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بغداد- وعد الشمري:
أكد مكتــب القائد العام للقوات 
ضــد  املعركــة  أن  املســلحة، 
بقايــا تنظيــم داعــش االرهابي 
أن  إلــى  الفتــاً  "اســتخبارية"، 
املرحلة الثانية من عمليات االرادة 
نتائج  وحققت  مستمرة  الصلبة 
ايجابية، مشــددا على اشــتراك 
مســتعينة  مختلفة  قطعــات 
بالقوات اخلاصة في تنفيذ واجبات 

منتخبة عن طريق االنزال اجلوي.
وقــال املتحــدث باســم املكتب 
يحيى رســول، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "املرحلة 
االرادة الصلبة  الثانية من عملية 
مــا زالت مســتمرة فــي تعقب 

عناصر تنظيم داعش االرهابي".
وتابع رســول، ان "تلــك العملية 
اجليش  قطعات  فيها  اشــتركت 
والشــرطة االحتادية وقوات احلدود 
وقوات  االرهاب  وجهاز مكافحــة 
محمولــة جــواً تابعــة للقوات 
اخلاصــة وفرقــة الــرد الســريع 

واحلشد الشعبي".
وأشــار، إلى أن "العملية واسعة 
للغايــة ونفذت من عــدة محاور، 
وتفتيش  منهــا مالحقة  الغرض 
مناطــق غــرب االنبــار، والقيام 
بإنزال جــوي على أهداف منتخبة 
بناء على معلومات اســتخبارية 

دقيقة".
وبني رسول، ان "الصحراء الغربية 
شاسعة وكبيرة وتتخللها طيات 
أرضية ووديان عميقة وسحيقة"، 
العام  القائد  "توجيهات  أن  مبيناً 
للقــوات املســلحة مصطفــى 
الكاظمــي تضمنــت مواصلــة 
مالحقــة بقايــا تنظيــم داعش 

االرهابــي وعــدم اعطــاء فرصة 
جتاه  إرهابية  بهجمــات  للقيــام 

القوات األمنية أو املدنيني".
وأوضح، ان "القوات األمنية سوف 
تعلن عن نتائــج كل صفحة من 
صفحــات هــذه املرحلــة مبجرد 
االنتهاء منها"، مشــدداً على أن 
"املهــم في هــذه العملية بأنها 
لكافــة  اســتطالعا  ســتكون 

املستويات".
ولفت رســول، إلــى أن "الظروف 
اجلوية لن حتول دون ممارســة هذه 
العملية من قبل قواتنا التي لها 
القدرة على مختلف االصعدة في 

التعامل مع املوجات الترابية".

احلاليــة  "املعركــة  أن  وأورد، 
االرهابيــة  التنظيمــات  ضــد 
تعتمــد بالدرجة االســاس على 
نسعى  وبالتالي  االســتخبارات، 
إلى تكثيف اجلهد على هذا اجلانب 
وقد حققنــا نتائج مهمة للغاية 
والدليل اعتقــال وقتل عدد كبير 
من الصــف األول لتنظيم داعش 

االرهابي".
ان "قواتنا  إلــى  ومضى رســول، 
عازمــة علــى قتــل الدواعش أو 
اعتقالهــم وكذلــك ضــرب أي 
نشاط إرهابي والقضاء عليه، وأن 
التحركات التي نقــوم بها تكون 
باســناد من ســالح اجلو السيما 

طيران اجليش الــذي يوفر احلماية 
للتحــركات البرية ويســاعد في 
عمليات االنــزال، فضالً عن جهود 
القــوة اجلوية فــي تنفيذ ضربات 
مهمــة على بعــض املواقع التي 

تنتخب استخبارياً".
مــن جانبــه، ذكر اخلبيــر االمني 
عدنــان الكناني، فــي حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، أن "العمليات 
حتقق  املســلحة  لقواتنا  االمنية 
نتائج مهمة في متابعة ومالحقة 

خاليا تنظيم داعش االرهابي".
وأضــاف الكنانــي، أن "التنظيم 
االرهابــي كان يريد القيام ببعض 
مســتفيداً  بغداد  في  الهجمات 

من حتركاته في الصحراء الغربية 
لكنه تلقى ضربــات موجعة من 
قبل قواتنا اســهمت في احباط 

مخططاته".
اجلهــد  "إدامــة  إلــى  ودعــا، 
االستخباري وتتبع التنظيم وعدم 
الســماح له بالقيــام بهجمات 
الســيما بعد أن فشل في حتقيق 
مراميــه بنفيذ ما يعــرف بغزوة 

رمضان".
وانتهى الكناني، إلى أن "خســائر 
كبيــرة منــي بيهــا التنظيــم 
خصوصاً بعــد مقتل زعيمه عبد 
اهلل قرداش وهو يحــاول اليوم أن 
يثير الشارع ببعض االشاعات بأنه 

يعتزم شن هجمات خطيرة، لكن 
جميع تلك احملاوالت باءت بالفشل، 
املالحقة حتى  أن تستمر  ونتمنى 
التنظيم  هــذا  علــى  القضــاء 

بشكل نهائي وجتفيف منابعه".
وكانت قيادة العمليات املشتركة 
قد أعلنت قبل أيام إطالق املرحلة 
الثانية من عملية االرادة الصلبة، 
بعد سلســلة عمليات مشابهة 
في وادي شــاي قرب كركوك، أدت 
إلى تدميــر أوكار مهمة لتنظيم 
داعش االرهابي الذي كان يخطط 
تســتهدف  بهجمــات  للقيــام 
مناطق ســكنية في بغداد خالل 

شهر رمضان.
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كتب محرر الصفحة األولى
تقرير جديد ملوقع آسيا  كشــف 
نيوز امــس االثنــني، ان بريطانيا 
لترحيل  رواندا  مع  اتفاقية  وقعت 
املهاجرين شرق االوسطيني اليها، 

بعد وصولهم الى األولى.
  ووفقــا لالمــني العــام ملؤمتــر 
بابوا غينيا اجلديدة  االساقفة في 
التي  االتفاقيــة  ان  وســولومون 
البريطانية  احلكومــة  وقعتهــا 
لترحيل املهاجرين من دول العراق 
وسوريا وافغانســان ودول الشرق 
االوســط الــى رواندا مشــابهة 
استراليا  وقعتها  التي  لالتفاقية 
النائية عام  مع جزيــرة مانــوس 
2019 في نفس االجتاه واصفا كال 
االتفاقيتــني باجلحيم بالنســبة 

للمهاجرين .
وأورد التقريرعــن االمــني العــام 
البريطانية  االتفاقيــة   ” إن  قوله 
مخصصة باالساس لالفراد الذين 
تقل اعمارهم عن اربعني عاما من 
ليست  وهي  االوسط  الشرق  دول 
ردع  وامنــا عملية  بعملية توطني 
مصممة ضد الهجــرة وبنحو ال 
الى  العودة  مــن  املهاجرين  ميّكن 

بريطانيــا او حتى الــى بلدانهم 
االصلية “.

واضــاف ان ” ما تقوم بــه الدول 
واستراليا  بريطانيا  االجنبية مثل 
بتوقيع مثل هــذه االتفاقيات مع 
الفقيرة  واوقيانوسيا  افريقيا  دول 
املســاعدات  من  حزمــة  مقابل 
املالية او االستشــارية في مقابل 
احلصول على مهاجرين، ومبا يعني 
ان االمــر ال يتعــدى عملية اجتار 

بالبشر “.
وتابــع ان ” تلك الــدول الفقيرة 
العاملة  االيــدي  نقص  بســبب 
ســتقوم  مســاحتها  واتســاع 
بتوطني املهاجريــن على اراضيها 
اســتغاللهم  ميكــن  حيــث 
اســاس  على  هويات  واعطائهم 
بها  جــاؤوا  التي  القــوارب  ارقام 
باالرقام  وسيعرفون  بريطانيا  الى 
وليــس باســمائهم احلقيقيــة 
فيما ســيتم عزلهم واعطائهم 
الســكان  عن  خاطئة  معلومات 
بانهم من اكلة حلوم البشر حتى 
اليتمكنوا من الهرب الى اي مكان 
فيما ســيتم افهام السكان بان 
اولئك املهاجريــن مجرد ارهابيني 

منقولني كسجناء الى بالدهم “.
وبــني ان ” بريطانيــا واســتراليا 
لعملهم  كثيــرا  يهتمــوا  لــن 
الســيء جتاه طالبــي اللجوء بل 
االقتناع  الى  املهاجرين  ســيدفع 
بعدم الهــروب الى الشــواطىء 
واال  واالســترالية  البريطانيــة 
في ظروف  االمر  بهم  ســينتهي 

ميؤوس منها في اماكن اخرى من 
العالم”.

واشار الى أنه “مع الشعور بأنهم 
محاصرون إلى أجل غير مســمى 
في مــكان بعيد وغيــر مضياف 
، فــإن الشــباب املهاجريــن في 
العشرينات من العمر لن يتمكنوا 
غضبهم  علــى  الســيطرة  من 

واحباطهم هذا يؤدي بسهولة في 
الشغب.  وأعمال  مترد  إلى  البداية 
لكن أفراد األمن اجملهزين بشــكل 
جيد واملدججني بالسالح يقومون 
على الفور بقمع أي حترك وبالتالي 

يعاقبون بدنًيا ونفسًيا”.
وتابع “هناك عــدد ال يحصى من 
إليذاء  املرعبــة  والصــور  احلاالت 

النفــس كمــا حدث فــي جزيرة 
مانوس وســيكون األمر نفســه 
في املعســكرات الرواندية عندما 
يصبح قطع اجللد ، وضرب الرؤوس 
باجلدران ، وابتالع شــفرات احلالقة 
وغيرها مــن األدوات احلادة ، حتى 
الوقت  ، في نفــس  الــذات  حرق 
اليأس.  وقمع   ، لالحتجاج  طريقة 
، وآخــر محاولة يائســة لإلخالء 

ألسباب طبية”.
يتعرض  عــدة،  ســنوات  ومنــذ 
يقصــدون  الذيــن  املهاجــرون 
اســتراليا الى مخاطر جمة جراء 
نقلهم منهــا الى أماكن احتجاز 
في مانوس، وغينيــا التي عقدت 
خفية،  اتفاقية  معهما  استراليا 
تينك  فــي  الالجئني  الســتغالل 
املنطقتني، وردعهــم عن معاودة 
االســترالية،  احلدود  من  االقتراب 
من ابســطها الطعــن والضرب 
والســرقة، وفي هذا الصدد قالت 
أستراليا  مديرة  بيرســون،  إيالين 
فــي هيومــن رايتــس ووتش في 
تقرير نشر عند كشف املمارسات 
 " املهاجرين:  بحــق  االســترالية 
اللجوء  وطالبو  الالجئون  يتعّرض 

فــي مانــوس للطعــن والضرب 
في  املبكي  املضحك  والســرقة. 
املوضوع أن نقل هؤالء الرجال من 
مركزهم املزري واخلاضع للحراسة 
إلى مكان آخــر في غينيا اجلديدة 
ســيعرضهم عمليا إلى مخاطر 
األســترالية  أكبر. على احلكومة 
بــدل ذلك أن حتميهــم فعال عبر 

نقلهم إلى أستراليا".
أســتراليا  قامــت   ،2013 منــذ 
الذين  اللجــوء  طالبي  بإرســال 
في  البلد  إلــى  الوصول  يحاولون 
إلــى مراكز إجــراءات في  قوارب 
غينيا اجلديــدة وناورو. نُقل طالبو 
إلى جزيرة مانوس  الذكور  اللجوء 
نُقل  بينما  في غينيــا اجلديــدة، 
الرجــال والنســاء واألطفال إلى 
ناورو. مبوجب خطة إعادة التوطني 
من  توطني  اإلقليميــة، ســيعاد 
نُقلوا  يُعترَف بهم كالجئــني ممن 
إلى مانــوس، في أماكن أخرى من 

غينيا اجلديدة.
القاضية  أستراليا  سياسة  نالت 
اللجــوء في  بتجميــع طالبــي 
غينيا اجلديدة في ظروف قاســية 
استحســان سياسيي  وخطيرة، 

اليمني املتطرف في أوروبا كطريقة 
لردع املهاجرين بالقوارب.

يُســمى  "ما  بيرســون:  قالــت 
للتعامل  األســترالي‘  بـ’النموذج 
مع الالجئني وطالبي اللجوء ليس 
منوذجا يحتذى بــه في أوروبا أو أي 
مكان آخر – فقد أدى هذا النظام 
إلى مأساة وعذاب وحتى انتحار".

مبوجب اخلطة األسترالية للتعامل 
مع املهاجريــن، ُنَقل الالجئون إلى 
منشــأة مؤقتة أو مساكن أخرى 
في مانــوس أو يتم توطينهم في 
مكان آخر في غينيا اجلديدة أو في 
دولة ناورو في احمليط الهادئ أو في 
الواليات املتحدة. أما الذين يُرَفض 
طلبهم ســُيرحلون إلى بلدانهم 
أو يُنقلون إلى منشآت أخرى على 

جزيرة مانوس.
األخطر من كل هــذا ان املئات ما 
يزالون محتجزين منذ سنوات في 

املراكز املذكورة.
وجتــدر اإلشــارة الــى ان مانوس، 
بابوا غينيا  أصغر محافظة فــي 
 2100 مســاحتها  وتبلغ  اجلديدة 
كيلومتر مربع، ويبلغ إجمالي عدد 

سكانها 60485 نسمة .

بريطانيا تفقد بوصلتها األخالقية بترحيل المهاجرين الى رواندا وتعريضهم الى المخاطر
سبقتها استراليا

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير اخلارجية فؤاد حسني، امس 
اإلثنــني، أن اجتماعا أمنيا مرتقباً بني 
العراق وإيران سيعقد في بغداد بعد 
عطلــة العيد ملناقشــة العديد من 
القضايا، سيما األمنية منها، وفيما 
اشار الى أن مشاكل العراق مع إيران 
في ما يتعلق بالشأن االمني يجب أن 
حتل عبر احلوار، قال ان بغداد احتضنت 

اجتماعا امنيا بني السعودية وايران.
وقال حســني في تصريحــات لقناة 
الصباح  وتابعتها  القطرية  "اجلزيرة" 
اإليراني  السعودي  "اللقاء  إن  اجلديد، 

األخير في بغداد كان "أمنياً" بحضور 
مسؤولني رفيعي املستوى"، موضحاً 
أن "اجلانبني توصال التفاق على مذكرة 

تفاهم من عشر نقاط".
وأشار وزير اخلارجية إلى أنه "مت االتفاق 
على إجــراء اجلولة القادمة من احلوار 
على املســتوى الدبلوماسي"، مبيناً 
أن "احلوار السعودي اإليراني في بغداد 
تناول موضوع اســتمرار وقف إطالق 

النار في اليمن".
إيران  العراق مع  أن "مشــاكل  وتابع 
وتركيا فيما يتعلق بالشــأن االمني 
يجب أن حتل عبر احلوار"، مشــيراً الى 

أن "وفــداً إيرانياً ســيزور العراق بعد 
العيد ملناقشــة العديد من القضايا 

وال سيما األمنية".
التركي  العســكري  التدخل  وبشأن 
فــي شــمال العراق ، لفت حســني 
يتحدث  التــي  "األســباب  أن  الــى 
عنها اجلانب التركي ليســت كافية 

الستخدام القوة داخل أراضينا". 
وكانــت أكــدت إيران امــس االثنني 
عقد جولة مباحثــات أمنية جديدة 
مع الســعودية في العراق ووصفتها 
باجلادة لكنها قالــت ان" املفاوضات 
بــني اخلصمني االقليميــني لم تصل 

بعد الى املستوى الدبلوماسي".
اخلارجية  باســم  املتحــدث  وقــال 
زاده، في  اإليرانية ســعيد خطيــب 
مؤمتــره الصحفــي األســبوعي، ان 
مع  للمفاوضات  اخلامســة  "اجلولة 
الســعودية جــرت بجهــود عراقية 

عمانية".
كانــت  "احملادثــات  ان  زاده  واضــاف 
إيجابيــة وجــادة، وميكــن أن نتوقع 
تقدمها في جميــع امللفات العالقة 
إن وصلــت املفاوضــات للمســتوى 
بعد  نصل  لم  لكننا  الدبلوماســي. 

الى تلك النقطة".

اكد عقد اجتماع أمني قريب مع طهران

وزير الخارجية: بغداد احتضنت جولة ليست 
دبلوماسية من المباحثات السعودية االيرانية

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقريــر أصدرتــه جلنــة  كشــف 
التحقيق في القصف اإليراني الذي 
تعرضت له مدينــة اربيل عاصمة 
اقليم كوردســتان، الشهر املاضي، 
عن عدم وجــود أي أدلة على وجود 
مقرات إســرائيلية، مشيرا الى ان 
اربيل،  له  تعرضــت  الذي  القصف 
يعد انتهــاكا لألعــراف والقوانني 

الدولية.
اطلعت  الــذي  التقرير  وبحســب 
الصباح اجلديد على نســخة منه؛ 
أن اللجنة لــم جتد أي أدلة أو أدوات 

مشــبوهة في املوقع الذي تعرض 
للقصف.

وأشــار التقرير إلــى أن اللجنة لم 
تلحــظ ما يثبــت أن املنــزل الذي 
تعرض للقصف قد اســتخدم في 

أي نشاط سياسي.
وعّد التقرير، القصف الذي تعرضت 
له اربيل، انتهاكا لألعراف والقوانني 

الدولية.
وتعرضت أربيل، فــي منتصف آذار 
بإثني عشــر  إلــى هجوم  املاضي 
صاروخاً باليســتياً "بعيدة املدى"، 

قالت ايران انها اطلقتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعت أســعار النفط إلى أدنى 
امس  أســبوعني  في  مستوياتها 
االثنــني، لتواصل خســائرها عن 
األسبوع املاضي مع تنامي اخملاوف 
مــن أن اإلغالق املطــول لفيروس 
كوفيد 19- في شنغهاي واحتمال 
األمريكية  الفائــدة  أســعار  رفع 
العاملي  االقتصادي  بالنمو  سيضر 

ويغذي الطلب.
برنت  العقود اآلجلــة خلام  ونزلت 
إلــى  باملئــة   3.0 أو  دوالرات   3.15
للبرميــل بحلول  103.50 دوالرات 
الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش ، 

اآلجلة خلام غرب  العقود  وهبطت 
تكساس الوسيط األمريكي 3.01 
دوالرات أو 3.0 باملئــة إلــى 99.06 
انزلقت  بعدمــا  للبرميــل  دوالراً 
في وقت ســابق إلى 98.93 دوالراً 
وهو أدنى مســتوى منذ 12 أبريل/

نيسان.
وأقامت ســلطات شنغهاي التي 
تكافح تفشي COVID-19 أسوارًا 
خــارج املباني الســكنية، ما أثار 
غضًبا شعبًيا جديًدا بشأن اإلغالق 
الــذي أجبــر الكثير من ســكان 
املدينة البالــغ عددهم 25 مليونًا 

على التواجد داخل منازلهم.

لجنة التحقيق بالقصف: ال ادلة على 
وجود مقرات إسرائيلية في اربيل

اسعار النفط تنخفض وبرنت
يسجل 103 دوالرات للبرميل

بغداد ـ الصباح الجديد:
جــدد رئيــس مجلــس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي امس اإلثنني، 
توجيهاته الســابقة باســتثمار 
الوقــت واالســتعداد واالحتياط 
للحــاالت الطارئة، خــالل زيارته 
مقــر وزارة الكهربــاء، وترأســه 
للمجلــس  اجتماعــاً موســعاً 

الوزاري للطاقة.
وذكــر بيان ان االجتماع "شــهد 
عرض إيجاز أمــام رئيس مجلس 
الوزراء إلجــراءات الوزارة وكوادرها 
فيما يتعلــق بالصيانة واملتابعة، 
وآخر استعداداتها ملواجهة فصل 
الصيف، واجلهود املبذولة لضمان 
ســاعات أعلى من جتهيز الطاقة 

الكهربائية للمواطنني".
االستعدادات  "ســير  الى  وأشار 
في ملف جتهيــز الغاز والكهرباء 
التنفيذية  والتفاصيل  اإليرانيني، 
الطارئة،  املاليــة  للتخصيصات 
األخير  الــوزراء  مجلــس  وقــرار 
مبلــغ  بتخصيــص  القاضــي 
دينار ضمــن اخلّطة  500 مليــار 

التشغيلية لقطاع الكهرباء".
البيان  بحسب  االجتماع  وتدارس 
"ســير آليات التعاون بني الوزارات 
واجلهــات املعنيــة التــي تقدم 
اإلسناد إلى وزارة الكهرباء، فضالً 
عن اجلهــود املبذولة حلماية أبراج 
وحماية  الكهربائية  الطاقة  نقل 

مكّونات الشبكة الوطنية". 

الكاظمي يتابع استعدادات الكهرباء 
للصيف ويوجه بالتحوط للطواريء

السليمانية - عباس اركوازي:
كشــفت املديرية العامــة للصحة 
مبحافظــة الســليمانية عن اخطار 
تهــدد الواقــع الصحــي باحملافظة 
متهمــة وزارة الصحــة بالتعامــل 

بانتقائية مع محافظات االقليم.
وقــال نائــب مدير صحــة احملافظة 
تصريح  في  هيرش ســليم  الدكتور 
للصبــاح اجلديد، ان مستشــفيات 
جراء  االغالق  خطــر  تواجه  احملافظة 
فقدان االدوية الالزمة ملعاجلة املرضى.
واضاف سليم، ان وزارة الصحة حتارب 

محافظتــي الســليمانية وحلبجة 
وتتعامل  ورابريــن  كرميــان  وادارتي 
بانتقائية ونحو غير عادل معها، ومتنع 
الطبية،  واملستلزمات  االدوية  ارسال 
لــذا فاننــا قررنا مقاطعــة اجتماع 

مجلس الوزراء الذي كان مقرراً.  
واوضــح، "خــالل االشــهر القليلة 
بحق  املنصرمــة حصل غــن كبير 
محافظــة الســليمانية مــن قبل 
وزارة الصحــة، ومطالبنــا ليســت 
التمييز  تعجيزية، ألننا نطالب بعدم 
بني املواطنني في محافظات االقليم 

وتوزيع االدوية بنحو عادل عليها.   
ولفت الى ان ازمة عــدم وجود ادوية 
مرده الى عدم وجود السيولة الالزمة 
لشراء  الســليمانية،  محافظة  في 
وزارة  ان  الــى  الالزمــة، الفتا  االدوية 
الصحة مقصرة فــي تأمني ميزانية 
ثابتــة خملتلــف دوائــر الصحــة في 

احملافظات.
فــي غضون ذلــك اعلــن املئات من 
املتطوعني العاملني في مســتفيات 
محافظتــي الســليمانية وحلبجة 
دون اجــور، اعتصامــا مفتوحاً امام 

بتعيينهم  مستشفياتهم مطالبني 
على املالك الدائم للوزارة.

وقال الدكتور سرور جمال الذي جتمع 
مع املئات من اقرانه امام املستشفى 
التعليمــي مبحافظة الســليمانية 
للصباح اجلديد، "انا واملئات من زمالئي 
نعمل منذ سنوات في العشرات من 
اجور  دون  احملافظة  في  املستشفيات 
او راتب شــهري، بانتظــار ان تلتفت 
حكومة االقليم الى معاناتنا ومتنحنا 
حقوقنا وان تبادر بتعييننا على املالك 

الدائم.

أعلنوا اعتصامًا مفتوحا 

متطوعو دوائر الصحة في السليمانية يطالبون 
بتعيينهم على المالك الدائم

اللقاح أمانك وامان عائلتك



تقرير

محليات2

بغداد - الصباح الجديد: 

كشــفت هيئة املســح اجليولوجي 
التابعة لوزارة الصناعة واملعادن وجود 
ثمانية عيون للقير خمسة منها في 
قضاء هيت: عــن الطيف )525 طنا 
ســنويا( عن املــرج )550 طنا( وعن 
املعمورة )2250 طنا( عن الســيالي 
)450 طنــا( عن العطاعــط )2550 
طنــا( وثالثة عيون أخــرى في مدينة 
الرمادي مبحافظة األنبار وعن اجلبهة 
)500 طن( عن أبو جير )525 طنا( ين 
العوازل )430 طنــا( “فوهة النار” في 
العراق.. كنز ال ينضب يواجه اإلهمال

واوضحت الهيئئة ان أرض العراق متتاز 
بكونهــا غنية بالثــروات الطبيعية 
العديــدة، ومنها القيــر وغيرها من 
املــوارد املهمــة، التي ميكــن أن تدر 
في حال  الــدوالرات  للدولة ماليــن 

استثمارها بالشكل األمثل.
وتعد “هيت” في محافظة األنبار من 
األقضية املهمة التي حتوي على عيون 
القير الطبيعية، بــل تعد األكثر بن 
املدن واألقضية األخرى على مستوى 
احملافظة والبالد حيث تختلف كميات 

وأحجام تلك العيون وقطرها.
وعلــى وفــق شــهادات األهالي في 
قضاء هيت فإن هذه العيون طبيعية 
بــدون تدخل اإلنســان أو اآللة، وتُباع 
من قبل مالك األرض الســتخدامات 
عديــدة منها لدهن ســطوح املنازل 
واملبانــي الســكنية والتجارية ملنع 
تســرب الرطوبة إلى الداخل، إضافة 
األمراض  بها ألصحاب  الغســل  إلى 
اجللدية، وأشــاروا إلــى أن القير كان 
يســتخدم في صناعــة الدلو الذي 
يشــرب به املاء، وكذلك الباطية وهو 
الدقيق  إناء يســتخدم عند عجــن 

وحتضيره للخبز.
أحمد  النفــط  مهندس  وبحســب 
الفراجــي فإن “هــذه العيون وجدت 
قبل 5 آالف ســنة قبل امليالد، حيث 
زارها مؤســس اإلمبراطورية األكادية 
ســرجون األكدي عندما اســتوطن 
وأطلق  الســالالت  عصر  فجر  األنبار 

عليها اسم فوهة النار”.
وقال الفراجــي “احلضارات التي بُنيت 
فــي بــالد الرافدين صمــدت فترات 
طويلة ومنعــت تعريتها حتى اليوم 
بسبب استخدامهم القير من عيون 

هيت ومدن أخرى شــمالية وجنوبية، 
وحافظت على قــوة املباني مثل آثار 
بابــل وزقورة أور وقلعــة هيت األثرية 
واملســاند احلجرية للنواعيــر املائية 
الفــرات باألقضية  املقامة على نهر 
الغربيــة من محافظــة األنبار التي 

تروي أكتاف الفرات الزراعية”.
فهي  العيون  تلك  مســاحات  وحول 
-وفــق الفراجي- ال تتعــدى 15 مترا 
عرضا و10 أمتــار طوال، وعمقها غير 
محدد حيــث هناك حادثة شــهيرة 
يتداولهــا أهالي هيت حتى اآلن وهي 
ســقوط جرافة مع سائقها في أحد 
عيــون القيــر، مما تســبب في موت 

السائق وضياع اجلرافة.
وبحســب هيئة املســح اجليولوجي 

واملعادن،  الصناعــة  لــوزارة  التابعة 
يوجــد هناك 8 عيــون للقير 5 منها 
 525( في قضاء هيت: عــن الطيف 
طنا سنويا( عن املرج )550 طنا( وعن 
املعمورة )2250 طنا( عن الســيالي 
)450 طنا( عن العطاعط )2550 طنا( 
و3 أخرى في مدينة الرمادي مبحافظة 
األنبار غربــي البالد: عن اجلبهة )500 
طن( عــن أبــو جيــر )525 طنا( ين 

العوازل )430 طنا(.
ويحــدد خبير إســتراتيجيات البيئة 
واملياه رمضان حمزة تأثيرات ســلبية 
ناجمــة عن تلــك العيــون القيرية، 
وقال إنها تبدأ بالتبخر خالل الصيف 
الرتفاع درجات احلرارة مما يولد انبعاثات 
كريهة وسامة للساكنن والفالحن 

قربها.
الفرات  “انخفاض ميــاه نهر  وأضاف 
يســاهم في زيــادة التلوث بســبب 
اخمللفات  القيرية من  العيون  تسربات 
النفطية والصدوع اجليولوجية صوب 

األنهر الفرعية والرئيسة”.
فــي مــوازاة ذلــك، قــال الباحــث 
االقتصادي مصطفــى صالح “عيون 
القيــر تعــد معلماً اســتثماريا من 
معالم مدينة هيت، وميكن االستفادة 
منهــا عالجيــا وصناعيــا، وميكــن 
اســتثمارها لتدر أمواال وتوفير فرص 

العمل للعاطلن”.
ودعــا صالح اجلهات الرســمية ذات 
العالقــة إلى ضرورة االســتفادة من 
تلــك العيــون القيريــة الطبيعية 

بإنشــاء معامل إســفلت ودهانات، 
وبن أن “هناك جدوى اقتصادية أخرى 
بعد استثمار عيون القير بعد حتقيق 
االكتفــاء احمللــي من خــالل تصدير 
الفائض منها إلى اخلارج كونها عيونا 

غير ناضبة”.
من جهته يكشف اخلبير البيولوجي 
الدكتــور حيــدر معتــز محيي عن 
الفوائــد الطبية للقيــر، ويقول إنه 
يعالج ألم الصــداع والتخفيف من 
طنــن األذن والتهاب اجللــد الدهني 
والصدفية والتقشــر اجللدي وقشرة 
الرأس وتقشف اجللد املعروف باإلكزميا 

وأمراض الفطريات وألم املفاصل.
ويرجــع تلك الفوائــد الطبية للقير 
كونه يحتــوي علــى مجموعة من 

في  وتدخــل  العضويــة  الســوائل 
والنحاس،  الكبريــت  تركيبــه مادتا 
باإلضافــة إلــى العناصــر الثقيلة 

كالرصاص والزئبق.
ويختــم الباحث قائــالً “القير عبارة 
عن مياه نفطيــة متأتية من تخلف 
الصخور الرســوبية بعــد أن تبخرت 
من  اخلفيفة  الهيدروكربونيــة  املواد 
النفط اخلام” مشيرا إلى أن العوامل 
جعلت  مــاء(  مناخ،  )تربــة،  البيئية 
املنطقــة زراعيــة بامتيــاز منتجة 
للمحاصيل الوفيرة والضرورية إلدامة 
احلياة لسكانها، إضافة ملا توفره من 
مواد تدخل فــي الصناعات الغذائية 
الدبس )عســل  اخملتلفــة كصناعة 

التمر( والراشي )الطحينة( واخلل.

