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بغداد - وعد الشمري:
وطن  انقــاذ  حتالف  يتحــدث 
عن قــرب انضمــام املزيد من 
املستقلني إلى موقفه الداعي 
اغلبية  حكومــة  لتشــكيل 
سياســية، متوقعاً جناحه في 
النتخاب  قريبة  عقد جلســة 
رئيــس اجلمهوريــة وحتقيــق 
نائبــا، في   220 الـــ  نصــاب 
وقت يؤكد اإلطار التنســيقي 
املعطل"،  "الثلــث  امتالكــه 
دون  متــر  لــن  احلكومــة  وأن 
البيـت  داخـل  توافـق  حصول 

الشيعـي.
الدميقراطي  احلزب  عضو  وقال 
محسن السعدون في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 
أمس  عقد  وطن  انقاذ  "حتالف 
اربيل  األول اجتماعاً مهماً في 
بحضــور قياداتــه وذلك قبل 
ساعات من انتهاء مهلة زعيم 
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار 
للقــوى االطــار التنســيقي 

بتشكيل احلكومة".
وتابــع الســعدون، أن "حلفاء 
التيــار الصــدري فــي حتالف 
انقــاذ وطــن، وهمــا كتلــة 
الدميقراطي  واحلزب  الســيادة 
بشكل  أعلنوا  الكردســتاني 
واضح دعمهــم ملبادرة الصدر 
لالطار  قدمهــا  التي  ســواء 
التنســيقي أو تلــك املقدمة 
إلى القوى املستقلة بتشكيل 

احلكومة خالل 15 يوماً".
وأشــار، إلــى أن "االجتمــاع 
بضرورة  التأكيــد  إلــى  خرج 

االغلبية  تشــكيل حكومــة 
الوطنية واالنفتاح على القوى 
بهذا  تؤمن  التي  السياســية 

املشروع".
"االطار  أن  الســعدون،  وبــني 
لم  املهلة  طوال  التنســيقي 
يستطع احلصول على أي تقدم 
لذلك  احلكومــة،  بتشــكيل 
بضرورة  اجلميع  يداهم  الوقت 
أن يكــون هنــاك نهاية حلالة 

االنسداد السياسي".
ولفــت، إلى أن "حتالــف انقاذ 
وطن، الكتلــة النيابية األكثر 
مع  التواصل  وبإمكانــه  عدداً 
املســتقلني من أجل احلصول 
انتخاب  جلســة  نصاب  على 

رئيس اجلمهورية".
أن "اجللسة  الســعدون،  وأورد 
التي كانت مخصصة  االخيرة 
اجلمهورية  رئيــس  النتخــاب 

شهـــدت حضـــور نــــواب 
مستقلني وجتـــاوز احلضـــور 

200 نائب".
وتوقع، أن "تشــهد اجللســة 
لالنتخاب  اخملصصــة  املقبلة 
النواب  مــن  املزيــد  حضــور 
حضور   " مرجحاً  املستقلني"، 
أكثــر مــن نصــف النــواب 
اجللسة  هذه  في  املســتقلني 

مع حتالف انقاذ وطن".

إلــى  الســعدون،  ومضــى 
أن "النصــاب الــذي طلبتــه 
العليــا  االحتاديــة  احملكمــة 
لتحقيــق جلســة انتخــاب 
رئيس اجلمهورية هو 220 نائباً، 
ومبجرد حتقيقه ســوف منضي 
بعدها إلى تشــكيل احلكومة 
وهي مهمة ســتكون أسهل 
ألن متريرهــا ال يتطلب ســوى 
النصف زائــد واحد من العدد 

الكلي ألعضاء مجلس النواب، 
أي موافقة 166 نائباً".

ائتالف  ذكــر عضو  من جانبه 
دولة القانــون عمران كركوش 
فــي حديــث إلــى "الصباح 
اجلديد"، أن "االطار التنسيقي 
لبحث  اجتماعاتــه  يواصــل 

التطورات االخيرة".
وتابع كركــوش، أن "األمور ما 
زالت معلقة بشــأن تشكيل 
حالياً  متيل  أنها  رغم  احلكومة 
إلى صالح اإلطار التنســيقي، 
ابــدى  أن  بعــد  خصوصــاً 

املستقلون موقفاً مؤيداً لنا".
ولفــت، إلى أن "موقفنا ما زال 
واضحاً بــأن احلكومة يجب أن 
تتشكل من الكتلة الشيعية 
التي تضم اإلطار  األكثر عدداً، 
الصدري،  والتيار  التنســيقي 
أن تدعم أي  التي ينبغي  فهي 
مجلس  رئيس  ملنصب  مرشح 

الوزراء".
وانتهى كركوش، إلى أن "التيار 
الصدري وشــركاءه في حتالف 
إنقــاذ وطن لــن يتمكنوا من 
عقد جلســة انتخــاب رئيس 
اجلمهوريــة ألننا منلــك عدداً 
من النواب يشــكلون أكثر من 

الثلث الضامن".
من  جديــدة  جولــة  وبــدأت 
لتشكيل  واللقاءات  املباحثات 
احلكومــة، في وقــت مازالت 
حتالف  بني  واضحــة  اخلالفات 
التنسيقي  واإلطار  وطن  إنقاذ 
بشــأن من له احلق في تقدمي 

مرشح رئيس الوزراء.

انقاذ وطن يراهن على تحقيق النصاب.. واإلطار التنسيقي: لدينا الثلث المعطل

توجه النضمام مستقلين الى مشروع األغلبية 
وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية متأرجحة

التصّحر في العراق.. حصاد ما لم يزرع
6في األرض سابقا توقيع بايدن على قانون يعود للحرب
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الصباح الجديد ـ متابعة:
حذرت األمم املتحدة، امس الثالثاء، 
من أن هناك احتماال بنسبة 48 
باملئة أن يصل املتوسط السنوي 
لدرجة حرارة األرض خالل ســنة 
واحد على األقل من الســنوات 
اخلمــس املقبلة إلــى 1,5 درجة 
مئوية باملقارنة مع ما كان عليه 
الكوكب  ســطح  حرارة  معدل 

قبل احلقبة الصناعية.
لكــن جتاوز هــذه العتبة مؤقتا 
دائمة  بصــورة  جتاوزها  يعني  ال 
أهداف  على  القضــاء  وبالتالي 
التغير  باريــس بشــأن  اتفــاق 

املناخي.
وحدد اتفاق باريس أهدافا طويلة 
األجــل لتوجيه جميــع البلدان 
للحد بشكل كبير من انبعاثات 
غازات االحتباس احلراري العاملية 
لتقتصــر زيــادة درجــة احلرارة 
القــرن على  العاملية فــي هذا 
بل ومواصلة  درجتني مئويتــني، 
إبقاء هذه  إلــى  الرامية  اجلهود 
الزيــادة فــي حــدود 1.5 درجة 

مئوية.

وقالت املنظمة العاملية لألرصاد 
املتحدة  لــألمم  التابعة  اجلويــة 
في حتديــث لتقريرها املناخي إن 
هناك "احتماال بنســبة 50 في 
املئة بأن يصل املتوسط السنوي 
لدرجة احلرارة العاملية مؤقتاً إلى 
1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما 
قبل العصر الصناعي، في سنة 

واحدة على األقل من الســنوات 
هذا  ويتزايد  املقبلــة،  اخلمــس 

االحتمال مع مرور الوقت".
وبحسب التقرير اجلديد فإن هذا 
اخلطــر "يتزايد بشــكل مطرد 
منذ عــام 2015 عندما كان هذا 

االحتمال منعدما تقريبا".
وأوضحــت املنظمــة أن هــذا 

االحتمال كانت نسبته "10 في 
املئــة في الفتــرة 2021-2017، 
وارتفع إلى ما يقرب 50 في املئة 
في الفتــرة 2022-2026. وهناك 
احتمال بنســبة 93 فــي املئة 
بأن يصبح عام واحد على األقّل 
2022-2026 أحر عام  في الفترة 
مسجل، ليحل محل عام 2016 

كأحر عام".
وبحســب "التحديــث العاملي 
العقدي،  إلى  الســنوي  للمناخ 
الصــادر عــن مكتــب األرصاد 
وهو  املتحدة،  باململكــة  اجلوية 
الرائد في هذه  املنظمــة  مركز 
التنبــؤات، ثمة احتمــال أيضاً 
بنســبة 93 في املئة بأن يتجاوز 
متوسط درجة احلرارة للسنوات 
متوســط   2026-2022 اخلمس 
السنوات اخلمس املاضية 2017-

."2021
ونقل التقرير عــن األمني العام 
لألرصاد  العامليــة  للمنظمــة 
اجلويــة بيتيري تــاالس قوله إن 
، مبهارة  تبــني  الدراســة  "هذه 
علميــة فائقــة ، أننــا نقترب 
بشــكل ملحوظ مــن الوصول 
مؤقتا إلــى احلد األدنى احملدد في 

اتفاق باريس بشأن تغير املناخ".
درجــة   1.5" أن  تــاالس  وأكــد 
إحصاءات  نتيجة  ليست  مئوية 
عشــوائية، بل هي مؤشر على 
فيها  ســتصبح  التي  النقطة 
التأثيــرات املناخية أشــد ضررا 

بالناس بل وبالكوكب بأسره".
وحذر األمني العام للمنظمة من 
أنه "ما دامت انبعاثاتنا من غازات 
مســتمرة،  احلراري  االحتبــاس 
ستواصل درجات احلرارة االرتفاع، 
دفئا  أكثر  وستصبح محيطاتنا 
وسيســتمر  حمضية،  وأكثــر 
اجلليدية  واألنهار  البحري  اجلليد 
الذوبان، وسيواصل مستوى  في 
سطح البحر االرتفاع، وسيصبح 

طقسنا أكثر تطّرفاً".
وأضــاف أن "احتــرار املنطقــة 
القطبيــة الشــمالية يتزايــد 
بشــكل غيــر متناســب، وما 
القطبية  املنطقــة  في  يحدث 

الشمالية يؤثر فينا جميعا".
وذكــر التقريــر بــأن الهيئــة 
احلكومية الدولية املعنية بتغير 
املناخ تعتبر أن "اخملاطر املتصلة 
النظم  تهــّدد  التــي  باملنــاخ 
مع  تزداد  والبشــرية  الطبيعية 
احتــرار عاملي مبقــدار 1.5 درجة 
احلالي،  بالوضع  قياســا  مئوية 
مع كون االحترار أقل من درجتني 

مئويتني".

مخاطر المناخ تهّدد النظم الطبيعية والبشرية جراء تزايد سخونة األرض 
األمم المتحدة تحذر:

تقريـر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اخلى االحتاد الوطي الكردســتاني 
مســؤوليته من الفســاد الكبير 
والتعامــل غيــر املســؤول مبلف 
الى  مشــيراً  االقليم،  في  النفط 
انه ال االحزاب وال برملان االقليم وال 
الوزراء مطلعني على تفاصيل هذا 

امللف.
وقال رئيس كتلــة االحتاد الوطني 
في برملــان االقليم زيــاد جبار في 
تصريح للصبــاح اجلديد، ان حزبه 
الية بيع وتصدير  غير مطلع على 
النفط، فضالً عن ان الوزراء ليسوا 
النفط، نظــرا الن  علــى ملــف 
يجتمع  لم  والغاز  النفط  مجلس 

منذ فتــرة، وان القرارات تصدر من 
قبل رئيس حكومة االقليم فقط.  
واوضــح ان الوضــع االقتصــادي 
نظراً  حلكومة االقليم جيــد جداً 
الذي شــهدته  الكبير  لالرتفــاع 
في  اسهم  الذي  النفط،  اســعار 
ارتفــاع ايرادات حكومــة االقليم 
املالية، واردف اال ان ايرادات النفط 
ويعــود  بالشــفافية  تتســم  ال 
%41 منهــا الى خزينــة حكومة 
%59 منها  بينما يذهــب  االقليم 
الى الشــركات واجــور النقل لذا 
ينبغي اجراءات اصالحات في هذه 

النسب.   
وبني جبار ان حكومة االقليم ومنذ 

للموازنة،  قانونا  تقدم  لم  سنوات 
وهو مــا ادى الى حصول تفرد كما 
يالحظ االن في اجلانب االقتصادي، 
ونحن فــي برملان االقليم لســنا 
مطلعــني على حجــم التصدير 
وايرادات بيع النفط والية توزيعها.  
رئيس  قــال مستشــار  ذلك  الى 
حكومة االقليم لشــؤون الطاقة 
الدكتــور بيــوار خنســي، الى ان 
قرارات احلكومــة االحتادية اخلاصة 
مبلــف النفط فــي االقليم جاءت 
على خلفية ضغوطات سياسية، 
"ونحــن طالبانا مبنح فرصة اخرى 
الى  خاللها  الطرفــان  ليتوصــل 
معاجلة ملشــكلة النفط بالسبل 

القانونية".
تابعته  تصريح  في  واشار خنسي 
حكومة  ان  الــى  اجلديد،  الصباح 
االقليم غير قادرة على تنفيذ قرار 
احملكمة االحتادية، وان العراق يدرك 
عدم قدرتنا على تنفيذ هذا القرار، 
ونحن لســنا قادرين على االلتزام 
به، نظرا الن مواد الدســتور التي 
تنظم التعاطي مع النفط والغاز 
تنص على ان يتم ادارة هذه الثروة 
العراق  في  النفط  وســتراتيجية 
بالتعــاون بني احلكومــة االحتادية 
يكون  ال  وان  واحملافظات،  واالقاليم 
االحتادية،  احلكومــة  علــى  حكراً 
وهو ما اعتبره انتهاكا للدســتور 

العراقي.      
وبينما اعتبــر تلك القرارات تتجه 
بالعراق الى ان يكون دولة مركزية، 
اشــار الى ان هنــاك ازدواجية في 
العراقي،  النفــط  وزير  تصريحات 
الذي قــال بانــه يدعــو االن الى 
اخضاع ملف النفط الى سيطرة 
احلكومــة االحتادية، بينما كان في 
السابق يقول بان %80 من العقود 
التــي وقعتها حكومــة االقليم 

قانونية.  
يخلــي  الكردســتاني  االحتــاد 
النفــط  بشــأن  مســؤوليته 
والدميقراطي متمسك بتجاوز قرار 

احملكمة االحتادية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وجــه رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي وزارة املالية امس الثالثاء، 
بتخصيــص ثالثة مليــارات دينار 
الرملية، واعداد  الكثبــان  لتثبيت 
ورقة خضراء تعنى بالطاقة، وإبقاء 
معسكر الرشيد منطقة خضراء.

أورد هذا املتحدث باســم مجلس 
الــوزراء حســن ناظم فــي مؤمتر 
االجتماع  اثــر  عقــده  صحفــي 
األســبوعي املعتــاد للمجلــس، 
تابعته الصبــاح اجلديد، وجاء فيه 
أيضا ان األسبوع املقبل سيشهد 

توزيع سندات نصف مليون قطعة 
ارض.

وقــال ناظــم إن "رئيس الــوزراء 
مصطفى الكاظمي أصدرعددا من 
التوجيهات، منها تشــكيل جلنة 
لتطويــر ســاحة التحرير ونصب 
احلرية وحديقة األمة وسط بغداد، 
كما وجه بإعداد ورقة خضراء تعنى 
املتجددة  الطاقة  باالعتماد علــى 
أنه  الى  االنبعاثات، اضافة  وتقليل 
وجه ايضا بإبقاء معسكر الرشيد 
في بغداد منطقة خضراء وحديقة 

كبرى".

ووفيمــا اورد ناظم ان "اجمللس وجه 
وزارة املالية بتمويــل وزارة الزراعة 
ثالثة مليارات دينار لتنفيذ مشروع 
تثبيت الكثبان الرملية"، أشار الى 
ان "مجلس الوزراء استضاف خالل 
الثالثاء  امــس  جلســته -عقدت 
- الوكيــل الفني لــوزارة الزراعة 
ملناقشــة احلمى النزفيــة واتخاذ 

التدابير الالزمة ملواجهتها".
ناظــم افــاد أيضا ان "االســبوع 
من  أكثر  توزيع  سيشــهد  املقبل 
نصف مليون سند ضمن مشروع 

داري".

نصف مليون سند ضمن مشروع داري توزع األسبوع المقبلاالتحاد يخلي مسؤوليته: نحن وال اي وزير او برلماني مطلع على ملف النفط في االقليم

الكاظمي يوجه باعداد ورقة خضراء للطاقة مستشار بارزاني: حكومة االقليم غير قادرة على تنفيذ قرار المحكمة االتحادية
وثالثة مليارات دينار لتثبيت الكثبان الرملية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
النفطية  البالد  إيرادات  جتاوزت 
خالل األشــهر األربعة املاضية 
ونصف  مليــار   38 مــن  أكثر 
املليار دوالر، مرتفعة عن العام 
املاضي بنسبة تقارب %83، وما 
يقرب من %150 عن العام الذي 

قبله. 
وحسب جداول شركة تسويق 
إيرادات  فإن  النفط "ســومو" 
خالل  بلغت  النفطيــة  البالد 
االربع اشــهر االولى من العام 
احلالي 38 مليــارا و594 مليون 
دوالر، مرتفعــة بنســبة 82.8 
نفس  بإيــرادات  مقارنة  باملئة 
الفترة من العام املاضي 2021 
التــي بلغت 21 مليــاراً و113 
بنسبة  ومرتفعة  دوالر،  مليون 
149.11 باملئة عن نفس الفترة 
من عــام 2020 التي بلغت 15 

مليارا و493 مليون دوالر.       

وبينت أن معدل سعر البرميل 
النفط الواحد خالل الشــهور 
األربعة االولى من العام احلالي 
دوالر   97.838 بلغــت   2022
للبرميل مرتفعا بنسبة 62.91 
باملئة مقارنة بســعر االشهر 
االربعة االولى من العام املاضي 
2021 الذي بلــغ 60.055 دوالرا 
بنســبة  ومرتفعا  للبرميــل، 
156.85 باملئة عــن عام 2020 
معـــدل  فيــــه  بلغت  الذي 
الواحـــد  البرميــل  سعـــر 

38.091 دوالرا.
النفط  صــادرات  معدل  وكان 
قد بلغ 3.2 مليون برميل يومًيا 
في املتوسط خالل أول 4 أشهر 
من 2022، مقابــل 2.9 مليون 
املتوســط  يومًيا في  برميــل 
باملدة نفسها من العام املاضي 
2021، مقابل 3.4 مليون برميل 

يوميا لعام 2020.

إيرادات البالد النفطية تتجاوز
38 مليار ونصف المليار دوالر خالل 

األشهر األربعة الماضية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالــب وزيــر اخلارجيــة فؤاد 
اجملتمع  الثالثاء،  حســني امس 
الدولي بتوفير املزيد من الدعم 
واملســاعدات اإلنســانية إلى 
املتواجدين  السوريني  الالجئني 

على أراضي البالد.
جاء ذلك فــي كلمة له ألقاها 
مؤمتر  فــي  مشــاركته  خالل 
بشأن  الســادس،  بروكســل 

مستقبل سورّيا واملنطقة.
وقال حســني في الكلمة التي 
تابعتهــا الصبــاح اجلديد، إن 
"العــراق يــؤوي آالف الالجئني 
الســوريني على أراضيه، ورغم 
العديد مــن الظروف الصعبة 
التي مــرت بها البــالد إال أننا 
املعونات  توفيــر  متكنــا مــن 
اإلنســانية لهــم مبســاعدة 

داعيا  الدوليــة"،  املنظمــات 
املزيد من  إلــى  الدولي  اجملتمع 
تكثيف اجلهود في مســاعدة 

احلكومة بهذا امللف.
"يتعــني على  بالقــول  وأردف 
اجملتمــع الدولــي والتحالــف 
الدولــي املناهــض لتنظيــم 
املتحدة  الواليات  بقيادة  داعش 
األمريكية أن يبــذال مزيدا من 
التي  اخملاطــر  إلنهــاء  اجلهود 
تشــكلها اجملاميــع األرهابية 
علــى العــراق وســوريا و ملنع 
اســتمرار اجلرائم التي ترتكب 

بحق اإلنسانية.
وقــال ايضا "نطالــب اجملتمع 
الدولي بحسم مصير الالجئني 
اخمليمــات،  فــي  املتواجديــن 
وينبغي لنا أن جنــد حالً لهذه 

اخمليمات".

الخارجية تطالب بمزيد من 
الدعم والمساعدات لالجئين 

السوريين في البالد

اللقاح أمانك وامان عائلتك

بغداد - الصباح الجديد:
أمــس  البيئــة  وزارة  دعــت 
الــى  احلكومــة  الثالثــاء، 
املالية  التخصيصــات  زيــادة 
الضرورية  البيئية  للمشــاريع 
في البالد، فيما اشــارت الى ان 
اقامة ســد على شط العرب 
فــي البصرة ســينهي الهدر 

املائي الكبير باجتاه اخلليج.
وقال مدير عــام الدائرة الفنية 
في الــوزارة عيســى الفياض 
في حــوار متلفــز، ان " هناك 
الوزارة  في تخصيصات  ضعفا 
من اجل تقييم الوضع بشكل 
صحيــح وان 120 مليار دينار ال 

تكفي الوزارة في اتخاذ إجراءات 
فاعلة ".

وزارة   " ان  الفيــاض،  وأضــاف 
املوارد متتلك خبرات كبيرة لكن 
امكانياتها املالية ضعيفة وان 
يتم  التي  احلكومية  االجراءات 
اتخاذهــا مع مصــادر التلوث 

خاطئة ".
وتابــع ان ” البنية التحتية في 
العراق مت تخطيطها بشــكل 
خاطــيء وعلى احلكومة توفير 
اخملصصــات الكافية النشــاء 
سد على شط العرب من اجل 
توفيــر مليار متــر مكعب من 

املياه!

اقامة سد على شط العرب يوفر 
مليار متر مكعب من المياه

البيئة تطالب بتخصيصات أكبر لها وللموارد 
المائية مستثمرة أزمة الجفاف:



تقرير

محليات2

الصباح الجديد ـ متابعة:

أشــاد خبــراء جلنــة مناهضــة 
التعذيب فــي جنيف امس الثالثاء 
الثانــي الذي قدمه  بتقرير العراق 
وزيــر العدل القاضي ســاالر عبد 
الســتار محمد خالل ترؤسه وفد 
العراق العمال اجللسة )٧٣ ( للجنة 
اتفاقية مناهضــة التعذيب التي 
العاصمــة جنيف  اختتمــت في 

مؤخرا .
وثمنت جلنة اخلبراء احلوار التفاعلي 
اخلاص مبناقشة تقرير العراق الدوري 
املقدم لهــم حول التنفيذ الفعال 
التفاقيــة مناهضة التعذيب على 
املهنية  والردود   ، الوطني  الصعيد 
العراق  التي قدمها وفد جمهورية 
أثناء جلستي املناقشة والتي جرت 
في مقــر مفوضيــة األمم املتحدة 

حلقوق اإلنسان. 
اللجنة بجهود  كما أشــاد خبراء 
العراق في نشر االتفاقية والتدريب 
األمن  وقــوى  العســكريني  بــني 
مجال  فــي  والعاملني  الداخلــي 
الســجون فضــال عــن ادماجها 
في املواد الدراســية فــي املعهد 

القضائي..
وكان وزيــر العــدل العراقي القى 
كلمة جاء فيها أن العراق هو مهد 
وانه  للقوانني  ومشــرع  احلضارات 
اليعتمد على الشريعة االسالمية 
كمصــدر وحيــد للتشــريع وامنا 
يســتمد احكامه من قوانني اخرى 
كالقانون املدني املصري مثاال على 
)57(مــن قانون االحوال  املادة  ذلك 

الشخصية حظانة االطفال
كذلــك اعتمد على عــدة قوانني 
ان  ونأمل  وتعديــالت  ومســودات 
هذه القوانني ستساهم في تعزيز 
ســيادة القانــون وتعزيــز معايير 
ومنها  الدوليــة  االنســان  حقوق 
اجلنائية  احملكمــة  قانــون  تعديل 
العليا والذي يحاكم عناصر داعش 
مــن خــالل العمل مــع منظمة 
)UNITAD( وتعديــل قانون العنف 

االسري الذي عزز دور املرأة وقلل من 
العنف ضدها.

الضمانات  عــن  الوزيــر  وحتــدث 
بحاالت  يتعلــق  فيما  القانونيــة 
االعدام فــي العراق حيث أن بعض 
تلك احلاالت قــد مت تخفيفها الى 
الســجن او االفــراج وان للمتهم 
له احلق بأن يطعــن بقرار احملكمة 
برمتها  احملاكمة  بإعــادة  والطلب 
ضمن  تندرج  االعــدام  عقوبة  وإن 
قانون وطنــي وانها تطبق في عدد 
من الدول حيــث النظام القضائي 
العــراق اليحكــم باالعدام  فــي 

فــي احملاكم العســكرية وكما ان 
الدســتور يحضر اي انشاء حملاكم 
خاصة وبذلك فــإن قرارات االعدام 
وهذه كلها  متر مبراحل طويلة جداً 
للتحقق  وقواعد  ضمانــات  مبثابة 
قبل صدور القرار النهائي وإن صدر 
القرار فإن هنــاك فرصة للتميز او 
الطعن به كجــزء أخر من االليات 
التي تظمن ســالمة سير العدالة 
القرار يتخذ باالجماع من قبل  وان 
تتألــف من عدة  هيئــة قضائية 

قضاة.
واود ان اضيــف ان هنــاك مودعني 

محكومني باالعدام في إصالحيات 
الســجون تتحمل احلكومة أعباء 
مصاريفهــم فضال عــن الطبابة 
حيث تصرف احلكومــة لكل نزيل 
باليــوم أما  )9( دوالر  مبــا يعــادل 
لالجانب  االعدام  حاالت  بخصوص 
انه خالل السنوات الثالثة املاضية 
لــم ينفــذ أي حكم مــن أحكام 
االعــدام ضدهم ولكننــي البد ان 
أذكر للجنة بأن اقرباء الضحايا قد 
اإلرهابيني  رفعوا قضايا ضد هؤالء 
القصاص  بإنزال  مطالبني  اجملرمني 
العادل بحقهم وان عقوبة االعدام 

التتفــذ الى في اجلرائــم اخلطيرة 
واملاسة بأمن البلد.

وقــال ان القضــاة فــي العــراق 
املتقاعدون ميارسون اختصاصاتهم 
كســائر الدول العربية االخرى وان 
تعيني القضاة فــي العراق يتمتع 
بإســتقاللية والتوجد اي منطية أو 
وشروط  تعيينهم  في  محسوبية 
القبــول فــي املعهــد القضائي 
تخضــع الــى معاييــر صارمــة 
إختيار  فــي  دقيقــة  واختبــارات 

القضاة .
العراق  تنفيــذ  بخصــوص  أمــا 

الدولية فقد استرشد  لالتفاقيات 
قاضــي محكمة البداءة ســالم 
السيداو  بإتفاقية  املوسوي  روضان 
ووائم  الزوجات  تعــدد  باحلكم في 

بني االتفاقية والقانون.
واخيــرا اريد االشــارة الى موضوع 
مهم وهــو ان العراق قاتل االرهاب 
بالنيابــة عن العالــم أجمع وقدم 
التضحيــات في ســبيل القضاء 
على هذه الزمر االرهابية وتخليص 
العالــم من شــرورها ليعم االمن 
واالســتقرار فــي بلدنــا والعالم 

أجمع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االنترنت  موضوع حتسني خدمة  ميثل 
مــن أهــم اولويــات االدارة العليــا 
فــي الشــركة العامــة لالتصاالت 
واملعلوماتيــة ، وذلك ملــا متثله هذه 
اخلدمة من أهمية في حياة املواطنني 
، ومتاســها املباشــر مــع قطاعات 
مختلفة ، الســيما في ظل الظروف 
كورونــا  جائحــة  فرضتهــا  التــي 
القــت بظاللها على  التي  وتباعتها 
التعليم والتجارة وغيرها ، وهو االمر 
الذي دعا الشركة العامة لالتصاالت 
سريعة  اجراءات  التخاذ  واملعلوماتية 
تتيح زيادة وســهولة تناقل ســعات 
االنترنت في كافــة احملافظات ، وذلك 
إلســتيعاب الطلب املتزايد على هذه 

اخلدمة . 
وتعد مشــاريع تقدمي خدمة االنترنت 
بتقنية الكابل الضوئي FTTH ، والتي 
تعنى بتوفير عدة خدمات تصل ملنازل 
املواطنــني ، هي احلــل االمثل لتقدمي 
خدمات ذات جودة واستقرارية عالية 

، تلبــي طموح املواطنــني من جهة ، 
وتســاهم في ادخال مورد مالي جيد 

خلزينة الدولة. 
و في هذا الصدد أوضح املهندس نبيل 
نرميان عبد اهلل مدير قسم الشبكات 
فــي مديريــة البنــى التحتيــة ان 
مالكات الشــركة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتيــة وحســب توجيهــات 
الســيد املدير العام املهندس أسامة 
جهاد قاســم الهماشــي، والسادة 
املعاونني، تسابق الزمن إلكمال البنى 
الكابل  اخلاصة مبشــاريع  التحتيــة 
الضوئي في كافــة محافظات بلدنا 
العزيز ، وبالتعاون مع شركات القطاع 
اخلاص املتعاقدة مع شــركتنا، وميكن 
إيجاز هذه املشــاريع مبشروع الكابل 
الضوئي املنفذ عبــر البنى التحتية 
التابعة لشــركتنا وبواقع 16 عقد ، 
عبر  املنفذ  الضوئي  الكابل  ومشروع 
البنــى التحتية التابعة للمشــروع 
الوطني لالنترنت ، وكذلك مشــروع 

القرض الياباني. 

