الدائرة أن املســاحة االجمالية 
ملشروع املستشــفى العام في قضاء تلعفر 
تبلغ حوالي 30 الف م2 وتتكون املستشــفى  
 A (من بناية رئيسية تتكون من اربعة طوابق
و B و C و D ( وبناية أسعاف فوري . حيث يضم 

الطابق االرضي املدخل الرئيســي والطوارىء 
االستشارية  والعيادات  واخملتبرات  واالشــعة 
وحدائــق داخليــة وغــرف دافعــات الهواء . 
بينمــا يضــم الطابق االول مطبــخ مركزي 
وغسل مركزي وأدارة ومخازن وسكن االطباء 
املقيميني بواقع )40( سرير أما الطابق الثاني 
يضم غــرف املرضى لكال اجلنســني وبحدود 
)90( سرير وغرف خدمية وغرف دافعات .فيما 
يضم الطابق الثالث صالة العمليات وصالة 
الوالدة وغرف أفاقة وأنعاش بحدود )28( سرير. 
وتابع مدير عام الدائرة ان املالكات الهندسية 
والفنية تقوم أيضا بأالشراف الهندسي على 
تخصصي  أنشاء مستشفى  تنفيذ مشروع 
ألمــراض الدم في محافظة نينوى وســيتم 

افتتاحها قريباً إن شاء اهلل .

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت وزارتــا التعليم العالي والبحث العلمي 
والصحــة حرصهما على التكامل في مجاالت 
العمل املشــترك وتعزيز التعاون مع املنظمات 
الدولية الداعمة للنهوض بالقطاعات التنموية 
في العراق. جاء ذلك خالل االجتماع الذي ترأسه 
وزير التعليــم العالي والبحث العلمي الدكتور 
نبيل كاظم عبد الصاحب بحضور وزير الصحة 
الدكتور هاني موســى بــدر العقابي ووفد من 
الوكالة الفرنســية للتنمية برئاسة مسؤول 
املشاريع فيها سيرج سنريتش فضال عن رئيس 
املدراء  جامعة املوصل ومســاعده وعدد مــن 

العامني في وزارتي التعليم والصحة.
وأكد وزير التعليم مضي املؤسسات األكادميية 
تطوير  باجتاه  العلميــة  ومختبراتها  ومراكزها 

اخلدمــات التخصصية التي تصب في مســار 
املصلحة العامة وخدمة اجملتمع والســيما في 
احملافظــات التي تعرضت الى الضرر اجلســيم 
الذي خلفته عصابات داعش اإلرهابية مشــيرا 
الــى أن خطــوات التعاون والتكامــل مع وزارة 
الصحــة إلدارة املراكــز البحثيــة الطبية في 
جامعة املوصل ســتحقق نتائــج مهمة على 
والعالجية  صعيد تقــدمي اخلدمات الصحيــة 
املتطــورة للمواطنــني في محافظــة نينوى 
اســتنادا الى قرار مجلس الوزراء )282( لسنة 
2021. مــن جهتــه أعــرب وزيــر الصحة عن 
استعداد املؤسسة الصحية الى تقدمي الدعم 
الكامل وتوفير البيئة املناسبة لتفعيل املراكز 
البحثيــة الطبية في جامعــة املوصل وتذليل 

التحديات اللوجستية والفنية.

وفي هذا السياق أشاد فريق التنمية الفرنسية 
للتنميــة بحــرص املؤسســات التعليميــة 
والصحية في العراق على بلورة خارطة العمل 
املشــترك ووضع الســياقات التي تنظم عمل 
املشــاريع التنموية وحتقــق الفائدة من الدعم 
املمكن الــذي تقدمه الوكالة الفرنســية في 
ضوء الشــواخص الزمنية املتفق عليها فيما 
قدم الوفد الفرنســي عرضا ملسارات املشروع 

املقترح لدعم املراكز البحثية الطبية.
وفــي ختام االجتمــاع اتفقت وزارتــا التعليم 
والصحة على تشــكيل مجلس إدارة مشترك 
بني جامعة املوصل ودائرة صحــة نينوى إلدارة 
العمل فيها  وتنظيــم  البحثية  املراكــز  هذه 
والبحثية  العلمية  اخلدمات  بتقدمي  والشــروع 

والعالجي

ممثل »الفاو« لدى البالد: في العراق برامج
 حماية اجتماعية ليست موجودة في دول عدة 

140-180 كغم استهالك المواطن الشرق أوسطي من الحبوب سنويًا

تصل نسبة 
استهالك الحبوب 

للمواطن في 
منطقة الشرق 

االوسط بين 140-
180 كغم في 

العام الواحد، بينما 
تصل الى 80 كغم 
في العام بالمناطق 

االخرى

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتعد مديرية املرور العامة العتماد تقنيات 
وأجهزة حديثة تضمن ســرعة إجناز معامالت 

تبديل لوحات املركبات وإصدار السنويات.
وقــــال مديــر قســــم التخطيــط فــي 
املديريــة العميد نهــاد حميــد في تصريح 
صحفي، إن “املديرية أعــــدت خطة لتطويــر 
املنظومــة املعلوماتية للمركبات وســــعة 
الرقمية  اللوحــات  أعداد  خزنها الســتيعاب 
املســــجلة ضمن قاعدة البيانات، فضالً عن 
استحداث أجهزة متطورة لضمــان ســرعة 
إجناز معامــالت تبديــل اللوحات أو السنويات 

والتخفيف من كاهل املراجعني”.
وأشــار إلــى أن “املديرية تعمــل على تطوير 
املشــروع الوطنــــي لتســجيل املركبــات 
مــن خــالل فتــــح أربعة منافــذ جديــدة 
في بغــــداد، الســــيما بعــــد االتفاق مع 
إقليــــم كردســــتان على توحيــــد أرقام 
اللوحــات باللغة االنكليزيــة، فضــالً عــن 
النــواب الســابق على  مصادقــة مجلــس 
اتفاقية الســير على الطرقات ودخولها حيز 
التنفيــذ”. وأضــاف حميد أنه “متــت مفاحتة 
جامعــة بغداد لغرض إعداد دراســــة جدوى 
املشــــروع لتتم بعدهــا إحالته إلــى وزارة 
التخطيــط للموافقــة عليه والعمــل على 

تنفيذه خالل العام احلالي”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التخطيط عن عدد املدارس التي مت 
ادراجها في سنوات سابقة، وأجُنزت خالل العام 
املاضــي 2021،  ضمن املوازنة االســتثمارية 
للمحافظــات وصندوق اعــادة اعمار املناطق 

املتضررة من العمليات االرهابية. 
وقالــت الــوزارة في بيــان،  ان عــدد املدارس 
املنفذة واملنجزة خالل العام الفائت، بلغ نحو 
)2160( مدرســة في عموم احملافظات، مبينة، 
ان االبنية املنجزة شــملت رياض اطفال بواقع 
)482( روضة اطفال )1189( مدرســة  ابتدائية 
ومتوسطة و )489( مدرسة ثانوية، فضال عن 

بناء قاعات دراسية واجنحة ادارية. 
ولفتــت وزارة التخطيــط، ان املدارس املنجزة 
توزعــت بني مختلــف احملافظــات، تقدمتها 
محافظة البصرة بواقع )444( مدرسة، تلتها 
)346( مدرســة، ثم  محافظة نينــوى بواقع 
العاصمــة بغداد بعدد)214( مدرســة، جاءت 
بعدها محافظة االنبار بواقع )176( مدرســة، 
كانت  )154(فيما  بواقــع  كركوك  ومحافظة 
حصــة وزارة التربيــة )124( ومحافظة بابل 
 )119( بعدد)121( مدرســة، وميســان بواقع 
)79( مدرســة، ثم محافظة  مدرسة واملثنى 
 )60( والديوانية  مدرســة  بعدد)67(  واســط 
مدرســة وديالــى )58( مدرســة، فيما كانت 
حصة صندوق اعادة اعمــار املناطق املتضررة 
من العمليات االرهابية )57( مدرسة،وشهدت 
)51( مدرسة،  اجناز  النجف االشرف  محافظة 
ومحافظة صالح الدبن بعدد )46(، وذي قار )38( 
مدرســة، وحّلت محافظة كربالء املقدســة 
باملركز االخير في عدد املــدارس املنجزة التي 

بلغت )6( مدارس فقط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبلت وزارة النقل الشركة العامة ملواني 
العراق السفينة GREEN MILE وعلى متنها 
) 44 ( الف طن من مادة السكر اخلام رست في 

ميناء ام قصر اجلنوبي .
ونقلت الوزارة، في بيان عن مدير عام الشركة 
فرحان الفرطوســي القــول، ان مواني العراق 
على جاهزية تامة الستقبال مفردات البطاقة 
التموينية وجميع البضائع والسلع واحلاويات .
وأضاف الفرطوسي ان “ارصفة امليناء اجلنوبي 
اســتقبلت الســفينة GREEN MILE وعلى 
متنها ) 44 ( الف طن من مادة الســكر اخلام 
لصالــح وزارة التجارة ضمن مفردات البطاقة 
التموينية رســت على ارصفــة رقم ) 2 ( في 

امليناء”.

المرور تعتمد تقنيات حديثة 
تضمن سرعة تبديل لوحات 
المركبات وإصدار السنويات

التخطيط تعلن انجاز 
2160 مدرسة خالل العام 

الماضي 2021

النقل: وصول 44 الف طن 
من مادة السكر لحساب 

البطاقة التموينية

 كركوك تلجأ الى البطاقات الذكية في توزيع البنزين

»المباني« تواصل أعمالها االشرافية في تنفيذ مشروع عقارات الدولة في االنبار”

للنهوض بالواقع الصحي في محافظة نينوى 

االعمار الهندسي تواصل العمل في اإلشراف 
الهندسي على تنفيذ مستشفى تلعفر العام 

في اجتماع مشترك مع الوكالة الفرنسية للتنمية .. 

التعليم والصحة يجددان حرصهما على
 التكامل وتقديم الخدمات التخصصية

االربعاء 20 نيسان 2022 العدد )4882(

Wed. 20 Apr. 2022 issue )4882(



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتهدفت الطائرات احلربية اإلســرائيلية 
بثمانيــة صواريخ،  موقعا غــرب خانيونس 
وأرضــا زراعيــة بصــاروخ، بني ديــر البلح 

وخانيونس جنوبي غزة.
وكان اجليش اإلســرائيلي أعلــن، امس االول 
االثنني، أن منظومة القبة احلديدية الدفاعية 
اعترضت صاروخا أطلــق من قطاع غزة، من 

دون وقوع إصابات.
وقال اجليش في بيــان إن “صفارات إنذار دوت 
في املنطقــة القريبة من قطــاع غزة. لقد 
أُطلق صاروخ من قطــاع غزة باجتاه األراضي 
اإلســرائيلية اعترضتــه منظومــة القبة 

احلديدية الدفاعية”.
وحســب ما أفاد مصدر صحفــي فقد دوت 
صفــارات اإلنــذار في موقعي كيســوفيم 
والعني الثالثة قرب احلدود اإلســرائيلية مع 

قطاع غزة.
وتصاعــدت التوترات في األســابيع األخيرة 
بعد سلســلة من الهجمــات التي نفذها 
فلسطينيون وأسفرت عن مقتل 14 شخصا 

داخل إسرائيل.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قامت أطقــم أربع طائرات روســية مضادة 
للغواصــات من  طرازي “إل 38-” و”إل- 38 إن” 
برحلة استغرقت ثماني ساعات فوق احمليط 
الهادئ بحثا عن ســفن وغواصات “معادية” 

وهمية.
وفي التفاصيل، ذكر أســطول احمليط الهادئ 
الروسي أن هذه الطائرات املضادة للغواصات، 
وهــي تابعة للطيران اخملتلــط للفوج اجلوي 
والقوات املتمركزة في شــمال شرق روسيا، 
أجرت خالل تدريبات رحلة طيران استغرقت 
ثماني ساعات فوق احمليط الهادئ على طول 
وقامت  الشــرقي لكامتشــاتكا،  الساحل 
خاللها بالبحث عن سفن وغواصات تابعة لـ 

“العدو” االفتراضي.
وأفاد البيان في هذا الســياق بأنه “في إطار 
مهمة الطيران هــذه، أكمل أطقم الطيران 
البحري فــي هذا الســرب مهــام البحث 
لعدو  السطحية  والســفن  الغواصات  عن 
باســتخدام  وتتبعها،  وتصنيفها  افتراضي 
متكامل للرادار وأدوات الكشــف بالسونار. 
ومت مســح 10 آالف كيلومتر مربع من احمليط 

الهادي أثناء الرحلة”.
وخالل هــذه التدريبات، نشــرت طائرات “إل 
38-” و”إل- 38 إن” أكثر من 200 عوامة سونار 
على الطــرق األكثر احتماال لغواصات العدو 

الوهمية في املياه احملايدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت كاماال هاريس، نائبة الرئيس األمريكي، 
خالل زيــارة لقاعدة فاندنبــرغ الفضائية في 
كاليفورنيــا، تعليق الواليات املتحدة اختبارات 

األسلحة املضادة لألقمار الصناعية.
وقالــت نائــب الرئيــس األمريكــي أن “هذه 
االختبــارات خطيرة ولن نقوم بها”، مشــيرة 
إلى أن اإلدارة األمريكية تريد بهذه الطريقة أن 
تكتب “قواعد جديدة وتضع معايير للعمل في 
الفضاء”. وكما ادعت وسائل اإلعالم األمريكية، 
فقد نشأت فكرة وقف تلك االختبارات بسبب 
االنطباعات من جتارب النظام الروســي املضاد 
لألقمار الصناعية، الذي أصاب في 15 نوفمبر 
من العــام املاضــي املركبــة الفضائية غير 
النشــطة “تســيلينا-د”. وصّرح وزيــر الدفاع 
الروسي، ســيرغي شــويغو، في ذلك الوقت 
بأن الشــظايا التي انتشــرت فــي الفضاء ال 
تشــكل أي تهديد لألنشطة الفضائية، فيما 
املتحدة وحلف شمال األطلسي  الواليات  رأت 
أن سحابة احلطام تشكل خطرا “على األرواح 

البشرية واملركبات الفضائية”.

الطيران اإلسرائيلي يقصف 
مواقع في قطاع غزة

أربع طائرات روسية مضادة 
للغواصات تنفذ مهمة بحث 

عن أهداف معادية 

الواليات المتحدة توقف 
تجاربها على األسلحة 

المضادة لألقمار الصناعية

تقرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنــت اجلزائــر، أن عــودة ســفيرها 
إلــى مدريد مرهونة بتقــدمي احلكومة 
بشأن  “توضيحات مسبقة”  اإلسبانية 
األســباب التي جعلتها تغير موقفها 
الغربية ليصب  من قضية الصحــراء 

في صالح املوقف املغربي.
وقــال املبعوث اخلــاص املكلف قضية 
الصحــراء الغربية ودول املغرب العربي 
في وزارة اخلارجية اجلزائرية، عمار بالني، 
إن عودة الســفير اجلزائــري إلى مدريد 
“ســُتقرر ســياديا من قبل السلطات 
اجلزائرية في إطار إيضاحات مســبقة 
وصريحــة إلعادة بنــاء الثقة املتضررة 
بشــكل خطير على أســاس أســس 
واضحة ومتوقعــة ومطابقة للقانون 

الدولي”.
وأكد بالني، بحســب مــا نقلت عنه 
وكالة األنباء اجلزائريــة، أن األمر “ليس 
مسألة غضب مؤقت للجزائر” سيزول 

مع مرور الوقت.
وأتى تصريــح املســؤول اجلزائري بعد 
إعــراب رئيس الوزراء اإلســباني، بيدرو 
نقلتها  تصريحــات  فــي  سانشــيز، 
وســائل إعالم، عن أمله في أن يتمكن 
“من حل هذه املشــكلة الدبلوماسية 
خالل فتــرة زمنية قصيرة”، وأن تتمكن 
بالده “من احلفــاظ على عالقة إيجابية 

واستراتيجية مع املغرب واجلزائر”.
وردا علــى هذا التصريــح قال بالني إن 
األقوال صيغــت بخّفة محّيرة،  “هاته 
تتوافق مع إرادة اإلعفاء من املسؤولية 
هذا  تبني  في  اجلســيمة  الشخصية 
الصحراء  في مسألة  املفاجئ  التغيير 
الغربية الذي يشكل خروجا عن املوقف 

التقليدي املّتزن إلسبانيا”.
ومدريــد التــي لطاملا التزمــت احلياد 
بخصوص مســألة الصحراء الغربية، 
أعلنت في 18 مارس على لسان رئيس 
وزرائهــا دعمها خلطة احلكــم الذاتي 
إياها “األساس األكثر  املغربية، معتبرة 
جدية وواقعية ومصداقية حلل النزاع”. 

واحلكومــة اإلســبانية التي لم يحظ 
فــي مدريد  بإجماع  اجلديــد  موقفها 
وقوبــل باعتراض شــديد فــي اجلزائر، 
الداعم الرئيســي جلبهة بوليســاريو، 
أكــدت أنهــا لــم تغيــر موقفها بل 
اتخذت مجــرد “خطــوة إضافية” من 
أجل املســاهمة في حل النــزاع الدائر 
منذ  البوليســاريو  وجبهة  املغرب  بني 
رحيل اإلسبان عن املستعمرة السابقة 
عــام 1975. وكانت البوليســاريو ردت 
علــى املوقف اإلســباني هــذا بقطع 
عالقتها مع مدريد، معتبرة أن “الدولة 
اإلسبانية لها مسؤوليات جتاه الشعب 
الصحــراوي واألمم املتحــدة في الوقت 
نفسه باعتبارها القوة املديرة لإلقليم، 
وأن مسؤولياتها تبعا لذلك ال تسقط 
بالتقــادم”.  وتعتبر مدريــد أن الهدف 
الرئيسي من عودة العالقات مع الرباط 
مكافحة  فــي  “تعاونها”  ضمــان  هو 
الهجرة غير الشرعية من املغرب حيث 
يغادر معظم املهاجرين إلى إســبانيا. 
يســتخدم  املغرب  أن  مراقبون  ويعتبر 

الهجرة غير الشرعية وسيلة للضغط 
على إسبانيا.

الغربية، وهي  ويتنازع على الصحــراء 
غنية  شاســعة  صحراوية  منطقــة 
بالفوسفات والثروة السمكية، املغرب 
من  املدعومة  البوليســاريو  وجبهــة 

اجلزائر.
وتقترح الرباط التي تســيطر على ما 
يقرب من 80 باملئــة من هذه املنطقة، 
ذاتيا حتت ســيادتها،  منحها حكمــا 
استفتاء  إلى  بوليســاريو  تدعو  بينما 
لتقريــر املصير نصت عليــه اتفاقية 
لوقف إطــالق النار ابرمــت في 1991 

لكنها بقيت حبرا على ورق.
ومت انتهــاك وقــف إطــالق النــار في 
نوفمبــر 2020 بعــد انتشــار القوات 
اإلقليم  أقصى جنــوب  فــي  املغربية 
لطرد االنفصاليني الذين كانوا يغلقون 

الطريق الوحيد إلى موريتانيا.
ومنذ ذلــك احلني تقول البوليســاريو 
إنها “في حالة حرب دفاعا عن النفس” 

وتنشر نشرة يومية عن عملياتها.

الجزائر تطلب »توضيحات« إسبانية بشأن تغيير موقفها من الصحراء الغربية

الصباح الجديد ـ متابعة:

حاولت  التــي  األخيرة  املــرة  في 
فيها القوات الروســية اإلطاحة 
بحكومة معترف بها دوليا كانت 
في بلد بعيد عن أوروبا الشــرقية 
وعلى نطاق أصغر بكثير من حرب 

اليوم في أوكرانيا.
ليبيا كانت املكان حيث “اختبرت” 
أصغــر  نطــاق  علــى  روســيا 
بالصراع  شــبيهة  سيناريوهات 
احملتــدم فــي أوكرانيا، بحســب 
فريدريك ويــري، الذي كتب حتليال 
في مجلة التاميــز يقارن فيه بني 

الصراعني.
ويقول ويري “ما رأيته في ليبيا لم 
يكن أقل رعبا بالنسبة للمدنيني، 
رغم كونه أصغر نطاقا، كما أنه 
كان مدمــرا للســيادة الوطنية 

بنفس القدر”.
اســتخدام  عن  ويــري  ويتحدث 
عناصر فاغنر الروسية، الذي يقول 
مســؤولون أميركيون إن الرئيس 
يلجأ  بوتــني،  فالدميير  الروســي، 
القوات  إلى هذا اخليار مــع تعثر 
الروســية النظامية وارتفاع عدد 

القتلى بني القوات الروسية.
ومــن طرابلــس الليبيــة، كتب 
ويري مشــاهدات عن وجود أكثر 
1000 مقاتــل من مجموعة  من 
عسكرية  شــركة  وهي  “فاغنر” 
توفر خدمات “كذراع سري لبوتني”، 
انضموا للقتال إلى جانب املشير 
قوات حكومة  خليفة حفتر ضد 
الوفاق الوطني املعترف بها دوليا.

ويقول الكاتــب “في ليبيا، أحدث 
مقاتلو فاغنــر فرقا، وعلى الرغم 
من أنهم بالتأكيد دون املســتوى 
العســكرية  للمعاييــر  وفقــا 
أن فرقتهم قوضت  إال  الغربيــة، 
بقوة  احلكومية  القوات  معنويات 
نيران ال هوادة فيهــا ودقة قاتلة، 
خاصة طلقــات القناصة جيدي 
التصويب، مع بنادق عالية العيار 

ومضادة للدروع”.
ونقل عن أحــد القادة من اجلانب 
احلكومي قوله إن ثالثني في املئة 
مــن الوفيات فــي وحدته كانت 

بسبب القناصة الروس.
وابل من قذائف  وخالل ســقوط 

الهاون مــن مقاتلي فاغنر، يقول 
ويري إنه شاهد اخلوف والذعر في 
صفوف القوات احلكومية بشكل 
الصراعات  فــي  يالحظــه  لــم 
الســابقة في ليبيا، مبا في ذلك 
شهورا  اســتمرت  التي  املعركة 

ضد تنظيم داعش.
ويضيف “لكــن املدنيني الليبيني 
حتملوا العــبء األكبر من هجوم 
فاغنــر وماتت عائــالت بأكملها 
املتناثرة في  املنــازل  أنقاض  حتت 
الغبار والتي طمســها القصف 
الروســي، وبعــد أشــهر، قتلت 
األلغام واألفخــاخ املتفجرة التي 
عشــرات  فاغنر  مقاتلو  زرعهــا 

آخرين.
ويضيــف ويري “كل هــذا لم يؤد 
إلى رد فعل يذكــر في العواصم 
أن  ذلك،  واألســوأ مــن  الغربية، 

املتحدة، فرنسا  حليفني للواليات 
املتحدة، حرضا  العربية  واإلمارات 
على الهجوم الذي قادته روســيا 
على طرابلس بدعم دبلوماســي 

وعسكري”.
وبينما فشــل الغزو في اإلطاحة 
باحلكومة الليبية، تركت تداعياته 
الروســية  العســكرية  القوات 
اجلوية  القواعد  في  بقوة  راسخة 
واملنشــآت النفطيــة في جنوب 

وشرق ليبيا.
وفي أوكرانيا، يبدو أن روسيا تكرر 
قواعــد اللعبة اخلاصــة بها في 

ليبيا.
وبعــد فشــلها في قطــع رأس 
واالســتيالء  األوكرانية  احلكومة 
علــى البــالد بأكملهــا، حتولت 
موســكو إلى اقتطاع مساحات 
شاســعة من األراضــي ووصول 

الصــراع األوكرانــي إلــى طريق 
مســدود يعيــق تقــدم كييف 
والدميقراطــي  االقتصــادي 

واندماجها مع الغرب.
وفــي أواخر مارس ذكــرت أجهزة 
األميركيــة  االســتخبارات 
واالســتخبارات  )البنتاغــون( 
الغربيــة أن ما يصــل إلى 1000 
مقاتل من فاغنر، الذين اكتسبوا 
خبــرة مــن املعــارك فــي ليبيا 
والتدخل األكثر دموية في سوريا، 

يعيدون انتشارهم في أوكرانيا.
ويضيف التحليل: “هناك، سيجد 
فاغنر عدوا أكثــر كفاءة وأفضل 
جتهيــزا بكثير من امليليشــيات 
بالفعل  حطم  عدو  وهو  الليبية، 
معنويــات القــوات التقليديــة 
إلقاء  الروســية، ولكن من خالل 
املزيــد مــن القــوى فــي احلرب 

أنظمة  إلى جانــب  األوكرانيــة، 
يزال  ال  واملدفعية،  اجلــوي  الدفاع 
بإمــكان هــؤالء املرتزقة تقويض 
آفاق الســالم الدائــم وزرع بذور 

الصراع في املستقبل”.
ويتابــع “ميكنهــم علــى وجــه 
التحديــد، دعم القــوات املوالية 
لروســيا في األراضي االنفصالية 
في جنوب  ولوهانسك  دونيتسك 
شرق أوكرانيا، وميكنهم املساعدة 
في انتزاع مــا يكفي من األراضي 
من ســيطرة احلكومة األوكرانية 
خللق واقع جديد على األرض مينح 

بوتني نفوذا جديدا”.
مع هذا يقول إن الوحشــية التي 
قد تثيرها تصرفات مرتزقة فاغنر، 
ميكــن أن تؤدي إلــى تقوية العزم 

الغربي في أوكرانيا.
وأضاف “أن مــا فعلته مجموعة 

فاغنر في ليبيــا دون إثارة الكثير 
من االحتجاج ، إلى جانب حملتها 
األكثر تدميرا في سوريا وتدخلها 
القاتل في أفريقيا، والذي جتســد 
فــي مذبحة مئــات املدنيني في 
مالي فــي أواخر مــارس على يد 
فاغنر والقــوات احلكومية املالية 
، لن مير مــرور الكرام فــي أوروبا 

الشرقية.
ويقــول الكاتــب “مع هــذا فإن 
التناقــض بني هــذه الدرجة من 
التعبئــة الغربية جتــاه أوكرانيا 
والذي يتجلى بشــكل صارخ في 
ترحيب أوروبا بالالجئني األوكرانيني 
هو تناقض معقــد أخالقيا، وهو 
يؤكــد، على أقل تقديــر، احلاجة 
إلى مفهوم أكثر شــموال لألمن 
بلدان  بــني  املترابــط،  البشــري 
اجلنوب العاملي والشمال العاملي”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اليمن،  إلى  األممــي  املبعوث  وصل 
هانــس غروندبرغ، إلى عدن جنوب 
البالد حيــث من املتوقع أن يحضر 
وأعضــاء  رئيــس  أداء  مراســم 
مجلس القيادة الرئاســي، اليمني 
الدســتورية أمام جلســة جمللس 
النواب. ونقلت وكالة “سبوتنيك” 
عن مصدر في السلطة احمللية في 

أن غروندبرغ، وصل على منت  عدن 
طائرة خاصــة تابعة لألمم املتحدة 
قادما من السعودية”، وهي الزيارة 
الثانية له خالل أســبوع إلى ذلك 
البلد العربي الــذي ميزقه الصراع 

منذ 7 أعوام.
وأضــاف أنه “مــن املتوقع حضور 
املبعوث األممي مراســم أداء رئيس 
الرئاسي،  القيادة  وأعضاء مجلس 

جلسة  أمام  الدســتورية  اليمني 
جمللــس النــواب ســتعقد خالل 

الساعات املقبلة”.
اليمني  الرئيــس  الرئيــس  وكان 
عبد ربه منصــور هادي، أصدر يوم 
اخلميس قبل املاضــي، قرارا بنقل 
صالحياتــه إلــى مجلــس قيادة 
تنفيذ مهام  رئاسي الســتكمال 

املرحلة االنتقالية في اليمن.