الدكتــور زياد حــازم حازم 
ابراهيم*

أملنحنى  يشــهد  الذي  الوقت  في 
الوبائــي ألعــداد إصابــات كورونا 
وشدتها في العراق إنحدارا واضحا 
، تتصاعــد فــي اآلونــة األخيــرة 
وبشكل يدعو للحذر حاالت عديدة 
مــن إصابات احلمــى النزفية او ما 
تسمى حمى الكونغو في عدد من 
محافظات العراق، حيث تعتبر من 
بن حاالت طــوارئ الصحة العامة 
الهامــة التــي تثير قلقــال دوليا 
حســب اللوائح الصحية الدولية، 
على  واحليوان  اإلنسان  حياة  وتهدد 
تســجيل  توالى  وقد  حد ســواء. 
تلك احلــاالت في محافظات ذي قار 
وواســط ونينوى والنجف األشرف 

وبغداد وغيرها.
ولهــذه الزيادةعدة أســباب منها 
اســتمرار ظاهرة الذبح العشوائي 
في مجازر غير نظامية وبعيدا عن 
أعــن الرقابة الصحية، وموســم 
التقلبــات املناخية الربيعي، وعدم 
وجــود حمالت حكوميــة مكثفة 
وبصورة دورية ملكافحة احلشــرات 
واحليوانات  املناطــق  كافة  تغطي 
التي تكون ناقلة للمرض، والتي قد 
ال تبدو عليها أي أعراض ســريرية 
في حالــة إصابتها باملــرض، األمر 
الذي يشــكل عامال رابعا في تلك 

الزيادة بالطبع.
وميثــل الوعي الصحــي اجملتمعي 
ركنا مهما في احلفاظ على جوانب 
الصحة العامة بكافة أشــكالها، 
ومنهــا الســيطرة علــى انتقال 
وتفشــي احلمى النزفية، وذلك من 
اخلاصة  الوقاية  وسائل  اتباع  خالل 

أثناء تقطيع  الكفــوف  مثل لبس 
اجلروح  حــاالت  ومعاجلة  اللحــوم 
واخلدوش على اجللد وغسل اليدين 
الشــخصية  بالنظافة  واالهتمام 
النفايات في  والعامة وعدم رمــي 
غير االماكــن اخملصصة لها وطبخ 
، وارتداء  اللحوم جيدا قبل تناولها 
ذات  والقمصان  الطويلة  السراويل 
االكمام الطويلة وباأللوان الفاحتة، 
املنزليــة  احلشــرات  ومكافحــة 
من خــالل البخاخات املباشــرة او 
االجهزة التــي بامكانها قتل تلك 
احلشرات، وكذلك مكافحة الفئران 

والقوارض ان وجدت.
وتقع علــى عاتق اجلزارين وأصحاب 
واملســالخ  والدواجــن  املواشــي 
وبائعي اللحــوم في موضوع قطع 
النزفية  احلمــى  عدوى  سلســلة 
مســؤولية كبيــرة، مــن خــالل 
تنظيم إجــراءات الذبح في أماكن 

نظاميــة ووفق املعاييــر الصحية 
بالنظافة  واالهتمــام  الصحيحة، 
العامــة والشــخصية ومكافحة 
الفرق  مــع  والتعــاون  احلشــرات 
البيطرية لغرض رش اماكن الذبح 
واحليوانات باملبيــدات التي تكافح 
تلك احلشرات )ومنها حشرة القراد 
الناقلــة للمرض(، ملرتن على األقل 

يفصل بينهما إسبوعان.
وتكمن خطورة املرض في ســرعة 
انتقاله وخاصــة في ظل الظروف 
احلالية غيــر الصحية وعدم اتخاذ 
اجــراءات حازمة ورادعــة من قبل 
السلطات التنفيذية بحق اخملالفن 
املبيدات احلشــرية  وعــدم توفــر 
بصورة كافية ووجود مختبر مركزي 
واحــد فقط فــي بغــداد لتأكيد 
التشــخيص، اضافــة الــى عدم 
وجود عــالج بإمكانه القضاء على 
الفيروس املســبب للمرض، لذلك 

فان الوقاية منه من خالل األساليب 
لنا  األوحد  الســبيل  املذكورة هي 
في الوقت الراهن، لتجنب مواجهة 
موجة تفشي قد ال يحمد عقباها.

ويجب على احلكومــات احمللية في 
احملافظــات ودوائرهــا بالتعاون مع 
مبيدات  توفير  املركزيــة  احلكومة 
احلشــرات )مادة دلتامثرين( بصورة 
عاجلة، والقيــام بحمالت مكثفة 
ومحاســبة  والتغطيس،  للــرش 
اصحاب ظاهرة الذبح العشــوائي 
، وبالتأكيــد فــأن تكاتــف كافة 
احلكومية  والقطاعات  املؤسسات 
في ســبيل متابعة وتنفيذ كل ما 
ذكــر )وخاصة في الفتــرة احلالية 
التي تســتوجب ذلك( من شــأنه 

تفادي ظهور هذه املوجة .

* عضــو خلية االعــام الصحي 
لنقابة األطباء

 “ المسح الجيولوجي يكشف: عيون
 القير في قضاء هيت تواجه االهمال 

“فوهات النار” في العراق.. كنز ال ينضب

وجدت عيون القير 
قبل 5 آالف سنة قبل 

الميالد، حيث زارها 
مؤسس اإلمبراطورية 

األكدية سرجون 
األكدي عندما 

استوطن األنبار فجر 
عصر السالالت وأطلق 

عليها اسم فوهة 
النار

أصبح احلديث عن نشــر تطبيقات الــذكاء االصطناعي 
خالل العقد القادم في جميع اجملاالت من األمور الشائعة 
جًدا ملا في ذلك مــن أثر ايجابي على التنمية االجتماعية 
واالقتصاديــة فــي املســتقبل، فوفقاً لدراســة أجرتها 
مؤسسة جارتنر، زاد عدد الشركات التي تستخدم الذكاء 
االصطناعي بنسبة ٪270 في السنوات األخيرة. وسيؤدي 
االستخدام الواسع النطاق للذكاء االصطناعي إلى زيادة 
الطلب على التقنيات الذكية ودعم املنتجات والصناعات 

والشركات ومناذج العمل اجلديدة.
ورغم التاريخ الطويل لألمتتة في قطاعات مثل التصنيع، 
فإنه يُنظر إلى الهندســة امليكانيكية على أنها الوجهة 
القادمة إلضافــة التقنيات الذكية، ويتوقع اخلبراء حدوث 
حتول فــي طريقة تصميــم املكونــات واآلالت وتطويرها 

واختبارها.
ال يختلف اســتخدام الــذكاء االصطناعي في قســم 
الهندســة امليكانيكية في جامعة صالح الدين جوهرياً 
عن أمتتة املصانع، فالفكرة األساســية هــي نقل املهام 
املتكررة والشــاقة إلى آالت ميكنها أداؤهــا بكفاءة أكبر 
وبتكلفة أقل. وفي الهندســة امليكانيكية، ســيتحمل 
الــذكاء االصطناعي وتعلم اآللة مســؤولية الكثير من 
عمليات معاجلة البيانات، مما يفسح اجملال أمام املهندسن 
للتركيز على اســتخدام مهاراتهم وخبراتهم التحليلية 

التخاذ القرارات النهائية.
صممنا املقرر التعليمي للذكاء االصطناعي في اجلامعة 
بحيث يجمع بن التعليم النظري واألســاليب العملية، 
مما ســاعد الطالب بشــكل كبير على تنفيــذ التقنية 
فــي تطبيقات عملية. ولذلك الســبب نــرى أن للذكاء 
االصطناعــي تأثيراً كبيــراً على الطالب عنــد تطبيقه 
في ســيناريوهات احلياة الواقعية. وقد متكن الطالب من 
اكتشــاف األخطاء فــي األجهزة امليكانيكيــة والتعرف 
عليها بشكل متكرر باستخدام املعرفة التي اكتسبوها 

من الدورة التدريبية.
إضافًة إلى ذلك، تُنتج تقنيــات الثورة الصناعية الرابعة 
مثل إنترنت األشــياء كميات كبيرة من بيانات التشغيل 
والصيانــة، ويتجاوز حتليــل كل هذه البيانــات القدرات 
البشرية، مما يعزز انتشــار تطبيقات الذكاء االصطناعي. 
وتتوقع رؤية “هــواوي للصناعة العاملية” أن تصل البيانات 
املتراكمة إلى 180 زيتابايت في العام 2025، وهو ما يتجاوز 
بكثير قدرة املعاجلة البشــرية للبيانات. وتعتبر البيانات 
أحد األصول املهمة للمؤسســات، ولذلك فإن استخدام 
الــذكاء االصطناعــي لتحليــل البيانــات ومعاجلتهــا 
بكفاءة واتخــاذ القرارات يعزز اإلنتــاج والقدرات الذكية 
للمؤسسات. وســيصبح ذلك الدور مهمة أساسية في 
العمليات التجارية للمؤسسات. وتقدر هواوي أنه بحلول 
العام 2025، ستســتخدم %86 من الشــركات العاملية 

تقنيات الذكاء االصطناعي.
ومتثل عمليــات الصيانة التنبؤية القائمــة على الذكاء 
االصطناعــي إحدى الفوائــد األخرى التــي توفرها هذه 
التقنيات للمؤسســات، حيث ميكن للذكاء االصطناعي 
اســتيعاب كميات كبيرة من البيانات وتوقع املشــكالت 
احملتملة ومعاجلتها قبل أن تــؤدي إلى توقف العمليات أو 

اخلدمات أو األنظمة. 
ولكن يحذر اخلبراء مــن أن تطبيقات الذكاء االصطناعي 
املنتشــرة على نطاق واســع ســتؤدي إلى تفاقم األزمة 
احلادة بالفعل املتعلقــة بنقص املهارات التقنية. ولذلك، 
يقع التركيز املتجدد على تنمية مهارات تقنية املعلومات 
واالتصــاالت على رأس األولويات في العــراق والعديد من 
الدول في الشــرق األوسط. وميكن للجامعات أن تؤدي دوراً 
كبيراً في ذلك، من خالل االســتفادة من قدرات شــركات 
وقطاع التقنية لتعريف الطالب بالتقنيات املتطورة التي 

ميكن أن يتوقعوها في العالم احلقيقي.
وتقــدم هــواوي مثــاالً ممتــازاً للتعاون بن املؤسســات 
واجلامعــات في دعم تنميــة املواهب. فعلــى الرغم من 
انخفاض اإليــرادات في العام املاضي، واصلت الشــركة 
تخصيــص مــوارد كبيرة لدعــم النظــم اإليكولوجية 
للمواهب الصاعدة. وتشمل هذه املبادرات أكادميية هواوي 
لتقنية املعلومات واالتصاالت، وهي شــراكة غير هادفة 
للربح ميكن من خاللها للجامعــات والكليات في جميع 
أنحاء العالــم تزويد الطالب بدورات تدريبية وشــهادات 
معتمدة من هواوي وتقدرها الشــركات. ويعمل البرنامج 
مبثابة جسر بن الشركات والكليات، مما يساعد على بناء 
نظــام إيكولوجي للمواهب في قطــاع تقنية املعلومات 

واالتصاالت.
كما أعلنت هواوي عن ترقيــة برنامجها الرائد في مجال 
املســؤولية االجتماعية في العام املاضي، حيث أطلقت 
برنامــج “بذور من أجل برنامج املســتقبل 2,0”، وتعهدت 
هواوي باســتثمار 150 مليون دوالر أمريكي في إطار هذا 
البرنامــج من أجل تطويــر املواهب الرقميــة على مدار 
الســنوات اخلمس املقبلة بهدف حتقيق االستفادة ألكثر 

من ثالثة مالين شخص.
واستضافت جامعة صالح الدين في أربيل أكادميية هواوي 
لتقنية املعلومات واالتصاالت منذ العام 2020. ويستفيد 
طالبنــا من برنامج تطوير مواهب قطاع تقنية املعلومات 
واالتصاالت مع تزويد الشــركات العراقية واملؤسســات 

العامة باملواهب عالية اجلودة في القطاع. 

لماذا يعد الذكاء االصطناعي أحد 
عوامل ازدهار المجتمع العراقي؟

هل سيشهد العراق موجة وبائية جديدة للحمى النزفية؟
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ماردين عبد اهلل أنور 

بغداد - الصباح الجديد: 
افتتــح محافــظ كركــوك راكان 
كابينــة  ،اول  اجلبــوري  ســعيد 
خلدمــة النفــاذ الضوئــي املنزلي 
للمشــروع الوطني لالنترنيت  في 
االتصــاالت  وزارة  كركوك،برعايــة 
لالتصــاالت  العامــة  ،الشــركة 
اتصاالت  ،مديريــة  واملعلوماتيــة 
ومعلوماتية كركوك  وبسعة 768 

مشترك موزعة على 48 عامود .
واكد احملافظ خــالل االفتتاح الذي 
الفني  املعــاون  الســيد  حضــره 
املهندس علي حمادي ،ومعاون قائد 
شــرطة كركوك اللواء علي مطير  
ومديــر الطرق واجلســور املهندس 
قاســم حمــزه  ومديــر اتصاالت 
املهندس  كركــوك  ومعلوماتيــة 

محمد قيس  ،وممثــل مديرية املرور 
وعدد من اخملتصن .

واشــاد احملافظ باملنجــز ،وهو جاء 
بجهد كبير بهدف االرتقاء وحتسن 
خدمــة االنترنيــت ..مؤكدا حرص 

اجنــاح جهود  ادارة كركــوك على 
والتعاون  االلكترونيــة  احلكومــة 
بــن الدوائر واجناح اجنــاز معامالت 
بعيدا عن  الكترونيــا  املواطنــن  

التعقيد والروتن .

المثنى - الصباح الجديد: 
االعمــار  وزيــرة  مــن  بتوجيــه 
العامة  والبلديــات  واإلســكان 
 ، نازنن محمد وسو  املهندســة 
من  مباشرة  ومتابعة  وباشــراف 
قبل مدير عام شــركة الرشــيد 

املهندس ســيف سامي  العامة 
العســافي ، حققت الشــركة ، 
املشــروع  من  متقدمة  مراحــل 
والــذي يتكون من بناية ذات ثالثة 
طوابق مشــيدة على مســاحة 
2500م2، ومبســاحة بنــاء بلغت 

1100م2 تضم 55 غرفة للخدمة 
، ويحتوي املشروع على مساحات 

خضر ومرأباً خاصا للسيارات.
اعمال   : املتبقيــة  االعمــال  اما 
املوقع  الــى  الكهربــاء  إيصــال 
الصافي  املــاء  إيصال  واعمــال  

للموقع .
واعمال ربط مياه الصرف الصحي  
وشركة الرشــيد العامة واعمار 
املثنى  ومشاريع املباني احلكومية 
والبلديات  ووزارةاالعمارواالسكان 

العامة ورسالتنا اعمار وبناء .

شركة الرشيد: انجاز %98 من مشروع مبنى عقارات الدولة في محافظة المثنى 

بغداد - الصباح الجديد: 
واملوضوعة  املعتمدة  للخطط  تنفيذا 
والراميــة الــى تطوير املــالكات ورفع 
املســتوى العلمــي والثقافي لديهم 
مبايضمن املــردود اإليجابي للشــركة  
الدورات  وتنظيــم  اقامة  ، من خــالل 
املعرفية ملنتســبي الشركة ، نظمت 
هيــأة التخطيــط /  قســم التدريب 
والتطوير في مركز الشركة بالتنسيق 
العلمية  التقنية  الراسخ  مع جمعية 
ورشــة عمــل موســومة  وبحضور 
معــاون املدير العام للشــؤون االدارية  
املهنــدس  كاظــم محمــد جــواد 
اليعقوبــي ومديرهيئــة اجليولوجيــا 
واجليوفيزيــاء علي حمزة هجوج ومدير 
هيئة التخطيط عبــاس محمد علي 
ومجموعــة مــن املــدراء واخملتصن . 

الشمري  الدكتور سرمد حمزة  ألقاها 
والتدريســي  املذكورة  اجلمعية  رئيس 
في اجلامعة املستنصرية يوم اخلميس 
املصــادف 21 / 4 / 2022 فــي مبنــى 
الورشة  مفردات  الشــركة.وتضمنت 
عدة محــاور أهمها املهــارات اإلدارية 
، الفنية  ، اإلنســانية  ) االستراتيجية 

( ومعوقــات عمــل فريــق التخطيط 
االستراتيجي وركائز عملية التخطيط 
والنمط القيــادي للمديرين ومخرجات 
. واختتمت  التخطيط االســتراتيجي 
احملاضرة بتحقيق الغرض منها واخلروج 
بجملة من االســتنتاجات التي تخدم 

الواقع العلمي  النظري والتطبيقي .

الجبوري يفتتح اول كابينة لخدمة النفاذ 
الضوئي المنزلي للمشروع الوطني في كركوك 

ورشة عمل تحت عنوان  متطلبات التخطيط 
االستراتيجي للشركات النفطية العراقية 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اســتهدف انفجار هائل خط أنبوب الغاز املسال في 
منطقة النشيمة في محافظة شبوة جنوبي شرق 

اليمن.
وأوضحــت مصادر إلى أن مجهولني يعتقد أنهم من 
اجلماعات الدينية املتشــددة قاموا بتفجير األنبوب 
الذي مير بالقرب من مديرية مْيفعة مبحافظة شبوة.

ووفق املصادر، فهذه أول مرة يتم فيها تفجير أنبوب 
الغاز الذي توقف تصديره منذ 2015.

ومنذ انقالب ميليشيات احلوثي املوالية إليران في 21 
سبتمبر 2014، وســيطرتها على العاصمة صنعاء 
وبدء متددها في احملافظــات اليمنية، دخلت معظم 

املناطق في حالة من الفوضى األمنية.
واستغلت جماعات متشــددة وخارجة عن القانون 
حالة الفوضــى األمنية لتنفيذ عمليــات تخريبية 

وارتكاب جرائم متعددة في مختلف احملافظات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
الرئيس الفرنســي،  الدولية  دعت منظمة العفــو 
إميانويل ماكرون، إلى إعادة األطفال الفرنسيني املئتني 
احملتجزين في سوريا ووضع حقوق اإلنسان “في قلب 
أولويات” واليته اجلديدة، في بيان أصدرته مساء األحد 

بعيد اإلعالن عن فوز ماكرون بوالية ثانية.
وجاء في بيان املنظمة بفرعها الفرنسي “ندعو إلى 
إعادة توطني األطفال الفرنسيني املئتني احملتجزين في 
ســوريا خالفاً لكّل قواعد القانون بال أّي تأخير، وهو 

النهج الذي ينتهجه املزيد من الدول األوروبية”.
وتعتمد باريس راهناً سياســة إلعادة التوطني تقوم 
علــى دراســة كّل حالة على حدة. وهــي أعادت 35 
طفالً، أغلبهم يتامى. وتشّدد على ضرورة محاكمة 

البالغني في مكان وجودهم.
وتعّد عودة الفرنسيني الذين التحقوا بتنظيم داعش 
اإلرهابي مسألة حساسة في بلد ما زال حتت صدمة 
االعتــداءات املنفذة على أراضيه اعتبــاراً من العام 

.2015
وصّرحت رئيســة الفرع الفرنســي ملنظمة العفو 
الدولية، سيسيل كودريو ،في البيان “لم تكن الوالية 
الرئاسية األولى مثالية في مجال حقوق اإلنسان، لذا 
ندعو رئيس اجلمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل 

عهده الثاني منوذجياً”.
وأشــارت املنظمة إلى أنه “في حني بدأ جمع األدّلة 
على جرائم دوليــة مفترضة في أوكرانيا وتســنى 
لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب ســوريني 
باالســتناد إلى الواليــة القضائيــة العاملية، ما زال 
القانون الفرنسي يتضّمن قيوداً تقوض بشدة قدرات 

محاكمه”.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلــن التلفزيــون احلكومــي اإليراني أن الســلطات 
أحبطت هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى 
استهداف اخلدمات العامة، احلكومية واخلاصة على حد 

سواء.
وقال التقريــر في وقت متأخر أمس األول األحد، إن إيران 
أحبطت الهجمات التي خططت الســتهداف البنية 
التحتية ألكثر من 100 وكالــة من القطاع العام. ولم 
يذكــر تفاصيل أو يســمي أمثلة محــددة لوكاالت أو 
منظمات أو خدمات القطاع العام، لكنه قال إن احلوادث 

وقعت في األيام األخيرة.
وذكــر التقريــر أن جهــات مجهولــة وراء الهجمات 
اإللكترونيــة اســتخدمت بروتوكــوالت اإلنترنت في 

هولندا وبريطانيا والواليات املتحدة لشن الهجمات.
وتعلن إيــران من حني آلخــر عن هجمــات إلكترونية 
تستهدف اجلمهورية اإلســالمية بينما تكافح القوى 

العاملية إلحياء اتفاق نووي ممزق مع طهران.
في أكتوبر، أدى هجوم على نظام توزيع الوقود في إيران 
إلى شل محطات الوقود في جميع أنحاء البالد، مما أدى 
إلى طوابير طويلة من ســائقي الســيارات الغاضبني 
وغير القادرين على احلصول على وقود مدعوم أليام. وفي 
يوليو، تســبب هجوم إلكتروني على شبكة السكك 
احلديد في إيران في حدوث فوضى وتأخير في القطارات.

انفجار ضخم يستهدف خط 
أنبوب غاز في شبوة باليمن

“العفو” تدعو ماكرون 
إلعادة األطفال الفرنسيين 

المحتجزين في سوريا

إحباط هجوم سيبراني 
استهدف البنى التحتية اليران

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

في موقف جديد أعتبره خبراء اقتصاديون 
محاولة من واشنطن لتدارك التداعيات 
العكســية اخلطيــرة لسياســة فرض 
العقوبات الواســعة على روســيا، على 
ذاتها وفي مقدمها  الغربية  االقتصادات 
االقتصــاد األميركي، والتــي كانت هي 
ســباقة في تغليظها وحــث األوروبيني 
على تشــديدها مــع انــدالع احلرب في 

أوكرانيا.
حيــث اعتبرت وزيرة اخلزانــة األميركية، 
األوروبي  أن حظر االحتــاد  يلــني،  جانيت 
تأثيرات  له  الروســي، ســيكون  النفط 
مدمرة على أوروبا والعالم بأسره، داعية 
إلى احلذر عنــد التفكير في حظر أوروبي 

كامل على استيراد النفط الروسي.
واعتبرت الوزيرة األميركية أن من شــأن 
ذلك احلظر األوروبي لو مت، أن يرفع أســعار 
النفــط العاملية، وبعكــس املتوقع، قد 
يكون له تأثير سلبي ضئيل للغاية على 
روســيا ألنها على الرغــم من تصديرها 
كميات أقل، إال أن األسعار التي ستحصل 

عليها مقابل صادراتها قد ترتفع.

فما الذي تغير واستجد؟
وتعليقا على هذا التحذير األميركي، وما 

إذا كان مؤشرا لفشل سياسة العقوبات 
الغربيــة على موســكو، يقــول عامر 
الشــوبكي، اخلبير االقتصــادي واخملتص 
الطاقة: “هــذا يعتبر حتوال  في شــؤون 
نوعا ما في املوقف األميركي، حني تعلن 
وزيــرة اخلزانة األميركية أن ال بد من احلذر 
أوروبيــة كاملة على  من فرض عقوبات 
الطاقة الروسية، بفعل تأثيراته الكارثية 
علــى االقتصــادات األوروبيــة والعاملية 

ككل”.
وأضاف “وهنا فإن املعضلة األبرز الناجعة 
عن العقوبات التــي فرضها الغرب على 
التضخم  روســيا، هي ضغوط نســب 
القياســية، حيــث بلغت فــي الواليات 
املتحدة نســبا قياسية لم تسجل منذ 
نحو 45 عاما، وكذلك فــي أوروبا، عالوة 
على انخفاض املســتوى املعيشــي في 
بريطانيا ودول االحتــاد األوروبي وغير ذلك 
االقتصاديني  والتراجع  الركود  من مالمح 
في البلــدان الغربية، وهذا كله بات يؤرق 
املالية فيها ومنهم  واضعي السياسات 

الوزيرة األميركية”.
توجه  طبعا  “هناك  الشوبكي:  ويضيف 
أوروبي جــدي لتخفيــف االعتماد على 
كافــة أنواع الطاقة الروســية، ســواء 
النفط والغــاز أو الفحم أو حتى الوقود 
النووي، وبالنســبة للفحــم مثال وضع 
االحتــاد األوروبــي جدوال زمنيــا مدته 4 

أشهر، لكن اعتماد بلدانه أصال هامشي 
وبالتالي  الطاقة،  لتوليــد  الفحم  على 
فال تأثير يذكر على االقتصادات األوروبية 
جراء ذلــك، كما وأن هذا لــن يؤثر على 
االقتصاد الروســي كذلــك، حيث يورد 

الفحم فقط 4 مليــارات دوالر للخزينة 
الروسية”.