وأفاد الســيد مدير قسم الشبكات 
ان مشــاريع الكابل الضوئي ستتيح 
3 ماليني خــط للمواطنني في كافة 
احملافظات عدا اقليم كردســتان ، وان 
املفعــل منها االن اكثــر من 70 الف 
خط ، مشــيرا الى ان اخلدمة مفعلة 
في عدد مــن مناطق بغــداد جانبي 

تنفيذ  بــدأ  والرصافة، كما  الكــرخ 
خطــوط جديــدة من قبل شــركاء 
الشــركة العامة لالتصاالت كل من 
شــركة اخللية الفائقة فــي الكرخ 
وشركة بلد الشــموخ في الديوانية 
وشــركة طريق الثريا فــي كركوك، 
وهناك خطوات بســيطة تفصل عن 

تفعيلها في باقي احملافظات. 
أما فيما يخص املشــروع املقدم عبر 
شــبكة املشــروع الوطني لالنترنت 
فبــنّي عبــد اهلل انــه مت االنتهاء من 
تنفيذ ) 862 ( كابينــة ، ومتت احالة 
) 37 ( كابينــة منها الــى املقاولني 
الثانويني للشــروع بتشغيل املشروع 

، وجــاري العمل علــى تنصيب باقي 
الكابينات وحســب مــا مخطط له 
مســبقاً .  اما عن مشــروع القرض 
الياباني والذي يقدم خدماته في عدد 
من مناطق العاصمة بغداد ، فأشــار 
انــه مت بالفعل  املهندس نبيــل الى 
تشغيل املشــروع في مناطق املأمون 
والكاظمية والقاهــرة ، وان اخلطوط 
 150 5253 خط من مجموع  املفعلة 

الف خط سيوفرها هذا املشروع. 
هذا وتعد مشــاريع الكابل الضوئي 
احلل االمثل لتحسني خدمة االنترنت 
الالســلكية  اخلدمة  مــن  والتحول 
ومشاكلها الكثيرة ، الى خدمة ذات 
اســتقرارية وجودة عاليــة ، وبدورنا 
ندعو املواطنني الذين يســكنون في 
املناطق التي مت تفعيل خدمة مشروع 
الكابل الضوئي فيها الى االشــتراك 
في املشــروع لالستفادة من اخلدمات 
التي يقدمها ، مع جتنب االشتراك في 
اخلدمــة التي يقدمها بعض اصحاب 

االبراج بصورة غير رسمية . 

البصرة ـ سعدي السند:
تابع مكتب الصباح اجلديد في البصرة 
وبالتنســيق مــع مكتــب مدير عام 
عباس  الدكتور  البصــرة  صحة  دائرة 
التميمــي والزمــالء في اعــالم دائرة 
اجلراحية  العمليات  من  عددا  الصحة 
الصعبة التي أجريت خالل األســبوع 

املاضي .

انقاذ حياة طفل ابتلع جسما 
معدنيا 

امراض  اســتقبل مستشــفى  فقد 
وجراحــة اجلهــاز الهضمــي والكبد 
التابــع لدائرة صحــة البصرة طفال 
صغيــرا يبلغ اخلامســة مــن العمر 
بوقت متأخر مــن الليل في ليلة عيد 
الســاعة11م محاال  املبــارك  الفطر 
من مستشــفى البصرة للنســائية 
واألطفال ابتلع مسمارا لولبيا )برغي( 
حديــد بحجم )٣ســم( اســتقر في 
االثني عشــر مســببا األلم وخطورة 
عاليــة للطفل، ومت علــى الفور إجراء 
عملية ناظور علــوي للطفل بجهود 
اطباء وحدة النواظير في املستشفى 

وذكــر الطبيب املشــرف ان العملية 
اســتمرت ملدة اكثر من ساعة واخرج 

اجلسم املعدني بنجاح تام وبأنسيابية 
عاليــة وذلك حتــت التخديــر العام 
وبــدون مضاعفات، باشــراف الفريق 
الطبــي املكون من د. كمال بريســم 
لفته اختصاص دقيــق أمراض اجلهاز 
د.  و  والتنظيــر  الهضمــي والكبــد 
مرتضى رعد ر. أطباء و ر. ممرضني فني 
حســام ســعدون م. وحدة النواظير 
وكادر التخدير د. عمار عدنان اخصائي 

تخدير وعناية مركزة واملساعد ياسر

انقاذ حياة سيدة ومولودتها في 
مستشفى ام قصر العام

وجنــح فريق طبــي متخصــص في 
مستشــفى ام قصــر العــام باجراء 
عملية قيصرية رابعة ملريضة تبلغ من 

العمر ٢٩ عاما .
وذكــرت الدكتــورة املشــرفة علــى 
العملية اماني عماد حمادي إخصائية 
النســائية والتوليد ان املريضة كانت 
تعاني من املشــيمة املنغمسة داخل 
عضالت الرحم ونزيف دموي حاد إثناء 
العملية مما ادى الى اعطائها ٣ قناني 
دم و ٨ قناني من البالزما و ١٥ محلوال 
ملحيا )مغذي( وبعد أستقرار الضغط 

استعادت املريضة الوعي 

واضافت مت اجراء العملية مبســاعدة 
اخصائي جراحة عامة الدكتور احمد 
ابراهيم موســى إلنقاذ حياة املريضة 
ومتــت العمليــة بنجاح بــوالدة أنثى 
تزن ٣ كغم وكانــت في صحة جيدة، 

املكون  املرافق  الفريق اجلراحي  بجهود 
الدكتورة ضحى كامل اختصاص  من 
التخديــر ومســاعدي مخــدر علياء 
، زينب حضيري وتهاني  عبداحلســني 
حســن واسماء حســن، حسن علي 

واملمرضــات ندى محمد طــه وحنان 
نعمــان واملمرض عباس حمد، وبعدها 
مت احالة املريضة الى مستشفى الزبير 
احلالة  واستقرار  حالتها  ملراقبة  العام 
الصحيــة للمريضــة وطفلتهــا ومت 

اخراجها بعد االطمئنان عليهما.
وتواصــل صالة عمليات القســطرة 
الصدر  مستشــفى  فــي  القلبيــة 
العمليــات  اجــراء  التعليمــي 
والتشخيصية  العالجية  القسطارية 
النوعية على مــدار اليوم، حيث متكن 
فريق طبي متخصص في املستشفى 
مــن اجراء ثــالث عمليات قســطرة 
وثالث عمليات تشــخيصية  عالجية 
القلبية  القسطرة  اخصائي  باشراف 

الدكتور فراس رشيد .
وبــني الطبيب املشــرف ان العمليات 
اســتغرقت  عملية  اجــراء  تضمنت 
متوسط  في  املرضى  ســاعتني الحد 
العمــر , كان يعاني من ذبحة صدرية 
حادة ادت الى انغالق تام في الشــريان 
االيسر النازل , واملسبب اعراض نوبات 
مع الم شديد في الصدر مع االختناق 
, حيث مت فتح الشــريان واســتخدام 
البالــون والشــبكة العالجيــة وقد 
تكللــت بنجاح تام ، بجهــود الفريق 
الطبي املساعد املكون من الفيزياويني 
, احمد جعفر وشهد رافت , واملصورين 
الشعاعني , احمد سالم واسعد نوري 
, واملمرضتــني دنيا علي ودنيا منتصر , 

وعامل اخلدمة محمد .

عمليتان نوعيتان تنقذان حياة 
طفلني حديثي الوالدة

وتواصــل صالــة العمليــات اخلاصة 
في مستشــفى البصرة التخصصي 
لالطفال اجــراء العمليــات النوعية 
على مدار اليوم، حيث اجرى فريق طبي 
نوعيتني  عمليتني  متخصص  جراحي 
الدكتور  اجلراح االستشــاري  باشراف 
عباس عبد الزهرة احلســني لطفلني 
يعانيان من مشاكل وتشوهات والدية 

.
وذكر الطبيب املشرف مت اجراء عملية 
نوعية خاصة لطفل بعمر ٨ اشــهر 
مت فيها اســتئصال ورم سرطاني في 
الغدة الكظريــة اليمنى وقد تكللت 
بنجاح تــام، والثانيــة اجريت لطفل 
حديث الوالدة بعمــر يوم واحد يعاني 
من تشــوهات والديــة وانعدام فتحة 
الشــرج، حيــث اجريت لــه عملية 
تفميــم القولون احلوضي وقد تكللت 
العمليات بالنجــاح ومت نقل الطفلني 
العالج  الكمال  املركزة  العناية  لردهة 
واملتابعــة، بجهــود الفريــق الطبي 
املســاعد املكون من جراحة االطفال 
د.سارة واختصاصية التخدير د.طفول 

فاروق وكادر صالة العمليات.

خبراء دوليون يشيدون بتقرير العراق..
 التنفيذ الفعال لالتفاقية على الصعيد الوطني

بعد ترؤس وزير العدل وفد البالد لمؤتمر مناهضة التعذيب في جنيف

أشاد خبراء بجهود 
العراق في نشر 

االتفاقية والتدريب 
بين العسكريين 

وقوى األمن 
الداخلي والعاملين 
في مجال السجون

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلـــَن ُمدير عام الشــركة العامة لصناعة 
األدويــة واملُســتلزمات الطبية في ســامراء 
الصيدالني عبـــد احلميـــد عبـــد الرحمـن 
محمـــود عــن تنفيــذ البرنامــج اإلنتاجي 
للشركة بقيمة تتجاوز ثالثة  مليارات و ) ٢٠٠ 

( ألف دينار ِخالل شهر نيسان املاضي .
مــن  العديــد  إنتــاج  البرنامــج  وَشــِمَل 
أشكالها  ومبُختلف  الدوائية  املُســتحضرات 
منهــا إنتــاج أنــواع ُمختلفة مــن احلبوب 
وبكميــات كبيرة تصــل إلى أكثر مــن ) ٥ ( 
مليون و ) ٩١٦ ( ألف شريط لصالح الوكاالت 
التســويقية التخُصصيــة الدوائيــة ، كما 
تضمَن إنتــاج كميات من األشــربة املُتنوعة 
لعــالج أمــراض اجلهــاز التنُفســي وبواقع 
مليون و ) ٢٩٠ ( ألــف قنينة لصالح الوكالة 
التســويقية التخُصصية إضافــًة إلى إنتاج 
أنواع من املُضادات احلياتية ومبُختلف أشكالها 
الصيدالنية ُموزعة بني وزارة الصحة والوكاالت 
التســويقية التخُصصية َشِملَت إنتاج أكثر 
من مليون و ) ٣٢٠ ( ألف شريط من الكبسول 
و ) ١٥٠ ( ألــف قنينة من املعلقــات املُضادة 
لإللتهابات اخلاصــة باألطفال وما يُقارب ) ٤٠ 
( ألف ساشــيت من البــاودرات ، مؤكداً على 
أنَّ الشــركة تســعى وبشــكٍل دائم لتقدمي 
أفضــل املُســتحضرات الدوائيــة واخلدمات 
العالجية للُمواطن العراقي ومبُواصفات عالية 
اجلودة تُضاهــي مثيالتها من األدوية األجنبية 

املُستوردة وبأسعار ُمناسبـة .

اعالم الحبوب
رجح مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب 
محمــد حنون تصاعد وتيرة التســويق خالل 
االيام املقبلة مبا يحقق االهداف التي تســعى 
لها وزارة التجارة فيما يخص االكتفاء الذاتي 
، فيما استبعد حدوث ازمة حنطة في العراق 
بعد بدء احلصاد في الوسط واجلنوب الى جانب 
توجه العراق الى التنوع في مناشيء استيراد 

احلنطة . 
وقال حنــون في بيان للشــعبه االعالمية ان 
تنوع املناشــيء مينــح العــراق املرونه لتدفق 
احلنطة املســتوردة للبــالد ، موضحا ان احد 
اســباب التوجه للمناشــيء االوروبية التوتر 
العاملي على مستقبل امدادات احلنطة نتيجة 
احلرب بني روسيا و اوكرانيا ، على الرغم من ان 
العراق لم يتعامل مع اي من املنشأ الروسي او 

االوكراني مطلقا .
واضاف ان حملة التســويق التــي بدئت في 
التاســع من نيســان تتواصل في اثنا عشر 
محافظة عراقية بعد انضمام كل من بغداد 
و االنبــار وصالح الديــن والتي بدء موســم 
حصادها وتســويقها توا ، مبينــا ان كميات 
احلنطة  املسوقه لغاية نهاية عمل هذا اليوم  

بلغت ) 412.463( طنا .
وتوزعــت الكميات املســوقه على احملافظات 
كاالتــي  املثنــى )45.665( طنــا والبصــرة ) 
18.009( اطنــان وذي قار ســوقت ) 39.640( 
وميســان ) 35.378( طنا وواســط )131.965 
(  طنــا والديوانيــة )48.798 ( طنــا وكربالء ) 
19.339 ( طنا وبابــل )33.560 ( طنا والنجف 
) 12.257( طنا واالنبــار ) 12.447( طنا وصالح 

الدين ) 6.320 ( طنا . 
وتوزعت الكميات التي مت تســويقها من قبل  
فالحــو بغداد فقــد توزعت  كاالتي ســايلو 
الرصافه ) 1.665( طنا وســايلو الدورة )185( 
طنا وســايلو التاجي )43( طنا واخيرا سايلو 

خان ضاري )236 ( طنا . 
وكشــف املدير العام ان محافظة ديالى التي 
باشــر فالحوها احلصاد ومن املؤمل ان يباشر 
الفالحون بتســويق محصولهم الى ســايلو 
بعقوبه بعد ان مت حتميــل احملصول على ظهر 

وسائط النقل .

أدوية سامراء ُتعلـن 
تنفيذ برنامجها اإلنتاجي 

لشهر نيسان الماضـي 

تجارة الحبوب توكد تصاعد 
كميات الحنطة المحلية 

المسوقه لمخازنها 

استكمال 862 كابينة ضمن المشروع الوطني 

االتصاالت تسابق الزمن لتفعيل 3 ماليين خط في عموم العراق ضمن مشروع الكابل الضوئي

النجاح التام لعمليات جراحية معقدة في مستشفيات دائرة صحة البصرة
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استئصال ورم سرطاني في الغدة الكظرية اليمنى لطفل حديث الوالدة



3 شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف وزير اخلارجيــة األميركــي أنتوني 
بلينكــن، عن عقــد اجتمــاع وزاري مصّغر 
للتحالــف الدولــي ضّد داعش مبشــاركة 

السعودية وإيطاليا.
وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن اللقاء شهد 
توافق الدول اجملتمعة على إدراج خمسة أفراد 
مشاركني في شــبكة لتمويل داعش على 

قائمة العقوبات.
في حني شــدد الوزير على التــزام الواليات 
املّتحدة بالعمل مع التحالف الدولي حلرمان 

داعش من القدرة على جمع املال.
بدورها، أوضحــت وزارة اخلزانة األميركية أن 
األشــخاص املعاقبني كان لهم دور محوري 
في مســاعدة املتطرفني على الســفر إلى 
ســوريا واملناطق األخرى التي ينشــط فيها 

التنظيم اإلرهابي.
فضح الشبكات وتعطيلها

وأضافت أنهم استخدموا شركاء لتسهيل 
حتويل األموال من إندونيسيا وتركيا وسوريا، 
وأيضــاً قاموا بتهريب أطفــال مراهقني من 
اخمليمــات إلى الصحراء، حيث اســتقبلهم 
في صفوف  لتجنيدهــم  أجانــب  مقاتلون 

التنظيم.
في حني لفــت وكيل وزارة اخلزانة لشــؤون 
اإلرهاب واالستخبارات املالية، بريان نيلسون، 
أن وزارة اخلزانــة تعتــزم فضــح وتعطيــل 
شــبكة التســهيالت الدولية التي دعمت 
جتنيــد داعش، مبــا في ذلك جتنيــد األطفال 

املستضعفني في سوريا.
وكشف أن من بني حوالي 40 ألًفا من أعضاء 
التنظيم اإلرهابي األجانب الذين مت حتديدهم 
في العراق وسوريا، كان %12 من األطفال دون 
سن 18 عاما، وفقا لتقرير األمم املتحدة لعام 

.2019

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وسط دعوات دولية إلى ضرورة اغتنام فرصة 
الهدنة في اليمن، التقى سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى اليمن املشرف على البرنامج 
الســعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن 
ســعيد آل جابر في الرياض اليوم، باملبعوث 
اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة لدى اليمن 

هانس غروندبرغ.
وجرى خالل اللقاء التأكيد على دعم اململكة 
جهود األمم املتحدة الرامية إلى التوصل حللٍّ 

سياسي شامل في اليمن.
كما متت مناقشــة اجلهود املشتركة إلجناح 
الهدنــة التــي ترعاهــا األمم املتحدة بهدف 
التوصل إلى وقف إطالق نار دائم وشامل في 

اليمن، وبدء العملية السياسية.
األولوية للمساعدات وزيادة التمويل

وأتت هذه التطورات بينما شــددت الواليات 
االســتفادة  وجوب  على  األميركية  املتحدة 
من الهدنة للوصول إلى حلول جذرية تنهي 

املأساة هناك.
فقد شــدد املبعوث األميركــي لليمن، تيم 
ليندركينغ، فــي حديث له إلــى منظمات 
دولية غير حكومية للتعرف إلى جتاربها في 
اليمن، ومناقشــة ما يلزم للحد من املعاناة 
في أنحــاء البلد، على أن الوضع اإلنســاني 

بحاجة إلى عمل جاد.
كما أضاف الســبت املاضــي ، أنه لم يكن 
هناك مــكان اليوم للتعّنت، مشــدداً على 
ضرورة اغتنام فرصــة الهدنة للتغلب على 
وزيادة  املستمرة  املساعدات  وصول  مشاكل 

التمويل اإلنساني.

أميركا تعاقب خمسة 
شاركوا بتمويل عناصر 

داعش وتجنيد اطفال

السعودية تدعم الجهود 
األممية للتوصل الى حل 

سياسي في اليمن

الصباح الجديد ـ متابعة:

اعتاد  املاضية  السنوات  على مدى 
العالم  في  واملراقبون  الســوريون 
العربــي والغربي أن تكــون زيارات 
رئيس النظام السوري، بشار األسد 
اخلارجية “مفاجئة” ومن دون سابق 
إنذار، ســواء تلك التي يجريها إلى 
التي  أو مثل  األبرز،  روسيا حليفته 
حصلت األحد إلى طهران، وقبلها 
ألول مــرة إلــى اإلمــارات العربية 

املتحدة. 
وفي جميع هذه الزيارات لم تُعقد 
أو  بروتوكولية”  لألسد أي “مراسم 
تشــريفات الفتة، بل وعلى عجل 
تنشر صور خاطفة له مع نظرائه 
مــن الروس واإليرانيــني أو غيرهم، 
دون أن مير كما املعتاد على سجادة 
حمــراء، أو أن يتم اســتقباله من 
بالتزامن مع  الشــرف،  قبل حرس 

عزف “النشيد الوطني”. 
وتثير هذه احلالة بني الفترة واألخرى 
الكثير من التساؤالت عن األسباب 
التــي تقــف وراء عدم اجتــاه هذه 
الــدول التــي زارها األســد لعقد 
املراسم املتعارف عليها دوليا، فيما 
إلى  املراقبني  تذهب بعض حتليالت 

اعتبارات “سياسية وأمنية”.
وكان األســد وصل إلى العاصمة 
اإليرانية طهران األحد املاضي ، في 
زيارة “نادرة” هي الثانية له منذ عام 
األعلى  املرشد  التقى  حيث   ،2011
للجمهوريــة اإلســالمية، علــي 
إبراهيم  اإليراني،  خامنئي والرئيس 

رئيسي.
“قرار شخصي أم استدعاء؟”

منذ عامني، وعقب انحســار رقعة 
العمليات العســكرية في سوريا، 
كان النظــام الســوري قــد اجته 
للترويج إلى “فكرة األسد املنتصر”، 
“العزلة”  الرغــم من حالــة  على 
والغربية  يعيشــها  التي  العربية 
أيضا، عدا عن ســجل االنتهاكات 
الواســع الذي ارتكبتها قواته ضد 
األمم  توثيقــات  املدنيني، بحســب 
املتحدة ومنظمات حقوق إنســان 

دولية. 
وســرعان ما زاد احلديــث عن هذه 
الفكرة من جانبه شــيئا فشيئا، 
مــع اتخــاذ دول عربية مســارات 
إلعادة تطبيع عالقاتها معه، لكن 
ذلك لــم يكن كفيال حتى اآلن إلى 
كسر حالة العزلة املفروضة عليه. 
مراقبني،  بحســب  العزلة،  ولهذه 
للخارج،  األســد  زيارات  على  تأثير 
التي اقتصرت على مدى السنوات 
وطهران  موســكو  إلــى  املاضية 
وأبوظبــي فقــط. وكانــت بذات 
زاوية طبيعتها  العام، من  السياق 

وعامل التوقيت الذي جاءت فيه.
“الــدول احلليفة” فتحت  أن  ورغم 
األبواب الستقباله بأوقات متفرقة، 
إال أنها لم تعتمــد أي “بروتوكول 
شــرفي”، فــي وقــت دارت فيــه 
تساؤالت: “هل خرج بقرار شخصي 

أم مت استدعاؤه”؟
ويرى الدبلوماسي السوري السابق، 
بشار احلاج علي، أنه يجب التفريق 
بني جانبني من البروتوكوالت، األول 
مثــل “التباعد وارتــداء الكمامة 
كما حصــل مؤخرا فــي جائحة 
بـ”انتقاص  اخلاص  والثاني  كورونا”، 

السيادة”. 
الثاني  ويقول احلــاج علي “اجلــزء 
ينطبق على حالــة رئيس النظام 
يتعلق  األســد. هو  السوري بشار 
بانتقــاص ســيادته وموقعه وأنه 

رئيس لدولة”.
الســوري  الدبلوماســي  ويعتقد 
الســابق أن ما ســبق أقرب “إلى 
القــوى  تســتخدمها  رســائل 
املتدخلة في ســوريا، مثــل إيران 
القرار  إنها صاحبة  للقول  وروسيا 

وأن من يأتي تابع وليس رئيس”.

واســتعرض احلــاج علــي بعض 
واملراســم  البروتوكوالت  تفاصيل 
الشــرفية، مشــيرا: “فــي الدول 
يتم اســتقبال الرئيس في القصر 
مــع وجود علمني وعزف النشــيد 
الوطني واستقبال حرس الشرف”.

لكــن فيما يخص زيارات األســد، 
إلى  املتحدث: “كوصوله  ذات  يتابع 
طهران مثال. هي رســالة خارجية 
سياسية وداخلية، لتغذية الدعاية 
واالنتصــارات أن إيــران تســيطر 
على ســوريا. كانت زيارة استدعاء 
ال أكثــر”. من جهتــه اعتبر احمللل 
السياسي املقيم في دمشق، عالء 
األصفري، أن “الزيارات التي يجريها 
األســد، وإلى حد بعيد، تتم بعيدا 
عن البروتوكوالت السطحية، وغير 

املهمة”.
ويقــول األصفري “األســد يريد أن 
يكــون هناك إجناز فــي زياراته. هو 
يؤمن بالعمل لصالح بالده وشعبه 
البروتوكوالت  عــن  بعيدا  ووطنه، 

اجلوفاء التي نسمعها بني الدول”.
وأضاف: “نحن فــي حالة حرب مع 
دول عدائية، مع إســرائيل وأميركا 

وبعض الدول اخلليجية”. 
ويشــير األصفري إلــى عامل آخر 
لغيــاب البروتوكــوالت، أو حتــى 
اإلعالن املسبق عن الزيارات، بقوله: 
“ذلك يأتي منعا من أي اســتهداف 
تكون  لذلك  لألســد.  شــخصي 

مفاجئة”.
ويضيــف أيضا: “اإلعالن املســبق 
عن الزيارة قد يفضــي إلى إحراج 
أو ضغــط – على اإلمــارات مثال”، 
البروتوكــوالت  “جتنــب  مؤكــدا: 
الســطحية قد يفيد في القضايا 
والعاجلــة.  امللحــة  الســورية 
األســد هو من يبتعد عن صخب 
البروتوكــوالت اجلوفاء”، بحســب 

تعبيره.
مركز  فــي  الســوري  الباحث  أما 
االستراتيجية”،  للدرسات  “عمران 
نوار شــعبان، فاعتبــر أن طريقة 
الزيارة التي يجريها األسد تتلخص 
ضمن إطار “رســائل من دولة إلى 

دول أخرى”.
ويقــول شــعبان “عندما ترســل 
إيران طائرة جتارية لبشــار األســد 
فذلك  الشكل  بهذا  وتســتقبله 

يعني أنها أوصلت رسالة مفادها: 
نحن مسيطرون عليه، رغم دخول 

دول عربية أخرى على اخلط”.
وتابــع “بالســياق اإلعالمــي يتم 
اإلعالن عقب الزيارات عن تفاهمات 

وتعزيز للمصالح املشتركة”.
لكن الباحث يــرى األمر غير ذلك، 
كرسائل  تكون  “النقاشات  ويتابع: 
القادمة. هذه  وتوجيهات للفتــرة 
التوجيهات أمنية وتتضمن إعطاء 
األســد آليات التصــرف في حال 
معينة.  ســيناريوهات  حصلــت 
كدخــول دول علــى خــط امللف 
الســوري أو حتى زعزعة االنتشار 
الروســي، انعكاسا ملا يحصل في 

أوكرانيا”.
في غضون ذلك فقــد درج العرف 
الدبلوماسي الدولي على أنه يجب 
عمل  لبرنامج  املســبق  اإلعــداد 
كامل ينظم زيارات الرؤساء لدولة 

أخرى. 
وهــذا البرنامج يضبــط التوقيت 
الزمني للزيارة، ومحطاتها وأعضاء 
الوفد الذي ســيكون برفقة رئيس 

الدولة.

ونادرا ما أعلنت “رئاسة اجلمهورية 
العشر  الســنوات  في  السورية”، 
املاضية عن هكــذا خطوات، حتى 
أنها ال حتدد بالعموم املوعد الدقيق 
الذي جرت فيه زيارة األسد إلى دولة 

ما، ومن أين خرج وهبط وكيف؟
اخلارجية  باسم  املتحدث  وبحسب 
اإليرانيــة، ســعيد خطيــب زادة، 
فإن زيارة األســد إلى طهران األحد 
“كانــت مبرمجة”، وأنــه “بعد أن 
تهيأت الظروف جرت، حيث جاء إلى 
طهران، برفقة وفد رفيع املستوى”. 
بدوره حتدث الدبلوماســي اإليراني 
الســابق، هادي أفقهــي، لوكالة 
“مهــر” أن اللقاء الــذي حصل هو 
“شــوكة في عيون الذيــن راهنوا 
علــى إيجاد شــرخ فــي العالقة 
االستراتيجية بني إيران وسوريا، من 
خالل فتح ســفاراتهم واملشاركة 

في إعادة اإلعمار حسب زعمهم”.
املبارك له  اللقــاء  وأضاف: “هــذا 
ما بعده مــن بــركات وانتصارات 
وإجنازات يعــم كل جغرافيا محور 

املقاومة بل عموم غرب آسيا”.
الســوري  الدبلوماســي  ويوضح 
أن  علي  احلــاج  بشــار  الســابق، 
“اإلجــراءات األمنيــة ال تكون مع 
أن  مســتبعدا  الــدول”،  رؤســاء 
لغياب  أمنية،  أسباب  هناك  يكون 
البروتوكــوالت أو حتــى اإلعــالن 

املسبق عن الزيارة. 
ويضيف الدبلوماســي الســوري: 
“اإلجــراءات األمنيــة ترتبط بزيارة 
شــخصية أمنيــة ومهمــة. في 
الغالــب تكــون ســرية ومغطاة 

ويشوبها تعتيم”. 
ويتابــع احلاج علي: “زيــارة الرئيس 
تكون إعالمية وإلرســال رســائل 
سياسية. ال ميكن أن يكون إسقاط 

البروتوكوالت سهوا”. 
يقــول  وبينمــا  جهتــه  مــن 
السابق،  الســوري  الدبلوماســي 
إن عــدم اإلعالن عن  البعاج،  داني 
زيارات األسد بشكل مسبق “أمني 
بال شــك”، يضيف أن “هناك خلال 
بروتوكوليــا واضحا، الســيما أنه 
ما املانع باســتقباله في املطار أو 

مبراسم شرفية؟”.
أن  أمني.  “كاعتبار  البعاج  ويوضح 
ال يتــم اإلعالن عن موعــد اخلروج 
من ســوريا. لكن عندما يصل إلى 
روســيا أو إيران ما األســباب التي 

حتول دون ذلك؟”.
“هناك خلل غيــر مفهوم في هذا 
الدبلوماســي  ويؤكــد  اجلانــب”، 
الســوري الســابق على فكرة أن 
“هنــاك دافع أمني لعــدم اإلعالن 
املســبق عن الزيــارات، لكن أيضا 
هناك خلل بروتوكولي واضح عقب 

الكشف عنها إعالميا”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أدى السياسي الكوري املنتمي إلى 
التيار احملافظ، يون سوك-يول، امس 
الثالثاء، اليمني الدســتورية رئيسا 
لكوريــا اجلنوبيــة لواليــة مدتها 
خمس ســنوات، وذلــك في حفل 
ضخم أقيم في ســاحة اجلمعية 
الوطنية في العاصمة ســيول دعا 

“نزع  إلى  الشــمالية  خالله جارته 
سالحها النووي بالكامل”.

وقال يون )61 عاماً( الذي يتســلم 
سدة الرئاســة في البالد في وقت 
تشــهد فيه العالقات مع الشمال 
أمام  “أقســم  شــديدة  توتــرات 
واجبات  بأمانة  أودي  بأن  الشــعب 

الرئيس”.

الرئيس  وفي خطاب القســم دعا 
الكــوري اجلنوبــي اجلديــد كوريا 
الشمالية إلى “نزع سالحها النووي 
بالكامل”، محذراً من أن الترســانة 
الذريــة التي متتلكهــا بيونغ يانغ 

تشكل تهديداً لألمن العاملي.
ووعد يون جارته الشمالية بأنها في 
حال “انخرطت فعليــاً في عملية 

بالكامل”  النــووي  ســالحها  نزع 
فســيطرح عندها “خطة جريئة” 

للنهوض باقتصادها.
واليته  لبدء  األولــى  الدقيقة  وفي 
رســمياً امس الثالثــاء تلقى يون 
بصفتــه القائــد العــام للقوات 
املســلحة أول إحاطة له من هيئة 
أركان القوات املســلحة في غرفة 

محصنة حتت األرض في مركز إدارة 
الرئاســي  الدولة في القصر  أزمة 

في سول.
أزمات  اليوم  وأضاف “نحن نواجــه 
متعددة”، ذكر منها باالسم جائحة 
سالســل  ومشــاكل  كوفيد19-، 
التوريــد والنزاعــات العاملية التي 

“تلقي بظاللها علينا”.