ويخول اإلعالن الرئاســي، مجلس 
“أنصار  “التفــاوض مع  بـ  القيادة 
اهلل” )احلوثيــني(، لوقف إطالق نار 
دائم في كافة أنحــاء اجلمهورية 
واجللــوس إلى طاولــة املفاوضات 
نهائي  سياسي  حل  إلى  للتوصل 
انتقالية  مرحلة  يتضمن  وشامل 
تنقل اليمن مــن حالة احلرب إلى 

حالة السالم”.

أعلن  اجلاري،  أبريل  الثاني من  وفي 
غروندبرغ،  هانــس  األممي  املبعوث 
بدء ســريان هدنة في اليمن ملدة 
العمليات  وقف  تتضمن  شهرين، 
العســكرية الهجومية برا وبحرا 
وجــوا داخل اليمن وعبــر حدوده، 
ســفينة   18 دخــول  وتيســير 
حتمل الوقود إلــى موانئ احلديدة، 
والســماح برحلتــني جويتني من 

وإلــى مطار صنعاء كل أســبوع، 
وعقد اجتماع بني األطراف لالتفاق 
على فتح الطــرق في تعز وغيرها 
حرية  لتحســني  احملافظــات  من 

حركة األفراد داخل اليمن.
ومنــذ اإلعــالن عــن الهدنة في 
اليمــن، يتبــادل اجليــش اليمني 
وجماعة “أنصــار اهلل” )احلوثيون( 

االتهامات بخرقها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استنكر رئيس الشؤون الدينية في 
تركيــا ، علي أرباش، بشــدة حادثة 
القرآن الكرمي في  إحراق نسخة من 

السويد على يد متطرف دمناركي.
ودعــا أرباش، فــي بيان، إلــى إنهاء 
لإلسالم  املعادية  الهياكل  أنشطة 
وقال:  وقــت ممكــن.  فــي أســرع 
الهجوم  بشــدة  واســتنكر  “أدين 
العظيم  كتابنا  على  االســتفزازي 
الكــرمي من قبــل جماعات  القرآن 

عنصريــة معاديــة لإلســالم في 
السويد”.

واعتبر عدم اتخاذ السلطات املعنية 
اإلجــراءات الالزمة ضــد الهجمات 
التي تطال املسلمني والقرآن الكرمي 
في شــهر رمضان املبارك، وجتاهلها 
الهياكل التي ترتكب جرائم كراهية 

عالنية “أمرا غير مقبول”.
وأقدم زعيم حزب “اخلط املتشــدد”، 
بالودان، على  راســموس  الدمناركي 
القرآن الكرمي في  إحراق نسخة من 

مدينة لينشوبينغ بجنوب السويد، 
حتت حماية الشرطة، ما أثار موجة 
غضب وردود فعل مســتنكرة لهذا 

التصرف.
العراقية،  اخلارجية  وزارة  واستدعت 
القائــم باألعمــال الســويدي في 
بغــداد، وأبلغتــه احتجاجها على 
حرق القرآن بحماية من الشــرطة 
الســويدية، محــذرة مــن أن هذه 
القضيــة قد تكون لهــا “تداعيات 
خطيرة” على العالقات بني السويد 

والدول  عام،  بشــكل  واملســلمني 
اإلســالمية والعربيــة واجلاليــات 

املسلمة في أوروبا”.
من جهتهــا، دانــت وزارة اخلارجية 
وشــؤون املغتربني األردنيــة، إقدام 
الدمناركــي  اليمينــي  املتطــرف 
راســموس بالودان بإحراق نســخة 
من القــرآن في الســويد، معتبرة 
أن “هــذا الفعــل مــدان ومرفوض 
ويتنافى مع جميــع القيم واملبادئ 
الدينيــة، ومبادئ حقوق اإلنســان 

واحلريات األساسية، ويؤجج مشاعر 
الكراهيــة والعنف ويهدد التعايش 
الســلمي”. أمــا إيران، فقــد دانت 
تدنيس القرآن في الســويد بذريعة 
حرية التعبير حتت حماية الشرطة، 
مطالبة الســلطات بالــرد الفوري 
والقوي والصريح فــي التعامل مع 

مرتكبي هذا العمل املهني.
إدانة  بدورها عن  والسعودية، عبرت 
به  قام  ملــا  واســتنكارها  اململكة 
بعــض املتطرفني في الســويد من 

اإلســاءة املتعمدة للقــرآن الكرمي، 
واالســتفزازات والتحريــض ضــد 

املسلمني.
أمــا مصــر، فقد جاء على لســان 
األوقاف،  وزير  محمد مختار جمعة، 
املتطرفــني بحرق  أي من  إن قيــام 
املصحــف “عمل عنصــري مقيت 
يجرح مشــاعر املســلمني ويؤجج 
الكراهيــة ويضر بدعــوات العيش 
اإلنســاني  والســالم  املشــترك 

والعاملي”.

التايمز اللندنية: مهمة عناصر »فاغنر« لن تكون سهلة في أوكرانيا
بعد ليبيا ومالي.. 

بعد فشلها في 
قطع رأس الحكومة 
األوكرانية واالستيالء 

على البالد بأكملها، 
تحولت موسكو إلى 

اقتطاع مساحات 
شاسعة من األراضي 

ووصول الصراع 
األوكراني إلى طريق 

مسدود يعيق تقدم 
كييف االقتصادي 

والديمقراطي 
واندماجها مع الغرب

في زيارة ثانية خالل أسبوع إلى اليمن.. المبعوث األممي يصل عدن

رئيس الشؤون الدينية التركية يدين حرق المصحف في السويد
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الصباح الجديد ـ متابعة:

أعلــن اجليش اإلســرائيلي وجهاز 
تنفيذ  )الشــاباك(،  العــام  األمن 
ووقائيــة  اســتباقية  “عمليــات 
في عــدد من املواقع فــي الضفة 
 11 اعتقال  الغربية، أســفرت عن 
مشــتبهاً بهــم لتورطهــم في 

عمليات عدائية”.
وقال البيــان، إن القوات عملت في 
بلدة حوسان القريبة من بيت حلم 
جنوب الضفــة، وفي بلدة اليامون 
القريبة من جنني شــمال الضفة، 
ثم نقلــت املعتقلني من أجل مزيد 

من التحقيقات.
االعتقاالت اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية، جزء من حملة إسرائيلية 
أبيب،  تل  واســعة أطلقت عليها 
“كاسر  اســم  املاضي،  األســبوع 
واعتقال  قتل  استهدفت  األمواج” 
فلسطينيني  ومطلوبني  نشــطاء 
من مناطــق مختلفة في الضفة 
الغربية، رداً على سلسلة عمليات 
في إســرائيل أدت إلــى مقتل 14 
إسرائيلياً في غضون ثالثة أسابيع. 
لكن حدة العمليات اإلســرائيلية، 
تراجعــت إلــى حد كبيــر، نهاية 
تدخل  بعــد  املاضــي،  األســبوع 
وســطاء من أجل نزع فتيل األزمة 
في القــدس والضفة، ومنع دخول 

قطاع غزة على اخلط.
ومثل معظــم حمالت االعتقاالت 
الســابقة، تفجــرت مواجهــات 
بــني قــوات اجليــش ومتظاهرين 
فلسطينيني كان بعضها مسلحاً. 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن إصابة شــابني بجروح وصفت 
بــني اخلطيــرة واحلرجــة برصاص 
قوات االحتالل التي اقتحمت بلدة 
اليامون قضاء جنني. وقالت مصادر 
فلســطينية إن تبادالً إلطالق النار 
وقع في اليامــون. وأفاد بيان صادر 
عن الــوزارة بوجــود إصابة حرجة 
والرقبة،  الرأس  احلي في  بالرصاص 
احلي  بالرصــاص  خطيــرة  وأخرى 
فــي الظهر، وصلتا املستشــفى. 

إنه  اإلســرائيلي،  اجليــش  وقــال 
“خــالل العملية، هاجم عشــرات 
املتظاهرين الفلســطينيني اجلنود 
بالعنف، وألقى املتظاهرون احلجارة 
النار  وأطلقوا  الناسفة،  والعبوات 
مما عرض ســالمتهم  اجلنود،  على 
للرد  القــوات  اضطــرت  للخطر، 

بالذخيرة احلية”.
فــي الســياق، وقــع قائــد قيادة 
اجليش  فــي  الوســطى  املنطقة 
يهودا  جنرال  امليجر  اإلســرائيلي، 
يقضــي بهدم منزل  أمراً  فوكس، 
ضياء حمارشــة في قريــة يعبد 
الــذي نفذ عملية  مبنطقة جنني، 
“بنــي بــراك” قبــل قرابــة ثالثة 

أسابيع، ما أدى إلى مقتل خمسة 
قرر  غزة،  وفي قطاع  إســرائيليني. 
تعزيز منظومة  اإلسرائيلي  اجليش 
القبة احلديديــة على حدود قطاع 
غــزة. وقالت قنــاة “كان” العبرية، 
إن اجليش اإلســرائيلي قــرر تعزيز 
خشية  احلديدية،  القبة  منظومة 
إطالق صواريخ من قطاع غزة. وجاء 
رسائل  إســرائيل  تلقي  رغم  ذلك 
واضحة من قبــل حركة “حماس” 
من  بتصعيد  معنية  ليست  بأنها 

قطاع غزة.
اإلســرائيلية  القوات  واقتحمــت 
األقصى،  املســجد  ومستوطنون، 
التوالي، أمس  الثاني علــى  لليوم 

االول االثنــني، وحاولــت مجــدداً 
إخراج املصلني من املســجد، وقال 
محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس 
أشــتية، إن العدوان اإلســرائيلي 
فيه،  واملصلــني  األقصــى  علــى 
إلى مستوى  يرتقي  “عمل وحشي 
اجلرميــة”. وكان أشــتية يتحــدث 
احلكومة  جلســة  مســتهل  في 
فيها  قــال  التي  الفلســطينية، 
إن “هــذا العــدوان بهمجيته ضد 
الركع الســجود من كبار الســن 
متكرراً،  أصبح  والنساء،  واألطفال 
على  يتوقف حفاظــاً  أن  ويجــب 
قدسية املكان، فاملكان للمسلمني 
وحدهم فقط”. وطالب الدول التي 

اإلســرائيلية  االقتحامات  أدانــت 
لألقصى، بإجراءات جدية ضد دولة 
االحتــالل لوقف هــذه االعتداءات 
ال  “إســرائيل  ألن  واالنتهــاكات، 
تكترث لإلدانات اللفظية واملكتوبة 
بلغة املبني للمجهول”. وتصاعدت 
التوترات فــي األقصى وفي البلدة 
القدمية منذ الصباح الباكر، عشية 
اليهودية  الصلوات  مراسم  إقامة 
التقليدية املعروفة باســم “بركة 

الكهنة” في حائط البراق.
وعملت الشرطة اإلسرائيلية على 
نشر أكثر من 2500 شرطي لتأمني 
املنطقة قبــل أن تقتحم األقصى 

وتشتبك مع املصلني هناك.

واســتخدمت القوات اإلسرائيلية 
القــوة املفرطــة ضــد  مجــدداً 
املعتكفــني في األقصــى، مبا في 
ذلــك الرصــاص املطاطــي، قبل 
اليهود  للمتطرفــني  تســمح  أن 
بالوصــول إلى ســاحات األقصى 
وتأديــة طقــوس هنــاك. وحذرت 
الفلســطينية من  اخلارجية  وزارة 
“مخاطر تفريغ املســجد األقصى 
املبارك وفرض التقســيم الزماني 
واعتبرت  االحتــالل”.  بقــوة  عليه 
اخلارجية، في بيــان، أن االعتداءات 
ترتكبها  التي  الوحشية املستمرة 
قــوات االحتــالل والشــرطة ضد 
واملصلني  املبارك  األقصى  املسجد 
واملعتكفني، مبا في ذلك اســتمرار 
االقتحامــات وعمليــات القمــع 
والتنكيل واملطاردة والتضييق التي 
تتم ضد املصلني، سياسة هدفها 
عــزل املســجد األقصــى املبارك 
وتفريغــه لتكريــس التقســيم 
الزمانــي للمســجد، ومحاولــة 
فرضــه بالقوة كأمــر واقع يجب 
التسليم به. وأكدت اخلارجية أنها 
تنظــر بخطورة بالغــة لعمليات 
طرد املصلــني واملعتكفني وتفريغ 
املســجد، وتؤكد أن هــذا التطور 
اخلطير في العدوان يستدعي حتركاً 
جماعياً عربياً وإســالمياً، وبشكل 
يترافــق مع حراك على املســتوى 
األممي ملنع إســرائيل مــن تطبيق 

إجراءاتها وتدابيرها في املسجد.
وجــاء اقتحام امــس االول االثنني 
رغــم مواجهات عنيفــة اندلعت 
التهدئة  صمــود  وهــددت  األحد، 
الهشة في األراضي الفلسطينية.
أغلقت  األقصــى،  إلــى  إضافــة 
في  اإلبراهيمي  احلــرم  إســرائيل 
اخلليــل أمــام املصلــني، لتمكني 

اليهود من االحتفال فيه.
أوقــاف اخلليل  وذكــرت مديريــة 
أن قــوات االحتــالل أغلقت احلرم 

اإلبراهيمي ملدة يومني.
وقالت إن ذلك ميثل “تعدياً ســافراً 
على حرمة احلرم، واعتداًء استفزازياً 
على حق املســلمني بالوصول إلى 

أماكن العبادة اخلاصة بهم”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعربــت الواليــات املتحــدة، امس 
إبرام  االثنني، عن قلقهــا من  االول 
الصني اتفاقا أمنيا محتمال مع جزر 
سليمان، الدولة الواقعة في جنوب 
احمليط الهادي والتي توجه إليها وفد 
األميركيني  الدبلوماسيني  من كبار 
في مســعى إلحباط متدد بكني في 

هذه املنطقة االستراتيجية.
باســم مجلس  املتحدثة  وقالــت 
أدريان  األميركــي  القومــي  األمن 
واتسون أن منسق منطقة احمليطني 

الهندي والهــادي في اجمللس كيرت 
اخلارجية  وزيــر  ومســاعد  كامبل 
لشؤون شــرق آسيا واحمليط الهادي 
الوفد  دانيال كريتنبرينك سيقودان 
الذي ستشمل جولته أيضا فيجي 

وبابوا غينيا اجلديدة.
وعلى الرغم من أن تفاصيل االتفاق 
ال تزال غير واضحة، إال أن مســودة 
أثارت مخاوف أســتراليا  مســربة 
والواليــات املتحــدة مــن حصول 
الصني على موطئ قدم عســكري 

جديد في جنوب احمليط الهادي. 

وكان رئيــس وزراء جــزر ســليمان 
ماناسيه سوغافاري قد شدد على 
أن “ال نية لديه على اإلطالق للطلب 
عسكرية  قاعدة  إنشاء  الصني  من 

في جزر سليمان”.
وقــال املتحــدث باســم اخلارجية 
األميركيــة نيــد برايــس: “علــى 
الرغم مــن تصريحات حكومة جزر 
الواسعة  ســليمان، فإن الطبيعة 
لالتفاق األمني تترك الباب مفتوحا 
أمــام نشــر جمهوريــة الصــني 
الشــعبية قوات عسكرية في جزر 

ســليمان”. وأضاف برايس: “نعتقد 
أن توقيــع مثل هــذه االتفاق ميكن 
أن يزيد زعزعة االستقرار داخل جزر 
سليمان ويشــكل سابقة مقلقة 

ملنطقة احمليط الهادي األوسع”.
وأشــار إلى أن جزر سليمان حتصل 
علــى الدعــم من خــالل عالقتها 
األمنية مع أســتراليا التي أرسلت 
قوات إلى األرخبيل العام املاضي في 

أعقاب اندالع أعمال شغب هناك.
واألســبوع املاضي في إشــارة إلى 
قلق أستراليا املتنامي بشأن االتفاق 

أرســلت كانبيرا زد سيسيليا وزير 
الدولية وشــؤون احمليط  التنميــة 
الهــادئ إلى هونيــارا عاصمة جزر 
ســليمان حلضور اجتماع غير عادي 
منخرطا  كان  الذي  سوغافاري،  مع 

في حمالت لالنتخابات النصفية.
وطلــب الوزيــر األســترالي مــن 
ســوغافاري “إعادة النظــر بتوقيع 
االتفــاق”، لكن رئيس الــوزراء بقي 
على رأيه. وقالــت الواليات املتحدة 
إنها تســعى إلظهــار دعمها جلزر 
ســليمان، الدولة التــي يبلغ عدد 

ســكانها 800 ألف نسمة وتعاني 
من االضطرابات والفقر.

وزار وزير اخلارجية األميركي أنطوني 
بلينكن املنطقة في فبراير لتأكيد 
الصني،  احتــواء  واشــنطن  التزام 
في  لبالده  ســفارة  بإنشاء  وتعهد 
هونيارا، عاصمة احملمية البريطانية 
الســابقة. ولم تقم جزر سليمان 
التي كانت مسرحا جلبهة قتال في 
احلرب العامليــة الثانية عالقات مع 
الصني إال عــام 2019 بعد االبتعاد 

عن تايوان.

الصباح الجديد ـ متابعة:

بعد أكثر من ثالثة أسابيع من إعالن 
موســكو أن تركيزها في عمليتها 
العســكرية في أوكرانيا سينصب 
على “حترير دونباس”، يبدو أن ساعة 
الصفــر قد دقــت لبــدء املعركة 
احلاسمة في مسار األزمة األوكرانية 

ومآالتها .
األوكراني، فولودميير  الرئيــس  وكان 
الثالثاء،  امــس  أعلن  زيلينســكي، 
أن الهجوم الروســي على شــرقي 
أوكرانيــا، الذي يضــم جمهوريتي 
لوغانسك ودونيتسك املعلنتني من 
جانب واحد وتعترف بهما موسكو، 

قد بدأ.
األوكراني في كلمة  الرئيــس  وقال 
أن نؤكد اآلن  “تليغرام”: “ميكننا  عبر 
بدأت معركة  الروســية  القوات  أن 
الســيطرة على دونباس التي كانت 
تستعد لها منذ وقت طويل. قسم 
كبير جدا من اجليش الروسي مكرس 

حاليا لهذا الهجوم”.
ويرى خبراء فــي هذا اإلعالن، عالمة 
على أن موسكو ستكتفي بتحقيق 
هدفها األول فــي احلرب، كما تقول، 
وهــو حماية الــروس في شــرقي 
وذلك  حقوقهم،  وضمــان  أوكرانيا 
بعد تعثر محاولة الســيطرة على 
كامل األراضــي األوكرانية، وخاصة 

العاصمة كييف.
حتصيل حاصل

ويقــول ماهــر احلمدانــي، الباحث 
واخلبيــر بالشــؤون األوروبية: “حتى 

قبــل هــذا اإلعــالن األوكراني فإن 
املؤشرات املتواترة كانت تفيد بقرب 
حصول تصعيد عســكري روســي 
كبير فــي منطقة دونباس شــرق 
أوكرانيا، وهو تصعيد يبدو منطقيا 
ومفهوما بالنظر إلى مجريات سير 
األزمة، منها تعثر املفاوضات وإغراق 
بالبحر  الروســي الشــهير  الطراد 

األسود”.
وهــذه املعطيــات تقتضــي، وفق 
احلمداني: “اجللــوس مجددا لطاولة 
املفاوضــات وإعادة تقييم كل طرف 
ملطالبه وقوتــه وما ميكن أن يقدمه 
من تنــازالت ومســاومات، وبالتالي 
إظهار  علــى  يحرصان  فالطرفــان 
أنهمــا مســتعدان ملواصلة احلرب 
في  ليســا  وأنهما  قوتهما  وإظهار 
حالة تراجــع أو ضعف، في محاولة 
منهمــا لدخول جولــة املفاوضات 
اجلديــدة املتوقعــة مــن دون إبداء 

تنازالت مسبقة”.
تعويض اخلسائر

بدوره، يقــول خليل عزمية، األكادميي 
“بعد  األوكرانية:  بالشــؤون  واخلبير 
احلرب  الســتراتيجية  روسيا  تغيير 
على أوكرانيا، سحبت معظم قواتها 
من الشمال األوكراني وبدأت بإعادة 
دونباس  باجتاه  قواتها  وتوجيه  متركز 
وماريوبيــل، فــي محاولة لتعويض 
خســارتها، وباعتراف الناطق باسم 
بيســكوف،  دمييتــري  الكرملــني، 
ستحاول الســيطرة الكاملة على 
وماريوبول،  الشرقي  اإلقليم  أراضي 
وإحــداث تواصل جغرافــي مع بني 
املناطق التي حتتلها، كما ســتحرم 

بذلــك أوكرانيا من شــواطئ بحر 
آزوف، وتضيــق اخلناق حــول املنافذ 
أي  األوكرانيــة ملنع وصول  البحرية 

إمدادات عسكرية لكييف”.
وعن الوضع امليداني، يقول اخلبير في 
الشؤون األوكرانية: “مدينة ماريوبول 
اجلنوبية شــبه ســاقطة، ولم يبق 

الذي  أزوفســتال  معمــل  ســوى 
يتحصن فيــه اجلنــود األوكرانيون، 
على  الكبير  الهجــوم  فبدء  ولهذا 
املناطق الشــرقية يبدو متناســبا 
مع إحكام الــروس لقبضتهم على 
ماريوبول ذات األهمية االستراتيجية 

في جنوب شرقي البالد”.

سيطرة مع خسائر فادحة
وعن سيناريوهات ما بعد بدء معركة 
الشرق األوكراني، يقول عزمية: “ميكن 
أن تنجح روسيا في السيطرة على 
دونبــاس وغيرها من مناطق شــرق 
وجنوب البالد، لكن بعد أن تكون قد 
األرواح  تكبدت خســائر فادحة في 

والعتاد، حيــث أن املعركة النهائية 
في دونباس ســتكون قاســية، ألن 
أيضا يحشد على  األوكراني  اجليش 
اجلبهات هناك، وهو يســيطر على 
مناطق عديدة في الدونباس، وهناك 
مناطــق الســيطرة عليها تخضع 
للكر والفر بني اجليشــني الروســي 

واألوكراني”.
ستقاوم  “أوكرانيا  املتحدث:  ويختم 
بكامل إمكانياتها وستطالب بدعم 
أكبر من قبل الدول الغربية لها في 
هذه املعركة الفاصلة، والتي تتوقف 
نتيجة حســمها على مدى الدعم 

العسكري الغربي املقدم لكييف”.
 إنهاء التمييز العنصري

أما مســلم شــعيتو، رئيس مركز 
احلــوار العربــي الروســي، فيقول 
فــي حديــث مــع موقع “ســكاي 
نيــوز عربية”: “حمايــة جمهوريتي 
لوغانســك ودونيتسك الشعبيتني 
في منطقة دونبــاس كانت وال تزال 
واألساســي خلوض  األول  الســبب 
وعلى  احلرب، حيــث  لهذه  روســيا 
مدى نحو عقد من السنني وسكان 
هذه املناطق ذات الغالبية الروسية 
التمييز  صنوف  لشــتى  يتعرضون 
العنصري واالعتداء وحتى اإلبادة من 

قبل سلطات كييف”.
ويضيف اخلبير بالشــؤون الروسية: 
“هــذه احلرب التي تقتــرب من بلوغ 
شــهرها الثالث ستســتكمل في 
مرحلتهــا الثانيــة لتحريــر كافة 
مناطــق دونباس الشــرقية احملاذية 
لروسيا، والتي هي تاريخيا ودميغرافيا 
مناطق روسية أصيلة، وهذه املرحلة 

الستار  إســدال  تتزامن مع  الثانية 
ماريوبول  مدينــة  معركــة  علــى 
اجلنوبيــة التــي باتت محســومة 

لصالح اجليش الروسي”.
وجــاءت تصريحــات زيلينســكي 
أمني  قالــه مســؤول  ملا  تأكيــدا 
أوكراني كبير في وقت سابق، من أن 
روسيا بدأت هجومها اجلديد صباح 
االثنــني، فيما قال كبيــر موظفي 
الرئاســة األوكرانيــة، امــس االول 
االثنني، إن “املرحلة الثانية من احلرب 
قد بدأت”، في إشــارة إلى الهجوم 

الروسي اجلديد.
“رويترز” عــن قيادة  ونقلت وكالــة 
األركان األوكرانية في وقت ســابق 
العســكري  “التركيــز  إن  قولهــا 
الرئيسي لروسيا  يسعى للسيطرة 
الكاملــة على مناطق دونيتســك 

ولوغانسك”.
وكانت روسيا عدلت أخيرا خططها 
وســحبت قواتهــا مــن مناطــق 
أنها ستركز  الشمال، مشددة على 
من اآلن فصاعدا على “حترير” إقليم 

دونباس .
وتشكل دونيتســك مع لوغانسك 
بالروســية،  الناطق  دونباس  إقليم 
وسيطر عليه انفصاليون مدعومون 
من روسيا في 2014، وتتمركز وحدة 
أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك احلني. 
ووفق محللني، فإن الرئيس الروسي، 
فالدميير بوتن، يسعى لتحقيق نصر 
العسكري  العرض  دونباس قبل  في 
فــي 9 مايو فــي الســاحة احلمراء 
في ذكرى انتصار الســوفييت على 

النازيني.