التأثير الكبير سيبدأ مع تقليص اعتماد 
أوروبــا علــى النفط الروســي، يضيف 
الطاقة،  اخلبيــر واخملتص فــي شــؤون 

متابعــا: “والذي يلبي ثلــث حاجة أوروبا 
منــه، وأكثر من نصف صادرات روســيا 
النفطية تذهــب ألوروبا، وبالتالي فتأثير 
التقليص سيكون كبيرا جدا على  ذلك 
العالم ككل، حيث األوضاع االقتصادية 

مضطربــة فــي كل مــكان ومعدالت 
التضخــم فــي ارتفاع مضطــرد، على 
وقع احلرب الروســية األوكرانية، ما أدى 
النخفــاض االســتهالك العاملي مبعدل 
مليــون و400 ألــف برميــل يوميا من 
النفط، وذلك بســبب تراجــع االقتصاد 
العاملي، حتى ان صنــدوق النقد الدولي 
يتوقع انخفاض النمو االقتصادي العاملي 
نقطة مئوية كاملة، من 4.4 إلى تقريبا 
3.5 في املئة، وهذا كلــه يؤخر التعافي 

الهش لالقتصاد العاملي ويعرقله”.
اآلن يبدو أن دول الغرب بدأت تدرك حجم 
الكارثة، وتصريحــات الوزيرة األميركية 
تنــدرج في هــذا الســياق، كما يوضح 
الشــوبكي، مضيفــا: “والتــي فرضت 
النفط  حكومتها عقوبات شاملة على 
والغاز الروسيني لكونه لن تتضرر كثيرا 
بذلك، حيــث أن الواليــات املتحدة هي 
أكبــر منتج للنفط والغــاز عامليا، لكن 
في أوروبا فالوضــع مختلف متاما حيث 
أن أي عقوبات شــاملة ملصــادر الطاقة 
الروسية، ســيترتب عليها نتائج مؤملة 
وخاصة  أوروبــا  القتصــادات  ومدمــرة 
الكبيرة منها، مثــل أملانيا صاحبة رابع 
اقتصاد عاملي وأول اقتصاد أوروبي، حيث 
آالف  وفقدان مئات  بركوده  سيتســبب 
الوظائف وارتفاع أسعار الطاقة بشكل 
مهول، ولهذا فبرلني تســعى للتقليص 

التدريجــي إلمدادات الطاقة الروســية 
حيــث وضعت خطة متتــد لغاية العام 

2024 للبدء بذلك”.
ويــردف املتحــدث: “وهكــذا فموقــف 
واشنطن اجلديد هذا أقرب للمنطق في 
حتذيره مــن عواقب فرض حظــر أوروبي 
كامــل للطاقة الروســية، كــون هذه 
العقوبات األضخــم في التاريخ لم تؤثر 
في املوقف الروســي ولم تدفع موسكو 
للتراجع، رغم مرور أسابيع على فرضها”.
دوافع  شــارحا  الشــوبكي  ويسترسل 
موقف واشــنطن: “ثمة حاجة أميركية 
تقف وراء هــذا التحول في املوقف وهي 
اإلبقاء على متنفس لالقتصاد الروسي، 
بحيث ال يتم خنقه متاما بحيث تتواصل 
عملية استنزاف روسيا في أوكرانيا من 
ناحية، ومن ناحية ثانية مبا يســهم في 
عــدم دفع صانع القرار الروســي لليأس 
وللتهــور واالقدام مثال على اســتخدام 
أسلحة دمار شــامل تقود حلرب عاملية 
ثالثة، فــي ظل تعرضه لعقوبات خانقة 
كلية، ووفق هــذه اآللية األميركية يتم 
التدرج في العقوبات على موســكو ومبا 
ال يدفع نحو فرض حظــر غربي وحتديدا 
أوروبي كامل على الطاقة الروسية، التي 
تزود امليزانية الروسية بالعملة الصعبة، 
فضال عن أن أكثر من نصف واردات تلك 

امليزانية تأتي من النفط والغاز”.

واشنطن تحذر من تداعيات حظر أوروبي للنفط الروسي
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الصباح الجديد ـ متابعة 
:

حقق الرئيس الفرنسي، إميانويل 
ماكــرون، فــوزًا واضًحــا فــي 
للمرة  تغلب  أن  بعد  االنتخابات 
اليمني  زعيمــة  على  الثانيــة 

املتطرف مارين لوبان.
واعترف ماكــرون أن العديد من 
لصاحله  صوتــوا  الفرنســيني 
فقــط ملنــع اليمــني املتطرف 
لدعم  وليس  البــالد  من حكم 
لوبان قد  أن  برنامجــه، علمــا 
أكثر  بأصوات  الفوز  استطاعت 

مقارنة بانتخابات العام 2017.
وقال ماكرون في خطاب النصر 
الــذي ألقــاه “يجــب أن يكون 
أصدقائــي طيبــني ومحترمني 
ألن بالدنــا غارقة في الكثير من 

الشكوك واالنقسامات”.
وأعيد انتخــاب إميانويل ماكرون 
رئيًسا بنسبة ٪58 من األصوات، 
وهي املرة األولــى منذ 20 عاًما 
التي يفوز فيها رئيس فرنســي 
بفتــرة والية أخــرى، ومع ذلك، 
فقد فاز بدعم أقل مما كان عليه 
في عام 2017، عندما هزم مارين 
لوبان بنسبة 66 ٪ من األصوات.

ومــع ذلك فقــد أظهــر أنه ال 
تزال هناك جهــود واضحة بني 
لعرقلة  الفرنســيني  الناخبني 
اليمــني املتطــرف إلنهــاء من 
حــاول إنهاء ســلطة “اجلبهة 

اجلمهورية”.
وقال أنطونيو باروســو، العضو 
املنتدب في شركة االستشارات 
“اجلبهــة  إن   Teneo العامليــة 
اجلمهوريــة مــا زالــت حيــة 
وتنشــط، لكنها أقــل حيوية 
وفي كل مــرة تكون أقل حيوية 
مما كانت عليه فــي االنتخابات 

السابقة”.
ألقاه  الذي  النصــر  في خطاب 
يوم األحد، أقر ماكرون بأن الكثير 
من الناس صوتــوا لصاحله ملنع 
اليمني املتطرف من حكم البالد.
وقــال ماكــرون متحدثًــا عن 
“أعلم  بالواجب”:  “إحساسهم 
صوتوا  املواطنني  من  العديد  أن 
املتطرف،  اليمني  أفكار  لعرقلة 
لهم  وأقول  أشــكرهم  أن  أريد 
إننــي أدرك أن هــذا التصويت 

يلزمني لسنوات قادمة”.
وأضاف أنــه يعلم أنه من خالل 
ضــرورة  مســؤوليته  موقــع 
العثــور على إجابــات للبحث 
املاليني  دفع  الذي  “الغضب”  عن 
من الفرنســيني إلى التصويت 

لصالح لوبان.

تقدم غير مسبوق لليمني 
املتطرف

ووصفت ماريــن لوبان نصيبها 
أكثر  أصــوات  على  باحلصــول 
مقارنــة بانتخابات العام 2017 
بالـ”نصــر مــدو” حيث حصل 
اليميني  الوطني  التجمع  حزب 
املتطــرف على أعلــى دعم له 

بنسبة ٪41 من األصوات.
 ،2017 انتخابــات عــام  وفــي 
حصلت لوبــان على ٪33.9 من 
األصوات وعندما ترشــحت في 
العام 2012، فازت بنسبة 17.9٪ 

في اجلولة األولى. 
وفــي العام 2002، فــاز والدها، 

 17.8٪ بنسبة  لوبان،  ماري  جان 
من األصــوات في اجلولة الثانية 
جاك  الراحــل  الرئيــس  ضــد 

شيراك.
“النتيجــة  إن  لوبــان  وقالــت 
حلزبها  ستســمح  التاريخية” 
في  أعضائهــم  بزيــادة عــدد 
مجلــس النــواب فــي البرملان 

الفرنسي.
وقال باروســو “إنهــا بالتأكيد 
نتيجة أفضــل للوبان مما كانت 
فقد  قبل خمس سنوات،  عليه 
متكنت بال شك من زيادة حجم 

الدعم االنتخابي لها”.
يطرح  الــذي  “الســؤال  وتابع: 
نفســه هو مــا إذا كانت قادرة 
الزخم  هذا  من  االستفادة  على 
التشــريعية  االنتخابات  فــي 

القادمة”.
من جانبه أكد األستاذ الفخري 
في معهد، ساينس بو ليون، بول 
الذين صوتوا  الذيــن  أن  باكوت 
ملارين لوبان ليســوا كلهم من 

اليمني املتطرف”.
وأضــاف باكوت “قوة مشــاعر 
الرفض جتاه سياســات ماكرون 
نتائــج  تضخــم  إلــى  أدت 

القوميني”.
واجلديــر بالذكر أن لوبان فاز في 
فرنســا  أقاليم  في  االنتخابات 
مــا وراء البحــار مثــل جوادلو 

ومارتينيك وجويان ووال ريونيون.

ارتياح في أوروبا
وعبــر القــادة األوروبيــون عن 
ماكرون،  فــوز  بعد  “ارتياحهم” 
وقالــوا إنهــم يتطلعــون إلى 
التعاون مع الرئيس الفرنســي 

املعاد انتخابه.
وقــال رئيــس اجمللــس األوروبي 
شارل ميشيل في تغريدة: “في 
نحتاج  املضطربة،  األوقات  هذه 
إلى أوروبا قوية وفرنسا ملتزمة 

متاًما باحتاد أوروبي أكثر سيادة”
على  االعتماد  “ميكننــا  وأضاف 

فرنسا خلمس سنوات أخرى”.

وأوضحــت رئيســة املفوضية 
األوروبيــة، أورســوال فــون دير 
“مواصلة  إلى  تتطلع  أنها  الين، 
تعاوننــا املمتاز”، فــي حني قال 
رئيــس الــوزراء اإليطالي ماريو 
دراجي إن فوز ماكرون يوم األحد 

كان “أنباء رائعة ألوروبا”.
بني  وكانــت هنــاك مخــاوف 
أوروبا بشــأن  الكثيريــن فــي 
إمكانية انتخاب لوبان، إذ قالت 
دوغالس ويبر، األستاذة الفخرية 
بكلية إنسياد لألعمال، إنه لو مت 
انتخاب زعيمة اليمني املتطرف، 
لكانت هناك “أزمة عميقة إلى 

حد ما داخل االحتاد األوروبي”.
األوروبي  البرملــان  عضــو  وقال 
فيرهوفشتات  جاي  البلجيكي 
إن فوز ماكرون فــي االنتخابات 
الفرنسية كان “أكثر من مجرد 
شــعور بالراحــة”، موضحــا” 
نظم  إلصالح  تاريخية  انتصاره 
األوروبي  االحتاد  الدميقراطية في 

واحلفاظ على طاقته”.

امتناع كبير عن املشاركة في 
التصويت

بلغــت نســبة االمتنــاع عن 
التصويــت في اجلولــة الثانية 
واحلاسمة ٪28، وهي ثاني أعلى 
نسبة امتناع تشهد جولة إعادة 
في تاريخ االنتخابات الفرنسية.

من  قريًبا  املعــدل  ذلــك  وكان 
عن  القياســي  االمتناع  معدل 
التصويت الذي شــهدت جولة 
اإلعــادة لعــام 1969 بني جورج 
بومبيــدو وآالن بوهيــر وبلغت 

النسبة آنذاك 31٪..
في  الشــباب  العديد من  وقال 
“يورونيوز”  ملوقــع  تصريحــات 
يريدون  ال  إنهم  االنتخابات  قبل 
يعتقدون  ال  ألنهــم  التصويت 
احلالي  الدميقراطي  النظــام  أن 

ميثلهم.

أحزاب املعارضة تركز على 
االنتخابات التشريعية

تستعد أحزاب املعارضة بالفعل 
يومي  التشــريعية  لالنتخابات 
12 و19 يونيو، حيث ســتحاول 
جديــدة  حتالفــات  تشــكيل 

ملواجهة ماكرون.
وقــال املتحدث باســم التجمع 
تشــينو  سيباســتيان  الوطني 
إن ماريــن لوبــان هــي “زعيمة 
املعارضــة في فرنســا”، مضيًفا 
أن احلزب ســيعمل بجد قبل تلك 

االنتخابات.
وحث زعيم اليسار املتطرف جان 
لوك ميلينشــون، الذي حل ثالثا 
االنتخابات،  من  األولى  اجلولة  في 
أنصاره على التصويت في “اجلولة 
للحصول  محاولة  فــي  الثالثة” 

على أغلبية في البرملان.
وقال ويبــر إن ماكــرون قد يؤدي 
على األرجح “بشكل جيد نسبًيا” 
فــي االنتخابــات البرملانية التي 
ستجرى في يونيو، لكنه “لن يفوز 
بشكل حاسم مثل فوزه في املرة 

األخيرة”.
فرنسا  في  املعارضة  أحزاب  لكن 
أيًضــا في  ســتواجه صعوبــة 

احلصول على نواب في يونيو.
وقــال باكوت إن األمر”ســيكون 
األمر صعًبا على اليسار كما هو 
اليمني  على  أيًضــا  ولكن  اليوم، 

املتطرف”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وجه حاكــم إقليم دارفور، مني 
أركو منــاوي،  انتقــادات حادة 
دارفور،   لألجهــزة األمنية فــي 
والتباطؤ،  “التواطؤ  بـ  واتهمها 
أو املشــاركة” فــي األحــداث 
الدامية التى تشهدها عدد من 

املناطق في والية غرب دارفور .
ودعــا  منــاوي في كلمــة له، 
أمام حشــد  األحد،  األول  امس 
من أبناء دارفور مبناســبة أفطار 
منظمــة  أقامتــه  رمضانــي 
التسامح والسالم في اخلرطوم 
اليوم،  إلى ضرورة “إعادة إصالح” 
األجهــزة األمنيــة” حتى تقوم 
بدورهــا كامال” في حفظ األمن 

واالستقرار.
ولقي 160 شــخصا على األقل 
مصرعهم في أعمال عنف في 
إقليــم دارفور، وفــق آدم ريغال، 
املتحدث باســم التنســيقية 

العامة لالجئني والنازحني، وهي 
تعمل  غيــر حكومية  منظمة 

في دارفور.
ونفى مناوي أن يكون للحركات 
املسلحة دور في حتريض األطراف 

املتقاتلة فى اإلقليم.
األمنيــة  األجهــزة  إن  وقــال 
ممتلكات  حمايــة  في  “تباطأت 
درجــة دفعت  إلى  املواطنيــني 
القوات التشادية  إلى التدخل”. 
“فوضى  هنــاك  إن  مناوي  وقال 
عارمه” في واليات دارفور سببها 
“عــدم وجــود القانــون”، ودعا 
االنتقالي  الســيادة  مجلــس 
إلى “ســرعة إجازة قانون إقليم 
دارفــور حتى يتســنى معاجلة 

املشكالت، وإنهاء الفوضى”.
وأضاف مناوي أن املشاكل التى 
تشــهدها واليات دارفــور اآلن،  
“يتم حتريكها من املركز” متهما 
جهات لم يسمها بأنها “تقف” 

وراء ذلك.
ودعــا منــاوي تشــكيل آليات 
حكومــة األقليم، ومــن بينها 
واملصاحلات  األراضي  مفوضيات 

والعدالة االنتقالية.
وقــال إن “العدالــة مفقــودة 

متاما” في درافور، بسبب “تراكم 
مالحقة  عــن  الناس  وتراخــي 
مرتكبي اجلرائــم”، واصفا ذلك 
“ثقافة وســط  أصبــح  بأنــه 

الناس”، على حد تعبيره.
وكان آدم ريغال، املتحدث باسم 

التنســيقية العامــة لالجئني 
والنازحني، قال إن أعمال العنف 
بدأت اجلمعة فــي كرينك على 
بعــد حوالــي 80 كيلومترا من 
دارفور،  غــرب  عاصمة  اجلنينة، 
عندمــا هاجم مســلحون من 
قبيلة الرزيقات العربية مزارعني 
غير  املســاليت  قبيلــة  مــن 
العربية، ردا على مقتل اثنني من 
أفاد  ما  الرزيقات، بحسب  رجال 

شيوخ قبائل في املنطقة.
ميليشيا  التنسيقية  واتهمت 
بتدبيــر  العربيــة  اجلنجويــد 

الهجوم على قبيلة املساليت.
في  اجلنجويد  ميليشيا  ونشأت 
دارفور في مطلع األلفية الثانية 
إبان حكم  الرئيس السابق، عمر 
البشير، واشتهرت بقمعها مترد 
القبائل غير العربية في دارفور، 
الــذي اندلــع احتجاجــا على 

تهميش اإلقليم اقتصاديا.

اجلنائيــة  احملكمــة  ووجهــت 
الدوليــة اتهامات بارتكاب إبادة 
في دارفور إلى الرئيس الســابق 
الذي أطاحته انتفاضة شعبية 

في أبريل 2019.
وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور 
في عــام 2003 إلى مقتل قرابة 
300 ألف شــخص ونــزوح 2.5 
مليــون من قراهــم، وفقا لألمم 

املتحدة.
وقتل أكثر من 250 شخصا في 
دارفور منذ تولي الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان السلطة في 25 

أكتوبر املاضي.
وحدث خالل هــذه الفترة فراغ 
أمنــي، خصوصــا بعــد إنهاء 
مهمة قوة حفظ السالم األممية 
إثر توقيــع اتفاق  في اإلقليــم 
املسلحة  الفصائل  بني  ســالم 
عام  فــي  املركزية  واحلكومــة 

.2020

مناوي يتهم األجهزة األمنية بـ )التواطؤ) في أحداث دارفور الدامية

ماكرون يفوز برئاسة فرنسا ثانية
 والناخبون يطيحون باليمين المتطرف

أول رئيس فرنسي يفوز بواليتين منذ عشرين عاما
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إعالن
الى الشريك/ صباح عبد 

الرحيم مطر
صندوق  الى  حضــورك  اقتضى 
الكائــن  العراقــي  االســكان 
وذلك  النهضــة  مجمــع  قرب 
باملوافقة على  إقــرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك الســيد )حيدر 
محمــد راضــي( بالبنــاء على 
القطعة  حصته املشــاعة في 
 10( مقاطعة   )2303/6( املرقمة 
حسينية( لغرض تسليفه قرض 
اإلســكان. وخالل مدة اقصاها 
خمســة عشــر يوما من داخل 
خارج  كان  إذا  وشــهر  العــراق 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
حقك  يسقط  سوف  وبعكسه 

في االعتراض مستقبال...

إعالن
الى الشريك/ فهمي ستار 

حسني
صندوق  الى  حضــورك  اقتضى 
االســكان العراقي فــرع ذي قار 
الكائــن فــي الناصريــة وذلك 
باملوافقة على  إقــرارك  لتثبيت 
قيام شــريكك الســيد/ )كرار 
لطيــف خلــف( بالبنــاء على 
القطعة  حصته املشــاعة في 
مقاطعــة   )2009/7( املرقمــة 
الشامية لغرض تسليفه قرض 
اقصاها  مدة  وخالل  االســكان 
خمســة عشــر يوما من داخل 
خارج  كان  إذا  وشــهر  العــراق 
العراق من تاريخ نشــر اإلعالن. 
حقك  يسقط  سوف  وبعكسه 

في االعتراض مستقبال...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/ 8664/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/25

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ هادي حسني هادي

الشــرعية  الدعوى  حســم  ملقتضيات 
املرقمة أعاله واملقامــة من قبل املدعية 
)زهراء عوده محمــد( واملتضمنة طلبها 
التفريق للضــرر وجملهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك اعالنا بواســطة صحيفتني 
محليتــني باحلضور امام هــذه احملكمة 
مبوعــد املرافعــة املصــادف 2022/5/11 
وخالل ثالثة أيام من التاريخ التالي لنشر 
هذه اإلعالن وعند عدم حضورك او إرسال 
من ينوب عنه قانونا ســوف تســتكمل 

احملكمة إجراءاتها بحقك غيابيا.

القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية 

العدد/ 8843/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/25

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ هادي حسني هادي

الشــرعية  الدعوى  حســم  ملقتضيات 
املرقمة أعاله واملقامــة من قبل املدعية 
)زهراء عوده محمــد( واملتضمنة طلبها 
احلكم بنفقة ماضية لها ومستمرة لها 
للطفل )حسني( وجملهولية محل اقامتك 
قرر تبليغك اعالنا بواســطة صحيفتني 
محليتــني باحلضور امام هــذه احملكمة 
مبوعــد املرافعــة املصــادف 2022/5/11 
وخالل ثالثة أيام من التاريخ التالي لنشر 
هذه اإلعالن وعند عدم حضورك او ارسال 
مــن ينوب عنه قانونا ســو تســتكمل 

احملكمة إجراءاتها بحقك غيابيا.
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية 
في سوق الشيوخ

العدد/ 740/ش/2022
التاريخ/ 2022/4/25

م/ اعالن
املدعى عليه/ حســني مزهر  الى/ 
تومان الذي يسكن سابقا مجهول 

محل اإلقامة حاليا
اقامــت املدعيــة انتظــار عبــد 
الكاظم عنبــر دعوى تطلب فيها 
دعــوى التفريــق وجملهولية محل 
بصحيفتني  تبليغك  تقرر  اقامتك 
املصادف  املرافعة  مبوعد  محليتني 
2022/5/23 وفي حال عدم حضورك 
سوف جتري بحقك املرافعة غيابيا 

وعلنا وفقا لألصول.
القاضي
حسني محمد سلمان

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 329/ش/2022
التاريخ: 2022/4/25

إعالن
الى/ املدعو )إسماعيل خليل ابراهيم(
أعاله  املرقمــة  الدعوى  ملقتضيــات 
املقامة من املدعية )أســماء هاشم 
بتال( علي املدعى عليه )إســماعيل 
خليــل ابراهيم( والتــي تطلب فيها 
إثبات زواجها منك وإثبات بنوة الطفل 
)عبــداهلل( وجملهولية محــل إقامتك 
قررت هذه احملكمة تبليغك عن طريق 
النشر بصحيفتني رسميتني يوميتني 
وفي حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/5/16 ســوف جتــرى املرافعــة 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف



5 الثالثاء 26 نيسان 2022 العدد )4886(اعالن

Tue. 26 Apr. 2022 issue (4886)

فقدان هوية وكالة 
طحني

فقــدت هويــة وكالــة 
طحني صــادرة من وزارة 
التجارة/ الشركة العامة 
لتصنيع احلبوب باســم 
فمن  كرمي(  )صالح جليل 
يســلمها  عليها  يعثر 

ملصدرها... 

جمهورية العراق
ديوان محافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واإليجار
العدد: 1225

التاريخ: 2022/4/6
م/ إعالن

تعلن جلنة البيع واإليجار في مديرية بلديات واســط عن تأجير األمالك املدرجة أوصافها في أدناه العائدة الى مديرية بلدية ناحية واسط وفق 
قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013، فعلى الراغبني باالشتراك في املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ناحية واسط خالل 
فترة )30( ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها في الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )%30( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجرى املزايدة في اليوم األخير من مدة اإلعالن في مقر البلدية أعاله في متام الساعة 
)العاشرة صباحا( وإذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون املزايدة في اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النشر واإلعالن 
وكافة املصاريف األخرى وعلى املســتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة وأصلية ويتــم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

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

وزارة اإلعمار واإلسكان
 والبلديات العامة

شركة الفاو الهندسية العامة
م/ متديد إعالن املناقصة املرقمة 

)2022/1(
العامة  الفاو الهندسية  تعلن شــركة 
أحد تشــكيالت وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات العامة عن متديد إعالن املناقصة 
(2022/1( اخلاصة بتجهيز مواد السيطرة 
ماء  ملشروع  االســتيرادية  األتوماتيكية 
البغدادي وســيكون آخــر موعد لتقدمي 
العطاءات يوم األحد املصادف 2022/5/15 

الساعة الثانية عشرة ظهرا.

املدير العام

تنويه
متديد/ إعالن للمرة الثالثة ملناقصة توفير خدمة إنشاء مخارج الغازات من خط 
البالستيك املقوى باأللياف)FRP( اخلاصة بتعومي الغاز املستحث )IGF( وخزان 

الزيادة
 Extension for 3rd Announcement for Provision of Gas outlet FRP Line

Construction for IGF and Surge Vessel
064/SC/21 :رقم املناقصة

نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني
1 -  مت متديد تاريخ غلق املناقصة من 2022/5/1 الى 5/31/ 2022.

وعليه يجب على املشــاركني تقدمي العروض الفنية والتجارية وخطاب الضمان بظروف 
مغلقة ومنفصلة عن بعضها البعض ومختومة بختم الشــركة في املوعد النهائي 

لغلق املناقصة 2022/5/31 عند الساعة 4:00 عصرا.
2 -  معلومات املناقصة األخرى مشار اليها في إعالن الصحيفة بتاريخ 2220/3/13.

3 - تقدمي عدم ممانعة نافذة لسنة 2022 من الهيئة العامة للضرائب. 
4 – لالستفسار االتصال باالمييالت التالية:

;haneen.monam@petroalwaha.com; xubo@petroalwaha.com 
 ;youhao@petroalwaha.com 

فقدان هوية
فقــدت الهويــة الصــادرة 
املنتجات  توزيع  من شــركة 
بغداد  توزيع  هيأة  النفطية– 
بالرقم )6550( في 2019/2/7 
محمد  باســم/  عاج  عظم 
حســني جليــب، فعلى من 
يعثر عليها تســليمها الى 

جهة اإلصدار...

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في الكرمة

العدد: 262/ش/2022
التاريخ: 2022/4/20

إعالن
الى/ املدعو )وليد خالد حمادي(

ملقتضيــات الدعوى املرقمة أعــاله املقامة من 
املدعية )حمديه عوده صلبي( على املدعى عليه 
)وليــد خالد حمادي( والتي تطلب فيها ســلب 
الوالية منك وجملهولية محل اقامتك قررت هذه 
احملكمة تبليغك عن طريق النشــر بصحيفتني 
رســميتني يوميتني وفي حال عــدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/5/16 ســوف جترى املرافعــة بحقك غيابا 

واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت
العدد: 1211/ج/2022
التاريخ: 2022/4/19

املتهم الهارب/ عباس حسن جبار عجيل
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهم الهارب عباس حســن جبار عجيل تولد 

1955 اسم االم اميان جمعه
بالنظــر الى مجهولية محــل اقامتك بالوقت 
احلاضــر ولكونك متهمــا بالقضيــة املرقمة 
1294/ج/2022 وفــق احكام املــادة )1/456( من 
قانون العقوبــات فقد تقرر تبليغــك باإلعالن 
عن طريق صحيفتني محليتــني للحضور امام 
هذه احملكمة في الســاعة الثامنة صباحا يوم 
2022/5/29 وفي حال عدم احلضور ســوف جترى 

احملاكمة غيابا بحقك وحسب األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت
العدد: 792/ج/2022
التاريخ: 2022/4/21

املتهم الهارب/ علي نعيم عبداهلل
م/ اعالن

حتية طيبة...
املتهم الهارب / علي نعيم عبداهلل بالنظر الى 
مجهولية محل اقامتك بالوقت احلاضر ولكونك 
792/ج/2022 وفق  متهما بالقضيــة املرقمــة 
احكام املادة )446( من قانون العقوبات فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عن طريق صحيفتني محليتني 
للحضور امام هذه احملكمة في الساعة الثامنة 
صباحا يوم 2022/5/27 وفــي حال عدم احلضور 
ســوف جترى احملاكمــة غيابا بحقك وحســب 

األصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة 
العامة  الشــركة  من 
الغذائية  املواد  لتجارة 
عودة  ســيناء  باسم/ 
عليها  يعثر  فمن  داود، 

يسلمها ملصدرها...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة استئناف واسط االحتادية
محكمة جنح الكوت

العدد: 1304/جنح/2022
التاريخ: 2022/4/21

م/ إعالن
الى املتهم الهارب: عمار حسني 

علو
بالنظــر جملهولية محــل اقامتك 
في الوقت احلاضر ولكونك متهما 
/1304 املرقمــة  القضيــة  فــي 

املادة  احــكام  وفق   2022/ جنــح 
(453 )الشــق األول( عقوبات فقد 
باالعــالن عن طريق  تبليغك  تقرر 
صحيفتني محليتني للحضور امام 
هذه احملكمة فــي يوم 2022/5/22 
وفي حــال عدم حضورك ســوف 
جترى احملاكمة غيابا بحقك حسب 

االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق
محافظة املثنى

دائرة العقود احلكومية
قسم التعاقدات

العدد: 862
التاريخ: 2022/4/17

مناقصة رقم )6(/ إعالن للمرة األولى
م/ مشروع “إكساء طريق األسود- الكرمي/ إكمال أعمال«

يســر دائرة العقود احلكومية في محافظة املثنى دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم لتنفيذ املشــروع املتمثل بإكمال األعمال املتبقية من 
مشــروع إكساء طريق األسود- الكرمي في اخلضر، وتتلخص أعمال املشــروع بتأهيل طبقة احلصى اخلابط املنفذة سابقا وذلك من خالل حرثها وتعويض النقص احلاصل 
بالطبقة ومبعدل سمك )10( سم مع الرش واحلدل بدرجة ال تقل عن %95 كما تتضمن اعمال املشروع تنفيذ التكسية احلجرية ملداخل ومخارج القناطر األنبوبية وكذلك 
فرش طبقة من اخلرسانة االسفلتية )طبقة أساس( بسمك )10( سم، وكل ما يلزم إلجناز املشروع ومبوجب الشروط واملواصفات الفنية احملددة في جدول الكميات ووثائق 

املناقصة، مع مالحظة ما يأتي:
1. على ُمقدمي العطاء املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بدائرة العقود احلكومية محافظة املثنى )dpc.muthana@yahoo.com( خالل أيام 

الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2. إن مصدر متويل املشروع هو املوازنة العامة، نوع املوازنة: استثمارية، نوع املشروع: مستمر، الفصل:4، املادة: 1، النوع:3، التسلسل:3.