ويون مدع عام ســابق يعد حديث 
في  انتخب  بالسياســة  العهــد 
مارس رئيساً للجمهورية بعدما فاز 
بفارق ضئيل للغاية على منافسه 
إلى  يصل  بالكاد  شــعبي  وبتأييد 
%41، فــي أحد أدنــى املعدالت في 
تاريــخ الدميوقراطيــة فــي كوريا 

اجلنوبية.

تجاوز البروتوكوالت الرسمية لزيارات
األسد الخارجية رسائل انتقاص للسيادة

رئيس كوريا الجديد يؤدي اليمين الدستورية ويدعو الشمال لنزع النووي
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الصباح الجديد ـ متابعة:

فيما عده مراقبون توقيتا قد يكون 
األميركي،  الرئيــس  وقع  مقصودا، 
جو بايدن، في نفس اليوم املصادف 
النصر على  بيوم  الحتفال روســيا 
النازية في أملانيا في احلرب العاملية 
الثانية في 9 مايو، على قانون اإلعارة 

والتأجير اخلاص بدعم أوكرانيا.
ويأتي ذلك رغــم تعالي التحذيرات 
الروســية للدول الغربية من مغبة 
املضي في تزويد أوكرانيا باألسلحة 
حيث  العســكرية،  واملســاعدات 
في  وحليفاتها  واشــنطن  تواصل 
حلف شــمال األطلســي ) الناتو ( 
األمر  ووصل  بالســاح،  كييف  مد 
حلد وضع قوانني وتشريعات برملانية 
العســكري  الدعم  بتقدمي  خاصة 
ألوكرانيا، كمــا حصل في الواليات 
املتحــدة مع إقرار مجلــس النواب 
األميركي، قبــل أيام قليلة بأكثرية 
ليز”،  “ليند  برنامج  ساحقة تشريع 
القاضي بالسماح لإلدارة األميركية 
بإحيــاء قانون يعــود حلقبة احلرب 
أوكرانيا  لتزويــد  الثانية  العامليــة 

باألسلحة بوتيرة سريعة.
عســكريون  وخبراء  مراقبون  ويرى 
في توقيع بايــدن على هذا القانون 
الصادر من الكونغرس إلدخاله حيز 
التنفيذ، مؤشــرا إلى أن واشنطن 
أوكرانيا  تسليح  طريق  في  ماضية 
بشــكل أكثر نوعية وشــموال مع 
األوكرانية  الروســية  احلرب  اقتراب 
الثالــث،  شــهرها  إكمــال  مــن 
ومشــيرين إلى أن إقرار الكونغرس 
والنــواب  الشــيوخ  مبجلســيه، 
وبأصــوات غالبيــة ممثلــي احلزبني 
أن  يعني  واجلمهــوري،  الدميقراطي 
إقرار هــذا القانــون يحظى بدعم 

سياسي جامع في الباد.
فيمــا يحــذر مراقبون آخــرون من 
التبعــات اخلطيــرة إلقــرار وإحياء 
هكذا قوانني يرتبط بعضها بحقب 
عاملية دمويــة، كونها قد متثل نذير 
شــؤم وعامة على أن تاريخ احلروب 
العاملية قد يعيد نفسه، ومتثل صبا 
للزيت على نار احلرب األوكرانية ورمبا 
تقود حتى لصدام عسكري مباشر 

بني موسكو وواشنطن.
املؤرخني  الكثيــر مــن  أن  فرغــم 
أن  على  يتفقــون  واملتخصصــني 
قانون  وفق  املقدم  األميركي  الدعم 
املواجهة للمحور  للدول  ليز”  “ليند 
الثاثي، شــكل نقطــة حتول في 
إبــان احلرب  العاملي  القــوى  ميزان 
العاملية الثانية، وأســهم حلد كبير 
فــي ترجيح كفة احللفــاء خالها 
االنخراط  لكن  احملــور،  وتاليا هزمية 
األميركي املباشــر فــي تلك احلرب 
آنــذاك والذي جاء على شــكل رد 
نووي علــى الهجــوم الياباني في 
بيــرل هاربور، يثير مخــاوف جدية 

الدولي  للمشــهد  مراقبــني  وفق 
احلريــق  وقــع  علــى  املضطــرب 
استنساخ  محاوالت  من  األوكراني، 
قوانني وجتارب تلــك احلقبة القامتة 
من تاريخ العالم واســقاطها على 
األزمة األوكرانيــة، من هذا الطرف 
كانــت أو ذاك. ولإلحاطة باخللفيات 
التاريخية لهــذا القانون األميركي 
وما  وتفاصيلــه  القــدمي،  اجلديــد 
سيترتب على إقراره والتوقيع عليه 
يقول  األميركي،  الرئيــس  قبل  من 
الدبلوماســي  معلوف،  مســعود 
الســابق واخلبيــر فــي الشــؤون 
األميركيــة، في حوار مع ســكاي 
نيوز عربية :”واشــنطن تستند في 
العسكري  الدعم  لتزخيم  سعيها 
ألوكرانيــا، علــى قانــون ليند ليز 
الشــهير الذي صدر قبل أكثر من 
8 عقود في بدايــات احلرب العاملية 
الثانية وحتديدا في 11 مارس 1941، 
وقبل ذلك كان هناك قانون أميركي 
موضــوع منذ العــام 1930 يفرض 
األميركية  املتحــدة  الواليات  على 
احليــاد إذا مــا حصلت حــروب بني 
دول أخــرى”. مســتطردا: “لكن مع 
اندالع احلــرب العاملية الثانية ورغم 
أن واشــنطن التزمــت احلياد فيها 
بداية، غيــر أنها مع احلــاح رئيس 
الوزراء البريطاني آنذاك وينســتون 
تشرتشــل على الرئيس األميركي، 

ومطالبتــه  روزفلــت،  فرانكلــني 
التي  لبريطانيا  املســاعدة  بتقدمي 
كانــت فــي موقف صعــب جدا 
خــال احلــرب، وافقت واشــنطن 
العسكرية  املساعدات  تقدمي  على 
تدريجيــا لبريطانيا ومن ثم لاحتاد 
تعرضها  ومع  والصني،  السوفييتي 
لهجوم بيرل هاربور من قبل اليابان 
فــي نهايــة العــام 1941، تخلت 
واشنطن عن حيادها ودخلت احلرب 
معلوف:  ويضيف  احللفــاء”.  جلانب 
في  اآلن  ليست محايدة  “واشنطن 
األزمــة األوكرانيــة بطبيعة احلال، 
ولكنهــا ال تريد كذلك الدخول في 
حرب مدمرة مع روســيا قد تتطور 
لنزاع نووي، وكحل وسط هي تعمل 
على إحيــاء هذا القانون عبر إصدار 
قانون مشــابه له وبنفس االســم 
والذي يعني االعارة والتأجير، مبعنى 
أن واشنطن فقط كانت تؤجر وتعير 
األسلحة واملعدات احلربية من بواخر 
ودبابات وغيرها للدول الصديقة في 

احلرب العاملية الثانية”.
وهو مــا يحــاول بايــدن تطبيقه 
أوكرانيــا حاليا، كما  مجددا مــع 
الســابق،  الدبلوماســي  يوضــح 
مضيفا: “مــع ماحظه أن القانون 
القــدمي انتهــى مفعولــه في 20 
سبتمبر من العام  1945 مع نهاية 
والصيغة  الثانيــة،  العاملية  احلرب 

التي أقرها  اجلديدة املستوحاة منه 
الســابق،  عن  تختلف  الكونغرس 
والتــي مررهــا مجلس الشــيوخ 
ومجلس  املئــة،  أصواته  بإجمــاع 
النواب بأغلبية ســاحقة، وهو في 
عليه  للتوقيع  البيضــاوي  املكتب 

وليصبح نافذا”.
ويسترســل املتحــدث في شــرح 
خطوات مــا بعد تبني القرار: “على 
وقع اقرار هذا التشــريع، قدم بايدن 
إلــى الكونغرس طلبــا للموافقة 
على تخصيص مبلغ 33 مليار دوالر 
لدعم أوكرانيا، وهــذا املبلغ ما زال 
قيد الدرس في مجلســي الشيوخ 
لكن  للكونغرس،  التابعني  والنواب 
حال تخصيصه ســيذهب القسم 
األكبر منه للمساعدات العسكرية 
 8 ســيخصص  كمــا  املباشــرة 
في  كييف  ملساعدة  منها  مليارات 
تسيير الشــؤون االدارية واخلدمية، 
كي تستطيع االســتمرار في دفع 
الرواتب وتأمني اخلدمات الرئيســية 
مساعدات  على  عاوة  كالكهرباء، 

إنسانية متعددة”.
لكن أال يعكس إقــرار هذا القانون 
اســتحضارا ألجواء احلرب العاملية 
الثانيــة وزمنها، يجيــب معلوف: 
“بطبيعــة احلال من أهــم بواعث 
إعــادة إحياء هذا القانــون وتوقيع 
بايدن عليــه، هو القــول إن إقراره 

في حينها كان الســبب األبرز في 
هزميــة هتلر ودول احملــور في احلرب 
العامليــة الثانية، ورمبا يــراد القول 
هنا أن املأمل من ســن واعتماد هذا 
هزمية  هو  اجلديد  األميركي  القانون 
بوتن هذه املرة”. فهل ميكن أن يقود 
هذا القانون لســيناريوهات كارثية 
ياباني  شبيهة مبا حدث من هجوم 
في بيرل هاربور على األميركيني، وما 
تبعه من استخدام الساح النووي 
من قبل واشنطن ضد اليابان، كما 
يحذر مراقبون، يرد اخلبير بالشــؤون 
األميركية: “مع األســف كل شيء 
وارد في ظل هــذه األوضاع الدولية 
وتيرة  أن  ورغــم  واحملتدة،  املتأزمــة 
الروســية  والتهديدات  التحذيرات 
الغربي في  ترتفع على وقع اإليغال 
ال  واشنطن  لكن  كييف  تســليح 
تصعيد  ثمة  وهكــذا  لذلك”.  تأبه 
متبادل بني الطرفني وتتفاقم األزمة 
بشــكل خطير، كما يرى معلوف، 
الــذي يتابــع: “خاصــة وأن ال أحد 
يعتقــد أن بوتن ســيتراجع ويقبل 
بهزمية روســية في أوكرانيا، ولهذا 
فغاية هذا القانون األميركي اجلديد 
القدمي هي العمل قدر املســتطاع 
على عدم متكن موسكو من حتقيق 
نصــر قريب، واســتنزافها ألقصى 
حد ممكن”. يذكــر أن برنامج “ليند 
ليــز” يســمح لــإلدارة األميركية 

بتقدمي مســاعدات طارئة حللفائها 
في حــال كانــت اخملاطــر األمنية 
بالنســبة  داهمة  تواجههم  التي 
للواليات املتحــدة.  ووفق البرنامج 
تقدمي مساعدات  واشنطن  بإمكان 
عســكرية للحلفــاء واســترجاع 
املعدات إن كانــت صاحلة وضرورية 
بالنســبة لواشــنطن بعــد زوال 
اخلطر، وبإمكانها أيضا منح قروض 
طويلة األجل للحلفاء ليدفعوا ثمن 

تلك املساعدات. 
ويســتند التشــريع اجلديد لقانون 
اإلعارة والتأجير لعــام 1941، الذي 
طرحه الرئيس األميركي األســبق، 
فرانكلــني روزفلــت، للمســاعدة 
اجليش  تســليح  فــي  خصوصــا 
البريطاني ودعمه ماليا ولوجستيا 
والــذي كان يحارب أملانيــا النازية 
آنــذاك، والــذي توســع فيما بعد 
مختلــف  مســاعدة  ليشــمل 
جيــوش احللفاء كاجليــش األحمر 
الســوفييتي، في مواجهة جيوش 
دول احملور األملاني اإليطالي الياباني. 

هذا وكان قد صوت لصالح مشروع 
القانــون اجلديــد 417 نائبا مقابل 
10 نواب ضده فــي مجلس النواب 
مجلس  صــادق  فيما  األميركــي. 
أعضائه  بكامل  األميركي  الشيوخ 
البالغني 100 عضو، على مشــروع 
القانون في بداية شهر أبريل اجلاري.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت حكومة اإلكوادور إن عشرات 
الســجناء ُقتلــوا خــال أحداث 
شــغب في ســاعة امــس االول 
االثنني عندما اشــتبكت عصابات 
متنافسة في سجن مبدينة سانتو 
العنف  وقائع  أحدث  في  دومينغو، 
الواقع  البلد  في  الســجون  داخل 

بأميركا الاتينية.

وقال وزيــر الداخلية باتريثيو كاريو 
للصحفيــني إن 108 ســجناء ما 
زالــوا طلقاء، في حــني مت القبض 
على 112، بحسب ما ذكرت رويترز.

أحــداث  إن  الســلطات  وقالــت 
الشــغب اندلعت بعد نقل زعيم 
بيافيســتا  ســجن  إلى  عصابة 
لوس  دا  دومينغــو  فــي ســانتو 
كولورادوس، علــى بُعد حوالي 80 

كيلومترا عن العاصمة كيتو، بعد 
صدور أمر قضائي، وهو األمر الذي 
رمبا كان سببا في وقوع اضطرابات 

بني السجناء.
الداخلية  وزارة  وأفــادت كل مــن 
ومكتــب النائب العــام مبقتل 43 
سجينا، وقال كاريو إن معظمهم 

لقي حتفه طعنا.
وقــال مكتب املدعــي العام على 

تويتر “بلغ عدد الســجناء القتلى 
حاليــاً 43”، مضيفــاً أّن الوضــع 

“يتطّور”، بحسب فرانس برس.
الداخلية  وزيــر  أوضح  من جهته، 
املواجهات  أن  باتريســيو كاريلــو 
بني أفــراد عصابتني اندلعت امس 
االول االثنــني ما دفــع إلى تفعيل 
الحتــواء  األمــن”  “بروتوكــوالت 

“االضطرابات” في السجن.

وأوضــح كاريلو أنــه “مت إدخال 13 
شخصا إلى املستشفى، والعديد 
منهم أصيبوا بجروح خطيرة، ومن 
احملتمل أن يرتفع عــدد )الوفيات(”، 
مضيفــا أن “املعتديــن تصرفــوا 
بوحشــية شــديدة”، فيما أعقب 

أعمال العنف هروب جماعي.
يشار إلى أن سجن بيافيستا قادر 
1200 سجني، غير  على استيعاب 

أنه كان يضم نحو 1700 ســجني، 
ما يعني أنه كان مكتظا.

وفــي العــام املاضي، ُقتــل 316 
أحداث شغب في  ســجينا خال 

سجون مختلفة بأنحاء اإلكوادور.
في ســجن  األخير  التمــرد  ووقع 
املاضي،  أبريل  الباد، مطلع  جنوب 
وجنــم عنه مقتــل 20 ســجيًنا 

وتعرضت جثث للتشويه.

الصباح الجديد ـ متابعة:
حتولــت مبــان فــي أوديســا امس 
أنقاض جــراء قصف  إلى  الثاثــاء، 
القــوات الروســية ملينــاء أوكرانيا 
اجلنوبــي بالصواريخ، بعــد يوم من 
قيادة الرئيس الروسي فادميير بوتني، 
احتفاالت اتسمت بالتحدي مبناسبة 
انتصار االحتاد السوفيتي على أملانيا 

النازية في احلرب العاملية الثانية.
وبينمــا التــزم بوتني الصمــت إزاء 
خطــط أي تصعيــد فــي أوكرانيا، 
اســتمر القتال دون هوادة مع جتديد 
القوات الروســية مســعاها، امس 
القوات  آخــر  لهزمية  االثنــني،  االول 
األوكرانيــة الصامــدة فــي مصنع 
مدينة  فــي  للصلــب  آزوفســتال 

ماريوبول املدمرة.
وقال بوتني: “أنتــم تقاتلون من أجل 
بادكم، من أجل مســتقبلها، حتى 
ال ينســى أحد دروس احلرب العاملية 
الثانية. حتى ال يكون هناك مكان في 
العالم للجادين ومثيري املشــاكل 

والنازيني”.
فولودميير  األوكرانــي،  الرئيــس  أما 
زيلينســكي، فوعــد فــي خطابه 
مبناســبة اليوم نفســه األوكرانيني 

بهزمية الغزو.

الــذي جتول في  زيلينســكي،  وقال 
وســط كييــف مرتديــا زي اجليش 
ومشــمرا عــن ســاعديه: “في يوم 
نقاتل من  النازيــة،  النصــر علــى 
إلى ذلك  الطريق  أجل نصر جديــد. 
صعب لكن ليس لدينا شك في أننا 

سننتصر”.
وفي إشارة واضحة إلى بوتني، أضاف 
زيلينســكي، قائا: “الشخص الذي 
يكرر جرائم نظام هتلر املروعة اليوم، 
ويتبع الفلسفة النازية ويقلد كل ما 

فعلوه، محكوم عليه بالفشل”.
الرئيسي على  امليناء  أوديســا،  وفي 
املنتجات  لتصديــر  األســود  البحر 
املســلحة  القوات  أعلنت  الزراعية، 
األوكرانية على فيسبوك عن مقتل 
شــخص وإصابــة خمســة آخرين 
عندما سقطت سبعة صواريخ على 

مركز جتاري ومستودع.
وفــي لقطــات مصورة مــن مكان 
وإنقاذ  إطفــاء  رجال  احلادث، ظهــر 
وهم ميشــطون أكوام أنقاض ال يزال 

يتصاعد منها الدخان.
في غضــون ذلك، كثفــت أوكرانيا، 
وهي منتــج رئيس للــذرة والقمح، 
وحلفاؤهــا جهودها بشــأن كيفية 
بديلة  توفير طــرق  أو  املوانــئ  فتح 

لتصدير احلبوب والقمح والذرة.
وزار رئيــس اجمللس األوروبي، شــارل 
االثنني،  االول  امس  أوديسا،  ميشيل، 
وحــث بعد ذلك علــى خطة عاملية 

ملساعدة أوكرانيا.
وتوقف لقــاء بني ميشــيل ورئيس 
الوزراء األوكراني دينيس شميهال في 

أوديسا بســبب الهجوم الصاروخي، 
مما دفــع الرجلني إلــى االحتماء في 
مخبأ مــن القنابل، وذلك بحســب 
على  الرســمي  حساب شــميهال 

تويتر.
ونقلت وســائل اإلعــام احمللية عن 
إن  مســؤولني في خاركيف قولهم 

أربعة أشــخاص قتلــوا ودمرت عدة 
منازل في هجمات روسية على بلدة 

بوغودوخوف شمال غربي خاركيف.
لوغانســك  مناطق  بعــض  وفــي 
أوكرانيا،  بشــرق  ودنيبرو  وخاركيف 
ُســمع دوي صفــارات اإلنــذار امس 
الدفــاع  وزارة  وقالــت  الثاثــاء. 

الروســية  القــوات  إن  األوكرانيــة 
مدعومــة بالدبابات واملدفعية تنفذ 
آزوفستال  ملصنع  اقتحام”  “عمليات 
مئات  صمــد  حيث  ماريوبــول،  في 
حصار  خال  األوكرانيــني  املدافعني 

على مدى أشهر.
وتقع ماريوبول بني شبه جزيرة القرم، 
التي اســتولت عليها موسكو عام 
2014، وأجزاء من شرق أوكرانيا حتت 
من  املدعومني  االنفصاليني  سيطرة 
االستياء على  روسيا. وسيســمح 

املدينة ملوسكو بربط املنطقتني.
“معلومات مضللة”

فــر أكثر مــن 5.5 مليــون أوكراني 
من بادهم منذ الغزو الروســي في 
التي  املتحدة  لــأمم  24 فبراير، وفقا 
وصفت ذلك بأسرع أزمة الجئني منوا 
في أوروبا منذ احلرب العاملية الثانية.

لكن مكاســب موســكو من الغزو 
كانت بطيئة في أحسن األحوال وال 
تظهر على نحو يذكــر خارج قطاع 
مــن األراضي في اجلنــوب فضا عن 

انتصارات هامشية في الشرق.
وفي واشنطن، قال الرئيس األميركي 
جو بايدن إنه يشــعر بالقلق من أن 
بوتني “ليــس لديه مخرج في الوقت 
احلالي وأحاول معرفة ما ســنفعله 

حيــال ذلــك”. وتقــول مصــادر إن 
املشــرعني الدميقراطيني األميركيني 
اقتراح مســاعدات  وافقــوا علــى 
ألوكرانيا،  دوالر  مليــار   40 حجمــه 
مبا يشــمل حزمة أســلحة جديدة 
ضخمــة. وكان البيــت األبيض قد 
وصف، في وقت ســابق، تصريحات 
بوتني، خال خطاب يوم النصر، بأنها 

احتوت على “معلومات مضللة”.
واكتســب االنتصار السوفييتي في 
احلرب العاملية الثانية مكانة شــبه 
دينية في روســيا في عهــد بوتني، 
الذي استدعى ذكرى “احلرب الوطنية 
العظمى” خال ما أســماه “عملية 

عسكرية خاصة” في أوكرانيا.
وتعتبر الدول الغربية أن هذا تشبيه 
خاطئ لتبرير عدوان ال سبيل لتبريره.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن واالس: 
“ال ميكــن أن يكون هناك يوم انتصار، 
الروسية(  )للقوات  وهزمية  عار  فقط 

بالتأكيد في أوكرانيا”.
املتظاهرون  أحــاط  بولنــدا،  وفــي 
مراســم  في  الروســي  بالســفير 
تأبني وألقوا عليــه طاء أحمر. وقال 
السفير ســيرغي أندرييف، ووجهه 
يقطر طاء وقميصه ملطخ به: “أنا 

فخور ببلدي ورئيسي”.

توقيع بايدن على قانون يعود للحرب
 العالمية يثير مخاوف دولية

اإلكوادور.. مقتل 43 سجينا وفرار 100 جراء أحداث شغب في سجن

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن األكثرية 
النيابيــة التــي ســتفرزها صناديــق االقتراع 
باالنتخابات النيابية املرتقبة، ستكون مؤثرة في 

رسم وجهة االستحقاق الرئاسي بعد أشهر.
وفي حديث مــع صحيفــة “اجلمهورية”، أعرب 
ميشال عون عن اســتغرابه “كيف بدأ الترويج 
املنظــم واملريب منــذ اآلن لصعوبة تشــكيل 
حكومة جديدة بعد 15 مايو، وإجراء االنتخابات 
الرئاســية في موعدها”، مؤكــدا أن “ضخ مثل 
هذه التوقعات هو غير بريء، ألنه يشي بأن هناك 
من يريد حتضير املسرح للفراغ”. وأضاف الرئيس 
عون: “استباقا لكل هذه الفرضيات املشبوهة، 
أؤكد أنني ســأترك قصر بعبدا في 31 أوكتوبر 
املقبل، ولــن أبقى حلظة واحــدة فيه بعد هذا 
التاريخ، واذا تعذر ألي سبب انتخاب رئيس جديد، 
تتولى احلكومة إدارة الباد في املرحلة االنتقالية، 
واذا تعذر أيضا في أســوأ االحتماالت تشــكيل 
النيابية،  االنتخابــات  بعــد  جديــدة  حكومة 
تناط األمور بعد 31 أكتوبــر بحكومة تصريف 
األعمال، ولو أنها ستكون مقيدة الصاحيات”. 
وعما إذا كان رئيس “التيار الوطني احلر”، النائب 
جبران باسيل، هو مرشــحه الضمني لرئاسة 
اجلمهورية، علق الرئيــس اللبناني قائا: “ليس 
لدي أي مرشح للرئاسة..أما بالنسبة إلى جبران 
باسيل فهو شــخص وطني وآدمي، وقد تعرض 
حملاولة اغتيال سياسي جنا منها بفضل صابته 
وثباته، لكنني ارى أن توليه رئاسة اجلمهورية في 

هذا الظرف مهمة صعبة ودقيقة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
مــن املتوقع أن يصل مفــاوض االحتاد األوروبي 
النووية اإليرانية  املسؤول عن تنسيق احملادثات 
في فيينا “إنريكي مورا إلى طهران اليوم بهدف 
 11 النوويــة واملتوقفة منذ  حتريك املفاوضات 

مارس.
وقــال املتحــدث باســم اخلارجيــة اإليرانية 
ســعيد خطيب زاده إن مورا ســيلتقي كبير 
اخلارجية  وزيــر  ايران مســاعد  املفاوضني في 
للشؤون السياســية علي باقري”. وأشار زاده 
إلى أن زيارة مورا تساهم في تقدم املفاوضات 
باالجتاه الصحيح إال أنهــا ال تعني أنها حتمل 
رسالة جديدة ألن الرسائل املتبادلة بني طهران 
والواليات املتحــدة تتم عبر االحتــاد األوروبي، 

بحسب املتحدث اإليراني.
مــن جانب آخر، أعلــن املتحّدث باســم وزارة 
اإلدارة  أن  برايــس  نيــد  اخلارجيــة األميركية 
األميركية على اتصال وثيق مع “إنريكي مورا” 
وتدعــم جهوده. وقال إنه من املمكن إجناز هذه 
املفاوضات بســرعة إذا كانت لــدى اإليرانيني 

اإلرادة للمضي قدماً بحسن نّية.
وكانت صحيفة “فايننشــال تاميز” كشــفت 
قبل أيــان أن االحتــاد األوروبي يقــوم مبحاولة 
أخيرة إلنقاذ االتفاق النووي املبرم مع إيران عام 
2015 وإنهاء حالة اجلمود السائدة منذ توقف 

مفاوضات فيينا.
السياســة  الصحيفة عن مســؤول  ونقلت 
اخلارجية باالحتاد األوروبي، جوزيب بوريل، قوله: 
“نسعى للتوصل إلى حل وسط إلنهاء األزمة” 
التي تنذر بتقويض جهود دبلوماســية أوروبية 

استمرت أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.
وذكرت “فايننشال تاميز” أن االتفاق التي يسعى 
إليــه االحتاد األوروبي ســيؤدي إلــى انضمام 
الواليات املتحــدة مجدداً إلى االتفاق املبرم في 
2015 ورفــع العقوبات املفروضــة على إيران 
النووية  أنشــطتها  تقليــص طهران  مقابل 
بشدة. ونســبت الصحيفة إلى بوريل قوله إن 
إيران “مترددة للغاية”. ووصف بوريل املســعى 
األخيرة”.  “احملاولة  بأنه  األوروبي  الدبلوماســي 
وشــدد بوريل على أنه ال ميكن االســتمرار في 
املفاوضــات النوويــة إلى األبــد، “ألن في هذه 

األثناء تواصل إيران تطوير برنامجها النووي”.

ميشال عون: سأترك القصر 
الرئاسي في 31 أكتوبر 

وليس لدي أي مرشح للرئاسة

محاولة أوروبية أخيرة 
إلحياء االتفاق النووي 

وتجاوز عقبة الحرس الثوري

الصواريخ تقصف أوديسا وصفارات اإلنذار تدوي شرق أوكرانيا
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية
محكمة بداءة الشطرة

العدد: 701/ب/2021
التاريخ: 2022/5/10

إعالن
عطفا على قرار محكمتنا ستبيع هذه احملكمة 
فــي املــزاد العلني العقــار تسلســل 1498/8 

املستشفى والعائد للشركاء
املدعي/ جهيد صبر جالب

املدعى عليهم/ عبد صبر جالب وجماعته
واملكتســب الدرجة القطعيــة فعلى الراغبني 
في الشراء مراجعة هذه احملكمة خالل مدة )15( 
يوما اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف 
احمللية مستصحبني معهم هوية األحوال املدنية 
وشــهادة اجلنســية العراقية وتأمينات قانونية 
بنسبة 10% من القيمة املقدرة للعقار عند وضع 
اليد إن لم يكن من شــركاء ويتحمل املشــتري 

أجور اإلعالن والداللية.
القاضي
عيسى عطوان عبداهلل

األوصاف:
قطعة ارض فارغة من البناء والشاغل/ تقع في 
مدينة الشطرة/ قرب معمل غاز الشطرة/ احلي 

العسكري
القيمة املقدرة/ خمسون مليون دينار

الشاغل/ 

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 103/جنح/2022
التاريخ: 2022/4/28

م/ إعالن
الى املتهمة الهاربة:

 نغم إبراهيم خليل سلمان
بالنظــر جملهوليــة محــل اقامتــك 
في الوقــت احلاضر ولكونــك متهما 
)103/جنح/2022(  املرقمــة  بالقضية 
وفق احــكام املــادة )1/459( عقوبات 
فقد تقــرر تبليغك باإلعالن عن طريق 
أمام  للحضور  محليتــني  صحيفتني 
هذه احملكمة في موعــد احملاكمة يوم 
وفي حــال عدم حضورك   2022/5/29
غيابــا بحقك  احملاكمة  ســوف جترى 

وحسب االصول.
القاضي
محمد عبد الرضا مهدي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 3149/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/10

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ احمد حسني 

دفار
ملقتضيات حســم الدعوى الشرعية 
املرقمــة أعــاله واملقامــة مــن قبل 
املدعية )اميان عــادل عبد( واملتضمنة 
كل  األطفال  بتأييد حضانــة  طلبها 
من )حيــدر وعلي ومصطفــى وريان( 
وجملهولية محــل اقامتك قرر تبليغك 
اعالنا بواســطة صحيفتني محليتني 
مبوعد  احملكمــة  امــام هذه  باحلضور 
املرافعة املصادف 2022/5/24 الساعة 

التاسعة صباحا.
القاضي
عباس معني كاظم

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1409/ج/2022
التاريخ: 2022/5/8
املتهم الهارب/ عمار حسني علو عبيد

م/ إعالن
حتية طيبة...

