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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس اللجنة املالية حســن 
الكعبي امس الثالثــاء، إجناز 90% 
الطارئ  الدعم  من فقرات قانــون 

لألمن الغذائي والتنمية.
ويأتي هذا اإلعالن في وقت ســبب 
خاللــه مشــروع القانــون حالة 
مــن التذمر والرفض السياســي 
والشــعبي وأحدث شــرخا كبيرا 
الكتــل السياســية داخل  بــن 
أروقة مجلس النواب، ما بن مؤيد 

ومعارض.
وقالــت الدائــرة اإلعالمية جمللس 
النــواب في بيــان تابعته الصباح 
اجلديــد، إن "اللجنة املالية عقدت 
تداولياً  اجتماعاً  )الثالثــاء(،  اليوم 
برئاسة حسن الكعبي وحضورعدد 
الدعم  قانون  بشأن  أعضائها،  من 

الطارئ لألمن الغذائي والتنمية".
وأكد الكعبي، وفــق البيان، "إجناز 
%90 مــن فقرات القانــون متهيداً 
المتامه ورفعــه للتصويت عليه"، 
"القانــون ســيعطي  أن  مبينــاً 

أهدافه املرجوة".
وتــرى الكتــل الداعمــة لهــذا 
القانون، أنه "يحقق األمن الغذائي 
للعراق ويحد مــن الفقر كما أنه 
يسهم في عملية تقدمي اخلدمات 
مبســتواهم  واالرتقاء  للمواطنن 
املعيشــي". لكن املعترضن يرون 
العكس متاماً فيعتقدون أنه "يزيد 
الفقر فقراً، بل ويتسبب بهدر املال 

العام".
من  حتذيــرات  مختصون  واطلــق 
خطورة متريره ملا لــه من تداعيات 
احلكومــة  ســتعطي  ســلبية 
صالحية خــارج القانون للتصرف 
العامة فضال عن تعميق  باألموال 

حالة االنسداد السياسي.
اخلبير االقتصادي نبيل جبار العلي، 

اســتبعد امكانيــة متريــر قانون 
داخل  والتنميــة  الغذائي  األمــن 
الرفض  حلجم  نتيجة  البرملان  قبة 

البرملاني له.
تابعته  العلــي في حديــث  وقال 
األمن  "قانون  ان  اجلديــد،  الصباح 
الغذائــي يعيش مرحلــة صعبة 
نتيجة حلجــم الرفــض البرملاني 
له، وحتــى وإن مت متريره بطريقة او 
باخرى فانه لن يرى النور المكانية 
الطعن به لــدى احملكمة االحتادية 
وقبــول الطعن منهــا"، مبينا أن 
"القانون بشكله احلالي ال يتضمن 
رؤية لدعم الفقراء ولم يكن ضمن 
املواد الدســتورية او قواعد العمل 
احلكومــي في حكومــة تصريف 

االعمال".
واضاف العلي، ان "اقرار هكذا قانون 
معنــاه منح صالحيــات حكومة 
كاملة فهذا األمر سيســهم في 
تعميق االنســداد السياسي على 
اعتبار انتفاء احلاجة الى االســراع 
في تشــكيل حكومــة جديدة او 
اعادة مسار العملية السياسية"، 
الفتــا إلى انه "بغــض النظر عن 
اجلوانــب الفنيــة علــى القانون 
فإنه مــن الناحية القانونية يعتبر 
مخالفة صريحة ألنه مشــرع من 
حكومة تصريــف اعمال ال متتلك 
واال  القوانن  لتشــريع  صالحيات 
كان االجــدر بهــا تشــريع قانون 

املوازنة وانهاء اجلدل".

محاولــة  "القانــون  أن  وتابــع 
سياســية لاللتفاف علــى قانون 
من  السياسية،  والعملية  املوازنة 
خالل اإلبقاء على حكومة تصريف 
اعمــال، على اعتبــار ان حكومة 
امكانية  االعمــال لديها  تصريف 
الوصول الى %75 من حجم اإلنفاق 
وهو اإلنفاق االســتهالكي لكنها 
االستثماري  اإلنفاق  تســتطيع  ال 
والبالغــة %25 وتشــريع هكــذا 
قانون معنــاه اعطاءها الصالحية 
املتبقية  النســبة  الى  للوصــول 
و ينهــي احلاجــة الــى املوازنة او 

تشكيل حكومة جديدة".
املراقب للشــأن االقتصادي حسن 
احلاج، اكد ان قانون الدعم الطارئ 

خروقات  يتضمن  الغذائــي  لالمن 
قانونيــة عديدة والتفــاف واضح 
على قانــون املوازنة، مشــيرا الى 
ان القانــون ســيمنح احلكومــة 
الى نســب من  الوصول  صالحية 
األمــوال خــارج صالحيتها ضمن 
األعمال  عنوان حكومــة تصريف 

اليومية.
وقــال احلاج فــي حديــث تابعته 
الصباح اجلديد، ان "هنالك الكثير 
من املالحظات حــول قانون االمن 
الغذائــي علــى اعتبــار ان بعض 
فقراتــه حتتــوي علــى مضامن 
خطيــرة جــدا وجتــرد البرملان من 
بعــض صالحياتــه فــي إعــداد 
تام من  ويفرغها بشــكل  املوازنة 

التجاوزات  عن  ناهيك  مضامينها 
القانونية التــي تضمنها"، مبينا 
أن "القانــون يجعل من صالحيات 
األعمــال،  تصريــف  حكومــة 
صالحيــات حاكمة وهــو التفاف 

واضح على قانون املوازنة".
وأضاف احلاج، ان "القانون سيسهم 
السياسي"،  االنســداد  تعزيز  في 
الفتا الــى ان "هنالك بعض القوى 
تســعى لتمرير القانون من بينها 
واجليل  وامتداد  الثالثــي  التحالف 
اجلديد وقد تستطيع تلك االطراف 
من خالل االغلبية متريره داخل قبة 
البرملــان"، الفتا الى ان "املشــوار 
لن ينتهي الى هــذه املرحلة فقد 
يصطدم القانــون باعتراضات من 
السياســية  القوى  بعــض  قبل 
والذهــاب الــى الطعن بــه لدى 
احملكمة االحتاديــة وامكانية قبول 
الطعــن نتيجة خملالفتــه العديد 
وصالحيات  الدستور  مسارات  من 

حكومة تصريف االعمال".
وتابع ان "حكومة تصريف االعمال 
لديها صالحيات محددة بنســبة 
التشغيلية حصرا  للجوانب   12/1
القانون منح  وهي حتاول من خالل 
الى  الوصــول  نفســها صالحية 
النســبة املتبقية من االموال عبر 
تشــريع هذا القانــون كي حتظى 
الكاملة"،  احلكومــة  بصالحيات 
مشــددا علــى ان "هنالك بعض 
التنســيقي  االطار  ومنها  القوى 
تســعى لرفــض هــذا القانــون 
والتركيــز على ارســال احلكومة 
لقانــون املوازنــة االحتادية كبديل 
عنه كونهــا ونعنــي املوازنة هي 
الوضع  ملعاجلة  األنســب  القانون 
اجلوانــب  وتالئــم  االقتصــادي 
القانونيــة لصالحيــات احلكومة 

والبرملان على حد سواء".

فيما البرلمان يعلن إنجاز 90 % من فقراته.. خبراء يحذرون منه: 

قانون األمن الغذائي التفاف على الموازنة
يهدر المال العام ويزيد الفقراء فقرا 

بعد موت لؤلوة الصحراء ساوة..
6الجفاف يتهدد مسطحات البالد المائية االحتالل اإلسرائيلي يعيد فتح

3معبر بيت حانون أمام عمال وتجار غزة

بغداد - وعد الشمري:
املســتقلون  النــواب  كشــف 
عــن عزمهــم تشــكيل كتلة 
جتمعهم فــي البرملان تهدف إلى 
توحيــد مواقفهــم، مؤكدين أن 
الوضع السياســي يشهد حالة 
من الركــود في الوقــت احلالي، 
بعد  احلــوارات  عــودة  متوقعن 
عطلــة العيد، لكنهــم رفضوا 
حتميلهم مسؤولية حتقيق نصاب 
جلسة انتخاب رئيس اجلمهورية.

وقال النائب املســتقل اســامة 
البدري فــي حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "حتالــف مــن أجل 
الشــعب طرح مبــادرة من أجل 
تخصص  للبرملان  جلســة  عقد 
النتخاب رئيس اجلمهورية لكنها 
لم تشهد تفاعالً سياسياً لغاية 

الوقت احلالي".
"املشــهد  أن  البــدري،  وتابــع 
ولم  السياســي مازال معقــداً 
نر محاولــة حقيقيــة أو جدية 
الراهن  الوضع  التعامل مــع  في 
االنســداد،  وإيجاد حلــول حلالة 
وهنــاك هدوء وتوقف شــبه تام 

تتــم  أن  نتأمــل  للمفاوضــات 
استئنافها بعد العيد".

وأشار، إلى أن "النواب املستقلن 
وطرحوه  واضــح  موقف  لديهم 
يشاركون  بأنهم  علني  بشــكل 
فــي جلســة انتخــاب رئيــس 
اجلمهوريــة، وان وجودهــم هــو 
ألجل التغيير واالصالح ال تعطيل 

املشهد السياسي".
ولفــت البدري، إلــى أن "العديد 
مــن النــواب املســتقلن بدأوا 
يجتمعــون على طــرح األهداف 
املشــتركة، ونحن حتــى وأن لم 
جنتمع فــي كيان نيابــي موحد، 
فتجمعنا العديد من املشتركات 
التي قد تنقــذ البلد أو العملية 
السياســية"، لكنه عاد ليشدد 
على "امكانية أن يتم االعالن عن 
كتلة للنواب املستقلن وهو أمر 

وارد جداً".
وبن، أن "هذه الرؤية تأتي ليكون 
ورأيا  واحــدة  املســتقلون كتلة 
موحدا وقويا داخل البرملان، وبهذا 
سنكون قادرين على اجناز مهامنا 

بأمت وجه".

ومضى البدري، إلــى أن "احلديث 
عن حل البرملــان غير واقعي وهو 
الراهن،  الوقت  في  مستبعد  أمر 
توجــه نحو تشــكيل  وهنــاك 
املمكن  ومن  االغلبيــة،  حكومة 
أن يحصــل ذلــك إذا التحق جزء 
الثالثي  بالتحالــف  اإلطــار  من 
الــذي يجمع الصدريــن وكتلة 

الدميقراطي  واحلــزب  الســيادة 
الكردستاني".

من جانبه، ذكر النائب املســتقل 
األخــر حســن الســعبري، في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
املستقلن  للنواب  مبادرة  "هناك 

تستهدف توحيد موقفهم".
وتابــع الســعبري، أن "متبنيات 

النواب املســتقلن وطنية، تتفق 
للعراق،  العامــة  املصلحــة  مع 
وليســت بالضــد مــن تعطيل 

السلطة التشريعية".
ولفــت، إلى أن "ما نســعى اليه 
السياسية  بالعملية  املضي  هو 
ولسنا مع طرف ضد األخر، وعلى 
التيار الصدري واإلطار التنسيقي 

أن يعمال على حل مشــكالتهم 
وأن يقدما التنــازالت لبعض، وال 
طرفاً  لســنا  خالفات  يحمالنــا 

فيها".
وانتهى الســعبري الى أن "وضع 
في  النصــاب  حتقيق  مشــكلة 
خانة املســتقلن غيــر صحيح، 
تتحمل  من  هي  الكبيرة  والكتل 
االنســداد  هــذا  مســؤولية 

السياسي".
يشار إلى ان املفاوضات السياسية 
الركود  مــن  حالة  شــهدت  قد 
بعد قــرار زعيم التيــار الصدري 
مفاوضات  جتميد  الصدر  مقتدى 
تشكيل احلكومة ومنح الفرصة 
بإجراء  التنســيقي  االطــار  إلى 
االغلبيــة  لتكويــن  مباحثــات 
السياسية في مهلة تنتهي في 
العاشــر من شهر شــوال، لكن 
االطار التنســيقي شدد على أن 
اخلروج مــن االزمة السياســية 
مرهون باتفاق القوى الشــيعية 
وتشــكيلها الكتلة االكبر التي 
ملنصب  املرشــح  تقــدمي  تتولى 

رئيس مجلس الوزراء.

النواب المستقلون يعتزمون تشكيل كتلة توّحد مواقفهم في البرلمان
قالوا ان حل المجلس ليس واقعيا ومستبعد تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
كشف الناطق باســم القائد العام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول 
أمس الثالثاء،  تفاصيل ضربة موجعة 
أسفرت عن قتل عشــرات الدواعش 
فــي نينوى، فيما أشــار الى  القضاء 
على ما تســمى والية دجلة جنوبي 

املوصل بالكامل.  
وقال اللواء رســول، لوكالــة األنباء 
العراقيــة )واع(، إن "مــا تبقــى في 
الفلول من  العراق عبارة  عن بعــض 
الدواعــش هنا وهناك ويتمركزون في 
املســاحات  الصحراوية  ذات  املناطق 

الشاســعة التــي تتخللهــا وديان 
وطبيعة جغرافية قاســية"، مؤكداً 
أن "مــا  يتواجد ضمن هــذه املناطق 
بضعة زمر إرهابية بحدود 2-3 عناصر 

وفي بعض  األحيان 6 عناصر". 
وأضاف أن "العمليات مســتمرة في 
مالحقة هذه العناصر اإلرهابية بهذه 
املناطق،  فضالً عن استمرار الضربات 
اجلويــة النوعية ســواء فــي اجلبال 
أو فــي األحراش  والوديــان أو املناطق 

الصحراوية". 
ولفــت إلى أنــه "مت قبل فتــرة قتل 
العديــد من عناصر داعــش بعملية 

االرهاب  جلهــاز  مكافحــة  نوعيــة 
والقضاء على ما تسمى والية دجلة 
املوصــل  بالكامل"،  مدينــة  جنوب 
مشيراً إلى أن "الضربة كانت موجعة 
لداعش حيــث مت قتل أكثــر من 43 
 عنصراً من داعش ومصادرة معداتهم 

وأسلحتهم". 
وأكد أن "العمليات النوعية مستمرة 
واملالحقــة  املطــاردة  طريــق  عــن 
واعتمــاد مبدأ  عســكري ينص على 
أن خير وســيلة للدفاع هي الهجوم 
واالســتمرار باملالحقة كون  معركتنا 

هي معركة استخبارات". 

في ضربة موجعة..

القوات المسلحة تقتل 43 من عناصر 
داعش اإلرهابية في الموصل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتخذ مجلس الوزراء خالل جلســته 
االعتيادية السادســة عشــرة التي 
عقدهــا امــس الثالثــاء برئاســة 
مصطفى الكاظمي، ثالثة توجيهات 
جديدة تتعلق مبلــف الكهرباء، فيما 
األمنية  األجهزة  الــوزراء  رئيس  وّجه 
اخملتصة مبواصلة مراقبة األسعار في 
األســواق احمللية، ومالحقة املتالعبن 
للقضاء  وإحالتهم  الشــعب  بقوت 

لينالوا جزاءهم العادل.
وشــدد الكاظمــي علــى ضــرورة 
القرارات  الوزارات بتنفيــذ كل  تقيد 
املتكامل  التعاون  وأهمية  احلكومية، 
التحديــات  مختلــف  ملواجهــة 

االقتصادية منها واخلدمية.
ووّجه رئيس الــوزراء األجهزة األمنية 
اخملتصة مبواصلة مراقبة األسعار في 
األســواق احمللية، ومالحقة املتالعبن 
للقضاء  وإحالتهم  الشــعب  بقوت 
لينالوا جزاءهــم العادل. وتقرر خالل 
اجللســة، اســتكمال التوصيــالت 
الغازية الواصلــة إلى محطة عكاز، 
وجتهيزها مبا يضمن تشغيلها بكامل 
واط،  ميــكا   200 البالغة  طاقتهــا 
ومتديد أنبوب توصيل الوقود اإلضافي 
البخارية،  الديــن  إلى محطة صالح 
تشغيل  لغرض  كيلومتراً،   17 بطول 
احملطــة بكامــل وحداتهــا وتفادي 

عملية النقل بالصهاريج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حققت وزارة النفــط إيرادات جتاوزت 
عشرة مليار دوالر، إثر تصديرها خالل 
شــهر آذار املاضي، ما يربو على مائة 

مليون برميل من النفط
واوردت الوزارة في بيان تلقت الصباح 
اجلديــد نســخة منــه: "بحســب 
االحصائيــة النهائية الصــادرة من 
شــركة تســويق النفــط العراقية 
)سومو( ، فقد بلغت كمية الصادرات 
من النفط اخلام )100( مليوناً و)579( 
ألفــا و)612( برميال، بإيــرادات بلغت 

)10( مليــارات و)913 ( مليوناً و )197( 
الف دوالر".

وأضافت الــوزارة حســب البيان، أن 
"مجمــوع الكميــات املصــدرة من 
النفط اخلام لشــهر آذار املاضي من 
احلقول النفطية في وســط وجنوب 
العراق بلغت )99( مليوناً و)130( ألفا 
)677( برميال، فيما كانت الكميات  و 
املصدرة من نفط كركوك عبر ميناء 
جيهان )1( مليون و)448( ألفا و)935( 
برميــالً"، مبينــة أن "معدل ســعر 
البرميل الواحد بلغ )108,503( دوالر".

مجلس الوزراء يقرر توفير مستلزمات 
الكهرباء والغاز لمواقع إنتاجية مهمة

الكاظمي يوّجه بمواصلة مراقبة األسعار ومالحقة المتالعبين 

إيرادات البالد من صادرات النفط الخام 
للشهر الماضي تقارب 11 مليار دوالر 

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
الثالثاء،  التخطيط امس  وزارة  أكدت 
انه ســيتم ايقاف رواتــب املوظفن 
ممــن لم يدرجــوا في منصــة الرقم 
الوظيفي حلن اكمــال بياناتهم في 
املنصة. وقال املتحدث باســم الوزارة 
"مصير  ان  الهنــداوي  الزهــرة  عبد 
املوظفن ممن لــم يدرجوا في منصة 
الرقم الوظيفي متوقف على ارسال 
ان "هذه  مؤسســاتهم لها"، مبينا 
املنصة مهمــة للغاية وعملت وزارة 
وتعد  التخطيط عليها منذ سنوات 

منجزا مهما".

املوظفن  ان "هؤالء  الهنداوي،  ولفت 
رواتبهــم حلــن اكمال  ســتتوقف 
بياناتهم في املنصة"، مشيرا الى ان 
التخطيط  وزارة  ليس من  "التقصير 
وان عدم ادراج عدد من املوظفن يعود 
الى عدم ارســال دوائرهم لبياناتهم 
الــى الــوزارة". واضــاف ان "هــذه 
املنصة ســتوفر املعلومات الكاملة 
وقاعــدة بيانات عن عــدد املوظفن 
الذكــور واالنــاث وســنوات اخلدمة 
حصر  عــن  فضال  واالختصاصــات، 
ومنصة  بهيكلية  املوظفــن  جميع 

واحدة".

التخطيط تحذر دوائرهم: 
رواتب الموظفين غير المدرجين في 

منصة الرقم الوظيفي ستتوقف

السليمانية ـ عباس اركوازي:
إقليم  لبرملان  الســابق  الرئيس  أكد 
محمد،  يوسف  الدكتور  كردســتان 
أن إقليم كردســتان سيخسر ملف 
الغاز مثلما خســر وفشل في ملف 
النفط حتت الفتة حتقيق االســقالل 
االقتصادي التي دفــع املواطنون في 

االقليم ثمًنا باهضاً من ورائها.
واشــار الرئيس السابق لبرملان اقليم 
كردستان في حديث للصباح اجلديد، 
الى ملف تصدير الغاز الطبيعي من 
إقليم كردســتان إلى تركيا، واخملاطر 

التي حتدق باالقليم جراء هذه اخلطوة.
الوطنــي  االحتــاد  محمــد  ودعــا 
الكردستاني، الذي تقع قرابة %60 من 
االقليم  داخل  الطبيعي  الغاز  حقول 
في مناطق نفوذه، لئال يفســح اجملال 
ألن يهدر بعض املنتفعن من املافيات 

ملف الغاز كما فعلوا مبلف النفط.
واكد محمــد، ان التعاطي مع ملف 
الغاز الطبيعي من قبل املســؤولن 
فــي االقليــم مقامرة ثانيــة على 
غرار النفــط، وانه خطــا فادح يقع 
به القائمــون على هــذا امللف، وان 

تصدير الغاز سيفشــل كما حصل 
مع النفط وهو ســوف يضع االقليم 
حتت وصاية تركيا اكثــر مما كان في 

السابق.
التي  التصريحــات  محمــد  واعتبر 
أطلقها رئيــس حكومة االقليم عن 
نية االقليم تصدير الغاز الطبيعي من 
حقوله دون العودة الى بغداد، مقامرة 
خطرة ولدت الكثير من االستياء لدى 
احلكومة االحتادية ودول اجلوار، مطالباً 
وشعب  الكردستاني  الوطني  االحتاد 
كردستان مبختلف شرائحه الى عدم 

الكردستاني  للدميقراطي  الســماح 
بالتفرد بهذا امللف وعدم السماح له 

باملقامرة بالغاز في هذه املناطق.
ولفــت محمد الــى أن ملف النفط 
يجــب أن يكــون بابــاً للتقريب بن 
االحتادية،  واحلكومة  كردستان  إقليم 
العالقة،  واملشاكل  االزمات  ومعاجلة 

وليس العكس.
وتابــع الن عدم التواصــل مع بغداد 
وجتاهلهــا ســيضع االقليــم امام 
اوضاع اســوء من احلالية، مضيفا ان 
للحكومة االحتادية مصلحة في هذه 

احلالة على املستوى الدولي، وستكون 
إدارة هذا امللف من قبلها أكثر جناحاً، 
وينبغي أن يكون ملف النفط والغاز 
عامــالً لتحســن االوضــاع املزرية 
للمواطنن في االقليــم، بدال من ان 
يصبح موردا لثراء املافيات في إقليم 
كردستان وشــركات النفط، اضافة 
الــى انه يفتــرض أن يكــون مصدر 
تطويــر للصناعة والبنــى التحتية 
القليم كردستان وان يسهم في فتح 
افاق اوســع للتوصل الى اتفاق عادل 

مع بغداد.

قال بانه سيضع مناطقه تحت الوصاية التركية

يوسـف محمـد: االقليـم سيخسـر مقامـرة
تصديـر الغـاز كمـا حصـل فـي ملـف النفـط سابقـًا

اللقاح أمانك وامان عائلتك

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دقت منظمــة الصحة العاملية 
ناقوس اخلطر بعد وفاة شخص 
ثان من مرض اإليبوال القاتل في 

إفريقيا.
وأعلنــت املنظمــة عــن وفاة 
مريض ثان باإليبوال في شــمال 
الكونغــو  جمهوريــة  غــرب 
هــذا  وأجــرت  الدميقراطيــة. 
من  قليلة  أيــام  بعد  التحديث 
للمرض  جديــد  تفــش  ظهور 
الفتاك، وخالل تفشيات اإليبوال 
معدالت  تفاوتــت  الســابقة، 
الوفيــات بــن %25 و%90 - ما 
يجعله أحد أكثر األمراض فتكا. 
ويأتي بعد أربعة أشهر فقط من 

آخر ظهور للفيروس.
وينتقل فيروس اإليبوال عن طريق 
مالمسة سوائل جسم شخص 
مصاب أو مواد ملوثة. وتشــمل 
األعــراض آالما فــي العضالت 
وحمى تشــبه تلك التي تظهر 
األخرى  الشــائعة  األمراض  في 

مثل املالريا.
ولم يُكشف عن تفاصيل الوفاة 
يوم  تأكد  لكــن  بعــد،  الثانية 

األحــد أن رجال يبلــغ من العمر 
31 عامــا توفي بعــد نقله إلى 

املستشفى في 5 أبريل.
ملنظمة  اإلقليمي  املديــر  وقال 
الصحــة العامليــة إلفريقيــا، 
الدكتور ماتشيديســو مويتي: 
"الوقت ليس في صاحلنا. ، واتخذ 
املسؤولون بالفعل تدابير طارئة 
تفش،  أحــدث  احتــواء  حملاولة 
وأجري أكثر من 70 اتصاال عقب 
الوفــاة األولى. وتلقــى املريض 
املتوفى دفنا آمنا، والذي يتضمن 
تعديل مراسم اجلنازة التقليدية 
بطريقــة تقلل من خطر إصابة 
احلاضريــن بالســوائل املعدية. 
ويتــم أيضا حتديد أي شــخص 
باملريــض  اتصــال  علــى  كان 
ومت  صحتــه.  مراقبة  وســيتم 
تطهير املنشــأة الصحية التي 

تلقى فيها املريض الرعاية".
وقالــت الهيئــة الصحيــة إن 
التالية ســتكون طرح  اخلطوة 
املزيد مــن اللقاحــات، وأضاف 
الدكتور مويتي: "ســيتم إعادة 
تلقحوا  مــن  لكل  التطعيــم 

خالل تفشي عام 2020".

فيروس ايبوال القاتل يتفشى
من جديد في الكونغو

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر: 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ترأس وزيــر الزراعة املهندس محمد 
اجمللس  إجتمــاع  اخلفاجــي  كــرمي 
الوطني للبذور، ملناقشة املوضوعات 
ضمن  الزراعي  باجملــال  تتعلق  التي 
اخلطة الزراعية للموســم الزراعي 

الشتوي احلالي.
وأكد اخلفاجي على ضرورة إســتالم 
كامــل محصــول احلنطــة مــن 
الفالحــني واملزارعني داخــل وخارج 
اإللتزام  الزراعيــة وعــدم  اخلطــة 
باملســاحات املقررة والغلة الزراعية 
املعوقــات  بتذليــل  واإلســتمرار 
التي تواجه تنفيــذ عملية احلصاد 
والتســويق وذلــك لضمــان جناح 
املوسم الزراعي احلالي وتأمني األمن 

الغذائي للبلد.
االجتماع، مناقشــة  وجرى خــالل 
العليا  الرتب  بذور  إســتالم  عملية 
ومناقشــة  احلنطــة،  حملصــول 
تخصيص املبالــغ املطلوبة لتنفيذ 
البرامج اإلرشــادية التنموية لبذور 
واخلضار  للحنطــة  العليا  الرتــب 
حتديد  وبحث  والزيتــون،  والفاكهة 
تســعيرة شــراء بذور الشعير من 
املنتجني وأصناف الشــلب. وناقش 
اجمللــس تشــكيل اجمللــس األعلى 
للحبوب في العراق بالتنســيق مع 
توجيه  عــن  فضالً  التجــارة،  وزارة 
املالحظات لدائــرة فحص وتصديق 
البــذور حول موضــوع جتديد إجازة 

معامل تنقية البذور.
وأكد اخلفاجي علــى دعم العملية 
التي  العقبــات  وتذليل  الزراعيــة 
تعترض عمل الفالحــني واملزارعني، 
عــالوة على ضــرورة ضمــان إجناح 
اخلطة الزراعية للموســم الزراعي 
العلمية  الطــرق  إتبــاع  خالل  من 
الناجحــة مــن أجل خدمــة هذا 
اإلنتاج  وزيادة  املهم  احليوي  القطاع 

احمللي. 
وشدد اخلفاجي على ضرورة تسويق 
الفالحني واملزارعني محاصيلهم من 
احلنطة إلى ســايلوات وزارة التجارة 

خدمــة لألمــن الغذائــي الوطني 
فضالً عن أهمية هذا احملصول املهم 
الذي يعد جزءا من الهوية الزراعية 
الوطنيــة، حاثاً على اتبــاع الطرق 
اخلطة  إجنــاح  يخدم  مبــا  العلمية 
وتقليل  احلالي،  الزراعي  للموســم 
حلقــات الروتــني علــى الفالحني 
واملزارعني، بغية تعضيد دور القطاع 

الزراعي. 
وجرى خالل االجتماع اتخاذ عدد من 
القرارات املهمة ضمن جدول األعمال 
ومنها حتديد الثاني من شهر مايس 
موعدا الســتالم بذور الرتب العليا 

جلان  وتشــكيل  احلنطة،  حملصــول 
لدراســة بعض الفقــرات اخلاصة 
بعمليــة اســتالم البــذور لهــذا 
املناسبة  االجراءات  وتهيئة  املوسم 
الجناحه بغية اســتالم البذور ضمن 
املعدة مــن قبل اجمللس  املواصفات 

الوطني للبذور.
الوكيل  زار  متصــل  صعيــد  على 
الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق 
عبد احلســني عبيد دائرة البستنة 
حيث استقبله املدير العام الدكتور 
حامت كــرمي عباس، بحضــور مدراء 

االقسام الفنية في الدائرة.

وتفقــد الوكيــل الفني للــوزارة، 
املشــاريع الزراعيــة املنفذة ضمن 
البســتنة كمشروع  نشاط قسم 
زراعة الفراولة وازهار القطف، مبدياَ 
االقتراحات واالفكار التي من شأنها 
ان تطــور العمل وتســهم في دقة 
اجنازه وبالتالي حتقيق الهدف املرجو 
من تنفيذه في ســبيل دعم املزارع 
وبسعر  اجلودة  عالي  مبنتج  العراقي 

مناسب.
كمــا أكــد الوكيل الفنــي، دعم 
الوزارة جلميع مشــاريع البســتنة، 
ووجه في الوقت نفســه الى تذليل 

كافة املعوقات التــي تواجه تنفيذ 
االعمال والتي طرحت خالل اللقاء ، 
فيما اثنــى على جميع اجلهود التي 
تبذلها مالكات دائرة البستنة والتي 
حققت جناحاَ ملموســاَ على ارض 
القطاع  الواقع ساهمت في تطوير 
البستني من خالل تنفيذها ملشاريع 
زراعية مهمة رفدت الفالح العراقي 
مبنتج يتميز باجلودة العالية والسعر 
ركيزة  حتقيــق  وبالتالي  املناســب 

اساسية من ركائز االمن الغذائي.
فيما اوضح املدير العام آلية العمل 
في اجنــاز املشــاريع املوكلــة الى 

الدائــرة، وقدم نبذة تعريفية لكافة 
االعمال املنفذة من خالل اصطحاب 
الســيد الوكيل في جولة تفقدية 
الرجــاء محطة أبحــاث أبي غريب 
احدى محطات دائرة البســتنة في 
محافظــة بغــداد، لالطــالع على 
الزراعية  واخلطط  املشــاريع  كافة 
املنفــذة ضمن البرنامــج الوطني 
لبذور اخلضــر حيث مت تفقد البيوت 
أنتاج  فيها  يتم  التي  البالستيكية 
بعض الهجن التــي أثبتت النجاح 
لدى الفالح العراقي مثل الطماطم 

والباذجنان واخليار وغيرها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وزارة  باســم  املتحــدث  وصــف 
التخطيط، عبد الزهــرة الهنداوي، 
العــراق  فــي  التضخــم  أرتفــاع 

بـ”الطبيعي”.
فــي تصريحات  الهنــداوي  وقــال 
:”ارتفاع  ان  الثالثــاء  امس  صحفية 
مســتوى التضخم الذي اعلن عنه 

اليوم اليعتبر ايجابيا او سلبيا، النه 
امر طبيعــي في جميع االقتصادات 
نتيجــة الرتفــاع االســعار او زيادة 
حجم االستهالك قضال عن اسباب 

كثيرة “.
واوضح املتحدث باســم الوزارة “أما 
حديثنــا عن نســبة االرتفاع حيث 
اذا كانت مرتفعة جداً قد تشــكل 

التي  مؤشرا ســلبيا؛ لكن النسب 
تســجل لدى الوزارة تعتبر معقولة 
وضمن احلدود الطبيعية حتى االن”.