3. درجة وصنف الشركة املطلوبة هي: إنشائية/ عاشرة )كحد ادنى(. 
4 - متطلبات التأهيل املطلوبة: تشمل ما يأتي: 

أ- األهلية القانونية: وتشتمل على كل من تضارب املصالح وقائمة الشركات املتلكئة والقائمة السوداء. 
ب- الســيولة املالية: وهي توافر مبلغ بقيمة ال تقل عن )26،000،000( دينار )ســتة وعشرين مليون دينار( وذلك عن طريق تقدمي كشف مصرفي يبني حركة التدفق املالي 

ضمن آخر سنة وقبل موعد غلق املناقصة بفترة قصيرة.
ج- الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشــتمل على مدير مشروع )مهندس مدني( وبعقد رسمي صادر عن نقابة املهندسني العراقية، وكما يتوجب على مقدم 

تقدمي ما يؤيد خبرات الكادر القيادي للمشروع.
د- إضافة الى املتطلبات القانونية كهوية التصنيف، عدم ممانعة من الضرائب نافذة لالشتراك في املناقصة.

5.  ان الكلفة التخمينية للمشــروع هي )252،917،500( دينار )مائتان واثنان وخمسون مليونا وتســعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة دينار عراقي(، وان املدة الالزمة 
لتنفيذ أعمال املشروع هي )120( يوما.

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة ابتداًء من يوم االثنني املصادف 2022/4/25 وذلك بعد تقدمي طلب حتريري إلى دائرة العقود احلكومية في احملافظة، 
ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50,000( )خمسني الف دينار عراقي( غير قابل للرد، ويقدم وصل الشراء األصلي مع العطاء.

7. يتم تســليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: محافظة املثنى/ دائرة العقود احلكومية، وإن موعد الغلق في متام الســاعة الثانية عشــرة ظهراً من يوم الثالثاء املصادف 
2022/5/17. إن العطاءات املتأخرة ســوف ترفض، وســيتم فتح العطاءات بحضور ُمقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي: الطابق االرضي من 
بناية اإلدارة العامة واحمللية في نفس موعد الغلق. وإن موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفســارات املشتركني في املناقصة سيكون في الساعة احلادية عشرة 
صباحاً من يوم الثالثاء املصادف 2022/5/10 في مبنى دائرة العقود احلكومية في املثنى. ان كل العطاءات تبقى نافذة ملدة )90( يوما وان تتضمن ضمانا للعطاء على شكل 
خطاب ضمان مصرفي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة املعينة، وان يكون غير مشروط ويدفع حني الطلب ونافذا ملدة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة الفعلي، 
وان يكون بصيغة واضحة من حيث مبلغه )رقما وكتابة( وحتديد تاريخ نفاذه وشروطه والغرض من إصداره او صك مصدق ومببلغ مقطوع مقداره )3،500،000( دينار »ثالثة 

ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي« وعلى ان تكون صادرة عن مصرف معتمد في العراق ملصلحة جهة التعاقد )محافظة املثنى/ حسابات اخلطة االستثمارية(
8. علــى مقدم العطاء ان يتعهد بتمديد صالحية نفاذ العطاء وخطاب الضمان )التأمينات األولية( عنــد نفاذها وللمدة التي تطلبها جهة التعاقد في حالة تأخر ورود 

التخصيصات املالية املطلوبة للمشروع من وزارة املالية.
9. ان اسم جهة التعاقد هو محافظة املثنى، والعنوان هو السماوة- شارع احملافظة- بناية اإلدارة العامة واحمللية. والقسم اخملتص هو دائرة العقود احلكومية في املثنى.

10.عند الترشــيح لإلحالة تختار جلنة حتليل العطاء اجملهز املســتجيب لكافة الشــروط القانونية املطلوبة في املناقصة وكذلك املواصفــات الفنية ومعايير التأهيل 
املطلوبة )أي مستجيب بشكل كلي مالياً وفنياً وقانونية( مع كونه أوطأ عطاء متوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية املرصدة لإلحالة وبعد التأكد من أهليته وقدراته 

على تنفيذ العقد بأفضل صورة ممكنة. 
11. في حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها فإنه سيتم استبعاد عطائه مما يقتضي مراعاة ذلك عند التقدمي، حيث يتم ملء 
القســم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشــركة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات 

ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء.

أحمد منفي جودة
محافظ املثنى

مدة االيجارالموقعالمساحةرقم الملكنوع الملكت
سنة واحدةشاخة 15011 م572دار سكن1
سنة واحدةشاخة 15011 م622دار سكن2
سنة واحدةشاخة 475011 م762بناية3
سنة واحدةالعروبة20 م1742كشك4
سنة واحدةشاخة 15011 م492دار سكن5
سنة واحدةشاخة 15011 م552دار سكن6
سنة واحدةالعروبة12،25 م972محل تجاري7
سنة واحدةالعروبة11،25 م1052محل تجاري8
سنة واحدةالعروبة15 م42محل تجاري9

سنة واحدةالعروبة15 م52محل تجاري10
سنة واحدةشاخة 1511 م382محل تجاري11
سنة واحدةالعمارات السكنية80 م3672كشك12
سنة واحدةالعروبة39 م1482محل تجاري13
سنة واحدةالعروبة12 م152محل تجاري14
سنة واحدةالعروبة30 م3962محل تجاري15
سنة واحدةالعروبة50 م3972محل تجاري16
سنة واحدةالعروبة480 م772بناية17
سنة واحدةالعروبة27 م2632محل صناعي18
سنة واحدةالعروبة21 م2642محل صناعي19
سنة واحدةالعروبة15،75 م3052محل صناعي20
سنة واحدةالعروبة45 م2502محل صناعي21
سنة واحدةالعروبة624،50 م3802دار سكن22
سنة واحدةشاخة 373،5011 م3812دار سكن23
سنة واحدةشاخة 20011 م4052ساحة بيع مواد انشائية24
سنة واحدةالعروبة900 م4222ورشة غسل25
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الصباح الجديد ـ متابعة :

اعلــن مديــر ســد دوكان فــي 
الســليمانية كوجر  محافظــة 
جمــال، امس االثنــن، انخفاض 
منســوب املياه في السد نتيجة 

قلة األمطار املوسمية.
وقال جمال إن “انخفاض منسوب 
املياه سيكون له تداعيات سلبية 
على املناطــق الزراعية احملاذية له 
وسط  مناطق  يشــمل  حتى  بل 

وجنوب العراق”.
واضــاف أن “كمية املياه املوجودة 
اآلن في الســد في هذا الشــهر 
قليلة جدا مقارنــة بهذا الوقت 
في السنوات املاضية”، في إشارة 
إلــى وصول الســد إلــى أعلى 
مســتوياتها في هذا الوقت في 
جميع السنوات املاضية باستثناء 

هذا العام والعام املاضي.
الداخلة للسد،  املياة  وعن كمية 
أوضح كوجر، أن “حوالي 100 ملم 
مكعب من املياه تصل السد كل 
ثانية، وهذا بســبب قلة االمطار 
املوسمية في فصل الشتاء، حيث 
كانت كمية االمطار خالل موسم 
الشتاء املاضي في منطقة دوكان 
هي 300 ملم، وبهذه الكمية من 
االمطار ومع نسبة اخلزين املوجود 
في الســد فإن نســبة املياه في 
السد تصل إلى 41 ٪، وهي كمية 
قد نتجــاوز بهــا احتياجات هذا 

الفصل فقط”.
بن  املشــتركة  املســاعي  وعن 
ملعاجلة  واالقليم  املركز  حكومتي 
إنه “خالل  املشــكلة، قال كوجر 
األيــام القليلــة املاضيــة عقد 
اجتماعا موســعا بحضور مدير 
عام السدود في العراق ومدير عام 
وكوادر  كوردســتان  في  السدود 
متقدمة في إدارة السدود االروائية 
وقد مت االتفاق علــى وضع خطة 
لصرف املياه املوجودة في الســد 

وقد  الضرورية،  لالحتياجات  وفقا 
مت التركيز على توفير مياه الشرب 

للمنطقة بالدرجة األولى”.
الزراعــة فقد “مت  وفيما يخــص 
كميات  نفس  صرف  على  االتفاق 
املياه التــي مت صرفها خالل العام 
املاضي أو أقــل لألراضي الزراعية 
في محافظة كركــوك واملناطق 

املطلــة عليها، كون هــذا العام 
هو العــام الثالــث للجفاف في 

العراق”.
ولفت مدير ســد دوكان، الى أنه 
الســدود  “وفقا لكالم مدير عام 
يعد  احلالي  العــام  فإن  العراقية 
األســوأ من حيث اجلفــاف على 
مستوى اخلمســن عام املاضية، 

ألن كميات االمطار في موســم 
الشــتاء املنصــرم انحصرت في 
منتصف شهر كانون األول وشهر 
كانــون الثانــي، فيما لــم تكن 
هنالك امطار في شــهر شباط 

واذار”.
السد  االستفادة من  إمكانية  وعن 
كخزيــن اســتراتيجي قــال مدير 

السد، : “نحن ننظر موجة فيضانات 
الســد وميكننا حينها  حتى ميتلئ 
االســتفادة من اخلزين املائي للسد، 
وحتى ميكــن االســتفادة من ذلك 

اخلزين ملناطق العراق وكردستان”.
نهــر  علــى  دوكان  ســد  ويقــع 
محافظة  ضمــن  الصغير  الــزاب 
كوردستان،  اقليم  في  السليمانية 

ويبعــد نحو 60 كيلومترا شــمال 
غربي مدينة الســليمانية وحوالي 

100 كيلومتر من مدينة كركوك.
وســد دوكان مــن نوع خرســاني 
مقــوس نصــف قطــره 120 متراً 
وطول قمته 360 متراً، وبدأ بناؤه في 
العام 1954 واجنــز في العام 1959، 

ويعد أول سد في العراق.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أوضحت رئيســة البنك املركزي 
أن رفع  األوروبي كريستن الغارد 
لســعر  األوروبي  املركزي  البنك 
الفائــدة لــن يخّفض أســعار 
موارد الطاقة املســّببة لنصف 
األوروبية،  القــارة  في  التضخم 
تواجهها  التــي  الضغوط  رغم 
لرفع  األوروبية  املالية  املؤسسة 

أسعار الفائدة.
وقالــت الغــارد خــالل مقابلة 
اس”  بــي  “ســي  قنــاة  مــع 
أوروبا  األمريكية”التضخــم في 
مرتفع جــًدا حالًيــا. %50 منه 
مرتبط بأســعار موارد الطاقة” 
أوكرانيا  فــي  روســيا  وحــرب 
“رفعـت هـذه األسعـار بشكـل 

كبيـر”.
وأضافــت “إذا رفعــُت أســعار 
الفائدة اليــوم، لن يُخفض ذلك 

سعر موارد الطاقة”.
وبدأت مصارف مركزية من حول 
الفائدة  أســعار  برفع  العالــم 
في مواجهــة التضخم، بهدف 
زيــادة تكلفة االئتمــان إلبطاء 
تخفيف  وبالتالي  االســتهالك، 

الضغط على األسعار.
ودافعت الغارد مجددًا عن املوقف 
الــذي يعتمده البنــك املركزي 
التراجع  إلــى  والهادف  األوروبي 
التكيف  التدريجي عن سياسة 
التي تهدف إلى دعم اقتصادات 

منطقة اليورو أثناء األزمة.
وتابعت الفرنســية الغارد التي 

في  مالية  اجتماعــات  حتضــر 
مشتريات  “سنقاطع  واشنطن 
األصول خالل الربــع الثالث من 
العام، مع احتمال كبير أن نفعل 
ذلك فــي أوائل الربــع الثالث”، 
ذلك سننظر في  “بعد  مضيفة 
أسعار الفائدة وبكيفية رفعها”.

وشــّددت على أن السياســات 
كّل  تعتمدها  التــي  املنفصلة 
من الواليــات املتحدة وأوروبا في 
كوفيد19-  جائحــة  مواجهــة 
أّدت إلــى طبيعــة مختلفـــة 
جانبـــي  علـــى  للتضخـــم 

األطلسـي.
وبلــغ التضخم %7,5 فــي آذار 
و8,5%  اليورو  2022 في منطقة 

في الواليات املتحدة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
البنك  أن  قالت مصادر مطلعة 
دعمه  كثف  الصينــي  املركزي 
التطوير  شــركات  من  للعديد 
املتعثرة، وذلك من خالل السماح 
للبنوك ومديري الديون املعدومة 
بتخفيــف القيــود على بعض 
القروض، من أجل تخفيف أزمة 

السيولة.
“بنــك  أن  املصــادر  وذكــرت 
البنــك  الصينــي”،  الشــعب 
نحو  مع  اجتماعا  عقد  املركزي، 

20 بنــكا وشــركة إدارة أصول 
األســبوع املاضي للمســاعدة 
في حل األزمــات التي تواجهها 
10 شــركات تطوير  أكثر مــن 
بينهـا  مـــن  كبـرى،  عقـــاري 

“إيفـرجرانـد”.
وأضافــت املصــادر أن البنــك 
املركزي الصيني يسعى لتيسير 
املتطلبات حــول مجموعة من 
تدابيــر التمويــل، تتــراوح من 
اإلقراض لتمويل االســتحواذات 
على أصول إلى متديد آجال ديون 

مستحقة.
أن االجتماع  “بلومبــرج”  وقالت 
أرســل أقوى إشــارة تصدر من 
بكــن حتى اآلن إلبــداء الدعم 

للمطورين املتعثرين.
جتدر اإلشــارة إلى أن ما ال يقل 
عن 17 شركة تخلفت عن سداد 
مدفوعات ســندات فــي اخلارج 
منذ بدأت الســلطات في اتخاذ 
إجراءات ضــد االقتراض املفرط 
واملضاربة في سوق اإلسكان في 

عام 2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
امس  حكومــي  مصدر  كشــف 
االثنن، ان رواتب املتقاعدين لشهر 
ايار لن تشمل املنحة البالغة 100 

الف دينار.
وقال املصــدر والــذي طلب عدم 
اإلشارة إلى اســمه، “لغاية اليوم 
لــم يتم اخطــار دائــرة التقاعد 
العامــة بتاريــخ توزيــع رواتــب 

املتقاعدين لشــهر ايــار املقبل”، 
متوقعا “توزيعها نهاية االســبوع 

اجلاري”.
واضاف املصدر ان “رواتب املتقاعدين 
ألف  الـــ100  لن تشــمل منحة 
دينــار حتت مســمى “منحة غالء 
الذين  للمتقاعديــن  املعيشــة” 
يتقاضون رواتب تقاعدية دون 500 
ألــف دينار التــي مت توزيعها خالل 

شهر نيســان املاضي”، مؤكدا ان 
“قرار مجلس الوزراء بهذا الشــأن 

هو توزيعها لشهر واحد فقط”.
يذكــر ان مجلس الــوزراء قرر في 
بتوزيع  املاضــي  نيســان  شــهر 
منحة الـ100 ألف دينار مع الراتب 
الذين  للمتقاعدين  نيسان  لشهر 
يتقاضون رواتب تقاعدية دون 500 

ألف دينار.

رواتب المتقاعدين للشهر 
المقبل تخلو من المنحة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعت أســعار النفط العاملية 
بأكثــر مــن 5 فــي املائــة امس 
علــى وقع مخاوف مــن إمكانية 
تسبب تفشي كوفيد في الصن 
بانخفاض كبير فــي الطلب من 

أحد أكبر مستهلكي الطاقة.
ووفقا للفرنســية تراجع ســعر 
الشــمال”  “برنت بحر  عقود خام 
املرجعــي أوروبًيــا إلــى 101,20 
دوالرا للبرميــل فيما تراجع “غرب 
تكساس الوسيط” األميركي إلى 

96,85 دوالرا.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت 
في بدايــة التعامــالت إلى أدنى 
مستوياتها في أســبوعن اليوم 
لتواصل خســائرها في األسبوع 
املاضي مع تزايد القلق من أن متديد 
تدابير اإلغالق ملكافحة كوفيد19- 
والزيادات احملتملة  في شــنغهاي 
األمريكية  الفائــدة  أســعار  في 
ستضر بالنمو االقتصادي العاملي 

والطلب على النفط.
السلطات  أقامت  وفي شنغهاي، 
أســيجة خارج املباني السكنية 
مما أثار غضبا شعبيا جديدا. وفي 
بكن بدأ كثيرون في تخزين املواد 
الغذائية خوفا من إغالق مماثل بعد 

ظهور حاالت عدوى قليلة.
بتوقيت   0913 الســاعة  وبحلول 
العقــود  انخفضــت  جرينتــش 
اآلجلة خلــام برنــت 4.63 دوالر أو 
4.3 فــي املائة إلــى 102.02 دوالر 
101.94 دوالر  للبرميل والمســت 
في وقت ســابق من اجللسة في 

أدنى مستوى منذ 12 أبريل.
اآلجلة خلام غرب  العقــود  ونزلت 
تكساس الوسيط 4.11 دوالر أو 4 
في املائة إلى 97.96 دوالر للبرميل.
احتمال  مع  أيضا  النفط  وضعف 
رفع أســعار الفائدة األمريكية مما 
يعزز الدوالر. ويجعل الدوالر القوي 
السلع املســعرة به أكثر تكلفة 

حلائزي العمالت األخرى.

وخســر كال اخلامن القياســين 
للنفط ما يقرب مــن 5 في املائة 
األســبوع املاضي بسبب مخاوف 
بشــأن الطلب، وتراجع خام برنت 
املاضي  بلغ الشهر  أن  بشدة بعد 
139 دوالرا وهو أعلى مستوى منذ 

.2008
واكتســب النفط دعما من شح 
املعــروض. وأدت األزمة األوكرانية 
بالفعل  اإلمــدادات  إلى خفــض 
بســبب العقوبات الغربية وجتنب 
العمالء شــراء النفط الروســي 
لكن السوق قد تشهد شحا أكبر 
في اإلمدادات مــع احتمال فرض 
االحتاد األوروبي حظــرا على اخلام 

الروسي.
اليوم  التاميــز  صحيفــة  وذكرت 
نقال عن نائــب الرئيس التنفيذي 
فالديس  األوروبيــة  للمفوضيــة 
دومبروفســكيس أن التكتل يعد 
عقوبات ذكية تســتهدف واردات 

النفط الروسية.

تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 % 
في ظل تفشي كوفيد في الصين

المركزي األوروبي: رفع أسعار الفائدة
 لن يخفض أسعار موارد الطاقة

المركزي الصيني يسمح للبنوك بتيسير 
تمويل شركات التطوير المتعثرة

من بينها “إيفر جراند”.. 

مناسيب سد دوكان تنخفض الى أدنى مستوى منذ خمسين سنة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
سجلت الســودان واليابان اكثر دول العالم مديونية 
نسبة الى الناجت احمللي االجمالي في عام 2022، فيما 
كان العراق احد الدول االقل مديونية بالنسبة للناجت 

احمللي ليتوشح بـ”املربع االخضر”.
جــاء ذلك وفق تقرير لصندوق النقد الدولي لشــهر 
نيســان احلالي، حــول تصنيــف دول العالم االكثر 
مديونية، اذ صنف التقرير “أكثر دول العالم مديونية 
هي التي تتجاوز مديونتها من 50 الى %100 نســبة 
الى الناجت احمللي االجمالي باللــون البرتقالي، والدول 
التي تتراوح مديونيتها اقل من 25 ولغاية %50 باللون 

االخضر” . 
وأوضح تقريــر صندوق النقد الدولي، أن “الســودان 
كان اكثر دول العالم مديونية نسبة الى الناجت احمللي 
االجمالي خالل عــام 2022 وبنســبة %284.1 يليه 
اليابان وبنســبة %262.5 ومن ثم جــاء ثالثا اليونان 
الراس االخضر  %184.4 وجاءت جمهورية  وبنســبة 
رابعاً وبنســبة %159 وجاءت اريتريا خامساً وبنسبة 

.”151.9%
وعربياً جاءت “الســودان اوالً ومن ثــم البحرين ثانياً 
وبنســبة %116.5 ومصر ثالثاً وبنسبة %94 واالردن 
رابعاً بنســبة %91.5 وجاءت تونس خامساً وبنسبة 

.”87.3%
وبن التقرير أن ســبع دول عربية لم يرتفع بها الدين 
اكثر مــن %50 من نســبة الناجت احمللــي االجمالي 
لتتوشــح باللون االخضر حيث كان نسبة الدين في 
الكويت %12.3 مقارنة بالناجت احمللي تليها السعودية 
وبنسبة  %24.1 ويليها االمارات وبنسبة %31.7 ومن 
ثم العراق بنسبة %35 ومن ثم جاءت اليمن وبنسبة 
%43.9 ومن ثم عمان بنســبة %44”، مشــيراً إلى أن 
“كالً من ســوريا وليبيا وفنزويال واوكرانيا ولبنان لم 
تدرج في اجلدول لعدم وجود بيانات دقيقة بالنســبة 

لهذه الدول”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أسعار صرف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراقي بشــكل طفيف، امس االثنــن، في البورصة 

الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كردستان.
وقــال مصدر صحفــي ، إن بورصة الكفــاح واحلارثية 
املركزية في بغداد، سجلت صباح اليوم 147450 ديناراً 

عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
وســجلت االســعار امس األول االحــد 147500 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.
وأشــار املصدر إلى أن اســعار البيع والشراء استقرت 
في محال الصيرفة باألســواق احمللية في بغداد، حيث 
بلغ ســعر البيع 148000 دينــار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أســعار الشــراء 147000 دينار 

عراقي لكل 100 دوالر امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردســتان، فقد شهدت 
اســعار الدوالر انخفاضا ايضا، حيث بلغ ســعر البيع 
147450 دينــاراً لــكل 100 دوالر امريكي، وبلغ ســعر 

الشراء 147300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

بغداد ــ الصباح الجديد 
تراجعت أسعار الذهب “االجنبي والعراقي” في األسواق 

احمللية، امس االثنن.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في أســواق 
اجلملة ب   شــارع النهــر في العاصمة   بغداد ســجلت 
صباح امس االثنن  ، ســعر بيع للمثقال الواحد عيار 
21 من الذهب اخلليجي والتركي واألوربي بلغ 393 الف 
دينار، وسعر شراء 389 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع 

السبت املاضي  396 الف دينار للمثقال الواحد.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب العراقي ســجل انخفاضاً أيضاً عند 353 

الف دينار، وبلغ سعر الشراء 349 ألفاً
وفيما يخص أســعار الذهب في محــال الصاغة، فأن 
ســعر بيع مثقال الذهب اخلليجي عيار 21 يتراوح بن 
395 الــف دينــار  و405 االف، فيما تراوح ســعر البيع 

مثقال الذهب العراقي بن 355 الفاً و 365  الف دينار.
ويساوي املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

وتراجعت اســعار الذهــب عامليا امــس االثنن حيث 
سجل ســعر الذهب الفوري 1919.61 دوالرًا لألونصة 
بعد ارتفاع ســعر الدوالر وتوقعات برفع سعر الفائدة 

من قبل اجمللس االحتياطي الفيدرالي.

العراق يتوشح باللون 
االخضر في قائمة 

مديونيات دول العالم

انخفاض طفيف بأسعار صرف 
الدوالر في بغداد واقليم كردستان

أسعار الذهب تتراجع في 
األسواق المحلية

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :

أن  دراسة حديثة نشرت  نتائج  أكدت 
قضية االســتدامة ومعايير احلوكمة 
الرشــيدة غائبة عن نحــو ثلثن من 
شــركات التصدير العاملية وال تلعب 

سوى دور ثانوي في أولوياتها.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة 
أليانز تريد لتأمن االئتمان وشــملت 
2500 شــركة في ست دول صناعية، 
أن 74 في املائة، من الشركات ال تراعي 
في اختيار أسواقها للتصدير اجلوانب 
اجلوانب  مثل  باالســتدامة  املتعلقة 
واحلوكمــة  واالجتماعيــة  البيئيــة 

الرشيدة للشركات.
املائة  33 في  الدراســة، فإن  وحسب 
من شركات التصدير في أملانيا قالت 
إن هــذه اجلوانب أثرت فــي اختيارها 

ألسواق التصدير، وفقا لـ”األملانية”.
الشركات  أن نصف  النتائج  وأظهرت 

املســتطلع آراؤها “47 فــي املائة في 
أملانيــا” تفضل التحــول إلى موردين 
أكثر اســتدامة عن أن جتري بنفسها 
تغييرات نحــو العمليــات أو اإلنتاج 

املستدام.
مــن جانبها، قالــت انا بواتــا كبيرة 
اخلبراء االقتصادين في أليانز تريد، إن 
“معايير االستدامة ال متثل أمرا شديد 
األهمية حتــى اآلن، فهي ال تلعب إال 

دورا ثانويا”.
وأضافت أن “أحد أسباب ذلك يرجع إلى 
أن الشــركات مضطرة إلى التعامل 
التوقيت  مع عديد من املشكالت في 
نفســه، ومن بــن هذه املشــكالت 
التكاليف املرتفعــة للطاقة والنقل 
واضطرابات سالســل التوريد وارتفاع 
تكاليف التمويل والنقص في الكوادر 

الفنية املتخصصة”.
ورأت بواتا أن الشــركات التي مهدت 
الســبل لعمل أكثر استدامة، لديها 
في  للغاية  جيــدة  انطــالق  نقــاط 

املستقبل.
وأوضحــت النتائــج أن أكثر من ثلث 
الشــركات “36 في املائة” للشركات 
املصدرة في أكبر ثالثة اقتصادات في 
االحتــاد األوروبي وهي أملانيا وفرنســا 
لتعويض  أســعارها  رفعت  وإيطاليا 

ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
ووصلت التجارة العاملية إلى مستوى 
قياســي مرتفع فــي 2021، لكن من 
املتوقع أن تتباطأ هذا العام ألســباب 
عديدة من بينها استمرار التأخير في 

سالسل التوريد العاملية.
ومع إعــالن أن التجارة العاملية بلغت 
نحو 28.5 تريليون دوالر العام املاضي، 
أوضح مؤمتــر األمم املتحــدة للتجارة 
والتنمية “األونكتاد” أن ذلك ميثل زيادة 
13 في املائة تقريبا، مقارنة مبســتوى 
ما قبــل جائحة كوفيــد - 19 لعام 

.2019
وقــال األونكتاد في حتديــث التجارة 
العامليــة لعــام 2022: “كان االجتــاه 

اإليجابي للتجــارة الدولية في 2021 
ناجتــا إلى حد كبير عــن الزيادات في 
أسعار الســلع األساسية، وتخفيف 
القوي  واالنتعــاش  الوبائية  القيــود 
التحفيز  حــزم  بســبب  الطلب  في 

االقتصادي”.
األمم  هيئة  أشــارت  ملحوظ،  بشكل 
املتحدة إلى البيانــات، التي تظهر أن 
التجارة فــي اخلدمات عادت أخيرا إلى 
مســتويات ما قبل اجلائحة في الربع 
الرابع مــن 2021، بينما ظلت التجارة 
في الســلع القوية، حيــث ارتفعت 
بنحو 200 مليار دوالر، لتصل إلى نحو 
5.8 تريليــون دوالر، وهو رقم قياســي 

جديد.
وكان منــو التجارة بن بلــدان اجلنوب 
أعلى من املتوســط العاملي في الربع 
األخير من 2021، مع زيادة بنحو 32 في 
املائة في الربع الرابع من 2020، وبزيادة 
تبلغ نحو 38 في املائة عند اســتبعاد 

اقتصادات شرق آسيا.