إسرائيل تنفذ عمليات استباقية في الضفة
وتدعي اضطرارها الى اطالق الرصاص الحي 

أشتية يطالب بـ«إجراءات« ال »إدانات« لوقف العدوان على األقصى

الصباح الجديد ـ وكاالت:
خبت مجددا خالل الساعات املاضية، فرص 
التوصــل لتوافق حول إعــادة إحياء االتفاق 
النووي اإليراني املوقع عام 2015، بعد أشهر 
طويلــة من املشــاورات التــي وصلت قبل 

أسابيع إلى مراحلها النهائية.
فقد أبدت الواليات املتحــدة رفضاً ضمنياً 
ملطلب إيراني أساسي من أجل إنقاذ االتفاق 
الدولــي املبرم مع طهران حــول برنامجها 
النووي، فيما أعلنت طهران أن التسوية في 

هذا امللف ال تزال بعيدة املنال.
اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وقــال 
األميركيــة نيد برايس، أمــس االول االثنني 
“إذا أرادت إيــران رفعــاً للعقوبات يتخطى 
املنصــوص عليه في االتفاق النووي فعليها 
تتخّطى  التي  لهواجســنا  تســتجيب  أن 
االتفــاق النــووي، وأن تتفــاوض حول هذه 

املسائل بحسن نّية وتعاون”.
كما أضاف بحســب ما نقلت فرانس برس: 
“يعــرف اإليرانيــون مواقفنا فــي مختلف 

املوضوعات”.
وإذ قــال إنه “ليس واثقا” من أن التوّصل إلى 
تسوية حول النووي اإليراني ممكن، أكد برايس 

أن واشنطن تستعّد لكل “السيناريوهات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال خبير أميركي بارز إن كوريا الشــمالية 
تريد امتــالك مزيد من األســلحة النووية، 
في  األميركية  القوات  الســتخدامها ضد 
كوريا اجلنوبية واليابان في حال حدوث غزو 

يستهدف أراضيها.
وكانت كوريا الشمالية أعلنت، قبل يومني، 
أن زعيــم البالد كيــم جونغ أون، أشــرف 
على جتربة إطالق نوع جديد من األســلحة 
التكتيكية، في خطوة قالت بيونغ يانغ إنها 

ترمي لتعزيز القدرات النووية للبالد.
وأمر كيم، بحسب الوكالة الرسمية، بزيادة 

القدرات النووية لكوريا الشمالية.
وجــاءت التجربــة بالتزامن مــع تدريبات 
جنوبيــة  كوريــة  أميركيــة  عســكرية 
مشــتركة، تنظر إليها كوريا الشــمالية 

بعني الشك.
واإلعــالن عــن التجربة يأتي بعــد أقل من 
شهر من استئناف كوريا الشمالية اختبار 
للقارات  العابــرة  البالســتية  صواريخها 

للمرة األولى منذ عام 2017.
ويقول مسؤولون في سول وواشنطن أيضا 
إن هناك دالئل على أنها قد تســتأنف قريبا 

اختبار األسلحة النووية.
ويقول جيفري لويس، خبير احلد من التسلح 
في معهــد ميدلبري للدراســات الدولية، 
ومقــره واليــة كاليفورنيا، إن لــدى كوريا 
الشمالية القدرة على استخدام عدد صغير 
من األسلحة النووية ضد الواليات املتحدة. 
الشــماليون(  )الكوريون  “لديهم  ويضيف: 
بعض الــردع، لكن ما أعتقــده أن ما يريده 
الكوريني الشــماليني حقا هو القدرة على 
اســتعمال عدد أكبر من األسلحة النووية 
ضد القوات األميركيــة في كوريا اجلنوبية 
واليابان، في حال اعتقدوا أن هناك غزوا قيد 
التنفيذ”، بحسب ما أوردت قناة “سي أن بي 

سي نيوز” اإلخبارية األميركية.

واشنطن تتشدد..
الحرس الثوري لن يرفع

من قائمة العقوبات”

تجربة كوريا الشمالية 
النووية األخيرة..

»تغير مثير للقلق«

تعد بؤرة استراتيجية مهمة.. 

مساع أميركية إلحباط تمدد الصين في جزر سليمان

»معركة دونباس« تغيير مهم في استراتيجية القتال الروسية
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5 اعالن

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار 
االحتادية

محكمة االحوال الشخصية في 
هيت

العدد/ 367/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/13

الى/ املدعى عليه
 )رحيم صباح عوض(

م/ إعالن
أقامــت املدعيــة )اندلس إســماعيل 
حمــدان( الدعــوى الشــرعية املرقمة 
االحوال  محكمة  أمــام  367/ش/2022 
الشخصية في هيت والذي تطلب فيها 
دعوتك للمرافعة واحلكم بالتفريق بينك 
وبينها وقــد وردت الدعوتية غير مبلغة 
كونك مجهول محل االقامة وحســب 
ما ورد بشــرح القائــم بالتبليغ واملؤيد 
من قبــل مختار احمللة عليــه فقد عّي 
وتبليغك  للمرافعة  موعدا   2022/4/27
بصحيفتي محليتــي وعليك احلضور 
في املوعد احملدد او من ينوب عنك قانونا 
وبعكسه ســوف جترى املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وحسب االصول.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

فقدان هوية وكالة طحني
فقدت هوية وكالة طحي صادرة 
مــن وزارة التجــارة/ الشــركة 
العامة لتصنيع احلبوب باســم 
يعثر  فمن  )عالء حميد صنكور( 

عليها تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان االحتادية
محكمة بداءة العمارة

العدد: 502/ب/2022
التاريخ: 2022/4/18

إعالن موعد مرافعة
الى املدعى عليها/ فوزيه صبيح هاشم

اقام املدعــي )املدير املفوض لشــركة املولى 
للمقــاوالت العامة إضافــة لوظيفته املدعو 
قاسم ســعدون حســي( أمام هذه احملكمة 
الدعــوى املرقمــة 502/ب/2022 يطلب فيها 
احلكم بإلزامك بدفــع املبلغ املتبقي عما أجنز 
من املقاولة البالغ ثمامنائة وســبعة وتسعي 
مليونــا واربعمائــة وثمانية وخمســي الفا 
وتســعمائة دينار مع بقيــة املدعى عليهم 
ولتعــذر تبليغــك وحســب كتاب رئاســة 
محكمة اســتئناف بغداد/ الكــرخ االحتادية/ 
محكمــة بــداءة البيــاع بالعــدد 1486 في 
2022/4/7 ومرفقــه ورقــة التبليغ املســيرة 
لك املتضمنة تعذر تبليغك وكذلك إشــعار 
اخملتار املســطر على اصل ورقــة التبليغ في 
2022/4/8 كونك مرحتلــة الى جهة مجهولة 
ولثبوت مجهوليــة محل اقامتك لذلك قررت 
احملكمة تبليغك بطريق النشر في صحيفتي 
محليتــي باحلضور أمام هــذه احملكمة مبوعد 
املرافعة املوافق 2022/4/28 وبعكسه ستجرى 

املرافعة بحقك غيابا وفق القانون.
القاضي
سمير رياض العبيدي

فقدان هوية
الصــادرة من  الهوية  فقــدت 
النفطية/  املنتوجات  شــركة 
هيئة توزيع بغداد باسم/ مالك 
جعفر عبد األميــر، فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 755/ش/2021
التاريخ: 2022/4/18

اعالن
الى/ املدعو )حامت علي طه(

أصدرت هذه احملكمــة حكما غيابيا 
بالعدد 755/ش/2021 في 2022/3/22 
والذي يقضي بالتفريق للضرر بينك 
وبي املدعية )ســجى جدوع حمادي( 
قررت  اقامتــك  محــل  وجملهوليــة 
تبليغك عــن طريق  احملكمــة  هذه 
صحيفتي يوميتي رســميتي وفي 
حال عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا خالل شــهر من تاريخ النشر 
بالصحيفة ســوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الشطرة

العدد: 506/ش/2022
التاريخ: 2022/4/19

اعالن
الى/ املدعى عليه )مناف سمير علي(

اقامت املدعية )رشا عبد الواحد علي( 
الدعــوى املرقمة أعــاله تطلب فيها 
التفريق للهجــر وحيث انك مجهول 
محل اإلقامة في الوقت احلاضر حسب 
اجمللس  وإشعار  بالتبليغ  القائم  شرح 
البلدي في حــي االصمعي عليه تقرر 
للحضور  احمللية  بالصحــف  تبليغك 
أمام هذه احملكمــة او من ينوب عنك 
صبــاح يــوم 2022/5/11 وبعكســه 
ســتجرى املرافعة بحقك غيابا وعلنا 

وفق األصول.
القاضي
بسيم شنان خلف

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 365/ش/2022
التاريخ: 2022/4/11

إعالن
الى املدعى عليه

 إسماعيل خليل جاسم
بتاريــخ 2022/4/11 أصــدرت محكمة 
االحــوال الشــخصية فــي تكريــت 
بحقــك حكماً غيابياً يقضــي )بتأييد 
صحة قرار حكم هــذه احملكمة بالعدد 
القاضي   2013/2/24 في  175/ش/2013 
بتصديق اخملالعــة الواقعة بي املدعية 
)انعــام محمــد عبد عــالوي( وزوجها 
املدعى عليــه بتاريــخ 2013/2/24 لذا 
تقرر تبليغك بصحيفتي محليتي وفي 
حال عدم حضــورك الى هذه احملكمة او 
إرســال من ينوب عنك قانونا لالعتراض 
والتمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما 
من تاريخ النشر في الصحف يعتبر قرار 
احلكــم نافذا بحقك ومكتســبا درجة 

البتات.
القاضي
خير اهلل خليل كلش

فقدان هوية وكالة طحني
فقدت هوية وكالة طحي صادرة 
مــن وزارة التجــارة/ الشــركة 
العامة لتصنيع احلبوب، باســم 
)فرات حميد صنكور( فمن يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها...

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الكوت
العدد: 318/ش/2022

الى املدعى عليه/ جنم عبد عزيز
بتاريــخ 2022/3/30 أصدرت هــذه احملكمة 
بالعدد أعــاله قرارا غيابيــا يقضي احلكم 
بالتفريق بي املدعــى عليه )جنم عبد عزيز( 
واملدعية )متاضر جاسم كوكز( للهجر اكثر 
من ســنتي ونصف للفراش وبدون ســبب 
مشــروع واعتباره طالقا بائنا بينونة صغرى 
واقعــا للمرة األولى ال يحــق فيه للمدعى 
عليــه الرجــوع باملدعية إالَّ بعقــد ومهر 
جديديــن وإلزام املدعية بالعدة الشــرعية 
البالغة ثالثة قروء واعتبارا من تاريخ احلكم 
وال يحق لها التزوج مــن آخر إالَّ بعد انتهاء 
الدرجة  احلكــم  قــرار  واكتســاب  عدتها 
القطعية وجملهولية محل إقامتك حســب 
اإلشعار القائم بالتبليغ عليه تقرر تبليغك 
بالقرار املذكور أعاله بواســطة صحيفتي 
أمام  للحضور  يوميتي  رسميتي  محليتي 
هذه احملكمــة وعند عــدم اعتراضك على 
القرار ضمن املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية .
القاضي
عباس فاضل مجذاب

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
تكريت

العدد: 618/ش/2022
التاريخ: 2022/4/19

اعالن
الى/ املدعى عليه/ احمد عزال محمد

)عذرة فارس حســن(  املدعية  اقامــت 
في هذه  املرقمة 618/ش/2022  الدعوى 
احملكمة تطالب فيهــا احلكم بالتفريق 
للضرر وعدم وجود محل إقامة معلومة 
لك عليه قــررت احملكمة تبليغك مبوعد 
املرافعــة يــوم 2022/5/18 عــن طريق 
النشــر بالصحف احمللية وفي حال عدم 
بحقك  املرافعة  حضورك ســوف جترى 

غيابا وفق األصول القانونية.
مع التقدير...

القاضي
عبدهلل حسن خلف احلبيب
قاضي اول محكمة األحوال 
الشخصية في تكريت

االحتاد العام لنقابات العمال في العراق
احتاد نقابات العمال في ذي قار

مكتب رئيس االحتاد
العدد: 326
التاريخ: 2022/4/14

أمر إداري
م/ إعالن مزايدة

يعلــن احتاد نقابات العمال في ذي قار عن إجراء املزايــدة العلنية لتأجير القاعة الواقعة 
ضمــن بناية االحتــاد جزء من بناية االحتــاد والواقعة في اجلهة اجلنوبية منها مبســاحة 

إجمالية قدرها )429 م2( والتي كانت مستخدمة سابقا كمخزن.
يتحمل من ترســو عليه املزايدة تنفيذ فقرات الكشــف الفني املعــد من قبل مكتب 
املهندس )محمد بستان( باملواصفات املذكورة في الكشف كما يتحمل من ترسو عليه 
املزايدة صيانة املأجور كل خمس سنوات ويكون استخدامه متعدد األغراض وغير مخالف 
للشروط البيئية وبفترة عقد وقدرها )15 خمس عشرة سنة( على ان يكون موعد املزايدة 
بعد ثالثي يوما من تاريخ اإلعالن في اجلريدة الرســمية في متام الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا في مقر بناية االحتاد، فعلى الراغبي بدخول املزايدة احلضور باملكان والزمان املعيني 
مســتصحبي معهم كافة االوراق الثبوتية مع التأمينــات القانونية البالغة 20% من 
القيمــة التقديرية لاليجــار مع تقدمي ضمانات عن تنفيذ الكشــف الفني وتكون على 
شكل )صك/ او خط ضمان( كما ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الداللية واالعالن...
هشام عوده خضير العبادي
رئيس احتاد نقابات عمال ذي قار

إعالن
وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية

املدير العام
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تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد - متابعة:

اســتهلت أســعار النفط اخلام 
تعامالت األســبوع علــى ارتفاع 
يعــد األعلى في ثالثة أســابيع، 
وانقطاع  اخملاوف من شح  بسبب 
اإلمدادات النفطية، مع التصاعد 
الواسع في الهجمات العسكرية 
فــي أوكرانيــا، األمر الــذي ينذر 
على  الغربية  العقوبات  بتشديد 

روسيا.
وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود 
اآلجلــة خلام برنت 1.09 أو 1.0 في 
املائة إلــى 112.79 دوالر للبرميل 
خــالل التعامالت أمــس، بعد أن 
سجل أعلى مســتوياته منذ 30 
آذار عند 113.80 دوالر للبرميل في 
وقت سابق من اجللسة. وارتفعت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
أو  دوالرا  األمريكــي  الوســيط 
0.9 فــي املائة إلــى 107.95 دوالر 

للبرميل.
وارتفع كل مــن اخلامني من قبل 
2.5 فــي املائة اخلميس  أكثر من 
بســبب أنباء عن احتمــال قيام 
على  بفرض حظر  األوروبي  االحتاد 

واردات النفط الروسية.
إن أسعار  وقال محللون نفطيون 
النفط عــادت إلــى االرتفاع في 
للغاية،  متقلبــة  أجــواء  ظــل 
حيــث مت تعويــض االنخفاضات 
اإلفراج  إلى  تعزى  التي  السابقة، 
عن االحتياطيات االســتراتيجية 
وارتفاع حــاالت اإلصابة بفيروس 
وذلك في ظل  الصني،  كورونا في 
اســتمرار احلرب في أوكرانيا ومع 
إضافية  عقوبــات  فــرض  بحث 
لالحتــاد األوروبــي علــى النفط 

الروسي.
وتوقــع احملللــون أن يراجع حتالف 

املنتجني في “أوبك+” اتفاقية زيادة 
اإلنتاج احلالية بشــكل شــهري 
قبــل نهاية العام اجلــاري، وذلك 
وفقــا لتطورات أزمــة العقوبات 
األوروبيــة على روســيا، وبالنظر 
الوبائي  الوضع  إلى مســتجدات 
في الصــني وتأثيره فــي الطلب 
في الشــهور املقبلة. وقال روبرت 
شــتيهرير، مديــر مركــز فيينا 
االقتصادية،  للدراســات  الدولي 

إن مكاســب األســعار في بداية 
األســبوع تعــود إلى اســتمرار 
االرتفــاع، في حني  الطلب فــي 
مقاومة  األســعار،  صعود  يلقى 
من ظهــور فيــروس كورونا مرة 
ولفت  للطلــب.   كتهديد  أخرى 
إلى أن الســوق باتت مقتنعة بأن 
التحديــات التــي تواجه العرض 
أوســع وأقوى تأثيرا من العوامل 
التي تساعد على خفض  األخرى 

األســعار، حيث يبدو أنه من غير 
إلى حل ســريع  التوصل  احملتمل 
بالوســائل،  أوكرانيا  في  للحرب 
التي تســمح باستئناف صادرات 
بالشــكل  الروســية  النفــط 
الطبيعي. من جانبه، أكد رودلف 
الطاقة  في شؤون  الباحث  هوبر، 
املواقــع املتخصصة،  ومدير أحد 
أن فكرة العقوبات األوروبية على 
تكون  قد  الروسي  الطاقة  قطاع 

عملية،  أو  واقعيــة  غير  بالفعل 
دول  أن  إلى حقيقة  بالنظر  وذلك 
االحتاد األوروبي تعتمد على روسيا 
النفطية،  وارداتهــا  ربع  في نحو 
وأن العقوبات حتتــاج إلى التدرج 
وإلى فتــرة طويلــة إلقرارها في 
حالة التوافــق عليها من جميع 
دول االحتــاد، خاصة أن اجملر وبعض 
الدول األخرى تعــارض هذا النوع 
مــن العقوبات التي تســتهدف 

قطاع الطاقة.
ماثيو جونسون،  قال  ناحيته،  من 
احمللــل في شــركة “أوكســيرا” 
تصاعد  إن  لالستشارات،  الدولية 
وتيــرة احلرب فــي أوكرانيا يدعم 
النفط،  أســعار  صعود  استمرار 
فيمــا تكبحه أنبــاء اإلغالق في 
بيانات  بعد صدور  الصني، خاصة 
تتوقــع أن تؤدي إجــراءات اإلغالق 
اجلديــدة إلى مراجعــة هبوطية 
على  العاملي  الطلب  توقعات  في 
النفط في الربع الثاني من العام 
اجلاري حتى نهاية العام. وأشار إلى 
النفط نسبيا  تراجع اســتهالك 
بني الدول األعضــاء في منظمة 
والتنمية،  التعــاون االقتصــادي 
بينمــا مت رصد زيادة ملحوظة في 
“أوبك”، ما يدعم  إنتاج دول خارج 
مقابل  العاملي  النفطي  املعروض 
احتمــال خســارة ثالثــة ماليني 
برميل يوميــا من صادرات النفط 
العقوبــات  بســبب  الروســية 

الغربية.
بدورها، رجحت نايال هنجســتلر، 
مدير إدارة الشــرق األوســط في 
النمســاوية،  الفيدرالية  الغرفة 
أن يشــهد اجتماع وزراء “أوبك+” 
استمرار  املقبل  الشــهر  مطلع 
اخلاصة  اإلنتاج  مراجعة خطــط 
باجملموعة وتدارس احتماالت خروج 
ماليني براميل النفط الروســية، 
ضئيلة  فــرص  وجود  إلى  إضافة 
للغاية لعــودة البراميل اإليرانية 

إلى السوق في الوقت احلالي.
وكانــت قالت حكومــات االحتاد 
األوروبــي األســبوع املاضــي، إن 
الهيئــة التنفيذية لالحتاد تعمل 
علــى صياغة مقترحــات حلظر 
لكن  الروســي،  اخلــام  النفــط 
دبلوماســيني قالــوا إن أملانيا ال 

تدعم بفاعلية فرض حظر فوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
مضــت ثالثــة أيام منــذ فرضت 
القوات االمنية حظرا على ســير 
املركبــات في شــهر رمضان بعد 
امني  انتشــار  ســبقها  الفطور 
في  وتدقيق  تفتيــش  وعمليــات 
هويــات املواطنــني فــي منطقة 
اخبــار  تــداول  بعــد  الكــرادة، 
املنطقة  هــذه  تعرض  باحتمالية 
لتهديدات امنيــة، في وقت تبقى 
محالتهــا التجارية متر في مرحلة 
كساد نتيجة هذا احلظر الذي شل 

أسواقها.
بحظر  االمنيــة  القــوات  وقامت 
سير املركبات في منطقة الكرادة 

داخل، ما بعد الفطــور ابتداء من 
ساحة كهرمانة الى منطقة سبع 
قصور مع انتشــار لعدد كبير من 
الشرطة االحتادية في رأس كل فرع 

من املنطقة.
امس  أمنــي  أفــاد مصــدر  كما 
الثالثــاء، بدخول القــوات األمنية 
اإلنذار )ج( ملدة 72 ساعة في عموم 

مناطق اللالد. 
وأضــاف املصــدر أن “اإلنــذار جاء 
اخملططــات  جميــع  إلفشــال 

اإلرهابية”.
أضرار ماديــة ويقول صاحب محل 
لبيع املــواد الغذائية محمد حيدر 
إن “احلظــر الــذي مت فرضــه على 

منطقة الكرادة قد أضر بعمليات 
الشراء لدينا بشكل كبير”، مبينا 
ان “عمليات الشراء والبيع تنشط 
وبالتالي  6 مســاءا،  بعد الساعة 
فإنها قلت إلى أكثر من %50 عما 

كانت قبل احلظر”.
واضــاف ان “ما تقوم بــه اجلهات 
االمنيــة هــو خطــأ فــادح أضر 
بشكل كبير باألسواق التي يكون 
ايجاراتها الشهرية عالية وتتعدى 
املليــون و500 الف دينار ألبســط 
محل فيها”، مشــككا من “وجود 
هكذا تهديد ألمــن هذه املنطقة 
دون غيرهــا “.  اخلبيــر االقتصادي 
ان  اعتبر  انطــوان  باســم جميل 

اتخذتها  التــي  االجــراءات  “هذه 
اجلهات االمنية ال ميكن مناقشتها 
ال  نحن  معلومــات  لوجودلديهم 
منتلكها ورمبا أي خطا بســيط قد 
يؤدي الى اضرار جســيمة باألرواح، 
وبالتالــي فان اجلهــات االمنية ال 
تبحث عن امور جتارية واقتصادية”.

واضاف ان “القــوات االمنية يجب 
بنفس الوقت ان تضع في تفكيرها 
احملال  واصحــاب  النــاس  هــؤالء 
التجارية انهــم مقبلني على عيد 
ومناسبة”، مســتدركا في الوقت 
نفســه أنــه “باملقارنة مــع أمن 
املواطنني هو أفضل إذا كان احلظر 

يحقق األمن واالستقرار “.

مــن جهته اكــد مصــدر امني 
رفض الكشــف عن اسمه لعدم 
تخويلــه أن “احلظر جــاء على اثر 
قبل  من  الكــرادة  ملنطقة  تهديد 
تنظيــم داعش االرهابــي على اثر 
معلومات اســتخباراتية، وبالتالي 
فإن عمليــات بغداد وضعت خطة 
املواطنني من خالل عملية  حلماية 
احلظر وخاصــة ان تفجير مجمع 
الليــث قبل ســنوات مــا زال في 
أذهــان املواطنــني “. وأضــاف أن 
“احلظر جاء بعــد وقت االفطار الن 
تشهد  املنطقة  هذه  في  االسواق 
في هذه الفترة ومــا بعدها زخما 
كبيرا، وبالتالي وجب علينا حماية 

املواطنني من اي خروقات امنية وان 
كان ذلك على حساب عمل احملالت 
التجارية التــي قد تضررت نتيجة 
أن “هناك ســيكون  ذلك”، مؤكدا 
تخفيفا للحظر بنســبة %50 قد 

يبدأ من اليوم أو غدا االربعاء”.  
وشــهدت منطقة الكرادة ببغداد 
 2016 عــام  مــن  رمضان  خــالل 
استشهاد  عن  أسفرت  تفجيرات، 
أكثــر مــن 324 شــخصا وجرح 
18 تشــرين  يوم  250 آخرين، وفي 
الوزراء  رئيــس  أعلــن   2021 األول 
عن  الكاظمي  مصطفى  العراقي 
الزوبعي  غزوان  على  القبض  إلقاء 

املتسبب بتفجير الكرادة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التخطيــط، امــس 
في  “طفيف”  تفــاوت  عن  الثالثاء، 
أســعار املواد االنشــائية لشــهر 
كانون الثاني املاضي مقارنة بشهر 

كانون األول من عام 2021.
وقال اجلهاز املركزي لإلحصاء التابع 
للوزارة فــي تقريــر اطلعت عليه 
“الصباح اجلديد “، إن “مؤشر أسعار 
املواد االنشائية لشهر كانون الثاني 
مقارنة  طفيف  بشــكل  انخفض 
بشــهر كانون األول من عام 2021 

بعد ان متت متابعة وتســجيل 64 
مادة بناء مت تسجيلها في األسواق 
املؤشــرات  “أهم  أن  مبيناً  احمللية”، 
للمواد األكثر استخداماً وتأثيراً في 
األســواق كانت لثالث مواد شملت 

الطابوق واالسمنت واحلديد”.
ســعر  “معدل  أن  اجلهــاز  وأضاف 
الطابــوق العــادي لشــهر كانون 
الثانــي املاضي بلغ )157( ألف دينار 
لــكل )1000( طابوقــة مســجالً 
انخفاضــا بلــغ )%2( عــن معدل 
سعر شهر كانون االول 2021 الذي 

كان قد بلــغ )160( ألف دينار لكل 
)1000( طابوقــة، فيما بلغ ســعر 
كانون  اجلمهوري لشــهر  الطابوق 
الثاني املاضي )191( ألف دينار لكل 
انخفاضا  مسجالً  طابوقة   )1000(
بنسبة )%2( عن معدل سعر شهر 
كانــون االول 2021 الذي بلغ )194( 

ألف دينار لكل )1000( طابوقة”.
وأشــار التقرير إلى أن “معدل سعر 
االســمنت العادي لشــهر كانون 
الثانــي املاضي بلغ )109( ألف دينار 
ارتفاعا  مســجال  الواحــد  للطن 

بنسبة )%1( عن معدل سعر شهر 
كانون االول 2021 الذي كان بسعر) 
108( ألف دينار للطن الواحد، فيما 
بلغ معدل ســعر االسمنت املقاوم 
لشــهر كانون الثاني املاضي )120( 
الواحد مســجالً  للطن  دينار  الف 
انخفاضاً بنســبة )%2( عن معدل 
سعر شهر كانون االول 2021 الذي 
كان بســعر) 123( الف دينار للطن 
الواحد، فيما بلغ ســعر االسمنت 
 )215( الثاني  كانون  االبيض لشهر 
الواحد مســجالً  للطن  دينار  الف 

انخفاضاً بنســبة )%2( عن معدل 
سعر شهر كانون االول 2021 الذي 

بلغ السعر فيه )219( الف دينار”.
وأوضح اجلهاز في تقريره أن “أسعار 
احلديد )الشيش( من املنشأ األجنبي 
بلغت  املاضي  الثاني  كانون  لشهر 
دينــار للطن  الف  و263(  )مليونــاً 
الواحد مســجالً إنخفاضاً بنسبة 
)%1( عن معدل ســعر شهر كانون 
االول 2021 الذي كان بسعر )مليوناً 
و173( الف دينار للطن الواحد، فيما 
بلغ معدل سعر احلديد )الشيلمان( 

لشــهر كانون الثاني املاضي ) 17( 
مســجالً  الواحد  للمتر  دينار  الف 
انخفاضاً بنســبة %11 عن معدل 
سعر شهر كانون االول 2021 الذي 

بلغ )19( الف دينار للمتر الواحد”.
ولفت التقرير إلى أن “معدل ســعر 
طابــوق الثرمســتون فــي كانون 
و983(  )مليوناً  بلــغ  املاضي  الثاني 
ألف دينار مســجالً إرتفاعاً بنسبة 
)%3( عن شــهر كانون االول 2021 
الذي بلغ معدل السعر فيه )مليوناً 

و977( ألف دينار”.