املتهم الهارب/ عمار حســني علو عبيد 
بالنظــر جملهولية محــل اقامتكم في 
الوقت احلاضر ولكونك متهما بالقضية 
املرقمة )1409/ج/2022( وفق احكام املادة 
)446( مــن قانون العقوبــات فقد تقرر 
تبليغك باإلعالن عــن طريق صحيفتني 
محليتني للحضور أمام هذه احملكمة في 
الســاعة الثامنة صباحا يوم 2022/6/9 
وفي حــال عــدم احلضور ســوف جترى 

احملاكمة غيابا بحقك وحسب االصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعلى

رئاسة محكمة استئناف ذي قار 
االحتادية

محكمة األحوال الشخصية في 
الناصرية

العدد/ 1374/ش/2022
التاريخ/ 2022/5/10

تبليغ
الى/ املدعى عليه/ ستار عبد لطيف 

شفيج
ملقتضيات حسم الدعوى الشرعية املرقمة 
أعاله واملقامة من قبل املدعية )بشرى صليل 
بانــي( واملتضمنة طلبهــا بتأييد حضانة 
األطفــال كل من بنني وحســني وجملهولية 
محل اقامتك قرر تبليغك اعالنا بواســطة 
صحيفتــني محليتني باحلضــور امام هذه 
احملكمة مبوعد املرافعة املصادف 2022/5/26 
وخالل ثالثة أيام من التاريخ التالي لنشــر 
هذا اإلعالن وعند عدم حضورك او إرسال من 
ينوب عنه قانونا ســوف تستكمل احملكمة 

إجراءاتها بحقك غيابا...
القاضي
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط 
االحتادية

محكمة جنح الكوت
العدد: 1204/ج/2022
التاريخ: 2022/4/21

املتهمتان كل من
1- حنان زايد خلف

2- جنان حسن جميل
م/ إعالن

حتية طيبة...
في  اقامتكما  محــل  جملهوليــة  بالنظر 
الوقــت احلاضــر ولكونكمــا متهمتني 
وفق  )1204/ج/2022(  املرقمــة  بالقضية 
احــكام املــادة )28( من قانــون البطاقة 
الوطنية فقد تقرر تبليغكما باإلعالن عن 
طريق صحيفتني محليتني للحضور أمام 
هذه احملكمة في الساعة الثامنة صباحا 
يــوم 2022/5/30 وفي حــال عدم احلضور 
سوف جترى احملاكمة غيابا بحقك وحسب 

االصول.
القاضي
خالد محمد االعرجي

جمهورية العراق
محافظة ميسان

قسم العقود احلكومية
العدد: 4573
التاريخ: 2022/5/10

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

الحقا بكتاب اإلعالن املرقم بالعدد 1205 في 2022/2/2
تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن إعادة إعالن املناقصة العامة واخلاصة بـ )جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة 
ســعة 400 م3/ ســاعة مع خط الناقل والشــبكة في حي املذار قضاء قلعة صالح( واملدرجة ضمن تخصيصــات )موازنة البترودوالر 
التكميلية لسنة 2021( وبكلفة تخمينية مقدارها )2,161,175,000( ملياران ومائة وواحد وستون مليونا ومائة وخمسة وسبعون الف 

دينار عراقي ال غيرها، ومبدة تنفيذ أمدها )270( يوما.
فعلى الراغبني باالشــتراك في املناقصة من الشــركات واملقاولني املصنفني من ذوي اخلبرة واالختصــاص تقدمي عطاءاتهم خالل اوقات 
الدوام الرســمي الى العنوان )ميسان- العمارة- الشــبانة- بناية 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 اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم 

ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات اآلتية:
1. التأمينات األولية البالغة )21,612,000( )واحد وعشــرين مليونا وستمائة واثني عشر 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 نسبة الشراكة بني الشركاء وحسب 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 االنســحاب في حال رسو املناقصة عليهما على ان يتم تقدمي 
عقد الشراكة 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 قسم 
العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات املناقصة والبالغ )400,000( )اربعمائة الف دينار عراقي 

ال غيرها( غير قابل للرد.
علمــا ان آخر موعد لبيع وثائق املناقصة ســيكون يوم )الثالثاء( املصادف )2022/5/24( وان موعد غلق املناقصة ســيكون يوم )االربعاء( 
املصادف )2022/5/25( الساعة )الثانية عشرة ظهرا( وسيتم فتح العطاءات بشكل 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.
ســيتم عقد مؤمتر خاص باإلجابة على استفســارات املشاركني في املناقصة عند الســاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الثالثاء( املصادف 

)2022/5/18( 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:

مالحظة// يتم اعتماد )وثيقة عقود االشغال الصغيرة( الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة 
عند تلبيتها ملعايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كافة والشــروط 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

Public Tender Announcement for Tender No: 015-SC-22-EBS 
Providing EPCC Service of Metering Skid Erection and Installation

 Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong 
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 
Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Providing EPCC Service of Metering Skid Erection and Installation
Tender No.: 015-SC-22-EBS 
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above for the First Time. All the companies who 
have the ability and experience can participate in this tender and contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P 
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee )100$( after procedures 
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project of Providing EPCC Service of Metering 
Skid Erection and Installation. The contractor shall supply all materials, labor, supervision, services, transport, testing 
devices, crane, tools and all consumable materials for each item of expense necessary for engineering, procurement, 
construction, commissioning and hand-over including all required QA/QC documentation necessary for the Project. 
Contractor shall do survey and coordinate with SE department and OM department before engineering.
The Detailed scope of work Shall refer to ITB 
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan 
Youjun panyoujun@ebspetroleum.com and Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & CP@ebspetroleum.com and submit 
the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax receipt, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 
the tender submission deadline 2:00 PM 25th May 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 
Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and 
compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact 
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei Email: nidawei@ebspetroleum.com.; Mr. Pan Youjun panyoujun@ ebspetroleum.com
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

االربعاء 11 آيار 2022 العدد )4892(

Wed. 11 May. 2022 issue )4892(

املتطلبات القانونيةاملتطلبات املاليةاملتطلبات الفنية

1. مهندس )مدني( او مهندس 
)مساحة(/ عدد )1( 

1. سيولة نقدية مببلغ )216,117,500( دينار 
عراقي

1. تضارب املصالح وحسب الوثيقة
 القياسية

2. فني )ميكانيك(/ عدد )1(
3. فني )كهرباء(/ عدد )1(

2. يقدم عمل مماثل واحد منجز وخالل مدة 
ال تتجاوز )10(

 سنوات قبل املوعد النهائي لتقدمي العطاء 
ومببلغ ال يقل

عن )648,352,500( دينار عراقي

2. شهادة تأسيس الشركة مقدمة
 من مسجل الشركات في وزارة 

التجارة

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



تقرير

اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعاني العــراق منذ قرابــة الثالثة 
أشهر من موجة غبارية لم يسبق 
بيانات  أّدت، بحســب  لها مثيــل، 
رســمية، إلــى وفــاة 11 مواطنا، 
إلــى مئــات اإلصابات  باإلضافــة 
اليومية، ناهيــك طبعا عّما حتمله 
كل موجــة من مشــكالت بيئية، 

واقتصادية، واجتماعية، ونفسية.
تفيد تقارير األممية املتعلقة بالتغير 
املناخي بأن العــراق ميكن أن يكون 
خامس أكثر الدول تضّررا من التغير 
املناخي الذي يضــرب العالم، كما 
أن قرابة ســبعة ماليــن عراقي ال 
والغذاء  املياه  إلى  الوصول  ميكنهم 
والكهربــاء مبــا يســد حاجتهم. 
ولعل تلك التقاريــر ال تأتي بجديد 
في عراق النهريــن والرافدين وأرض 
منذ  قائمة  فاملشــكلة  الســواد، 
عقــود، وما يحصده العــراق اليوم 
نتيجــة طبيعية ملا لــم يزرعه من 
أرض ســابقا وملا لم يحافظ عليه 
من مصــادر املياه ســابقا والحقا، 
حتى بات اليوم الدولة األكثر عرضة 
والتي جعلت من  املنــاخ،  لتغيرات 
فاقع  صفــراء  مواطنيه  يوميــات 
لونها، تارة بســبب الغبــار وأخرى 

بسبب اجلفاف واحلّر والتصحر. 
 األشّد واملؤلم لم يأت بعد بالنسبة 
للتغير املناخي فــي العراق، ما لم 
يجر تدارك الوضــع البيئي اخلطير، 
عرضة  األكثر  العراق  بل ســيكون 
لتلــك التغييرات التــي قد تتركه 
وصف  بحســب  قاحلة،  صحــراء 
تقرير جمللس االستخبارات األميركي 

رفعت عنه السّرية أخيرا.
أبلغ العــراق، األحد املاضي، اعتذاره 
للسعودية عن املشاركة في مبادرة 
الشــرق األوســط األخضــر التي 
الســعودي،  العهد  ولــي  أطلقها 
محمد بن سلمان، وكانت تتضمن 
زراعة نحو ســتة ماليــن دومن من 
أراضي محافظــات األنبار والنجف 
تكفلت  الذي  املشروع  وهو  واملثنى، 
به الســعودية، بحّجة عدم قدرته 
علــى توفير امليــاه الالزمــة لهذا 
املشــروع. وتتوالى األخبــار احلزينة 

من أرض الســواد، فعلى مدى قرون 
في  بحيرة ســاوة،  كانــت  طويلة 
صحراء النجف جنــوب بغداد، من 
أعاجيب الزمــان، فهي تتغّذى على 
خاص  رونق  ولهــا  اجلوفيــة،  املياه 
لكونها وسط صحراء قاحلة، هذه 
البحيرة جّف ماؤها ونضب، وصارت، 
هــي األخــرى، امتــدادا للصحاري 
احمليطة بها، بينمــا ال يزال الفيديو 
الذي يُظهر أحد الشــباب العراقي، 
وهو يخوض نهر دجلة ركضا وسط 
العاصمة بغداد، األشــد إيالما بن 
كل تلك املشــاهد املأســاوية في 

العراق.
احلرب العراقية اإليرانية، وما تبعها 
من انشــغال العراق ومــا أّدت إليه 
من كوارث بيئية، أضاع على العراق 

فرصة كبيرة لتجنب األســوأ الذي 
ميّر بــه اليــوم قدميــا، ُعرفت أرض 
العــراق بأرض الســواد، وفيها قال 
ياقوت احلموي في “معجم البلدان” 
عن ســبب التسمية “سمي بذلك 
لسواده بالزروع والنخيل واألشجار، 
ألنه حن تاخم جزيرة العرب التي ال 
زرع فيها وال شجر، كانوا إذا خرجوا 
مــن أرضهم ظهــرت لهم خضرة 
فيســّمونه سوادا  واألشجار  الزرع 
كما إذا رأيت شيئا من بعد قلت: ما 
ذلك السواد؟ وهم يسّمون األخضر 

سوادا والسواد أخضر”.
تعــود قصــة بدايــة التصّحر في 
العراق إلى سبعينات القرن املاضي 
، يــوم أن بــدأت تصل إلــى بغداد 
أنها كانت  موجات غبارية، صحيح 

علــى فتــرات متباعدة، غيــر أنها 
كانت مؤّشــرا على مــا قد يلحق 
بالعــراق مســتقبال. حينها أصدر 
مجلس قيــادة الثورة القــرار رقم 
أُجبر  1979، والذي  862 في العــام 
مبوجبــه كل مواطــن عراقي على 
أن يــزرع شــجرة زيتون فــي بيته، 
باإلضافة إلى زراعــة نخلة، وتغرمي 
كل مواطن مخالــف دينارا عراقيا 
الشــهرية،  املاء  فاتورة  إلى  يضاف 
غير أن احلرب العراقية اإليرانية، وما 
تبعها من انشــغال العراق وما أّدت 
إليه من كــوارث بيئية، أضاع على 
العراق فرصة كبيرة لتجنب األسوأ 
الــذي ميّر بــه اليوم. عقــب الغزو 
األميركي، جلــأت القوات احملتلة إلى 
الدومنــات من األراضي  جتريف آالف 

العاصمة  بجنوب  احمليطة  الزراعية 
بغداد وشــمالها وغربهــا، بحجة 
تســتخدمها  زراعية  مناطق  أنها 
أرتال  لضــرب  العراقية  املقاومــة 
عليه  نهج ســارت  احملتلة،  القوات 
مــن بعدهــم القــوات احلكومية 
تعاقب  كانــت  التي  واملليشــيات 
كل منطقة تخــرج منها رصاصة 
مزارعها  بتجريف  القوات  تلك  جتاه 
وبساتينها، ناهيك طبعا عن جتريف 
 2003 احلكومات املتتاليــة ما بعد 
مئات الدومنات من األراضي الزراعية 
وتوزيعهــا كقطع أراض ســكنية 
على منتســبي قواتها األمنية، من 
دون أدنى مســؤولية جتاه مستقبل 
البالد، وما ميكــن أن تتعّرض له من 
إيران مجرى  مخاطر الحقة. حّولت 

وحرمت  أراضيهــا،  داخــل  األنهار 
مجتمعــات عراقيــة كاملــة من 

احلصول على املياه
ولعل دور دول اجلــوار التي تتحّكم 
مبيــاه أرض الفراتن، تركيــا وإيران، 
ال يقــل كارثيًة عــن التخبط الذي 
تعيشــه حكومات مــا بعد 2003 
فــي التعامــل مع هــذه القضية 
احلّساســة، بل أكاد أجــزم أن دول 
املنابع ما كانت لتجرؤ على التالعب 
مبا يحتاجه العراق من مياه تفرضها 
للدول  الناظمة  الدوليــة  القوانن 
املتشــاطئة، لو أنها وجدت أمامها 
حكومــًة عراقيــًة حريصــة على 
إيران كل  بالدها. قطعت  مستقبل 
الروافد التي تصــّب في العراق، ما 
أّدى إلى تصحــر آالف الدومنات من 
األراضي الزراعيــة، ولم تقبل إيران 
باالحتكام إلى القوانن الدولية في 
املائية  املــوارد  وزير  هذا اجملال. وقال 
احلمداني،  رشــيد  مهدي  العراقي، 
السبت املاضي، إن تركيا تقاسمت 
الضرر مع العراق مبا يتعلق بشــّح 
املياه، إال أن إيران لم تبادر إلى ذلك، بل 
حّولت مجرى األنهار داخل أراضيها، 
كاملة  عراقية  مجتمعات  وحرمت 

من احلصول على املياه.
أجريت، رمبا في العام 2010، مقابلة 
صحافية مع نائب رئيس اجلمهورية 
الهاشــمي،  طارق  آنذاك،  العراقي 
وحينهــا كان نهرا دجلــة والفرات 
يتعّرضــان لنقص كبيــر في املياه، 
بسبب تخزين تركيا مياههما مللء 
سد أليسو. وعندما سألته عن األمر 
وكيف له أن يستغل عالقته اجليدة 
مــع تركيا لتالفي هذه املشــكلة، 
قال إنه بالفعل، ومنذ فترة ليست 
قصيرة، حتّرك باجتاه تركيا لوضع حد 
لهذا األمر املقلق، وأبلغه األتراك أن 
العراق ال يستفيد لألسف من مياه 
إال بشــكل  والفرات  نهري دجلــة 
بســيط، وأغلب تلــك املياه تذهب 
هدرا إلى شــط العرب، ومن ثم إلى 
العربي، مقترحــن عليه  اخلليــج 
مشروعا زراعيا ضخما إلعادة مسار 
النهرين قبل وصولهما إلى اخلليج، 
لالستفادة القصوى منهما، غير أن 
العراقية  املشروع رفضته احلكومة 

وقتها!

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفض سعر خام البصرة الثقيل، 
امس الثالثاء، ليسجل أقل من 100 
دوالر، مــع انخفاض اســعار النفط 
عامليا. وانخفض خام البصرة الثقيل 

3.89 دوالرات وبنسبة  املصدر آلسيا 
تغييــر بلغــت %3.75 ليصــل الى 

99.87 دوالرا للبرميل الواحد.
وانخفضت معظم أســعار خامات 
منظمة أوبك باســتثناء خام مربان 

 111.02 ســجل  الــذي  اإلماراتــي 
بارتفاع 0.52 دوالر فيما ســجل خام 
دوالراً   111.17 الســعودي  العربــي 
للبرميل بانخفاض بلغ 3.87 دوالرات، 
وبلغ مزيج ســهران اجلزائري 108.93 

دوالرات،   7.39 بلغ  بانخفاض  دوالرات 
 105.80 ايران الثقيــل  وبلغ مزيــج 
دوالرات،   6.94 بلــغ  بانخفاض  دوالرا 
 108.28 النيجيري  بونــي  خام  وبلغ 
دوالرات،   6.77 بلغ  بانخفاض  دوالرات 

فيما بلغ خام جيراســول االنغولي 
دوالرات”.   6.63 بانخفــاض   106.39
وكانت اسعار النفط قد انخفضت 
خالل اليوم امــس األول االثنن بعد 
تباطؤ النمو في الصــن ثاني اكبر 

اقتصاد بالعالم بعد تفشي كوفيد- 
19، وتخلي املستثمرين عن األصول 
ذات اخملاطر العالية وســط مخاوف 
بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها 

على النمو االقتصادي.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال اندي هالداني، كبير االقتصادين 
ســابقا في بنــك إجنلتــرا إن أزمة 
التضخم في بريطانيا ستســتمر 
ألعــوام، وليس ألشــهر، وميكن أن 

تستمر حتى 2024.
لألنباء  بلومبيــرج  وكالــة  ونقلت 
عــن هالدانــي، الــذي كان ضمن 
أول من حذروا من ارتفاع األســعار 
بعد جائحة كورونــا العام املاضي، 
لشــبكة “إل بــي ســي” أمس أن 
ارتفاع التضخم فاق أسوأ مخاوفه، 
كما قــال إنه كان يأمــل أن يتخذ 
البنك مزيدا من اإلجراءات السريعة 

ملواجهة األزمة.
وأضــاف “نحن ننظــر اآلن ملعدالت 

تضخــم مرتفعــة، ليــس مثــل 
الســبعينيات، ولكنها في الطريق 

لذلك”.
وذكر هالداني، الذي ترك بنك إجنلترا 
في 2021 أن “املسألة ليست فقط 
أنني أعتقد أن مســتوى التضخم 
مرتفع، ولكني خائف، أن املســتوى 
الوقت.  لبعض  املرتفع سيســتمر 
هذا املستوى لن يأتي ويذهب خالل 
األمر سيستمر  أن  أعتقد  أشــهر، 

ألعوام وليس أشهرا”.
وكان هالداني أول مسؤول في بنك 
السياسة  لتشــديد  يدعو  إجنلترا 
عقب اجلائحة، كما دافع عن تقليص 
هدف برنامج شراء السندات مطلع 

أيار 2021.

إلى ذلك، تعتــزم حكومة اململكة 
املتحدة توسيع احلظر الذي تفرضه 
على عقود العاملن من ذوي األجور 
أعلنته في  ما  املنخفضة، بحسب 
بيان. وجــاء في البيان أن توســيع 

احلظر ســيكون بالنســبة للبنود 
العقود  في  ترد  التي  االســتثنائية 
التي يكون فيها الدخل األسبوعي 
املضمــون عنــد أو أقل مــن احلد 
123 جنيها  البالغ  للعائدات  األدنى 

استرلينيا في األسبوع.
العاملــن  أن  اإلعــالن  ويعنــي 
ســيتمكنون من زيادة دخلهم من 
خــالل العمل اإلضافــي، “في حال 

اختاروا ذلك”.
ومــن املقرر أن يتم اقتراح تشــريع 
اإلصالحــات اجلديدة في وقت الحق 

من العام اجلاري.
من جهة أخرى، اضطر آالف الركاب 
املســافرين من مطــار برمنجهام 
في إجنلترا أمــس ، إلى االنتظار في 
لعدة  املطار  طوابير طويلة خــارج 
النقص  اســتمرار  بسبب  ساعات 
الطيران،  قطــاع  في  العاملن  في 
حسبما أفادت وكالة “بي إيه ميديا” 

البريطانية لألنباء.

ووصف املسافرون الوضع أمس، في 
التواصل  لهم على موقع  تغريدات 
االجتماعــي “تويتــر”، بأنه “فوضى 

مطلقة” و”هوس”.
وقالت إحــدى الســيدات إن األمر 
استغرق منها “ساعتن للمرور عبر 
تســجيل الوصول وإنهاء اإلجراءات 

األمنية”.
وهدد آخرون باتخاذ إجراءات قانونية 
ضــد املطــار إذا فاتتهــم الرحلة 

بسبب “عجز اإلدارة”.
ومت اإلبــالغ عن طوابيــر طويلة في 
جميــع مطارات اململكــة املتحدة 
بينها  ومن  األخيرة،  األســابيع  في 
ومانشســتر  هيثــرو  مطــارات 

وستانستيد.

الصباح الجديد ـ متابعة:
 قال جوزيب بوريل منسق السياسة 
اخلارجيــة فــي االحتــاد األوروبي في 
صحيفة  معــه  أجرتهــا  مقابلــة 
“فاينانشــيال تاميــز” إن دول االحتــاد 
األوروبــي يجــب أن تــدرس مصادرة 
الروسية  األجنبي  النقد  احتياطيات 
اجملمدة للمساعدة على دفع تكاليف 

إعادة بناء أوكرانيا بعد احلرب.
األوروبــي وحلفاؤه  االحتــاد  وفــرض 
الغربيــون قيودا علــى االحتياطيات 
منذ  الروسي  املركزي  للبنك  الدولية 
أن بدأت البالد تدخلها العسكري في 

أوكرانيا.
بوريــل  قــال  “رويتــرز”،  وبحســب 
للصحيفة إنه سيكون من املنطقي 
أن يحذو االحتاد األوروبي حذو الواليات 
املتحدة فيما فعلتــه بأصول البنك 
املركزي األفغاني بعد سيطرة طالبان 

على مقاليد احلكم هناك.
وقال بوريل “لدينا املــال في جيوبنا، 
وعلى أحدهم أن يشــرح لي السبب 
في كــون هذه اخلطوة جيــدة فيما 
وليســت  األفغانية  باألموال  يتعلق 

جيدة بالنسبة لألموال الروسية”.
في حن أعلنت بريطانيا أنها ستزيد 
واردات  علــى  اجلمركيــة  الرســوم 

البالتن والبالديوم من روسيا وروسيا 
فــي حزمة جديــدة من  البيضــاء 
العقوبات تستهدف جتارة بقيمة 1.7 
)2.10 مليار  مليار جنيه اســترليني 
دوالر( قالت إن الغرض منها هو زيادة 

إضعاف آلة احلرب الروسية.
وذكــرت بريطانيــا أنه ســيتم رفع 
رسوم االســتيراد على مجموعة من 
املنتجات بنســبة 35 نقطة مئوية، 
بينما ســتحظر أيضا صادرات سلع 
والبالســتيك  الكيماويــات  مثــل 
بقيمة  روســيا  إلى  واآلالت  واملطاط 
إجماليــة قدرهــا 250 مليون جنيه 

استرليني )310 مالين دوالر(.
وقالت إن حكومــة اململكة املتحدة 
ستســن قانونــا بشــأن العقوبات 

اجلديدة في الوقت املناسب.
مع  بالتنســيق  بريطانيا  وتتحــرك 
حلفائهــا الغربيــن حملاولــة شــل 
االقتصاد الروسي كعقاب على احلرب 
وقــد فرضت بالفعــل عقوبات على 

أكثر من ألف فرد وشركة.
وقــال وزير املالية البريطاني ريشــي 
ســوناك إن بضائع بأكثــر من أربعة 
مليارات جنيه اســترليني ستخضع 
لعقوبات االســتيراد والتصدير، وهو 
“يلحق ضررا كبيرا بجهود روسيا  ما 

احلربية”. ومتثل هذه املوجة الثالثة من 
العقوبات ضد روسيا منذ احلرب.

بدوره، دعا الرئيس األوكراني فولودميير 
اتخاذ خطوات  إلى  أمس  زيلينسكي 
فورية لفتح املوانــئ األوكرانية التي 
حتاصرها روســيا للســماح بتصدير 

القمح وجتنب أزمة عاملية في الغذاء.
وقال زيلينســكي في منشــور عبر 
تطبيق تيليجرام بعــد أن حتدث إلى 
األوروبي شارل ميشيل  رئيس اجمللس 
الــذي زار مدينة أوديســا األوكرانية 
“من املهم منع أزمة غذاء في العالم 

تتسبب فيها التحركات الروسية”.
وأضاف “يجب اتخــاذ إجراءات فورية 
تصدير  أمام  األوكرانية  املوانئ  لفتح 

القمح”.
إلى ذلك، أعلنــت النيابة العامة في 
فيجي أمس أن محكمة علقت حجز 

يخت عمالق يشــتبه في أنه مملوك 
للثري الروسي سليمان كرميوف الذي 
تستهدفه عقوبات أمريكية مرتبطة 

باحلرب في أوكرانيا.
وبحسب “الفرنســية”، ال يزال يخت 
بـ325  قيمتــه  تقدر  الــذي  “أماديا” 
مليون دوالر، رهن احلجز لدى شــرطة 
البالد،  ومينع مــن مغــادرة  فيجــي 

بحسب النيابة العامة.
ويرسو يخت “أماديا” في الوتوكا غرب 
فيجــي منذ منتصف نيســان حن 
جمدته الســلطات احمللية إثر صدور 

مذكرة حجز أمريكية.
وأجــازت محكمــة محليــة احلجز 
املاضي. ولكــن محكمة  األســبوع 
“التعليق  اجلمعة  أعلنت  االستئناف 
املؤقــت” لتنفيــذ احلجز، حســبما 
قالت متحدثة باسم النيابة العامة 
أمــس. وطعنت شــركة “ميلمارين 
بأنها  رسميا  املسجلة  إنفستمنت” 
مالكة اليخت، في احلجز أمام احملاكم 

الفيجية.
ومــن املقرر بحســب املتحدثة عقد 

جلسة استماع أخرى اخلميس.
إعالميــة  مواقــع  عــدة  وتلفــت 
متخصصــة إلى أن املالــك الفعلي 
لليخت هــو النائب ورجــل األعمال 

الروســي ســليمان كرميوف، وهو ما 
تؤكده أيضا السلطات األمريكية.

الذين  األوليجارشــين  من  وكرميوف 
“يســتفيدون من احلكومة الروسية 
من خالل الفساد واألعمال املشبوهة 
فــي العالم أجمع”، حســبما قالت 
وزارة العــدل األمريكيــة األســبوع 

املاضي.
وطول يخــت “أماديا” 107 أمتار، وهو 
مجهز بحــوض ســباحة وجاكوزي 
ومهبط للطائرات و”حديقة شتوية” 

على سطحه.
آذار تشكيل  وأعلنت واشــنطن في 
خلية خاصة حملاكمة “األوليجارشين 
الذيــن  وكل  الفاســدين”  الــروس 
فرضتها  التي  العقوبــات  ينتهكون 

واشنطن على موسكو.
ومذاك احلن، قام األمريكيون بـ”فرض 
عقوبات وحجز على ســفن وطائرات 
تزيد قيمتها على مليار دوالر، وجتميد 
الــدوالرات من  املالين مــن  مئــات 
أصول النخب الروسية في حسابات 

مصرفية أمريكية”.
بايدن  جو  األمريكــي  الرئيس  ويأمل 
واستخدام  األصول  في تصفية هذه 
األموال للتعويض عــن األضرار التي 

حلقت بأوكرانيا.

التصّحر في العراق.. حصاد ما لم يزرع في األرض سابقا
للحرب واالحتالل دورهما الخطير

الصباح الجديد ـ وكاالت :
انخفضــت الليرة التركية 0.4 في املائة أخرى 
مقابــل الدوالر اليوم لتواصل خســائرها في 
اليوم السابق وتعود إلى أدنى املستويات التي 
سجلتها في أواخر ديسمبر بعد سلسلة من 

التخفيضات في أسعار الفائدة.
وبحسب “رويترز”، تراجعت الليرة إلى 15.1620 
للدوالر بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش 

من 15.09 عند اإلغالق أمس االول االثنن.
وفقدت العملــة التركية 13 فــي املائة من 
قيمتها هذا العام باإلضافة إلى 44 في املائة 

فقدتها في عام 2021.

بغداد ـ الصباح الجديد 
أعلن صندوق اإلســكان التابع لوزارة االعمار 
واإلســكان والبلديات العامة، عن صرف أكثر 

من 98 مليار دينار في شهر نيسان.
وذكر بيــان للمكتب اإلعالمــي للصندوق أن 
“مجموع املبالــغ املصروفة بعموم احملافظات 
في شهر نيسان املاضي بلغت)98.295.000.00 
(دينار”، الفتا الى انه “مجموع املبالغ املصروفة 
خالل االربعة االشــهر االولى مــن هذا العام 

بلغت )446.801.200.000(دينار”.
واشار البيان إلى أن “عدد املعامالت اإللكترونية 
التي مت قبولها خالل شــهر نيســان )3123( 
االلكترونية  املعامالت  بلغ عدد  معاملة فيما 
املقبولة خالل االشهر االربعة االولى من هذا 

العام بلغت )14875( معاملة”.
واوضح الصندوق أن “عدد املعامالت املكشوفة 
خالل شــهر نيســان املاضي بلغــت )5612( 
معاملة، فيما بلغ عدد املعامالت املكشــوفة 
خالل االشــهر االربعة االولى مــن هذا العام 

)21136(معاملة”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت هيئة املنافذ احلدودية، املباشــرة بربط 
البرنامــج االلكترونــي للبضائــع املعفاة مع 

الهيئة العامة للكمارك .
وذكرت الهيئة في بيان أنه “بتوجيه وإشــراف 
مباشــر من قبل رئيس هيئة املنافذ احلدودية 
الوائلــي، أكملت هيئة  الدكتــور عمر  اللواء 
املنافــذ احلدودية متمثلة مبديرية نافذة التبادل 
الوصلــة األخيرة من  إجناز  الواحــدة  التجاري 
الربــط اإللكتروني لبرنامــج البضائع املعفاة 
في مقر الهيئة العامة للكمارك، والذي يعتبر 
انتقالة نوعيه من العمل الورقي الروتيني إلى 
البيانات  اإللكتروني لتســهيل وصول  العمل 
والقضاء على التزويــر والتالعب في الكميات 

والوصف للبضائع املعفاة”.
واضافت ان “هيئــة املنافذ احلدودية وبكوادرها 
الفنيــة قامت فــي وقــت ســابق بتفعيل 
في  املعفاة  للبضائــع  اإللكترونــي  النظــام 
كل مــن املديرية العامــة للتنمية الصناعية 
لالســتثمار كخطوة من  الوطنية  والهيئــة 
خطوات الدعــم واإلســناد اإللكتروني لهذه 
الدوائر وتنفيذا لتوجيهــات وتوصيات األمانة 
العامة جمللس الوزراء وجلنــة األمر الديواني 22 
لســنة 2020 حول تفعيل العمل اإللكتروني 
فــي املنافــذ احلدودية للوصول إلــى حوكمة 

إلكترونية كاملة”.