االستدامة ومعايير الحوكمة غائبة عن ثلثي شركات التصدير العالمية

الثالثاء 26 نيسان  2022 العدد )4886(

Tue. 26 Apr. 2022 issue )4886(



7 الثالثاء 26 نيسان 2022 العدد )4886(اعالن

Tue. 26 Apr. 2022 issue (4886)

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة

رقم االضبارة: 593/ت/2020
التاريخ: 2022/4/21

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوفة العقار املرقم 13/215 مقاطعة 18 علوة 
الفحل الواقع في الكوفة السهام العائد للمدينني كل من )مطشر 
جياد حســني وندى مطشر جياد وزينب عالء عبد الزهرة( احملجوز لقاء 
طلب الدائن )اديب صائب جعفر( البالغ )229,000,000( مائتني وتسعة 
وعشــرين مليون دينار عراقي، فعلى الراغب بالشراء احلضور في هذه 
املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر مستصحبا 
معه التأمينات القانونية وقدرها %10 من القيمة املقدرة وشــهادة 

اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على املشتري.
املنفذ العدل

كرار عماد كايت
املواصفات

1 - موقعه ورقمه: الكوفة 13/215 مقاطعة 18 علوة الفحل
2 - جنسه ونوعه: دار

3 - حدوده واوصافه: بلدية الكوفة
4 - مشــتمالته: العقار عبارة عن خربة آيلة للســقوط ويتألف من 
حديقة امامية بضمنها مرافق وصالة وغرفتي نوم ومطبخ ومطبخ 
وصحيــات وملحق صالة خارجية وغرفة نوم ومطبخ الســقف من 
الطابوق والشيلمان وهو ال يصلح للسكن وال يحتوي على شبابيك 

وابواب.
5 - مساحته: )9 اولك و 20 متر(

6 - درجة العمران: رديئة جدا جدا وآيل للسقوط
7 - الشاغل: ال يوجد

8 - القيمة املقــدرة: )194,062,500( مائة وأربعة وتســعون مليونا 
واثنان وستون الفا وخمسمائة دينار

9 - موعد املزايدة/ الساعة الثانية ظهرا من اليوم االخير من االعالن
10 - مكان املزايدة: داخل مديرية تنفيذ الكوفة

جمهورية العراق
رئاسة ديوان الوقف السني

دائرة الشؤون الهندسية
املشاريع

العدد 1428
التاريخ امليالدي 2022/4/25

إعالن مناقصة رقم )11(/2022
تدعو دائرة الشؤون الهندسية في ديوان الوقف السني/ منطقة السبع أبكار املقاولني والشركات من ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في مناقصة )هدم وإعادة بناء جامع اخلضر/ احملمدية/ األنبار( بكلفة تخمينية 
قدرها )1,705,445,600( )مليار وســبعمائة وخمســة ماليني واربعمائة وخمســة واربعون الفا وستمائة دينار( فقط محسوبة على املوازنة )االســتثمارية(. راجني مراجعة قسم املشاريع في الدائرة املذكورة اعاله 
لغرض شــراء العطاءات مقابل مبلغ )500,000( )خمســمائة الف دينار( غير قابل للرد مع استالم اســتمارة معلومات لطالبي العطاءات وأن آخر موعد لتقدمي العطاءات هو يوم )الثالثاء( املصادف )2022/5/24( على 
أن يســتصحب طالب العطاء املستمسكات املبينة أدناه ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن، علما أن الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ولها احلق بإلغاء املناقصة من دون تعويض مقدمي 
العطاءات ويعاد ثمن شــراء وثائق املناقصة. وتوضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى ســكرتير اللجنة في دائرة الشــؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها اسم الشركة ورقم املناقصة واسم 

العمل وتاريخ الغلق(
www.handasieya.com لالستفسار: زيارة املوقع اإللكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية

handasyawaqaf@yahoo.com او مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني
املستمسكات املطلوبة:

1. تأمينات أولية بنســبة )%3( من مبلغ العطاء البالغ )51,163,368( )واحد وخمســني مليونا ومائة وثالثة وستني الفا وثالثمائة وثمانية وستني دينارا( يقدم على شكل صك مصدق او خطاب ضمان مقدم من قبل 
مقدم العطاء او املدير املفوض او املؤسسني للشركة املشاركة في املناقصة حصرا على ان يكون خطاب الضمان نافذا ملدة ستة اشهر.

2. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك باملناقصة نافذة لنهاية العام احلالي.
3. هوية تسجيل املقاولني العراقيني نافذة صادرة من وزارة التخطيط وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني رقم )1( لسنة 2015 وبدرجة وصنف تؤهله للمشاركة باملناقصة.

4. تقدمي رسالة تعريفية للمقاول وتأييد باالعمال املنجزة او االعمال املماثلة على ان تكون صادرة من اجلهات التعاقدية احلكومية.
5. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة املقدمة.

6. يلتزم املقاول بتحديد مدة تنفيذ العمل مع تقدمي جدول تقدم العمل )وسيكون جلدول تقدم العمل املقدم أهمية بالغة في املفاضلة بني العطاءات(.
7. على مقدم العطاء ان يوقع استمارة تقدمي العطاء وعلى كل صفحة من جداول الكميات املسعرة ويتم تدوين أسعار العطاء باملداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة بالدينار العراقي وال يجوز احلك او الشطب وكل 

تصحيح في األسعار أو غيرها يجب إعادة الكتابة رقما وكتابة والتوقيع إزائه.
8. على مقدم العطاء تقدمي احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني آلخر ثالث سنوات على ان تكون رابحة

9. على مقدم العطاء تقدمي شــهادة تأســيس الشركة ومحضر اجتماعها التأسيسي او قرار التأسيس )مصدق بتاريخ حديث ال يتجاوز 3 اشهر( وتلتزم شركات القطاع العام بتقدمي نشاطها ونسخة من نظامها 
الداخلي

10. وجوب تقدمي كتاب يبني الكفاءة املالية للشركة املتقدمة من أحد املصارف.
11. يلتزم مقدم العطاء بتقدمي العطاء وفق استمارة تقدمي العطاء املعد من قبل دائرتنا.

12. قبل إجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة ونظامها الداخلي.
13. على مقدم العطاء تقدمي عمل مماثل واحد منجز خالل العشرة سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء وبقيمة )852,722,800( )ثمامنائة واثنني وخمسني مليونا وسبعمائة واثنني وعشرين الفا وثمامنائة دينار( 

والتي متثل )%50( من مبلغ املناقصة.
14. على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية البالغة )682,178,240( )ستمائة واثنني وثمانني مليونا ومائة وثمانية وسبعني الفا ومائتني واربعني دينارا( والتي متثل )%40( من مبلغ املناقصة عند تقدمي العطاء

15. على مقدم العطاء تقدمي العطاء في القســم الرابع وفق ما ورد في الوثائق القياســية لعقود األشغال وســتعتمد كمعايير للتأهيل حيث تقدم ورقيا بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق 
املكتوبة للعطاء بصيغة االعالن.

16. توضع العطاءات عند تقدميها في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في الديوان )مدرج عليها رقم املناقصة واسم العمل(.
17. سيهمل كل عطاء لم يتضمن الفقرات اعاله.

18. سيتم عقد مؤمتر لإلجابة على استفساراتكم يوم )األحد( املصادف )2022/5/15).
مالحظة: يتم استالم اخملططات من قسم التصاميم

ر. مهندسني أقدم
إسماعيل عايد جاسم
معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية وكالة

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 781/ش/2022
التاريخ: 2021/9/27

اعالن
الى املدعى عليه/ عيسى محمد ياسني

أصــدرت محكمــة   2021/9/27 بتاريــخ 
األحوال الشــخصية فــي تكريت بحقك 
حكما غيابيــا يقضي )بالتفريق القضائي 

بينك وبني املدعية أحالم نعمان محمد(
لذا تقــرر تبليغــك بصحيفتني محليتني 
وفي حال عــدم حضورك الى هذه احملكمة 
او إرسال من ينوب عنك قانونيا لالعتراض 
والتمييــز خالل مدة أقصاهــا ثالثون يوما 
من تاريخ النشــر في الصحف يعتبر قرار 

احلكم بحقك ومكتسبا درجة البتات.

القاضي
يعرب علي جاسم

مجلس القضاء األعلى
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 

االحتادية
محكمة األحوال الشخصية في 

تكريت
العدد: 482/ش/2022
التاريخ: 2022/4/24

اعالن
الى املدعى عليه/ قيصر مهدي عبد

أصــدرت محكمــة   2022/4/24 بتاريــخ 
األحوال الشــخصية فــي تكريت بحقك 
)بتأييد صحة صدور  حكما غيابيا يقضي 
قــرار احلكــم بالدعــوى 39/ش/1997 في 
1997/8/6 القاضي باحلكــم بالتفريق بني 
الــزوج )قيصر مهدي عبــد وزوجته ربيعه 

هادي حبيب(
لذا تقــرر تبليغــك بصحيفتني محليتني 
وفي حال عــدم حضورك الى هذه احملكمة 
او إرسال من ينوب عنك قانونيا لالعتراض 
والتمييــز خالل مدة أقصاهــا ثالثون يوما 
من تاريخ النشــر في الصحف يعتبر قرار 

احلكم بحقك ومكتسبا درجة البتات.
القاضي
عبداهلل حسن خلف احلبيب
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تشكيل

شعراصدار

غريب مال زالل
في حلظة انطالق التشكيلي العراقي في 
الرسم تبدأ رغبة عاتية في اخلروج من بني 
أصابعه وهي تنشد إجناز ما يطمح إليه 
املغايرة  في  فالرغبة  كلها،  بهواجســه 
هي ذاتها التي ستكشــف له عن لبابه 

وصلته باحلياة وصلة احلياة به.
تعرفت عليه في السليمانية بكردستان 
لنشــاطات  أثناء مشــاركتنا  العــراق، 
سيمبوزيوم السليمانية الثالث وحضوره 
لنا،  وإصراره علــى مواكبتــه  اجلميــل 
وتعضدت هذه املعرفة حني جمعتنا معاً 
جبال كردســتان والرحلة اإلستطالعية 
اجلميلة التي قمناها معاً، والتي ال تنسى 
الســيمبوزيوم،  في  املشــاركني  برفقة 
ودلشاد كويســتاني الفنان الذي يستل 
الفرح من داخلــك مهما كانت معتمة، 
وعباس جــاور الناقد العراقــي املعروف، 
مع آخرين لــم تعد تســعفني ذاكرتي 
بأسمائهم، لكن ما أعرفه بأن الواقع كان 
أشــبه بحلم، كما احللم كان حتى بات 
واقعاً، ما أعرفه بأن اجلميع ســيوثق تلك 
اخلطوات الزمنية، وســيقوم بتســجيل 
التاريخية، وسيروي  معاملها بأســمائها 
مفرداتها وما جتلى فيها من أجواء عذبة 
وبأنها كانت حلظــات حتتفل باحلياة كما 
احتفلــت احلياة بها، أســوق هذا الكالم 
وأنــا مقبل على قــراءة أعمــال الفنان 
(، والذي  1958السليمانية   ( كمال هجار 
قصدته في بداية احلديــث، الفنان الذي 

الفنون  مختلــف  تتقاطع  رحابــه  في 
واإلبــداع، ويقطف األلباب كعالمة على 
ما يتناولــه في أبحاثه التي تســاعده 
على بلورة آراء تساهم في جتديد نظرته 

إلــى الفن ومهمته عّلــه بعطي بذلك 
العجلــة في هذه  لهذه  دفعاً جديــداً 
يأتيه  الزمن املعاصر،  احلقبة املهمة من 
النشــاط بكل تالوينه، ويستمد الضوء 

من الفضاء الذي فيه تنكشف األسارير 
كلها وتعلن عن نفســها صريحة، فهو 
شــجرة مثمرة جداً بثمار كان من املتاح 
لــه أن ينتجها بالقدر ذاتــه من إنتاجه 
للقيمة اجلمالية لها مع إداء إبداعي في 
إبتناء حكايتها التي تقول أسرار الوجود، 
والتي تتشــكل بنهوضها وثمارها وهي 
زاخرة باحلياة، حتمــل طعمها في ذاتها 
وحتيل هــذه الذات طواعيــة ال عنوة أو 
قهراً إلى فضاءات، وشــحنها بدالالتها 
املســتمدة مــن ماهيتهــا ومــن تلك 
املكونات البنائية التي ال ميكن ألي عنصر 
آخر أن يلغيها، فهو يتمتع بقدر عال من 
احلماس إن كان فــي إختياراته الدائمة 
ملشــاهده املتخيلــة، واملتدافعة، أو في 
بها،  الصادق  واإللتصاق  بالواقع  عالقاته 
وجميعها تســهم في إضفاء املزيد من 

احليوية لتجربته املثيرة للقراءة واجلدل.
كمال هجار بشكل أو بآخر يحرر الزمن 
أوراقــه ويتناولهــا بحوارية  ليلتقــط 
مزدهرة تســتجيب للرغبــات النوعية 
لوعيه التي تتســع دوائرهــا كلما غار 
فيها أكثر، نعم يحرر الزمن تاركاً الريح 
يبعثر أوراقه، ويقترن هو مبفرداته جاهداً 
بلملمة تلك األوراق وإعادة صياغتها من 
جديد، بالشــكل الذي يــراه، وهي التي 
ستشــكل مادته األهم في مشــروعه 
لرؤية  الذي يشــتغل عليه، مؤسســاً 
منفتحة على التاريخ وعلى العالم معاً، 
وحامــالً ملوقف فاعل من/فــي الوجود، 
فهذا التزود املعرفي والثقافي ال بد أنها 
ترفع من سقف تزوده في الوعي والرؤى، 

فيمارس بهذا الوعي وبهذه الرؤى تأثيره 
خلصوصيته  مــالزم  مفهــوم  نقل  في 
ومحليتهــا إلى مناطــق تتداخل فيها 
ذلك  يفضي  بحيث  والســمات  املالمح 
إلى خلق حركات غير مؤرقة هي حتوالت 
جدلية فيهــا تذوب اجملاورة، إن كانت بني 
األضداد، أو بني املتصاحلة منها، ومن باب 
ما يقدم عليه هجار من بحث دائم فهو 
إلى  للوصول  التوثيــق  يصطحب معه 
حقائق فرضتها ضــرورات بحثه، ولهذا 
وذاك فهو شديد احلرص على أن ما يبذله 
من جهد أن يكون مكرســاً لنتائج جد 
متميزة، فهــو وفي زمنه املعلوم، وبلغة 
جديــدة ال بهرجة فيهــا وال إتكاء على 
الســرد وحده يعيد إنتاج خطاباً فنياً ال 
تنداح معه األسئلة، بل تساعدها على 
دفع احلركــة فيها في إجتــاه بحثه هو 
ويحيلها بدوره إلــى إجتاهات أخرى، وإن 
بقي ثمة ســؤال عالق في اإلطار تبحث 
عــن إجابات ممكنــة في حالــة كونها 
بقيت جزءاً من العمل قد يفضي به إلى 

مشهد يؤصل مشهده الفني املنشود.
كمال هجار يدرك بأن لكل جنس إبداعي 
شرطه التاريخي لوالدته، والعمل الفني 
الذي يشــتغل عليه ليس خــارج هذا 
املفهوم، لهذا نراه ال يستصعب الغوص 
فيه عّلــه يصل إلى أقصى درجاته، وفي 
الوقت نفسه يُْحيي املسافة التاريخية 
فيه بوصفها مسافة تواصلية وتتابعية 
بها يجتهد تاريخيــاً ليجري ضمن هذا 
الفضاء من داخلــه دون إغفال العامل 
الذاتي احلــواري الذي يعطيــه فاعلية 

نامية بإجتاه ما يرسخه وما مييزه، ولكل 
ذلك فليس غريباً أن نرى أن أكثر أعماله 
التاريخ بشــقيه املكاني  إلى  يعود بها 
والتشــخيصي، حتى أنه في عام 2019 
قدم معرضــاً كان بانوراما فنية للتاريخ 
الكردي وعلى نحو أخص املآســي التي 
هطلــت عليه من أنظمة إســتبدادية 
واجملازر التي مورست بحقه والتي ال ميكن 
أن ينساها اإلنسان الكردي كقلعة دزه، 
قلعة دمدم، قلعة هولير، حلبجة، أنفال 

.. إلخ
في اللحظة التي يبدأ فيها كمال هجار 
بالرسم حتى تبدأ رغبة عاتية في اخلروج 
من بني أصابعــه وهي تنشــد إجناز ما 
يطمح إليه بهواجســه كلها، فالرغبة 
في املغايرة هي ذاتها التي ستكشــف 
له عــن لبابــه وصلته باحليــاة وصلة 
احلياة به، فيحاكــي التاريخ بكل وجعه 
وينهض بهذا الوجع ال تكلفاً وال تصنعاً 
وال حتذلقاً به، بل هو يرى نفسه جزء من 
هذا الوجع، عاشــه بكل جزيئاته وإبره، 
ال يبرح خياله الذي سيقوم على الدوام 
بإعادة إنتاجه، وهو على يقني تام بأن من 
ال يجهل ماضيه بكل هــذا الزخم من 
اآلااااااااهات ال ميكن أن يجعل مستقبله، 
فهو النافذ إلى جوهر األشــياء وصميم 
حقائقها، وهمه أن يجسدها في شكل 
ولــون أو في ما هو إلى ظواهر األشــياء 

علها تكون عنواناً لدواخلها.

      

صــدر عن مؤسســة أبجــد للترجمة والنشــر 
والتوزيــع )العراق(، كتاب جديد للباحث ســعيد 
بوخليــط ، حتت عنــوان : غراميــات ألبير كامو 

ورسائل حميمية أخرى.
ركــزت النصوص علــى موضوع احلب والعشــق 
والشــغف وكذا حّس تداعيات مختلف املشاعر 
الباطنية اخلاصــة، فألهبت حواس وأحاســيس 
مجموعــة كتَّــاب عامليــني كبــار، وألزمتهــم 
بتخصيص ساعات من يومياتهم قصد االنكباب 
على تدبيج مراســالت عديدة لســنوات طويلة، 
ورســائل فــي غايــة اخلصوصية؛إمــا بكيفية 
متواصلة أو متواترة أو متقطعة، حسب الظروف 

الشخصية التي ميّر منها هذا الكاتب أو ذاك.
رســائل يكتشــف معها القارئ رمبــا ألول مرة، 
اجلانب العاطفي واحلميمي و اإليروسي أيضا، لدى 
األســماء التي أرســى حضورها معالم الفصول 

العمل، وشــكلت هواجســها  لهــذا  األربعة 
اليوميــة الذاتيــة، عناوين بارزة لفقــرات بنائه 

الهيكلي. املقصود هنا؛ حتديدا :
ألبير كامو، ســيمون دو بوفــوار، ماريا كازارس، 
ســتيفان ماالرميه، شــارل   بودلير، غوستاف  
فلوبير، هنــري جيمس، أندريه جيد، مارســيل 
بروســت، جان كوكتو ، ويليام فوكنر، إرنســت 

همنغواي، أنطوان دي سانت إيكزوبيري.
 توليفة مشاهد أدبية رائعة وثرية،امتدت ألزمنة 
وشملت ســياقات تاريخية مختلفة، تضمنت 
ذكريــات، حنينــا، نزهات، حكايات أســطورية، 
حلظات حميمة، وئــام، خصام، وّد، غضب، تآلف، 
تنافــر، فرح، غضب، قطيعة، انصهار، ســاعات 
النوم، إلخ، انصب قصدها ضمنيا تبعا لطبيعة 
اخملاَطــبِ ضمن تطور متواليات الرســائل وكذا 
وِْجهة مشــاعر صاحبها، حــول : األمِّ ،احلبيبة، 

العاشق، اجلّد/اجلّدة.
احلميمي  باجلانــب  احتفت  الرســائل،وقد  هذه 

عند كامو كواجهــة للغالف بحكم احليز املهم 
قياسا للباقي،الذي شــغلته بني دفتي الكتاب 
مجموعــة من رســائله البليغــة املتبادلة مع 
ل في  حبيبته االســبانية ماريا كازارس،تشــكِّ
نهايــة املطاف شــهادات موثَّقة عــن حكايات 
هائمة ونزاعات و توافقات ومواقف شــخصية، 

عاشها بعض كبار أدباء اإلنسانية.

عبد الستار نورعلي*
سألني يوماً تلميذي الوفيُّ النجيُب، واللَِسُن 

اللبيُب:
”! “أستاذي، ملاذا حتيُط نفَسَك بستارٍ حديديٍّ

هذا أنا!
ِمْن خلِف فوالذي املتنِي

محارٌب،  
ُمتفرٌِّد،

ٌد، ُمتوحِّ
ُمتفتٌِّح
أتعلُم.

إنَّ احلياَة رسالٌة
قدسيٌة،
ال تُهرَُم.

رغَم الستارِة مْن حديٍد
أو  رياٍح عاتياٍت

 ذارياٍت

تسلُم.
قْل ما تشاُء:

أنا اجلهوُل،
أنا اخلجوُل،
أنا الَوقودُ،
أنا الَعنودُ،

ٌد، أنا الذي ُمتزهِّ
ٌف، ُمتكهِّ

ُمستسلُِم!
فاسمْع ندائي:

ٌم، إّنني ُمتنعِّ
ٌم، ُمتفهِّ
ُمتناِغٌم،

الِعرُق فيَّ الثائُر املُستحِكُم.
ُسّمارَي الكلماُت،

واألقالُم،
واألوراُق،

واألحداُق،
واألنباُء،

واألبناُء،
ما بنَي التفاؤِل أُضرَُم.
اهالً وسهالً بالِضراِم

فنارًة
خلَف احلديِد،

بها احلشودُ محبًة
سحرّيًة
تتقّدُم.

* شاعر وكاتب وناقد ومترجم

»كمال هجار« يحّرر الزمن ليلتقط أوراقه

سعيد بوخليط : »غراميات ألبير كامو
ورسائل حميمية أخرى«

… الِستاُر الحديديُّ

قراءة

زمن يراودنا على حياتنا التي البســتنا مسوح 
االنهزام والقبول.

ـ صانع تفاهات ماكر..االرادات هزمية قبول تلبس 
ثيــاب املهرجني..ما االرادة التي جاءت بك لترمي 
بك داخل آتون من االحــزان والبكاء..لم اخترت 
هذه دون ان تختار العيش مع ارادة متنحك رغبات 
الرضا والقبول؟اراك نسيت خطواتك التي لوثت 
ليالي عبثك عند الشــارع الــذي يتوج الرؤوس 
بالثماالت..لم تطالبنــي بالرجوع الى ما كنت 
عليه؟ام فقدت اوالدها..وشرود من االسئلة التي 
احلمار.. تصفيق)ابن  يافوخي..وتصفيــق..  حترق 
وغني..ههههههه..البـأس  وغني..صفق  صفق 
اصفق واغني.. ابن القحبة ارقص.. هيا ارقص.. 
ارواحنــا لك الفدى قائدنا املمجدا..ســافل من 
ال يطرب الناس ويثير حماســتهم..صفق..غن..
ارقص..صفق..غن..ارقص.. احنه مشينه للكبر..

عاشك يدافع عن قهر محبوبته.. )ص19ـ ص20                        
فاخلطاب الســردي يحــاول ان يعبر عن موقف 
انســاني حمل دالالت الواقع بــكل تناقضاته 
وافرازاته..وهــو ينطلق من اخلــارج الى الداخل 
بحكم رؤاه املثقلــة بالرفض واالغتراب فكانت 
الذات اجلمعي وتشاركه همه..لذا فهو  تالمس 
يســحب متلقيه باضاءاته الفنيــة واجلمالية 
التــي تنطوي علــى دالالت متميزة  وايحاءاته 
بعمقها للغوص والتامل في صوره التي جتسد 
مكنونــات وخوالج الــذات املنتجة)الســاردة( 
بدالالت درامية تكشــف عن ازمتها واملوضوع..

عبر قــوة خياله فــي عملية اخللق الســردي 
التي تتأتــى من مجازات املشــاهد التصويرية 
التي هــي )تعبير عــن عملية اخللــق اجلمالي 
لعناصــر الرؤيا الذاتية املســتمدة من املعاناة 
االنســانية العامــة ثم التدرج الــى نقل ذلك 
الى واقع االشــياء املوضوعــي..( كما جاء في 
معجم املفصل في اللغــة واالدب..اضافة الى 
العبارة وانســجام مفرداتها..فضال عن  كثافة 
توظيفــه بعض التقنيات االســلوبية والفنية 
كاالستفهام الذي شكل حركة بيانية تعبر عن 
واقع نفسي او فكري.. وتقريب السرد من النزعة 
التأملية ..والتكرار اللفظي الدال على التوكيد 
الشعبي)صفق..غن..ارقص  الفلكلور  وتوظيف 
..احنه مشــينه للكبر/عاشــك يدافع عن قهر 
جابه...( علــي  منهو  يابه  محبوبته(..و)اويــاله 

ص11.. الــذي يســتخدمه الشــاعر كعنصر 
اســاس من عناصر بناء النص فيعطيه طعما 
خاصا ورائحة شــعبية..كي يثبت انتمائه الى 

وسطه االجتماعي..
)يحاول صاحب املشــرط محو ما ال يرغب فيه..
ما يتعارض ووجود اجلســد الــذي مل االنتظار..

لكن القلب يرجوه ان ال يفعل..الوشــم الفاقع 
الذي يراه االن هو مصدر جنون اجلســد الوحيد..

هل ميكن ان تصــدق ان قلبا مجنون ال يصاحبه 
جسد فائر مخبول..جسد يتحول الى ما يشاء 
القلب ساعة يريد..املسافة تنغلق االن..املسافة 
غدت بحجم كفني زرقاويــن وترقب يتقيأ قلق 
اللحظة التي قد تكون حاســمة..ود اجلسد لو 
قفز صوب القلب..لو انه حمل بقاياه وفر غير آبه 
بفكرة املوت التي اســتحوذت عليه طوال تلك 
الســاعات التي ال يعرف حلســابها دربا..يحمل 
قلبه بني يديه مجتازا البوابة الثلجية.. خطواته 

يالزمها التعثر واجلنون..                         
يقول القلب الى اين تراك ذاهب؟                                                      

يقول اجلسد ال عليك فقط كن تابعي                                                  
يقول القلب..انت تريد تغيير قواعد اللعبة                                           
فاالجساد هي التي تتبع القلوب..(ص31                                           
فاخلطاب الســردي عنــد الســارد يتركز على 
مخاطبة القوة الوجدانيــة االنفعالية الثارتها 

والتاني فيها لتحدث مشــاركة وجدان السارد 
النــه يتعامل مع جميع املؤثــرات التي يتلقاها 
جهازه العصبي اي انه يتعامل مع جميع مظاهر 
حركة املادة فــي الزمان واملكان ..اضافة الى انه 
متكن من حتريك اجلمــادات والثوابت الطبيعية) 

وتوظيفهــا وعناصرهــا توظيفــا نفســيا .. 
ليشكلها حســب مايراه خياله ويالمس وهج 
شــعوره واحساسه مع نفاذ الى الروح الداخلة 
للموجودات كي تشاركه خلجاته وتتفاعل مع 
املنولوجية  احلوارية  النزعة  باعتماده  عواطفه.. 
املثيرة لالســئلة واالثــارة من خالل تشــّظي 
واعضائها  وانبعاث صوتها من جوارحها  الذات 
القلب/يقول اجلسد/ )يقول  املؤنسنة  اجلسدية 
صفن الرأس/ترد النفس/تضحك الروح ...(.. وتارًة 
نرى الشــخوص تتحرك خالل أزمنــة وأمكنة 
متعددة بأسلوب االسترجاع الذي ضمن الفترة 
الزمنية دون ذكر تاريخ ُمحدد..                                                                
وهكــذا وجدنا انفســنا امــام جتربــة رؤيوية 
متفجرة عكســت احلالة االنفعالية واالنفتاح 
الداللي والتقابالت الثنائية واســتنطاق املكان 
الذي منح النص تشــظيا جماليا واسهم في 
تخصيب املعنى وتكثيفه.. كونها تنم عن جتربة 
واقعية مبخزونها الســردي الذي يكشــف عن 
معاناة وغربة داخلية الفها املنتج)السارد(.. وهو 
يحاول ان يوقظ التاريخ باســلوب بنائي مغامر 
يحتك بواقعــه فيصوره عبر كلمــات وافعال 
ودالالت تفجرت مبشــاهد احتلت مكانتها في 
القلب وانعشــت الفكر بوهمها اجلمالي الذي 
هو)الوهم الوحيد الذي ال يســتطيع الكذب..(

كما يقول روديجر لوبيز ..                 