وأعلنت وزارة التخطيط على لسان 
رصدها  عن  الثالثاء  امس  متحدثها 
ارتفــاع مبعدل التضخم الشــهري 
خــالل شــهر اذار املاضي بنســبة 
(%0.8( مقارنة مع شهر شباط الذي 

سبقه.
بيان  في  الهنداوي،  عبدالزهرة  وذكر 
اطلعت الصباح اجلديد على نسخة  
منه ان :”معدل التضخم الســنوي 
اذار املاضي باملقارنة مع  خالل شهر 
الشهر نفسه من عام ٢٠٢١، ارتفع 

بنسبة )5.2%)”.
ولفت الى ان “ارتفاع معدل التضخم 

خالل شــهر اذار املنصرم جاء متأثرا 
بارتفاع اسعار عدد من االقسام، من 
بينها قسم االغذية واملشروبات غير 
الكحوليــة الذي ارتفعت اســعاره 
بنسبة )%1.6( نتيجة ارتفاع اسعار 
مجموعة الزيوت والدهون بنســبة 
 (3.7%( بنســبة  واخلضروات   )5.7%)
والفواكه   )5%( بنســبة  واالسماك 

بنســبة  واللحوم   )3.7%( بنســبة 
(%1.9( واخلبــز واحلبــوب ارتفعــت 

اسعارها بنسبة )1.5%)”.
“اما اسعار قسم  الهنداوي  واضاف 
املالبــس واالحذيــة فقــد ارتفعت 
بنســبة )%1.9(، فيما كانت نسبة 
والفنادق  املطاعــم  قســم  ارتفاع 

والسلع واخلدمات )1.5%)”. 

بغداد ـ الصباح الجيد:
كشـــَف ُمديــر عام الشــركة 
العامــة لصناعــات النســيج 
واجللــود إحــدى شــركات وزارة 
كاظـــم  واملعــادن  الصناعــة 
محمـــد جابـــر العـــوادي عن 
مشــروع إعــادة إعمــار معمل 
خياطة عنه في ُمحافظة األنبار 
أحــد معامل مصنــع القطنية 
تعرضه  بعــُد  للشــركة  التابع 

للتدمير جراء األرهـاب . 
تصريح  في  العام  املدير  وأوضـح 
إعمار  إعــادة  أعمال  أنَّ  صحفي 
املعمل جــاءت بعَد جهود كبيرة 
الشــركة  إلدارة  وإســتثنائية 

واملصنع وبدعم من اإلدارة احمللية 
في قضــاء عنه وديوان ُمحافظة 
املعنية  الدوائر  وبإشــراف  األنبار 
فــي الــوزارة حيــث متَّ احلصول 
على منحــة من صندوق التعاون 
اإلمنائــي التابــع لــألمم املُتحدة 
UNDP ( ( إلعــادة إعمــار قاعة 
اإلنتاج الرئيسة واخملازن وجتهيزها 
بالتبريد واخلدمــات األخرى ومتت 
املُباشــرة الفعليــة بالعمل في 
ايلول املاضي وحتقيق نسبة إجناز 
تُقارب ) ٥٠% ( ومن املؤمل إكمال 
العمل فــي الفصــل الرابع من 

العام احلالي . 
مـــن جانبه أضاف ُمدير مصنع 

القطنية السيد ياســـر عبـــد 
الواحد بأنــُه قد متَّ جتهيز صندوق 
التابــع لألمم  التعــاون اإلمنائــي 
بقائمــة   )   )  UNDP املُتحــدة 
إحتياجــات املعمل مــن املكائن 
املعمل  مُتكــن  والتي  واملُعــدات 
من العودة إلى نشــاطة املعهود 
وحتقيــق الطاقــات اإلنتاجيــة 
املطلوبة إضافة إلى إدراج إنشاء 
إدارة معمــل خياطة عنه  بناية 
ِضمَن مشــاريع صنــدوق إعمار 
املناطــق املُتضررة مــن األعمال 
اإلرهابية لعام ٢٠٢١ وقد بوشــر 
بالعمل في ٤/٢/٢٠٢٢ ومن املؤمل 
اإلنتهاء منه نهاية العام احلالي .

بغداد - عامر عبدالعزيز 
اكدت وزارة التجارة على جتهيز مخازن 
الشــركة العامــة لتجــارة احلبوب 
في ديالى وميســان و ووكالء مدينة 
الصدر واالورفلي وحي طارق وســبع 
قصور في بغداد مبادة الرز احمللي ضمن 

مفردات السلة الغذائية.
واوضح مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب محمد حنون كرمي انه 
بعد وصل واســتالم ست شاحنات 
محملــة )٢٦٢,٥٠٠ ( طــن من الرز 
الشركة  فرع  باشرت مالكات  احمللي، 
فــي ديالــى بتجهيــز وكالء املــواد 
الغذائيــة بكميــة )٢٥٤,٨٩٢( طنا 

ضمن مفردات السلة الغذائية .

كما مت تفريغ واستالم سبع شاحنات 
في مخازن كســرة وعطــش  منها 
اربــع احنات / جتاره وثالث شــاحنات 
/ مواصالت محملــة بكمية ) ٢٦١)  
طنــا من الرز احمللي محــول من فرع 
النجف االشــرف ليتم جتهيز وكالء 
مدينة الصــدر واالورفلي وحي طارق 
وســبع قصور بكميــه ٥٠٢ طن رز 
محلي . ومع استمرار مالكات سايلو 
العطيفيــة تفريــغ شــاحنات الرز 
الــواردة من ســايلو الكوفة حيث مت 
استالم ثالث شاحنات بوزن 122 طن 
رز محلي ، ليتــم جتهيز وكالء متوين 
مركــز مبيعات االســكان والدباش 
مناطــق املهدي وهور رجب شــعله 

االولى بكميه 390.680 طنا .
واضاف فرع الشــركه في محافظة 
ميسان جهز وكالء الغذائية بكمية 
٧٠٠ طــن من الرز احمللي الياســمني 

ضمن مفردات السلة الغذائية . 
من جانــب اخر واصلــت مواقع فرع 
الشــركة في الديوانية جتهيز اجملهز 

للمجارش االهلية مبادة
شروط  وفق  على  لتصنيعه  الشلب 
التعاقــد ، وبلغــت الكمية اجملهزه ) 
٤٨٣٤٨ ( طن شلب ياسمني و) ٩٠١٠ 
( اطنان شلب العنبر ، وبلغ  اجمالي 
املســتلمه من  احمللي  الــرز  كميات 
اجملارش االهليــة املتعاقدة ) ٣٠٣٦٦ ) 

طنا.

 حامد عبد النبي كاظم
الهندســي  األعمار  دائرة  أعلنت 
واإلسكان  األعمار  لوزارة  التابعة 
والبلديات العامة عن أجناز مشروع 
مجمع ارض بابل السكني والذي 
ينفذ على مســاحة تقدر بـ )26) 

دومنا.
الدائرة املهندس  وقال مديرعــام 
املعمــاري الدكتور حســن مدب 
مجحم ان املالكات الهندســية 
والفنية لدائرة االعمار الهندسي 
املتمثلــة بغرفة عمليــات بابل 
أجنــزت  االســتثمار  ملشــاريع 
أشرافها الهندسي على مشروع 
مجمع ارض بابل الســكني في 
والــذي ينفذ من  بابل  محافظة 
قبل شركة أنوار الطالب لصالح 
هيئة استثمار بابل. مبينا ان هذا 

املشــروع وهو يعتبر أحد العقود 
املشاريع االستثمارية أملوقعه مع 
هيئة استثمار بابل والتي تشرف 
دائرة  الدائرة من خــالل  عليهــا 

مهندس املقيم في احملافظة. 
ان  الدائــرة  مديرعــام  وأضــاف 
مشــروع أنشــاء مجمــع أرض 
رخصه  املمنوح  الســكني  بابل 
أستثمار  هيئة  من  أســتثمارية 
وعلى  دارا   )176( بأنشــاء  بابــل 
مساحة أرض تقدر بـ)26( دومن في 
مركز ناحية أبي غرق .مشــير ان 
مســاحة الدور السكنية تتراوح 
بــني )260م2 الــى 294م2( تنفذ 
علــى خمس منــاذج ) ثالثة منها 
بطابق  و) منوذجــني   ) بطابقــني 
واحد( مع توفر ســاحات خضراء 
وطرق داخليــة وحولية مع كافة 

التحتية وساحات  البنى  خدمات 
اللعاب االطفال.

وأعــرب مديــر عــام الدائرة عن 
أمتنانــه للكــوادر الهندســية 
والفنية جلهودهم املبذولة طيلة 
الفتــرة املاضيــة وتفانيهم في 
االعمال املكلفــني بها الجناز هذا 
سيسهم  الذي  املهم  املشــروع 
أزمــة الســكن في  باحلــد من 

احملافظة 
وأشــار مدير عام الدائرة ان هناك 
تعــاون كبير بني الدائــرة وهيئة 
اســتثمار بابل للنهوض بالواقع 

العمراني في احملافظة.
الدائرة  ان  الدائرة  وأكد مدير عام 
الهندسي  باإلشراف  حاليا  تقوم 
علــى العديــد مــن  املشــاريع 
االســتثمارية في محافظة بابل 

لصالــح هيئــة اســتثمار بابل 
ومنها ثالثة مشــاريع ســكنية  
والتعبئة  للتغليــف  ومعامــل 
ومعمــل لصناعة املواد الغذائية 
وغيرهــا من املشــاريع اخلدمية 

والترفيهية.
ويذكــر ان الدائرة حضيت بالثناء 
واالعجــاب من قبل املســؤولني 
بابل وهيئة أســتثمار  مبحافظة 
بابــل ومديــر بلديــة أبــي غرق 
واملســتوى  املتميــزة  باجلهــود 
العالي مــن العلميــة واملهنية 
املشروع  على  املشــرفة  للجهة 
، علما  ان الدائــرة حصلت على 
درع االبداع والتميز من قبل هيئة 
جهة  كأفضل  بابــل  أســتثمار 
أستشارية مشرفة على املشاريع 

االستثمارية في محافظة بابل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حملت وزارة املوارد املائية الى تقنني 
بسبب  صيفية  محاصيل  زراعة 

استهالكها العالي من املياه.
ذياب  الوزارة عون  وقال مستشار 
الصيفية  الزراعيــة  احملاصيل   ”:
التــي تســتهلك ميــاه عالية 
ســيكون هنالــك حتديــا فــي 
زراعتها” ، وبــني ان “كمية املياه 

احملدوة جتعلنا لنخطط ملدى أبعد 
والتفكير  املقبل  الشــتاء  خالل 
فــي زراعة احلنطة في املوســم 

املقبل واحملاصيل الشتوية”.
كبيرة  “كميــات  ذيــاب  وأوضح 
الصيف  املياه فــي  تذهب مــن 
بســبب ارتفاع درجــات احلرارة ، 
ولفت الى ان “قرار حتديد مساحة 
اخلطــة الزراعيــة الصيفية لم 

يتخذ بعــد والنقاش مســتمر 
به وينبغــي علــى وزارة الزراعة 
التفكير بزراعة نوعية احملاصيل”.

“كمية  الوزارة  مستشــار  وتابع 
املياه املوجودة يضع وزارة الزراعة 
أمام مســؤولية حتديد الروزنامة 
املهم  وزراعــة احملصول  الزراعية 
واألهــم” مؤكــدا ان “موســم 
الصيــف املقبــل ليس ســهالً 

احلرارة ومشــكلة  درجة  بارتفاع 
التبخر”.

يذكر ان وزير املوارد املائية مهدي 
رشيد قال قبل أيام بأن “الصيف 
املقبــل ســيكون قاســياً جداً 
اســتثنائيا  جفافا  وســنواجه 
احلرارة  درجــات  ارتفاع  بســبب 
واإلمطار  املائية  االيرادات  وشحة 

لثالثة مواسم متتالية”. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــــت وزارة التربيــة أنهــا 
ســتعيد العمل بنظام اإلعفاء 
النهائية  االمتحانــات  مــــن 
للتالميذ والطلبــــة اجملتهدين 
اعتبــاراً مــن العام الدراســي 

املقبل 2022 2023-.
قــــد  التربية  وزارة  وكانــــت 
علقت العمــل بنظام اإلعفــاء 
العــــام والفــــردي خــــالل 

العــــام الدراســــي )2016 – 
2015( وجلميــع املراحل.

الرســــمي  املتحدث  وقــــال 
في  فاروق  حيدر  الوزارة  باســم 
تصريح صحفــي امس الثالثاء 
إن “الــوزارة ســُتعيد العمــل 
بنظام اإلعفاء من االمتحانــات 
والتالميذ  للطلبــــة  النهائية 
االبتدائيــــة  املــدارس  فــي 
والثانوية اعتباراً مــــن العــام 

الدراســي املقبــل )2022 ــــ 
2023(”، رابطــــة تطبيقــــه 
الكورســات  نظام  بـ”إلغــــاء 
املنتهية  غير  الثانوية  للمراحل 
وإعادة العمل بالنظام الفصلي 
كون نظــام اإلعفــــاء يعتمد 
علــى درجــات الطالــب بهذه 

املراحل”.
الــــوزارة  “جهــود  وأكــــد 
البرامج  كل  لتطبيــق  احلثيثة 

والنظــــم التــي تصــب في 
أنَّ  مذكراً  الطالــب”،  مصلحة 
“الوزارة كانــــت قــد أعــادت 
العمــل خــالل العام املاضــي، 
)السعي  الفصلــي  بالنظــام 
الثانوية  للمرحلــة  الســنوي( 
للصفوف غيــر املنتهية، عقب 
الكورســات بعد  إلغاء نظــام 
التقييــــم العلمي من قبــل 

مختصيها بهذا الصدد”.

في إجتماع للمجلس الوطني للبذور

وزير الزراعة يناقش سبل انجاح الخطة
الزراعية للموسم الشتوي الحالي 

بحث وزير الزراعة 
تحديد تسعيرة شراء 

بذور الشعير من 
المنتجين وأصناف 

الشلب وتشكيل 
المجلس األعلى 

للحبوب في العراق 
بالتنسيق مع وزارة 

التجارة 

بغداد ـ الصباح  الجديد:
اعلنت دائرة الوقائــع العراقية عن تخصيص 
نافذة  الكترونية لنشــر التشريعات املترجمة 

من اللغة العربية الى  اللغة االجنليزية . 
وقالت مدير عام الدائرة هيفاء شكر محمود، 
انــه  بناًء على حصــول موافقــة وزير العدل 
القاضي ساالر  عبد الستار محمد بتخصيص 
نافذة الكترونية لنشــر  التشريعات املترجمة 
من اللغة العربية الى اللغة االجنليزية  واملبينة 
اسم التشريع ورقم التشــريع وتاريخ النشر 
 واخلاصة بـ )قانون تنظيم التجارة مع تعديالته 

املرقم   )20( لسنة 1970 ) . 

بغداد ـ‘ الصباح الجديد:
 / برعايـــة وزير العمل والشؤون االجتماعية 
وكالة  القاضي ســاالر عبد الســتار محمد ، 
وقَّعت وزارة العمل مــع  برنامج األمم املتحدة 
االمنائي فــي العراق مذكــرة تفاهم  للتعاون 
املشترك بني الطرفني في اجملاالت التي تخص 
وايجاد  التشغيل  ومنها  االجتماعي   الشــأن 

فرص العمل .  
واكد الوزير  ان توقيع هذه املذكرة سيســهم 
في  تعزيز االطر التنســيقية ودعم املشاريع 
الى  املناطــق  اآلمنة واملســتقرة  خاصة في 
جانب دعــم القطاع اخلاص، مثمناً في  الوقت 
األممية املســاندة لعمل  املنظمة  ذاته جهود 
الوزارة  في دعم ومساعدة الفئات التي تعنى 

بها الوزارة.  
واشــار الوزير الى ان مذكرة التفاهم ستقدم 
برنامج األمم  املتحدة االمنائي املشــورة الفنية 
ودعم بناء القدرات لــوزارة  العمل في اجملاالت 
القدرات  املؤسســية  االولوية وحتســني  ذات 
وقــدرات مــالكات الــوزارة لدعم املشــاريع 
 الصغيرة وتطبيق منهجيات جديدة ومبتكرة 

لتعزيز  استحداث فرص العمل. 

بغداد - رحيم الشمري:
أقامت مديرية حماية األســرة والطفل ودائرة 
العالقــات واالعالم في وزارة الداخلية  ورشــة 
عــن عمل املرأة فــي وزارة الداخليــة والواقع 
احلالــي والطموح مســتقبالً ، بحضور وكيل 
الوزارة لشؤون الشــرطة الفريق عماد محمد 
واللــواء الدكتور ســعد معن ، وشــخصيات 
اكادميية وقانونية وباحثني ، وعدد من ضابطات 

ومنتسبات وموظفات الوزارة .
وناقش اجملتمعون العديــد من املواضيع ، التي 
تخص عمل املرأة داخل وزارة الداخلية واملهام 
والواجبــات التي تقــوم بهــا ، وأهمية تقدمي 
الدعــم لها خاصة في مجال حماية األســرة 

والطفل .
وتطرقت الورشــة الى ما تقــوم املراة باالمن 
كاحــد عناصر القــوات العامة املســلحة ، 
وتؤدي دور مهم في كثير من مشــاكل وحاالت 
انيــة حتدث وجتد طريق احلل ســريعاً ، واهمية 
واســاس   ، واالنظمة  والقوانني  التشــريعات 
العلوم االجتماعية والنفســية واالوروبية في 

اعداد وتنشئة االجيال .
وثمن احلاضــرون من شــخصيات ومنظمات 
وباحثــني الدور الكبيــر للمــرأة العاملة في 
مجاالت قوى األمــن الداخلي ، وانها أصبحت 
جزء اساســي مــع أخيها الرجــل في عمل 

املؤسسة األمنية والعسكرية .

الوقائع العراقية تخصص نافذة 
الكترونية لنشر  التشريعات 

المترجمة الى اللغة االنجليزية

العراق والبرنامج االممي 
يوقعان مذكرة تفاهم 

لتشغيل العاطلين

ورشة لوزارة الداخلية 
عن عمل المرأة بالشرطة

التخطيط: إرتفاع نسبة التضخم في العراق طبيعي 

صناعات النسيج والجلود 
ُتعيد إعمار معمل خياطة عنه

التجارة : تجهيز الرز المحلي ضمن مفردات 
السلة الغذائية في ديالي والعمارة وبغداد 

نفذ على مساحة )26( دونما
دائرة األعمار الهندسي تعلن أنجاز
 مشروع مجمع ارض بابل السكني

التربية تعيد العمل بنظام اإلعفاء من العام الدراسي المقبل 

»الموارد المائية« تلمح الى تقنين زراعة المحاصيل الصيفية 



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشفت وزارة الدفاع الروسية، امس الثالثاء، 
عــن أرقــام تكشــف حصيلــة عملياتها 

العسكرية الدائرة في أوكرانيا.
الــوزارة فيديو الســتيالء اجليش  ونشــرت 
الروســي على قاعــدة قالــت إنها إلصالح 

املركبات، تابعة للقوات األوكرانية.
كذلــك أكدت الــوزارة تدميــر منظومتني 
أوكرانيتني من طراز “إس300-” للدفاع اجلوي.

وأشارت إلى أن ســالح اجلو شن غارات على 
87 منشأة عسكرية في أوكرانيا، حيث أدت 
الغــارات اجلوية ملقتل نحــو 500 عنصر من 

القوات األوكرانية.
وقالت روســيا أيضا إنها أصابت مستودعي 
ذخيرة مبنطقة خاركيف في شــرق أوكرانيا، 

وفق ما ذكرت “رويترز”.
وحذر وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف 
امــس األول االثنني مــن أن أوكرانيا تخاطر 
بإثارة “حرب عاملية ثالثة”، قائال إنه “ال ينبغي 

التقليل من شأن خطر نشوب صراع نووي”.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية روسية اتهم 
الفروف أوكرانيا بالتســبب في تعثر احملادثات 
بــني البلدين، ووجه اللــوم للواليات املتحدة 
وبريطانيــا في الضغط علــى كييف لعدم 

التوصل إلى اتفاق.
وقــال الفروف: “اجلميع يرددون ما مفاده أنه ال 
ميكننا السماح بنشوب حرب عاملية ثالثة بأي 
حال من األحــوال”، متهما القادة األوكرانيني 
باســتفزاز روســيا من خالل مطالبة حلف 

الناتو باالنخراط في الصراع.
وبحسب نص نشــر على املوقع اإللكتروني 
لوزارة اخلارجية الروسية، قال الفروف: “قوات 
الناتــو تصب الزيــت على النــار من خالل 
نقلت  توفير األســلحة ألوكرانيــا”، وفقما 

“األسوشيتد برس”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مازالت الســلطات املصرية تواصل تطهير 
سيناء من بقايا داعش، حيث متكنت ومبعاونة 
احتاد قبائل ســيناء من تطهير قريتي املطلة 
واحلسينيات شــرق الشــيخ زويد، وتواصل 
تصفية قيادات التنظيم ومداهمة أوكارهم.
وكشــف مصدر قبلي أن احتاد قبائل سيناء، 
وحتت ســيطرة وإشراف قوات اجليش، متكنوا 
من اقتحام أوكار كان يتخذها تنظيم داعش 
مقرات ومالذات لهم فــي القريتني، ومتكنوا 
من تصفية أخطر قائد عسكري لداعش في 
قرية املقاطعة ويدعى مصطفى شعبان أبو 
دراع، مضيفا أنه متت تصفية اثنني آخرين من 
قيادات التنظيم أثنــاء محاولتهما الهروب 
من قرية املقاطعة جتاه املطلة على يد كمني 

تابع لقوات اجليش.
وأشــار إلى أن عددا كبيرا من نساء وأطفال 
التنظيم سلموا أنفســهم ألبناء القبائل، 
فيمــا مت إبطال عبوات ناســفة وقنابل كان 
قــد زرعها عناصــر التنظيم فــي عدد من 
املنــازل والطرقات واملزارع. وتابــع أن القوات 
جنحت في تطهير كامــل للقرى باملنطقة، 
ونزع وإبطال العبوات الناســفة جتنباً لوقوع 
إصابات بني املواطنــني املدنيني فور عودتهم 
لقراهــم ومنازلهــم. وكان 3 دواعــش قد 
لقــوا مصرعهم قبل أيــام ومت ضبط آخرين 
مبداهمــات ألبنــاء احتاد قبائل ســيناء على 
بعــض املواقع التــي يختبئ فيهــا عناصر 
التنظيم مبنطقة “شــيبانة” جنوب شرقي 
مدينة رفح، حيث دارت اشــتباكات مباشرة 
مع بعــض العناصر املتواجدة أســفرت عن 
تصفية 3 منهم وضبــط آخرين، فيما قتل 
اثنان من أبناء القبائــل وأصيب آخر. وأطلق 
اجليــش املصري في فبراير مــن العام 2018، 
عملية للقضاء علــى اجلماعات التكفيرية 
في شمال سيناء بالكامل، حيث بدأت في 9 

فبراير 2018 في شمال ووسط سيناء،

روسيا تحقق مكاسب ميدانية 
في حربها مع اوكرانيا

تصفية قيادات خطيرة 
لداعش بسيناء.. بينها 

قائد عسكري

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة :
أثار احلكم على الناشط التركي عثمان 
كافاال بالســجن مدى احليــاة من دون 
إمــكان تخفيض العقوبــة، ردود فعل 
دولية شــاجبة، تندرج في سياق توتر 
العالقات بــني تركيا واالحتــاد األوروبي 

والواليات املتحدة.
وأدين كافاال، امس األول االثنني ، بتهمة 
برئ  محاولة إســقاط احلكومة، فيما 
من تهمة التجســس. وأعلن محاموه 

نيتهم استئناف احلكم.
ونفــى كافــاال علــى الــدوام التهم 
املوجهة إليــه. وهو معتقل منذ أربعة 
أعوام ونصف عام في سجن سيليفري 

قرب إسطنبول.
تنديد دولي

وأعربت وزارة اخلارجيــة األميركية عن 
“قلقها وخيبة أملها الشــديدين” من 
إدانة محكمة تركيــة لكافاال واصفة 

احلكم الصادر بأنه “جائر”.
وقــال املتحدث باســم وزارة اخلارجية 
األميركيــة نيــد برايس فــي بيان إن 
“الواليات املتحدة قلقة للغاية وتشعر 
بخيبة األمــل حيال قرار احملكمة بإدانة 
عثمــان كافاال” املســجون مــن دون 

محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات. 
وأضــاف برايس “احلكــم اجلائر الصادر 

بحقه ال يتماشــى مــع احترام حقوق 
االنســان واحلريات األساســية وحكم 

القانون”.
وشجب مســؤول السياسة اخلارجية 
في االحتاد األوروبــي جوزيب بوريل عبر 
“تويتــر” احلكــم الذي “يتجاهــل قرار 
اإلنســان”.  حلقوق  األوروبية  احملكمــة 
وأضــاف أن “احترام احلقــوق واحلريات 
األساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من 

أي وقت مضى”.
واعتبــر النائبان في البرملــان األوروبي 
ناتشــو سانشــيز أمــور وســيرغي 
الغودينســكي فــي بيــان مشــترك 
أن “احلكــم يعيــد تأكيــد الطبيعة 
االستبدادية للنظام احلالي. هناك أفق 
أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا احلالية”.
أنالينا  األملانية  اخلارجيــة  وزيرة  وقالت 
بيربوك فــي بيان االثنني “ننتظر أن يتم 
اإلفراج فوراً عن عثمان كافاال”، مضيفة 
أن هذا احلكم “يتعارض بشــكل صارخ 
والتعهدات  القانون  سيادة  معايير  مع 
الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو 
في مجلس أوروبا ومرشــحة لعضوية 

االحتاد األوروبي”.
وأشــارت بيربــوك في بيانهــا إلى أن 
اإلنســان  األوروبيــة حلقوق  احملكمــة 

طالبت تركيا بإطالق سراح كافاال.

ونددت ممثلة منظمــة “هيومن رايتس 
التي حضرت  إميا سنكلير-ويب  ووتش” 
اجللســة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة 

مدير  وهاجم  وشــيطانية”.  ووحشية 
فرع أوروبا فــي منظمة العفو الدولية 
نيلــس موزنيكس في بيــان ما اعتبره 

“مهزلة قضائية”.
وحكم على ســبعة متهمــني آخرين 
مثلوا مع الناشــر واملتمــول البالغ 64 

ســنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقدمي 
الدعم إليه.

ويعتبــر كافاال وجهاً بــارزاً في اجملتمع 
متهم خصوصاً  وهــو  التركي،  املدني 
احلكومة عبر متويل  مبحاولة إســقاط 

تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية 
الفيديو، تابع كافــاال االثنني مرافعات 
محاميه ثم اســتمع إلى تالوة احلكم 

الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
الثالثــة أن القضاة لم  وأكد محاموه 
يســألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند 
حصــول الوقائــع املرتبطــة بتوجيه 
االتهام إليــه. وقال أحدهم “لم حتصل 
محاكمــة. لم تطرحوا ســؤاالً واحداً 

على عثمان كافاال”.
وذكر محام آخر بأن “كافاال متهم بأداء 
دور فــي محاولة االنقــالب عام 2016، 
لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده 

ليلة االنقالب”.
التركية  “اجلمعية  دعــت  جانبها،  من 
للحقوقيــني املعاصريــن” احملامني إلى 
املشاركة في وقفة خارج قاعة احملكمة 

الثالثاء لالحتجاج على احلكم.
وفــي الســياق نفســه، قــال زعيم 
أكبــر أحزب املعارضة “حزب الشــعب 
اجلمهوري” كمــال قلجدار أوغلو “هذه 

احلكومة التي هبطت على البالد مثل 
الكابوس ال تزال تدوس القانون”.

وخّيمت قضية كافاال املعروف بأعماله 
اخليرية واملولود في باريس على العالقة 
بني تركيــا وحلفائها فــي الغرب منذ 

توقيفه في تشرين األول 2017.
وُعرف الناشــط البالغ مــن العمر 64 
سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من 
ثروته لدعم مشــاريع ثقافية وغيرها 
تهــدف ملصاحلة تركيا مــع خصمتها 

أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
صــّوره كعميــل يســاري للملياردير 
األميركي املولود في اجملر جورج سوروس 
اتُّهم باســتخدام أموال أجنبية  الذي 

في محاولة لإلطاحة بالدولة.
واتُّهم بدايــة بتمويل موجة تظاهرات 
عــام 2013. وبّرأته احملكمــة من هذه 
التهمة وأطلقت ســراحه في شباط 
2020، لتوقفه الشــرطة مباشرة بعد 

القرار.
واّتهمته محكمة أخرى الحقاً بالضلوع 
في محاولة انقالب 2016 الدامية التي 
أطلقت العنان حلملة أمنية اســتمرت 
سنوات ومت خاللها سجن عشرات آالف 
األشخاص أو تسريحهم من وظائفهم 

احلكومية.