الصباح الجديد ـ متابعة:

األســمدة  أســعار  ارتفاع  تســبب 
في تقليــص مزارعي الرز في آســيا 
تهدد  خطــوة  وهــي  اســتعمالها، 
محصوال أساســيا إلطعــام نصف 
البشــرية، وميكن أن تــؤدي إلى أزمة 
غذائية شــاملة إذا لم يتم وضع حد 

الرتفاع األسعار.
ومــن الهند إلــى فيتنــام والفلبني، 
ارتفعت أســعار مغذيــات احملاصيل 
املهمــة لتعزيز إنتاج الغــذاء مبقدار 
الضعــف أو الضعفــني فــي العام 
تقليص  يعنــي  وقد  فقــط.  املاضي 

استخدام األسمدة تراجع احملصول.
وتوقع املعهد الدولي لبحوث الرز في 
الفلبــني انخفاضا 10 فــي املائة في 
36 مليون  املوســم املقبل، مبا يعادل 
طــن، تكفــي إلطعــام 500 مليون 

شخص.
ونقلت وكالــة “بلومبيرج” لألنباء عن 

هومنــاث بهانداري، خبيــر االقتصاد 
الزراعــي فــي املعهد قولــه “إن هذا 
تقدير متحفظ للغايــة”، مضيفا أن 
“التأثير ميكن أن يكون أسوأ كثيرا حال 

استمرار احلرب في أوكرانيا”.
بينمــا ارتفع ســعر العقــود اآلجلة 
للذرة في تعامالت بورصة شــيكاغو 
للحاصــالت أمــس إلــى أكثــر من 
الواحــد  للبوشــل  دوالرات  ثمانيــة 
“14.5 كيلوجرام” وذلك ألول مرة منذ 
نحو عشــرة أعوام، في ظل اضطراب 
على  العاملية  الســوق  في  اإلمدادات 
الروســية - األوكرانية  خلفية احلرب 

وزيادة الطلب على اإلنتاج األمريكي.
وذكــرت وكالــة “بلومبيــرج” لألنباء 
أن األســعار لم تصل إلى مســتوى 
ثمانيــة دوالرات للبوشــل منذ أيلول 
)ســبتمبر( 2012، بعد موجة اجلفاف 
التــي ضربت احملصول  الكارثية  واحلر 
فــي الغرب األوســط األمريكي، وفي 
ذلك العام وصل ســعر البوشل إلى 

8.49 دوالر.
وتضررت النظرة املستقبلية إلمدادات 

الــذرة نتيجــة التدخل العســكري 
الروسي في أوكرانيا واضطراب نشاط 
الزراعة وحركــة التجارة في املنطقة 
املســؤولة عن نحو 20 في املائة من 
إمــدادات الذرة في الســوق العاملية. 
في الوقت نفســه ارتفعت أســعار 
ارتفاع أسعار  األسمدة بشدة نتيجة 
الطاقــة، مــا أدى إلى تعثر نشــاط 

الزراعة في الواليات املتحدة.
واســتمر ارتفاع الطلــب على الذرة 
األمريكية، حيث ذكــرت وزارة الزراعة 
األمريكية أن صادرات الذرة األمريكية 
إلى الصني جتاوزت مليون طن لألسبوع 

الثاني على التوالي.
في ســياق متصل، قالت وزارة اخلزانة 
األمريكية في بيان “إن الوزيرة جانيت 
يلني ســتعقد اجتماعا على مستوى 
عــال اليوم، ملناقشــة االســتجابة 
العامليــة ألزمة األمــن الغذائي التي 

تفاقمها حرب روسيا وأوكرانيا”.
الوزارة  أضافــت  “رويترز”،  وبحســب 
رؤساء  فيه  “االجتماع سيشــارك  أن 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 

والصندوق الدولــي للتنمية الزراعية 
إضافة إلى وزراء ميثلون دول مجموعة 
الســبع ومجموعة العشرين وخبراء 
فنيني من مؤسســات مالية دولية”. 
وقالت الوزارة “إن االجتماع ســيتناول 
االســتجابة العاجلــة ألزمــة األمن 
الغذائي العاملية اجلارية التي يفاقهما 
التدخــل الروســي فــي أوكرانيــا”، 
وسيدعو املؤسســات املالية الدولية 

إلى “تسريع وتعميق استجابتها”.
وقال مســؤول بارز فــي وزارة اخلزانة 
“الوزيرة يلني تشــعر بقلق عميق إزاء 
تأثيرات احلرب فــي االقتصاد العاملي، 
مبا في ذلك خطــر تزايد انعدام األمن 
الغذائي في األسواق الناشئة والدول 
الناميــة حول العالم التــي ما زالت 
تســعى جاهــدة إلــى التعافي من 

اجلائحة”.
وكانــت يلــني قــد أعلنــت خطط 
االجتماع األسبوع املاضي، مشيرة إلى 
أن أكثر من 275 مليون شخص حول 
العالم يواجهــون انعداما حادا لألمن 

الغذائي.

أسعار النفط تستهل تعامالت األسبوع 
بأعلى ارتفاع خالل ثالثة اسابيع الصباح الجديد ـ وكاالت:

انخفض الذهب، امس الثالثاء، مع قوة الدوالر 
واستقراره ليتخلى عن معظم املكاسب التي 

حققها في وقت سابق.
الفوري بنسبة 0.1٪  الذهب  انخفض ســعر 
إلــى 1977.19 دوالرًا لألونصــة، اعتبــارًا من 
الســاعة 04.09 بتوقيت جرينتش. وتراجعت 
0.2 باملئة  العقود األمريكية اآلجلــة للذهب 

إلى 1981.60 دوالرا.
ارتفع الذهب إلــى 1998.10 دوالرا امس االول 
االثنــني، مدعوًما مبــالذ آمن للطلــب، حيث 
اســتمرت أزمة أوكرانيا ومخــاوف التضخم 
املركبة، ومع ذلك، فقد تخلى املعدن في وقت 
الحق عن معظم املكاســب نتيجة استقرار 
عوائــد ســندات اخلزانة األمريكيــة والدوالر 

األمريكي ألجل 10 سنوات.
اكتســبت الفضة الفوريــة ٪0.1 لتصل إلى 
25.85 دوالرا لألوقيــة، البالتني ارتفع بنســبة 
٪0.8 إلــى 1018.48 دوالرا، وتراجــع البالديوم 

٪0.2. إلى 2433.48 دوالرًا أمريكًيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار الذهب “االجنبي والعراقي” 
في األســواق احمللية، امس الثالثاء، بالتزامن مع 

تراجع أسعار املعدن األصفر عامليا.
وقال مصــدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أسواق اجلملة ب   شارع النهر في العاصمة بغداد 
سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد 
عيار 21 من الذهــب اخلليجي والتركي واألوربي 
406 آالف دينار، وسعر الشــراء 402 الفاً، فيما 
كانت اسعار البيع امس األول االثنني 409 آالف 

دينار للمثقال الواحد.
وأشــار املصدر ، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضا 
أيضــاً عند 360 ألف دينار، في حني بلغ ســعر 
الشــراء 362 ألفا. وفيما يخص أسعار الذهب 
في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب 
اخلليجي عيار 21 يتراوح بــني 410 آالف دينار  و 
420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب 

العراقي بني 370 الفاً و 380  الف دينار.
ويســاوي املثقال الواحد من الذهب )خمســة 

غرامات(.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى 
منذ عام 2008 فــي الواليات املتحدة األمريكية، 
حيث أدت العملية العســكرية الروســية في 

أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة.
وقفزت العقود اآلجلة بنسبة ٪10، لتتداول عند 
مستوى مرتفع يصل إلى 8.05 دوالر لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مســتوى منذ 

13 عاما.
وتراجعت األســعار الحقا بشكل طفيف، حيث 

ارتفعت بنسبة ٪7.12 عند 7.82 دوالر.
وقال ديفيد جيفنز، رئيس خدمات الغاز الطبيعي 
والطاقة ألمريكا الشمالية: “من املرجح أن يكون 
تأثيــر الصراع بني أوكرانيا وروســيا طويل األمد 
بالنســبة ألســواق الغاز الطبيعي في أمريكا 

الشمالية”.
وعلى مدار العام، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 
في الواليات املتحدة بنســبة ٪108، مما يزيد من 
اخملاوف التضخمية. وتعد هذه اخلطوة أقل تطرفا 
مما كانت عليه فــي أوروبا، حيث ارتفعت العقود 
اآلجلة للغاز الطبيعي إلى مســتويات قياسية 
مع ســعي أوروبــا لالبتعاد عــن االعتماد على 

الطاقة الروسية.
وترسل الواليات املتحدة اآلن كميات قياسية من 
الغاز الطبيعي املسال إلى أوروبا، األمر الذي يرفع 

.”HENRY HUB“ أسعار شركة
ووســط قفزة األســعار، حافظ املنتجون على 
اإلنتاج حتت السيطرة، وأصبح اخملزون أقل بنسبة 

٪17 من متوسط اخلمس سنوات.
 ”HENRY HUB“ هــدف ســعر ”CITI“ ورفعــت
األساســي لعام 2022 مبقدار 40 سنتا إلى 4.60 

دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أسعار الذهب تتراجع مع 
ثقل الدوالر األمريكي

انخفاض أسعار الذهب
في االسواق المحلية 

قفزة تاريخة في أسعار 
الغاز بالواليات المتحدة

أسواق الكرادة يصيبها الكساد

خبير اقتصادي: أمن المواطن قبل التجارة

التخطيط تؤشر تفاوتًا طفيفًا في أسعار المواد اإلنشائية خالل شهرين

تراجع إنتاج الرز والذرة 

ارتفاع أسعار مغذيات المحاصيل تنذر بأزمة غذائية شاملة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 2043/ج/غيابي/2022
التاريخ: 2022/4/13

املتهم الهارب
 عمار مهدي عمار كاظم العمار

م/ إعالن
حتية طيبة..

1- بتاريــخ 2021/9/29 حكمت احملكمة 
على املــدان عمار مهــدي عمار كاظم 
الشــديد ملدة )سنتني(  باحلبس  العمار 
املــادة )1/459( من قانون  وفقا الحكام 
العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ 
نبيل سلمان  املشــتكي  عن شــكوى 
عليــوي خاصة بالصــك املرقم 16 في 

2021/4/10
2- لك حق االعتراض خــالل فترة ثالثة 
أشــهر من تاريخ صدور احلكم وبخالفة 

يعتبر القرار نافذ.
3- إصدار أمر قبض وحتري بحقك.

القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

إعالن
الى الشركاء/ عدنان عايد فارس، طليعه حسني عوض

اقتضى حضوركما الى صندوق االســكان العراقي فرع ذي قار الكائن في 
الناصرية وذلــك لتثبيت إقراركما باملوافقة على قيام الســيدة )فاقدين 
حقي كاظم( بالبناء على حصتها املشاعة في القطعة املرقمة )3812/5( 
مقاطعة الصلبة(( لغرض تســليفه قرض اإلسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسة عشــر يوما من داخل العراق وشهر إذا كان خارج العراق من تاريخ 

نشر اإلعالن. وبعكسه سوف يسقط حقكما في االعتراض مستقبال...

إعالن
الى الشريك/ حيدر كاظم حسن

اقتضى حضورك الى صندوق االســكان العراقي فــرع ذي قار الكائن في 
الناصرية وذلك لتثبيت إقرارك باملوافقة على قيام الســيد )اقبال مهاوش 
جايد( بالبناء على حصته املشاعة في القطعة املرقمة )2563/1( مقاطعة 
احلليبيه لغرض تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عشر 
يوما من داخل العراق وشــهر إذا كان خارج العراق من تاريخ نشر اإلعالن. 

وبعكسه سوف يسقط حقك في االعتراض مستقبال...

 محكمة األحوال الشخصية في الناصرية
العدد/ 7184/ش/2021 

املدعى عليه/ احمد حسني دفار
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريخ 2021/12/22 وفي الدعوى املرقمــة 7184/ش/2021 أصدرت هذه احملكمة حكما 
غيابيا اقتضى بتصديق الطالق اخللعي للمدعية اميان عادل عبد، وبالنظر جملهولية محل 
إقامتك في الوقت احلاضر حسب شرح املبلغ القضائي جمال صبار، عليه تقرر تبليغك 
بصحيفتني يوميتني  باحلكم املذكور أعاله وبإمكانك االعتراض خالل مدة عشــرة أيام 

من اليوم التالي لنشر االعالن.
القاضي/ حسني شبيب عايد

فقدان استمارة
فقــدت االســتمارة املرقمــة 
 2022/3/16 فــي   0889119
الصادرة من شــركة املنتوجات 
النفطيــة/ ذي قــار، العائــدة 
للسيد وسام جليل بجاي، فمن 
يعثر عليها يسلمها الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1113/ج/2022
التاريخ: 2022/4/17

املتهم الهارب/ حيدر رعد كامل 
إبراهيم اجلميلي

م/ إعالن
حتية طيبة:

املتهــم الهــارب/ حيدر رعــد كامل 
بالنظــر جملهولية  اجلميلي  إبراهيــم 
احلاضــر  بالوقــت  اقامتــك  محــل 
ولكونــك متهما بالقضيــة املرقمة 
املادة  احــكام  وفــق  )1113/ج/2022( 
)384( من قانــون العقوبات فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني 
احملكمة  أمام هذه  للحضور  محليتني 
فــي الســاعة الثامنــة صباحا يوم 
2022/5/23 وفــي حال عــدم احلضور 
بحقكم  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

فقدان وصل امانات
فقــد وصــل االمانــات املرقــم 
الصــادر مــن مديرية   )591915(
بلدية تكريت بتاريخ 2020/11/22 
مائتني  فقــط   219،000( مببلــغ 
وتسعة عشــر الف دينار( باسم 
يعثر  )محمد مناور مخلف( فمن 
عليه الرجاء تســليمه الى اجلهة 

املذكورة أعاله وشكرا...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 326/ش/2022
التأريخ: 2022/4/18

الى/ املدعى عليه )اشرف صبحي وهيب(
م/ إعالن

أقامت املدعية )ميســاء حســام احمد( الدعوى 
املرقمــة 326/ش/2022 أمام هــذه احملكمة والتي 
تطلب فيهــا دعوتك للمرافعــة واحلكم بإثبات 
نسب االطفال )لؤي تولد 2016/9/25 وسمر تولد 
2018/8/28( وقد صدر قرار عن هذه احملكمة بتاريخ 
2022/3/30 بثبوت نســب الطفلة )ســمر( تولد 
2018/8/28 جنســها )انثى( وجنســيتها عراقية 
ومحــل والدتها االنبار/ هيت/ البغــدادي وديانتها 
مســلمة والطفل )لؤي( تولد 2016/9/25 جنسه 
)ذكر( وجنسيته عراقية ومحل والدته االنبار/ هيت/ 
البغدادي وديانته مسلم من ظهر والدهما املدعى 
عليه )اشرف صبحي وهيب( وبطن امهما املدعية 
)ميساء حسام احمد( وتأشير ذلك في املؤسسات 
الصحية ودائــرة األحوال املدنية اخملتصة وجملهولة 
محل اقامتك حسب شرح القائم بالتبليغ قررت 
احملكمــة تبليغك بصحيفتــني محليتني وعليك 
مراجعة هــذه احملكمة او من ينــوب عنك قانونا 
وبعكســه ســوف يصبح احلكم الغيابي مبنزلة 
احلكم احلضوري خالل ثالثني يوما من اليوم التالي 

لتاريخ النشر وفقا للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 2473/ج/2021
التاريخ: 2022/4/17

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة: امال غازي 

سهيل النعيمي/ تسكن واسط- 
قضاء العزيزية

بالنظر جملهولية محل اقامتك وتعذر 
تنفيذ أمر القبــض بحقك بالوقت 
احلاضر ولكونــك متهمة بالقضية 
وفق  )2473/جنــح/2021(  املرقمــة 
احــكام املــادة )453( مــن قانــون 
العقوبات فقد تقرر تبليغك باإلعالن 
عــن طريــق صحيفتــني محليتني 
للحضور أمــام هذه احملكمة في يوم 
2022/5/18 وفي حــال عدم احلضور 
بحقك  غيابا  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
احمد شهاب احمد

فقدان استمارة
فقدت اســتمارة الغاز املرقمة 
 2022/3/16 فــي   0889118
الصادرة من شــركة املنتوجات 
النفطيــة/ ذي قــار العائــدة 
للسيد وسام جليل بجاي، فمن 
يعثر عليها يسلمها الى جهة 

اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1294/ج/2022
التاريخ: 2022/4/17

املتهم الهارب/ علي ولي موسى 
السويعدي

م/ إعالن
حتية طيبة:

املتهــم الهــارب/ علي ولي موســى 
الســويعدي بالنظــر جملهولية محل 
اقامتك بالوقت احلاضر ولكونك متهما 
بالقضية املرقمة )1294/ج/2022( وفق 
احكام املادة )459( من قانون العقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمــة في الســاعة الثامنة 
صباحا يوم 2022/5/23 وفي حال عدم 
احلضور ســوف جترى احملاكمــة غيابا 

بحقكم وحسب االصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف األنبار االحتادية
محكمة االحوال الشخصية في هيت

العدد: 268/ش/2022
التأريخ: 2022/4/18

الى/ املدعى عليه )صالح حسن محمد(
م/ إعالن

أقامت املدعيــة )عالهن عايد عبــد( الدعوى 
املرقمة 268/ش/2022 أمام هذه احملكمة والتي 
بإثبات  تطلب فيها دعوتك للمرافعة واحلكم 
نســب الطفلة )هاجــر تولــد 2015/10/14( 
وقد صــدر قــرار عن هــذه احملكمــة بتاريخ 
2022/3/27 بثبــوت نســب الطفلــة )هاجر( 
)انثى( وجنسيتها  تولد 2015/10/14 جنسها 
عراقية ومحل والدتها االنبار/ هيت/ البغدادي 
وديانتها مسلمة من ظهر والدها املدعى عليه 
)صالح حســن محمد( وبطــن أمها املدعية 
)عالهن عايد عبد( وتأشير ذلك في املؤسسات 
الصحيــة ودائرة األحــوال املدنيــة اخملتصة 
وجملهولة محل اقامتك حســب شرح القائم 
بالتبليغ قررت احملكمــة تبليغك بصحيفتني 
محليتني وعليــك مراجعة هــذه احملكمة او 
من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف يصبح 
احلكم الغيابي مبنزلــة احلكم احلضوري خالل 
ثالثني يوما من اليوم التالي لتاريخ النشر وفقا 

للقانون.
القاضي
فتح اهلل داود مهيدي

وزارة املوارد املائية
دائرة تنفيذ أعمال كري األنهر

القسم القانوني
إعالن

استنادا الى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013، تعلن دائرة تنفيذ أعمال 
كري األنهر أحد تشكيالت وزارة املوارد املائية عن إجراء مزايدة علنية )نواجت كري+ ترسبات 

جزرات( في محافظة األنبار/ موقع الفلوجة( وكما مبني باجلدول ادناه.

وذلك في يوم )االثنني( املوافق )2022/5/9( في متام الســاعة )التاسعة صباحا( وإذا وافق 
في يوم املزايدة عطلة رسمية فستجرى املزايدة في اليوم الذي يليه في )موقع الفلوجة( 
فعلى الراغبني باالشــتراك في املزايدة العلنية االطالع ميدانيا على مواقع نواجت الكري 
وترســبات اجلزرات التي فيها الكميات واخذ الشــروط الفنية وجدول الكميات اخلاصة 
باملزايدة من القسم القانوني في مركز دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر الكائن في بغداد/ 
الدورة/ طريق احملمودية/ خلف مركز الوليد، وقبل الدخول في املزايدة عليهم احلضور في 
الزمان واملكان املعينني مســتصحبني معهم التأمينات القانونية وكما مبني في اجلدول 
اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيذ اعمال كري االنهر على ان تستكمل بقية التأمينات 
بالسعر الذي ترســو عليه املزايدة وعلى املزايد تقدمي املستمسكات املطلوبة البطاقة 
املوحدة او بطاقة االحوال الشــخصية– بطاقة الســكن- شــهادة اجلنسية العراقية 
)االصلية واملصورة( ويتحمل من ترســو عليه املزايدة اجور نشر االعالن والداللية البالغة 
)2%( كما عليه تسديد كامل املبلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من تاريخ 
املصادقة على البيع ورفع املواد خالل املدة املبينة في اجلدول اعاله وبعكســه يعد ناكال 
ويتم مصادرة املبلغ املتبقي وعدم تســليمه ترسبات اجلزرات إضافة الى حتمله التبعات 
القانونية وفي حال احلاجة ألي استفسارات تخص املزايدة ميكن مراجعة القسم القانوني 

في مركز الدائرة قبل موعدا املزايدة.
مع التقدير...

املدير العام

م/ كتاب إعالن عن مشروع املشاركة إلنشاء وتشغيل 
وتسويق وصيانة منظومة خدمات الـFTTH  في 

محافظة املثنى
حتية طيبة...

يســر الشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية أحد تشكيالت وزارة 
االتصاالت دعوة جميع الشركات اخملتصة العراقية والعربية واألجنبية 
لتقدمي عرضها الفني إلبرام عقد مشــاركة ملشــروع املشاركة إلنشاء 
وتشغيل وتســويق وصيانة منظومة خدمات الـ FTTH في محافظة 
املثنى وحسب املواصفات الفنية والشروط القانونية املطلوبة وباإلمكان 
احلصول على شــروط اإلعالن عــن طريق إرســال مخولكم مع كتاب 
التخويل الرسمي الى مقر الشركة الكائن في )بغداد- شارع أبو نؤاس- 
مجاور فندق بغداد – مكتب املدير العام- الطابق العاشــر( لشراء وثائق 
املناقصة لقاء مبلغ قدره )10,000,000( عشرة ماليني دينار عراقي فقط 
غير قابل للرد وتقبل العطاءات لغاية الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم 
االحد املصادف 2022/5/22 وسيتم فتح العطاءات في نفس اليوم على 
ان يرفــق مع العطاء مبلغ التأمينات األولية للمشــاركة في املناقصة 
البالغ قدره )500,000,000( خمســمائة مليون دينار عراقي فقط على 
شــكل خطاب ضمان او صك مصدق علــى ان يكون صادرا من مصرف 
معتمد لدى البنك املركزي العراقي وتودع في صندوق العطاءات اخلاص 
بالشــركة العامة لالتصاالت واملعلوماتية الكائن في مقر الشــركة- 
الطابق األرضي- االســتعالمات، وعلى ان تقــدم العطاءات داخل ظرف 
مغلق مكتوب عليه اسم املناقصة مع ذكر اسم الشركة والرقم اخلاص 
بها والعنوان الكامل وبيان املوقع اإللكتروني في وثائق العطاء واســم 
ورقم البريد اإللكتروني للشخص اخملول عن متابعة االستفسارات التي 
تخص العطاء وتقوم الشــركة املتقدمة بتوقيــع وختم أوراق العطاء 
كافة مع حتديد نفاذية العطاء بـــ )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة 
وسيهمل العطاء غير املستوفي للشروط الفنية والقانونية املطلوبة، 
وملزيد مــن املعلومات االتصال على ارقام الهواتــف )07600017078( , 
)07600017122( او مراجعة املوقع اإللكتروني املدرجني ادناه... مع التقدير

E-mail: legal itpc@yahoo.com
www.itpc.qov.iq

www.moc.gov.iq
Legal_itpc@hotmail.com

املهندس
أسامة جهاد قاسم
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة

الكمية الكلية موقع العملت
التخمينية

املدة 
احملددة 
لرفع 

الكميات

التأمينات القانونيةاملالحظات

حوض سدة الفلوجة رقم )2(/ 1
الكمية مطروحة في 7 اشهر48560 م3قاطع سدة الفلوجة

12.140.000 دينارحوض الترسيب

حوض اخلالدية رقم )1( قاطع 2
2 شهر5366 م2اخلالدية

الكمية عبارة عن ناجت 
حفارات على جانب 
النهر بشكل كدس

804.900 دينار

حوض اخلالدية رقم )2( قاطع 3
4 اشهر25958 م2اخلالدية

الكمية عبارة عن ناجت 
حفارات على جانب 
النهر بشكل كدس

3.893.700 دينار

حوض اخلالدية رقم )3( قاطع 4
3 اشهر18808 م3اخلالدية

الكمية عبارة عن ناجت 
حفارات على جانب 
النهر بشكل كدس

2.821.200 دينار

13.266.850 دينارجزرة وسطية9 اشهر265337 م3جزرة وسطية/ قاطع احلالبسة5
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رؤية

اصدار

صادق االزرقي :

التكنلوجيا  ثــورة  او  التقنية  شــكلت 
املعلوماتية اجلديــدة، اذا جاز لنا القول، 
معلما رئيسا من مظاهر احلياة املعاصرة، 
الى احلد الذي بات كل شيء متناوال لدى 

الناس من شتى الفئات العمرية.
سهل ذلك من تبادل املعلومات، وسرعة 
انتقالهــا، حتى بغــض النظر عن مدى 
صحة كثير منها من عدمه، فهي تطرح 
اوال واخيرا، ولم تعد مقصورة على اثنني 
او مجموعة صغيــرة من االفراد، بل هي 
تنتشــر فــي الفضاء اجلمعي االوســع 
التواصل  في مجال ما سمي بوســائل 
االجتماعي وغيره، حتى ان صديقني مثال 
االفتراضي  العالم  التواصل فــي  اختارا 
كثيــرا ما يجبــران على االطــالع على 
اخبار واســهامات اشــخاص آخرين لم 

يعرفوهم.
ذلك مما شــجع كثيرا من الكتاب، ونحن 

هنا نتحدث عن كتاب حقيقيني وليس 
اللجوء  العابرة، علــى  اخلواطــر  كتاب 
الى اســتعمال هذا الفضاء االلكتروني 
والتطــور التقنــي لنشــر منتجاتهم 
الثقافية، او مقاطع منها ســواء قدمي 
ابداعهم او حتى جديده الذي لم ينشر؛ 
وطبعا فان بعضا منهم يلجأ الى ذلك 
املتســارع  بالعصر  للحاق  في محاولة 
واظهار ابداعه للناس في اســرع وقت 
ازاء هذا العمر القصيــر، وارى ان كثيرا 
منهــم محق فــي ذلك برغــم انتقاد 
املنتــج االدبي  البعض لطريقة نشــر 
التواصل  منصــات  على  مــن  اخلالص 
االجتماعــي ـ اؤكد هنا على املصطلح 
شــعرا او قصة او روايــة ـ بقولهم ان 
النشر في الفضاء االفتراضي يقلل من 
قيمــة املنجز، وهذا قطعا رأي نســبي 
يظل  فاملنجز  والدحض،  للنقاش  وقابل 
منجزا وان صدقه ولغته وفضاءه اخلاص 
واجــواءه التعبيرية، وغيرهــا، هي من 

يحدد متيزه و قيمته. 