* البوابات السبع متناغمة ميثولوجيا و خلق 
اهلل تعالى ســبع سموات، وســبعة أراضي، 
وســبعة أيام في األســبوع، والطــواف حول 
الكعبة يكون على سبعة أشواط، والطواف 
بني الصفا واملروة هو ســبعة أشــواط أيًضا، 
ورمي اجلمرات ســبع مــرات، وتكبيرات العيد 
هي ســبع، وأمــر اهلل تعالى األهــل بتعليم 
أوالدهــم الصالة في عمر ســبع ســنني، وقد 
أرســل اهلل تعالــى الريح على قــوم عاد ملدة 
ســبعة أيام، وقد شــبه اهلل تعالى الصدقة 
بحبة لها سبع ســنابل، وكان عدد السنابل 
التي رآهــا يوســف الصديق عليه الســالم 
فــي املنام هي ســبع ســنابل، وُجمَعت هذه 
السنابل في سبع ســنني..وهناك سابع يوم 

امليت..ونغمات السلم املوسيقي سبع..

علوان السلمان
                                                                  

)لي جنتي فال أبالي بحديقة اجليران
مادام في قلبي وردة(.. الشاعر آوات حسن أمني

النص السردي..منظومة معرفية متفجرة تعلن 
عن انفتاح داللي ملنتج )سارد( مستجيب اليقاع 
احلياة املكتنز بالصور برؤية واعية مســتنطقة 
لهــا ومســترجعة للخزيــن الذاكراتــي بروح 

معاصرة.
وباســتحضار النص الروائي)نهــر الرمان( الذي 
انتجته ذاكرة الروائي شــوقي كرمي واســتهله 
بنــص مــواز للشاعرالفرنســي)لويس أراغون ( 
تلته ســبع بوابات وافتتح كل بوابة يـ ) مقولة 
أو أغنيــة قدميــة أو مثل.....(..وهي تكتظ بالهم 
االجتماعي.. ونســجته اناملــه بوعي تصويري 
مســتفز ملتلقيها..واسمت دار العراب في نشره 
وانتشــاره/2022.. كونــه نــص ينم عــن جتربة 
الذي يكشــف عن  الســردي  واقعية مبخزونها 
معانــاة وغربة داخلية الفها املنتج)الســارد(....
يلــف جوانحها ويؤطــر بواباتها..ابتداء العالمة 
بطاقة  املكتنز  العنوانية  وااليقونة  السيميائية 
رة قابلة للتأويالت القادرة على إنتاج  حيوية مشفَّ
الداللة الغرائبيــة في بعدها امليثولوجي الرمزي 
الــذي تناغم مع لوحــة ارتكزت علــى ظاللها 
اللونية الكاشــفة عــن املوت)النــزف الفكري 
الدموي الذي شــكل نهر الرمــان بلونه)االحمر( 
اجملــازي.. واحليــاة الظلمة بسوادها..فاســتمد 
جماليته من بنائها الثنائي املتماســك بتكثيف 
عباراتها ومجازاتهــا وموجودات الواقع والذاكرة 
التاريخيــة والبنيــة الذاتية النابعــة من الرؤيا 
احملققة للصورة املرتبطــة بالتجربة..مع اعتماد 
املفارقة)جتربة موت( لتحقيق الضربة االسلوبية 
االدهاشية املفاجئة..                                                                

قال خالد خلف وهــو يجتاز حلظات جنونه عابرا 
باجتــاه حلظة صحو كنــت انتظرها لســاعات 
طويلة وانا ارقب عينيــه الذائبتني في انهار من 

اخلوف والشعور بالذل
واخليبة..احثه مبكر مازح:                                                                      

ـ لم ال ترم االدعاء باجلنون؟اما مللت هذه اللعبة 
الكريهة..                              

يبتسم بشغف عاشق مؤمن ان اخالصه يكمن 
فــي خياره الذي نعتبره ثقيــال صعب احلمل في 

في »نهر الرمان.. تجربة موت«

التناغم الميثولوجي والبوابات السبع * 

صانع تفاهات ماكر..
االرادات هزيمة قبول 

تلبس ثياب المهرجين..
ما االرادة التي جاءت بك 

لترمي بك داخل آتون من 
االحزان والبكاء..لم اخترت 
هذه دون ان تختار العيش 

مع ارادة تمنحك رغبات 
الرضا والقبول؟اراك نسيت 
خطواتك التي لوثت ليالي 

عبثك عند الشارع الذي يتوج 
الرؤوس بالثماالت
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة

رقم االضبارة: 2019/1331
التاريخ: 2022/4/12

الى/ املنفذ عليه مثنى عبد الزهرة ياسني
الكاظمية حي الزهراء م440 ز38 د36

لقد حتقق لهذه املديرية من إشعار مركز شرطة الشعلة العدد 6307 في 2022/4/4 وختم مختار محلة 
440 علــي خلف حنتوش أنك مجهول محل اإلقامة وليس لــك موطن دائم او مؤقت او مختار، ميكن 
إجراء التبليغ عليه، واســتنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الرصافة خالل خمســة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشرة املعامالت التنفيذية 

بحضورك وفي حال عدم حضورك ستباشر هذه املديرية بإجراءات التنفيذ اجلبري وفق القانون:
املنفذ العدل
جعفر سالم مهدي

اوصاف احملرر:
ورقة تكليف باحلضور العدد 2019/1331 في 2022/3/16 املتضمن تبليغ املدين مثنى عبد الزهرة ياسني 

لغرض تقدمي كفيل ضامن وخالفه منع السفر استنادا لنص املادة )30( من قانون التنفيذ

م/ متديد موعد الغلق

تعلن شركة مصافي اجلنوب شركة عامة عن متديد موعد غلق املناقصة التالية:

نــود التنويه بأنه مت متديد موعد الغلق للطلبيــة أعاله لغاية يوم الثالثاء املوافق 
2022/5/17 الساعة الثانية عشرة ظهرا بدال من 2022/4/17 وفي حال مصادفة 
يوم الغلق عطلة رســمية يســتمر اإلعالن الى ما بعد العطلــة، لذا اقتضى 

التنويه... مع التقدير.
حسام حسني ولي
مدير عام شركة مصافي اجلنوب

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد/ 1268/ش/2022

الى املدعى عليه/ حيدر لفته حسني
اقامت املدعية )اميان كرمي رزاق( الدعوى املرقمة 
أعــاله والتي تطلب فيهــا دعوتك للمرافعة 
واحلكم بإثبات نسب الطفلة )اديان( وجملهولية 
محل اقامتك وحســب اشعار مختار محلة 
حي اجلهاد واملرفق بكتاب مركز شــرطة حي 
2022/4/18 تقرر  5009 فــي  بالعــدد  اجلهاد 
تبليغــك بواســطة صحيفتــني محليتني 
رسميتني يوميتني للحضور امام هذه احملكمة 
التاسعة صباحا  الساعة   2022/5/12 بتاريخ 
وعند عدم حضــورك او من ينوب عنك قانونا 
ســوف جترى املرافعة بقحك غيابا وحســب 

األصول.
القاضي

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف واسط 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت
العدد/ 1925/ش/2022

الى املدعى عليه/ علي بدن مجلي
اقامت املدعية )ابتسام مناحي حسني( الدعوى 
املرقمة أعاله والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
واحلكم بتأييد حضانة االطفال وجملهولية محل 
اقامتك وحســب اشــعار مختــار محلة حي 
اجلوادين واملرفق بكتاب مركز شــرطة الفالحية 
بالعــدد 5425 فــي 2022/4/19 تقــرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني 
للحضور امام هذه احملكمــة بتاريخ 2022/5/11 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سوف جترى املرافعة بقحك 

غيابا وحسب األصول.
القاضي
غامن عواد جنم البدري

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة استئناف بغداد الرصافة االحتادية
دار القضاء في االعظمية
محكمة بداءة االعظمية

العدد: 497/ب/2022
التاريخ: 2022/4/20

خدمة وجباية
املدعى عليه/ فاضل حطاب احمد

العنوان/ محلة 214 زقاق 4 دار8
م/ إعالن

بتاريخ 2022/4/11 أصدرت هذه احملكمة حكما غيابيا بالدعوى 
املرقمة 497/ب/2022 يقضي احلكم بإلزامك بتأدية للمدعية 
مبلغ مقداره )15000000( خمسة عشر مليون دينار عن قيمة 
الكمبيالة املرقمة 29562 فــي 2021/11/16 وجملهولية محل 
اقامتك حسب ما جاء بشــرح القائم بالتبليغ/ مسلم هاني 
شــمخي في 2022/4/12 وتأييد قائممقاميــة قضاء الزهور 
وتأييد مختار محلة 214 قررت احملكمة تبليغك بالنشــر في 
صحيفتــني محليتــني يوميتني على ان تكــون من الصحف 
الواســعة االنتشــار واملقروءة ولك حق االعتــراض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكســه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية حسب األصول.. مع التقدير
القاضي األول
محسن فاضل فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط االحتادية
محكمة بداءة الكوت
العدد: 1634/ب/2022
التاريخ: 2022/4/25

الى املدعى عليه/ احمد حسني عبد علي
إعالن

أقام املدعي باســم هويدي عبــاس الدعوى املرقمة 
اعاله يطلب دعوتــك للمرافعة واحلكم بتســديد 
مبلغ قدره أحد عشر مليونا ومائتان وأربعة وستون 
الفا وثمامنائة دينار عراقي عن دين ناجت عن تســديد 
فواتير السيارة لدى مصرف الرافدين وجملهولية محل 
اقامتك حسب إشعار مختار منطقة اخلاجية/ عزيز 
صكبان عبد وكتاب مركز شرطة اخللود بالعدد 4223 
في 2022/4/19 لذا تقــرر تبليغك مبضمون عريضة 
ونشــر بصحيفتني  1634/ب/2022  املرقمة  الدعوى 
محليتني لذا اقتضى حضوركم يوم 2022/5/10 وفي 
حال عدم حضوركم ســوف يتم السير في إجراءات 

الدعوى غيابيا بحقكم.
القاضي
حيدر شعيوط سدخان

محافظة نينوى 
قسم العقود

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/84/ مجاري/ )خطة األرصدة 
اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)متديد شبكة مجاري في حي املالية قرب ثانوية املتميزات مع 

تأهيل الشوارع(
ضمن تخصيصات )خطــة األرصدة اجملمدة حملافظــة نينوى لعام 
2021( وبكلفة تخمينية )1،030،987،000 دينار( مليار وثالثون مليون 
وتسعمائة وسبعة وثمانون الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )240( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشــركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قسم العقود في ديوان احملافظة )خالل أوقات الدوام الرسمي 
وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 
(2022/5/11( للحصول على نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع 

قدره 1,000,000 دينار )واحد مليون دينار( غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات مــن قبل صاحب العطاء او مــن يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واســم مقدم العطاء 
وعنوانــه ويودع في صندوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات في 
ديوان محافظة نينوى مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة 
في الصفحة رقــم )2( علما ان تاريخ الغلق يــوم اخلميس املوافق 
2022/5/12 الساعة الثانية عشــر ظهرا وسوف ترفض العطاءات 

بعد هذا املوعد.
يكــون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشــرة من صباح يوم 
اخلميس املوافق 2022/4/28 لإلجابة على االستفسارات في العنوان 

املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

محافظة نينوى 
قسم العقود

م/ إعالن مناقصة عامة رقم 2022/49/ بلدية/ )خطة األرصدة 
اجملمدة لعام 2021(

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ:
)تأهيل القنطرة قرب مدينة األلعاب(

ضمن تخصيصات )خطة األرصــدة اجملمدة حملافظة نينوى لعام 
2021( وبكلفة تخمينيــة )203،500،000 دينــار( مائتان وثالثة 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ومبدة تنفيذ )90( يوم.
 على مقدمي العطاءات من الشركات الراغبني بدخول املناقصة 
مراجعة قســم العقود في ديوان احملافظــة )خالل أوقات الدوام 
الرســمي وابتداءاً من تاريخ نشــر اإلعالن ولغاية نهاية الدوام 
الرســمي ليوم )2022/5/11( للحصول على نسخة من الوثائق 
لقاء مبلغ مقطوع قدره 150  دينار )مائة وخمســون الف دينار( 

غير قابلة للرد.
تســلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله بظرف 
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع في صنــدوق العطاءات لدى جلنة فتح العطاءات 
في ديوان محافظة نينوى مرفقا معه الوثائق واملستمســكات 
املذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم اخلميس 
املوافق 2022/5/12 الســاعة الثانية عشر ظهرا وسوف ترفض 

العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤمتر ما قبل الغلق في الســاعة العاشرة من صباح يوم 
اخلميس املوافــق 2022/4/28 لإلجابة على االستفســارات في 

العنوان املذكور في وثيقة العطاء.
مع التقدير

جنم عبداهلل عبد
محافظ نينوى

PRICEDESCRIPTIONREQ NOITEM

IQD 200,000
منظومة تكثيف البخار بطاقة 60 طن/ ساعة

المبلغ التخميني للمناقصة )1,000,000$( مليون دوالر أميركي
701-2022-E 
-1المرة االولى

العدد: 9911
التاريخ: 2022/4/24

العدد: 9908
التاريخ: 2022/4/24
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تقرير 

بوخارست ـ وكاالت:

توج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق 
ريــد بول، بلقب ســباق جائــزة إمييليا 
رومانيا الكبرى في عقر دار منافســه 
فيراري، ليؤكد أنه لن يتخلى بسهولة 
عن حملــة الدفاع عن لقــب بطولة 
العالم لسباقات سيارات »فورموال1-«.
وبدأ فيرســتابن الســباق مــن مركز 
االنطالق األول، ليحقق فوزه الثاني هذا 
املوسم والـ22 في مسيرته، في الوقت 
الذي جاء فيه ســائق فيراري تشــارلز 
لوكلير مــن إمارة موناكــو، ومتصدر 
الترتيــب العــام في املركز الســادس 
بعد خطأ مبكر.واســتغل املكسيكي 
ســيرخيو بيريز، سائق ريد بول، البداية 
في  الســباق  لينهي  للوكلير  الباهتة 
املركز الثاني، في الوقت الذي جاء فيه 
البريطاني الندو نوريس سائق مكالرين 
الثالــث.وال يــزال لوكلير  في املركــز 
يتصدر الترتيب العام لفئة الســائقني 
برصيد 86 نقطة، يليه فيرســتابن في 
املركــز الثاني برصيــد 59 نقطة، بعد 
فوزه بســباق الســرعة أمس السبت.
ويســتأنف املوسم نشاطه عبر سباق 
جائزة ميامي الكبرى في الثامن من آيار 

املقبل.

الســباق  بداية  فــي  لوكلير  وعانــى 
ليتراجع مركزيــن إلى املركز الرابع، في 
الوقت الذي استمرت فيه معاناة زميله 
كارولس ســاينز، حيث اصطدم دانييل 
لينتهي  اخللف،  بسيارته من  ريشياردو 

سباقه منذ اللفة األولى.
ولن تكون هذه هي املــرة األخيرة التي 
املتحمســة  اجلماهير  فيهــا  تلتــزم 
لفيراري، الصمت خالل الســباق املقام 
على أراضيها، بعد أن حضرت للمضمار 
بروح معنويــة عالية عقب فوز لوكلير 

بسباقي البحرين وأستراليا.
وانتهــى تواجد ســيارات األمان داخل 
املضمــار خــالل اللفة الرابعــة، قبل 
على  فيرســتابن هيمنته  يفــرض  أن 
الســباق، في الوقت الــذي انتظر فيه 
لوكلير حتى اللفة العشــرين لتجاوز 
الذي توقف في مركز  ســيرخيو بيريز 
الصيانة، لكنه سرعان ما خسر املركز 
الذي وصل إليه نتيجة اضطراره لتغيير 

إطارات سيارته.
وجنح فيرستابن في االبتعاد عن لوكلير 
ولم يواجه منافســة تذكر خالل باقي 
أحداث الســباق الذي امتد لـ63 لفة، 
ليحقــق فوزا ثمينا بعدما فشــل في 
إنهاء ســباقني من أول 3 سباقات هذا 
الثالثة  املراكز  أصحاب  املوسم.وتوقف 
األولى للمرة الثانية في مركز الصيانة 

قبــل 11 أو 12 لفة مــن النهاية، لكن 
لوكليــر كثف ضغطه مــن أجل جتاوز 
بيريز، إال أنه اصطدم باحلواجز في اللفة 
الـ54 ليتراجع للمركز التاســع عقب 

توقفه االضطراري في مركز الصيانة.
وجنح جورج راســيل في إعــادة بعض 
أنهى  التوازن لفريقه مرسيدس، حيث 
الســباق في املركز الرابع، لكن معاناة 
زميله لويس هاميلتون استمرت حيث 
أنهى الســباق في املركز الثالث عشر.
وحل فالتيري بوتاس ســائق إلفا روميو 
في املركــز اخلامس، يليــه لوكلير في 
املركز الســادس ثم يوكي تســونودا، 
ســائق ألفا تاوري في املركز الســابع 
ثم سيباســتيان فيتيل سائق أستون 
الثامــن وكيفني  املركــز  مارتني فــي 
املركز  فــي  ماجنســن ســائق هاس 
التاسع والنس ســترول سائق أستون 
مارتن في املركز العاشــر.وجاء أليكس 
ألبون ســائق ويليامز في املركز احلادي 
عشر، ثم بيير جاسلي سائق الفا تاوري 

في املركز الثاني عشر.
وجنح اســتيبان أوكون سائق البني وزو 
جوانيو ســائق الفا روميــو ونيكوالس 
لطيفي سائق ويليامز وميك شوماخر 
ســائق هاس وريتشــياردو، فــي إنهاء 
السباق، في حني أخفق فرناندو ألونسو 
ســائق ألبني في إنهاء الســباق، مثله 

مثل كارلوس ساينز.
من جهة أخرى، مدد فريق فيراري عقد 
ســائقه كارلوس ســاينز حتى 2024، 
وقال ماتيا بينوتو رئيــس فريق فيراري 
أؤمــن بوجود  أنني  »قلت عدة مــرات 
أفضل سائقني في فورموال1-، ومع كل 
سباق تبدو خطوة طبيعية متاما أن يتم 
متديد عقد كارلوس، لضمان االستقرار 
فترة  »خــالل  واالســتمرارية«.وأضاف 
وجوده مع الفريق أثبت أن لديه املوهبة 
التــي نتوقعهــا منه، يحقــق نتائج 
مذهلة ويستغل كل الفرص«.ويتصدر 
فيــراري الترتيب العــام لفئة الصناع 
)الفرق( بعد مضي ثالثة ســباقات.وبدا 
أن اإلسباني ساينز )27 عاما( ال يحظى 
بأريحيــة تامة في ســيارة فيراري هذا 
املوسم في الوقت الذي تألق فيه زميله 
تشارلز لوكلير بشدة حيث ينفرد حاليا 
بصدارة الترتيب العام لفئة السائقني.

لكن جنل األسطورة كارلوس ساينز.
الذي يقضى موســمه  وأكد ســاينز 
الثاني مــع فيراري عقــب رحيله عن 
مكالريــن، »ســعيد للغايــة بتجديد 
دائما  »قلت  فيراري«.وأضاف  عقدي مع 
أنه ال يوجد فريق أفضل في فورموال1- ، 
وبعد عامني مع الفريق ميكنني التأكيد 
علــى أن ارتداء زي القيــادة ومتثيل هذا 

الفريق أمر فريد وال يضاهى«.

فيرستابن يفوز بسباق إيمليا رومانيا لفورموال - 1
فيراري يمدد عقد السائق كارلوس ساينز

فيرستابن

العواصم ـ وكاالت:

املدير  أنشــيلوتي،  كارلــو  أعلن 
قائمة  مدريــد،  لريــال  الفنــي 
فريقه ملباراة مانشســتر سيتي 
الثالثاء  اليوم  املقرر لها، مســاء 
، فــي ذهاب نصــف نهائي دوري 
أوروبا.وشــهدت اختيارات  أبطال 
أنشــيلوتي، غياب كل من: إيدين 
هازارد - لــوكا يوفيتش - ماريانو 

دياز.
وتقــام مبــاراة الذهــاب علــى 
ملعــب االحتاد، في حــني تلعب 
موقعة اإلياب على »ســانتياجو 
املقبل. مايو/آيار   4 يــوم  برنابيو« 

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، 
كاآلتي:حراســة املرمــى: كورتوا 
فويدياس.الدفــاع:   - لونــني   -
كارفاخــال - ميليتــاو - أالبــا - 
فاييخــو - ناتشــو - مارســيلو 
 - كــروس  ميندي.الوســط:   -
مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي 
- فاسكيز - سيبايوس - إيسكو 
- كامافينجا.الهجــوم: بنزميــا - 
أسينســيو - بيل - فينيسيوس 

- رودريجو.
من جانبه، أعلــن االحتاد األوروبي 
لكرة القــدم )اليويفا( أن احلكم 
إشــتفان كوفاتــش  الرومانــي 
سيتولى إدارة مباراة ذهاب نصف 
نهائــي دوري أبطــال أوروبــا بني 
مانشستر ســيتي وريال مدريد.. 
في  التحكيم  طاقم  وسيكتمل 
اللقاء بالرومانيني فاسيل فلورين 
أرتيني،  مارينيســكو وأوفيديــو 
بينمــا ســيكون البرتغالي أرتور 
رابعا، وســيتولى  دياس حكمــا 

األملانــي ماركو فريتــز ومواطنه 
التحكيم  إدارة  دانكر  باســتيان 
عن طريق الفيديو )فار(.يشار إلى 
أن كوفاتش حكم دولي منذ عام 
2010 وقد ســبق وأن أدار خمس 
مباريات في التشامبيونزليج هذا 

املوسم.
ولم يسبق لريال مدريد الفوز في 
3 مباريــات بل وخــرج من هناك 
نسخة  في  التشامبيونزليج  من 
مواجهات  تاريخ  اجلائحة.ويتسم 

والتكافؤ حيث  بالندية  الفريقني 
فــاز كل منهما في مناســبتني 
وخسر مرتني وتعادال مرتني أيضا، 
الوحيدة  وكانت الذكــرى اجليدة 
للفريــق املدريــدي فــي تاريــخ 
مواجهاته مع السيتي في نصف 
النهائي حتديدا، لكن هناك ذكرى 
سيئة كذلك قبل موسمني حني 
الريال حتت إمــرة زين الدين  كان 
امليرينجي  خســر  حيــث  زيدان 
ذهابا وإيابــا بنفس النتيجة 2-1 

النهائي.وبرغم عدم  فــي ثمــن 
قدرتــه على حتقيق الفوز مطلقا 
الوقت،  في مانشستر حتى ذلك 
املباريات  على  الســيطرة  كانت 
من نصيب ريال مدريد. ولم يكن 
امليرينجي قد خســر قبلها لقاء 

رسميا أمام السيتيزن.
وكانت أول مواجهة بني الفريقني 
اجملموعات  بدور  التشامبيونز  في 
فاز  وقتها   ،2013/2012 موســم 
الريال 3-2 حملت توقيع البرازيلي 

مارســيلو والفرنسي كرمي بنزميا 
رونالدو،  والبرتغالي كريســتيانو 
إيدين  البوســني  بينمــا أحــرز 
دجيكــو والصربــي ألكســندر 
كوالروف هدفي الفريق السماوي.
وكان ريال مدريد قريبا بشدة في 
مبــاراة اإلياب من الفــوز مبلعب 
االحتاد لكن ركلة جزاء األرجنتيني 
كون أجويرو حرمت امليرينجي من 
االنتصــار بعــد أن كان قد تقدم 
بهــدف مبكر لكــرمي بنزميا قبل 

في  التعادل  أجويــرو  أن يخطف 
الوقت القاتل.

يعتقــد  االخــر،  اجلانــب  فــي 
األرجنتينــي كارلوس تيفيز، جنم 
مانشســتر سيتي الســابق، أن 
مواجهة الســيتيزنس أمام ريال 
مدريد، ســتكون متكافئة متاًما. 
سيتي  مانشســتر  ويســتقبل 
ريال مدريــد، وقال تيفيز،  نظيره 
في تصريحات للموقع الرســمي 
ملانشســتر ســيتي: »أنا سعيد 
لرؤية مانشستر سيتي في  جًدا 
أعظم  يقاتــل ضد  املوقف،  هذا 
الفرق فــي أوروبــا، وأعتقد أنها 

ستكون مواجهة متكافئة«.
دوري  لقب  نحقــق  »لم  وأضاف: 
أبطــال أوروبا حتــى اآلن، لكني 
أعتقد أن الشــيء األكثر أهمية 
10 ســنوات، أصبح  أنه بعد  هو 
مانشســتر ســيتي يلعب أمام 
فــرق مثل ريال مدريــد، والفرص 
دواعي  »ملــن  متســاوية«.وتابع: 
ســرورنا أن نــرى كيــف أصبح 
مستوى مانشســتر سيتي في 
الســنوات العشــر األخيرة، إنه 
شيء مثير لإلعجاب، لقد انتقلنا 
من القتال فــي منتصف جدول 
الدوري إلى اللعب رأًسا برأس مع 
أوروبا«.وأكمل:  في  األكبر  الفريق 
»إنه إجناز يجب أن يُشعرنا جميًعا 
بالفخــر«.وأردف: »فــي الوقــت 
احلاضــر، األمــر مختلــف متاًما، 
حيث يعتبر ريال مدريد هو األكثر 
الســيتي«. مبواجهة  اهتماًمــا 
وختــم: »هــذه هي امليــزة التي 
يتمتع بها الســيتي اآلن.. اليوم 
على اخلصوم أن ينظــروا إلى ما 

ميكن أن يفعله السيتيزنس«.

الروماني كوفاتش يضبط اليوم مواجهة نصف نهائي دوري األبطال

أنشيلوتي يحشد أسلحة ريال مدريد لموقعة مانشستر سيتي  روما ـ وكاالت:
حقق ميالن فوزًا صعًبا وغالًيا على مضيفه التسيو، 
بهدفــني مقابل هدف، على ملعب األوملبيكو، ضمن 
مباريات اجلولة 34 للكالتشيو.وبرغم تقدم التسيو 
بهــدف مبكر عن طريق شــيرو إميوبيلي )د 4(، إال أن 
ميــالن رد بهدفني عن طريق أوليفييــه جيرو )د 50( 

وساندرو تونالي ) د 90(.
وبحسب شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن هذا الفوز 
هو الثالث الذي يحققه ميالن على حساب التسيو 
فــي مختلف البطوالت هذا املوســم )2 في الدوري 
و1 فــي الكأس(.وأضافت الشــبكة، أن ميالن حقق 
الفوز على التســيو 3 مرات في موســم واحد، ألول 
مرة منذ موسم 2005/2004.بهذا الفوز، رفع ميالن 
رصيده إلــى 74 نقطة باملركــز األول مؤقًتا، بفارق 
نقطتني عن إنتــر الذي لديه مبــاراة مؤجلة، فيما 
جتمد رصيد التسيو عند 56 نقطة باملركز السادس.. 
وذكــرت شــبكة أوبتــا لإلحصائيــات، أن إميوبيلي 
أصبــح رابع العب فــي الدوريات اخلمســة الكبرى 
بعد )ليفاندوفسكي، ميســي، رونالدو( يتمكن من 
تســجيل أكثر من 25 هدفا في موسم واحد لثالث 

مواسم منذ موسم )2017-2016(.

أبو ظبي ـ وكاالت:
أُسدل الستار على منافسات فئة الكبار، في بطولة 
كأس رئيس اإلمارات للجوجيتسو، التي أقيمت في 
جوجيتسو أرينا مبدينة زايد الرياضية.وجرت مراسم 
تتويج األبطال الثالثة األوائل، بحضور الشيخ هزاع 
بــن خليفة بن شــخبوط آل نهيــان، وعبد املنعم 
الهاشــمي، رئيــس االحتادين اإلماراتي واآلســيوي، 

النائب األول لرئيس االحتاد الدولي للجوجيتسو.
وشــهدت اجلولة النهائية من املنافسات مشاركة 
أندية بني ياس، الوحدة، الشــارقة لرياضات الدفاع 
عن النفس، العني، اجلزيــرة، وأكادميية باملز الرياضية 
»تيم 777«.وفــي فئة الرجال، متكــن بني ياس من 
الفــوز باللقب، بعد تفوقه علــى الوحدة الذي حل 
ثانيا، والعني الــذي احتل املركز الثالث.وعلى صعيد 
فئة السيدات، متكن بني ياس أيضا من إحراز اللقب، 
متفوقــا على الوحدة الذي حل وصيفا، والشــارقة 
لرياضــات الدفاع عن النفس، الذي جــاء في املركز 

الثالث.