واشنطن قلقة حيال الحكم “الجائر” الصادر بحقه

إدانات دولية للحكم بالسجن مدى الحياة على التركي كافاال

الصباح الجديد ـ متابعة:

قررت إســرائيل إعــادة فتح معبر 
“إيرز” )بيــت حانون( بعد يومني من 
إغالقه، والســماح بدخول العمال 
والتجــار الغزيني إليها بــدءاً من 

امس الثالثاء.
اإلسرائيلي  األمن  واجتمع مجلس 
وقرر  االثنني،  األول  امــس  املصغر، 
إنهاء اإلغالق الــذي فرض رداً على 
من  صاروخيــة  قذائــف  إطــالق 
قطاع غزة. وقالــت مصادر أمنية 
إســرائيلية إن القــرار اتخــذ في 
أعقاب تقديرات بأن حركة “حماس” 
الهدوء  علــى  باحملافظة  معنيــة 
في غــزة. واســتجاب املســتوى 
السياسي االســرائيلي لتوجهات 
أوســاط في اجليــش طلبت إعادة 
فتح املعبر لدخول العمال والتجار 
إلى  الفلسطينيني من قطاع غزة 
إسرائيل باعتبار ذلك أمراً يساهم 

باستقرار كبير باملنطقة.
وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
غانتــس ربــط إعادة فتــح معبر 
بيت حانون مــع قطاع غزة، بعودة 

االستقرار األمني.
أمني:  تقييم  أثناء جلسة  وأضاف 
ومثيري  الفصائــل  علــى  “يجب 
أّن مــن  يعلمــوا  أن  التحريــض، 
يعاني من وضــع اقتصادي ومدني 
وعســكري غير مســتقر، سوف 

يتضرر كثيراً مع أّي هزة”. 
وهــدد غانتس بأن إســرائيل متلك 
اســتخدام  مواصلة  على  القدرة 
شــتى الوســائل املتنوعــة التي 
متتلكهــا، في الوقــت والطريقة 
اللذين تراهما مناسبني، كما أنها 
ســتواصل تقدمي دوافع اقتصادية 
ومدنية، فقط في حال احلفاظ على 
االستقرار األمني. وكان غانتس قد 
إغالق معبر  املاضي،  الســبت  قرر 
بيت حانون )إيرز( وهو املعبر الوحيد 
األفراد من قطاع  اخملصص النتقال 
أمام  وإســرائيل،  الضفة  إلى  غزة 
والتجار،  الفلســطينيني  العمال 
كنوع من العقــاب االقتصادي رداً 

على إطــالق صواريخ من القطاع. 
بدل  اقتصادياً  رداً  غانتــس  واختار 
املعبر  وأبقى غانتس  العســكري. 
مغلقاً، أمس، علــى الرغم من أن 
أوســاطاً في اجليش اإلســرائيلي 
لدخول  املعبر  فتــح  إعادة  طلبت 
العمال والتجار الفلسطينيني من 
باعتبار  إلى إســرائيل،  قطاع غزة 
ذلك أمراً يسهم في استقرار كبير 
األخير  األسبوع  ويختبر  باملنطقة. 
في رمضــان الهدوء احلالي، وما إذا 

كان سيستمر، أم ال.
وفيمــا أبقت إســرائيل معبر إيرز 
مغلقاً، شنت حملة اعتقاالت في 
الضفة. وقال نادي األسير إن القوات 
اإلســرائيلية قامت مبداهمات في 
مناطق مختلفة بالضفة، متركزت 
في منطقتــي اخلليل وجنني، نتج 
15 فلسطينياً جرى  عنها اعتقال 

حتويلهم للتحقيــق لدى األجهزة 
اإلسرائيلي  اجليش  وأعلن  األمنية. 
اعتقلت  اإلســرائيلية  القوات  أن 
سلسلة  خلفية  على  أشــخاصاً 

من الهجمات األخيرة.
أطلقت  قــد  إســرائيل  وكانــت 
عملية  أســبوعني،  من  أكثر  قبل 
اعتقاالت واســعة لنشــطاء في 
جهاز  وكشــف  الغربية.  الضفة 
األمن العام اإلسرائيلي )الشاباك(، 
أنــه خالل هــذه العملية،  أمس، 
في  فلســطينية  خليــة  اعتقل 
جنني والقرى القريبة منها، مكونة 
من 7 أفــراد، مت جتنيدهم من قبل 
حركة اجلهاد اإلسالمي في قطاع 
غزة. وقال “الشــاباك” إن األجهزة 
“اجلهاد”  محاولة  أحبطت  املعنية 
إقامة بنية عســكرية في شمال 
الضفــة الغربيــة كانت تخطط 

لتنفيذ هجمات.
وأظهــرت التحقيقــات أنه جرى 
وســائل  عبر  اخللية  أفــراد  جتنيد 
التواصــل االجتماعــي مــن قبل 
العســكريني  “اجلهاد”  ناشــطي 
في غــزة. وضمــت اخلليــة امرأة 
فــي األربعينات مــن عمرها وهي 
أسيرة محررة، لعبت دور الوسيط 
بني ناشــط عســكري مــن غزة 
وأفــراد اخللية في الضفة الغربية، 
وســاعدتهم فــي حتويــل أموال 
وأســلحة وذخيرة. وشكل اعتقال 
املرأة أمالً رئيســياً فــي فك رموز 
القضية والتوصل إلى أفراد اخللية 
عبوات  تدربــت على صنــع  التي 

ناسفة وجنحت في ذلك.
حاد  بشــكل  التوترات  وتصاعدت 
بني إســرائيل والفلسطينيني في 
األســابيع األخيرة، علــى خلفية 

املدن  فــي  املتكــررة  الهجمــات 
اإلسرائيلية التي خلفت 14 قتيالً، 
وخــالل الفترة نفســها، ُقتل 24 
الضفة  أنحــاء  في  فلســطينياً 

الغربية.
اشــتعل  أخرى،  جبهــة  وعلــى 
وقصف  تصعيد محــدود كذلك. 
اجليش اإلسرائيلي موقعاً في لبنان 
“رداً على إطــالق قذيفة صاروخّية 
من األراضــي اللبنانية امس األول 

االثنني”. 
في  اإلســرائيلي  اجليــش  وقــال 
علــى إطالق قذيفة  “رداً  إّنه  بيان، 
صاروخّيــة مــن لبنان فــي وقت 
ســابق الليلة املاضيــة، قصفت 
قّوات املدفعّيــة مناطق مفتوحة 
في جنــوب لبنــان، باإلضافة إلى 
أُطلِقــت منها  التــي  املنطقــة 
مستخدمًة  الصاروخّية،  القذيفة 

العشــرات من قذائــف املدفعّية. 
كما متّ قصف هــدف واحد لبنية 

حتتّية”. 
وأضــاف اجليــش اإلســرائيلي أّن 
القذيفة الصاروخّية التي أُطلِقت 
من لبنان لم تُســفر عن إصابات 
وســقطت “في منطقة مفتوحة 
قــرب بلدة شــلومي فــي اجلليل 
الغربي، حيث لم يتّم تفعيل اإلنذار 

وفق سياسة اجلبهة الداخلّية”.
ولم تعلــن أي جهة علــى الفور 
مسؤوليتها عن إطالق صاروخ من 
طراز “غراد”، لكن أوســاطاً أمنية 
إســرائيلية رجحت أن تكون خلية 
تابعــة لـ”حماس”. وقــال الناطق 
العسكري اإلسرائيلي، ران كوخاف، 
لإلذاعة العامة اإلسرائيلية “كان”، 
إن “التقديرات تشير إلى أن فصيالً 
أطلق  لبنــان  فــي  فلســطينياً 
باجتاه شمال  الصاروخية  القذيفة 
البالد، الليلة املاضية، على خلفية 
شــهر رمضان واألحداث في جبل 
الهيــكل”. وقالت أوســاط أمنية 
ينتمون  نشــطاء  إن  إســرائيلية 
خلف  يقفــون  “حمــاس”  حلركة 

إطالق الصاروخ من جنوب لبنان.
وذكــرت القنــاة “12” العبرية أن 
أن  إلى  تشــير  األمنية  التقديرات 
عناصــر خلية نائمة محســوبني 
من  هم  “حمــاس”،  حركــة  على 
محاولة  فــي  الهجــوم،  نفــذوا 
للتضامن مع األوضاع في األراضي 
احملتلة ورسالة ضد استمرار إغالق 
معبر إيرز، والهدف هو عدم إدخال 
غزة فــي املعادلة. وقالت القناة إن 
الســنوات األخيرة شهدت تطوراً 
للخاليا النائمة التابعة لـ”حماس” 
خصوصاً  لبنــان،  مخيمــات  في 
منطقتــي صــور وصيــدا، وذلك 
بفضل القيادي رقم 2 في “حماس” 

باخلارج صالح العاروري.
وهذا الصــاروخ هو األول الذي يتم 
إطالقه من األراضي اللبنانية منذ 
آب املاضي، عندما أطلق حزب اهلل 
أكثر من 20 قذيفة صاروخية باجتاه 

اجلليل وهضبة اجلوالن احملتلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
حذرت األمم املتحــدة، امس الثالثاء، 
من أن البشــرية تعاني من “تصور 
خاطئ للمخاطر” يفاقم األنشطة 
والســلوكيات التي تســبب تغير 
املناخ وعدد متزايد من الكوارث في 

أنحاء العالم.
وخلص مكتــب األمم املتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث في تقرير جديد 
إلى وقوع ما بــني 350 و500 كارثة 
متوسطة إلى واسعة النطاق على 
مستوى العالم ســنويا على مدى 

العقدين املاضيني.
وقــال إن ذلك يزيــد بخمس مرات 
عن املتوســط خالل العقود الثالثة 

السابقة.
وفــي ظل تغير املنــاخ، من املتوقع 
أن تقع أحــداث كارثية ناجمة عن 
اجلفــاف ودرجات احلــرارة القصوى 
والفيضانات املدمرة بشكل متكرر 

أكثر في املستقبل.
وقــدر التقرير أنه بحلول عام 2030 
ســنواجه 560 كارثة حول العالم 
كل عام، أي مبعدل 1,5 كارثة يوميا.

وأضاف مكتــب األمم املتحدة للحد 
مــن مخاطر الكوارث فــي بيان أن 
االرتفــاع احلــاد في عــدد الكوارث 
علــى مســتوى العالــم ميكن أن 
يُعزى إلــى “تصور خاطئ للمخاطر 
على أســاس التفاؤل والتقليل من 

األهمية والشعور باملناعة”.
وقدر أن ذلك يقود إلى قرارات تتعلق 
والتنمية  والتمويــل  بالسياســة 
أدت إلــى تفاقــم مواطن الضعف 

وتعريض الناس للخطر.
نائبة األمني  من جانبهــا، حــذرت 

العام لألمم املتحدة أمينة محمد في 
البيان من أن جتاهل اخملاطر الكبيرة 
التي نواجهها “يضع البشــرية في 

دوامة تدمير ذاتي”.
وقد كان لتجاهل اخملاطر ثمن باهظ، 
إذ خلص التقرير إلى أن الكوارث في 
أنحاء العالــم كلفت ما يقرب من 
170 مليار دوالر ســنويا على مدى 

العقد املاضي.
لكــن معظم الكــوارث حتدث في 
البلــدان منخفضــة الدخل التي 
تخســر في املتوســط 1 باملئة من 

ناجتهــا احمللــي اإلجمالي بســبب 
الكوارث ســنويا، مقارنة ب0,1 إلى 
0,2 باملئــة فقط فــي الدول األكثر 

ثراء.
إلــى أن منطقتي  التقرير  ولفــت 
من  تعانيان  الهادئ  واحمليط  آســيا 

أكبر اخلسائر االقتصادية.
وقدر التقرير أن 37,6 مليون شخص 
آخر سيعيشــون في ظــروف فقر 
مدقع بحلول عام 2030 بسبب آثار 

تغير املناخ والكوارث.
املتعلقــة  اخلســائر  ومعظــم 

بالكــوارث ال تغطيهــا شــركات 
التأمني، فمنذ عام 1980 مت تغطية 
باملئة فقط من اخلسائر   40 حوالي 
على مستوى العالم، لكن النسبة 
تتراجع في البلدان النامية إلى أقل 

من 10 باملئة. 
وشددت رئيسة مكتب األمم املتحدة 
للحد من مخاطــر الكوارث مامي 
أنه  علــى  البيان  فــي  ميزوتــوري 
ولكن فقط  الكــوارث،  منع  “ميكن 
إذا اســتثمرت الدول الوقت واملوارد 

لفهم مخاطرها وتقليلها”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
احلريات  أن  أميركية  جلنة  كشــفت 
الهند “بشكل  تراجعت في  الدينية 
كبيــر”، فــي ظل حكــم القوميني 
الهنــدوس، وأوصت مجــددا بفرض 
ردا  نيودلهي  عقوبات محددة علــى 

على االســاءات التي تطال األقليات 
الدينية هناك. وتعد هذه املرة الثالثة 
على التوالي التي تطلب فيه اللجنة 
الدولية  الدينية  للحريات  األميركية 
وضع الهنــد على قائمــة “البلدان 
املثيرة للقلق بشــكل خاص”، وهي 

في  نيودلهي  غضــب  أثارت  توصية 
السابق. وفي تقريرها السنوي أعربت 
اللجنة التي أنشئت لتقدمي توصيات 
املشاركة في صياغة سياسات  دون 
الواليات املتحدة عن قلقها الشديد 
بشــأن منطقة جنوب آســيا، كما 

أيدت إدراج وزارة اخلارجية لباكستان 
في القائمة السوداء.

وأشــارت اللجنة إلــى “العديد” من 
في  الدينية  األقليات  الهجمات ضد 
املسلمني  2021، وخاصة  عام  الهند 
واملســيحيني، في الوقت الذي تروج 

فيه حكومة رئيس الــوزراء، ناريندرا 
مــودي، “لرؤيتهــا العقائدية لدولة 
هندوســية” مــن خالل سياســات 
معاديــة لألقليات. وقــال التقرير إن 
“ أحوال احلريــات الدينية في الهند 

تدهورت بشكل كبير”.

وأشار التقرير إلى “ثقافة اإلفالت من 
العقاب حلمالت التهديد والعنف من 
الوطني  الصعيد  الغوغاء على  قبل 
اعتقال  الــى  الهنــد، إضافــة  في 
حقوق  عن  واملدافعــني  الصحافيني 

اإلنسان”.

االحتالل اإلسرائيلي يعيد فتح 
معبر بيت حانون أمام عمال وتجار غزة

بعد يومين من إغالقه

تحذير أممي: البشرية ال تقدر مخاطر تتعرض لها جراء تغير المناخ

لجنة أميركية تنتقد تدهور الحريات الدينية في الهند
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فقدان وصل امانات
فقــد وصــل األمانــات املرقــم 
)592551( صادر من مديرية بلدية 
تكريــت بتاريــخ 2021/2/8 مببلغ 
وتســعة  مائتني  فقط   289،650(
وثمانني الفا وســتمائة وخمسني 
وباســم )ســلوان بهجت  دينارا( 
فيصــل(، فعلى من يعثــر عليه 
تسليمه الى اجلهة املذكورة أعاله 

وشكرا.

فقدان هوية
مواد  وكيل  هويــة  فقدت 
غذائية صادرة من الشركة 
املــواد  لتجــارة  العامــة 
الغذائية باســم/ قاســم 
على  إبراهيم،  إســماعيل 
تسليمها  عليها  يعثر  من 

الى جهة اإلصدار...

فقدان وصل امانات
فقــد الوصــل اخلــاص باألمانات 
املرقم )382406( صادر من مديرية 
بلديــة الدور بتاريــخ 2019/11/4 
اربعمائة  فقــط   450،000( مببلغ 
وخمسني الف دينار ال غير( باسم 
)أنور عبــد الرحمن فيصل(، فعلى 
من يعثر عليه الرجاء تسليمه الى 

اجلهة املذكورة أعاله وشكرا.

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من 
الشــركة العامة لتجارة 
املواد الغذائية فرع كربالء 
باسم/ فراس عبد احملسن 
جالب، فمــن يعثر عليها 

تسليمها ملصدرها...

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 4137
التاريخ: 2022/4/21

إعالن مناقصة رقم )65( لسنة 2022
استنادا الى الفقرة رقم )2( من قرار مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2022.

وإشارة الى األمر اإلداري املرقم بالعدد 3413 في 2022/3/31
تعلن محافظة ميســان/ قســم العقود احلكومية عن إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )كهربة أحياء احلقل الســكني األول 
والثاني( واملدرجة ضمن تخصيصات )موازنة تنمية األقاليم لســنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )933،723،000( تسعمائة 

وثالثة وثالثون مليونا وسبعمائة وثالثة وعشرون الف دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )120( يوما.
فعلى الراغبني باالشتراك في املناقصة من الشركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة- بناية ديوان محافظة ميسان- الطابق األول- قسم العقود احلكومية( 

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية- الهاتف )07710909440(.
على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اســم مقدم العطاء وعنوانه اإللكتروني ورقم الهاتف 

واسم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )9،338،000( )تســعة ماليني وثالثمائة وثمانية وثالثني الف دينار عراقي ال غيرها(، وعلى شكل خطاب 
ضمان )صادر من احد املصارف املعتمدة وعبر املنصة اإللكترونية للبنك املركزي العراقي( او صك مصدق او ســفتجة وتكون نافذة 

ملدة )120( يوما من تاريخ غلق املناقصة.
2. براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشــتراك في املناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميســان/ 

قسم العقود احلكومية.
3. شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

4. وصل شراء وثائق املناقصة بنسخته االصلية.
5. تقدم شهادة املنشأ للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ املشروع. 

6. في حال املشاركة ألكثر من شركة أو مقاول في التقدمي لالشتراك في تنفيذ املناقصات يتم مراعاة ما يلي:
أ. تعتمد نســبة الشراكة بني الشركاء وحســب ما محدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم 

القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
ب. يعتمد عقد الشراكة املبرم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تقدمي منوذج اتفاق اولي على الشراكة 
موقع من قبل اطراف الشــراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان 
يتم تقدمي عقد الشــراكة بينهما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14( يوما من تاريخ توقيع 

العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة املشتركني معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال.
7. بإمكان مقدمي العطاءات شــراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري من املدير املفوض للشــركة او من يخوله قانونا الى 
قســم العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )200,000( )مائتا الف 

دينار عراقي ال غيرها( غير قابل للرد.
علما ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )االثنني( املصادف )2022/5/9( وان موعد غلق املناقصة سيكون يوم )الثالثاء( 
املصادف )2022/5/10( الســاعة )الثانية عشــرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشــكل علني في نفس يوم الغلق أمام مقدمي 
العطاءات، وإذا صادف يوم الفتح عطلة رســمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وســوف يهمل أي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق 
املناقصة على ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نشر االعالن، 

وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
سيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة عند الساعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/5/3( ويكون املؤمتر في قسم العقود احلكومية.
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير املدرجة في ادناه فضال عن املعايير االخرى املذكورة في الوثيقة القياسية:

مالحظــة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشــغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكــون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مســتجيبة عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية واملالية املطلوبة في شروط املناقصة في 

حال عدم التزام مقدم العطاء مبا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطائه ويعد غير مستجيب.
علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية

م/ إعالن مزايدة رقم )10(/2022

تعلن شركة الرشــيد العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشــكيالت وزارة اإلعمار 
واإلسكان والبلديات واألشغال العامة الكائنة في النهضة/ قرب معارض السيارات 
عن إجراء مزايدة علنية لبيع حديد تســليح مختلف القياسات املبينة تفاصيلها 

في أدناه:

وفــق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لســنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشتراك في هذه املزايدة احلضور الى مقر مقلع التحرير في متام الساعة العاشرة 

من صباح يوم االربعاء املصادف 2022/5/18 مستصحبني معهم ما يلي:
1- التأمينات القانونية البالغة )20%( من مبلغ القيمة التقديرية على شكل صك 

مصدق ألمر شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية
2- املستمسكات الشخصية )هوية األحوال املدنية+ بطاقة السكن( )اصل+ صورة( 
وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشر اإلعالن وجميع املصاريف 
مبا في ذلك أجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل البيع خالل )7( ســبعة أيام من تاريخ 
اإلحالة القطعية وبعكســه يعد املشــتري ناكال وتصادر التأمينات ويتحمل فرق 

البدلني.
املهندس
سيف سامي عبد الرزاق العسافي
املدير العام وكالة ورئيس مجلس اإلدارة

وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة
شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية
م/ إعالن مزايدة رقم )9(/2022 للمرة الثانية

تعلن شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية أحد تشكيالت وزارة اإلعمار 
واإلســكان والبلديات واألشــغال العامة الكائنة في النهضة/ قرب معارض 
السيارات عن إجراء مزايدة علنية لبيع مواد متنوعة املبينة تفاصيلها في أدناه:

وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل، فعلى الراغبني 
باالشتراك في هذه املزايدة احلضور الى مقر خان ضاري في متام الساعة العاشرة 

من صباح يوم االربعاء املصادف 2022/5/11 مستصحبني معهم ما يلي:
1- التأمينات القانونية البالغة )20%( من مبلغ القيمة التقديرية على شــكل 

صك مصدق ألمر شركة الرشيد العامة للمقاوالت اإلنشائية
2- املستمسكات الشــخصية )هوية األحوال املدنية+ بطاقة السكن( )اصل+ 
صورة( وعلى من ترســو عليه املزايدة دفع بدل البيع واجور نشر اإلعالن وجميع 
املصاريف مبا في ذلك أجور اخلدمة البالغة )2%( من بدل البيع خالل )7( ســبعة 
أيام من تاريخ اإلحالة القطعية وبعكسه يعد املشتري ناكال وتصادر التأمينات 

ويتحمل فرق البدلني.
املهندس
سيف سامي عبد الرزاق العسافي
املدير العام وكالة ورئيس مجلس اإلدارة

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ميسان 
االحتادية

جلنة تثبيت امللكية في اجملر الكبير
العدد: 8/ت مجدد/2021
التاريخ: 2022/4/25

إعالن
أصــدرت هذه اللجنــة قرارها بالعدد 
 2022/4/25 فــي  مجــدد/2021  8/ت 
واملتضمن تثبيت ملكية العقار املرقم 
الكبير  اجملر  )2088/السراي( في قضاء 
باسم طالب التسجيل اجملدد )لطيف 
كاظم عبــد( فمن لديــه اعتراض او 
عالقــة او حقوق تقدمي مــا لديه الى 
مالحظية التسجيل العقاري في اجملر 
الكبير خالل ثالثني يوما تبدأ من اليوم 
التالي لنشــر اإلعالن وبخالفه يعتبر 

القرار مكتسب الدرجة القطعية
القاضي

محمد سعيد البدري
رئيس جلنة تثبيت امللكية في اجملر 
الكبير

شركة الواحة الصينية
حقل االحدب النفطي 

قسم العقود
م/ تنويه

إعالن للمرة األولى ملناقصة توفير خدمة تأجير املضخات 
الغاطسة ملدة خمس سنوات 

 1st Announcement for Provision of ESP Rental Service
for Five Years

002/SC/22 :رقم املناقصة
نوع املناقصة/ مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفني

  إحلاقــا بإعــالن التمديد اخلــاص باملناقصة املذكــورة أعاله 
املنشورة في صحف الصباح اجلديد، العدالة والنهار بتاريخ 14/

نيســان/2022، نود التنويه الى أنه مت تغيير موعد غلق صندوق 
اســتالم العطاءات من الســاعة الرابعة عصرا الى الساعة 
احلادية عشــرة والنصف صباحا من يــوم 2022/4/28 ولذلك 

اقتضى التنويه.

AL-WAHA PETROLEUM CO., LTD.

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مدير املشروع/ مهندس )كهرباء( عدد 
 )1(

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة1. سيولة نقدية مببلغ )93،372،300( دينار عراقي
 القياسية

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة ال 2. مالحظ فني/ عدد )3(
تتجاوز )10( سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي 
العطاء ومببلغ ال يقل عن )280،116،900( دينار 

عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

3. هوية تصنيف الشركات واملقاولني الدرجة 
)التاسعة( وإجازة ممارسة مهنة. 

املالحظاتكتابةرقمااملوقعنوع املادةت

اثنان وعشرون 22خان ضاريكويالت1-
فقط

كيجات حديد ركيزة 2-
ثمانية 58خان ضاريكامل طول 8م

وخمسون فقط

خمسمائة 500خان ضاريطوق ركيزة3-
فقط

املالحظاتكتابةرقمااملوقعنوع املادةت

حديد تسليح 1-
قياس 25 ملم

عشرة طن فقط10 طنمقلع التحرير

حديد تسليح 10 2-
ملم

ثالثة واربعون طن 43,360 طنمقلع التحرير
وثالثمائة وستون كغم 

فقط

حديد تسليح 16 3-
ملم

ثالثة ونصف طن فقط3,5 طنمقلع التحرير
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جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكرمة

تنفيذ/30
رقم االضبارة: 194/ت/2021
التاريخ: 2022/4/13

الى/ املنفذ عليه
لقد حتقق لهذه املديرية من انك مجهول 
محــل اإلقامة وليس لــك موطن دائم او 
مؤقت او مختار ميكن اجراء التبليغ عليه 
واســتنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالنــا باحلضور في مديرية 
تنفيذ الكرمة خالل خمســة عشر يوما 
تبــدأ من اليوم التالي للنشــر ملباشــرة 
املعامالت التنفيذية بحضورك وفي حالة 
املديرية  هــذه  حضورك ستباشــر  عدم 

باجراءات التنفيذ اجلبري فوق القانون:
املنفذ العدل
رافع عكاب مطلق

أوصاف احملرر:
قرار حكم صادر من محكمة بداءة الكرمة 
بإلزام  بالعدد 68/ب/2021 في 2021/8/25 
املدعــى عليه )عامر علــي عبد طعيس( 
بتأدية )احمــد حميد علي هــزاع( مبلغ 
قدره )7,341,834( سبعة ماليني وثالثمائة 
وواحــد واربعــون الفا وثمامنائــة وأربعة 
وثالثــون دينــارا حكما غيابيا اكتســب 

الدرجة القطعية

إعالن
فقد الوصل املرقــم 18219 فــي 2017/10/29 مببلغ 
)1500000( مليون وخمسمائة الف دينار عن تأمينات 
مزايدة صادر من دائــرة التقاعد والضمان االجتماعي 
وباسم )فراســم كامل كاظم(، فعلى من يعثر عليه 

تسليمه الى مصدره...

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 179/ج/2022
التاريخ: 2022/4/21

م/ تبليغ متهم هارب
الى/ املتهم الهارب )ظافر علي 

منجل شلشال(
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
تعيــني  تقــرر  تبليغــك  وتعــذر 
يــوم 2022/5/28 موعــدا إلجــراء 
املشتكني  شكوى  عن  محاكمتك 
عبود  ولــؤي  محمد  راشــد  عامر 
محمد وفــق املــادة 431 عقوبات 
بداللة مواد االشتراك 47 و48 و49 
عقوبات عليه اقتضى حضورك في 
املوعد أعاله وفي حال عدم حضورك 
او من ينوب عنك جترى محاكمتك 

غيابا وعلنا وفق األصول
القاضي
منذر هادي دهام النعيمي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

دار القضاء في تاج الدين
محكمة جنح تاج الدين

العدد: 178/ج/2022
التاريخ: 2022/4/21

م/ تبليغ متهم هارب
الى/ املتهم الهارب )ظافر علي 

منجل شلشال(
اقامتك  بالنظــر جملهولية محــل 
تعيــني  تقــرر  تبليغــك  وتعــذر 
يــوم 2022/5/28 موعــدا إلجــراء 
محاكمتك عن شــكوى املشتكي 
عامر راشد محمد وفق املادة 1/477 
عقوبات بداللة مواد االشــتراك 47 
و48 و49 عقوبــات عليــه اقتضى 
حضورك في املوعد أعاله وفي حال 
عــدم حضورك او مــن ينوب عنك 
جترى محاكمتــك غيابا وعلنا وفق 

األصول
القاضي
منذر هادي دهام النعيمي

فقدان مستمسكات
فقدت الهوية الصادرة من وزارة التخطيط/ دائرة استراتيجية 
التخفيف من الفقر باســم )نضال حمــود غليم( والبطاقة 
الوطنيــة املوحدة وبطاقة الســكن والبطاقــة التموينية 
لالســم املذكور وهوية الناخب وهوية جمعية الوزارة، فعلى 

من يعثر عليهم تسليمهم إلى جهة اإلصدار.

االربعاء 27 نيسان 2022 العدد )4887(
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جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 4138
التاريخ: 2022/4/21

تنويه
الحقا بكتاب اإلعالن املرقم بالعدد 3927 في 2022/4/14

واملتضمــن اعالن املناقصة العامة رقم )64( لســنة 2022 واخلاصة مبشــروع 
)إنشاء جسر مشــاة في قرية املصطفى مقابل مدرســة أبو األسود الدؤلي 
قضاء علي الغربي طريق عمارة/ بغداد بطول 45م( و)إنشــاء جســر مشاة في 
قرية الصبيحة مقابل مدرســة جابر ابن عبداهلل االنصاري قضاء علي الغربي 
بطول 45م( و)إنشــاء جسر مشــاة عدد 2 في قضاء امليمونة بطول 60م( تقرر 

تعديل اسم املشروع بداًل من ما مذكور في اإلعالن ليصبح اسم املشروع:
)إنشاء جسر مشــاة في قرية املصطفى مقابل مدرســة أبو األسود الدؤلي 
قضاء علي الغربي طريق عمارة/ بغداد بطول 34م( و)إنشــاء جســر مشاة في 
قرية الصبيحة مقابل مدرســة جابر ابن عبداهلل االنصاري قضاء علي الغربي 

بطول 34م( و)إنشاء جسر مشاة عدد 2 في قضاء امليمونة بطول 60م(
وعليه اقتضى التنويه...

علي دواي الزم
محافظ ميسان

وزارة الصناعة واملعادن
شركة أور العامة

إعالن مناقصة عامة استيرادية
)للمرة الثانية(

العدد: 3767
التاريخ: 2022/4/26

م/ املناقصة املرقمة 3/م/أ/2022

يسر )شــركة أور العامة إحدى شــركات وزارة الصناعة واملعادن( دعوة مقدمي 
العطــاءات املؤهلني وذوي اخلبــرة لتقدمي عطاءاتهم لتجهيــز )400 طن قضبان 
نحاس 8 ملم على شكل دفعتني حســب املواصفات الفنية املطلوبة املوضحة 

في جدول املواصفات الفنية.
فترة التجهيز: على شــكل دفعتني وبفترة جتهيز 50 يوما لكل دفعة تبدأ الدفعة 
االولى مــن تاريخ توقيع العقد وتبــدأ الدفعة الثانية من تاريخ كتاب اإلشــعار 

بالشحن.
مع مالحظة ما يأتي:

1. على مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني فــي احلصول على معلومات إضافية 
urscoe@ur.industry.gov. االتصال ب )شركة أور العامة( )عبر البريد اإللكتروني

 iq
urcoe@gmail.com

خــالل ايام الدوام الرســمي من االحد الى اخلميس من الســاعة الثامنة صباحا 
وحتى الساعة الثانية بعد الظهر وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

2. مبلغ الكلفة التخمينية:
)900 دوالر+ LME( للطن الواحد DAP واصل مخازن الشركة ويتم احتساب مبلغ 
LME ليوم فتح العطاءات الحتســاب املبلغ الكلي للمناقصة، ويتم احتســاب 

االسعار النهائية لشراء قضبان النحاس وفق املعادلة التالية:
TON )LME1-F.P/Ton=P.Offer/Ton+)LME2

= p.Offer السعر املقدم في العطاء
F.P = السعر النهائي للقضبان

P.Offer  = السعر املقدم في العطاء
LME2 = سعر بورصة النحاس يوم توقيع العقد
LME1 = سعر بورصة النحاس يوم فتح العطاء

يتم معادلة الدوالر بالدينار العراقي مبوجب نشرة البنك العراقي املركزي العراقي 
في يوم فع املستحقات.

ويتم استبعاد العطاءات التي تزيد عن الكلفة التخمينية بأي نسبة كانت.
3. مقدار مبلغ التأمينات األولية للمناقصة املطلوب تقدميها مع العطاء )1%( من 
مبلغ العطاء ويتم اســتبعاد العطاء في حال التأمينات األولية املقدمة تقل عن 

80% من مبلغ التأمينات األولية املطلوبة.
4. سعر بيع مستندات املناقصة هو 500000 دينار )خمسمائة الف دينار ال غيرها( 
غير قابلة للرد إالَّ في حال إلغاء املناقصة من قبل شركتنا حيث يُعاد ثمن الوثائق 
فقــط من دون تعويض ملقدمي العطاء ويتحمل من ترســو عليه املناقصة اجور 

النشر واإلعالن األخير.
5. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني شــراء وثائق العطاء بعد تقدمي طلب حتريري 
الى شــركة أور العامة في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الناصرية او مكتب 
بغداد العائد الى شركتنا في منطقة الكرادة- البوجمعة- رقم الدار 139- شارع 
ابو نؤاس- مجاور فندق ديانا الســياحي ) رقم املوبايل 07711223235( للحصول 

على اوراق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق املوضح في الفقرة )4( أعاله.
 6. على مقدم العطاء ان يســتخدم منوذج صيغة العطاء املوجود في القســم 
الرابع )مناذج العطاء( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل باملعلومات املطلوبة 

من دون تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل.
7. متطلبــات التأهيل املطلوبــة: )كما مبينة في وثائق العطاء( وشــركتنا غير 

ملزمة بقبول أوطأ األسعار.
8. يتم تسليم العطاءات الى العنوان اآلتي )شركة أور العامة/ القسم التجاري، 
العنــوان: محافظة ذي قار- الناصرية- تقاطع ســوق الشــيوخ( في املوعد احملدد 
)لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر حســب التوقيت احمللي ملدينة الناصرية من 

تاريخ غلق املناقصة في 2022/6/8(.
وان العطاءات املتأخرة ســوف ترفض وســيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان اآلتي )املقر الرئيسي لشركة 
اور العامة في الناصرية/ غرفــة جلنة فتح العروض( في الزمان والتاريخ الذي يلي 

يوم الغلق )الساعة التاسعة صباحا ليوم 2022/6/9(.
9. ســيعقد مؤمتر خاص لإلجابة عن االستفســارات بتاريــخ 2022/6/1 في متام 
الســاعة التاســعة صباحا بالتوقيت احمللي ملدينة الناصريــة وذلك على قاعة 
االجتماعات وان كل االستفســارات املتعلقة بوثائق املناقصة يجب ان تقدم في 
موعد اقصاه سبعة ايام تسبق تاريخ انعقاد املؤمتر وإذا صادف موعد انعقاد املؤمتر 
او موعــد غلق املناقصة عطلة رســمية فأن موعد انعقــاد املؤمتر او موعد غلق 
املناقصة حسب احلال سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة 

في التاريخ األساس لعقد املؤمتر وساعة الغلق.
مع التقدير...