الليرة التركية 
تتراجع وتفقد 13%

من قيمتها هذا العام

صندوق اإلسكان يعلن 
صرف أكثر من 98 مليار 

دينار في نيسان

المنافذ الحدودية تباشر ربط 
البرنامج االلكتروني للبضائع 

المعفاة مع الجمارك
خام البصرة الثقيل يتراجع ويسجل أقل من 100 دوالر

أزمة التضخم في بريطانيا قد تستمر ألعوام 

االتحاد األوروبي يدرس مصادرة احتياطيات النقد الروسية المجمدة إلعادة بناء أوكرانيا

االربعاء 11 آيار 2022 العدد )4892(
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 13686/6
احمللة او رقم واسم املقاطعة: 10 )احلسينية(

اجلنس: دارين
النوع: ملك صرف

املساحة: -2
املشــتمالت: كل دار يحتــوي على غرفة نــوم وهول وصالة 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية مســقف مــن الكونكريت 

املسلح االعتيادي
مقدار املبيع: صفة الراهن

ستبيع دائرة التســجيل العقاري في الزهور/ بغداد باملزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن إبراهيم منشد 
فهــد لقاء طلــب الدائن املرتهــن مصرف الرافديــن البالغ 
)29000000( دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة 
هــذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ 
نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مصرفية ال تقــل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغة )29000000( دينار وان املزايدة ســتجرى في الساعة 

)12( ظهرا من اليوم األخير.
مدير دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 20457/6
احمللة او رقم واسم املقاطعة: 10 )احلسينية(

اجلنس: قطعة ارض
النوع: ملك صرف

املساحة: -2
املشتمالت: قطعة ارض خالية من البناء يقع في شارع 

فرعي سكني
مقدار املبيع: صفة الراهن

ســتبيع دائرة التســجيل العقاري في الزهــور/ بغداد 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد قاســم 
هاشم فياض لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين 
البالغ )25500018( دينارا فعلى الراغب في االشــتراك 
فيهــا مراجعة هذه الدائرة خــالل )30( يوما اعتبارا من 
اليوم التالي لتاريخ نشــر هذا االعالن مستصحبا معه 
تأمينات قانونية نقديــة او كفالة مصرفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيــع البالغة )20000000( 
دينارا وان املزايدة ســتجرى في الســاعة )12( ظهرا من 

اليوم األخير.
مدير دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد
إعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة: 7988/5
احمللة او رقم واسم املقاطعة: 10 )احلسينية(

اجلنس: قطعة ارض
النوع: ملك صرف
املساحة: 4،23،66

املشتمالت: قطعة ارض خالية من البناء يقع في منطقة 
احلسينية

مقدار املبيع: صفة الراهن
ســتبيع دائرة التســجيل العقــاري في الزهــور/ بغداد 
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد ليث حسن 
يوســف لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ 
)12000000( دينار فعلى الراغب في االشتراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خالل )30( يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ 
نشر هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالــة مصرفية ال تقل عن 10% مــن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة )38000000( دينار وان املزايدة ستجرى في 

الساعة )12( ظهرا من اليوم األخير.
مدير دائرة التسجيل العقاري في الزهور/ بغداد

جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

قسم العقود احلكومية
شعبة املناقصات

إعالن للمرة األولى للمناقصة العامة احمللية
املرقمة )2022/1(

مناقصة ))إنشاء مدرسة من ثالثة طوابق على القطعة املرقمة )18( م1/ الديوانية/ النصيفية((

يســر ديوان الوقف الشيعي/ قسم العقود احلكومية دعوة الشــركات واملقاولني املؤهلني ومن ذوي اخلبرة واالختصاص لالشتراك في املناقصة 
أعاله بكلفة تخمينية وقدرها )1,458,525,000( مليار وأربعمائة وثمانية وخمســون مليونا وخمســمائة وخمسة وعشرون الف دينار( واملدرجة 

على املوازنة االستثمارية بالتبويب )الفصل )5( املادة )5( النوع )1( التسلسل )7(( ومبدة تنفيذ قدرها )365 يوما( ثالثمائة وخمسة وستون يوماً.
فعلى مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني في احلصول على معلومات إضافية االتصال بقسم العقود احلكومية خالل أيام الدوام الرسمي من 

الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر وكما موضح في اجلزء الثاني )ورقة بيانات املناقصة( من الوثائق القياسية.
بإمكان طالبي العطاء املهتمني شراء وثائق املناقصة بعد تقدمي طلب حتريري إلى قسم العقود احلكومية الكائن في )بغداد/ باب املعظم/ساحة 
امليدان/ الطابق الســابع( وخالل أوقات الدوام الرســمي هم او وكالئهم املوكلني عن طريق دوائر كاتب العدل أو اخملولني بكتاب صادر عن صاحب 

الشركة ولقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي غير قابل للرد إال إذا أُلغيت املناقصة من قبل قسم العقود احلكومية.
يتم تسليم العطاءات إلى العنوان التالي: )ديوان الوقف الشيعي/ قسم العقود احلكومية/ الطابق السابع/ شقة رقم واحد/ غرفة رقم )2(( على 
أن يكون آخر موعد الستالم العطاءات )تاريخ الغلق( الساعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد من يوم )االحد( املصادف )2022/5/6( وال يسمح بتقدمي 
العطاء إلكترونياً كما موضح في التعليمات ملقدمي العطاءات وســترفض العطاءات املتأخرة بعد هذا التاريخ وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني باحلضور في العنوان التالي )ديوان الوقف الشيعي/ مركز الديوان( الكائن في )بغداد/ باب املعظم/ ساحة 

امليدان/ الطابق اخلامس/ شقة رقم واحد/ غرفة رقم )3( الساعة الواحدة بعد الظهر في نفس تاريخ الغلق.
وان موعد انعقاد املؤمتر اخلاص باإلجابة على استفسارات املشاركني في املناقصة في الساعة العاشرة صباحاً من يوم )االثنني( املوافق )2022/5/30( 

في مقر الديوان الكائن في )بغداد/ باب املعظم/ ساحة امليدان/ الطابق العاشر/ قاعة )سيد االوصياء((
ويتحمل من ترســو عليه املناقصة أُجور النشر واإلعالن ويلتزم بإكمال إجراءات التعاقد خالل املدة احملددة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية 

رقم )2( لسنة 2014 والضوابط امللحقة بها ووفقاً للمتطلبات أدناه:
اوالً: الوثائق املطلوبة عند شراء وثائق املناقصة:

1. تقدمي صورة ملونة من هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2022 ال تقل عن الدرجة )الثامنة(.
2. تقدمي صورة ملونة من شهادة تأسيس الشركة ومصدقة من دائرة تسجيل الشركات لعام 2022.

3. تقدمي املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض )هوية األحوال املدنية، شهادة اجلنسية أو البطاقة الوطنية، بطاقة سكن(.
4. على ممثل الشركة تقدمي ما يؤيد تخويله لشراء أوراق املناقصة وتقدمي العطاء أو وكالة صادرة عن كاتب عدل.

ثانياً: متطلبات التأهيل والوثائق املطلوبة عند تقدمي العطاءات:
* صورة ملونة وواضحة من شــهادة تأسيس الشركة مصدقة من دائرة تسجيل الشركات لعام 2022 وعقد تأسيس الشركة وبيان التأسيس 
والنظام الداخلي للشــركة والوضع القانوني لها وموقع التســجيل وكافة محاضر التعديل اخلاصة بالشركة مع كتب تأييد إجنازها من دائرة 

مسجل الشركات وكتاب تخويل بالشخص اخملول بالتوقيع أو وكالة صادرة عن كاتب عدل نافذة.
* هوية تصنيف املقاولني خاصة بالشركات ال تقل عن الدرجة )الثامنة( نافذة لعام 2022.

* وصل شراء املناقصة األصلي
* تأمينات أولية غير مشــروطة على شكل خطاب ضمان صادر من مصرف معتمد ومدرج على املنصة اإللكترونية لدى البنك املركزي العراقي، 
ويقدم من قبل مقدم العطاء او أي مســاهم في الشــركة لصالح ديوان الوقف الشيعي يذكر فيه اسم ورقم املناقصة أعاله وان يكون واضحاً 
مــن حيث املبلغ ويكون نافذاً ملدة )28 يوماً( بعد تاريــخ نفاذية العطاءات، )أي مبعنى ان يكون ضمان العطاء نافذا ً ملدة )150( يوماً من تاريخ غلق 
املناقصة( او صك مصدق او ســفتجة ومببلغ مقطوع قدره )29,170,500 دينار عراقي( )تسعة وعشرون مليونا ومائة وسبعون الفا وخمسمائة  
دينار عراقي فقط( وتصادر هذه التأمينات في حال عدم توقيع العقد او تقدمي خطاب ضمان حسن التنفيذ خالل املدة احملددة في تعليمات تنفيذ 
العقود احلكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط امللحقة بها ودون احلاجة إلى إذن قضائي أو عند سحب العطاء أثناء فترة نفاذيته وبعد غلق 
املناقصة أو عند رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء احلسابية في عطائه أو عدم استكمال البيانات املطلوبة من مقدم العطاء أثناء التحليل 

ويُهمل أي عطاء ال يحتوي على التأمينات األولية.
* املستمسكات اخلاصة باملدير املفوض للشركة )هوية األحوال املدنية وشهادة اجلنسية أو البطاقة الوطنية، بطاقة السكن(.
* كتاب عدم ممانعة من االشتراك باملناقصات صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام 2022 ومعنون إلى ديوان الوقف الشيعي.

* تقدمي عقد إيجار الشــركة أو املكتب أو سند ملكية باسم صاحب الشركة أو املكتب يتضمن عنوان صريح ملقدم العطاء على أن يتم إشعار 
جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.

* تقدمي منهاج تقدم العمل األولي )Time schedule( على أن يتم تقدمي منهاج العمل التفصيلي بعد توقيع العقد لغرض املصادقة عليه.
* تقدمي ما يثبت حجب البطاقة التموينية للمدير املفوض للشركة.

* تثبيت العنوان الكامل للشــركة املقدمة للعطاء )مدينة/ شارع/ عمارة/ عنوان الشركة/ البريد اإللكتروني( على أن يتم إشعار جهة التعاقد 
بأي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة أيام من تاريخ حصوله وبخالفه يعتبر  التبليغ حاصالً ومرتباً كافة أثاره القانونية.

* في حال عدم استجابة مقدمي العطاءات إلى مراسالتنا وعدم اإلجابة على اإلمييالت اخلاصة بديواننا وتزويدنا باملتطلبات الواردة بهذه املراسالت 
فأنه يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم ومنها استبعادهم من املنافسة أثناء التحليل ومصادرة التأمينات األولية استناداً إلى الفقرة )سادساً( 

من الضوابط رقم )3( امللحقة لتعليمات رقم )2( لسنة 2014.
* على مقدم العطاء االلتزام مبا تتطلبه الوثيقة القياســية بكافة أقســامها وبخالفه سيتم اســتبعاد العطاء مما يقتضي مراعاة ذلك عند 

التقدمي.
* يتم ملء القسم الرابع من الوثيقة القياسية من قبل مقدم العطاء ثم تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة املقدمة للعطاء 

مع الوثائق املكونة للعطاء املشار إليها في التعليمات ملقدمي العطاءات ورقة بيانات املناقصة.
* تقدمي ســيولة نقدية مببلغ ال يقل عن )107,891,000( دينار عراقي )مائة وســبعة ماليني وثمامنائة وواحد وتسعني الف( دينار عراقي على شكل 
كشــف مصرفي يبني حركة التدفق املالي آلخر سنة أو كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من خالل التسهيالت املصرفية وللفترة التي تسبق تاريخ 

غلق املناقصة.
* الكادر القيادي للمشــروع والعاملني فيه: ويشتمل على مدير مشروع+ مهندس مدني+ مهندس كهرباء+ مهندس ميكانيك( وحسب ما مبني 

في معايير التأهيل في الوثيقة القياسية وبعقود رسمية صادرة عن نقابة املهندسني العراقية.
ثالثاً: يجب على مقدمي العطاءات األخذ بنظر االعتبار ما يلي:

1. يكون تقدمي العطاء بأربعة ظروف مغلقة ومختومة ومنفصلة ومثبت عليها اســم كل واحدة منها وتوضع في ظرف كبير يثبت عليه اسم 
ورقم املناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي:

1. ظرف يحتوي على الوثائق القياسية املصدقة واخملتومة بضمنها العرض الفني املثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق )القسم الرابع(.
2. ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات األولية يكتب عليه )ظرف التأمينات األولية(.

3. ظرف يحتوي على املستمسكات وكافة الوثائق املطلوبة مبوجب الوثيقة القياسية يكتب عليه )ظرف الوثائق(.
4. ظرف يحتوي على العرض التجاري ملقدم العطاء يكتب عليه )ظرف العرض التجاري(.

2. يكون العرض التجاري نافذاً ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق املشار إليه أعاله ويكون قابالً للتمديد.
3. ديوان الوقف الشيعي غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات.

4. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق في يوم الدوام الرسمي الذي يلي يوم العطلة.
5. تكون جميع صفحات العرض التجاري ملقدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي من قبل مقدم العطاء.

6. تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه اإلجمالي باملداد أو بشكل مطبوع رقماً وكتابًة.
7. ختم الوثيقة القياسية بكافة أقسامها من قبل مقدمي العطاءات مع توقيع وختم استمارة تقدمي العطاء.

8. يحــق جلهة التعاقد إلغــاء املناقصة في أي مرحلة من مراحلها وقبل صدور كتاب اإلحالة وحســب مقتضيــات املصلحة العامة وال يحق 
للمشتركني في املناقصة املطالبة بأي تعويض جّراء ذلك ويعاد فقط ثمن شراء وثائق املناقصة للمناقصني.

9. ال يجوز ملقدم العطاء شطب أو حك أي بند من بنود وثائق املناقصة أو إجراء التعديل عليها
10. ال يجوز ملدير مفوض يعمل في أكثر من شركة تقدمي أكثر من عطاء في نفس املناقصة ويسري ذلك على مؤسسي الشركات أيضاً 

11. ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في املناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة.
12. يعول على السعر املدون كتابة في حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حال عدم صحة مبلغ الفقرة.

13. إذا وردت فقرة او فقرات لم يدون ســعر إزائها في العطاء املقدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات املدونة 
إزائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء.

14. يتحمل املناقص الذي حتال له املناقصة كافة الضرائب والرسوم املفروضة مبوجب القوانني النافذة.
15. تزويدنا بالبريد اإللكتروني اخلاص مبقدم العطاء ليتم اعتماده في كافة املراسالت واخملاطبات الرسمية وإرسال كتاب التبليغ باإلحالة ويعتبر 

تاريخ إرسال اخملاطبة هو بدء سريان املدة القانونية احملددة بالتعليمات.
16. يتم إعالن نتائج املناقصة على املوقع اإللكتروني اخلاص بديواننا وإرســالها بكتب رســمية إلى عناوين البريد اإللكتروني ملقدمي العطاءات 
ويعتبر تاريخ النشــر واإلرسال اإللكتروني تبليغا حتريرياً ورسمياً استناداً الى الفقرة )خامس عشر( من ضوابط رقم )3( امللحقة بتعليمات رقم 

)2( لسنة 2014 لغرض سريان املدد القانونية اخلاصة باالعتراض وتوقيع العقد.
ياسر عباس باقر
مدير قسم العقود احلكومية
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قراءة

جائزة

مصطفى القره داغي

قبل فتــرة من وفــاة الفنانــة الراحلة 
محســنة توفيــق، التــي متر فــي هذه 
األيام ذكراها الثالثة، شــاهدت لها لقاًء 
أعادت قنــاة دبي زمان  تلفزيونياً قدميــاً 
عرضــه، حتّدثَــت فيه عن شــخصيتها 
احلقيقية التي ال تعكســها أدوارها التي 
طاملــا كانت جادة وُمرَّكبــة. فقد قالت، 
وهذا مــا بدا فعــالً خالل اللقــاء، أنها 
بســيطة وَمرِحة جداً، حتــب الفكاهة، 
لكن جّدية َمظهرها ورُقي شــخصيتها 
دفعــت اخملرجــن الى ترشــيحها لهذه 
األدوار وأّهلتها لها، وبالفعل بَرََعت فيها 
بجدارة وأســتاذية، سواء في السينما أو 

التلفزيون أو املسرح.
ُولِدت الفنانة محسنة توفيق عام 1939، 
وهي األخت الكبــرى من بن ثالث أخوات 
جميعهن فنانات. فشــقيقتها فضيلة 
بـ«أبلة فضيلة« كانت مقدمة  املعروفة 
برامــج إذاعيــة، والثانية يســرا كانت 
مغنية أوبرا، أما هي فقد بدأت مشوارها 
الفني في املســرح املدرسي منذ كانت 
طالبة بعمر تسع سنوات، لكنها وقفت 
على خشــبة املســرح الى جانب ممثلن 

كبار ألول مرة عام 1962 في مســرحية 
»مأســاة جميلة«، ثم باتت ركناً مهماً 
من أركان املســرح القومي الذي قدمت 
فيه حوالــي 30 مســرحية، الى جانب 
80 عمالً فنياً في التلفزيون والســينما 
واإلذاعة. كانت مبهرة في جميع أدوارها، 
وإلثبات أملَعيتها كُمؤدية، وأســتاذيتها 
كممثلة، لنفســي ولآلخريــن، حينما 
يــرد ذكرها خالل احلديث عن الســينما 
الــى مقارنة  والتلفزيــون، لطاملا جلأت 
أدائها في مسلسل ليالي احللمية بدور 
بأداء  البــدري،  أبلة أنيســة خالة على 
زميلتها فردوس عبــد احلميد. ففي أداء 
محسنة توفيق إجتمعت اجلدية والُرقي 
مع البســاطة والتلقائية، في حن متّيز 
إحترامي  مــع  زميلتهــا، كعادتها  أداء 
لتأريخهــا وإعجابــي ببعــض أدوارها، 

بالتكلف واملبالغة والنواح املبالغ فيه.
ُعرَِفــت الفنانــة الراحلــة مبواقفهــا 
السياســية التي كانت تتخذ شــكل 
الوقوف الى جانب الفقراء والتعبير عن 
أســأل  دائما  »كنت  وتقول:  ُمعاناتهم، 
نفسي عن سبب تظاهر العمال والطلبة 
منذ أن كنت صغيرة، وعرفت بأنهم عانوا 
من الضغط وســوء املعيشــة، وظلت 
تشــغلني طوال حياتي«.  الفكرة  هذه 

لذا ُحِســَبت علــى اليســار، رغم أنها 
الَتَحّزب السياسي بكافة  كانت ترفض 
توجهاته. ورغــم إعجابها بعبد الناصر، 
إال أنها ُسِجنت سنة ونصف في عهده 
إلنتقادهــا بعض  قراراتــه، وذكرت مرة 

بأنها إسُتبِعدت لفترة من املشاركة في 
بعض األعمال السينمائية والتلفزيونية 
بسبب مواقفها السياسية، كما ُطلِب 
منها تغيير مواقفها السياسية لكنها 
لم تفعل. وبوصفي كُمشــاهد ال أراها 

»بهية« في فيلــم العصفور الذي كان 
فيلماً يوســف شــاهينياً إنفعالياً من 
أفعالنا  ردود  ككل  النكســة،  تداعيات 
على خيبــات حكوماتنــا ومجتمعاتنا 
استعراضية  بطريقة  إنتهى  املتالحقة، 
أن  فرغم  بقولها:«َحنحارب«.  شعاراتية 
بصمتها متميــزة في كل أدوارها، إال أن 
دور بهيــة كان ميكن أن تقــوم به وتبرع 
فيه غيرهــا من املمثالت اللواتي يتميزن 
مثلهــا بقــوة أدائهن وشــخصيتهن، 
ونحن  املرشــدي مثالً،  كالرائعة سهير 
نعلم جميعــاً أن أجواء وأســاليب أداء 
املمثلــن في أعمال يوســف شــاهن 
تخــرج بالنهاية وفق رؤيتــه الفنتازية، 
أما دور أنيسة فقد أّدته بكل تعقيداته 
وأضفت  إســلوبها  ووفق  بشخصيتها 
عليه مــن خبرتها على مدى عدة أجزاء، 
بعد الفنانة فردوس عبــد احلميد، ومن 
خالله يظهر متَّيــز حضورها وأدائها في 
أدوارهــا عــن قريناتها بوضــوح. ويبدو 
أن يوســف شاهن نفســه لم يفهم 
هذه اجلزئية في محســنة توفيق رغم 
بالعمل  وإعجابه  بها  الطويلة  معرفته 
معها، بدليل إستعانته بها في أكثر من 
فيلم، وهي«إســكندرية ليه، العصفور 
ووداعاً بونابرت«. فقد أبعدها عن دور كان 

مفصالً عليها وكانت ســتؤديه ببراعة، 
بسبب شطحة من شطحاته. فحينما 
ُسأِلَت في آخر لقاء تلفزيوني معها عن 
الدور الذي كانــت تتمنى تقدميه أجابت 
أنه دور«صّديقة« الــذي قدمته الراحلة 
داليدا في فيلم »اليوم الســادس« الذي 
ذريعاً ألن بطلته كانت   فشــل فشــالً 
من حي شــعبي، في حن كانت داليدا 
تتحدث اللغة العربيــة بلكنة أجنبية، 
وأضافت:«حزنت ملا ُشــفت الفيلم، فأنا 
كنت ســأقدم الدور بشكل أفضل ألني 
كنت حاساه، وفعالً عملت معاه بروفات 
وإبتدينا نصور، بعدها طلعت داليدا في 
وألغى  عاملياً،  مشــهورة  عشان  دماغه 
املشــاهد اللي عملتها وجابها مكاني، 
وبعد ما إتَعرَض الفيلم قلت له أنا مش 

مسامحاك يا يوسف«.
نالت الفنانة الراحلة محســنة توفيق 
الفنية،  تكرميات عدة خالل مســيرتها 
كان آخرها وأقربها الى قلبها، كما ذَكرَت 
بَعَده في لقاء تلفزيوني، هو تكرميها ِمن 
قبل مهرجان أسوان السينمائي الدولي 
لســينما املرأة عن مجمل أعمالها، في 
دورتــه الثالثة التي أٌقيمــت في فبراير 
2019، أي قبل ثالثة أشــهر من رحيلها 

َعن ُعمر ناهز الثمانن عاماً .

»الشخصية املتمّردة
في الرواية النسوية العراقية«

حنان محمود جميل
والنشر«  للدراسات  العربية  »املؤسسة  عن 
صدر حديثــاً، للباحثة حنان محمود جميل، 
كتــاب »الشــخصية املتمّردة فــي الرواية 
النسوية العراقية، في مناذج مختارة )2003-
2013(«. انطالقــاً من أن الشــخصية تُعّد 
»أهّم املرتكزات« في الرواية، تسعى املؤّلفة 
إلى الكشــف عن مظاهر وأســباب التمّرد 
العراقية،  النسائية  الرواية  لدى شخصيات 
فــي محاولٍة الستشــفاف واقــع املرأة في 
البلــد. واقــٌع تصفــه الشــخصيات بأنه 
محكوم بنظرة بريطاركية، وال يشّكلن فيه 
إال »احللقة األضعف«. كمــا تبحث املؤّلفة 
في النحــو الذي توّظــف عبــره الروائيات 
شخصياتهّن املتمّردة لعرض آرائهّن اخلاّصة.

***

»شراٌع واقف في عني الهواء«

دنى غالي
»شــراٌع واقــف في عــن الهــواء« عنوان 
اجملموعة الشــعرية اجلديــدة التي صدرت 
حديثــاً للشــاعرة والروائيــة واملترجمــة 
العراقية املقيمة في الدمنــارك، دنى غالي 
)1963(، عــن »دار أطلس«. يضــمُّ الكتاب 
خمســة نصوٍص مطّولة حتمــل العناوين 
التالية: »من املدينة التي في داخل احلكاية 
اخلرافية«، و«الكلُّ شــيء الذي نبحث عنه 
وال نعــرف ما هــو«، و«يخشــى أن يهطل 
وحيداً فيرتبك املعنى«، و«األشــياء اخملبوءة 
أرخيُت احلبل ودفعُت  في مكانها«، و«بَيدي 
املركب«. صدرت لغالي عّدة أعمال شعرية 
وروائية، إلى جانــب ترجمات من الدمناركية 

إلى العربية.
***

»املسرح امللحمي األملاني برؤية عراقية«
بهاء علوان

عــن »دار املأمون للترجمة والنشــر«، صدر 
حديثاً كتاب »املسرح امللحمي األملاني برؤية 

عراقية« للباحث بهاء علوان. يتناول الكتاب 
تأثيرالكاتب واخملرج املسرحي األملاني برتولد 
بريخت على املســرح العاملي، ومنه العربي 
والعراقي، ومســاهمته في خلق مســرح 
يحمل هموم اجملتمعات اإلنســانية، وكيف 
تبّنى بريخت نظريــة التغريب التي تعتمد 
علــى جعل املمّثــل غيرَ متقّمــٍص للدور 
الذي يلعبه، إذ يتعامــل مع النص أو احلوار 
بأسلوب سردّي خاٍل من العواطف اجلّياشة 
واالنفعــاالت املســتخدمة في األســلوب 
التقليــدي، في ســبيل كســر احلاجز بن 

املمّثل واملشاهد.
***

»السطحيون: ما تفعله
شبكة اإلنترنت بأدمغتنا«

ترجمة وفاء م. يوسف
بترجمة وفاء م. يوســف، صدرت حديثاً عن 
العربية  النســخة  »دار صفحة ســبعة« 
»الســطحيون:  كار  نيكــوالس  من كتاب 
ما تفعله شــبكة اإلنترنت بأدمغتنا«. في 

عمله الصادر باإلنكليزية عام 2010، يتناول 
الكاتــب األميركي )1959( تأثيــر اإلنترنت 
على قدرات البشــر الدماغيــة، معتبراً أن 
إلى  يُرســلها  التي  واإلشــارات  املعلومات 
الدماغ تؤّثر على التركيز والتفكير والذاكرة، 
وأّنه يشــّجع علــى التفكير الســطحي. 
والنتيجــة ظهور أجيال من الســطحّين 
ومنعدمي الثقافة، وميتّد ذلك إلى العالقات 
اإلنســانية التي تصبح أكثــر ابتذاالً على 

مواقع التواصل االجتماعي.
***

»كيف ميكُن أن نحيا؟..
مقّدمة لفلسفة جيل دولوز« 

تود ماي
بتوقيــع املترجــم املصري أحمد حّســان، 
صدرت عــن دار »ُهّن« في القاهرة، الترجمة 
العربية من كتاب »كيــف ميكُن أن نحيا؟.. 
للباحث  دولــوز«  مقّدمة لفلســفة جيل 
األميركي تود ماي، الذي حاوَل بســَط رؤية 
املفّكر الفرنســي دولوز للكون من حولنا، 

علــى العكس مــن االشــتغاالت األخرى 
املُنجــزَة عــن دولــوز بوصفه واحــداً من 
الفالســفة الذين يصعب إيجــاز أو تقدمي 
أفكارهم بطريقة مباشــرة. ويُرّكز املؤّلف 

على أّن صاحب »ما الفلســفة؟« كان لديه 
منظورٌ حيويٌّ إلى الكون. كما تتقاطع في 
الكتاب الــرؤى السياســية والثقافية مع 

طروحات الفلسفة الفرنسية.

»محسنة توفيق«.. قوة األداء وبساطة الشخصية
فنانة وصاحبة قضية

إصـدارات

حوار

تعيش فيه اليمــن إرهاصات اخلروج من 
حــرب طاحنة، لهذا آمــل أن يفتح هذا 
اخلبــر نافذة لألمل من أجــل أن يواصل 
أصدقائــي الكتــاب إجنازاتهم رغم كل 

احملن احمليطة«

تقديٌر أسعدني

)*( ما مشاعرك مبناسبة إعالن تقليدك 
الفرنســي  واآلداب  الفنــون  »وســام 
بدرجــة فــارس«، ومــا الــذي يضيفه 

ملسيرتك االبداعية؟ 
ـ ســعدت بهذا التقدير الفرنســي لي 
ككاتــب، حيــث ســبق أن ترجمت لي 
ثالث روايات إلى الفرنسية. أظن أن هذا 
التكرمي سيساهم في إلقاء الضوء على 

األدب اليمني والعربي بشكل عام.
كما أنــه يأتي فــي وقــت تعيش فيه 

اليمن إرهاصات اخلروج من حرب طاحنة 
عاشتها خالل الســنوات األخيرة، لهذا 
آمل أن يفتــح هذا اخلبر نافــذة لألمل 
من أجــل أن يواصــل أصدقائي الكتاب 

إجنازاتهم رغم كل احملن احمليطة.

)*( كانــت احلــرب الدائــرة حالًيــا في 
اليمــن ســبًبا النتقالك إلى فرنســا، 
حيث أقمت هنــاك.. ما الذي انعكس 
ايجابًا على التجربــة لديك من خالل 
مثاقفاتك مع عناصر املشهد الثقافي 

الفرنسي عموًما..
ـ فــي احلقيقة، حملُت احلــرب معي إذ 
بقيْت هواجسها في كل حلظة تطغى 
على ما عداها مــن االهتمامات األخرى. 
صحيح أننــي جنوت من أشــياء كثيرة 
يعانيها الكتاب والفنانون في اليمن إال 
أنني في املقابل لم أســتطع أن أجنو من 
اليمن  التي عشــتها في  الرعب  أهوال 
خالل الشــهور األولى للحرب، إذ غادرنا 

منزلنــا وبقينا نتنقل مــن مدينة إلى 
قرية.

)*( »بالد القائــد« هي آخر رواية صدرت 
لك فــي أثنــاء إقامتك هنــاك.. كيف 
تقيــم التجربة منذ أول رواية لك حتى 

األخيرة، من زاوية شخصية؟ 
ـ كنُت قد بدأت كتابة هذه الرواية منذ 
ســنوات إال أن مشاكل احلرب حالت دون 
إكمالها، ومــع هذا ال أعــرف أين أضع 

مكانتها فهذا يعود للقارئ.