لعل بعض مبدعي االدب يرون ان النشر 
االلكتروني وســيلة مالئمــة في ظل 
غياب امكانيات النشــر الورقي والتغير 
الذي تعرضت له امناط الطباعة والنشر 
املتعارف عليها منذ ازمان؛ بفعل غلبة 
الــروح التجارية احلديثــة التي صعبت 
االمــور على كثير مــن املبدعني لطبع 
ونشــر مؤلفاتهم، ولعــل االمر يتعلق 
ذاتها  االجتماعــي  التواصل  بوســائل 
ويسر النشــر فيها بصورة فورية بفعل 
انتشارها الســريع، دفع ادباء حقيقيني 
او  النشــر،  اســتعجال  الى  كثيريــن 
ولعلها  التعريف مبنتجهم بوساطتها، 
اسباب اخرى آمل ان تبحث في دراسات 
خاصة تؤمنها حقيقة انتشار التواصل 
االجتماعــي االفتراضــي مقابل عديد 
الصعوبات املترتبة على االسلوب املتبع 

حتى اآلن في الطباعة والنشر الورقي.
وقطعا فاننا لن نعطــي رأيا جازما في 
املوضوع، فجميع االمور نسبية، كما ال 
ميكننا التنبؤ بالتطــورات التكنلوجية 

االبداعية  اخملرجات  ومبظاهر جتلي  اآلتية 
التطورات  حتقق  فقد  املقبلة،  الثقافية 
التكنلوجيــة الالحقــة لــكل اديــب 
مطبعته اخلاصة او دار النشــر اخلاصة 
به فيتمكــن بذلك من نشــر منتجه 
اوال بأول! من الصعــب التكهن بذلك، 
غير انني ارى ان من االنصاف عدم وضع 
في طريقة  للمبدع  شــروط قســرية 
ابداعه االدبي والثقافي، فذلك ال  عرض 
باحلرية  االبــداع يتعلق  يتواءم مع كون 
اوال واخيرا؛ كانت ولم تزل حرية الكتابة 
االبداعيــة، وكذا احلال مــع احلرية في 
طريقة عرض املؤلف إلبداعه سواء من 
على منصــات التواصل االجتماعية، او 
االنتظار حلني طبعه ورقيا ونشره، وتلك 
امور يحددها هو شــخصيا انطالقا من 
ظروفه ورغبتــه، كما ان االمر بالنتيجة 
وفرادته  االدبــي  النتاج  بتميــز  متعلق 
وجدارتــه، وكما قلنا ان املوضوع متروك 
التطورات  وملا يســتجد مــن  للنقاش 

واالحداث الحقا.

سعيا وراء الصوت:موسيقاي حياتي
صــدرت حديًثــا الترجمة العربيــة لكتاب 
»ســعًيا وراء الصوت: موســيقاي، حياتي«، 
ترجمة عّباس املفرجي ،الــذي يضّم حواراٍت 
أجراهــا أليســاندرو دي روســا مــع املؤّلف 

املوسيقي اإليطالي آنيو موّريكوني.
يتنــاول العمل أكثــر من ســّتة عقود من 
مسيرة موّريكوني )1928 - 2020(، الذي يَُعّد 
من أبرز مؤّلفي موســيقي األفالم في تاريخ 
الفن السابع، ويكشــُف فيه مُلاورِه تفاصيل 
غيــر معروفة من ســيرته، وحــول بداياته 
املوسيقية، وطفولته، وجتريبه الفّني، إضافة 
إلى عالقته بعدد من اخملرجني، سّيما صديقه 

سيرجيو ليوني.

احلديث النبوي وتوظيفه في مصادر االدب
فــي طبعة مشــتركة بني »منشــورات ابن 
النــدمي« و«دار الروافــد الثقافيــة«، صــدر 
أخيــراً كتاب »احلديث النبــوي وتوظيفه في 

مصــادر األدب العربــي.. ألف ليلــة وليلة 
أمُْنُوذَجــاً« للباحــث العراقي حيدر قاســم 
مطــر التميمي. يجمــع العمل بني حقلني 
قّلما يرتبطان في البيئــة األكادميية؛ وهما 
الدراسة النظرية لألدب، واالشتغال البحثي 
على األحاديث النبوية. يشير املؤّلف في هذا 
الكتاب إلى أنــه يأمل أن يكون عمله مبثابة 
بحٍث تأسيســي ملشروٍع فحص كتب األدب 
ــة وإحصاء األحاديــث النبوية  العربي عامَّ
الواردة فيها، ومن ثمَّ العمل على تخريجها 

ونقدها وتصنيفها.

إدارة األزمات بني النظرية والتطبيق
عــن »املركــز العربــي لألبحاث ودراســة 
السياســات« صدر كتــاب جماعي بعنوان 
»إدارة األزمــات بــني النظريــة والتطبيق: 
االستجابة االستراتيجية لدولة قطر ألزمة 
احلصار«. شارك في تأليف العمل مجموعة 
من الباحثني، وحّرره كل مــن: هند املفتاح، 
وموســى عالية العفري، وحامــد التجاني 

علي. يدرس الكتاب انعكاســات احلصار في 
عــام 2017 على قطر من مختلــف الزوايا، 
واالقتصادية  والدبلوماســية  السياســية 
والغذائيــة  واإلعالميــة  واالجتماعيــة 
والصحية والرياضية. ويستخلص من حتليل 
مــا اصطلح  االنعكاســات  مواجهة هذه 
الكتاب على وصفه بـ«أمنــوذج الدوحة في 

إدارة األزمات«.

ثمامة أمام محكمة التاريخ
عن »اآلن ناشــرون وموّزعــون«، صدر حديثاً 
التاريخ«  كتــاب »ثمامة أمــام محكمــة 
للباحــث األردني حســن الصباريني. يدرس 
املؤّلف ســيرة ثُمامة بن أشــرس؛ أحد أبرز 
واألدبية  والفكرية  السياسية  الشخصيات 
في القرن التاســع امليــالدي، والذي يعّد من 
أئمة االعتزال؛ حيث يتناول أصله ونســبه، 
وأهمَّ ما قيل عنه من ِقبل كبار األعالم، وما 
توافر من ِشعره الذي ارتبط بحوادث تاريخية، 
وعناويَن تصانيفه التي لم تِصل إلينا، وآراءه 

الكالمية والفلسفية التي دار حولها جدل 
كبير، واّتصاله باخللفاء، وعالقته املضطربة 

بهارون الرشيد، ودوره في عهد املأمون.

معركة مخّيم جنني الكبرى 2002
الدراســات  »مؤّسســة  عــن  صــدر 
الفلســطينية« كتــاب »معركــة مخّيم 
جنــني الكبــرى 2002: التاريــخ احلي« من 
تأليــف جمال حويل، وتقدمي األســير مروان 
البرغوثــي. يضع العمــل مخّيم جنني في 
سياقه الفلسطيني التاريخي واالجتماعي 
والعســكري والسياســي، ويتنــاول أيضاً 
عمليــة اإلعــداد للمعركة التي شــهدت 
واحدة من أشــرس املواجهات التي خاضها 
الفلســطينّيون ضــّد املتــّل، والتي تلتها 
مجزرة خّلفت عشــرات الشهداء، ويسّجل 
حويل يوميات املعركة من خالل روايات حّية 
لتفاصيل ووقائع عديدة، وصوالً إلى خالصاته 
عن تلك املعركــة ومالحظاته النقدية على 

األداء السياسي املرتبط بها.

التقنية والكتابة االدبية

اصدارات حديثة

قراءة

دراجة في زاويتني متقابلتني من مســتطيل 
الغالف الذي تطرزت حوافه باالرقام الالتينية- 
اشــارة الى روما القدمية ،حاضنة دار النشــر 
راهناً- وكل هذه املكونات اللسانية والبصرية 
تشكلت باللون االسود على مستطيل أصفر 
في داللة اشــارية-من بــني دالالت متعددة- 
الى االكتئاب واالمتعاض واحلزن واالحســاس 
املالزم بوقوع شر داهم/موت مفاجئ،وهذا ما 
يتلبس الشخصية الرئيسة-جالل ملك- في 
الرواية كما ســنرى، وأفتــرض أن تكون داللة 
اللون االصفــر االشــارية هنا-أيضا من بني 
دالالت متعددة- هي املكــر واخلديعة لاليقاع 
الداللتان مع داللة  تتداخل  ،وبهذا  بالضحية 
البندقيتني االشارية الى املوت، بداللة الدائرة 
احلمراء الواصلة زنادي الرمي بعقرب ســاعة 
أحمر مستقيم- وقت ســفك الدم- الى راء 
الشهر،وأشــتق هنا من هذا احلرف »الرأرأة« 
فــي اشــارة الى حركــة وصــوت الرصاص 
بحالة الصلي مــن البندقية باجتاه الضحية 
املستهدفة،مع انها تعني –الرأرأة-في داللتها 

املعجمية امليتة: حتريك حدقة العني!!
ويتصــدر أعلى وســط مســتطيل الغالف 
»أقسى  العنوان  الســارد/الراوي،وحتته  اسم 

في  وتعبيري  مســتقل  الشهور«كعتبة/ممر، 
الوقــت ذاته عن تركيبات الغــالف بأعتبارها 
جزئيات متصلة مع بعضها بعضاً،ومتصلة 
كليــاً بالعنــوان الــذي هــو اصــالً خطاب 
لســاني تركيبي نســبوي،مبعنى مركب من 
هنــا،  كلمتني:أقسى+الشهور،والنســبة 
تتلخص بني من أقســت الرذائــل واملوبقات 
العنف،و  صانع  –القاتل  والقبائح،واملســاوئ 
املوت واخلرائب واملثــاكل، وهو هنا علة وجود 
كل معاني القســوة في احلياة - فصار قلبه 
قاتــالً، فّظاً،وعدواً للحياة، غليظاً ال ســبيل 
للرحمة في كل عروقه،وبني مدى زمني محدد 
بشــهور بذاتها.والقاتل هنا قــد يكون فردا 
ًبذاته، لكنــه معبأ بالكراهية والبغضاء،وقد 
تكون مليشيا مســلحة متثل، حزباً قومياً،أو 
حزباً دينياً متمذهباً،أو متثل جماعة ســلفية 
تكفيريــة متطرفة،والضحيــة من مختلف 
املنتميات هو املطلوب واملســتهدف من قبل 
هذه الشبكة املعتركة املتصارعة حتى الدم.

يرد فــي العتبة/املمــر، ثانيــاً، -العتبة التي 
ســيمر من خاللها املتلقي الى باحة املبنى 
العام للرواية- تعريف إلفاتي لشــهر حزيران 
الذي هو مبنزلة املبتدأ الزمني ألحداث الرواية: 
»حزيــران لفظ ســرياني يعنــي احلنطة أي 
القمح لوقوع موســم حصــاده فيه«.لكننا 
ســنجد نقيض هذه الداللة االشــارية في 

متضمن الرواية: حصاد أرواح، وسفك دم!!
ثم يرد االنباري مقطعاً ســردياً آخر ذا وظيفة 

متهيدية- تهيئة املتلقي- 
»تبتعــد هــذه األحــداث كثيرا عن ملســة 
اخليال، التي تســم أغلب الروايــات احلديثة، 
كونها جتربة شــخصية عاشها )جالل َملَك( 
بتفاصيلها، وقد التقــاه املؤلف ذات يوم في 
بيروت مصادفة، بعــد جناحه في الهروب من 
البلد على مــن اخلطوط اجلويــة العراقية، 
وتوطــدت صداقتــه معــه أثنــاء مــا كان 
يستعيد األحداث التي واجهها هناك بصوت 
يشــبه النواح«.يلفت هذا املقطع الســردي 
املتلقي،ويهيئــه لولوج املبنى العام والتعرف 
علــى كل جزئياتــه ومتفرعاته الشــبكية 
العميق  باملمــول  النهاية  التي تصب فــي 
للمن،كما يصرح بواقعية االحداث ومحاشاة 
خاض  التي  االحــداث  باخليال،تلك  إيغالهــا 
غمار خوفها وقلقهــا واضطرابها وتقلباتها 
ومفاجآتها،وفداحاتها،وأهوالها »جالل ملك« 
من  الرواية.لكنه  في  الرئيســة  الشخصية 
تهيئة أخرى يفترض أن الســارد/الراوي،التقاه 
البــالد وجســامة  وراءه فاجعــة  مخلفــاً 
أحداثها،هارباً الى بيروت،ليبقى شــاهداً،راوياً 
حكاية مدينة طالهــا العنف واملوت واخلراب 

والدم املسفوك املراْق. 
 وقبل أن يلج املتلقي باحة املن السردي العام 

للرواية يأتي االنبــاري على عتبته/ممره االخير 
مقتطفاً خطاباً ســردياً مــن بخالء اجلاحظ 
لتتعالــق الداللــة االشــارية اجلاحظية مع 
الوحدة السردية االولى في الرواية،وما يليها 
من وحدات، من حيث املكامتة على السر الى 
أقصى ما يكــون الكتمان« وحده جالل ملك 
يعيش شبح املوت واخلوف مع رسالة الرصاصة 
اجملهولة،كامتاً ســرها بيأس مــن احلياة وكل 
محيطه االجتماعي واالســري«،فيما تضمن 
مقتطف اجلاحظ وظيفة حتذيرية لئال يفتح 
االنسان باب حياته و مكتوماته لآلخر«إنك إن 
فتحت لهم على نفســك مثل سم اخلياط، 
جعلوا فيه طريقا نهجا ولقما رحبا فأحكم 
بابــك، ثم أدم إصفاقه، بــل أدم إغالقه، فهو 
أولى بك. بل إن قــدرت على مصمت ال حيلة 

فيه فذلك أشــبه بحزمك. ولو جعلت الباب 
مبهمــا والقفــل مصمتا لتســوروا عليك  
من فوقــك، ولو رفعت ســمكه إلى العيوق 
« هو كل  لنقبوا عليك من حتتك«. و«الَســمُّ
ثقب ضيق الثقب ضئيله،لكن بنســبته الى 
االبرة،واجلاحظ  بثقب  داللته  »اخلياط« حتددت 
هنا في خطابه التحذيــري يرى ان من يفتح 
على نفسه ولو بفتحة ابرة-استحالة كتمان 
الســر- فإنها ســتكون لآلخر باباً واســعاً 
اســراره،حتى  عن  والكشــف  حياته  لولوج 
يدعو الى احــكام الغلــق، ألن فضول اآلخر 
المينعه من تســور بابك مــن فوقك،بل حتى 
اذا رفعت سمكه الى العيوق-جنم في أعالي 
السماء- فإنه سينقب له عن منفذ اليك من 
حتتك!!.و«ســم اخلياط« املركب اللساني جاء 

القرآن وملرة  الداللي-االستحالة- في  مرتكزه 
واحــدة:« ان الذين كذبوا بآياتنا واســتكبروا 
عنها ال تُفتُح لهم أبواب السماء وال يدخلون 
اجلنة حتى يَلَِج اجلَمُل في َسمِّ اخلياط وكذلك 
جنزي اجملرمني«االعراف 40، والداللة االشــارية 
هــي أن الكفار-بحســب توصيــف القرآن- 
التفتح لهم ابواب السماء وال يدخلون  اجلنة 
اال اذا دخــل اجلمــل في ثقــب األبرة،والقول 

بداللة االستحالة بنّي وصريح واضح.
لكن هل ســيكون ســر رصاصة جالل ملك 
الدرجة  الرواية بتلك  الشخصية املورية في 
من االســتحالة التــي يأتي عليهــا النص 
اجلاحظــي والقرآنــي ؟؟ هذا ما ســتجيبه 

سرديات أحداث الرواية في باحة املن. 

عبور املمر.. السرد 
يســتهل الكاتــب الروائي شــاكر االنباري 
املــن الســردي لروايته )أقســى الشــهور( 
، وهو ســر رصاصة  بُطْعــم إغرائي تلقــويٍّ
الــذي يكتمــه بــكل ثقلــه داخــل كيانه 
بداللــة  هنــا  املضطرب،والّســر  الذاتــي 
املكان،املظــروف  مركبة:اشــارية  اشــارية 
االثنني،والرصاصة  املتوى،والســيارة محتوى 
في املظروف هي الرسالة،وهي اخملتزل،مختزل 
النفي واملوت والعدم.ويبقى االثنان، الرصاصة 
انتهاك واســتالب كيانية  ،ميارســان  والسر 
وجود جالل ملك املســرد واملــروى عنه، وعن 
كل حيوات الروايــة وأمكنتها وأحداثها في 
الدورة  املكانية-العميقة/الكبرى-،حي  البؤرة 
في بغداد،مبعنى املكان الســردي محدد املدى 
واجلغرافيا، فيما يظل الزمن السردي مفتوحاً 
وغيــر محدد، مبعنى زمن احــداث البالد التي 
اشــتملت عليهــا كل املقاطــع والوحدات 
الســردية في املن املروي لــم ينته عند حد 
الذي مشــى  الراهنة.والزمن  اللحظــة  الى 
علــى حيوات الروايــة وأمكنتهــا وأحداثها 
يبتدئ مع ضحى انهيار النظام السياســي 
متصــالً  بزلزال الغزو األميركــي للبالد التي  
ســتتنازعها، آنئٍذ، وفيما بعــد، وراهناً، حرب 

الطوائف واملذاهب والقوميات، واملصالح. 
تتأطــر »أقســى الشــهور« مــن عتبتيها 
وحتــى جدار منســدلها مبكان بــؤروي عام 
ممثالً بالعــراق، ومكان مجتزئــي خاص متثله 
العاصمة بغــداد مبحددها حي »الدورة« عند 
أطرافهــا اجلنوبية،كما تتأطــر الرواية أيضاً 
بزمن مركزي عــام ممثالً بالغزو االميركي منذ 
زلزال ربيع 2003،وزمــن مجتزئي خاص متثله 
فترة احلرب االهليــة الطائفية التي انفلتت 
من عقالهــا عام 2006 وماتالها من ســنني 
العنف،واالحتراب وسفك الدماء،وقطع صلة 

االرواح باملكان واحلياة. 
يتبع

جمال كريم
مستهلة التهيئة:

بدءاً ومنطلقاً، أحســب أن عتبة النص بنية 
بنية متصلة،ومستقلة   - اشارية استهاللية 
الداللة بذاتها في آٍن،أو مجموعة أبنية مركبة 
بدالالت متشــابكة،ويعبر عن ذلك العنوان،أو 
نه« املؤلف،أومقتطف  مستهل ســردي »يلسِّ
من أحد املؤلفات،أو أحياناً ربتما يكون االهداء-  
متهد املتلقــي لتهيئة كل حواســه املعنية 
بعمليــة القراءة والتحليــل والفهم ومن ثم 
استذواق املستويات اجلمالية، مبنى ومحموالً 
واملســتهل/العتبة،وحتى  الشروع  حلظة  من 

املنتهى /املنسدل.
ســأحاول في مبحثي النقدي لرواية الكاتب 
الشهور«أن  »أقسى  االنباري  والروائي شــاكر 
أستقرئ بوضوح العبارة وبيان التحليل امللي 
اخلالــص، املبنى واملمول للمــن املكي العام 
،مبعنــى، أنني سأحتاشــى النقــد التنظيري 
الذي ســيظل مبهاجاة- ِمْن يتهجى- ســياج 
املدون،وعلى قشــرة سطه، فال يفهم املتلقي 
ماذا يريــد النص النقــدي التنظيري من املن 
االصل،ومثلــه املؤلــف الســارد الباني الذي 
سيســدي كلمات الشــكر والثنــاء للناقد 
املتهجي النــص بغريب وغامض مصطلحات 
التنظيــر ونشــر املنشــور علــى صفحــة 

منشوراته!!..
أذهــب أن ثمــة عتبتــني / ممرين لـ«أقســى 
الشــهور«الرواية:عتبة خارجية ممثلة بالغالف 
بــكل مكوناته،وعتبــة داخلية تلــي الغالف 
ممثلــة مبقطع ســردي كتبه الراوي /الســارد 
عــن شــهر حزيــران كمدخل زمنــي للمن 
السردي،ومقتطف موروثي جاحظي عن داللة 
الســّر االشــارية،وكلتاهما: العتبة اخلارجية 
بعضهما،ومتصلتان  مع  والداخلية متصلتان 
أيضا باملن املكــي العام،وهما ممهدان،او ممران 
نصيان أساســيان للدخول ،والبــدء بعملية 
القراءة البصرية للبنى الســردية الشــبكية 
املتصلــة على وفق االســلوب واآللية الفنية 
للروايــة، وايضاً لقــدرة املتلقــي التحليلية 
للشــخصيات واالحداث واالمكنة في تأطير 
زمني محدد ظاهراً بـ«شهر حزيران« لكن هذا 
الزمــن يتمطى ضمناً- صديات مســتذكرة- 
سنأتي على ذكرها  حني نعالج محمول وبنى 

املن السردي الكلي للرواية.
وتتشــكل العتبة اخلارجية األولى  من غالف 
الهندسي،ورســمة  مبســتطيله  الروايــة 
البندقيتــني املتقاطعتني-عالمة ميليشــيا- 
تعلوهمــا مفردة«روايــة« واســم الســارد/
الراوي »شــاكر االنباري«، فيما يحتل اســفل 
املستطيل دار النشر«املتوسط« ورسمة راكب 

»أقسى الشهور« 1 ـ 2

عتبات المتن.. استهاللية السرد

سأحاول في مبحثي النقدي لرواية 
الكاتب والروائي شاكر االنباري 

»أقسى الشهور«أن أستقرئ بوضوح 
العبارة وبيان التحليل المحلي 

الخالص، المبنى والمحمول للمتن 
المحكي العام ،بمعنى، أنني 

سأتحاشى النقد التنظيري الذي 
سيظل بمهاجاة- مِنْ يتهجى- 

سياج المدون،وعلى قشرة سطه، 
فال يفهم المتلقي ماذا يريد 

النص النقدي التنظيري من المتن 
االصل،ومثله المؤلف السارد الباني 

الذي سيسدي كلمات الشكر والثناء 
للناقد المتهجي النص بغريب 

وغامض مصطلحات التنظير ونشر 
المنشور على صفحة منشوراته!!..

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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ملونشريط
البطيخ األسود األغلى في العالم

إذا كنت من عشــاق البطيخ ومســتعدا لدفع الكثير من 
األموال لقــاء تذوق نوع خاص من هــذه الفاكهة، فعليك 

جتربة تناول »دينسوك« الذي يعد األغلى في العالم.
ويعد بطيخ »دينسوك« الياباني النادر، األغلى في العالم، إذ 

ميكن أن يبلغ ثمنه 6 آالف دوالر، وفقا لوزنه.
ويزرع هذا النوع من البطيخ في جزيرة هوكايدو الشمالية 
فقط، ويتميز بحالوته الشديدة اخملتلفة عن باقي أنواع هذه 
الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدا 

من البذور.
كذلك يتميز بطيخ »دينســوك« بقشــرته القاسية ذات 
اللــون األخضر الداكن والذي يتحول لألســود أحيانا، على 

وفق ما ذكر موقع مجلة »ذا غاردين«.
وفيما يتعلق بزراعة هذا النــوع من البطيخ، فإنه يتطلب 
مساحة أرض واســعة لتمدده األفقي السريع في التربة، 
كما أنه يســتلزم الكثير من االهتمــام والرعاية، علما أن 

محصوله غالبا ما يكون متواضعا.
جدير بالذكر أن »دينسوك« ال يزرع خارج اليابان، إال أن بذوره 

بدأت تتوفر للبيع في كل من أوروبا وأميركا.

آالف التماسيح تهدد
زوار مهرجان ترفيهي شهير

تهدد التماســيح تنظيم مهرجان »ماردي غرا« في ريو دي 
جانيرو، وذلك بعدما رصدت وهــي تخرج بأعداد من األنهار 

والبحيرات إلى اليابسة.
ويعد املهرجان الذي يســتمر على مدار أربعــة أيام، حدثا 
سياحيا مهما في البرازيل إذ يحضره قرابة مليوني شخص 

يوميا.
وبحسب دعاة احلفاظ على البيئة، فإن متاسيح »الكيمن«، 
التي يصل طولها لـــ 13 قدما، ويبلغ وزنها 12 كيلوغراما، 
شــوهدت وهــي تتجول في شــوارع املدينة حتت أشــعة 

الشمس، وأحيانا ضمن مجموعات.
ويخشــى القائمون علــى املهرجان مــن إمكانية إحداث 
التماسيح فوضى في الفعاليات، وخصوًصا بعدما سجلت 
مؤخراً حاالت هجوم من هذه الزواحف في املدينة، حسبما 
ذكــرت صحيفة »ديلي ســتار« البريطانية، التي أشــارت 
إلى إمكانيــة خروج اآلالف منها خالل األيــام القادمة من 

مخابئها.
ويعتقد خبراء البيئة أن التوســع احلضــري واملوائل امللوثة 
ورمي البشــر لألطعمــة في غير األماكــن اخملصصة لها، 

شجع ظهور التماسيح املتزايد.

كلب يدخل موسوعة غينيس
لألرقام القياسية

دخل الكلب توبي كيث البالغ من العمر 21 عاماً و66 يوماً، 
القياســية باعتباره الكلب  موســوعة “غينيس” لألرقام 

األكبر سناً في العالم على قيد احلياة.
ونقلت وكالــة “يو بي آي« لألنباء عن مالكة الكلب، جيزيال 
شــور، قولها إنها تبنته من أحد مالجــئ رعاية احليوانات 
عندما كان يبلغ من العمر بضعة أشــهر فقط، علماً أنه 

ينتمي لفصيلة الكالب املعروفة باسم “شيواوا”.