املدير العام

محافظة ذي قار
مديرية بلديات ذي قار
جلنة البيع واإليجار

العدد: 30
التاريخ: 2022/4/46

م/ إعالن اول

عمالً بقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل، تعلن جلنة البيع 
واإليجار في مديرية بلديات ذي قار عــن اجراء املزايدة العلنية إليجار أمالك بلدية 
)الفضلية(  وكما مبينة مواصفاتها ادناه عدد )31(، فعلى الراغبني باالســتئجار 
مراجعة محاسب البلدية خالل مدة )30( يوما تبدأ من اليوم التالي لنشر اإلعالن 
لدفع التأمينات القانونية بنسبة ال تقل عن )20%( من القيمة التقديرية لكامل 
مــدة االيجار واحلضور في اليوم التالي من مدة انتهــاء االعالن في ديوان البلدية 
حسب املوعد احملدد مع جلب هوية االحوال املدنية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة بداءة احلي
العدد/ 192/ب/2022

الى املدعى عليها/ كلثوم اليذ داود
م/ تبليغ

أقام املدعيان )حسني ابشير جابر واحمد 
ابشــير جابر( امام هذه احملكمة الدعوى 
البدائيــة املرقمــة أعاله طالبــا فيها 
دعوتك للمرافعــة وإلزامك بتأديتك له 
مبلغ خمســة ماليني دينار عراقي )عن 
أقيام املنشآت في العقار املرقم 803/1 
م12 الغريباويــة( وبالنظــر جملهوليــة 
التحقيق  مكتب  حسب  إقامتك  محل 
القضائي في احلي وإشــعار اخملتار قررت 
احملكمة تبليغك اعالنا عن طريق النشر 
في صحيفتني محليتني لغرض احلضور 
املوافق  املرافعــة  يــوم  احملكمة  أمــام 
2022/5/9 وفــي حال عــدم حضورك او 
إرســال من ينــوب عنك قانونا ســوف 
جترى املرافعة بحقــك غيابا وعلنا وفق 

القانون.
القاضي
حاكم ثابت االمير

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف االنبار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الكرمة

العدد: 345/ش/2022
التاريخ: 2022/4/26

اعالن
الى/ املدعو )بارق عبداهلل سليمان(

ملقتضيــات الدعــوى املرقمــة أعاله 
املقامــة من املدعية )هيفاء ســاهي 
فرج( على املدعى عليه )بارق عبداهلل 
ســليمان( والتي تطلب فيها التفريق 
للضــرر وجملهولية محل اقامتك قررت 
هذه احملكمة تبليغك عن طريق النشر 
بصحيفتني رســميتني يوميتني وفي 
حــال عدم حضــورك او حضــور من 
ينوب عنك في موعد املرافعة املوافق 
2022/5/17 ســوف جتــرى املرافعــة 

بحقك غيابا واصوليا.
القاضي
ياسني حسني خلف

القيمة التقديرية )االيجار السنوي(مدة االيجارنوع امللكرقم امللكاسم البلديةت

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت3/1/1779الفضلية1

1،181،000 مليون ومائة وواحد وثمانون الف دينارثالث سنواتحانوت27/1/1777الفضلية2

353،500 ثالثمائة وثالثة وخمسون الف وخمسمائة دينارثالث سنواتحانوت8/2265الفضلية3

484،800 اربعمائة وأربعة وثمانون الف وثمامنائة دينارثالث سنواتحانوت5/1/1777الفضلية4

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت52/1/1777الفضلية5

863،550 ثمنمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت53/1/1777الفضلية6

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت39/1/1777الفضلية7

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت43/1/1777الفضلية8

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت41/1/1777الفضلية9

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت23/1/1777الفضلية10

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت56/1/1777الفضلية11

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت53/1/1777الفضلية12

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت41/1/1777الفضلية13

863،550 ثمنمائة وثالثة وستون الف وخمسمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت49/1/1777الفضلية14

597،920 خمسمائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وعشرون دينارثالث سنواتحانوت4/2265الفضلية15

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت37/1/1777الفضلية16

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت38/1/1777الفضلية17

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت40/1/1777الفضلية18

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت36/1/1777الفضلية19

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت42/1/1777الفضلية20

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت48/1/1777الفضلية21

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت19/1/1777الفضلية22

909،000 تسعمائة وتسعة االف دينارثالث سنواتحانوت6/1791الفضلية23

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت21/1/1777الفضلية24

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت13/1/1777الفضلية25

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت15/1/1777الفضلية26

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت18/1/1777الفضلية27

651،450 ستمائة وواحد وخمسون واربعمائة وخمسون دينارثالث سنواتحانوت16/1/1777الفضلية28

777،000 سبعمائة وسبعة وسبعون الف دينارثالث سنواتحانوت3807/1/2الفضلية29

2،474،500 مليونان واربعمائة وأربعة وسبعون الفثالث سنواتحانوت3807/1/28الفضلية30

646،400 ستمائة وستة واربعون الف واربعمائة دينارثالث سنواتحانوت3807/1/19الفضلية31



تقرير

اقتصاد6

الصباح الجديد ـ متابعة:

البالد،  فــي  التحذيرات  تصاعــدت 
من جفاف البحيرات واملســطحات 
املائية، وســط انخفــاض تدفقات 
املاء اآلتية من دول اجلوار، وذلك بعد 
جفاف بحيرة ســاوة، في محافظة 
املثنى، بشــكل تام، األمر الذي أثار 

ضجة واسعة.
بـ”لؤلؤة  امللقبــة  البحيرة  وحتولت 
الصحــراء” إلــى أرض ملحية، بعد 
جفاف آخر قطرات املياه فيها، خالل 
أثار تساؤالت  األيام املاضية، وهو ما 
عــن دور اجلهات املعنيــة في إنقاذ 
البــالد، من اخملاطر التــي تواجهها، 
خاصــة وأن هــذا املســطح، يعد 
الشــهيرة  الطبيعية  الظواهر  من 
عمرها  وميتد  العــراق  في  والفريدة 

آلالف السنني.
وتعد بحيرة ساوة التي يبلغ طولها 
4.47 كيلومتــرات وعرضهــا 1.77 
كيلومتــر، من البحيــرات املغلقة، 
وليس فيها مصادر مياه من األنهر، 
فهي تتزود من املياه اجلوفية وتتغذى 
الترشيحات  على  األساس  بالدرجة 
من نهر الفرات، فهي بحيرة ملحية 

طبيعية.
ولــم تكــن بحيــرة ســاوة هــي 
إذ  الوحيــدة، على طريــق اجلفاف، 
يتحــدث مســؤولون حكوميــون 
البيئة، عن  ومختصون في مجــال 
تهديد قد يطــال مجمل البحيرات 
وأن  املائيــة، خاصة  واملســطحات 
العراق يحتل املرتبة األولى في التأثر 

بتغيرات املناخ.
فــي هــذا الســياق، حــّذرت وزارة 
تعرض  من  العراقية  املائيــة  املوارد 
بحيرة الــرزازة مبحافظة كربالء إلى 
رفدها  اجلفاف، بســبب عدم  خطر 

باحلصص املائية الكافية.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
صحفي،  تصريح  خالل  راضي،  علي 
إن “بحيــرة الرزازة بــدأت تعاني من 
تســبب  ما  مياهها،  ومتلح  اجلفاف 
أعداد كبيرة من أسماكها”،  بنفوق 
مرجعاً عدم مد الــوزارة لها باملياه 
منذ ســنوات إلى “مواسم اجلفاف 

املتتالية في البــالد، وقلة احلصص 
املائية الواردة من دول اجلوار وقطعها 

لألنهر املشتركة مع العراق”.
وأضاف أن “تغذيتها باملياه ســابقاً، 
كانــت ال تتم إال فــي حالة فيضان 
نهــر الفــرات أو في حــال ارتفاع 
مناســيب بحيرة احلبانية بشــكل 
كبير خالل موســم الوفرة املائية”، 

كاشــفاً عن أن “الــوزارة كانت قد 
أعدت خطة إلحيائها، بيد أن الشح 

املائي، أوقفها”.
وكانــت البحيرة خــالل ثمانينيات 
جذٍب  منطقــة  املاضــي،  القــرن 
مبناظرهــا  معروفــة  ســياحية 
أنواع  ووفــرة  اجلميلة  الطبيعيــة 
عــدة من األســماك فيهــا، والتي 

اعتمد عليها ســكان املنطقة في 
معيشــتهم، إضافة إلى إسهامها 

بتنمية القطاع الزراعي لكربالء.
فــي هذا اإلطار يــرى اخلبير البيئي، 
أحمد صالــح، أن “اجلفاف هذه املرة 
له  واألكثر، وستكون  األقســى  هو 
أن  إلى  تداعيات خطيرة، وهذا يعود 
شــتاء العام احلالي لم يكن مطرياً، 

األراضي  أغلــب  أن  إلــى  باإلضافة 
بالبحيــرات،  احمليطــة  الزراعيــة 
تعتمد علــى املياه اجلوفية، ما يؤدي 
وبالتالي جفاف  املياه،  إلى ســحب 

البحيرات، كما حصل مع ساوة”.
يضيف صالــح أن “أفضل ما تقوم 
به اجلهات املعنية واملســؤولني، هو 
إعداد خطــة لتوفير احلد األدنى من 
املياه، للبحيــرات املهمة، وذات األثر 
االجتماعــي، لكــن مــا حصل هو 
اســتخدام مياه الســدود الصيف 
املاضي، مبا يفوق بـ 1300 متر مكعب 
الزراعي،  الثانية، لسد االحتياج  في 
على رغم إدراك السلطات أن السنة 
احلالية غير مطرية، لكن ما حصل 
هو عدم ترشيد االستخدام، وجتنب 

السيناريو الكارثي”.
ولــدى العــراق نحــو 22 بحيــرة، 
مختلفة األحجام، لكن أبرزها، هي: 
ساوة، والرزازة في محافظة كربالء، 
وحمرين  األنبار،  مبحافظة  واحلبانية 
ودربندخان في  ديالى،  في محافظة 
محافظة السليمانية، حيث تتغذى 

على أنهار البالد. 
أن متوســط  املتحدة  األمم  وتقــدر 
درجات احلرارة الســنوية ســيرتفع 
مبقــدار 2 درجة مئويــة بحلول عام 
2050 مــع املزيــد من أيــام درجات 
 50 احلرارة القصوى التــي تزيد عن 
درجة مئوية، في حني ســينخفض 
إلى  هطول األمطار بنســبة تصل 

%17 خالل موسم األمطار.
كما تشــير التقديرات إلى أن عدد 
العواصف الرملية والترابية سيزيد 
بأكثر مــن الضعف مــن 120 في 
الســنة إلــى 300، فيما ســيدفع 
ارتفاع مياه البحر إسفينا من امللح 
إلى داخل العــراق، وفي أقل من 30 
عاًما، ميكن أن تكون أجزاء من جنوب 

العراق حتت املاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
مجلــة  نشــرته  مقــال  حــذر 
“كومباكت” األملانية من تأثير اجلوع 
في العالم علــى ما يصل إلى 100 

مليون شخص في عام 2023.
ووفقا للمقال، فإن تعطل سالسل 
التوريد بســبب األزمــة األوكرانية 
ســيؤدي إلى نقص في األســمدة، 

املزارعني مــن القدرة على  وحرمان 
إنتاج محاصيل كافية، حيث نقلت 
اجمللة عن رئيس قســم في شركة 
واألدوية  الكيميائية  املستحضرات 
متعددة اجلنســيات “باير إيه جي”، 
ماتيــاس بيرنينغر، قولــه إن العام 
املقبل 2023، سيحمل معه “واحدة 
من أكبــر أزمات الغــذاء في تاريخ 

البشرية”.
ويشــاركه في وجهــة النظر تلك 
كامي،  ماتــني  األملاني،  االقتصــادي 
الذي يرى أن اجملاعة العاملية ميكن أن 
تؤثر على مــا يصل إلى 100 مليون 
شــخص. ووفقــا لرئيــس برنامج 
الغــذاء العاملي التابــع لهيئة األمم 
نقص  فإن  بيزلــي،  ديفيد  املتحدة، 

إلى دفقات هجرة  الغذاء ســيؤدي 
ظلها  في  والتي  النطاق،  واســعة 
ستبدو أزمة عام 2015 مبثابة نزهة 

صيفية.
ويذكر أن مصانع سماد البوتاس في 
جبال األورال وبيالروس، والتي تخضع 
اآلن للعقوبات الغربية، حتمل أهمية 
خاصة للبلــدان األوروبية، وكبديل 

لها، يقترح اســتخدام األســمدة 
النيتروجينية، لكن ارتفاع أســعار 
الغاز مينع إنتاجها بأسعار معقولة.
وكانت الــدول الغربية قد صعدت 
على موسكو عقب  من ضغوطها 
في  اخلاصة  العســكرية  العملية 
أوكرانيــا، حيــث أثــرت اإلجراءات 
التقييديــة في املقــام األول على 

ومنتجــات  املصرفــي  القطــاع 
التكنولوجيا الفائقة. وانســحبت 
من الســوق الروســية عــدد من 
وصف  بينما  التجاريــة،  العالمات 
الكرملني العقوبــات اجلديدة بأنها 
حرب اقتصادية، لكنه شــدد على 
اســتعداده ملثل هــذا التطور في 

األحداث.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
افتتحت أسعار النفط على ارتفاع 
امــس الثالثاء، بعــد انخفاضها 
الســابقة  بحــدة في اجللســة 
بســبب اخملاوف من أن اســتمرار 
عمليات اإلغــالق COVID-19 في 
الصني ســيؤثر على الطلب ومع 

أعلى  إلى  األمريكي  الدوالر  ارتفاع 
مستوى في عامني.

وبلغت العقــود اآلجلة خلام برنت 
103.51 دوالرات بارتفاع 1.23 سنتا 
أو 1.20 باملئة، وصعدت عقود غرب 
األمريكية  الوســيطة  تكساس 
89 سنتا  99.43 دوالرا بارتفاع  إلى 

أو 0.90 باملئة في الســاعة 04:48 
بتوقيت جرينتش.

علــى  العقديــن  كال  واســتقر 
املاضي   االثنني  بنحو 4٪  انخفاض 
، مع انخفــاض برنت مبا يصل إلى 
7 دوالرات للبرميــل في اجللســة 
، وانخفــض خام غرب تكســاس 

الوسيط بنحو 6 دوالرات للبرميل.
ودخلت عمليات اإلغالق في الصني 
ملواجهــة COVID في شــنغهاي 
أسبوعها الرابع. في غضون ذلك ، 
أثارت طلبات االختبارات اجلماعية 
، مبا فــي ذلك في أكبــر منطقة 
تســوق في بكني ، مخــاوف من 

عمليــات إغالق أخــرى على غرار 
الدوالر  ســجل  كما  شــنغهاي. 
أعلى مســتوى في عامني االثنني 
املاضــي  ، مما جعــل النفط أكثر 

تكلفة حلاملي العمالت اآلخرين.
اال انــه باملقابــل، ال يزال ســوق 
تكافح  حيــث  ضيًقــا  النفــط 

للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة 
)أوبــك( وحلفاء بقيادة روســيا ، 
يُطلق عليهم مًعا أوبك + ، للوفاء 
بأهــداف إنتاجهم مــع انخفاض 
بشكل  األمريكية  اخلام  مخزونات 
حاد في األســبوع املنتهي في 15 

نيسان.

الصباح الجديد - وكاالت:
اليوم  الذهــب  أســعار  ارتفعت 
املستثمرون  سعى  حيث  الثالثاء 
إلــى األصــول اآلمنــة وســط 
مخاوف إزاء النمو العاملي وارتفاع 
التضخــم، إال أن الرهانــات على 
الفائدة  ألســعار  شديدة  زيادات 
األميركية أبقــت املعدن األصفر 

بالقرب من أدنى مســتوياته في 
الذي سجله في  أربعة أســابيع 

اجللسة السابقة.
املعامالت  فــي  الذهب  وارتفــع 
الفوريــة %0.3 إلى 1903.70 دوالر 
لألونصة بحلول الســاعة 09:53 

بتوقيت غرينتش.
دوالر   1890.20 األسعار  والمست 

أمس االثنني، وهو أدنى مســتوى 
منذ 29 مارس آذار.

وزادت العقــود األميركية اآلجلة 
للذهــب %0.5 إلى 1904.40 دوالر 

لألونصة.
ومــع توقــع أن يرفــع مجلــس 
األميركي  الفدرالي  االحتياطــي 
أســعار الفائــدة مبقــدار نصف 

نقطــة مئويــة فــي كل مــن 
اجتماعيه املقبلني، ساد قلق في 
األســواق من احتمــال أن تعرقل 
الوتيرة السريعة للتشديد تعافي 

االقتصاد العاملي.
بالتداعيات  تأثرت األســواق  كما 
الصني  إلغالقــات  االقتصاديــة 

ملواجهة كوفيد19-.

وارتفع الدوالر، املالذ اآلمن املنافس، 
إلى أعلى مســتوى في عامني، مما 
يجعــل الذهب املســعر بالدوالر 
العمالت  حلائــزي  تكلفــة  أكثر 
من  املزيد  ويكبح حتقيقه  األخرى 

املكاسب للمعدن النفيس.
في غضون ذلــك ارتفع البالديوم 
لألوقية،  دوالر   2166.26 إلــى   1%

بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض 
الطلب بســبب إغالقات كوفيد 
فــي الصني، ممــا أدى إلى تراجعه 

بنسبة وصلت إلى 12.9%.
وزادت الفضــة فــي املعامــالت 
الفوريــة %0.6 إلــى 23.74 دوالر 
لألونصة وصعد البالتني %0.2 إلى 

922.69 دوالر.

الصباح الجديد ـ متابعة :
ارتفــع الــدوالر األمريكي إلــى أعلى 
مســتوياته منــذ عامــني أمس مع 
اجتيــاح موجــة من جتنــب مخاطر 
ســجل  حني  في  العاملية،  األســواق 
اليوان الصيني أكبر سلسلة خسائر 
على مدى ثالثة أيام خالل ما يقرب من 
أربعة أعوام، بســبب اخملاوف املتزايدة 

من التباطؤ االقتصادي في الصني.
وبحسب “رويترز”، مع دخول احلرب في 
اخملاوف  وتزايد  الثالث  أوكرانيا شهرها 
من تفشــي كوفيد - 19 في شــتى 
تراجع  والذي تسبب في  الصني  أنحاء 
األسهم الصينية، تخلى املستثمرون 
عن عمــالت مثل الدوالر األســترالي 

واليوان الصيني.
وارتفع مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداءه 
أمام ست عمالت رئيسة 0.6 في املائة 
إلى 101.62، وهو مســتوى بلغه آخر 
مرة فــي آذار 2020. وانخفض الدوالر 
األســترالي، الــذي كان إحــدى أكبر 
الربع  العمالت حتقيقا للمكاسب في 
األول من 2022 بفضل ارتفاع أســعار 

الســلع األساســية، وهبط أكثر من 
الــدوالر األمريكي  املائة مقابل  1 في 
الفرنك  مقابل  مماثل  مبعدل  وانخفض 

السويسري.
وتراجعت الكرونة النرويجية بأكثر من 

1 في املائة مقابل الدوالر.
الضئيلة  املكاسب  بســرعة  وتبددت 
التي حققها اليــورو بعد فوز الرئيس 
الفرنســي إميانويــل ماكــرون فــي 
االنتخابات على منافســته اليمينية 
املتطرفــة مارين لوبــان، وانخفضت 
العملة املوحــدة 0.8 فــي املائة إلى 

1.0729 دوالر.
كما أثارت التصريحات املتشددة، التي 
السياسة  صانعي  من  عديد  أطلقها 
األســبوع املاضــي مخاطر تشــديد 
للسياســة  العاملية  املركزية  البنوك 
النقدية. وتتوقع أســواق املال أن يرفع 
بنك االحتياطي االحتادي سعر الفائدة 
نصف نقطة مئويــة في االجتماعني 
املقبلني. وتتوقع أن يرفع البنك املركزي 
األوروبــي ســعر الفائــدة 25 نقطة 

أساس في متوز.

وتراجــع اليــوان الصيني إلــى أدنى 
مستوى له في عام واحد.

وقاد تزايد تفشــي كورونا في الصني 
إلى عمليات بيع في أسواقها، وتراجع 
اليوان بأكثر من 2 في املائة األســبوع 
منذ  انخفــاض  أكبــر  في  املاضــي، 
العملة  لقيمة  املفاجــئ  التخفيض 

في آب من 2015.
“بيزنس  صحيفــة  نقلت  ذلــك،  إلى 
ديلــي”، عن مصــادر لم تســمها، أن 
البنــك املركــزي الكينــي طلب من 
البنــوك التجارية احلد مــن مبيعات 

الدوالر، وسط شح في توافره.
ووفقا لوكالة “بلومبيرج” لألنباء، فقد 
سجل الشلن الكيني تراجعا قياسيا 
اجلمعة املاضية، ووصل ســعر صرفه 
إلى 116.01 لكل دوالر. من جهة أخرى، 
تراجعت أسعار الذهب أمس إلى أدنى 
مستوى في أربعة أسابيع، حيث عززت 
الرهانات على ميل مجلس االحتياطي 
االحتادي لتشــديد السياسة النقدية 
من قوة الدوالر ونالت من الطلب على 
الســبائك. وتراجع ســعر الذهب في 

املعامالت الفوريــة 0.7 في املائة إلى 
1916.41 دوالر لألوقية خالل التعامالت 
أمس، بعد أن المس أدنى مســتوى له 

منذ 29 آذار عند 1914.58 دوالر.
كما هبطت العقود األمريكية اآلجلة 
للذهــب 0.9 في املائة إلــى 1917.40 
دوالر لألوقيــة. ووســط توقعات برفع 
سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في 
اجتماع مجلــس االحتياطي في أيار ، 
راهن املتداولون اجلمعة على أن البنك 
املركــزي األمريكي ســيرفع أســعار 

الفائدة أكثر في الشهور التالية.
األخرى،  النفيسة  للمعادن  وبالنسبة 
انخفضــت الفضــة فــي املعامالت 
الفوريــة 1.7 في املائة إلى 23.73 دوالر 
لألوقيــة، في أكبر انخفــاض لها في 

أكثر من شهرين.
0.8 فــي املائة إلى  وانخفض البالتني 
923 دوالرا لألوقية في أقل مســتوى 
منــذ منتصف كانــون األول املاضي، 
وهوى ســعر البالديوم فــي املعامالت 
الفورية 13 في املائة وســط مخاوف 

من تضرر الطلب في الصني.

بعد موت لؤلوة الصحراء ساوة.. 
الجفاف يتهدد مسطحات البالد المائية  بغداد ـ الصباح الجديد:

الذهب “االجنبي والعراقي”  تراجعت أســعار 
في األسواق احمللية بشكل كبير، امس الثالثاء.
وقال مصدر صحفي ، إن أســعار الذهب في 
أســواق اجلملة ب   شــارع النهر في العاصمة 
  بغداد ســجلت امــس الثالثاء ، ســعر بيع 
للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب اخلليجي 
والتركي واألوربي بلغ 388 الف دينار، وســعر 
شــراء 384 الفاً، فيما ســجلت اسعار البيع 
ليوم امــس االثنني 393 الف دينــار للمثقال 

الواحد.
وأشار املصدر، إلى أن سعر بيع املثقال الواحد 
عيار 21 من الذهب العراقي ســجل انخفاضاً 
أيضاً عند 348 الف دينار، وبلغ ســعر الشراء 
344 ألفــاً. وفيما يخص أســعار الذهب في 
محال الصاغة، فأن ســعر بيع مثقال الذهب 
اخلليجــي عيار 21 يتراوح بــني 390 الف دينار  
و400 ألفــاً، فيمــا تراوح ســعر البيع مثقال 

الذهب العراقي بني 350 الفاً و360 الف دينار.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت شــركة احلفر العراقية، امس الثالثاء، 
عن املباشــرة بتنفيذ مشــروع حفر 20 بئراً 

نفطية في ذي قار.
وذكر مدير عام الشــركة باســم عبد الكرمي 
في بيان، أن “املالكات الفنية والهندســية في 
شــركة احلفر العراقية، باشرت بأعمال احلفر 
للبئر االول ضمن مشروع حفر 20 بئرا نفطيا 
أن  في حقــل الناصرية النفطــي”، موضحاً 
“املشــروع يأتي ضمن العقد املبرم مع شركة 
نفــط ذي قــار بالتعاون مع شــركة وذر فورد 

العاملية لتقدمي اخلدمات النفطية”.
وأضاف انه “مت البدء بعمليات احلفر باستخدام 
أجهزة حفر حديثة”، مشــيراً الى أن “العمق 

اخملطط للبئر 2200 مترا لتكوين املشرف”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
انخفض سعر خام البصرة الثقيل، مبا يقارب 
5 دوالرات، امــس الثالثاء، مع تذبذب أســعار 

النفط عامليا.
وانخفض خام البصرة الثقيل املصدر آلســيا 
4.71 دوالرات وبنســبة تغييــر بلغت 4.63% 

ليصل الى 97.05 دوالرا للبرميل الواحد.
وانخفضــت أيضــا جميــع أســعار خامات 
منظمــة أوبك، حيث ســجل خــام العربي 
108.10 دوالرات للبرميل بانخفاض  السعودي 
بلغ 4.50 دوالرات، وسجل مزيج مربان اإلماراتي 
102.02 دوالر للبرميــل بانخفــاض بلغ 5.38 
دوالرات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران اجلزائري 
100.21 دوالر بانخفاض بلغ 7.62 دوالرات، وبلغ 
مزيج ايران الثقيل 98.62 دوالرا بانخفاض بلغ 
7.13 دوالرات، وبلغ خام بوني النيجيري اخلفيف 
99.78 دوالرا بانخفاض بلغ 6.89 دوالرات، فيما 
بلــغ خام جيراســول االنغولــي 98.69 دوالرا 

بانخفاض 6.90 دوالرات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت وزارة املالية في أفغانســتان إن صادرات 
الفحم األفغاني زادت بنســبة %16 باملقارنة 
مع الفترة نفسها من العام السابق، مشيرة 
إلى أن البالد صــدرت أكثر من 1.8 مليون طن 

من الفحم إلى اخلارج.
ومعظم صادرات الفحم األفغاني تذهب إلى 
باكستان. وقال متحدث باسم وزارة املالية: “مت 
ارســال أغلب صادراتنا إلى باكستان.. ويقوم 
بعض التجار بتصدير الفحم من باكســتان 

إلى دول أخرى”.

انخفاض كبير بأسعار 
الذهب في األسواق المحلية 

»الحفر»تعلن تباشر 
تنفيذ مشروع حفر 20 
بئرًا نفطية في ذي قار

انخفاض خام البصرة الثقيل 
قرابة  خمسة دوالرات

أفغانستان: زيادة صادرات 
الفحم بنسبة 16 %

تطال 100 مليون انسان عام 2023

ألمانيا تحذر من أكبر أزمة غذاء في تاريخ العالم 

أسعار النفط تنتعش باألسواق العالمية

الذهب يرتفع مدعومًا بمخاوف مرتبطة بالنمو والتضخم

الدوالر عند ذروة عامين

موجة من تجنب المخاطر تجتاح األسواق العالمية 
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7 افاق

في الطريق إلى الـِصـــفر الصافي، 
حدث شــيء هزلــي. فبينما كانت 
واالجتماعيــة  البيئيــة  املعاييــر 
تُـجـِبـر  باحلوكمة  اخلاصة  واملعايير 
تصفية  علــى  النفــط  شــركات 
اســتثماراتها في الوقود األحفوري، 
وفي حــن كانت الواليــات املتحدة 
تعمل على إحكام سياســاتها في 
إنتــاج النفــط وتتجه نحــو إلغاء 
 Keystone XL أنابيب  مشروع خط 
املقترح، ألسباب بيئية، قررت روسيا 

غزو أوكرانيا.
املتحدة  الواليات  أعلنت  وسرعان ما 
وكنــدا فــرض احلظر علــى النفط 
الروسي، في حن كان االحتاد األوروبي 
ــ الــذي يعتمد بدرجــة أكبر على 
الطاقة الروســية ــ يكافح لوضع 
ارتفاع  مع  متماســكة.  سياســة 
السماء،  عنان  إلى  الطاقة  أســعار 
ركزت احلكومــات الغربية على زيادة 
اإلمدادات غير الروســية، مبا في ذلك 
إعادة تشــغيل محطات  عن طريق 
إنتاج  وتوســيع  األوروبية  الفحــم 
الواليات املتحدة مــن النفط والغاز 
الطبيعي. قد يزعم الهازئون أن هذه 
حالة أوغسطينية تتمثل في الدعاء: 
“امنحني العفة والصبر، ولكن ليس 
اآلن”. من الواضح أن األمر يســتلزم 
إعادة النظر بشكل أكثر جذرية في 
وإزالة  السياسية  الطاقة  جغرافية 

الكربون ملواجهة التهديد الروسي.
ســاعدت طفرة النفــط في متكن 
عدوانية روسيا اجلديدة. سجل إنتاج 
النفط الروســي انخفاضا حادا بعد 
تفكك االحتاد الســوفييتي في عام 
1991، وبلغ احلضيض عند مســتوى 
6.1 مليــون برميل يوميــا في عام 
1998 ــ أقل بنحو خمســة مالين 
برميل مقارنة بالعقد السابق. ولكن 
في وقت الحق تعافــى اإلنتاج متاما، 
حيث وصل إلى مستوى غير مسبوق 
بلغ 11.7 مليون برميل يوميا في عام 

.2019
بفضــل زيــادة اإلنتــاج والفتــرات 
الطويلة من ارتفاع األســعار حصل 
الرئيــس فالدميير بوتن علــى املوارد 
الالزمــة لتعزيز قوة جيش روســيا 
وفرض سطوته وإرادته على اجلميع. 
على ســبيل املثال، ضمت روســيا 
شــبه جزيرة القرم فــي عام 2014، 
بعــد أن مألت عشــر ســنوات من 
أسعار النفط املرتفعة وزيادة حصة 

روسيا في السوق خزائن الكرملن.
في ضوء احلرب احلالية التي يشــنها 
بوتن ضــد أوكرانيا، أعلنت أوروبا عن 
خطط لفطام نفســها عن الطاقة 
مستحيلة  مهمة  لكنها  الروسية. 