)*( بدا الفًتا في اآلونة األخيرة، حضورك 
في محافــل أدبية وعلمية فرنســية 
وعامليــة، وترافــق ذلك مع إشــراقات 
ترجمية سلطت الضوء على منجزك 
الروائي.. إلى أي مدى أسهمت الترجمة 

في وصولك إلى العاملية؟
ـ بالتأكيد الترجمة تضيف قراء للكاتب 
حســب مســتوى الترجمات واللغات، 

وهذا األمــر يعود أيًضا إلى قدرة الكاتب 
وامتالكه خاصية فنية يستطيع عبرها 
إيجاد حــوار مع قراء غيــر أولئك الذين 

يقرأون بلغته وثقافته.

)*( الرواية اليمنية أين تقف اليوم، في 
مشهد السرد العربي؟ 

ـ أظن أنها ال تختلف عن املنجز الروائي 
العربي وميكنني أن أذكر لك خمســة أو 
سبعة أسماء صارت لهم إسهاماتهم 
املميزة في هذا املشــهد، وفي كل حال 
تأثر  اإلبداع يبقى عملية فرديــة مهما 
في احمليط االجتماعــي الثقافي، فمثاًل 
حن نتحدث عن الرواية الروسية نتذكر 
وتولســتوي وال تخطر  دوستويفسكي 
األخرى  األســماء  بالنــا عشــرات  في 

غيرهما.

)*( ماذا عن الرواية العربية التي كتبت 
في الســنوات اخلمــس األخيرة )كنت 

حكًما في جائزة البوكــر العربية في 
آخر دورة لها(.. أليس ثمة طفرة روائية 
مقارنة بخمس سنوات سابقة.. وهل 
كان للجوائــز املرصــودة للرواية دورها 

في ذلك؟ 
ـ نعــم، هناك انتشــار للرواية العربية 
القراءة،  أو  النشــر  سواء على مستوى 
وقد زادت مؤسسات اجلوائز من االهتمام 
بهذا الفن، وصار هناك الكثيرون يترقبون 
هــذه اجلوائز إما لقراءة مــا يصعد إلى 
قوائمها أو للمشاركة فيها من الكّتاب. 
هذه مرحلة أولية ال ميكن، كما يبدو لي، 
إعطاء مالحظات تقييمية نهائية عنها.

* علي املقري: شــاعر وروائي ميني، ولد 
في الثالثــني من آب 1966. عمل محّررا 
ثقافًيا ملنشــورات عــّدة، وقد ترجمت 
واإلنكليزية  الفرنســية  إلــى  أعماله 
والفارســية  والكرديــة  واإليطاليــة 
وغيرها. له أكثر من عشرة كتب، منها 
)طعم أســود.. رائحة ســوداء( رواية، 
دار الســاقي، بيــروت 2008؛ )اليهودي 
احلالي( رواية، دار الساقي، بيروت 2009؛ 
)ُحرمة( رواية، دار الساقي، بيروت 2012؛ 
)بخور عدني(، رواية، دار الساقي بيروت، 
2014؛ )بالد القائد(، رواية، منشــورات 

املتوسط، ميالنو 2019.
مت اختيار روايتيه »طعم أسود.. رائحة 
ســوداء« و«اليهــودي احلالــي« ضمن 
العاملية  للجائــزة  الطويلة  القائمــة 
للرواية العربية )البوكــر العربية( في 
دورتي اجلائــزة 2009 و2010 كما حازت 
الفرنســية  بترجمتها  »حرمة«  رواية 
على جائــزة التنويه اخلاص من معهد 
العالم العربي للرواية ومؤسسة جان 
لوك الغاردير في باريس 2015، واختيرت 
روايــة »بخــور عدنــي« فــي القائمة 

القصيرة جلائزة الشيخ زايد 2015. 
* وكانت الصباح اجلديد، نشــرت خبراً 
في عددها الســابق ، تناولت فيه قرار 
الروائي  الفرنسية تكرمي  الثقافة  وزارة 
علي املقري مبنحه وسام الفنون واآلداب 
الفرنســي بدرجــة »فارس«)الدرجــة 

األولى(.

صدام الزيدي 

 ،2022 يوم الســبت الســابع من أيــار 
السيدة  الفرنسية  الثقافة  وزيرة  أبلغت 
روزلن باشلو، ضمن رســالة عبر البريد 
في  املقيم  اليمني  الروائــي  اإللكتروني، 
فرنسا منذ ســنوات، علي املقري، بقرار 
الفنون  وسام  فرنســا منحه  جمهورية 
واآلداب الفرنسي بدرجة »فارس«، منوهًة 
أنــه في احتفــال خاص )يحــدد موعده 
الحًقــا( ســيتم تقليد املقري بوســام 
الفــارس )امليدالية الذهبيــة( الذي يعد 
أهم وســام متنحه اجلمهوريــة للكتاب 

واملثقفن.
املقري أعرب عن ســعادته بهذا التقدير 
الفرنســي له ككاتــب، متوقًعا أن هذا 
التكرمي »سيســاهم في إلقــاء الضوء 
على األدب اليمني والعربي بشكل عام«.. 
كما أثنى علــى دور الترجمة في وصوله 
إلى العاملية: »بالتأكيد الترجمة تضيف 
قراًء للكاتب حســب مستوى الترجمات 
واللغات«، لكنه ينوه في السياق نفسه 
بأن قدرة الكاتب وامتالكه خاصية فنية 
بإمكانهــا أن تخلق حوارًا مــع قراء غير 

أولئك الذين يقرأون بلغته وثقافته.
وكان املقــري كتــب في تفاعل ســريع 
على فيســبوك: »هذه حتّيــة تقدير أعتز 
بها كثيرًا«، الفًتا إلــى األهمية والقيمة 
األدبية لوســام الفنــون واآلداب بدرجة 
فارس، الذي سبق أن منحته فرنسا لعدد 
من األدبــاء والفنانن مثــل فيروز وجنيب 
محفوظ وأنطونيو تابوكي وألف شــفق 
وباولو كويلو وجاكي شان وجورج كلوني.

الروائين اليمنين  يعد املقري من أهــم 
الذين وصلــت أعمالهم إلى القراء بأكثر 
من لغة عاملية، كمــا أن روايتيه »طعم 
أسود.. رائحة سوداء« و«اليهودي احلالي« 
وصلتا إلــى القائمة الطويلــة للجائزة 
)البوكــر العربية( في  العامليــة للرواية 
دورتــي اجلائــزة 2009 و2010، وفــي آخر 
دورة جلائزة البوكر نفســها شغل املقري 

عضوية جلنة التحكيم.
هنا حوارية سريعة مع املقري:

 »يأتي هذا التقدير الفرنســي في وقت 

علي المقري: وسام الفنون واآلداب الفرنسي تقدير أعتز به*

 »يأتي هذا التقدير 
الفرنسي في وقت تعيش 

فيه اليمن إرهاصات الخروج 
من حرب طاحنة، لهذا آمل 

أن يفتح هذا الخبر نافذة 
لألمل من أجل أن يواصل 

أصدقائي الكتاب إنجازاتهم 
رغم كل المحن المحيطة«
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بعمر 10 سنوات يتوج أحد أفضل خبراء 
الرياضيات بالعالم 

 مت تتويج طفل بريطاني كواحد من أفضل الرياضيني بعد 
فوزه باملرتبة السادســة في أكبر مســابقة للرياضيات 
في العالم. ويستطيع فيليكس أكسماتشر البالغ من 
العمــر 10 أعوام فقط اإلجابة على أســئلة صعبة في 
الرياضيات دون أي مســاعدة وفي ملح البصر، بحســب 

موقع آي تي في. 
هانتينجــدو،  مــن  أكسماتشــر،  فيليكــس  وقــال 
كمبريدجشــير، إنه شعر »بالفخر والصدمة حًقا« بعد 
أن علم أنه فاز بفئته وحصل على املرتبة السادسة على 
مستوى العالم »كنت أهدف إلى أن أكون من بني أفضل 

100، لذلك كان األمر غير متوقع حًقا«. 
وأضــاف فيليكس »أمي وأبي فخــوران بي حًقا، على ما 

أعتقد. لم يحدث شيء مثل هذا من قبل في عائلتنا«.
 فيليكــس، ســفير الرياضيــات في مدرســته، واجه 
ماليني األطفال مــن 160 دولة في التحدي العاملي ليوم 

الرياضيات العاملي. 
وقــال أقرانــه في مدرســة ســبالدويك اجملتمعية في 

هانتينغدون إنهم »فخورون للغاية« به. 

مشاجرة مثيرة بين بريطانيين
على متن طائرة

نشــبت مشــاجرة بني 6 ركاب على منت طائرة متجهة 
من بريطانيا إلى هولندا. وأظهر مقطع فيديو نشره أحد 
ركاب الطائرة عددا من الرجال وهم يوسعون آخر ضربا، 

فيما تتعالى األصوات داخل الطائرة.
واضطــر طاقم الطائــرة إلى التدخل لوقف الشــجار، 
في محاولــة للتفريق بني املتعاركني لكــن دون جدوى. 
ووثــق مقطع آخر قيام أفراد الطاقــم بإنزال الرجال من 
الطائرة فور وصولها إلى مطار ســخيبول في العاصمة 
الهولندية أمســتردام لتســليمهم إلى شرطة املطار. 
وألقت شــرطة املطار القبض على البريطانيني الستة، 
بعد العراك الذي نشب بينهم والذي أدى إلصابة أحدهم 

بجروح طفيفة، مؤكدة أنها بدأت حتقيًقا في الواقعة.

حاوره سمير خليل:

هوية  العربــي  املغرب  فــي  للفن 
ومكانة مرموقة في خارطة االبداع 
العربي وبكل صوره، فالفن املغاربي 
معروف برمــوزه واصالته وعراقته، 
توارثت  واجيــال  واســماء  جنــوم 

وتواصلت عقدا بعد عقد.
ولكن ما يصلنا عن الفن في ليبيا 
يكاد يكون اقل فــي باقي البلدان 
املغاربيــة، وفي هذا الشــأن يقول 
الفنــان الليبــي املغنــي واملمثل 
هاني الشارف: الفن الليبي يحتاج 
لوقت حتى يظهر نفسه للساحة 
العربيــة، يحتاج للدعــم واالنتاج 
املتواصــل، فــي الفتــرة االخيرة 
شــهدنا بعض األعمال املشتركة 
بني ليبيا والشــقيقة ســوريا في 
الفن  احلكــم(،  )صدر  مسلســل 
الليبي يحتاج الي نص جيد ليكون 
في املقدمــة، لدينا قــدرات فنية 
ميكن ان تبرز عربيــا، انا مثال امتنى 
ان تكون لي مشــاركة عربية في 
الدراما او السينما سواء في عمل 
ســوري او مصري او اي دولة عربية 

اخرى.

* هل لك ان حتدثنا عن واقع الفن 
الليبي اليوم ؟

» الفن الليبي بصفة عامة ســواء 
كان متثيال ام موســيقى في تقدم 
ملموس خاصــة لبعض االعمال ، 
لكننا وكما ذكــرت بحاجة لنص 
يريد شيئا جديدا  جيد، املشــاهد 
ومتطورا من حيت االخراج والنص 
وكذلك اداء الفنانني، رغم كل هذا 

قيمة  أعماال  العام  هذا  شــاهدنا 
تشير الى تطور الدراما الليبية«. 

ويضيف: بالنسبة للمسرح الليبي 
الطموح  اليوم فهو ليس مبستوى 
رغــم اهميته لثقافة الشــعوب 
االخرى  والفنون  الفنانني  وانطالقة 
فمثال ال ميكــن ان نشــاهد دراما 
جيدة دون وجود املسرح الذي ينمي 
قدرات الفنان، نحن بحاجة ملسرح 
يضم كل الفنانني وكذلك تفعيل 

املهرجانات واملناشط املسرحية«.
بداياته  عــن  الشــارف  يتحــدث 

ومراحل تطوره فنيا فيقول:
بدايتي كانت في املســرح، درست 
في معهــد جمال الديــن امليالدي 
قســم  واملســرح  للموســيقي 

املســرح وحتصلت علــى الترتيب 
االول على القســم، تتلمذت على 
ايدي أساتذة أفاضل منهم االستاد 
التحقت  بعدهــا  عــون،  ابراهيم 
للموســيقى  الوطني  باملســرح 
والتمثيل، كمــا عملت مع بعض 
الفــرق األخرى منها فرقــة األنوار 
واخرها املركز القومي للمسرح مع 
االســتاد طارق مادي، اول مشاركة 
مســرحية كانت عــام 2016 في 
الشهيرة  بطوطة(  )ابن  مسرحية 
في دور البطولة مع الفنان القدير 
الراحل عيســى عبداحلفيظ الدي 
شــارك في فيلم الرسالة إضافة 

لبعض الفنانني ».
ويضيــف« وانا صغيــر كنت احب 

الغناء، في املرحلة االبتدائية غنيت 
اغنية في عيد الطفــل، في ذلك 
الوقت التقيت بالفنان وامير الغناء 
العربي هاني شــاكر فــي الفندق 
الذي اقام فيه وقبــل احلفلة بيوم 
وغنيت احدى اغانيه التي اعجبته 
وقــال لي: امتنــى ان اراك فنانا في 
الزلت  الكلمات  وهذه  املســتقبل 
اذكرها جــدا، بعدها انطلقت في 
مهرجانات ومسابقات فنية سواء 
كانت مرئية اومسموعة، كمطرب، 
تأثرت بالفنانني الكبار هاني شاكر 
وعمرو وذياب وهيثم ورامي صبري، 
الكبير  بالفنان  تأثــرت  بالدي  وفي 
الليبي  حميد الشاعري والفلكلور 
وبعض األعمال الغنائية القدمية ».

وعــن االقــرب اليــه بــني الغناء 
والتمثيل؟ قال اكيد االثنني، الغناء 
االخيرة  الفترة  في  لكن  والتمثيل، 
التمثيل هو احلاضر، تلقيت عروضا 
الغناء  وفلمــني،  درامية  ألعمــال 
إنتاج  لشركات  يحتاج  كبير  عالم 
واكيد ال فرق ممكن نغني ومنثل في 

نفس الوقت«.
ويضيــف بشــأن اعمالــه عبــر 

مسيرته الفنية:
» ابــرز محطاتي كانــت في عمل 
منوعــات   2019 عــام  رمضانــي 
  ،)2 )القابينة  بعنــوان  رمضانيــة 
ومشــاهد متثيلية من برنامج )كن 
2019 ايضا،  اخملتلف( في رمضــان 
في  البطولة  بــدور  حاليا حظيت 

سرحت  )فندق  الكوميدي  املسلسل 
مرحت(  وهــو اول عمل كوميدي لي 
مــع نخبة مــن الفنانــني اللذين 
قدموا اعمــاال كبيرة للفن الليبي،  
شــخصيتي في املسلســل )نزار( 
الذي يلعــب دورا مهما في احداث 
املسلســل، ومعــي فــي بطولة 
العمــل ماجدة الدكتور وســاملة 
الدكتور وســلمى الــزروق اضافة 
واملبروك  وبلقيس  الســوري  خلليل 
قصيعــة   والصــادق  عبــداهلل 
املسلســل  املــزداوي،  ومصبــاح 
واخرجه  عبداحلفيظ سعيد  كتبه 
املصري كرمي املنشــاوي ومن إنتاج 
املركز العربي للخدمات اإلعالمية، 
وان شــاءاهلل عندي فيلم وأعمال 
دراميــة مؤجلــة، امــا اعمالــي 
الغنائيــة املؤجلــة فهما اغنيتني 
االولى )عشرة  واحلاني  من كلماتي 
عمــر ( والثانيــة )اخترتــك انت(، 
كما اشــكر اخملرج واالستاد بشير 
ان شاء اهلل سيكون لدي  الضاوي 

أعمال من إخراجه«. 
العربية  باألعمال  يؤمن  الشــارف 
املشــتركة ويقول عنها: انا أفضل 
األعمال املشــتركة كثيرا واطمح 
الى ذلك منــد زمــن الن األعمال 
املشتركة تعطيك النجاح والتفوق 
واالندمــاج مع الفنانــني من كل 
الدول العربية، شيء جميل وامتني 
ان يجمعنــي عمل عربي ســواء 
كان في الدراما او ســينما لعمل 
تاريخي وامتنــى ان تكون انطالقتي 
املشــتركة من مصر  االعمال  في 

احلبيبة«. 
اخيرا شكر الشارف جريدة الصباح 
اجلديد ومتنى اخلير للبالد واملواطنني.

الفن الليبي يحتاج الوقت والدعم واالنتاج المتواصل ليدخل الساحة العربية

بغداد »عدسة: زياد متي« لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقرب

تتمتــع حالًيا بلياقة بدنية جيدة جــًدا وإمكانيات 
ذهنية حادة، ويبدو أن كل شــيء تشرع في القيام 
ـُــم  به ســيكون لصاحلك وال شيء يقف أمامك. ق
باستغالل وتوظيف هذه الطاقة في البدء بالعمل 

في مشروع جديد رغبت منذ زمن في الشروع به.

العذراء
اذا فشــلت في شيء، فال تشــك في قدراتك، 
فمن احملتمل أن الظروف اخلارجية لعبت دورًا في 
ذلك. اقتصد من طاقاتك قليالً ودع األمور تأخذ 
مجراها. ســوف تتعرض ملواقف تفتح أمامك 

أبواب لفرص جديدة، وفي تلك اللحظة.

مــن احملتمل ظهور أزمات عن قريب، فحاول أن ال 
تفقد مزاجك وأعصابك. اذا حافظت على رابطة 
جأشك، وواجهت األحداث غير السارة والقالقل 
التي تثيرها، فلن تدوم كثيرًا ولن تسبب خسائر 

مهمة. اعتني بصحتك.

األمر يــزداد صعوبة في العمــل، لذلك يجب أن 
تقبل عروض املســاعدة من زمالئــك حتى يقل 
جبــل العمل الــذي يقبع أمامــك تدريجًيا إلى 
أن يصبــح مهاًما ميكن التعامل معها. تتســم 

حياتك اخلاصة بعدد من النزاعات.

يســهل الوثوق في كل ما متت جتربتــه وإثباته، 
ولكن هكذا أيًضا تصدأ األشياء. حاول اكتشاف 
مداخــل جديدة لتحقيق النجــاح. هؤالء الذين 
يحيطون بك ســوف يتفاعلون بإيجابية وسوف 

يعرضون املساعدة في حالة وجود بداية جديدة.

استعد لكل ما هو غير متوقع، فاملفاجآت السارة 
في انتظــارك. فوق ذلك، شــريك حياتك يحتفظ 
بشــيء خاص لك، ولكن ال جتعل توقعاتك ترتفع 
أكثر من الالزم، وكن شــكورًا على كل ما تتلقاه. 

سوف يتفاعل األصدقاء معك بإيجابية.

هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار هامة، فتعامل معها 
بتفاؤل وثق فــي إمكاناتك الذاتيــة. ال تتأثر بآراء 
اآلخريــن وال جتعلها حتيدك عــن معتقداتك وبدالً 
من ذلك، اســتخدم هذه املواجهة إليجاد ما يدعم 

احلجج املؤيدة ملواقفك.

إذا كانت الشــكوك تســاورك مؤخــرًا وال 
أية قرارات، تستطيع  إلى  الوصول  تستطيع 
اآلن رؤية األشياء في ضوء أوضح. أنت تشعر 
بالتوازن الكافي الذي ميكنك من حصاد اخلير 

كنتيجة ألي قرار تتخذه. 

في الوقت احلالي، أنت تعمــل بصورة جيدة من 
خالل الفريق، وأنت مستمتع بذلك أيًضا. حافظ 
على بيئــة العمل اخلاّلقة هــذه ألن كًل منكم 
ســوف يحقق أهدافه الشــخصية أســرع إذا 

تكاتفتم مًعا. حتى في حياتك الشخصية.

الدلو
اليوم ميكنك حتفيز من هم حولك، ولكن ال تهمل 
احتياجاتــك اخلاصة ألن أهدافــك اآلن أصبحت 
أوضح عن ذي قبل. أســلوبك النشط معدي ملن 
هم حولك ويالحظه اآلخرون. ال يوجد سبب مينع 

االحتفال بأفكارك واالستمتاع بوقتك.

الجدي

واالجتماعية قوية  التنظيميــة  اليوم، مهاراتك 
على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة 
على األمور. ســوف تنجح فــي العمل وخارجه، 
وحتى في حياتك الشــخصية، سوف ينتج عن 

نظرتك الدافئة لألمور الكثير من الفوائد.

الكثيــر من املوضوعات في الوقت احلالي ال تســير 
بالسالســة التي خططت لها، ورمبــا يجب عليك 
قبول األشــياء التي ال تستطيع تغييرها. ال تسمح 
خليبــة أملك أن متنعك من التقدم، وركز على ما هو 

آت، وحتى إن استغرق األمر زمًنا أطول.

القوسالميزان

الحوت

الجوزاء

ملونشريط هاني الشارف:

متابعة ـ الصباح الجديد:
قالــت جمعية »الهــالل األخضر« 
إن  اإلدمــان  ملكافحــة  التركيــة 
املنضبــط  غيــر  »االســتخدام 
للتكنولوجيا واإلنترنت يجلب إدمانًا 
يؤذي  أن  ميكــن  مختلًفا  ســلوكًيا 

الناس جسديًا ونفسًيا«.
 ويعد االســتخدام غير الواعي وغير 
واإلنترنت  للتكنولوجيــا  املنضبط 
نوعــا مــن اإلدمــان، ويتجلــى في 
ســلوكيات فرعية مسببة لإلدمان 
و«اضطراب  السلوكي،  اإلدمان  مثل 

واالســتخدام  اإلنترنــت«،  ألعــاب 
املفرط لوسائل التواصل االجتماعي 
للبيانات  وفًقــا  الذكية،  والهواتف 
التي جمعتهــا وكالة األناضول عن 
اجلمعية التركية، يوم أمس اجلمعة.

التي يسببها  املشــاكل  وتشــمل 
الشــكاوى  التكنولوجيــا  إدمــان 
اجلســدية مثل حرقــة العني، وألم 
الرقبة، وضعف  وتيبس في عضالت 
اجلســم، وخدر في اليدين، وضعف 

جسدي.
كما ذكرت اجلمعيــة إضافة لذلك 

مبا في ذلك  االجتماعية،  املشــاكل 
املنخفض،  الدراســي  التحصيــل 
والعائلية،  الشــخصية  واملشاكل 
وقضايــا إدارة الوقــت، واضطرابات 
البدنية،  األنشطة  وانخفاض  النوم، 
العزلــة االجتماعية، حيث  وكذلك 
تُصنــف على أنها مشــاكل أخرى 
متعلقــة بالتكنولوجيــا وإدمــان 

اإلنترنت.
وبلغ متوســط الوقت اليومي الذي 
اإلنترنت في  الفــرد علــى  يقضيه 
جميع أنحاء العالم ســت ساعات 

و58 دقيقة.
ومع ذلك، أمضى املســتخدمون في 
تركيا ثماني ســاعات في املتوسط 

على اإلنترنت.
واحتلت اليابــان املرتبة األخيرة في 
وقــت اســتخدام اإلنترنــت، بأربع 
ســاعات و26 دقيقة، وفــق املصدر 
نفســه. كما توصي جمعية الهالل 
األخضر بـ 120 دقيقة كحد أقصى 
يومًيا  الشاشــة  أمــام  الوقت  من 
لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

12 عاًما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واالتصاالت  االعــالم  هيئة  اقامت 
ومنظمــة اليونســكو احتفــاال 
باليــوم العاملي حلريــة الصحافة، 
في فندق بابــل، امس الثالثاء، حتت 
احلصار  حتــت  »الصحافة  شــعار 
الرقمي«،بحضور ممثلني عن رئاسة 
الــوزراء ومجلس القضــاء االعلى 
ونقابة الصحفيني العراقيني ووزارة 
الداخلية، كمــا حضر االحتفالية 
الســفير الهولنــدي فــي العراق 
وعــدد كبير مــن اإلعالميني ومن 

األكادمييني. 
تســليط  إلى  االحتفال  ويهــدف 
الضوء على ســبل تأثير التطورات 
األخيرة في الوسائل التكنولوجية 
الصحافة  علــى  واملراقبة  للرصد 
الطرق  التعبيــر، وعلــى  وحريــة 
متعددة األوجــه التي ميكن ان تؤثر 
من خــالل التطــورات األخيرة في 
املراقبة من قبــل اجلهات الفاعلة 
احلكوميــة،  وغيــر  احلكوميــة 
البيانات الضخمة  وكذلك جمــع 
والــذكاء االصطناعي على التأثير 
علــى الصحافة، وحريــة التعبير 

واخلصوصية.
»باولو  اليونســكو،  ممثــل  وألقى 
فونتانــا« كلمــة بشــأن حريــة 
الصحافة وحتديات املرحلة، أشــار 
فيها الى ما يتعرض له الصحفيون 
اإلنترنــت وخارجها لهجمات  عبر 
وأن«الســنوات  اخلمس  متزايــدة 
عشــرة األخيــرة، حصلــت فيها 
عمليات قتــل للصحفيني ال تزال 
إلى اآلن غير محسومة أو عالقة أو 
لم يُبّلغ عنها ، مؤكدا أن املنطقة 
العربية سجلت أعلى مستوى في 

اإلفالت من العقاب!.

البالد  في  الهولندي  السفير  وقال 
ان  خالل كلمة له فــي االحتفال: 
حريــة الصحافة وحريــة التعبير 
تســمحان بالتفاهم املتبادل لبناء 

سالم مستدام. 
محاور،  ثالثــة  النــدوة  وتضمنت 
الصحافــة  »حتديــات  شــملت 
الصحافــة  مقابــل  املطبوعــة 
اتســاع محتوى  الرقمية، وكذلك 
للطيف  الواسع  واالفق  املعلومات 
املطوريــن  وتعــدد  املعلوماتــي 
والناشــرين، واســتخدام تقنيات 
والتــي  واملطابقــة  الفحــص 

تستخدم احيانا كادوات رقابة.
في الســياق، القى ممثــل عن وزارة 
الداخلية كلمــة، أكد فيها تعاون 
االجهزة االمنية مع وسائل االعالم 
وتسهيل  واالعالميني  والصحفيني 

مهامهم ونشاطاتهم اإلعالمية.
كما خصصت وزارة الداخلية الرقم 
)4444( التصال الصحفيني في حال 
تعرضــوا للمضايقات. كما رفعت 
توصية لتدريب عــدد من القضاة 
للترافع فــي القضايا التي تخص 
عمليات التعرض للصحفيني أثناء 

قيامهم بواجباتهم املكلفني بها.
واختــارت األمم املتحــدة هذا العام 
موضوع احلصار الرقمي إشارة إلى 
اخملاطر التي تتعرض لها الصحافة 
والرقابــة  الهجمــات  بســبب 
اإللكترونيــة أو الرقميــة ومــدى 
أهميتهــا في تأثير هذه اخملاطر في 

تضليل الناس.
ويُنظم املؤمتر العاملي ســنويًا منذ 
عام 1993، ويوفر فرصة للصحفيني 
وممثلي اجملتمع املدني والســلطات 
الوطنيــة واألكادمييــني واجلمهور 
التحديــات  ملناقشــة  األوســع 
الناشــئة التــي تواجــه حريــة 
الصحافــة وســالمة الصحفيني 

والعمل مًعا على حتديد احللول.
وتســتضيف يونسكو وجمهورية 
أوروغواي الشــرقية فــي املدة من 
2 إلــى 5 أيار/مايــو 2022 املؤمتــر 
العاملي  لليــوم  الســنوي  العاملي 
يُعقد في  الــذي  حلرية الصحافة، 
صيغــة هجينة فــي بونتــا ديل 
ويحمل  أوروغــواي.  فــي  إســتي 
حتت  قابعة  »صحافة  شعار  املؤمتر 
املؤمتر  وســيناقش  رقمّي«،  حصار 

الرقمي فــي حرية  العصــر  تأثير 
التعبيــر وســالمة الصحفيــني، 
ومسألة  املعلومات  على  واحلصول 

اخلصوصية.
ويجمــع اليــوم العاملــي حلريــة 
2022 األطراف  الصحافــة لعــام 
السياســات  صّناع  مــن  املعنية 
والصحفيني وممثلي وسائل اإلعالم 
مجال  في  واملسؤولني  والناشطني 
األمن السيبراني واخلبراء القانونّيني 
للوقوف على هذه القضايا واخلروج 
بحلــول ملموســة من شــأنها 
مواجهة التهديــدات املتمثلة في 
الرقابــة املتزايــدة املفروضة على 

حرية الصحافة واخلصوصية.
واختــارت األمم املتحــدة هذا العام 
موضوع احلصار الرقمي إشارة إلى 
اخملاطر التي تتعرض لها الصحافة 
والرقابــة  الهجمــات  بســبب 
اإللكترونيــة أو الرقميــة ومــدى 
أهميتهــا في تأثير هذه اخملاطر في 

تضليل الناس. 
أعلنت   ،1993 عام  ديســمبر  وفي 
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحدة 
الثالــث من أيار يومــاً عاملياً حلرية 

الصحافة.
“إن يوم الثالــث من أيار/مايو مبثابة 
احترام  بضرورة  للحكومات  تذكير 
التزامها بحرية الصحافة، كما أنه 
يوم لتأمل اإلعالميني قضايا حرية 
الصحافــة وأخالقيات املهنة. وإنه 

فرصة لـ :
األساســية  باملبادئ  االحتفــال  ـ 

حلرية الصحافة 
ـ تقييم حالة حرية الصحافة في 

جميع أنحاء العالم
الدفاع عن وســائل اإلعالم ضد  ـ 

االعتداءات على استقاللها

مشكالت صحية صادمة لمفرطي متابعة اإلنترنت تحت شعار »الصحافة تحت الحصار الرقمي«

بغداد تشارك في اليوم العالمي لحرية الصحافة 
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روما ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد اإليطالي لكرة القدم 
رســمًيا، تعيني باولو فاليري حكًما 
لنهائي كأس إيطاليا بني يوفنتوس 
وإنتر ميالن، مســاء اليوم األربعاء.
وتأهل إنتر للمبــاراة النهائي على 
حســاب غرميــه ميــالن، في حني 

تخطى يوفنتوس عقبة فيورنتينا.
وبحســب صحيفة »توتو ميركاتو 
ويب« اإليطالية، فإن احلكم فاليري 
املولــود في روما، هو الذي ســيدير 
إيطاليا.وســيعاون  كأس  نهائــي 
باولــو فاليري كاًل من أليســاندرو 
جياالتيني وفابيانو بريتي.وسيتولى 
ســيموني  الرابع،  احلكــم  مهمة 
سوزا، بينما سيدير تقنية الفيديو 
املساعد ألياندرو دي باولو ويساعده 

روزاريو أبيسو.
املدير  إنزاجــي،  ســيموني  وتلقى 
الفنــي إلنتــر ميالن، دفعــة قوية 
قبل مواجهة يوفنتوس، وبحســب 
موقــع »توتو ميركاتــو« اإليطالي، 
فإن أليســاندرو باســتوني مدافع 
إنتر، شارك في التدريبات اجلماعية 
بشــكل كامل، ليؤكــد جاهزيته 

التامة للمشاركة أمام يوفنتوس.
من  تخلص  »باســتوني  وأضــاف: 
التــي عانــى منها في  اإلصابــة 
ساقه اليســرى، وشارك في جميع 
التدريبــات مع بقيــة الفريق، كما 
عمل بالكرة وبدونها، ليؤكد حلاقه 
الســيدة  أمام  الهامــة  باملبــاراة 
العجوز«.وتابــع أن إنزاجــي يريــد 

االعتمــاد على خدمات باســتوني 
أمام يوفنتوس، من الدقيقة األولى، 
أن دمياركو لم يخيب  إلى  مشــيرا 
آماله املدير الفني إلنتر إال أنه يريد 
»مشاركة  بباســتوني.وأمت:  الدفع 
يكون  بــأن  الفريق  تهــدد  دمياركو 
ُعرضة أكثر للهجمات املرتدة كما 
حدث في هدف إمبولي األول باللقاء 

األخير للنيراتــزوري بالدوري، والذي 
جاء من متركزه غير الصحيح«.