بغداد - زينب الحسني:

املســحرجي،  الدمام،  طبيلة،  أبو 
لرجل  كلها  أســماء  املسحراتي، 
واحد او عدة رجال، يؤدون طقســا 
مهما على مدى ســتني ساعة او 
اكثر، تتوزع ايام رمضان قبيل فجر 

كل يوم.
هؤالء الرجــال، هم الذين يوقظون 
ليتسحروا قبل  الفجر  النيام قبل 
بدء يوم جديد يصومونه، ومن هنا 
الفتهم النــاس،  وحّول بعضهم 
الشــوارع  املســحراتي في  جتوال 
واألزقــة قبيل وقت الســحور إلى 
رقصات ودبكات شعبية وتصفيق، 
وطّور بعضهم األمر إلى استعمال 
املوســيقية  اآلالت  وبعض  األبواق 
وضحك  رقص  وســط  البسيطة 
اضاف  مما  وصغــاراً.  كباراً  األهالي 
نوع مــن البهجة والســرور على 
جتواله  خالل  البغداديــة  العائالت 
في الشوارع واألزقة في شتى مدن 
البالد برغــم التطور التكنولوجي 
الــذي أصبح مُيّكن كل شــخص 
وأذان  السحور  من معرفة مواعيد 
الفجر، غير أن الناس تعده تقليداً 

رمضانياً تراثياً جميالً.
الصبــاح اجلديد اســتطلعت اراء 
البعــض عن »أبــو طبيلة وكيف 
على  ويحافظ  التكنولوجيا  يقاوم 
الشــهر  بهذا  املرتبطة  مهنتــه 

املبارك.

شخصية فلكلورية
منير الســاعدي أســتاذ جامعي 
حتــدث لـ الصبــاح اجلديــد قائالً: 
املســحراتي أو ما يعرف باللهجة 
العراقيــة »املســحرجي« أو »أبو 
فلكلورية  شــخصية  طبيلــة«، 

ما زالت جتــوب بغداد فــي ليالي 
والتطور  احلداثــة  برغــم  رمضان 
ظلــت  أنهــا  التكنولوجــي،إال 
من  والعديد  البالد  في  مســتمرة 

الدول اإلسالمية األخرى.
املســحرجي  الســاعدي:  وأضاف 
شــخصية رمضانيــة تراثيــة ال 
تنســى فهو رجل مميز في رمضان، 
وينحصــر عملــه فــي الشــهر 
الفضيــل ولكل حي مســحر أو 
أكثر حسب مســاحة احلي وكثرة 
سكانه، ويبدأ املسحر جولته قبل 
يحمل  بساعتني،  اإلمساك  موعد 
طبلته بحبل فــي رقبته فتتدلى 
بيده،  أو يحملهــا  إلــى صــدره، 

ويضرب عليها بعصا خاصة.
بغداد  فــي  »املســحراتيني«  أحد 

يدعى أبو عبد اهلل قال، إنه يعمل 
في هذه املهنة منذ سنوات، حيث 
يقوم بإيقاظ الناس الذين بدورهم 
ويستيقظون  بالسعادة  يشعرون 
السحور خالل شهر  وجبة  لتناول 

رمضان املبارك. 
وأضــاف أبــو عبــد اهلل أن »هذا 
الطبل الذي يستخدمه في إيقاظ 
الصائمني ورثه من والده الذي كان 

مسحراتيا«.
ويستذكر أبو عبد اهلل قصة والده 
عندما كان يوقظ الصائمني خالل 
فترة اخلمسينيات والستينيات من 
القرن املاضي، بالقــول إن »جميع 
الناس كانــوا يخرجون من البيوت 
نقــرات  ويســمعوا  ليشــاهدوا 
في  الصائمني  توقظ  وهي  الطبل، 

ذاك الوقت«. 
وأورد أبو عبد اهلل، أن »العمل الذي 
يقوم به طوعي من دون أي مقابل 
مادي، ويبــدأ وقت العمل عادة من 
الســاعة الواحدة ليال وحتى أذان 

الفجر«.

طقس من طقوس رمضان
الباحــث صالــح لفته يــرى، أن، 
املسحراتي ليس مهنة بقدر ما هو 
طقس من طقــوس رمضان يؤديه 
لألجر  كثير من األشــخاص طلباً 
والثواب، وفي بعض األحيان يحصل 
في صباح العيد على مســاعدات 
مالية مــن أهالــي املنطقة التي 
جتول في شــوارعها وأزقتها طيلة 

الشهر الكرمي.

ويضيف، وجود املسحراتي وجتواله 
في شــوارع املدينة أو احلي يخلق 
الرغم  وعلى  الروحانيــة،  من  جواً 
من تقدم وسائل التنبيه واإليقاظ، 
ينتظرون  الصائمني  من  كثيراً  فإن 
املســحراتي لتنبيههــم لوقــت 
الســحور، خصوصاً كبار الســن، 
استخدام  يســتطيعون  ال  الذين 
وســائل التنبيــه احلديثــة، أو ال 
ميلكونها، وحتى من هو مستيقظ 
فإن صوت املســحراتي لن يزعجه، 
املرتبطة  احملببة  األصوات  من  فهو 
بالشــهر الفضيل، وتقليد راسخ 
لــن تغيــره أو متحوه الســنون أو 

التقدم العلمي الكبير.
وتابــع لفتــه، املســحراتي غالباً 
مــا يكــون شــخصاً معروفاً في 

املنطقة، وينبه أهاليها باستخدام 
الطبول أو األبــواق، وهي الطريقة 
السنني  املستخدمة منذ عشرات 
إليقــاظ الناس فــي رمضان، وفي 
بعض األحيــان يصدر نغمات مميزة 
تدخل الفرح والســرور على قلوب 
األهالي، الذين لن يوجهوا اعتراضاً 
أو غضباً جتاهه، بســبب العالقات 

االجتماعية التي تربطهم به.

أصل كلمة املسحراتي
كلمة املســحراتي مشــتقة من 
هي  ر  واملســحِّ ســحور،  كلمــة 
وظيفة أو مهمة يقوم بها شخص 
لتنبيــه املســلمني ببــدء موعد 
السحور، وبدء االستعداد للصيام، 
حيث يقوم املســحراتي باالنطالق 
في الشوارع ليالً قبل صالة الفجر 
بوقــت كاٍف، يحمل في يده طبلة 
وعصا، ينقر عليها صائحاً بصوت 
مرتفع »اصحى يا نامي اصحى وحد 
الــدامي«. وفي بعــض األحيان كان 
األطفال  أسماء  ينادي  املسحراتي 
فــي املنــازل، األمر الــذي يجعل 
املســحراتي  ينتظرون  األطفــال 

لسماعه ينادي عليهم.

أصل مهنة املسحراتي
بدء  مــع  الوظيفة  تلــك  بــدأت 
عهد  فــي  اإلســالمي،  التاريــخ 
عليــه  اهلل  صلــى  اهلل  رســول 
وسلم جلأ املسلمون لفكرة تشبه 
السحور،  وقت  ملعرفة  املسحراتي 
فــي ظل عــدم وجود ســاعات أو 
طريقة لالستيقاظ. وكان ذلك من 
خالل مؤذن النبــي »بالل بن رباح«، 
أول مؤذن في اإلسالم. فكان الناس 
يعرفون وقت السحور بأذان »بالل«، 
الطعام  تنــاول  املنع عن  ويعرفون 

بأذان »ابن أم مكتوم«.

متابعة ـ الصباح الجديد:
يعاني  شائعة  مشكلة  الشخير 
منهــا الكثيرين، وتســبب عدم 
راحة أثناء النوم للشــخص وملن 

حوله.
وكشف ناروان أميني، خبير النوم 
مــن موقــع Everynight، إنه من 
التوقف عن الشخير إلى  املمكن 

األبد.

وعن أفضل وضع للنوم لتخفيف 
»النوم على  ناروان:  الشخير؟ قال 
جانبك بدالً من ظهرك هو أفضل 

طريقة ملنع الشخير«.
على  تســتلقي  عندما  وأشــار، 
ظهــرك، تدفع اجلاذبية اللســان 
نحو الفم، مما يؤدي إلى انســداد 
في املمرات الهوائية التي تسبب 

لك الشخير.

كما جتنب وضع ذقنك في صدرك 
أو إبقاء رأســك ألسفل، ألن ذلك 
ويجعل  الهواء  قد يســد مجرى 
وحافظ  صعوبة.  أكثــر  التنفس 
أو  ذراعيك حــول خصرك  علــى 

موازية جلوانبك.
وأفــاد إذا كنــت تعانــي من آالم 
املفاصل فــي هذا الوضع، فحاول 
وضع وسادة بني ركبتيك للحفاظ 

على اســتقامة عمودك الفقري 
وتخفيف آالم أسفل الظهر.

وكشف خبير النوم عن أمر غريب، 
وهو أن ميكن أن تــؤدي زيادة الوزن 
تزيد  إنهــا  الشــخير، حيث  إلى 
رقبتك وحلقك،  األنســجة حول 
مما يعني أنــه من املرجح أن تنهار 
الهواء لديك عندما تكون  مجرى 

نائًما«.

بعض  مــن  التخلــص  ونصــح 
األرطال من خــالل التمرين ميكن 
ملنع  رقبتــك  عضالت  يقــوي  أن 
الشخير ويســاعدك على فقدان 
أيضا  ونصح  الزائدة،  األنســجة 
بشــرب املزيد من املــاء، ألن ميكن 
أن يؤدي اجلفــاف إلى زيادة كثافة 
اخملاط في الفــم واحللق، مما يؤدي 

إلى تفاقم الشخير.

»المسّحرجي« طقس رمضاني ينافس التكنولوجيا في بغداد

دراسة تكشف زيادة الوزن تؤدي إلى الشخير

متابعة ـ الصباح الجديد:
أكد تقرير لصحيفة الغارديــان البريطانية أن 
واحدة من أقدم املباني االثرية في العالم والتي 
تقع فــي العراق تتعرض للدمار بســبب تغير 
املناخ، حيث تؤدي قلة امليــاه الى ارتفاع تركيز 
الطيني  الطابــوق  بأكل  االمالح مما يتســبب 
اضافة الــى العواصف الرمليــة املتكررة في 

البالد.
ونقل التقرير الذي ترجم عن أســتاذ علم آثار 
بــالد ما بــني النهرين في جامعــة كامبريدج 
اوغست مكماهون قوله إن” العراق يعرف مبهد 
احلضارة حيث مت بنــاء بعض أقدم مدن العالم، 
أور، وتطوير أحد  مثل العاصمــة الســومرية 
أنظمة الكتابة األولى في العالم وهي الكتابة 
املســمارية”، مضيفا أن” البالد لديها عشرات 
اآلالف مــن املواقع من العصــر احلجري القدمي 

وعبر العصور اإلسالمية”.
وتابع مكماهــون أن” األضرار التي حلقت مبواقع 
مثل بابل األســطورية “ســتترك فجوات في 
معرفتنا بالتطور البشري، وتطور املدن املبكرة، 
وإدارة اإلمبراطوريــات، والتغيرات الديناميكية 

في املشهد السياسي للعصر اإلسالمي”.

وبــني التقريــر أن” امللــح في التربــة ميكن أن 
يســاعد علماء اآلثار في بعض الظروف، لكن 
نفس املعدن ميكن أن يكون مدمرًا أيًضا، ويدمر 
املواقع التراثيــة، ووفًقا لعالم اآلثار اجليولوجي 
جعفر اجلــوذري، الذي وصف امللح بأنه “عدواني 
وسيدمر املواقع ويدمر الطابوق الطيني ويدمر 

األلواح املسمارية وكل شيء”.

واوضح التقريــر أن “القــوة التدميرية للملح 
تتزايد مع ارتفاع التركيزات وســط نقص املياه 
الناجم عن السدود التي بنتها تركيا وسنوات 
من ســوء إدارة املــوارد املائيــة والزراعة داخل 
العراق”، منوهــا الى أن ” ازمــة املناخ تضيف 
املزيد  إلى املشــكلة، فالعراق يزداد ســخونة 
وجفــاف حيث تقدر األمم املتحدة أن متوســط 
درجات احلرارة السنوية سيرتفع مبقدار درجتني 
مئويتني بحلول عام 2050 مع زيادة أيام درجات 
احلرارة القصــوى التي تزيد عن 50 درجة مئوية 
، في حني ســينخفض معدل هطول األمطار 
بنســبة تصل إلى 17٪ خالل موسم األمطار 
وســيزيد عدد العواصف الرملية والترابية عن 
الضعف. من 120 في السنة إلى 300وفي أقل 
من 30 عاًمــا، قد تكون أجزاء من جنوب العراق 

مغمورة باملياه املاحلة “.
واشــار التقرير الى أن” من بني املواقع املتضررة 
هــي مدينــة بابــل املعتــرف بها مــن قبل 
اليونسكو، وسامراء عاصمة العصر اإلسالمي 
مبئذنتها احللزونية التي تتآكل بفعل العواصف 
الرملية، وأم العقارب مبعبدها األبيض وقصرها 

ومقبرتها التي تبتلعها الصحراء”.

الغارديان: البنايات االثرية في العراق
مهددة بالدمار بسبب الجفاف

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

من الناحية الصحية أنت تعاني منذ بداية اليوم 
من صداع بسبب الصيام، أما من الناحية املهنية 
ال تتوقــع الكثير من بذل القليــل من اجلهد كن 
صبــورًا وال تتعامل مع االمــور بعصبية مطلقة 
فقط عليك أن تعلم بأنك ستحصد ثمار جهودك 

من الناحية الصحيــة يوجد وعكة صحية 
بسبب الصيام ال تقلق فقط اذهب للطبيب 
لتطمئــن على صحتــك، أما مــن الناحية 
العاطفيــة توّقع الفرص للرومانســية، قد 
يخفــق القلب اليوم و يطرق احلب الباب، اجلو 

من الناحية الصحية حاول أن تبتعد عن األطعمة 
التي تســبب قرحة في املعدة، أما مــن الناحية 
العاطفيــة ال تفاجــأ إذا كنت محاطــاً من قبل 
املعجبني اليوم. هذا اليوم مناسب لألسرار، اليوم 
الالئق اللطيــف الذي كنت تنتظــره للتخطيط 

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من اخلضار 
اليوم،  والفواكة في رمضان، تعامل باستقامة 
اخلطط الكبيرة ســتؤّدي إلى التقــّدم الكبير. 
تعبــر طريقــاً طويلــة مبســاعدة صغيرة من 
أصدقائك، وهذا صحيح بشــكل خاص اليوم، 

عش لنفســك قليالً يا عزيزي القوس، اآلن ليس 
الوقــت لالنهماك، رحلة الــى منطقة طبيعية 
ستكون حل لتوتر االعصاب الذي تعيشه. أولئك 
الذين يعتبرونك معانداً نوعاً ما هم في احلقيقة 
مفتونون في قرارة نفســهم بسحرك اللطيف. 

من الناحية الصحية حاول أن تكثر من شرب 
املاء، أما مــن الناحية املهنيــة اعتمد على 
حدســك اليوم.و ال تتردد فــي اتخاذ اخلطوة 
الصحيحة، فرصة عمل مع شــخص كنت 
تعرفه ســابقا قادمة اليك هذه الفرصة قد 

اركب املوجة! أنت مليء بالعاطفة والرومانسية 
اليوم، لذا انطلق قدماً. أنت مزاجي كثيراً اليوم، 
فمرة هنا ومرة هناك، وقد تبدو تصرفاتك جنوناً، 
خذ بعض الوقت لترتيــب أفكارك وتطلعاتك، 
أما من الناحية املهنية لديك طموحات تتجاوز 

من الناحيــة الصحية تعاني من القولون حاول 
أن تتحمــى، أما من الناحية املهنية يجد الناس 
فيــك طاقة وســحر ال يقاوم اليوم. اســتغل 
إعجاب احمليطني بــك و برهن وجهة نظرك، إنك 
مرح وحّساس، ومتلك الكثير من الطاقة اآلسرة، 

من الناحيــة الصحية ال تقلق على صحتك 
كل مــا يحدث لك بســبب قلــة النوم في 
رمضــان، أما مــن الناحيــة املهنية الفرص 
العظيمة ال تأتي الى مرة او مرتني في احلياة. 
أبق عيونك وآذانك مفتوحة على الشــخص 

مــن الناحيــة الصحية يوجــد أوجــاع قوية في 
العضــالت والظهر، أما من الناحيــة املهنية ترّوى 
قليالً، خفف من ســرعتك، حاول أن تراجع خططك 
وأن تضع كل األمور حتت ســيطرتك، أنت في مزاج 
مالئم لعمل شــاّق جــداً، لن تعرف الكســل كن 

انهض ودافع عن حقوقك ألنك تقوم بأكثر مما هو 
مطلوب منك.كل األنظــار موجهة إليك اليوم. 
عليك أال ترتبك وأال حتس بالرهبة، ولكن ال تتسرع 
الى اتهــام اآلخرين ان كنت ال متلك دليال واضًحا. 
عاطفيا لديك مشــاكل ضمن اسرتك قد تؤدي 

الجديالدلو

مــن الناحية الصحية أمورك متــام لكن لديك 
نقص في النــوم حاول أن تنــاوم يومياً ال يقل 
عن 8 ســاعات، أمــا من الناحيــة املهنية أنت 
بحاجة لبعض التأمــل والتفكر، ال تبخل على 
نفسك بالوقت الالزم لوضع األمور في نصابها 

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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العواصم ـ وكاالت:

صــرح الصربي نوفــاك ديوكوفيتش، 
بطولة  بــأن  عامليــا،  األول  املصنــف 
فرنســا املفتوحة )روالن جاروس(، ثاني 
البطوالت األربع الكبرى )اجلراند سالم(، 
تعــد هدفه األساســي في موســم 
بطوالت األراضــي الترابية، وأنه يحاول 
أي فرصة لتحسني مستواه  استغالل 

على هذه النوعية من األراضي.
صحفي  مؤمتر  خالل  وقالديوكوفيتش 
اليوم في العاصمــة الصربية بلجراد: 
)يقصد حتســني مستواه(  األمر  »هذا 
ضروري جدا ملــا تبقى من بطوالت في 
موســم األراضي الترابية، ألنها نوعية 
األرض األكثر تطلبا على اجلانب البدني 
في رياضتنا، ولهذا من الضروري قضاء 
وقت أكبر داخل امللعب. أحتاج ملباريات 

كثيرة في املقام األول«.
عامليــا  األول  املصنــف  ويســتعد 
بلجــراد  فــي بطولــة  للمشــاركة 
أمس  أول  أنطلقــت  التــي  املفتوحة 
وتستمر حتى يوم األحد املقبل، والتي 
سيشــارك فيها أســماء كبيرة مثل 
الروســي أندريه روبليف والنمســاوي 

دومينيك تيم وكذلك الروسيني كارين 
خاشانوف، وأسالن كاراتسيف.

الصربي كثيرا  »اإلعصار«  ولم يشارك 
في البطوالت منذ بداية املوسم اجلاري، 
بســبب رفضه للحصول على اللقاح 
املضاد لفيروس كورونا املستجد، كما 
أنه خرج ســريعا مــن بطولة مونت 
اإلســباني  يد  لألســاتذة على  كارلو 
الشاب أليخاندرو دافيدوفيتش.وأضاف 
هــي  جــاروس  »روالن  ديوكوفيتــش: 
الهدف الرئيســي على هذه األراضي، 
ببطولة  تفكيري منشــغل  وجزء من 
باريــس، والوصــول إليها فــي أفضل 
حالة«.ويطمح حامــل لقب البطولة 
»للوصول ألبعــد مكانة ممكنة« أيضا 
في بطولة بلجراد، ولكنه سيقف يوما 

بعد يوم على مستواه.
املشــاركة  في  ديوكوفيتش  ويفكــر 
في بطولتي مدريد وروما للماســترز، 
الكبيرتني في فئة األساتذة، قبل موعد 
روالن جــاروس، ولكن القــرار النهائي 
سيتوقف على حالته هذا األسبوع في 
روالن  بطولة  أن  بلجراد.يذكــر  بطولة 
جاروس ســتقام خالل املدة من 22 أيار 

وحتى 5 حزيران املقبلني.
إلى ذلك، أعلن العب التنس اإلسباني 

رافائيل نادال، عبر حســاباته مبنصات 
إلى  التواصــل االجتماعــي، عودتــه 
التدريبــات، بعــد أربعة أســابيع من 
إعالنه عن ضرورة إيقاف كل أنشطته 

البدنية، بسبب إصابة في الضلوع.
وقال نادال في تدوينة، أرفق معها صور 
وهــو يتدرب في أحد املالعــب: »اليوم 
أخــوض أول مران خفيــف، بعد أربعة 
أسابيع دون أن تطأ قدمي ملعب تنس«.
ويغيب أســطورة التنس اإلســبانية، 
املتوج بـــ21 لقب جراند ســالم، عن 
اللعب علــى األراضــي الترابية، منذ 
بطولــة روالن جــارس التــي أقيمت 
لإلصابة  نــادال  املاضي.وتعرض  العام 
خالل نهائي بطولــة إنديان ويلز، الذي 
خســره أمام األمريكي تايلــور فريتز.
وقرر نادال الغيــاب عن بطولتي مونت 
كارلــو لتنس األســاتذة ذات الـ1000 
إذا  معلوما  وليس  وبرشــلونة،  نقطة 
كان سيلحق ببطولة مدريد املفتوحة، 
التي ســتقام في املدة من 26 أ نيسان 

إلى 8 آيار املقبل.
وتشــير الدالئــل إلــى أن اإلســباني 
سيشــارك في بطولة روما لألساتذة، 
التي ســتقام من 9 إلى 15 مايو، وذلك 
قبل املشــاركة في روالن جاروس، التي 

ستقام من 22 مايو إلى 5 يونيو حزيران، 
والتي تعد بطولته املفضلة حيث توج 

بها 13 مرة.
مــن جانبهــا، أعلنت العبــة التنس 
بطلة  بويــج،  مونيكا  البورتوريكيــة 
أوليمبيــاد ريو 2016، أنها ستشــارك 
فــي بطولــة مدريد املفتوحــة لعام 
2022، ما سيمثل عودتها إلى املالعب 
بعد غياب دام أكثــر من عامني.وقالت 
بويج البالغة مــن العمر 28 عاما عبر 
»أخيرا!  االجتماعي  التواصل  شبكات 
لقد كنت أنتظر إعالن عودتي منذ فترة 
طويلة، وأقول بفخر إنني سأفعل ذلك 

في بطولة مدريد«.
عامان  »مــر  التنس:  العــب  وأضافت 
مليئان بالعواطف، لكني متحمســة 
رابطة  منافســات  إلى  للعــودة  جدا 
الفرصة  وإتاحــة  التنس  محترفــات 
لي ألفعــل ما أحبه. أراكــم قريبا في 
التي تعد  البطولة،  مدريد«.وســتقام 
جزءا من منافســات رابطة محترفات 
التنس )WTA(، في املدة من 26 نيسان 
إلى 8 آيــار في العاصمة اإلســبانية.
وبالنســبة لبويج، ســتكون هذه أول 
بطولة تشارك فيها منذ خوض فرنسا 

املفتوحة في سبتمبر/أيلول 2020.

ديوكوفيتش يحدد هدفه األساسي في 2022
مونيكا بويج تعود للتنس من بوابة مدريد

ديوكوفيتش

مدريد ـ وكاالت:

صدم قاديش مضيفه برشــلونة 
عندمــا تغّلب عليــه في ملعب 
كامــب نــو ملحقاً به اخلســارة 
أقل من أســبوع. الثانية خــالل 

وانتصــر قاديش بهــدف من دون 
رد علــى برشــلونة فــي املرحلة 
الثانيــة والثالثني من مســابقة 
الدوري اإلســباني لكــرة القدم.
وأحلق قاديش أول خسارة مبنافسه 
برشــلونة فــي ســنة 2022 في 
بيريز  الليغا بفضل هدف لوكاس 
مــع الدقائق األولى من الشــوط 

الثاني )48(..
ودخل برشــلونة بقائمــة معززة 
بالنجوم خاصــة وأّنه لم يضمن 
دوري  إلــى  احتالل مركــز مؤهل 
أبطــال أوروبــا حتــى اآلن، لكن 
قاديش عرف مجدداً كيف يتعامل 
كامب  في  الكاتالوني  الفريق  مع 
نو.وتوقف رصيد برشلونة عند 60 
نقطة في املركــز الثاني وهو ذات 
رصيد إشــبيلية وأتلتيكو مدريد 
ومبتعداً بفــارق ثالث نقاط فقط 
أّن  ريال بيتيس اخلامس، علماً  عن 
أقل.ورفع  مباراة  لعب  برشــلونة 
نقطة   31 إلــى  قاديش رصيــده 
في املركز الســادس عشــر.وتعد 
هــذه الهزمية دليالً جديــداً على 
حســم ريال مدريد للقب الدوري 
اإلســباني مبكــراً خاصــة وأّنه 
ميلــك )75 نقطة( فــي الصدارة.
موجعة  ضربة  برشــلونة  وتلقى 
اخلميس عندما خسر أمام ضيفه 
في  األملاني  فرانكفورت  آينتراخت 
إيــاب ربع نهائي الــدوري األوروبي 

3-2 ليخرج من املسابقة.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن برشلونة خسر 
ملعبه  في  التوالي  على  مباراتني 
مبختلف املسابقات، ألول مرة منذ 
نيسان 2003.وكانت تلك الهزائم، 
األولى فــي الليجا ضد ديبورتيفو 
والثانية   ،)2-4( بنتيجة  الكورونيا 
يوفنتوس  األبطال ضــد  بــدوري 

بنتيجة )1-2(.
وأعــرب تشــافي هيرنانديز املدير 
الفني لبرشــلونة، عن اســتيائه 
من اخلســارة ضد قادش بنتيجة 
(1-0(، مســاء في إطار منافسات 
اجلولة 32 مــن الليجا، في معقل 
البارسا »كامب نو«.وقال تشافي، 
نقلتها صحيفة  خالل تصريحات 

كانت  »الكرة  اإلسبانية:  »ماركا« 
ترفض دخول مرمى قادش، صنعنا 
الكثير مــن الفرص، واخلصم كان 
منظما بشــكل جيــد للغاية«.

وأضاف: »بعدما ســجلوا الهدف 
األول جعلــوا املباراة أبطأ، نواصل 
الســير نحو هدف التأهل لدوري 
أبطال أوروبا، إنه أســبوع ســيئ 

للغاية، وعلينا تغيير الديناميكية 
»لقد  وقت ممكن«.ونوه:  أسرع  في 
عقدنا املوسم على أنفسنا، هناك 
أخطاء ســهلة ال ميكن ارتكابها، 
حارس قادش لعب مبــاراة رائعة، 
أن نكون أكثــر قدرة على  ويجب 
املنافســة«.وتابع: »العبــو قادش 
أتيحــت لهم 3 فــرص واضحة، 

وكانت لدينــا الكثير من الفرص، 
لكن حارســهم كان جيًدا جًدا«.