إلى حد كبير. فكما تعلم العالَـــم 
أثناء حظر النفط العربي عام 1973، 
ليس من املهم حقا من يفرض حظرا 
على من في ســوق الطاقة العاملية 
املتكاملــة. ما يهم حقــا هو القدر 
الذي يستطيع املعتدي احتجازه من 
إمدادات النفــط العاملية. إذا كانت 
هذه احلصة كبيرة، فســوف تصبح 

الطاقة أكثر تكلفة للجميع.
إذا كانت روســيا على استعداد ألن 
أن  تظل عدوانية وخطيــرة، فيجب 
تكــون االســتراتيجية هي تقليص 
حصتها في ســوق الطاقة العاملية 
قــدر اإلمــكان. ولكن كيــف ميكن 
القيام بهذا؟ وأي الدول قد تستفيد 
مــن مثــل هــذه االســتراتيجية، 
حتقيقها؟  فــي  بالتالي  فتســاعد 
وهل من املمكــن أن يأتي هذا اجلهد 

متوافقا مع أهداف إزالة الكربون؟
قد تأتي اإلجابات على هذه التساؤالت 
مفاجئة بعض الشــيء. من املؤكد 
أن االحتــاد األوروبي ومجموعة الدول 
السبع ســيجنيان فوائد أمنية من 
خالل املســاعدة في تقليص حصة 
العاملية.  الطاقة  ســوق  في  روسيا 
وميكنهما القيام بذلك بتقييد قدرة 
روســيا على الوصول إلــى التمويل 
النفط،  إنتاج  وتكنولوجيــا  الدولي 
وفرض ضريبة على الطاقة الروسية 
من أجل احلد من قدرة روســيا على 

الوصول إلى األسواق.
لكن منظمة الدول املصدرة للبترول 
)أوبك( ستستفيد أيضا من مثل هذه 
االســتراتيجية. في ديسمبر/كانون 
األول 2016، عندمــا كانت أســعار 
النفط منخفضة، دخلت روسيا في 
حتالف مع أوبك خلفض اإلنتاج ودعم 
األسعار في إطار بنية أوسع تُـعـرَف 
باسم “أوبك +”. عملت تلك الصفقة 
لصالح روســيا. وبحلول عام 2019، 
اإلنتاج بنحو  أوبك خفضــت  كانت 
2.3 مليــون برميل يوميا )مع خفض 
اململكة العربية السعودية إلنتاجها 
مبقــدار 573 ألف برميل يوميا(، لكن 
روســيا زادت اإلنتاج مبقدار 337 ألف 

برميل يوميا.
من منظــور أوبك، لم يعد التحالف 
مع روســيا منطقيا. بدال من ذلك، 
كان لــدى أوبــك احلافــز إلضعاف 
علــى  اســتولى  مهــم  منافــس 
أعضائها  مــن  الســوق  في  حصة 
في الســنوات اخلمس والعشــرين 
أوبك  إنتاج  األخيرة. يجري معظــم 
في بلــدان ذات احتياطيات ضخمة. 
وإذا متكــن العالم من إزالة الكربون، 
فسوف تظل هذه االحتياطيات حتت 
األرض بعــد عــام 2050. وعلى هذا 

فــإن املنتجن يتنافســون لتحويل 
احتياطياتهــم إلى نقــود بدال من 
القيود  تزايدت  وكلما  تركها عالقة. 
زادت  روســيا، كل  علــى  املفروضة 
الكميــات التي يســتطيع أعضاء 

أوبك بيعها.
ينطبــق ذات املنطق علــى الواليات 
املتحدة، التي تتمتع مبقادير ضخمة 

من  املعروفــة  االحتياطيــات  مــن 
النفط احملكــم والغــاز، والتي يقل 
سعرها على أســاس نقط التعادل 
عن 60 دوالرا للبرميل. باإلضافة إلى 
هــذا، يجري تداول الغــاز الطبيعي 
فــي الواليــات املتحــدة حاليا عند 
مستوى نحو 5.50 دوالرا لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية ــ وهذا جزء 

ضئيل من األسعار في أوروبا، مما يبرر 
قطارات  في  الكبرى  االســتثمارات 
الغاز الطبيعي الـُمـــسال لتصدير 

اإلنتاج إلى أوروبا وأماكن أخرى.
من منظــور بيئي، تتمتع مشــاريع 
النفط والغاز فــي الواليات املتحدة 
مبيزة الســرعة في التنفيذ وانتهاء 
اإلنتاج. فقد تُـخـــرِج بئــر النفط 

الـُمـــحَكمة أكثــر من  الغــاز  أو 
%85 مــن إنتاجها فــي أول عامن، 
في حن قــد يســتغرق تطوير آبار 
ثم  سنوات  عشر  التقليدية  النفط 
يستمر تشــغيلها بعد ذلك لعقود 
من الزمن، إلى الفتــرة التي ينبغي 
للعالم عندها أن يقترب من الصفر 
الصافــي. وعلى هذا، ال يجوز للزيادة 
الكبيرة فــي إنتاج النفط األميركي 
في  روســيا  حصة  خفــض  بهدف 

السوق العاملية أن تستمر طويال.
أخيرا، مــن املمكن أن تنضم احلركة 
البيئية إلى هذا اجلهد. تتطلب إزالة 
الكربون خفض إنتاج النفط العاملي. 
الواقــع أن النفــط الروســي أثقل 
من معظــم نفط أوبــك أو النفط 
األميركــي، مما يعني أنه يولد مقادير 
أكبر من ثاني أكسيد الكربون لكل 
الطاقة. وهــو حمضي  وحدة مــن 
أيضا، ممــا يعني أنه يحتوي على قدر 
كبير من الكبريت، وهي مادة ملوثة 
كريهــة. ولهذا، رمبــا يكون تقليص 
جيدة  وسيلة  الروسي  النفط  إنتاج 
العامليــة مع  االنبعاثــات  خلفــض 
احلفــاظ على إمــداد العالم بالقدر 
الكافــي مــن الطاقة إلــى أن يتم 

تطوير بديل أنظف.
مــن املرجح أن تعــارض الصن هذه 
االســتراتيجية. لكنهــا فــي عام 
2019 اشترت %2.4 فقط من غازها 
فحمهــا،  مــن  و14%  الطبيعــي، 
و%18.4 من نفطها اخلام، و%13.4 من 
منتجاتها املكررة من روســيا. وعلى 
هذا فإن مالحقة أجندة غير تعاونية 
مع موردي الطاقة الرئيسين ليست 
للصن.  مكلفة  غير  اســتراتيجية 
عــالوة على ذلك، سيســتغرق حل 
تقيد  التي  اللوجســتية  املشكالت 
صادرات الطاقة الروسية إلى الصن 
وقتا طويال وسوف يكون مكلفا، مما 
يوفر للمنتجن الــروس مهلة راحة 

جزئية فقط.
العالم في حــال أفضل  ســيكون 
إذا متكــن من خلــع أنياب روســيا. 
وقد أصبــح تشــكيل حتالف دولي 
لتحقيق هذه الغاية أســهل بفعل 
احلافز املشــترك املتمثــل في تناول 
وسوف  الروسي.  النفط  غداء  وجبة 
يكــون لزاما علــى أوبــك أن تعيد 
النظر في عالقتها مع روسيا والدول 
املســتهلكة للنفــط، والتي تعتبر 
الروســي.  اإلنتاج  لتقليص  ضرورية 
الســبع  مجموعة  على  يجب  كما 
وبقيــة دول االحتــاد األوروبــي أيضا 
أن تتبنى ِفـــكرا جديــدا. ولكن من 
املمكن مواءمــة احلوافز، وقد يقودنا 

هذا إلى عالَـم أكثر أمانا.

واضحــة، كان مشــهد  ألســباب 
مجموعة من الغوغــاء األملان وهم 
يطــاردون األجانــب عبر الشــوارع، 
ويحاكون حتية هتلر، مزعجا بشكل 
خاص. هذا هو مــا حدث في مدينة 
صناعية  مدينــة  وهي  كيمنتــس، 
كئيبة في والية ساكسونيا األملانية 
التــي كانت توصف فــي جمهورية 
بأنها  الســابقة  الدميقراطية  أملانيا 
مدينــة اشــتراكية منوذجية )أطلق 
عليها مسمى مدينة كارل ماركس 
في الفتــرة من 1953 إلــى 1990(. 
وبدت قوات الشرطة عاجزة عن وقف 
االهتياج، الذي أشعلت شرارته وفاة 
أملانــي من أصل كوبــي في معركة 
رجلن من  البيضاء مع  باألســلحة 

الشرق األوسط.

حياة قاسية في مدن ملطخة 
بدكتاتوريات نازية وشيوعية 

وبالعبودية 

أملانية  مشــكلة  ليست  هذه  لكن 
وقت  التخصيــص. ففي  وجه  على 
الحق، احتشــد عشــرات اآلالف من 
األملان في إطار حفل ملوسيقى الروك 
في كيمنتس لالحتجاج على العنف 
ضد املهاجرين. كما يشترك الغوغاء 
في كيمنتس في الكثير من الصفات 
مع النازين اجلدد، وأتباع كوكلوكس 
الذين  املتطرفن،  وغيرهم من  كالن، 
أحدثوا فوضى عارمة قبل عام واحد 
في مدينة شارلوتســفيل في والية 
فرجينيا. وكل من املدينتن ملطخة 
بأحداث التاريخ: الدكتاتوريات النازية 
والشيوعية في كيمنتس، والعبودية 
في شارلوتســفيل. ورغم أن أسباب 
التطــرف العنيــف فــي كل مــن 
ومتشعبة،  متعددة  كانت  املدينتن 
فمن املؤكد أن العنصرية كانت أحد 

هذه األسباب.
الواقع أن العديد من األمريكين من 
في  وخاصة  البيضاء،  البشــرة  ذوي 
املناطق الريفية في اجلنوب، يعيشون 
حيــاة قاســية - مــدارس رديئــة، 
ووظائف ســيئة، وفقر نسبي. لكن 

املالذ الوحيد الذي ميكنهم التشبث 
العنصري  بالتفوق  به هو شعورهم 
السبب كانت  ولهذا  الســود.  على 
أوباما ضربة موجهة  باراك  رئاســة 
إلى احترامهم لذواتهم. فقد شعروا 
مبكانتهم تنزلق. وقد استغل دونالد 
ترمــب مشــاعر القلق واالســتياء 

بينهم.
نشــأ  كثيرون من األملان الشرقين 
على االســتبداد والعجز عن، أو عدم 
الرغبة في، االســتفادة من الفرصة 
أملانيا  فــي  واملهنيــة  التعليميــة 
إلى  يتحولــون  اآلن  وهــم  املوحدة، 
دهماء ينتمــون إلى اليمن املتطرف 
ويلقون بالالئمة عن كل مشاكلهم 
ومتاعبهم على املهاجرين والالجئن، 
وخاصــة أولئك القادمــن من دول 

إسالمية.
وفــي األرجح، ســوف تتفاقم حالة 
القلــق إزاء املكانة والتــي تكتنف 
الناس فــي مختلف أنحــاء الغرب 
نتيجة لصعود قوة الصن والشعور 
بأن أوروبا والواليات املتحدة تخسران 
تفوقهما العاملــي. ورمبا كان هذا ما 
قصده ترمب عندما أعلن في وارسو 
عــام 2017: “الســؤال اجلوهري في 
عصرنا هو مــا إذا كان الغرب يتمتع 

بإرادة البقاء”.
يثير هذا السؤال ســؤاال آخر: فماذا 
“الغــرب”،  مبصطلــح  يعنــي  كان 
وهــل يكــون الدفــاع عــن الغرب 
عنصريــا بالضــرورة؟ فــي أوائــل 
القرن العشــرين، كان الغرب يعرف 
بواســطة أعدائه )كان كثير منهم 
في أملانيا( بوصفه الليبرالية األنغلو 
القوميون  وكان  األمريكية.  فرنسية 
منهم  وكثير  املتطرفون،  اليمينيون 
مرة أخرى في أملانيــا، يحبون وصف 
مــدن مثل لنــدن ونيويــورك بأنها 

“ُمَهوَّدة”.
مبوجب هذا الــرأي، كان املال، وليس 
ادعــاءات الــدم والتربة، هــو الذي 
يحكــم اجملتمعــات الليبرالية. وقد 
البريطاني  اجملري  الفيلســوف  ألف 
كتابا مشــهورا في ثالثينيات القرن 
العشرين بعنوان “احلرب ضد الغرب”، 

والذي كان يقصد بــه احلرب النازية 
ضد الدميقراطيات الغربية.

الشعبويون  يســتخدم  كما  ولكن 
اآلن  واالســكندنافيون  الهولنديون 
النســوية  واحلركات  املثلين  حقوق 
كهراوة رمزية يهاجمون بها اإلسالم، 
يتعامل قــادة اليمن مــع “الغرب” 
باعتباره شــيئا يجــب حمايته من 
جحافل املســلمن. وكثيرا ما يشير 
أمثــال هــؤالء القادة إلــى “الغرب 
املسيحي اليهودي”. وهذا، إلى جانب 
اليمينية  للحكومات  حماســتهم 
في إسرائيل، يحميهم من اتهامات 
ترتبط  التــي  الســامية،  معــاداة 

تقليديا باليمن املتطرف.

لم يعد هناك مخرج من فخ 
العنصرية

فصل  دائمــا  الســهل  مــن  ليس 

الثقافية  احلجــج  عــن  العنصرية 
إلى كراهية  التي تدعــو  الدينية  أو 
األجانب. ونادرا ما يعبر الساسة عن 
علني  وبشــكل  العنصرية صراحة 
كمــا يفعل السياســي الهولندي 
الشاب املتوقع له النجاح تايري بوه، 
الذي حذر قبــل انتخابات عام 2017 
من “املعاجلة املثلية املرققة للشعب 
الهولنــدي” باألجانب.  أو املســؤول 
اجلمهوري في والية بنسلفانيا الذي 
الســود  القدم  كــرة  العبي  وصف 

بأنهم “قرود البابون”.
حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت 
معاداة الســامية تصاغ باستخدام 
مصطلحات دينية. فاليهود هم من 
قتلوا اخمللص يسوع املسيح. واليهود 
استخدموا دماء األطفال املسيحين 
ليخبــزوا خبزهم الحتفــاالت عيد 
الفصح، وما إلى ذلك. وقد تغير هذا 

عندما ترسخت النظريات العنصرية 
العلمية الزائفة. ومبجرد إيجاد فوارق 
بيولوجية بــن اليهود و”اآلرين”، لم 
يعد هناك مخرج من فخ العنصرية.

بــن  املشــتركة  املواضيــع  مــن 
أن  يعتقــدون  الذيــن  األشــخاص 
تهديــدا  يشــكلون  املســلمن 
االعتراف  رفــض  الغربية  للحضارة 
باإلسالم كعقيدة دينية. فهو ثقافة، 
كما يقولون، ويزعمون أنه ال يتوافق 
مع “القيــم الغربيــة”. وكان نفس 
الشيء على وجه التحديد يُقال عن 

“الثقافة” اليهودية في املاضي.
رغم أن األشــخاص الذيــن ينتمون 
يأتون مبختلف  إلى خلفية إسالمية 
من  العديد  ومن  واملشــارب،  األلوان 
الدول )مثلهم كمثــل اليهود(، فإن 
العداء لإلســالم من املمكن أن يظل 
ميثل شــكال من أشكال العنصرية. 

به،  يرتبطــون  الذين  فاألشــخاص 
باملمارســة أو املولد، دخالء مغايرون 

والبد من نبذهم وطردهم.
نــادرا مــا يتوقــف هذا النــوع من 
التعصب عند املسلمن. وال أظن أن 
احلشــود في كيمنتس، الذين كانوا 
يطاردون أي شخص يبدو غير أوروبي 
ولو بشكل غير مؤكد، كان يهمهم 
أو ثقافة  بشكل خاص متييز عقيدة 
الرعــاع  شــعار  وكان  طرائدهــم. 
وليخرج  لألملــان،  “أملانيا  الصارخن: 

األجانب!”
كان النازيون اجلدد في شارلوتسفيل 
اجلنوبيــة  بالثقافــة  يحتفلــون 
الكونفدراليــة  برمــوز  بالتباهــي 
القدميــة ومهاجمــة الســود؛ كان 
الكونفدرالية  من  األساسي  الهدف 
ذلك  وكان  األبيــض.  التفوق  حماية 
لكن  املظاهــرات.  مــن  الغرض  هو 
املشاركن كانوا يصرخون أيضا: “لن 

يحل اليهود محلنا!”
دوما  املشــاعر كامنــة  كانت هذه 
الغربية،  اجملتمعــات  هوامــش  في 
وخاصة فــي الواليات املتحدة، حيث 
يتباهى التفوق األبيض بتاريخ طويل 
الساسة  ما كان  وكثيرا  ومتشابك. 
الذين  املتطرف،  اليمن  إلى  املنتمون 
يرغبــون فــي احلصول علــى املزيد 
من األصــوات، يلمحــون إلى أنهم 
انحيازهم  الناخبن  يشــاطرون  رمبا 

وتعصبهم.

جذب العنصرية إلى التيار 
السياسي الرئيسي

ولكن عندما أعلن ترمب أن الغوغاء 
في شارلوتســفيل كانــوا يضمون 
بــن صفوفهم “بعض األشــخاص 
الطيبــن للغايــة”، وعندما وصف 
املهاجريــن املكســيكين بأنهــم 
“مغتصبــون”، فإنــه بذلــك جذب 
السياســي  التيار  إلى  العنصريــة 
الشخص  وعندما يحرض  الرئيسي. 
األقوى في العالَــم الغربي الغوغاء 
على العنــف، يصبح من الواضح أن 
الغــرب يعاني من مشــكلة بالغة 

اخلطورة، أيا كان تعريفنا لها.

اإلسالموفوبيا ومعاداة األجانب في أوروبا وأمريكا

مشكلة العنصرية في الغرب...آفة الفوقية وتسييس الخوف

كيف نتناول وجبة غداء النفط الروسي

االربعاء 27 نيسان 2022 العدد )4887(

Wed. 27 Apr. 2022 issue )4887(

أستاذ جامعي هولندي متخصص 
في شؤون الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان والصحافة

مصرفي واقتصادي فنزويلي

ايان بوروما

ريكاردو هوسمان
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سينما وتلفزيون

رحيلاصدار

 راسم المدهون

في استرجاع الرؤية األولى حملاوالت اإلنسان 
التعبير عن احلياة مــن حوله تبدو نظرته 
املركزيــة تتمحور حول غايــة كبرى هي 
استعادة صور احلياة وتفاصيل تلك الصور. 
هكذا كانت رســوماته األولــى، البدائية 
وحتــى املرتبكــة للرســم علــى جدران 
الكهوف، وهي كذلــك أيًضا في تعبيراته 
الفنيــة املبكرة بنحت احلجــر الصخري. 
وكما حتقق ذلك بنخبويــة جعلت بعًضا 
من بنــي البشــر يفعلون ذلــك »الفن« 
دون غيرهم، جاءت الفنــون »التصويرية« 
الالحقة لتشــهد بدايات »فرز« املوهوبني 
عن غيرهم، حتى إذا راكم البشر خبراتهم 
أمكن لهم توليد كل فن ليستقل بذاته، 
متاًمــا كما فعلت الفلســفة التي وزعت 

نفسها على علوم وفنون متعددة.
رؤيــة الفن في حالة الصــورة مزجت بني 
نظرتني أوالهمــا فوتوغرافية انطالًقا من 
حرصها على مطابقة الرســم للمرسوم، 
وأخــرى انطلقت مــن مالمح املرســوم 
وتفاصيله إلى التعبير بكيفيات أخرى قد 
ال تتطابق »متاًما« وإن استقلت بهذا القدر 

أو ذاك.
الســينما كعالم خاص دفعت املوهوبني 
إلــى محاولة اجتراح جتــارب للتعبير عن 
رؤاهم لآلخرين كأفراد وأيًضا كمجتمعات، 
وهي بهذا القصد ومن أجله راحت تقترب 
أكثــر فأكثــر مــن اجملتمع ذاتــه وجتتهد 
الستعادة صوره وحركته؛ على هذا النحو 
وإن بكيفيات مختلفة ومخيالت ال حتصى 
»نبتت« أساليب التعبير وطرائقه وامتلك 

أصحابها ومحققوها متايزهم واختالفهم 
وذهبوا فــي ذلك التمايز نحــو التأصيل 

باعتبار كل رؤية تيارًا أو مذهًبا فنًيا.
وكان منطقًيا أن ترتبط السينما باجملتمع 
منــذ البداية ومــن الالفت هنــا ما رواه 
»األخوان بدر وإبراهيم الما« عن جتربتهما 

السينمائية، فقد ذكرا أنهما كانا عائدين 
بالباخرة من أوروبا إلى ميناء اإلسكندرية 
فــي طريقهما إلى فلســطني لتحقيق 
ولكنهما  فيها  السينمائي  مشروعهما 
تراجعــا عن ذلك وقــررا البقاء في مصر 
باعتبارها مجتمًعا أكبر ميكنه حتمل هذا 

املشروع وإجناحه.

واقعية السينما والتلفزيون
في األساليب الفنية كلها نعتقد أن الفن 
الواقعي كان وال يزال هــو األكثر جاذبية 
الهتمام املشــاهدين، وهو فن اقترن منذ 
البدايات األولــى بالرغبة في املواجهة، إذ 
هو بالضرورة يذهب نحو مقاربة »نقدية« 
تســتقصي همــوم البشــر ونواقــص 
حياتهــم، ومن تلــك النقديــة بالذات 
توالدت أعمــال ســينمائية عربية لعّل 
أبرزها في مرحلة البدايات فيلم »العزمية« 
الرائد في  الراحل كمال سليم،  للمخرج 
هذا اجملال، والذي تبعه بعد ذلك مخرجون 
أبرزهــم صالح أبو ســيف فــي أفالمه 
»الفتوة«، »الوحش«، »شباب امرأة«، و«ريا 
وســكينة«، وعاطف الطيب في أفالمه 
»سواق األتوبيس«، »التخشيبة«، »كتيبة 
اإلعدام«، و«ضد احلكومــة«، وغيرها من 
األفالم التي قدمت قصص احلياة اليومية 
املصرية في جتلياتها األشــد قسوة على 
البشــر ووقفت خاللها مع الفئات الدنيا 

من أبناء اجملتمع في املدن والقرى.
وال يختلف األمر هنا فيما إذا كانت القصة 
تنتمــي حلدث جرى في الواقع، أو تأتي من 
حكاية يكتبها املؤلف وتلتزم بالواقعية، 
وســنرى أن أحد أهــم أفــالم الواقعية 
باملعنيــني الفنــي والفكــري وهو فيلم 
الراحل الكبير يوســف شاهني »األرض« 
الــذي قام علــى رواية شــهيرة حملت 
االســم ذاته ألحد أعمــدة األدب الكبار 
الرحمن الشــرقاوي.  في مصر وهو عبد 
الذي  الواقعي  هي قصة األرض مبعنييها 
يشــكل مجال عمــل الفالحني وكدهم 

اليومــي والرمزي الذي يتجــاوز ذلك إلى 
الوطن بأكمله، وهــو الفيلم الذي دخل 
تاريخ السينما العربية باعتباره أحد أبرز 
وأجمل األفالم وأكثرها حضورًا في ذاكرة 
املشــاهدين وهو الذي حققه شاهني في 
مرحلة ما بعد هزمية اخلامس من حزيران 
1967 وفي ظل وجود أرض مصرية وعربية 

جديدة وقعت حتت االحتالل.
التلفزيون هو أيًضا فن دراما الصورة، غير 
أنه يختلــف عن الســينما في حضوره 
»اجلغرافي« فــي البيوت وليــس في دور 
العرض. األمر هنا يجعل التلفزيون واحًدا 
من أفراد العائلة، وهو بهذا املعنى يحظى 
بألفة مختلفــة ويصبح قريًبا أكثر، وهو 
قرب يتجــاوز احليز املكانــي إلى نوع من 
وجوديــة مغايــرة متنحــه دورًا مختلًفا: 
سردية الدراما التلفزيونية )خصوًصا بعد 
أن تطورت من متثيليــة تقدم كاملة إلى 
البداية  منذ  »ناوشت«  متتابعة(  حلقات 
رغبة متجددة  التشــويق، مبا هي  ملكة 
في متابعة »القص« واســتقصاء مآالت 
األبطال والشــخصيات، وما يرتبط بهذه 
الرغبة من إرث ســردي يذهب نحو »ألف 
ليلة وليلة« والقصص الشعبية العربية 
األشــهر في تاريخنــا، ما منــح الدراما 
التلفزيونيــة جاذبية خاصــة ال نبالغ إن 
نقول إنها فتحت لها بابًا واسًعا ملتابعة 
»مشــاهدي البيوت« وجعلت املسلسل 
مزدوجة هي  ميتلك وظيفــة  التلفزيوني 
التســلية والقــدرة على توليــد اجلدل 
والنقاش اإليجابي لشــؤون احلياة وهموم 

الواقع.
وحققــت الدرامــا العربيــة بعض أهم 
أعمالها على يد الكاتب الراحل أســامة 

أنور عكاشــة الــذي أعتبــره دائًما رائد 
»الروايــة التلفزيونيــة« والــذي خــرج 
باملسلسل من سردية أحادية إلى »مقام 
الرواية« مبــا هي »حتقيب« واســتقصاء 
اجتماعــي ورؤيــة للحدث فــي حضوره 
احليوي، كما فعل في عمله األبرز واألهم 
»ليالي احللميــة« وأعماله األخرى كلها 
ومنها »الراية البيضــاء«، »وقال البحر«، 
و«رحلــة أبو العال البشــري« وغيرها من 

األعمال.
وفي احلديث عن درامــا الواقع تبرز جتربة 
الدرامــا الســورية مبيزتهــا األهم التي 
األماكن  التصوير فــي  حتققت بفضــل 
احلقيقية وأيًضا بسبب أن مخرجيها أتوا 
من السينما وبرز من بينهم هيثم حقي، 
الليث حجو، واخملرج األهم الذي غادر عاملنا 
حامت علي، سواء في أعماله التاريخية أو 
حتى املعاصرة والتي جنحت جميعها في 
االرتقاء بالصورة الدرامية إلى مقام أعلى 
لــم تعرفه قبله. وصورة احليــاة العربية 
جدارتها  متتحن  والتلفزيون  السينما  في 
من خــالل قربها أو بعدهــا عن القضايا 
والهمــوم الكبــرى، االجتماعيــة منها 
والسياســية، ولعل األهــم هنا كان في 
تقدمي حامت علي الرواية احلقيقية لقضية 
»التغريبة  مسلسل  خالل  من  فلسطني 
الفلسطينية«، العمل الذي جّسد جتربة 
كبرى، وأيًضــا من خالل التصدي لقضايا 
ما عرف باإلســالم السياســي من خالل 
و«ملوك  قرطبة«  »ربيــع  قريش«،  »صقر 
الطوائف«، ومسلســله الذي حققه في 
القاهــرة، »امللك فاروق«، كمــا أيًضا من 
خالل عمله الكبير واملتفرد »مسلســل 

عمر«.

صدر حديثــاً عن »دار املأمون للترجمة والنشــر« 
في بغداد، كتاب »املســرح امللحمي األملاني برؤية 
عراقية«، ألستاذ اللغة األملانية واملترجم العراقي 

بهاء محمود علوان.
ويعود الكاتب، إلى خمسينيات وستينيات القرن 
املاضــي، حيث كان اجملتمــع العربــي، والعراقي 

خصوصاً، بحاجة إلى مسرح ثوري تقّدمي.
ويناقش املؤّلف التأثير الكبير الذي لعبه الكاتب 
واخملرج املســرحي األملاني برتولــد بريخت )1898 
– 1956( على املســرح العاملي، ومســاهمته في 
خلق مســرح يحمل على عاتقه هموم اجملتمعات 
اإلنســانية ومعاناتهــا، من خــالل اعتماده على 
أســلوب جديد متمّثل بالفكــر امللحمي، حيث 
يتقاطــع أســلوب العــرض واإلخــراج وكذلك 
والديكور  واإلضاءة  الصوتية  املؤّثرات  اســتخدام 
مــع املســرح التقليدي أو ما يُســّمى املســرح 

األرسطوطاليسي. 

ويوضح كيف تبّنى بريخت نظرية التغريب التي 
تعتمد أساســاً على جعل املمّثل غيرَ متقّمٍص 
للدور الــذي يلعبه، إذ يتعامل مع النص أو احلوار 
بأســلوب ســردي خال من العواطف اجلّياشة 
واالنفعاالت املستخدمة في األسلوب التقليدي 
في ســبيل كســر احلاجز بني املمّثل واملشاهد، 
بحيث يكون األخير غير منساق ومنحاز للحدث 
من خالل تفاعله مع املمّثل، بل على العكس من 
ذلك، فإن املشــاهد يبقى يقظــاً يالحظ ويقّيم 
احلــدث دون تشــّنج أو انحياز عاطفــي، وبذلك 
يصيح املشــاهد ناقداً ومتابعاً لألحداث بصورة 

عقالنية.
ويرى أن بريخت استطاع أن يرسم جوهر املشروع 
الثقافي واإليدولوجي لإلنسان عبر جتاوز املعّوقات 
املاّدية للوصول إلى مستوى اإلنسان الفّنان من 
خالل مســرح يقوم على أساس تعطيل وصول 
اندمــاج الكاتب أو الشــاعر أو اخملــرج أو املمّثل 
إلى املتلّقي، وخلــق حالة من الصحوة الذهنية 

أثناء ســير العملية املســرحية، وعليه فإن دور 
املمّثل في املسرح البريختي هو إحياء املضمون 

اإليديولوجي في املسرح بابتكارات جديدة.
ويتضّمن الكتاب دراسًة حلركة املسرح امللحمي 
منذ نشــأته بأملانيا فــي أوائل القــرن املاضي، 
والعوامــل التــي أّدت إلــى نشــوئه، مبّيناً أن 
انعكاسه على احلركة املسرحية في العراق كان 
على يد رّواد املسرح العراقي، مثل إبراهيم جالل 
)1921 – 1991(، وســامي عبــد احلميد )1928 – 

2019(، ويوسف العاني )1927 – 2016(، وآخرين.
ويتطرق أيضاً في بعِض فصول الكتاب بالدراسِة 
والتحليل إلى ماهية املسرح والعوامل التي أّدت 
امللحمية  والنظرية  امللحمي،  إلى نشأة املسرح 
في املســرح وفضاءات العرض املســرحي، كما 
يناقش عدداً من املسرحيات األملانية التي ُمّثلت 

في العراق باملقارنِة مع النسخ األصلية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

نعى االحتاد العام لألدبــاء والكّتاب في العراق 
الشــاعر زهير بهنام بردى، نائب األمني العام 
لالحتاد، رئيس املكتب الثقافي السرياني، الذي 
فارق احلياة في بغداد، امــس الثالثاء، إثر أزمة 

صحية مفاجئة عن عمر ناهز الـ 74 عاماً.
وقدم وزير الثقافة والســياحة واآلثار الدكتور 
حســن ناظم تعازيــه إلى األوســاط األدبية 
والثقافية لرحيل الشاعر، قائالً : نقدم تعازينا 
إلى األوساط األدبية والثقافية برحيل رمز من 
رموز ثقافة التعايش والسالم، والصوت املعبر 
األصيل عــن لون من ألــوان األدب العراقي أال 
وهو الشــاعر زهير بهنام بردى. وندعو اهلل أن 
يتغمده بواســع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه 

الصبر اجلميل.
والراحــل من مواليد محافظــة نينوى قضاء 

احلمدانية )بغديدا( 1951.

 وهــو عضو احتــاد األدباء والكتاب الســريان، 
وعضــو هيأتــه اإلدارية لعــدة دورات، وعضو 
احتاد األدباء والكتاب في العراق. ومدير املكتب 
الثقافي الســرياني في االحتــاد العام، وعضو 

احتاد األدباء والكتاب العرب.
فاز بجائزة الشــعر في مسابقة مجلة الفكر 
املســيحي عام 1975 كما فاز بجائزة شمشا 

ملسابقة موقع عنكاوة في الشعر2009.
وحــاز على جائزة ناجي نعمــان اللبنانية عام 

.2019
ومن أبرز مجموعاته الشعرية:

ـ )غــداً يكون الوقت قد فات( /إصدارات مجلة 
نون- املوصل 1996

ـ )نشيد اجلســد في اليوم الثالث عشر( / دار 
متوز 2014  

ـ )عراء فــي حقائب الســفر( / وزارة الثقافة 
 ، 2015

ـ )حضارة بصيغة جســد( / منشورات االحتاد 
العام لألدباء والكتاب في العراق 2019.