وتعد مواجهة مــن العيار الثقيل، 
النيراتــزوري تأهــل للنهائي عقب 
فوزه على غرميه ميالن، بنتيجة )3-

0( في نصــف النهائي، فيما تأهل 
يوفنتوس عقب فوزه على فيورنتينا 
بنتيجة )3-0( في مجموع املباراتني.

يعد سيموني إنزاجي، املدير الفني 
إلنتر ميالن، صيــاد البطوالت الذي 
جنح في قهر الســيدة العجوز في 
العديد من النهائيات.وخالل مشوار 
إنزاجي التدريبي أمام يوفنتوس، في 
اســتطاع  فقد  النهائية،  املباريات 
3 بطوالت ضد  أن يحقق  سيموني 

اليوفي، وخسر واحدة فقط.

ففي نهائي كأس إيطاليا موســم 
(2016-2017(، اصطــدم يوفنتوس 
بنظيره التســيو الــذي كان يدربه 
إنزاجــي، وجنح اليوفــي في حتقيق 
الفوز بهدفني دون مقابل من توقيع 
بونوتشــي. وليوناردو  ألفيس  داني 
وفي موســم )2017-2018(، تقابل 
يوفنتوس مجددًا مع التســيو في 

كأس السوبر اإليطالي، وفيه متكن 
أبنــاء إنزاجي من حتقيــق مفاجأة 
حســاب  على  قاتل  بفــوز  مدوية 
الســيدة العجوز بنتيجــة )2-3(، 
مورجيا  أليســاندرو  أحــرز  عندما 
هدف الفوز القاتل بالدقيقة 3+90، 
التتويج  العاصمة  نســور  ليمنح 

باللقب.
وقاد إنزاجي التسيو من جديد أمام 
اإليطالي  الســوبر  في  يوفنتوس، 
وحقــق   ،)2020-2019( مبوســم 
التســيو مع مدربه اخملضرم الفوز 
الثاني على التوالي في النهائيات 
ضد الســيدة العجوز بنتيجة )3-
1(.وعــاد إنزاجي ليواجه يوفنتوس 
للمرة  اإليطالي  السوبر  كأس  في 
الثالثة مبوسم )2021-2022(، لكن 
هذه املرة على املقعد الفني لفريق 
إنتر ميالن.وفي هذا النهائي، تقدم 
يوفنتــوس بهــدف أول عن طريق 
ويســتون ماكيني، قبل أن يعادل 
ويلجأ  النتيجة،  مارتينيــز  الوتارو 
الفريقان لألشواط اإلضافية، التي 
جنح فيها إنتر في آخــر ثانية من 
الفوز  تســجيل هدف  املباراة من 
النيراتزوري  بفــوز  املباراة  وتنتهي 
(2-1(، ويتــوج إنزاجــي باللقــب 
ويواصل هيمنتــه على النهائيات 
شــك  العجوز.وال  الســيدة  ضد 
أن إنتر ســيعتمد بشــكل كبير 
علــى خبرات مدربــه إنزاجي، في 
قيادة الفريــق نحو التتويج بلقب 
كأس إيطاليــا هذا املوســم، في 
ظل التفوق املذهل له تدريبيا في 

النهائيات ضد اليوفي.

اليوم وبصفارة باولو فاليري 

نهائي كأس إيطاليا.. مواجهة من العيار
 الثقيل بين إنتر ميالن ويوفنتوس

جدة ـ وكاالت:
أعلن أحمد اخلطيب، وزير الســياحة السعودي، 
تنصيب ليونيل ميسي جنم باريس سان جيرمان 
الفرنسي، ســفيرًا للسياحة السعودية.وكتب 
اخلطيب، عبر حســابه على تويتر: »أرحب اليوم 
بليونيــل ميســي وأصدقائه في الســعودية، 
لقضاء إجازة مميزة يستكشف بها كنوز البحر 
األحمر وموسم جدة وتاريخها العريق«.وأضاف: 
األولــى للمملكة ولن  زيارتــه  »هذه ليســت 
تكون األخيرة، ويســرني أن أعلن ميسي سفيرًا 
الســعودية«.وكان ميسي قد وصل  للسياحة 
إلى جدة في وقت ســابق من اول أمس، في زيارة 
غير معلنة.وكشفت تقارير صحفية غربية في 
وقت سابق، أن ميسي سيحصل على 6 ماليني 

يورو سنويًا للترويج للسياحة السعودية.

العواصم ـ وكاالت:
أعلن االحتاد اإلفريقي لكــرة القدم في موقعه 
الرســمي على اإلنترنت عن إقامة نهائي دوري 
أبطال إفريقيا فــي املغرب.وجاء في بيان لالحتاد 
اإلفريقي: »يسر كاف أن مينح املغرب استضافة 
نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022، على أن 

يكون موعد النهائي في 30 آيار  2022«.
وأوضح االحتاد اإلفريقي لكــرة القدم أّنه وبعد 
اتخاذ قراره بإقامة نهائــي دوري أبطال إفريقيا 
من مبــاراة واحدة كان قد تلقى طلباً من االحتاد 
وطلباً  لالســتضافة  القدم  لكرة  الســنغالي 
من االحتاد املغربي.وأشــار »كاف« إلى أّن االحتاد 
السنغالي ســحب طلبه مؤكداً أّن املناقشات 
جارية حالياً للعودة إلــى النظام القدمي بإقامة 

النهائي من خالل مباراتي الذهاب والعودة.

أبو ظبي ـ وكاالت:
يخوض منتخــب اإلمارات لكرة القدم، مباراة 
دولية ودية أمام منتخــب جامبيا يوم 29 أيار 
اجلاري فــي دبي.وتقام املبــاراة ضمن برنامج 
إعداد املنتخب اإلماراتي، خلوض مباراة امللحق 
اآلسيوي املؤهل إلى امللحق العاملي لنهائيات 

كاس العالم 2022.
ومن املقرر أن يلتقي املنتخب اإلماراتي ونظيره 
األســترالي، يوم 7 حزيران املقبل، على ستاد 
أحمد بن علــي بالعاصمة القطرية الدوحة.
بيرو،  للقــاء منتخب  الفائز منهما،  ويصعد 
في امللحق العاملي الــذي يؤهل الفائز به إلى 
املشــاركة في كأس العالم في قطر 2022.
يذكــر أن األبيــض اإلماراتــي، يبــدأ جتمعه 
الداخلــي يــوم 24 أيار اجلاري، علــى أن تغادر 
البعثة إلى الدوحة يوم 30 من الشــهر ذاته، 
اإلعالن  للقاء أستراليا.وســيتم  اســتعدادا 
عن قائمة الالعبــني، عقب نهاية دوري أدنوك 
للمحترفني، واملقرر نهايتــه قبل يوم 27 أيار 
اجلاري، وهو املوعــد احملدد لنهائي كأس رئيس 

اإلمارات، في ختام املوسم.  

ميسي سفيرا
 للسياحة السعودية

المغرب يضيف نهائي 
دوري أبطال إفريقيا 

اإلمارات تواجه جامبيا 
وديًا قبل موقعة الحسم

إنتر ميالن ويوفنتوس في لقاء سابق

زيوريخ ـ وكاالت:
باالحتاد  االستئناف  جلنة  أكدت 
الدولــي لكرة القــدم )فيفا(، 
قرارات اللجنــة التأديبية التي 
البرازيل  مبــاراة  بلعــب  تلزم 
واألرجنتــني التــي توقفت في 
اخلامس من أيلول 2021.وقالت 
)فيفا( إنه عقب حتليل الطعون 
البرازيلي  االحتادان  قدمها  التي 
القــدم  لكــرة  واألرجنتينــي 

ضــد القــرارات التــي تبنتها 
اللجنــة التأدييية حول مباراة 
التصفيــات املؤهلــة ملونديال 
قطر 2022، تقــرر ضرورة لعب 
اللقاء.يذكــر أن نتيجة املباراة 
لـــن تؤثـر علـــى املنتخبيـن 
إلـى  فعـــال  تأهـال  ألنهـــما 

املونديـال.
الدقيقة  املبــاراة في  وتوقفت 
اقتحــم  حينمــا  اخلامســة 

مسؤولون من الوكالة الوطنية 
البرازيليــة للرقابــة الصحية 
امللعــب بحجة أن 4 من العبي 
األرجنتينــي لم يذكــروا حني 
وصلوا إلي البرازيل أنهم كانوا 
في إجنلترا، وهي املســألة التي 
كانت ستؤدي إلى وضعهم في 
للقواعد  وفقا  الصحي،  احلجر 
ملواجـــهة  آنــذاك  الســارية 

الوبـاء.

تونس ـ وكاالت:
تــوج النادي النســائي بقرطاج، 
الطائرة  للكــرة  تونــس  بكأس 
للســيدات، بعد الفوز في الدور 
النهائــي على اإلفريقــي بثالثة 
أشــواط من دون رد  تفاصيلها: 
25-21 و 25-22 و25-15. وبذلــك 
جنــح الفريق في إحــراز الثنائية 
هذا املوســم، بعــد الفوز بلقب 
الــدوري فــي وقت ســابق على 

الصفاقســي.  النادي  حســاب 
بقرطاج  النسائي  النادي  وأضاف 
السادسة  الكأس  ســجله  إلى 
بعد أن ســبق له الفــوز بها في 
.2021 ،2020 ،2017 ،2016 ،2015
فــي حني يبقــى رصيــد النادي 
اإلفريقــي عند 9 ألقــاب وكانت 
فــي: 1959، 1983، 1984، 1985، 
.1991 ،1990 ،1989 ،1988 ،1987
من جهة أخرى نشــير إلى أنه مت 

تسليم لقب دوري الدرجة الثانية 
الذي  التونسي  الرياضي  للترجي 
املمتاز  للــدوري  صعــوده  حقق 
ليعود إليه بعد 28 ســنة، فترة 
إدارة  جتميد نشــاطه من قبــل 
النادي.وميلك فريق باب ســويقة 
تبقى طيبة  في رصيده حصيلة 
برغــم توقف نشــاطه ملدة 28 
أن متكن سابقا من  ســنة، بعد 

التتويج بسبعة ألقاب.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت 
الفريق  مشــجعي  أن  األملاني، 
الذين لن يتمكنوا من الســفر 
املباراة  حلضور  إشــبيلية،  إلى 
الــدوري  لبطولــة  النهائيــة 
رينجرز  جالسكو  أمام  األوروبي 
من  سيتمكنون  األسكتلندي، 
مشــاهدة املباراة فــي ملعب 
آينتراخت.وأوضــح النــادي أنه 
لعشرة  املباراة  بث  ســيعرض 
آالف مشــجع فــي االســتاد 
عبــر شاشــة عمالقــة تبلغ 
مساحتها نحو 400 متر مربع.
ويتطلــع آينتراخت فرتكفورت 
إلى التتويج بــأول لقب أوروبي 
لــه منــذ عــام 1980 عندما 
يلتقي جالســكو رينجرز بطل 
نهائـــي  فـــي  أسكتلـــندا 
آيـار   18 فـي  األوروبـي  الـدوري 

اجلـاري.
من جانب اخر، تأكد غياب جنم 
الدفاع مارتــني هينتيرجير عن 
صفــوف آينتراخت فرانكفورت 
األملانــي لكــرة القــدم فــي 
املرحلــة األخيرة من املوســم، 
مع  الفريق  لقاء  التي تشــهد 

االسكتلندي  رينجرز  جالسكو 
في نهائي الدوري األوروبي املقرر 

في 18 أيار اجلاري.
تعرض  أن  بعــد  ذلــك  وجــاء 
املباراة  لإلصابة خــالل  الالعب 
بالفوز على وست  انتهت  التي 
أمس  1-0 مساء  اإلجنليزي  هام 
اخلميــس في إياب الــدور قبل 
األوروبي. الــدوري  من  النهائي 

وكان هينتيرجيــر »29 عامــا« 

قد غــاب عن تدريبــات الفريق 
قبــل أيــام بســبب اإلصابة، 
لكنه تعافى وعاد للمشــاركة 
في مبــاراة أمس، قبل أن يخرج 
مصابا في الفخذ خالل الشوط 
جالســنر  أوليفر  األول.وقــال 
املدير الفنــي لفريق آينتراخت 
فرانكفــورت »كان أمــرا مؤملا 
للغاية أن يجرى تبديله في هذا 

الوقت املبكر )من املباراة(«.

لجنة االستئناف تؤكد إلزامية لعب 
مباراة البرازيل واألرجنتين

النادي النسائي بقرطاج 
يتوج بكأس الطائرة

فرانكفورت يعرض نهائي الدوري 
األوروبي عبر شاشة عمالقة داخل ملعبه

فرانكفورت في لقاء نصف النهائي امام ويستهام مفكرة اليوم
نهائي كأس إيطاليا

الدوري اإلنجليزي
يوفنتوس ـ إنتر ميالن

ليدز يونايتد ـ تشيلسي
وولفرهامبتون ـ مان سيتي

10:00 مساًء

 9:30 مساًء
10:15 مساًء
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بغداد: اللجنة اإلعالمية للبطولة

تنطلــق، اليوم األربعــاء، بطولة 
للجودو  الدولية  الســام  بغداد 
بنســختها األولى في العاصمة 
بغداد مبشــاركة ثمــان دول هي 
إيــران واملغرب وتونــس وبلجيكا 
 ، وفلســطني  وســوريا  واألردن 
إضافة إلى البلد املضيف العراق.

اإلجتماع الفني
وأقيــم يــوم أمــس فــي فدق 
املنصــور ميليــا، مقــر إقامــة 
الفني  املؤمتر  املشــاركة،  الوفود 
ممثلي  بحضور  املنافسات  وقرعة 
املنتخبات وعدد كبير من وسائل 
اإلعام مبختلــف أصنافها، كما 
متت أيضا عملية تسجيل العبي 
كل منتخــب مشــارك وإعتماد 
اخلاصة  النهائيــة  الكشــوفات 
إجراء  عــن  بالبطولــة، فضــا 
اخلاصة  األوزان  حتديــد  عمليــة 
والفرقي.وعقدت  الفردي  لاعبي 
جلنة احلكام مســاء أمس الثاثاء 
اجتماعا خاصا بحضور مشــرف 
عام البطولة الليبي نبيل دراويل، 
وتخلل اإلجتمــاع تأكيدات على 
ضــرورة إخراج النــزاالت بافضل 
صورة ممكنــة عبــر تطبيق روح 

القانون.

بدء املنافسات
منافسات  الاعبون  وسيتسهل 
األدوار التمهيديــة للبطولــة » 
بأوزان  اخلاصة  الفــردي«  الترتيب 
73-، 81، 90 كغم، في الســاعة 
التاســعة صباحا، وستســمتر 
األدوار األولــى لغايــة الســاعة 

الثانيــة عشــرة مــن منتصف 
النهار في قاعة الشعب الدولية 
املغلقــة، ويعقب تلــك النزاالت 
فترة إستراحة تستمر ملدة نصف 
الدور  ذلــك  بعد  ليبدأ  ســاعة، 
التمهيدي اخلاص باوزان 60-، 66-، 
100-، 100+ كغم ويستمر لغاية 

الرابعة عصرا.

حفل اإلفتتاح
الرسمي  اإلفتتاح  حفل  وسيقام 
للبطولة، اليوم األربعاء، في قاعة 
الشــعب خال الفترة املسائية، 
وبالتحديد بني الساعة السادسة 

والســابعة مســاء بحضور وزير 
الشباب والرياضة الكابنت عدنان 
األوملبية  اللجنــة  ورئيس  درجال 
رعد حمودي ورئيــس احتاد اجلودو 
الوفود  ورؤســاء  املوسوي  سمير 
إضافة  البطولة،  في  املشــاركة 
إلى أعضاء اللجنة العليا وبقية 

اللجان الساندة.
وســيتخلل حفل اإلفتتاح، إلقاء 
بالضيوف من  ترحيبيــة  كلمات 
قبل درجال وحمودي واملوســوي، 
رســمية  إســتعراضات  وإقامة 
واجلــوق  املشــاركة  للوفــود 
األعــام  وحملــة  املوســيقي 
العراقيــة، وكذلك عــرض فلم 
وثائقــي يتغنى بالعاصمة بغداد 
الزاخــر، ومن ثم يعلن  وتاريخها 
درجــال إيذان إنطــاق البطولة.
املسائية  الفترة  خال  وســيتم 
لتحديد  النهائية  األدوار  إقامــة 
أصحــاب املراكز األولــى للفردي 

والترتيب العام للبطولة.

منافسات الغد
يوم  منافســات  وســتخصص 
غد اخلميس للفرقي، إذ ســتبدأ 
الســاعة  في  التمهيدية  األدوار 
الثالثــة عصرا وتســتمر لغاية 
السادسة مســاء، لتقام بعدها 
األدوار النهائية، أما حفل التتويج 
الفرقي فسيكون بتمام الساعة 
ان  املؤمل  مســاء.ومن  السابعة 
يعقــب انتهاء البطولــة إقامة 
معســكر تدريبــي للمنتخبات 
بعد  يبدأ  البطولة  في  املشاركة 
غد اجلمعة فــي العاصمة بغداد 
ويســتمر لغاية العشــرين من 
الشهر احلالي، وهو سياق معمول 
به فــي جميع البطــوالت التي 

تعنى برياضة اجلودو.

اليوم.. إنطالق بطولة بغداد السالم الدولية للجودو
بمشاركة ثمان دول
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تدريبات منتخبنا الوطني للجودو

وطني سلة الناشئين يفوز 
على سوريا ويالقي لبنان اليوم

مقررات مهمة 
التحاد كرة اليد 

ختام ناجح لنزاالت 
األندية بالمصارعة 

متابعة ـ الصباح الجديد:
حقق املنتخب الوطني للناشــئني حتت ١٦ ســنة لكرة 
الســلة الفوز على حســاب املنتخب الســوري بنتيجة 
٥٣ -٣٤ فــي افتتاح بطولة غربي اســيا و املقامة حالياً 
في اململكة االردنية الهاشــمية عمــان . في اداء رجولي 
استطاع من خاله ان يثبت هوية البطل و وضع قدمه في 
اولى سالم النجاح . كما اتصل الدكتور حسني العميدي 
رئيس االحتاد العراقي لكرة السلة ببعثة املنتخب العراقي 
املتواجدة في عمــان لتقدمي التهاني و التبريكات لاعبني 
و املاك التدريبي علــى االداء الرجولي الذي قدموه  امام 
املنتخب الســوري في اولى املباريــات وكما حثهم على 

تقدمي املزيد من اجلهود لتحقيق االنتصارات  .
اجلدير بالذكــر ان املنتخب العراقي ســيواجه يوم اليوم 
االربعــاء املنتخب اللبناني عند الســاعة ٧:٠٠ مســاًء 
بتوقيت بغداد نتمنــى التوفيق ملمثلي العراق في بطولة 
غربي اســيا و حتقيــق النتائج التي تليق بســمعة كرة 

السلة العراقية.

حسام عبد الرضا*
عقد االحتاد املركزي لكرة اليد برئاســة محمد هاشــم 
األعرجي وحضــور جميع األعضــاء أول أمس مبقر االحتاد 
داخل مبنى اللجنــة األوملبية الوطنية العراقية اجتماعا 
وذلك ملناقشــة عدد من القضايــا حيث مت اتخاذ عدد من 
القرارات، ابرزها املوافقة على إقامة دوري الناشــئني في 
محافظة ميســان بتاريــخ 2022-6-10 علما ان املواليد 
املشــمولة باملشــاركة هي 2005-2004 ، واملوافقة على 
إقامة مهرجان البراعم واالشبال في محافظة الديوانية 
بتاريــخ 2022-6-17 علمــا ان املواليــد املســموح لها 
باملشــاركة هي 2009-2008 لفئه البراعم و 2006-2007 

لفئه االشبال
واملوافقة على أقامه دوري الشــباب في محافظة بغداد 
بتاريخ 2022-8-1 علما ان املواليد املسموح لها باملشاركة 
2003-2002كذلك شــهد االجتماع التصويت على  هي 
أقام دوري النســاء فــي محافظة الســليمانية بتاريخ 
2022-8-15، ومشــاركة حكامنا الدوليني خالد شــاكر 
وفاضل كاظم في حتكيم مباريات كاس العالم للشباب 
) للســيدات ( في دولــة مقدونيا، وترشــيح احلكميني 
االحتاديني بال ابراهيم واسامه سامي للمشاركة في دورة 
دراســات احلكام للحصول على الشارة الدولية في دولة 

كازاخستان منتصف الشهر السادس.
* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد 

رحيم عودة *
اختتمــت بنجاح على بســاط قاعة االحتــاد في ملعب 
الشــعب الدولي نزاالت  بطولة أندية العراق باملصارعة 
احلــرة والرومانية حتت ســن ١٧ و٢٣ ســنة التي نظمت 
من قبل االحتاد العراقي املركــزي للمصارعة على مدار ٥ 
أيام متتالية مبشــاركة أكثر مــن ٣٠ نادي مثلوا مختلف 
محافظات العراق  » وقد أسفرت النتائج الفرقية لنزاالت 
املصارعة الرومانية لفئة حتت 17 ســنة عن تتويج  نادي 
الكاظمية الرياضي باملركز األول  جامعاً 220 نقطة يليه 
باملركز الثاني نادي الثورة الرياضي من كركوك جامعاً 154 
نقطة وحل  باملركز الثالث نادي شــباب العدل الرياضي 
جامعــاً 151 نقطة فيما حصل  نــادي التاجي الرياضي 
علــى املركز الثالث مكرر جامعــاً 85 نقطة » أما نزاالت  
املصارعــة احلرة  لفئة حتت 17 ســنة فقد أســفرت عن 
حصول نادي الصليخ الرياضي علــى املركز األول برصيد 
190 نقطــة وحل  باملركز الثاني نادي االعظمية الرياضي 
برصيد  190 نقطة في حني حصل  نادي الديوان الرياضي 
على املركز الثالث برصيد  182 نقطة  ومدرســة سلمان 
حســب اهلل من ميسان باملركز الثالث مكرر برصيد 159 

نقطة ».
* املنسق اإلعالمي الحتاد املصارعة

تقرير 

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت جلنة اخلبراء، املكلفة من قبل 
االحتــاد املركزي لكرة القدم بدراســة 
األجانب،  للمدربــني  الذاتية  الســير 
أنها  الرافدين،  املرشحني لقيادة أسود 
استلمت ســير 6 مدربني من مدارس 
أشــرف،  نزار  مختلفة.وقال  أوروبيــة 
تصريحات  فــي  اخلبــراء،  جلنة  عضو 
التفــاوض مع  صحفيــة: »مرحلــة 
املدرب اجلديد ســتبدأ بعــد الوصول 
إلى القناعــة التامة به، وهذا يتطلب 
دراسة مســتفيضة لســير املدربني 
املرشحني«.وواصل: »اجللوس مع املدرب 
العراقي،  املنتخــب  لقيادة  املرشــح 
ســيكون علــى األرجح فــي مطلع 

الشهر املقبل«.
وحول ترشيح املدرب األرجنتيني خوان 
أنطونيو بيتزي، أجاب: »اإلجنليزي جون 
ويتل، املدير الفني لاحتاد العراقي، هو 
من يقدم لنا السير الذاتية للمدربني، 
وحتــى اآلن لم يصلنا أي شــيء عن 
بيتزي«.واستكمل: »أنور جسام، رئيس 
جلنة اخلبراء، ســيجلس مــع اللجنة 
الفنيــة واالحتــاد العراقي ملناقشــة 
السير الذاتية، وقد يتطلب األمر تواجد 
أعضاء اللجنة، أو يكون هناك رأي آخر 
لاحتــاد العراقي في آليــة االختيار«.

التي وصلت  وتابع أشــرف: »الســير 
اإلجنليزي ســتيفن  للمدربني:  لنا هي 
جونسستني، والروماني دان فرداسكو، 

والصربــي فودافيتــش، والبرتغالــي 
جوزيــه بيســيرو، والبلجيكــي توم 
لوبيز«.وختم:  جوا  واإلسباني  سانتي، 
وأكادمييني،  مــن مختصــني  »اجلميع 
الختيار  ومهنيــة  بحيادية  يعملــون 
األنســب واألفضل لقيــادة املنتخب 

العراقي«.
من جانب اخر تفتتــُح، اليوم األربعاء، 
اجلولُة )31( من ُمنافساِت الدوري املُمتاز 
للموســِم احلالي 2021/ 2022 بإقامِة 
العاصمِة  أربع مباريــاٍت في ماعــب 
بغداد واحملافظات. ففي الساعِة الرابعة 
عصراً جتري مباراُة فريقي سامراء أمام 
ضيفه النجف في ملعــِب نادي أمانة 
بغداد.وفي التوقيِت نفسه يلتقي فريق 
القاسم ضيفه فريق  الديوانّية مبلعِب 
الكفل في محافظِة بابل.وفي الساعِة 
السابعة مســاًء يستقبُل فريُق امليناء 
ضيفه فريق الكرخ في ملعِب الفيحاء 
مبدينــِة البصرة.وتختتم مبارياُت اليوم 
األول للجولــِة بلقاء فريق الشــرطة، 
ُمتصــدر الترتيب، ُمســتضيفه فريق 
نفط ميســان مبلعِب ميسان األوملبي 
في مدينِة العمارة، وذلك في الســاعِة 

العاشرة لياً.
وتتواصل  يوم غد منافسات اجلولة 31 
باقامة ثاث مواجهات يستهلها فريقا 
نادي نفط البصرة وضيفه نادي النفط 
في الساعة اخلامســة والنصف على 
ملعب الفيحاء بالبصرة ، وعلى ملعب 
فرانسو حريري يضيف فريق نادي اربيل 
وأربعني  وخمس  السابعة  الساعة  في 

دقيقة فريق نادي نفط الوسط ،في حني 
يضيف ملعــب الزوراء مباراة اهل الدار 
وزاخو بعد نقلها من ملعب الشــعب 
املقبل  اجلمعــة  يــوم  الدولي.وتقــام 
ثاث مواجهات اخيــرة في اجلولة 31 ، 
يضيف فريق نادي نوروز في األولى فريق 
نادي امانة بغداد في الســاعة الرابعة 

بالســليمانية  اجلامعة  ملعــب  على 
، وفــي التوقيت نفســه يلتقي على 
ملعب نــادي التاجي ببغداد فريقا نادي 
الكهربــاء وضيفه نــادي القوة اجلوية 
.ويتصدرُ فريق الشرطة جدول الترتيب 
)76( نقطًة، يليه فريق الطلبة  برصيد 
ثانياً برصيد )56( نقطًة، ثم فريق نفط 

الوســط ثالثاً برصيد )55( نقطًة، ثم 
فريــق القوة اجلوية رابعــاً برصيد )52( 
نقطًة، ثم فريق الزوراء خامساً برصيد 
(51( نقطًة، بينما يحتل فريق سامراء 
املركز العشــرين واألخيــر وميلك )11( 

نقطة.
من جانب اخر، اجتمعت جلنُة االنضباط 

في االحتادِ العراقــيّ لكرِة القدم، اليوم 
االثنــني، فــي مقــرِ االحتاد ملناقشــِة 
بعــض التقارير التي تخــص عدداً من 
املباريــاِت من أجل البت فيها حســب 
القوانــني واللوائح النافذة، وخرجت مبا 
يلي:تباحثــت اللجنة بتقريرِ ُمشــرف 
وحكم ُمباراة ناديــي الديوانية والقوة 
اجلوية ضمن الدوري املمتاز لكرِة القدم، 
وبعد اطــاع اللجنة علــى التقريرين 
أعاه الحظــت أن هناك حالًة من عدم 
السيطرِة على عددٍ من جالبي الكرات 
اللعــب، وكذلك وجود  من أجل تأخيرِ 
الفتٍة حتمل شــعاراٍت غير الئقٍة، ومتثل 
إســاءًة الى املؤسســِة الرياضّية من 
الديوانيــة، عليه  نــادي  قبل جماهير 
قــررت اللجنة ما يلــي : ُمعاقبة نادي 
الديوانية بعقوبِة »لفت نظر« استناداً 
ألحكام املادِة الثامنة /1 انضباط لعدم 
السيطرِة على عدد من جالبي الكرات 
كون الفريق املُســتضيف هو املسؤول 
عن ذلك .. وُمعاقبة نادي الديوانية من 
اللعِب بدون جمهور على ملعبه ملباراٍة 
واحدٍة، وذلك لرفعه شــعارات ُمسيئة 
واســتناداً  الرياضية،  املؤسســِة  إلى 

ألحكام املادة 5/ انضباط.
كذلك ناقشــت اللجنة تقريري حكم 
ومشــرف ُمباراة ناديي نفط الوســط 
والديوانية ضمن الــدوري املمتاز لكرِة 
القدم، وبعد اطاعهــا على التقريرين 
أعــاه الحظــت حالَة جتــاوز من قبل 
مشــرف فريق نادي الديوانية )محمود 
حســن( علــى الطاقــِم التحكيمي 

بكلماٍت خارجٍة عن السلوك الرياضي، 
ووصفهم بعدم احلياديــة، عليه قررت 
ُمشــرف  ُمعاقبة  يلــي:  مــا  اللجنة 
الديوانية )محمود حســن(  فريق نادي 
باإليقاِف ثاث مبارياٍت استناداً ألحكاِم 

املادة 52/ 3 انضباط.
ونظرت اللجنُة أيضاً بتقريري مشــرف 
وزاخو ضمن  أربيل  ناديي  وحكم مباراة 
الدوري املمتاز لكرِة القدم، وبعد اطاع 
اللجنة علــى التقريرين أعاه الحظت 
وجودَ حالــة جتاوز من قبل جمهور نادي 
أربيــل على احلكِم املُســاعد، وكذلك 
هناك إهماٌل وتقصيٌر بالعمل من قبل 
قررت  عليه  للمباراة،  األمني  املُشــرِف 
اللجنة ما يلي : حرمــان جمهور نادي 
أربيل من ُمرافقة فريقهم مباراة واحدة 
استناداً ألحكام املادة 67 / 4 من الئحة 
االنضبــاط.. وحرمان املُشــرف األمني 
للمبــاراة )فيصل صهيــب( الى نهايِة 
املوسم اســتناداً األحكام املادة 8 /4/ ذ 
اللجنُة كذلك تقرير  انضباط.وتقصت 
مشــرف وحكم ُمبــاراة ناديي النجف 
والقاســم ضمن الــدوري املمتاز لكرِة 
القدم، وبعــد اطاعها علــى التقرير 
وحتريضاً  فوضى  حالــةَ  أعاه الحظت 
للجمهور من قبل ُمشــرِف فريق نادي 
القاســم )نعيم رحيــم(، وعليه قررت 
اللجنة ما يلي:ُمعاقبة مشــرف فريق 
نادي القاســم )نعيم رحيم( باإليقاِف 
ثاث مبارياٍت لعمله على إثارِة الفوضى 
في امللعب استناداً ألحكاِم املادة 52/ 3 

انضباط

لجنة الخبراء تكشف عن 6 مرشحين لتدريب المنتخب الوطني
اليوم.. أربع مباريات في افتتاح الجولة )31( لدوري الكرة الممتاز

لقطة من دوري الكرة املمتاز

قاسم شالكه*
احــرز الرباع العراقــي علي عمار 
يســر وزن ١٠٩ كغــم وســامني 
العالم حتت  فضيني في بطولــة 
٢٠ عام واملقامة منافساتها حاليا 
اكد  اليونانية،  كريــت  جزيرة  في 
الدكتور  االحتــاد  رئيس  نائب  ذلك 
مصطفى صالح حيث قال: برغم 
االصابــة احلادة التــي تعرض لها 
الرباع علي عمار اال ان استبساله 
واصراره على املنافسة جعله ينال 
وســامني فضيني واحد في رفعة 
اخلطف بعــد ان حقق ١٦٨ كغم 
واخر فــي اجملموع العــام بعد ان 
جمع ٣٥٩ كغــم فيما حقق في 

رفعة النتر ١٩١ كغم.
واضــاف:  وقد تعــرض رباعنا إلى 
ظلم كبير من قبل جلنة التحكيم 
في رفعــة النتر بعد ان حقق ١٩٧ 
كغم حيث مت احتسابها  اسقاط 
انــزال  وهــي نقطة جدا  وليس 
ضعيفة فــي التحكيــم ذا تعد 
نقطــة جدليــة فــي التحكيم 
وبذلــك افقدنــا الفرصــة على 

املنافســة على وسام ثالث، لكن 
املشــاركة  عامة كانت  بصــورة 
فعالــة وكما اكدنا مســبقا ان 
رباعنــا لم يكن بالرقم الســهل 
بل على العكس اســتطاع اثبات 
الفني  املستوى  خال  من  جدارته 
الكبير الــذي قدمه في البطولة، 
انظــار جميــع  فــكان محــط 
املشاركني واملتابعني وهذ املستوى 

جاء نتيجة االعدادات واملعسكرات 
التــي خاضها الربــاع علي عمار 
وزمائه علــى مدى اكثر من ثاثة 
اشــهر حتت اشراف مدربني اكفاء 
لم يبخلــوا بخبراتهم املتراكمة 

عن جنوم رفع االثقال الصاعدين. 