وأمت: »لقد خضنــا مباريات جيدة، 
لكن في آخــر مباراتني أو ثالث لم 
أن  نلعب بشــكل جيــد، ويجب 
منتلك شخصية أكثر، ونفوز مبزيد 
مــن املبارازات، وعلينــا أن نتطور، 
7 مباريــات متبقيــة«. وهنــاك 

االنتصار رفع قادش رصيده  وبهذا 
للنقطــة 31 في املركــز 16، في 
عند  برشــلونة  رصيد  حني جتمد 
60 نقطة في املركز الثاني بجدول 

ترتيب الليجا.
من جهة أخرى، ما زالت التكهنات 
مســتمرة حــول انتقــال روبرت 
ليفاندوفســكي، مهاجــم بايرن 
برشــلونة  إلى صفوف  ميونــخ، 
بنهايــة املوســم احلالــي، برغم 
ناديه حتى  مــع  بعقد  ارتباطــه 
صيــف 2023.ولم يدخــل النادي 
األملاني في مفاوضات مع صاحب 
الـ33 عاما بشأن جتديد عقده، ما 
فتح الباب أمام البارســا للتحرك 

نحوه.
ووفقا لشــبكة »سكاي سبورت 
أملانيــا«، فــإن البارســا يخطط 
للتقدم بعــرض تتراوح قيمته بني 
التعاقد  30 و35 مليون يورو نظير 
مــع ليفاندوفســكي.وأكدت في 
الوقت ذاته أن بطل البوندسليجا 
أصبــح مســتعدا لبيــع الدولي 
املوســم،  بنهايــة  البولنــدي 
نظير  املادي  باملقابل  لالســتفادة 
رحيله بــدال من مغادرتــه مجانا 
ليفاندوفسكي  املقبل.ونال  العام 
جائزة أفضل العب في العالم من 
الفيفا آخر عامني، فضال عن ظفره 
بجائــزة احلذاء الذهبــي األوروبي 

املوسم املاضي برصيد 41 هدفا.

ريال مدريد يقترب من حسم لقب الليجا 

قاديش يصدم برشلونة في كامب نو
أبو ظبي ـ وكاالت:

أعلنت شــركة بني ياس اإلماراتية لكرة 
القدم، عن متديد عقد العب خط الوسط 
.2024 املتألق جاستون سواريز، حتى عام 

وأشارت إلى أن العقد اجلديد، يبقى الالعب 
األرجنتيني ذو ال 29 عام، مع الفريق األول 

لكرة القدم للموسمني املقبلني.
وأوضحت الشركة، إلى التجديد والتوقيع 
مع الالعب، جاء بعد مســتوياته الكبيرة 
التي قدمها خالل املوسم الرياضي احلالي 

والسابق.

بيروت ـ وكاالت:
حقــق العهد فــوزا كبيرا على حســاب 
التضامن صور بنتيجة )4-0(، على ملعب 
صــور البلدي ضمــن منافســات اجلولة 
الســابعة من سداســية األندية األوائل 
فوز  اللبناني.وعقب  األولى  الدرجة  لدوري 
العهد وتغلب األنصــار على البرج )0-2(، 
حســم األصفر لقب الدوري مبكرا، قبل 
النهاية.ورفع العهد رصيده  3 جوالت من 
إلى 46 نقطة في الصدارة، في حني جتمد 
رصيد التضامن صــور عند 17 نقطة في 

املركز السادس.
وشــهدت املباراة بداية عهداوية قوية في 
)8(، حيث حصل حســني منذر  الدقيقة 
على ركلة جزاء نفذها أحمد العكايشي 

ببراعة.

بني ياس يجدد عقد 
األرجنتيني سواريز 

العهد يحسم لقب 
الدوري اللبناني

قاديش يفوز على برشلونة في الليجا

مفكرة اليوم
الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري الفرنسي 

تشيلسي ـ أرسنال

أتليتكو مدريد ـ غرناطة

أنجيه ـ سان جيرمان

مان يونايتد ـ برايتون

أوساسونا ـ ريال مدريد

 9:45 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

10:00 مساًء

11:00 مساًء

لندن ـ وكاالت:
يتحدى ليفربول عقــدة ملعبه "أنفيلد"، 
في األدوار اإلقصائية لــدوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم، عندما يصطدم بفياريال يوم 
األربعاء 27 نيســان اجلاري، في ذهاب الدور 

نصف النهائي من املسابقة.
ولم يحقق ليفربول الفوز داخل أنفيلد في 
الدورين املاضيني، حيث خسر من إنتر )0-1( 
في إياب دور الـ16، كما تعادل مع بنفيكا 
(3-3(، في إيــاب دور الـ8.في املقابل يتفوق 
الريدز خارج ملعبه هذا املوسم، إذ انتصر 
على إنتر )2-0( وبنفيكا )3-1(.على اجلانب 
اآلخر، يحقق فياريال "مفاجأة املوســم" 
نتائج رائعة خــارج ملعبه، حيث فاز على 
الـ16،  دور  يوفنتوس بثالثية نظيفة فــي 
وتعادل مع بايرن ميونخ )1-1( في دور الـ8.

ويريــد فياريــال مواصلــة مغامرته على 
حساب ليفربول، بتحقيق نتيجة إيجابية 
الريدز  بينما تتســلح كتيبة  أنفيلد،  في 
امللعب  هــذا  في  بحمــاس جماهيرهــا 

التاريخي.

مــن جانبه، يريد فياريــال أن يحضر ثالثة 
آالف مشــجع للفريق مباراة ذهاب نصف 
نهائــي دوري أبطال أوروبا في 27 نيســان 
اجلاري مبلعب "أنفليــد" أمام ليفربول، ما 
ســيمثل أكبر بعثة مشجعني في تاريخ 
"الغواصــات الصفراء".وأكــد النادي أنه 
ميتلــك اآلن ثالثــة آالف تذكــرة للمباراة، 
لذلك قــرر تنظيم رحلة في يــوم اللقاء 
لنقل األعضاء واملشــجعني مقابل مبلغ 
300 يورو سيكون مدعوما جزئيا من قبل 

النادي.
وســيكون ألعضاء فياريــال األولوية عند 
لكن  ليفربول،  إلى  للســفر  التســجيل 
النادي سيفتح أيضا اجملال أمام املشجعني 
اآلخرين الذين يرغبون في مرافقة الفريق.
وســتبدأ فترة التســجيل للرحلة اليوم 
األربعاء ألعضاء فياريال وابتداء من اجلمعة 
لغير األعضاء، باإلضافة إلى ذلك سيطرح 
النادي أيضا تذاكر فردية للبيع بســعر 60 
يورو للجماهير الذيــن يرغبون في حضور 

املباراة مبفردهم.

عقدة أنفيلد تقلق ليفربول
 قبل موقعة فياريال

مدريد ـ وكاالت:
جواو  الشــاب  البرتغالي  أكــد 
أتلتيكو  مهاجــم  فيليكــس، 
سيغيب  أنه  اإلســباني،  مدريد 
حتــى نهايــة املوســم بعــد 
إصابته  أكدت  التي  الفحوصات 
بالفخذ  الركبــة  أوتــار  »فــي 
األيســر« التي تعرض لها خالل 
مبــاراة إســبانيول األحد ضمن 
اجلولــة الـ32 مــن دوري الدرجة 
األولى اإلســباني لكــرة القدم 

»الليجا«.
البرتغالــي  النجــم  ويغيــب 
البالــغ مــن العمــر 22 عامــا 
مباريات  إجمالــي ســت  عــن 
أمام  »الروخيبالنكــوس«  عــن 
غرناطــة وأتلتيك بيلبــاو وريال 
وريال  وإشبيلية  وإلتشي  مدريد 

سوسيداد، على التوالي.
وقال الالعب عبر شبكة التواصل 
»لسوء  )إنستجرام(  االجتماعي 
احلــظ، لم تكــن األخبــار كما 

كنت أتوقــع، وبعميق احلزن أجد 
نفســي غير قادر على مساعدة 
فريقــي فيما تبقــى من اللعب 
هذا املوسم«.وتابع: »اآلن ميكنني 
فقط دعم األتليتي من املدرجات 
والعمل اجلاد علــى التعافي من 
أجل العودة بشــكل أقوى«.ومن 
املقرر أن يلعب أتلتيكو في اجلولة 
ريال  أمــام  الليجا  األخيرة مــن 
سوســيداد على ملعــب )ريالي 

أرينا( في إقليم الباسك.

باريس ـ وكاالت:
جنح كيليان مبابي ونيمار، في هز 
الشــباك خالل مباراة فريقهما 
باريــس ســان جيرمــان أمــام 
مارسيليا، في كالسيكو فرنسا، 
علــى ملعــب حديقــة األمراء، 
32 للدوري  ضمن مباريات اجلولة 

الفرنسي.
وسجل نيمار دا ســيلفا )ق 12( 

ركلة جزاء  مــن  مبابي  وكيليان 
(45( لســان جيرمان في الشوط 
األول من الكالسيكو.وبحســب 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فقد 
ســجل نيمار حتى اآلن 8 أهداف 
في الدوري الفرنســي خالل عام 
2022، أكثــر من أي العب أجنبي 
املســابقة.وأضافت  فــي  آخــر 
الشبكة، أن نيمار بات على بعد 

هــدف واحد من رصيــده الكلي 
في الدوري خالل عــام 2021.أما 
أوضحت  ملبابي، فقد  بالنســبة 
»أوبتا« أنه سجل 7 أهداف خالل 
الكالسيكو بدوري الدرجة األولى 
أنه ال يوجد  الفرنســي، مؤكدة 
العب آخر ســجل أكثر منه في 

املسابقة.

رقمان مميزان لنيمار جواو فيليكس يعلن انتهاء موسمه
ومبابي في كالسيكو فرنسا



11رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام اليــوم االربعــاء 3 مباريات 
ضمن منافسات اجلولة 28 لدوري 
الكرة املمتاز التي انطلقت أمس، 
في  الزوراء  ســيالقي  نوروز  فريق 
ملعب اجلامعة الســاعة الثالثة 
ملعبه  وفــي  عصرا  والنصــف 
يالعــب فريق أمانة بغــداد فريق 
التوقيــت ذاته،  القاســم فــي 
والصناعة  الشــرطة  مباراة  اما 
فســتقام في ملعب الشــعب 

الدولي في الساعة 10 مساء.
وتقام غــٍد اخلميــس 3 مباريات 
أيضــا، ففــي ملعب الســاحر 
الكرخ تقام  بنــادي  احمد راضي 
مباراة الكرخ ونفط ميســان في 
والنصف عصرا،  الثالثة  الساعة 
وجترى في ملعب زاخو مباراة اهل 
الدار والكهرباء في الســاعة 10 
مســاء، كما يلعب في التوقيت 
ذاته في ملعــب الفيحاء فريقي 
امليناء وسامراء، وفي اليوم التالي 
جترى مبــاراة نفط البصرة واربيل 
في الســاعة 10 مســاء مبلعب 
البصرة..  مبحافظــة  الفيحــاء 
في حــن تأجلت مبــاراة اجلوية 
والنجف بسبب ارتباط اجلوية في 

املشاركة بدوري ابطال آسيا.
إلى ذلك، وضع الشباب السعودي 
قدًما في ثمن نهائي دوري أبطال 
آســيا، بفوز عريــض على القوة 
اجلويــة العراقــي )3-0( مســاء 
األمير  أمــس، على ملعــب  أول 

بالعاصمة  بــن فهــد  فيصــل 
الرابعة  اجلولة  ضمن  السعودية، 
من  الثانية  اجملموعة  ملنافســات 
العابد  نواف  اجملموعات.ووضع  دور 
العب وســط الشــباب، توقيعه 
على األهداف الثالثة، بتســجيل 
األول في الدقيقــة 30، وصناعة 
هدفي كارلــوس جونيور, 3973.. 

ورفع الليث السعودي رصيده إلى 
10 نقاط، فــي حن توقف رصيد 

القوة اجلوية عند 4 نقاط.
واختــار االحتــاد اآلســيوي لكرة 
القــدم؛ جنــم فريــق الشــباب 
البرازيلــي كارلوس  الســعودي، 
جونيور، كأفضل العب في مباراة 
الليوث أمام اجلوية ، ضمن اجلولة 

الرابعة مــن دور اجملموعات بدوري 
أبطال آسيا.

ووضع الشــباب السعودي قدًما 
فــي ثمــن نهائــي دوري أبطال 
آســيا، بفوز عريــض على القوة 
بواســطة   )0-3( العراقي  اجلوية 
ونواف  ) هدفن(  جونيور  كارلوس 
العابد، على ملعب األمير فيصل 

الســعودية  بالعاصمة  فهد  بن 
جونيور  كارلوس  الرياض..وحصد 
الذي ســجل هدفن من الثالثية 
الشبابية بشــباك القوة اجلوية، 
جائزة رجل املبــاراة للمرة الثانية 
فــي دور اجملموعــات بالبطولــة 

اآلسيوية.
لنادي  الرسمي  وتغنى احلســاب 

بفوز  تويتر،  موقع  عبر  الشــباب 
جنمه البرازيلــي كارلوس جونيور 
بجائزة رجل املباراة، وسط تفاعل 
وإشــادة كبيــرة مــن اجلماهير 
الشــبابية مبا يقدمــه هجوميا 
رفقــة الليــوث منــذ قدومــه 
وخصوصا بالبطولة اآلســيوية.

وسيلعب اجلوية مباراته اخلامسة 
في الســاعة الثامنة والربع من 
مســاء يوم بعد غد اجلمعة امام 
وســبق  اإلماراتي  اجلزيــرة  فريق 
بهدفن  ذهابــاً  الفــوز  للجولة 

لهدف.
وقــدم محمــد صالــح، حارس 
مرمى اجلويــة اعتذاره للجماهير 
العراقية، عقب اخلسارة القاسية 
أمــام الشــباب الســعودي )0-

3(، وقــال صالح فــي تصريحات 
املباراة:  نهايــة  عقــب  إعالمية 
النتيجة  »لألســف لم نحقــق 
الكثير  بحثنا عنها، أضعنا  التي 
من الفرص التي أتيحت لالعبن، 
وكما تعلم من ال يســجل فإنه 
متألم  األهــداف،  سيســتقبل 
للغاية بسبب هذه الهزمية، أعتذر 
جلماهيرنا العراقية، حاولنا انتزاع 

الفوز ولكن لم ننجح في ذلك«.
وواصل: »ضغــط جدول املباريات 
أثر بشكل كبير على الفريق، وهو 
ما أفقدنا العديد من النقاط في 
»لم  السابقة«.وختم:  املواجهات 
نفقد األمل في التأهل، وسنبذل 
قصارى جهدنا في التعويض في 
اجلزيرة  أمام  املقبلتــن،  اجلولتن 

ومومباي«.

اليوم.. الشرطة يسعى إلى تعزيز
 صدارته امام الصناعة بدوري الكرة   

الجوية يخسر بالثالثة في أبطال آسيا ويالقي الجزيرة الجمعة 
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العراق يضيف 
بطولة آسيا للصم

غدا.. بدء دوري 
أشبال بغداد

اعتماد الدورات 
التدريبية اآلسيوية 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد االحتاد اآلســيوي لكرة القدم لفئة الصم، 
موافقته على إقامة بطولة آســيا في العراق، 
خالل الربع األخير من العــام احلالي 2022.جاء 
ذلــك على هامــش اللقاء الذي جمــع عدنان 
درجال وزير الشــباب والرياضة، مع رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم للصم، برفقة وفد اللجنة 

الباراملبية العراقية.
وقال الوزير درجال خالل اللقــاء: »نقدم دعمنا 
لتنظيم النسخة اخلامسة من بطولة آسيا في 
العراق لهذه الشريحة املهمة«.وأضاف: »أبدينا 
رغبتنا بأن تقام البطولــة بأكثر من محافظة 
كونهــا ســتلعب علــى شــكل مجموعات، 
ومالعبنا على أمت استعداد الستضافة البطولة 
القارية«. يذكر أن النسخة املاضية من البطولة 
أقيمــت في إيران ونال فيهــا املنتخب العراقي 

للصم املركز الثاني خلف البلد املستضيف.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت جلنُة املُســابقات في االحتادِ املركزي لكرِة 
القدم انطالَق دوري األشبال لفرِق الدوري املمتاز 
في بغــداد  يوم غد اخلميــس )2022/4/21(،في 
حن قررت انطالَق دوري الناشــئن لفرِق الدوري 
املمتاز فــي املنطقِة الوســطى واجلنوبية يوم 

السبت )2022/4/23(.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعتمــَد االحتاد املركــزي لكرِة القــدم/ اللجنة 
الفنّية والتطوير )قسم تعليم وتطوير املدربن( 
جدوَل الــدورات التدريبّية اآلســيوّية وفق آليِة 
تقسيمها على احملافظاِت من خالل خطِة عام 
2022، ويكــون التقدمي للدوراِت قبل شــهرين 

ونصف من موعِد إقامِة الدورة.
 )B-A( وُقســمت الدورات التدريبّية اآلســيوّية
على مســتوى جميِع ُمحافظات العراق والتي 
ســتكون من خالل أربع محافظاٍت رئيســيٍة، 
وستشمل هذه احملافظات محافظاٍت أخرى من 
خالل املوقع اجلغرافي لكل محافظة .وسيكون 
العددُ اإلجمالــي للدورات التدريبّية لعام 2022 
للدورات التدريبّيــة A: دورتن )بغداد والبصرة(، 
وخمــس دورات تدريبيــة B لعــام 2022 ألربع 
مناطق )دورتن في بغداد(. وسيكون التقسيم 
لدورات B اآلسيوية على النحو اآلتي: املنطقة 
األولى محافظة بغداد، وتضم احملافظات اآلتية: 
سيكون توزيع املقاعد فقط بغداد 12 مشاركا، 
فيما ترشح باقي احملافظات 4 مشاركن.صالح 
الدين، ديالى، األنبار.. املنطقة الثانية محافظة 
بابل، وتضم احملافظات اآلتيــة: لكل محافظٍة 
احلق في ترشــيح 4 مشاركن.. النجف، كربالء، 

املثنى، القادسية، واسط.
املنطقــة الثالثــة محافظــة أربيــل، وتضم 
احملافظــات اآلتية: لــكل محافظــٍة احلق في 
ترشــيح 4 مشــاركن.. كركوك، السليمانية، 
دهوك، املوصل،  صالح الدين.. املنطقة الرابعة 
محافظــة ذي قــار، وتضم احملافظــات اآلتية: 
لكل محافظٍة احلق في ترشــيح 4 مشاركن.. 

البصرة، املثنى، ميسان، القادسية، واسط.
وســتكون الدوراُت التدريبّية اآلســيوّية C في 
احملافظاِت اآلتية التي لم يتم تضمينها في عام 
2021، لذلك في عام 2022 ســتكون احملافظات 
اآلتية املُدرجة في أدناه ضمن اخلطة السنوية ما 
عدا بغداد التي ستكون فيها دورتان. وسيكون 
التقســيم كالتالي على احملافظــات في أدناه: 
مجموع دورات C لعام 2022 ســيكون 8 دورات: 
ذي قار، ميسان، واسط، كركوك، املثنى، نينوى.. 
الدورات التدريبية D ستكون للمحافظات غير 
املؤهلة لـ C... بغداد، أربيل، القادســية، دهوك، 
السليمانية، كربالء ، صالح الدين، ديالى، األنبار، 

بابل، النجف ، البصرة.

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

والرياضة عدنان  الشــباب  وزير  اســتمع 
درجال في محافظة نينوى لشرح مسهب 
قدمه رئيس ممثلية اللجنــة االوملبية في 
محافظة نينــوى ، الدكتور خالد محمود 
عزيز  عــن واقــع احلركــة الرياضية في 
محافظة نينوى، وعمل االحتادات الرياضية 

في محافظة نينوى منذ ثماني سنوات.
واشــار عزيز، إلى ان االجتمــاع الذي عقد 
بحضــور  احلقوقــي عبدالقــادر الدخيل 
املدير التنفيــذي للجنة اعمار املوصل و د. 
حملافظة  الرسمي  املتحدث  العباسي  رعد 
نينوى وشــاكر اجلبوري مديــر عام الدائرة 
املالية واالدارية في وزارة الشباب والرياضة 
ومعروف سالم مدير شباب ورياضة نينوى 
وشرقي الزيباري عضو الهيئة االستشارية 
الرياضيــة في محافظة نينــوى، حيث مت 
طرح  العديد من املشــاكل واملعاناة التي 

تواجه تقدم القطاع الرياضي في نينوى.
االوملبية،  نينــوى  ممثلية  رئيس  وكشــف 

بــأن وزيــر الشــباب والرياضــة الكابنت 
عدنان درجــال وافق على تذليل جملة من 
الطروحــات التي قدمت له وتخص الواقع 
الرياضي في االنديــة واالحتادات الرياضية 
في نينــوى، منها ما يخــص توقف املنح 
املالية لالحتــادات الرياضية اخلاصة بأقامة 
تتعلق بعمل  واخرى  الرياضية  النشاطات 

االندية واالحتادات.
الشــباب  وزارة  اخر، شــاركت  من جانب 
والرياضة دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
– قسم الكشــافة في االجتماع املوسع 
الذي عقدته جلنة مستشــاري الشــباب 
الكشــفي املنضوية حتت نطــاق االمانة 
العامة للمنظمة الكشفية العربية الذي 
عقد عبر املنصة اإلليكترونية مبشــاركة 

معظم الدول العربية . 
والتأهيل  التدريب  وقال مسؤول شــعبة 
والرياضة  الشــباب  وزارة  الكشــفي في 
واملنســق الوطنــي لتمكــن الشــباب 
االجتماع  ان  رائــد:  الدين  نور  الكشــفي 
دراســة  اهمها  تضمــن عــدة محــاور 
التحضيــرات الالزمة واخلاصــة باملنتدى 

الشــبابي الكشــفي الوطني واإلقليمي 
العربي لتفعيل صوت الشباب.

الكشــفية  واضــاف: مت توجيه اجلمعية 
جلنة مستشاري  استحداث  على  العربية 
الشــباب الكشــفي العربي لتعزيز مدى 
مســؤولية اإلقليم الكشفي في مسألة 
إشــراك الشــباب في عمليــة التنمية 
القرار وخلق فرص أكبر  البشــرية وصنع 
ملشــاركتهم, فضال عن ضــرورة تكثيف 
اجلهود لتبادل اخلبرات بن اعضاء اجلمعية 

الكشفية العربية.
من جانــب اخر، واصلت دائرة الدراســات 
الشــبابية،  والقيادات  املــالكات  وتطوير 
قســم املرصد الوطني للرياضــة، إقامة 
الورشــة التدريبيــة، )  أســس ومبــادئ 
تدريب كرة القدم لالعبن الناشــئن(، في 
محافظة بابــل للمدة مــن ١٧- ٢٠ / ٤ / 
٢٠٢٢،بعد أن أقيمت الورشــة األولى في 
بغداد بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة 
الدولي  املــدرب  بإشــراف  الصدر،  مدينة 
د. ضياء الديــن برع العامــري وبحضور ) 
٣٢ ( مشــاركاً من املدربن فــي املنتديات 

الشبابية.
قدم العامري خالل اجلزء األول من الورشة 
محاضــرة عــن الوحــدة التدريبية لكرة 
القدم ومن ثم صنف املشاركن الى ست 
مجموعــات وأعطى لكل مجموعة عمل 
تدريبي معن في مجال كــرة القدم . أما 
اجلزء الثاني فقــدم محاضرة عن القدرات 
البدنية والقدرات احلركية وكيفية التمييز 
بينهمــا. وتناول في اجلــزء الثالث تطوير 
رياضة اإلجناز على املــدى البعيد ومراحل 
تطور العب كرة القدم من مرحلة التدريب 

الى مرحلة اإلحتراف.
كمــا أقامت دائــرة الدراســات و تطوير 
املــالكات و القيادات الشــبابية، قســم 
املرصــد الوطني للرياضة، نــدوة عن) أثر 
الرياضة في مناهضة التطرف النفســي 
والفكري والســلوكي(،  على منصة زووم 
ضمن اخلطــة املركزية لعام ٢٠٢٢ ، حاضر 
فيها أ. د. زينب حســن فليح اجلبوري من 
كليــة التربية البدنية وعلــوم الرياضة - 
عراقية  مبشــاركة  املستنصرية  اجلامعة 

وعربية

درجال يواصل تفقده للجانب الرياضي في الموصل 
العراق في اجتماع لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي

درجال يلتقي مبالكات إدارية في املوصل

نعمت عباس*
في العصر الذهبي للكرة العراقية 
مطلع الثمانينات من القرن املاضي 
ضاعت الكثير من املواهب ولم تنل 
فرصتها مع منتخبات العراق نتيجة 
الدوري  الكرويــة في  املواهب  كثرة 
العراقــي، والكثيــر مــن الالعبن 
املتميزيــن ضاعــت عليهم فرصة 
اللعب في أسود الرافدين واألسماء 
كثيرة : سعدون حنيحن كابنت فريق 
نادي الصناعــة وجنيرال خط دفاع 
النادي ، واملهاجــم البارع عادل عبد 
الرضا جنــم نادي الصناعــة والذي 
في  الوطني  املنتخب  إلي  استدعى 
بطولة اخلليج السادسة عام 1982 
في أبو ظبي ولــم تتح له الفرصة 
في اللعب. وكــرمي زامل جناح نادي 
الصناعة والراحــل فيصل غضبان 
ومدافع  الصناعــة  نــادي  هــداف 
اليســار الكابنت فالح موسى الذي 
قــدم مســتويات كبيرة مــع نادي 
الصناعــة فــي بطــوالت الكأس 
والدوري، وجناح اليســار كرمي نعمه 
العب ذو إمكانية فائقة سريع وميتاز 
، وجنم  املنافس  واختراقات  باملراوغة 
نــادي الزوراء املدافــع محمد حمزة 
ميتلك قدرات بدنية وفنية ونفسية 
وذهنيــة رائعة ، وقلب دفــاع نادي 
والذي  رعد كاظم  الالعب  الشرطة 

العــراق في  مثل منتخب شــباب 
بطولة آسيا عام 1988 م والتي أحرز 
لقبها منتخبنا الوطني وبعدها لم 

يستدعي للمنتخب الوطني. 
كان العب املنتخب الوطني العراقي 
املاضية يلعب أكثر  في الســنوات 
من 10 ســنوات في املنتخب أمثال 
: فالح حســن،علي كاظم ، مجبل 
فرطوس ، هادى أحمد ، عادل خضير 
، حســن ســعيد ، الراحــل ناظم 
شــاكر ، الراحل أحمــد راضي ،وال 
توجد رغبة عنــد مدربي املنتخبات 
الوطنية في جتديــد الدماء وإتاحة 
الفرصة للمواهب الشابة بإستثناء 
املدرب الراحل عمــو بابا أبرز مدربي 
منتخــب العراق عبــر التاريخ وأبرز 

العبي منتخــب العراق عبر التاريخ 
وهدافه األول ميتلك صفات تدريبية 
وقوة  الشــجاعة  مثــل  متميــزة 
املركز  اختيار  وحســن  الشخصية 
والقدرة  املناسب  لالعب  املناســب 

على إكتشاف املواهب.
امثال حسن سعيد والراحل أحمد 
املواهب  الوقــت  ، فــي هذا  راضي 
والالعبــن غير قادريــن على متثيل 
املنتخبــات الوطنية بصورة مثالَية 
ولهذا نرى تراجع مســتويات كرتنا 
نتيجة  وآسيا  اخلليج  على مستوى 
ضعــف إدارات األندية وضعف إدارة 

االحتاد الذي يدير اللعب.