وصدرت لــه األعمال الكاملة “اجملّلد األول”/ دار 
أمل اجلديدة- دمشق 2020.

كما كتب لألطفال: )الطريق إلى الشمس(
و)كرتي املدورة(، )الشمس(.

آراءعن صور الحياة والمجتمع في السينما والتلفزيون

»المسرح الملحمي األلماني برؤية 
عراقية«.. لـ«بهاء محمود علوان«

األوساط األدبية والثقافية تعّزي 
برحيل الشاعر زهير بهنام بردى

رؤية

اختارتهــا “نقطة” لتكون مادة نســوية في 
بالقائمات والقائمني  مختبرها. وكان حريــاً 
على هذا اخملتبر أن يخضعوا صاحب القصيدة 
للفحوصات الالزمة قبــل إعالنه، من حيث 
ال تدرين وال يدرون، صوتاً “نســوياً”، في وقت 
كانت تبــدو قصائده، حتى فــي عام 1960، 
مع إصــدار اغنية “أيظــن” أول مرة، مزعجة 
في ذكوريتهــا املهينة للنســاء. ففي هذه 
القصيــدة التي حلنها محمــد عبد الوهاب 
وغنتها جناة الصغيرة، وفي النســخة األولى 
التي سنحت لنا الظروف أن نسمعها بصوت 
محمد عبد الوهاب علــى العود، كان هناك 
بيت يقول فيه الشــاعر: “سامحته وسألُت 
عــن أخباره، وركعُت ســاعات على قدميه”، 
وهذا املقطع أزعج جناة الصغيرة، وقالت إنه 
قد يسبب مشــكلة لدى اجلمهور النسائي 

الذي سيزعجه تصوير املرأة ضعيفة وراكعة 
عند قدمّي الرجل. لذا اضطر نزار الى تعديل 
القصيدة قبل أن تســجلها جنــاة بصوتها، 
لتصيــر: “وبكيت ســاعات علــى كتفيه”، 
تخفيفــاً من إذالل املــرأة التــي يكتب نزار 
قصيدته بصوتها، ويضع على لسانها كالماً 
ذكوريــاً يعزز خضوع املــرأة، ويصورها باكية 

جاثية على ركبتيها من أجل الرجل.
وهذه القصيدة ليســت الوحيدة التي حتمل 
هذا النوع مــن شــحنات اإلذالل، وإن كانت 
للشــاعر قصائد كثيرة على منوال “اخلرافة” 
التي اختارتها “نقطــة”، حتمل مضموناً قد 

يبدو ملتلقيه نسوياً. 
مثال آخر من زمن متقدم، حني أصدر كاظم 
الســاهر أغنية “زيديني عشقاً” من كلمات 
قباني في العــام 1997 قبل وفاة الشــاعر 
الكبير بعام واحد، يكشــف لنــا عن إهانة 
ذكورية شــبيهة، بل أكثر فداحة، حني يقول 
نزار “من أجلِك أعتقت نسائي وتركت التاريخ 
ورائــي”، ويتغنى بها كاظم الســاهر وتذوب 
النساء من معجباته باألغنية، فيما كالمها 
ومعناه يبدوان كلغم ميكنه ان ينسف دبابة: 
“أعتقُت نســائي”. ليست امرأة واحدة فقط 
من تخضع لعبودية الشــاعر، بل “نســائي” 
باجلمع. ومن أجــل احلبيبــة، يُعتقهن، بعد 
اســتعبادهن. ومتــر القصيدة مــرور الكرام 
وال يتغيــر كالم األغنيــة كمــا حــدث في 
العــام  1960 مع “أيظّن”، بــل تبقى على ما 
هي عليه تتناقلها األلســن الى يومنا هذا، 
وكثير منها يردد الكالم من دون ان ينتبه الى 
معناه، وغالباً بســبب خفة هــذا النوع من 
املســتمعني، ال ينفجر بهم اللغم )اخملصص 
لألوزان الثقيلة(، بل ينفجر مبن ميتلكون حساً 
شعرياً وحساسية نسوية “ثقيلة”، يتشّظى 
معهــا الكالم ويتفكك ليكشــف ســحر 

الساحر و”خبثه” الذكوري. 
هــذان مثاالن، ميكــن العثور علــى غيرهما 
الكثيــر في شــعر نــزار قبانــي، لكنهما 
األكثر شيوعاً بســبب تداولهما عبر الغناء، 
ووصولهما إلى املاليني على منت اللحن وأداء 

املطربني واملطربات من املشاهير. 
للشــاعر “النســوي” أيضــاً قصيــدة غير 
مشــهورة )غالباً( يتحدث فيهــا عن حترك 
رغبته اجلنســية جتاه قاصر، من عمر ابنته، 

خمسة عشر عاماً. يقول فيها: 

منطق األربعني .. يلجم أعصابي
فعفًوا .. إن لم تُِثرني الطيوب

ما أنا فاعل بخمسة عشر
شهد اهلل .. أّنه تعذيب

شفتاِك الصغيرتان أمامي
وضميري عليهما مصلوب
وثب األرنبان نحوي… فمالي
كجدار اجلليد ال أستجيب
كلما فكرْت يداي بقطف

رّدني الطهر عنهما… واحلليب
اذهبي .. فالصداع يحفر رأسي

والرؤى، والدخان، واملشروب
ال تصّبي الكحول فوق جراحي

فالصراع الذي أعاني رهيب
لِك عمر ابنتي… ولني صباها

وتقاطيعها… فكيف الهروب؟

رمبا كان هذا الكالم مقبوالً في زمن الشاعر، 
مع انه تعرض النتقادات في ســتينات القرن 
املاضي بسبب مضمون “أيظّن” املهني للمرأة، 
لكن القصيدة هذه نُشــرت في احد دواوينه، 
ولم تثر اعتراضاً ملحوظاً، وهي تعّبر بوضوح 
عن شــخصية الشــاعر، الذكوري بامتياز، 
والنســوي بامتيــاز أيضــاً إذا اقتطع بعض 
شــعره من الســياق العام، ووضع في قالب 
نسوي كما حدث مع “نقطة” في منشورها، 
الــذي كان من األفضل تفاديــه، أو على أقل 
تقدير وضعه في قالب نقدي، مختبري، يحّلل 
نزار قباني ويفصــل كرياته الذكورية البيض 

عن كرياته النسوية احلمر.
هذا كالم ال يعيب الشــاعر، وال يشّكك في 
عظمته الشعرية. لكن هذه العظمة يجب أال 
تهب صاحبها حصانة وال عصمة من النقد، 
هو الذي يكره األوثان، والذي كتب يوماً مقاالً) 
في أيلول 1974( ينتقد فيــه من ال يتقّبلون 
فكــرة اعتزال أم كلثوم، وكأن اعتزالها يعني 
انتهاء الغناء وانتهاء املوســيقى. يكتب في 
ذلك املقال البديع معترضاً على ما يســميه 
تتجاوز  أوصافــاً  وإعطاءهم  البشــر  “توثني 
بشريتهم وتدخلهم في نطاق اخلرافة… كما 
أنني ضّد أن يتجّمــد الزمن العربي كله في 
نقطة واحدة، ليس قبلها قبل وليس بعدها 
بعد”، ويشير بوضوح إلى أن “سلطة صوت أم 
كلثوم هي ســلطة زمنية، ال سلطة إلهية، 
أي أنها ســلطة قابلة للجدل والنقد”. وفي 
هذا الكالم ما يشّجع على اخلوض في اجلدل 
حول شــعر نزار قباني، وســلطته الزمنية، 
وإخضاعه للنقــد، حتى بعــد وفاته. ففي 
هذا النقــد إحياء له، وتكرمي لذكراه، وانتصار 

لنسوية نزار قباني على ذكوريته البائدة.

* صحافي لبناني
عن موقع درج

رامي األمين * 
لفتني على حســاب “نقطة” على انستغرام 
وهو “مختبر نسوي” حديث التأسيس، يتناول 
القضايا النســوية من زوايا نقدية، استخدام 
أغنية من كلمات نزار قباني كمضمون نسوي 
ضــد النظــرة النمطية الذكورية للنســاء. 
كالم القصيدة مناســب متاماً ملنصة نسوية، 
وهي حتمل عنوان “اخلرافة” وتنتقد ما تتوارثه 
األجيال مــن خرافات حول املرأة واجلنس واحلب 
والعالقــات. لكــن ال ميكن فصــل مضمون 
القصيدة عن صاحبها، الشاعر العظيم نزار 
قباني. فاسمه، إذ يظهر على منصة نسوية، 
يوحي بواحد من أمريــن: إما أّن املنصة تعرف 
من هو نــزار قباني وما هي مضامني شــعره 
الذكوريــة بامتياز، وهذا يعنــي وضعه حتت 
مجهر النقد النسوي القاسي، وإما أّن املنصة 
ال تعرف شــيئاً عــن قبانــي، وبالتالي يصير 
االستشــهاد به لدعم النسوية، مبثابة خطأ 

فادح شائع يستوجب التصويب. 
وشاعرنا عظيم على مستوى الشعر، ال جدال 
في ذلك، وهو ساحر قادر على إحداث زالزل في 
قّرائه. هو شــاعر استثنائي، ال شّك. بل أذهب 
أبعد ألقــول إنه لعنة، متــى أصابت واحدنا، 
مّســته في الصميم. وفي لعبته الساحرة، 
يقدر الشــاعر الكبير على اقتحام اجلماهير 
يقتــرن كالمه  حينما  باملاليــني، خصوصــاً 
باملوسيقى، ويغني من كلماته مشاهير الغناء 
العربي من محمد عبد الوهاب الى أم كلثوم 
وعبد احلليم حافظ وجناة الصغيرة وأخيراً، في 
زمننا املتأخر، كاظم الساهر. كل هؤالء حملوا 
كلمات نزار قباني الى ماليــني اآلذان، ورددتها 
ماليني الشفاه واأللســن، وتناقلها العشاق، 
مبا حتمله من “ألغام” بعضها شــعري ساحر، 
وبعضها محّمل برســائل غاية في الذكورية، 
إذا ما قيست مبعايير اليوم كما مبعايير الزمان 

الذي عاش الشاعر.
خطر نزار قباني يكمن في أنه شــاعر عظيم، 
وهــو قادر علــى جتميل الذكوريــة وتقدميها 
بطبق دسم، لتأتي األحلان في األغاني لتفعل 
فعلها في تسويق الذكورية كما ينسّل الرمل 

من بني األصابع 
في ذلك شــيء من “اخلرافة” متاماً كاخلرافات 
التي  التــي ينتقدها قبانــي في قصيدتــه 

نزار قباني الشاعر الذكوري في »المختبر النسوي«

مثال آخر من زمن متقدم، 
حين أصدر كاظم الساهر أغنية 

“زيديني عشقًا” من كلمات 
قباني في العام 1997 قبل وفاة 
الشاعر الكبير بعام واحد، يكشف 

لنا عن إهانة ذكورية شبيهة، 
بل أكثر فداحة، حين يقول نزار 

“من أجلكِ أعتقت نسائي وتركت 
التاريخ ورائي”، ويتغنى بها 

كاظم الساهر وتذوب النساء من 
معجباته باألغنية، فيما كالمها 
ومعناه يبدوان كلغم يمكنه ان 

ينسف دبابة: “أعتقتُ نسائي”. 
ليست امرأة واحدة فقط من 

تخضع لعبودية الشاعر

قباني

»األرض« أحد أهم أفالم الواقعية باملعنيني الفني والفكر 
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ملونشريط
الحفريات في اسطنبول تكشف قبرا فريدا

عثر علماء االثار األتراك خــال عمليات احلفر اجلارية في مدينة 
اسطنبول على مقبرة فريدة مخصصة حلرق اجلثث.

وتشــير صحيفة Daily Sabah، إلى أن علماء االثار عثروا على 
هذه املقابر املبنية باآلجر وتعود إلى العصر الهلنسي )30-323 
عام قبل املياد(، خال عمليات احلفر في منطقة محطة حيدر 

باشا لسكك احلديد.
ويقــول رحمي اســال، مدير متحف اآلثار في اســطنبول، “لم 
يســبق لي ابدا مشــاهدة مثل هذه املقابر التي تعود إلى تلك 
الفترة. لذلك فإننا سنحصل من هذا االكتشاف على معلومات 

قيمة وثمينة”.
وأظهــر التحليل األولي، ان جثة املتوفي كانت حترق داخل القبر، 
ولكن كان الهيكل العظمي وأشــياء أخرى تبقى على حالتها، 

حيث عثر في قبر على كأس من الفخار وقنينة عطر.

السعودية تنبه المعتمرين الى تقليل 
التصوير في الحرم

دعت وزارة احلج والعمرة الســعودية إلى التفرغ للعبادة، وعدم 
االنشغال بكثرة التصوير في احلرم املكي في أثناء العمرة.

وذكرت الوزارة على حسابها في تويتر إن »كثرة التصوير باحلرم 
أثناء العمرة تشــغل املعتمر عن اخلشــوع وطاعة اهلل، وتزعج 

العابرين بجانبك، وقد تعرض اآلخرين لاصطدام بك«.
 وأشــارت إلى أنه عند الرغبة في التصويــر داخل احلرم، يجب 
احترام خصوصية اآلخرين أثناء أدائهم للمناسك، وعدم تصوير 

أي موقف خاص.
 وفي محاولــة للتخفيف من أثر زحام املعتمرين في العشــر 
األواخر من شهر رمضان، نصحت الوزارة بارتداء كمامات نظيفة 
وجديدة، واالستماع إلى إرشــادات املراقبني، وعدم االستعجال 

في أداء املناك، واالمتناع عن حمل أمتعة كثيرة.

مسن عمره 100 عام يدخل غينيس لعمله 
في شركة واحدة 84 سنة

دخل مسن برازيلي يبلغ من العمر 100 عام موسوعة »غينيس« 
لألرقام القياســية، لعمله ألطول فترة في نفس الشركة منذ 
84 عاما، حيــث تعد هذه أطول فترة عمل في شــركة واحدة 

لشخص في العالم.
ويعمل املُسن »والتر أورثمان«، من مدينة بروسك البرازيلية، في 
شركة لألقمشة منذ 84 عاما وحتى اآلن، وتدرج باملناصب حتى 

استلم منصب مدير املبيعات.
وتسلم أورثمان شهادة موســوعة غينيس لألرقام القياسية، 
بالتزامن مع احتفاله ببلوغه ســن 100 عام، مبشــاركة أقاربه 
وزماء العمل الذي احتفوا به وأحيوا معه ذكريات بداية عملة.

السجن المؤبد لرجل قتل
سيدة بسيف ساموراي

حكم في مدينة إسطنبول التركية بالسجن مدى احلياة على 
رجل أدين بقتل امرأة بسيف ساموراي في نوفمبر املاضي.

وتعد أحكام الســجن مدى احلياة أشــد األحكام املمكنة منذ 
أن ألغت تركيــا عقوبة اإلعدام في عام 2002، كونها ال توفر أي 

فرصة لإلفراج املشروط.

بغداد - وداد إبراهيم: 

عرفت بـ »املهندســة هيلة« عبر 
قناتها على اليوتيوب والتي تقدم 

دروسا وورشات عن فن التطريز.
 بدأت طريقهــا بإعطاء دروس في 
فن الرســم وحني لم جتد متابعني 
لها فكــرت بدروس فــن احلياكة 
ثم الطبــخ واالخير له الكثير من 
وجدت  حتى  فتراجعت  املنافسني 

طريقها املطرز بالنجاح واالبداع.
تقــول املهندســة هدى شــاكر 
اجلديــد عــن جناحها:  للصبــاح 
اكملــت دراســتي فــي قســم 
الهندسة الكهربائية في البصرة 
العمل فيها  وفــرص  اقيم،  حيث 
قليلة بالنســبة للمــرأة او تكاد 
تكون غير موجودة، وكنت اشــعر 
بالضياع والتشتت وال اعرف كيف 
اجد عما يتناسب مع امكانياتي 

العلمية.
وتابعت: وليس امامي اال شــبكة 
التواصــل االجتماعــي حاولت ان 
أجــرب اخلــط والرســم وقدمت 
دروســا في ذلك لكن لم أجد أي 
نتائج ثــم دخلت عالــم احلياكة 
دروس  بإعطــاء  وبــدأت  والطبخ 
خطواتي  ان  اال  الهندسي  الرسم 
كانت تتعثر، وهــذه الفنون حتتاج 
الى خبــرة كبيرة وكفــاءة عالية 

لكــن االمــل بقدراتــي وطاقاتي 
كان يحفزنــي للبحث أكثر فكان 
فــن التطريز فبدأت مــن الصفر 
انتقل  وال  دقيقة  وكانت خطواتي 
الى اخلطوة الثانية حتى اكون قد 
متناهية  بدقة  قبلهــا  ما  اتقنت 

الهندسة  في  دراستي  ان  واعتقد 
لها التأثيــر الكبير على التعليم 

الدقيق.
كل  وتعلمت  شــاكر:  واكملــت 
تفاصيلــه الدقيقــة، وبشــكل 
أصبح  فيه حتــى  ثقــة  مينحني 

العمل بالنســبة لي متعة كبيرة 
بالنســبة  أصبح  االحتراف  وبعد 
لي ليس للقضــاء على الفراغ وال 
للمتعة بل لإلجناز واالنتاج واالبداع.
حني  بالسعادة  اشــعر  واضافت: 
اجنز عما بشــكل متكامل وجيد 

مينحنــي الثقة، وبدأت مشــروعا 
كبيــرا ومهما وهو تقــدمي قطع 
للبيع عبر شــبكة التواصل وصار 
الكثير من  الــى  عملــي يصــل 
ذلك  اتوقــف عند  ولم  احملافظات 
بل فكرت في ان اعطي دروسا في 

هذا الفــن وعبر قنــاة خاصة بي 
هذاما  هيلة«  »املهندسة  اسمها 
ثاث سنوات  بعد مشوار  حققته 
من العمل واالصرار والعزمية وحتدي 
اخلوف والتــردد وترك النوم صباحا 
والنهــوض من اجــل حتقيق إجناز 
لســَت مجبورة عليــه بل يحقق 
مشروعا  امتلك  باني  الشعور  لي 
خاصا بي واسعى لتطويره وابرازه، 
وبــدأت بتقــدمي ورش ومحاضرات 
الكثيرات  التطريز ووجدت  عن فن 
يطلنب تعلــم هذا الفن واجنزت ما 
يصل الى اربع ورش حققت النجاح 

الكبير.
 اما عن املشكات التي صادفتها 
فقالت: نعم البداية كانت صعبة 
واجهتني  التي  واملشــكات  جدا 
هي كيف اســوق هذا املنجز بعد 
ان واجهت رفض عائلتي للمشروع 
التوصيــل  وصعوبــة  كلــه؟ 
والوقت  والتعــب  للمحافظــات، 
املُستغرق لكل لوحة لكن االصرار 
واملثابرة على االستمرار ومساعدة 
من  حولي  مــن  وبعض  اصدقائي 

االقارب كان جواز مروري للنجاح 
لذا انا االن فخورة بنفســي كوني 
أســتطيع ان اقيــم ورشــة في 
أي وقــت وأنتــج واعمــل بعمل 
مســتقل وهذا يعطيني الشعور 
وعدم  والفكري  املادي  باالستقال 

االستسام.

بغداد - الصباح الجديد:
والتراث، شروط  اآلثار  حددت هيئة 
وأســعار الدخــول الــى املتحف 
العراقي، من بينهــا 25 ألف دينار 
أجرة دخول الزائر العربي واالجنبي 

إلى املتحف.
وقــال رئيس هيئة اآلثــار والتراث، 
ليث مجيد حسني، في بيان أمس 
االثنــني: » مت حتديد اســعار دخول 
الزوار للمتحف العراقي«، مضيفاً 
أن »أســعار تذاكر الدخول لطلبة 
1000 دينــار واملعاهــد  املــدارس 
واملواطنني  دينــار   2000 والكليات 
العراقيني 3000 دينار والزائر العربي 

واالجنبي 25000 ألف دينار«.
العراقي  الوطني  املتحف  ان  يذكر 

أبوابه  أعــاد فتــح  فــي بغــداد 
الســتقبال الــزوار من الســياح 
والعراقيني بعد إغاق استمر ثاث 
سنوات بسبب جائحة كوفيد19- 
واالضطرابات السياسية واالمنية.

ويتوافــد ســياح أتــراك وغربيون 
املتحف  لزيارة  عراقيون  ومواطنون 
الذي يضــم أثاراً تعــود إلى نحو 
2500 عــام، بينها مــا ينتمي إلى 
األشــورية،  االمبراطورية  عصــر 
إضافة إلى أبواب وصناديق خشبية 
القرن  وأثار إســامية اخرى مــن 

التاسع.
تأســس املتحف الوطني العراقي 
الواقع في منطقة القشلة وسط 
بغداد عام 1926، وانتقل عام 1966 

الى منطقة العاوي بعد توسيعه 
تعكس  التــي  محتوياته  وزيــادة 

تاريخ باد ما بني النهرين.
تتميز قاعته االشــورية بضخامة 
معروضاتها التي حتول دون سرقتها 
الثوران  أبرزهــا  ومن  اخفائهــا  او 
وعليهما  برأسني بشريني  اجملنحان 
امللك  عصر  من  مسمارية  كتابات 
اشــور ناصر بال الثاني )859-883 
قبل املياد(، وقد اكُتشفا عند أحد 
مداخل قاعة العــرش في القصر 

الغربي في منرود.
وكان افتتاح رسمي للمتحف أقيم 
2015 بعد نحو عشر سنوات  عام 
على تعرضه ألعمال نهب وسرقة 
خال الفوضى التي عاشها العراق 

املتحدة  الواليات  بقيادة  غزوه  بعد 
عام 2003.

متكنت الســلطات العراقية خال 
ثلث  أعادة  األخيرة من  الســنوات 
القطع النادرة التي سرقت والبالغ 

مجموعها نحو 15 ألفاً.
آالف  على  اليــوم  املتحف  يحتوي 
القطع، بعدما كان قبل عام 2003 
أحــد املتاحــف األغنــى بالقطع 

األثرية على مستوى العالم.
تعرضت األثار العراقية اعتباراً من 
2014 لســرقة ونهب من تنظيم 
داعش الذي جلأ إلــى االجتار املربح 
بالقطــع األثريــة لكســب املال، 
وعمد إلى عرض مشــاهد مصورة 

عن حتطيم مواقع أثرية.

المهندسة هيلة.. حكاية أبداع عراقية 

هيئة اآلثار تسعر بطاقات الدخول الى المتحف العراقي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تشهد ســاعة ما بعد اإلفطار في شهر رمضان 
املبارك، ازدهارا ملحوظا لرياضة املشــي في شتى 

مناطق بغداد.
ويُقبل عدد كبير من املواطنني من اجلنســني وفي 
شــتى الفئات العمرية، على رياضة املشــي في 
الســاعة األخيرة في ظل الطقــس املائم الذي 

تشهده أيام رمضان احلالية.
وتشــهد مختلف الشــوارع، ارتفاعــا في اعداد 
املقبلــني على رياضة املشــي، مســتفيدين من 
االرشادات الطبية والصحية التي تشيد بالفوائد 
اجلمة التــي يجنيها كل من ميــارس الرياضة في 
رمضان، خاصة فيما يتعلق برياضة املشــي التي 
تســهم في منح االنسان الصحة والنشاط، إلى 

جانب دورها الكبير في حتسني املزاج.
ويؤكد حســن شــاكر مدرب اللياقة البدنية، أن 
رياضة املشي يجب أن تستمر على مدار العام، مبا 
في ذلك شهر رمضان املبارك، الذي عادة ما يشهد 

تراجعا في ممارسة الرياضة.
وبني أن ارتفاع الوعي عند املواطن، دفعه في شهر 
رمضان احلالــي، لإلقبال على رياضة املشــي في 
االماكن العامة والشــوارع التي ال تشهد حركة 

سير نشطة.
وعبــر املواطن عبد اجمليد عن ســعادته بانتظامه 
في املشي لنحو ساعة يومياً، مؤكدا أن استمراره 

في رياضة املشي أســهم في حتسني مزاجه، إلى 
جانب الفوائد الرياضية األخرى خاصة فيما يتعلق 

بتخفيض الوزن حتى لو كان بطيئا.
وبــني عبد اجمليــد أن عــددا كبيرا مــن العائات، 
يحرص يوميا على اخلروج ملمارســة رياضة املشي 
في الســاعات ما بعد اإلفطــار، مطالبا بضرورة 
تخصيص اماكن خاصة ومناســبة ملمارسة مثل 
هذه الرياضات العائلية التي تزدهر بشــكل الفت 

في الفترة األخيرة.

ويؤكد خبيــر التغذية حيدر املاجــدي، أن رياضة 
املشي تعد من أكثر الرياضات فائدة على اجلسم، 

وهو أمر مهم للتخلص من الكثير من االمراض.
واعتبــر أن اقبال الناس على رياضة املشــي خال 
شــهر رمضان، يعكس ازدهار ثقافة املواطن الذي 
بــدا أكثر اقتناعا بضرورة املشــي يوميا حتى في 
شــهر رمضان، الفتا إلى أن شــوارع كثيرة باتت 
تشهد يوميا خال الشهر الفضيل، خروج املئات 

من املواطنني ملمارسة رياضة املشي.

إقبال على رياضة المشي بعد اإلفطار

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

نظم الشؤون املالية وقيم احلسابات وامتنع عن 
اخملالفــات القانونية وال تهمل واجباتك حتى لو 
شــعرت بالتعب والتوتر. أمامك طريق ســالك 
نحو االســتقرار في العاقــة العاطفية. جتنب 

اخلافات وابتعد عن كل ما قد يسيء إليك.

تعيــد النظر في أمــورك العالقــة وتفّكر بهدوء 
إليجاد احللول املناسبة لها. يعجب أحد األشخاص 
الهادئة واهتمامك مبظهرك اخلارجي.  بشخصيتك 
تســتفيد من النصائح التي تقدم إليك وتشعر بأن 

حياتك جتري في املسار الصحيح.

قمت بتحقيــق معظم أهدافــك والبعض اآلخر 
جارٍ حتقيقه وهذا ما ســيجعلك تشعر بالبهجة 
والسرور. على الرغم من ذلك إال أن بعض احلاقدين 
يحاولون الوقوف في طريق جناحك. رمبا يطلب منك 

البعض أن تسهم في بعض املشروعات اخليرية.

لديك قدرة اليــوم على فهم ثقافات مختلفة كما 
أن فضولــك وحرصك على اختراق هــذه الثقافات 
والتعرف عليهــا قد يكون له مــردود إيجابي على 
حياتك وتتعلم املزيد عنها. رمبا يشــاركك في هذه 
األمر أصدقاؤك او مجموعة من زمائك في العمل.

أنت متــردد جدا اليوم خاصة في أمــورك العاطفية. 
تشعر أنك مضطر أحيانا لتقدمي بعض التنازالت. عيك 
أن تــدرك اليوم أن هناك خطــوة مهمة ال بد أن تقوم 
بها اليوم. أفضل شيء تقوم به اليوم هو جتميع بعض 

املعلومات عن موضوع ما.

تهتم اليوم باجملالني العلمي والنفســي ورمبا تناقش 
بعــض األفكار مــع اآلخرين. فرصــة االتصال بهم 
متاحة جدا وســينتج عن هــذا االتصال رؤى جديدة 
تتعلق مبا تســعى إليه في هذا الوقت. ال تندهش إذا 
شعرت أن أحد أصدقائك يحتاج إليك وإلى عطفك.

أمامــك فرصة جيــدة جدا لزيــادة دخلك وهذه 
الفرصة ســتدفعك إلــى بذل طاقــة أكبر في 
العمل. قد تكشف لك بعض األحام اليوم بعض 
احلقائق التي تزيد من وعيك وتركيزك. ســتنجح 

في أي شيء تقوم به من اآلن فصاعدا.

ستكون األنظار مشدودة أليك وال بد من أن تترك أثرا 
جميا أينما حللت. تتمتع بالثقة والهدوء والنضج، 
وترغــب في اتخاذ قرار أو حســم مســألة معينة. 
تتلقــى جوابا أو خبــرا يغير يومــك متاما ويجعلك 

سعيدا. هذا اخلبر يتعلق بسفر أو بوظيفة جديدة.

الرجوع إلى الوراء يســبب لك الكثير املتاعب، اسع 
إلى حّل األمور مهما كلفك األمر. ســاعد الشريك 
إلثبات نفســه مجددا وإعادة الثقة إليه بعد األزمة 
التي مّر بها. يســاورك حزن داخلي في هذه الفترة، 

جتاوز هذا الشعور قبل تفاقمه.

تعود عليك مشاريعك بأرباح جيدة. صفقة جديدة 
قد حتّسن وضعك املالي. تريد أن تتأكد من عواطفك 
جتــاه احلبيب قبل أن تتخذ خطوة قــد تندم عليها 
الحقا. يساعدك صديق على تخطي مشكلة كانت 

تشغل بالك كثيرا في الفترة األخيرة فاشكره.

توتر ملحوظ فــي العمل ولكن دون ســبب وهذا 
ما يقلقك. أفراد أســرتك مشغولون اليوم ببعض 
املشــاكل التي لــم يجــدوا لها حا حتــى اآلن. 
ســتحاول أن تسعدهم بأي طريقة كالعادة، ولكن 

لن تنجح. ال داعي للغضب إن لم يستجيبوا لك.

الجديالدلو

رمبــا تشــعر أن هناك شــخصا مــا مهتما بك 
ويغازلك ويحاول لفت نظرك. ال تتعجب إذا وجدت 
هذا الشخص يتدخل في حياتك دون سبب أو داع. 
سيتغير بعض األشخاص اليوم متاما بعد أن كانوا 

صارمني وجادين.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء

تقدم دروسا وورشات في فن التطريز
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العواصم ـ وكاالت:

وضع اإلســباني كارلوس ألكاراز، قدًما 
بــن العشــرة األوائل فــي التصنيف 
العاملي لالعبــي التنس احملترفن؛ حيث 
صعد للمركــز التاســع بعدما تقدم 
مركزين.وبعد فوزه ببطولة برشــلونة، 
وهو ثالث لقب يتوج به هذا املوســم، 
صعــد صاحب الـــ18 عاًمــا، للمركز 
التاسع في التصنيف الصادر، أول أمس.