القاهرة ـ وكاالت:
استعاد فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك، كبرياءه 
من جديد، بعد ثنائية محلية حققها بحصد لقبي 
الدوري والكأس.وتوج فريق الطائرة بالقلعة البيضاء 
بلقب كأس مصر مســاء أول أمس، بعد الفوز على 
غرميه التقليدي األهلي في نهائي البطولة بنتيجة 
1/3، ليجمع لقبي الدوري والكأس للمرة الثانية في 

تاريخه، بعد عام 1989.
لم تكن بداية موســم فريق الطائرة مثالية، بعدما 
فشــل في تدعيــم صفوفه بالعبني ســوبر.ورحل 
رضا هيكل أحد جنــوم القلعة البيضاء خلوض جتربة 
احتراف، بعدما ســبقه محمد محسن باالنضمام 
لألهلي.وجــاء انتخــاب مجلــس إدارة جديد لنادي 
الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لتكون بوابة فريق 
الطائرة الســتعادة هيبته من جديد، فيما تبقى من 
املوسم. كلف مجلس اإلدارة، أحمد مرتضى منصور، 
عضو اجمللس األبيض، باإلشراف على ألعاب الصاالت 
مبيت عقبة.وجنح مرتضى في إبرام بعض الصفقات 

السوبر، ما أدى إلى ُصنع الفارق.

ميالن يكرر واقعة طال 
انتظارها أمام التسيو

بني ياس بطاًل لكأس 
اإلمارات بالجوجيتسو

صفقات بيضاء ُتعيد 
الكبرياء لطائرة الزمالك

أنشيلوتي

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا 

دوري أبطال آسيا
مانشستر سيتي ـ ريال مدريد

الجوية ـ مومباي سيتي

10:00 مساًء

11:15 مساًء

لندن ـ وكاالت:
انتصاراته  ليفربــول  فريــق  واصل 
ومطاردته ملانشستر سيتي املتصدر 
بعد أن حقق فــوزاً صعباً على جاره 
ضمن  نظيفني  بهدفــني  إيفرتــون 
الدوري  والثالثني من  الرابعة  املرحلة 
أندرو  املمتاز.وأحرز الظهير  اإلجنليزي 
روبرتســون هدف ليفربول األول في 
الدقيقــة 62 قبل أن يضيف ديفوك 
أوريغي الهــدف الثاني في الدقيقة 
85.ورفع ليفربــول رصيد فريقه إلى 
79 نقطة في املركز الثاني على بعد 
نقطة وحيدة من مانشستر سيتي 
املتصدر.مــن جانبــه جتمــد رصيد 
إيفرتــون عند 29 نقطــة في املركز 
املهددة  املراكــز  أول  الثامن عشــر 
بالهبــوط بفــارق نقطتــني خلف 

بيرنلي الذي لعب مباراة أكثر.
املصــري محمد  الفرعون  وتصــدر 
صالح، جنم ليفربــول، قائمة األكثر 
صناعــة لألهداف فــي البرمييرليج 
هدف  صــالح  املوســم.وصنع  هذا 
إيفرتون،  ليفربول األول في شــباك 
الذي ســجله أندي روبرتســون، في 
املباراة التي انتهت بفوز الريدز )0-2(. 

.وبحسب احلســاب الرسمي للعبة 
بات  فإن صالح  برمييرليج"،  "فانتازي 
األكثر صناعــة لألهداف في الدوري 
 13 برصيد  املوســم،  هذا  اإلجنليزي 
هدًفا.ويتصــدر صالح قائمة هدافي 

البرمييرليج، برصيد 22 هدًفا.
كمــا ذكرت شــبكة "ســكواكا" 
لإلحصائيات، أن صالح يعتبر األكثر 
صناعة لألهــداف بقميص ليفربول 
انضمامه  منــذ  البرمييرليج،  فــي 
الريدز، حيث صنع لزمالئه  لصفوف 

46 هدفــا، متقدما علــى كل من 
الثنائــي ألكســندر أرنولــد وأندي 

روبرتسون بفارق هدف.
كذلك  ويُعرف  امليرسيسايد  وديربي 
اســم  هو  ليفربول،  ديربي  باســم 
يطلق على مباراة ديربي في كرة قدم 
بني فريقني األكثــر جناحاً في مدينة 
ليفربــول الواقعة غربــي إجنلترا، و 
حتديــداً بني نــادي ليفربــول و نادي 
إيفرتون. وهو أحد أشــهر الديربيات 

اإلجنليزية مع ديربي شمال لندن.

مدريد ـ وكاالت:
انتصارا  فايكانــو  رايــو  حقق 
ثمنًيــا بنتيجــة )1-0( علــى 
حساب برشــلونة، على ملعب 
البلوجرانا،  معقل  نو«  »كامب 

في مباراة مؤجلــة من اجلولة 
شبكة  بالليجا.وبحســب   21
فــإن  لإلحصائيــات،  »أوبتــا« 
برشــلونة خســر 3 مباريــات 
متتاليــة علــى أرضــه فــي 

مختلـــف املسابقـات، لثانـي 
مـرة فـي تاريخـه.

أمـــام  برشــلونة  وخســر 
فرانكفـــورت  آينتراخـــت 
األملانـي فـي إيـاب ربـع نهائـي 

الـــدوري األوروبـي )3-2(، قـبل 
أن يسقـــط أمـــام قـــادش 

وفايكانـو فـي الـدوري.
مرة  »أول  الشــبكة:  وأضافت 
 3 برشــلونة  فيهــا  يخســر 

مباريــات متتاليــة على أرضه 
كانت حتــت قيــادة الهولندي 
لويس فان جــال في الفترة بني 
و1999-1998«.  1998-1997

النتيجــة، يحتفـــظ  بهــذه 

جدول  بوصافـــة  برشلونـــة 
ترتيب الليجا برصيد 63 نقطة، 
فايكانو  رايــو  رفـــع  حني  في 
رصيـده إلـــى 40 نقطـة فـي 

املركـز احلـادي عشـر.

وصمة عار تاريخية لبرشلونة بعد السقوط أمام فايكانو

بلجراد ـ وكاالت:
تــوج العب التنس الروســي أندريه 
روبليــف، املصنف الثامن عامليا، أول 
أمس بلقــب بطولة بلجراد للتنس، 
بعد تغلبــه على الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش، املصنــف األول عامليا، 
و6-0.وكانــت  و7-6   2-6 بنتيجــة 
بني  متكافئة  األولى  اجملموعة  بداية 
تعادلهما  من  بداية  لكن  اخلصمني، 
بنتيجة )2-2(، استغل روبليف تراجع 
أداء ديوكوفيتــش وأنهــى اجملموعة 
لصاحلــه بنتيجة 6-2.وحتســن أداء 
الثانية  اجملموعــة  في  ديوكوفيتش 
وحقق  نقطــة  كل  علــى  وقاتــل 
الثالثة  اجملموعة  املكســب.وكانت 
استغل  للروسي، حيث  نزهة  مبثابة 
إرهاق خصمه الصربي وتغلب عليه 
 8500 دعــم  برغم   )0-6( بنتيجــة 

مشجع حضروا املباراة.
كرافتز  كيفــني  األملانيــان  وأحــرز 
وأندرياس ميس، ببطولة برشــلونة 
الزوجي  فئــة  للتنــس  املفتوحــة 
للرجال بعد تغلبهمــا في النهائي 
كولهوف  ويســلي  الهولندي  على 
سكوبســكي  نيــل  والبريطانــي 

و10-6(.وكانت  و6-7   7-6( بنتيجــة 
مبــاراة متكافئــة نوعا مــا، لكن 
لصاحله  حســمها  األملاني  الثنائي 
في ســاعتني و27 دقيقة.ويُعد هذا 
خامس لقب يتوج به الثنائي األملاني 
معا، وذلك بعد حتقيــق لقب روالن 
ولقب  و2020(   2019( مرتني  جاروس 

أنتويرب)2019( ونيويورك )2019(.
مــن جانب اخــر، توجت الروســية 
عامــا(،   21( بوتابوفــا  أناســتازيا 
املصنفــة 122 في رابطــة العبات 

التنس احملترفات، بأول ألقابها بالفوز 
في نهائي بطولة إســطنبول على 
مواطنتها فيرونيــكا كوديرميتوفا، 
للقب.وفــازت  الثالثــة  املرشــحة 
الروســية على منافستها  الالعبة 
مبجموعتني بدون رد بواقع 6-3 و1-6 
فــي ســاعة و24 دقيقة.ولم تفقد 
بوتابوفــا أعصابها فــي أول نهائي، 
وعلى العكس كانت أكثر هدوءا من 
واملصنفة  )25 عاما(  كوديرميتوفــا 

رقم 29 في التصنيف العالم.

ليفربول يحسم ديربي الميرسيسايد 
ويواصل مطاردة مانشستر سيتي

روبليف يقهر ديوكوفيتش 
ويخطف لقب بلجراد للتنس

روبليففرحة العبي ليفربول بالفوز
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الســاعة  في  اجلوية  فريق  يلعب 
والربع من مساء  احلادية عشــرة 
26 نيســان  اليوم الثالثاء املوافق 
امام  األخيــرة  مباراتــه  اجلــاري 
مومباي ســيتي الهنــدي ضمن 
أبطال  بدوري  الثانية  اجملموعة  دور 
آسيا الذي يقام على شكل جتمع 
السعودية..  العربية  اململكة  في 
وفي اجملموعة ذاتها يلتقي الشباب 
السعودي واجلزيرة اإلماراتي.. ورفع 
القوة اجلويــة رصيده إلى 7 نقاط 
فــي وصافة الترتيــب، فيما ظل 
اجلزيرة رابعــا برصيد 4 نقاط بعد 
فوزه الثمني على اجلزيرة اإلماراتي 
بثالثة أهــداف لهدفني في اجلولة 

املاضية.
مومباي،  مواجهة  تشهد  وسوف 
لقائمة  علي كاظم  املدافع  عودة 
الفريــق، بعد ابتعــاده عن اللقاء 
اإلماراتي  اجلزيــرة  أمام  الســابق 
القوة  أن  اإليقاف.يذكــر  بداعــي 
على  الفــوز  إلى  يحتــاج  اجلوية 
مومبــاي مــن أجل التأهــل إلى 
اآلســيوية،  البطولة  نهائي  ثمن 
شرط تعثر منافســيه في بقية 
اجملموعات، من أجل احلصول على 
الثالث اخملصصة  البطاقات  إحدى 

ألصحاب أفضل مركز ثاٍن.
من جانبها أعلنت جلنة املسابقات 
في احتــاد الكرة املركــزي، جدول 
مباريــات اجلولــة 29 التــي تبدأ 
اليــوم الثالثاء بإقامــة مباراتني، 
القاســم يضيف الشــرطة في 

ملعب الكفل في الساعة الثالثة 
والنصف عصــرا، في حني يلعب 
الطلبة ونفط الوسط في ملعب 
الشــعب الدولي في الساعة 10 
مســاء، وجترى في اليــوم التالي 
مباراتــان نــوروز يضيــف الكرخ 
الثالثــة والنصف  في الســاعة 
عصرا والنجــف يالقي الصناعة 
10 مســاء، وتقام  في الســاعة 
اخلميس أيضــا مواجهتني، األولى 

الســاعة  في  التاجي  ملعب  في 
بني  والنصــف عصــرا  الثالثــة 
الكهربــاء والنفــط، وفي ملعب 
األوملبي جترى مباراة نفط  ميسان 
 10 ميســان وامليناء في الساعة 
يوم  املباريات  مساء، وتســتكمل 
ســامراء  بلقاء  املقبــل  اجلمعة 
الثالثة  الساعة  بغداد في  وأمانة 
والنصــف عصرا والــزوراء يالقي 
الشعب  البصرة في ملعب  نفط 

الدولي في الساعة 10 مساء.في 
املباريات يوم السبت  حني تختتم 
واجلوية  الديوانية  مباراتي  بإقامة 
الثالثــة والنصف  في الســاعة 
واربيل يضيف زاخو في الســاعة 
الشــرطة  ويقــف  10 مســاء.. 
الطلبة  70 نقطة ثم  بـ  متصدراً 
وله 56 ولنفط الوسط 51 نقطة 

باملركز الثالث.
مــن جانبه، أنهى نفط الوســط 

تدريباتــه في ملعبه احمللي مبدينة 
النجف، اليــوم، حتضيراً ملواجهة 
قمة  في  الثالثــاء،  اليوم  الطلبة 
مباريــات اجلولة 29 مــن الدوري.

ووصل أمس وفد نفط الوسط إلى 
بغداد، إذ ســتقام مباراته املقبلة 
الدولي. فــي ملعــب الشــعب 

وستشهد مواجهة نفط الوسط 
والطلبة، عودة املدرب عبد الغني 
شهد ومساعده حيدر جنم، لقيادة 

الفريق، بعد اإليقاف ملباراة واحدة، 
إثر طردهما أمــام النجف، بينما 
قاد الفريق في مواجهة الديوانية، 
املــدرب املســاعد نبيــل عباس.

ويســعى نفط الوســط تخطي 
الفارق مع الطلبة، إذ ميتلك نفط 
الوسط 51 نقطة باملركز الثالث، 
فيما يأتي الطلبة ثانياً برصيد 56 

نقطة.
إلى ذلك، اجتمعت جلنُة االنضباط 
من أجل تــدارس بعــض احلاالت 
الســلبّية التي حدثــت في عددٍ 
اللجنة  املباريــاِت، واتخــذت  من 
فيها عدة قراراٍت، وكما يلي: عند 
مناقشــِة تقرير ُمشــرف وحكم 
مبــاراة زاخــو والكهربــاء ضمن 
الدوري املُمتاز، وبعد اطالِع اللجنة 
علــى التقريريــن في أعــاله وما 
رافقهما من أحــداٍث ومخالفاٍت 
جمهور  بها  تســبَب  جســيمٍة 
نادي زاخو، ولكون نــادي زاخو هو 
الفريــق املضيف واملســؤول عن 
وسالمة  وأمن  جماهيره  تصرفاِت 
املالكات،  وبقية  والالعبني  امللعب 
عليه قررت اللجنة مــا يلي: أوالً: 
ِحرمان فريق نادي زاخو من اللعب 
على أرضــه إلى نهايِة املوســم 
الى أحكام املادة  احلالي اســتناداً 
5/ انضباط.. ثانياً: ِحرمان جمهور 
فريق نادي زاخو من مرافقِة فريقه 
في املبارياِت التي تقام على أرضه 
املفترضــة.. ثالثــا: ُمعاقبة نادي 
زاخــو بغراٍمــة ماليــٍة مقدارها 
)10000000( عشــرة ماليني دينار 
عراقي اســتناداً إلى املــادة 14 / 

انضباط.

الجوية يالقي مومباي الهندي بشعار 
الفوز والتأهل في دوري أبطال آسيا

الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بمواجهتين
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اجلوية.. مواجهة ال حتتمل اال الفوز

اتحاد الكرة يطمئن 
على سالمة عماد محمد

وطني الصم يفتتح بارالمبياد 
البرازيل بلقاء أميركا  

اللجنة الثالثية تختار 
٦٥ موهوبا بألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
زارَ وفٌد من االحّتادِ العراقّي لكرِة القدم مؤلف من األعضاء 
خلف جالل ورحيــم لفتة ومحمد ناصــر واالمني العام 
محمد فرحان ، ُمدرَب منتخب الشباب )عماد محمد( في 
مشفاه لالطمئناِن على ســالمتِه والتعرف على حالته 
الصحّيِة بعد إجرائه تداخالً جراحياً في الرأس بعد احلادِث 
املؤســف الذي تعرَض له فجر اليوم، ونقَل على أثره الى 
مشــفى الصدر في محافظة النجف األشــرف.. ونقَل 
الوفُد حتياَت وزير الَشــباب والرِياضة رئيس االحتاد العراقّي 
لكرِة القدم، عدنان درجال، وأعضاء املكتب التنفيذي، مع 
الدعواِت واألمنياِت بأن يكــون بأمت صحٍة وعافيٍة والعمل 
على توفيرِ جميع ُمستلزمات الصحة في املشفى وأثناء 

فترة العالج.
وكان عضــوا االحتاد، محمد ناصر ورحيم لفتة، لم يفارقا 
املــدرب عمــاد محمد من حلظــِة اإلصابة إلــى ما بعد 
خروجه من التداخِل اجلراحِي والســهر على تَلبيِة جميع 
االحتياجــات، علمــاً أن احلالة الصحّيــة للُمدرب عماد 

محمد حاليا مستقرة.

هشًام السلمان*
ودع رئيس اللجنــة الباراملبية الوطنية العراقية د. عقيل 
حميد واعضاء املكتــب التنفيذي والــذي حضر منهم 
مراســيم الوداع النائب االول لرئيس اللجنة سمير علي 
لطيف واالمــني العام وكالــة د. احمــد العاني ورئيس 
احتاد العاب القوى مهدي باقــر واجلهاز الفني للمنتخب 
الوطني لكرة القدم للصم بجميع العبيه بقيادة املدرب 
د. كاظم الربيعــي وقال رئيس اللجنــة لالعبني: عملنا 
خالل املدة املاضية علــى تذليل الصعوبات امام املنتخب 
وتوفير املعســكرات التي كان اخرها في سوريا ونتطلع 
ان حتققــوا نتائج ايجابية في مشــاركتكم اجلديدة في 
باراملبياد  الصم في البرازيل وعليكم االهتمام بالتدريبات 
وعدم التشــنج والعصبية  واالخذ بتوجيهات مدربكم 
الكبير د. كاظــم الربيعي الذي لديه ســيرة ذاتية مميزة 
بــني املدربني في العراق .. واضاف د. عقيل حميد مخاطبا 
الالعبني انتم افضل املنتخبات املشاركة وعلينا استثمار 
هــذا االمر وحتقيق النتائج االيجابية من اجل رفع اســم 
العراق في هذه املشــاركة..وفي نهاية اللقاء متنى رئيس 
اللجنة الباراملبية  كل التوفيــق والنجاح في مهمتهم 

هذه وحتقيق الفوز في مبارياتهم.
يُذكــر ان املنتخب الوطني لكرة القدم للصم غادر بغداد 
الى البرازيل مســاء أمس للمشاركة في باراملبياد الصم 
وســيلعب منتخبنا اولى مبارياته يوم الثالثني من نيسان 
اجلاري امــام املنتخب األميركي، في اجملموعة الثالثة التي 

تضم أيضا منتخبات تركيا وأملانيا ومالي.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أجرى املركز الوطنــي لرعاية املوهبــة الرياضية اللعاب 
القوى في بغداد ، التابع لدائرة شؤون األقاليم واحملافظات 
بوزارة الشــباب والرياضــة ، وبالتعاون مــع وزارة التربية 
واللجنــة األوملبيــة ، مجموعة من اإلختبــارات البدنية 
واملهارية ألكثر من ثالثــة آالف موهوب من مواليد ٢٠٠٩ 

في  مختلف محافظات العراق.
يهدف اإلختبــار إلى انتقاء عدد مــن املوهوبني ممن اجتاز 
جميع مراحل اإلختبار بنجاح إلعداده الحقاً وفق تخطيط 
اســتراتيجي وعلمي بطال اوملبيا في مختلف الفعاليات 

وفق املقومات والقدرات التي ميتلكها املوهوب .
وافرزت اإلختبارات انتقــاء نحو ٦٥ موهوبا لرياضة ألعاب 
القوى. و تضمنت اإلختبارات اخلاصة بألعاب القوى أربعة 
أنواع هي: )ســباق ٦٠متر حرة، و قفــز طويل من الثبات ، 
ورمي كرة طبية من الثبات ، وركض مســافة ١٢٠٠ متر 

)ثالث دورات حول املضمار(.

تقرير 

نعمت عباس*

ســمير كاظم جنم الصقــور واملنتخب 
الوطنــي ســابقأ بدأ بنــادي الصناعة 
القوة  بنــادي  الكروي  وأنهى مشــواره 
اجلوية، شــخصية رائعــة محبوبة من 
قبل اجلميع جمع بــني اإلدارة والتدريب 
مدرب أكادميي بكالوريــوس في التربية 
الرياضية وحاصل على ثالثة شــهادات 
تدريبية آســيوية: )شــهادة الـ C  من 
دولة االمارات العربية املتحدة  وشهادة 
الـ  B من قطر وشــهادة A  من لبنان ( 
وكان معه كوكبة من جنوم الكرة أمثال 
يحيى علوان،   أيوب أوديشو، فالح حسن 

وغيرهم من جنوم الكرة .
شــغل منصب رئيس الهيئــة اإلدارية 
لنادي القــوة اجلوية من 2003 إلى 2009 
ولكنه فَضل التدريب واعتذر من إخوانه 
أعضــاء الهيئة اإلداريــة واجته للتدريب 
لتحقيــق حلمه وطموحاتــه. جنح في 
والديوانية  الســماوة  ناديــي  تثبيــت 
وحقق معهما نتائــج طيبة وفيما بعد 
أشــرف على تدريبهما مرة أخرى . أندية 
احملافظات فتحت أبوابها للكابنت سمير 
أبوابها  مازالــت  بغداد  وأنديــة  كاظم 
مغلقة رغم الفوضــى الفنية التي متر 
بها كرتنا في الوقــت احلاضر ومازال بن 

الصقور خارج نطاق اخلدمة<
أشــرف على تدريب القوة اجلوية واحتل 
املركز الثاني في الدوري املمتاز ، وأشرف 
على تدريــب القوة اجلويــة في بطولة 
آسيا عندما كان رئيســاً للنادي وحقق 
نتائج طيبة : الفوز على السد القطري 
والتعادل  االماراتي  الوحدة  مع  والتعادل 
مع القادسية الكويتي ، ملن أوجه عتبي 

إلى نادي الصناعة الذي كانت انطالقته 
األولى وبداية تألقــه أم إلى نادي اجليش 
الذي قدم خدمات جليلة لهذا النادي أم 
إلى نادي الكرخ الذي يترأسه رفيق دربه 
الكابنت شرار حيدر أم إلى االحتاد املركزي 
للعبة والــذي يترأســه الكابنت عدنان 
درجال مدربه في نادي الوكرة ، والكابنت 
سمير كاظم تخلى عن السد القطري 
واعتذر عن عرض النادي العربي من أجل 
عيون أبو حيــدر وكان الوكرة وقتها في 
املركز السادس ومع زميله الراحل أحمد 
راضي ســاهما في حصول نادي الوكرة 
على املركز الثانــي، والواجب على احتاد 
اللعبة البحث عــن الكفاءات بل عليه 
التنقيب إذا صح التعبير عن جنوم الكرة 
الســابقني املالكات الفنية التي لم تنل 
فرصتها فــي التدريب وكم أســعدتنا 
االلتفاتــة اجلميلة الحتــاد الكرة عندما 
سمي املالك التدريبي ملنتخب الناشئني، 
حميد رشيد مديراً للفريق وحسن كمال 
مدرباً ، وسعد عبد احلميد ومحمد علي 
كرمي مساعدين ، ومصطفى سالم مدرباً 
للياقة البدنية، وعلي حســني مشربت 
املرمى وحرصنــا على  حلــراس  مدربــاً 
متابعة منتخب الناشئني في معسكره 
التدريبي في االمــارات وتابعنا املباراتني 
الوديتني األخضــر الصغير أمام األبيض 
الصغيــر ، ونقلت لهم دعوة لعشــاء 
الوفد  وجهها فارس القيســي صاحب 
مطعم الكــرم العراقي في الشــارقة 
ولكن مدرب الفريق حســن كمال شكر 
الدعوة  العراقي على هذه  إدارة املطعم 
وذلك اللتــزام الوفد بروتوكول تعاون مع 
اجلانــب اإلماراتي.. ويتطلــب من احتادنا 
املوقر ثالثــة واجبات :-تأهيــل املدربني، 
تأهيل املنتخبات الوطنية ، إنشاء مراكز 

التدريب. 
واليابــان نفذت هذه الواجبــات الثالثة 
بكل دقة وامتيــاز ، فحققت النجاحات 
واالبداعات في عالم املستديرة.. الكابنت 
رزاق فرحان في لقاء مع املبدع الشــاعر 
مأمون في برنامج »ضي القمر« قال : أن 
مراكز الشباب لها دوراً مهما في تطور 
الالعب وإكتشاف املواهب.. دعوتي الحتاد 
الكرة أن يســير علــى درب اليابان في 
زمن الراحل عمو بابا شكلت منتخبات  
A,B,C,D  و ظهرت مواهب وجنوم عديدة 
، وكفاءاتنــا التدريبة نالت نصيبها في 

التدريب .

عصام الشــيخ مــدرب مركز شــباب 
الثورة ســابقا قدم جنــوم المعة للكرة 
العراقيــة أمثال شــاكر محمود وكرمي 
هــادي ، واحلارس صادق جبر، وغيرهم من 
املواهب حيث مثل مركز شــباب الثورة 
نادي الشــرطة في دوري الشباب ، وأحرز 

بطولة الدوري العراقي .
رؤية  ميتلــك  كاظم  ســمير  الكابــنت 
فنية ثاقبة اكتســبها من خالل جتربته 
الطويلة مــع منتخبــات الوطنية وما 
تعلمه من املدربني الذين أشــرفوا على 
تدريبه في الداخل واخلارج، أتذكر عندما 
ترأس وفد القوة اجلوية في بطولة آسيا 

في االمارات ،وتقابــل اجلوية مع الوصل 
بطــل الدوري والكاس فــي ذلك الوقت 
وفي حوار عبر القنوات املرئية قال سمير 
بكل ثقة ســنفوز علــى الوصل وحقق 
اجلوية الفوز على الوصل في تلك املباراة 
، نســتنتج من هــذا أن الرجل صاحب 
نظرة وقدرة علــى تقييم األمور الفنية 
بشــكل إيجابي تؤكد قدراته التدريبية 
بحكــم عالقتــي الطيبــة مــع مدير 
الكابنت  اإلماراتي  باالحتاد  املدربني  تطوير 
عبداهلل حسن قدمت له مقترحاً بعمل 
العاملني في  العراقيــني  للمدربني  دورة 
اإلمارات بعد أن وجد ضرورة الشــهادات 

التدريبــة اآلســيوية واعتمادها لعمل 
املدربني في األندية.

فكرت في هذه اخلطوة من أجل كفاءاتنا 
الوطنية والتقيت مع الكابنت عبد الكرمي 
عبد الرزاق مدير فريق نادي الزورة واملدرب 
املثالي الســابق في االمــارات وبحكم 
عالقته مع أمني ســر االحتــاد االماراتي 
أقيمــت الدورة بنــادي الشــارقة حتت 
الدكتور جمال صالح واحملاضر  إشــراف 
عبداهلل حســن، والدكتور سعد جميل 
الذي ساهم في إلقاء محاضرة جميلة 
والكابنت قاســم أبو حديد مدرب حراس 
أســود الرافدين في كأس العالم 1986 
في املكسيك وعندما تكون األمور راكدة 

علينا أن نبحث عن احللول والبدائل.
حســني لعيبي يلملــم جراحه ويجري 
عمليــة جراحية بدعم مــن جنم كروي 
المع وسط صمت معيب من املسؤولني 
عــن الرياضة العراقية ، وابو نازك كاد ان 
يوقف دقات قلب بن شــاه إيران عندما 
ســجل هدفاً جميالً في مرمى شــباب 
إيران فــي بطولة شــباب آســيا عام 
1977 والــذي أحرز منتخبنا الشــبابي 
لقبها . دعوتــي إلدارات األندية أن متنح 
الفرصة للمدربني دون تدخل وتبتعد عن 

احملسوبية.
عندمــا كنــت مشــرفا لكــرة نادي 
الســالم عام 1993 وعنــد البحث عن 
الفريق األول  مدرب يشرف على تدريب 
فــي دوري األضواء اســتقر الرأي على 
الكابنت األكادميي والتربوي جنم الطلبة 
واملنتخــب الوطني ســابقاً األنيق نزار 
النادي بحكم  إدارة  . كلفتني  أشــرف 
موقعي مشرفاً للكرة أخذ رأى الكابنت 
نزار بخصــوص هذه التســمية وكان 
وقتها املثالي نزار أشــرف أســتاذاً في 

كلية التربيــة الرياضية جامعة بغداد 
وعندما التقيته رحب بالفكرة واسندت 
له املهمة وقدم الســالم مســتويات 
طيبة خــالل الدوري واســتطاع الفوز 
على القوة اجلويــة وكان فريق الصقور 
يضم أبرز جنوم املنتخب الوطني الراحل 
ناطق هاشــم اهلل يرحمــه والكابنت 
العراق  منتخبات  قائد  راضي شنيشل 
سابقا واملظلوم سمير كاظم بهدفني 
واحد ســجلهما علي  مقابل هــدف 
ماشاف وكاظم عبد الرضا ومن جتربة 
إدارة نادي السالم التي يترأسها أفضل 
الراحل  اإلداريــة  العراقية  الكفــاءات 
مدير  العانــي  صادق  محمد  حســني 
أندية بغداد سابقاً، أملي أن أرى الكابنت 
ســمير كاظم يشرف على تدريب أحد 
احملافظات  أندية  أو  البغداديــة  االندية 
املوسم اقترب من خط النهاية ، نأمل 
مــن إداراتنا املوقــرة أن متنح الكفاءات 
الفرصة وتدعمهــا ، وتعطيها الوقت 

الكافي للعمل واالستقرار الفني .
أبلغ الكالم : اختيــر 17 خبيراً ملعاجلة 
األزمة ووضع احللــول للواقع املر، وهذه 
خطوة ممتازة واألســماء لها وزنها في 
الكرة العراقية وقــادرة على تصحيح 
املســار برغم انها أتت في الوقت بدل 
الضائع ، ولم يذكر اسم الكابنت سمير 

كاظم ضمن هذه القائمة .
آخــر همســة : األخ احمد املوســوي 
الناطــق اإلعالمي الحتــاد الكرة عليه 
أن ينقل صورة االعــالم العراقي الحتاد 
اللعبة ملــا لإلعالم مــن دور كبير في 
تشــخيص الســلبيات ووضع احللول 

وااليجابيات والنهوض بواقع الكرة.