* املنســق اإلعالمي الحتــاد رفع 
األثقال

إعالم اللجنة األولمبية
بحضــور رئيــس اللجنــة األوملبية 
الوطنيــة العراقيــة رعــد حمودي 
أختتمت مســاء أول أمــس، بقاعة 
الشعب لأللعاب الرياضية، منافسات 
الطائرة لفئة الشــباب. الكرة  دوري 

وأســفرت املباراة اخلتامية عن تتويج 
للدوري  فريق نادي غاز اجلنــوب بطاً 
بفوزه على فريق نادي اجليش الذي حّل 
ثانياً، بثاثة أشــواط من دون مقابل 
 .23-25) نقطوي)18-25(  بتســجيل 
(31-29(. وفي مبــاراة حتديد املركزين 

الثالث والرابع حقق فريق الشــرطة 
نادي  فريــق  على  فــوزاً مســتحقاً 
احلّبانيــة بثاثة أشــواط دون مقابل 
ايضاً وبتسجيل نقطوي)23-25( (25-
ثالثاً،  الشــرطة  ليحّل   )21-25)  )16

تاركاً املركز الرابع لنادي احلبانية.

غاز الجنوب يتوج بدوري الكرة الطائرة للشباب

السليمانية / إعالم اللجنة االولمبية
بالقوس  العــراق  احرز منتخب 
لفعالية  للنســاء  والســهم 
القوس املركب ملسافة ٥٠ مترا 
فرقي، املركــز الرابع في بطولة 
اســيا التي تتواصل فعالياتها 
الســليمانية  محافظــة  في 
مبشاركة سبعة عشر منتخبا 
على ان تختتم املنافســات يوم 

غد االربعاء. 
تألف  الذي  النســوي  املنتخب 
من الاعبات رند سعد وفاطمة 
ســعد ونبراس حميد، خســر 
بنغاديش  منتخب  نظيره  امام 
املركزين  فــي مبــاراة حتديــد 
ذهب  وبالتالي  والرابــع  الثالث 
الى منتخب  النحاسي  الوسام 
اخلتام  مبــاراة  وفي  بنغاديش, 
والتي جمعــت منتخبي الهند 
واوزبكســتان، تفــوق منتخب 
وتوج  منافســه  علــى  الهند 
وحصــل  الذهبــي  بالوســام 

اوزبكستان على الفضة.
اخملتلط  الزوجي  وفي منافسات 
حقق منتخب العراق املؤلف من 
اسحاق ابراهيم وفاطمة سعد 
منافســات  في  الرابع  املركــز 
 ٥٠ ملســافة  املركب  القــوس 
مترا عقب خســارته في مباراة 
والرابع  الثالث  املركزيــن  حتديد 
الذي  البنغالي  امام منافســه 
حقق الوســام النحاسي، وفي 
احرز  بالذهب  التتويــج  مباراة 
االول  املركز  الهنــدي  املنتخب 
تفوقه  عقب  الذهبي  والوسام 

على منتخب كازاخستان الذي 
حصل على الوسام الفضي.

الرجال  فرقي  منافســات  وفي 
لفعالية القوس املركب ملسافة 
٥٠ متــرا، تــوج منتخب الهند 
بالوســام الذهبي عقب تفوقه 
علــى منتخــب بنغاديش في 
املبــاراة النهائية، في حني احرز 
الوسام  كازاخســتان  منتخب 
النحاسي على حساب منتخب 
الرابع.  املركز  الكويت صاحــب 
النساء  فردي  منافســات  وفي 
لفعالية القوس املركب ملسافة 
٥٠ متــرا  احــرزت بنغاديــش 
الوسام النحاسي فيما ستقام 
االربعاء،  اليــوم  اخلتام  مبــاراة 
وفي منافســات فــردي الرجال 

لفعالية القوس املركب ملسافة 
٥٠ مترا احرزت الهند الوســام 
مباراة  ستقام  فيما  النحاسي 

اخلتام اليوم االربعاء.
هــذا وحضر منافســات اليوم 
القارية  البطولــة  مــن  الرابع 
عضو  رؤوف  هيــرده  الدكتــور 
للجنــة  التنفيــذي  املكتــب 
العراقية  الوطنيــة  االوملبيــة 
هان  توماس  اجلنوبــي  والكوري 
نائب رئيس االحتاد الدولي للعبة 
االمني  ديلن  توم  والسويســري 
للعبة  الدولــي  لاحتاد  العــام 
والبنغالي جابــول غازي النائب 
االول لرئيــس االحتاد االســيوي 
وعدد من رؤساء وممثلي االحتادات 

العربية والقارية.

العراق يحصد وسامين فضيين
 في بطولة العالم لرفع االثقال 

منتخبا الهند واوزبكستان يتقاسمان الذهب 
والفضة في منافسات اسيا بالقوس والسهم  

جانب من تتويج الفائزين باملراكز االولى في بطولة اسيا للقوس والسهم

علي عمار يسر يتوسط وفدنا في البطولة
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بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير الصحة هاني العقابي بعالج الفنان سعد خليفة 
في مستشفى الشــهيد غازي احلريري مبدينة الطب، فيما 

أشاد الفنان بذلك التوجيه ومتابعة حالته الصحية.
وقال بيان للوزارة تســلمته الصباح اجلديد ان العقابي أكد 
على الــدور الكبير الذي يؤديه الفنــان العراقي في إيصال 

الصورة املشرقة للبلد.
واشــار خالل لقائه الفنان ســعد خليفة يرافقه وفد من 
مكتــب رئيس مجلس الوزراء مبكتبه في مركز الوزارة أمس 
األربعاء ســعي الوزارة وحرصها على االهتمام بشــريحة 
الفنانني واملثقفني وبقية شــرائح اجملتمع العراقي االخرى 
باعتبارهم صناعا للحياة وجســدوا في اعمالهم الفنية 
املتنوعة الصفحات اخلالدة لنضــال العراق طيلة العقود 

املنصرمة، بحسب تعبير البيان.

متابعة - الصباح الجديد:
بيعت لوحة لوجه النجمة األميركيــة الراحلة مارلني مونرو، 
رســمها أيقونة موســيقى البوب آندي وارهول في ستينيات 
القــرن املاضي، في مــزاد مقابل 195 مليــون دوالر، وهو رقم 

قياسي لعمل لفنان أميركي يباع في مزاد.
واللوحة املســماة "شــوت ســيج بلو مارلــني" تأتي ضمن 
سلسلة من الصور الشخصية التي رسمها وارهول للممثلة 

في أعقاب وفاتها عام 1962.
وبيعــت اللوحة في مزاد لدار كريســتيز فــي نيويورك، أمس 
االثنني، وبلغت القيمــة التقديرية للوحة قبل البيع نحو 200 

مليون دوالر، وفقا لرويترز.
وكســرت عملية البيع الرقم القياســي السابق لعمل فني 
أميركي يعــرض في مزاد، حيث بيعت عــام 2017 لوحة جلان 
ميشيل باسكيات تعود لعام 1982 مقابل 110.5 مليون دوالر.

وتعد اللوحة التي حتاكي وجه مونرو عام 1964، بشــعر أصفر 
المع ووجه وردي وظل عني أزرق فاحت، واحدة من 5 لوحات رسمها 

وارهول ملونرو.
وكانت هذه اللوحة مملوكة ملؤسسة توماس ودوريس أمان في 
زوريخ، وســتعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس 
جهودها لتحســني حياة األطفال في جميــع أنحاء العالم. 
واعتمد وارهول في رسم اللوحة على صورة ترويجية ملونرو من 

فيلم "نياغرا" عام 1953.
ويشير عنوانها إلى حادثة أطلقت فيها امرأة النار من مسدس 
علــى مجموعة من 4 صور ملارلني في اســتوديو وارهول، على 

الرغم من أن هذه اللوحة لم تصبها رصاصة.
وكانــت مونرو واحدة من بني أبرز جنــوم هوليوود قبل أن تلقى 
حتفهــا بجرعة زائدة من اخملدرات في منزلها في لوس اجنلوس 
يوم الرابع من أغســطس عام 1962. أمــا الفنان وارهول فقد 

توفي في العام 1987.

وزير الصحة يوجه بعالج 
الفنان سعد خليفة

بيع لوحة لوجه مارلين 
مونرو بـ195 مليون دوالر

اضطرت املمثلة األمريكية اميي شومر إللغاء مشاركتها 
في عرض " اذ ايه جوك فيســتفال" الذي تنتجه شبكة 
نتفليكس، وذلك قبل ســاعات من ظهورها على املسرح 

بعد التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.
وكشــفت شــومر 40 عاما نبأ إصابتهــا بالفيروس في 
منشــور على موقع انســتغرام. ونقلت صحيفة "ديلي 
ميل " البريطانية عن شــومر القول " أنا حزينة ألعالني 
إنني مضطرة إللغــاء عرضي في لوس اجنليس الليلة. أنا 
أول امرأة تصاب بفيروس كورونا". وأضافت" ثبتت إصابتي 
بفيروس كورونا منذ ســاعة، لذلــك ال أعلم ما يجب أن 
أقوله، على األقل شــعري يبدو جيدا". وكانت شومر قد 
حتدثت منذ أيام مع املذيع سيث مايرز في برنامجه " اليت 
نايت وذ سيث مايرز" عن أنها أحد املشاهير القالئل الذين 

يعرفهم سيث ولم يصابوا بفيروس كورونا بعد.

يعد املمثل الصيني جاكي شــان واحداً من أهم أبناء 
جيله في هوليوود؛ وهو مبثابة أسطورة فنية.

ووفقاً ملوقع "تشييت شييت" األمريكي، رّسخ "شان" 
لنفسه مكانة قوية، بسبب قيامه بحركاته القتالية 
بنفسه، إلى حد أصبح معه زمالؤه في األفالم يخافونه.
وبرغم ســمعة "شــان" كبطل فنــون قتالية، لكنه 
كان يخشــى زميلة معينة شاركها أحد أفالمه، وهي 

املمثلة املاليزية الصينية ميشيل يوه.
وقال "شان"، إن "يوه" أدت حركات خطرة مخيفة خالل 
عملهما سوياً على فيلم األكشن Supercop )بوليس 
ستوري 3(، حيث تطلب أحد املشاهد قفزها على قطار 

متحرك، وهو ما قامت به ببراعة.
وأضاف أنه اتهمها مبحاولة قتله بعد رؤية هذا املشهد، 
ألنــه لم يصدق عينيه، ولذلك اضطر للقيام مبشــهد 
خطر آخر لتحقيــق املوازنة بينهما في الفيلم. وقالت 
"يوه" عن الواقعة، إن الفيلم كان سبباً في حدوث غيرة 
مهنية بينهما، ألن "شــان" كان يخشى على شكله 
كبطل أكشــن، ولكنهما اآلن أصدقــاء أعزاء، وهو ما 

يؤكد أنهما حققا التوازن املطلوب في هذا الفيلم.

إيمي شومر

جاكي شان

أخبــارهــــــــــم

البصرة - سعدي السند:
حفــل املهرجــان الســنوي املميــز 
ملعهــد الفنون اجلميلــة للبنات في 
البصــرة بالعديــد مــن الفعاليات 
الدور  تؤكد  التــي  والفنية  الثقافية 
املهــم للمعهد في اعــداد جيل من 
الطالبات يتمتــع بروعة التعامل مع 
املنهاج  التي يتضمنها  التخصصات 
الدراســي للمعهــد، اذ قــّص مدير 
عطا  االختصاصي  اإلشــراف  قسم 
عبد اخلالق شــريط افتتاح املهرجان 
بحضور مدير قسم اإلعداد والتدريب 
التربويني  محمود جاســم وعدد من 
وأولياء أمــور الطالبــات والقت في 
الشطري،  الدكتورة خلود جبار  البدء 
كلمة أكدت فيهــا ان هذا املهرجان 
هــو نتاج الفعــل اإلبداعي لطالبات 
معهدنــا ضمن ســنوات الدراســة 
اخلامس  الصف  لطالبات  بالنســبة 

اضافة الى نتاجات طالبات املرحلتني 
األولــى والثانية وتشــاهدون جميعا 
أحلى مــا صنعته ايادي طالباتنا بعد 
ان مزجن اخلبرة الدراســية بشكلها 
الصحيح ليضعــن امامنا مناذج من 
انهن  ليثبــن  الفنية  التشــكيالت 
التربوي  مؤهالت للدخول الى عاملهن 
في صناعة جيل ينتظر منهن الكثير 
بعد ان نهلــن من هذا املعهد العريق 
كل مــا يضعهن فــي املقدمة دائما 
فقــد اعطاهــن املعهد عبــر كادره 
التدريسي كل ما يعزز من قابلياتهن 
ليحققن كل مــا هو مطلوب منهن 
على طريق العطاءات املتواصلة والبد 
من ان نسجل شكرنا وامتناننا لكل 
من ســاهم بدعم معهدنــا ليبقى 
اشــراقة مهمة في ميــدان الفعل 

التربوي .
مت بعــد ذلك تقدمي عرض مســرحي 

من قبل طالبــات املعهد كان موضع 
فنية  فقرات  اعقبته  احلضور  اعجاب 
منها تقدمي أناشيد وطنية وفعاليات 
تراثية لطالبات املعهد ومن ثم افتتاح 
معارض للفنون التشــكيلية واحلرف 
اليدويــة مع اعمال للفخــار واخلزف 
ليقــف اجلميــع باملزيد مــن الفخر 
الرســم  في  لوحات  امــام  واالعتزاز 
واخلط والزخرفة تعــددت فيها روائع 
االبداع الطالبي حيث شهد احلاضرون 
فنا اقل ما يقال عنه ان هذه الصناعة 
الطالبية لم تأت عــن فراغ بل جاءت 
بعد تعامل دقيق مع املنهج الدراسي 
وغــرس املفاهيم الفنية بشــكلها 
الطالبات  نفــوس  فــي  الصحيــح 
اللوحات  وبحســب  النتيجة  لتكون 
املعروضة جمــاال معرفيا دقيقا عبر 
فنون قــال عنها احلاضــرون انها من 
املتخصصون  عنده  يقف  الذي  النوع 

بشيء من الدهشة والفخر واالحترام 
وقــد تنوعت رســمات الطالبات بني 
العديــد من املــدارس الفنية ومنها 
الواقعية والواقعية الرمزية واملدرسة 
والتكعيبية  والرومانسية  التجريدية 
واستطاعت كل مشــاركة ان تتفرد 
بلونهــا اخلــاص الــذي أجنــزت فيه 
بتنويعات  املعرض  فأّتســم  لوحاتها 
للوحة  أعطت  عاليــة  تقنيات  فيها 
حقها ليتعامل معها اجلمهور بفرح 

كبير.
كما شــهد املهرجان افتتاح معرض 
للكتــب ونتاجات مميزة مــن اطاريح 
اضافة  اخلامســة  املرحلة  طالبــات 
الــى منتوجــات املرحلة اخلامســة 
والتصاميم  والفخــار  النحــت  من 
الهندســية ليقــف الــكل فرحــا 
لطالبات  املتقدمة  الفنية  بالتجارب 

املعهد.

متابعة - الصباح الجديد: 
يلُف حســني عبد اهلل )73 عاما( شــاربه 
حول رقبته ويضعــه داخل قميصه أحيانا 
للحفاظ على حيويتــه كما كان في ربيع 
شــبابه، خوفا من أن يُصيبه األذى، فأكثر 
ما يعتــز به بني أهله ورفاقه شــاربه بعد 
أن أصبح شــخصية مشــهورة ومعروفة 

بصاحب أطول شارب في العراق.
في نهاية ستينيات القرن املاضي، كان "أبو 
شــوارب" الذي يســكن في قضاء سوران 

مبحافظــة أربيل فــي كردســتان العراق 
مُمثال مســرحيا، وكانت دائما تُناط به أدوار 
الشــوارب  وأصحاب  واآلغاوات  الشــيوخ 
الثخينة، وهذا ما زرع فيه فكرة عدم حلق 

شواربه، وفعال لم يحلقُه منذ عام 1972.
عدم حلق عبد اهلل لشاربه لسنوات عديدة 
جعلها تصــل لنحو 2.40 متــر، وهذا ما 
جعله من دون ُمنافس في طول الشــوارب 
سواء في اإلقليم أو العراق، كما يؤكد في 

حديثه للجزيرة نت.

طول الشــارب خلق فرحة استثنائية في 
روح صاحبهــا، إال أنه عرضــه في الوقت 
نفسه حلزن بليغ ملرتني طوال تلك السنوات 
بســبب احتراقه، األولى في عام 1994 في 
أثناء العمل، والثانية في نهاية التسعينات 
في أثناء وجوده في حديقة منزله، واضطر 
علــى إثر ذلك في كل مرة بقص شــواربه 

ألكثر من 20 سم.
هدف حســني من عدم حلق شــاربه حتى 
اليوم يعود إلى متسكه بالعادات والتقاليد 

التي تعــود ألجياله فــي منتصف القرن 
املاضي، ومنهــا أن الرجل يكــون ذا هيبة 
ومكانة اجتماعية مرموقة بشاربه، ويعده 
أيضا رمزا ظاهرا وهوية بالنســبة للرجل 

لُيعرف به بني الناس.
وبعد رفقة امتــدت لـ4 عقــود، بات "أبو 
شــوارب" يُفكر في حلق شــاربه ووضعه 
داخل إطار زُجاجي ويحتفظ به داخل بيته 
أو يضعه في متحــف مدينته ليبقى رمزا 

وذكرى له.

عمره 73 عامًا..  عراقي طول شاربه 2.40 متر

  المعرض السنوي لمعهد الفنون الجميلة 
للبنات في البصرة يحفل بنتاجات مميزة

متابعة - الصباح الجديد:
املصرية ياسمني صبري،  الفنانة  نفت 
ما تداولته مواقع التواصل االجتماعي 
عن تكلفة طالقها من مواطنها رجل 
الذي وقع  أبو هشيمة،  األعمال أحمد 

رسميا قبل أيام.
صبري،  ياســمني  الفنانــة  وأكــدت 
أنهــا تزوجت رجل األعمــال أحمد أبو 
هشــيمة يوم 17 نيســان/ إبريل عام 

2020، من دون مهر أو مؤخر صداق.

كمــا قالت فــي تصريحــات، إن أبو 
هشــيمة كان بالفعــل زوجــا كرميا 
معها للغايــة خالل فترة الزواج، وكان 
بالهدايا، ولكن ما قيل حول  يفاجئها 
حصولها علــى 15 مليون جنيه كالم 

غير صحيح.
كذلك، نفت متامــا صحة ما تردد عما 
نشــر حــول حصولها علــى مصنع 
للمالبــس  مصنــع  أو  للعدســات 
وامتالكها 24 ســيارة، مؤكدة أن هذا 

الكالم غير صحيح.
وقالت إن فترة الزواج كانت سلســة، 
وإنها تكن له كل االحترام، مشيرة إلى 
أن االنفصال مت في هــدوء ومت التوافق 

عليه.
جاءت هذه التصريحات، ردا على ادعاء 
مأذون شرعي مصري يدعى مصطفى 
النجمة  إن تكلفة طالق  صالح، قوله 
املصريــة ورجل األعمال تصل ملا يقرب 
مــن 300 مليون جنيه مصري )نحو17 

مليون دوالر(.
وأوضح عبر منشــور في "فيسبوك"، 
انتشــر بكثافة على مواقع التواصل 
االجتماعــي، وتناقلته وســائل إعالم 
أبو هشــيمة  مصريــة، أن "انفصال 
296 مليون جنيه،  عن صبري تكلفته 
مقســمة إلى 15 مليون جنيه قيمة 
بالتجمع اخلامس شرقي  املؤخر، وفيال 
القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة 
بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون 

جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ 
زايد بـ 54 مليونا مبحتوياتها".

 يذكر أنه فــي 5 مايو/أيار اجلاري، 
تصدرت أنبــاء انفصال النجمة 
املصرية ورجــل األعمال، حديث 
االجتماعي،  التواصــل  منصات 
مقربة  مصــادر  تأكيــد  بعــد 
الطرفني فــي تصريحات  مــن 
صحافية لوسائل إعالم محلية 

صحتها.

ياسمين صبري تنفي خبر تكلفة طالقها

ضم 18 مغنيًا وموسيقيًا 

بغداد- الصباح الجديد:
قــدم املؤلف املوســيقي العراقي 
العاملي  العرض  النعيمــي،  قتيبة 
نهرين في  التقاء  الثاني ملشــروع 
بلجيــكا في املســرح العاملي في 
مدينــة نامــور الــذي مت افتتاحه 
مؤخرا، وفيما أشار إلى أن املشروع 
يضم 18 مغنًيا وموســيقًيا، أكد 
أنه قدم بست لغات ومن ضمنها 

لغتنا العربية.
سروري  دواعي  النعيمي:"من  وقال 
نهرين  التقــاء  أقدم مشــروع  أن 
)دجلة والفرات( كجزء من البرنامج 
اخلارجي ملهرجــان أبو ظبي، مبينا 
أن "املشــروع مت اعــداده بالتعاون 
البرتغالية  الفرنسية  الكاتبة  مع 
جودي أوليفيرا والتي كتب نصوص 

املشروع وافتتاحية االوبريت “.
 18 يضم  "املشــروع  أن  وأضــاف 
مغنًيا وموســيقًيا عامليني، بقيادة 
ديفيد نافارو توريس، فهو يجمع بني 
الغناء األوبرالــي والصوت العربي، 
وميــزج ألــوان اآلالت املوســيقية 
فريد  بأســلوب  والعربية  الغربية 
الــى أنه "مت  من نوعه"، مشــيرا 
قدمية  لغات  بســت  املشروع  بناء 
وحديثــة، مبا فــي ذلــك العربية 
والالتينية والفرنســية، حيث يتم 

تقدميه بأصوات أوبرالية".
وبــني أن "العمل أعــد من اجل 

ارسال رسالة لصالح "التسامح 
والتعايش الســلمي،  الثقافــي 
خاصة بــني األديان"، وتســليط 
الضــوء علــى حضــارة العراق، 
حيــث يهدف إلــى التركيز على 
للحضارات،  املشــتركة  اجلــذور 
املتجسدة  الضيافة  قيمة  ويعزز 
الفتــا  إبراهيــم"،  بشــخصية 
الــى أن "املشــروع كان مبثابــة 
رحلة موســيقية من احلداد إلى 
املصاحلة، ويعد تكرمي موســيقي 
للحضــارات  باحليــاة  نابــض 
الشــرق  للعاملني  التأسيســية 
أوســطي والغربي الواقعني عند 

التقاء نهري دجلة والفرات".
وأكــد أن "هذا املشــروع هو ثمرة 
لقاء موســيقي وأدبي وإنســاني، 
تصبح  حتى  الثقافية  احلدود  ميزج 

غير قابلة للتمييز".
املؤلــف  وفاجــأ 
املوســيقي قتيبــة 
عالــم  النعيمــي 
املوســيقى مؤخرًا 
بإطالق نظام املقام 
األصوات  متعــدد 
من  انطلق  الــذي 
مهرجان ابو ظبي، 
وهو نظام يسمح 
الساللم  مبواءمة 
ســيقية  ملو ا
التــي  العربيــة 
طياتها  في  حتمل 
اجلزئية  الدرجــات 
سيســهل  وهذا 
احلوار بــني التراث 

الثقافي اخملتلف.

مشروع عراقي متميز بست لغات في بلجيكا 

بغداد - الصباح الجديد:
اســتقبل الوكيل االقدم لوزارة 
واالثــار  والســياحة  الثقافــة 
الدكتور نوفــل أبو رغيف نخبًة 
من الفنانني التشكيلني البارزين 
ممن لهم بصمة شــاخصة في 
الســاحة التشــكيلية علــى 
أدوارهم  مدى عقــود ، مثمنــاً 
وتواصلهم  املميزة  وعطاءاتهم 
املعنية  الوزارة  مع مؤسســات 
واالنشــطة  املهرجانات  عبــر 
النوعية  واالبداعيــة  الثقافية 
وحرصهــم على تأكيــد هوية 
الفن الرصني املؤثــر ، وقد ضمَّ 
الوفد كالً من الرسامة املبدعة 
عشــتار جميل حمــودي وهي 
وابداعياً  معنويــاً  امتداداً  متثل 
الكبير جميل  للراحــل  متصالً 
بصمًة  تــرك  الــذي  حمــودي 
العراقية  الساحتني  في  مهمة 
املميز  الفنان  وكذلك  والعربية، 
والتدريســي الرصــني فاضــل 
واإلثاريــة  واملترجمــة  عبــاس 
الســامرائي  الدؤوبــة جمــان 
املتميزة  والناشــطة  والكاتبة 

ليلى مراد سرحان. 
وأكــد الوكيل خــالل اللقاء أن 

واجــب وزارة الثقافــة يحتــم 
بالفــن  املضاعــف  االهتمــام 
كافة،  الصعــد  على  الرصــني 
منوهــاً مبا ميتلكــه العراق من 
تاريخ ثقافــي وإرٍث فني عريقني 
يجدر احلفاظ عليهما والتذكير 
بأهميتها على الدوام وأن املهمة 
امللقاة علــى عاتق املبدعني في 
جميــع االجتاهات هــي مهمة 

تضامنية وتكاملية.
الفنانون  أعــرب  من جانبهــم 

الشــكر  عــن  التشــكيليون 
الثقافــة  لــوزارة  واالمتنــان 
لالهتمــام والتواصــل والدعم 

املستمر.   
عدداً  احلاضرون  الفنانون  وأهدى 
مــن اصداراتهم ولوحاتهم الى 
نوفــل أبو رغيــف تثميناً لدوره 
املســاندة  مبواقفــه  وعرفانــاً 
الرصينــة  الفنيــة  للحركــة 
في  الثقافي  االنساني  والعطاء 

مختلف امليادين.

ابو رغيف: الوزارة الفضاء األرحب 
لإلبداع والعطاء االنساني 

خالل استقباله عددًا من الفنانين التشكيلين
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