العب  أصغر  الــكاراز  أصبــح  وبذلك، 
ينتقــل للمراكز العشــرة األولى في 
احملترفن  التنس  احتاد العبــي  تصنيف 
منذ أن حقــق مواطنــه رافاييل نادال 
نفس اإلجناز في عام 2005 عندما صعد 
لقائمــة »أفضــل 10 العبــن« عقب 
تتويجه للمرة األولى بلقب برشــلونة.
وفي حــن تقدم اإلســباني الشــاب 
مركزيــن، تراجــع الكنــدي فيليكس 
أوجيه ألياسيمي، مركزًا واحًدا ليصبح 
في املرتبة العاشرة من التصنيف الذي 
لم يشهد مزيد من التغييرات بالنسبة 
للمراكــز العشــرة األولــى.. وبذلك، 
يواصــل الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
التربــع على عــرش التصنيــف أمام 
الروســي دانييل ميدفيديف الوصيف 
واألملاني ألكسندر زفيريف )3( ونادال )4( 

تسيتسيباس  ســتيفانوس  واليوناني 
.)5)

ألكاراز،  كارلــوس  اإلســباني  واصبح 
تاســع أصغــر العــب يدخــل ضمن 
الـــ10 األوائل في التصنيــف العاملي 
للتنــس، حن يكــون عمــره 18 عاما 
و11 شــهرا و20 يومــا.وال يتفوق على 
ألكاراز في حتقيق هذا اإلجناز سوى كل 
من:األميركــي آرون كريكســتاين )17 
عامــا و11 يوما(، ومايكل تشــاجن )17 
عاما وثالثة أشــهر و21 يوما(، واألملاني 
بوريس بيكر )17 عاما وســبعة أشهر 
و16 يوما(، والسويدي ماتس ويالندر )17 
عاما و10 أشــهر و20 يوما(.والسويدي 
بيــورن بورج )17 عاما و11 شــهرا و28 
 18( أجاســي  أندريه  واألميركي  يوما(، 
عاما وشــهر وثمانية أيام(، والروســي 
)18 عاما وتســعة  أندريه ميدفيديف 
)18 عاما  أيام(، ونادال  أشهر وســبعة 

و10 أشهر و22 يوما(.
من جهة أخرى، صــرح الصربي نوفاك 
عامليا،  األول  املصنــف  ديوكوفيتــش، 
بلجراد  بطولــة  لقب  خســارة  عقب 
املفتوحــة للتنــس على يد الروســي 
أندريــه روبليف، أن البطولة كانت تعد 
حتضيرا طيبــا ملا هو قــادم، بينما أقر 
في الوقت ذاته بأنه شــعر بالتعب في 
ديوكوفيتش  الثالثة.وقــال  اجملموعــة 

خالل املؤمتر الصحفــي عقب النهائي 
الذي خسره مبجموعتن لواحدة بواقع 
6-2 و6-7 (4-7( و6-0 »يجــب أن أنظــر 
للجانب اإليجابي، لقد خضت النهائي 
على ملعــب ترابي«وأضاف »شــعرت 
في نهاية املباراة بتعب شــديد. أهنئ 
روبليف، وليس من فــراغ وجوده ضمن 

أفضل العبي العالم«.
وتابــع ديوكوفيتش »أشــعر بالتعب، 
لكني سعيد ألنني متكنت من التواجد 
هنا. لقد كان أسبوعا كبيرا للتحضير 
ملا هو قادم في املوسم، لعبت 4 مباريات 
أنه بدأ  إلى  قوية ومهمة«.كما أشــار 
نهايــة اجملموعة  باإلرهاق مع  يشــعر 
لتلك  املشابهة  اآلالم  وببعض  الثانية، 
التي شعر بها منذ أسابيع في بطولة 
ودعها  والتي  لألســاتذة،  كارلو  مونت 
سريعا من الدور األول على يد اإلسباني 

أليخاندرو دافيدوفيتش.
أكد ســتيف ســيمون رئيس الرابطة 
العاملية لالعبــات التنس احملترفات، أنه 
إقامــة بطوالت  لــن يتم  تأكيد  بكل 
الســيدات في الصن هذا العام، لكنه 
يأمل في عودة البطــوالت إليها العام 
املقبل، إذا مت التوصل حلل بشــأن أزمة 

الالعبة الصينية بينج شواي.
وألغت الرابطة العاملية لالعبات التنس 
احملترفات كافة البطوالت من الصن في 

2022، بعد أن تــوارت بينج عن األنظار 
إدعاءها  عقــب  املاضي،  العــام  آواخر 
عبر وســائل التواصل اإلجتماعي أنها 
تعرضــت العتداء جنســي من جانب 
مسؤول سياســي صيني سابق.وجرى 
حذف املنشور بعد فترة وجيزة، قبل أن 
تخرج بينــج الحقا وتقول أنها لم تدل 

مبثل هذه اإلدعاءات.
والتقــت بينج مع تومــاس باخ رئيس 
اللجنة االوملبيــة الدولية على هامش 
األوملبياد الشتوي في بكن في شباط 
املاضي لكن يبقى القلق قائما بشــأن 
سالمتها.وقال ســيمون ملدونة التنس 
بحسب شبكة »سي ان ان« أن الرابطة 
العاملية لالعبات التنس احملترفات تبقى 
ملتزمة بإجراء حتقيق شفاف والوصول 
»مازلنا نكرس جهونا  إلى حل.وأضاف: 
لهذه  لتســوية  التوصــل  أجــل  من 
املسألة، نريد أن نصل حلل يحظى برضا 
بينج واحلكومة الصينية ونحن«.وأشار: 
»نحن ال ننســحب من الصــن، لقد 
علقنا عملياتنا هناك حاليا، ســيبقى 
الوضــع على ما هو عليه حلن الوصول 
إلى حل«.وأمت: »ســنبقى حازمن، نأمل 
أن نعــود إلى هنــاك فــي 2023 بعد 
الوصول إلى حل يظهــر التقدم الذي 
أحرزناه، ســيكون انتصــارا للعالم إذا 

متكنا من حتقيق ذلك«.

ألكاراز يحجز مقعده بين العشرة األوائل بالتصنيف العالمي لالعبي التنس
رابطة المحترفات تأمل في عودة البطوالت للصين العام المقبل

ألكاراز

العواصم ـ وكاالت:

عن االحتاد األوروبي، احلكم البولندي 
مباراة  إلدارة  مارتشينياك  سيمون 
ليفربــول وفياريال املقررة مســاء 
األربعاء في ذهــاب نصف  اليــوم 
نهائي دوري أبطال أوروبا.وســبق أن 
أدار مارتشــينياك، مبــاراة فياريال 
فــي انتصاره التاريخــي 3-0 على 
يوفنتــوس فــي إيــاب دور الـ 16، 
وكذلك فوز ليفربول 2-0 على إنتر 

ميالن في ذهاب ثمن النهائي.
البولنــدي مباريات  ويدير احلكــم 
دوليــة منــذ عــام 2011، ويبلــغ 
مــن العمــر 40 عاًما، ويســاعده 
ســوكولنيكي  باول  اللقــاء،  في 
ليستكيفيتش.وسيكون  وتوماش 
احلكــم الرابــع هو الســلوفيني 
أن  على  فينشيشــتش،  سالفجو 
يتولى مســئولية  تقنيــة الفار، 
وبارتوس  كفايتكوفسكي  توماش 
املبــاراة  فرانكوفســكي.وكانت 
مارتشــينياك  أدارها  التي  األخيرة 
ملعب  في  القاري  املســتوى  على 
ســانتياجو برنابيو، يوم 12 نيسان 
املاضي، حن تأهل ريال مدريد على 
حســاب تشيلســي بعد اللجوء 

للوقت اإلضافي.
من جانبه، يرى قلب دفاع ليفربول، 
فيرجيل فــان دايــك، أن مواجهة 
صعبة  ســتكون  اليوم،  فياريــال 
فريقه  كــون  للغاية، مســتبعدا 
املرشــح األوفــر حظــا للتأهــل 

دايــك  فــان  للنهائي.وأضــاف 
»ســيكون األمر صعبا للغاية، ألن 
فياريال فريق معقد جدا.. بالتأكيد 
بايرن  أمــام  شــاهدت مباراتيهم 
ميونخ، وهو فريــق رائع من ناحية 
التنظيــم الدفاعي«.وتابع: »العبو 
فياريــال يعملون كثيــرا، ولديهم 

خبــرات كبيرة.. وقبل كل شــيء 
يلعبون بشــكل جماعي«.وأشــاد 
فان دايــك بقلبي دفاع »الغواصات 
الصفــراء«، وهما راؤول ألبيول وباو 
توريس، قائال إنهما »العبان رائعان، 
هما من ذوي اخلبرة ورائعان للغاية«.
واستكمل »جيرارد مورينو )إذا حلق 

باملباراة( العب سريع للغاية وميكنه 
إمكانيــات  ونعــرف  مفاجأتــك.. 
داجنومــا حينمــا كان العبــا في 
بورمنوث.. ســتكون مباراة معقدة 
للغاية، لكن هذه ســمة مباريات 
التشــامبيونز ليج..  نصف نهائي 

نعلم أن األمر لن يكون سهال«.

وعمــا إذا كان ليفربــول قد درس 
دايك  فــان  قال  فياريــال جيــدا، 
أيا كان منافســنا في  »حســنا، 
دراســته  علينا  النهائي  نصــف 
جيدا، ألن في هذا الدور ال يتنافس 
ســوى األفضل.. ال يوجد منافس 
ســهل في نصف النهائي«.وتابع 

صاحــب الـ30 عامــا »نعي جيدا 
صعوبة مثل هذه املباريات وهؤالء 
ستكون  اإلياب  مباراة  املنافسن.. 
في إسبانيا، وهذا سيجعلها أكثر 
تكون مكثفة  أن  ونتوقع  صعوبة، 

للغاية«.
وعمــا إذا كان فريقه هــو األوفر 
حظــا للتأهل للنهائــي، قال »ال، 
الصحافة،  تثيرها  النقاشات  هذه 
لكننا ال نفضل االستماع لها.. ال 
نستمع إذا أخبرونا أننا األوفر حظا 
الهولنــدي  الدولــي  ال«.وأردف  أو 
»ســنخوض مواجهــة األربعــاء 
كما نحاول دومــا خوض املباريات، 
الوصول  ومحاولة  للفوز  بالسعي 
كبير،  فريــق  فياريال  للنهائــي.. 
ومدربا  عريضة  جماهيــر  وميتلك 
كبيرا.. لدينا رغبــة كبيرة في أن 

نخوض هاتن املباراتن اآلن«.
وعن مدى اإلضافة التي شــكلها 
انضمــام الكولومبــي لويس دياز 
االنتقاالت  فتــرة  خــالل  للفريق، 
الشــتوية املاضية، قال »إنه العب 
على  كبيــرة  خطــورة  يشــكل 
علــى خلخلة  وقادر  املنافســن، 
بفضل  وقــت  أي  في  الدفاعــات 

إبداعاته«.
وختم فان دايــك »لم ميكث معنا 
سوى شــهرين.. من الطبيعي أن 
تكــون فترة التأقلــم صعبة ألنه 
لكنــه العب مدهش  للتو،  وصل 
وشــخصية رائعة.. لقد متكن من 
اللعب بجودة رائعة خلدمة الفريق 

بسرعة كبيرة«.

فان دايك يؤكد ان مهمة الريدز صعبة 

صفارة بولندية إلدارة مباراة ليفربول 
وفياريال اليوم في نصف نهائي األبطال 

باريس ـ وكاالت:
ضمن نادي تولوز رســمياً عودته إلى دوري 
الدرجة األولى في فرنسا، بعد عامن من 
هبوطه إلــى الدرجة الثانية، وذلك عقب 
فوزه علــى ضيفه نيور -2صفــر بختام 
املرحلــة اخلامســة والثالثن مــن دوري 

الدرجة الثانية.
الثــالث بهدفي  النقاط  تولــوز  وخطف 
البلجيكي بريخــت دياغير )21( والياباني 
آدو أنايــوو )78(، ليعــزز صدارتــه مع 76 
نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أجاكسيو 
الثاني. ومع فارق 11 نقطة عن أوكســير 
نهاية  ثــالث مراحل مــن  الثالــث قبل 
البطولة، ضمن تولــوز الذي كان خصماً 
يصعب الفوز عليه طوال املوســم، أحد 

املركزين األولن.

المنامة ـ وكاالت:
حافظ األهلي على لقــب كأس خليفة بن 
ســلمان لكرة الســلة للمرة الثالثة على 
التوالي، بعد فوزه على املنامة )84-76( في 
املباراة النهائية التي جمعتهما على صالة 
مدينة خليفة وسط غياب جماهير املنامة 
احملرومة من احلضور وتواجد جماهير األهلي.

واســتفاد األهلي كثيراً من غياب جماهير 
اخلصم، وسط تشجيع كبير من جماهيره 

التي مألت املدرج اخلاص بها.
وقــدم األهلــي واملنامة مبــاراة ممتعة من 
الناحيــة الفنيــة، حيث كانــت النتيجة 
متقاربة حتــى آخر 3 دقائق من املباراة التي 
والذي  لألهلــي  كبيرة  انتفاضة  شــهدت 
املتكررة  الهجومية  األخطاء  من  اســتفاد 

لالعبي املنامة.
وتألــق محتــرف األهلــي أدريــان يوتر في 
املواجهة حيث ســجل 22 نقطة و16 دفاع 
ناجــح، إضافة إلى متريرة حاســمة واحدة، 
عالوة على تألق محمد قربان الذي ســجل 
ثالثية في الدقيقة األخيرة حسمت األمور 

لصالح األهلي واستطاع أن يوسع الفارق.

لشبونة ـ وكاالت:
توج بنفيكا البرتغالي بلقب دوري أبطال 
اليوم  أوروبا للشــباب، بفوزه الكاســح 
االثنن على ريد بول سالزبورج النمساوي 
(6-0(، فــي املباراة النهائية التي جرت في 
مركز كولوفراي الرياضي في مدينة نيون 

السويسرية.
وحصد بنفيــكا أول لقب أوروبي له منذ 
60 عاما، بعد أن خســر 11 مباراة نهائية 
خالل تلك الفترة.ويرجع آخر تتويج أوروبي 
لبنفيــكا إلى عام 1962 حينما فاز بلقب 
دوري أبطــال أوروبا.وتقمــص هنريكــي 
اراوخــو دور البطولــة بتســجيله ثالثة 
أهداف )هاتريك( في الدقائق 15 و57 و89.

وتكفل مارتيم نيتو وشــير ندور ولويس 
سيميدو بتســجيل األهداف الـ3 األخرى 

في الدقائق 2 و53 و69.

تولوز يعود إلى دوري 
األضواء بفرنسا

األهلي بطاًل لكأس 
خليفة بن سلمان بالسلة

بنفيكا يتوج بدوري 
أبطال أوروبا للشباب

فاين داك في مباراة سابقة لليفربول

مفكرة اليوم
دوري أبطال أوروبا 

دوري أبطال آسيا
ليفربول ـ فياريال

بولونيا ـ إنتر ميالن

10:00 مساًء

9:45 مساَء

ميونيخ ـ وكاالت:
تعد ألقاب بايرن ميونخ العشــرة 
املتتالية فــي الدوري األملاني، رقما 
األوروبية  البطوالت  في  قياســيا 
اخلمــس الكبرى )أملانيا وفرنســا 
وإيطاليا(.لكن  وإســبانيا  وإجنلترا 
في بعــض املســابقات الوطنية 
العجوز،  القارة  األقل شــهرة في 
هناك أندية حققــت أرقاما أكبر، 
وفقا ملــا أبرزته صحيفــة أملانية.
فقد ذكرت صحيفة »زود دويتشه 
تســايتوجن« أنه »إذا متت احلسابات 
11 فريقا  بشكل صحيح، فهناك 
فــي أوروبا فــازوا بعشــرة ألقاب 
أو أكثــر على التوالــي، قبل بايرن 
ميونــخ«.وكان ســكونتو ريجــا 
بطال للدوري الالتفي 14 مرة على 
1991 و2004  التوالي، بن عامــي 
، كما حقق لينكولــن ريد إمبس 
الشــيء نفســه فــي دوري جبل 
طارق، بــن عامــي 2003 و2016.
بالدوري  تروندهــامي  روزنبورج  وفاز 
النرويجــي 13 مــرة متتالية، بن 
عامــي 1992 و2004.كمــا حقق 
باتي بوريســوف نفــس األمر في 

بيالروسيا، بن عامي 2006 و2018، 
ودينامــو زغــرب فــي كرواتيا بن 

عامي 2006 و2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ال 
ينفرد أيضا بالرقم القياســي في 
أملانيا، لكن يتشــارك معه دينامو 
بــدوري جمهورية  الذي فاز  برلن، 
أملانيــا الشــرقية ســابقا، بــن 
العمالق  و1988.لكن   1979 عامي 
البافــاري يحمل فــي جعبته 32 
لقبــا للــدوري األملانــي - مبا في 

ذلك لقــب عــام 1932 قبل وقت 
طويل من تأســيس البوندسليجا 
ألقابا في  الفــرق  أكثر  - ليصبح 
أملانيا.وإذا مت احتســاب فترة أملانيا 
دينامو  خلفه  ســيأتي  الشرقية، 
برلن بعشــرة ألقاب، ثم نورمبرج 
حقق  ألقاب.وللمفارقة،   9 برصيد 
بهبوطه  قياســيا  رقما  نورمبرج 
مرات.ويأتي   8 الثانيــة  للدرجــة 
خلفهم بوروسيا دورمتوند بثمانية 

ألقاب في البوندسليجا.

روما ـ وكاالت:
جنــح األرجنتيني باولــو ديباال، 
جنــم يوفنتوس، في تســجيل 
شــباك  في  لفريقــه  هدفــا 
ساســولو، على ســتاد مابي، 

فــي اجلولــة 34 من الــدوري 
اإليطالي.ديباال اســتغل متريرة 
داخل  له  دينيس زكريــا  زميله 
تسديـدة  ليطلـــق  املنطقة، 
مـن الناحيـة اليمنـى بقدمـه 

احلـارس  فـي شبـاك  اليسـرى 
كونسيلـي.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
ديبـــاال  فــإن  لإلحصائيــات، 
بهدفـه أمام ساسولـو، وصـل 

إلـــى الهدف رقـــم 81 لـــه 
بالـــدوري اإليطالـي بقميـص 

يوفنتـوس.
الرقم  بهذا  »ديبــاال  وأضافت: 
عــادل البرتغالي كريســتيانو 

يوفنتوس  مهاجــم  رونالــدو، 
باملرتبــة  ليصبــح  الســابق، 
هدافي  ترتيب  جدول  في  الـ10 
عـــبر  بالـــدوري  اليوفـــي 

التاريـخ«.

ويحتل يوفنتــوس املركز الرابع 
مسابقـة  ترتيـــب  بجـــدول 
نقطة،   63 برصيــد  الـــدوري 
بينما يقـــع ساسـولو باملركز 

العاشـر برصيـد 46 نقطـة.

ديباال يعادل رقم كريستيانو رونالدو

الرباط ـ وكاالت:
املدرب  الركراكــي  وليــد  يعــد 
املغربي بــل احمللي الوحيد احلاضر 
في نصــف نهائــي دوري أبطال 
الوداد الجتياز  أفريقيا، بعدما قاد 
حاجــز شــباب بلوزداد فــي ربع 
األجانب  املدربون  النهائي.ويظهر 
مع األهلي املصري ووفاق سطيف 
أتلتيكو، وهم  اجلزائــري وبيتــرو 
الذين  النهائــي،  أطراف نصــف 
يقفون علــى بعد خطوات قليلة 
»األميرة  بلقب  التتويج  من حلم 

السمراء.«
املتقدمة  احملطــة  هذه  وببلوغه 
يكون وليــد الركراكي قد اقترب 
بشــكل كبيــر من محــاكاة أو 
معادلة إجناز تاريخي غير مسبوق 
في تاريخ املدربن املغاربة متمثال 
2017 احلسن  فيما حققه سنة 
الفني  اجلهاز  رأس  علــى  عموتا، 
للوداد، وكان قد توج باللقب أمام 

األهلي املصري بالدار البيضاء.
ولم يســبق في تاريــخ املدربن 
املغاربــة أن نال أحدهم شــرف 
التتويــج بلقب هذه املســابقة 

القارية سوى احلسن عموتا.كما 
قد يتكرر إجناز عموتا مع الركراكي 
في حال واجه األهلــي، إذ فرقت 
النهائي  بينهمــا قرعة نصــف 
مبالقاة الوداد لفريق بيترو أتلتيكو 
األجنولي ومواجهة األهلي املصري 
اجلزائري.وال  سطيف  وفاق  لفريق 
تتوقف أحالم وليد الركراكي عند 
هذه احلــدود، إذ يراهن على ثالثية 
تاريخية مثلما قال في تصريحات 

إعالميــة مختلفــة، باحلفــاظ 
العرش  وكأس  الــدوري  درع  على 
بعدما قــاد الفريق لربع النهائي، 
البيضاوي في  الرجاء  وســيالقي 
ديربــي مثير بــن الغرمين.وميلك 
وليد الركراكي في ســجله لقب 
البطولــة املغربية وكأس العرش 
الفتح  رفقة  وقد حصل عليهما 
الرباطي، ولقــب الدوري القطري 

وقد توج به مع نادي الدحيل.

11 فريقًا أوروبيًا مغمورًا
 يتفوقون على إنجاز بايرن ميونخ

الركراكي يحلم بتكرار 
إنجاز عموتا التاريخي

العبو بايرن ميونيخ
الركراكي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى اليوم األربعاء مباراتان ضمن 
اجلولة 29 لــدوري الكرة املمتاز، اذ 
يلتقــي نوروز ضيفــه الكرخ في 
الســاعة الثالثة والنصف عصرا 
في  الصناعة  يالقــي  والنجــف 
وتقام غٍد  10 مســاء،  الســاعة 
اخلميــس مواجهتــن، األولى في 
ملعب التاجي في الساعة الثالثة 
الكهرباء  بــن  والنصــف عصرا 
ميســان  ملعب  وفي  والنفــط، 
األوملبي جترى مباراة نفط ميسان 
وامليناء في الســاعة 10 مســاء، 
وتســتكمل املباريات يوم اجلمعة 
املقبل بلقاء سامراء وأمانة بغداد 
الثالثــة والنصف  في الســاعة 
عصرا والزوراء يالقي نفط البصرة 
فــي ملعب الشــعب الدولي في 
الساعة 10 مساء.في حن تختتم 
املباريــات يــوم الســبت بإقامة 
في  واجلوية  الديوانيــة  مباراتــي 
الســاعة الثالثة والنصف واربيل 
 10 الســاعة  في  زاخــو  يضيف 
مســاء.. وأعلنت جلنة املسابقات 
باالحتاد العراقي لكرة القدم، غياب 
7 العبن عن مباريــات اجلولة 29 
من الــدوري املمتاز، التي انطلقت 
أمس.. وشــملت قائمة احملرومن، 
بسبب تراكم البطاقات الصفراء، 
العب الزوراء أحمد حسن مكنزي، 
ومن نفــط البصرة الثنائي أحمد 
ومن سامراء  عواد،  فرحان وصباح 
أربيل  صالح.ويفتقد  مصطفــى 
ياسن  السوري  محترفه  خدمات 
سامية، ومن النجف معن أحمد، 

ويغيب عن الصناعة كنان عادل.
جلنــة  اصــدرت  جانبهــا،  مــن 
املركزي  االحتــاد  في  االســتئناف 
لكــرة القــدم، قرارات حاســمة 
الوسط. نفط  نادي  بشأن عقوبة 
وبحســب بيــان اللجنة،:«انهــا 
اجتمعت للبِت في الطلِب املُقدم 
من قبل نادي نفط الوسط، وبعد 
االطالِع علــى األوليات كافة تبَن 
أن االستئناف املُقدم من قبل نادي 
نفط الوســط واقــٌع ضمن املدة 

القانونّية ضد قرارِ جلنة االنضباط 
املرقم )88( واملؤرخ في 15/4/2022 
واملتضمن ُمعاقبة مساعد مدرب 
والغرامة  الوســط  نفــط  فريق 
قبوله  للنــادي، لذلــك متَ  املالية 

شكالً«.
واضاف البيان »بعدها اســتمعت 
اللجنُة الــى إفادِة احلكم )محمد 
طــارق أحمد(، ومن خــالل إفادته 
اخلطّية تبَن للجنة أن مســاعد 
ُمدرب نادي نفط الوســط )حيدر 

جنــم( لم يقــم بالتهجــم على 
بل كانت مجــردَ محاولة  احلكِم 
لدفِع احلكــم فقط .. عليه ولكل 

ما تقدم قررت اللجنة ما يلي:
أوالً / تخفيــف عقوبة مســاعد 
مدرب نادي نفط الوســط )حيدر 
جنم( من احلرمــان خمس مبارياٍت 
الــى مباراتن تنفــذ بحقه بعد 
االنتهــاِء مــن العقوبــة اإلدارية 
 )2000000( قدرها  ماليٍة  وبغرامٍة 
مليونا دينار، وذلك استناداً ألحكام 

املادة )51/1( واملادة )52( من الئحة 
االنضباط.. ثانيــاً/ املصادقة على 
عقوبة الغرامة بحــِق نادي نفط 
الوســط مببلغ مقداره )200000( 
مليونا دينار، وذلك للخروقاِت التي 
حدثت في دكــِة االحتياط وعدم 
بالروِح  فيهــا  املتواجدين  حتلــي 
الرياضّية اســتناداً الى نص املادة 
)47( وبداللِة املــادة )8( من الئحة 

االنضباط.
ثالثاً / على إدارِة نادي نفط الوسط 

االلتــزام بالقــراراِت الصادرة من 
تخص  والتي  القضائّيــة  اللجان 
ِحرمان اإلداريــن واملصورين وعدم 
تواجدهــم مع الفريــق، وبعكس 
النادي  إدارة  تتعرُض  ســوف  ذلك 
الى عقوباٍت أقسى في املستقبل، 
اســتناداً الى نص املــادِة )32( من 

الئحِة االنضباط.
جلنة  أكدت  متصل،  ســياق  وفي 
العراقي  االحتــاد  فــي  االنضباط 
لكرة القدم، مشروعية العقوبات 
زاخو  نــادي  التــي فرضتها على 
الرياضــي على خلفيــة األحداث 
التي شــهدتها مباراته مع فريق 
نــاي الكهرباء ضمن منافســات 
اجلولــة الثامنة والعشــرين من 

الدوري املمتاز.
وقــال رئيــس اللجنة طــه عبد 
»قرارنا  نيوز  شفق  لوكالة  حالته، 
صائب وال يوجد عليه شائبة ولم 
نظلــم احداً بــه، ومت اتخاذ القرار 
بعد متابعــة احلالــة بدقة ومن 
اجلوانب كافة والتقارير الواردة لنا 

من مشرف املباراة«.
واضاف »لدينا مــا يثبت ان قرارنا 
كان عــادال ولم يتأثر بأي شــيء، 
والقــرار بنقاطــه التــي طرحت 
وخصــت عقوبة زاخو مناســبة 
جدا وفقــاً للدالئل امللموســة«.
يذكر ان جلنة االنضباط اصدر قرارا 
مبعاقبة نــادي زاخو باللعب خارج 
ملعبه باالضافة الى عدم حضور 
اجلماهير الى نهاية املوســم مع 
غرامة مالية قدرها عشرة مالين 
دينــار عراقي بعد اعمال شــغب 
الكراســي  وقلع  زاخــو  جمهور 

وحتطيم محتويات من امللعب.

اليوم.. مباراتان في الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز 
االستئناف تصدر عدة قرارات بشأن عقوبة نادي نفط الوسط
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لقطة من مباريات الدوري املمتاز

البارالمبية ُتناقش المشاركة 
بدورة االلعاب االسيوية 

7 أندية في نزاالت العالم 
للكيك بوكسينك

رواد دجلة الجامعة أواًل في 
البطولة الرمضانية بالسلة

هشام السلمان* 
ناقشــت اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية 
برئاســة د. عقيــل حميــد وبحضــور االمن 
العام وكالــة د. احمد العاني وجميع رؤســاء 
االحتــادات  البالغة)  16 ( احتادا باســتثناء احتاد 
العاب الصم ، وناقــش اجملتمعون عدد الالعبن 
واالدارين في  البعثــة العراقية املتوقع للدورة 
الذين  الالعبن  والتركيز على اشراك  االسيوية 
باســتطاعتهم حتقيق االجناز  بالــدورة وايضا 
التركيز على االحتــادات الرياضية التي تأتي في 
املقدمــة  دائما بن احتــادات اللجنة الباراملبية 
العراقيــة ، مع االخذ بنظــر  االعتبار ان نتائج  
الدورة االســيوية لبعض االحتادات هي مؤهلة 
الى باراملبياد باريــس 2024 .. وتطرق اجملتمعون 
الى قلة االموال املوجودة في اللجنة  الباراملبية 
واالزمة املالية التــي تُعاني منها في ظل تأخر 

صرف املوازنة املالية لهذا العام.
العراقيــة  الباراملبيــة  اللجنــة  وســتواصل 
متابعتها اجلــادة لتحديد املشــاركة في دورة 
االلعاب االســيوية التي تقام في تشرين االول 
املقبــل واالعالن بشــكل رســمي عن حجم 
البعثة العراقية التي ســتمثل العراق في هذا 

احملفل الرياضي االسيوي املهم.

* مدير إعالم اللجنة الباراملبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
7 أندية عراقية، حتضيراتها للمشاركة  تواصل 
في بطولة العالم لألندية للكيك بوكســينك 
التي ستقام في تركيا منتصف أيار املقبل.وقال 
أحمد رحيم املســؤول اإلعالمي لالحتاد املركزي 
للكيك بوكســينك »نســتعد فرقنا بشكل 
مكثف للدخول في غمار بطولة العالم لألندية 

املزمع إقامتها في تركيا في 12 آيار املقبل«.
وأضاف »ســيتواجد في هذه البطولة العاملية 
أقوى األندية من مختلــف القارات، مع العبن 
دولين«.وأوضح »ستشارك 7 أندية عراقية في 
هذه البطولة املهمة، هي سامراء، احلدود، صالح 
الدين، احلسنن، الكوفة، غاز اجلنوب، الصحة«.

يذكر أن األندية العراقيــة حققت نتائج رائعة 
في البطولة السابقة التي أقيمت في روسيا.
وعمل االحتاد املركزي للكيك بوكســينك على 
تهيئة كافة األمور لتســهيل مشاركة األندية 

في هذا احملفل العاملي الكبير.

بغداد ـ الصباح الجديد:
باهتمام مباشــر مــن رئيس نــادي كلية دجلة 
اجلامعة الدكتور عقيل اجلميلــي، وبالتعاون مع 
االحتاد املركــزي لكرة الســلة اخُتِتمت البطولٌة 
الرمضانية لكرة الســلة، التي أقيمت على أرض 

كلية دجلة اجلامعة.
واشــاد الدكتور عقيل اجلميلي اننــا اقمنا هذه 
البطولة لكي لنســتذكر ابطالنــا الذين لطاملا 
قدموا لكرة الســلة اجنــازات كثيــرة ونعيدها 
معهم في هذه االيــام الرمضانية اجلميلة حيث 
ان هذه البطولة الرمضانية األولى بكرة الســلة 
للرواد ٣x٣ انتهــت بتحقيق فوز ثمن لرواد دجلة 
اجلامعة، بعد مشاركة عشرة فرق من رواد العراق، 
فيما حصل رواد تربيــة الكرخ على املركز الثاني، 
ورواد القوة اجلوية على املركز الثالث. ورواد العراق 

على املركز الرابع.
البطولة تقدم فواصل متميزة لالعبن  وشهدت 
الرواد أشــاد بهــا جميــع املتابعــن للمباريات 
واسهمت في تعزيز روح التعاون بن األندية وكلية 
دجلة اجلامعة التي أســهمت فــي حتقيق رصيد 
لها عبر مشاركة فرقها في البطوالت وأيضا في 

تضييف نشاطات رياضية متنوعة.