* مدرب عراقي محترف

النجم الدولي سمير كاظم.. للتاريخ حقوق

سمير كاظم

بغداد ـ الصباح الجديد:
ناشــدت الالعبة آســيل أثيل 
رشــيد، وزير الشباب والرياضة 
الكابنت عدنان درجال لتسهيل 
بطولة  في  مشاركتها  مهمة 
العالم للقــوة البدنية املقررة 
ان تضيفهــا أرمينيا ابتداء من 
يــوم 27 آيار املقبــل، والالعبة 
اســيل مواليد 1999 ترشحت 
إلى تشــكيلة منتخب العراق 
بالقــوة البدنيــة للســيدات 
باشــراف مدربهــا علي هوك 
بعد التفوق في بطولة األندية 
بوزن 48 كغــم وخلت أوالً بعد 

منافسة مثيرة مع الالعبات.
آســيل، قالــت انهــا تواصل 
هوك  أكادميية  فــي  تدريباتها 
علي  مدربها  باشــراف  فتنس 
إلى  انها تسعى  هوك، مؤكدة 
حتقيق النجــاح واثبات املقدرة 
املقبلة،  البطولة  الفنية فــي 
بشــرط ان تتلقــى دعما من 
وزارة الشباب والرياضة الراعية 
احلكوميــة الرســمية جلميع 

األلعاب الرياضية.
من جانبــه، أوضح املدرب علي 
هــوك، ان منتخــب ســيدات 

العراق سيشــارك في بطولة 
أرمينيــا الدولية بـــ 12 العبة 
والشــابات،  املتقدمات  لفئتي 
رشــيد  اثيل  آســيل  الالعبة 
مــن بغــداد و11 العبــة من 
محافظات إقليم كردســتان.. 
منوها إلــى ان العبات اإلقليم 
قمــن بتأمــني مشــاركتهن، 
في حني تنتظر آســيل اكمال 
اإلجراءات الالزمة وتوفير الدعم 
املالي من أجــل اللحاق وتأمني 

جميــع املســتلزمات اخلاصة 
والتذاكر  الســفر  تأشيرة  من 
قبــل بــدء البطولة، وأشــار 
إلــى ان البطولة تعــد األولى 
في  اخلارجي  الصعيــد  علــى 
تاريخ مشــيرة منتخب العراق 
للسيدات بالقوة البدنية الذي 
يعد حديث التأســيس، ويضم 
العبــات يســتحقن االهتمام 
مؤهالتهن  بفضــل  والدعــم 

الفنية املتقدمة في اللعبة.

رافد البدري*
الالعــب مصطفى عالء من  توج 
بغداد بلقب بطولة بغداد الدولية 
بالشــطرجن اخلاطف فيما أحرزت 
الالعبة ميامة عاصف لقب النساء 
يوم  التــي اختتمت  البطولة  في 
امــس األول علــى قاعــة فندق 
95 العب  االنتر ببغداد، ومبشاركة 
والعبة مثلوا )7( محافظات وهي: 
وكربالء  والكــوت  وديالى  بغــداد 

وصالح الدين ونينوى وميسان، 
للعبة  بغــداد  احتاد  رئيس  وحتدث 
ضمير جبار موسى قائالً: شهدت 
البطولة منافسات قوية جداً بني 
الالعبني املشاركني، بسبب تقارب 
مستوياتهم، اذ ان اغلبهم ميثلون 
منتخبات العراق الوطنية وجلميع 
الغرض من  ان  فئاتــه، مضيفــاً 
إقامــة البطولة في هذا التوقيت 
بالعبي  واحتفــاًء  تكرميــاً  جــاء 
املنتخبــات الوطنية الذين احرزوا 
اوسمة التفوق في بطولة العرب 
بالشــطرجن والتي جرت في شهر 
اذار املاضــي، حيث كانت حصيلة 
احتاد بغداد 7 اوســمة ملونة من 
مجموع االوســمة العشرة التي 
احرزهــا العبونــا فــي البطولة 

4 منهــا ذهبية، وكانت  املذكورة 
فرصــة مؤاتية لتكــرمي الالعبني 

املتفوقني بدروع االحتاد اخلاصة،
موضحــاً ان البطولــة جرت وفق 
جوالت   9 من  السويسري  النظام 
، زمن اجلولــة 3 دقائق مع إضافة 
ثانيتني لكل نقلة منجزة، وحسب 
نظام فيشر، وحكم عام البطولة 
الكناني،  الدولي سعد محســن 
يســاعده احلكم الدولي باســم 
جبارة والدولــي عاصف عبد اهلل 
فيــاض، واحلكم الوطنــي ماجد 
حمــود،  واملشــرف الفنــي على 
برنامج سويس ماجنر ضمير جبار، 
واملشرفة سعاد عبد األمير سلوم.

ومتكن الالعب مصطفى عالء من 
بغــداد التتويج بلقــب البطولة 
وخطف امليدالية الذهبية برصيد 
)8.5( نقطة مــن 9 جوالت، حيث 
متكــن من الفــوز فــي 8 جوالت 
والتعادل في جولــة واحدة، فيما 
العب  البطولــة  فضيــة  احــرز 
املنتخــب الوطنــي وبطل العرب 
 )7.5( نوري برصيــد  ربيع صبــاح 
نقطة، ونال العب محافظة صالح 
الديــن محمــد طــارق امليدالية 

البرونزية برصيد 7 نقاط.

الحتــاد  اإلعالمــي  املنســق   *
الشطرجن

اسيل تناشد درجال لدعم مشاركتها 
في منافسات العالم بالقوة البدنية

مصطفى ويمامة يتوجان بذهب
 بطولة بغداد الدولية بالشطرنج

آسيل مع مدربها علي هوك

جانب من تتويج ميامة في بطولة بغداد الدولية بالشطرجن



لم نوقع اتفاقية 
امنية مع تركيا

الداخلية  وزيــر  التقيت   2007 منتصف عــام 
التركي بشــير اطاالي في اسطنبول، في اثناء 
زيارتي الرسمية الى تركيا على راس وفد امني 
لتامني  االرهاب،  رفيع، ملناقشة ملف مكافحة 
املناطق احلدودية الوعرة واملترامية االطراف بني 

البلدين .
العراق كان يواجه نشــاطات تنظيم القاعدة، 
وتركيــا تواجــه نشــاطات حــزب العمــال 
للتعاون  بجدية  الطرفان  وسعى  الكردستاني، 
في ملف مكافحة االرهــاب، وبرغم ما حصل 
من ترويج اعالمي المكانية عقد اتفاقية امنية 
بــني البلدين، لكنني شــخصيا رفضت رفضا 

قاطعا التجديد لالتفاقية القدمية.
حكومة املالكي االولى التــي كنت فيها وزيرا 
لتركيا بشــن  الســماح  رفضت  للداخليــة، 
اال  اوعمليــات عســكرية عبراحلدود  هجمات 
ان تكون مشــتركة مبوافقة عراقية  بشــرط 
اوال ومبشــاركة اجليش العراقــي، ولم متنح اي 

استثناءات او سماحات احادية اجلانب.
ونظرا لغياب االتفاق الذي كانت تتوقعه تركيا، 
مت تشــكيل اللجنة الثالثية التي تراســها عن 
اجلانــب العراقي وزيــر الدولة لشــؤون االمن 
تركي  وبتمثيــل  الوائلــي،  شــيروان  الوطني 
واميركي، لتنســيق اجلهود بــني بغداد وتركيا، 
وباشراف االمم املتحدة، لتنسيق العمل املشترك 
في املناطق احلدودية على اســاس ستراتيجية 
االمم املتحــدة ملكافحة االرهاب، ومبا يضمن امن 

البلدين اجلارين.
وبعــد تكرار تركيــا التدخالت الســافرة على 
حــدود العراق فــي اقليم كردســتان، لم جتد 
اجلارة الشمالية مبررا ســوى االتفاقية بينها 
وبــني النظام الســابق في ثمانينيــات القرن 
املاضي للتعكز عليها، والتي تســمح لتركيا 
بالتوغل في االراضي العراقية ملسافة خمسة 
كيلومتــرات فقــط اذا ما دعــت احلاجه، كما 
تسمح للعراق باملثل بعمليات عسكرية مماثلة، 

ملواجهات التهديدات على احلدود بني البلدين.
االتراك حاولوا التفاهم مع احلكومات العراقية 
املتعاقبــه ملواجهة حــزب العمــال، ورغم ان 
الدستور العراقي ينص على ان ال تكون االراضي 
العراقية ممرا او معبــرا لتهديد امن دول اجلوار، 
اال ان االتفاقية االمنيــة القدمية مع تركيا لم 
جتدد، ولو كانت هنــاك اي اتفاقية او توقيع مع 
احلكومــة التركية ملا ترددت في نشــرها للراي 

العام.
لكن ما يدعو لالســتغراب مؤخرا، هو ان بعض 
االصــوات واالبــواق تزعم بوجــود اتفاقية مع 
االتراك، بــل وتقدم مســوغا للتدخل التركي 
االخير شمالي العراق، حتت مبرر توقيع حكومة 
املالكي االولى او وزيــر الداخلية فيها اتفاقية 
امنية مع اجلانب التركي، وهذا يجانب احلقيقة 

..
الن عقد االتفاقيات الدولية يســتلزم عرضها 
اوال على مجلس النــواب العراقي ثم مصادقة 

رئيس اجلمهورية، وحتفظ لدى وزارة اخلارجية،
وكل هذا لم يحدث...

جواد البوالني

- 1 -
قال الشاعر مستهزئا بواحد من 

اجلهالء الذين ادعوا ما ليس لهم من 
العلم ومارسوا اصدار الفتاوى :

وابن أخي عاّلمُة الزماِن 
أفتى بأنَّ الصوم ركعتاِن 

- 2 -
وسمع آخر رجالً ينشد ويقول :

وكان أخالئي يقولون مرحباً 
فلما رأوني معَدماً مات مرحُب 

فقال :
مرحب لم ميت ـ 
قتله علي )ع( ..!!

الترحيب بشروط بوجود املال فاذا 
مازال أو انعدم .. لم يكن ثمة من 

ترحيب .
هكذا هو دأب النفعيني من الناس – 
ولألسف الشديد - وتعليق َمْن قال 

بان مرحب لم ميت بل ُقِتل ، يكشف 
َعْن جهل عميق حال بينه وبني أْن 

يفهم املراد من البيت املذكور .
ويصدق عليه قول القائل :

َمْن ليس يدري ما يريُد 

فكيَف يدري ما تُريُد ؟

 - 3 -
قبل ألحدهم :

يا أبا ضمضم :
آدُم َمْن أبوه ؟ 

فقال :
آدم بن املضاء بن احلملج وأمه 

صاعدة بنت قرزام، فتضاحكت به 
العرب..!!

- 4 -
قال الشاعر :

ِهَم جاهالً  واّن عناًء أْن تُفَّ
فيحسب جهالً أّنه منَك أفَهُم 

متى يبلُغ البنياُن يوماً مَتاَمُه 
اذا كنَت تْبِنيِه وَغْيُرَك يَْهدُم ؟

- 5 -
َخَطَف أحدهم رُمانًة من حّمال ،

ثم تصّدق بها على فقير ، 
فقيل له :

كيف تصنع ذلك ؟
فقال :

أخذتُها فكانت سيئة ،
ثم تصّدقت بها فكانت عشر 

حسنات ..!!
بينما هو لم يضف باعطائها الى 
الفقير االّ سيئًة الى سيئة، حيث 

كانت السيئة االولى خطفها، 
والتصرف بها من دون اذن صاحبها 

هي السيئة الثانية .

- 6 -
قيل ألحدهم :

كيف تكون الِنسبُة الى اللُغة ؟
فقال :

ما أبنْيَ اجلواب ، وأظهر احلق ، 
أما سمعتم قول اهلل تعالى :

) إّنك لََغويٌّ مبني ( 
القصص /18

وأين الغوّي من اللغوّي ..؟!

وقد يدعي
الجهالء العلم !!

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

نشرت الفنانة اليسا صورة لها من فرنسا، جمعتها 
بعدد مــن األصدقاء، منهم خبير التجميل بســام 
فتوح واملنتــج التنفيذي أللبوماتهــا األخيرة جان 

نخول.
وأشعلت الصورة السوشال ميديا، وتصدرت بذلك 
محركات البحث، حيث بدأ اجلمهور والفانز بتداولها، 
مرجحني أن تواجدها في فرنسا من أجل الديو املقرر 

طرحه بعد عيد الفطر.
وكانت اليسا قد صرحت قبل أيام في لقائها ضمن 
برنامج “مراحل” مع علي العلياني، وبأنه سيكون مع 

فنان مغربي معروف، من دون الكشف عن اسمه.
دفع تقاطع املعلومات بهذا الشكل، الفانز للتغريد 
بأن الفنان املغربي هو سعد جملرد، لذلك ذهبت إليسا 

إلى فرنسا من أجل تصوير الديو.
كما أكد موقع ET بالعربي أن إليســا موجودة في 
فرنســا، وتقــوم بتصوير فيديو كليــب الديو الذي 

جمعها بسعد جملرد، وسيطرح بعد عيد الفطر.

انتشر على التيك توك فيديو لشركة مكياج يظهر 
ان ادعاءات آمبر هيرد Amber Heard باعتداء جوني 
ديــب Johnny Depp عليها بالضــرب. ومحاولتها 
اخفاء آثار الضرب بالكونســيلر اخلــاص بهم غير 

صحيحة.
وأّكدت مجموعة مكياج ميالني أن هذا املنتج الذي 
مت ذكره خالل احملاكمــة التي جتري في كاليفورنيا مت 

إطالقه في 2017، أي بعد انفصالهما.
 The Sun نشرت آمبر عام 2020 مقاالً في صحيفة

البريطانية قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.
وبالتالــي أزمة جوني مع آمبر بدأت عندما خســر 
معركتــه القانونية معها، واتهامها له باإلســاءة 

إليها وضربها.
وقــّرر جوني مقاضــاة آمبر بســبب مقالها الذي 
أثار ضّجة واســعة. متهماً إّياها بالتشــهير. وهي 

القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا حالياً.

إليسا 

جوني ديب وآمبر هيرد

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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حسن العاني
من بــني الفصول االربعــة هو عنوان 
املســرة، ولكنــه في الوقت نفســه 
مدعــاة للدهشــة، فبقدر مــا ميثل 
حلولــه انتعاشــاً لقدرات االنســان 
الصحية والعاطفيــة والذهنية، ألنه 
على ما يزعم الطب يقوم بتنشــيط 
الــدورة الدموية التي متنــح املرء قوة 
استثنائية في مجاالت احلركة واالبداع 
والتأمل والشعور بالسعادة و .. ولكنه 
املزركشة  يخفي حتت عباءته احلريرية 
كالعطاس  املزعجــة  احلاالت  أســوأ 
والرشــح والطفــح اجللــدي وقائمة 
طويلة من االعــراض تندرج جميعها 
حتت مفردة )احلساســية(، وهذا اجلمع 
بني النقيضني هو موطن الدهشة في 

الربيع!

تصويبات أولية: 
في عيــادة الدكتور )مقــداد محمد(، 
ان  العيون سألناه  أمراض  اختصاصي 
كان الطقــس )وحده( مــن يقف وراء 
الربيع،  بحساســية  يعرف  ما  شيوع 

فأجاب:
- الطقــس يلعب دوراً كبيراً .. هذا امر 
مؤكد، فهــو يقف وراء احلساســية، 
مثلما يقف وراء الشفاء منها عندما 
يتغيــر، وعلــى العموم هنــاك خطأ 
شــائع بني الناس عندمــا تعتقد بأن 
الربيع هو املسؤول الوحيد عن ظاهرة 
احلساسية، ألن فصل الصيف ال يقل 
تأثيــراً عنه، إال ان الربيــع يوفر ظروفاً 

مثالية النتعاش احلساسية. 
• هل صحيح ان أخطر انواع احلساسية 
هي التي تصيب العني، وإنها كما يقال 

قد تكون سبباً وراء العمى املؤقت ؟ 
- هــذا قول يفتقر الــى الصحة، اذ ال 
توجد أية عالقة بني احلساســية وبني 

ما يسمونه ) العمى املؤقت( !!
 • ما إسمه إذن ؟ 

- املصطلح الطبي هو )الرمد الربيعي( 
• ماهي اعراضه ؟ 

- حمــرة خفيفة او قويــة – على وفق 
شــدة االصابة – تظهر على العني مع 
معانــاة املصاب من اضطــراب الرؤية 
الواضحــة ، زيادة علــى وخزات جتعل 
املريض يدعــك عينيه مع اســتمرار 

الوخز ..
• إلــى أي حــد يّصنُف مــن االمراض 

املعدية ؟
- الرمد الربيعي غيــر معٍد ألنه ليس 
فايروســاً .. باملناســبة ميكن الشفاء 
منه بانتهاء موســمه ، وعالجه على 
العمــوم يســير .. جديــر بالذكر ان 
االعمار املبكرة اكثــر عرضة لالصابة 
به  ومن هنا فأن التخلص النهائي من 
معاودته يكمن في تقدم االنسان في 

العمر ..
• هل يعاني العراق من هذا املرض ؟

- من املعروف بأن الرمــد الربيعي هو 
والعراق  احلــارة عموماً  املناطق  مرض 

ضمن هذه املناطق ..
• ماهي نصائحكــم للمصابني بهذا 

املرض؟ 
- اهــم نصيحــة ... ان ال يســتعمل 
املريض ) القطــرات( بناء على نصائح 
االخرين .. ثم عليه ان يتجنب مهيجات 
كاإلضاءة  كثيــرة  وهي  احلساســية 
، ومــن املفيد جداً  والغبــار والدخان 
اســتعمال الكمادات الباردة او غسل 

العني باملاء البارد عدة مرات .
• مخاطر احلساسية :

- فــي ســؤال حــول حجــم اخملاطر 
احلقيقيــة للحساســية على العني، 
اوضــح الدكتــور ) ســالم عبد اهلل( 
اختصاصي االمــراض اجللدية ، بأن ما 
تتعرض له العيون ميثل النسبة االقل 
من امراض احلساســية على جســم 
االنســان، اذا ما عرفنا بــأن تأثيراتها 
تشــمل الصــدر واجلهاز التنفســي 

والعني واجللد واالنف واالذن واحلنجرة .
• في أيــة خانة من اخلانــات املرضية 

توضع احلساسية ؟
- في اخلانة التي ال تثير اخلوف او حتى 
االمراض  لكونها التعد مــن  القلــق 
)الكبيــرة( او اخلطيرة، ومــا ميكن أن 

يقــال عنها باختصار شــديد: إنها ال 
تهدد حياة االنســان بحكــم كونها 
موسمية ومرتبطة الى حد كبير مبؤثر 
ما ، ويخفف من وطأتها ، انها تنتهي 

بانتهاء املوسم .. 
• اال ميكن عالجها .. اعني وجود ) ادوية 

( معينة ملواجهتها ؟ 
، وعالجها  بالتأكيد ميكن عالجهــا   -
انواع معينة  باالعتماد على  بســيط 
، ولكن العالج  من االمصال اخلاصــة 
االوفق يتمثل بالتــزام املريض بعنصر 
الوقايــة ، أي االبتعاد عــن كل ما من 
اثارة احلساسية كالغبار ودخان  شأنه 
الســجائر والطحني واملواد االنشائية 
واملصــادر الضوئية واحليوانات املنزلية 
.. والقائمــة طويلة ومتتــد الى طلع 
النخيل وعطــور االوراد والزهور وحتى 
الفراشــات ومالمستها .. ان مشكلة 
احلساســية احلقيقيــة ال تكمن في 
كونها مرضاً ،بل بصعوبة الوقاية من 
ومنوعة  كثيرة  ألنها  ليس  مسبباتها 
فقط ، بل لكونها قبل ذلك جزء حيويا 

ورئيسا من حياتنا اليومية .. 

بغداد- الصباح الجديد:
الوزراء  رئيس مجلــس  وعد 
الكاظمــي  مصطفــى 
الفنانيـن  مطالـب  مبتابعة 
واحتياجاتهــم  العراقيــني 
ومقترحاتهم التي تســهم 
فــي توفيــر بيئــة تنموية 
إيصال  علــى  وتعمل  للفن 
فــي  الســامية  رســالته 
ذلك  جاء  العراقــي،  اجملتمع 
خالل لقائه اليوم بجمع من 
نقيبهم  برئاســة  الفنانني 

جبار جودي.

وذكر بيان للمكتب اإلعالمي 
تلقــت  الــوزراء  لرئيـــس 
اجلديد نسخـــة  الصبــاح 
منـــه أن الكاظمي استمع 
خــالل اللقــاء إلــى إيجاز 
احلاضرون  الفنانون  به  تقّدم 
الفنية  احلركــة  واقــع  عن 
العــراق،  فــي  والدراميــة 
واملؤثرات  ظروفهــا  وســير 
أمام  تقف  التي  والتحديات 
طموحــات الفــن العراقي 
وتطويره، وحتـــول دون أدائه 

لدوره كامالً.

الكاظمي يعد بمتابعة ما يسهم بتوفير بيئة تنموية للفن

تحت عباءة الربيع الحريرية..
ابتسامة وردة ودمعة حساسية

متابعة ـ الصباح الجديد:
النجمــة  تصريحــات  أثــارت 
عن  الغنــدور  نــور  اخلليجيــة 
أســيل  الســعودية  النجمــة 
عمــران التي أطلقتها ســابًقا، 
التواصل  عبر مواقع  كبيراً  جدالً 

االجتماعي.
وحتدثــت الغنــدور عــن هــذه 
التصريحات في لقاء التلفزيوني 
االخيــر وفي التفاصيــل كانت 
وقت  في  أجابــت  قــد  الغندور 
ســابق عن ســؤال طلب منها 
ترتيب اســماء فنانات حســب 
جنوميتهن وهن: "أســيل عمران 

وشجون الهاجري ونور الغندور"، 
شــجون  بترتيب  نــور  لتقــوم 
الهاجــري أوالً ثــم وضعت هي 
الثانية  املرتبــة  نفســها فــي 
والثالثة هي أسيل عمران حيث 
اعتبرت بــأن جنوميتها أكبر من 
أســيل والدليل أن اسمها كان 
قبل اسم أسيل في تتر املقدمة 

اخلاص مبسلسل "حياة ثانية".
وأّكدت بان مقــّدم البرنامج قام 
باستفزازها خالل احللقة، كما ان 
هناك أجزاء من احللقة مت حذفها، 
لدرجة  اســتفزني  "هو  فقالت: 

أنه هو الي كسب باآلخر".

بانها  نور  أّكدت  كما 
قامت بالتواصل فوراً 
بعد انتهــاء احللقة 

"أســيل  بالنجمــة 
عمــران" حتى ال تفهم 

التصريحــات  موضــوع 
وأوضحت  خاطئ  بشكل 

لها األمر.
أسيل  بشــخصية  وأشــادت 

بانها  أّكــدت  حيــث  عمــران، 
تفهم  ولم  ومثّقفــة  متفهّمة 
املوضوع بشــكل خاطــئ أبداً، 
فقالت: "أسيل متفهّمة وأنا لم 

أقصد أن أضايقها أبداً".

نور الغندور توضح تصريحاتها نور الغندور توضح تصريحاتها 
المثيرة عن أسيل عمرانالمثيرة عن أسيل عمران

وداد إبراهيم:
حتت شــعار "بغداد تنشد للقدس" 
تقيم مؤسســة القــدس الثقافية 
االول  الدولــي  "القــدس  مهرجــان 
للشــعر العربي" علــى قاعة فندق 
مريديان ببغداد مســاء اليوم الثالثاء 
ويشــارك فيه عــدد من الشــعراء 

العراقيني والفلسطينيني.   
 رئيس املؤسسة و أحد اعضاء اللجنة 
التميمي،  مرتضى  الشاعر  املنظمة، 
قال بهذه املناســبة للصباح اجلديد: 

مهرجــان القدس هو االول الذي يقام 
ببغداد مبشاركة شــعرية كبيرة من  
نخبة من الشــعراء العراقيني منهم 
وجناح  ياســني  الـ  حســني  "محمد 
اجل  من  فلســطني  ومن  العرسان" 
عرض املشهد الشعري العراقي وهو 
يتماهــى مع ما يحــدث في القدس 
من  لفضائيات  وبحضور  الشــريف، 
لبنان وفلسطني واربع عراقية،  ومعي 
في اللجنة حتضيرية الشعراء "علياء 
ومحمد  االلوســي  ومضر  املالكــي 

الزهيري " وقد وجهت الدعوات  على 
واعالمية  وفنية  ثقافية  لشخصيات 
عراقية،  وألنها الدورة االولى ستكون 
بجلسة واحدة وفق منهاج مت اعداده 
يتضمــن كلمتي رئيس املؤسســة 
والســفير الفلســطيني في البالد 
وثقافية  ادبية  لشــخصيات  وتكرمي 
ليكون مبســتوى يرتقــى الى مكانة 
الشــعر  ضمير  في  العربية  القدس 
يقام ســنويا في  ان  العراقي علــى 

دوراته املقبلة ولعدة ايام.  

بغداد - الصباح الجديد:
األرثوذكس  املسيحيني  آالف  احتفل 
في شــمال البــالد بالتصفيق احلار 
"النار  شــعلة  باستقبال  والزغاريد 
املقدســة"، التي نقلت من القدس 
إلى العراق للمرة األولى، عشية عيد 
املســيحية  الطوائف  لدى  الفصح 

التي تتبع التقومي الشرقي.
وجتمع حشــد كبير مــع االحتفال 
بلدة بعشيقة،  بالعيد من ســكان 
وســهل نينوى فــي دير مــار متى 
للســريان األرثوذكــس الســتقبال 
الشمعة املشتعلة، املوضوعة داخل 

فانوس، واآلتية من القدس.
ووصلت الشــعلة إلــى العراق في 
طائرة مــن األردن وتعالت الهتافات 
والتراتيل لدى دخول الشــعلة التي 
الكنيســة، فيما  حملها أســقف 
انحنى مصلون ورجــال دين لتقبيل 

الفانوس والتبرك به.
وتؤمــن الكنيســة األرثوذكســية 
منــذ القرن الرابع بأن نوراً مقدســاً 
يفيض في "ســبت النور" قبل عيد 
الفصح من قبر املسيح في كنيسة 
القيامة، حيث ُصلب املســيح ودفن 

وحصلت قيامته.

وفــي كل عام، تٌنقل شــمعة 
مضــاءة باللهــب فــي طائرة 
إلــى اليونــان والــدول التــي 
تضــم ســكانأً مــن الطائفة 

األرثوذكسية.
وقال راعي أبرشــية دير مار متى 
األرثوذكس  للســريان  وتوابعها 
املطــران طيماثــوس موســئ 

سالم  رســالة  "إنها  شماني 
رســالة  للجميع،  ومحبــة 
اجلريح  الوطن  لهذا  انبعاث 
عافيته  يســتعيد  حتــى 

وأمنه وسالمه".

مهرجان القدس الدولي االول للشعر العربي ببغداد

"النار المقدسة" تصل من القدس إلى العراق
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