* مدرب عراقي محترف

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريــق مصافي اجلنــوب فوراً 
ثمينــاً، علــى نظيره فريــق النيل، 
ليتوج بطاًل لدوري الكرة الشاطئية 
للموســم 2022/2021، قبل نهاية 

فريق  واحرز  واحــدة،  الدوري بجولة 
مصافي الوســط املركز الثاني، في 
حن جاء فريــق النجــدة ثالثاً في 
ســلم الترتيب العــام.  وجنح فريق 
مصافي اجلنــوب في التتويج بلقب 

دوري الكرة الشــاطئية للموســم 
2022/2021، وذلــك بعد فوزه على 
فريق النيــل بثمانية اهداف مقابل 
هــدف واحــد. وجرت املبــاراة على 

ملعب النيل في محافظة بابل.

هشام السلمان* 
الوطنية  الباراملبية  اللجنة  قررت 
املنتخــب  العراقيــة مشــاركة 
الباراملبي في  الوطنــي للجــودو 
بطولة اجلائزة الكبرى .. وقال رئيس 
االحتاد محمــود الغزالي ان العراق 
سيشــارك فــي بطولــة اجلائزة 

الكبرى التي تقام في كازاخستان 
الثالث والعشرين من  للمدة  من 
شــهر ايار املقبل ولغاية التاسع 
الغزالي  واشــار  منه،  والعشرين 
العراقي ســيتألف  الوفد  ان  الى 
من ســبعة اشــخاص بن اداري 
ومترجــم ومدرب.مؤكدا ان الوفد 

يضم جراح دبيســان إدارياً للوفد 
ومهند يعقوب مترجماً وعلي عبد 
اخلالــق مدرباً والالعبــون : قصي 
رعد ومنتظر مهدي  سعدي وطه 

ومرتضى إبراهيم.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

مصافي الجنوب بطًل لدوري الكرة الشاطئية

الجودو البارالمبي ُيشارك
 في بطولة الجائزة الكبرى 

بغداد ـ فالح الناصر:
انتظــم مــدرب وخمســة العبن 
من املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضيــة للتايكوانــدو في بغداد 
، التابــع لدائــرة شــؤون االقاليم 
املنتخب  تشكيلة  في   ، واحملافظات 
الوطنــي للناشــئن الــذي يقيم 
ايران  في  حاليا  التدريبي  معسكره 
بطولة  في  للمشــاركة  استعدادا 
اســيا املقرر  اقامتها في منغوليا 

ايلول املقبل.
مديــر مركز موهبــة التايكواندو ، 
احمد عباس، اوضــح ان املدرب ثائر 
خضيــر و الالعبن اخلمســة هم  ) 
ثائر وحيدر  مجتبى سعيد وموسى 
وكامل  حيــدر  ومصطفى  ســالم 
عامر كامل ( ، مؤكــدا ان الالعبن 
ومدربهم سيشــكلون رقما مهما 
ضمن منافسات البطولة االسيوية 
ملا قدموه مــن مؤهالت فنية عالية 
في التدريبات او املنافســات احمللية 
أن  ، كما  التــي اشــتركوا فيهــا 
مشــاركتهم في البطولة القارية 
دافعا  املركــز  مواهب  بقيــة  مينح 
للفوز  والتفــوق  لالجتهــاد  كبيرا 
بفرصة متثيــل املنتخبات الوطنية 

في االستحقاقات املقبلة.
رياضة  املواهــب فــي  ان  وأضــاف 
أساســية  ركيزة  متثل  التايكواندو 
في جناحــات األنديــة او منتخبات 
الفئــات العمريــة، اذ نالحــظ ان 
اســتعانت  األندية  مــن  العديــد 
بالعبــي املركز الوطنــي للموهبة 
الرياضيــة في رياضــة التايكواندو 
فرقهــا  صفــوف  بهــا  ودعمــت 
للمشــاركة في املنافسات محليا 
او خارجيا وبالتالي استحقت اعتالء 
منصات التتويــج بفضل ما ميلكه 

فنية مبنية  الالعبن من مهــارات 
على أســس صحيحة وثقة عالية، 
وهنــا ال ميكن اغفــال دور املالكات 
التدريبية العاملة في مركز املوهبة 
بالتايكواندو ملا يقدمونه من جهود 
فــي إيصال املوهوب إلى املســتوى 

املتقدم.
واكد ان التعاون متواصل مع االحتاد 
املركــزي للتايكوانــدو وان مركــز 
املوهبــة الرياضيــة يفتــح ابوابه 
للجميع مبا يخدم املصلحة العامة 

للرياضة في بلدنا احلبيب.

العبون لم ينالوا نصيبهم
 مع المنتخبات العراقية

احمد عباس: مواهب التايكواندو
 ركيزة مهمة في تحقيق النجاح

فالح موسى ونعمت عباس ومحمد حمزة وكرمي نعمة
احمد عباس



حالة من اجلــدل أثارتها الفنانة ميرفت أمني، على مواقع 
التواصل االجتماعي، بعد انتشــار أنبــاء عن زواجها من 

رجل أعمال.
ونفت الفنانــة ميرفت أمني هذه األنبــاء في تصريحات 
صحفية، بحسب ما نقلت مواقع إخبارية محلية، مؤكدة 
أنها أخبار عارية من الصحة، وأنها شائعات تطلق عليها 
منذ احلني واآلخر. وتزوجــت الفنانة ميرفت أمني أكثر من 

مرة، وصلت إلى أكثر من 6 مرات.
وولــدت ميرفت أمني في 24 نوفمبر/ تشــرين الثاني عام 
1948، في محافظة املنيا، ألب مصري وأم إجنليزية، ونالت 

قدرا من التعليم وحظا وافرا في الطفولة.
والتحقت ميرفت بكلية اآلداب، بقسم اللغة اإلجنليزية، 
وعلى خشــبة مسرح اجلامعة شاركت في عدد كبير من 
العروض املسرحية، ولكنها لم تفكر في احتراف التمثيل.
ولعبت الصدفة دورا كبيرا في حياة ميرفت أمني، عندما 
ذهبت مع أحد أقاربها لرؤية محمود املليجي وأحمد رمزي 
ورشــدي أباظة، وهناك تعرفت على الفنان الكبير أحمد 
مظهــر، الذي أقنعهــا بالعمل في الســينما، ومنحها 
الفرصة األولى عام 1965، من خالل فيلم "نفوس حائرة". 
يضــم امللف الفني للنجمة ميرفــت أمني أكثر من 120 
فيلما، يغلب على موضوعاتها تنوع األفكار وجرأة احملتوي.

انفصلت املمثلة األمريكية ثانــدي نيوتن عن زوجها اول 
باركر بعد زواج دام 24 عاما، حسبما ذكر تقرير إخباري.

وتأتي هــذه األنباء بعد 4 أيام من نفــي نيوتن / 49 عاما/ 
مــا تردد عن أنه مت طردها من فيلــم” ماجيك مايك” اجلزء 

الثالث بعد مشادة مع بطل الفيلم تشانينغ تاتوم.
وذكرت صحيفة “ديلي ميــل” البريطانية أن نيوتن كانت 
تعاني من مشــاكل عاطفية وأسرية بعد انفصالها عن 
زوجها52 عاما. ولدى االثنان ثالثة أبناء هم ريبلي21 عاما 

ونيكو 17 عاما وبوكر 8 أعوام.
وأشارت التقارير إلى أن العاملني في تصوير الفيلم كانوا 
يشعرون بالقلق بشأن صحة نيوتن خالل تصوير الفيلم 
في لندن، حيث توجه إليها وكيلها في محاولة” لتهدئة 

األمور”.

ميرفت أمين

ثاندي نيوتن واول باركر

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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وداد إبراهيم: 
طالــب عــدد مــن الفنانــني عبــر 
صفحاتهــم على شــبكة التواصل 
االجتماعــي، بعدم اصدار حكم على 
االعمــال الدراميــة العراقيــة التي 
تعرض االن من خــالل احللقات االولى 
تكتمل  حتــى  باالنتظار  مطالبــني 

حلقات املسلسل. 
اجلاهز  النقد  واستغرب بعضهم من 
الى  إضافة  يقدمــه كثيــرون،  الذي 
دخول مخرجني عــرب مع وجود كبار 
ان االعمال  العراقيني، كمــا  اخملرجني 
قد كررت الكثير من الوجوه الشــابة 
وتناســت الوجوه الفنيــة التي لها 

كفاءة وقدرة فنية عالية.

20 عمال والعراقية لم تدخل 
املارثون

 وكانت الدراما العراقية قد انطلقت 
منذ اليوم االول لشهر رمضان مبوسم 
يحمل ما يصل الى 20 عمال فنيا من 
خــالل الفضائيات فــي الوقت الذي 
لم تقدم شــبكة االعالم العراقي اي 
عمل بسبب االزمة املالية، وما تبعها 
من إجــراءات وقائية فرضتها جائحة 

كورونا.
  الســاحة الفنية اســتقبلت شهر 
رمضان وهي تعج بالنشــاط وغزارة 
اإلنتاج وكثرة وتنــوع وجرأة القضايا 
التــي تتناولهــا املسلســالت، التي 
شــهدت تطورا الفتــا على الصعيد 
التي  واالماكن  والفنــي  التكنلوجي 
صــورت فيها املشــاهد فقد تنوعت 
والتشــويق  واالثارة  الكوميديــا  بني 
والرعــب واخــرى طرحــت قضايــا 
تقدمي  واعتمدت  جريئــة،  اجتماعية 
الوجوه الشــابة اجلديدة إضافة الى 
كبار النجوم مثل جواد الشــكرجي 
وجالل كامل وفوزية حســن وفاطمة 
املطرب  الربيعــي وغيرهم، ودخــول 
حسام الرســام متخذا البطولة في 

مسلسل "حلم وخيال".

اخملدرات في املاس املكسور

 اعمــال تقــدم قضايــا اجتماعية 
الشــباب  لها  يتعرض  ومشــكالت 
مثل اخملــدرات وقد عرضت بشــكل 
جريء ومؤلــم وكأن اخملدرات اصبحت 
احلديث  يكون  بحيث  متداولة  قضية 
عنها بشــكل طبيعي في مسلسل 
نزار  "هند  بطولة  "املاس مكســور" 
القريشي"  وكاظم  علوم  وألكسندر 
اخراج اللبناني دافيــد أوريان وتأليف 
فيما  العراقي محمد حنش.  الكاتب 
يعــرض مسلســل "بنــات صالح" 
كتبته "ندى عمــاد خليل"، ويخرجه 
إياد نحاس يجسد احداثه  الســوري 
محمد هاشــم وزهــور عــالء، وإياد 
الطائي، وســتار خضير وهو يتحدث 
عــن رجل يدخل الســجن مــن دون 
ذنب ويخرج بعد ســنوات يبحث عن 

ماضيه. 

العمل السري
ويبرز املسلســل البوليسي "وطن"، 
بطولــة جــواد الشــكرجي وجالل 
كامل وســتار خضيــر، فيما يدخل 
املارثون الرمضاني "الدولة العميقة" 
تأليــف عادل كاظم وإخــراج بختيار 
فتاح وتقدم فيه وجوه شــابة جديدة 
ويكشــف عن قضية دخــول الفتاة 
في التنظيمات الســرية، ويقدم فيه 
دورا كبيرا  القريشــي  الفنان كاظم 
ومهما باألخص في املشــهد االكثر 
اثارة ورعب وهو مشــهد القتل ومن 
ثم حــرق القتيل في فرن كبير ويقدم 
الدور في تفاعل مع الشخصية التي 
قدم  وان  للقريشي  يجسدها، وسبق 
ادوار الرعب في مسلسل "ابو طبر". 
الذي  “الكادود”  مسلسل  الى  إضافة 

يتعرض لقضية التعليم في االرياف، 
وتبرز فيه الفنانة سوالف بدور جديد 
اذ جتسد شــخصية امرأة متسلطة 
وقوية، وهو من تأليف عبد اخلالق كرمي، 
وإخراج إحسان عبد اهلل، وبطولة ذو 

الفقار خضر، وإنعام الربيعي.

الكوميديا في عدة اعمال
حلو"  "حامض  في  الكوميديا  وتعود 
في موســمه الثالــث و"قط أحمر" 
مبوســمه الثاني، ومــن تأليف أحمد 
وحيد، الذي ميثل فيه دور البطولة، مع 
كل من حســن حنتوش ونور محمد 
تقي ورشــا رعد، وألول مرة يبرز عمل 
كوميدي مشترك بني ممثلني عراقيني 
وسوريني، وهو "أنا واملديرة"، ويشترك 
فيه إياد راضي واالء حسني وأمين رضا 

وجيني إسبر من سوريا.

ميسان - الصباح الجديد:
 تســتعد محافظة ميسان، لعقد 
مهرجان الّهربان السينمائي الدولي 

املتجوِّل بدورته الرابعة.
األديب محمد  املهرجان  رئيس  وقال 
رشــيد إنَّ "االســتعدادات بــدأت 
النعقاد مهرجان الّهربان السينمائي 
الدولي املتجول الــدورة الرابعة في 

ميسان والذي ســيتجول في ثمان 
أن  الى  محافظات عراقية"، مشيراً 
"دورات املهرجان الســابقة أقيمت 
جميعها في مدينــة العمارة ومن 
ثم جتول املهرجان في عدد من الدول 
العربيــة واحملافظات منها )القاهرة 

والدوحة وأربيل والبصرة وبغداد(".
تختص  الــدورة  "هذه  أن  وأضــاف 

باألفالم الروائية القصيرة والوثائقية 
وبناء  التنميــة  فــي  تهتم  التــي 
والتسامح وحقوق  والبيئة  اإلنسان 
املرأة والطفل والسالم والال عنف("، 
أنَّ "حلقة نقاشــية خاصة  مبيناً، 
ستخصص بكل فيلم مشارك في 

املهرجان". 
الثالثة الســابقة  الدورات  أن  يذكر 

شــارك فيها كل من اخملــرج خالد 
يوسف من مصر والفنان على ميرزا 
من قطر واخملــرج احمد رضا درويش 
مــن إيــران والفنان فاضــل خليل 
والفنانة شذى سالم والفنان عقيل 
مهدي وعمار العرادي واخملرج قاسم 
حول والفنانة ابتســام فريد واخملرج 

ناصر حسن من العراق.

مهرجان سينمائي دولي متنقل في ثمان محافظات عراقية

دراما رمضان 2022 تنوع 
وجرأة في الطرح.. وعودة لكبار النجوم بغداد - الصباح الجديد:

ضمن فعاليات مهرجان كنيسة ماركوركيس الكلدانية السنوي 
ببغداد وبالتزامن مع شــهر رمضان الكرمي تقام امســية ترانيم 
وابتهاالت دينية مســاء غــد اخلميس وعلى القاعة الرئيســية 
للكنيســة الكائنة في منطقة بغداد اجلديدة وحتت شــعار" ما 
اطيب وما أحلى ان يجتمع االخــوة معاً" وبرعاية "هاني خميس 
جرجيس" راعي الكنيســة للتعبير عن ان املناســبات الوطنية 
والدينية، مشــتركة بــني كل اطياف الشــعب العراقي ودعت 

الكنيسة شخصيات دينية وفكرية حلضور االمسية.  
 ومن اجلديــر بالذكر ان الكنيســة املذكورة تقيــم العديد من 
النشاطات االجتماعية والفكرية والتاريخية الشهرية من خالل" 
منتدى الكلمة" التابع لها اذ تســتضيف فيه شــخصيات من 
القوميات واالديان االخرى، واســاتذة اجلامعات واخملتصني بالتاريخ 
ورؤساء العشائر وشخصيات برملانية لتقدمي محاضرات عن تاريخ 
العــراق واهمية التعدد والتنوع الدميغرافــي العراقي والذي مينح 
العراق التنوع الفكري واحلضاري واالنساني، وتعزيز لغة التفاهم 

واالنسجام والتعايش السلمي بني القوميات في العراق. 
وتقيم مؤمترها الســنوي بالتعاون مع البطريكية الكلدانية عن 
اوجه التسامح والتعاون بني املسلمني واملسيحيني خالل املراحل 
التاريخية التي عاشها العراق وتساهم في العديد من املناسبات 

الوطنية والرسمية.

بغداد - الصباح الجديد:
اســتقبل وزير الثقافة والسياحة واآلثار حسن ناظم، عالم اآلثار 
اإليطالي فرانكو داغوســتينو لبحث آخر مشــاريع األخير التي 

تكللت بكتابه عن احلضارة السومرية.
وقدم البروفيسور داغوستينو، خالل اللقاء، خمس تخطيطات من 
أعمال الراحل محمد غني حكمت كانت مهداة من حكمت إلى 
والدة البروفيسور خالل لقاء عائلي بني الفنان وعائلة داغوستينو 

منتصف العام ١٩٩٧.
وقال دوغوســتينو، إنه "من دواعي ســروري أن تعود هذه األعمال 
إلى العراق، كان محمد غني حكمــت قد تعرف على والدّي وهو 
برفقــة أبنته هاجر مطلع العــام ١٩٩٠، حينما كان يدرس الفن 
في مدينة ســيينا"، مضيفاً إن الفنان "كان جاراً ملنزل أبي وأمي 
وفي إحدى األمســيات كانوا قد دعوه على العشــاء وقام بعدة 
تخطيطات سريعة رائعة اجلمال في انسيابيتها وحركتها، وهي 
متثل بحسب رأيي نواة مشــاريع وعصارة لب تفكيره باحلروفيات 

وطريقة استخدامها على اخلشب واملعادن الحقا".
وحتدث داغوستينو عن كتابه اجلديد في مجال اآلثار والذي يتناول 
الســومريون بالقــول إن "فكرتــي في الكتاب الــذي ألفته عن 
السومريون أنهم كانوا في العقد الوسيط بني عصر بدء التأريخ 
وما قبله، لقد اخترعوا الكتابة واستطاعوا أن يكونوا األكثر تأثيرًا 
أو هيمنة، انهم ال يقدرون بسبب اجنازاتهم، بل بسبب نظرياتهم 

عن احلرب واحلب واآللهة وتعددها ومن ثم توحيدها".

اماسي وابتهاالت في كنيسة 
ماركوركيس الكلدانية

الثقافة: تتسلم خمسة تخطيطات 
للفنان محمد غني حكمت

متابعة - الصباح الجديد:
يبــدو أن النوم العميق والراحة 
املمثلة  لم يكونا مــن نصيب 
األميركية جنيفر أنستون، حيث 
كشــفت عن معاناتها األرق وقلة 

النوم منذ ما يقارب الـ20 عاماً. 
وخالل لقاء صحافــي لها مع مجلة 
إنها  “فرندز”،  قالت جنمــة   ،”People“

تخشــى عدم قدرتها على النوم، ما 
يضاعــف توترها ليــالً، مضيفًة أنها 
تقضي الليل تنظر إلى اجلدران، حيث 
تعتقــد أن األمر بدأ معهــا وهي في 

الثالثينيات من العمر. 
وأشــارت النجمة األميركية إلى أنها 
لم تكن تنتبه لتلك املشــكلة وهي 
أصغــر ســناً ولكنها أدركــت فجأة 

آثار قلة النــوم، وكيف يؤثر ذلك على 
يومها وعملها وعقلها وجسمها. 

ولم تكــن تلك املشــكلة الوحيدة 
التي تعانيها أنســتون، بل كشفت 
عن أنها عانت فــي فترٍة من حياتها 
“املشــي أثناء النوم”، مبينًة أن تلك 
املشكلة كانت تؤرقها ما يجعلها ال 

تنام بسهولة. 

حدث  موقفاً  النجمة  واســتذكرت 
معهــا، حيث اســتيقظت ذات مرة 
على صــوت صافــرات اإلنــذار في 
أنها كانت متشــي  منزلها، ليتضح 

أثناء نومها، وتتجول في املنزل. 
كمــا أوضحت جنيفر أنــه بات من 
على  احملافظــة  عليهــا  الصعــب 
صحتها مع مشكلة األرق من النوم، 

حيث ال متكنها من ممارســة الرياضة 
أو اتباع منط حياة صحي. 

الثالث  الركائــز  أن  املعــروف  ومــن 
للصحــة، هــي: النظــام الغذائي، 
لذا، ال  والنوم.  الرياضيــة،  والتمارين 
يستطيع الشخص ممارسة الرياضة، 
أو تناول الطعام بشــكل صحيح إذا 

لم ينم جيًدا. 

جنيفر أنستون تعاني األرق منذ 20 عامًا.. وتسير أثناء النوم

متابعة - الصباح الجديد:
العرب  نادي املثقفــني  ضمن منهــاج 
املنبثق عــن " مؤمتر القمــة الثقافي 
العربي " حلقة دراســية تكرميية عن 
الدكتورة  العمانيــة  الشــاعرة  جتربة 

سعيدة خاطر.
 وقال مؤســس نــادي املثقفني العرب 
األديب محمد رشــيد: وضعنا منهاجا 
ثقافية  بتجــارب  لالحتفــاء  ســنويا 
وانســانية مهمة فــي العالم العربي 
بضمنها جتربة الدكتورة سعيدة خاطر 
الفارســي مــن خالل حلقة دراســية 
للحديث  املهمني  النقــاد  جملموعة من 
لتجربتها  تكرميا  الشعرية  عن جتربتها 
املثمــرة التــي توجت مبنحهــا جائزة 

العنقاء الذهبية الدولية في الشعر. 
ويذكر أن الدكتورة خاطر حاصلة على 
شهادة الدكتوراه في النقد األدبي من 
جامعــة القاهرة مبرتبة الشــرف عام 
٢٠٠٢ وصدر لها )مُد في بحر األعماق/ 

أغنيــات للطفولة واخلضرة/ إليها حتج 
احلروف/ قطوف الشجرة الطيبة( وعدد 

من اإلصدارات النقدية. 
وأكد رشــيد: مــن اخملطط لــه إقامة 
دراســية  وحلقــات  احتفاليــات 
واستضافات لتكرمي شخصيات ثقافية 
مــن الوطــن العربي أضافــوا اغصانا 

لشجرة اإلبداع العاملية. وهنالك إعداد 
للقاء يضــم كل اعضاء نادي املثقفني 
في دولة عربية لتحديــد موعد املؤمتر 
االنتخابــي الــذي ســيختار القيادات 
الثقافية لنــادي املثقفني العرب املركز 
العام وكافــة النــوادي الفرعية التي 

ستتشكل في كل الدول.

الشاعرة الُعمانية سعيدة 
خاطر في نادي المثقفين العرب

متابعة - الصباح الجديد:
البطيــخ مــن الفواكه الصيفيــة والتي 
حتتوي على العناصر واملياه الهامة جلسم 
اإلنسان، ويكتسب البطيخ أهمية خاصة 
في شــهر رمضــان املبــارك، حيث يؤكد 
خبراء التغذية أن البطيخ يغني عن تناول 
كثير من الفواكــه خصوًصا للصائمني، 
كونه يُعتبر من املــواد الغذائية امللطفة 

للمعدة.
مميزة  بخصائص  البطيخ  ميتاز 
جلهة حماية الكلى وتعزيز 
البول، كونه يساعد  إدرار 
من  الكلى  تنظيف  في 
والترســبات  احلصــى 
فيها  تتواجــد  التــي 
من  محتواه  بســبب 
البوتاســيوم  عنصر 
الــذي يعمــل علــى 
في  البولينا  خفــض 
الكلى  وحمايــة  الدم 

من االلتهابات.
والبطيخ كما هو معرف غني بالسوائل مبا 
حاجة اإلنسان من املاء، طوال اليوم خاصة 
في أيام الصيف احلــارة، اضافة إلى املعادن 

والفيتامينات.
والتحليل الغذائي للبطيخ يبني أن البطيخ 
يحتوي على نحــو ٠.٥% والدهــون ٠.٢%، 
والكربوهيدرات ٦.٩% وتنتج عنه ٢١ سعرة 
حرارية، هذا عدا عن احتوائه على الفسفور 
واحلديــد وفيتامينات )أ، ب، ج(، لذا فهو من 
أهم املشــروبات والعصائــر على مائدتك، 
كما يكتســب أهمية خاصــة على وجبة 

السحور.
لذلك ينصح خبراء التغذية بأن يتم تناول 
البطيخ خــالل وقت اإلفطــار في رمضان 
وخصوًصا وقت الســحور، وذلك بســبب 
للماء  وامتصاص اجلسم  ســرعة هضمه 
والعناصر الهامة املوجودة فيه، كما يعمل 
علــى ترطيب اجلســم واملعدة لســاعات 

طويلة.

خبراء التغذية: تناولوا 
البطيخ وقت السحور

كركوك - الصباح الجديد:
أعلنت عشــيرة "الدناديــش" التي 
تنتمــي لقبيلــة اجلبور فــي قضاء 
كركوك،عشــرة  مبحافظة  احلويجة 
قرارات بشــأن زواج أوالدها من بينها 

إلغاء حفالت اخلطوبة والصالون. جاء 
ذلك عقــب اجتماع ألهالي قرية بريچ 
في  "الدناديش"  اجلبور عشيرة  قبيلة 
قضــاء احلويجة مبحافظــة كركوك 
بحسب بيان للعشيرة. وقرر اجملتمعون 

"حتديــد املهــر مبليوني دينــار وفرض 
غرامة قدرها 500 ألف دينار على من 
اثناء  والنســاء في  الرجال  يصور من 
العرس على أن يخول شــخص واحد 
مــن اهل العريــس بالتصوير فقط". 

كما قــرروا "إلغاء حفــالت اخلطوبة 
وما يتعلق بها بشــكل نهائي وإلغاء 
الصالــون- احلالقــة- وفــرض غرامة 
قدرها 250 ألــف دينار على من يرمي 

العيارات النارية في األعراس".

"الغاء  املتخذة  القــرارات  ومن ضمن 
التصوير والفرقة املوسيقية ويسمح 
ب DJ فقط حسب رغبة اهل العرس 
وأن تكــون وجبة العــرس هي الغداء 

نتيجة الظروف األمنية".

عشيرة في الحويجة تتخذ عشرة قرارات عند زواج أوالدها
بينها إلغاء حفالت الخطوبة و"صالون الحالقة"
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