تقرير 

إعالم الشباب والرياضة

ورئيس  والرياضة  الشــباب  وزير  طمأن 
االحتــاد العراقــي لكرة القــدم عدنان 
واجلماهير  الرياضــي  الوســط  درجال 
بنجاح العمليــة اجلراحية التي اجريت 
له صبــاح هذا اليوم االثنــن 25 – 4 – 
2022 في مستشفى اسبيتار بالدوحة.
وأكد الوزير  »درجال« ان العملية كانت 
تداخال جراحيا الوتــار منطقة الكتف 
االمين ، ُمثمناً في الوقت نفسه املواقف 
النبيلة والكلمات الطيبة التي تلقاها 
في مشــفاه مــن جميــع الرياضين 
والعاملن في األســرة الرياضية، فضاًل 
عن اجلماهير  واوســاط اجملتمع األخرى، 
راجًيا اهلل عز وَجْل أن ينعم على اجلميع 
بالصحــة والســالمة،  ولبلدنا االمن 
واألمان واإلزدهــار ونحن نعيش في ظل 
األيام العشرة األواخر من شهر رمضان 

املبارك.
مــن جانب اخــر، ناقش مجلــس ادارة 
الشركة العامة لالستثمارات الرياضية 
اهم املواضيع االستثمارية املدرجة في 
الذي  الدوري  اجتماعهــا  اعمال  جدول 
عقد برئاسة مدير عام الشركة ورئيس 

مجلس ادارتها الســيد علي شــمس 
الدين وبحضور اعضاء اجمللس .  ومت رفع 
املشــاريع  التي تخص  التوصيات  اهم 
للمصادقة  االجتمــاع  على  املطروحة 
عليها من قبل الوزير وكذلك مناقشة 
تنفيذ  املعروضة كفرص  املشاريع  اهم 
واشــراف من قبل الشــركة او احملالة 
عليهــا . كمــا متت مناقشــة املوازنة 
املالي للشــركة  واخر  املالية واملوقف 
مامت اجنازه في تأهيل وبناء املقر اخملصص 

للشركة.
وفي ســياق اخر، انطلقــت على قاعة 
االنشــطة الرياضيــة في مقــر وزارة 
الشباب والرياضة دورة تصميم الوحدات 
التدريبية للفئات العمرية التي تقيمها 
دائرة التربية البدنية والرياضة – قسم 
االنشــطة والبرامج مبشاركة اكثر من 
. وبدأ افتتــاح الدورة بكلمة  50 مدرباً 
ترحيبية من قبل مدير قسم االنشطة 
والبرامج الدكتــور صفاء صاحب الذي 
رحــب فيها باملشــاركن وأعــرب عن 
أمله في أن يســتفيد جميــع املدربن 
من هذه الدورة التي من شــأنها تطوير 
قدراتهــم الفنيــة في كيفيــة اعداد 
تصميــم الوحدات التدريبية حســب 
ووضع اخلطط  احلديثة  العلمية  الطرق 

للتعامل مــع الفئات العمرية .وتركزت 
محاضــرة اليوم االول مــن الدورة التي 
قدمها الدكتور صفاء صاحب والدكتور 

صبري بنانــة وعامر طالب على تعريف 
الوحدة  املشــاركن كيفية تصميــم 
التدريبيــة, ومفهوم الوحدة التدريبية, 

واســس تعامــل املدربن مــع الفئات 
العمرية.

الشــباب  وزارة  اختتمــت  ذلــك،  إلى 

والرياضة، فعاليات النسخة االولى من 
البطولة الرمضانية لرواد اندية الدوري 
القدم،  كرة  خلماســي  املمتاز  العراقي 
التي نظمتهــا دائرة التربيــة البدنية 
والرياضة – قســم االنشطة والبرامج 
على قاعــة االنشــطة الرياضية مبقر 
الوزارة مبشــاركة 6 انديــة مثلها عدد 
كبير من جنوم الكرة العراقية في اجواء 
واالخوة  باحملبة  مليئــة  مميزة  رمضانية 
وذكريات التنافس بــن العبي االندية . 
واسفرت نتائج اليوم النهائي للبطولة 
الذي شــهد حضور رسمي وجماهيري 
كبير عــن احراز فريق رواد نــادي الزوراء 
لقب البطولة بعد فوزه على منافسه 
فريق رواد نادي القوة اجلوية بنتيجة ) 7 – 
3 ( في مواجهة كبيرة متيزت باملستوى 
الفني العالي, فــي حن احرز فريق رواد 
نادي النفط املركــز الثالث بفوزه على 
فريق رواد نــادي الكهرباء بنتيجة ) 4 – 

.) 3
كمــا شــهد حفــل اخلتــام مبــاراة 
اســتعراضية بن فريق وزارة الشــباب 
والرياضــة وفريــق جنــوم برنامج والية 
بطيخ انتهت بفوز فريق الوزارة بركالت 
الترجيح بعد انتهاء وقت املباراة بتعادل 
الفريقــن بأربعة اهداف لكل منهما  . 

وفي اخلتام مت تســليم الفائزين باملراكز 
وامليداليات،  الكــؤوس  األولــى  الثالثة 
بحضور مدير عام دائرة التربية البدنية 
والرياضة احمد عودة ومعاون مدير عام 
دائرة التربية البدنية والرياضة الدكتور 
موفق عبد الوهاب واالمن العام لالحتاد 
العراقي املركزي محمد فرحان ومديرّي 
الدكتور  والبرامج  االنشــطة  قســم 
واالتصال  واالعــالم  صفــاء صاحــب، 

احلكومي علي العطواني.
من جانب اخر، نظمت  مديرية شــباب 
الرعاية  / منتــدى  البصــرة  ورياضــة 
الرعاية  دائــرة  بالتعاون مع  العلميــة 
العلمية  رحلة علمية الى مشروع مول 
البصرة قيد االنشاء مبشاركة مجموعة 
من الشــباب . وتضمنت الرحلة جولة 
برفقة  املشــروع  داخل مرافق  ميدانية 
مهندسي الشــركة املنفذة للمشروع 
الطالع الشــباب على االعمال املنجزة 
والتقنيات  واملواد  العمل  تقدم  ومراحل 
احلديثة املســتخدمة في البناء. جاءت 
هــذه الرحلة الطــالع الشــباب على 
االمكانيــات املتوفرة واملتاحه باالضافة 
العلمية  امكانياتهــم  تطويــر  الــى 
العمل  ســوق  الى  الدخالهم  واملهنية 

وانشاء مشاريع خاصه بهم

وزارة الشباب والرياضة تقيم دورة في تصميم الوحدات التدريبية للفئات العمرية
درجال يجري جراحة ناجحة في مستشفى اسبيتار

جانب من دورة الوحدات التدريبية للفئات العمرية التي القاها الدكتور صفاء صاحب

نور الجبوري
بســيطة  احتفالية  أجــواء  في 
لنادي  اإلداريــة  الهيئة  اقامتهــا 
الدفــاع اجلوي الرياضــي في مقر 
النادي وســط تغطيــة اعالمية 
كرمت مــن خاللهــا ادارة النادي 
فرقهــا الرياضية واملتمثلة بفريق 
كرة القدم )الرجال( للكرة املصغرة 
احلائز على املركــز الثاني لبطولة 
اندية العراق للكرة املصغرة والتي 
اشرف عليها احتاد سوكا العراقي 
وكذلــك العبن فريــق الدراجات 
الهوائيــة الذي حقــق إجنازه في 
البطولة االخيرة للموسم احلالي .
وحضــر التكــرمي رئيــس الهيئة 
اإلدارية للنادي الفريق الركن، معن 
زيد ابراهيم الســعدي، وعدد من 
اعضاء اإلدارة  وتوجه رئيس النادي 
في بدايــة التكــرمي بكلمة أثنى 
فيهــا على آداء وجهــود الالعبن 
جميعــآ خــالل منافســات هذا 
املوســم  وعلى مــا حققته فرق 
النادي بجميــع فئاتها من إجنازات 
على املســتوى احمللي  ، كما أثنى 
علــى اجلهازيــن الفنــي واإلداري 

مشــيداً  االجناز  صاحبــة  للفرق 
بدورهم الكبير ومــا يبذلونه من 
فرقهم  مبســتوى  لإلرتقاء  جهود 
إدارة  ثقــه  مؤكــداً  الرياضيــة، 
النادي فــي جميع فرقنا الرياضية 
واإلدارية في  الفنيــة  ومالكاتهم 

حتقيق املزيد من البطوالت.
الفرق  تقدم العبــي  من جانبــه 
والتكرمي بخالص  صاحبة اإلجنــاز 

الشكر والتقدير إلى رئيس النادي 
ولــإلدارة علــى دعمهــم الكبير 
واملتواصل لفــرق النادي والوقوف 
خلف الفريق في كل املنافســات 
، وعن هذا التكرمي الذي ســيكون 
له مردود طيب لتحفيز وتشجيع 
الفريــق خــالل الفتــرة القادمة 
البطوالت  مــن  املزيد  لتحقيــق 

واالجنازات  .

إعالم اللجنة  األولمبية
الوطنية  األوملبيــة  اللجنــة  كّرمت 
العراقيــة العبي والعبــات املنتخب 
الوطنــي بألعاب القــوى احلائز على 
التي  العــرب  ببطولة  الرابــع  املركز 
أقيمت فــي تونس الشــهر املاضي.

الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  وقال 

العراقيــة رعــد حمودي انه يشــعر 
بالفخــر عندمــا يلتقــي الرياضين 
والناشــئات  الناشــئن  األبطال من 
الواعدين مبســتقبل رياضي زاهر كما 
حمودي  اليوم.ولفت  وجوههــم  هي 
الى ان مبلغ التكــرمي اليعني القيمة 
احلقيقية التي يســتحقها الرياضي 

البطــل لكنــه بالتأكيــد يشــّكل 
الســقف األعلى وفــق اللوائح التي 
ينــص عليها القانــون والصالحايات 
املتاحة للمسؤول األوملبي. من جانبه 
أللعاب  املركــزي  االحتاد  رئيــس  ثّمن 
القوى الدكتــور طالب فيصل حرص 
رئيس اللجنة األوملبيــة رعد حمودي 

على حضور التكرمي بنفسه عاّداً ذلك 
إشــارة منه حلجم االهتمام بالفئات 
العمرية واملنجز الذي حققه منتخب 
العراق للناشــئن في بطولة العرب 
األخيرة باللعبة. ولفت فيصل الى ان 
العراق حّل رابعاً فــي جدول الترتيب 
متقدماً على منتخب اجلزائر املعروف 

بتأريخــه بألعــاب القــوى كما جاء 
العراق في طليعة دول املشرق العربي 
التي تضم السعودية وقطر والبحرين 
واالمــارات والكويت وعمــان واليمن 
وفلســطن  ولبنان  واألردن  وســوريا 
الى ان هذا الترتيب يسجل  مشــيراً 
واعــداً لهــؤالء الفتيان  مســتقبالً 

والفتيــات في مواجهاتهــم املقبلة 
آسيا.االشارة  عرب  من  إشقائهم  مع 
جتدر الى ان التكرمي شــمل أيضاً عدداً 
من العبــي املنتخــب الوطني األول 
عالية،  أرقاماً  للمتقدمن ممن حققوا 
وواعــدًة، فــي بطولة إنديــة العراق 
بألعاب القوى التي أختتمت قبل أيام.

األولمبية تكّرم منتخب الناشئين بألعاب القوى

بغداد ـ الصباح الجديد:
يلعب الالعب الواعد، كرار مهند، 
ضمن فريق أشــبال نــادي امانة 
بغداد لكرة القدم الذي يســتعد 
دوري  مباريــات  في  للمشــاركة 
اجلديد  للموســم  بغــداد  أندية 
2023/2022 وســبق لــه متثيــل 
الفريق في منافســات املوســم 
 ،2008 والالعب مواليد  الســابق، 
طالب في الصف األول املتوسط، 
يشــغل موقع الدفــاع األمين في 

مباريات فريقه.
جيداً  إجنازاً  السابق  املوسم  حقق 
بعد بلــوغ دور نصف النهائي مع 
لكنه خســر  بغداد  أمانة  فريقه 
املبــاراة امام الــزوراء بهدفن من 
دون رد، ويســعى الالعب كرار إلى 
ان يكون هذا املوســم هو موسم 
التعويــض واحلصول مــع فريقه 

على لقب بطل أندية األشبال.
الالعب يؤكــد ان إدارة نادي أمانة 
بغــداد تتابع ميدانيــاً التدريبات 
والرسمية  الودية  املباريات  وحتضر 
للفريق وهذا يعــد نقطة مهمة 
تســهم فــي حتفيــز الالعبــن 
افضل  االشــبال علــى حتقيــق 

النتائــج في املباريــات املقبلة، اذ 
سيشــارك الفريق فــي مباريات 
دوري الكرة اجلديد املقرر ان ينطلق 

يوم غد اخلميس.
يشــير إلى جهود املالك التدريبي 
لفريقــه فــي تعزيــز مؤهــالت 
وفقا  واجلماعية  الفردية  الالعبن 
يؤدي  اذ  تدريبــي متميز،  لبرنامج 
املدرب جاسم إبراهيم ومساعديه 

كــرمي صــدام ومحمــد خليــل 
رحمن  والكابــن  رمضــان  وكرمي 
مــدرب حراس املرمــى، دورا كبيرا 
فــي إيصال الالعبــن إلى افضل 
املســتويات الفنيــة وحتضيرهم 
بالنحــو املثالي ملباريــات الدوري 

اخلاص بفئة االشبال.
كرار يؤكــد امنيته ان يتدرج بفرق 
الفئــات العمرية للنــادي وصوالً 
إلى الفريق األول الذي يشــجعه 
وأيضا يتابــع مباريات فريق القوة 
اجلوية وهو من محبي هذا النادي 
العريق، ويأمــل ان يحقق التفوق 
فــي مباريات دوري اشــبال بغداد 
مــن أجل الفــوز بدعــوة اللعب 
ملنتخب اشبال العراق ومتثيله في 

االستحقاقات اخلارجية املقبلة.
وعلى صعيد األندية العاملية فهو 
من مشــجعي نادي ريــال مدريد 
اإلسباني.اما الالعب الذي يعجبه 
محليا في املالعب اخلضراء فهما 
إبراهيم  الوطني  املنتخــب  العب 
مهاوي،  عالء  الزوراء  والعب  بايش، 
مانشســتر  العب  العاملين  ومن 
سيتي اإلجنليزي كايل والكر الذي 

يشغل خط الدفاع.

الدفاع الجوي يحتفي بالعبي كرة القدم 
المصغرة والدراجات الهوائية 

كرار مهند.. طاقة واعدة
 في فريق أشبال أمانة بغداد 

كرار مهندنادي الدفاع اجلوي .. خطوات مهمة لدعم املتفوقني



تشــارك النجمة املصرية روبي إلــى جانب النجم 
أحمد حلمي في بطولة فيلــم "واحد تاني" املقرر 
عرضه في الصاالت السينمائية املصرية والعربية 

في عيد الفطر املبارك.
وشّوقت روبي اجلمهور لفيلم “واحد تاني”، إذ نشرت 
على حســابها الرســمي في موقع “إنســتغرام” 
البوستر اخلاص بها للفيلم وعّلقت قائلًة: “عايزين 
تعرفوا حكايتي؟ إســتنوني أول يــوم عيد الفطر.. 
فيلم واحــد تأني بجميــع دور العــرض في مصر 

والعالم العربي”.
يشارك في بطولة فيلم” واحد تأني”، بجانب أحمد 
حلمــي وروبي، كل مــن الفنان عمــرو عبد اجلليل 
والفنانــة نســرين أمني ونور إيهــاب وأحمد مالك 
والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر 
خضير الذي يعمل على تكثيف ســاعات التصوير 

من أجل االنتهاء من تصويره بشكل نهائي.
وتشــارك النجمة روبي في السباق الرمضاني من 
خالل مسلسل “رانيا وسكينة”، وتدور أحداثه حول 
فتاتني إحداهما من عائلة ثرية جداً، تضطر للهروب 
من العدالة بســبب أحداث مرت بها، لتلتقي فتاة 
من حي شــعبي مــرت بنفس الظــروف، وتعيش 
الفتاتان قصة هــروب طويلة جداً، وتقعان بالعديد 
من املشــاكل، وكلما حاولتا حل مشكلة، تقعان 
في واحدة أكبر منهــا، وتتوالى األحداث ضمن هذا 

اإلطار.

أكد املمثل املصري مصطفى شعبان أنه ال يوجد 
خالف بينه وبني زميله املمثل أحمد الســقا، وقال: 
"ميكن أيام فيلم مافيا كان في حساســية شوية 
بيننا، وحصل تسخني بيّنا من بعض اإلعالميني"، 

الفتاً إلى أن "املوضوع اتكشف بسهولة".
وقال مصطفى شعبان عن فيلم "ترانيم إبليس" 
الذي كان من املقرر أن يجمعهما: "مشــرع فيلم 
"ترانيــم إبليس" كان قائم فعــالً، وحضرنا عليه، 
بــس الفيلم اتعطــل في املوافقــات بتاعته، ألن 
فــي موافقات من جهــات كثيرة". كمــا أكد أن 
تعطل التصوير كان بســبب دخول أحمد السقا 
في تصويــر فيلم "العنكبوت" وإنشــغاله متاماً. 
حديث مصطفى شــعبان هذا جاء ضمن حلوله 
ضيف برنامج "حبر سري" مع اإلعالميـــة أسمـا 

إبراهيـم.

روبي 

مصطفى شعبان وأحمد السقا

أخبــارهــــــــــم

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

المؤسس:
اسمــاعيــل زايــر
رئيس مجلس االدارة:

ظافـــر زايــر
رئيس التحرير:
ظفـــار زايــر
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بغداد- الصباح الجديد:
تسلم الفنان كرمي وصفي مهمة اإلشراف على الفرق 
الوطنية التابعة لــوزارة الثقافة والســياحة واآلثار 
)التراث املوســيقي واألوركسترا السمفونية والفنون 
الشــعبية"، فيما أكــد وضع منهاج يقــدم الفنون 

العراقية الى العالم.
وقال املايســترو وصفي إن "إحيــاء حفالت حية، في 
مناطق شــعبية يســهم بتعريف املواطن العراقي 
بتراثه، لكن جهدنا لن يقف عن هذا احلد، بل نتوســع 
الى األقصــى بإقامة حفــالت غنائية وســمفونية 

واستعراضية خارج العراق".
وأضــاف "وضعنا منهاجاً يقدم الفنــون العاملية الى 
العراقيني، وفنون العراق الى العالم"، الفتاً الى "أهمية 
وامللحنني  املوسيقيني السمفونيني  املؤلفني  تشجيع 
واألخذ  العراقيني،  الراقصة  االستعراضات  ومصممي 
بأيديهم نحو االنتشار الذي يحقق للثقافة العراقية 

حضوراً واسعاً على الصعيدين احمللي واخلارجي".

 بغداد - الصباح الجديد:
أعلن املوسيقار فاروق هالل املقيم في مصر، عن ابتكار 

تلحني جديد يحمل اسم )العود تشيلو(.
وقال هالل: إن "اإلبتكار الذي سأعلن عنه في محاضرة 
ضمــن ندوة تقام بعد عيد الفطر، يجمع العود باجللو 

بدوزان جديد )ضبط طبقة اآللة املوسيقية(".
 وأضاف أن "هذا اإلبتكار يحمل عنوان )العود تشيلو( 

وسيقود انقالباً في املوسيقى العربية".
وأشار إلى أن "املوسيقى العراقية محصورة تلحينياً 
بني ثمان الى اثنتي عشــرة درجة، أما االختراع األخير 

ــن  واألداء فيمكِّ التلحــني 
أربع  وعشرين علــى 

درجة".

كريم وصفي: وضعنا 
منهاجًا يقدم الفنون 
العراقية الى العالم

فاروق هالل.. يبتكر 
تلحينًا جديدًا باسم 

)العود تشيلو(

سمير خليل:
   كانــت مقــرا للواليــة في 
العثماني تضم دوائرها  العهد 
الرســمية، وثكنة عســكرية 
املســؤول عن حماية  للجيش 

وتوفير أمن بغداد.
 بناهــا والــي بغــداد التركي 
نامق باشــا الكبير وامت بناءها 
باشا،  مدحت  الوالي  ذلك  بعد 
ويقال أيضا انها كانت مدرسة 
شــيدها موفق اخلادم وسميت 

)باملدرسة املوفقية(.
)املشتى(  تعني  التي  والقشلة 
الذي  املكان  التركيــة،  باللغة 
يقــي اإلنســان مــن تقلبات 
اجلــو، باتت مــن معالم بغداد 
التاريخيــة والتراثيــة، فهــي 
تغفو  بغداد  مدينة  تتوســط 
علــى نهر دجلــة اخلالد وجتاور 

شارع املتنبي االثير وتالصقه.
وببرجهــا  اليــوم  القشــلة 
العريقة صارت مزارا  وساعتها 
للعوائل ليال ونهارا، بعد افتتاح 
املتنبي بحلته اجلديدة  شــارع 
بداية العام احلالي، ألنها راحت 
حتتضن العديد من االنشــطة 
ومعارض  وجتمعات  من حفالت 
متنوعة تثير الدهشة والرغبة 
بأجوائها  والتمتــع  بزيارتهــا 

الساحرة.
"الصباح اجلديد" زارت القشلة 
ليــال وجتولت فــي متنزهاتها 
وزواياها والتقت ضيوفها ياسر 
العامري مــع زوجته الذي قال: 
اجواء جميلة افتقدها الشعب 

العراقي ووجدها اخيرا في قلب 
بغداد، في مكان عمره بات قرنا 
تقريبا، نثني ونشد على االجراء 
احلكومي بافتتاح القشلة امام 
والتــي اهملت رغم  املواطنني 
الشعب  لثقافة  مرتعا  كونها 
العراقــي، اهملت فــي فترات 

عادت  اليــوم  لكنها  طويلــة 
لنشــاطها وحيويتهــا، عادت 

اليها روحها اجلميلة".
ويضيف: نحن عادة نزور املكان 
نهارا لكــن اليوم قررنا ان نزوره 
اجلميلة  االجواء  لندشــن  ليال 
في هــذا املكان الــذي أصبح 

واوربيني  وآسيويني  عرب  عامليا، 
ويلتقطــون  املــكان  يــزورون 
الصور التذكارية لذلك نطالب 
االهتمــام باملــكان أكثر وهي 
مســؤولية اجلميــع، كذلــك 
نظافة املكان مسؤولية اجلميع 
والزائــر إذا رأى املــكان نظيفا 

فهو حتما سيحافظ على هذه 
النظافة”.

في سوق القشلة الليلي الذي 
شيد في حدائقها ويضم شتى 
عالء  قال  الصغيــرة  احلاجيات 
احســان أحد الباعة: ســوقنا 
خاص بالقشلة، خطوة جميلة 

بافتتــاح هذا املعلــم اجلميل 
ليال، نحن هنا في هذا الســوق 
بشــكل يومــي خالل شــهر 
رمضــان مع تواجــد العائالت 
الكرمية، هنا نحن نلتقط رزقنا 
بهذه  نتمتع  الوقت  نفس  وفي 

االجواء اجلميلة".
وخطيبتــه  مهــدي  كمــال 
الصغيرة  شقيقتها  اصطحبا 
حلضــور جتمــع خــاص فــي 
القشــلة ذكر بأنهــم من رواد 
املتنبــي ولكن حضــروا اليوم 
ينـــظمه  الذي  التجمع  لهذا 
اجملتمـع  منظمـات  مـن  كروب 

املدنـي.
خطيبته سناء عمر اعربت عن 
سعادتها بهذه االجواء الرائعة 
واضافت" انا ايضا أزور القشلة 
لزيارتها  تشــوقنا  مــرة،  ألول 
الفيســبوك  ألنهــا تشــغل 
واالنســتغرام، املــكان جميل، 
طراز بغدادي قدمي ونحن سنكرر 

الزيارة ان شاء اهلل".
مجموعة من الشباب يتجولون 
فــي حدائق القشــلة، منهم 
ناردين نشــوان: نحن  حتدثــت 
)كروب( اصدقاء من اجلنســني، 
االجواء  عــن  كثيرا  ســمعنا 
املكان  هــذا  في  الرمضانيــة 
فقررنا زيارته خاصة وهو يجاور 
شــارع املتنبي الــذي نحن من 
نلتقط  املكان،  نستطلع  رواده، 
الصــور التذكاريــة، نقضــي 
اوقاتا طيبة، املكان مثالي جدا 

للعائالت والشباب".

بغداد - الصباح الجديد:
بعد حصوله على ثمانية عشــرة جائزة 
ومشــاركته بخمســة وثالثني مهرجانا 
عامليا. ترشــح فيلم "وصمة عار" خملرجه 
العراقي املغترب جعفر مراد لثالثة جوائز 
اخرى وهذه املرة في مهرجان أف آي ســي 

في ريو دي جينيرو في البرازيل.
وذكر مراد ان: الترشــيحات هي كأفضل 
فيلم عاملي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل 
مخرج، الغريب في آخر ترشــيح كأفضل 
الوثائقية ال  مخرج الن مخرجي االفــالم 
يترشــحون عادة جلائزة أفضل مخرج في 

املهرجانات كما في االفالم الروائية، ولكن 
هذا الترشيح أسعدني بصراحة، “وصمة 
عار" فيلــم وثائقي يناقش قضية مهمة 
جــدا وهي ضحايا حــرب اخلليج وعقوبة 
الشــباب الذين رفضوا املشاركة في هذه 
احلرب، الزال هؤالء الشباب وبعد مرور فترة 

كبيرة من الزمن يعانون منها".
اخملرج جعفر مــراد يعمــل بإمكانيات 
محدودة ميلك رصيــدا رائعا من االفالم 
التــي اجنزها في غربته وهو ال ينســى 
وطنه االم واهله في اعماله وهي: )خلف 
املرآة( والذي شــارك بســبعة واربعني 

مهرجانــا وحصل على تســعة جوائز، 
وفيلم ) لي فوياج( والذي كان مشــروع 
التخرج لدرجة املاجســتير من جامعة 
والذي شارك بتسعة  البريطانية  هاالم 
وثالثني مهرجانا وحصل على ســبعة 
الــى فكتوريا(  )العودة  وفيلــم  جوائز، 
والذي شــارك بثالثة وســتني مهرجانا  
وحصل على اربعة عشرة جائزة، وفيلم 
) فطوراجنليزي( وهو اول افالمه الروائية 
الطويلة والــذي عرضه في لندن حيث 
يقيم وفي ســينما فونكس وعرض في 

بغداد ايضا.

"وصمة عار" يشارك في مهرجان أف آي سي في ريودي جينيرو
لمخرجه جعفر مراد..

القشلة.. باتت مزار العوائل الباحثة 
عن الزهو الجميل في ليالي رمضان

متابعة - الصباح الجديد:
تستعد الفنانة اللبنانية 
جنيم  نســيب  ناديــن 
الثاني  اجلــزء  لتقدمي 
مسلســل  مــن 

"صالون زهرة".
ت  ر تصــد و
بطلة العمل 
نيــة  للبنا ا
يــن  د نا

نســيب 
امللصق  جنيم 
نــي  عال إل ا

للمسلســل، الذي سيعرض على 
منصة شاهد VIP قريباً.

وكان اجلــزء األول، قــد جمع نادين 
معتصم  الســوري  باملمثل  جنيم 
النهار في دوري البطولة، إلى جانب 
نخبة من املمثلــني منهم: طوني 
عيســى، زينة مكي، كارول عبود، 

نقوال دانيال وفادي أبي سمرا.
مسلســل صالون زهرة من تأليف 
بو عيد،  نادين جابــر، إخراج جــو 

وإنتاج شركة” صباح إخوان”.
النساء  املسلسل قصص  ويتناول 
من خالل هــذا املكان الــذي يُعد 

املــالذ اآلمــن للســيدات اللواتي 
تلجأن إليه، ليس بهدف التجميل 
همومّهن  ملشــاركة  بل  فحسب 
والزوجية  العاطفية  ومشاكلّهن 

أيضاً.
وفي ســياق األحــداث، يصل إلى 
الصالــون، كرســي حالقــة عن 
وهنا يضطر صاحب  اخلطأ،  طريق 
املســتحيل  فعل  إلى  الكرســي 
الســتعادته، مهما كلــف األمر، 
تنجيد  لفتــح محــل  ويضطــر 
بالقرب من الصالون بغية التقرب 
من زهرة والوصول الى الكرســي 

املنشود.
تغيب جنيم هذا املوســم عن دراما 
استراحة  فترة  والسبب هو  رمضان 
وحتضيــر ملشــاريع جتاريــة خاصة، 
منها جتميلــي بالدرجة األولى، لكن 
شركة "الصباح" قررت العمل على 
ســيناريو جديد يليق بعــودة نادين 
جنيم إلى الشــركة مطلع الســنة 
املقبلــة لتكون بطلة رمضان 2023 
بحسب ما تؤكد املعلومات، لكن لم 
البطل  التفاصيل عن اسم  تفصح 
املفتــرض أن يواجه جنيم في العمل 

اجلديد لرمضان املقبل.

نادين نجيم تستعد لـ "صالون زهرة 2 "

بغداد- الصباح الجديد:
شارك النجم ســتار خضير بدورين 
ضمــن قائمــة االعمــال الدرامية 
احمللية لشــهر رمضــان احلالي، في 
مسلسل وطن تأليف واخراج علي ابو 
خمرة ومسلسل بنات صالح تأليف ندى 
عماد خليل وإخراج اخملرج السوري إياد 

نحاس.
ومن هنا يقول عــن دراما رمضان 
ومســاهمته  الفنية  واعمالــه 

فيها:
ما قــدم مــن درامــا رمضانيه 
برغــم بعــض املالحظــات اال 
تشــد  ان  اســتطاعت  انها 
املشــاهد وهذا واضح من 
خالل اجلمهــور املتابع 
لعمــل بنات صالح 
بان  ينبــيء  وهذا 
العراقية  الدراما 
تستطيع الوصول 
العربي  للمشاهد 
لهــا  وجــدت  ان 
الصاحلة  األرضيــة 
واالنتــاج الصحيح، 
بالنســبة لــي ومن 
شــخصية  خــالل 
بيــت  فــي  جمــال 

البنات وشــخصية الضابط آمــر اللواء 
اوصلت  اعتقــد  وطــن،  في مسلســل 
الشــخصيتني بــكل االبعــاد وبحرفيه 
واحلمد هلل، وطبعــا هذا من خالل تفاعل 

كثير من املشاهدين".
وأضاف خضيــر الدراما الرمضانية افرزت 
طاقات شــبابيه كبيره ومهمه ســترفد 
احلركــة الفنية بدماء جديــده، هم كثر 
من غير ذكر لألســماء الن املشــاهد تابع 

اعمالهم وعرفهم جيدا".

وداد إبراهيم:
يستعد اخملرج "عباس رهك" رئيس قسم 
املسرح في كلية الفنون اجلميلة بجامعة 
بابل لتقدمي مســرحيته "سوق بيكيت" 
في مــكان مهجور قــرب الطريق الدولي 
املوصل الــى مدينة احللــة منطلقا من 

فكرة فن االداء املنتمي للعرض املعاصر. 
وقال رهــك للصباح اجلديد بــدأت فكرة 
العمل منذ عشــر ســنوات وانــا اعمل 
بهذا النمط وبعروض تنتمي الى املسرح 
املكانــي واعتبره جزء اســاس من تكوين 
العرض، وحصلت  النص وفكرة  وهندسة 
علــى جائــزة أفضل نــص واخــراج عن 
مسرحية "ريد الن" في مهرجان اجلامعات 
العراقية، واعمال اخرى قدمتها في اماكن 
مهجــورة مثل محطة قطــار احللة واثار 

بورسيبا االثرية.
وتابــع رهك: اما عن مســرحية "ســوق 
بيكيت" فسيقدم في حقل مهجور على 
الطريق الدولي املوصل الى احللة ويتضمن 
نصوص الكاتب العبثي بيكيت مثل" في 
واين ومالون  واللعبة ومــاذا  انتظار غودو 
فن  تعتمد  بطريقة  وســتقدم  يحتضر" 
العمل من حوار  املعاصر فأجــرد  العرض 
بيكت واعمــل على الفكرة وبلغة عامية 
محلية معروفة مــن قبل اجملتمع، وهكذا 
عروض يكــون املــكان جزء مــن تكوين 

وهندســة النص وينعكس على مستوى 
االداء واحلــدث والديكــور واحلــوار وطرح 
الفكرة. مع اضافة لوحات فنية واملتلقي 
يتنقل وكأنه يتسوق داخل املكان ويعتبر 

مشارك في العمل.
واضاف" سيتم طرح مواضيع ادانة احلرب 
والتطرف والفساد االداري، وسيشارك في 
العمل اربعون ممثل منهم طلبة واستاذة 

في كلية الفنون.

ستار خضير: الدراما الرمضانية 
افرزت طاقات شبابيه كبيرة

"سوق بيكيت" عرض
 مسرحي في مكان مهجور
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